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Ali məktəblərdə gələcək müəllimlə- 
rin etnopedaqoji mədəniyyətinin 
formalaşdırılması yolları 

Annotasiya. Məqalədə ali məktəblərdə gələcək müəllimlərin et- 
nopedaqoji hazırlığının zəruriliyi problemi nəzəri baxımdan əsas- 
landırılır, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan “mədəniyyət”, “etnik 
mədəniyyət”, “pedaqoji mədəniyyət”, “etnopedaqoji mədəniyyət” 
anlayışlarının mahiyyəti təhlil edilir. Etnik mədəniyyətin ümumi 
mədəniyyətin bazisi olması, pedaqoji mədəniyyətin pedaqoqun 
ümumi mədəniyyətin bir hissəsi olub, onun pedaqoji nəzəriyyə 
sahəsində biliklərini, pedaqoji fəaliyyət sahəsində öyrətmə baca- 
rıqlarını, cəmiyyət daxilində sosial qabiliyyətlərini özündə birləş- 
dirməsi məsələləri əsaslandırılır. Məqalədə həmçinin gələcək 
müəllimlərin etnopedaqoji mədəniyyətinin formalaşdırılması 
yollarına dair konkret təkliflər irəli sürülür. 

 

Ways of forming the ethnopedagogical culture 
of future teachers in universities 

Abstract. The article theoretically substantiates the problem of 
the need for ethnopedagogical training of future teachers in uni- 
versities, analyzes the essence of the interrelated concepts of 
"culture", "ethnic culture", "pedagogical culture", "ethnopedagogical 
culture". It is substantiated that ethnic culture is the basis of 
general culture, pedagogical culture is a part of the general culture 
of the pedagogue, combining his knowledge in the field of peda- 
gogical theory, teaching skills in the field of pedagogical activity, 
social abilities in society. The article also makes specific proposals 
on how to form the ethnopedagogical culture of future teachers. 

 

 

 

 
Пути формирования этнопедагогической 
культуры будущих учителей в вузах 

 
Aннотация. В статье теоретически обоснована проблема не- 
обходимости этнопедагогической подготовки будущих учителей 
в высших учебных заведениях, проанализирована сущность 
взаимосвязанных между собой понятий «культура», «этно- 
культура», «педагогическая культура», «этнопедагогическая 
культура». Обосновываются вопросы о том, что этническая 
культура является частью общей культуры, что педагогическая 
культура является частью общей культуры педагога, что вклю- 
чает в себя его знания в области педагогической теории, 
навыки преподавания в сфере педагогической деятельности, 
социальные способности в рамках общества. В статье также 
выдвигаются конкретные предложения о путях формирования 
этнопедагогической культуры будущих педагогов. 
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Problemin mahiyyətini və uğurlu həllini 

tapmaqdan ötrü “mədəniyyət”, “etnik mədə- 

niyyət”, “pedaqoji mədəniyyət” və “etnope- 

daqoji mədəniyyət” anlayışlarının izahını fay- 

dalı hesab edirik. Çünki “etnopedaqoji mədə- 

niyyət” anlayışının mahiyyət və məzmun baxı- 

mından sistem şəklində bir-biri ilə bağlı olan 

əvvəlki üç anlayışla əlaqədar olduğu aydın- 

dır. 

Beləliklə, mədəniyyət nədir? Müasir elmi 

ədəbiyyatda “mədəniyyət” anlayışı kifayət 

qədər ətraflı işlənmişdir. Mədəniyyət fəlsəfənin, 

kulturologiyanın, tarixin, incəsənətin, linqvis- 

tikanın (etnolinqvistikanın), politologiyanın, 

etnologiyanın, psixologiyanın, iqtisadiyyatın, 

pedaqogikanın və s. araşdırma predmetinə 

daxildir. Bu səbəbdəndir ki, indiyədək mədə- 

niyyətə beş yüzə yaxın tərif verildiyini göstə- 

rirlər [1, s.18]. 
Mədəniyyət-cəmiyyətin bütün tarixi boyu 

əldə etdiyi maddi və mənəvi sərvətlərin məc- 

musu, həmçinin onların yaradılması qabiliyyəti 

və bəşəriyyətin inkişafı üçün onlardan istifadə 

etmək və onları nəsildən nəslə ötürmək baca- 

rığıdır [2, s.56]. 

İnsan həyatı boyu müəyyən qrup insanlarla 

əhatə olunur, əlaqədə olur. Onun güvəndiyi, 

kömək etdiyi, “özününkü” bildiyi adamlar 

olur. Məsələn, ailəsi, tayfası, qəbiləsi, yaxın 

qonşuları və s. Bu adamlar arasında anlaşma 

o qədər möhkəmlənir ki, dərin sosial köklərə 

malik olduğundan hər hansı bir qarşılıqlı mü- 

nasibətə hamı tərəfindən sözsüz və iradsız 

əməl olunur. Bu qrupda insanlar tarixən qəbul 

edilmiş adət-ənənələrə ömürləri boyu əməl 

edirlər. Yəni belə qrupların mədəniyyəti keçmiş 

nəsillərə və ənənələrə əsaslanan mədəniyyətdir. 

Müasir etnoqrafiyada bu cür qrupların mədə- 

niyyəti postfiqurativ mədəniyyət adlanır. 

Postfiqurativ mədəniyyət  ̶  dəyişikliklərin 

o dərəcədə yavaş və hissedilməz baş verdiyi 

mədəniyyətdir ki, babalar qucaqlarında tut- 

duqları yeni doğulmuş nəvələrinə öz keçmiş- 

lərindən fərqlənən bir gələcək təsəvvür edə 

bilmirlər. Böyüklərin keçmişi yeni nəslin gə- 

ləcəyi kimi təsəvvür edilir... “Mən kiməm? 

Mənsub olduğum mədəniyyətin nümayəndəsi 

kimi həyatımın mənası nədir? Mən necə da- 

nışmalı, necə hərəkət etməli, necə yeməli, 

yatmalı, sevməli, qazanmalıyam, ölümü necə 

qarşılamalıyam?” kimi sualların cavabı bu 

mədəniyyətin daşıyıcılarında əvvəlcədən hazır 

olur [10, s.322-325]. 

Cəmiyyətin hazırki inkişaf dövründə milli 

mədəniyyət sahəsində də müəyyən dəyişikliklər 

əmələ gəlmişdir. Müasir etnik biliklərdə ənə- 

nələrin toxunulmazlığıına, onların sözsüz 

yerinə yetirilməsinə dəqiqliklə riayət olunmur. 

İndi müxtəlif etnik birliklərdə bəzi ümumiliklər 

meydana çıxır. Xalqların təsərrüfat həyatında, 

yaşam tərzində, yeyib-içməyi, incəsənəti, gün- 

dəlik həyat qayğılarında əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxınlaşma nəzərə çarpır. Artıq bir yaşam 

modeli kimi əcdadların həyat tərzi, davranış 

normaları deyil, müasirlərinin, yaxın dostlarının, 

iş yoldaşlarının, müəyyən maraq əsasında ya- 

ranan birliklərdəki tərəfdaşlarının həyati ba- 

xışları və davranışları əsas götürülür. Lakin 

kofiqurativ adlandırılan bu mədəniyyət də in- 

sanların mənsub olduğu nəsillər arasında və- 

rəsəliyi aradan qaldıra bilmir. İnsanlar malik 

olduqları etnik xüsusiyyətləri - dil, din, tarixi 

yaddaş, ədəbiyyat, incəsənət, ərazi ümumiliyini 

dərk edərək, qoruyub saxlayırlar. 

Yuxarıda əsərindən sitat gətirdiyimiz ame- 

rikan etnoloqu M.Mid XXI əsrdə hökm sürəcək 

daha bir mədəniyyət forması haqda danışır. 

Onun fikrincə, gələcək mədəniyyətdə etnik 

mənsubiyyət və ya uşaqların müasirləri deyil, 

onların özü əsas rol oynayacaqdır. Bu halda 

valideynin, əcdadların keçdiyi həyat yolu, bö- 

yüyən nəsil üçün bir nümunə, bir model ol- 

mayacaq, nəsillər arasında əlaqələr getdikcə 

zəifləyərək qırılacaq, etnos anlamı öz mahiy- 

yətini itirəcəkdir. M.Mid öz fikrini əsaslandı- 

raraq göstərir ki, lap yaxınlaradək yaşlı adamlar 

öz uşaqlarına, “qulaq as; mən sən yaşda, yəni 

gənc olmuşam, amma sən hələ ki, yaşlı deyil- 

sən” deyərək, müəyyən problemin həllində 

haqlı olduqlarını, buna görə də uşaqların yaş- 

lıların fikirləri ilə razılaşmağa məcbur olduq- 

larını sübut edə bilirdilər. Bu gün isə gənclər 

yaşlılara belə deyirlər: “Sən heç vaxt mənim 

gənc olduğum mühitdə gənc olmamısan, və 

bundan sora da ola bilməyəcəksən”. 

Yəni müasir zəmanənin xüsusiyyətləri 

kemiş nəsillərin həyat tərzindən öz qanunları 

və qanunauyğunluqları ilə əsaslı surətdə fərq- 
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lidir. Buna görə də M.Midin fikrincə, müasir 

gənclik öz əcdadından, keçmiş nəsillərdən 

həyatı üçün zəruri olan heç bir sosial əsas 

götürə bilməyəcəkdir. Əksinə, yaşlılar uşaq- 

lardan öyrənəcəklər. Bu cür mədəniyyət pre- 

fiqurativ mədəniyyət adlanır. 

Lakin müasir dünyanın sosial inkişaf xü- 

susiyyətləri bu nəzəriyyənin əsassız olduğunu 

sübut edir. Demək olar ki, bütün ölkələrdə 

soykökünə qayıdış, etnosun müəyyənləşməsi 

kimi məsələlərdə bir irəliləyiş nəzərə çarpır. 

Müasir etnopedaqoji tədqiqatlar sübut edir ki, 

hər bir konkret insan üçün doğma xalqın 

mənəvi mədəniyyətindən kənarda, sözün həqiqi 

mənasında ləyaqətli, yararlı tərbiyə yoxdur. 

Hər bir milli mədəniyyət özündə iki mədəni 

təbəqəni birləşdirmiş olur: tarixən daha əvvəl 

yaranıb, daha sabit, çoxəsrlik təcrübədə möh- 

kəmlənmiş mədəni elementlərdən ibarət “aşağı 

təbəqə” və daha sonralar yeni yaranmış, müasir 

mədəni hadisələrin formalaşdırdığı “üst təbəqə”. 

Etnosun həyat tərzinin formalaşdırdığı birinci 

təbəqə daha sabit olur, daha gec və daha az 

dəyişikliklərə uğrayır. Bu təbəqəni qan qo- 

humluğu, ərazi, dil (dialekt), adət-ənənə, dini 

inam və maraqları eyni olan insanlar təşkil 

edir. Yəni bu insanları həm genetik kodlar, 

həm də təbii şərait və sosial birgəyaşayış 

amillərinin uzunmüddətli təsiri altında for- 

malaşan sosial-psixoloji amillər birləşdirir. 

Milli mədəniyyət və onun bazisini təşkil edən 

xalq mədəniyyəti məhz bu birinci təbəqənin 

əsasında formalaşır. 

Etnik əlamətləri, etnosun psixologiyasını 

və etnik şüuru özündə birləşdirən bu mədəniyyət 

etnik mədəniyyət adlanır. 

Etnik mədəniyyətin struktur elementlərini 

iki yerə bölürlər: maddi və mənəvi-informativ. 

Maddi mədəniyyətə insanların müəyyən məkan 

və zaman ərzində fəaliyyətlərinin maddi nəti- 

cələri aid edilir. Buraya əmək alətləri; əsas 

məskunlaşma tipi, mənzil şəraiti; əsas məişət 

əşyaları; milli geyim, bəzəklər və zinət əşyaları; 

milli xörəklər; kulinariya; nəqliyyat vasitələri; 

əhliləşdirilmiş heyvanlar və s. daxildir. 

Mənəvi-informativ mədəniyyət elementləri 

kimi bilikləri, əxlaqı, adət-ənənə və ayinləri, 

dili, xalq tərbiyə sistemini, dini görüşləri, xalq 

yaradıcılığı nümunələrini və s. göstərmək olar. 

Milli mədəniyyətin ikinci təbəqəsini bəzən 

“müasir”, bəzən “intellektual”, “mütərəqqi” 

adlandırırlar. Mədəniyyətin müasir mərhələsi 

insanlar üçün “qoruyucu kəmər” rolunu oynaya 

bilmir [3, s.19]. Milli mədəniyyətin son dövr- 

lərdə yaranan xüsusiyyətləri göstərir ki, “mütə- 

rəqqi” adlanan bu mərhələ “qoruyucu” deyil, 

“dağıdıcı” xarakter daşıyır. Amma mədəniyyətin 

bu mərhələsi mövcuddur, realdır və müxtəlif 

sosial-iqtisadi və siyasi amillərin təsiri altında 

daha əhatəli və güclü olmaqdadır. Bu sahədəki 

ən böyük problem mənəvi və müasir mədə- 

niyyətin üzvi sintezini müəyyən etmək, süni 

bəşəri mədəniyyətin etnik, milli mədəniyyəti 

dağıtmasının qarşısını almaqdır. 

Göstərilən problemin həllinə kömək edəcək 

amillərdən biri də böyüyən nəslin təbiyəsi işi 

ilə əlaqədar fəaliyyət göstərən hər bir kəsin 

pedaqoji mədəniyyətinin lazımı səviyyədə ol- 

masıdır. 

Pedaqoji mədəniyyət ümumbəşəri mədə- 

niyyətin bir hissəsidir. Bu mədəniyyət təhsil 

və tərbiyənin maddi və mənəvi dəyərlərini 

özündə əks etdirir, həmçinin şəxsiyyətin sosi- 

allaşması, nəsillərin bir-birini əvəz etməsinə 

xidmətdən ötrü zəruri olan yaradıcı pedaqoji 

fəaliyyət qaydalarını əhatə edir. 

Pedaqoji mədəniyyət – pedaqoqun ümumi 

mədəniyyətinin bir hissəsi olub, onun pedaqoji 

nəzəriyyə sahəsində biliklərini, pedaqoji fəa- 

liyyət sahəsində öyrətmə bacarıqlarını, cəmiyyət 

daxilində sosial qabiliyyətlərini özündə bir- 

ləşdirir. 

Pedaqoji nəzəriyyə sahəsinə bunları daxil 

etmək olar: ideyalar, biliklər, dünyagörüşü 

xalqın təlim-tərbiyə sahəsindəki təcrübəsi, tə- 

lim-tərbiyə vasitələri, metod və priyomları, 

təhsilin səviyyəsi və s. 

Pedaqoji fəaliyyət sahəsində öyrətmə ba- 

carıqları pedaqoji mədəniyyətin funksiyalarını 

müəyyən edir. Bu funksiyalar aşağıdakılar- 

dır: 

- şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdır- 

mağa xidmət edən biliklər öyrədilməsi; 

- intellektual imkanların, onların emosio- 

nal-iradi və fəal-praktik aləmi və psixikasının 

inkişaf etdirilməsi; 

- şagirdlərin cəmiyyət daxilində əxlaqı 

prinsipləri və davranış vərdişlərini şüurlu mə- 
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nimsəməsini təmin etmək; 

- ətraf aləmə estetik münasibət formalaş- 

dırılması; 

- uşaqların sağlamlığının möhkəmlənməsi 

və onların fiziki qabiliyyətlərinin inkişafı [8]. 

Pedaqoji mədəniyyətin üç səviyyəsini müəy- 

yənləşdirirlər: reproduktiv; peşəkar uyğunlaşma; 

peşəkar-yaradıcı səviyyələr. 

Mütəxəssis hazırlanması və qiymətləndi- 

rilməsinin əsas kriteryaları peşəkarlıq və peda- 

qoji ustalıqdır. Pedaqoji peşəkarlıq formalaşması 

bir neçə mərhələdən keçir. Pedaqoji ustalığın 

əlamətləri isə bunlardır: 

- təlim-tərbiyənin məqsədi, məzmunu, ob- 

yekti və vasitələri haqda xüsusi biliklərə yiyə- 

lənmə; 

- pedaqoji fəaliyyətin müxtəlif mərhələləri 

üçün zəruri olan xüsusi bacarıqlara yiyələn- 

mə; 

- pedaqoji prosesin həyata keçirilməsi və 

gözlənilən nəticələrin alınmasını təmin edən 

şəxsi xüsusiyyətlərə yiyələnmə. 

Pedaqoqun pedaqoji mədəniyyətinin məz- 

mununa daxil olan sosial qabiliyyətlərə bunları 

daxil etmək olar: 

- diaqnostik mədəniyyət; 

- özünütəhsil, özünütərbiyə mədəniyyəti; 

- qarşılıqlı şəkildə peşə informasiyaları 

mübadiləsi mədəniyyəti; 

- şagirdlərlə ünsiyyət mədəniyyəti; 

- əhali arasında pedaqoji maarifləndirmə 

mədəniyyəti və s. 

Etnopedaqoji mədəniyyət. Keçən əsrin son- 

larından başlayaraq pedaqoji tədqiqatların içə- 

risində xüsusi çəkisi getdikcə artan etnopedaqoji 

araşdırmalarda etnopedaqoji mədəniyyət prob- 

lemindən xüsusi danışılır. Etnopedaqoji mə- 

dəniyyətin mahiyyəti haqda pedaqoji fikir ta- 

rixinə qısa bir nəzər salmağı faydalı hesab 

edirik. 

“Etnopedaqogika” terminini ilk dəfə peda- 

qoji elmə gətirmiş Q.N.Volkov “etnopedaqoji 

mədəniyyət” anlayışını “xalqın pedaqoji mədə- 

niyyəti” şəklində işlətmişdir. Onun fikrinvə 

etnopedaqoji mədəniyyət – “maddi və mənəvi 

mədəniyyətin bilavasitə uşaqların tərbiyəsi ilə 

bağlı olan hissəsidir. Bu mədəniyyət beşik və 

oyun nəğmələrində, oyuncaqlarda və uşaq ge- 

yimlərində, hərəki oyunlarda, uşaq əmək alət- 

lərində, uşaq yeməkləri və uşaqların qidalan- 

ması qaydalarında, uşaq folklorunda, ənənəvi 

uşaq bayramlarında və xalq həyatının bir çox 

digər elementlərində təzahür edir” [4, s.27]. 

Tədqiqatçı A.M.Maqomedov qeyd edir ki, 

hətta ən azsaylı xalqların belə əsas fərqləndirici 

cəhəti onun etnopedaqoji mədəniyyətidir. Etno- 

pedaqoji mədəniyyət pedaqoji mədəniyyətin 

tərkib hissəsidir və onun əsasını xalq pedaqo- 

gikası təşkil edir [5]. 

B.X.Xamukovaya görə etnopedaqoji mə- 

dəniyyət aşağıda göstərilənləri özündə birləşdi- 

rən pedaqoji potensialın zəruri səviyyəsidir: 

- ümummədəni və peşə bilik, bacarıq və 

vərdişləri; 

- pedaqoqun inkişaf etmiş şəxsi keyfiyyət- 

ləri; 

- öz pedaqoji inkişaf potensialını xalq pe- 

daqogikasının əsasları, adət-ənənələr və bü- 

tövlükdə etnik mədəniyyət amilləri ilə zən- 

ginləşdirmək [6]. 

Tədqiqatçılar İ.M.Xadikova, V.K.Koçısov, 

O.U.Qoqiçayevanın fikrincə, gələcək müəl- 

limlərin etnopedaqoji mədəniyyətinə aşağı- 

dakılar daxildir: 

- əxlaqi-mənəvi dəyərlər; 

- peşəkar ümumpedaqoji təhsil səviyyəsi; 

- etnomədəni biliklər; 

- inkişaf etmiş fərdi-etnik özünüdərk; 

- etnopedaqoji fəaliyyətə səy və hazırlıq 

səviyyəsi [9]. 

S.P.Bleovolovaya görə etnopedaqoji mə- 

dəniyyət – xalqın ənənəvi pedaqoji mədəniyyə - 

tini mənimsəmək, onun dəyərlərinin, tərbiyəvi 

mahiyyətini başa düşmək, ondan müasir tə- 

lim-tərbiyə təcrübəsində müvafiq şəkildə isti- 

fadə etməyin dərəcəsini özündə əks etdirən 

sosial-pedaqoji fenomendir [7, s.370]. 

O, etnopedaqoji mədəniyyətin əsas xüsu- 

siyyətlərinə bunları daxil edir: 

- uşağın azad inkişafı üçün tərbiyənin tə- 

biiliyi...; 

- təbiətin qanunauyğunluqları əsasında qu- 

rulmuş təbiətəmüvafiqlik; 

- etnik cəmiyyət çərçivəsində fasiləsiz pe- 

daqoji prosesdə həyata keçirilən varislik; 

- tərbiyəvi təsirlərin ierarxiyası; 

- yeni nəsillərin mənəvi zənginliyini təmin 

edən maddi və mənəvi mədəniyyət elemen- 
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Ali məktəblərdə gələcək müəllimlərin etnopedaqoji 
mədəniyyətinin formalaşdırılması yolları 

 

tlərinin daxil olduğu sinkretlilik [7, s.102]. 
Nəticə olaraq, məqalənin əvvəlində araş- 

dırılan problemin qoyuluşunu ifadə edən an- 

layışların bir-birinə olan nisbəti barədə bunları 

demək olar: 

• Mədəniyyət – ümumi və əsas anlayış 

olub, “etnik mədəniyyət”, “pedaqoji mədəniy- 

yət” və “etnopedaqoji mədəniyyət” və bir çox 

başqa sahələrə dair adekvat ifadələri özündə 

birləşdirir. 

• Etnik mədəniyyət – ümumi mədəniyyətin 

bazisini təşkil edərək, mədəniyyətlərin fərqlili- 

yini, rəngarəngliyini və özünəməxsusluğunu 

müəyyən edir. Etnik mədəniyyət etnik əlamət- 

ləri, etnosun psixologiyasını, etnik şüuru, etno- 

sun yaratdığı maddi və mənəvi dəyərləri özün - 

də birləşdirir. 

• Pedaqoji mədəniyyət – pedaqoji funksiya 

daşıyan hər bir kəsin ümumi mədəniyyətinin 

bir hissəsi olub, pedaqoji nəzəriyyə sahəsindəki 

bilikləri, öyrətmə bacarıqlarını və sosial-pe- 

daqoji qabiliyyətləri özündə birləşdirir. 

• Etnopedaqoji mədəniyyət – pedaqoji mə- 

dəniyyətin tərkib hissəsi oub, etnik mədəniy- 

yətin öyrənilməsi, qorunub saxlanması, müasir 

milli mədəniyyətin formalaşması və inkişafında 

ondan səmərəli istifadə məsələlərini özündə 

birləşdirir. 

Etnopedaqoji mədəniyyət haqda danışarkən, 

həm də qeyd etməyi lazım bilirik ki, müasir 

dünyada getdikcə daha çox rast gəlinən etnik 

oyanış, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin və böyük insan 

birliklərinin etnomilli müəyyənliyə istiqamət- 

lənməsinin yüksəlməsi şəxsiyyətin etnomədəni 

xüsusiyyətlərinin formalaşdırılması zərurətini 

ortaya qoyur. Bütün dünyada “mədəniyyətlərin 

inteqrasiyası” və ya “qloballaşma” adı ilə baş 

alıb gedən hərəkatın dağıdıcı təsirindən yaxa 

qurtarmaq tələbi bu zərurəti daha aktual edir. 

Bundan ötrü isə, fikrimizcə, problemin həlli 

yollarından biri böyüyən nəslin təlim-tərbiyəsi 

ilə məşğul olan hər kəsin xüsusilə pedaqoji 

peşə sahiblərinin etnopedaqoji mədəniyyətə 

yiyələnməsinin təmin edilməsidir. 

Beləliklə, gələcək müəllimlərin etnopedaqoji 

hazırlığı ali pedaqoji məktəblərin qarşısında 

qoyulan mühüm vəzifə olmalıdır. Uşaqların 

tərbiyəsinin gündəlik təcrübəsi zamanı müəllim 

təkcə elmi pedaqogikanın nailiyyətlərindən 

deyil, həm də xalq pedaqogikası təcrübəsindən 

istifadə etməlidir. Çünki hər bir uşaq etnik 

xüsusiyyətlərin, mentalitetin, milli mədəniyyətin 

əlamətlərinin daxil olduğu etnik qrupun ste- 

reotiplərinin daşyıcısıdır. 

Ali pedaqoji məktəblərdə gələcək müəl- 

limlərin etnopedaqoji mədəniyyətinin forma- 

laşdırılması müxtəlif yollarla həyata keçirilə 

bilər: 

1. Ali pedaqoji məktəblərin tədris planlarında 

etnopedaqoji hazırlığa xidmət edəcək fənlərin 

xüsusi çəkisinin artırılması. Ali təhsilin bakalavr 

səviyyəsində peşə hazırlığı fənləri bölümünə 

“Qədim el sənətləri”, “Azərbaycanın mədəni 

tarixi”, “Xalq pedaqogikası” fənləri daxil edilə 

bilər. 

Magistratura səviyyəsinin pedaqoji istiqamət 

üzrə ixtisaslarında seçmə fənlər və ixtisaslaş- 

maya dair fənlər siyahısına “Etnopedaqogika”, 

“Etnodidaktika”, “Etnopedaqoji mədəniyyət” 

kimi fənlər daxil edilməlidir. 

2. Ali pedaqoji məktəblərdə kurs işləri, bu- 

raxılış (diplom) işləri, magistr dissertasiyası 

mövzuları içərisində xalq pedaqogikası, et- 

nopedaqogika, etnodidaktikaya aid araşdır- 

malara daha çox yer verilməlidir. 

3. Tələbələrin sərbəst işləri, tələbə elmi- 

tədqiqat işləri, tələbə yaradıcılıq dərnəklərində 

etopedaqoji istiqamətə diqqət artırılmalıdır. 

4. Tələbələrin pedaqoji təcrübəsi zamanı 

şagirdlər arasında etnopedaqoji xarakterli təd- 

birlərin həyata keçirilməsinə xüsusi fikir veril- 

məlidir. 
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Annotasiya. Məqalədə repressiya qurbanları Firidunbəy Köçərli, Ömər Faiq 
Nemanzadə, Hüseyn Cavid və Yusif Vəzir Çəmənzəminli kimi böyük mütəfək- 
kirlərin pedaqoji fikir və görüşləri təhlil obyektinə çevrilir. Göstərilir ki, 
görkəmli pedaqoq və maarifçilərin dünyagörüşündə inkişaf və tərəqqi ideyası, 
həmçinin xalqı elmə, maarifə çağırışı onların demokratik maarifçi olmalarından 
irəli gəlmişdir. Məqalədə uşaqların və ya gənc nəslin milli ruhda tərbiyəsi mə- 
sələləri, həmin tərbiyəvi örnəklərin rolu müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin 
məqalədə göstərilir ki, qadın azadlığı problemi, qadına ictimai hüquqlar qazan- 
dırmaq meyli və cəhdi amal dostlarının fəaliyyətinin dönüş nöqtəsini təşkil 
etmişdir. Qadınları – anaları ictimai həyata cəlb etməyə çalışmış və azadlıq 
uğrunda gedən mübarizəni də, mədəni-siyasi tərəqqini də məktəblə əlaqələn- 
dirmişlər. Məqalədə sonda belə nəticəyə gəlinir ki, repressiya qurbanları həm 
ədəbi-pedaqoji yaradıcılıqlarında, həm də publisistikalarında bu məsələyə – 
ailə-qadın mövzusuna axıra qədər sədaqətli qalmış, qadın azadlığı uğrunda 
mübarizənin ciddiliyini həyəcanla bəyan etmişlər. 

 
 

A call for spiritual and moral perfection and 
human behavior in the creativity of victims of 
repression 

Abstract. The article analyzes the pedagogical views and views of great 
thinkers such as the victims of repression Firidunbey Kocharli, Omar Faig Ne- 
manzade, Huseyn Javid and Yusif Vazir Chamanzaminli. It is shown that the 
idea of development and progress in the worldview of prominent educators and 
educators, as well as the call of the people to science and enlightenment 
stemmed from their democratic enlightenment. The article identifies the issues 
of educating children or the younger generation in the national spirit, the role 
of these educational examples. The article also points out that the problem of 
women's freedom, the tendency to try to give women social rights, and the 
attempt to do so have been a turning point in the activities of peers. They tried 
to involve their mothers in public life and linked both the struggle for freedom 
and cultural and political progress with the school. The article concludes that 
the victims of repression, both in their literary and pedagogical works, and in 
their publicism, remained faithful to this issue - the issue of family and women, 
and excitedly declared the seriousness of the struggle for women's freedom. 

Призывы к духовно-нравственному совершен- 
ству и гуманному поведению в творчестве 
жертв репрессий 

Aннотация. В статье объектом анализа становятся педагогические идеи и 
взгляды таких великих мыслителей, жертв репрессий Фиридунбек Кочарли, 
Омар Фаиг Неманзаде, Гусейн Джавид и Юсиф Везир Чеменземинли. По- 
казано, что в мировоззрении выдающихся педагогов и просветителей идея 
развития и прогресса, а также призыв народа к науке, просвещению 
исходили из того, что они были демократическими просветителями. В 
статье определены вопросы воспитания детей или подрастающего поколения 
в национальном духе, роль этих воспитательных образцов. Также в статье 
указывается, что проблема женской свободы, тенденции и попытки наделить 
женщину общественными правами стали поворотным моментом в дея- 
тельности друзей по убеждению. Они стремились привлечь в общественную 
жизнь женщин-матерей, и борьбу за свободу, и культурно-политический 
прогресс связывали со школой. В конце статьи делается вывод, что жертвы 
репрессий и в литературно-педагогическом творчестве, и в публицистике 
до конца оставались верными этому вопросу – семейно-женской теме, с 
волнением заявляя о серьезности борьбы за свободу женщин. 
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Problemin aktuallığı: Repressiya qurban- 

larının (Firudin bəy Köçərli, Ömər Faiq Ne- 

manzadə, Hüseyn Cavid, Yusif Vəzir Çəmən- 

zəminli) yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi kamillik 

və insani davranışa çağırış, əxlaqi keyfiyyətlərin 

təbliği məsələləri böyük ustalıqla əks olun- 

muşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi: Məqalənin elmi 

yeniliyi ondadır ki, repressiya qurbanlarının 

yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi kamillik və 

insani davranışa çağırış məsələləri geniş şəkildə 

təhlil edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti: Bu məqa- 

lənin mövzusu doktorant, dissertant, magistr, 

tələbə-gənclərə əxlaqi-mənəvi dəyərlərin aşı- 

lanması üçün mühüm praktik əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Azərbaycan xalqının çoxəsrlik pedaqoji 

fikir tarixində əxlaq məsələləri repressiya qur- 

banları olan Firudin bəy Köçərlinin, Ömər 

Faiq Nemanzadənin, Hüseyn Cavidin, Yusif 

Vəzir Çəmənzəminlinin yaradıcılığında həmişə 

mühüm yer tutmuşdur. Məslək və əqidə dostları 

öz əsərlərində əxlaq və tərbiyə məsələlərinə 

xüsusi diqqət yetirib, bunu ümumi tərəqqi 

işinin mühüm amili hesab etmişlər. İnsanın 

əxlaqi və mənəvi sifətlərinin formalaşmasında 

tərbiyənin rolundan bəhs edərkən, müəllim, 

şair-pedaqoq Məhəmməd Tağı Sidqi qeyd 

edirdi ki, bütün insanların xoşbəxt olmaq is- 

tədiklərini, səadətə çatmaq və xoş güzəran 

üçün cəhd etdiklərini nəzərə almaq lazımdır. 

İnsanlar xoşbəxtliyə nail olmaq yollarında 

saysız-hesabsız hərəkət və davranışlar edirlər, 

həmçinin, bunların müqabilində müəyyən bir 

fayda, xeyir gözləyirlər və ya öz cəhdlərində 

onlara ziyan verəcək, şər hesab etdikləri əməl- 

lərdən vaz keçirlər. Ümumiyyətlə, insanın tər- 

biyə üçün inkişaf dövrü uşaqlıq və gənclik il- 

ləridir. Çünki insan artıq formalaşdıqdan sonra 

onda kök salan mənfi sifətlərlə mübarizə apar- 

maq çox çətin olur. 

Firudin bəy Köçərlinin pedaqoji irsində 

mənəvi-əxlaqi kamillik və insani davranışa 

çağırış məsələləri xüsusi yer tutur. Firudin 

bəy hər bir insanda mənəvi-əxlaqi kamilliyin 

düzgün formalaşmasını xalq pedaqogikası nü- 

munələrinə dərindən yiyələnməkdə görürdü. 

Həmçinin, bu mühüm və şərəfli sahənin tədqiq 

edilməsi, nəşri, həmçinin inkişaf etdirilməsi 

F.Köçərlinin diqqətini nakam ömrünün sonuna 

qədər məşğul etmişdir. 1912-ci ildə “Balalara 

hədiyyə” adlı dərslik kitabçasında xalqın ya- 

ratdığı gözəl, mənzum və hikmətli sözlər, tap- 

macalar, yanıltmaclar, sayaçı sözlər, nağıl və 

dastanlar toplayaraq nəşr etdirmişdir. Bunları 

bir yerə toplayaraq nəşr etdirməkdə Firudin 

bəyin qarşısında bir çox səbəblər var idi. Sə- 

bəblərdən biri xalqın mənəvi xəzinəsi sayılan 

bu xalq pedaqogikası nümunələrinə bir “para 

biqeyd” ziyalıların laqeydliyi idisə, digər səbəb 

isə, belə laqeydliyi görüb üzdəniraq qonşu 

ermənilərin xalqın bu kimi, məxsusi malını 

özəlləşdirmələri idi. F.Köçərli kitabın müqəd- 

diməsində öz ürək sözlərini belə ifadə etmişdir: 

“Keçmişdə şan və qüvvət sahibi olan türk 

milləti öz məişətinə, ayin və adətinə dair ya- 

ratdığı qisim-qisim nəql və hekayələr, gözəl 

mənzum və əviyyatlar, hikmətamiz məsəllər 

(atalar sözləri), nazik mənalı müəmma və tap- 

macalar, balaların qəlbini açan düzgülər və 

yanıltmaclar, heyvanat qisminə məxsus sayaçı 

sözləri müruri əyyəmlə xatirələrdən çıxıbdır 

və bu halda unudulmaqdadır. O millət ki, öz 

tarixini, dolanacağını, vətənini və dilini sevir, 

bu qisim əsərləri kamal-şövq və diqqətlə cəm 

edib qiymətli sərmayə kimi saxlayır və bala- 

larının ilk təlim və tərbiyəsini onları öyrənməklə 

başlayır. Bu barədə qonşularımız daha irəli 

gediblər. Türk millətinin əsrlərcə yaradıb 

vücuda gətirdiyi nağıl və hekayələri və xoşlarına 

gəldiyi məsəlləri özlərinə məxsus edib “er- 

məni-nəql və məsəlləri” adı ilə başqalarına 

elan edirlər. Amma biz onların qədrini bilmirik 

və itib-batmasına əsla etina etmirik, hər işdə 

qəflətdə qəfil olduğumuz kimi, bu məsəllər 

dəxi böyük səhv və qəflətimiz zahir olur...”. 

Göründüyü kimi, Firudin bəy Köçərli belə 

bir acınacaqlı halın qarşısını almağa çalışmış, 

həmçinin xalqın mənəvi sərvətlərinin özünə 

qaytarılmasına ciddi cəhd göstərmişdir. Firudin 

bəy xalq pedaqogikasının toplanması və nəşr 

etdirilməsinə bir çox maarifçiləri də səsləyirdi 

ki, bunlar da Eynəlibəy Sultanov, Məhəmməd 

Tağı Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Salman 

Mümtaz, Hüseyn Cavid, Yusif Vəzir Çəmən- 

zəminli və b. ibarət idi. Belə qeyd edirdi ki, 

əgər xalqın bu kimi “deyimləri və duyumları” 
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qisim-qisim də olsa toplanıb nəşr edilərsə, 

gənc nəsil oxuduğu və təlim-tərbiyə aldığı bu 

kitablardan xalqın məişət tərzi, onun mübarizəsi, 

qəhrəmanlığı, dostluq və yoldaşlıq haqda 

zəngin məlumat alar, zəhmətkeş xalqın arzu 

və istəkləri, sevinc və kədəri ilə yaxından 

tanış olar. F.Köçərlinin bu milli ruhdakı çağı- 

rışına yuxarıda qeyd etdiyimiz maarifpərvər 

ziyalılar qoşularaq dövrü mətbuatda, o cüm- 

lədən “Şərqi-Rus” (1903-1905), “Həyat” (1905- 

1906), “İrşad” (1906-1909), “Tərəqqi” (1907- 

1910), “Molla Nəsirəddin” (1906-1931), “Də- 

bistan” (1906-1907), “Məktəb” (1911-1918) 

kimi başqa qəzet və jurnallarda vaxtaşırı çıxış 

edir və bu kimi məsələni zəruri sayırdılar. 

F.Köçərli qeyd edirdi ki, “xalqın tərəqqisi 

naminə əlinə qələm alan hər bir şəxs özünü 

deyil, ictimaiyyəti nəzərdə tutmalı, “xəyalat” 

aləminin uyğunsuz və qeyri-təbii mənzərələrinin 

təsvirindən uzaqlaşıb, inkişafına mane olan, 

xalqı geriyə sürükləyən ictimai bəlaları tənqid 

edən əsərlər yazmalıdırlar”. Bu cəhətdən 

Y.V.Çəmənzəminlinin, C.Məmmədquluzadənin 

xalqın məişət tərzindən bəhs edən publisist 

yazılarını, hekayələrini yüksək qiymətləndirir 

və alqışlayırdı. 1914-cü ildə Y.V.Çəmənzə- 

minliyə yazdığı məktublardan birində deyirdi: 

“Yazdığınız hekayələr artıq dərəcədə xoşuma 

gəldi... Sizin hekayələrin yaxşılığı və xoşa- 

gəlməkliyi ondadır ki, onlar məişətdən götü- 

rülübdür və ədibanə tərtib olunubdur... Sizin 

gələcəkdə müqtədir bir yazıçı olduğunuza 

şübhəm yoxdur. İndilikdə bu hekayələr ilə 

sizi təbrik edirəm ki, vaxtınız olduqca bu 

qisim əsərlər vücudə gətirməklə ədəbiyyatımıza 

rövnəq verəsiniz”. 

F.Köçərli xalq pedaqogikasına misilsiz töh- 

fələr verən, öz dilinin sadəliyi ilə seçilən Cəlil 

Məmmədquluzadə yaradıcılığına da böyük 

əhəmiyyət verərək yazırdı: “Sadəlik, təbiilik 

və real həyatda yaxınlıq Cəlil Məmmədqulu- 

zadə hekayələrinin əsas məziyyətləridir. Hər 

şeydən görünür ki, müəllif öz xalqının həyatını 

və dünyagörüşünü yaxşı bilir və incə müşahidə 

qabiliyyətinə malikdir. Onun bilavasitə həyatdan 

götürülmüş hekayələri, bizim Şərq yazıçı və 

şairlərində olduğu kimi, boş fantaziyanın məh- 

sulu deyildir. Cəlil Məmmədquluzadənin başqa 

bir məziyyəti də onun müşahidə etdiyi həyatı 

canlı və anlaşıqlı bir dil ilə, Şərq yumorunun 

aydın xüsusiyyətləri ilə verə bilməsidir ki, bu 

da oxucunun nəzərini hər şeydən çox cəlb 

edir”. 

İdealist Firudin bəy Köçərli rəngarəng olan 

yaradıcılığı ilə gender münasibəti məsələlərinə 

də toxunmuş, öz mövqeyini də aşıq və aydın 

şəkildə təzahür etdirmişdir. O, “Müsəlman 

qadınları keçmişdə” və “İslam mədəniyyətinin 

tarixi” adlı məqaləsində qadın hüququ azadlı- 

ğına yüksək qiymət vermiş, həmçinin qadının 

mədəni-maarif işlərində iştirakını vacib və 

zəruri məsələ hesab etmişdir. Azərbaycan ki- 

şisində müsbət fikir oyatmaq üçün bir çox 

fərqlənən natiq, alim, şair Şərq qadınlarının 

adını çəkir. Bunlardan bağdadlı Ümmül-xeyir, 

Zübeydə Ümmi Cəfər, Stodan, suriyalı Asimə 

binti-Məhəmməd, ərəb Leyli binti-Həsən, 

ispan qadını Kəlam kimi qadınlardan və onların 

unudulmaz fəaliyyətlərindən bəhs edir. Bağdad 

xəlifəsi Harun əl-Rəşidin arvadı Zübeydə 

Ümmi Cəfərdən bəhs edən Firudin bəy yazır 

ki, bu qadın gözəl şeirlər müəllifi olmuşdur, 

həmçinin Bağdaddan Məkkəyə su çəkdirməklə 

öz adını əbədiləşdirmişdir. Həmin su kəməri 

indi də “Zübeydə bulağı” adlanır. Firudin bəy 

yazır ki, bizim insanpərvərlik borcumuz bizdən 

qadınların maariflənməsini və mənəvi azadlığını 

tələb edir. Bunu bizdən vicdan və sağlam dü- 

şüncə tələb edir. Firudin bəy haqlı olaraq, 

sonda belə qənaətə gəlir ki, qadın hüquqsuz- 

luğunu tapdalayan Quran deyil, onu təhrif 

etmiş ruhanilər və onların uydurduğu şəriətdir. 

Firudin bəy belə naxoşluğun müalicəsini “xalqı 

cəhalət qaranlığından işıqlığa çıxaranlara – 

müəllimlərə ümid edirdi” [7, s.202]. 

Yusif Vəzir Çəmənzəminli məslək dostu 

F.Köçərlinin bu kimi yaradıcılıq irsini dəyər- 

ləndirərək yazırdı: “Firudin bəy ən müqtədir 

(müqtədir – qüdrətli mənasında – K.C.), ən 

sevgili ədiblərimizdən biridir. Bu şəxs ədəbiyyat 

tariximizi yazmaq ilə bütün keçmişimizi diriltdi. 

Şairlərimizin ülvi ruhlarını canlandırdı və hə- 

yati-fikriyyəmizi təbii yoluna saldı” [1, s.274]. 

Göründüyü kimi, Firudin bəy Köçərlinin pe- 

daqoji prinsipində induktiv prinsip əsasdır. 

O, təlim prosesində sadədən mürəkkəbə, asan- 

dan çətinə doğru təcrübəsinə əsaslanmışdır. 

Görkəmli pedaqoq-alim Əhməd Seyidov 
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yazır ki, F.Köçərli “bir çox Azərbaycan ədib- 

lərinə və şairlərinə düzgün istiqamət vermişdir” 

[8, s.103]. Belə düzgün istiqamətə yönələn- 

lərdən biri Ömər Faiq Nemanzadə idi. Rep- 

ressiya qurbanı Ömər Faiq Nemanzadə də, 

mənəvi-əxlaqi kamilliyin və insani davranışın 

həlli yolunu qadınların azadlıq hüququnun 

bərpa edilməsində, məktəblərə cəlb edilmə- 

sində, həmçinin elmli, təhsilli olmasında gö- 

rürdü. Ömər Faiq Məhəmməd Peyğəmbərin 

kəlamını əsas götürərək yazırdı ki, qadının 

hüququ yoxdur. Qadınlar kişilərin tam mənası 

ilə əsiri və quludurlar. “Şirin bir söz olmaq 

üzrə “Cənnət qadınların ayaqları altındadır” 

buyuran şəriətmədar, döyülüb-söyüldüyündən 

ötrü ərindən boşanmaq istəyən qadına şəri 

rüsxət verməməklə onu və onun cənnətini 

ərinin ayaqları altına, cəhənnəmin dibinə bu- 

raxdığını ya öküzlüyündən heç anlamırdı və 

ya bilə-bilə ikiüzlülük, şeytanlıq edirdi. Bu 

halda, hankı cənnət qadınların ayaqları altın- 

dadır bilmirəm. Sözün doğrusunu söyləmək 

lazım gəlirsə indiki həyatda bütün huri qılmanlar 

ilə bərabər cənnət kişilərin, cəhənnəm də qa- 

dınların ayaqları altındadır deyərək yazırdı: 

“Dinin guya qadınlar əleyhinə söylədiyi, qa- 

dınların indiyə qədər olan halları göstərirdi 

ki, bu kimi yıldızlı cümlələr, onları yuxuladan 

lay-laydan başqa bir şey deyildi. Bu kimi, 

laylalar bir deyil, on deyil, istərsə yüzlərcə 

olsun, madam ki, o laylaları deyənlərin özləri 

o kimi laylalara uşaqcasına alışmış, onları bir 

din əmri, bir ənənə, bir adət”, bir üsul sanmış, 

bunların dəyişdirilməsi, aradan çıxarılması 

çox çətin. Bunların dəyişdirilməsi isə, ancaq 

bunları yaradan beyinlərin dəyişdirilməsinə 

bağlı. Buna görə demək olar ki, qadınlar 

onlara qarşı edilən zülmləri, onların başına 

gətirilən bəlaları dini bir müqəddəmat (mü- 

qəddəmat – alın yazısı – K.C.) hesab etdikcə, 

çəkdikləri əzab və əziyyətlərdən heç vaxt qur- 

tula bilməzlər. Və bu qurtuluşu da özgələrdən 

– kişilərdən yox, ancaq özlərindən gözləmə- 

lidirlər. Bu da ancaq ictimai bir inqilab və 

ümumi maarif sayəsində ola bilər... Qadınlar 

əl-əyaqlarını bağlayıb özlərini satılıq bir mal 

və mətah mənziləsinə endirən bu kimi hökmləri, 

din və mövhumat zəncirlərini qırıb xilas ol- 

malarını özgələrdən yox, yalnız özlərindən 

gözləməlidirlər” [2, s.417]. 

Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu doğrudur. 

Bu göstərir ki, Ömər Faiq qadını da kişilər 

kimi, ictimai mübarizəyə cəlb etmək istəyir, 

onları da azadlıq uğrunda vuruş meydanına 

çağırır. Onun fikrincə, qadınlar öz insani haq- 

larını özləri düşünməzlərsə, onları əldə etməyə 

çalışmazlarsa, hətta vuruşmazlarsa, “özgələrin 

köməyinə o qədər də bel bağlanmamalıdır”. 

Nemanzadə qadının-qızların təhsil almasını 

vacib bilir və göstərirdi ki, gələcək cəmiyyətin 

taleyi onların öz uşaqlarına verdiyi tərbiyədən 

çox asılıdır. O, qızların ailədə feodal-patriarxal 

münasibətlər əsasında tərbiyəsinə qarşı məktəb 

tərbiyəsini, sağlam ailə tərbiyəsini qoyur, oğ- 

lanlar kimi qızların da yeni məktəblərdə oxu- 

masını tələb edirdi. Qadınların hüquqi azadlığı 

yolunda həyatın, zamanın irəli sürdüyü və 

qarşısı alınmaz ictimai bir problemin artıq 

həll olunmağa başladığını görüb təşvişə düşən 

ruhanilərə cavab olaraq ruhanilərin yanlış fi- 

kirləri ilə razılaşmadığını bildirir, onların qa- 

dınlar haqqındakı mürtəce müddəalarını rədd 

edirdi. Ömər Faiq Nemanzadə Azərbaycanda 

qadın azadlığı ətrafında başlanan hərəkata 

rəhbərlik etmiş, bu yolda böyük fəaliyyət gös- 

tərmiş, həm ədəbi-pedaqoji yaradıcılığında, 

həm də publisistikasında bu məsələyə – ailə- 

qadın mövzusuna axıra qədər sədaqətli qal- 

mışdır. 

Qadın azadlığı məsələsinə münasibətdə 

repressiya qurbanları Hüseyn Cavid və Yusif 

Vəzir Çəmənzəminli də Firudin bəyin möv- 

qeyində dayanırdılar. Düzdür, Cavid yaradı- 

cılığının ilk illərində qadınların çadraya ör- 

tünməsi, bürünməsi tərəfdarı olsa da (“Pənbə 

çarşaf” şeirində olduğu kimi), çox çəkmir ki, 

bu ideyanın qəti əleyhinə çıxır və qadınların 

çadradan birdəfəlik uzaqlaşacağının, təhsilli 

olacağının çox yaxında olduğunu görərək ya- 

zırdı: “…Məncə, şəriət insanların nicat və 

səadəti üçün yapılmış bir qanundur. Xalqı 

təhlükəli uçurumlara yuvarlayan bir qanun 

isə, çox çürük və mənasız bir əfsanə deməkdir. 

Bir də nə islam şüarı, nə türklük səciyyəsi qa- 

dınlara “örtün!” – deyə, əsla məcbur etməz 

və bu hal yalnız adətən doğma bir məhku- 

miyyətdir ki, o da er-gec zail olar. …Sağlam 

bir tərbiyəyə, sarsılmaz bir əxlaqa malik olan 
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xanımların açıq gəzməsində heç bir məhzur 

görə bilmirəm. Bununla bərabər əcnəbilərdə 

olan mənasız sərbəstliyə də əsla tərəfdar de- 

yiləm” [3, s.299]. “Maral” əsərində Humayın 

çadrasız gəzməsi qazının şiddətli qəzəbinə 

səbəb olur. O, “sinirli” bir halda Turxan bəyin 

evinə girərək belə deyir: “Təəssüf olunur!.. 

Təəssüf olunur. Turxan bəy əfəndi! Atadan- 

babadan sizin namuslu, heysiyyətli bir xanədən 

olduğunuzu bütün vilayət bilir, lakin… çox 

təəssüf olunur ki, böylə şərəfli bir xanədanı 

siz ləkələmək istəyirsiniz! …Nə söyləyim ki, 

xalqın arasına yeni bidət qoyursunuz… Gəlinin 

islam qızı olduğu halda bir xristiandan seçilmir. 

(Qayət sinirli.) Ah… Ah!.. Müsəlmanlıq böylə 

gedərsə, çox sürməz ki, ev-eşiyimiz Lut şəhri 

kimi yerin dibinə keçər!” [4, s.94]. Onun bu 

fikirlərinin təhlili göstərir ki, milli mədəniy- 

yətimizin bu görkəmli nümayəndəsi tərbiyə 

və tərəqqi işində ailəyə çox böyük diqqət 

vermiş və onun möhkəmləndirilməsini cə- 

miyyətin mütərəqqi inkişafı üçün zəruri hesab 

etmişdir. Hüseyn Cavidin ailə məsələlərinə 

bu qədər ciddi əhəmiyyət verməsi onunla izah 

olunur ki, XIX əsrin əsrin son rübündə və XX 

əsrin əvvəllərində bəy-mülkədar quruluşunun 

ümumi tənəzzülü ilə əlaqədar bunun qarşısını 

almaq üçün çarə axtarmışdır. 

Hüseyn Cavid belə güman edirdi ki, ailə 

münasibətləri, eləcə də qadına qarşı münasi- 

bətlər qaydaya düşərsə, cəmiyyətdə baş verən 

bir sıra pozğunluqların qarşısını almaq mümkün 

olar. Hüseyn Cavid təkidlə qeyd edir ki, qa- 

dınların elm və maarifdən, bəşəri hüquqlardan 

məhrum edilməsi yalnız onların özlərinə və 

kişilərə deyil, birinci növbədə övlada çox 

böyük ziyan vurur. Çünki anaların özlərinin 

tərbiyə görməyə ehtiyacı vardır. Bu ehtiyacı 

da ancaq “analar yetişdirəcək məktəblər” 

ödəyə bilər. O yazırdı: “Cocuq tərbiyəsinə 

diqqət etmək üçün tərbiyə görmüş analar lazım 

deyilmi? Hanı ana yetişdirəcək məktəblərimiz! 

Hər hansı qəzetəyə baxsan millət böylə? Vətən 

şöylə? olmalı kimi bir çox məqalələr, xülyalar 

görünür. Lakin xülya ilə, boş xəyal ilə iş 

aşarmı? Vətəni, vətənin qiymət və əhəmiyyətini, 

tərəqqi və səadətini kimdən bəkləyə bilərik? 

Beli bükülmüş, ətəh və ətalətə uğramış ixti- 

yarlardanmı? Bir para biqeyd, laübali gən- 

clərdənmi? Yaxud, saf, təmiz, məsum, ləkəsiz 

növzadlardanmı (yeni doğulmuş körpə məna- 

sında – K.C.). Şübhəsiz ki, vətənə, millətə, 

millətin gələcəyinə ağlayacaq, tərəqqisinə ça- 

lışacaq olsa-olsa, ancaq ana qucaqlarında, 

məktəb sıralarında (skamyalarında – K.C.) 

çırpınan məsumlar ola bilər. Fəqət bu növ- 

zadların yeyib-içməsinə, geyinib-gəzməsinə, 

təlim-tərbiyəsinə diqqət edəcək analar hanı?” 

[3, s.197-198]. 

Hüseyn Cavid qadının-qızların təhsil al- 

masını vacib bilir və göstərirdi. Qeyd edir ki, 

ancaq fanatik hacılar, məşədilər, kərbəlayilər 

qadınların oxuyub-oxumaz öz ərlərinə qarşı 

itaətsiz və şəriətə, islam dininə qarşı zidd ola- 

caqlarını vəz edir. Halbuki: “Rəsuli-əkrəm 

təlim və tərbiyədə heç fərq qoymadığı halda 

təhsili-elmi kişiyə, övrətə müsavi (bərabər, 

tən – K.C.) bir surətdə fərz buyurduğu təqdirdə, 

necə olur da ki, böylə əmri-müqəddəsi heç 

məsabəsində tuturuq. Əcaba, səkkiz-doqquz 

yaşında bir qız yalnız ibtidai yaxud rüşdi 

təhsil görürsə, şəriətə müxalifmi zənn olunar?” 

[3, s.198]. Qadınların hüquqi azadlığı yolunda 

həyatın, zamanın irəli sürdüyü və qarşısı alın- 

maz ictimai bir problemin artıq həll olunmağa 

başladığını görüb təşvişə düşən ruhanilərə 

cavab olaraq ruhanilərin yanlış fikirləri ilə ra- 

zılaşmadığını bildirir, onların qadınlar haq- 

qındakı mürtəce müddəalarını rədd edərək 

yazırdı: “Bir çox mübarək ağızlar, qadınların 

tərbiyə görür-görməz itaətsiz olacaqlarını söy- 

ləməkdən çəkinməyirlər, əcaba məktəb, təlim 

və tərbiyə insana itaətsizlikmi öyrədir? Yaxud 

insaniyyət, şəfqət, mərhəmət, nəzafət-övlada 

məhəbbət, böyüklərə itaət nə olduğunu təlim 

edər? Bir də cəbrə, təzyiqə nə hacət, artıq 

iyirmi ilə outzu hesab etmək üçün anaların 

təsbihlər ilə, qızların barmaqlar ilə komediya 

çıxarmaları çəkilir bir dərd deyildir. Azacıq 

da utanıb qızarmalıyıq” [3, s.199]. Hüseyn 

Cavid qadın əsarətinə qarşı çıxaraq yazırdı: 

Ana övladını bəslər böyüdür. 

Anasız millət, əvət, öksüzdür… 

Qadın! Ey sevgili, şəfqətli mələk! 

Bu qədər səbrü təhəmmül nə demək? 

O lətafət, o nəcabətlə sana, 

Bu əsarət, bu həqarət nə rəva!? [5, s.43]. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Hüseyn Cavid ailə 
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tərbiyəsinə olduqca böyük əhəmiyyət verərək, 

uşağın tərbiyəsində ilk növbədə ata və anaların 

böyük rol oynadığını göstərirdi. O, yazırdı ki, 

uşaq dünyaya gəldiyi gündən məktəb yaşına 

qədər ata-anasının yanında ev tərbiyəsi, ailə 

tərbiyəsi alır. Onun fikrinə əsasən, ailə tərbi- 

yəsində ata və anaların ən ümdə vəzifələri 

uşaqlarının sağlam böyüməsinə şərait yarat- 

masıdır. Bir çox uşaqlar anadan xəstə doğulur 

və xəstə bir vücud ilə “tərki-həyat” olurlar. 

Hüseyn Cavid bu xəstəliyin səbəbini ata və 

anadan başqa heç kəsdə aramır. Çünki bir çox 

xəstəliklər irsi olaraq yayılır. Uşaqlarda bu 

xəstəliklərə, fəlakətlərə yol açan isə ilk növbədə 

analardır. Çünki uşaq, ana “rəhminə” düşdüyü 

zamandan başlayaraq doqquz ay ananın qanı 

ilə, sonra südü ilə qidalanaraq xəstəliklərə 

düçar olurlar. Cavid qeyd edir ki, “biçarə mə- 

sum” böyüdükcə vücudundakı təhlükəli xəs- 

təliklər də onunla bərabər böyüməyə başlayır. 

Bir çox uşaqlar da olur ki, ata-anasından qo- 

runmayaraq yeyəcəyi, içəcəyi, geyəcəyi üzün- 

dən xəstələnir, tənəffüs etdiyi hava, hərəkətsizlik 

və s. valideynin qayğısızlığı ucbatından səh- 

hətinə mənfi təsir göstərmiş olur. 

Hüseyn Cavid anaların öz körpələrini “məv- 

humi” qüvvələrlə hədələməsini, qorxu içində 

yaşatmasını onların təhsilsizliyində görür və 

pisləyirdi. Belə ki, uşaq iki-üç yaşında qaranlıq 

guşəyə gedəndə valideynləri tərəfindən cinlər, 

divlər, ifritələr vasitəsi ilə qorxudulur, təhdid 

edilir. Biçarə, zavallı körpənin isə bütün mə- 

nəviyyatı alt-üst olur. Otuz yaşına gələndə 

belə uşaqlıqda keçirdiyi o qorxunc kölgələri 

bir “türlü başından çıxara bilmir”. Hüseyn 

Cavid ailələrdə tərbiyənin bu cür qurulmasına 

qəzəblənərək kinayə ilə belə qeyd edir: “… 

Ev tərbiyəsinin doğurduğu ən gözəl tərbiyə, 

ən xoş əxlaq, yalançılıq, kindarlıq, bədnəfslik, 

arsızlıq, itaətsizlik, qorxaqlıq kimi bir para 

rəzil, murdar əxlaqsızlıqlardan ibarətdir” [6, 

s.203]. 

Bu kimi aktual olan məsələlər Yusif Vəzir 

Çəmənzəminli yaradıcılığının ana xəttini təşkil 

etmişdir. Yusif Vəzir özünə ustad hesab etdiyi 

Firidunbəy Köçərlinin “İslamın qadına mü- 

nasibəti”, “Keçmişdə müsəlman qadını”, “Mü- 

səlman qadını hal-hazırda” kimi məqalələrindən 

sanki ilham alaraq “Arvadlarımızın halı”, 

“Azərbaycan (türk) arvadlarının hal-hazırkı 

vəziyyətləri”, “Ana və analıq”, “Arvad əziz 

məxluqdur”, “Analıq hissi müqəddəsdir”, “Ar- 

vadlara hörmət etməlidir”, “Arvada ixtiyar 

verməlidir”, “Analıq”, “Evdar arvad”, “Arvad 

zövcəlikdə”, “Arvadlar elmli görək olsunlar”, 

“Anasız uşaqlar”, “Analı yetimlər”, “Analı 

uşaqlar”, “Həqiqi ana”, “Qız məktəbi açmalı” 

və s. publisist əsərləri ilə qiymətli irs yarat- 

mışdır. Yusif Vəzir Çəmənzəminli realist olsa 

da, romantik şair və ədiblər kimi xəyalında 

yüksək səviyyəyə, necə deyərlər intellekli sə- 

viyyəyə malik ana yaradırdı. O, istəyirdi ki, 

ana uşağını əqidəli, doğruçul, vətənpərvər, 

milli mentalitetlərimizi sevən və yad təsirlərdən 

qoruyan kimi böyütsün. Yusif Vəzir qeyd 

edirdi ki, dünyada nə qədər böyük dühalar, o 

cümlədən Napoleon, Teymurləng, Motsart, 

Volter, Viktor Hüqo kimilər varsa, onları ye- 

tişdirən analardır. Böyük pedaqoqun bu haqda 

olan fikrinin qısaca da olsa, məğzinə nəzər 

salaq. O, yazırdı: Böyük adamların tərcüme- 

yi-hallarını oxuduqda görürük ki, istedad və 

qabiliyyətləri uşaqlıq və cavanlıq zamanlarından 

aşkar olmağa başlayır. Napoleonun hüsn-tə- 

sirinin qüvvət və qorxusu məktəbdə ikən 

büruzə verilirdi. Yoldaşları Napoleondan qorxub 

həmişə ona tabe olardılar. Deməli, sonralar 

milyonlarca adamlar onun əmrinə baxaraq 

ölüm şərbətini içdikdə, həmən uşaqlıqda büruzə 

verilən qüvvəyə tabe olurmuşlar. Teymurləng 

uşaq vaxtında yoldaşları ilə oynadıqda onları 

iki yerə bölüb, bir-birilə dava elətdirərmiş və 

özünü də əmir adlandırıb sərkərdə olarmış. 

Məşhur nemsə (Alman – K.C.) musiqikarı 

Motsart dörd yaşında uşaq ikən havacatlar 

icad edərmiş. Altı yaşında konsert təlifinə 

müvəffəq olub, on iki yaşında isə opera yaz- 

mağa qədəm qoyub (...). Firənglərin (Fran- 

sızların – K.C.) böyük filosof şairi Volter on 

iki yaşında həcv yazarmış. İyirmi yaşında isə 

Firəngistan hökmdarını həcv elədiyi üçün 

həbsə alınıb. Ədib Viktor Hüqo ilk faciəsini 

on beş yaşında yazıb qurtarıb. İtalyanların 

böyük heykəltəraşı Kanova da qabiliyyətini 

uşaqlıqda büruzə verib: nağıl edirlər ki, dörd 

yaşında şit yağdan şir düzəltməyə başlayıb. 

On dörd sinnində isə, mərmərdən heykəllər 

qayırarmış. Belə-belə bir çox tərcümeyi-hallar 



21  

Kamal Camalov 

Repressiya qurbanlarının yaradıcılığında 
mənəvi-əxlaqi kamillik və insani davranışa çağırış 

 

 

göstərir ki, təbii vergilər ilk uşaqlıqdan büruzə 

verilməyə başlayır. Onun üçün lazım gəlir ki, 

uşaqları ən balaca vaxtlarından etinamızdan 

salmayıb, onların meyl və həvəslərinə diqqət 

edək. Burada da ana yada düşür. Bu böyük və 

məsul vəzifə də ona həvalə olunur. Çünki 

analar övlada tərbiyə verib həmişə ömürlərini 

onlarla keçirirlər [1, s.433]. 

Tərbiyədən də ümdə məqsəd uşaqlarda 

olan təbii vergilərə meydan verib onların tə- 

rəqqisinə çalışmaqdır. Ana savadsız və avam 

olsa balalarının istedad və qabiliyyəti məhv 

olub gedər. Elmli və qanacaqlı olduqda, bala- 

larının təbii vergilərinin vüsətlənməsinə inanıb 

gələcəyinə ümid bağlamaq mümkündür. Yusif 

Vəzir Azərbaycanda qadın azadlığı ətrafında 

başlanan hərəkata rəhbərlik etmiş, bu yolda 

böyük fəaliyyət göstərmiş, həm ədəbi-pedaqoji 

yaradıcılığında, həm də publisistikasında bu 

məsələyə – ailə-qadın mövzusuna axıra qədər 

sədaqətli qalmışdır. Y.V.Çəmənzəminlinin gən- 

clər, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün yazdığı 

əsərlər əxlaq tərbiyəsi üçün mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Yusif Vəzir təkidlə qeyd edir ki, qa- 

dınların elm və maarifdən, bəşəri hüquqlardan 

məhrum edilməsi yalnız onların özlərinə və 

kişilərə deyil, birinci növbədə övlada çox 

böyük ziyan vurur. Çünki anaların özlərinin 

tərbiyə görməyə ehtiyacı vardır. Bu ehtiyacı 

da ancaq “analar yetişdirəcək məktəblər” 

ödəyə bilər. Yusif Vəzir yazır ki, əgər biz 

işıqlı sabah, gözəl cəmiyyət istəyiriksə onda 

qadınlarımız-qızlarımız təhsil alması vacibdir. 

Çünki övladın tərbiyəsi ananın verdiyi tərbi- 

yədən asılıdır. O, qızların ailədə feodal-patri- 

arxal münasibətlər əsasında tərbiyəsinə qarşı 

məktəb tərbiyəsini, sağlam ailə tərbiyəsini 

qoyur, oğlanlar kimi qızların da yeni məktəb- 

lərdə oxumasını tələb edirdi. Bu münasibətlə 

bağlı ədib-pedaqoq yazırdı: Nizamlı milli bir 

məktəb qurtarmış, çox bilikli, açıq fikirli bir 

arvad təsəvvür ediniz. Bu anadır. Ana mehriban 

bir adamdır. Bunun qəlbi dili ilə, dili də qəlbi 

ilə müvafiqdir. İkisi də təmiz, ikisi də pak və 

pakizə. Anada qeybət və böhtan kimi alçaq 

sifətlər, yalan və oğurluq kimi pis adətlər 

olmaz. Həqiqi ana həm ruhən, həm də cismən 

salamat olar. Uşaqlar gördüyünü götürər. Ana 

bunu gözəlcə düşünüb, onun üçün həmişə 

özünün islahına çalışır ki, balaları onda pis 

hərəkət görüb götürməsinlər. Ana heç vaxt 

təklikdə özünə xoşbəxtlik istəməz, ana öv- 

ladlarının xoşbəxtliyinə tamaşa edib ondan 

ləzzət aparır. Övladı olmamaqda heç bir şey 

ananı xoşbəxt eləməz. Qızıl, cəvahirat, şöhrət 

və ad analara təskinlik verə bilməz. Ana uşaq 

vaxtından analığa həvəslənir, bir müqəvvanı 

qumaşa büküb oynadar, onu mehriban dillə 

danışdırar, layla çalar. Yusif Vəzirin fikirlərindən 

aydın olur ki, hər bir ana öz uşağının tərbiyəsi 

ilə məşğul olmağa bütün məsuliyyəti ilə borc- 

ludur. O, valideynlik borcunu ödəməli, uşağını 

cəmiyyətin yararlı üzvü kimi tərbiyə etməli, 

aqibəti ilə maraqlanmalıdır. Əxlaqi cəhətdən 

möhkəm olan namuslu vətəndaşlar tərbiyə et- 

mək üçün ədib-pedaqoq anaların özlərinin 

qüsursuz olmalarını, onların müəyyən qədər 

pedaqoji biliklərə yiyələnmələrini zəruri hesab 

edirdi. Görkəmli pedaqoq Yusif Vəzir Çəmən- 

zəminli istəyirdi ki, qadın-ana qarşısında duran 

bu kimi çətin, eyni zamanda şərəfli və məsu- 

liyyətli vəzifələr mümkün qədər inandırma, 

şəxsi nümunə əsasında həyata keçirilsin. 
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Annotasiya. Məqalədə mənəvi tərbiyə sahəsində yuxarı sinif şagirdləri 
ilə aparılan işlərin təşkilindən və xüsusiyyətlərindən bəhs edilir, humanitar 
fənlərin tədrisi prosesində şagirdlərə mənəvi tərbiyənin aşılanması 
yolları nəzərdən keçirilir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan dili, ədəbiyyat, 
tarix, xarici dil fənləri şagirdlərin mənəvi əxlaqi zənginliyi, milli xüsu- 
siyyətlərlə tərbiyəsi üçün olduqca geniş imkanlara malikdir. Qeyd olunur 
ki, Ulu öndər, müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Heydər 
Əliyevin davamçısı kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasətin uğurlarının yuxarı sinif şa- 
girdlərinə öyrədilməsi vacibdir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Res- 
publikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Azərbaycan 
xalqının və rəşadətli Azərbaycan ordusunun 44 günlük ikinci Qarabağ 
müharibəsindəki qələbəsinə həsr olunmuş bəyanat, məlumat, nitq və çı- 
xışlarının yuxarı sinif şagirdlərinə öyrədilməsi onlarda mənəvi tərbiyə 
hissinin gücləndirilməsində ən güclü stimuldur. 

Strengthening the national basis in the teaching of hu- 
manities as the basis of spiritual education 

Abstract. The article discusses the organization and features of work 
with senior students in the field of spiritual education, considers ways to 
instill spiritual education in students in the process of teaching the hu- 
manities. It is noted that the Azerbaijani language, literature, history, 
foreign languages have a wide range of opportunities for the spiritual 
and moral richness of students, their education with national characteristics. 
It is noted that as a successor of the great leader, architect and founder 
of independent Azerbaijan Heydar Aliyev, it is important to teach senior 
students the successes of domestic and foreign policy pursued by 
President Ilham Aliyev. It should be noted that the teaching of statements, 
information, speeches and speeches of the President of the Republic of 
Azerbaijan, Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev dedicated to 
the 44-day victory of the Azerbaijani people and the brave Azerbaijani 
army in the Second Karabakh War is the strongest stimulus to strengthen 
their sense of moral education. 

Укрепление национальной предпосылки в препо- 
давании гуманитарных дисциплин как основы 
духовного воспитания 
Aннотация. В статье рассказывается об организации и особенностях 
работы с старшеклассниками в области нравственного воспитания, 
рассматриваются пути привития учащимся нравственного воспитания 
в процессе преподавания гуманитарных дисциплин. Отмечается, 
что предметы азербайджанского языка, литературы, истории, ино- 
странных языков обладают достаточно широкими возможностями 
для воспитания учащихся с духовно-нравственным богатством, на- 
циональными особенностями. Отмечается, что успехам внутренней 
и внешней политики, проводимой Президентом Азербайджанской 
Республики Ильхамом Алиевым как преемником Гейдара Алиева, 
великого лидера, архитектора и строителя независимого Азербай- 
джана, важно научить старшеклассников. Следует отметить, что 
изучение старшеклассниками заявлений, информации, речей и вы- 
ступлений Президента Азербайджанской Республики, Верховного 
Главнокомандующего Ильхама Алиева, посвященных победе азер- 
байджанского народа и самоотверженной Азербайджанской армии 
во второй Карабахской войне, является мощным стимулом для уси- 
ления у них чувства духовного воспитания. 
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Yuxarı sinif şagirdləri ilə aparılan tərbiyə 

işləri xalqımızın həyatının bugünkü mərhələ- 

sində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyindən mək- 

təbdə humanitar fənlər silsiləsinin tədrisi 

zamanı bu sahəyə daha çox diqqət yetirmək 

tələb olunur. Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix 

və s. fənlər şagirdlərin mənəvi-əxlaqi zənginliyi, 

milli xüsusiyyətlərlə tərbiyəsi üçün olduqca 

geniş imkanlara malikdir. Humanitar fənlərin 

tədrisi prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin 

öz dövrünün, zamanının, ictimai problemlərini 

bilməyə və onu həmin problemlərin həllində 

fəal iştirak etməyə təşviq və təhrik edir. Bu 

fənlər silsiləsinin tədrisi şagirdlərə həmçinin, 

bəşəriyyətin ictimai inkişafının obyektiv, elmi 

mənzərəsini açır, onlarda mütərəqqi və humanist 

əqidə formalaşdırır. Humanitar fənlər də idrak 

fəallığının inkişaf etdirilməsində, cəmiyyət 

həyatında fəal mövqe tutmaqda, milli və 

ümumbəşəri ideyaların ifadəsi olan azadlıq 

və müstəqillik uğrunda mübarizə aparmaqda 

əvəz olunmaz silahdır. Qeyd edək ki, mənəvi 

tərbiyə məsələləri bütün dövrlərdə, bütün xalq- 

ların diqqət mərkəzində olmuş, hər xalq öz 

istək və xüsusiyyətləri uyğun şəkildə bu prob- 

lemə yanaşmış, onu həll etməyə çalışmışdır. 

Azərbaycan xalqı da tarixən mənəvi tərbiyyəyə, 

insanın kamilliyinə ciddi yanaşmışdır. Tarixin 

müəyyən dövrlərində ictimai-siyasi həyatda 

baş verən dəyişikliklər xalqımızın mənəviy- 

yatını yad meyllərin təsirinə məruz qoysa da, 

müəyyən deformasiyalar baş versə də xalq öz 

milli xüsusiyyətlərini, xarakterini, adət-ənə- 

nələrini qoruyub hifz edə bilmişdir. 

Yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyə- 

sində doğma Azərbaycan dili və ədəbiyyat 

fənlərinin tədrisi ölçüyə gəlməz gücə, təsirə 

malikdir. Çünki bu dərslərdə “...fikrin güclü 

müttəfiqi olan təəssürat, ətraf mühitin emosional 

qavrayışı fəaliyyətə başlayır. Ədəbiyyat özü- 

nüdərketmənin, özünütərbiyənin, özünütəsdiqin 

ən öncül vasitələrindən biridir. Ədəbiyyatın 

tədrisində şagirdlərdə mənəviyyat, mədəniyyət, 

gözəllik tərbiyə olunur. Şagirdlər ədəbiyyatın 

tədrisində Azərbaycan ədəbiyyatının, dünya 

xalqları ədəbiyyatının inkişaf qanunauyğun- 

luqlarının, mədəniyətin, incəsənətin beynəlmiləl 

mahiyyətini dərk edir, Vətən, ayrı-ayrı xalqlar, 

mənəvi, emosional, estetik keyfiyyətlər haq- 

qında biliklərini genişləndirirlər” [1, s.56-57] 

Ədəbiyyat şagirdlərin qəlbində nəcib hisslər 

oyadır, onların gələcək haqqında gözəl və 

ümidli arzularına qanad verir. Ədəbiyyat uşaqları 

zəngin mənəvi və estetik zövqə malik, zəma- 

nəsinin ən humanist biliklərinə yiyələnən yetkin 

bir insan kimi tərbiyə edir. Başlıcası odur ki, 

şagirdlərə öz xalqının mübarizələrlə zəngin 

tarixi, keçmişinə bələd olmağı, bu günün 

nəhəng addımları ilə addımlamağı, gələcəyin 

böyük işlərində yaxından iştirak etməyi öyrədir. 

Ədəbiyyat fənninin tədrisi prosesi şagirdləri 

intizama, səliqə-səhmana, düz danışmağa, tap- 

şırığı vaxtında, tam icra etməyə, ilkin əmək 

vərdişlərinə, yoldaşına, böyüklərə hörmət et- 

məyə, təbiəti, insanları sevməyə, ictimai və 

hüquqi normalara əməl etməyə, dini-mənəvi 

dəyərlərdən, dünyəvi bilik mənbələrindən is- 

tifadə etməyə alışdırır. Bir sözlə ədəbiyyat 

fənnin tədrisi məktəbdə, vətəndaş yetişdirmək 

işində nəhayətsiz imkanlara malikdir [2]. 

H.Zərdabi, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə, 

H.Cavid, S.Vurğun kimi yazıçılar mübarizə 

idealı, şəxsi nümunələri yuxarı sinif şagirdlə- 

rinin milli mənlik şüurunun formalaşdırılması 

istiqamətində böyük əhəmiyyətə malikdir.Bu 

böyük yazçıların həyat fəaliyyətini və yaradı- 

cılığını öyrənən məktəblilər insanın bütün mə- 

nəvi aləminin qeyd-şərtsiz olaraq milli təə- 

sübkeşliyə, Vətənə bağlı olduğunu dərk edir, 

şəxsiyyət olmağın, insanlıq nümunəsi göstər- 

məyin, yüksək mənəvi sifətlərə yiyələnməyin 

həqiqi, doğru yolunun nədən ibarət olduğunu 

başa düşürlər. Ədəbiyyat fənnini tədris edən 

müəllim məhz bu cəhətləri nəzərə almalı, şa- 

girdlərin kamil insan kimi yetişməsi, mənəvi 

təmizliyi naminə fənnin imkanlarından baca- 

rıqla, geniş şəkildə istifadə etməyi qarşısına 

məqsəd qoymalıdır. Aparılan müşahidələr və 

araşdırmalar göstərir ki, qabaqcıl məktəblər, 

öz işinin ustası olan müəllimlər şagirdlərin 

mənəvi tərbiyəsində ədəbiyyat fənninin geniş 

imkanlarından bacarıqla istifadə edirlər. Qabaq- 

cıl müəllimlərin iş təcrübəsi göstərir ki,Vətən 

uğrunda mübarizənin mahiyyətini başa düşmək, 

milli mənlik şüurunu daim inkişaf etdirmək, 

özünü xalqın xeyirxah ənənələri əsasında 

Vətən torpaqlarının düşmənlərinə qarşı barış- 

mazlıq ruhunda tərbiyə etmək, Vətənimizin, 
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torpağımızın qüdrətinin artmasına va tərəqqisinə 

çalışmaq, xalqımızın mənəvi birliyini göz bə- 

bəyi kimi qorumaq işində şagirdləri səfərbər 

etmək olar. Bu müəllimlərlə söhbətlərimizdə 

belə bir fikri dönə-dönə təkrar etdiklərinin 

şahidiyik ki, ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin 

mənəvi tərbiyəsi üçün münbit zəmin, şərait 

var. Mövzusundan asılı olmayaraq hər bir 

dərsdə şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin əsası 

olan milli özünüdərk, ulu və əbədi hiss olan 

vətəndaşlıq ləyaqəti, Vətən, torpaq qeyrəti və 

təəssübü aşılamaq mümkündür. Keçmişimizlə 

bağlı hansı bədii nümunəni götürsən, rəvayət 

və hadisələrlə uşaqları tanış etmək istəsək 

orada Vətən eşqi, torpaq təəşəbbüsü ilə bağlı 

bu günümüz üçün ibrət dərs verə biləcək nü- 

munələrlə doludur. Ulu türklər haqqında əfsanə 

va rəvayətlər, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Ko- 

roğlu”, “Manas”, “Qudmamu-bilik” kimi epos 

nümunələri, Nizami poemaları və Xəqani li- 

rikası, Füzuli müdrikliyi, Ş.İ.Xətai dəyanəti 

və məğurluğu, M.Ə.Sabir va C.Məmmədqu- 

luzada cəsarəti və yanğısı, M.Ə.Rəsulzadə və 

N.Nərimanov mübarizliyi, xalqa xidmətdə 

H.Zərdabi təmənnasızlığı, Ulu Öndər Heydər 

Əliyev dühası hər bir ədəbiyyat müəlliminin 

əlində elə bir güclü silahdır ki, onlardan 

istifadə hər bir nəslin vətəndaşlıq qürurunun 

ləyaqətinin formalaşmasına kifayət edə bilər. 

Qabaqcıl müəllimlərin dinlədiyimiz dərslərində 

müşahidə etdik ki , müəllim Hun dövlətinin 

yaradıcısı Mete xaqan haqqında bu rəvayəti 

bütün şagirdlərin yaddaşlarında möhkəmlən- 

dirməyi öz qarşısına məqsəd qoyur. O qeyd 

edir ki, Hun dövlətinin banisi Meteyə qarşı 

Çin hökmdarı müharibə elan etmək üçün bə- 

hanə kimi əvvəlcə onun çox sevimli atını 

istədi . Bu at saatda min fərsəng yol qət edirdi. 

Mete həmvətənlərinin hərbi müharibələrə 

məruz qalmasını istəmədiyi üçün atı Çin xa- 

qanına göndərdi. Çin xaqanı müharibə üçün 

bəhanə axtarırdı. Bu dəfə də Metenin ən çox 

sevdiyi kənizi istədi. Bütün bəylər qurultayda 

müharibə edilməsinin tərəfdarı olduğu halda 

Mete : “Mən vətənimi öz eşqim üçün ayaqlar 

altına almaram.”- deyərək kənizini düşmənə 

vermək kimi böyük bir fədakarlıq göstərdi. 

Bundan sonra Çin xaqanı Hun ölkəsindən heç 

bir məhsulu olmayan bərəkətsiz, meşəsiz, mə- 

dənsiz, əhalisiz bir ərazi parçasını istədi. Qu- 

rultay bu faydasız torpağın verilməsini məsləhət 

bilərkən Mete “Vətən bizim mülkümüz deyildir, 

məzarda yatan atalarımızın və qiyamətə qədər 

doğulacaq nəvələrimizin bu mübarək torpaq 

üzərində haqqı vardır. Vətəndən bir qarış da 

olsun yer verməyə heç kimsənin səlahiyyəti 

yoxdur. Buna görə də müharibə edəcəyik. 

İndi mən atımı düşmənə doğru sürürəm. Ar- 

xamca gəlməyən edam ediləcəkdir.”- deyərək 

çinlilərin üzərinə hücum etdi... 

Vətənpərvərlik, torpağa məhəbbət duyğuları 

xalqımızın mənşəyi etibari ilə çox qədim şifahi 

və yazılı ədəbiyyat nümunələrinda tərənnüm 

olunan yüksək hisslər, duyğulardır. Dahi 

Nizami “İsgəndərnamə” poemasının “Şərəf- 

namə”sinin ən gözəl hissələrindən birini Bərdə 

ölkəsinin hökmdarı Nüşabəyə həsr etmişdir. 

Bu əfsanəvi azarbaycanlı qızını şair ən nəcib 

bəşəri duyğulurı ilə təsvir etmişdir. Nüşabə 

ağlı, zəkası, tədbirliliyi sayəsində doğma yur- 

dunu və xalqını dünya fatehlərindən biri olan 

Makedoniyalı İsgəndərin atlarının dırnaqlarının 

altında qalmasının qarşısını alır. Nüşabə igid- 

likdə kişilərdən üstün bir qadındır. Lazım gəl- 

dikdə İsgəndərin öz gücündən, qılıncından 

bəhs açdığı söhbətin qabağında öz əyilməzliyini 

göstərir, öz mənliyinə, ağlına və gücünə inanan 

sərkərdə kimi cavab verir: 

Erkək tinətliyəm, olsam da qadın, 

Hər işi bəllidir mənə dünyanın. 

Mən də bir aslanam, düşünsən bir az 

Aslanın erkəyi, dişisi olmaz. 

Qara bulud kimi gurlaşam kinlə, 

Qılınc tüstüsündən yanar su belə. 

Aslanlar buduna basaram mən dan 

Nəhənglər yanından yanaram çıraq [3, 

s.212-213]. 

Xəqani kimi söz sərraflarımız vətəndaşlıq 

ləyaqəti nümunəsidir. Qərib-qürbət ellərdə 

(İraqda olarkən) belə, öz Vətəni ilə qürur du- 

yur, Şirvan şəhərində doğulduğu üçün Şirvanlı 

olduğunu fəxrlə söyləyir. Ana yurduna- Azər- 

baycana, Şirvana böyük məhəbbətlə bağlı olan 

vətənpərvər şairi Bağdad xəlifəsi öz yanına 

dəvət edərkən üzr istəmiş, “anası Şirvanda” 

qalacağını bildirmişdir. Çünki: 
Şirvan ki, var, hər cəhətdən ülviyyətin anasıdır, 

Onun hər cür səhər yeli dərdlərimin davasıdır, 
Mən Vətənə qurban olum, qurulmuşdur düzgünlüklə, 
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Bağdadı da dolandıran onun bollu qidasıdır. 
Şirvan əhli alicənab yaranmışdır başdan-başa, 
O yer gözəl təbiətli bir lətafət məvasıdır 
İndi Şirvan həsrət ilə mənə qalmış intizarda 
Çünki ora ədəb yurdu, cəsur şirlər yuvasıdır. 

[4, s.242] 

Böyük şair Vətəninin sərhədlərinin harada 

başlanıb harada qurtardığını bilir, onun xəritəsini 

çox ustalıqla çəkə bilirdi. Ömrünün sonlarında 

Təbrizdə yaşamağını qət edən Xəqani bilirdi 

ki, bu şəhər də doğma vətəni Azərbaycanın 

ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. 

Təsadüfi deyildir ki, o, şeirlərinin birində Sir- 

vanı-ana, Təbrizi-ata adlandırmışdır. 

Göründüyü kimi qədim və zəngin ədəbi ir- 

simizdəki bu layiqli nümunələrdən gəncliyin 

vətandaşlıq və vətənpərvərlik hisslərinin for- 

malaşmasında lazımınca istifadə edilməlidir. 

Şagirdlərə doğma yurdun, torpağımızın qo- 

runması üçün çalışmaq qabiliyyəti və bacarğını 

inkişaf etdirmək vəzifəsinin həyata keçirilməsi 

işində yüzlərlə belə nümunələr vardır ki, tədris 

prosesində həmin nümunələri aşılamağın özü 

müəllimin vətəndaşlıq ləyaqəti və məsuliyyə- 

tinin bariz nümunəsi ola bilər. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki,vətənpərvərlik 

hissi konkret hiss olduğundan bu ümumi 

şəkildə deyil, konkret amillərlə şagirdlərə aşı- 

lamalıyıq. Çünki məlumdur ki, insan öz var- 

lığını ümumi varlığın, “yəni Vətənin, xalqın 

bir hissəsi hesab etdiyi andan fərdiyyətçilik 

meyllərindən azad olur, şəxsiyyət, ləyaqətli 

vətəndaş səviyyəsinə yüksəlir. Belə bir ba- 

xımdan orta ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı 

sinif şagirdlərinə “Vətənpərvərlik nədir?”, 

“Kimdir vətəndaş?” sualları ilə müraciət etməyi 

zəruri hesab etdik. Şagirdlərin cavablarında 

həqiqi qənaətlərin formalaşdığı diqqətimizi 

cəlb etdi. Rəyi soruşulanların fikrincə, vətən- 

pərvərlik - Vətənə məhəbbətdən və sədaqətdən, 

bütün fəaliyyəti ilə onun mənafeyinə xidmət 

etməkdən ibarətdir. 

Verilmiş suallara cavablar təxminən aşa- 

ğıdakı kimi idi: 

- Vətəni sevmək! 

-Vətən qarşısındakı borcunu ödəmək! 

- Lazım gələrsə Vətənin yolunda ölümə 

getmək! 

Vətənin tapşırıqlarını sözsüz yerinə yetir- 

mək! və s. Aydın görünür ki, bu cavabların 

hamısı ayrılıqda doğrudur. Lakin bunu dərindən 

hiss etmək, başa düşmək və lazım gələrsə 

vətən uğrunda ölümə hazır olmaq üçün gən- 

clərimizdə ictimai hissin tərbiyəsinə çalışma- 

lıyıq. Vətənpərvərlik şagirdlərdə əxlaqi hiss, 

ictimai borc səviyyəsinə yüksəldilməlidir. Və- 

tənpərvərlik doğma torpağa, təbiətə, xalqa, 

dilinə və adət-ənənələrinə bağlılıq, milli qeyrət, 

əqidə, məsləkdir. 

Şagirdlərə öyrətmək lazımdır ki, Vətən 

sevgisi insan duyğularının ən alisi, ən yüksəyi 

və müqəddəsidir. İnsan mənsub olduğu vətənini 

sevməklə özünü, cəmiyyət qarşısındakı borcunu 

tapmış olur. Əgər bir şəxs Vətən və xalq his- 

sindən məhrumdursa, deməli o, bütün insani 

hisslərdən məhrumdur, ruhən kasaddır. Məhz 

Vətən sevgisi insana amal, məslək və əqidə 

gətirər ki, bu da hər bir fədakarlığın, qəhrə- 

manlığın, hər hünərin var zəfərin əsasıdır. Hər 

bir gənc bilməlidir ki, hamı sadaqət nümayiş 

etdirməli, Vətənin çiçəklənməsinə və xoş- 

bəxtliyinə çalışmalıdır. Xalq şairi B.Vahabza- 

dənin dediyi kimi: 
Vətəndaş! 
Nə gözəl səslənir bu söz! 
Yəni bir iqlimdə böyümüşük biz! 
Səni də məni də böyüdən Vətən, 
Sənə də anadır, mənə də ana, 
Sən də cavabdehsən 
Mən də hər zaman 
Vahid anamızın 
Xoşbəxtliyinə [5, s.8]. 

Hazırda ümumtəhsil məktəblərində müəl- 

limlərimizin qarşısında duran mühüm vəzifə- 

lərdən 10-11-ci siniflərdə oxuyan şagirdlərdə 

milli ləyaqət və dəyanət tərbiyəsi, milli mən- 

liyin, mənəviyyatın formalaşdırılmasında ədə- 

biyyat fənninin imkanlarından bacarıqla istifadə 

etməkdir. Milli xüsusiyyətlərin inkişafında 

ana laylası, bayatı və nağıllar, bütövlükdə 

ədəbiyyat güclü vasitədir. Ona görə də, ədəbiy- 

yatın güclü təsir qüvvəsi sistemli şəkildə, müa- 

sir həyat baxımından təlimə gətirilsə faydalı 

olar. Son illərdə xalqımızın başına gətirilən mü- 

sibətlərin, Xocalı soyqırımının, 20 yanvar fa- 

ciəsinin, azərbaycanlıların 31 Mart soyqırımının, 

birinci Qarabağ savaşının və 44 gün davam 

edən ikinci Qarabağ savaşının ədəbiyyatımızda 

əksi məktəblilərimizin milli mənlik şüurunun 

formalaşmasına xidmət edən nümunələr kimi 
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qiymətlidir. B.Vahabzadənin, H.Mirələmovun, 

E.Hüseynbəylinin və başqalarının bu mövzularda 

yazdığı əsərlər dediklərimizə sübutdur. Anarın 

“Ağ qoç, qara qoç” adlı əsəri uşaqların milli 

mənlik süurunun formalaşması, onlarda bu is- 

tiqamətdə əqidə möhkəmliyinin yaranmasına 

çox təsirli vasitədir. 

Xalqın mənəvi tərəqqisində görkəmli şəx- 

siyyətlərin (Ş.İ.Xətai, H.Z.Tağıyev. M.Ə.Rə- 

sulzadə, N.Nərimanov, ulu öndər H.Əliyev ) 

rolu və mövqeyinin, müqəddəs dini dəyərlə- 

rimizin, inanc və etiqadlarımızın yüksək bədi 

təsvirini verən ədəbi nümunələrin şagirdlərə 

çatdırılması onların mənəvi cəhətdən zəngin, 

kamil insan kimi formalaşmasına xidmət 

edən vasitələrdir. 

Çünki kamil və yetkin insanın formalaş- 

masında görkəmli şəxsiyyətlərin həyat nümu- 

nələri, mədəniyyət və sənət inciləri bədii 

əsərlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Min illərin 

təcrübəsi bu həqiqəti də təsdiq edir ki, hər bir 

xalqın ruhu, psixologiyası, mənəviyyatının 

əsas təzahür əlaməti onun dilidir. Şagirdlərə 

öyrədilməlidir ki, Azərbaycan - ana dilinin 

qoruyub yaşatmaq, xalqın milli varlığının əsas 

göstəricilərindən biridir. Dil xalqın vətəndaşlıq 

duyğularını, milli hissiyyat və qürurunu saxlaya 

bilməsi üçün başlıca faktorlardan biridir. Ona 

görə də, Azarbaycan dilinin tədrisinin məzmun 

istiqaməti, üsul və vasitələrinin şagirdlərin 

mənəvi tərbiyəsində müəllimlərin diqqət mər- 

kəzində olmalıdır. 

Dil xalqın ən qiymətli sərvəti, onun mədə- 

niyyəti, namusudur. Rus pedaqoqu K. D.Uşinski 

ana dilinin əhəmiyyətini dönə-dönə qeyd 

edərək yazırdı ki, heç bir assimilasiya, heç 

bir zorakılıq xalqı məhv edə bilməz. Həqiqətən 

də dildə dərin bir fəlsəfi zəka, təbiət hadisələ- 

rinin ən incə dəyişikliklərinə qeyri-adi həssaslıq, 

ən ciddi məntiq ifadə olunmuşdur. Vətənin 

səması, onun havası, fiziki hadisələri, iqlimi, 

çölləri, dağ və düzənlikləri, meşə və çayları, 

fırtına və tufanı xalq ruhunun yaradıcılıq qüv- 

vəsi ilə fikirlərə, şəkillərə və səslərə çevrilir. 

Məhz bunun nəticəsidir ki, demokratiya, yeni 

təfəkkür dövründə hər bir xalqın dilinə, bu 

dildə daha çox təlim-tərbiyə müəssisələrinin 

açılmasına, əsərlərin nəşr edilməsinə qayğı 

göstərilir. 

Bir cəhəti də qeyd edək ki, dili yaşadan və 

inkişaf etdirən xalq olsa da, hər bir dilin hər- 

tərəfli inkişafi, zənginləşməsi, beynəlxalq 

aləmdə nüfuz qazanmasında qüdrətli dövlət 

xadimlərinin böyük rolu olur. Belə bir baxımdan 

müəllimlər şagirdlərə öyrətməlidirlər ki, milli 

mədəniyyətin, mənəviyyatın rəmzi olan ana 

dilinin dövlət dili olmasında, dünyanın inkişaf 

etmiş dillərindən biri kimi nüfuz qazanmasında 

beynəlxalq münasibətlər sistemində diplomatiya 

dilinə çevrilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin 

büyük xidmətləri olmuştur. Humanitar fənlərin 

tədrisi prosesində orta ümumtəhsil məktəblə- 

rində 10-11-ci siniflərdə oxuyan şagirdlərinin 

mənəvi dünyagörüşünün formalaşdırılması 

daha geniş imkanlara malikdir. Çünki bu yaş- 

da şagirdlərin mənəvi dünyagörüşü anlayışlar 

əsasında yarandığından, onlar sadəcə olaraq, 

xarici aləmi dərk etmir, eyni zamanda onu ya 

qəbul edir, ya inkar edir. Artıq dünyanı və 

özünü dərk edən yuxarı sinif şagirdi ictimai 

həyatda fəal yaradıcı sosial, əqidəli, məsləkli, 

bir şəxs kimi çıxış edə bilir. Bu cəhəti nəzərə 

alaraq umumtəhsil məktəbi şagirdləri ümum- 

bəşəri ideyalar və milli dəyərlər ruhunda 

tərbiyə etməyi bir vəzifə kimi qarşıya qoy- 

malıdır. Ümumtəhsil məktəbi məktəbli gənc- 

lərin mənəvi tərbiyəsi üzrə iş prosesində 

onlarda hər cür özgə ideologiyasına barışmaz 

ola bilən möhkəm iradə qabiliyyəti tərbiyə 

edilməlidir. Bütün bunları isə ictimai-siyasi 

həyatımızın bu günki mərhələsi və inkişaf 

surəti tələb edir. 

Beləliklə, ümumtəhsil məktəblərində milli 

zəminin gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi 

günümüzün reallığıdır. Bu işdə ümumiyyətlə, 

tarix dərslərinin, xüsusilə Azərbaycan tarixi 

dərslərinin tədrisi böyük imkanlara malikdir. 

Şagirdlərin milli mənlik şüurunun formalaş- 

masında milli-tarixi yaddaşa malik olması, 

milli- ənənələri, milli əxlaqi dəyərləri özündə 

cəmləşdirir. Dili, ədəbiyyatı, mədəniyyəti və 

“İmzalar içində öz imzasını” qoymaq uğrunda 

xalqın mübarizəsi məhz, şagirdlərə tarix dərs- 

lərində aşılanır. Hazırda tarix dərsləri xüsusilə 

son iki əsrdə yasaq edilmiş həqiqətləri gəncliyə 

öyrətməkdə həlledici imkanlara malikdir. Ru- 

siyanın müstəmləkə siyasətinin iç üzü, mənfur 

siyasəti belə idi: əsarət altına alınan xalqın gə- 
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ləcək nəsillərini əvvəlki ənənələrdən uzaqlaş- 

dırmaq və mövcud imperiya mənafelərinə 

uyğun ruhda tərbiyə etmək. Tarixə “Sovet im- 

periyası” kimi düşən keçmiş SSRİ-də çar im- 

periyasının bu siyasətinin üzərinə nazik tül 

çəkilir, “Sovet xalqı” formalaşdırmaq adı altın- 

da əslində, yüzdən artıq millət və xalqdan “Rus 

xalqı” formalaşdırmaq siyasəti aparılırdı. 

Zaman tələb edir ki, məktəbdə şagirdlərə 

bu cür tarixi faktları təhlil edib, müqayisələr 

aparmaq imkanı yaradılmalıdır ki, onlar dostu 

düşməndən, əyrini düzdən ayırmağı bacarsın, 

həqiqətdə qardaşın kim olduğunu, kimin ona 

xəyanət edə biləcəyini, məkrli düşmənlə üz- 

üzə gələndə necə rəftar etmək olduğunu, yad- 

daşsızlığın necə bir müsibət və fəlakətlər gə- 

tirdiyini duysun, dərk etsin, beləliklə öz yolunu, 

perspektivi doğru-düzgün müəyyənləşdirə 

bilsin. Şagirdlərə belə bir cəhət də izah edil- 

məlidir ki, xalqın min illiklərlə gələn yolu 

başlanğıcdan dövrümüzə qədər mübarizələrlə 

dolu, qanlar bahasına qazandığı istiqlaliyyət, 

azadlıq yoludur. Müstəqil olmaq, öz suveren- 

liyinə qovuşmaq haqqında – elinə, dilinə sahib 

olmaq, yeraltı, yerüstü sərvətlərinə, Vətənin 

daşına-toprağına, sərhədlərinə, mənəvi dəyər- 

lərinə, maddi nemətlərinə, tarixinin dünəninə 

və bu gününə, sabahına sahib olmaq asan və 

hamar olmamış, əksinə, gərgin və keşməkeşli, 

mərdlik və qəhrəmanlıq, mübarizlik sayəsində 

mümkün olmuşdur. 

Hazırkı şəraitdə elə bir imkan- şərait, yəni 

yeni bir ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi faktor, 

azadlıq, demokratik şərait yaranmışdır ki, 

məktəb və müəllim şagirdlərin milli düşüncə- 

sini, təfəkkürünü, bütövlükdə millilik, vətən- 

daşlıq anlayışını dəyişdirməli, real zəmin üzə- 

rində formalaşdırmalıdır. Bu işdə tarix dərs- 

lərinin pedaqoji tələblərlə, vətəndaşlıq qeyrəti 

ilə qurmaq məktəb və müəllimin ümdə vəzi- 

fəsidir. Gənclərdə milli şüurun inkişafi üçün 

son illərin hadisələri kifayət qədər material 

verir. Burada yalnız bir məsələ qalır. Müəllim 

bilməli və öyrətməlidir ki, məsələ Azərbaycanın 

tarixən ayrılmaz və tərkib hissəsi olan Dağlıq 

Qarabağ oyununun tarixin dərin qatlarında 

gizlədilmiş köklərinin üzə çıxarılmasından 

ibarətdir. Şagirdlərə çatdırılmalıdır ki, 44 gün- 

lük ikinci Qarabağ savaşında Azərbaycan or- 

dusu müharibədə qalib gəlmiş və 10 noyabr 

2020-ci il tarixdə Azərbaycan, Rusiya və Er- 

mənistan arasında bəyanat imzalanmışdır . 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl- 

ham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva 

və qızları Leyla Əliyeva Şuşada Cıdır düzündə 

bayram tonqalı alovlandırıblar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan 

xalqına müraciət etmişdir : 

“Əziz bacılar və qardaşlar, mən sizin ha- 

mınızı Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən 

təbrik edirəm! Bütün Azərbaycan xalqına can- 

sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram! 

Biz bu il Novruz bayramını Şuşada, Cıdır 

düzündə qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. 

2004-cü ildən başlayaraq, hər il mən Azər- 

baycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə 

təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma tor- 

paqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz öl- 

kəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. 

Deyirdim ki, biz Novruz bayramını torpaqla- 

rımız işğaldan azad olunandan sonra Qarabağda 

qeyd edəcəyik və bu gün gəldi. Bu gün biz 

Novruz bayramını qədim şəhərimizdə, Azər- 

baycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada qeyd 

edirik. Bu, tarixi hadisədir. Bu, böyük xoş- 

bəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını 

eşitdi. Hər il Novruz bayramı ərəfəsində ha- 

mımız yəqin ki, fikirləşirdik, bir-birimizə de- 

yirdik, inşallah, gələn il Novruz bayramını 

Qarabağda qeyd edək, gələn il Novruz bayra- 

mını Şuşada qeyd edək və bu gün gəldi. 28 

ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz bay- 

ramını Cıdır düzündə qeyd edirik, tarixi ədaləti 

bərpa etmişik. 

Noyabrın 8-də Şuşanın azad olunması ilə 

bağlı müjdəni Azərbaycan xalqına verərkən 

demişdim ki, Şuşa, sən azadsan! Bu gün azad 

Şuşada biz öz milli bayramımızı–Novruz bay- 

ramını qeyd edirik. Şuşa 28 il əsarətdə idi. 28 

il mənfur düşmən tərəfindən dağıdılırdı, məhv 

edilirdi. Şuşanın tarixi siması dağıntılara məruz 

qalırdı. Düşmən Şuşanı erməniləşdirmək is- 

təyirdi. Şuşada Azərbaycan xalqının irsini sil- 

mək istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. 

Bəli, Şuşa dağıntılara məruz qaldı, Şuşada 

tarixi abidələrimiz mənfur düşmən tərəfindən 

dağıdıldı. Ancaq Şuşa əyilmədi, sınmadı, öz 
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ləyaqətini qorudu, Azərbaycanın milli ruhunu 

qorudu və bu gün Şuşada olarkən bir daha 

bunun canlı şahidi oluruq. Şuşa Azərbaycan 

xalqının ruhunu qoruya bildi və bizi gözləyirdi. 

Biz də gəlməli idik və gəlmişik. Ancaq gəlmək 

üçün güc toplamalı idik, gəlmək üçün hazırlıq 

işləri aparılmalı idi...” [6] 

Hər bir müəllim Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

xalqa müraciətində irəli sürülən fikirlər, ideyalar 

hər bir gəncə, hər bir şagirdə mənimsədilməlidir. 

Məlumdur ki, keçmişə münasibət cəmiyyətin 

mənəvi əxlaqi həyatının ayrılmaz hissəsidir. 

Təəssüf ki, keçmişin mənəvi xəzinəsinə ictimai 

maraq hakim siyasi sistemdən asılı olaraq 

müəyyənləşdirildiyindən öz köklərimizdən 

uzaq düşmüşük. İndiki yaşlı və orta nəsillərin 

mənəvi aləminə xüsusən, rus xalqının tarixi 

keçmişi, qəhrəmanlıq səlnamələri, filosof və 

tarixçilərinin, mədəniyyət və incəsənət xa- 

dimlərinin həyat və yaradıcılığı nümunələri 

dərin kök salmışdır. Söyləyəcəyimiz belə bir 

fikir mübahisə doğurmaz ki, mənəvi tərbiyə 

üzrə Azərbaycan tədqiqatçılarının 1988-ci 

ildən əvvəl apardıqları sorğulara uşaqların 

böyük əksəriyyəti vahid sovet ölkəsi, sovet 

tarixi mövqeyindən cavab vermişlər. Ölkəm 

deyəndə Azərbaycanı yox, “SSRİ”-ni başa 

düşürdülər. Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu, 

tarixi, görkəmli dövlət xadimləri haqqında, 

elmi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı haqqında tam, 

dolğun məlumata sahib deyildilər. Əksinə, 

onlar türk- tatar deyəndə istismarcı, istilaçı, 

vəhşi bir xalq təsəvvür edirdilər. Çünki “SSRİ 

tarixi” kursu belə öyrədirdi. Rus ədəbiyatında 

da bu belə əks olunur. Yaxında qeyd etdiyimiz 

kimi, bugünkü gənclik dostu düşməndən ayırıb 

seçməyi bacarmalıdır. Onlar bilməlidir ki, er- 

mənilər hər cür hiyləyə, kələyə getməklə dün- 

yada mənfur millət kimi tanınan erməniliyini 

hamıya gizlətməyə çalışmışlar. Tarix fənni 

şagirdlərə Azərbaycanın daxilində yaşamış 

ermənilərin fitnə-fəsadlar, xəyanətləri ilə tanış 

etmək işində əhəmiyyətli rol oynaya bilir. Çox 

az azərbaycanlı tapılar ki, ona erməni xəsarəti 

dəyməsin, onun soyunda, kökündə ermənilərin 

törətdikləri faciələrin izi qalmasın. Tarixi 

faktlara müraciət etsək, Babək kimi xalq qəh- 

rəmanını ərəblərə Sumbat adlı bir erməni satdı. 

Pyotr Xəzəryanı bölgələrə yürüyüş edərkən 

bir yerli erməni onun hüzuruna yollanmış və 

onu arxada qiyam qaldıracaqlarına və Azər- 

baycanın tezliklə işğalına kömək edəcəklərinə 

and içmişdir. 1804-cü ildə Gəncə qalası alı- 

narkən azərbaycanlı əhalinin bir qisminin (600 

nəfərini) açıq məscidlərdə gizləndiklərini Sis- 

yanova erməni xəbər vermişdir və s. 

Hazırkı şəraitdə gənclər öz xalqına, Vətə- 

ninə, həm də dövlət atributlarına hömət və 

məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməlidir. Hələ 

ibtidai sinifdən başlayaraq məktəblilər dövlət 

himnini əzbərləməli, onun gerbi, bayrağı haq- 

qında məlumat əldə etməlidirlər. Kommunist 

rejimi SSRİ-də yaşayan bütün xalqların, o 

cümlədən müsəlman türk xalqlarının milli 

şüurunu zəiflətməyə, “beynəlmiləlçilik” etməyə, 

özünəqayıdışdan uzaqlaşdırmağa daim cəhd 

etmiş və bəzən də buna nail olmuşdur. Bunu 

da məktəbli-gənc bilməli, unutqanlılıq hisslə- 

rindən azad olmalıdır. Məktəblilər bilməlidir 

ki, ötən əsrin 30-cu illərində Azərbaycanın 

görkəmli ziyalılarının böyük bir qismi rep- 

ressiyanın qurbanı olmuş. 27 min nəfər müəl- 

lim, yazıçı, elm və mədəniyyət, dövlət xadi- 

mi-tarixdə misli görünməmiş ziyalı qırğını 

(1937-ci ilin görünən üzü belə idi) baş ver- 

mişdir. 

Tarix dərsləri dini hisslərin öyrədilməsində 

çox zəruri, mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən ibarət 

olub, tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Dini 

sadəcə cəsarət elan etmək özü sadəlövlük və 

avamlıqdır. Müqəddəs kitabımız “Qurani-Kə- 

rim” ədalət, düzgünlük, qadın-anaya məhəbbət, 

valideynlərə hörmət və ehtiram, elm adamlarına 

va s. mənəvi-əxlaqi dəyərlərin əsil kodeksidir, 

“Qurani-Kərim” insanların bərabərliyindən, 

qardaşlığından, azadlığından bəhs edən ilahi 

kəlamlardır. Milli mənəvi dünyagörüşünün 

formalaşmasında, müstəqillik dövrünün son 

illərində əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında 

söhbət açmaq millətlərimizin ümdə vəzifəsi, 

vətəndaşlıq borcudur. Dünya şöhrətli ulu ön- 

dərimiz Heydər Əliyevin xalqımızı və doğma 

Azərbaycanı parçalanmaqdan qurtarması, stabil, 

sabit va dinamik bir şəkildə inkişaf yoluna çı- 

xarması, dünya birliyinin layiqli üzvü olması 

uğrunda səyləri, bütövlükdə bu böyük şəx- 

siyyətin həyat və fəaliyyət səlnaməsinin gən- 
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cliyə öyrədilməsi də günümüzün vacib məsələsi 

olmalıdır. Ulu öndərin Azərbaycan gəncliyinə 

ünvanladığı məsləhət və tövsiyyələrlə onların 

qarşısında duran vəzifələr haqqında söylədiyi 

müdrik sözlər bugünki gəncliyə çatdırılmalı, 

dərindən və əsaslı şəkildə öyrədilməlidir. Hey- 

dər Əliyev gəncləri hərbi vətənpərvərlik Azər- 

baycançılıq ruhunda tərbiyə etməyi, onlarda 

qələbəyə inam yaratmağı, mənəvi tərbiyənin 

başlıca vəzifəsi hesab edirdi “indi bizim əsas 

vəzifəmiz gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu, 

mili ruhu, döyüş ruhunu qaldırmaqdır. Vətəni, 

torpağı, müdafiə etmək hər bir gəncin müqəddəs 

vəzifəsi olmalıdır .Torpaqlarımızın zəbt olun- 

masına dözməməliyik. Millətini, torpağını 

sevən hər bir adam buna razı olmamalıdır 

[7]. Bu gün ulu öndərin siyasi kursunun varisi, 

layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu daxili və 

xarici siyasətinin məntiqi də gənclərimizə öy- 

rədilməlidir. 

Şagirdlərin milli ruhda tərbiyə edilməsi 

işində ümumdünya tarixinin tədrisi də əhə- 

miyyətli rol oynayır. Xalqların öz azadlıq və 

istiqlaliyyətini, milli mənliyini qorumaq və 

müdafiə etmək səyləri gənclərə öyrədilir ki, 

hadisələrin laqeyd müşahidəçiləri olmaq olmaz. 

Xalqların mübarizə əzmi tarix və insanların 

bir birindən ayrılmazlığını sübut edir. Xalqların 

milli azadlıq uğrunda mübarizələri şagirdlərdə 

vətənpərvərlik, mərdlik, qəhrəmanlıq kimi 

keyfiyyətlər tərbiyə edir, şagirdlər ölümə məh- 

kum edilmiş və odda yandırılmış böyük elm 

əzabkeşi Aristarxın, C.Burunonun, Mikel Ser- 

vetin, dərisi soyulmuş böyük Nəsiminin taleyinə 

acıyır, zülmə, ədalətsizliyə nifrət edirlər. 

Ümumtəhsil məktəbində şagirdlərin mənəvi 

tərbiyəsi üzrə aparılan işlər kompleksinə xarici 

dillərin tədrisi də daxil edilməlidir. Məlumdur 

ki, xarici dillərində şagirdlər dünya xalqları 

arasında qarşılıqlı əlaqalərin genişliyini, xalq- 

ların bir-birini daha çox yaxınlaşdığını öyrənir, 

dünyanın böyük yazıçılarının həyatı və əsərləri 

ilə tanış olur, böyük şəxsiyyətlərin, sərkərdə- 

lərin, ictimai və dövlət xadimlərinin fəaliyyəti, 

həyat və milli özünüdərk mübarizələri haqqında 

bilik və məlumatlar alırlar. Müəllimin bu cür 

fakt və hadisələrdən şagirdlərin milli özünü 

dərk tərbiyəsində bacarıqla istifadə edə bilməsi 

çox əhəmiyyətli ola bilər. 

Ümumtəhsil məktəbinin humanitar fənlərin 

tədrisi prosesində milli zəminin gücləndirilməsi 

üzrə necə böyük imkanlara malik olduğu, 

yuxarı sinif şagirdlərinin milli həyatın emo- 

sional, psixoloji və mənəvi tərəfləri ilə zən- 

ginləşdirdiyi həqiqətdir. Humanitar fənlərin 

tədrisi şagirdlərə mənsub olduğu xalqın dili, 

əxlaqı, dini, adət ənənələri, ədəbiyyatı, tarixi, 

elmi, mədəniyyəti haqqında bilik və məlumatlar 

verməklə, onlarda milli mənlik şüurunun for- 

malaşmasına, milli ləyaqət tərbiyəsinə ölçüyə 

gəlməz, keyfiyyət gətirici zəmin, şərt kimi 

çıxış edir. Bu isə ümumtəhsil məktəbində tər- 

biyə məsələlərinə yenidən baxmağı, şagirdlərdə 

milli mənlik şüurunun, milli ləyaqət və iftixar 

hissinin, vətəndaşlıq dəyanətinin formalaşdı- 

rılmasını günümüzün reallığından doğan tələbə 

çevirir. 
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Pedaqoji dəstəyin yuxarı sinif şagird- 
lərinin peşə seçimində əhəmiyyəti 

Annotasiya. Məqalədə pedaqoji dəstək nədir, mahiyyəti, müəllimin 
hansı hallarda pedaqoji dəstəkdən istifadəsi araşdırılmışdır. 
Həmçinin pedaqoji dəstəyin yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçimində 
əhəmiyyətindən bəhs olunur. Şagirdlərin qarşılaşdığı problemlər 
və bu problemlərin aradan qaldırılmasında pedaqoji dəstəyin ro- 
lundan, həmçinin müəllimin səriştəli mövqeyinin, şagirdlərlə ün- 
siyyətdə düzgün davranmasından, yuxarı sinif şagirdləri ilə aparılan 
söhbətlərin onların hansı peşəyə istiqamətlənməsində mühüm rola 
malik olmağı və bu sahədə pedaqoqun mövqeyinin vacibliyindən, 
müəllimin hansı peşənin hansı şagirdə uyğun olduğunu qabaqcadan 
müəyyən etmək üçün hansı yollardan istifadəsi göstərilmişdir. 

 

 

 
The importance of pedagogical support in the 
career choice of high school students 

Abstract. The article examines what pedagogical support is, its 
essence, and in what cases a teacher uses pedagogical support. 
The importance of pedagogical support in the career choice of 
high school students is also discussed. The problems faced by 
students and the role of pedagogical support in overcoming these 
problems, as well as the competent position of the teacher, the 
right attitude in communicating with students, the importance of 
conversations with senior students in their profession and the im- 
portance of the teacher's position in this field. which methods are 
used to determine in advance. 

 

 

 
Значение педагогической поддержки в 
выборе старшеклассниками профессии 

Aннотация. 
В статье рассмотрено, что такое педагогическая поддержка, 
ее сущность, в каких случаях педагогическая поддержка ис- 
пользуется учителем. Также говорится о значении педагоги- 
ческой поддержки в профессиональном выборе старшекласс- 
ников. Исходя из проблем, с которыми сталкиваются учащиеся, 
и роли педагогической поддержки в преодолении этих проблем, 
а также компетентностной позиции учителя, правильного по- 
ведения в общении с учащимися, было показано, что беседы 
со старшеклассниками играют важную роль в том, на какую 
профессию они ориентированы, и важности позиции педагога 
в этой области, какие способы используются учителем для 
предварительного определения того, какая профессия подходит 
какому ученику. 
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Yuxarı sinif şagirdlərinin gələcəkdə hansı 

peşəyə yiyələnməsində müəllimin də rolu 

əvəzsizdir. Şagirdlərin içindən peşəsinin öh- 

dəsindən layiqincə gələcək olanları müəllim 

xüsusi olaraq seçməli və onların peşəsinin la- 

yiqli sahibi kimi formalaşmasına yol göstər- 

məlidir. 

Əsas məsələ peşəni daha yaxşı və dərindən 

bilməkdir. Hansı psixofizioloji tələbləri vardır? 

Nə kimi əhəmiyyəti vardır? Perspektivi necədir? 

Bununla yanaşı, şagirdlər məsləhətlərlə yanaşı, 

müstəqil olaraq peşə seçməlidir. Məktəblinin 

peşəni azad, sərbəst seçməsi, öz fərdi-psixoloji 

keyfiyyətlərinə uyğun cəmiyyətin marağını 

əsas götürərək, peşəyə yiyələnməsi məhz, 

müəllimindən asılıdır. Peşə seçimi kortəbii 

xarakter daşımamalıdır. Peşənin ağırlığının, 

çətinliyinin nəzərə alınması gəncləri düzgün 

peşəyə istiqamətləndirən xüsusiyyətlərdəndir. 

Bu baxımdan müəllimin, pedaqoji kollektivin 

şagirdlərə düzgün yol göstərməsi vacib amil 

olmalıdır. 

Diqqət etsək ki, cəmiyyətin düzgün for- 

malaşmasında ailədən sonra məktəb mühitinin 

rolu var, o zaman müəllimin şagirdlərin sosi- 

allaşması, özünüdərki, özünüaktuallaşdırma- 

sında əvəzsiz pedaqoji dəstəyinin, səriştəsinin 

rolu göz önünə gətirilməlidir. Şagirdlərin ba- 

carıqlarının üzə çıxarılmasında müəllimin sə- 

riştəli mövqeyi hər zaman üstün olmuşdur. 

Müəllimin səriştəsi, pedaqoji dəstəyi məktəb- 

linin gələcək peşə seçimində rolu və əhəmiyyəti 

xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Pedaqoji dəstəyin şagirdlərin özünəinamına, 

motivasiyasına, şəxsi keyfiyyətlərinin üzə çı- 

xarılmasına təsiri görülməkdədir. Məhz bu 

kimi, əhəmiyyətli proses şagirdlərin gələcəkdə 

elə sevimli müəllimləri kimi olmasına şərait 

yarada bilər. 

Böyük pedaqoq K.D.Uşinskinin bir deyimi 

vardır ki, heç bir nizamnamə və proqram, heç 

bir müəssisənin süni orqanizmi tərbiyə işində 

müəllim şəxsiyyətini əvəz edə bilməz. 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Haq- 

qında Qanununda deyilir: “Azərbaycan dövləti 

qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, хalqının 

milli ənənələrinə və demоkratiya prinsiplərinə, 

insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, 

vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına 

sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən və- 

təndaş və şəхsiyyət yetişdirmək” təhsilin əsas 

məqsədidir [1]. 

Pedaqoji fikir tarixində təhsilalanların cə- 

miyyət üçün yararlı vətəndaş hazırlanmasında, 

hərtərəfli şəxsiyyət kimi formalaşmasında 

müəllimin müstəsna rolu yüksək dəyərləndi- 

rilmiş və bu peşə yer üzündə mövcud olanların 

ən alisi, şərəflisi sayılmışdır. Bu peşə çətin və 

mürəkkəb və məsuliyyətli olmaqla yanaşı, 

müəllimlik, hər şeydən öncə, yaradıcı bir peşə 

kimi səciyyələndirilir. Bu baxımdan, müəllimin 

üzərinə daha çox vəzifə düşür. Belə ki, onun 

şagirdlərlə ünsiyyətində pedaqoji dəstəyin mə- 

qamlarından düzgün istifadə etməsi, onların 

gələcək həyatlarında düzgün istiqamətlənmə- 

sində mühüm rola malikdir. 

Aparılan tədqiqatlar, müsahibələr də bunu 

deməyə əsas verir ki, müəllim şagirdin gələ- 

cəkdə düzgün peşə seçimində rol oynaya bilər. 

Müəllimin şagirdin qabiliyyətlərinə bələd ol- 

ması, onunla düzgün istiqamətdə söhbətlər 

aparması, mənəvi cəhətdən hər zaman yanında 

olması şagird tərəfindən xoş qarşılanır. Onlar 

rahatlıqla müəllimindən məsləhət alır, fikir 

və düşüncələrini bölüşürlər. 

Peşə seçimində müəllimlə bərabər vali- 

deynlərin rolu vardır. Amma çox zaman prob- 

lemlər yaranır. Problemlərin mənbəyi də va- 

lideynlərin şagirdin istədiyi deyil, öz istədikləri 

peşəyə istiqamətləndirməkdir. Təbii ki, bu da 

onlar arasında münaqişələrə, konfliktlərə səbəb 

olur. Müəllim bu vaxt müdaxilə edərək prob- 

lemi aradan qaldıra bilər. Şagirdlərin də dedik- 

lərindən məlum olur ki, onlar çox zaman va- 

lideynlərindən deyil, müəllimllərindən məsləhət 

alır, onların fikirlərinə önəm verirlər. Bu da 

müəllimin şagirdə göstərdiyi düzgün pedaqoji 

dəstəyin nəticəsidir. 

Pedaqoji dəstək nədir, bu sadəcə olaraq 

uşaqların haqlı-haqsız müdafiə olunmaları, 

yoxsa onlara həqiqətənmi dayaq olmaqdır? 

Bu sahədə daha çox qərb və rus pedaqoq 

və psixoloqlarının əsərləri vardır. Bu əsərlərdə 

də pedaqoji dəstək haqqında, onun mahiyyətinin 

nələrdən ibarət olması haqqında müxtəlif fikir- 

lərə rast gəlinir ki, bunlar da problem baxı- 

mından bir sıra fərqli baxışların yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Əslində, bu fikirlər pedaqoji 
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dəstəyin müxtəlif aspektlərini qabartmaqla 

bunun haqqında tam bir təsəvvürün yaranma- 

sına səbəb olmuşdur [2. s.98]. 

Pedaqoji dəstək uşaqda (şagirddə) yüksək 

mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılması və 

həyatın müxtəlif sahələrində nəzərdə tutulan 

nəticələrə müstəqil surətdə çatmaq istiqamətində 

qarşıya çıxan maneələrin aradan qaldırılması 

və müəyyən situasiyaların düzgün həlli isti- 

qamətində “müəllim-şagird”, “tərbiyəçi-uşaq” 

əməkdaşlığı şəraitində reallaşan təsir prosesidir. 

Belə dəstək zəruri hallarda, xüsusən uşaqlar 

bir sıra vacib problemlərlə üzləşdikdə, onların 

həllində müəllimin və valideynlərin çətinliklərin 

ola biləcəyini qabaqcadan dərk etməsində və 

belə çətinliklər meydana çıxdıqda verilməli 

düzgün qərarlar qəbul edilməlidir. Əlbəttə, 

əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət şəraitində. 

Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri, əxlaq nə- 

zəriyyəçisi N.Tusi yazırdı: “Uşağı mehribançılıq 

və məhəbbət doğuran kəramətlərlə tərbiyə et- 

mək lazımdır, xüsusilə ağıla, şüura, idraka 

təsir edən başa salmaq yolu ilə...” [5. s.100]. 

Pedaqoji dəstək yalnız nəsihətçilik yolu 

ilə aparılan və çox vaxt nəticəsiz qalan belə 

tərbiyə metodundan fərqli olaraq, şagirdlərdə 

özünəinamın formalaşmasında, müstəqilliyin 

inkişaf etdirilməsində, tərbiyəçinin təsirlərinin 

xoşməramlılığının dərk edilib, qəbul edilmə- 

sində mühüm rol oynayır. Buna görə də, onun 

bir sıra müxtəlif formalarda təşkil edilməsi 

və həyata keçirilməsi olduqca mühüm əhə- 

miyyət daşıyır. Bu zaman müəllim empatiya 

bacarıqlarından düzgün istifadə etməli, tərbiyə 

olunanlarla xoş rəftar olmalı, uşaqlara etimad 

göstərməli, onların nailiyyətlərini qiymətlən- 

dirməkdə “xəsislik” etməməli, uşaqları dinlə- 

məyi bacarmalı, onların daxili gərginliyini 

aradan qaldırmağı bacarmalı, yeri gəldikcə, 

onlara məsləhətlər verməli və yol göstərməlidir. 

Pedaqoji dəstək kortəbii şəkildə deyil, dü- 

şünülmüş şəkildə təşkil edilməli, sistemli, 

ardıcıl təşkil edilən müəyyən pedaqoji situa- 

siyalar kimi həyata keçirilməlidir. Müəllim- 

şagird əmakdaşlığının elə müsbət münasibət 

formasına nail olunmalıdır ki, burada şagirdlər 

özlərini psixoloji cəhətdən olduqca rahat hiss 

edə bilsinlər, maneələri birlikdə dəf edə bilməyə 

maraqlı olsunlar, özlərinin problemlərini tər- 

biyəçilərdən, müəllimlərdən gizlətməsinlər, 

ehtiyaclarının təmin olunması üçün onlardan 

məsləhət almaqdan çəkinməsinlər. 

Pedaqoji dəstəyin yeniyetmə və yuxarı sinif 

şagirdlərinin peşə özünütəyininin müəyyən- 

ləşdirilməsində rolu danılmazdır. Bu baxımdan 

müəllim diqqəti olmalı, yerində şagirdə pedaqoji 

dəstək göstərməlidir. Belə ki, səriştəli müəllim 

şagirdlə mülayim və nəzakətli davranaraq öz 

peşəsini özündə nümunə göstərərək, ondan 

bu peşəyə maraq oyada bilər. Həm fənnini 

sevdirə, həm də özündən sonra müəllim olmaq 

istəyən şagirdlər yetişdirə bilər. 

Təcrübə göstərir ki, uşaqların valideyn və 

müəllimlərdən narazı qalmaları hallarının baş- 

lıca səbəbi çox hallarda onların dedikləri kimi 

“böyüklərin uşaqları başa düşməmələridir”. 

Təcrübə göstərir ki, pedaqoji dəstəyin müəl- 

limin şagirdə, şagirdin özü-özünə inamı və 

etibarı zəminində təşkili şagirdlərdə fəallığın 

yaranmasına, özünütəhrikə və motivlərə yol 

açır. Buna görə də, müəllimin vaxtında və 

məzmunlu şəkildə belə metoddan istifadəsi 

olduqca faydalıdır. 

Müəllimin pedaqoji dəstəyi şagirdlərin in- 

kişafına, özünütəhrikə, gələcək həyatlarında 

ixtisas seçiminə motivasiya olunmasına xüsusi 

köməkdir. 

Müəllimin şəxsi nümunəsi yeniyetmə və 

yuxarı sinif şagirdlərinin peşə özünütəyininin 

müəyyənləşdirilməsində, şagirdlərə özünəinam, 

gələcəyi proqnozlaşdırmaq hisslərini güclən- 

dirir. 

Keyfiyyətli və səriştəli müəllim kadrlarının 

hazırlığının ilkin şərti pedaqoji peşəyə seçimin 

düzgün, obyektiv və şəffaf aparılmasından 

asılıdır. 

Müəllimin səriştəli mövqeyi şagirdə həm 

öz fənninin, həm də öz peşəsinin sevilməsində 

əhəmiyyətli xüsusiyyətdir. 

Müəllimin səriştəli və peşəkarcasına ya- 

naşması şagirdlərdə gələcəkdə müəllim olmaq 

üçün potensial imkanlarının formalaşmasına 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Şagirdlərə peşə maarifləndirmə işinin sis- 

temli halda aparılmasında müəllim şəxsiyyəti 

aparıcı mövqedə durur. 

Müəllim yuxarı sinif şagirdlərində hansının 

əsl müəllim kimi olacağını qabiliyyətlərinə, 
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bacarıqlarına görə müəyyən etməli, onlarda 

müəllim olmaq arzusu, məqsədi formalaşdır- 

malıdır. 

Bu gün nəzər yetirsək, görərik ki, təhsili- 

mizdə şagirdlərimizin bir şəxsiyyət kimi for- 

malaşmasına mane olan əsas amillərdən biri 

düzgün peşə seçimi etməmələridir. Məhz 

bunun nəticəsində, bəzi gənclər həyatda uğur 

qazana bilmirlər. Bu problemin də yaranma 

səbəblərindən biri müəllimin, məktəb rəhbər- 

liyinin şagirdləri peşəyə düzgün istiqamətləndirə 

bilməməsi və eyni zamanda da evdə vali- 

deynlərin uşaqlara təzyiqi altında onların sev- 

mədikləri, ancaq bu gün cəmiyyətdə dəbdə 

olan nüfuzlu peşələri seçməyə vadar edilmə- 

ləridir. Bu kimi problemləri nəzərə alaraq, 

müəllim kənarda durmamalı, yaranan problemi 

həll etməlidir. 
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Annotasiya. Məqalədə fiziki nəzəriyyənin fizika elmində və 
məktəb fizika kursunda yeri aydınlaşdırılmışdır. Hazırda istifadə 
olan fizika dərsliklərinin böyük qismində fiziki nəzəriyyənin təri- 
findən və strukturundan, fizika elmində tutduğu yerdən, daşıdığı 
vəzifələrdən yan keçib, bunların mənimsənilməsi şagirdlərin 
öhdəsinə buraxılır. Klassik mexanika fiziki nəzəriyyə kimi göstərdi 
ki, fiziki nəzəriyyə müəyyən anlayışlar sistemi üzərində yüksəlir, 
fiziki nəzəriyyənin xüsusi riyazi aparatı olmalıdır, onun əsas 
qanunları və başlanğıc şərtləri dəqiq təyin olunmalıdır, fiziki nə- 
zəriyyənin özünəməxsus xüsusi strukturu formalaşmalıdır və 
sonuncu fiziki nəzəriyyənin inkişaf proqramı olmalıdır. 

 

 
Physical theory in physical science and school 
physics place in the course 

 
Abstract. The article clarifies the place of physical theory in 
physics and school physics course. Most of the physics textbooks 
currently in use bypass the definition and structure of physical 
theory, its place in physics, and its responsibilities, and leave it to 
students to master. Classical mechanics as a physical theory 
showed that physical theory rises above a certain system of 
concepts, physical theory must have a special mathematical 
apparatus, its basic laws and starting conditions must be precisely 
defined, a special structure of physical theory must be formed and 
the latter must have a development program. 

 

 

 

Место физической теории в научном и школь- 
ном курсе физики 

Aннотация. В статье рассматривается место физической 
теории в научном и школьном курсе физики. В подавляющем 
большинстве используемых в настоящее время учебников фи- 
зики обходят определение и структуру физической теории, 
место, которое она занимает в физической науке, задачи, 
которые она несет, освоение которых оставлено на усмотрение 
учащихся. Классическая механика как физическая теория по- 
казала, что физическая теория возвышается над определенной 
системой понятий, что физическая теория должна иметь 
особый математический аппарат, должны быть четко определены 
ее основные законы и начальные условия, должна быть сфор- 
мирована своеобразная специальная структура физической 
теории, а последняя должна стать программой развития фи- 
зической теории. 
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Fiziki nəzəriyyənin fizika elmində yeri 

XVII əsrdən başlamış, müasir dövrümüzə 

qədər mühüm və aparıcı olmuşdur. Onun əhə- 

miyyəti gündən-günə artır. İlk yanaşmada elə 

təsəvvür yaranır ki, fiziki nəzəriyyənin yalnız 

tədris üçün xüsusi əhəmiyyətlidir. Belə ki, 

tələbə və şagirdlər fizika kursunu və ya bəhs- 

lərini fiziki nəzəriyyələr vasitəsilə yığcam, 

ardıcıl və sistemli öyrənib mənimsəyirlər. 

Yalnız ixtisas yönümündən asılı olaraq, öy- 

rənmə prosesinə sərf olunan saatların miqdarı 

fərqlidir. Nəticədə, bəzi ixtisaslar üzrə nəzə- 

riyyənin eyni elementlərinin öyrənilməsinə 

sərf edilən vaxt az və ya çoxdur. Hazırda 

istifadə olan fizika dərsliklərinin böyük qis- 

mində fiziki nəzəriyyənin tərifindən və struk- 

turundan, fizika elmində tutduğu yerdən, da- 

şıdığı vəzifələrdən yan keçib, bunların mə- 

nimsənilməsi şagirdlərin öhdəsinə buraxılır 

[1]. Doğrudur, şagirdlər müstəqil olaraq elmin 

məzmununu mənimsəyib dərk etdikdən sonra 

onlarda fiziki nəzəriyyələr haqqında müəyyən 

təsəvvürlər yaranmalıdır. Ancaq fizika tədrisinin 

ümdə vəzifəsi öyrənilən fənnin predmeti, məz- 

munu və strukturu haqqında elə səviyyədə tə- 

səvvürlər yaratmaqdır ki, sonradan onları 

yalnız inkişaf etdirmək mümkün olsun. Bu 

prosesdə yenidən öyrənmə deyil, həm şaquli, 

həm də üfüqi istiqamətdə dərinləşmə, geniş- 

lənmə və inkişaf getsin [1]. 

Fiziki nəzəriyyələrin təlim prosesində şa- 

girdlər tərəfindən şüurlu mənimsəniləsini və 

tətbiqini təmin etmək məqsədilə nəzəriyyənin 

elmdə tutduğu yeri və rolu düzgün təyin olun- 

malıdır. Bunsuz fiziki nəzəriyyənin arasındakı 

xüsusi yeri, məntiqi tamlığını onda riyazi apa- 

ratın oynadığı xüsusi rolu, eksperimentlə nə- 

zəriyyənin qarşılıqlı münasibətini, cihazların 

qeydə ala bilmədiyi hadisələrə nəzəri fikrin 

necə nüfuz etdiyini təlimdə düzgün əks etdirmək 

çətin, hətta ola bilsin ki, müəyyən qədər də 

təhrif olunmuş şəkildə baş versin [2]. Digər 

tərəfdən, fiziki nəzəriyyələrin müxtəlif mər- 

hələlərdə öyrədilməsində lüzumsuz təkrarçılığa 

və artıq vaxt itkisinə yol verilə bilər. 

Qarşıya qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək 

üçün fiziki nəzəriyyənin formalaşması xüsu- 

siyyətini bilmək vacibdir. Bu xüsusiyyətin 

mühüm momentlərini aşkara çıxarmaq üçün 

fizika tarixinə yığcam ekskursiya aparılması 

zəruridir. Ekskursiya iki baxımdan əhəmiyyət 

daşıyır. Birincisi, bu prosesdə fiziki nəzəriyyə- 

nin ən mühüm elementləri olan fiziki anlayış- 

ların necə dəyişməsi, yenidən necə şərh olunma- 

sını aşkarlamaq. İkincisi, tədqiqatda yaradıcı 

yanaşmaya mane olan zərərli təfəkkür forması- 

na yol verməməkdir. Nümunə məqsədilə Nyu- 

ton mexanikanın yaranıb formalaşdığı dövrlə 

ondan əvvəlki dövrü müqayisəli təhlil edək. 

Aristotelə görə, atılmış cismə təsir edən 

qüvvənin yaranma səbəbi mühitdir. Guya atıl- 

mış cisim fasiləsiz olaraq kənar edilmiş havanın 

cismin arxasına keçib, onu itələyir. Mühaki- 

mələrdən ikinci nəticə də çıxır. Təbiətdə boşluq 

ola bilməz. Boşluğun varlığı hərəkətin məhvi 

deməkdir. Onun mühakiməsinə görə hərəkət 

edən cisim həmişə qüvvə təsiri altındadır. 

Həm də qüvvə təsiri altında cismin getdiyi 

yol zamanın kvadratı ilə deyil, zamanla düz 

mütənasibdir. Aristotel mexanikasında iki növ 

hərəkət mövcuddur təbii və məcburi. Təbii 

hərəkət adı altında kənardan hec bir təsir ol- 

mayan hərəkət anlanılır. Məcburi hərəkətin 

baş verməsi üçün isə kənar təsir lazımdır. 

Təbii hərəkətdə, cisimlər öz təbii yerlərini 

tutmağa çalışırlar. Ağır cisimlər üçün belə 

təbii yer Yerin səthidir. Buna görə də, əldən 

buraxılmış daş, dəmir və s. ağır əşyalar yerin 

səthinə düşməyə çalışırlar. Yüngül cisimlər, 

məsələn yanan tonqaldan ayrılan tüstü yuxarı 

qalxmağa çalışır. Təbii hərəkətləri dəyişmək 

üçün mütləq qüvvə sərf olunmalıdır [3]. Aris- 

totel mexanikasının mühüm tezislərindən birinə 

görə, düşən cisimlərin sürəti onlara təsir edən 

qüvvə ilə düz mütənasibdir. Amma bu son te- 

zisdən bir-birinə zidd mühakimələr alınır. İlk 

dəfə bunu duyan Q.Qaliley oldu. Qalileyin 

mühakimələrinə görə son məsələdə vəziyyət 

başqa olmalıdır. Əgər ağırlıqları bir-birindən 

fərqli olan cisimlər eyni hündürlükdən, eyni 

anda düşməyə başlayırsa, Aristotelə görə ağır 

cisim yerə daha tez düşməlidir. Qaliley təklif 

etdi ki, fikrən onları bir-birinə bağlayıb, yeni- 

dən həmin hündürlükdən buraxaq. Aristotel 
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mühakiməsinə görə, birinci cisim yerə tez 

düşməyə çalışacaq, ikincisi isə, onun sürətini 

ləngidəcəkdir. Onda sistemin sürəti birinci 

hadisədəki düşən cisimlərin sürətləri arasında 

olmalıdır. Digər mühakimə baxımından sistemə 

ağır cisim kimi baxmaq olar. Onda bu cisim, 

birinci hadisədəki cisimlərin hər ikisindən də 

böyük sürətlə yerə düşməlidir [4]. 

Klassik mexanikanın yaranmasında istifadə 

edilmiş mühüm anlayışlardan biri də təcil an- 

layışıdır. Düşən cisimlərin hərəkət qanunlarını 

vermiş Qaliley cisimlərin sürətlərinin necə 

dəyişdiyini görsə də, Nyutona qədər təcil 

nədir sualını hec kim qoymamışdır. Sualın 

qoyuluşu və verilmiş cavab həmçinin bu an- 

layışın qüvvə ilə əlaqələndirilməsi bilavasitə 

klassik mexanikanı Aristotel mexanikasından 

ayıran mühüm əlamətlərdəndir. F=ma və 

F=m ϑ 

Bir fiziki nəzəriyyə kimi klassik qüvvə, 

kütlə, təcil, hərəkət miqdarı, ətalət, ətalətli 

hesablama sistemi, mütləq məkan, mütləq za- 

man, mütləq səbəbiyyət kimi fundamental an- 

layışlar sistemi üzərində qurulmuşdur. Yeni 

meydana çıxmış nəzəriyyələr aşkar etdi ki, 

bu fundamental anlayışlardan bir qismi nisbi 

xarakter daşıyır. Klassik mexanikanın nəzəriyyə 

kimi formalaşıb meydana çıxması fizika el- 

minin, o cümlədən bütün təbiətşünaslığın 

inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirdi. Klassik 

mexanika fiziki nəzəriyyə kimi göstərdi ki: a) 

fiziki nəzəriyyə müəyyən anlayışlar sistemi 

üzərində yüksəlir; b) fiziki nəzəriyyənin xüsusi 

riyazi aparatı olmalıdır; c) onun əsas qanunları 

və başlanğıc şərtləri dəqiq təyin olunmalıdır; 

d) fiziki nəzəriyyənin özünəməxsus xüsusi 

strukturu formalaşmalıdır və sonuncu fiziki 

nəzəriyyənin inkişaf proqramı olmalıdır [5]. 

Nəzəriyyələrin məzmunca və strukturca fərqini 

göstərmək məqsədilə MKN nümunə kimi mü- 

raciət edək. Klassik mexanikada tədqiq olunan 

mikroskopik cisimlər və onların tərkib hissələri 

bir-birinə nəzərən nizamlı qaydada yer dəyişir. 

Belə yerdəyişmənin qanunauyğunluqları di- 

namik qanunauyğunluqlar adlanır. Klassik 

mexanika bu qanunauyğunluqların tədqiqi ilə 

məşğuldur. Qazların istilik hadisələrinin təbiəti 

araşdırılarkən ortaya klassik mexanikada həll 

oluna bilməyən məsələlər çıxdı. Mexanikada 

bir-biri ilə qravitasiya qüvvəsi ilə əlaqədar 

olan üç cismin məsələsini dəqiq həll etmək 

mümkün deyildir. Bu zərrəciklərin sayı tə- 

səvvürə gəlməz dərəcədə (qazlarda normal 

şəraitdə1sm3 həcmdə təqribən 3.1019 sayda) 

çoxdursa, onda vəziyyətdən necə çıxmaq olar. 

Vəziyyətin təhlili göstərdi ki, klassik mexa- 

nikada istifadə olunan metodlarla qaz kimi 

sadə sistemin nəzəriyyəsi işlənilə bilməz. 

Digər tərəfdən isə məlumdur ki, termodinamika 

(maddə daxilində baş verən) istilik proseslərinin 

səbəblərini açmadan, maddənin müxtəlif xas- 

sələrinin arasındakı münasibətləri axtarır. Bu, 

hadisələrin elmi tədqiqinin ilk pilləsidir. Onun 

arxasınca daha dərin izah pilləsi gəlir. Bu 

məqsədlə eksperimenti izah edən fərziyə və 

modellərdən əsaslı surətdə istifadə olunur. 

NƏTİCƏ 

1. Müasir mərhələdə ümumtəhsil məktəbində 

fizika təhsili qarşısında duran ən mühüm və- 

zifələr fənn üzrə biliklərin mənimsənilməsi 

prosesində şagirdlərin təfəkkürünü, idraki 

müstəqilliyini, yaradıcı qabiliyyətini inkişaf 

etdirmək və dünyanın fiziki mənzərəsini, 

həmin zəmində də onlarda elmi dünyagörü- 

şünun formalaşdırılmasıdır. Bu məqsədlə şa- 

girdlər idrakın elmi metodları ilə tanış edil- 

məlidir. 

2. Fizika elminin metodları isə, öz mahiy- 

yətini bu elmin əsasları üzrə biliklər sistemində 

- fiziki nəzəriyyədə tapır. Bununla da, orta 

məktəbdə fizika nəzəriyyələrinin optimal tədrisi 

metodikasının tədqiqini zəruri edir. 

3. Fiziki nəzəriyyələrin yaranması bir-birinə 

zəncir kimi bağlı idrakı məsələlərin həlli nə- 

ticəsində baş verdiyindən, həmin idraki mə- 

sələlərdən şagirdlərin təlimi idrakında da isti- 

fadəsi zərurətini doğurur. 
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Şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində 
müəllim davranışlarının rolu 

Annotasiya. Məqalədə şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində öyrədənin öyrənənlərə 
qarşı sərgilədiyi rəftar və davranışların rolundan bəhs edilmişdir. Eyni zamanda 
humanist psixologiyanın banisi Karl Rocersin irəli sürdüyü öyrənən mərkəzli 
təlim prosesində doğruluq və dürüstlük; dəyər vermə, qəbul etmə, güvənmə, 
empatiya kimi müəllim davranışlarının öyrənənlərin idraki, sosial, psixoloji və 
emosional bacarıqlarının inkişafına təsir edəcək müsbət tərəflərinə də toxunul- 
muşdur. Mövzu ilə əlaqədar aparılmış tədqiqatın məqsədi şəxsiyyətyönümlü 
təlim prosesində öyrədənin sərgilədiyi rəftar və davranışların rolunu aşkar 
etməkdir. Bununla bağlı bir sıra mənbələr araşdırılmış, anket sorğular keçirilmiş, 
elmi rəhbər və Bakı Dövlət Universitetinin Pedaqogika kafedrasının professor- 
larından məsləhətlər alınmışdır. Aparılmış tədqiqata əsasən nəticəyə gəlinmişdir 
ki, müəllimin öyrənənlərə qarşı düzgün və dürüst olması, onlara bir bütün 
olaraq dəyər verməsi, habelə, onları olduğu kimi qəbul etməsi və inanması 
effektli və səmərəli öyrənən mərkəzli öyrənmə mühitinin qurulmasına, habelə 
onların idraki, zehni, fiziki və emosional bacarıqlarının inkişafına səbəb olur. 

 

Teacher in individual training process 
the role of behavior 

Abstract. The article discusses the role of the teacher's attitudes and behaviors 
towards learners in the process of personality-oriented learning. At the same 
time, honesty and integrity in the learning-centered learning process put 
forward by Carl Rogers, the founder of humanistic psychology; The positive 
aspects of teacher behavior such as value, acceptance, trust, empathy, which 
will affect the development of students' cognitive, social, psychological and 
emotional skills, were also touched upon. The aim of the research is to identify 
the role of the teacher's attitudes and behaviors in the process of personality- 
oriented learning. In this regard, a number of sources were researched, questi- 
onnaires were conducted, advice was received from the supervisor and professors 
of the Department of Pedagogy of Baku State University. The study concluded 
that a teacher's ability to be honest with learners, to value them as a whole, and 
to accept and believe in them as they are, contributes to an effective and 
efficient learning-centric learning environment, as well as their cognitive, 
mental, physical, and emotional skills. causes development. 

 

Роль поведения учителя в процессе 
личностно-ориентированного обучения 

Aннотация. В статье рассказывается о роли отношения и поведения 
учителя по отношению к учащимся в процессе личностно-ориентированного 
обучения. Также были затронуты некоторые утверждения основателя гу- 
манистической психологии Карла Роджерса о положительных сторонах 
влияния таких поведенческих качеств учителя как правдивость и честность, 
также оценивание, принятие, доверие, эмпатия на развитие когнитивных, 
социальных, психологических и эмоциональных навыков учащихся в про- 
цессе ориентированного на них обучения. Цель исследования, проведенного 
на эту тему, состоит в том, чтобы выявить роль отношения и поведения, 
демонстрируемых учителем в процессе личностно-ориентированного об- 
учения. В связи с этим был изучен ряд источников, проведены анкетные 
опросы, получены консультации научного руководителя и профессоров 
кафедры педагогики Бакинского государственного университета. На ос- 
новании проведенного исследования был сделан вывод, что правильность 
и честность учителя по отношению к учащимся, предоставление им 
ценности в целом, а также принятие и тестирование их такими, какие они 
есть, приводит к созданию эффективной среды обучения, ориентированной 
на учащихся, а также к развитию их когнитивных, умственных, физических 
и эмоциональных навыков. 
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Son zamanlar təlim-təhsil prosesində “hu- 

manizm” çox tez-tez istifadə olunan bir kəl- 

mədir. Humanist təhsilin bir çox fərqli tərifi 

vardır. Onlardan biri də təlim prosesində şəx- 

siyyətyönümlülüyün diqqət mərkəzində olması; 

öyrənənin fiziki, əqli və əxlaqi cəhətdən inkişaf 

etdirilməsi; onun daxili hissi, düşüncəsi, dav- 

ranışı, ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması 

əsas amillərdən hesab olunur. Təlim prosesində 

bütün bu amillərin həyata keçirilməsində əsas 

rol oynayan ünsür müəllimdir. Məlumdur ki, 

təlim-tərbiyə prosesinin səmərəsi öyrədənin 

şəxsi keyfiyyət və davranışlarından asılıdır. 

Şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində öyrədən 

fərdlərin öz daxili potensiallarını reallaşdırma 

cəhdi və öz qabiliyyət, istək və meyillərinin 

düzgün şəkildə istifadə etmələrində mühüm 

rola sahibdir. Amerika Birləşmiş Dövlətlərinin 

öndə gələn psixoloqlarından biri “Öyrənən 

mərkəzli terapiya” (Client-centered therapy)- 

nın qurucusu olan Karl R.Rocersə görə, tə- 

lim-təhsil prosesinin keyfiyyəti öyrədənin dav- 

ranışları və öyrədən-öyrənən arasındakı əla- 

qədən də asılıdır. Şəxsiyyətyönümlü təlim 

prosesində bu əlaqələrin düzgün şəkildə qu- 

rulması öyrənənin təlim mühitində özünü daha 

güvəndə hiss etməsinə; şəxsi və sosial baca- 

rıqların formalaşdırılmasına; yoldaşları və 

çevrəsi ilə düzgün əlaqələr qurmasına (Olivier 

ve Archombanlt); akademik yöndən daha məh- 

suldar olmasına (Hughes, 2011; Olivier ve 

Archamb); öyrənməyə daha çox həvəsli, koo- 

perativ və çalışqan olmasına səbəb olacaqdır. 

Başqa sözlə qeyd etmək olar ki, müəllim dav- 

ranışları və müəllim-şagird arasındakı müna- 

sibətlər öyrənənin erkən yaşlarından etibarən 

gələcəkdəki akademik nailiyyətlərini proq- 

nozlaşdırır və öyrənənin fərdi xüsusiyyətlərinin 

formalaşdırılmasında rol oynayır. Buna görə 

də, müəllim davranışlarının təlim- tərbiyə pro- 

sesinə və hər bir fərdin şəxsi həyatına göstərdiyi 

təsir gözardı edilməyəcək qədər önəmli bir 

məsələdir. “Müəllimin uşaqlara tərbiyəvi təsiri 

güclüdür. Həm bilavasitə, həm də dolayı yolla 

edilən və sözsüz, yəni “mənim kimi ol” və ya 

“mənim kimi et” ifadələrini işlətmədən baş 

verən bu təsir çox zaman sözlə edilən təsirdən 

daha güclü və daha səmərəli olur. Buna görə 

də, onun bütün hərəkət və davranışının, danışıq 

tərzinin, həmkarları və şagirdlərlə ünsiyyət 

tərzinin, hətta mimika və pantomimikasının 

da uşaqlara bu və ya digər səviyyədə təsir et- 

diyini unutmamalı, özünənəzarəti həmişə göz- 

ləməlidir” [7, s.70]. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan bəri 

bu sahədə çoxlu dəyişikliklər və islahatlar 

həyata keçirilmişdir. Müəllimin etik davranışı 

və ona verilən tələblər “Təhsil haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda, mü- 

vafiq fərman və sərəncamlarda, həmçinin 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 

təsdiq etdiyi bir çox qərarlarda öz əksini tap- 

mışdır. Azərbaycan Respublikası Təhsil Na- 

zirliyinin kollegiyasının 2014- cü il 6 noyabr 

tarixli, ½ nömrəli Qərarına əsasən, müəllimin 

etik davranış prinsipləri və onlara uyğun 

verilən tələblər aşağıdakılardan ibarətdir. 

Qanunun aliliyi - müəllim vəzifə funksi- 

yalarının icrası zamanı Azərbaycan Respubli- 

kası Konstitusiyasının, Azərbaycan Respub- 

likasının qanunlarının, habelə Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrin tələblərinə, insan hüquqlarına 

və demokratik prinsiplərinə əməl etməyə borc- 

ludur. 

Vicdanlılıq - müəllim cəmiyyət və dövlətin 

maraqları naminə öz peşə fəaliyyətini keyfiy- 

yətlə və səmərəli yerinə yetirməyə borcludur. 

Müəllim bütün hallarda hər bir şəxs üçün vic- 

danlılıq nümunəsi olmalıdır. 

Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət - müəllim 

öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş səla- 

hiyyətlər çərçivəsində peşəkar səviyyədə yerinə 

yetirməyə borcludur və vəzifə funksiyalarının 

keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət 

daşıyır. Müəllim peşəkar fəaliyyəti və şəxsi 

nümunəsi ilə təhsilalanların, valideynlərin, 

cəmiyyətin təhsil sisteminə, təhsil müəssisəsinə 

və təhsil işcilərinə inamını artırmalı və möh- 

kəmləndirməlidir. 

Loyallıq - müəllim onun peşə vəzifəsinə 

aid olmadığı hallarda işlədiyi və digər təhsil 

müəssisələrinin, dövlət orqanlarının, onların 

rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar (qanunsuz 

fəaliyyət istisna olmaqla) tənqidi ictimai mü- 

lahizələrdən, çıxışlardan və onların fəaliyyətinə 

ictimai qiymət verilməsindən çəkinməlidir. 



41  

Nuranə Əliyeva 

Şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində müəllim davranışlarının rolu 
 

Müəllim peşə fəaliyyəti zamanı müəllim adına 

və nüfuzuna, habelə təhsil müəssisəsinin 

işgüzar nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə 

yol verməməlidir. 

Mədəni davranış - müəllim təhsilalanlarla, 

rəhbərlik və həmkərları ilə davranışında nə- 

zakətli, xeyirxah, diqqətli və təmkinli olmalıdır. 

Müəllim peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar iradları, 

tənqidi fikirləri qəbul etməli, qiymətləndirməli 

və onlardan düzgün nəticə çıxarmalıdır. Müəl- 

lim səmimi, çalışqan, intizamlı, təşəbbüskar 

olmalı, xarici görkəminə, geyiminə xüsusi 

fikir verməli, hər zaman səliqəli olmalıdır. 

Qərəzsizlik - müəllim peşə vəzifəsini yerinə 

yetirirkən qərəzsiz olmalı, irqinə, milliyyətinə, 

dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, dinə müna- 

sibətinə, əqidəsinə, ictimai mənsubiyyətinə 

görə təhsilalanlara və təhsil prosesinin digər 

iştirakçılarına fərq qoymamalıdır. Müəllim 

özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin 

vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona təsir 

etməsinə yol verməməli və buna şərait yarat- 

mamalıdır. Müəllim öz peşə vəzifəsindən və 

səlahiyyətlərindən kənar məsələlərə müdaxilə 

etməməlidir. Müəllim peşə fəaliyyətini yerinə 

yetirərkən siyasi bitərəfliyə əməl etməyə borc- 

ludur. 

Gender bərabərliyi - müəllim təhsil və tər- 

biyə prosesində kişi və qadın cinsindən olan 

təhsilalanların bərabərliyi prinsipinin gözlə- 

nilməsinə davamlı olaraq əməl etməlidir. 

İctimai etimad - müəllim peşə nüfuzunu 

möhkəmləndirməyə, müəllim adını, şərəf və 

ləyaqətini uca tutmağa borcludur. Müəllim 

etik davranış qaydalarını pozduğu halda po- 

zuntunu tez bir zamanda aradan qaldırmalı, 

ictimai etimadın bərpasına çalışmalıdır. 

Konfidensiallıq - qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla, müəllim peşə 

vəzifələrinin icrası ilə bağlı təhsilalanların, 

onların valideynlərinin, habelə həmkarlarının 

şəxsi həyatı barədə ona məlum olan məlu- 

matların konfidensiallığını təmin etməlidir 

[7]. 

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, təlim-tər- 

biyə prosesində yüksək səmərə və keyfiyyət 

əldə edilməsi və öyrədən-öyrənən arasında 

düzgün əlaqə qurulması üçün hər bir müəllim 

obyektivlik, ədalətlilik, əxlaqlılıq, mənəviy- 

yatlılıq, əqidəlilik, humanistlik, tələbkarlıq, 

səmimilik, nüfuzluluq, səliqəlilik kimi bir sıra 

mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır. 

Əsas hissə 

Təlim-tərbiyə prosesində hər bir müəllim 

öz davranış və fəaliyyətlərini təhsilin məzmun 

və məqsədlərinə uyğun olaraq tənzimləməli, 

planlaşdırmalı və tətbiq etməlidir. Müəllimin 

sinifdə sərgilədiyi davranış modelləri keyfiyyətli 

təlim mühiti və öyrənənlərin təlimə maraq və 

motivasiyası ilə yanaşı, hər bir fərdin idraki, 

sosial və emosional inkişafına da təsir göstər- 

məlidir. Məlumdur ki, hər bir öyrədənin şa- 

girdlərə verdiyi bilik, bacarıq və vərdişlərin 

bənzər olmasına baxmayaraq, onlara qarşı 

sərgilədikləri rəftar və davranışlarında gözə 

çarpan fərqlər vardır. Bu fərqlər müəllimlərin 

fərdi xüsusiyyətlərindən, düşüncə tərzindən 

və öyrənənə qarşı baxış tərzindən qaynaqlanır. 

Aparılmış tədqiqatlara əsasən, müəllimlərin 

sinifdə avtoritar, liberal, demokratik, humanist 

üslublar sərgilədiyi müşahidə olunmuşdur. 

Avtoritar üsluba sahib olan müəllim xüsu- 

siyyəti ondan ibarətdir ki, o sinifin yeganə 

hakimi və rəhbəri vəzifəsində çıxış edir, sərt 

nizam-intizam sərgiləyir. Təlim prosesində bu 

tip müəllimlər aktiv, öyrənənlər isə passivdir, 

sadəcə dinləyici rolunda çıxış edirlər. Avtoritar 

üsluba malik olan müəllimlər öyrənənlərdə 

qorxu hissi aşılayır və hər bir öyrənənin sinifin 

qayda-qanunları və öz fəaliyyətləri ilə bağlı 

qərarlarına icazə vermir. Öyrənənləri təhdid 

və cəzalarla nəzarətdə saxlayır və onların av- 

tonom hərəkət etmələrinə yol vermir. Bu tip 

müəllimlər öyrənənlərdə özünə inamsızlığa 

səbəb olur. 

Liberal üsluba sahib olan müəllim aşırı 

dərəcədə sərbəstdir. Pedaqoji ədəbiyyatlarda 

bu laqeydlik olaraq vurğulanır. Bu tip müəl- 

limlərin dərsində disiplin demək olar ki azdır. 

Sinifdə qayda-qanunların icrası mühüm əhə- 

miyyət daşımır. Öyrənən istədiyi ifadəni iş- 

lətməkdə və istədiyi kimi hərəkət etməkdə 

sərbəstdir. Müəllim şagirdlərin davranış və 

rəftarına, təlimə marağına qarşı laqeyddir. Bu 

ortamda təhsil alan hər bir öyrənən məsuliy- 

yətsiz, çalışmaq üçün cəhd etməz. Liberal üs- 

luba malik olan müəllimlər öyrənənlərə ortaya 

atılan problemin həllində heç bir müdaxilə 
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edilməməsi gərəkliyinə inanırlar. Bunun səbəbi 

onların öz iradələriylə hər zaman ən doğru 

olanı edəcəklərinə və öz potensiallarını heç 

bir kömək olmadan inkişaf etdirə biləcəklərinə 

olan inanclarıdır [3, s.15]. 

Demokratik və humanist davranışa sahib 

olan müəllim isə, sinifdə öyrənənlərə qarşı 

tolerant, həssas və empatik münasibət sərgiləyir. 

Onlar baş vermiş hadisə və proseslərə fərqli 

bucaqdan baxa bilirlər. Bu tip müəllimlərin 

dərsində sevgi və qarşılıqlı hörmət mövcuddur. 

Öyrənənlər hər hansı mövzu ilə əlaqədar öz 

fikir və düşüncələrini sərbəst şəkildə ifadə 

edə bilirlər, özünütərbiyə və özünüinkişaf 

kimi bacarıqların inkişafına müvəffəq olurlar. 

Demokratik və humanist üslublara sahib olan 

müəllimin idarə etdiyi təlim mühitində öyrə- 

nənlərdə müstəqil problem həll etmə, tənqidi 

düşünmə, özünü sərbəst ifadə etmə, özünü 

kəşf etmə, fərqli düşüncəyə sahib olma, özünü 

dəyərləndirə bilmə və seçicilik kimi bacarıqların 

inkişaf etməsi aşkar edilmişdir. 

Bir çox pedaqoq və psixoloqlar hər bir 

müəllimdən təlim prosesini icra edərkən öy- 

rənənlərə qarşı hökmranlıq və laqeydliyi bir 

kənara qoyaraq demokratik və insani münasi- 

bətlərə əsaslanan təlim mühiti yaratmağın 

vacib olduğunu qeyd etmişdilər. Araşdırılmışdır 

ki, müəllimin demokratik və insani davranışları 

yalnız şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində sər- 

gilənməkdədir. Bu təlim prosesində müəllim 

tədris edən, təşviq edən, cəsarətləndirən, insani 

davranış sərgiləyən, hər bir öyrənənin fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə almağı bacaran, onların 

hər birinin fərqli düşüncə tərzlərinin olduğunu 

idrak edən bir rəhbərdir. 

Humanist psixologiyanın banisi Karl Rocers 

şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində bir sıra 

müəllim davranışları irəli sürmüşdür. Onları 

nəzərdən keçirək. 

1. Doğruluq və dürüstlük (Authenticity) 

2.Dəyər vermə, qəbul etmə, güvənmə (App- 

reciation, acceptance, confidence) 

3.Empatiya (Empathy ) 

Doğruluq və dürüstlük (Authenticity) 

Doğruluq bir müəllimin sahib olması lazım 

olan ən vacib xüsusiyyətdir. Şəxsiyyətyönümlü 

təlim prosesində bu davranış müəllimin öyrə- 

nənə qarşı düzgün, dürüst, təmənnasız, səmimi 

və onunla olan münasibətində səthiliyə yol 

verməməsi mənasını ifadə edir. 

Dəyər vermə, qəbul etmə, güvənmə ( App- 

reciation, acceptance, confidence ) 

Öyrənənlərin bir bütün olaraq dəyərləndi- 

rilməsi, onların təqdir edilməsi effektiv və sə- 

mərəli şəxsiyyətyönümlü təlim mühitinin ar- 

xasında duran amillərdəndir. Burada hər bir 

öyrənənin dəyərləndirilməsi dedikdə, onların 

duyğularının, düşüncələrinin, meyl və maraq- 

larının, istəklərinin və ümumiyyətlə, onun 

şəxsiyyətinin təqdir edilməsi nəzərdə tutulur. 

Eyni zamanda K.Rocers öyrədən-öyrənən ara- 

sında öyrədənin öyrənəni qeyd- şərtsiz qəbul 

etməsi kimi bir əlaqənin olmasının da vacib 

olduğunu müdafiə etmişdir. Öyrənəni qeyd- 

şərtsiz qəbul etmək dedikdə yəni müəllimin 

öz şagirdini olduğu kimi qəbul etməsi və onun 

özü olmağına imkan yaratmasıdır. Başqa bir 

sözlə ifadə etsək, öyrədənin öyrənənə “Əgər 

bu və ya o şəkildə davranarsan, səni təqdir 

edərəm” deyil, “Mən sənə sən olduğun üçün 

dəyər verirəm” şəklində mesaj verdiyi bir əla- 

qədir [ 17, s.401]. 

Müəllimin öyrənənlərinə dəyər verməsi və 

onları olduğu kimi qəbul etməsi, onlara qarşı 

olan inam və güvənin həqiqi ifadəsidir [16, s. 

263]. Öyrənən-öyrədən arasında güvən və 

inama dayanan bir əlaqənin qurulması hər bir 

fərdin daha çox məsuliyyətli və sərbəst şəkildə 

qərar qəbul etmək kimi xüsusiyyətlərin inki- 

şafına səbəb olacaqdır. Xüsusilə də, şəxsiy- 

yətyönümlü təlim prosesində hər bir öyrənənin 

öz fikir və düşüncələrini sərbəst ifadə edə bi- 

ləcəyi və öz potensiallarını kəşf edə biləcəyi 

güvənli bir emosional mühit yaratmaq vacibdir 

[8]. Rocersə görə, öyrənən və öyrədən arasında 

güclü güvən və inam duyğusuna ehtiyac vardır. 

Çünki təlim-tərbiyə prosesində vacib rol oy- 

nayan inam və güvən dedikdə, müəllimin şa- 

girdin özünün malik olduğu bacarıq və qabi- 

liyyətlərinin inkişaf etdirmə potensialına sahib 

olması nəzərdə tutulur. Öyrənənin öz şəxsi 

potensialına inanan bir müəllim təlim prose- 

sində bununla əlaqədar bütün imkanları ortaya 

qoyur və hər bir öyrənənin öz doğru yolunu 

tapmasına şərait yaradır. Başqa sözlə ifadə 

etsək, şagirdinə inanan bir müəllim onun hə- 

yatda məsuliyyətli olmasına, bənzərsizliyini 
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dərk etməsinə, öz istək və meyllərinin fərqinə 

varmasına və özünü bir bütün kimi qəbul et- 

məsinə kömək edir. Hər növ səhvinə baxma- 

yaraq, ona inanıldığını hiss edən öyrənənin 

özgüvəni və şəxsi inkişaf motivasiyası artar 

[18, s.160]. 

Empatiya (Empathy) 

Keyfiyyətli və səmərəli təlim prosesini hə- 

yata keçirmək üçün müəllimin sərgilədiyi dav- 

ranış və rəftarlardan biri də empatiyadır. K.Ro- 

cers bu anlayışı “başqasının dünyasına girmək 

və orada öz evindəymiş kimi hiss etmək” 

şəklində ifadə etmişdir. 

Empatiya özünü öyrənənin yerinə qoymaq, 

dünyanı onun gözləri ilə görməkdir. Buraya 

öyrənənin daxili aləminə nüfuz etmək, psixi 

halını duymaq sevinc və kədərlərini bölüşmək 

kimi bacarıqlar aiddir. Bu bacarığa sahib olan 

bir müəllim hər bir öyrənənin öz daxili dün- 

yasını qavraya bilirsə, idarə etdiyi təlim- 

tərbiyə prosesinin şagird müstəvisində necə 

göründüyünü anlaya və onun hiss etdiyi duy- 

ğuları ayırd edə bilirsə, o zaman o, effektiv 

bir öyrənmə mühitini qurmuş olacaqdır. Çünki 

bu vəziyyətdə müəllim öyrənənin gizli dün- 

yasına yol tapmış, öyrənən isə artıq öz “Mən”ini 

kəşf etmişdir [16, s.260]. 

Araşdırılmışdır ki, doğruluq və dürüstlük, 

qəbul etmə, dəyər vermə, güvənmə və empatiya 

kimi müəllim davranışlarının sərgiləndiyi tə- 

lim-tərbiyə prosesində hər bir öyrənən aşağıdakı 

keyfiyyətlərə yiyələnir. 

• Hər bir fərd fərqli düşüncəyə sahib olur; 

• Öz “Mən”ini kəşf edər; 

• Özgüvən, problem həll etmə, məntiqi dü- 

şünmə, fərqli görüşlərə sahib olma, seçicilik 

və özdəyərləndirmə kimi bacarıqlara yiyələ- 

nər; 

• Yaradıcı və yenilikci olar; 

• Daha çevik qavrayış və təfəkkürə sahib 

olar; 

• Dürüst və etik davranış sərgiləyər; 

• Özü-özünü idarəetmə qabiliyyəti inkişaf 

edər. 

Nəticə 

Dövrümüzün təhsil sisteminin əsas məqsədi 

yaradıcı və yenilikçi; fərqli və məntiqi düşünə 

bilən, problem həll etməyi bacaran, çevik 

qavrayış və təfəkkürə sahib olan, özdəyərlən- 

dirmə, özgüvən və seçicilik kimi bacarıqlara 

yiyələnən, dürüst və etik davranış sərgiləyən 

insan yetişdirməkdir. Hər bir insanın bütün 

bu keyfiyyətlərə sahib olması təlim-tərbiyə 

prosesində öyrədənin öyrənənlərə qarşı sərgi- 

lədiyi rəftar və davranışların təsirindən də 

asılıdır. Humanist psixologiyanın banisi Karl 

Rocers şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində 

doğruluq və dürüstlük; dəyər vermə, qəbul 

etmə, güvənmə; empatiya kimi müəllim dav- 

ranışları irəli sürmüşdür. 

Araşdırılmışdır ki, hər bir öyrənənin bir 

bütün olaraq dəyərləndirilməsi; duyğu və dü- 

şüncələrinin, meyl və maraqlarının təqdir edil- 

məsi; onların qeyd-şərtsiz olduğu kimi qəbul 

edilməsi keyfiyyətli və səmərəli şəxsiyyətyö- 

nümlü öyrənmə mühitinin qurulmasına və ha- 

belə, öyrənənlərin zehni, idraki, sosial, fiziki, 

psixoloji və emosional bacarıqlarının inkişafına 

səbəb olur. 
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İbtidai sinif şagirdlərinin intellektu- 
al bacarıqlarının formalaşmasının 
pedaqoji -psixoloji əsasları 

Annotasiya. Məlumdur ki, kiçikyaşlı məktəblilərin intellektual baca- 
rıqlarından bəhs edərkən təfəkkürün inkişaf xüsusiyyətlərini səciyyələndirən 
cəhətlər öyrənilir. Bu cəhərlərə duyğu, qavrayış və təsəvvürlərdən alınan 
məlumatlardan bəhrələnən hissi idrakın inkişafı daxildir. Təfəkkürün 
inkişafı sayəsində insan bilvasitə qavranılmayan cisim və hadisələri də 
bir sıra fikri əməliyyatlardan istifadə etməklə dərk edə bilir. Fikri əmə- 
liyyatlar təhlil, tərkib, müqayisə, mücərrədləşdirmə, konkretləşdirmə, 
təsnifat və sairədir. Fikri proseslərin, əməliyyatların formalaşdırılması, 
inkişafı və fəallaşdırılması müntəzəm və səmərəli öyrənmə tələb edir. 
Şagird özünün əqli məziyyətlərini reallaşdırmaq, idrak fəaliyyətini məq- 
sədyönlü tənzim etmək üçün zəruri intellektual bacarıqlara yiyələnməlidir. 
Məhz bu məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinin intellektual bacarıqlarının 
formalaşmasının pedaqoji-psixoloji məsələlərindən bəhs edilir. 

 
Pedagogical-psychological bases of formation of 
intellectual skills of primary school students 
Abstract. It is known that when talking about the intellectual abilities 
of young schoolchildren, the features that characterize the development 
of thinking are studied. These include the development of sensory per- 
ception, which benefits from information received from the senses, per- 
ception and imagination. Thanks to the development of thinking, a 
person can perceive objects and events that are not directly perceived 
using a series of mental operations. Thought operations are analysis, 
composition, comparison, abstraction, concretization, classification, and 
so on. The formation, development and activation of thought processes 
and operations require regular and effective learning. The student must 
acquire the necessary intellectual skills to realize his mental merits, to 
purposefully regulate cognitive activity. This article deals with the pe- 
dagogical and psychological issues of the formation of intellectual 
abilities of primary school students. 

 

Педагогико-психологические основы формирова- 
ния интеллектуальных способностей учащихся 
начальных классов 

Aннотация. Известно, что когда говорят об интеллектуальных спо- 
собностях учеников начальных классов, изучаются особенности, 
характеризующие развитие мышления. Сюда входит развитие 
органов чувств, которые получают пользу от информации, полученной 
от органов чувств, восприятия и воображения. Благодаря развитию 
мышления человек может воспринимать объекты и события, которые 
непосредственно не воспринимаются, с помощью ряда мысленных 
операций. Идея операции заключается в анализе, композиции, 
сравнении, абстрагировании, конкретизации, классификации и так 
далее. Формирование, развитие и активизация мыслительных про- 
цессов, операций требует систематического и эффективного обучения. 
Ученик должен приобрести необходимые интеллектуальные навыки 
для реализации своих умственных способностей, целенаправленной 
организации познавательной деятельности. Именно в этой статье 
рассматриваются педагогико-психологические вопросы формирования 
интеллектуальных способностей младших школьников. 
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Ağıl idrakın, insanın kamil dünyasının me- 

yarı hesab olunur. Tarixən ağıl insanı, cəmiyyəti 

idarə edən meyar kimi qiymətləndirilib. Ağıl 

və ağıl tərbiyəsi məsələləri elmi pedaqogikada 

müxtəlif pedaqoq-alimlər tərəfindən araşdı- 

rılmışdır. Bu araşdırmalar içərisində prof. 

N.Kazımovun tədqiqləri daha mükəmməldir. 

Elmi ədəbiyyatda “ağıl” bəzən “intellekt” 

kimi də işlədilə bilər. “İntellektin keyfiyyətləri 

həyati problemlərin daha yaxşı həllində, 

rasional düşüncədə və ağıllı fəaliyyət qabiliy- 

yətində əks olunur” [2, s.186]. 

Ağlın çevikliyi fəallıq və müstəqilliklə sıx 

əlaqədardır. Bu keyfiyyətlərin qarşılıqlı əlaqəsi, 

xüsusilə düşünmək, axtarış tələb edən problem 

xarakterli məsələlərin həllində daha aydın su- 

rətdə özünü göstərir. Yüksək mənimsəmə qa- 

biliyyətinə malik şagirdlərdə belə məsələlər 

maraq oyadır və onlar yaşlıların yardımını 

gözləmədən müstəqil surətdə fəal işə başlayır- 

lar. Zəif şagirdlərdə isə, bir növ, qeyri-fəallıq 

əqli gərginliyə cəhd göstərməmək özünü biruzə 

verir. Bu şagirdlər problem xarakterli məsələnin 

həlli yolunu axtarıb tapmaq əvəzinə, etdiklərini 

adi yolla etməyə meyl edirlər. Ağlın dərinliyi, 

genişliyi kimi bir sıra mühüm keyfiyyətlər 

mövcuddur. Lakin bu keyfiyyətlərə nisbətən, 

biliklərin mənimsənilməsi və tətbiqi prosesində 

qeyd edilən keyfiyyətlərin əsas məsələdə 

iştirakı daha ciddi əhəmiyyətə malikdir. Bir 

sıra tədqiqatlardan, ağlın mühüm xüsusiyyət- 

lərindən biri olan konkret və mücərrəd növlər 

arasındakı əlaqənin olub-olmamasıdır. Fərdi 

fərqlər öyrənilərkən qeyd edilən xüsusiyyətlə 

bağlı şagirdlərin müxtəlif kateqoriyaları aşkar 

edilmişdir. Yüksək mənimsəmə səviyyəsinə 

malik şagirdlərdə təfəkkürün konkret və mü- 

cərrəd növləri arasında sıx əlaqə özünü gös- 

tərmişdir. Belə ki, bu şagirdlərdə konkret fakt- 

lardan mücərrəd hala, anlayışı, eləcə də mü- 

cərrəd haldan konkret faktlar keçir, asanlıqla 

cərəyan edir. Deməli, mücərrədləşmə və kon- 

kretləşdirmədən müstəqil təfəkkür priyomu 

kimi istifadə edilir. Lakin zəif şagirdlər təfək- 

kürün bu proseslərinin birindən digərinə keç- 

dikdə çətinlik çəkirlər. Bu şagirdlərin bir qismi 

başlıca olaraq qavrayışa əsaslanan konkret 

əyani obrazlardan ayrıla bilmir, digər bir qismi 

isə, əksinə sözlər, anlayışlar ətrafında düşünür; 

onları real, konkret faktlarla əlaqələndirməkdə 

çətinlik çəkirlər. İstər əyani, obrazli konkret 

faktlar əsasında düşünən, istərsə də onlardan 

təcrid edilmiş, mücərrəd formada düşünən şa- 

girdlərin təfəkkür fəaliyyətinin nöqsanlı ol- 

masını qeyd etmək və hər birində çatışmayan 

cəhəti tədricən aradan qaldırmaq lazım gəlir. 

Yəni konkret faktlar əsasında düşünən, ob- 

razlara istinad edən şagirdlə qanunlar, qaydalar, 

təriflər, bir sözlə, mücərrəd halları konkret- 

ləşdirmək, eləcə də faktları ümumiləşdirmək 

üzərində çalışmaq lazımdır. 

Təfəkkürü real gerçəkliyə istinad etməyən 

mücərrəd anlayışlarla düşünən şagirdləri isə, 

ətraf mühitdə olan cisim və hadisələri müşahidə 

etmək, qavramaq, onlarla əlaqədar aydın tə- 

səvvürlər əldə etməyə alışdırmaq lazımdır. 

Bu xüsusiyyətlər anadangəlmə deyil, uşağın 

təfəkkür fəaliyyətində sonradan formalaşan 

nöqsanlı xüsusiyyətlərdir. Həmin nöqsanları 

şagirdə çoxlu bilik vermək, vərdişlər aşılamaq, 

yaxud əldə edilmiş biliklər əsasında çalışdırmaq 

yolu ilə aradan qaldırmaq çətindir. Bunun 

üçün şagirdin təfəkkür fəaliyyətini tədricən 

dəyişmək, onun bilik əldə etmək qaydalarını 

izləməsinə yönəldilmiş xüsusi və uzunmüddətli 

iş aparmaq tələb olunur. 

Buna görə, müəllim şagirdlərin mənimsəmə 

səviyyəsini müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. 

Bəzi hallarda müəllimlər şagirdin mənimsəmə 

səviyyəsi ilə onun icraetmə tempini bir-birindən 

fərqləndirə bilmirlər. İcra tempinin yüksək 

olması sinir sisteminin fərdi xüsusiyyətləri 

ilə bağlıdır. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin intellektual baca- 

rıqlarından bəhs edərkən təfəkkürün inkişaf 

xüsusiyyətlərini səciyyələndirən cəhətlər də 

öyrənilməlidir. Bu cəhətlərə duyğu, qavrayış 

və təsəvvürlərdən alınan məlumatlardan bəh- 

rələnən hissi idrakın inkişafı daxildir. Tutaq 

ki, üçüncü sinif şagirdi hər hansı bir didaktik 

nümunəyə məxsus olan qeyri-adi xassə və 

əlaməti dərk edir. Bu zaman onu, gerçəkliyi 

dərk etməsi idrakın hüdudlarından kənara 

çıxarır. Bu zaman həmin hadisə qavrayışda 

inikasını tapmaya da bilər. 

Psixoloqlar sübuta yetirmişlər ki, təfəkkür 

həm duyğunun, həm qavrayışın, həm də tə- 

səvvürlərin idrak fəaliyyətini daha çox inkişaf 
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etdirir. İnkişaf etdirdiyi hallarda isə, onun hü- 

dudlarından da kənara çıxa bilir. Tutaq ki, 

dördüncü sinif şagirdi Azərbaycan dili dərsli- 

yində şəkli əks olunan kosmik gəmi haqqında 

müstəqil olaraq düşünməyə başlayır. O, də- 

rinliklərdəki işığın əlli min, hətta yüz min ki- 

lometrlərlə sürəti barədə oxuduqlarını qavraya 

bilmədiyi üçün onu təsəvvüründə də canlandıra 

bilmir. 

“Yeni biliklərin əldə edilməsi ibtidai sinif- 

lərdə müəyyən elmi-pedaqoji, metodik və psi- 

xoloji əsaslara istinad edilməklə verilməlidir. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkürünün inkişaf 

xüsusiyyətlərindən biri, məntiqi təfəkkürün 

psixologiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsi 

ilə xarakterizə olunur. İnsan idrakının icti- 

mai-tarixi inkişafı gedişində, təbiət və cəmiy- 

yətin dəyişdirilməsi prosesində elmi biliklər 

əldə olunur, inkişaf edir və sistemə salınır” 

[4, s.175]. 

Təfəkkürün inkişafı uzun sürən bir prosesdir. 

Təfəkkür cisim və hadisələrin mahiyyətinin, 

onlar arasındakı əlaqə və asılılıqların insan 

şüurunda ümumiləşmiş və vasitəli inikasıdır. 

Təfəkkürün inkişafı sayəsində insan bilavasitə 

qavranılmayan cisim və hadisələri də, bir sıra 

fikri əməliyyatlardan istifadə etməklə dərk 

edə bilir. Fikri əməliyyatlar təhlil, tərkib, mü- 

qayisə, mücərrədləşdirmə, konkretləşdirmə, 

təsnifat və sairədir. 

Təfəkkürün fəallaşdırılmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən formalardan nisbətən 

mürəkkəbi əqli nəticədir. Cisim və hadisələrin 

dərk olunmasında əqli nəticə xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Əqli nəticə bir-biri ilə əlaqədar olan 

bir neçə hökmdən yeni bir hökmün çıxarıl- 

masıdır, başqa sözlə, yeni biliyin əldə edil- 

məsidir. Əqli nəticə də obyektiv aləmin, maddi 

gerçəkliyin şüurumuzda fəal, doğru və düzgün 

inikasından ibarətdir. Əqli nəticənin doğruluğu 

təcrübədə yoxlanılır və qanunauyğun şəkildə 

formalaşır. Əqli nəticənin induksiya, deduksiya, 

və təşbeh (analogiya) kimi çox işlənən üç 

əsas forması vardır. 

İnduksiya bütün əsl elmi nailiyyətlərin əsa- 

sını təşkil edir və xüsusi hallardan, ayrı-ayrı 

konkret məlumatlardan ümumi nəticələrə doğru 

gedən əqli prosesdir. 

Deduksiyada isə, cisim və hadisələrin bizə 

məlum olan ümumi xüsusiyyətlərinə, inkişaf 

qanunauyğunluqlarına əsaslanaraq xüsusi fikir- 

lər irəli sürülür. 

İnduksiya və deduksiya bir-biri ilə üzvi 

surətdə bağlıdır və ayrılıqda mövcud deyildir, 

doğru, dəqiq bilik induksiya və deduksiyanın 

vəhdətindən yaranır. 

Müşahidələr göstərir ki, kiçik məktəblilər 

məhz bilavasitə duyub qavradığı cisim və 

hadisə haqqında düzgün mühakimə söyləyə 

bilirlər. Ona görə də şagirdlərin təbiətlə, müx- 

təlif maraq doğuran yerlərlə tanışlıqları çox 

faydalıdır. 

Məlum olduğu kimi, hər bir insan qarşıya 

çıxan məsələləri izah etməklə, suallara cavab 

tapmaq üçün fikirləşir, yəni bir sıra fikri əmə- 

liyyatlardan istifadə edir. Bu proses bilavasitə 

təfəkkürün fəal iştirakı ilə həyata keçirilə 

bilər. 

Təhlil cisim və hadisəni fikrən hissələrə 

ayırmağa, yəni tamın ayrı-ayrı komponentləri- 

nin, keyfiyyət və əlamətlərinin müəyyən edil- 

məsidir. Məsələn, savad təlimi dövründə birinci 

sinif şagirdi ayrı-ayrı hərflərlə tanış olur, bir 

hərfi tərkib hissələrinə ayırır, əvvəlcə hərfin 

hissələrini yazmağı öyrənir, sonra birləşdirib 

hərfi tam yazır, daha sonra onları sözlərlə bir- 

ləşdirir. Bu təhlildir. Tərkib isə, həmin hissələri 

fikrən birləşdirməkdir. Təhlil və tərkib vəhdət 

təşkil edir. 

Fikri proseslərin, əməliyyatların forma- 

laşdırılması, inkişafı və fəallaşdırılması mün- 

təzəm və səmərəli öyrənmə tələb edir. Professor 

Ə.Ə.Əlizadənin qeyd etdiyi kimi, şagird özü- 

nün əqli məziyyətlərini reallaşdırmaq, idrak 

fəaliyyətini məqsədyönlü tənzim etmək üçün 

zəruri intellektual bacarıqlara yiyələnməlidir. 

Təhsilin verəcəyi əsas şey dialektik surətdə 

düşünmək, qabiliyyətini əldə etmək, funda- 

mental elmlərin ümumi əsaslarını, ən mühüm, 

əsas prinsipləri bilmək, “problem vəziyyətlərini” 

həll etmək bacarığını formalaşdırmaqdır. Təlim 

təkçə məlumatlar verməklə kifayətlənə bilməz. 

O, idraka çağırmalı, yaradıcı fikri oyatmalıdır. 

Fikrin qüdrəti çoşğunluğuna səbəb olmaq - 

təlim başlıca məqsəd hesab edilməlidir. 

Tədqiqatlar aydın şəkildə göstərir ki, təlimdə 

geri qalan, yetirməyən şagirdlərdə intellektual 

bacarıqlar son dərəcə aşağı səviyyədə olur. 
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İdrak fəaliyyətinin məzmunu fikri əməliyyat- 

larla şərtlənir. İntellektual bacarıqlar təlim 

prosesinin müvəffəqiyyətində xüsusi rol oynayır 

və bilavasitə ondan asılıdır. 

Sinifdən-sinfə keçdikçə intellektual baca- 

rıqların özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri 

təzahür edir. Ona görə də, şagirdlərin psixi 

keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək, fəallaşdırmaqla 

zəruri olan bilik və bacarıqların formalaşmasına 

nail olmaq hal-hazırda təlim prosesinin qarşı- 

sında duran ciddi problemdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, tələblər baxımından 

şagirdlərin öz intellektual bacarıqlarını dər- 

ketməsi çox mühüm məsələdir. 

Ümumiyyətlə, insanın özünü dərketməsi, 

özünütərbiyənin əsasını təşkil edir. Təlim pro- 

sesində müəllimin hər bir şagirdin fərdi intel- 

lektual səviyyəsini, psixi inkişafını, fərdi 

özünəməxsus xüsusiyyətlərini bilməsi çox 

əhəmiyyətlidir. 

Psixoloji təhlil göstərir ki, kiçik məktəblilər 

cisim və hadisələrdəki oxşar cəhətlərə nisbətən 

fərqli cəhətləri daha yaxşı müqayisə edir və 

dərk edirlər. Müqayisə olunan obyektlər bir- 

birinə az oxşadıqda fərqin sezilməsi, bir-bi- 

rindən az fərqləndikdə isə, oxşarlığın sezilməsi 

üstünlük təşkil edir. 

Kiçik məktəblilər təhlil prosesində tamın 

ayrı-ayrı hissələrini, əlaqələrini öyrənib mənim- 

səyirlər. Bu yaş dövründə təhlil əməli-əyani 

xarakter daşıyır. Yuxarı siniflərə keçdikcə, 

şagirdlər təsəvvür materialları əsasında təhlilə 

daha çox üstünlük verirlər. Təhlillə yanaşı, 

tərkib də demək olar ki, inkişaf edir, biri digə - 

rini tamamlayır. 

Dərs prosesində şagirdlər müəllimin rəh- 

bərliyi altında məfhumları mənimsəyir, ümumi 

qanunları anlayır. Şagirdlərin məfhumları nə 

dərəcədə mənimsədikləri onlara tərif vermə 

prosesində özünü aydınlığı ilə biruzə verir. 

Kiçik məktəblilər müxtəlif fənlərin tədrisi 

zamanı çoxlu məfhumlara rast gəlir və onları 

mənimsəməli olurlar. Bu məfhumları mə- 

nimsəmək üçün şagird təhlil-tərkib, induksi- 

ya-deduksiyadan istifadə etməyi bacarmalıdır. 

Azərbaycanın məşhur psixoloqu Ə.Bayra- 

mov kiçik məktəblilər üzərində əqli keyfiy- 

yətlərin inkişaf xüsusiyyətlərini dərindən və 

geniş təhlil etmiş, dəyərli elmi nəticələrə nail 

olmuşdur. 

Kiçik məktəb yaşı dövründə təlimin məz- 

munu şagirddən fəal qavrama fəaliyyəti ilə 

yanaşı, düşünmə, mühakimə yürütmək bacarığı 

tələb edir. “Təfəkkürün inkişafı şagirdin idrak 

fəaliyyətinin formalaşmasının qanunauyğun, 

dialektik inkişafına əsaslanır, şagirdin anato- 

mik-fizioloji inkişafı ilə bağlı olur” [4, s.179]. 

Kiçik məktəblinin idrak fəaliyyətinin inkişaf 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi göstərir ki, tə- 

fəkkür öz inkişafına çoxcəhətli mürəkkəb bir 

yol keçir. 
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Yeni təlim texnologiyalarından istifadə 
etməklə kompüter riyaziyyatında riyazi 
modelləşdirmə məsələlərinin tədrisinə dair 

Annotasiya. Məqalədə Kompüter riyaziyyatında modelləşdirmə məsə- 
lələrinin tədrisi texnologiyalarından istifadə eməklə didaktik səviyyədə 
realizə olunan problemli təlim metodu, bu metodun tədqiqati metod 
sxemi, fənnin təlim metodları ilə qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi araşdırılmışdır. 
Göstərilmişdir ki, kompüter riyaziyyatında modelləşdirmə məsələlərinin 
tədrisində tətbiq olunan induksiya təlim metodu induktiv səciyyə daşıyır. 
Riyazi məsələlərin həllində istifadə olunan modelləşdirmənin baxılan 
təsnifatı qoyulmuş riyazi məsələnin xarakteri ilə şərtlənir. Kompüter ri- 
yaziyyatinda riyazi modelləşdirmə məsələlərinin tədrisində deduksiya 
təlim metodunun tətbiqi əslində riyazi nəzəriyyənin qurulmasında 
deduktiv isbat qaydalarının öyrənilməsini nəzərdə tutur. Baxılan halda, 
deduktiv təlim metodu riyazi modelin qurulmasının riyazi nəzəriyyənin 
formalaşdırılması mərhələsinə şamil olunur. Bu isə əslində riyazi nəzə- 
riyyənin aksiomatik metodla qurulması qaydalarının öyrənilməsi 
səciyyəsini daşıyır. 

In computer mathematics using new learning 
technologies on teaching modeling issues 
Abstract. The article examines the problem-based learning method im- 
plemented at the didactic level using modeling technologies in computer 
mathematics, the research method scheme of this method, the interaction 
and application of the subject with teaching methods. It has been shown 
that the induction training method used in the teaching of modeling 
problems in computer mathematics is inductive. The considered classi- 
fication of modeling used in the solution of mathematical problems is 
conditioned by the nature of the mathematical problem. The application 
of the method of deduction teaching in the teaching of mathematical 
modeling problems in computer mathematics actually involves the 
study of the rules of deductive proof in the construction of mathematical 
theory. In this case, the method of deductive learning applies to the 
stage of formation of a mathematical theory in the construction of a 
mathematical model. This is actually mathematical is the study of the 
rules of axiomatic construction of the theory. 

О преподавании проблемы моделирования в ком- 
пьютерной математике с использованием новых 
технологий обучения 

Aннотация. В статье рассмотрены метод проблемного обучения, 
реализуемый на дидактическом уровне с использованием технологий 
обучения задачам моделирования в компьютерной математике, ме- 
тодическая схема исследования данного метода, взаимодействие и 
применение дисциплины с методами обучения. Было показано, что 
индукционный метод обучения, применяемый при обучении задачам 
моделирования в компьютерной математике, носит индуктивный 
характер. Рассматриваемая классификация моделирования, приме- 
няемая при решении математических задач, обусловлена характером 
поставленной математической задачи. Применение метода обучения 
дедукции при обучении задачам математического моделирования в 
компьютерной математике фактически предполагает изучение 
правил дедуктивного доказательства при построении математической 
теории. В рассматриваемом случае дедуктивный метод обучения 
относится к этапу формирования математической теории построения 
математической модели. Это, по сути, есть изучение правил по- 
строения математической теории аксиоматическим методом. 

mailto:yagubmammadov@yahoo.com
mailto:yagubmammadov@yahoo.com
mailto:yagubmammadov@yahoo.com
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Mövzunun aktuallığı. Kompüter riyaziy- 

yatı fənni hər hansı bir riyazi məsələnin kom- 

püter vasitəsilə həllinin tapılmasını nəzərdə 

tutur. Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə tex- 

nikanın və elmin qarşıya qoyduğu riyazi he- 

sablamalar kifayət qədər geniş həcmli və çox 

vaxt tələb edən prosedurları əhatə edir. Bu ba- 

xımdan, riyazi hesablamaların aparılmasında 

kompüterdən geniş surətdə istifadə olunması 

məqsədəuyğundur. Belə ki, kompüter iri 

həcmli hesablama əməliyyatlarının müvafiq 

yuvarlaqlaşdırmaların, alqoritmləşdirmənin, 

proqramlaşdırmanın vasitəsilə optimal şəkildə 

realizə edilməsinə imkan verir. 

Kompüter riyaziyyatı hesablama üsulla- 

rında yaranan xətaların azaldılmasını, tənlik- 

lərin və tənliklər sisteminin dayanıqlığını, 

cəbri tənliklərin və tənliklər sisteminin müx- 

təlif həll üsullarının alqoritmlərinin seçilmə- 

sini, analiz məsələlərinin təqribi həllini, 

çoxdəyişənli funksiyalar üçün inteqralın he- 

sablanması prosedurlarını, bütövlükdə ixtiyari 

riyazi məsələnin həllinin kompüterdə realizə 

edilməsinin metod və üsullarını öyrənən bir 

elm kimi çıxış edir. 

Riyazi məsələlərin kompüter həllinin rea- 

lizə olunmasının başlanğıc mərhələsi riyazi 

məsələnin qoyuluşu, müvafiq riyazi modelin 

işlənib hazırlanması və onun həlli üsullarının 

seçilməsi ilə bağlıdır. Riyazi məsələnin qoyu- 

luşu ilk öncə konkret situasiya ilə bağlı empi- 

rik verilənlərin riyazi işlənməsini nəzərdə 

tutur. Sonrakı addım verilən situasiyanın ri- 

yazi modelinin qurulması ilə bağlıdır. 

Tədqiqatın məqsədi: Kompüter riyaziy- 

yatında riyazi modelləşdirmə məsələlərinin 

tədrisi texnologiyalarının tətbiqi riyazi məsə- 

lənin kompüter həlli ilə problemli təlimin ba- 

xılan mərhələsinin müvafiq elmi və ona uyğun 

təlim metodunu müəyyən etməkdir. 

Riyazi model baxılan situasiyanın riyazi 

təsviri olub, müvafiq riyazi vasitələrlə və 

uyğun məntiqi metod və üsulların tətbiqi əsa- 

sında realizə olunur. Praktikada hər bir kon- 

kret halda baxılan prosesin riyazi modelinin 

qurulması məlum riyazi metod və vasitələrin 

seçilməsini nəzərdə tutur. Belə ki, qurulmuş 

riyazi modelin məlum riyazi modelləşdirmə 

sinfinə gətirilməsi işlənib-hazırlanmış möv- 

cud həll üsulunun tətbiqi üçün əsas yaradır. 

Beləliklə, riyazi məsələnin kompüterdə həlli- 

nin başlanğıc mərhələsi realizə edilmiş olur. 

Bu qaydada qurulmuş riyazi modelin başlıca 

xüsusiyyəti baxılan konkret hadisənin, prose- 

sin modelini qurmaqla, bu prosesdəki qarşı- 

lıqlı əlaqə və münasibətlərin müəyyənləşdi- 

rilməsinin təmin edilməsidir. Tədqiq edilən 

prosesin riyazi təsvirinin-modelinin qurulması 

riyazi məsələnin kompüter həlli əsasında təd- 

qiq olunan prosesin əlaqə və münasibətlərinin 

müəyyənləşdirilməsinə zəmin yaradır. 

Ümumiyyətlə, riyazi modelləşdirmə pro- 

sesi dörd mərhələdə aparılır. 

Birinci mərhələdə modelin əsas elemen- 

tləri arasında qarşılıqlı əlaqə yaradan qanu- 

nauyğunluqlar ifadə edilir. Bu mərhələdə 

öyrənilən hadisəyə dair məlumatlar, onlar 

arasındakı qarşılıqlı əlaqələr öyrənilir və ri- 

yazi terminlərlə ifadə olunur. 

İkinci mərhələdə riyazi modelləşdirmə 

nəticəsində alınan riyazi məsələ araşdırılır. Bu 

mərhələdə alınan riyazi məsələnin araşdırıl- 

ması adekvat riyazi aparatın yaradılmasını 

şərtləndirir. 

Üçüncü mərhələdə qəbul edilmiş modelin 

empirik yoxlanması icra olunur. Burada mü- 

şahidələr əsasında alınan nəticələrin modelin 

nəzəri nəticələrinə uyğunluğu araşdırılır. Nə- 

zəri nəticələr eksperimentlər əsasında alınan 

nəticələrdən az xəta ilə fərqlənirsə qurulmuş 

model qəbul olunur. 

Dördüncü mərhələdə verilənlər əsasında 

model təhlil olunur və təkmilləşdirilir, qəbul 

edilmiş təxmini həll isə, eksperimentlərin apa- 

rılması ilə daha da dəqiqləşdirilir. 

Riyazi model tədqiq olunan hadisə və ya 

predmetlər sinfinin hər hansı riyazi nəzəriyyə- 

nin funksional imkanları əsasında cəbri, dife- 

rensial, inteqral tənliklər, funksiyalar vasitə- 

silə təqribi təsvirinin verilməsini nəzərdə 

tutur. Bu qaydada şərh edilmiş riyazi model- 

lər elmi idrakda məxsusi evristik funksiyaya 

malikdirlər. Belə ki, burada real predmet və 

prosesin riyazi modelinin həlli nəticəsində 

yeni biliklərin əldə edilməsi təmin edilir. Eyni 

zamanda, tədqiq olunan predmet və hadisənin 

riyazi modelinin qurulması prosesində yeni ri- 

yazi nəzəriyyənin işlənib hazırlanması stimul- 
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laşdırılmış olur. 

Riyazi statistika məsələlərinin həllinin ilkin 

mərhələsi riyazi modelin qurulmasının başlan- 

ğıc mərhələsi kimi xarakterizə oluna bilər. 

Məlumdur ki, ehtimal nəzəriyyəsinin riyazi 

qanunları statistik qanunauyğunluqlarla sıx 

sürətdə əlaqədardır. Belə ki, ehtimal nəzəriy- 

yəsinin riyazi qanunları təsadüfi hadisələr top- 

lusunu xarakterizə edən statistik qanunauy- 

ğunluqların əsasında formalaşır. Ümumiy- 

yətlə, kütləvi təsadüfi kəmiyyətlərin xarakte- 

ristikası özünəməxsus qanunauyğunluqları 

ifadə etmiş olur. Kütləvi təsadüfi hadisələri 

xarakterizə edən qanunauyğunluqlar Böyük 

ədədlər qanununun (BƏQ) xüsusi halları kimi 

çıxış edirlər. 

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası 

(KRTM) metodoloji baxımdan didaktik və 

fənn üzrə məxsusi təlim metodlarını özündə 

ehtiva edir. Müvafiq olaraq KRTM-nın təlim 

nəzəriyyəsi ümumpedaqoji, didaktik metodla- 

rın fənnin konkret metodları ilə üzvü vəhdə- 

tinə istinad  edir. 

KRTM-nın baxılan metodoloji xüsusiyyə- 

tini konkretləşdirərək riyazi modelləşdirmənin 

tədrisində fənnin didaktik metodoloji bazi- 

sində aparıcı komponent olan problemli 

metod və bu metodun özəyini təşkil edən təd- 

qiqat metodunun rolunu araşdıraq. 

Baxılan halda, KRTM fənnində riyazi mo- 

delləşdirmənin tədrisində tədqiqati metodun 

tətbiqi ilk növbədə tədqiqat məsələsinin aşa- 

ğıdakı qaydada qoyuluşunu və realizə olun- 

masını nəzərdə tutur: 

1) Tədqiq olunan real proses və hadisənin 

empirik parametrlərinin riyazi təsviri; 

2) Tədqiq olunan real predmet və hadisənin 

obyektləri arasında mövcud münasibətlərin və 

əlaqələrin riyazi vasitələrlə və məntiqi metod- 

ların tətbiqi əsasında müvafiq riyazi ifadəsi. 

Burada, nəticə etibarilə tədqiq olunan real 

predmet və ya hadisənin məxsusi əlaqə və 

münasibətlərini əks etdirən riyazi modelin qu- 

rulması nəzərdə tutulur. 

KRTM-da riyazi modelləşdirmə məsələlə- 

rinin tədrisində realizə olunan başlıca təlim 

metodlarından biri müqayisə və analogiyadır. 

Məlum olduğu kimi, müqayisə və analogiya 

eyni zamanda elmi idrakda məntiqi təfəkkür 

metodları kimi tətbiq olunurlar. Elmi idrakda 

tətbiq olunan müqayisə müqayisəli təhlil əsa- 

sında müqayisə olunan obyekt və hadisələrdə 

oxşar və fərqli cəhətlərin müəyyən olunmasını 

nəzərdə tutur. 

Müqayisədə adekvat nəticənin əldə edil- 

məsi müqayisə olunan anlayışların eyni tə- 

biətli olmasını, müqayisənin, müqayisə 

olunan obyekt və hadisələrin mühüm cəhətlə- 

rinə istinad etməsini şərtləndirir. Analogiya 

müqayisə əsasında realizə olunmaqla müqa- 

yisə olunan obyektlərin oxşar xassələrinin 

əsasında yeni xassələrin əldə edilməsi ilə bağ- 

lıdır. Riyazi tədqiqatlarda və riyazi biliklərin 

tədrisində analogiyanın xüsusi növü olan ri- 

yazi modelləşdirmədən istifadə olunur. 

Yuxarıda riyazi modelləşdirmənin xarakte- 

ristikası verilərkən göstərildi ki, riyazi model- 

ləşdirmə tədqiq olunan obyektin riyazi 

təsvirinin tərtibi ilə bağlıdır. Belə ki, baxılan 

halda tədqiq olunan hər hansı bir obyektin və 

ya prosesin, riyazi nəzəriyyənin (cəbri tənlik- 

lərin, diferensial tənliklərin və s.) vasitəsilə 

təsvir olunması nəzərdə tutulur. 

Göründüyü kimi, riyazi modelləşdirmədə 

analogiya riyazi vasitələrlə ifadə olunmaqla 

tədqiq olunan obyektin kəmiyyət münasibət- 

lərini xarakterizə edir. Bu baxımdan riyazi 

modelləşdirmədə tətbiq olunan analogiya real 

tədqiqat obyektinə xas olan kəmiyyət müna- 

sibətlərinin və onun riyazi təsviri olan riyazi 

modelin adekvatlığını nəzərdə tutur. 

Kompüter riyaziyyatının tədrisində riyazi 

modelləşdirmənin yuxarıda verilmiş xarakte- 

ristikası əsasında onun təlim metodu kimi tət- 

biqi müvafiq məxsusiliyə malikdir. 

Kompüter riyaziyyatının tədrisində, təlim 

metodu olmaq etibarilə, riyazi modelləşdirmə 

metodu hər hansı proses və hadisənin riyazi 

modelinin qurulmasında, ilk növbədə tədqiq 

obyektinin empirik göstəricilərinin sistemləş- 

dirilməsi üsullarının şərhini nəzərdə tutur. 

Daha sonra baxılan şərh konkret bir misalla 

nümayiş etdirilir və modelləşdirmə metodu- 

nun növbəti mərhələsinin - tədqiq obyektinin 

riyazi nəzəriyyəsinin qurulma üsullarının 

izahı verilir. 

Göstərilir ki, tədqiq obyektinin empirik 

göstəricilərinin sistemləşdirilməsi əsasında 
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müvafiq riyazi model qurulduqdan sonra qo- 

yulmuş riyazi məsələnin həlli metodu seçilir 

və bu metodun müvafiq alqoritmi tərtib olu- 

nur. 

Qeyd olunmalıdır ki, kompüter riyaziyya- 

tının tədrisində riyazi modelləşdirmə məsələ- 

lərinin həllində müqayisə və analogiya 

metodları ilə yanaşı, induksiya və deduksiya 

metodlarından da istifadə olunur. 

Kompüter riyaziyyatında riyazi modelləş- 

dirmə məsələlərinin tədrisində istifadə olunan 

induksiya təlim metodunun tətbiqini şərh 

edərkən göstərilməlidir ki, bu metoda əsasən 

əlahiddə şərtlər əsasında tədqiqat obyekti haq- 

qında yeni zəruri biliklərin əldə edilməsi 

təmin edilir. Kompüter riyaziyyatının tədri- 

sində riyazi modelləşdirmə məsələlərinin təd- 

risində istifadə olunan induksiya təlim metodu 

şərh edilərkən göstərilir ki, burada natamam 

induksiya nəzərdə tutulur. 

Məlumdur ki, induksiya təlim metodunun 

natamam induksiya halı aşağıdakı qaydada 

müəyyənləşmişdir. 

Fərz   edək   ki, 

ilkin şərtlərin çoxluğudur. Belə ki, bu şərtlərin 

hər biri baş tuta və ya tutmaya bilər. Tutaq ki, 

k sayda hallarda C xassəsi baş tutur. Simvolik 

yazılışda bu hal 

şəklində olur. Müvafiq induktiv mülahizələr 
 

 

düsturu üzrə realizə olunur. Burada, 

 ilkin nəticələri,  
isə nəticələri ifadə edir. 

Tutaq ki, A k sayda elementdən ibarət 

ilkin şərtlərin çoxluğudur. Bu halda nəticələ- 

rin alınma düsturu aşağıdakı simvolik yazı- 

lışda tərtib olunur: 
 

 
İnduktiv mülahizələrin sxeminin yuxarıda 

verilmiş qaydada təyin olunması tam induk- 

siya adlanır. 

A ilkin şərtlər çoxluğunda şərtlərin sayı k- 

dan çox və ya sonsuz sayda olduqda, yuxarıda 

təyin olunan nəticə düsturu təxmini xarakter 

daşıyır. İnduksiyanın bu növü natamam in- 

duksiya adlanır. Natamam induksiya təxmini 

xarakter daşımasına baxmayaraq, yeni bilik- 

lərin əldə edilməsində effektiv vasitə kimi 

çıxış edir. İnduksiya təlim metodunda induk- 

siyanın əsasən natamam induksiya növü nə- 

zərdən keçirilir. 

Kompüter riyaziyyatında riyazi modelləş- 

dirmə məsələlərinin tədrisində induksiya təlim 

metodunun tətbiqi özünəməxsus tərzdə realizə 

olunur. Baxılan halda, induksiya təlim metodu 

tədqiqat obyektinin riyazi modelinin işlənib 

hazırlanması prosesində aparılan müşahidələ- 

rin və eksperimentlərin gedişində əldə edilən 

müxtəlif empirik göstəricilərin təsnifləşdiril- 

məsini, sistemləşdirilməsini təmin edir. Belə 

ki, burada ayrı-ayrı empirik göstəricilər əsa- 

sında tədqiqat obyektinin əlaqə və münasibət- 

lərinin bütöv sxemi tərtib olunur. 

Göründüyü kimi, kompüter riyaziyyatı və 

riyazi modelləşmənin tətbiqi məsələlərinin 

tədrisində yeni biliyin əldə edilməsi müvafiq 

mülahizələrin təkcədən ümumiyə doğru hə- 

rəkəti ilə xarakterizə olunur. Başqa sözlə, bu- 

rada baxılan hal üçün induksiya metodunun 

tətbiqi müəyyən olunur. 

Kompüter riyaziyyatında riyazi modelləş- 

mənin tədrisində istifadə olunan digər 

mühüm təlim metodu deduksiya təlim meto- 

dudur. Kompüter riyaziyyatında riyazi model- 

ləşmənin tədrisində tətbiq olunan deduksiya 

təlim metodunun spesifikasının müəyən edil- 

məsi deduksiya idrak metodunun qısa icma- 

lına əsaslanır. Məlumdur ki, deduksiya idrak 

metodu müvafiq təkliflər əsasında məntiqi nə- 

ticə çıxarma qaydalarını tətbiq etməklə yeni 

təkliflərin alınmasını təmin edir . 

Deduksiya sxemi üzrə mülahizələrin apa- 

rılmasında başlıca məxsusiyyət onun birmə- 

nalı səciyyə daşıması ilə bağlıdır. Belə ki, ilkin 

təkliflər doğru olduqda nəticə mütləq doğru 

səciyyəyə malik olur. Deduksiya metodu ri- 

yazi nəzəriyyələrin işlənib hazırlanmasında 

isbat nəzəriyyəsi kimi geniş tətbiq olunmaq- 

dadır. 

Deduktiv isbat metodu riyazi nəzəriyyələ- 

rin aksiomatik metod üzrə qurulması ilə şərt- 

lənir. Riyazi nəzəriyyənin aksiomatik metod 

əsasında qurulması müəyyən ilkin anlayışların 

- aksiomların həqiqiliyinin təsbitinə istinad 

edir. Bu qaydada formalaşan aksiomatik bazis 

üzərində qurulan riyazi nəzəriyyənin teorem 

və təkliflərinin həqiqiliyi təsbit olunur. Ri- 
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yazi nəzəriyyənin təklif və teoremləri ilkin 

aksiomlar üzərində deduktiv isbat metodları- 

nın tətbiqi vasitəsilə formalaşır. Riyazi bilik- 

lərin tədrisində deduktiv isbat nəzəriyyəsi 

eyni zamanda deduktiv təlim nəzəriyyəsi kimi 

çıxış edir. Riyazi nəzəriyyələrin öyrənilmə- 

sində deduksiya təlim metodu kimi tətbiq olu- 

nur. Riyaziyyatın tədrisində istifadə olunan 

deduktiv təlim metodu deduktiv isbat qayda- 

larını və deduktiv sistemin genişləndirilməsi 

qaydalarını özündə ehtiva edir. 

Kompüter riyaziyyatında riyazi modelləş- 

dirmə məsələlərinin tədrisində deduksiya 

təlim metodunun tətbiqi, əslində riyazi nəzə- 

riyyənin qurulmasında deduktiv isbat qayda- 

larının öyrənilməsini nəzərdə tutur. Baxılan 

halda, deduktiv təlim metodu riyazi modelin 

qurulmasının riyazi nəzəriyyənin formalaşdı- 

rılması mərhələsinə şamil olunur. Bu isə, əs- 

lində riyazi nəzəriyyənin aksiomatik metodla 

qurulması qaydalarının öyrənilməsi səciyyə- 

sini daşıyır. 

Yuxarıda kompüter riyaziyyatının tədri- 

sində (KRT) riyazi modelləşdirməyə dair 

mövzuların öyrənilməsində istifadə olunan 

təlim metodlarının şərhini verdik. Baxılan 

şərhə əsaslanaraq KRT-də riyazi modelləşdir- 

məyə dair mövzuların öyrənilməsində dərsin 

təşkili məsələlərini nəzərdən keçirək. Baxılan 

halda, KRT-də riyazi modelləşdirmə məsələ- 

lərinin öyrənilməsində istifadə olunan təlim 

metodları üzrə keçirilən dərsin məqsədi aşa- 

ğıdakı qaydada müəyyən edilmişdir. 

Dərsin məqsədi: 

- Riyazi modellərin qurulma prinsiplərinin 

öyrənilməsi; 

- Riyazi modellərin tətbiqi prinsiplərinin 

öyrənilməsi; 

- Riyazi modeləşdirilmənin təlim metodla- 

rının öyrənilməsi. 

KR-da modelləşdirmə mövzularının tədri- 

sində istifadə olunan təlim metodlarının şərhi 

üzrə aşağıdakı əsas anlayışlar tələbələrə izah 

olunmalıdır: 

Öyrədiləcək əsas anlayışlar 

Baxılan mövzular üzrə dərsin gedişində 

aşağıdakı anlayışlar  şərh olunmalıdır: 

-riyazi model anlayışı; 

-riyazi modelləşdirmə anlayışı; 

- riyazi modellərin tətbiqi metodları anla- 

yışı; 

-riyazi modelləşdirmənin təlim metodları 

anlayışı. 

Tədqiqatın aparılması 

Müəllim riyazi modelləşdirmə mövzusu 

üzrə tədqiqati məsələnin qoyuluşunu verir. 

Baxılan halda göstərilir ki, riyazi modelləşdir- 

mədə məsələnin qoyuluşunda sözlə ifadə olu- 

nan əlaqə və münasibətlər riyazi simvolikanın 

vasitəsilə riyazi metod və üsulların tətbiqi əsa- 

sında qoyulan məsələnin riyazi konstruksiya 

halında ifadə olunmasını nəzərdə tutur. 

Baxılan halda, KR-da riyazi modelləş- 

dirmə məsələlərinin tədrisində istifadə olunan 

təlim metodlarının didaktik təyinatı müəyyən 

edilir. Burada müqayisə, analogiya, mücərrəd- 

ləşdirmə, induksiya və deduksiya metodları- 

nın istifadə olunma xüsusiyyətləri nəzərdən 

keçirilir. 

Dərsin sonrakı mərhələsində şərh olunmuş 

məsələlər üzrə fikir mübadiləsi və müzakirələr 

həyata keçirilir. 

Fikir mübadiləsi və müzakirələr 

Dərsin bu mərhələsində mövzu üzrə qoyul- 

muş məsələlərə dair sual-cavab dialoqu həyata 

keçirilir. Baxılan dialoqa dair bir nümunəni 

nəzərdən keçirək. 

Müəllim tələbələrə aşağıdakı sualla müra- 

ciət edir. 

Sual: Rentgen şüalarının dalğa uzunluğu 

düsturu             ilə ifadə olunan riyazi 

modelin fiziki mənası nədən ibarətdir? 

Cavab: Baxılan halda rentgen şüalarının 

dalğa uzunluğu düsturu kimi qurulmuş riyazi 

model Kompton effektini xarakterizə edir və 

fotonun işıq zərrəcikləri kimi təsəvvürünə 

əsaslanır. 

Müəllim dərsin sonunda tələbələrin tədris 

olunan mövzu üzrə qazandıqları biliklərini 

qiymətləndirir. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, yeni kurikulum islahatları həyata keçi- 
rilərkən qiymətləndirmə sistemində də müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. 
Ənənəvi və müasir qiymətləndirmə arasında geniş fərqlər mövcuddur. Yeni 
formativ qiymətləndirmə sistemi daha çox dövrümüzün tələblərinə uyğun 
olaraq yaradılmışdır. Bu zaman şagird fəaliyyətini izləyir və məzmun standartlarına 
uyğun meyarlar seçir, bu meyarlara uyğun olaraq şagirdlərin bilik və bacarıqları 
inkişaf etdirilir. Bu qiymətləndirmə dərsi müşayət edən bir prosesdir. Formativ 
qiymətləndirmə şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənmək, uğur qazana bilmək və öz 
inkişafını təmin etmək üçündür. Müəllim formativ qiymətləndirmə zamanı 
şagirdin fəaliyyətini bütün tədris boyu izləyir. Formativ qiymətləndirmədə 
müəllim yaradıcı davranmaqla şagirdləri düzgün analiz etməyi bacarmalıdır. 
Siniflər üzrə qiymətləndirmələr aparılan zaman müəllimlərin daha humanist və 
aydın bir şəkildə qiymətləndirmə aparılmalıdır. Mövzuların mənimsənilməsi 
zamanı isə şagirdlərin yaş səviyyələri və öyrənmə qabiliyyətləri nəzərə 
alınmalıdır. Şagirdlərə qiymətləndirmənin necə aparılması haqqında məlumatlar 
verilməlidir. 

 

 
Ways of organizing formative assessment in 
teaching biology 
Abstract. The article notes that some changes have been made to the assessment 
system during the implementation of the new curriculum reforms. There are 
wide differences between traditional and modern valuation. The new formative 
assessment system has been created in accordance with the requirements of our 
time. In this case, the student monitors the activity and selects criteria in 
accordance with the content standards, according to which students' knowledge 
and skills are developed. This is a process that accompanies the assessment 
lesson. Formative assessment is about learning the needs of students, being 
able to succeed and ensuring their own development. During the formative as- 
sessment, the teacher monitors the student's performance throughout the lesson. 
In formative assessment, the teacher must be able to analyze students correctly 
by acting creatively. Teachers should be assessed more humanely and clearly 
when conducting classroom assessments. Students' age and learning abilities 
should be taken into account when mastering the topics. Students should be 
given information on how to conduct an assessment. 

 

Способы организации формативного оценива- 
ния в преподавании биологии 

Aннотация. В статье отмечается, что после внедрения системы куррикулум 
были введены определенные изменения в системе оценивания. Существует 
большая разница между традиционным и новым методами оценивания. 
Новая формативная система оценивания была создана соответственно со- 
временным требованиям. Так как ученик получает возможность наблюдения 
над своим творчеством и выбирает критерии в соответствии с содержанием 
и в соответствии с этими критериями развивается знания и навыки 
учащихся. Это оценивание – процесс, определяющий урок. Формативное 
оценивание нужно для выявления нужд учащихся, а также для обеспечения 
развития и достижения успехов в учёбе. Во время формативного оценивания 
учитель прослеживает творчество учащегося в течении всего процесса 
обучения. В формативном оценивании, учитель правильно, с творческим 
подходом должен уметь оценивать и анализировать учащихся. Оценивание 
по классам учителя обязаны проводить максимально справедливо и 
гуманно. Во время освоения темы необходимо учитывать возрастной 
уровень и интеллектуальные способности учащихся. Учащиеся должны 
быть информированы о том, как будет проводиться оценивание. 
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Ümumiyyətlə, keçmiş təhsil sistemindən 

bəri müəllimlər hər zaman tələbələri daha çox 

dərsə olan maraqlarını toplamaq üçün çalış- 

mışlar. Təhsil alanları qiymətləndirmək üçün 

qiymətləndirmə sistemi yaradılmışdır. İllərdir 

şagirdlər qiymətləndirmə ilə onların bilikləri 

qiymətləndirilmişdir. Son zamanlarda yeni 

kurikulumun tətbiqi ilə əlaqədar artıq qiy- 

mətləndirmə sistemində də müəyyən dəyişik- 

liklər edilmişdir. Ənənəvi və müasir qiymət- 

ləndirmə arasında geniş fərqlər mövcuddur. 

Yeni qiymətləndirmə sistemi daha çox dövrü- 

müzə və dövrümüzün tələblərinə uyğun olaraq 

yaradılmışdır [1, s.4]. 

Ötən müddət ərzində təhsil sahəsində islahat 

proqramının ilkin mərhələləri artıq müvəffə- 

qiyyətlə həyata keçirilmiş, Azərbaycan Res- 

publikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq 

qərarları ilə “Azərbaycan Respublikasında 

ümumtəhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulu- 

mu)” və “Azərbaycan Respublikasının ümum- 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsi- 

yası” kimi dövlət əhəmiyyətli mühüm sənədlər 

qəbul olunmuşdur. 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində 

artıq yeni mexanizmlərin yaranması zəruri 

olmuşdur, çünki şagirdlər sadəcə qiymət 

xatirinə oxuyurdular və bunların sonlandırılması 

üçün yeni mexanizmin yaranması zəruri şərait 

olmuşdur. Sadalanan bu problemlərin həlli is- 

tiqamətində müəyyən əsaslı dəyişikliklərin 

zəruriliyi nəzərə alınaraq, Təhsil Nazirliyi tə- 

rəfindən “Azərbaycan Respublikasının ümum- 

təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsi- 

yası” hazırlandı və Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 13 yanvar 2009-cu il tarixli, 

9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edildi. Həmin 

təlimata əsasən qiymətləndirmə diaqnostik, 

formativ, summativ qiymətləndirmə olaraq 

qiymətləndirilir. Formativ qiymətləndirmə ən 

uğurlu qiymətləndirmə növlərindən sayılır [2, 

s.3]. 

Çünki şagird fəaliyyətini izləyir və məzmun 

standartlarına uyğun meyarlar seçilir, bu me- 

yarlara uyğun olaraq şagirdlərin bilik və ba- 

carıqları inkişaf etdirilir. Bu zaman qarşıya 

çıxan problemlərin həll edilməsini əsas məqsəd 

qoyur. Formativ qiymətləndirmə ümümilikdə, 

dərsi müşayiət edən bir prosesdir. Formativ 

qiymətləndirmə şagirdlərin ehtiyaclarını öy- 

rənmək, uğur qazana bilməkləri üçün çalışmaq 

və inkişaflarını təmin etmək üçündür. Formativ 

qiymətləndirmə rəsmi qiymətləndirmə deyil. 

Müəllim formativ qiymətləndirmə zamanı 

şagird fəaliyyətini bütün dərs boyu izləyir. 

Qeydlər formativ qiymətləndirmə jurnalında 

və məktəbli kitabçasında qeyd oluna bilər. 

Formativ qiymətləndirmə zamanı müəllim ya- 

radıcı davranmalı və şagirdləri daim düzgün 

analiz etməyi bacarmalıdır. Müəllim bütün il 

boyu şagirdlərin inkişafını və qabiliyyətini 

izləməlidir. Formativ qiymətləndirmənin son 

nəticəsi isə, summativ qiymətləndirmədə aydın 

olur. Formativ qiymətləndirmənin aparılması 

zamanı müxtəlif vasitələrdən istifadə edilə 

bilər. Həmçinin, ilk dəfə Amerika pedaqoqu 

Mişel Skriven 1967-ci ildə formativ və sum- 

mativ qiymətləndirmənin texnologiyasını verdi. 

Sonra isə, Benjamin Blum inkişaf etdirdi. 

Əksər dünyanın məşhur pedaqoqları düşünür 

ki, öyrənənlərin bilik və bacarıq əldə etməsi 

üçün əlverişli strategiyalardan istifadə edil- 

məlidir. Qiymətləndirmə şagirdlərin qiymət 

uğrunda oxuması üçün deyil, daha çox onları 

yeni biliklər araşdırmağa həvəsləndirməkdir. 

2010, 2011, 2012-ci illərdə aparılan monito- 

rinqlər formativ qiymətləndirmə sahəsində 

olan bəzi problemləri ortaya çıxardı [1, 2, 4]. 

Bu metod çox önəmlidir, çünkü burda tə- 

ləbənin gələcək həyatı üçün önəmli olan ba- 

carıqlar öyrədilir. Bu bacarıq özü-özünü analiz 

etmək bacarığıdır. Bu bacarıq çox önəmlidir, 

çünkü peşənin istər mühəndis və ya müəllim 

olsun, istər də polis olsun, bu bacarıq bir 

sahədə özünü inkişaf etdirmək üçün lazımdır. 

Müəllim dərs keçərkən dərsdə anladıqlarını 

şagirddən qeyd etməsini istəyir və belə olan 

halda, dərsin sonunda müəllim individual 

olaraq hər bir tələbənin qeydlərini götürür və 

onların zəif tərəflərini və ya başa düşmədikləri 

tərəfini öyrədir. Əsas tələb isə, müəllimin şa- 

girdlərin zəif tərəflərini yaxşı analiz etməsi 

və onları inkişaf etdirməsidir. Əgər biz bu 

cəhəti bütün gələcək nəsilə ötürə bilsək, bizim 

gələcək nəslimiz heç bir zaman öz səhvlərini 

başqalarının üzərinə atmayacaq. Buna görə, 

bu sistem hal-hazırda geniş tədris olunmalı- 

dır. 
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Müəllimlik sadəcə vasitəni qiymətləndirmək 

deyil, həm də şagirdləri çox yaxşı araşdırmağı 

bacarmalıdır. Çünkü, bütün şagirdlər eyni ola 

bilməz, buna görə də, hər bir şagirdə fərqli 

yanaşmaq lazımdır. Buna görə də, müəllimlər 

hər zaman şagirdlərə hər hansı bir tapşırıq və 

ya qrup işi verdikdə müəllim onların ətrafında 

gəzməli və onları araşdırmalıdır ki, onlar bu 

qrup işinə və ya tapşırığı hansı yollarla həll 

edirlər. Sonra müəllimlər aldıqları nəticələri 

qısa olaraq qiymət yerinə, qeyd olaraq yaza 

bilər. Bu çox önəmlidir, çünkü onlar bu gün 

necə o tapşırıqlara yanaşırlarsa, gələcəkdə də 

problemlərə elə yanaşacaqlar. Əgər bu gün 

onların yanaşmasını mükəmməlləşdirə bilsək, 

onların gələcəyinə çox böyük bir miras qoya- 

cayıq. 

Gəlin belə bir situasiya düşünək, bu gün 

bizim sinifimizdə olan şagirdlərdən biri gələ- 

cəkdə dünya üçün çox böyük bir kreativ layihə 

hazırlayıb və bunu investorlara təqdim edib. 

Burda bu şagirdin yaşayacağı ən böyük problem 

onun keçmişdə heç bir təqdimatda olmamasıdır. 

Bu təkcə biznes məsələlərində deyil, hal- 

hazırda dünyada uğurlu olmaq istəyən insan 

sadəcə dahi deyil, həm də çox yaxşı sosial 

bacarıqları olmalıdır. Yəni, onlar çox yaxşı 

bilikləri bu sözlərlə ifadə etməyi bacarmalıdır 

[10]. 

Buna görə, təqdimat qiymətləndirmə metodu 

bu bacarığı artırmaq üçün çox yararlıdır. Bu 

metodda müəllim öyrənilən biliklərin bütün 

sinifə təqdim olunmasını tələb edir və bunun 

nəticəsindəqiymətləndirmə aparır. 

Burada müəllimdən tələb olunan əsas şərt 

odur ki, burada müəllim təqdimatın düzgünlüyü 

ilə birlikdə, onun kreativliyinə də diqqət 

yetirsin. 

Əgər təqdimat düzgün məlumatlar ilə dolu 

olsa, ancaq sadəcə bizim onlara verdiyimiz 

tapşırıqdakı eyni sözlər ilə ifadə olunsa, bu 

şagirdin zəif tərəfi olaraq qiymətləndirilməlidir 

[7]. 

Burada şagirdlər təqdimat etdikdən sonra, 

digər sinif üzvlərindən onlara suallar verməkləri 

tələb olunur. Beləliklə, yalnız şagirdlər təqdim 

etmədə deyil, həm də təqdim ediləni analiz 

etmək bacarığı da yaranır. Sonra digər sinif 

üzvlərindən təqdimatı qiymətləndirmələri is- 

tənilir. 

Düşün və paylaş. Metoduna görə tələbələrə 

sual verilir və onlara düşünməsi üçün 30 

saniyə vaxt ayrılır. 30 saniyədən sonra müəl- 

limin göstərişi ilə onlar öz fikirlərini ətraf- 

dakıları yoldaşları ilə 1 dəqiqə diskussiya et- 

dikdən sonar, onlar cavabını müəllimə bildi- 

rirlər. Bu situasiyada müəllimin araşdırma et- 

məsi çox önəmlidir. Burada müəllim şagirdin 

bir-birinə güvənməsi və ya komanda yoldaşı 

ilə fikirlərin mübadiləsini qiymətləndirə bilər. 

Aparılan araşdırmalara görə məktəblərdə ke- 

çirilən şablon dərslər şagirdlərin kreativlik 

bacarığını öldürür [5, s.8]. 

Əgər biz mükəmməl bir təhsil sistemi ya- 

ratmaq istəyiriksə, bu problemi həll etməliyik. 

Ona görə də birinci “Sir Ken Robinson”un 

iddialarına baxaq və problemin nə olduğunu 

anlayaq. Onun sözlərinə görə, məktəbdə olan 

cəmiyyət şagirdlərin kreativliyini pozur. Çünkü 

məktəbdə şagirdlərin tək məqsədi oxuduqları 

məlumatı eyni cür nəql etməkdir və beləliklə, 

şagirdlərin məqsədi öyrənmək deyil, əzbərlə- 

məkdir. 

Buna görə “Sir Ken Robinson” deyir ki, 

təhsil bizi kreativ olmamağı öyrədir. Bu 

yalnız “Sir Ken Robinson”un sözləri deyil, 

həmçinin “Bill Qeyts” və “Stiv Jobs” kimi 

şəxslərin sözləridir. Ona görə, tədrisdə ilk 

tələb kreativlik olmalıdır. Müasir dövrümüz 

“Problem həlledici” şagirdlər tələb edir. 

Hal-hazırda dünyada informasiya texnolo- 

giyaları və proqramlaşdırma deyilən çox böyük 

faktorlar var. Bu gün şagirdlərə mövcud prob- 

lemi analiz edib, onun həllini tapmağı öyrət- 

məliyik. 

Misal olaraq, bu gün bizim sinfimizdə olan 

şagird, gələcəkdə çox böyük xəstəliyin müalicə 

üsulunu tapa bilər. Bunu tapmaqda ona dəstək 

olan 2 cəhət var, birincisi onun analiz etmək 

bacarığı, ikinci isə, onun bilikləridir. 

Bizim məqsədimiz bu gün şagirdlərə ki- 

tabdakıları öyrətmək olarsa, biz onları bu in- 

qilaba hazırlaya bilməyəcəyik. Biz onları tex- 

nologiyanın nə olduğunu və layihələrin necə 

hazırlandığını öyrətməliyik. Bu texnologiyanı 

və fəlsəfəni onlara fizika, biologiya və ya ri- 

yaziyyat dərsində anlatmalıyıq. Necə? Oxford 

Universitetinin araşdırmasına görə insanların 
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61.5%-i riyaziyyatı sevmir. Bəs, bu problemə 

səbəb nədir? Bu problemə əsas səbəb şagirdlərin 

riyaziyyatın məqsədini bilməməsidir. Hər bir 

fənn yaranarkən, onun yaranma məqsədləri 

var. Misal olaraq, fizika gündəlik hadisələrin 

səbəbini araşdırmaq üçündür və riyaziyyat 

isə, problemləri həll etmək və analiz etmə ba- 

carığıdır. Çünkü riyaziyyat dərsində tapşırıq 

verərkən, onlara bunun nə zaman kömək edə- 

cəyini anlatmalıdırlar. Buna görə, əgər biz ri- 

yaziyyatın məqsədini şagirdlərə başa sala 

bilsək, biz artıq bu fənni şagirdlərə sevdirə 

biləcəyik [6, s.9]. 
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Zəncirvari reaksiyaların 
tədrisinə dair 

Annotasiya. Məqalədə zəncirvari reaksiyalar haqqında ümumi məlumat 
verilmişdir. Təcrübələr vasitəsilə müəyyən edilmişdir ki, bir çox kimyəvi 
reaksiyalar belə gedir, əvvəlcə sistemdə əsasən sərbəst atomlardan və 
radikallardan ibarət olan aktiv hissəciklər əmələ gəlir. Aktiv hissəciklər 
reaksiyaya daxil olur, bu zaman yenə sərbəst atomlar və radikallar 
əmələ gəlir. Reaksiyanın bu ardıcıllığı dövri olaraq təkrarlanır və belə 
reaksiyalar zəncirvari reaksiyalar adlanır. Məqalədə qeyd edilmişdir ki, 
zəncirin yaranması anından onun qırılması anına qədər olan tsikillərin 
sayına zəncirin uzunluğu deyilir. Göstərilir ki, əgər bir elementar akt 
nəticəsində iki və ya daha çox kimyəvi aktiv hissəciklər əmələ gəlirsə, 
belə proses şaxələnmiş zəncirvari proses adlanır. Müəyyən edilmişdir 
ki, hər bir elementar akt zəncirin şaxələnməsinə gətirirsə, onda zənciri 
qüvvətli şaxələnmiş reaksiyalar müşahidə olunur. Əgər reaksiyanın hər 
bir elementar aktında şaxələnmə getmirsə, ancaq hərdən bir gedirsə 
onda az şaxələnən zəncirvari reaksiyalar müşahidə olunur. 

 
 

On the teaching of chain reactions 

Abstract. The article provides general information about chain reactions. 
Experiments have shown that many chemical reactions take place in 
this way, initially with the formation of active particles in the system, 
consisting mainly of free atoms and radicals. The active particles react, 
free atoms and radicals are formed. This sequence of reactions is 
repeated periodically, and such reactions are called chain reactions. The 
article notes that the number of cycles from the moment of formation of 
the chain to the moment of its breaking is called the length of the chain. 
It is shown that if two or more chemically active particles are formed as 
a result of an elementary act, such a process is called a branched chain 
process. It has been established that if each elementary act leads to 
branching of the chain, then strong chain branching reactions are 
observed. If there is no branching in each elemental act of the reaction, 
but only occasionally, then less branched chain reactions are observed. 

 

К преподаванию цепных реакций 

Aннотация. В статье дается обзор цепных реакций. Опытами уста- 
новлено, что многие химические реакции протекают именно так, 
сначала в системе образуются активные частицы, состоящие в ос- 
новном из свободных атомов и радикалов. Активные частицы всту- 
пают в реакцию, при которой снова образуются свободные атомы и 
радикалы. Эта последовательность реакций периодически повто- 
ряется, и такие реакции называются цепными. В статье отмечено, 
что число циклов от момента образования цепи до момента ее 
разрыва называется длиной цепи. Показано, что если в результате 
одного элементарного действия образуются две и более химически 
активные частицы, то такой процесс называется разветвленным 
цепным процессом. Установлено, что если каждый элементарный 
акт приводит к разветвлению цепи, то наблюдаются сильно раз- 
ветвленные цепные реакции. Если разветвление происходит не при 
каждом элементарном акте реакции, а лишь изредка, то наблюдаются 
реакции с редко разветвленной цепью. 

mailto:a.aliyev@gmail.ru
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Universitetin “kimya” ixtisaslarında “Fiziki kimya” fənni tədris olunur. Bu fənnin tədris 

proqramında maraqlı mövzulardan biri zəncirvari reaksiyalardır. Bu reaksiyaların mahiyyəti 

və əhəmiyyəti haqqında məlumatın tələbələrə verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu məqsədlə “Fiziki kimya” fənninin tədrisi zamanı zəncirvari reaksiyaların mahiyyəti, 

mərhələləri, kinetikası və əhəmiyyəti haqqında məlumatın tələbələrə verilməsini məqsədə- 

uyğun hesab edirik. 

Müəllim qeyd edir ki, bir çox reaksiyalar aşağıdakı kimi gedir. Əvvəlcə, sistemdə aktiv 

hissəcik əmələ gəlir. Sonra aktiv hissəcik reaksiyaya daxil olur. Bu zaman reaksiya məhsulu, 

həm də yeni aktiv hissəcik əmələ gəlir. Reaksiyanın bu ardıcıllığı dövri olaraq təkrarlanır və 

belə reaksiyalar zəncirvari reaksiyalar adlanır. Beləliklə, ayrı-ayrı elementar aktlarda sərf 

olunan və yenidən əmələ gələn aktiv hissəciklərin iştirakı ilə gedən və çoxlu sayda təkrarlanan 

mərhələlərdən ibarət olan reaksiyalar zəncirvari reaksiyalar adlanır. Adətən, reaksiya 

başladıqda əmələ gələn aktiv hissəciklər sərbəst valentliyə malik olduqlarından, onlar yüksək 

reaksiya qabiliyyətinə malik olurlar. Bu səbəbdən də çox az miqdarda əmələ gələn aktiv 

hissəciklər çoxlu miqdarda ilkin maddənin reaksiyaya girməsinə səbəb olur.Adətən, zəncirvari 

reaksiyalar tsiklik olaraq gedir. Tsiklin sonunda regenerasiya olunmuş aktiv hissəcik yeni 

tsiklin başlanğıcını qoyur. Baxmayaraq ki, aktiv hissəciyin əmələ gəlməsi üçün çoxlu 

miqdarda enerji sərf olunur. Lakin əmələ gələn aktiv hissəciyin yüksək reaksiya qabiliyyətinə 

malik olması və prosesdə yenidən regenerasiya olunması nəticəsində zəncirvari reaksiyalar 

çox böyük sürətlə, hətta partlayışla gedir. Məsələn, H2 və Cl2 qaz qarışığını qısa müddətdə 

işıq şüası ilə şüalandırsaq bu zaman reaksiya çox böyük sürətlə gedir. Reaskiyanın böyük 

sürətlə getməsinə səbəb işıq şüasının təsiri altında reaksiyanın zəncirvari getməsidir. Diqqətə 

çatdırılır ki, bu reaksiyanın mexanizmi aşağıdakı kimidir: 

1) Cl2 + h𝜈 2Cl∙ 
2) Cl∙+ H2 HCl + H∙ 
Cl2 + H∙ HCl + Cl∙ 

3) Cl∙+Cl∙         Cl2 

H∙ + H∙ H2 

H∙ +Cl∙ HCl 

Müəllim diqqətə çatdırır ki, zəncirvari reaksiyalar 3 qrup reaksiyadan ibarətdir. 
I mərhələ zəncirin yaranması mərhələsi adlanır. Bu mərhələdə aktiv hissəcik əmələ 

gəlir. Aktiv hissəciklər adətən sərbəst atomlar və radikallardan ibarət olurlar. 

II mərhələ zəncirin davamı və ya zəncirin inkişafı mərhələsi adlanır. Zəncirvari 

reaksiyanın zəncirin davamı mərhələsi aktiv hissəciyin iştirakı ilə gedən və başlanğıc 

maddələri reaksiya məhsullarına çevirən reaksiyalardan ibarətdir. 

III mərhələ isə, zəncirin qırılması mərhələsi adlanır. Bu mərhələdə aktiv hissəciklər 

məhv olur. 

Diqqət yetirək ki, zəncirin yaranması mərhələsi, yəni aktiv hissəciklərin əmələ gəlməsi 

prosesi aşağıdakı üsullarla həyata keçir: 

1) Termiki parçalanma ilə 
CH3 CH3   t⁰C   2CH∙ 

2) Oksigenin karbohidrogenlərə təsiri ilə 
RH + O2 R∙ + HO∙ 

3) Sensibilizatorun təsiri ilə 

Hg +hν Hg * 

Hg* + RH R∙ + H + Hg 
4) İşığın təsiri ilə 

Cl2 + hν 2Cl∙ 
5) İnisiatorun təsiri ilə 

ROOR 2RO∙ 
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Qeyd olunur ki, zəncirin davamı mərhələsində əgər bir elementar akt nəticəsində bir 

aktiv hissəcik sərf olunub yeni bir aktiv hissəcik əmələ gəlirsə bu cür reaksiyalar 

şaxələnməmiş zəncirvari reaksiyalar adlanır. Belə reaksiyalara misal olaraq işığın təsiri 

altında H2 və Cl2 arasında gedən reaksiyanı göstərmək olar. Zəncirin davamı mərhələsində 

əgər bir aktiv hissəcik sərf olunarsa, bir neçə yeni aktiv hissəcik əmələ gələrsə belə zəncirvari 

reaksiyalar şaxələnmiş zəncirvari reaksiyalar adlanır. Şaxələnmiş zəncirvari reaksiyalara 

misal olaraq karbohidrogenlərin və hidrogenin yanması reaksiyalarını misal göstərmək olar. 
 
 

Nəzərə çatdırılır ki, şaxələnmiş zəncirvari reaksiyalar şaxələnmədən asılı olaraq iki 

qrupa bölünür: 

1) Çox şaxələnən (qüvvətli şaxələnən) zəncirvari reaksiyalar (Şəkil.1) 

2) Az şaxələnən (zəif şaxələnən) zəncirvari reaksiyalar (Şəkil.2) 

Çox şaxələnən zəncirvari reaksiyalarda şaxələnmə həmişə gedir. Məsələn, 900⁰C- də 

aşağı təzyiqdə hidrogenin yanma reaksiyasını misal göstərmək olar. Az və ya zəif 

şaxələnmədə isə, şaxələnmə həmişə getmir. Məsələn, 500⁰C-də yuxarı təzyiqdə hidrogenin 

yanması reaksiyasını göstərmək olar. 

Diqqət yetirək ki, zəncirin yaranması anından onun qırılması anına qədər olan tsikllərin 

sayına zəncirin uzunluğu deyilir. Başqa sözlə desək, bir ilkin aktiv hissəciyin yaratdığı 

proseslər nəticəsində əmələ gələn reaksiya məhsulu molekullarının sayı zəncirin uzunluğu 

adlanır. Zəncirin uzunluğunu reaksiya məhsullarının əmələ gəlmə sürətini aktiv hissəciklərin 

azalmasının sürətinə bölməklə hesablamaq olar. Deyək ki, ∆t zamanında ∆a miqdarda 

reaksiya məhsulu əmələ gəlir. Reaksiya məhsulunun əmələ gəlmə sürəti aşağıdakı tənliklə 

hesablanır: 

ʋ1= 
∆𝑎

 
∆𝑡 

Deyək ki, ∆t zamanında aktiv hissəciklərin sərf olunan miqdarı ∆n-dir. Onda aktiv 
hissəciklərin azalma sürəti aşağıdakı tənliklə hesablanır: 

ʋ2=
∆𝑛

 
∆𝑡 

Yuxarıda söylədiyimiz fikirlərə əsasən zəncirin uzunluğu aşağıdakı tənliklə hesablanır. 
∆𝑎 

J= ∆𝑡 = 
∆𝑎 

 

(1) 
∆𝑛 

 

∆𝑡 
∆𝑛 

Burada J- zəncirin uzunluğudur, ∆t – müddətində ∆a və ∆n-i müəyyən etməklə zəncirin 

uzunluğunu hesablamaq olar. Şaxələnməmiş zəncirvari reaksiyalar üçün aşağıdakı tənlik 

ödənir: 

J= 1 
1−𝜔 

𝜔- tsiklin sonunda əmələ gələn aktiv hissəciyin sayıdır. Şaxələnməmiş zəncirvari 

reaksiyalarda 𝜔=1 olur(J ∞). 𝜔 əgər birdən kiçik qiymətlər alarsa , bu halda zəncirin 
uzunluğu çox kiçik qiymətlər almalıdır.Yəni zəncir tezliklə qırılmalıdır. 
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Müəllim diqqətə çatdırır ki, şaxələnməmiş zəncirvari reaksiyanın sürəti vahid zamanda 

əmələ gələn reaksiya məhsuluna bərabərdir. 

ʋ= 
∆𝑎 

∆𝑡 
(2) 

∆t=1 olduqda ʋ=∆a (3) 

(1)və (3) tənliklərini müqayisə etsək aşağıdakı tənliyi alarıq: 

ʋ= ∆a=J∆n (4) 

Qeyd olunur ki, Zəncirvari reaksiyalar üçün aşağıdakı xüsusiyyətləri göstərmək olar: 

1) zəncir fotokimyəvi yolla yarandıqda kvant çıxımı vahiddən əsaslı böyük olur; 

2) təcrübədə təyin olunan reaksiya sürəti aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsindən hesablanan 

reaksiya sürətindən böyük olur; 

3) reaksiya sürəti aşqarların(inhibitorların) cüzi miqdarından asılı olur; 

4) reaksiya sürəti reaksiya gedən qabın forma və ölçüsündən asılı olur; 

5) şaxələnən zəncirvari reaksiyaların yuxarı və aşağı partlayış hüdudları olur; 

6) şaxələnən zəncirvari reaksiyalar induksiya periodu (vaxtı) ilə xarakterizə olunur.Bu 

vaxt ərzində aralıq məhsulun(aktiv mərkəzlərin ) qatılığı e dəfə artır. 

7) şaxələnən zəncirvari reaksiyalarda temperaturun artması ilə zahiri aktivləşmə enerjisi artır. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, materialın bu ardıcıllıqla izah 

edilməsi tələbələrin bu mövzunu yaxşı mənimsəməsinə və uzun müddətli yadda saxlamağına 

səbəb ola bilər. 
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Orta məktəbdə diferensial tənlik 
anlayışının daxil edilməsinin bəzi 
metodik xüsusiyyətləri 

Annotasiya. Məqalə orta məktəbdə diferensial tənlik anlayışının 
daxil edilməsi təliminin bəzi metodik xüsusiyyətlərinə həsr olun- 
muşdur. Diferensial tənliklərin öyrənilməsi əsasən onların həllərinin 
(tənliyi ödəyən funksiyaların məcmusu) və həllərinin xüsusiyyət- 
lərinin öyrənilməsindən ibarətdir. Bu mövzu ətrafında hal-hazırda 
çoxlu müzakirələr aparıldığından baxılan yanaşma mümkün isti- 
qamətlərdən yalnız biri kimi nəzərdən keçirilir. Məqalədə diferensial 
tənliyin elm və texnikanın müxtəlif sahələrində tətbiqi əhəmiyyətə 
malik olması şagirdlərin nəzərinə çatdırılır. Burada həlli sadə di- 
ferensial tənliklərə gətirilən məsələlərə baxılması və bu tənliklərin 
şagirdlərə məlum olan ibtidai funksiya anlayışının tətbiqi ilə həll 
olunması tövsiyə edilir. 

 

 

 
Some methodological features of the introduction 
of the concept of differential equations in high 
school 
Abstract. The article is devoted to some methodological features 
of the introduction of the concept of differential equations in high 
school. The study of differential equations consists mainly of the 
study of their solutions (the set of functions that satisfy the 
equation) and the properties of the solutions. As there is a lot of 
discussion on this topic at the moment, this approach is considered 
as only one of the possible directions. The article draws students' 
attention to the importance of applying the differential equation in 
various fields of science and technology. Here it is recommended 
to consider the problems brought to the solution of simple 
differential equations and to solve these equations by applying the 
concept of primitive function known to students. 

 

Некоторые методические особенности введения 
понятия дифференциального уравнения в сред- 
ней школе 

Aннотация. Статья посвящена некоторым методическим осо- 
бенностям обучения введению понятия дифференциального 
уравнения в средней школе. Изучение дифференциальных 
уравнений в основном состоит из изучения свойств их решений 
(совокупности функций, удовлетворяющих уравнению) и их 
решений. Поскольку вокруг этой темы в настоящее время ве- 
дется много дискуссий, рассматриваемый подход рассматри- 
вается лишь как одно из возможных направлений. В статье 
доводится до сведения учащихся, что дифференциальное 
уравнение имеет прикладное значение в различных областях 
науки и техники. Здесь рекомендуется рассмотреть задачи, 
решение которых сводится к простым дифференциальным 
уравнениям, и решить эти уравнения с применением известного 
учащимся понятия элементарной функции. 
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Məqalədə orta məktəb riyaziyyat kursunda şagirdlərə sadə diferensial tənlik anlayışının 

verilməsi və bu tənliklərin həlli məsələsi [ 1] riyaziyyat kursundan məlum olan ibtidai funksiya 

anlayışından köməkçi riyazi aparat kimi istifadə edilməklə geniş şəkildə tədqiq edilmişdir. 

Məlumdur ki,orta məktəb riyaziyyat kursunda diferensial tənlik mövzusuna geniş yer 

verilmir. Bu mövzunun əlavə dərs saatlarında şagirdlərə aşılanması, gələcəkdə riyaziyyatın bu 

mühüm bölməsinin mənimsənilməsində faydalı ola bilər. Diferensial tənlik anlayışını daxil 

etməzdən əvvəl, şagirdlərə elm və texnikanın müxtəlif sahələrində, o cümlədən iqtisadiyyatda 

bir çox məsələlərin sərbəst dəyişəni axtarılan funksiya və bu funksiyanın törəmələrini özündə 

saxlayan tənlik və ya bir neçə tənliyin həllinin tapılmasına gətirilməsi haqqında məlumat verilir. 

Belə tənliklər, yəni axtarılan funksiyanın törəməsinin daxil olduğu tənliklər diferensial tənliklər 

adlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, riyazi analiz kursunun “Diferensial tənliklər” bölməsi 

diferensial və inteqral hesabı metodlarını daha da dərinləşməsidir. Əgər diferensial hesabında 

verilmiş funksiyanın törəməsi tapılırsa, inteqral hesabında isə verilmiş törəməyə görə ibtidaisi 

bu törəmə olan funksiya tapılır. Diferensial tənliklər nəzəriyyəsi öyrənilərkən və diferensial 

tənliklər praktik olaraq həll edilərkən sərbəst dəyişən, axtarılan funksiya və onun törəmələri 

arasında əlaqəni göstərən tənlik (və ya bir neçə tənlik) verilir. Diferensial tənliyə sərbəst 

dəyişən, axtarılan funksiya və yaxud da bunların hər ikisi daxil olmaya bilər, lakin verilmiş 

tənliyin diferensial tənlik olması üçün tənlikdə mütləq axtarılan funksiyanın törəmələri iştirak 

etməlidir. 

Şagirdlərə cəbri tənliyin həllinin nə demək olduğu xatırladılır. Sonra isə buna anoloji 

olaraq, diferensial tənliyin həllinin, verilmiş tənliyi doğru bərabərliyə çevirən funksiya olduğu 

izah edilir. 

Bütün bunlardan sonra isə şagirdlərlə diferensial tənliyə gətirilən bir neçə fiziki və 

həndəsi məsələyə baxmaq faydalıdır. 

Məsələ 1. Kütləsi m olan maddi nöqtə müəyyən yüksəklikdən ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə 

sərbəst düşür. Havanın müqavimətini nəzərə almadan nöqtənin hərəkət qanununu tapmalı. 

Həlli: Hərəkət edən nöqtəyə təsir edən F qüvvəsi, onun hərəkətinin a təcili vasitəsilə 

F=ma (1) 

 

kimi tapılır (Nyutonun ikinci qanunu). Nöqtəyə ancaq ağırlıq qüvvəsi təsir etdiyindən F=P=mg 

olar. Hərəkət edən cismin təcili isə gedilən məsafənin zamana görə ikitərtibli törəməsi 

 

𝑎 = 
𝑑2𝑆(𝑡) 

= 𝑆′′(𝑡) 
𝑑𝑡2 

olduğundan (1) bərabərliyini 

𝑚. 𝑆′′(𝑡) = 𝑚𝑔 və ya 𝑆′′(𝑡) = 𝑔 (2) 

kimi yazmaq olar. (g=981 sm/𝑠𝑎𝑛2) (2) bərabərliyi axtarılan s(t) funksiyasına nəzərən ikitərtibli 

diferensial tənlik olur. Burada şagirdlərə məlum olan inteqrallama əməliyatını iki dəfə tətbiq 
etməklə asanlıqla yoxlamaq olar ki, bu tənliyin həlli 

𝑆(𝑡) = 
gt2 

+ 𝐶 𝑡 + 𝐶 
 

(3) 
2 1 2 

funksiyasıdır. Hərəkət edən maddi nöqtənin başlanğıc sürəti 𝑆′(0) = 𝖯0 və başlanğıc 
məsafəsi S(0)= 𝑆0 məlum olduqda (3) funksiyasına daxil olan ixtiyari 𝐶1və 𝐶2 sabitlərini 

tapmaq olar: 

𝐶1 = 𝖯0 və 𝐶2 = 𝑆0 
Bu halda maddi nöqtənin hərəkət qanunu aşağıdakı kimi yazılır: 

𝑆(𝑡) = 
gt2 

+ 𝖯 𝑡 + 𝑆 
 

2 0 0 

Aldığımız bu düstur məktəb fizika kursundan artıq şagirdlərə məlumdur. 

Məsələ 2. Peçdən çıxarılarkən temperaturu 280 olan cisim 40 dəqiqə ərzində 1000-yə 

qədər soyuyur. Ətraf mühitin temperaturunun 100 olduğunu bilərək, cismin soyuma qanununu 

tapın. 
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Həlli: Cismin t anındakı temperaturu T=T(t) olsa, onun soyuma sürəti törəmənin fiziki 

mənasına görə 𝑑𝑇 olar. Məktəb fizika kursundan məlum olan Nyutonun qanununa əsasən bu 
𝑑𝑡 

sürət cismin həmin anda temperaturu ilə ətraf mühitin temperaturu fərqinə mütənasibdir, yəni 
𝑑𝑇 = 𝑘(𝑡 − 100) (4) 
𝑑𝑡 

Burada k mütənasiblik əmsalıdır. Beləliklə, baxılan məsələnin həlli (4) şəklində adi 
diferensial tənliyin həllinə gətirilir. İnteqrallama əməliyyatını tətbiq etməklə asanlıqla 

yoxlamaq olar ki, istənilən C sabiti üçün 

𝑇 = 10 + 𝐶. 𝑒𝑘𝑡 (5) 

funksiyası (4) tənliyinin (−∞, +∞) intervalında həllidir. Cismin t=0 anında temperaturu 

2800 olduğundan (5) bərabərliyindən C-yə nəzərən 2800 = 100 + 
𝐶 𝑡ə𝑛𝑙𝑖𝑦𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑙𝚤𝑟𝚤𝑞. 𝐵𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛 𝐶 = 2700   𝑣ə T = 100 + 2700. 𝑒𝑘𝑡 
𝑀ə𝑠ə𝑙ə𝑛𝑖𝑛 şə𝑟𝑡𝑖𝑛ə 𝑔ö𝑟ə 𝑐𝑖𝑠𝑖𝑚 40 𝑑ə𝑞𝑖𝑞ə ə𝑟𝑧𝑖𝑛𝑑ə 2800-dən 1000-yə qədər soyuyur, yəni 

t=40 dəqiqə olduqda T=1000 olur. Bunu (5) düsturunda nəzərə alsaq, k parametrini tapmaq 

üçün 

1000 = 100 + 2700. 𝑒𝑘.40 
tənliyini alarıq. Buradan 

𝑘 1   1  𝑒   = ( )40 

3 

Bekəliklə, cismin t anında temperaturu 
 1  T= 0 0 10 

düsturu ilə təyin olunur. 

+ 270 . ( )40 (6) 
3 

Məsələ 3. Əyriyə hər bir nöqtədə toxunan çəkmək mümkündür və bu toxunanın absis 

oxunun müsbət istiqamətilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensi, toxunma nöqtəsinin absisinin iki 

mislinə bərabərdir. Bu müstəvi əyrisini tapın. 

Həlli: Tutaq ki, 𝑦 = 𝑓(𝑥) axtarılan əyrinin tənliyidir. Məsələnin şərtinə görə hər bir 

𝑁(𝑥 , 𝑓(𝑥)) nöqtəsində toxunan çəkmək mümkündür və bu toxunanın 𝑂𝑥 oxu ilə əmələ 

gətirdiyi bucağın tangensi toxunma nöqtəsinin absisinin iki mislinə bərabərdir yəni 𝑡𝑔𝛼 = 2𝑥. 

Törəmənin həndəsi mənasından istifadə etsək, alarıq: 

𝑓′(𝑥) = 2𝑥 (7) 

və ya 𝑦′ = 2𝑥 (7') 
Aldığımız tənlik diferensial tənlikdir, çünki bu tənliyə axtarılan funksiyanın törəməsi 

daxildir. 

(7) (və ya (7') ) tənliyindən görünür ki, axtarılan 𝑦 funksiyanın törəməsi 2𝑥 - ə 

bərabərdir, yəni, axtarılan 𝑦 funksiyası 2𝑥 funksiyasının ibtidai funksiyasıdır. Məlumdur 

ki, verilmiş funksiyanın bütün ibtidai funksiyalarının çoxluğu bu funksiyanın qeyri- müəyyən 

inteqralıdır, buna görə də alırıq ki, 

𝑦 = ∫ 2𝑥𝑑𝑥 (8) 

və ya 𝑦 = 𝑥2 + 𝑐 (8') 

𝑐 – ixtiyari sabitdir. 

Beləliklə, (7) (və ya (7') ) tənliyinin həlli özündə 𝑐 sabitini saxlayan 𝑦 = 𝑥2 + 𝑐 
funksiyasıdır. 

Verilmiş tənliyin bir-birindən sabitlə fərqlənən sonsuz sayda həlli vardır. Beləliklə, 

verilmiş məsələnin həllini bir əyri deyil, sonsuz sayda əyrilər – parabolalar ailəsi ödəyir. 

Məsələnin yeganə həllinin olması üçün, məsələnin şərtində axtarılan əyrinin keçdiyi daha 

bir nöqtə verilməlidir. Doğrudan da, tutaq ki, (𝑥0, 𝑦0)(𝑣ə 𝑦𝑎 (𝑥0, 𝑓(𝑥0)) nöqtəsindən keçən əyri 
axtarılır, onda bu nöqtənin koordinatlarını (8') həllində yerinə yazsaq, alarıq: 

𝑦0 = 𝑥2 + 𝑐 , yəni , 𝑐 = 𝑦0 − 𝑥2 
0 0 

Məsələnin (𝑥0, 𝑦0) nöqtəsindən keçən həlli, tənliyi aşağıdakı şəkildə olan əyridir: 

𝑦 = 𝑥2 + 𝑦0 − 𝑥2 

1 
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Xüsusi hallarda, əyri 𝑥0 = 𝑦0 = 0 nöqtəsindən keçirsə, onda məsələnin həlli 

𝑦 = 𝑥2 parabolasıdır , 𝑥0 = 1 və 𝑦0 = 2 nöqtəsindən keçdikcə həll 𝑦 = 𝑥2 + 1 
parabolasıdır, 𝑥0 = 2 və 𝑦0 = 1 nöqtəsindən keçdikcə isə həll 𝑦 = 𝑥2 − 3 parabolasıdır. 

Baxılan məsələlər diferensial tənliklərin həllinin xüsusiyyətlərini əks etdirirlər. 

Diferensial tənliyin həlli sonsuz sayda funksiyalardır və bu funksiyaların içərisindən verilmiş 

başlanğıc şərtə uyğun həll tapılır. Bundan sonra diferensial tənliyin tərtibi, ümumi həlli və 

xüsusi həlli anlayışları verilir. Məlum olduğu kimi diferensial hesabının əsas məsələsi ondan 

ibarətdir ki, verilən funksiyanın xassələri araşdırılır, yəni törəməsi tapılır, azalma və artma 

intervalı təyin edilir, ekstremum nöqtələri tapılır və s. 

Tərsinə inteqral hesabında isə verilən xassələrinə görə məlum olmayan funksiya tapılır, 

yəni f(x) funksiyası verildikdə onun ibtidai funksiyası (qeyri müəyyən inteqralı) tapılır. Cəbrdə 

məlum olmayan kəmiyyətin tapılması üçün tənliklərdən istifadə edilir. Məsələnin şərtlərinə 

əsasən verilənlərlə məlum olmayan kəmiyyətin əlaqəsini ifadə edən tənlik qurulur, sonra isə 

onu həll edərək, axtarılan kəmiyyət tapılır. 

Buna analoji olaraq analizdə, verilən xassələrinə görə axtarılan funksiyanın tapılması 

üçün həmin funksiya və onun xassələrini göstərən kəmiyyətlərlə əlaqədar tənlik qurulur. Əgər 

bu tənlik axtarılan funksiya ilə onun hər hansı tərtib törəməsi və ya diferensialı arasında əlaqə 

yaradırsa, onda belə tənliklərə diferensial tənliklər deyilir. Şagirdlərə ilkin məlumatlar 

verdikdən sonra diferensial tənliklər haqqında bir qədər ümumi məlumat vermək olar. 

Diferensial tənliklər nəzəriyyəsi XVII əsrin axırlarında mexanika və fizika məsələlərinin 

həlli ilə əlaqədar olaraq yaranmışdır. Sadə diferensial tənliklərə hələ Nyuton və Leybnisin 

əsərlərində rast gəlnirdi. Klassik diferensial tənliklər nəzəriyyəsi isə ayrıca bir fənn kimi XVIII 

əsrdə yaranmışdır. 

Təbiətdə olan müxtəlif hadisələr proseslərinin riyazi ifadə edilməsi, çox hallarda sərbəst 

dəyişən, axtarılan funksiya və bu funksiyanın törəməsi iştirak edən tənliyə gətirilir. 

Tərif . Verilmiş tənlikdə axtarılan funksiya törəmə və ya diferensial işarəsi altında olarsa, 

belə tənliyə diferensial tənlik deyilir. 

Diferensial tənliyi istilahını ilk dəfə 1676-cı ildə məhşur alman riyaziyyatçısı Qotfrid 

Vilhelm Leybnis (1646-1716) işlətmişdir. 

Diferensial tənliklər adi və xüsusi törəməli olmaqla iki hissədən ibarətdir. Diferensial 

tənlikdə axtarılan funksiya ancaq bir arqumentdən (bir sərbəst dəyişəndən) asılı olduqda ona 

adi, iki və daha çox dəyişəndən asılı olduqda xüsusi törəməli diferensial tənlik deyilir. 

Diferensial tənliklər tərtibləri və həm də dərəcələri ilə fərqlənir. Tənlikdə axtarılan funksiyanın 

törəməsinin və ya diferensialının ən yüksək tərtibinə tənliyin tərtibi deyilir. Tənlikdə iştiak edən 

yüksək tərtibli törəmənin və ya diferensialın dərəcəsinə tənliyin dərəcəsi deyilir. 

1.𝑦, = 𝑥2 + 𝑦2 (birtərtibli birdərəcəli adi diferensial tənlik) 

2.𝑦,3-𝑦2 + 𝑦4=0 (birtərtibli üçdərəcəli adi diferensial tənlik) 
3 

3. 𝑦,,= (1 + 𝑦,)2    (ikitərtibli birdərəcəli adi diferensial tənlik) 
4. xdy – ydx = 0 (birtərtibli birdərəcəli adi diferensial tənlik) 

5.𝑦,, − 𝑦,2 = 𝑦2 (ikitərtibli birdərəcəli adi difrensial tənlik) 

6.𝑑
2𝑧 

+ 𝑑
2𝑧 

= 0,burada z x və y dəyişənlərindən asılı funksiyadır (ikitərtibli birdərəcəli 
𝑑𝑥2 𝑑𝑦2 

xüsusi törəməli diferensial tənlik) 

7. 𝑑 (sinx) + y + x =0 (tənlikdə axtarılan funksiya törəmə və ya diferensial işarəsi altında 
𝑑𝑥 

olmadığından, bu diferesial tənlik deyildir.) 
Biz burada əsasən sadə adi diferensial tənliklərə baxacağıq. 

Məktəb kursunda 𝑦′ = −𝑘𝑦 şəklində tənliyin öyrədilməsində, həlli bu tənliyə gətirilən 

müxtəlif fizika ,texnika və s. məsələlərinə baxmaq məsləhətdir. 
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  Orta məktəbdə diferensial tənlik anlayışının daxil edilməsinin bəzi metodik xüsusiyyətləri 
 

Qeyd edək ki, məktəb riyaziyyat kursunda 𝑦′(𝑥) + 𝑓(𝑥) ∙ 𝑦(𝑥) = 𝑔(𝑥) şəklində 

birtərtibli xətti diferensial tənliyin ümumi nəzəriyyəsinə baxmağa ehtiyac yoxdur. 𝑦′(𝑥) = 
−𝑘𝑦 (k-sabitdir) bu tənliyin xüsusi halıdır və sabit əmsallı birtərtibli xətti bircins tənlikdir. 

İbtidai funksiya anlayışından istifadə edərək 𝑦′(𝑥) = 𝑘𝑦(𝑥) tənliyinin 𝑦(𝑥) = 𝑐 ∙ 𝑒−𝑘𝑥 
şəklində ümumi həllinin tapılması məqsədəuyğundur. 

Məktəb riyaziyyat kursunda baxılması məsləhət bilinən digər tənlik 𝑦′′ = −𝑘2𝑦 şəklində 
olan harmonik rəqslərin diferensial tənliyidir. Bu tənlik ikinci tərtib diferensial tənlikdir. 

Tənliyin ümumi həlli 𝑦(𝑥) = 𝐴 sin(𝑘𝑥 + 𝜃) funksiyası şəklində tapılır, 𝐴 və 𝜃 ixtiyari 
sabitlərdir. 

Şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq lazımdır ki, baxılan halda ümumi həllə iki ixtiyari sabit 

daxildir, buna görə də xüsusi həlli tapmaq üçün iki başlanğıc şərt verilməlidir, yəni başlanğıc 

anda yalnız funksiyanın qiyməti deyil, həm də törəmənin qiyməti verilməlidir. 

Məktəb riyaziyat kursunda diferensial tənliklərin öyrədilməsini mühazirə şəklində 

aparmaq məqsədəuyğundur. Bu zaman şagirdlərə diferensial tənliklərin müasir fizikada və 

texnikada oynadığı böyük rol haqqında məlumat vermək lazımdır. 

Bircins diferensial tənliklər, bircins olmayan diferensial tənliklər haqqında məlumat 

verərək bu tənliklərə gətirilən həndəsi və fiziki məsələlərə baxmaq olar. 
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Orta ümumtəsil məktəblərində as- 
tronomik anlayışların öyrədilməsi- 
nin bəzi məsələləri 

Annotasiya. Ümumtəhsil məktəbləri məzunların hazırlıq səviyyəsinin 
beynəlxalq standartlara uyğun olmasını təmin etməlidir. Bu 
məqsədlə təbiətelmli təhsil xüsusi diqqət tələb edir. Belə hesab 
edilir ki, ancaq bu yöndə olan təhsil vasitəsi ilə müasir texniki və 
texnoloji tələblərə cavab verən xüsusi bilikləri əldə etmək, müəyyən 
elmi düşüncə mədəniyyətinə sahib olmaq olar. Təbiətelmli təhsil 
təbiət elmlərinin əsaslarını öyrənməkdən ibarətdir ki, bu da əsasən 
ümumtəhsil müəssisələrində təbiətə aid biliklərin inteqrasiyasında 
fizika, kimya, coğrafiya və biologiya kurslarının tədrisi kimi 
həyata keçirilir. Baxmayaraq ki, bu tədris prosesində astronomiya 
ayrıca bir fənn kimi nəzərdə tutulmayıb, ancaq fizika və təbiətyö- 
nümlü fənlərin tədrisində astronomk anlayışlardan da uğurla 
istifadə etmək olar. 

 

Some issues of teaching astronomical concepts 
in secondary schools 

Abstract. Secondary schools must ensure that the level of training 
of graduates meets international standards. For this purpose, 
science education requires special attention. It is believed that 
only through education in this direction it is possible to acquire 
specialized knowledge that meets modern technical and technological 
requirements, to have a certain culture of scientific thinking. 
Science education is the study of the basics of the natural sciences, 
which is mainly carried out as the teaching of physics, chemistry, 
geography and biology in the integration of knowledge about 
nature in secondary schools. Although astronomy is not considered 
as a separate subject in this teaching process, astronomical concepts 
can also be successfully used in the teaching of physics and 
natural sciences. 

 
Некоторые вопросы изучения астрономических 
понятий в средних общеобразовательных школах 

Aннотация. Общеобразовательные школы должны обеспечить 
соответствие уровня подготовки выпускников международным 
стандартам. С этой целью естественнонаучное образование 
требует особого внимания. Считается, что только с помощью 
образования этого направления можно получить специальные 
знания, отвечающие современным техническим и технологи- 
ческим требованиям, приобрести определенную культуру на- 
учного мышления. Естественнонаучное образование заклю- 
чается в изучении основ естественных наук, которое осу- 
ществляется в основном в общеобразовательных учреждениях 
как преподавание курсов физики, химии, географии и биологии 
по интеграции знаний о природе. Хотя в данном учебном 
процессе астрономия как отдельный предмет не предусмотрена, 
но при преподавании физики и естественнонаучных дисциплин 
можно с успехом использовать и астрономические понятия. 

mailto:atcc55@mail.ru
mailto:atcc55@mail.ru
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Artıq bir neçə ildir ki, orta ümumtəhsil 

məktəblərində astronomiyanın müstəqil fənn 

kimi tədrisi dayandırılmışdır. Bu bəzən, onunla 

izah edilir ki, digər təbiət elmlərinin tədrisində 

astronomik anlayışlara da yer verilmişdir. 

Baxmayaraq ki, təbiət elmlərindən fizikanın, 

coğrafiyanın, kimyanın və qismən riyaziyyatın 

tədris edilmə prosesində astronomik anlayış- 

lardan istifadə etmək üçün geniş imkanlar 

vardır, ancaq müəyyən səbəblərdən bu im- 

kanlardan demək olar ki, istifadə olunmur. 

Ümumiyyətlə, orta təhsil səviyyəsində astro- 

nomik biliklərin öyrədilməsinin zəruriliyini 

şərtləndirən amillər içərisindən aşağıdakıları 

xüsusi olaraq qeyd etmək olar: 

1. Müasir astronomiya elminin yüksək in- 

kişaf mərhələsinə çatması ilə, prinsipcə yeni 

məna daşıyan kəşflərin edilməsi. 

2. Astronomiyada edilən kəşflərin digər 

təbiət elmləri üçün də (xüsusən fizika elmi) 

mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi. 

3. Kainatın öyrənilməsinin ümumi dünya- 

görüşün formalaşmasında əsas yeri tutması. 

4. Kosmosun fəth edilməsinin bəşəriyyət 

üçün həyatı əhəmiyyət daşıyan bir məsələyə 

çevrilməsi. 

5. Son 20-30 ildə bütün dünyada, o cümlədən 

Azərbaycanda da astrologiya, ufologiya kimi 

necə deyərlər yalançı elmlərin geniş vüsət al- 

ması və bunun da nəticəsində cəmiyyət üçün 

böyük təhlükə yaradan çoxlu sayda ekstra- 

senslərin, falçıların, cadugərlərin, gələcəkdən 

xəbər verənlərin və s. bu kimi ziyanlı ünsürlərin 

meydana çıxması. Aydın məsələdir ki, bu fırıl- 

daqçıların toruna birinci növbədə ən şox ətraf 

aləm haqqında təsəvvürləri az və ya yanlış 

olanlar düşür. 

Bu qeyd edilənlərə onu da əlavə etmək la- 

zımdır ki, artıq elmdə, ekologiyada, sosiologi- 

yada, tibbdə, təbii sərvətlərdən istifadədə və 

bəşəriyyətin həyatının ən müxtəlif sahələrində 

elə problemlər yaranmışdır və yaranmaqdadır 

ki, onların da həlli ancaq səma cisimlərinin 

ətraflı və geniş tədqiq olunmasından keçir. 

Məsələn, Yer kürəsində həyatın əmələ gəlməsi 

problemi, Yerdə suyun mənşəyi məsələsi, bəzi 

geofiziki problemlər, təbii sərvətlərin tükənməz 

olmaması faktoru və s. bu problemlərdəndir. 

Fizika elminin nüvə fizikası, yüksək təz- 

yiqlər, temperaturlar və sıxlıqlar fizikası böl- 

mələri ilə bağlı elə eksperimental tədqiqatlar 

var ki, onları Yer kürəsində həyata geçirmək 

sadəcə olaraq mümkün deyildir. Bu mənada 

səma cisimləri təbii laboratoriya rolunu oynaya 

bilərlər. 

Bu qeyd edilənlər deməyə əsas verir ki, 

orta təhsil səviyyəsində şagirdlərə astronomik 

anlayışların öyrədilməsinin müstəsna əhəmiy- 

yəti vardır. Çünki necə deyərlər, beynəlxalq 

standartlara cavab verən elmi tədqiqatçıların 

və mütəxəssislərin hazırlanmasının təməli orta 

təhsil səviyyəsində qoyulur. 

Bu məsələləri müzakirə edərkən bir mühüm 

amili də qeyd etmək lazımdır: Müəyyən fənlə- 

rin tədrisində astronomik anlayışların öyrədil- 

məsi, elə həmin fənnin də daha geniş və əha- 

təli mənimsənməsinə səbəb olur. Məsələn, 

Yer kürəsinin öz oxu ətrafında fırlanmasının 

və Günəş ətrafında dolanmasının bəzi mühüm 

cəhətlərini bilmədən şagirdlərin gecə-gündüz 

hadisəsini və Yer üzərində fəsillərin əmələ 

gəlməsini dərk etməyi fövqalədə dərəcədə çə- 

tindir. 

Bu gün orta ümumtəhsil məktəblərində 

tədris edilən təbiət və texniki elmlərdən daha 

çox fizikada, coğrafiyada, kimyada astronomik 

anlayışlardan istifadə edilə bilər. Təqdim edilən 

bu məqalədə orta məktəblərin fizika kursunun 

tədris mövzularında astronomik anlayışlardan 

istifadənin bəzi aspektləri şərh edilmişdir. 

XIX əsrin ikinci yarısına qədər səma cisim- 

lərinin öyrənilməsində riyazi metodlardan 

daha çox istifadə olunmuşdur ki, bu da səma 

cisimlərinin hərəkətlərinin öyrənilməsində bö- 

yük uğurların qazanılmasına səbəb olmuşdur. 

XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq fizika 

sahəsində bir çox inqilabi xarakterli kəşflərin 

olunması, xüsusən spektral analiz metodunun 

tətbiqi fizikanın astronomiya elmində mühüm 

rol oynamasına və nəticədə astronomiya elminin 

əsas bölmələrindən olan astrofizikanın yaran- 

masına səbəb oldu. Tam əminliklə demək olar 

ki, astronomiya və fizika sahəsindəki müasir 

tədqiqatlar və kəşflər bir-birini tamamlayacaq 

qədər inteqrasiya etmişdir. 

Orta ümumtəhsil məktəblərində tədris edilən 

fizika fənninin elə bir bölməsi yoxdur ki, ora- 

dakı mövzuları bu və ya digər dərəcədə astro- 
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nomik anlayışlarla əlaqələndirmək mümkün 

olmasın. Cədvəl 1-də nümunə kimi fizika kur- 

sunun bəzi müddəaları və onlarla qarşılıqlı 

uyğun olan astronomik anlayışlar öz əksini 

tapmışdır. 

Cədvəldəki fiziki anlayışlar (1)-dən, astro- 

nomik anlayışlar isə, (2)-dən götürülmüşdür. 

Cədvəldə göstərilənlərə sadəcə olaraq nümunə 

kimi baxmaq lazımdır. Məktəblərin maddi- 

texniki bazasının zənginliyindən, şagirdlərin 

orta bilik səviyyəsindən, fənn müəllimlərinin 

hazırlıq dərəcəsindən və s. bu kimi amillərdən 

asılı olaraq tədris prosesində astronomik an- 

layışlardan istifadə çox uğurlu və səmərəli 

nəticələr verə bilər. 

 
Cədvəl 1 

 

Fiziki müddəa və anlayışlar Astronomik anlayışlar 

Mexanika 

Sərbəstdüşmə bərabərtəcilli düzxətli hərəkət 

kimi 

Günəş sistemi cisimlərində sərbəstdüşmə tə- 

cili 

Mexaniki hərəkətin nisbiliyi. Mexanikada 

nisbilik prinsipi. Hesablama sistemləri 

Günəşin və Günəş sistemi cisimlərinin 

görünən və həqiqi hərəkətləri. Dünyanın 

geosentrik və heliosentrik sistemləri 

Kütlə və qüvvə. Nyuton qanunları 
Səma cisimlərinin hərəkətini ifadə edən Ke- 

pler qanunları 

Qravitasiya qüvvələri 
Ayın Yer ətrafında dolanması. Qabarma və 

çəkilmələr 

Birinci kosmik sürət 
Yerin süni peykləri. Günəş sistemi plan- 

etlərinin təbii peykləri 

Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Çəkisizlik 
Günəş sisteminin müxtəlif cisimlərində ağır- 

lıq qüvvəsi 

Reaktiv hərəkət 
Kosmonavtikanın inkişafı. Kosmosun fəth 

edilməsində əldə edilən uğurlar 

Molekulyar fizika. İstilik hadisələri 

Molekulyar-kinetik nəzəriyyənin əsasları. 

Temperatur. 

Günəş sistemi planetlərində temperatur re- 

jimi 

Qaz qanunlarının tətbiqi ilə məsələ həlli Günəş atmosferi 

Elektrodinamikanın əsasları 

Elektrik sahəsi. Gərginlik Günəş sistemində elektrik sahəsi 

Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı Qütb parıltıları. Kosmik plazma 

 
Maqnit sahəsi və onun xüsusiyyətləri 

Yerin maqnit sahəsi. Maqnit fırtınaları. 

Günəş fəallığı və onun planetlərarası fəzaya 

təsiri 

Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və 

istifadəsi 

Yer kürəsində Günəş enerjisindən istifadə. 

Günəş elektrik stansiyaları 

Hers təcrübələri. Radionun kəşfi 
Günəş fəallığının təsiri ilə ionosferin əksetmə 

qabiliyyətinin dəyişməsi 

Müasir əlaqə vasitələri 
Günəş sistemi cisimlərinə qədər məsafələrin 

təyini 
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Optika 

İşıq sürəti. İşığın düzxətli yayılma qanunu 
İşıq sürətinin təyin edilməsi üçün Remer 

təcrübəsi. Ay və Günəş tutulmaları 

İşığın əksolunma və sınma qanunları 
Günəş tutulmaları vaxtı Ayın rəngi. Ayın kül 

rəngi 

Linzalar. Linzalarda xəyalın alınması 
Müxtəlif teleskop tipləri. Teleskopların 

böyütməsi 

İşığın dispersiyası 
Xromatik abberasiya və onun aradan qaldırıl- 

ması 

İşığın difraksiyası Optik cihazların ayırdetmə qabiliyyəti 

Şüalanmanın növləri. İşıq mənbələri Günəş və ulduzlar şüalanma mənbələri kimi 

İşığın spektri 
Günəş şüalanmasının spektri. Ulduzların 

spektri. Günəş spektrində Fraunhofer xətləri 

İşığın təzyiqi 
Komet quyruqlarının əməmlə gəlməsi. 

“Günəş yelkəni” layihəsi 

Lazerlər Kosmik lazerlər 

Nüvə fizikası 

Radioaktiv bölünmə qanunu Yerin quruluşu və yaşı 

Termonüvə reaksiyaları 
Termonüvə reaksiyaları ulduzların enerji 

mənbəyi kimi 

Radioaktiv şüalanmanın bioloji təsirləri Günəş fəallığı 

Elementar hissəciklər 
Kosmik şüalar. Kosmik şüaların tərkibində 

elementar hissəciklərin kəşf olunması 

 

Beləliklə, orta ümumtəhsil müəssisələrində 

astronomiya fənninin tədrisinin dayandırıl- 

masının mümkün nəticəsi kimi, yetişməkdə 

olan gənc nəslin ümumi dünyagörüşündə 

yarana biləcək boşluqları, təbiət elmlərinin, 

xüsusən fizikanın tədrisində astronomik anla- 

yışlardan istifadə etməklə müəyyən dərəcədə 

aradan qaldırmaq olar. 

Ümid edirik ki, dünya səviyyəsində elmdə 

və təhsildə baş verən müasir və mütərəqqi in- 

kişafın nəzərə alınması ilə orta ümumtəhsil 

müəssisələrində astronomiya fənninin tədrisi 

bərpa ediləcək ki, bu da bəhs etdiyimiz prob- 

lemlərin birdəfəlik aradan qalxmasına səbəb 

olacaqdır. 
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İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda 
məsələlərin həllində şagirdlərin rast 
gəldiyi çətinliklər və onların aradan 
qaldırılması yolları 

Annotasiya. Məqalədə ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda mə- 
sələlərin həllində şagirdlərin rast gəldiyi çətinliklər və onların 
aradan qaldırılması yollarından bəhs olunmuşdur. İbtidai siniflərin 
riyaziyyat kursunda məsələlərin şagirdlərin dünyagörüşünün, riyazi 
təfəkkürünün, idrakının inkişafında rolu nəzərə alınaraq məqalədə 
mürəkkəb məsələlərin həlli mərhələləri şərh edilmişdir. Məsələ 
həllində istifadə olunan yazılış formaları diqqətə çatdırılmış və 
tam hissə modeli ilə həll olunan məsələlərə dair nümunə göstəril- 
mişdir. Şagirdlərin riyazi biliklərinin mənimsənilməsində məsələ 
həllinin böyük rolu olduğunu nəzərə alaraq həll zamanı qarşıya 
çıxan çətinliklər təsnifləndirilmiş və onların aradan qaldırılması 
üçün müəyyən tövsiyələr verilmişdir. 

 

In solving problems in the mathematics course of 
primary school difficulties faced by students and 
their elimination ways to remove 

Abstract. The article discusses the difficulties faced by students 
in solving problems in the mathematics course of primary school 
and ways to overcome them. Taking into account the role of 
problems in the development of students' worldview, mathematical 
thinking, cognition in the mathematics course of primary school, 
the article explains the stages of solving complex problems. The 
writing forms used in solving the problem are brought to attention 
and an example of the problems solved with the full part model is 
given. Given the important role of problem solving in the acquisition 
of mathematical knowledge of students, the difficulties encountered 
in solving the problem were classified and certain recommendations 
were given to overcome them. 

 

Трудности, возникающие у учащихся при ре- 
шении задач по курсу математики начальных 
классов, и пути их преодоления 

Aннотация. В статье говорится о трудностях, с которыми 
сталкиваются учащиеся при решении задач по курсу математики 
начальных классов, и путях их преодоления. Рассматривая 
роль задач в курсе математики начальных классов в развитии 
мировоззрения, математического мышления, познания уча- 
щихся, в статье описываются этапы решения сложных задач. 
Формы записей, используемые при решении задач, были под- 
черкнуты и приведены примеры задач, решаемых по модели 
полной части. Учитывая большую роль решения задач в овла- 
дении математическими знаниями учащихся, были класси- 
фицированы трудности, возникающие при решении, и даны 
определенные рекомендации по их устранению. 

mailto:nazilamuradova@gmail.com
mailto:nazilamuradova@gmail.com
mailto:nazilamuradova@gmail.com
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Mövzunun aktuallığı. Məsələ həllinin şa- 

girdlərin riyazi biliklərinin mənimsənilməsində 

rolu böyükdür. Həmçinin məsələ həlli şüurlu 

mənimsəməni formalaşdırır, o da öz növbəsində 

anlayışları, konkret və mücərrəd prosesləri 

düzgün əlaqələndirməyi təmin edir. Bu zaman 

təlimin keyfiyyəti fəndaxili və fənlərarası əla- 

qələrin aşkar edilməsi sayəsində yüksəlir. Bu- 

nunla əlaqədar olaraq baxılan işin mövzusu 

aktuallıq kəsb edir. 

Riyaziyyat təlimi prosesində məsələlər bö- 

yük praktik əhəmiyyətə malikdir. İstər ibtidai 

siniflərdə, istərsə də yuxarı siniflərdə riyaziyya- 

tın öyrənilməsində nəzəri hissə ilə məsələ 

həlli üzvi bir vəhdət təşkil edir. Məsələ həlli 

bir tərəfdən nəzəri bilikləri təcrübə ilə bağlayır, 

digər tərəfdən isə şagirdlərdə riyazi təfəkkürün, 

idrakın inkişafına, riyaziyyata olan həvəsin 

güclənməsinə xidmət edir. 

Riyazi məsələlərin həlli zamanı şagirdlər 

yeni nəzəri biliklər əldə etməklə bərabər nə- 

zəriyyənin məsələ həllinə tətbiqi ilə tanış olur 

və bunun nəticəsində biliyini möhkəmləndirir 

və praktik vərdişləri inkişaf etdirir. Şagirdlər 

məsələlərin həll üsullarına yiyələndikcə onlarda 

müəyyən vərdişlər yaranır ki, bu da şagirdin 

riyazi təhsil səviyyəsini artırır. 

Məsələ həllinin düzgün metodikası ibtidai 

siniflərdə şagirdlərdə məntiqi təfəkkürün, dün- 

yagörüşünün, bilik, bacarıq və vərdişlərin 

yüksək səviyyədə formalaşmasında əsas rol 

oynayır. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda 

həm sadə, həm də mürəkkəb məsələlərin həlli 

üzrə iş aparılır. Aydındır ki, asan həll olunan 

mürəkkəb məsələlər olduğu kimi, çətin həll 

olunan sadə məsələlər də ola bilər. Sadə mə- 

sələlər şagirdlərin məntiqi mühakiməsinin in- 

kişafında ilkin mərhələ olduğundan bu məsə- 

lələrin həllinə xüsusi diqqət vermək lazımdır. 

Belə məsələlərin həllində şagirdlər bu və ya 

başqa əməlin mənasını dərk edirlər, əməllərin 

müxtəlif hallardakı tətbiqi ilə tanış olurlar. 

Sadə məsələlərə nisbətən mürəkkəb məsə- 

lələrin həlli prosesində müəllimlər və şagirdlər 

müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırlar. Həmin çə- 

tinlikləri aradan qaldırmaq üçün mürəkkəb 

məsələlərin həlli prosesində aşağıdakı dörd 

mərhələ üzrə bəzi metodik mülahizələrin şər- 

hinə ehtiyac vardır: 

1. Məsələnin məzmununun (şərtinin) mə- 

nimsənilməsi və yazılması; 

2. Məsələnin təhlili və həll planının qurulması; 

3. Məsələnin həlli; 

4. Məsələnin həllinin düzgünlüyünün yox- 

lanılması. 

Bu mərhələlərin hər birinin özünəməxsus 

metodikası vardır: 

1. Məsələnin məzmununun mənimsənilməsi 

verilənlərlə axtarılanlar arasındakı əlaqələrin 

aşkar edilməsindən və bu əlaqənin şagirdlərə 

öyrədilməsindən ibarətdir. 

Bütün bunlara nail olmaq üçün müəllim əv- 

vəlcə özü məsələnin mətnini oxumalı, sonra 

isə şagirdlərdən birinə və ya bir neçəsinə oxut- 

durmalıdır. Bu zaman müəllim şagirdlərin mə- 

sələni aramla, mənalı, düzgün, səlis oxuma- 

larına və yadda saxlamalarına diqqət etməlidir. 

Məsələ oxunarkən ədədi verilənlər və əməlin 

seçilməsinə bilavasitə aid olan sözlər (“var idi”, 

“getdi”, “oldu”, “qaldı” və s.) xüsusi tələffüz olun- 

malıdır. Nəticədə şagirdlər məsələnin əsas məz- 

mununu başa düşməli, yəni məsələdə verilənləri 

və axtarılanları aydın təsəvvür etməyi bacarmalı- 

dırlar. Məsələni oxuduqdan sonra orada olan 

çətin sözlər müəllim tərəfindən aydınlaşdırılmalı 

və məsələnin şərti qısa şəkildə lövhədə yazılmalıdır. 

İbtidai siniflərdə məsələlərin məzmununu mə- 

nimsətmək üçün əyani vəsaitlərdən istifadə edilməsi 

daha da faydalı ola bilər. 

2. Məsələnin məzmunu mənimsədildikdən 

sonra onun təhlilinə keçilir. Bu zaman mürəkkəb 

məsələ sadə məsələlərə ayrılır və bunların 

həlli ardıcıllığı müəyyən olunur. Başqa sözlə, 

məsələnin həll planı tərtib olunur. Bu zaman 

iki üsuldan istifadə etmək olar: 

1. Analiz üsulu;     2. Sintez üsulu. 

Məsələni analiz üsulu ilə həll etdikdə biz 

məsələnin həll yolunu müəyyənləşdirir, sonra 

sintez üsulundan istifadə edərək tələb olunan 

kəmiyyəti tapırıq. Yəni analitik təhlildə mü- 

hakimə məchuldan məlumat doğru aparılır. 

Belə ki, məsələnin təhlili sualdan verilənlərə 

doğru aparılarsa, buna məsələnin analitik me- 

todla təhlili deyilir. 
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Sintez üsulu ilə həll etdikdə isə biz axtarılan 

kəmiyyəti nəzərdə tutaraq fikrimizdə analiz 

üsulundan istifadə edirik. Yəni sintetik təhlildə 

isə mühakimə məlumdan məchula doğru apa- 

rılır. Belə ki, məsələnin təhlili verilənlərdən 

suala doğru aparılarsa, buna məsələnin sintetik 

metodla təhlili deyilir. 

Demək olar ki, məsələ həlli zamanı analiz 
və sintez üsulu bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə 

əlaqədardır [1, s.223]. Məsələnin sintez üsulu 

ilə həlli şagirdlər üçün daha asandır. Lakin bu 

zaman şagirdlər məsələni sərbəst şəkildə həll 

etdikdə müəyyən səhvlərə də yol verə bilirlər. 

Məsələni analiz üsulu ilə həll etdikdə isə mü- 

hakimə bir qədər mürəkkəb olduğundan şa- 

girdlər həlli mənimsəməkdə çətinlik çəkirlər. 

Çünki bu metodla məsələnin təhlili şagirddən 

böyük zehni gərginlik tələb edir. Lakin mü- 

rəkkəb məsələlərin həllində bu üsuldan istifa- 

dənin böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki bu üsul 

şagirdləri ardıcıl olaraq düşünməyə vadar edir. 

Çalışmaq lazımdır ki, şagirdlər məsələ həllində 

hər iki üsuldan da istifadə etsinlər. 

Məsələnin həll planının qurulması isə həm 

şifahi, həm də yazılı ola bilər. Məlumdur ki, 

şifahi plan qurmaq yazılı plan qurmağa nisbətən 

asandır. Məsələlərin həll planının yazılı olaraq 

qurulması zamanı şagirdlər məsələnin suallarını 

yazmaq üçün daha dəqiq ifadələr axtarırlar. 

Bu isə şagirdlərin diqqətini sual üzərində dü- 

şünməyə, sualın mahiyyətini dərindən qavra- 

mağa, şüurlu mühakimə aparmağa və s. yö- 

nəldir. Bunun nəticəsində məsələ həllinin yol- 

ları və istifadə edilən üsullar şagirdin zehnində 

dərin izlər buraxır. Ona görə də məsələnin 

həll planının yazılı qurulması xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. 

3. Məsələnin planı qurulduqdan sonra mə- 

sələnin həlli mərhələsinə keçirilir. Məsələni 

həll etmək həllin planına uyğun hesab əməllərini 

yerinə yetirmək deməkdir. 

Tədris və metodik ədəbiyyatlarda məsələ 

həllinin aşağıdakı yazılış formalarının tətbiq 

edilməsini daha səmərəli hesab edirlər: 

- məsələnin həllinin planla yazılması; 

- məsələnin ayrı-ayrı əməllər üzrə həll edil- 

məsi və onlara izahat verilməsi; 

- məsələyə görə ifadə tərtib edilməsi və 

onun qiymətinin tapılması; 

- məsələyə görə tənlik qurulması və onun 

həll edilməsi. 

Hal-hazırda isə ibtidai siniflərdə məsələ 

həllində aşağıdakı yazılış formalarından istifadə 

edirlər [4, s.12]: 

1. Əməlləri tətbiq etməklə; 

2. Məntiqi seçmə ilə; 

3. Cədvəl qurmaqla; 

4. Siyahı tutmaqla; 

5. Ardıcıllıq qurmaqla; 

6. Seçib yoxlamaqla; 

7. Sonuncu məlumatdan başlamaqla; 

8. Tam-hissə modeli qurmaqla; 

9. Tənlik qurmaqla. 

Qeyd edək ki, pedaqoji cəhətdən müxtəlif 

üsullarla həll olunan məsələlər təlimin keyfiyyə- 

tinin yüksəldilməsində çox səmərəlidir. Çünki bu 

zaman şagirdin zehni fəaliyyəti daha da artır. 

4. Məsələnin həllinin yoxlanılması şagirdlə- 

rin bu məsələni düzgün həll edib-etmədiyini 

müəyyənləşdirməyə, həm də məsələnin həlli 

nəticəsində alınan cavabın məsələnin şərtinə 

görə düzgünlüyünü aşkar etməyə imkan verir. 

Məsələ həllinin yuxarıda qeyd etdiyimiz 

yazılış formalarından bəzilərinə dair nümunələr 

göstərək. 

Tənlik qurmaqla məsələ həllinin yazılışı. 

Məsələ. Maşına alma və armud ilə dolu 

118 ədəd yeşik yükləndi. Alma yeşiklərinin 

sayı armud yeşiklərinin sayından 28 ədəd 

çoxdur. Maşına yüklənmiş alma və armud ye- 

şiklərinin sayı nə qədərdir? 

 



75  

Nazilə Muradova 

İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda məsələlərin həllində şagird- 
lərin rast gəldiyi çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları 

 

 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, məsələnin cəbri 

üsulla həll edilməsi heç də həmişə əlverişli 

olmur. Belə ki, məsələnin məzmunundan asılı 

olaraq elə mürəkkəb ifadə və ya tənlik alınır 

ki, bu da ibtidai sinif şagirdləri üçün çətinlik 

törədir. Lakin ibtidai siniflərdə məsələlərin 

həllində hesab və cəbri üsulların müvafiq və 

məqsədəuyğun şəkildə tətbiq edilməsi təlimin 

keyfiyyətini yüksəldir. 

Məsələnin tam-hissə modeli çəkməklə həlli 

məsələnin şərtini əyani təsəvvür etməyə imkan 

verir. Məsələnin cəbri yolla, tənliklərlə formal 

həlli əvəzinə, modellərlə real canlandırma 

yolu ilə həlli şagirdin analitik təfəkkürünün 

inkişafına da müsbət təsir göstərir. 

İbtidai siniflərdə tam-hissə modeli ilə həll 

olunan məsələlərə dair bir nümunə göstərək 

[4, s.27]. 

Məsələ. Ata və oğulun yaşları cəmi 65- 

dir. Ata oğuldan 35 yaş böyükdür. Oğulun və 
 

 

 
atanın neçə yaşı var? 

Oxuyub- anlama: 

Nə məlumdur? Ata və oğulun yaşları cəmi 

65- dir. Ata oğuldan 35 yaş böyükdür. 

Nəyi tapmalıyam? Oğulun neçə yaşı var? 

Atanın neçə yaşı var? 

Plan: Məsələnin şərtinə uyğun tam-hissə 

modeli çəkək. 

Həlli: Ata və oğulun yaşları cəmindən 35- 

i çıxaq: 65- 35=30 

30 ədədi burada iki bərabər hissənin cəmini 

göstərir: 30 :2=15 

Atanın yaşı isə: 15+35=50 

Cavab: Oğulun 15 yaşı, atanın 50 yaşı var. 

Yoxlama: 15+ 50=65. Deməli, ata və oğulun 

yaşları cəmi 65- dir. 

Ümumiyyətlə, məsələ həlli prosesində şa- 

girdlər yeni biliklərə, praktik bacarıq və vər- 

dişlərə yiyələnməklə yanaşı, bir çox hallarda 

çətinliklərlə də qarşılaşırlar. Bu çətinliklərin 

səbəbləri isə müxtəlifdir : 

1. Şagirdlərdə kifayət qədər həyati müşahidə 

olmadığından məsələnin məzmununu və ya 

onun bir hissəsini düzgün anlamırlar. 

2. Hesab əməllərinin nəticəsi ilə kompo- 

nentləri arasındakı asılılığı yaxşı bilmirlər. 

3. Məsələlərin məzmununa uyğun sxem, 

cədvəl çəkməkdə çətinlik çəkirlər. 

4. Məsələlərin məzmununu dərindən öyrən- 

mədən, məsələdə istifadə edilən “vahid çoxdur” 

, “vahid azdır”, “dəfə çoxdur”, “dəfə azdır” 

ifadələrinin hansı hesab əməlinə aid olduğunu 

fikir vermədən əməlin tətbiq edilməsidir. 

5. Məsələlərin cəbri üsulla həlli hər zaman 

əlverişli olmur. Belə ki, məsələnin məzmu- 

nundan asılı olaraq elə mürəkkəb ifadə və 

tənlik alınır ki, bu isə ibtidai sinif şagirdləri 

üçün çətinlik törədir. 

6. Bəzən bir qrup müəllimlər öz işlərinə 

kifayət qədər məsuliyyətli yanaşmır. Bu isə 

şagirdlərin lazımi səviyyədə hazırlığına mane 

olur. 

7. Bir qrup müəllimlər həll edilən bəzi mə- 

sələlərin həll üsulunu düzgün müəyyən etmirlər. 

Bu da verilmiş məsələlərin müəllimin özü 

üçün də anlaşılmaz olduğundan irəli gəlir. 

8. Dərsliklərdəki bəzi məsələlərin şagirdlərin 

bilik səviyyəsinə uyğun olmamasıdır. 

Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün müəllim: 

- məsələnin məzmununu həm şifahi, həm 

də əyani şəkildə şagirdlərə mənimsətməlidir. 

Bu zaman şagirdlər məsələdəki situasiyanı 

öz sözləri ilə təkrar etməlidirlər. 

- məsələnin məzmununa uyğun sxem və 

cədvəllərdən istifadə etməlidir. 

- hesab əməlləri və xassələri ilə yanaşı, əmə- 

lin nəticəsi ilə komponentləri arasındakı asılılıqları 

müntəzəm olaraq təkrar etdirməlidir. 

- mürəkkəb məsələlərin həllinə hazırlıq 

məqsədilə, sadə məsələlərin növlərini təkrar 

etdirməlidir. 

- valideynlərin yeni fənn kurikulumu ilə 

bağlı olaraq lazımi biliklərə malik 

olmadıqlarını nəzərə alaraq məsələləri şa- 

girdlərə sinifdə həll etdirməlidir. 

Nəticə: Məsələ həlli riyazi anlayışların və 

riyazi nəzəriyyənin şagirdlər tərəfindən mənim- 

sənilməsində ən əsas vasitədir. Bunun görə 
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də məsələ həlli zamanı yeni fənn kurikulumu- 

nun tələblərinə əməl edilməsi və müasir təlim 

üsullarından istifadə edilməsi, yuxarıda qeyd 

etdiyimiz çətinliklərin aradan qaldırılması ib- 

tidai siniflərdə riyaziyyat təliminin keyfiyyətini 

yüksəltməyə imkan verəcəkdir. 
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Annotasiya. Məqalədə kompüter modellərinin mahiyyəti, pedaqoji imkanları 
şərh edilərək fizika təlimində onların rolu işıqlandırılmışdır. Məktəb fizika 
kursunda özünün xarakterik xüsusiyyəti və çətinlik dərəcəsi ilə fərqlənən kvant 
fizikasının öyrənilməsində yaranan problemlər yeni təlim vasitələrini, o 
cümlədən İKT-nin intensiv tətbiqini tələb edir. Bu məqsədlə elektron dərsliklərdə 
və internet resurslarında, kvant fizikasına daxil olan mürəkkəb fiziki hadisələrin 
(mikro obyektlərin) animasiyalarla əyaniləşdirilərək daha asan mənimsənilməsində 
istifadə oluna biləcək kompüter modelləri seçilərək sistemləşdirilmiş, onlardan 
istifadə texnologiyaları verilmişdir. Fizika təlimində İKT-nin tətbiqi, hissi və 
məntiqi sintezə əsaslanan nümayiş görmə, eşitmə, ifadəli, mücərrəd, həmçinin 
daxili və xarici əyaniliyin növlərini gücləndirir, şagirdlərin təfəkkür fəaliyyəti 
inkişaf etdirilir. İKT-nin köməyilə təlimin imkanlarını genişləndirən, özünü 
yoxlamalarını, fərdi təlim strategiyasını təmin edən texniki vasitə olub, fizikadan 
ölçmələrin nəticələrinin sürətlə işlənməsini, ensiklopedik tipli informasiyalarının 
axtarılmasını, fərdi yanaşmasını, təlimin avtomatik idarə olunmasını təmin 
etməklə şəxsiyyət və nəticə yönümlü təlimi təmin edir. 

 

Methodology of application of computer models 
in school physics course 

Abstract. The article explains the essence of computer models, their pedagogical 
capabilities and their role in teaching physics. Problems in the study of quantum 
physics, which differ in their characteristics and degree of difficulty in the 
school physics course, require new teaching aids, including the intensive 
application of ICT. For this purpose, computer models that can be used in e- 
textbooks and Internet resources, easier to visualize and master complex 
physical phenomena (micro-objects) included in quantum physics, were selected 
and systematized, and technologies for their use were given. Demonstration 
based on the application of ICT, sensory and logical synthesis in physics 
training strengthens the types of visual, auditory, expressive, abstract, as well 
as internal and external visual, develops students' thinking. It is a technical tool 
that expands learning opportunities with the help of ICT, provides self-testing, 
individual learning strategies, provides personality and result-oriented learning 
by providing rapid processing of measurement results in physics, searching for 
encyclopedic information, individual approach, automatic learning manage- 
ment. 

 

Методика применения компьютерных моделей 
в школьном курсе физики 

Aннотация. В статье излагается сущность компьютерных моделей, их 
педагогические возможности и освещается их роль в обучении физике. 
Возникающие в школьном курсе физики проблемы изучения квантовой 
физики, отличающиеся своей характерной особенностью и степенью 
сложности, требуют интенсивного применения новых средств обучения, 
в том числе и ИКТ. С этой целью в электронных учебниках и интернет-ре- 
сурсах были отобраны и систематизированы компьютерные модели, 
которые могут быть использованы для более легкого освоения сложных 
физических явлений (микрообъектов), входящих в состав квантовой 
физики, с анимацией, приведены технологии их использования. Применение 
ИКТ в обучении физике, демонстрации на основе сенсорного и логического 
синтеза укрепляет зрительные, слуховые, экспрессивные, абстрактные, а 
также внутренние и внешние виды тепла, развивается мыслительная дея- 
тельность учащихся. ИКТ-это технический инструмент, расширяющий 
возможности обучения, обеспечивающий самоконтроль, индивидуальную 
стратегию обучения, обеспечивает личностное и ориентированное на ре- 
зультат обучение, обеспечивая быструю обработку результатов измерений 
по физике, поиск информации энциклопедического типа, индивидуальный 
подход, автоматическое управление обучением. 

mailto:cafarov@gmail.com
mailto:mxuraman@gmail.com
mailto:cafarov@gmail.com
mailto:mxuraman@gmail.com
mailto:cafarov@gmail.com
mailto:mxuraman@gmail.com
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Kompǧter modellərindən keyfiyyətcə yeni materialın izahında, nǧmayiş təcrübəsi və 

məsələ həllində istifadə etmək olduqca əlverişlidir. Etiraf etmək lazımdır ki, Bor modelində 

olduğu kimi atomda elektronun bir orbitdən digər orbitə sıçrayışla keçməsi zamanı kvantın 

udulması və ya buraxılmasını lövhədə təbaşir ilə göstərməkdənsə, onu kompyuter modelinin 

köməyi ilə əyani nǧmayiş etdirmək daha asandır. Əgər nəzərə alsaq ki, həmin model atomda 

elektronun bir orbitdən digər orbitə keçidini və diaqramda elektron səviyyələrinə uyğun 

spektral xətləri dinamik nǧmayiş etdirir, onda məlum olur ki, bu nǧmayişi başqa heç bir vasitə 

ilə həyata keçirmək mǧmkǧn deyildir. Aydın məsələdir ki, uşaqlar təklif olunan model ǧzərində 

onun fiziki mahiyyətinin fərqinə varmadan çox maraqla işləyəcək, nizamlamağa çalışacaqlar. 

Təəssǧf ki, proqram müəllifləri fərdi təlim prosesində modellərdən istifadə metodikasını kifayət 

qədər işləməmişlər, yəni yoxlama məqsədi ilə modellə əlaqədar mǧvafiq sual və tapşırıqların 

verilməməsi, əlavə seçim imkanını məhdudlaşdırır. Onda belə bir sual çıxır, nə etmək lazımdır 

ki, komputer siniflərində keçirilən dərslər təkcə formasına görə deyil, həm də yüksək tədris 

effekti verməklə maraqlı olsun? 

Bunun ǧçǧn müəllim şagirdlərlə işini əvvəlcədən dǧzgǧn planlaşdırmalı, öyrənmək ǧçǧn 

seçilmiş komputer modelinin imkanlarına mǧvafiq tapşırıqlar, suallar hazırlamalı, həm də yaxşı 

olar ki, onlar veriləcək suallara cavab verəcəkləri, yaxud görülən işlərlə əlaqədar kiçik hesabat 

yazacaqları ilə əlaqədar əvvəlcədən xəbərdar edilsinlər. Bu halda ən ideal variant odur ki, 

veriləcək sual-tapşırıqlar paketi əvvəlcədən çap edilərək şagirdlərə paylansın. Burada, yaxşı 

olar ki, şagirdlərə təklif olunan komputer modeli ilə hansı formada işləyəcəkləri tədris fəaliyyəti 

haqqında əlavə məlumat verilsin. Kompǧter modeli mənimsənildikdən sonra daha qabiliyyətli 

şagirdlərə tədqiqat xarakterli tapşırıqlar vermək olar. Alınmış nəticəyə mǧvafiq qanunauyğun- 

luğun formalaşdırılaraq ifadə olunması onun özünə həvalə olunmalıdır. 

Təcrǧbə göstərir ki, bir dərsdə 2-3-dən artıq model nǧmayiş etdirmək məqsədə uyğun 

deyil. İşin daha səmərəli olması ǧçǧn komputer modeli ilə əlaqədar sualların çap olunaraq 

əvvəlcədən şagirdlərə paylanması daha məqsədəuyğundur. Belə dərslər adətən 30 dəqiqəni 

aşmamalıdır. Dərsin sonunda hər bir şagird yerinə yetirilən işlə əlaqədar geniş hesabat 

hazırlamalı və nəticənin alınmasında baş verən çətinliklər sinifdə mǧzakirə olunmalıdır. 

Şagirdlərlə aparılan işləri aşağıdakı suallar ǧzrə təhlil etmək olar. İndi isə kvant fizikası ǧzrə 

bəzi komputer modelləri və onların izah formalarını verək [1]. 

Fotoeffekt. Fotoelektrik effekt qanununun öyrənilməsi ǧçǧn müəyyən olunmuş komputer 

modelində bir sıra parametrlərin: düşən işığın intensivliyi və dalğa uzunluğu, anod və fotokatod 

arasında gərginliyin qiymət və işarəsinin seçim imkanlarına baxılmışdır. Model saxlayıcı 

gərginliyi, fotoeffektin qırmızı sərhəddini də təyin etməyə imkan verir (Şək.1). 

Öyrənilən nəzəriyyə: İşığın təsiri ilə maddədən elektron çıxması hadisəsi fotoeffekt 

adlanır. Fotoeffekt nəzəriyyəsi kvant təsəvvürləri əsasında A.Eynşteyn (1905) tərəfindən 

inkişaf etdirilmişdir. İşığın klassik dalğa nəzəriyyəsi bu hadisənin qanunauyğunluğunu izah 

etməkdə imkansız idi. 

Kvant təsəvvürlərinə əsasən işığın ayrı-ayrı porsiyalarla (kvantlarla) şüalanma və udulma 

enerjisi 𝐸 = ℎ𝜈 – nǧ; fotoeffektin əsas qanunauyğunluqlarını; fotoeffekt qanunlarını: 1)Metal 

səthindən işığın bir saniyədə qopardığı elektronların miqdarı şüalanmanın intensivliyi (P) ilə 

dǧz mǧtənasibdir. 2) Fotoelektronun maksimal kinetik enerjisi işığın 𝜈 tezliyi ilə xətti artır və 

düşən işıq selindən asılı deyil. Saxlayıcı gərginliyin (𝑈𝑠𝑎𝑥) qiymətinin işığın qopardığı foto- 
𝑚𝑣2 

elektronların maksimal kinetik enerjisinin qiymətindən asılılığını   𝑚𝑎𝑥 = 𝑒𝑈𝑠𝑎𝑥; 

fotoelektronun katoddan çıxış işini ℎ𝜈 ≥ 𝐴ç; fotoeffekt hadisəsinin baş verə 

biləcəyi 

𝜈𝑚𝑖𝑛 
minimum işıq tezliyi və ya ona uyğun maksimal dalğa uzunluğunu 𝜆 

 

𝑚𝑎𝑥 
= 

𝑐     
; 

𝑣𝑚𝑖𝑛 

 

komputer modeli ilə nümayiş etdirmək mǧmkǧndǧr 

fotoeffektin qırmızı sərhədlərini 𝜈 = 
𝐴ç 

və yaxud 𝜆 𝑚𝑖𝑛 ℎ 𝑚𝑎𝑥 = 
ℎ𝑐 

ifadələrini şəkil 1-də verilmiş 
𝐴ç 

2 
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Şəkil1. Fotoeffekt və onun qanunlarının yoxlanması modeli 
 

Kompton səpilməsi. Kompǧter modeli rentgen və qamma şüalarının sərbəst elektron- 

lardan səpilməsini, kompton dalğa uzunluğu (Kompton sabiti) anlayışı ilə tanış olmağa imkan 

verir. Kompǧter eksperimenti bir sıra parametrləri: düşən şüanın dalğa uzunluğunu və fotonun 

səpilmə bucağının mǧmkǧn dəyişmələrini, şüalanmanın intensivliyinin verilmiş bucaq altında 

səpilən fotonun dalğa uzunluğundan asılılıq qrafikinin qurularaq nǧmayiş edilməsinə imkan 

verir (şək.2). 

Öyrəniləcək nəzəriyyə: 1923-cǧ ildə Kompton rentgen şüalarının kristallardan səpilmə- 
sini araşdırarkən aşkar etmişdir ki, klassik fizika qanunlarından çıxan nəticələrdən fərqli olaraq 
səpildikdən sonra bu şüaların dalğa uzunluqları dəyişir. Tezliyi ν olan düşən dalğa elektronu 
həmin tezliklə məcburi rəqs etməyə vadar edir. Rəqs edən elektronlar həmin ν tezlikli ikinci 

elektromaqnit dalğaları şǧalandırır. Elə bu da səpilən şüalanmadır. Onun 𝜆 = 
𝑐 

dalğa uzunluğu 
𝑣 

düşən şüalanmanın dalğa uzunluğuna bərabər olmalıdır. Şǧalanmanın səpilməsi prosesində 

Kompton effektini, dalğa uzunluğunun dəyişməsini fotonun 𝐸 = ℎ𝜈 enerjisinə və 𝑝 = 
ℎ 

= 
𝑣 

ℎ𝑣 impulsuna malik olan işıq zərrəciyi təsəvvǧrǧ əsasında izah etmək mǧmkǧn olmuşdur. 
𝑐 

Fotonlar elektronlara böyǧk enerji verməklə onları atomlardan qoparır. Kompton hadisəsi kvant 
nəzəriyyəsinin parlaq təsdiqidir. 

 

Şəkil 2. Kompton səpilməsi modeli 
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 Bor postulatları: Kompǧter modelləri atom sistemlərinin kvant xassələrinin öyrənil- 

məsinə imkan verir. O, hidrogen atomunun stasionar bor orbitlərinin kvantlanma qaydasına 

əsaslanan energetik səviyyələri anlayışı, həmçinin səviyyələr arasında kvant keçidləri ilə tanış 

edir (şək.3.)[2, s.3]

 

Şəkil 3. Bor postulatları modeli. Elektronun kvantlanması modeli. 

 

Model elektron orbitlərin kvantlanması ilə əlaqədar Borun kvant postulatları və 

mikroobyektlərin ikili təbiəti, başqa sözlə, onların dalğa və korpuskulyar təbiətə malik olması 

ilə əlaqədar de Broyl nəzəriyyəsi ilə də tanış edir. Bu model de Broylun nöqteyi nəzərincə 

stasionar orbitlərdə dayanıqlı elektron dalğaların mövcudluğunu təsdiq edən hidrogen 

atomunda dairəvi Bor orbitlərinin kvantlanma qaydasında illǧstrasiya edir. Modeldə 

zərrəciklərin dalğa xassəsinin təsdiqi ǧçǧn bir və iki yarıqdan elektron selinin keçməsi ilə 

əlaqədar komputer eksperimenti təqdim edilir. Bu da mikroobyektlərin ikili təbiətinin, başqa 

sözlə korpuskulyar və dalğa xassələrinin aşkarlanması ilə şagirdləri tanış edir. Burada 

Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik prinsipi də göstərilir (şək.4) [4, s.5]. 

 Modeldə elektronun difraksiyası mǧasir kvant fizikasının əsas konsepsiyası – bǧtǧn 

maddi obyektlərin ikili təbiəti anlayışı baxımından nǧmayiş olunur. Bu kristaldan elektronların 

səpilmə hadisəsini fikri eksperimentin köməyi ilə eyniölçǧlǧ qəfəslərdə elektron dalğalarının 

difraksiyasını modelləşdirir. Göstərilir ki, difraksiya mənzərəsi nəticədə ehtimallı proses əmələ 

gətirir. Qəfəs periodunun və elektronun sǧrətinin dəyişilmə imkanlarına baxılır və ekranda 

elektronun dalğa uzunluğunun qiyməti təyin edilir.

 
Şəkil4. Zərrəciyin dalğa xassəsini göstərən model. 

 

 Lazer. İkisəviyyəli model. Kompǧter modeli mǧxtəlif proseslərin ǧzərinə düşən işığın 

təsiri ilə həyacanlanan atomların işıq şüalandıra bilməsi və kvant nəzəriyyəsi dilində məcburi
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şüalanma adlandırılan bu şüalanma atomun yuxarı enerji səviyyəsindən aşağı enerji səviyyəsinə 

adi şüalanmada olduğu kimi özbaşına deyil, xarici təsir altında keçməsini də modelləşdirərək 

nǧmayiş etdirir (şək.5). 

Burada, həmçinin atomların adi şəraitdə minimum enerji səviyyəsində olarkən enerji 

şüalandırmaması, maddə daxilindən elektromaqnit dalğaları keçdikdə elektromaqnit enerjisinin 

udulması, atom həyəcanlanarkən elektronun yǧksək enerji səviyyəsinə, yəni sonrakı orbitə 

keçməsi də nǧmayiş edilir. Bu proqramda ǧç enerji səviyyəsini əks etdirən komputer modelləri 

də verilmişdir. Difraksiya mənzərəsində intensivliyin paylanması qrafiki əks edilir [6,7]. 

 

Şəkil 5. İkisəviyyəli lazer modeli 

 

Heliumun sintez modeli. Model nüvə reaksiyasını və heliumun əmələ gəlməsini nǧmayiş 

etdirir (şək.6). Belə reaksiyalar qaynar ulduzların və gǧnəşin nüvəsində baş verir. 
 

Şəkil6. Helium sintezi modeli 
 

Başlanğıc məhsulundan asılı olaraq heliumun sintez reaksiyası mǧxtəlif temperaturlarda 

mǧxtəlif cǧr baş verən hidrogen və karbon silsiləli reaksiyaya bölǧnǧr. Hər bir silsilənin son 

məhsulu arasında alfa-zərrəcik    atom nüvəsi vardır. Model işə düşdükdən sonra onun 

aşağı pəncərəsində reaksiyaların gedişləri əks olunur. Mǧvafiq dǧymələrin köməyi ilə modeldə 
animasiyalar işə düşür, yaxud əvvəlki vəziyyətə qayıdır. Modeldə şərti olaraq proton iri-qırmızı 

kürə şəklində, neytron-boz, elektron-göy, pozitron-balaca qırmızı, elektron neytrinosu-ağla, 

qamma-kvantı-sarı rənglə verilmişdir. Əksər reaksiyalar bir neçə mərhələdə baş verir. Həmin 

anda gedən reaksiya qırmızı rəngdə yazılır. 

Nüvə çevrilmələri. Bu model mǧxtəlif tipli nǧvə çevrilmələrini nǧmayiş etdirir. Nüvə 

çevrilmələri radioaktiv nüvələrin parçalanması, nüvə reaksiyalarının nəticəsi kimi nüvələrin 

bölǧnməsi, yaxud sintezi ilə müşayiət olunur (şək.7). Nüvədə baş verən dəyişiklikləri ǧç qrupa 

bölmək olar: 1) nüvədə nǧklonlardan birinin dəyişməsi; 2) nüvənin daxili quruluşunun yenidən 
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qurulması; 3) nǧklonların bir nüvədən digərinə qruplaşması. Mǧxtəlif formalı beta-parçalan- 

ması birinci qrupa aid edilir, bu zaman nüvənin neytronlarından biri protona, yaxud əksinə çev- 

rilir. Birinci formalı beta-parçalanması (çox hallarda) elektronun və elektron antineytrinosunun 

buraxılması ilə baş verir. İkinci formalı beta-parçalanması pozitronun, yaxud elektron 

neytrinosunun buraxılması ilə, ya da elektronu tutmaq və elektron neytrinosu buraxmaq 

(elektronun tutulması nüvəyə yaxın elektron təbəqələrin birində baş verir) yolu ilə baş verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sərbəst vəziyyətdə olan proton neytrona, pozitrona və elektron 

neytrinosuna parçalana bilməz – bunun ǧçǧn o nüvədən əlavə enerji almalıdır. Hansı ki, 

nüvənin ǧmumi enerjisi betta-parçalanma prosesində protonun neytrona çevrilməsini yavaşıdır. 

Bu, nüvədəki protonlar arasındakı Kulon itələmə enerjisinin azalması hesabına baş verir. 

Qamma-parçalanmanı ikinci qrupa aid etmək olar, hansı ki, nüvə əvvəlcə həyacanlanmış 

vəziyyətdə olur, qamma kvant şüalanması ilə artıq enerjini tullayır. Ǧçǧncǧ qrupa alfa- 

parçalanma (iki proton və iki neytrondan ibarət olan helium atom nüvəsi ilkin vəziyyətdə nüvə 

alfa-zərrəcik buraxır), nüvənin bölünməsi, sintezi aid edilir. 

 
Şəkil 7. Nüvə çevrilmələri modeli 
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Отбор фразеологизмов для 
усвоения в процессе изучения 
русского языка 

Aннотация. Статья посвящена отбору фразеологизмов для фразеологи- 
ческого минимума. Фразеология является неотъемлемой частью лексики 
современного русского языка. Отбор фразеологизмов для усвоения в 
процессе изучения русского языка является одной из наименее разработанных 
проблем в методике преподавания русского языка как иностранного. Учи- 
тывая знания русского языка студентами, следует при отборе фразеологи- 
ческого минимума предъявлять материал на нейтральном уровне. Учет 
азербайджанского языка при отборе фразеологизмов для фразеологического 
минимума обязателен, т.к. усвоение иноязычного материала происходит 
при помощи родного языка. Все включенные во фразеологический минимум 
фразеологизмы должны быть переведены на азербайджанский язык, т.к. 
сопоставление с азербайджанскими выявит несовпадение семантики фра- 
зеологизмов. Интерференция и слабое знание закономерностей русского 
языка являются основными причинами при усвоении фразеологизмов 
русского языка. Основная цель данной статьи заключается в правильном 
отборе русских фразеологизмов для фразеологического минимума. 
Сравнение двух языков дает основание выделить три группы фразеологи- 
ческих единиц. Статья, в первую очередь, может быть предназначена для 
учителей и студентов-русистов. 

 

Rus dilinin öyrənilməsi prosesində mənimsənilməsi 
üçün frazeoloji vahidlərin seçilməsi 

Annotasiya. Məqalə frazeoloji minimum üçün seçilən frazeologizmlərə həsr 
olunur. Frazeologiya müasir rus dilinin leksikasının ayrılmaz bir hissəsidir. 
Rus dili tədrisinin metodikasında frazeologizmlərin seçilməsi ən az işlənən 
problemdir. Tələbələrin rus dili biliklərini nəzərə alaraq frazeoloji materialın 
neytral səviyyədə təqdim etmək lazımdır. Frazeologizmlərin seçilməsi zamanı 
Azərbaycan dilini nəzərə almaq vacibdir. Ona görə ki, xarici dilin mənimsənilməsi 
doğma dil vasitəsi ilə baş verir. Frazeoloji minimuma daxil olan frazeologizmlər 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Ona görə ki, Azərbaycan frazeologizmlərlə 
müqayisə zamanı frazeologizmlərin arasında məna müxtəlifliyi əmələ gəlir. İn- 
terferensiya və rus dilinin qanunlarını zəif bilməsi rus frazeologizmlərin mə- 
nimsənilməsi zamanı əsas səbəb olur. Məqalənin əsas məqsədi frazeoloji 
minimum üçün rus frazeologizmlərin düzgün seçilməsidir. İki dilin müqayisəsi 
zamanı üç qrup frazeoloji vahidlərin bölünməsinə əsas verir. Məqalə ilk 
növbədə müəllimlər və rus dilini öyrənən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

In the process of learning russian language 
selection of phraseological units for approval 

Abstract. The article is devoted to the phraseology selected for the phraseological 
minimum. Phraseology is an integral part of the lexicon of modern Russian. 
The choice of phraseology in the methodology of teaching the Russian language 
is the least developed problem. It is necessary to present the phraseological 
material at a neutral level, taking into account the students' knowledge of the 
Russian language. It is important to take into account the Azerbaijani language 
when choosing phraseology. Because the acquisition of a foreign language 
takes place through the native language. Phraseologisms included in the phra- 
seological minimum must be translated into Azerbaijani. Because when 
comparing Azerbaijan with phraseological units, there is a difference of 
meaning between phraseological units. Interference and poor knowledge of the 
laws of the Russian language are the main reasons for mastering Russian phra- 
seology. The main purpose of the article is the correct choice of Russian 
phraseology for the phraseological minimum. When comparing two languages, 
three groups provide a basis for the division of phraseological units. The article 
is intended primarily for teachers and students learning Russian. 
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Методика преподавания русского языка 

как иностранного – «это наука о законах и 

правилах обучения русскому языку и спо- 

собах овладения и владения языком» [1, 

с.12]. 

Раздел «Фразеология» является неотъем- 

лемой частью лексики современного рус- 

ского литературного языка. 

Все языковые единицы имеют опреде- 

ленное функциональное предназначение, 

для исполнения которого они приспособ- 

лены наилучшим образом. Фразеологизмы 

как языковые единицы тоже имеют свое 

коммуникативное предназначение. О не- 

обходимости и важности фразеологизмов 

для русской речи студентов-азербайджанцев, 

изучающих русский язык как иностранный, 

говорит тот факт, что нет носителя языка, 

который не знал бы ни одного фразеоло- 

гизма. Как утверждают исследователи, лю- 

бой носитель языка употребляет не менее 

200-300 фразеологизмов. 

«В современной филологической науке 

установилось такое положение, при котором 

понятие фразеологии безгранично расши- 

ряется» [2, с.5]. 

«У русистов нет единого мнения о том, 

что такое фразеологизм, или фразеологи- 

ческая единица языка, - нет, следовательно, 

и единства взглядов на то, каков состав 

таких единиц в языке» [3, с.7]. 

Таким образом к фразеологизмам отно- 

сят: фразеологические выражения, устой- 

чивые сочетания, афоризмы, крылатые сло- 

ва, идиомы, пословицы, поговорки, изрече- 

ния и др. 

Отбор фразеологизмов для усвоения в 

процессе изучения русского языка является 

одной из наименее разработанных проблем 

в методике преподавания русского языка 

как иностранного. В результате работы над 

проблемой отбора русской фразеологии 

были изданы российскими и азербайджан- 

скими учеными «Учебный фразеологиче- 

ский словарь русского языка» (4), «Школь- 

ный фразеологический словарь русского 

языка» (5), «Русско-азербайджанский фра- 

зеологический словарь» (6), в «Учебнике 

русского языка» для XI класса с азербай- 
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джанским языком обучения был включен 

краткий фразеологический словарь (7), ко- 

торые до сих пор являются фразеологиче- 

ской основой для обучения русскому языку 

как иностранному. 

Отбор фразеологизмов проводится ме- 

тодистами регулярно и повсеместно. Од- 

нако, с установлением новой дисциплины 

«Страноведение» для специальности «Учи- 

тель русского языка» определило и новый 

подход к фразеологическим единицам и 

выбор критериев к их отбору. 

На выбор критериев отбора фразеоло- 

гических единиц и на их интерпретацию 

влияют два исходных положения. 

1. Долгое время считалось, что на фа- 

культете русского языка студенты-азербай- 

джанцы должны усваивать русский язык 

на уровне родного языка, но совершенно 

очевидно, что даже в условиях русской 

языковой среды едва ли можно обеспечить 

прочное усвоение языкового материала, 

каким владеет носитель языка. Кроме того, 

студенты-азербайджанцы, изучающие рус- 

ский язык как иностранный, пользуются 

русским языком в своей профессиональной 

деятельности, а не в бытовой среде, что 

отражается и на объеме, и на стилистике 

языкового материала. Принимая во внима- 

ние эти замечания, считаем целесообразным 

при отборе фразеологического минимума 

предъявлять студентам языковой материал, 

соответствующий их общему развитию, на 

стилистически нейтральном уровне. 

2. Второе исходное положение – это 

определение ориентировочного фразеоло- 

гического минимума. Исходя из жизненного 

и преподавательского опыта, можно пред- 

полагать, что почти каждый носитель языка 

знает не менее 200-300 фразеологических 

единиц. По мнению некоторых исследова- 

телей, такое количество вполне достаточно, 

чтобы получить общее представление о 

часто используемых русских фразеологи- 

ческих единицах. Если речь на русском 

языке не свободна и не лишена ошибок, то 

употребление фразеологических единиц 

должно быть очень умеренным, т.к. это 

яркие и заметные языковые единицы. 
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Несколько корригируя существующие 

критерии отбора фразеологизмов для фра- 

зеологического минимума и учитывая общее 

развитие азербайджанских студентов-ру- 

систов, можно предложить иную систему 

критериев отбора, а именно: 1) употреби- 

тельность; 2) тематическая; 3) стилисти- 

ческая принадлежность; 4) синонимичность; 

5) учет родного азербайджанского языка. 

По-нашему мнению, это позволяет более 

полно учесть характерные дифференци- 

альные признаки фразеологизмов. 

Под употребительностью мы понимаем 

необходимость использования часто упо- 

требляемых в речи студентов-азербайджан- 

цев русских фразеологизмов. Специальных 

статистических исследований в этом на- 

правлении не проводится, поэтому прихо- 

дится опираться только на свой препода- 

вательский опыт и интуицию носителя язы- 

ка, что позволяет учесть речевые механизмы 

и структуру языковой личности. Показате- 

лем употребительности считается наличие 

того или иного фразеологизма в нескольких 

словарях. В нашем случае это фразеологи- 

ческий словарь, включенный в «Учебник 

русского языка» для XI класса общеобра- 

зовательных школ с азербайджанским язы- 

ком обучения (авторы И.Гамидов и А.Иб- 

рагимов) и «Русско-азербайджанский фра- 

зеологический словарь» (автор М.Т.Таги- 

ев). 

Критерий стилистической принадлеж- 

ности помогает отобрать стилистически 

нейтральные фразеологические единицы 

и являющиеся наиболее употребительными. 

Русская речь студента-азербайджанца в 

стилистическом отношении должна быть 

значительно строже, чем речь на родном 

языке. Грубые и фамильярные фразеоло- 

гизмы не следует включать во фразеологи- 

ческий минимум. Например: Чья бы корова 

мычала, твоя бы молчала (Hamı danışsa da, 

sən danışma), Как с гуся вода (Birisinin 

dünya vecinə deyil), Давать подножку 

(Badalaq vurmaq). «Специфические свойства 

разговорно-бытовой фразеологии обуслов- 

ливают ее широкое использование в худо- 

жественных произведениях…» [8, c.146]. 

Большую роль в профессионально-де- 

ловой речи иностранцев играют фразеоло- 

гизмы книжного происхождения, например: 

Время – деньги (Vaxt puldur), Стереть с 

лица земли (Yer üzündən silmək). 

Во фразеологический минимум не от- 

бираются вышедшие из активного упо- 

требления историзмы: боярский сын – boyar 

oğlu, требовать удовлетворения – duelə 

çıxarıb cavab gözləmək; архаизмы: биться 

об заклад – mübahisə etmək, Новый Свет – 

Америка. 

Фразеологизмы образуют большое ко- 

личество синонимичных рядов. Синони- 

мичными бывают «фразеологизмы, сходные 

по значению или обозначающие одни и те 

же понятия…» [9, с.108]. 

Во фразеологический минимум для ак- 

тивного усвоения по синонимическому 

критерию из двух-трех близких по смыслу 

фразеологических единиц отбирается тот 

фразеологизм, который наиболее употре- 

бительнее: поспешишь – «людей рассме- 

шишь», но не «пороть горячку» (tələsik iş 

görmək), «вступить в бой», но не «скрестить 

мечи» (döyüşə girişmək). 

Если фразеологические синонимы рав- 

нозначные, то отбираются оба фразеоло- 

гизма: «сидеть без гроша», «сидеть на 

мели» (çətin vəziyyətdə olmaq). Усвоение 

обоих фразеологизмов важно для овладения 

студентами образно-метафорической си- 

стемой русского языка. В качестве основа- 

ния берется явление, хорошо известное 

носителям языка. Обычно основанием бе- 

рется слово, которое приобрело роль сим- 

вола чего-то. Например, слово слон стало 

символом чего-то большого: «слона-то я и 

не приметил», «слон на ухо наступил», 

«как слону дробина», «делать из мухи сло- 

на». Образность выражается во фразеоло- 

гизмах, имеющих форму сравнительного 

оборота: «как гора с плеч свалилась», «как 

корове седло». При создании фразеологиз- 

мов используются гипербола и литота: «по- 

жарная каланча», «море по колено». 

Учет критерия страноведческой значи- 

мости весьма важен при отборе фразеоло- 

гизмов для фразеологического минимума. 



86  

 
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 1 

Pedaqogika: 

fənlərin tədrisi metodikası 
 

 

Исконно русские фразеологизмы тесно свя- 

заны с жизнью народа, его историей, бытом, 

культурой, религией, психологией. Для сту- 

дента наиболее ценными с точки знания 

изучения страны изучаемого языка являются 

своеобразные фразеологизмы, которые не 

похожи на фразеологизмы азербайджанского 

языка. Например: «очертя голову» – gözünü 

yumub, heç bir şeyə baxmadan; «пора на бо- 

ковую» – yatmaq vaxtıdır; «разлюли малина» 

– əla şeydir; «без году неделя» – üç gün 

deyil; «после дождичка в четверг» – ayın 

son çərşənbəsində; «бабье лето» – quyruq- 

doğan ay. Значение этих фразеологизмов 

выявляется историко-этимологическим пу- 

тем и сопоставлением с азербайджанским 

языком. 

Критерий учета родного азербайджан- 

ского языка обязателен при отборе фра- 

зеологизмов для фразеологического мини- 

мума, т.к. усвоение иноязычного материала 

студентами происходит при помощи родного 

языка. Учет родного языка и сопоставление 

с родным языком выявляет общие, близкие 

и дифференциальные черты русских и азер- 

байджанских фразеологизмов. Сопостав- 

ление с азербайджанским языком прежде 

всего нужно, чтобы выявить несовпадающие 

в обоих языках языковые явления, которые 

считаются более трудными для усвоения. 

Сопоставление помогает предвидеть ха- 

рактер трудностей и наметить пути к их 

преодолению. Отбираются в первую очередь 

те фразеологические единицы, при усвоении 

которых возникают трудности из-за их не- 

совпадения с единицами родного языка. 

Однако, нельзя отдавать предпочтение труд- 

ным единицам, т.к. словарь будет насыщен 

трудными единицами. Русский и азербай- 

джанский языки относятся к числу разно- 

родных языков по морфологической струк- 

туре: русский – флективный, азербайджан- 

ский язык – агглютинативный. При анализе 

и сопоставлении фразеологизмов русского 

и азербайджанского языков все они, неза- 

висимо от их языковой принадлежности, 

могут быть разделены на несколько групп: 

1. неполные эквиваленты («указать на 

порог» – “barmağını cütləmək”), 2. ложные 

эквиваленты («укоротить хвост» – «yerini 

tanıtmaq»), 3. полные эквиваленты («с пу- 

стыми руками» – «əliboş») [10, c.187-188]. 

Существует группа заимствованных из 

русского языка фразеологизмов: «ни рыба, 

ни мясо» – “nə ətdir, nə balıq”, «пойти 

против течения» – “axına qarşı çıxmaq”, 

«открыть Америку» – “Amerika açmaq” 

[11, c.69-70]. 

Во фразеологический минимум необхо- 

димо больше включать полные эквиваленты 

русских и азербайджанских фразеологизмов, 

а также заимствованные русские фразео- 

логизмы, тогда русская речь студента станет, 

«… более выразительной, непринужденной, 

простой» [12, с.146]. 

Все включенные во фразеологический 

минимум фразеологизмы должны быть пе- 

реведены на азербайджанский язык или 

найдены азербайджанские соответствия, 

пользуясь наиболее надежным и автори- 

тетным «Русско-азербайджанским фразео- 

логическим словарем» М.Т.Тагиева. 

Включенные во фразеологический ми- 

нимум фразеологические единицы могут 

быть различными по значению в целом и 

составляющих его компонентов. По семан- 

тической классификации В.В.Виноградова 

русские фразеологические единицы делятся 

на три разряда: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологи- 

ческие сочетания. 

«Фразеологическое сращение – это се- 

мантически неделимый фразеологический 

оборот, в котором его целостное значение 

совершенно не соотносительно со значе- 

ниями его компонентов. Например: «бить 

баклуши» и «очертя голову» [12, с.58]. 

Фразеологическое сочетание – это се- 

мантически неделимый и целостный фра- 

зеологический оборот, значение которого 

мотивировано значениями составляющих 

его слов. Например: «закинуть удочку», 

«тянуть лямку» (12, с. 60). 

Фразеологическое сочетание – это фра- 

зеологический оборот, в котором есть слова 

как со свободным значением, так и с фра- 

зеологически связанным. Например: «за- 

кадычный друг», «заклятый враг» [12, с.61]. 
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Различаются фразеологические обороты 

с грамматической структурой предложения, 

фразеологические выражения; например: 

«Любви все возрасты покорны»; «Волков 

бояться – в лес не ходить» [12, с.62]. 

В отличие от русского языка в азербай- 

джанском языке фразеологизмы не разли- 

чаются по семантической классификации, 

а различаются грамматически по наличию 

главного слова. «В азербайджанском языке 

фразеологические единицы в большинстве 

случаев эквивалентны глаголу, например: 

«göz qoymaq» – (до словно: глаз класть), 

«üz vurmaq» - приставать с просьбой (досл.: 

лицом ударить) (17), небольшое количество 

эквивалентно другим частям речи и они 

образованы сочетанием с именными частями 

речи, например: «ağ gün» – счастье (досл.: 

белый день), «ağzı göyçək» – болтун (досл.: 

красивый рот) [13, с.66]. 

Поэтому в азербайджанском языке фра- 

зеологические единицы делятся на две 

группы: 1. Глагольные фразеологические 

единицы. 2. Неглагольные фразеологические 

единицы [14, с.71]. 

Хорошо известно, что никакое языковое 

обучение не может быто эффективным без 

рационального отбора усваимого материала, 

в нашем случае – фразеологизмов, являю- 

щегося важной и актуальной проблемой. 

Усвоение фразеологизмов русского языка 

представляет значительные трудности, од- 

нако высокоорганизованная речь немыслима 

без владения фразеологией. 

Принято различать два типа отклонений 

от нормы фразеологических единиц: 1) не- 

преднамеренное и 2) преднамеренное [15, 

с.185-186]. 

Следствием непреднамеренных откло- 

нений от литературных норм фразеологии 

являются нарушения грамматической струк- 

туры фразеологических единиц. Так, в не- 

нормированной речи часто встречаются 

фразеологические единицы плеонастиче- 

ского характера. Образованные из фразео- 

логизмов и избыточных определений к их 

компонентам: «потерпеть полное фиаско», 

«тяжелый сизифов труд», «веселый гоме- 

рический хохот». В результате пропуска 

того или иного компонента сокращается 

состав фразеологизма: «жить на готовом» 

(вместо «жить на всем готовом»), «искать 

дня» (вместо «искать вчерашнего дня»), 

«мешать карты» (вместо «мешать все кар- 

ты»). Недопустима замена компонентов в 

составе фразеологизмов: «остаться у раз- 

битого таза» (вместо «остаться у разбитого 

корыта»). Часто причиной искажения со- 

става фразеологизмов оказывается ассо- 

циативная ошибка, т.е. один компонент за- 

мещается близким по звучанию: «семи пя- 

дей на лбу» (вместо «семь пядей во лбу»), 

«ставить точки на «и» (вместо «ставить 

точку на «и»). Иногда по ошибке заменяются 

грамматические формы компонентов фра- 

зеологизмов: «убелен сединой» (вместо 

«убеленный сединами»), «гоняться за длин- 

ными рублями» (вместо «гнаться за длин- 

ным рублем»). Нередко ошибочное упо- 

требление фразеологизмов связано с кон- 

таминацией двух оборотов: «играет значе- 

ние» – «имеет роль» (вместо «имеет значе- 

ние» – «играет роль»). Незнание этимологии 

фразеологизма приводит к ошибочному 

высказыванию: «хоть кол на голове чеши» 

(вместо теши), «довести до белого колена» 

(вместо каления), «брить лоб» (вместо 

«брить лбы», т.е. «отдавать в солдаты). 

Употребление фразеологизмов без учета 

их семантики и структуры в корне искажает 

смысл высказывания. 
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Annotasiya. Orta ümumtəhsil məktəblərin proqramında molekulyar 
fizika anlayışı ilə şagirdlər ilk dəfə X sinifdə tanış olurlar. Mövzunun 
məktəbdə tədrisi ardıcıllığından asılı olaraq iki üsulla onun öyrənilməsi 
həyata keçirilir. Molekulyar fizika bölməsinin öyrənilməsi şagirdlərin 
elmi dünyagörüşünün formalaşmasına zəmin yaradır. Orta məktəblərdə 
molekulyar fizikani öyrədərkən artıq şagirdlərdə olan bilikləri aktivləş- 
dirmək, dərinləşdirmək, genişləndirmək, anlayışları, hadisələri və onların 
qanunlarını kəmiyyətcə ifadə etmək biliklərinə çatdırmaq lazımdır. Mo- 
lekulyar fizikanı öyrənməklə cisimlərin daxili quruluşunu bilmək, əv- 
vəlcədən verilmiş xassələrə malik olan materialları yaratmağa, sərtliyini, 
istiliyə davamlılığını, metalların və ərintilərin istilik keçiriciliyini artırmaq 
üçün məqsədyönlü işləməyə imkan verir. Məqalədə fizika kursunun bu 
bölməsinin əhəmiyyəti geniş şəkildə şərh olunur. Qeyd olunur ki, mole- 
kulyar fizika bölməsinə aid fundamental təcrübələr şagirdləri eksperimental 
tədqiqat metodları ilə tanış etməyə imkan verir. 

Molecular in secondary schools about the 
teaching of the physics department 
Abstract. Students get acquainted with the concept of molecular physics 
in the curriculum of secondary schools for the first time in the 10th 
grade. Depending on the sequence of teaching the subject in school, it is 
studied in two ways. The study of molecular physics provides a basis 
for the formation of students' scientific worldview. When teaching 
molecular physics in secondary schools, it is necessary to activate, 
deepen, expand the already existing knowledge of students, to bring 
them to the knowledge of quantifying concepts, events and their laws. 
Knowing the internal structure of objects by studying molecular physics 
allows you to create materials with predetermined properties, to work 
purposefully to increase the hardness, heat resistance, thermal conductivity 
of metals and alloys. The article explains the importance of this section 
of the physics course in detail. It is noted that the fundamental experiments 
in the field of molecular physics allow students to get acquainted with 
experimental research methods. 

О преподавании раздела молекулярной физики 
в общеоброзавательных школах 

Aннотация. С понятием молекулярная физика в программе средних 
общеобразовательных школ учащиеся впервые знакомятся в Х 
классе. В зависимости от последовательности преподавания предмета 
в школе его изучение осуществляется двумя методами. Изучение 
раздела молекулярная физика закладывает основу для формирования 
научного мировоззрения учащихся. При обучении молекулярной 
физике в общеобразовательных школах необходимо активизировать, 
углубить, расширить уже имеющиеся у учащихся знания, донести 
их до знания количественного выражения понятий, явлений и их 
законов. Знание внутреннего строения тел путем изучения молеку- 
лярной физики позволяет создавать материалы, обладающие заранее 
заданными свойствами, целенаправленно работать над повышением 
их твердости, термостойкости, теплопроводности металлов и 
сплавов. В статье широко трактуется значение этого раздела курса 
физики. Отмечается, что фундаментальные эксперименты, относя- 
щиеся к разделу молекулярной физики, позволяют познакомить 
учащихся с экспериментальными методами исследования. 

mailto:mammadovr@gmail.com
mailto:ruslan_rtm@yahoo.com
mailto:mammadovr@gmail.com
mailto:ruslan_rtm@yahoo.com
mailto:mammadovr@gmail.com
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Mexanikada cisim yalnız həcmi və kütləsi 

ilə xarakterizə olunur. Onun daxili quruluşunu 

və halını müəyyən edən digər parametrlər - 

temperatur, təzyiq və sair mexanika üçün əhə- 

miyyət kəsb etmir. Mexanikada makroskopik 

cismə müəyyən kütlə, fəza ölçüsü, enerji xas- 

sələrinə malik (çox vaxt isə o, maddi nöqtə 

kimi qəbul edilir) obyekt kimi baxılır, bu ci- 

simlərin fəzada vəziyyətləri və onların digər 

cisimlərlə qarşılıqlı təsiri öyrənilir. Cismin 

kütləsi və ona təsir edən yekun qüvvə məlum 

olduqda, tərtib olunmuş hərəkət tənliyini baş- 

lanğıc şərtlər daxilində həll etməklə, cismin 

hərəkətini xarakterizə edən bütün fiziki kə- 

miyyətləri müəyyən etmək olur. Lakin elə ha- 

disələr var ki, onları öyrənmək üçün maddənin 

daxili quruluşunu və onun halını müəyyən 

edən makroskopik parametrləri – temperatur, 

təzyiq, daxili enerji və sairələri bilmək, həm- 

çinin bunlar arasında əlaqə yaratmaq lazım 

gəlir. Fizikanın bu bölməsi molekulyar fizika 

adlanır. Molekulyar fizika bölməsində şagirdlər 

keyfiyyətcə yeni maddi obyektlərin: çoxlu 

sayda hissəciklərdən (atom və molekullardan) 

ibarət olan sistemləri, belə obyektlərə xas 

olan yeni istilik hərəkət formasını və ona 

uyğun daxili enerji növünü və s. öyrənirlər. 

Bir qədər konkret desək, molekulyar fizika – 

maddənin daxili quruluşuna və onu təşkil 

edən hissəcikləri (atom və molekulların) 

hərəkət qanunlarına əsaslanaraq onun xassə- 

lərini, müxtəlif aqreqat halları arasında baş 

verən fiziki hadisələri və s. öyrənməklə məş- 

ğuldur [1, s.4]. 

Molekulyar fizika, çoxlu sayda hissəcik- 

lərdən ibarət olan sistemləri və bu sistemlərdə 

baş verən hadisələri öyrəndiyinə görə, belə 

sistemlər üçün səciyyəvi olan bəzi məsələlər 

üzərində dayanmaq lazımdır. Onu da qeyd 

edək ki, sistemin çoxlu sayda hissəciklərdən 

(atom və molekullardan) ibarət olması, onun 

daxilində baş verən prosesləri öyrənmək üçün 

xüsusi metodlardan istifadə etmək zərurəti 

yaradır. Bu metodlar dinamik, statistik və ter- 

modinamik metodlardır [2]. 

Molekulyar fizikada şagirdlər çoxlu sayda 

hissəciklərdən, yəni atom və molekullardan 

ibarət olan sistemlərin özlərini necə aparmasını 

təsvir edilməsində istifadə olunan statistik qa- 

nunauyğunluqlarla ilk dəfə tanış olurlar. İstilik 

hadisələrini və proseslərini təsvir edərkən 

müəllimin işi əsas iki metoda – enerji anlayışına 

əsaslanan termodinamik və maddənin quruluşu 

haqqında molekulyar-kinetik təsəvvürlərə əsas- 

lanan statistik metoda vəhdət şəklində bax- 

masıdır. Hər bir metodda emprik və müəyyən 

modellərə əsaslanaraq qazanılan bilikləri kəskin 

fərqləndirmək lazımdır. Bununla yanaşı, gös- 

tərmək lazımdır ki, hər iki metod eyni obyektin 

eyni bir halını müxtəlif nöqteyi-nəzərdən təsvir 

etsələr də, əslində onlar bir-birini tamamlayır. 

İdeal qaz, temperatur, daxili enerji və s. kimi 

anlayışları formalaşdırarkən müəllim həm ter- 

modinamik, həm də molekulyar – kinetik 

nöqteyi-nəzərdən onların mahiyyətini açmalıdır 

[2, s.5]. Molekulyar fizikanın bir sıra suallarına 

ilk tanışlıq kimi məktəb baza kursunda baxılır. 

Baza kursunda fizikanı öyrənərkən şagirdlər 

müxtəlif fiziki hadisələri maddənin daxili qu- 

ruluşu nöqteyi-nəzərdən izah etməyi, maddə- 

lərin xassələrini (mayelərin və qazların xas- 

sələrini, təzyiq, istilik hadisələri və s.) öyrən- 

mişlər, lakin bu anlayışlar, fiziki hadisələr, 

təqdimatlar formasında və keyfiyyətcə qaza- 

nılmış biliklərdir. Orta məktəblərdə X siniflərdə 

molekulyar fizikanı öyrədərkən artıq şagirdlərdə 

olan bilikləri aktivləşdirmək, dərinləşdirmək, 

genişləndirmək, anlayışları, hadisələri və 

onların qanunlarını kəmiyyətcə ifadə etmək 

biliklərinə çatdırmaq lazımdır. Bu baxımdan 

orta məktəblərdə X siniflərdə molekulyar 

fizika kursunda qazların molekulyar-kinetik 

nəzəriyyəsinin əsas tənliyi öyrənilir. Məktəb 

kursuna nəzərən qazların, mayelərin və bərk 

cisimlərin xassələri dərindən öyrənilir. Mole- 

kulyar kinetik nəzəriyyənin əsasını fərziyyə 

şəklində sürülən üç əsas müddəa təşkil edir. 

Bu müddəalar XX əsrin birinci onilliyindən 

sonra nəzəriyyə şəklində formalaşdırılaraq, 

buna aid fiziki proseslərin hadisə və kəmiy- 

yətlərin arasında riyazi asılılığın ifadə olunması 

təmin edildi. Alınmış həmin riyazi ifadələrin 

mükəmməl formalaşmasına xidmət edən real 

qaz modeli olan ideal qazdan istifadə olunması 

ideyası, daha doğrusu ideal qaz modeli yara- 

dıldı. 

İdeal qaz- molekulları arasındakı qarşılıqlı 

təsir qüvvələri mövcud olmayan, ölçüləri və 
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məxsusi, həcmləri nəzərə alınmayan maddi 

nöqtələr təsəvvürü yaradan (yalnız molekulların 

toqquşması zamanı meydana çıxan itələmə 

qüvvələri nəzərə alınan) çox seyrəldilmiş qaz- 

lara deyilir. Təbiətdə ideal qaz yoxdur, yalnız 

real qazlar mövcuddur. Real qaz modeli olan 

ideal qazdan istifadə etməklə məsələnin həllinə 

baxılır. Burada ideal qazlarda molekullar ara- 

sındakı cazibə qüvvələri nəzərə alınmadığından, 

yalnız onların sürətləri hesabına baş verən 

dəyişikliklər, yəni molekulların kinetik enerjisi 

nəzərə alındığından buna molekulyar-kinetik 

nəzəriyyə deyildiyi şagirdlərin nəzərinə çatdırılır 

[3, s.4]. 

İdeal qaz anlayışının təyininin: termodinamik 

və molekulyar kinetik kimi iki forması möv- 

cuddur. Termodinamikada ideal qaz dedikdə, 

izotermik prosesdə həcmi ilə təzyiqi tərs mü- 

tənasiblik təşkil edən sabit kütləli qaz başa 

düşülür. Molekulyar-kinetik baxımdan ideal 

qaz dedikdə, molekullar arasında müəyyən 

məsafədə qarşılıqlı təsirdə olmayan, yalnız 

toqquşma zamanı mütləq elastiki zərbələr qa- 

nununa tabe olan və molekulu maddi nöqtə 

kimi qəbul edilən qazlar başa düşülür [1]. 

Ümumtəhsil orta məktəbin proqramında 

ideal qaz anlayışı ilə şagirdlər ilk dəfə X 

sinifdə tanış olurlar. Mövzunun məktəbdə ke- 

çirilmə ardıcıllığından asılı olaraq iki üsulla 

onun öyrənilməsi həyata keçirilir. Bütün hal- 

larda şagirdlərin ideal qaz anlayışının əlamət- 

lərinə, yəni ideal qaz modelinin sərhədlərinin 

termodinamik və molekulyar kinetik baxımdan 

izahında ziddiyətin yaranmamasına yönəltmək 

lazımdır. Molekulyar fizikanın öyrənilməsi 

zamanı müəllimin əsas vəzifəsi: istilik hadisə 

və proseslərinə, enerji anlayışına əsaslanan 

termodinamik və maddə quruluşunun mole- 

kulyar-kinetik təsəvvürlərinə əsaslanan statistik 

metodların birliyini həmişə qeyd etməlidir. 

Bu baxımdan, hadisələri təsvir edərkən, şa- 

girdlərin mənimsənilmiş biliklərini ümumi- 

ləşdirərək sistemləşdirmək lazımdır. Tempe- 

ratur, təzyiq, həcm, daxili enerji, ideal qaz 

kimi bir sıra anlayışları formalaşdırarkən, 

müəllim onların mahiyyətini həm termodina- 

mik, həm də molekulyar kinetik baxımdan 

təhlil etməlidir. 

İdeal qazın moleklulyar-kinetik nəzəriy- 

yəsinin əsas tənliyindən çıxan nəticə məktəb 

fizika kursunda xüsusi yer tutur. Öyrənilən 

makroskopik obyektin əvvəlcə kəmiyyətcə 

mikroskopik modeli qurulur. Burada sistemin 

mikroskopik xarakteristikasına – klassik me- 

xanika qanunlarına tabe olan molekulların 

koordinat və sürətlərinə baxılmaqla, sistemin 

makroskopik xarakteristikasının təbiəti, xüsusən 

də təzyiq və temperaturla əlaqədar əvvəlcədən 

müəyyən fikir yürütmək mümkün olur. Ona 

görə də, bu mövzunun öyrənilməsində şa- 

girdlərə baxılan mikroskopik parametrlər əsa- 

sında makroskopik kəmiyyətlərlə əlaqədər 

düzgün mülahizənin yürüdülməsini öyrətmək 

lazımdır. Hər bir düsturun çox böyük fiziki 

mənası və əhəmiyyəti vardır. Bunlar şagirdlərlə 

birlikdə geniş şəkildə araşdırılaraq təhlil edil- 

məlidir. 

Molekulyar fizika bölməsi fundamental təc- 

rübələrlə (Broun hərəkəti və s.) və qaz qanun- 

larını illüstrasiya (əyani təsvir) etdirən təcrü- 

bələrlə (Boyl, Şarl və s.) şagirdləri eksperimental 

tədqiqat metodları ilə tanış etməyə imkan verir. 

Bu bölməni öyrənərkən materiya haqqında an- 

layışlar daha da dərinləşir. Molekullar və 

atomlar materiyanın bir növü olmaqla materi- 

yaya xas olan xüsusiyyətə - hərəkətə malikdirlər. 

Molekullar və atomlar xüsusi növ hərəkətdə, 

istilik hərəkətində iştirak edirlər. İsitilik hərəkəti 

statistik qanunlarla təsvir olunur. Bu baxımdan, 

yuxarıda deyildiyi kimi məktəblilərə statistik 

və dinamik qanunauyğunluqlar arasındakı müx- 

təlifliyi, onlar arasındakı münasibəti göstərmək 

lazımdır [1, s.2]. 

Məktəb fizika kursunda molekulyar fizika 

bölməsi mexanika bölməsindən sonra öyrənilir. 

Proqramın belə olması bir tərəfdən fiziki ha- 

disələrin nəzərdən keçirilməsinin metodoloji 

prinsipinə uyğundur. Materiyanın hərəkət for- 

malarının mürəkkəblik ardıcıllığına görə (sa- 

dədən mürəkkəbə), digər tərəfdən, mikroha- 

disələri kəmiyyət səviyyəsində öyrənməyə və 

mexanika kursundan məlum olan fiziki kə- 

miyyətlərdən (sürət, kütlə, impuls, qüvvə, 

enerji və s.) istifadə etməyə imkan verir. 

Beləliklə, molekulyar fizika bölməsinin 

öyrənilməsi şagirdlərin elmi dünyagörüşünün 

formalaşmasına zəmin yaradır. Molekulyar- 

kinetik təsəvvürlərin yaranması tarixinə nəzər 
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salmaq böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir, 

belə ki, bu tarix elmin və onun metodlarının 

inkişafında bəşəriyyətin biliksizlikdən biliyə 

necə keçdiyini, ideya və fikir mübarizəsində 

həqiqi biliyin necə yarandığını özündə əks 

edir. Molekulyar fizika bölməsi təbiət hadisə- 

lərinin deduktiv metodla öyrənilməsini nümayiş 

etdirmək üçün əla imkan yaradır. Tədrsidə 

deduksiyanın istifadəsi şagirdlərin mücərrəd 

düşüncəsinin inkişafına öz töhfəsini verir. 

Fizika kursunun bu bölməsinin politexnik 

əhəmiyyəti də çox böyükdür. Molekulyar fi- 

zikanı öyrənməklə cisimlərin daxili quruluşunu 

bilmək, əvvəlcədən verilmiş xassələrə malik 

olan materialları yaratmağa, sərtliyini, istiliyə 

davamlılığını, metalların və ərintilərin istilik 

keçiriciliyini artırmaq üçün məqsədyönlü iş- 

ləməyə imkan verir. 
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L.S.Vıqotski, A.A.Leontyev və 
A.R.Luriyanın nitqin linqvistik 
tərəfinin inkişaf xüsusiyyətlərinə 
pedaqoji-psixoloji yanaşmaları 

Annotasiya. Müasir dövrdə psixolinqvistikanın sürətlə inkişafı 
yeni tədqiqat işlərinin aparılmasına geniş şərait yaratmışdır. 
Uşaqlarda nitqin yaranması və inkişafının öyrənilməsi müxtəlif 
sahə tədqiqatçıları: psixoloq, neyrofizioloq, loqoped və dilçilər 
tərəfindən aparılmış və bu prosesə yeni bir yanaşmanın meydana 
çıxmasına səbəb olmuşdur. Tədqiqatçılar problemi psixolinqvistik 
modellər əsasında izah etməyə çalışmışlar. Məqalədə isə L.S.Vıqotski, 
A.A.Leontyev, A.R.Luriyanın və digərlərinin nitqin yaranma mər- 
hələləri və inkişafı haqqında fikirləri təhlil edilərək, onlara psixoloji, 
linqvistik və loqopedik tərəfdən yanaşılmışdır. 

 

 

 
 

L.S.Vygotsky, A.A.Leontyev and A.R.Luria's 
pedagogical-psychological approaches to the 
developmental features of the linguistic side of 
speech 
Abstract. The rapid development of psycholinguistics in modern 
times has created ample conditions for new research. The study of 
the origin and development of speech in children has been 
conducted by researchers in various fields: psychologists, neu- 
rophysiologists, speech therapists and linguists, and has led to the 
emergence of a new approach to this process. Researchers have 
tried to explain the problem on the basis of psycholinguistic 
models. In the article, L.S.Vygotsky, A.A.Leontyev analyzed the 
views of A.R.Luria and others on the stages of development and 
development of speech and approached them from a psychological, 
linguistic and speech therapy point of view. 

 

Педагогико-психологические подходы Л.С.Выгот- 
ского, А.А.Леонтьева и А.Р.Лурии к особенностям 
развития лингвистической стороны речи 

Aннотация. Быстрое развитие психолингвистики в наше 
время создало условия для новых исследований. Изучение 
формирования и развития речи у детей проводилось исследо- 
вателями в различных областях: психологами, нейрофизио- 
логами, логопедами и лингвистами,и привело к новому подходу. 
Исследователи работали над проблемой на основе психолин- 
гвистических моделей. В статье анализируются взгляды 
Л.С.Выготского, А.А.Леонтьева, А.Р.Луриа и др. на этапы 
становления и развития речи, подходы к ним с психологической, 
лингвистической и логопедической точки зрения. 

mailto:kerimzadehz@gmail.com
mailto:kerimzadehz@gmail.com
mailto:kerimzadehz@gmail.com
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İnsanda nitqin yaranması, onun qavranıl- 

ması və istifadəsi müxtəlif əməliyyatları özündə 

cəmləşdirən, ierarxik, mütəşəkkil və mürəkkəb 

quruluşa malik olan çox səviyyəli bir prosesdir. 

Bu prosesin təzahürü, gedişi, onun səviyyə 

və əməliyyatı hər bir dilin səs tərkibi, lüğət, 

dil vahidlərini bir mənada birləşdirən qrammatik 

quruluş sintaksisinə müvafiq formalaşır və 

inkişaf edir. 

Nitqin yaranması prosesini tədqiqatçılar 

müxtəlif psixoloji və neyrofizioloji (L.S.Vı- 

qotski, N.İ.Jinkin, R.Kayns, K.A.Roqova), 

linqvistik (N.Xomski, V.F. Makey) və psixo- 

linqvistik (A.A. Leontyev, P.Y.Qalperin, Q.List, 

H.Hans) modellər əsasında izah etməyə ça- 

lışmışlar. Nitqin yaranma mərhələlərini müxtəlif 

alimlər həm kəmiyyət baxımından, həm də 

elmi baxımdan müxtəlif cür izah edir. Dilçilik 

məsələləri ilə bağlı bir sıra psixoloji prob- 

lemlərin həllində məhz L.S.Vıqotski, A.N.Le- 

ontyev, A.R.Luriya, C.Keroll, J.Piaje, C.Miller 

kimi psixoloqların böyük əməyi vardır. 

Psixolinqvistik yanaşma nitq pozulmalarının 

korreksiya edilməsində, eyni zamanda dil və 

nitq strukturlarının vahid bir sistem daxilində 

qarşılıqlı təsirinin anlaşılmasında loqopedik 

işin daha yüksək effektivliyinə kömək edir. 

Müasir loqopediyada nitq sistemi və onun 

pozulmaları probleminin öyrənilməsi L.S.Vı- 

qotski, A.R.Luriya, A.A.Leontyevin nitq fəa- 

liyyətinin mürəkkəb quruluşu, onun psixo- 

linqvisti əməliyyatların xüsusiyyətləri barədə 

təlimlərə əsaslanır. 

L.S.Vıqotski təfəkkürlə nitq arasındakı 

bağlılığı fikirdən sözə və geriyə bir hərəkət 

prosesi olaraq qəbul edərək onun hərəkətini: 

motiv - düşüncə - daxili nitq - xarici nitq, 

xarici (fiziki) və semantik (psixoloji) kimi 

xarakterizə etmişdir. Onun fikrinə görə, xarici 

nitqdə qrammatik və semantik (psixoloji) 

strukturların qarşılıqlı təsiri özünü göstərir. 

L.S.Vıqotski daxili nitqin semantik və qram- 

matik xüsusiyyətlərinin xarici nitqdə təzahür 

etməsini təhlil edərək, keçid prosesində onun 

daxili nitqdən həm quruluşuna, həm də ifadə 

etdiyi fikrin ümumi və genişliyinə görə fərq- 

ləndiyi fikrini irəli sürdü. 

L.S.Vıqotskinin məlum daxili və xarici 

nitq termin və anlayışları, yəni “daxili nitq 

sözsüz nitqdir”, “daxili nitqin xarici nitqə 

çevrilməsi ilə fikir sözdə tamamlanır” bu, de- 

yilən fikirlər son məqsədin məhz nitq yaratmaq 

olduğu hallarda özünü doğruldur [1, s.375]. 

Bu zaman fikir birinci və ikinci intellekt ob- 

razlarının vəhdəti şəklində formalaşır. Fikir 

səslənmə və ya yazılma anında nitq ehtiyacına 

uyğun olaraq tam şəkildə ikinci intellekt ob- 

razlarından nitqə çevrilir. 

L.S.Vıqotski və onun davamçıları tərəfindən 

nitqyaratma prosesinin reallaşmasını tələb 

edən və ya bunu zəruriyyətə çevirən faktorların 

xaricə və daxilə yönəlmiş olması baxımından 

nitqin iki qrupa bölündüyü iddia olunur. Bun- 

lardan birincisinin, yəni xaricə yönəlmiş fak- 

torlar əsasında formalaşan nitqin aktiv ünsiyyətə 

xidmət etdiyi qeyd olunur. 

L.S.Vıqotskinin “daxili nitqin xarici nitqə 

keçidi”, yəni nitqin yeni strukturda qurulması 

- daxili nitq birinci və ikinci intellekt obrazla- 

rının qarışıq kombinasiyası şəklində formalaşır. 

Nitq yaratma prosesi həmişə xaricə yönələn 

faktorlar əsasında reallaşır. İnsan tərəfindən 

söylənən və ya yazılan hər bir söz, ifadə, 

cümlə potensial olaraq kiminsə eşitməsi və 

ya oxuması məqsədilə söylənilir və ya yazılır. 

L.Vıqotski belə hesab edir ki, təfəkkür və 

nitq məsələsi elə psixoloji problemlər qrupuna 

aiddir ki, orada şüurun müxtəlif fəaliyyət 

növləri ön plana çıxır. “Bununla müqayisədə 

bütün digər məsələlər ikinci dərəcəli əhəmiyyət 

daşıyır və mahiyyətcə bu əsas məsələnin həl- 

lindən birbaşa asılıdır. Bu məsələni həll et- 

mədən, ikinci dərəcəli məsələlərin həllini nə- 

zərdə tutan problemlərin düzgün qoyuluşu 

belə mümkün deyil” [1, s.264]. 

L.Vıqotskiyə görə, təfəkkür və nitqin öy- 

rənilməsinin dönüş nöqtəsi odur ki, tam olanı 

tərkib hissələrinə deyil, tamın bütün xüsusiy- 

yətlərini özündə əks etdirən vahidlərə ayırıb 

öyrənmək lazımdır. 

L.S.Vıqotski göstərirdi ki, “ünsiyyət mütləq 

şəkildə ümumiləşdirmə və sözün mənasının 

təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Yəni, ümu- 

miləşdirmə ünsiyyətin inkişafı nəticəsində 

mümkün olur”. Digər tərəfdən isə, qeyd edir 

ki: “insanlara xas olan ali, psixoloji ünsiyyət 

formaları yalnız ona görə mümkündür ki, 

insan təfəkkür vasitəsilə gerçəkliyi ümumi- 



95  

Ziba Kərimzadə 
L.S.Vıqotski , A.A.Leontyev və A.R.Luriyanın nitqin linqvistik 

tərəfinin inkişaf xüsusiyyətlərinə pedaqoji-psixoloji yanaşmaları 

 

ləşdirilmiş şəkildə əks etdirir”. Bu qəbildən 

olan fikirlər irəli sürməklə L.S.Vıqotski “ümu- 

miləşdirmə və ünsiyyət, kommunikasiya və 

təfəkkürün vəhdəti”ni məntiqi şəkildə şərh 

etməyə çalışırdı [1, s.271]. 

L.Vıqotski uşağın fəaliyyətini müşayiət 

edən nitqi və ya hər hansı işi icra edən uşağın 

danışmasını onun sözlü düşünməsi kimi qəbul 

edirdi. İcra olunan tapşırıq çətinləşdikcə, 

uşağın fikir söyləməsinin çoxalması dərketmə 

və düşünmədə nitqin aparıcı rolu kimi qiy- 

mətləndirmişdir [1, s.840-842]. 

L.Vıqotski belə hesab edirdi ki,“fikir sözlə 

ifadə olunmur, o sözdə tamamlanır”. Məqsəd 

nitq yaratmaq olduqda bu, həqiqətən də, belədir 

[1, s.469]. 

Həm bütöv bir nitqin, həm də fərdi nitqin 

bir proqramı yaradılır, nəticədə daxili nitq 

kodunda predikativ nitq sistemi təşkil olunur. 

Fərdi bir nitq proqramı, mənalı, semantik bir 

əlaqə (“psixoloji sintaksis”) ilə əlaqəli bir 

mövzu, bir obyekt, bir predikat və s. kimi 

komponentləri əhatə edir. Bu mərhələdə qav- 

rama prosesində olan linqvistik mənalar sistem 

şəklində qəbul olunur. 

Leksik-qrammatik cəhətdən nitqi qəbuletmə 

mərhələsi mexanizm baxımından bir-birindən 

fərqlənən 2 əməliyyatı əhatə edir: müəyyən 

bir dilin kodlarında, yəni dil səviyyəsində 

həyata keçirilən sintaktik bir quruluş yaratmaq 

və onun leksik məzmunu yaratmaq əməliyyatı. 

Sonra isə, həyata keçirilməsi mərhələsi davam 

edir. 

L.S.Vıqotskinin fikirlərinə şərik çıxan 

A.A.Leontyev nitq prosesini: motiv - düşüncə 

(nitq niyyəti) - daxili proqramlaşdırma - leksik 

yerləşdirmə və qrammatik quruluş - motor 

tətbiqi - xarici nitq kimi xarakterizə etmişdir. 

A.A.Leontyev L.S.Vıqotskidən fərqli olaraq, 

nitqin hər hansı bir nitq niyyətinin (düşüncə- 

sinin) ortaya çıxmasını müəyyən edən bir mo- 

tivlə yarandığını qeyd edirdi. 

A.A. Leontyev, A.N.Leontyev və A.R.Lu- 

riyanın başlıca iradı fəaliyyət sözün önündəki, 

“ruhi” təyini ilə bağlıdır. Belə ki, onlar “ruhi 

fəaliyyət” fikrinin materializmlə deyil, idea- 

lizmlə bağlı olduğunu iddia etməklə ona idea- 

lizm damğası vurmuş, həmin fikri sovet psi- 

xologiyası və dilçilik elmi üçün “Non Grande” 

və ya qəbuledilməz elan etmişdilər [2, s.160]. 

A.Leontyev belə hesab edirdi ki, N.Xoms- 

kinin konsepsiyasının ən böyük çatışmazlığı 

onun real psixoloji fakt və hadisələrdən kənar 

olmasıdır. Belə ki, Xomskinin insan beyninin 

bəzi funksiyalarını EHM-in (Elektron hesab- 

lama maşınlarının) analoji funksiyaları əsasında 

şərhini qəbul-edilməz hesab edən A.Leontyev 

qeyd edirdi: “Nitqin formalaşması tamın hissəsi 

kimi, müxtəlif vəziyyət imkanlarına malik 

olan mürəkkəb bir sistemə daxildir və bu sis- 

temin özü də daha mürəkkəb olan başqa bir 

sistemə – insanın ictimai fəaliyyətlə əlaqəsi 

sisteminə daxildir”. N.Xomskinin isə məqsədi 

məlum olan əsasında məchulun funksiyasını 

şərh etmək olmuşdur [3, s.28]. 

Dil ilə bağlı anadangəlmə biliklər ideyasını 

psixoloji baxımdan tənqid edən A.R.Luriya 

əsası L.Vıqotski tərəfindən qoyulan və A.N.Le- 

ontyev tərəfindən inkişaf etdirilən psixoloji 

fəaliyyət nəzəriyyəsinin müəllifidir və məlum 

olduğu kimi, A.Leontyev “Nitq fəaliyyəti nə- 

zəriyyəsi”ni işləyib hazırlayarkən məhz A.N.Le- 

ontyev və A.R.Luriyanın bu nəzəriyyəsindən 

çıxış etmişdir. A.R.Luriyaya görə, “dilin dərin 

strukturları” birbaşa olaraq “fikrin” əsas kate- 

qoriyalarını əks etdirir; qrammatik strukturların 

intuitiv şəkildə “tanınması” onların 

tətbiqindən əsaslı surətdə fərqlənir; dil struktur 

vahidlərindən istifadə intuitiv “bilikdən” 

asılıdır. 

Fikrin dildə ifadəsi məsələsində isə, A.R.Lu- 

riya J.Piajenin aparmış olduğu çoxsaylı təcrübə 

və eksperimentlərə istinad edərək göstərir ki, 

burada birbaşa əksolunmadan söhbət gedə 

bilməz. Çünki qeyri-dil gerçəkliyi dil işarələri 

ilə birbaşa deyil, vasitəli formada, çevrilmiş 

şəkildə əks olunur [4, s.16]. 

A.R.Luriya belə hesab edir ki, dilin genetik 

köklərini dilin özündə axtarmaq lazım deyil, 

bu kökləri insanın elə fəaliyyətlərində axtarmaq 

lazımdır ki, orada “obyektiv gerçəklik əks 

olunur və ona ekvivalent olaraq subyektiv 

gerçəklik yaranır” [5, s.148]. 

Beləliklə, L.S.Vıqotski, A.A.Leontyev və 

A.R.Luriyanın nitqin linqvistik tərəfinin inkişaf 

xüsusiyyətlərinə pedaqoji-psixoloji yanaşmaları 

müasir dövrdə də öz aktuallığını saxlamışdır 

və elmin inkişafına şərait yaratmışdır. Linq- 

vistika və psixologiya elmlərinin kəsişmə nöq- 
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təsində yaranan psixolinqvistika ayrı-ayrı fikir, 

mülahizə və istiqamətlərdən, onların şərhlə- 

rindən ibarətdir. Psixolinqvistik məktəb və is- 

tiqamətlərdə ilkin məqsəd dilin psixoloji prob- 

lemlerini və ya dil ilə bağlı psixoloji problemləri 

öyrənmək olmuşdur. Psixolinqvistika elmi in- 

kişafının bəzi mərhələlərində qeyd edilən 

problemlərin həllinə maksimum dərəcədə ya- 

xınlaşmış, bəzi mərhələlərində isə kifayət 

qədər uzaqlaşmışdır. 
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Atropatena dövləti və Naxçıvan 

Annotasiya. Məqalədə Əhəmənilər monarxiyasının süquta uğra- 
masından sonra Naxçıvanın yeni yaranan Atropatena dövlətinin 
tərkibində qalması, bunun ən azı e.ə.III-I əsrlərdə davam etməsi, 
Atropatena dövlətinin yaradıcısı Atropatın fəaliyyəti, Atropatena 
dövlətinin ərazisi, onun təkcə Cənubi Azərbaycan ərazisini deyil, 
Şimali Azərbaycanın da müəyyən ərazilərini, xüsusilə Naxçıvanı 
əhatə etməsi tarixi faktlara, ilkin mənbələrə istinad edilərək əsas- 
landırılmışdır. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Atro- 
patena dövlətinin fəaliyyəti dövründə Naxçıvan bölgəsi onun hə- 
yatında mühüm rol oynamış, Naxçıvan bu dövlətin əsas əyalətlə- 
rindən, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri olmuş, Yaxın Şərq 
şəhərləri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələr yaratmış, Atropatenaya 
şimaldan olan basqınların qarşısını almış, dövlətçiliyin möhkəm- 
lənməsində tarixi rol oynamışdır. 

Atropatena state and Nakhchivan 
Abstract. The article describes the fact that after the collapse of 
the Achaemenid monarchy, Nakhchivan remained part of the 
newly formed state of Atropatena, which lasted at least in the III- 
I centuries BC, the activities of Atropatena, the founder of 
Atropatena, the territory of Atropatena, its territory , especially its 
coverage of Nakhchivan was substantiated with reference to 
historical facts and primary sources. As a result of the research, it 
was determined that Nakhchivan region played an important role 
in the life of Atropatena state, Nakhchivan was one of the main 
provinces, economic and cultural centers of this state, established 
economic and cultural ties with Middle Eastern cities, prevented 
attacks on Atropatena from the north, strengthened statehood. 
played a historical role. 

 

Государство Атропатена и Нахчыван 

Aннотация. В статье на основе исторических фактов и пер- 
воисточников обосновывается существование Нахчывана в 
составе государства Атропатена после распада монархии Аха- 
менидов, что длилось до III-I тысячелетий до н.э., о деятельности 
основоположника государства Атропатена – Атропата, о тер- 
ритории государства Атропатена, о вхождении в его состав не 
только территории Южного Азербайджана, а также части 
территорий Северного Азербайджана, особенно Нахчывана. 
В результате исследования выявлено, что во все время дея- 
тельности Нахчыванский край играл важную роль в жизни 
государства Атропатена, Нахчыван был одним из главных 
провинций, экономическим и культурным центром этого го- 
сударства, был важным звеном в торговле с городами Ближнего 
Востока, а также в предотвращении набегов с севера, в целом 
сыграл историческую роль в укреплении государственности. 

mailto:haciyev.i1951@gmail.com
mailto:haciyev.i1951@gmail.com
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Azərbaycanın tarixi torpaqlarında baş verən 

siyasi proseslər nəticəsində e.ə.IV əsrdə onun 

şimalındakı ərazidə Albaniya, cənubunda isə 

Atropatena dövləti meydana gəldi. Azərbay- 

canın cənubunda dövlətçilik ənənələrinin e.ə.III 

minillikdən genişlənməsi və Naxçıvanın cənub 

ərazidəki siyasi qurumlarla siyasi münasibətləri 

onu burada cərəyan edən hadisələrlə sıx əlaqə- 

ləndirmişdir. Bunun nəticəsi idi ki, Atropatena 

dövləti meydana gəldikdə Naxçıvan onun tər- 

kibinə daxil olmuşdur. T.e.d. H.Həsənova 

görə, Atropatena dövləti e.ə.VII əsrdə, Albaniya 

dövləti isə e.ə.I əsrdə yaranıb: “Albaniya döv- 

lətinin yarandığı ərazi e.ə. 612-ci ildən e.ə. 

II-I əsrlərə qədər Atropatena / Adorbayqan 

adlanan dövlətin tərkib hissəsi olub. Alban 

çarlığı kimmerlərin Qamir dövləti və skiflərin 

Aşquz çarlığının hüquqi varisi sayılır” [1, 

s.16]. 

Albaniya dövlətindən fərqli olaraq, Atro- 

patena dövlətinin mənbəşünaslığı və tarixşü- 

naslığı elə də geniş deyil. Bu sahədəki tədqi- 

qatlar içərisində İqrar Əliyevin rus dilində 

nəşr edilmiş “Atropatena tarixinin oçerki” və 

Abdulla Fazilinin “Atropatena e.ə. IV-e. VIII 

əsri” kitablarını qeyd etmək olar. Birinci kitab 

xronoloji cəhətdən e.ə. IV-e. I əsrlərini, ikinci 

kitab isə, adından göründüyü kimi e.ə. IV- 

e.VII əsrlərini əhatə edir [2, s.18]. İqrar 

Əliyevin monoqrafiyası tarixşünaslıqda ətraflı 

təhlil edilmiş və müsbət qiymətləndirilmişdir 

[19]. F.Əliyeva antik Azərbaycanın mədəniy- 

yətinə həsr etdiyi kitabında Midiya Atropatenası 

və Qafqaz Albaniyasının mədəniyyətini birlikdə 

araşdırmışdır [17]. Atropatena tarixinə yeddi 

cildlik Azərbaycan tarixində də xeyli yer ay- 

rılmışdır. Əsasən İqrar Əliyevin müəllifi olduğu 

həmin hissələrdə Atropatena tarixi ümumi- 

ləşdirilmiş şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. 

Ə.Sumbatzadə “Atropatena tarixi” məqaləsində 

dövlətin yaranması və fəaliyyətindən bəhs et- 

mişdir [15]. Naxçıvanın Atropatena dövrü 

tarixi üçcildlik Naxçıvan tarixinin birinci cil- 

dində ümumiləşdirilmişdir. Bu hissə əsas 

etibarı ilə arxeoloji materiallar əsasında ya- 

zılmışdır [14, s.92-95]. Son illərdə t.ü.e.d. 

H.Həsənovun Atropatena ilə əlaqədar apardığı 

tədqiqatlar ciddi maraq doğurur [16]. 

Sovet dövrü tarixi tədqiqatlarda Atropatena 

ilə Naxçıvanın əlaqələrindən bəhs edərkən 

qeyd edirlər ki, Naxçıvan Atropatenanın yox, 

Albaniyanın tərkibində olmuşdur. Lakin müs- 

təqillik dövrü tarixi tədqiqatlarda, xüsusilə 

V.Əliyev, V.Baxşəliyev, H.Həsənov, S.Qaşqay, 

R.Məlikov, B.Tuncay və b. tədqiqatçıların 

araşdırmalarında tarixin müəyyən mərhələlərin- 

də (məs. e.ə. III-I əsrlərdə) Naxçıvanın Atro- 

patenanın tərkibində olduğunu əsaslandırmışlar. 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının xüsusi 

cildində verilmiş xəritədə [3, s.174] Naxçıvan 

Atropatenanın tərkibində göstərilmişdir. 

Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra 

dünya tarixində ellinizm adlanan dövr başlayır. 

Bu dövr xronoloji cəhətdən e.30-cu illərinədək 

davam edir. Naxçıvanın Atropatena dövrü ta- 

rixinin, eyni zamanda, ellinizm kontekstində 

nəzərdən keçirilməsi onun ellin dövrü dövlətləri 

sistemində mövqeyi kimi vacib problemi 

ortaya çıxarır. 

Atropatena dövlətinin meydana gəlməsi 

Əhəməni satrapı Atropatın adı ilə bağlıdır. 

Tədqiqatçılar yazır ki, nəinki Cənubi Azər- 

baycan, eləcə də Şimali Azərbaycanın xeyli 

hissəsi Atropata tabe idi [18, s.52]. Atropatena 

dövlətinin ərazisinə Urmiya gölü ətrafında və 

Arazboyu (müasir Cənubi Azərbaycan), İran 

Kürdüstanı və müxtəlif dövrlərdə Şimali Azər- 

baycanın bəzi torpaqları daxil idi. “Atropate- 

nanın ərazisi şimal-qərbdə Qara dənizə, şimalda 

isə, Baş Qafqaz dağlarınadək olan əraziləri 

əhatə edirdi” (H.Həsənov, mənbə 16). Atro- 

patena dövlətinin banisi Atropat Əhəməni 

Şahı III Daranın dövründə Madanın satrapı 

idi [2, s.172]. Atropat e.ə. 331-ci ildə Make- 

doniyalı İsgəndərin Əhəməni hökmdarı III 

Daraya qarşı Qavqamela döyüşündə iştirak 

etmişdir. Döyüş III Daranın məğlubiyyəti ilə 

başa çatmış, Əhəmənilər dövləti dağılmışdır. 

Bütün bunlara baxmayaraq, məharətli dövlət 

xadimi, uzaqgörən siyasətçi və məşhur sərkərdə 

olan Atropat [12, s.12] Makedoniyalı İsgəndər 

ilə münasibətləri qaydaya sala bilmiş, yenidən 

satrap təyin edilmişdir. Makedoniya qoşunla- 

rının Hindistana yürüşü zamanı Böyük Madada 

e.ə.324-cü ildə baş vermiş üsyanı yatıran At- 

ropat üsyançıların başçısı Bariaksı Makedo- 

niyalı İsgəndərin yanına göndərmiş və bununla 

da fatehin daha çox etibarını qazanmışdı. At- 
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ropat İsgəndərə süvari amazonlardan ibarət 

100 nəfərlik dəstə bağışlamış, qızını onun 

görkəmli sərkərdələrindən olan Perdikkaya 

ərə vermişdi [4, s.78]. 

Atropatena dövlətinin meydana gəlməsi, 

siyasi tarixi və s. məsələlər barəsində Strabon 

məlumat verir. Onun yazdığına görə Midiya 

iki hissəyə ayrılır. Bir hissəsini Böyük Midiya 

adlandırırlar ki, baş şəhəri Midiya dövlətinin 

paytaxtı olmuş böyük şəhər Ekbatandır... İkinci 

hissə – Atropat Midiyasıdır. O öz adını sərkərdə 

Atropatdan alıb, hansı ki, bu ölkənin, Böyük 

Midiya kimi, makedoniyalılara tabe olunmasına 

yol vermədi. Doğrudan da, təntənə ilə çar 

elan edilən Atropat öz hökmü ilə bu ölkəni 

müstəqil elan etdi və indi də varislik onun ai- 

ləsində qalır... Bu ölkə Ermənistan və Matiandan 

şərqdə, Böyük Mitianadan qərbdə və hər iki 

ölkədən şimalda yerləşir; o cənubdan Matianaya 

və Hirkan dənizinin çuxurunun yanındakı vi- 

layətlərlə qonşudur [5, s.23-24]. 

Yeni yaranan dövlət ilk vaxtlar Mada ad- 

landırılsa da, sonralar banisinin adı ilə Atro- 

patena adlandırılmağa başlandı. Bəzi versiyalara 

görə, Azərbaycan sözü də mənşə etibarı ilə 

Atropatenaya gedib çıxır [6, s.291-292]. Tarixçi 

alim H.Həsənovun fikrincə, dövlətimizin və 

xalqımızın adlarının əsasını təşkil edən Atar- 

patena (Atropatena) Adorbayqan sözü nə fars, 

nə də yunan mənşəlidir: “V əsr Suriya mənbə- 

sinə görə, onun kökündə 2700 il bundan əvvəl 

dövlətimizi yaradan sərkərdənin valilik titulu 

olan “Arpat” və yaxud “Orbay” durur” [1]. 

Atropatena dövləti ellin dövlətləri sistemində 

mühüm yer tuturdu. Makedoniyalı İsgəndərin 

ölümündən sonra yaranan dövlətlərdən biri 

Selevkilər dövləti (e.ə. 312-64-cü illər. Roma 

tərəfindən dağıdılmışdır) idi. Ornot çayı üzə- 

rindəki Antioxiya onun mərkəzi şəhəri idi. 

E.ə.IV əsrdə I Selevk şərqə Atropatenanın 

sərhədlərinə qədər irəliləmişdi. Atropatena 

dövləti I Selevkin varislərinə ciddi müqavimət 

göstərdi. Bundan əlavə, Atropatena çarı Arta- 

bazan e.ə.III əsrin 20-ci illərində öz ərazisini 

genişləndirdi. Onun vaxtında ərazi Xəzər də- 

nizindən Kiçik Asiyaya qədər uzanırdı. Se- 

levkilər dövləti sonralar parçalanmış, onun 

tərkibindən Parfiya (e.ə.250-e. 224-cü illər. 

Sasanilər tərəfindən dağıdılmışdır) və Yunan- 

Baktriya dövləti (e.ə. 250-e.ə. 125-ci illər) 

ayrılmışdır. Az bir müddət ərzində parfiyalılar 

mövqelərini xeyli möhkəmləndirməyə nail ol- 

muş, asılı ölkələrdə Parfiya Arşakilərinin kiçik 

qolları hakimiyyətə gəlmişdir. Bu zaman 

dövrün siyasi hadisələrində əsas faktorlardan 

biri də Roma imperiyası idi. 

Atropatena dövləti siyasi sisteminə görə 

monarxiya idi. Burada e.ə. IV-e.ə. I əsrin əv- 

vəllərində dövlətin banisi Atropatdan sonra, 

Atropatilər sülaləsindən olan Artabazan, Mit- 

ridat (Mehradad), Dara (Daryuş), I Aryabarzan 

və I Artavard hökmranlıq etmişdir. Atropate- 

nanın yay paytaxtı Qazaka, qış paytaxtı isə 

Vera adlı qüdrətli qala olmuşdu. Atropatena 

dövlətində öz dili olan Atropaten xalqı for- 

malaşmışdı. 

Atropatilər sülaləsindən sonra Arşakilərin 

kiçik qolu hakimiyyətə gəlmiş Vanon, III Arta- 

ban, IV Artaban (Küdarz), Küdarz Horavda 

Vanon, II Pakor, II, III, IV Valagez, V Artaban 

və V Valagez hökmranlıq etmişdir [1, s.144]. 

Atropatenanın dövlət həyatında mühüm rola 

malik olan ordusu var idi. Strabonun yazdığına 

görə, bu ölkə hərbi qüvvə baxımından kifayət 

qədər böyükdür. Belə ki, o Apollonidin dediyinə 

görə, (döyüşə), 10000 atlı və 40000 piyada 

çıxara bilir [5, s. 24]. Atropatena inkişaf etmiş 

pul dövriyyəsinə malik idi [18, s.115]. 

Atropatena tarixinin e.ə.I əsrin əvvəlləri- 

nədək olan tarixi haqqında məlumatlar azdır, 

lakin Atropat dövründən sonra dövlətin həyatına 

dair mənbələrin məlumatının nisbətən geniş- 

ləndiyi e.ə.I əsrin ikinci yarısı-e. 30-cu illərinə 

aid tarixi hadisələr, xüsusilə xarici-siyasi 

həyata dair faktlar onun bölgədə ciddi rola 

malik olduğunu göstərir. Bu dövrün əsas məz- 

mununu Parfiya və Şərqə nüfuzu getdikcə 

möhkəmlənən Roma arasında mübarizə təşkil 

edirdi. Atropatena Antoninin məşhur “Parfiya 

ekspedisiyası” zamanı (e.ə. 38-ci il) Parfiya 

ilə bir cəbhədə çıxış etmiş, müttəfiqlər qalib 

gəlmişdilər [18, s.90-97]. Bu qələbə müttəfiqləri 

daha da birləşdirmək əvəzinə, tezliklə onlar 

arasında düşmənçiliyə səbəb oldu. Parfiya At- 

ropatenanın ərazisini ələ keçirmək fikrinə 

düşdü. Vəziyyəti belə görən Atropatena hökm- 

darı Artavazd Roma ilə yaxınlaşmağa başlayır. 

Hadisələrin sonrakı gedişi dramatizmi və siyasi 
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dinamikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Atropatena 

hökmdarı nəhayət, romalıların köməkliyi ilə 

Ermənistanda hakimiyyətə (e.ə. I əsr) nail ola 

bilir. 

Məlumdur ki, e.ə. 321-ci ildə Atropatena 

dövləti meydana gələndə Naxçıvan onun hü- 

dudlarına daxil olmuşdu. Lakin son tədqiqatlar 

Atropatenanın e.ə. 321-ci ildə deyil, e.ə. 612- 

ci ildə yarandığı fikrini irəli sürür. Bu ideyanın 

müəllifi t.ü.e.d. Həsən Həsənovdur. O bildirir 

ki, Atropatena ölkəsinin adı müasir “Azər- 

baycan” anlayışının fonetik versiyasıdır: “İndiyə 

kimi elmimizdə Atropatena dövlətinin Make- 

doniyalı İskəndərin ölümündən sonra e.ə. 321- 

ci ildə yarandığı bildirilir. Əslində Atropatena 

e.ə. IV əsrdə yaradılmayıb, e.ə. 321-ci ildə 

sadəcə olaraq, onun müstəqilliyi bərpa olunub. 

Roma tarixçisi Ammian Marsellin (IV əsr) və 

“Karki de Bet Selox” adlı Suriya xronikasına 

(V əsr) görə, e.ə. 612-ci ildə Aşşur imperiyasının 

süqutu nəticəsində Atropatena (Adorbayqan) 

adlı dövlət yaranıb” [16]. E.ə. 189-cu ildə ya- 

ranan Ermənistan çarlığının (Ermənistan çarlığı 

Van gölünün qərb sahillərində yaranmışdır – 

İ.H.) Artaksi və Zariadri təqribən e.ə. II əsrin 

70-60-cı illərində Strabonun məlumatına görə, 

“midiyalılardan (atropatenalılardan – İ.H.) 

Kaspiana, Favnitida və Basoropedanı (sonrakı 

Vaspurakan – Van gölü ilə Urmiya gölü ara- 

sındakı ərazidə yerləşən vilayət) tutub almışlar 

[13, s.56]. Lakin az sonra Arteşesin (Artaksinin) 

qoşununda güclü üsyan baş vermiş və e.ə.160- 

cı ildə Artaşes öldürülmüşdür. Bu hadisədən 

sonra Ermənistan tərəfindən zəbt edilmiş tor- 

paqlar Atropatenaya və başqa dövlətlərə qay- 

tarılmışdır. 

Ermənilərin Atropatena hökmdarlarına qarşı 

çıxışları Roma-Atropatena qüvvələri tərəfindən 

yatırılmışdı. Ermənistanda Parfiyaya meylin 

güclənməsi və Roma əleyhinə çıxışlarla əla- 

qədar olaraq e.ə.20-ci ildə romalılar bu ölkəyə 

qoşun yeritdilər. Onlar əvvəlcə atropatenalı 

Arttrobazdı, sonra isə II Ariobarzanı Ermənistan 

çarı elan etdilər. Mənbələrdə bu hadisədən 

bəhs edilərkən göstərilir ki, Ermənistanda 

qayda yaratmaq üçün Qay Sezar oraya gön- 

dərildi. Ermənilərin razılığı ilə o, əslən midiyalı 

olan Ariobarzanı onlara çar təyin etdi [13, 

s.57]. Atropatena şahı II Ariobarzanın Ermə- 

nistan üzərində hökmranlığı eramızın ikinci 

ilinədək davam etdi. 

Eramızın I əsrində Romada baş verən siyasi 

hadisələr nəticəsində onların mövqelərinin zə- 

ifləməsi, Atropatenaya da mənfi təsir göstərir. 

Eramızın 20-ci illərində Atropatilərin mövqe- 

yinin zəifləməsi o dərəcəyə çatır ki, bu sülalənin 

hakimiyyətinə son qoyulur. Hakimiyyət Parfiya 

Arşakilərinin kiçik qoluna keçir [18, s.103- 

104]. Yeni sülalə sasanilərədək (e. III əsri) 

Atropatenanı idarə edir. 

Qeyd etməliyik ki, son illərə qədər Azər- 

baycan tarixşünaslığında möhkəmlənmiş fikrə 

görə, guya Atropatena Arazdan cənubda möv- 

cud olmuşdur. Əslində, bu kökündən yanlış 

fikirdir. Məsələ burasındadır ki, Polibinin yaz- 

dığına görə, Atropatenanın bir hissəsi Fazisdən 

(Gürcüstandakı Rioni çayı) yuxarıda Pont 

(Qara dəniz) dənizinə, digər hissəsi isə Qirkan 

(Xəzər) dənizinə qədər uzanırdı: “...Bu sonuncu 

(Atropatena şahı Artabazan) bütün hökmdarlar 

içərisində ən qüdrətlisi və ən müdriki hesab 

edilirdi, atropatenalılar və qonşu xalqlar üzə- 

rində hökm edirdi... Qərar qəbul edildikdən 

sonra ordu dağları aşaraq Artabazanın Midi- 

yanın qonşuluğunda yerləşən, ondan ortadakı 

dağlarla ayrılan, Fasidadan yuxarıda yerləşən 

hissəsi Pont üzərində yüksələn, digər hissəsi 

isə, Qirkan dənizinə qədər uzanan ölkəsinə 

soxuldu. Bu ölkənin sərhədləri içərisində dö- 

yüşkən və özü-özünü at və müharibədə lazım 

olan digər şeylərlə təmin edən xalq yaşayır. 

Bu şahlıq hələ farsların dövründə mövcud idi 

və İsgəndərin dövründə o diqqətdən kənarda 

qalmışdı” [7]. 

Atropatenanın Arazdan cənubda olmasına 

dair fikirlər həm də siyasi məqsədlərlə bağlıdır. 

Burada əsas məqsəd növbə ilə Qarabağı, 

ardınca isə bütün Kür-Araz ovalığını türklərdən 

təmizləyərək ermənilərə hədiyyə etmək idi. 

Madam ki, Atropatena, yəni Azərbaycan Araz- 

dan cənubda yerləşmişdir və antik müəlliflər 

Araz çayının Ərməniyyə (Ermənistan) ilə At- 

ropatena (Azərbaycan) arasında sərhəd oldu- 

ğunu, Albaniyanın isə Kürdən şimalda yer- 

ləşdiyini və Kür-Araz ovalığının yalnız III- 

IV əsrlərdən etibarən Albaniyanın tərkibinə 

keçdiyini söyləmişlər, deməli, o dövrə qədər 

Kür-Araz ovalığının “Ermənistan” olduğu və 
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ərazilərdə guya ermənilərin yaşadıqları heç 

bir şübhə oyatmayacaq. 

Son illərdə Azərbaycanda aparılan tədqi- 

qatlar qeyd olunan fikrin tamamilə əsassız ol- 

duğunu təsdiq etmişdir. Naxçıvan ərazisindən 

əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələrinin 

Atropatena dövlətinin ərazisindən əldə edilən 

müvafiq nümunələrlə müqayisəsi təsdiq edir 

ki, Naxçıvan bu dövlətin tərkibində olmuşdur. 

V.Əliyev yazır ki, “Əhəmənilər monarxiyası 

Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən süquta ye- 

tirildikdən (e.ə.IV əsrdə) sonra, Naxçıvan 

yeni-yeni əmələ gələn Atropatena (Kiçik Mi- 

diya) dövlətinin tərkibində qaldı. Naxçıvan 

ərazisi e.ə. III-I əsrlərdə Atropatena dövlətinin 

tərkibində olmuşdur”[9, s.37]. Naxçıvan tari- 

xinin birinci cildində qeyd edilir ki, “Oğlanqala 

şəhərindən əldə edilmiş maddi mədəniyyət 

nümunələri Atropatena dövləti üçün xarakterik 

olmaqla Naxçıvanın Atropatenanın tərkib his- 

səsi olduğunu təsdiq edir” [14, s.95]. Naxçıvan 

şəhərində, Xaraba Gilanda, Oğlanqalada və 

bir çox kənd tipli yaşayış yerlərində Atropatena 

mədəniyyətinə aid abidələr, eləcə də Make- 

doniyalı İsgəndərin adına kəsilmiş gümüş sik- 

kələr-draxma və tetradraxmalar aşkara çıxa- 

rılmışdır [9, s.37-38]. 

Atropatena dövründə Naxçıvan bölgəsi də 

digər bölgələr kimi, dövlətin həyatında mühüm 

rol oynamış, lakin Naxçıvanın təbii-coğrafi 

şəraiti və siyasi nüfuzu dövlət həyatında xüsusi 

önəm daşımışdır. Bu məsələyə diqqəti cəlb 

edən tədqiqatçı qeyd edir ki, “Azərbaycan 

xalqının qədim təşəkkül tarixində Atropatena 

dövrü çox mühüm bir mərhələ olmuşdur. Nax- 

çıvan bu dövlətin əsas əyalətlərindən, iqtisadi 

və mədəni mərkəzlərindən biri olmuşdur. Azər- 

baycanın iki mühüm iqtisadi regionu – Urmiya 

ilə Naxçıvanın yaxınlığı, əlaqələri daha da 

möhkəmlənmişdir... Naxçıvan və Qazaka (At- 
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ropatenanın paytaxtı – İ.H.) şəhərləri Make- 

doniyalı İsgəndərə tabe olan Yaxın Şərq şə- 

hərləri ilə geniş iqtisadi-mədəni əlaqə yarat- 

mışdılar” [9, s.37]. 

Naxçıvan Atropatena dövlətinin siyasi ta- 

rixinin ən mühüm hadisələrində də fəal iştirak 

etmişdir. Oğlanqaladan eramızın əvvəlinə aid 

əldə edilmiş tapıntılar romalıların yuxarıda 

təsvir etdiyimiz yürüşləri zamanı Naxçıvanın 

bu prosesdəki yerini müəyyən etməyə imkan 

verir. Oğlanqalanın ikinci dövrünə aid yerli 

adama məxsus iki qulplu küp qəbirdə aşkar 

edilmiş tapıntılar bu fikri təsdiq edir. Bu ta- 

pıntılar Naxçıvanın Atropatena dövlətinin si- 

yasi-iqtisadi həyatındakı rolunu aydın şəkildə 

ifadə edir. Arxeoloji qazıntılar zamanı qəbirdən 

dörd gümüş sikkə tapılmışdır. Sikkələrin üz 

tərəfində Roma imperatoru Oktavian Avqustun 

portreti var idi. Ətrafında “CAESAR 

AVGVSTS DİVİ F PATER PATRİAE” sözləri 

verilmişdir. Sikkənin arxa tərəfində isə öndən 

arxasında nizələr olan qalxana söykənmiş və- 

ziyyətdə Sezar Qayus və Lusiusun təsvirləri 

vardır. Onun ətrafında isə “VGVSTİ F COS 

DESİG PRİNC İVVENT, CL CAESARES” 

yazılmışdır. Tədqiqatçının fikrinə görə, “sik- 

kələrin üçü numizmatik araşdırmalardan yaxşı 

məlumdur və ehtimal ki, e.ə. 2-ci il və bizim 

eranın 12-ci ilində kəsilmişdir. Digər hissələr 

isə daha kiçik diapozona malik olub e.ə. 2-ci 

il, bizim eranın 4-cü ili ilə tarixlənir” [14, 

s.94-95]. Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində 

aşkar olunan küp qəbirdən tapılmış Arşaki 

(Parfiya) hökmdarı I Qotarza aid mis sikkə 

və Naxçıvan yaxınlığındakı Urud (Arşaki 

hökmdarı Orodun adını əks etdirir) toponimi 

isə Parfiya ilə olan əlaqələri əks etdirir [14, 

s.95]. 

Naxçıvanın Atropatenanın digər bölgələ- 

rindən fərqli xüsusiyyətlərindən biri də ondan 

ibarət idi ki, o eyni zamanda Azərbaycanın 

şimalında baş verən hadisələrin də təsirinə 

məruz qalır, şimaldan olan hücumların qarşı- 

sında dayanmaqla, dövlətçiliyin möhkəmlən- 

məsinə köməklik göstərirdi. Azərbaycan tari- 

xindən məlumdur ki, “Albaniyanın və bitişik 

vilayətlərin ərazisinə şimaldan köçəri tayfaların 

girməsi eramızın hüdudunda və ilk orta əsrlərdə, 

xüsusilə güclənirdi. Yazılı qaynaqlar və arxeoloji 

məlumatlar bu zaman Albaniya ərazisinə sar- 

mat-massaget-alan tayfalarının soxulduğunu 

sübut edir. I əsrin son sülsündə Mingəçevir 

zonasında yeni qəbir tipləri və dəfn adətləri 

meydana gəlir. Burada ölüləri küplərdə dəfn 

etmək adəti qalmaqla bərabər, katakomba qə- 

birlərə, deformasiya olunmuş kəllələrə təsadüf 

olunur ki, bu da alanlara xas olan etnik əla- 

mətlərdir” [6, s.430]. Naxçıvanda aparılan ar- 

xeoloji qazıntılar zamanı bu tayfaların Naxçı- 

vana da hücumunu təsdiq edən materiallar 

aşkar edilmişdir. Kəngərli rayonunun Böyükdüz 

kəndi yaxınlığında daş qutu qəbirlər sarmat- 

alan yürüşləri ilə bağlanır. Bu fikir Biçənək 

(Şahbuz) və Göynük (Babək) kəndlərindən 

aşkar edilmiş tapıntılara da aid edilir. Sarmar- 

alanlar içərisində peçeneq və digər tayfalar 

da olmuşdur. Toponimik tədqiqatlar Biçənək 

kəndinin adının peçeneqlərlə əlaqəli olduğunu 

bildirir [14, s.95-96]. 

Eramızın I əsrində Azərbaycan dövlətləri 

olan Atropatena və Albaniyanın siyasi həyatında 

mühüm dəyişiklik baş vermişdi. Həm Atro- 

patena, həm də Albaniyada hakim sülalələr 

dəyişmişdi. Atropatena və Albaniyada yerli 

sülalələri Pafiya Arşakilərinin kiçik qolları 

əvəz etmişdi. Bu Parfiya dövlətinin siyasi ida- 

rəetmə xətti ilə bağlı idi. Parfiyalılar yerli 

dövlətləri mərkəzi hakimiyyətə tabe etməkdən 

daha çox, burada siyasi idarəetməni hakim 

Arşakilərin kiçik qollarına verməyi üstün tu- 

turdular. 

Azərbaycanda (Atropatena və Albaniya 

dövlətləri) Arşakilərin hakimiyyəti dövründə 

(I-III əsrlərdə) Naxçıvan Sünik vilayətinə 

daxil idi. F.Məmmədovanın yazdığına görə, 

görünür ki, Sünik alban qəbilələrinin ilkin 

birliyinə daxil olmayıb. Sünik siyasi cəhətdən 

müəyyən dövrlərdə (Ermənistanın 387-ci ildə 

bölüşdürülməsindən sonra) ya Albaniyadan, 

ya da Atropatenadan asılı olur, bəzi zamanlarda 

isə müstəqil olurdu [20, s.159]. 

Beləliklə, aydın olur ki, Naxçıvan Azər- 

baycanın qədim dövlətlərinin tərkibində olmuş, 

onlarla müəyyən münasibət və əlaqələr qura 

bilmişdir. Naxçıvan eyni zamanda Azərbaycanın 

dövlətçilik tarixində xüsusi mərhələ olan At- 

ropatena dövlətinin həyatında mühüm yer tut- 

muş, onun tarixinin bütün dövrlərini özündə 
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əks etdirmiş, bu dövlət üçün həm cənubdan, 

həm də şimaldan olan yadelli hücumlarının 

qarşısının alınmasında fəal iştirak etmiş, onun 

xarici iqtisadi əlaqələrində, mədəniyyətinin 

inkişafında vacib rola malik olmuşdur. Arşakilər 

dövründə də Naxçıvan siyasi hadisələrdə fəal 

iştirak etmiş və Azərbaycan dövlətçiliyinin 

möhkəmləndirilməsində də mühüm rol oyna- 

mışdır. 
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Annotasiya. Elmi məqalədə qeyd olunur ki, Sovet İttifaqının dağılması ilə 
əlaqədar olaraq türkdilli dövlətlər arasında hərtərəfli əlaqələrin inkişafı üçün 
şərait yaranmışdı. Sovet İttifaqına daxil olan türk respublikaları ilə Türkiyə 
arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin yaranmasına ehtiyac var idi. Məhz 
bunları nəzərə alaraq Türkiyənin baş naziri Süleyman Dəmirəlin Azərbaycan 
və Orta Asiyanın türk respublikalarına səfəri zamanı həmin ölkələrin rəhbərlərinin 
iştirakı ilə zirvə toplantısı keçirmək təşəbbüsü irəli sürülmüş və bu təşəbbüs 
qısa zamanda gerçəkləşmişdi. Ortaya çıxan bütün süni maneələrə və əngəllərə 
baxmayaraq, 1992-ci ildən başlayaraq türkdilli ölkələr arasında zirvə toplantılarının 
keçirilməsinə başlanılmış və on belə zirvə toplantısı keçirilmişdir. Bu zirvə 
toplantıları içərisində 2009-cu ilin oktyabrında Naxçıvanda keçirilən zirvə 
toplantısı özünün tarixi əhəmiyyəti, qəbul etdiyi mühüm qərarlar baxımından 
yaddaqalan olmuşdur. Qədim türk-oğuz yurdu oan Naxçıvanda həyata keçirilən 
bu tədbir türk dünyasının müasir dövr tarixində müstəsna yer tutmuşdur. 
Məqalədə bu məsələlər geniş araşdırılmışdır. 

 

 

The importance of the Nakhchivan Summit in 
strengthening the unity between the Turkic- 
speaking countries 
Abstract. The scientific article notes that in connection with the collapse of the 
Soviet Union, conditions were created for the development of comprehensive 
relations between the Turkic-speaking countries. There was a need to establish 
political, economic and cultural ties between the Turkish republics of the 
Soviet Union and Turkey. Taking this into account, during the visit of the Prime 
Minister of Turkey Suleyman Demirel to the Turkish republics of Azerbaijan 
and Central Asia, an initiative was put forward to hold a summit with the parti- 
cipation of the leaders of those countries, and this initiative was realized in a 
short time. Despite all the artificial barriers and obstacles, since 1992, summits 
have been held between the Turkic-speaking countries, and ten such summits 
have been held. Among these summits, the summit held in Nakhchivan in 
October 2009 was memorable in terms of its historical significance and 
important decisions. This event, held in Nakhchivan, the ancient Turkic-Oghuz 
land, has an exceptional place in the modern history of the Turkic world. The 
article examines these issues in detail 

Значение Нахчыванского саммита в укреплении 
единства между тюркоязычными странами 

Aннотация. В научной статье отмечается, что в связи с распадом Советского 
Союза были созданы условия для развития всесторонних связей между 
тюркоязычными государствами. Возникла необходимость создания поли- 
тических, экономических, культурных связей между входившими в Советский 
Союз турецкими республиками и Турцией. Учитывая это, в ходе визита 
премьер-министра Турции Сулеймана Демиреля в Азербайджан и тюркские 
республики Средней Азии была выдвинута инициатива о проведении 
саммита с участием руководителей этих стран, и она была осуществлена в 
кратчайшие сроки. Несмотря на все возникающие искусственные препятствия 
и препятствия, начиная с 1992 года, было начато проведение саммитов 
между тюркоязычными странами и проведено десять таких саммитов. 
Среди этих саммитов, состоявшийся в Нахчыване в октябре 2009 года, за- 
помнился своей исторической значимостью, принятыми важными решениями. 
Это мероприятие, проведенное в Нахчыване, древней тюрко-огузской 
земле, заняло исключительное место в современной истории тюркского 
мира. В статье эти вопросы были подробно рассмотрены. 
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XXI əsr tarixə qloballaşma əsri kimi daxil 

olmuşdur. Qlobal proseslərin inkişafı din və 

mədəniyyətdə, tarixi ənənəviliklərdə olan fərq- 

lərə baxmayaraq, dünya ölkələrinin və xalq- 

larının bir-birindən asılılığını dayanmadan ar- 

tırmışdır. Qloballaşma şəraitinin ilk mərhələsini 

və əhəmiyyətli bir istiqamətini meydana gətirən 

regional əməkdaşlıq XXI əsrdə də əhəmiyyətini 

itirməməkdə, tam əksinə, əhəmiyyətini daha 

da artırmaqdadır. XXI əsr bütün dünya döv- 

lətləri və millətləri arasında iqtisadi, siyasi, 

mədəni əlaqələrin artması, son nəticədə qlo- 

ballaşma ilə xarakterizə olunmaqla yanaşı, 

eyni zamanda ayrı-ayrı xalqların etnik-mədəni 

köklərinə yenidən dönüşü ilə xarakterikdir. 

İndi planetin bütün irili-xırdalı dövlət və mil- 

lətləri böyük qloballaşmaya aparan nəhəng 

inteqrasiya magistralına qoşulublar. Belə ki, 

XX əsrin 90-cı illərində NAFTA (Asiya Sakit 

Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı), MER- 

KOSUR (Argentina, Braziliya, Bolivya, Pa- 

raqvay, Uruqvay, Çili) və Karib Dövlətləri 

Təşkilatı strukturlaşaraq daha da güclənmişdir 

[4, s.28]. Təbii olaraq, bütün dünyada davam 

edən qloballaşma və regionallaşma zəngin ta- 

rixiylə dünya mədəniyyətinə böyük töhfələri 

olmuş türk respublikalarını da sahəsi xaricində 

buraxmamaqdadır. 

Qloballaşmanın gətirdiyi yeni hərəkətlər, 

əsrlər boyunca tarixi çətinliklərin təsiriylə 

parçalanmış, bir-birindən ayrı salınmış Türk 

dünyası qarşısında da yeni imkanlar meydana 

çıxarmışdır. Qloballaşmanın daha əhəmiyyətli 

istiqaməti regionallaşmadır. XX əsrin sonlarında 

türk dünyasının regionallaşmasını yeni mər- 

hələyə ucaltmaq üçün böyük imkanlar yaran- 

mışdır. 

Türkdilli dövlətlər arasında siyasi, iqtisadi 

və mədəni əlaqələr SSRİ-nin dağılmasından 

sonra, yəni 1991-ci ildən yaranmağa başlamış- 

dır. Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, 

Özbəkistan və Qırğızıstan kimi, yeni müstəqillik 

qazanmış türk respublikaları ilə Türkiyə ara- 

sında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə 

inteqrasiyaya nail olmaq üçün dövlət başçıları 

səviyyəsində siyasi-diplomatik münasibətlərin 

formalaşmasına və əlaqələrin intensivləşməsinə 

ehtiyac var idi [10, s.125]. Məhz bu zərurətdən 

qaynaqlanan istəyin reallaşması qarşılıqlı əla- 

qələrin prioritet istiqamətini təşkil edirdi. Tür- 

kiyənin o zamankı baş naziri Süleyman Dəmirəl 

1992-ci ilin may ayında Azərbaycan və Orta 

Asiya Respublikalarına səfəri zamanı həmin 

ölkələrin rəhbərlərinin iştirakı ilə zirvə toplantısı 

keçirmək təşəbbüsünü irəli sürmüşdü [1, s.33- 

37]. 

Uzun müddət sovet ittifaqının tərkibində 

olan türkdilli respublikalarla Türkiyə arasında 

“dəmir pərdə” yaradıldığından, yenicə forma- 

laşmaqda olan əlaqələri intensivləşdirmək, 

həyat qabiliyyətini artırmaq heç də asan deyildi. 

Bu ölkələrin siyasi rəhbərlərinin birgə zirvə 

toplantısını keçirmək MDB-nin təşkilatlanma 

mərhələsinə təsadüf etdiyindən Rusiya tərə- 

findən xüsusi qısqanclıqla qarşılanırdı. Cənubi 

Qafqaza nisbətən, Mərkəzi Asiyada Rusiyanın 

təsir dairəsinin daha güclü olması Türkiyənin 

regionda fəal siyasət yürütməsini mürəkkəb- 

ləşdirirdi. Lakin, bütün çətinliklərə baxmayaraq 

türkdilli dövlətlər arasında əsasən siyasi, 

iqtisadi və mədəni sahədə inteqrasiyanı təmin 

etməyi qarşıya məqsəd qoyan türkdilli dövlət 

başçılarının birinci zirvə görüşü 30-31 oktyabr 

1992-ci ildə Türkiyənin paytaxtı Ankarada 

gerçəkləşdirildi [10, s.95]. 

Ankarada gerçəkləşən birinci zirvə toplantısı 

tarixi bir günə - Türkiyə Cümhuriyyətinin 69- 

cu ildönümünə təsadüf etmişdi. Birinci zirvə 

toplantısının sonunda imzalanmış Ankara Bə- 

yannaməsində, bundan sonra belə görüşlərin 

müntəzəm olaraq keçirilməsi, müstəqilliyin 

qorunub saxlanması və daha da möhkəmləndi- 

rilməsi yönündə qarşılıqlı əlaqələri intensiv- 

ləşdirməyin zəruri olması xüsusi vurğulan- 

mışdır. 

Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan ikinci 

zirvə görüşü, MDB zirvəsi ilə eyni günlərə 

təsadüf etməsi səbəbindən təxirə salındı və 

daha sonra 1994-cü il oktyabrın 18-də İstan- 

bulda keçirildi [2, s.29]. 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının üçüncü 

zirvə görüşünün 1995-ci il avqustun 28-də 

Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə, dördüncü 

zirvə görüşünün isə, 1996-cı il oktyabrın 21- 

də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilməsi 

və müvafiq olaraq qırğızların Manas dastanının 

1000 illiyi və Əmir Teymurun 660 illiyi ilə 

əlaqədar tədbirlərlə əlaqələndirilməsi “zirvələrin 
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arxa plana keçməsi” fikirlərinin yaranmasına 

səbəb olurdu. Bundan sonrakı zirvələrin be- 

şincisi, 1998-ci ilin iyunun 9-da Qazaxıstanın 

paytaxtı Astanada, altıncısı 2000-ci ildə Bakıda 

təşkil edildi [3, s.149-152]. 

Dördüncü, Daşkənd zirvəsinə qədər bu 

zirvə görüşləri rəsmi olaraq, Türk Zirvəsi ad- 

lanırdısa, Daşkənd zirvəsində adı dəyişdirilərək 

Türk Respublikalarının Dövlət Başçılarının 

Zirvəsi adlandırıldı. Altıncı zirvə görüşündən 

sonra isə Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının 

Zirvəsi olaraq dəyişdirildi [10, s.101]. 

Bakıda keçirilən altıncı zirvə görüşündən 

etibarən, Türkmənistan və Özbəkistan zirvə 

görüşlərinə soyuq münasibət bəsləməyə baş- 

lamışdır. 2000-ci ildəki bütün zirvələrdə 6 

türk dövlətinin hamısı dövlət başçısı səviyyə- 

sində təmsil olunurdular. Bakıdakı zirvə gö- 

rüşündə isə, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan 

və Qırğızıstan dövlət başçıları səviyyəsində 

təmsil olunsa da, Türkmənistan və Özbəkistan 

parlament sədrləri səviyyəsində təmsil olun- 

muşdular [6, s.112]. 2001-ci aprelin 26-da 

keçirilən yeddinci İstanbul zirvəsində Türk- 

mənistan səfir səviyyəsində, digər dövlətlər 

isə dövlət başçıları səviyyəsində təmsil olun- 

muşdular [10, s.135]. 

2006-cı il noyabrın 17-də Türkiyənin An- 

talya şəhərində keçirilən səkkizinci zirvədə 

Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan 

dövlət başçıları səviyyəsində, Türkmənistan 

səfir səviyyəsində təmsil olunsa da, Özbəkistan 

ümumiyyətlə, zirvə görüşündə iştirak etmə- 

mişdir [7, s.6]. 

2008-ci ildə türkdilli dövlətlər arasında si- 

yasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə in- 

teqrasiya proseslərinin strukturlaşmasında mü- 

hüm hadisə baş verdi. Belə ki, hələ 2006-ci 

ildə keçirilən zirvə görüşündə Qazaxıstan pre- 

zidenti N.Nazarbayev parlamentlərarası bir 

birlik yaratmaq təklifini irəli sürmüşdü. Nəti- 

cədə, 2008-ci ilin oktyabrın 21-də İstanbulda 

Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan 

arasında Türkdilli Ölkələrin Parlament As- 

sambleyasının (TÜRKPA) yaradılması haq- 

qında İstanbul anlaşması imzalandı. TÜRK- 

PA-nın 29-30 sentyabr 2009-cu ildə Bakıda 

keçirilən birinci toplantısında Assambleyanın 

təşkilatlanması yönündə konkret qərarlar qəbul 

edilərək baş katiblik yaradıldı və büdcə müəy- 

yənləşdirildi [10, s.146]. Təşkilat çərçivəsində 

əməkdaşlıq siyasi, iqtisadi, mədəni və digər 

sahələrdə dövlətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin 

dərinləşməsində, TürkPa üzvü xalqlarının da 

yaxınlaşmasında önəmli bir vasitə olaraq gö- 

rülmüşdür. 

10 sentyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Res- 

publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX Zirvə 

Toplantısının 2009-cu il oktyabrın 2-3-də Nax- 

çıvan şəhərində keçirilməsi haqqında sərəncam 

imzaladı [8]. Təqdirəlayiq haldır ki, 2009-cu 

il oktyabrın 3-də Türkdilli Dövlət Başçılarının 

IX Zirvə görüşünə məhz ölkəmizin evsahibliyi 

etməsi türk ölkə və xalqlarının ictimai-siyasi 

həyatında mühüm tarixi səhifə açdı. Bu zirvə 

toplantısının məhz Azərbaycanda keçirilməsi, 

təbii ki, ölkəmizin türkdilli dövlətlər arasındakı 

nüfuzu, sürətli inkişaf səviyyəsi ilə bağlı idi. 

Bu mühüm strateji əhəmiyyətli tədbirin tarixi 

mədəni irsi ilə zəngin olan Naxçıvanda keçi- 

rilməsi də xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Naxçıvan 

zirvə toplantısı əvvəlki zirvə toplantılarından 

fərqli olaraq tarixə qəbul etdiyi konstruktiv 

qərarları ilə daxil oldu. Zirvə toplantısının 

Naxçıvanda keçirilməsi təkcə onun qədim 

Türk-Oğuz yurdu olması, zəngin dövlətçilik 

ənənələrinə malik olması, XX əsrin sonlarında 

milli-azadlıq hərəkatının buradan başlanması, 

üçrəngli bayrağımızın məhz buradan dalğa- 

lanması və s. kimi amillərlə deyil, eyni zamanda 

Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun rəhbərliyi ilə regionda böyük in- 

frastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə 

də bağlı idi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Tür- 

kiyə Prezidenti Abdullah Gül, Qazaxıstan Pre- 

zidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan Pre- 

zidenti Kurmanbek Bakiyev və Türkmənistan 

Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Xıdır Sa- 

parlıyevin Naxçıvanda iştirak etdikləri zirvə 

görüşü bir sıra mühüm qərarlarla yadda qaldı. 

Məhz həmin toplantıda çıxış edən Prezident 

İlham Əliyev türkdilli dövlət rəhbərlərinin 

1992-ci ildə keçirilmiş ilk zirvə görüşünü xa- 

tırladaraq ötən 17 il ərzində türkdilli ölkələr 

arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin, 

işbirliyinin möhkəmləndirilməsində əsaslı də- 
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yişikliklərin baş verdiyini söyləmişdi. O, həm- 

çinin bərabərlik prinsipinə əsaslanan əlaqələrin 

gücləndirilməsi, iqtisadi və sosial inkişafın 

sürətləndirilməsi baxımından böyük irəliləyişlər 

olduğunu xatırlatmışdı. 

Naxçıvan Zirvə toplantısında ölkələr ara- 

sında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi 

məqsədilə təkliflərin səsləndirilməsi və görüşdə 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 

yaradılması haqqında Saziş və Naxçıvan Bə- 

yannaməsinin imzalanması mühüm hadisə 

oldu. TürkPa-nın Bakıda keçirilən birinci top- 

lantısından bir neçə gün sonra Türk dünyasının 

siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə in- 

teqrasiyasının strukturlaşmasını yeni mərhələyə 

daşıyacaq çox mühüm tarixi hadisənin baş 

verməsi-Naxçıvanda Türkdilli Ölkələrin Əmək- 

daşlıq Şurasının yaradılması ilə yadda qalan 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə 

görüşünün keçirilməsinin böyük tarixi əhə- 

miyyəti var idi [5]. Son 17 ildə zirvə toplantıları 

şəklində keçirilən Türkdilli ölkələrin dövlət 

başçılarının zirvəsi Naxçıvanda yeni bir təş- 

kilatlanma yoluna qədəm qoydu. 

Qədim Türk-Oğuz yurdu olan Naxçıvanda 

həyata keçirilən bu tədbir ümumən Türk dün- 

yasının müasir dövrdəki tarixində, eləcə də 

Azərbaycanın xarici siyasətində kifayət qədər 

diqqətəlayiq bir yer tutur. IX Zirvə Toplantısı 

sələflərindən konkretliyinə görə fərqlənmiş, 

ümumən Türk dünyasının inkişafı üçün əsaslı 

təşəbbüslər irəli sürülmüş və gerçəkləşdiril- 

mişdir. Artıq burada Türkdilli dövlətlərin 

dövlət başçılarının zirvəsi institutlaşaraq Türk 

Şurası adını almışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl- 

ham Əliyev zirvə görüşünün keçirildiyi “Duz- 

dağ” mehmanxanasının konfrans salonunun 

qarşısında Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülü, 

Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevi, 

Qırğızıstan Prezidenti Kurmanbek Bakiyevi 

və Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin 

müavini Xıdır Saparlıyevi böyük hörmət və 

ehtiramla qarşılamışdı. 

Naxçıvan bəyannaməsinə əsasən, Türkdilli 

Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ-Türk 

Keneşi) kimi mühüm qurum yaradıldı ki, növ- 

bəti illərdə şura fəaliyyəti ilə türkdilli ölkələr 

arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə 

öz töhfəsini verdi. Mühüm tarixi hadisə olan 

Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının ya- 

radılması haqqında Naxçıvan Sazişinin elə 

ilk sətirlərində Türk soylu xalqlar arasındakı 

tarixi bağlar, ortaq dil, mədəniyyət və ənənələr 

vurğulanır, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik, 

yaxın qonşuluq və dostluq əlaqələrinin qurul- 

masının əsas məqsəd olduğu bildirilmişir [10, 

s.235-243]. 

Tərəflər arasında qarşılıqlı etimadın möh- 

kəmləndirilməsi; regionda və dünyada sülhün 

bərqərar edilməsi; xarici siyasət məsələlərinə 

ortaq yanaşmanın təşviq edilməsi; beynəlxalq 

terrorizm, separatçılıq, ekstremizm və transmilli 

cinayətkarlığa qarşı mübarizənin əlaqələndi- 

rilməsi; ortaq maraq kəsb edən bütün sahələrdə 

regional və ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndi- 

rilməsi; ticarət əlaqələri və investisiyalar üçün 

əlverişli şəraitin yaradılması; hərtərəfli və ba- 

lanslaşdırılmış iqtisadi yüksəlişə, sosial və 

mədəni inkişafa səy göstərilməsi; kütləvi in- 

formasiya vasitələri arasında əlaqələrin, eləcə 

də daha geniş miqyasda informasiya mübadi- 

ləsinin təşviq edilməsi; elm, texnologiyalar, 

təhsil və mədəniyyət sahəsində qarşılıqlı əla- 

qələrin genişləndirilməsi; hüquqi məlumatların 

mübadiləsinin, hüquq sahəsində əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi kimi missiyalar Şuranın fəa- 

liyyət sahəsinə daxildir. 

İmzalanan Naxçıvan Sazişi ilə artıq türkdilli 

xalqların tarixində yeni bir dövr başlayır. 

Bəzən baxış və yanaşmalarla bağlı, ölkələr 

arasında bir sıra problemlər yaşansa da, bu 

gün münasibətlər Türk dilinin əsasında, kökləri 

tarixdən gələn ortaq mədəniyyət dəyərləri ilə 

bəslənən, hər sahədə əməkdaşlığa yönələn 

təşkilata qovuşmuşdur. 

Türkdilli ölkələr arasında əməkdaşlığın ge- 

nişlənməsində Naxçıvanda keçirilən zirvə top- 

lantısının qəbul etdiyi qərarlar xüsusi önəm 

kəsb etmişdir. Naxçıvan sammiti Türkdilli 

dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının yaradılması 

haqda qərar və Azərbaycan prezidentinin çıxışı 

ilə yekunlaşmışdı. 

Eyni zamanda TÜRKPA-nın iclası olmuş, 

Assambleyanın nizamnaməsi qəbul olunmuş, 

katibliyi yaradılmış, büdcəsi müəyyən edil- 

mişdir. Naxçıvan Zirvə toplantısı həm də Pre- 

zident İlham Əliyevin TÜRKSOY Fondunun 
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yaradılması təşəbbüsünün dəstəklənməsi ilə 

yadda qaldı. Fondun məqsədi dünya siviliza- 

siyasının inkişafına əhəmiyyətli töhfə vermiş 

zəngin türk mədəni irsini qorumaq, tədqiq et- 

mək və dəstəkləməkdir. 

2010-cu il İstanbul sammitində Naxçıvan 

Sazişinin imzalanma gününün (3 oktyabr) 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü kimi 

qeyd edilməsini qərara aldılar. 

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 

2013-cü ildə Qəbələ şəhərində keçirilən III 

Zirvə toplantısındakı çıxışında Naxçıvanda 

Türk Şurasının yaradılmasını xatırladan Pre- 

zident İlham Əliyev bu qurumun türk xalqları 

və dövlətləri üçün əhəmiyyətini belə vurğula- 

mışdır: “Bizim xalqlarımızı ortaq tarix, mə- 

dəniyyət, müştərək dəyərlər birləşdirir. Əsrlər 

boyu bizim xalqlarımız bir-biri ilə sıx əlaqədə 

olmuşdur, əməkdaşlıq etmişik, bir yerdə ya- 

şamışıq, bir-birimizə dayaq, arxa olmuşuq. 

Bu gün isə müstəqil dövlətlər kimi biz bütün 

məsələlərdə bir yerdəyik, bir yerdə olmalıyıq. 

Hesab edirəm ki, Türkdilli Dövlətlərin Əmək- 

daşlıq Şurasının başlıca vəzifəsi xalqlar və 

ölkələr arasındakı birliyi daha da möhkəm- 

ləndirməkdir. Biz ikitərəfli formatda çox uğurlu 

fəaliyyət göstəririk. İqtisadi sahədə gözəl 

əməkdaşlıq aparılır, beynəlxalq aləmdə, bey- 

nəlxalq təşkilatlarda ölkələrimiz daim bir- 

birinə dəstək, arxa olur və bu da təbiidir. 

Çünki qardaş xalqlar bir-birinin yanında ol- 

malıdırlar” [11]. 

Türk dovlət başcılarının Zirvə toplantıları 

materiallarının araşdırılması aydın göstərir ki, 

Zirvə toplantıları türk dovlətləri arasında çox- 

tərəfli əməkdaşlıqda özunəməxsus yer tutur. 

Bu səviyyəli görüşlər türk xalqlarının tarixi 

inkişaf yollarının umumiliyini nəzərə almaqla 

onları XXI əsrdə əməkdaşlığın yeni, daha 

yüksək səviyyəsinə cıxarmağa, xalqlar arasında 

yaxınlaşmaya xidmət edir. Türkdilli dövlətlər 

arasında əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirən 

dönəmin Türkiyə prezidenti Abdulla Gül türk- 

dilli ölkələr arasında əməkdaşlığın güclən- 

məsində Naxçıvanda keçirilən IX zirvə top- 

lantısında qəbul edilən qərarların mühüm rol 

oynadığını bildirmiş, həmin qərarların əhə- 

miyyətini xüsusi vurğulayar qeyd etmişdir ki, 

Naxçıvanda bu konteksdə qəbul etdiyimiz 

mühüm qərarlardan biri də Türkdilli Ölkələrin 

Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasıdır. 

Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının Nax- 

çıvanda keçirilən IX zirvə görüşü Türkiyə, 

Azərbaycan, Özbəkistan və Türkmənistan ara- 

sında münasibətlərin keyfiyyətcə yeni mər- 

hələdə intensiv inkişafı, ümumi səylərin vahid 

məqsədlər naminə səfərbər olunması baxı- 

mından yadda qalmışdır. 

Beləliklə, bu illər ərzində ölkələrimiz və 

xalqlarımız arasındakı dostluq və qardaşlıq 

əlaqələri durmadan yuksələn bir xətlə inkişaf 

etmişdir ki, bu da Azərbaycan Prezidentinin 

apardığı siyasi xəttin nəticəsində mümkün ol- 

muşdur. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbay- 

canın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş tor- 

paqlarının işğaldan azad edilməsi istiqamətində 

apardığı ədalətli müharibədə Türkiyə Cüm- 

huriyyəti başda olmaqla digər türkdilli dövlətlər 

Azərbaycanı dəstəkləmişlər. Hələ Türkdilli 

ölkələrin dövlət başçılarının X zirvə toplantı- 

sında Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, 

“Türk dünyası böyük dünyadır. Vaxtilə türk 

dünyasının qədim və ayrılmaz diyarı olan 

Zəngəzur bölgəsinin Azərbaycandan qoparılıb 

Ermənistana verilməsi nəticəsində türk dünyası 

arasında olan coğrafi bağlantı pozulubdur. 

Biz xəritəyə baxsaq, görərik ki, əgər o, tarixi 

ədalətsizlik törədilməsəydi, bu gün vahid türk 

dünyası coğrafi baxımdan da bir məkan kimi 

yaşayacaqdı...”. Və biz inanırıq ki, 30 ildən 

sonra Ermənistanın işğalına son qoyaraq Azər- 

baycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən Ali 

Baş Komandan başda olmaqla Müzəffər Azər- 

baycan ordusu gələcəkdə də tarixi ədaləti 

bərpa edəcəkdir. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
parlamentinin iclas protokolları 
erməni vəhşiliyini öyrənən mənbə- 
lərdən biri kimi 

Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
yaranmış parlament və onun fəaliyyətinə nəzər salınır. Parlamentdə 
qəbul edilmiş qanunların həm öz dövründə, həm də müasir Azər- 
baycan Respublikası dövründə əhəmiyyəti ilə seçilməsi diqqətə 
çatdırılır. Parlamentin iclas stenoqramlarından məlum olur ki, 
parlament öz fəaliiyətində erməni məsələsi ilə də bağlı mühüm 
işlər görmüşdür. Məqalədə erməni millətçilərinin azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi vəhşiliklər analiz edilir. Həmçinin parlament 
üzvlərinin erməni quldurlarının yerli əhaliyə qarşı etdiyi talançılıqlar 
barədə məlumatları təhlil edilir. 

 

 

 

 
Minutes of the meeting of the parliament of 
the People's Republic of Azerbaijan as one of 
the sources of studying armenian brutalism 
Abstract. The article looks at the parliament formed during the 
Azerbaijan Democratic Republic and its activities. It is noted that 
the laws adopted by the Parliament are important both in their 
time and in the modern Republic of Azerbaijan. It is clear from 
the transcripts of the parliamentary session that the parliament has 
done important work on the Armenian issue in its activities. The 
article analyzes the atrocities committed by Armenian nationalists 
against Azerbaijanis. The information of the parliamentarians 
about the looting of the local population by the Armenian bandits 
is also analyzed. 

 

 
 

Протоколы заседания Парламента Азербай- 
джанской Демократической Республики как 
один из источников исследования армянского 
зверства 

Aннотация. В статье рассматривается парламент, сформиро- 
ванный в период Азербайджанской Демократической Респуб- 
лики, и его деятельность. Отмечается, что принятые парла- 
ментом законы важны как для своего времени, так и для со- 
временной Азербайджанской Республики. Из стенограмм за- 
седаний парламента видно, что парламент в своей деятельности 
проделал важную работу по армянскому вопросу. В статье 
анализируются зверства армянских националистов в отношении 
азербайджанцев. Также анализируется информация парла- 
ментариев о разграблении армянскими бандитами местного 
населения. 

mailto:qadir1976@inbox.ru
mailto:zaminalisoy@gmail.com
mailto:qadir1976@inbox.ru
mailto:zaminalisoy@gmail.com
mailto:qadir1976@inbox.ru
mailto:zaminalisoy@gmail.com


111  

Qadir Əkbərov, Zamin Əliyev 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin iclas 
protokolları   erməni   vəhşiliyini   öyrənən   mənbələrdən   biri   kimi 

 

 

XX yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq 

Azərbaycan ziyalıları çar Rusiyası hakimiyyət 

orqanlarının ucqarlarda idarəetmə işlərindəki 

yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində Qafqazda ya- 

ranmış erməni xaosu qarşısında milli iradə 

göstərərək təşkilatlanmağa başlamışdılar. İstər 

1905-1906-cı illərdə, istərsə də 1918-1920-ci 

illərdə baş vermiş erməni talanlarına qarşı 

həm milli burjuaziya nümayəndələri, həm də 

dövrün vətənpərvər ziyalıları vahid cəbhədə 

birləşirdilər. 1918-ci il 28 mayda əldə edilmiş 

müstəqillik bu mübarizədə qətiyyətliliyi daha 

da artırmışdı. 

Bu istiqamətdə görülən tədbirlər mövcud 

şəraitdə çox əhəmiyyət daşıdığından Azərbay- 

canın tarixi taleyini həll etmək iqtidarında 

olan milli ziyalılarımız, ictimai-siyasi xadim- 

lərimiz yaranmış reallıqdan düzgün nəticə çı- 

xararaq müstəqilliyimizin elan olunmasından 

sonra, həm dövlətçiliyin, həm də xalqın sabit 

həyat tərzinin təmin edilməsini əsas vəzifə 

kimi qarşılarına məqsəd qoymuşdular. 

1918-ci il dekabrın 7-dən 1920-ci il aprelin 

27-ə qədər fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan 

Xalq Cumhuriyyəti parlamenti mövcud olduğu 

zaman çərçivəsində dövlətçiliyimiz tarixində 

çox mühüm qərarlar qəbul etmişdi. 17 aylıq 

fəaliyyəti dövründə 145 iclas (yetərsay olmadığı 

üçün iclaslardan 15-i baş tutmamışdır) keçir- 

mişdir. Parlamentin müzakirəsinə 270-dən 

çox qanun layihəsi çıxarılıb ki, onlardan 230- 

a qədəri təsdiq edilib [8, s.132; 1, s.14]. 

Parlamentdə ölkənin daxili və xarici siyasəti, 

iqtisadiyyat və maliyyə vəziyyəti, qanunvericilik 

aktlarının müzakirəsi və qəbulu, ordu quru- 

culuğu və s. məsələlər müzakirə edilmişdir 

[4, s.155]. Qəbul edilmiş qanunlar həm öz 

dövründə, həm də müasir Azərbaycan Res- 

publikası dövründə öz əhəmiyyəti ilə seçilmiş, 

dövlətçilik tarixində iz buraxmışdır. Parlament 

öz fəaliyyətində erməni məsələsi ilə də bağlı 

mühüm işlər görmüşdür. Hökumətin qanun- 

verici orqanının iclaslarında erməni quldurla- 

rının fitnəkarlıqları barədə məlumatlar verilmiş, 

qərarlar qəbul edilmişdir. 

20 dekabr 1918-ci ildə Həsən bəy Ağayevin 

sədrliyi ilə parlamentin fövqəladə çağrılmış 

4-cü iclasında ermənilərin Azərbaycan ərazi- 

lərində törətdiyi qırğınlar müzakirə edilmişdir. 

Həmin tarixli iclasda katib Əhməd Cövdət 

gündəlikdə duran məsələni elan edərək bil- 

dirmişdir: - “Bu axır vaxtlarda varid olan xə- 

bərlərə görə Andranik təhti-komandasındakı 

qoşun ilə Azərbaycan Cumhuriyyətinin hü- 

dudunu keçib, Zəngəzur, Şuşa və Cəbrayıl 

qəzalarında bir çox kəndləri xarab edib, kö- 

məksiz xalqı bəzən qırıb, bəzən də səhralara 

salır”. Fətəli Xan Xoyski məsələyə münasibət 

bildirərək məlumat verir ki, Andranik iyul 

ayında Zəngəzur mahalında böyük dağıntılar 

törədərək bir çox kəndləri dağıtmış, Şuşa qə- 

zasına keçərək Əsgəran yolunu bağlamışdı. 

Məsələ ilə bağlı millət vəkillərinin fikirləri 

dinlənildikdən sonra yekdil bir bəyanat hazır- 

lanıb Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən 

oxunur: - “...Andranik çətəsi haqqında verilən 

izahatı eşidərək Azərbaycan Məclisi-Məbusanı 

vətənin təmamiyyət mülkiyyəsini, cümhuriy- 

yətin heysiyyəti və cümhuriyyət əhalisinin tə- 

mini-asayiş və hürriyyətinə aid məsələlərdə 

daha qəti və daha şiddətli siyasi və əsgəri təd- 

birlər görməsini qeyd edərək, belə tədbirlərin 

icrasında daimi məbusan heyətinin himayət 

və etibarinə məzhər olacağını bəyanla növbə- 

dəki məsələlərin müzakirəsinə keçməyi təklif 

edir” [2, s.111; 7, s.46]. Göründüyü kimi, bu 

iclasda erməni daşnaklarının Zəngəzur qəza- 

sında, Şuşa və Qarabağın bir sıra kəndlərində 

törətdikləri qırğınların qarşısının alınması ilə 

bağlı məsələnin müzakirəyə çıxarılması həmin 

dövrdə erməni canilərinin törətdikləri qırğın 

və talanlarının Azərbaycanın müstəqilliyinə 

qarşı yönəlmiş təhlükə olmasından xəbər ve- 

rirdi. 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin parla- 

mentinin 8 yanvar 1919-cu il tarixli 7-ci icla- 

sında 1917-ci ilin dekabrından 1918-ci ilin 

iyununa qədər olan dövrdə İrəvan quberniyası 

dairəsində 200-dən çox müsəlman kəndinin 

dağıdılması, insanların qətlə yetirilməsi, ev- 

eşiklərini atıb dağlara qaçmaları və aclıqdan, 

soyuqdan həlak olmaları haqqında məruzə 

dinlənilmişdir. Məruzədə ermənilərin Sürmə- 

lidə, İrəvanda, Şərurda, Üçmüəzzində qırğınlar 

törədərək Naxçıvan üzərinə hərəkət etmələri 

ilə də bağlı narahatlıqlar ifadə edilmişdir [2, 

s.153]. Bəhs edilən iclasın gündəliyində duran 

məsələlərdən biri də ermənilərin Lənkəranda 
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törətdikləri talanlar olmuşdur. Burada Yusif 

bəy Bayraməlibəyovun, Əsgər xan Talışıns- 

kinin, İsa bəy Əlibəyovun evlərinin dağıdılması, 

imarətlərinin at və mal-qara tövlələrinə çev- 

rilməsi xüsusilə vurğulanmışdır [2, s.164]. 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti parlamen- 

tinin 16 iyun 1919-cu il tarixli qırxsəkkizinci 

iclasında erməni canilərinin daha bir fitnəkarlığı 

ifşa olunur. İclasda erməni fraksiyası 11 iyun 

tarixində erməni kilsəsində polisin təhqiqat 

aparması ilə bağlı məsələni müzakirəyə çıxarır. 

Lakin Nəsib bəy Yusifbəylinin çıxışında polisin 

yoxlamaları nəticəsində əldə edilən maddi sü- 

butların heç də dinlə bağlı olmadığını millət 

vəkillərinə çatdırması mənfur ermənilərin 

çirkin niyyətlərini baş tutmağa imkan vermir. 

Məsələnin müzakirəsi zamanı kilsənin anbar- 

larından Denikin və Biçeraxovla əlaqəli sə- 

nədlərin, həmçinin patronların aşkar edildiyi 

vurğulanır [2, s.713]. Parlamentin sonrakı ic- 

laslarında da bu məsələ ilə bağlı müzakirələr 

aparılsa da erməni fraksiyası öz çirkin niy- 

yətlərinə haqq qazandıra bilmirlər. 

Parlamentin 7 iyul 1919-cu il tarixli 52-ci 

iclasında Qarabəyli Qara bəyin erməni qatil- 

lərinin Şuşada həyata keçirdiyi qətliamlar ba- 

rədəki məlumatlarından görünür ki, ermənilər 

azərbaycanlılara qarşı təxribatlar törətmək 

üçün, süni şəkildə ermənilərin talan edilməsi 

və onlara qarşı azərbaycanlılar tərəfindən güya 

qətllər törədilməsini iddia edirlər. Lakin aparılan 

araşdırmaların nəticələrində iclas zamanı 

erməni fitnəkarlığı bir daha millət vəkilləri 

tərəfindən pislənilmişdir [2, s.784; 5, s.139]. 

Şuşada ermənilərin törətdiyi hadisələr 8 iyul 

tarixli 53-cü iclasda da müzakirə edilmişdir. 

Ermənilərin Qarabağda törətdikləri qırğınlarda 

bolşeviklərin də olduğu istisna deyildi. Belə 

ki, parlamentin iclaslarının birində Xankən- 

dində, Əsgəranda baş vermiş erməni üsyanla- 

rının yatırılması ilə bağlı Azərbaycan Parla- 

mentinin bolşevik deputatı Qarayevin – “Azər - 

baycan kəndlilərinin erməni üsyanlarını yatıra 

biləcək gücü yoxdur. Yaxşısı budur, biz Qızıl 

Ordunu köməyə çağıraq, onlar bizə kömək 

etmək üçün Azərbaycana gəlsin və sonra Ana- 

doluya getsin” [6, s.54; 5, s.139-140] təklifi 

ilə çıxış etməsi onu göstərir ki, ermənilərin 

həyata keçirdikləri antiazərbaycan siyasəti, 

həm də bolşeviklərin gələcəkdə həyata keçi- 

rəcəkləri istila planları çərçivəsində həyata 

keçirilmişdi. 

Parlamentin 56-cı iclasında “İttihad” par- 

tiyasından olan millət vəkili Qarabəylinin çı- 

xışında ermənilərin Ermənistanda azərbay- 

canlılara qarşı törətdiyi vəhşilklər sadalanır. 

Həmçinin Ermənistanda yaşayan azərbaycan- 

lılara heç bir yardımın edilməməsi, bunun 

tam əksinə olaraq, Azərbaycan hökumətindən 

erməni əhaliyə yardımlar tələb edilməsi mə- 

sələsində ermənilərin saldıqları hay-küy mü- 

zakirəyə çıxarılmışdır [2, s.857]. Bu hadisələr 

zamanı bir məsələyə diqqət yetirdikdə görürük 

ki, ermənilər Azərbaycan sərhədləri daxilində 

talanlar törədir, evləri yandırır, insanları qətlə 

yetirir və bununla yanaşı da, azərbaycanlılarla 

bərabər ziyan çəkmiş ermənilərə Azərbaycan 

dövləti tərəfindən yardım edilməsi tələb edil- 

mişdir. Parlamentin iclas stenoqramlarına nəzər 

saldıqca bu kimi məsələlərin tez-tez müzakirə 

obyekti olduğunu müşahidə edirik. Lakin er- 

məni terror qruplarının Ermənistanda həyata 

keçirdikləri etnik təmizləmə tədbirləri nəticə- 

sində nə öldürülən azərbaycanlılar, nə də ki, 

yurd-yuvasından didərgin salınmış soydaşla- 

rımızla bağlı Ermənistan hökuməti heç bir 

qabaqlayıcı tədbir görməmişdir. Hərçənd ki, 

Azərbaycan tərəfi bu məsələyə etirazını bil- 

dirmişdir, lakin erməni talanları dayanmamış, 

onlarla bağlı heç bir tədbir görülməmişdir. 

Bu isə, onu göstərir ki, azərbaycanlılara qarşı 

Ermənistanda həyata keçirilən terror 

aktlarının arxasında bir başa o zamankı 

Ermənistan döv- lətinin rəhbərləri 

dayanmışdılar. 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Məm- 

məd Yusif Cəfərovun sədrliyi ilə 9 mart 1920- 

ci il tarixdə olmuş yüz otuzikinci iclasında 

Qars məsələsi müzakirə edilir. Parlament üzvü 

Şəfi bəy Rüstəmbəyov çıxış edərək bildirir 

ki, “Zəngəzurda erməni hökuməti tərəfindən 

müsəlmanlar qırıldı, köyləri dağıdıldı, bu hal- 

ların eyni İrəvan quberniyasında və Bayazid 

qəzasında da təkrar etdi. Biz fikir etdik ki, bu 

müvəqqəti bir şeydir, erməni qonşularımız 

sülh yoluna qayıdar. Fəqət yanlış bir fikrə 

zahir olduğumuzu anladıq. Biz görürük ki, 

erməni hökuməti özünün tutduğu məsləkdən 

ayrılmayır. Öz xaniman söndürən siyasətini 
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təqibdə davam edir. Şimdi də Kars vilayəti 

müsəlmanlarını qırmağa, onların köylərini da- 

ğıtmağa başlamışdır” [3, s.619]. Müzakirə 

edilən vəziyyətdən məlum olur ki, Ermənistan 

hökumət rəhbərləri öz çirkin planlarını vaxtaşırı 

icra etməyə çalışmış, istədikləri yerləri mü- 

səlmanlardan təmizləmək siyasəti həyata ke- 

çirmişlər. 

Həmin iclasda çıxış edən Nəsib bəy bölgə 

camaatının teleqramlarını məclis üzvlərinə 

çatdırır. Verilən məlumatlardan aydın olur ki, 

ermənilər fevralın 7-də Göyərçin kəndini yan- 

dırıb, büsbütün yerlə yeksan etmiş, Göyərçindən 

1200 qara mal və 2000 qoyunu özləri ilə apar- 

mışlar. Kənddə qalmış 24 kişi, 87 qadını qətlə 

yetirərək 175 evin bütün əmlakını ələ keçir- 

mişlər. Qızıl Kilsədən 5 yüz qaramal, 2 min 

qoyun və 135 evin bütün əşyalarını aparmışlar. 

Kənddə qalan iki nəfər 80 və 90 yaşlı qocanı 

qətlə yetirmişlər. 14 qadını və 27 körpə uşağı 

odda yandırmışlar. Fevralın 7-də Ağababa 

ərazi inzibati vahidinə daxil olan Qazançı 

kəndi də top atəşinə tutulmuşdur. Edilən hü- 

cumlar nəticəsində Balıqlı kəndində 4 nəfər 

öldürülmüş, iki nəfər isə yaralanmışdır [3, 

s.622]. 

1 aprel 1920-ci il tarixdə Məmməd Yusif 

Cəfərovun sədrliyi ilə keçirilmiş yüz otuz 

yeddinci iclasda daxili işlər naziri Mustafa 

bəy Vəkilov Qarabağ hadisələri barəsində 

izahat verərək göstərmişdir ki, martın 2-də və 

iki gün əvvəl Şuşa qalasında olan Azərbaycan 

əsgərlərinə ermənilər 200 nəfərlik dəstə ilə 

hücum etmişlər [3, s.663]. 

Nəzər salınan iclasların stenoqramlarına 

əsasən görürük ki, Azərbaycan hüdudlarında 

yaşayan erməni separatçıları və həmçinin, Er- 

mənistan dövlətinin antitürk ünsürləri Azər- 

baycan Xalq Cumhuriyyətinin ərazi bütövlü- 

yünə və dövlətçiliyinə qarşı müdaxilələr etmiş, 

dinc əhaliyə qarşı terror aktları törətmişlər. 

XX yüzilliyin əvvəllərində Rusiya imperiya- 

sının dağılmasından sonra, Qafqazda yaranmış 

müstəqil dövlətlər öz daxili istiqlaliyyətini 

qorumaq, inkişaf etdirmək məqsədi ilə həm 

qonşu dövlətlərlə, həm də beynəlxalq birliyin 

digər üzv dövlətləri ilə qarşılıqlı diplomatik 

əlaqələr qurmağa çalışırdılar. Lakin bölgədə 

bu gün olduğu kimi, ötən əsrin əvvəllərində 

də erməni millətçi təşkilatları sabitliyi pozmuş, 

öz ata-baba yurdunda yaşayan dinc əhalinin 

rahat yaşamalarına əngəl olmaqla, günahsız 

insanlara qarşı qətliamlar törətmiş, şəhərlərdə 

və kəndlərdə kütləvi dağıntılar aparmışlar. 

1988-ci ildən başlayaraq, 1994-cü ilə qədər 

Azərbaycana qarşı əsassız iddialar irəli sürərək 

ərazilərimizin 20%-ni işğal etmiş Ermənistan 

dövləti 2020-ci ildə layiqli cavabını alaraq 

işğal etmiş olduğu torpaqlardan çıxarılmışdır. 
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Azərbaycanda milli dövlətçilik 
təfəkkürü və onun formalaşması 

Annotasiya. Azərbaycan milli dövlətçilik təfəkkürünün əsas mənbəyi 
qədim Türk dövlətçilik mədəniyyətidir. Azərbaycanda milli dövlətçilik 
təfəkkürünün müəyyənləşməsində I Şah İsmayılın yaratdığı Səfəvilər 
dövləti xüsusi mərhələ təşkil edir. Xanlıqlar dövründə də Azərbaycanın 
milli dövlətçilik tarixində özünəməxsus yeri olub. XX əsrin əvvəllərində 
- 1918-ci ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olundu. 
Çünki hər bir xalqın ən böyük əsəri onun müstəqil dövlətidir. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranması milli dövlətçilik təfəkkürünü yenidən 
canlandırdı. XX əsrin ortalarında ölkədə milli dövlətçilik təfəkkürünün 
çiçəklənməsiüçün yenidən tarixi şərait yetişməyə başladı. Heydər 
Əliyevin respublikada rəhbərliyə gəlməsi ilə Azərbaycannəinki sovet 
dövlətinin – mərkəzin verdiyi imkanlar daxilində, hətta müəyyən 
maneələri dəf edərək müstəqil düşüncəyə meydan açdı. Beləcə, Azər- 
baycanda milli təfəkkür formalaşmağa başladı. Məqalədə məhz milli tə- 
fəkkür və onun formalaşması məsələlərinə aydınlıq gətirilmişdir. 

National statehood thinking and its formation in 
Azerbaijan 
Abstract. The main source of national statehood thinking in Azerbaijan 
is the culture of ancient Turkish statehood. The Safavid state created by 
Shah Ismail I is a special stage in the definition of national statehood in 
Azerbaijan. During the khanates, Azerbaijan had a special place in the 
history of national statehood. At the beginning of the 20th century, in 
May 1918, the Azerbaijan Democratic Republic was proclaimed. Because 
the greatest work of any nation is its independent state. The establishment 
of the Azerbaijan Democratic Republic revived the mentality of national 
statehood. In the middle of the twentieth century, the historical conditions 
for the flourishing of national statehood began to re-emerge in the 
country. With the coming to power of Heydar Aliyev in the republic, 
Azerbaijan challenged independent thinking within the opportunities 
provided by the Soviet state - the center, and even overcame certain 
obstacles. Thus, national thinking began to take shape in Azerbaijan. 
The article clarifies the issues of national thinking and its formation. 

Мышление национальной государственности 
и его формирование в Азербайджане 
Aннотация. Основным источником Азербайджанского национального 
государственнического мышления является древнетюркская культура 
государственности. Государство Сефевидов, созданное шахом Ис- 
маилом I, составляет особый этап в определении мышления нацио- 
нальной государственности в Азербайджане. В период ханств Азер- 
байджан также занимал особое место в истории национальной го- 
сударственности. В начале XX века - в мае 1918 года была провоз- 
глашена Азербайджанская Демократическая Республика. Потому 
что величайшим произведением каждого народа является его неза- 
висимое государство. Создание Азербайджанской Демократической 
Республики возродило мышление национальной государственности. 
В середине XX века в стране вновь начали складываться исторические 
условия расцвета мышления национального государственности. С 
приходом Гейдара Алиева к руководству республикой Азербайджан 
в рамках возможностей, предоставляемых не только советским го- 
сударством – центром, но и преодолев определенные препятствия, 
создал почву для самостоятельного мышления. Так в Азербайджане 
начало формироваться национальное мышление. В статье делается 
попытка обобщить вопросы национального мышления и его фор- 
мирования. 
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Azərbaycan milli dövlətçilik təfəkkürünün 

əsas mənbəyi qədim türk dövlətçilik mədə- 

niyyətidir. Azərbaycanda milli dövlətçilik tə- 

fəkkürünün müəyyənləşməsində I Şah İsmayılın 

yaratdığı Səfəvilər dövləti xüsusi mərhələ 

təşkil edir. Onu da qeyd edək ki, türk-oğuz 

mədəniyyətindən Azərbaycan mədəniyyətinə 

keçid də elə Səfəvilər dövründən başlanır. 

Səfəvilər dövlətinin dil, mədəniyyət siyasəti 

mövcud idi. Səfəvilər sarayında əsas ünsiyyət 

vasitəsi Azərbaycan dili idi. Çox təəssüf ki, 

Şah İsmayıl Xətainin övladları milli dövlət 

quruculuğu sahəsində qoyulmuş yolu davam 

etdirə bilmədilər. Xanlıqlar dövründə də, Azər- 

baycanın milli dövlətçilik tarixində özünə- 

məxsus yeri olub. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri müsəlman 

Şərqində xalqlar milli özünüdərk prosesini 

tam dəyəri ilə yaşayırlar, onlarda milli dövlətçilik 

düşüncəsi lazımi keyfiyyətdə qərarlaşır. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində 

milli özünüdərk Azərbaycan xalqının daxili 

ehtiyacı idi. Məhz, həmin ehtiyacın təsiri ilə 

XX əsrin əvvəllərində 1918-ci ilin mayında 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olundu. 

Çünki hər bir xalqın ən böyük əsəri onun 

müstəqil dövlətidir. Azərbaycan Xalq Cüm- 

huriyyətinin yaranması milli dövlətçilik tə- 

fəkkürünü yenidən canlandırdı. 

Cümhuriyyət mövcud olduğu iki ilə qədər 

müddət ərzində müxtəlif sahələrdə bir sıra 

uğurlar qazansa da, əsas tarixi əhəmiyyəti 

onda oldu ki, M.Ə.Rəsulzadənin sözləri ilə 

desək, millətə azadlığın nə olduğunu anlatdı. 

Sovetləşmə prosesində olan Rusiya özünə 

gəldikdən sonra “ucqarlar”a müdaxiləsini ye- 

nidən tam gücü ilə davam etdirməyə başladıqda, 

böyük ideallarla yaşayan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti elə bir müqavimət göstərmədən 

süqut etdi. Cümhuriyyətin qurucuları amansız 

repressiyalara məruz qaldı. Azərbaycanda 

“müstəqil” sosialist (kommunist) dövləti ya- 

radıldı... Dövlətin başına gətirilən milli kom- 

munistlər bir-iki ildən sonra aldandıqlarını 

anlasalar da, artıq gec idi. 1922-ci ildə Azər- 

baycanın yenicə yaradılmış SSRİ-nin tərkibinə 

daxil olması ilə yarımçıq müstəqilliyə də son 

qoyuldu. 

XX əsrin ortalarında ölkədə milli dövlətçilik 

təfəkkürünün çiçəklənməsi üçün yenidən tarixi 

şərait yetişməyə başladı. Lakin simvolik funk- 

siya daşıyan dövlət rəhbərləri respublikada 

həmin prosesin lazımi intensivlikdə getməsinə, 

milli dövlətçilik təfəkkürü olan kadrların for- 

malaşdırılmasına diqqət yetirmədilər. Heydər 

Əliyevin respublikada rəhbərliyə gəlməsi ilə, 

Azərbaycan nəinki sovet dövlətinin-mərkəzin 

verdiyi imkanlar daxilində, hətta müəyyən 

maneələri dəf edərək müstəqil düşüncəyə 

meydan açdı. 70-80-cı illərdə Azərbaycanda 

gedən milli oyanış, siyasi-ideoloji dirçəliş 

prosesinin nəticələri özünü 80-ci illərin sonu, 

90-cı illərin əvvəllərindəki xalq hərəkatında 

göstərdi. H.Əliyev xalqın enerjisinin, milli 

müstəqillik hissinin təzahürünə çalışır, onu 

dünyanın inkişaf etmiş xalqlarının səviyyəsinə 

çatdırmaq istəyirdi. Və bütün bunları böyük 

bir cəsarətlə, gördüyü işin düzgünlüyünə tarixi 

bir inamla edirdi. Əgər müqayisə aparsaq, 

etiraf etməli olarıq ki, Azərbaycanın dövlət 

rəhbərləri içərisində H.Əliyev qədər böyük 

idarəçilik təcrübəsinə malik ikinci bir şəxs 

olmamışdır. Onun imzasına 60-cı illərin sonu, 

70-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycanın hər 

yerində, iqtisadi, ictimai-siyasi, mənəvi-ideoloji 

həyatın, demək olar ki, bütün sahələrində rast 

gəlmək mümkündür. 70-80-cı illərin Azər- 

baycanı ən müxtəlif baxımlardan “Heydər 

Əliyevin Azərbaycanı” adlandırmaq üçün hər 

cür əsas vardır. Sovet dövləti dağıldıqdan 

sonra, Azərbaycanda ən çox xatırlanan, müstəqil 

respublikanın dövlətçiliyini formalaşdırmağa 

dəvət edilən, istedadına istinad olunan şəxs 

H.Əliyev idi. 

Xalq hərəkatının, müxtəlif xarakterli mü- 

naqişələrin təşkili ilə hakimiyyətə gələn qüv- 

vələrin dövlət idarəçiliyi sahəsində təcrübə- 

sizliyi ortaya çıxanda isə, Azərbaycanın məhz 

“H.Əliyevin Azərbaycanı” olduğu bütün ay- 

dınlığı ilə təzahür etdi. Bir sıra siyasi tarix 

mütəxəssisləri, publisistlər 1993-cü ilin iyun 

“qiyam”ını H.Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində 

xüsusi hadisə kimi təqdim edirlər. Lakin bu- 

nunla razılaşmaq çətindir. H.Əliyevin haki- 

miyyətə gəlişi 90-cı illərin ilk aylarından artıq 

reallıq idi. Bir-birinin ardınca baş verən hadi- 

sələrin inersiyası, get-gedə güclənən xaos “öl- 

kənin sahibi”ni tələb edirdi. Hüdudsuz “de- 
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mokratiya”nın, müxtəlif mərkəzlərdən idarə 

olunan hərc-mərcliyin, hakimiyyət uğrunda 

mübarizənin mahiyyəti, iç üzü ortaya çıxdıqca 

və nəhayət, H.Əliyevin yaratdıqları xalqın 

gözləri qarşısında dağıldıqca böyük dövlət 

qurucusuna, ictimai harmoniya ustasına meyil 

də güclənirdi. O, Azərbaycan xalqına yalnız 

bilavasitə idarəedici, dövlət qurucusu kimi 

yox, tarix kimi də lazım idi. 80-ci illərin sonu, 

90-cı illərin əvvəllərində xalqın fəhmi ənənəvi 

olaraq istinad edəcəyi, üzərində yüksələcəyi 

tarixi də axtarıldı. Həmin tarixin xronologiyası 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən başlasa 

da, cümhuriyyətin “praktika”dan deyil, “nə- 

zəriyyə”dən ibarət olması ona əsaslanmağa 

imkan vermirdi. 

Azərbaycan SSR tarixinin H.Əliyev döv- 

rünün milli yüksəliş təcrübəsi isə, kifayət 

qədər zəngindir. 1993-cü ilin ortalarında Azər- 

baycan cəmiyyəti artıq demokratiyanı hərc- 

mərclikdən xilas etmək uğrunda mübarizə 

aparmaq üçün özündə qüdrət tapdı. Bu isə, 

birinci növbədə onda təzahür etdi ki, xalq 

uzun illər ərzində yetirmiş olduğu tarixi liderə 

inamını sonsuz bir enerji ilə ifadə etdi. Və 

həmin inam xırda “xalq qəhrəmanları”nın, 

heç bir tarixə söykənməyən siyasət fəallarının 

“obraz”ını ictimai təfəkkürdən bütünlüklə silib 

atdı. Ona görə ki, bu “qəhrəman”ları, bir daha 

təkrar edirik ki, tarix yox, təsadüflər mövcud 

ictimai-siyasi problem ortaya çıxarmışdı. Tarix 

onları inkar edirdi. Azərbaycanı H. Əliyev 

xilas etdi. Onu bir dövlət kimi məhv olmaqdan 

Heydər Əliyev qurtardı [6, s.174, 438]. 

Azərbaycanın qurtuluşu H.Əliyevin şəxsində 

təzahür edən böyük bir milli, ictimai-siyasi 

enerjinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün ola 

bilərdi. Və belə də oldu... H.Əliyevin Azər- 

baycanın xilası üçün gördüyü işlərin miqyasını 

müəyyənləşdirmək yox, ancaq təsəvvür etmək 

mümkündür. Bu, epik bir miqyasdır - bu fəa- 

liyyət xalqın yalnız bu gününü müəyyən etmir, 

onun gələcəyinə əhəmiyyətli təsir göstərir ki, 

bu mənada Azərbaycanın qurtuluşu bu günlə 

məhdudlaşmayan, gələcəyə getdikcə tarixi 

məzmunu daha yaxşı dəyərləndiriləcək bir 

hadisədir. 

Azərbaycanın qurtuluşunun yekunu, yaxud 

nəticəsi qurtuluşun Azərbaycanıdır. O Azər- 

baycan ki, müxtəlif nəsillərdən olan azərbay- 

canlılar onu arzulamış, onun qurulması uğrunda 

mübarizə aparmışlar. Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin 1993-cü il 15 iyun tarixli ic- 

lasındakı çıxışında H.Əliyev həmin mübarizənin 

tarixi mahiyyətini ifadə edərək demişdir: 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstə- 

qilliyi 1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan 

Demokratik Respublikasının ənənələri əsasında 

müasir tələblərlə, dünyada gedən proseslərlə 

bağlı olaraq təmin olunmalıdır. Bu sahədə 

mən daim çalışacağam və heç kəsin şübhəsi 

olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini 

harada olursa-olsun, yalnız və yalnız Azər- 

baycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi 

inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm”. Bu sözlərin 

deyilməsindən o qədər də böyük zaman keçmir, 

lakin dahi mütəfəkkir, dövlət qurucusu həqi- 

qətən, müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsaslarını 

yaratmış, onun demokratik inkişaf yolunu is- 

tiqamətləndirmişdir. 

H.Əliyevin zəkası öz nuru ilə yalnız bu 

gün deyil, sabah da müstəqil respublikanın 

gələcəyini işıqlandıracaq, ona müasir dünyanın 

üzvi tərkib hissəsi olmaq üçün hər cür stimul 

verəcəkdir. Çünki H.Əliyev müdrikliyi yalnız 

bir insanın fərdi qabiliyyətinin nəticəsi deyil, 

bütövlükdə mənsub olduğumuz xalqın tarixi 

iradəsinin ifadəsidir. Həmin iradə idi ki, milli 

dəyərlərin böyük daşıyıcısına 1993-cü il 15 

iyun tarixli (və tarixi!) iclasda aşağıdakıları 

dedirtmişdi: “... Azərbaycan Respublikası bun- 

dan sonra onun başına nə gəlirsə-gəlsin, müs- 

təqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin 

tərkibinə daxil olmayacaq, heç bir başqa döv- 

lətin əsarəti altına düşməyəcəkdir”. 

Bununla belə, H.Əliyev bildirdi ki, Azər- 

baycanın müstəqilliyini sadəcə elan etmək nə 

qədər sevindirici hal olsa da, həlledici bir şey 

deyil. Müstəqillik uğrunda illər boyu, tədricən 

həm tələsmədən, həm də gecikmədən mübarizə 

aparmaq, millətin daxilindəki “kimdənsə asılı 

olmaq” hissini, inersiyasını öldürmək lazımdır. 

Çünki xalq bəzən müstəqillik uğrunda “mü- 

barizə” prosesində məhz müstəqilliyini itirir. 

Odur ki, qurtuluşun Azərbaycanı taleyin ixti- 

yarına buraxılmış bir dövlət təsəvvürü deyil. 

Dünyanın böyük dövlət qurucusunun, dahi 

mütəfəkkirin düşünüb müəyyənləşdirdiyi “ritm” 
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üzrə hərəkət edən, get-gedə möhkəmlənən elə 

bir sosial-siyasi reallıqdır ki, bizim hər birimizin 

azərbaycanlı kimi vətəndaş xoşbəxtliyi ondan 

asılıdır. Və ona görə də, biz çalışmalıyıq ki, 

Azərbaycan uzun illərdən, əsrlərdən sonra, 

ilk dəfə müstəqilliyini aldıqdan sonra bütün 

dünyaya öz tarixi nailiyyətlərini, öz milli ənə- 

nələrini nümayiş etdirə bilsin. 

H.Əliyev yaxşı bilirdi ki, “Azərbaycan on 

illərlə, yüz illərlə bu torpaqda yaşayan bütün 

insanların vətəni olub, bundan sonra da vətəni 

olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazi- 

sində olan hər bir vətəndaş milliyyətindən, 

dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı ol- 

mayaraq eyni hüquqa malik olmalıdır”. Bir 

illik hakimiyyəti dövründə milləti yüz yerə 

bölənlər düşünmürdülər ki, müxtəlif etnosların, 

etnik maraqların önündə “reverans” edən 

dövlət uzun zaman yaşamaz. Və sonrakı pro- 

seslər də göstərdi ki, etnik münasibətlər sahə- 

sində 1991-1992-ci illərdə, 1993-cü ilin birinci 

yarısında buraxılmış səhvlər özünü büruzə 

verir. Azərbaycan dövlətinin qurucusu bir neçə 

il məhz keçmiş səhvlərin düzəldilməsi ilə 

məşğul oldu. Qurtuluşun Azərbaycanı yalnız 

1995-ci ildən sonra normal inkişaf yoluna 

düşməyə başladı ki, bunun da ilk rəsmi ifadəsi 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

oldu. Azərbaycan Prezidentinin bilavasitə rəh- 

bərliyi ilə hazırlanmış Konstitusiya məhv ol- 

maqdan xilas edilmiş, qurtulmuş Azərbaycanın 

pasportu idi [1]. 

Artıq neçə illərdir ki, müstəqil Azərbaycan 

Respublikası yaşayır, dünyanın üzvi tərkib 

hissəsi olmaq uğrunda mübarizə aparır. Bu 

mübarizənin qalibiyyətini təmin edən əsas 

qüvvə isə, heç şübhəsiz, H.Əliyevin şəxsiy- 

yətində təzahür edən milli iradə, möhtəşəm 

xalq ruhudur ki, Azərbaycanı hər cür iqtisadi, 

sosial-siyasi problemlərdən çıxararaq gələcəyə 

-əbədi müstəqilliyə aparır. 

Azərbaycan xalqı - azərbaycanlılar dünyanın 

müxtəlif ölkələrində İranda, Rusiyada, Türki- 

yədə, Gürcüstanda, ABŞ-da, İngiltərədə, Al- 

maniyada, Fransada, Skandinaviyada, Baltik- 

yanı ölkələrdə və digər yerlərdə yaşasalar da, 

onları bir-birinə bağlayan - Vətəndir. 

Müşahidələr göstərir ki, Heydər Əliyevin 

siyasi fəaliyyətində müstəqil Azərbaycan döv- 

lətinin daxili möhkəmliyini, xarici (beynəlxalq) 

nüfuzunu qorumaq nə qədər möhtəşəm yer 

tutursa, Azərbaycan xalqının dünya azərbay- 

canlılarının milli birliyi, dünya xalqları içəri- 

sində özünə layiq mövqe qazanması uğrunda 

mübarizə də, o qədər mühüm əhəmiyyət da- 

şıyır. 

H.Əliyev dünya azərbaycanlılarının həm- 

rəyliyi, milli birliyi uğrunda mübarizəyə res- 

publikaya (Naxçıvana) qayıtdığı ilk aylardan 

başladı.1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ali Məclisi hər il de- 

kabr ayının 31-nin Dünya azərbaycanlılarının 

həmrəylik günü kimi qeyd olunması barədə 

qərar verdi [5, s.271-274]. Həmin qərarın 

qəbul edilməsi Ali Məclisin sədri H.Əliyevin 

bilavasitə təşəbbüsü idi. Və 1991-ci ilin 31 

dekabrı Naxçıvanda müxtəlif ölkələrdən, xü- 

susilə İrandan, Türkiyədən gəlmiş azərbay- 

canlıların iştirakı ilə bayram edildi. Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin qərarı Azərbaycan Res- 

publikası Ali Soveti tərəfindən rəsmən müdafiə 

edilsə də, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

günü Azərbaycan Respublikası miqyasında 

yalnız 1993-cü ildə qeyd edildi. 

Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycan rəh- 

bərliyinə gəlməsi ilə, Azərbaycan öz müstə- 

qilliyini əldə etdi. Müstəqil Azərbaycanın hər 

bir sahəsində geniş inkişaf üfüqləri açıldı. Di- 

limizin, ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizin 

inkişafı istiqamətində böyük işlər görüldü. 

Sovet dövrü Azərbaycana minlərlə orta, 

onlarla ali məktəb, teatrlar, muzeylər, sərgi 

salonları vermişdir. Sovet dövründə Azərbaycan 

dili, ədəbiyyatı, mədəniyyəti böyük sürətlə 

inkişaf etmişdir. Bununla belə, yüksəlişdə 

olan milli hisslər, ideyalar boğulmuş, repressiya 

illərində Azərbaycanın 50 mindən artıq övladı 

güllələnmiş, 100 mindən çox insan Qazaxıstana, 

Sibirə sürgün edilmişdir. Hüseyn Cavid, Mikayıl 

Müşfiq, Salman Mümtaz kimi böyük ədəbiyyat, 

mədəniyyət xadimləri məhz, həmin illərdə 

sovet kommunist ideologiyasının qəzəbinə 

tuş gəlmişlər. Azərbaycanda milli şüurun in- 

kişafında sovet dövrü xüsusi mərhələdir - 

Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Mehdi Hüseyn, 

Süleyman Rüstəm, Osman Sarıvəlli, Rəsul 

Rza, Məmməd Rahim, Mirzə İbrahimov, Sü- 

leyman Rəhimov, Əli Vəliyev, Mir Cəlal və 
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Əliağa Vahid kimi böyük Azərbaycan söz us- 

talarının, mütəfəkkirlərinin yazıb-yaratdıqları 

həmin mərhələni xalqımızın tarixindən necə 

çıxarmaq, bu böyük şəxsiyyətləri necə inkar 

etmək olar? [3, s.120]. 

Heydər Əliyev milli mədəniyyətin böyük 

hamisi kimi, bu sahədə özünün xüsusi müna- 

sibəti ilə fərqlənirdi: “Xalq bir çox xüsusiy- 

yətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları 

içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən 

yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir” [4, s.20]. 

Mədəniyyət milli ruhun yüksəlməsinə, milli 

ruhun yaşamasına xidmət edir. Milli ruhu ya- 

şatmaq isə, öz şərəfli keçmişi, şanlı tarixi ilə 

fəxr etmək, milli-mənəvi və maddi dəyərlərini 

qorumaq, hifz edərək gələcək nəsillərə çat- 

dırmaq deməkdir. 

Ulu öndərin təşəbbüsü ilə dahi Azərbaycan 

şairi M.Füzulinin 500, Azərbaycan eposu 

“Dədə Qorqud”un 1300 illik yubileyləri yalnız 

Azərbaycanda deyil, mədəni dünyanın, demək 

olar ki, hər yerində qeyd edildi. 

Hər bir dövlətin milliliyinin, müstəqilliyinin 

göstəricilərindən biri, bəlkə də birincisi onun 

dilidir. Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin 

rəhbəri olduğu ilk illərdən ana dilinin bütün 

hüquqlarını özünə qaytardı. Heydər Əliyevin 

məhz milli lider olaraq fəaliyyətinin bir təzahürü 

də, Azərbaycan dilinin siyasi nüfuzunun 70- 

ci illərdə sürətlə yüksəlməsi idi. Həmin yüksəliş 

80-ci illərdə də davam etdi. 

Heydər Əliyevin fədakarlığı sayəsində 

1978-ci il konstitusiyasında ilk dəfə Azərbaycan 

dili dövlət dili kimi zənginləşdirildi. Lakin 

sovetlər ittifaqının ümumi dili – rus dili hakim 

olduğundan Azərbaycan dilinin respublikada 

dövlət dilinə çevrilməsi yolunda çoxlu maneələr 

yaradıldı. Lakin ulu öndər Heydər Əliyevin 

səyləri nəticəsində konstitusiyanın 73-cü mad- 

dəsinə əsasən respublikamızın dövlət dili Azər- 

baycan dili oldu [2]. 

Müstəqillik illərində Heydər Əliyevin hər- 

tərəfli qayğısı sayəsində Azərbaycan dilinin 

bütün hüquqları özünə qaytarıldı. Müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il noyabrın 

12-də ümumxalq referendumu əsasında qəbul 

olunmuş ilk konstitusiyasında təsbit olundu 

ki, “Azərbaycan Respublikasının dövlət dili 

Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası 

Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir”. 

Konstitusiya komissiyasının noyabrın sonla- 

rında keçirilən iclasında Heydər Əliyev bu 

məsələyə öz münasibətini bildirərək deyirdi: 

“Biz ən doğru, düzgün və ən əsaslı bir qərar 

qəbul etdik ki, Azərbaycanın dövlət dili Azər- 

baycan dilidir [4, s.271-272]. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda milli döv- 

lətçilik təfəkkürünün formalaşması hər bir sa- 

hədə özünü göstərmiş və bu gündə bu təfəkkür 

formalaşmaqda davam edir. 
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Annotasiya. Qərbi Azərbaycan ərazisində yaradılmış Ararat Res- 
bublikasına rəhbərlik edən daşnaklar bilərəkdən orada yaşayan 
azərbaycanlıları qırmaqla, soyqırıma məruz qoymuş, onların öz 
vətənlərindən qaçmalarına çalışmış və buna nail olmuşlar. Bunun 
nəticəsində azərbaycanlıların yaşadıqları kəndlərdə, yaşayış mən- 
təqələrində Mesopotamiyadan, İrandan və Türkiyədən gətirilmiş 
ermənilər məskunlaşdırılmışdır. Qərbi Azərbaycanda Sovet haki- 
miyyətinin qurulmasından sonra həmin siyasət bu və digər formada 
davam etdirilmişdir. Belə ki, öz ata yurdlarından didərgin düşmüş 
azərbaycanlılar öz yurdlarına qayıtmaq istəsələr də ermənilər buna 
müxtəlif üsullarla mane olmuşdur. Bu da nəticə etibarı ilə Qərbi 
Azərbaycanda azərbaycanıların sayının azalmasına, ermənilərin 
sayının çoxalmasına səbəb olmuşdur. 

 
Anti-azerbaijani policy and its consequences in 
armenians in west Azerbaijan in the early 20s of 
the XX century 

Abstract. The Dashnaks, who ruled the Republic of Ararat in 
western Azerbaijan, deliberately massacred the Azerbaijanis living 
there, tried to force them to flee their homeland, and succeeded. 
As a result, Armenians brought from Mesopotamia, Iran and 
Turkey were settled in the villages and settlements inhabited by 
Azerbaijanis. After the establishment of the Soviet government in 
Western Azerbaijan, this policy was continued in one form or 
another. Thus, although the Azerbaijanis expelled from their 
homeland wanted to return to their homeland, the Armenians pre- 
vented it in various ways. As a result, the number of Azerbaijanis 
in Western Azerbaijan decreased and the number of Armenians 
increased. 

 

Антиазербайджанская политика армян в За- 
падном Азербайджане в начале 20-х годов ХХ 
столетия и ее последствия 

Aннотация. Возглавив созданную на территории Западного 
Азербайджана Араратскую Республику, дашнаки умышленно 
уничтожали проживающих там азербайджанцев, подвергали 
их геноциду, заставляли их бежать с исторической родины, 
что им и удалось. В результате этого в селах, населенных 
ранее азербайджанцами, были поселены армяне, приводимые 
из Месопотамии, Ирана и Турции. После установления со- 
ветской власти в Западном Азербайджане эта политика была 
продолжена в той или иной форме. Хотя изгнанные азербай- 
джанцы хотели вернуться на родину, армяне всячески пре- 
пятствовали этому. И это, в конечном счете, привело к умень- 
шению числа азербайджанцев в Западном Азербайджане, уве- 
личению числа армян. 
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1918-1920-ci illər dövründə keçmiş İrəvan 

quberniyasının müsəlman əhalisi, onun əra- 

zisində 1918-ci ilin mayında yaradılmış Ararat 

Respublikasının daşnak hökuməti tərəfindən 

əsil soyqırıma məruz qalmışdır. Erməni müəllifi 

A.Lalayan yazırdı: “əks inqilabi “Daşnaksüt- 

yun” (1918-1920) diktaturası dövründə bütün 

erməni olmayan əhali qanundan kənar hesab 

edilirdi. Daşnaklar Ermənistanda özlərinin 2 

il yarım davam edən hakimiyyətləri dövründə 

Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı silahlı 

mübarizə aparmış, mülki əhalini öldürmüş və 

soymuş, sakinlərin kənd və qəsəbələrini da- 

ğıtmışdır” [1, s.59]. Başqa erməni müəllifi 

B.Borayan yazırdı: “Ermənistan Respublika- 

sında siyasi xadimlər dövlət hakimiyyətini 

təkcə, ölkəni idarə etmək üçün deyil, müsəlman 

əhalisini soymaq və onların əmlakını zəbt 

etmək üçün istifadə edirdilər. Hətta erməni 

hökumətində talançılıq işləri ilə bağlı nazir 

vəzifəsi də var idi”[2, s.81-82]. 

Nəticədə 1919-cu ilin sonu 1920-ci ilin 

əvvəllərində İrəvan quberniyasının Yenibəyazid, 

Eçmiədzin və İrəvan qəzaları müsəlman əha- 

lidən tamamilə təmizlənmişdir. Bütün İrəvan 

quberniyasında 250 min insanın yaşadığı 300- 

ə yaxın müsəlman kəndi dağıdılmışdı. Erməni 

tədiqiqatçısı Z.Qorqadyana görə, “Daşnak- 

sütyun” terror təşkilatı tərəfindən nəzarət 

edilən erməni hökuməti, qısa müddətdə 565 

min müsəlmanı öldürmüş, yaralamış və qov- 

muşdur. Beləliklə, Ermənistanda sovet haki- 

miyyəti qurulan zaman 10 mindən bir az artıq 

türk yaşayırdı. A.Mikoyan “erməni imperializmi 

haqqında”kı məqaləsində (1919-cu ildə ya- 

zılmışdır) erməni daşnak hökumətinin azər- 

baycanlı əhaliyə münasibətini “erməni impe- 

rializminin spesifik və irticaçı xarakteri” ad- 

landırmışdı. A.Mikoyan yazırdı ki, bu siyasətin 

nəticəsində Ermənistanın bütün müsəlman 

əhalisi hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı, terror- 

laşmış bütün quldur dəstələr milli hisslərlə 

onları nə qədər mümkündürsə qırmağa, qanını 

axıtmağa hazır idilər [3, s.241]. 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Parla- 

mentinin 1920-ci il yanvarın 5-də keçirilən 

iclasında İrəvan bölgəsinin azərbaycanlı əha- 

lisinin vəziyyəti ilə bağlı çıxış edən Mustafa 

Vəkilov Ermənistandan Azərbaycana 300 min 

qaçqının gəldiyini qeyd etmiş və diqqəti onların 

aclıq, xəstəlik, səfilliklə müşaiyət olunan acı- 

nacaqlı durumuna yönəldərək, lazımi təcili 

tədbirlərin görülməsini tələb etmişdir [4, s.350]. 

Azərbaycanın sovetləşməsindən sonra, er- 

məni daşnaqları davam edən təcavüzü şəraitində 

qaçqınların axını kəsilmirdi. Demək lazımdır 

ki, qaçqınların əsas axınını Ararat Respubli- 

kasının ərazisində yaşayan azərbaycanlıar və 

Azərbaycanın onunla qonşu bölgələrində ya- 

şayan əhali təşkil edirdi. Qaçqınların vəziyyəti 

ilə tanış olmaq məqsədilə 30 sentyabr 1920- 

ci ildə Azərbaycanın bir sıra rayonlarında, o 

cümlədən Gəncə, Qazax, Şuşa və başqa şə- 

hərlərdə N.Nərimanovun iştirakı ilə Azərbaycan 

SSR-in müxtəlif hakimiyyət orqanlarının daxil 

olduğu komissiyalar yaradılmışdır. Komissiya 

tərəfindən toplanılmış məlumatlar, yerlərdə 

olan vəziyyət Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 

24-28 oktyabr 1920-ci il iclasında müzakirə 

edilmişdir. Xüsusu komissiyanın sədri Ağa- 

malıoğlu məruzəsində göstərirdi ki, rayonlara 

gediş zamanı ac və çılpaq qaçqınlar bir tikə 

çörəyə görə yalvarırdılar, yol boyu kanalların 

kənarında ölmək üzrə olan qadınlar, ölülər və 

onlarla birgə ac uşaqlar var idi. 

Daşnak hökuməti “qarşıdurmanın kəsilməsi” 

bəhanəsi adı altında Zəngibasar və Vedibasardan 

Culfaya qədər olan əraziləri azərbaycanlılardan 

təmizləmyə səy göstərirdi. 1920-ci ilin iyunun 

əvvəllərində erməni silahlı qüvvələri Zəngi- 

basara hücum etdilər, nəticədə Şahtaxtı stan- 

siyası və Şərur qəzasını tutdular. Bu rayonların 

əhalisi erməni hücumlarından qorxaraq Cənubi 

Azərbaycana və Naxçıvana çəkilərək qaçqına 

çevrildilər. Naxçıvan-Zəngibasar nümayən- 

dəsinin ilkin hesabatının nəticələri “Kommu- 

nist” qəzetinin 15 oktyabr 1920-ci il tarixli 

nömrəsində “Naxçıvan və Zəngibasar rayon- 

larında işlərin vəziyyətinə dair” məqalə dərc 

olundu. Müəyyən edildi ki, bu hadisələrin ge- 

dişində Zəngibasar, Vedibasar, Naxçıvan, Şərur, 

Şahtaxtı, Dərələyəz əhalisinin mülkiyyəti baş- 

dan-başa dağıdılmış, 500 min əhali yoxsul- 

laşmış, onlardan 45 000 qaçqın aclıq və xəs- 

təlikdən ölmüş, 70 000 qaçqın Cənubi Azər- 

baycanda yerləşmişdir. Qalan 400 min əhali 

Naxçıvan yaxınlığında açıq havada ac və ya- 

rıçılpaq halda məskunlaşmışdı. 28-ci Nestor 
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diviziyasının komandiri XI Qızıl Ordunun 

komandanlığına göndərdiyi teleqramda yazırdı 

ki, daşnak qırğınlarında qurtulub Naxçıvan 

rayonunda yerləşən qaçqınların sayı yarım 

milyona yaxın insan təşkil edirdi [3, s.242]. 

Ermənistanda bu hadisələri başqa tonda 

işıqlandırırdılar. Bir daşnaq nümayəndəsi 21 

noyabr 1920-ci il tarixdə daşnak hökumətinin 

başçısı A.Orcanyana yazdığı məktubda gös- 

tərirdi: “Zəngibasarı biz tutmuşuq. Bu ölkə 

elə zəngindir ki, bu vəziyyətdə bizim borcla- 

rımızı bir neçə dəfə bağlaya bilər, artıq iki 

gündə görünməmiş soyğunçuluq edilmiş arpa, 

buğda, düyü, samovarlar, xalçalar, pul və qızıl 

götürülmüşdür. Böyük zənginlik bizim əlimizə 

keçmişdir”. Bu daşnak soyğunçusu, hökumətə 

bütün alınmış zənginlikləri götürməyi və heç 

bir vasitə ilə verməməyi təklif edirdi. Keçmiş 

daşnaq hökumətinin başçısı Kaçaznuni hazırkı 

hadisələrə toxunaraq yazırdı: “Azərbaycanla 

rəsmi olaraq müharibə vəziyyətində deyildik. 

Ölkə daxilində müsəlman əhalisi ilə qanlı 

döyüşlər baş vermişdir...” Daha sonra o yazırdı: 

“Bizim vaxtımızda əhali müharibədə dağılmışdı 

və acından ölürdü. Biz Şərur və Vedi kimi 

taxılla zəngin olan əraziləri dağıdaraq bu zən- 

ginlikdən istifadə edə bilmədik”. Göründüyü 

kimi, regionun azərbaycanlı əhalisinə qarşı 

əsil soyqırım siyasəti aparılmışdır. Belə bir 

maraqlı faktı qeyd etməliyik ki, Zəngibasar, 

Vedibasar və Şərur hadisələri Azərbaycan və 

erməni sovet tarixşünaslığında sinfi mübarizə 

kimi qiymətləndirilmişdir [3, s.243]. 

Daşnaklar tərəfindən mülki azərbaycanlı 

əhali üzərində edilən zorakılıq Azərbaycan 

sovet hökumətində ciddi təşviş yaratmışdı. 5 

iyul 1920-ci ildə Azərbaycanın xalq xarici 

işlər komissarı M.D.Hüseynovun Ermənistanın 

xarici işlər nazirinə göndərdiyi teleqramda 

deyilirdi: “Ermənistan hökumətinin belə tə- 

cavüzkar fəaliyyəti Sovet Azərbaycanına qarşı 

açıq hərbi hərəkət kimi qiymətləndirir və 

erməni hərbi hissələri tərəfindən bütün hü- 

cumların təcili dayandırmasını tələb edirdi”. 

Ancaq, erməni hökuməti öz üzərində məsu- 

liyyət götürsə də, özünü təmizə çıxarmağa 

çalışırdı. 7 iyul 1920-ci ildə M.D.Hüseynova 

göndərilmiş cavab məktubunda erməni tərəfi 

Zəngibasar və Şərurun onun hərbi hissələri 

tərəfindən tutulmasını onunla əsaslandırmışdır 

ki, bu ərazilərin əhalisi Osmanlı-türk hissələrinin 

rəhbərləri ilə birgə Ermənistana qarşı əks-in- 

qilabi fəaliyyətdə iştirak etmişlər. Bundan 

başqa, Azərbaycan SSR Xalq Xarici İşlər ko- 

missarının erməni hökumətinin göstərilən əra- 

zilərdə hərəkətinə dair sorğusunu, onun daxili 

işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirmişdi. 

1920-ci ilin noyabrında Ermənistanın so- 

vetləşdirilməsindən sonra Ermənistandan olan 

azərbaycanlı qaçqınlar öz doğma kəndlərinə 

qayıdacaqlarına ümid edirdilər. Ancaq, sovet 

Ermənistanın rəhbərliyi məsələni həll etmək 

istəmir, qaçqınların qayıtmasına mane olurdu. 

11 fevral 1921-ci ildə AKP (b) III qurultayında 

çıxış edən sovet Ermənistanın nümayəndəsi 

Boqdatiyev şikayətlənirdi: “Rusiyanın heç bir 

yerində balaca Ermənistanda olduğu qədər 

qaçqın yoxdur. Qaçqınlar məsələsi Qafqazda 

köklü məsələlərdən biridir. Qaçqınlar məsələsi 

Azərbaycandakı işləri ilə bağlı idi, özümüz 

mənzərəni təsvir edərək: daşnaklar İrəvan, 

Zəngibasar rayonlarında yerləşən yüzlərlə, 

hətta minlərlə müsəlman əhalisini öz ərazilə- 

rindən köçməyə məcbur edir, onların torpaq- 

larında erməniləri məskunlaşdırırdılar. Bütün 

bu müsəlmanlar öz torpaqlarına qayıtmağı 

tələb edirlər. Fikirləşin, kartları elə qarışdırıb, 

elə etmək lazımdır ki, qaçqın məsələsi həll 

edilsin. Qaçqınlar məsələsi, ümumazərbaycan 

miqyasında, hətta daha çox kiçik Asiya miq- 

yasında Atatürkün razılığı, əlbəttə Sovet Gür- 

cüstanın iştirakı ilə həll edilə bilər”. Beləliklə, 

Ermənistan nümayəndəsi Azərbaycan rəhbər- 

liyinə qəti plan təklif etdi, Türkiyə ərazilərinin 

Ermənistana birləşdirilməsi qarşılığında azər- 

baycanlılar öz əvvəlki yaşayış yerlərinə qayıda 

bilərlər. 

10 və 23 aprel 1921-ci il tarixlərdə Ermə- 

nistan İnqilab Komitəsi amnistiya haqqında 

iki dekret dərc edərək, daşnak hakimiyyəti 

zamanı, ölkəni tərk etmiş qaçqınların geri qa- 

yıtmasına icazə verdi. Ancaq, ən başdan erməni 

hökuməti bu məsələdə bir tərəfli mövqe tutur, 

azərbaycanlıların öz yerlərinə qayıtmasına 

mane olur, planlı şəkildə tərk etmiş əhalinin 

yaşayış evlərində İran və Türkiyədən gətirilmiş 

erməniləri məskunlaşdırırdılar. “Pravda Gür- 

cüstan” qəzeti 21 oktyabr 1921-ci il tarixdə 
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“Sovet Ermənistanı və İngiltərə” məqaləsində 

Ermənistan SSR-in Gürcüstanda olan diplo- 

matik nümayəndəliyinin informasiya büllete- 

ninə istinad edərək xəbər verirdi ki, Ermənistan 

İngiltərənin Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət 

etmişdir ki, Batum şəhərinə sonradan Ermə- 

nistana aparılmaq üçün Mesopotamiyadan 

olan 14000 erməninin göndərilməsi ilə bağlı 

teleqram göndərmişdir [3, s.246]. 

Təkrar bu qəzetin 25 oktyabr 1921-ci il 

nömrəsində bildirilirdi: “Ermənistan SSR-in 

Tehranda nümayəndəliyi açılmışdır. RSFSR- 

in səlahiyyətli nümayəndəsi yoldaş Rotşteyn 

və arxiyepiskop Ayvazyan çıxışları zamanı 

bildirirdilər ki, Ermənistan özünün müstəqil- 

liyinə görə Rusiya və Milli Şuraya borcludur. 

Orada olan ermənilərdən 7000 nəfəri Ermə- 

nistan SSR-nin tabeliyini qəbul etmək niyyətini 

bildirdilər”. Atrıq, 1922-ci ilin martında 9000 

erməni Mesopotamiyadan Batumdan keçməklə 

Ermənistan Respublikasına gəldilər və Qəmərli 

(Aştarak), Arazdəyənin şimal qərbində (Vedi) 

məskunlaşdılar. 1922-ci ilin sonuna doğru əv- 

vəllər azərbaycanlılardan təmizlənmiş rayon- 

larda Türkiyədən gəlmiş 200 minə yaxın 

erməni yerləşdirildi. Köçürülmüş ermənilər 

əsasən İrəvan ətrafında və həmçinin Qəmərli, 

Vedibasar, Eçmiədzin və b. rayonlarında məs- 

kunlaşdırıldılar ki, bu yolla süni surətdə erməni 

əhalisinin sayını artırırdılar. 

Zəngəzur qəzasında çox ağır vəziyyət ya- 

ranmışdı. Təkcə 1918-ci ilin yay-payızında 

qəzada Andronikin dəstələri tərəfindən 115 

müsəlman kəndi dağıdılmış, 10 mindən artıq 

insan öldürülmüş, 50 min qaçqın olmuşdur. 

Bu mövzunu davam etdirərək AKP (b) 1920- 

ci ilin oktyabrında olan II qurultayında Zən- 

gəzurdan olan nümayəndə Tatyanın çıxışına 

diqqət yetirək: “Bakılılar-işçilər yaxşı məlum 

olduğu kimi, Zəngəzur bölünməli alma kimi, 

Azərbaycanla Ermənistan arasında ixtilafdır. 

İki illik milli mübarizə ərzində 200-ə yaxın 

məntəqə dağıdıldı, qaçqın kütlələri Qarabağa, 

Kürdüstana, Araza doğru və başqa ərazilərə 

yönəldilər. İki illik milli münaqişədən sonra, 

qəza əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı”. 

Həmçinin qəzanın ağır vəziyyəti oradan 

alınmış teleqramlarda göstərilirdi. 28 avqust 

1920-ci il tarixdə Qarabağ Vilayət İnqilab 

Komitəsindən xalq daxili işlər komissarı mə- 

lumat vermişdir ki, Zəngəzur qəzasının mü- 

səlman kəndləri, 3-4 məntəqə dəfələrlə daş- 

nakların hücumuna məruz qalmış, bunun nə- 

ticəsində onlar acınacaqlı vəziyyətdə idilər. 

Qaçqınlar kütləsi əməli gəlir, onların yerində 

məskunlaşdırılmış ermənilərin atəşlərinə məruz 

qalırdılar. Qaçqınlar arasında ciddi aclıq sü- 

rürdü, yaşayış və tibbi ləvazimatların olmaması 

ona gətirib çıxarırdı ki, gündə onlarla insan 

ölürdü. 3 oktyabr 1920-ci ildə Zəngəzur qə- 

zasının Sovet Xalq Komissarlığının nüma- 

yəndəsi Sarkisyan AKP (b)-na göndərdiyi te- 

leqramda məlumat verirdi ki, qəzada son 

dərəcə gərgin vəziyyət yaranmışdır. Dağıdılmış 

25 müsəlman kəndinin əhalisi açıq hava altında 

qalmışdır. 

13 aprel 1921-ci ildə AKP (b) Siyasi və 

Təşkilat Bürosunda “Zəngəzur haqqında” mə- 

sələ müzakirə edildi və “regionda vəziyyəti 

aydınlaşdırmaq üçün Mirzoyan, Ç.İldırım və 

b. daxil olduğu komissiya” göndərildi. Həmin 

iclasda AKP (b) Zəngəzur rayonuna Ş.Mah- 

mudbəyov yeni fövqalədə komissar təyin 

edildi. 

Ş.Mahmudbəyovun AK(b)P MK Azərbay- 

can İnqilab Komitəsinə və XDİK-ə göndərdiyi 

1920-ci il 27 dekabr tarixli və 1921-ci il 5 

yanvar tarixli məktublarında qeyd edilirdi ki, 

Zəngəzur qəzası Bakıdan uzaqlığına görə və 

nədənsə onun tərəfindən unudulmuşdur, heç 

kim bölgəyə qətiyyən diqqət yetirmir, Azər- 

baycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 

mahal heç vaxt ərzaq almamışdır. O məsələnin 

siyasi tərəfi haqqında danışmadan insanpər- 

vərlik naminə, nəhayət ki, Zəngəzur qəzasının 

ehtiyaclarına lazımi diqqət yetirməyi bölgənin 

təxirəsalınmaz tələbatlarının təmin olunması 

üçün ən təcili tədbirləri görməyi xahiş və 

tələb edirdi [5, s.310]. 

1921-ci ilin iyulunda Qərbi Zəngəzurun 

Sovet Ermənistanı tərəfindən işğalı və birləş- 

dirilməsindən [6, s.64-65] sonra, qəzada de- 

moqratik vəziyyət ciddi sürətdə dəyişikliyə 

məruz qaldı. Bu yerlərdə əvvəllər müsəlman 

əhali üstün idi, azlıqda qalan ermənilər indi 

tamamilə üstünlüyə malik idilər. 30 aprel 

1922-ci ildə Sovet Azərbaycanının II qurulta- 

yında çıxış edən Azərbaycan SSR XKS-nin 
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sədri Q.Musabəyov həyacanla bildirirdi : “Hö- 

kumətə bildirildi ki, Zəngəzur qəzasında dinc 

əhali silah gücü ilə əvvəlki yaşadığı yerlərdən 

çıxarılır”. Azərbaycan MİK-in xüsusi komis- 

siyası yaradıldı ki, yerlərdə bu işlə bağlı 

çalışıb, onların nəticələrini ləğv etsin. 

Ümumiyyətlə, Ermənistanda sovet haki- 

miyyətinin olduğu müddətdə hər il azərbaycanlı 

əhalinin sayı erməni əhalisinə nisbətdə, azər- 

baycanlıların xeyrinə olmayacaq şəkildə də- 

yişilirdi. Belə bir fakt təəssüf hissi doğurur 

ki, Azərbaycan SSR-nin rəhbərlərinin siyasi 

məruzələrində və hərəkətlərində Ermənistan 

SSR-də olan azərbaycanlıların problemləri ilə 

bağlı susmuşlar. Uzağı görə bilməyən rəsmi 

Bakının bu mərhələdə Ermənistan SSR-nin 

tərkibində yaşayan azərbaycanlılar üçün mədəni 

və inzibati-ərazi muxtariyyəti yaratmaqda ma- 

raqlı olmaması, müasir dövrdə onların statusu 

ilə bağlı məsələlərin müzakirə edilməsində 

çətinlik yaradır. Biz bu qorxunc səhvin acı 

nəticələri ilə XX əsrin 80-ci illərinin sonunda 

sonuncu azərbaycanlının özünün əzəli torpaqları 

olan Qərbi Azərbaycan-indiki Ermənistandan 

çıxmağa məcbur olmasından sonra üzləşdik. 
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Astronomiyanın inkişaf tarixində 
Azərbaycan alimlərinin rolu 

Annotasiya. Məqalədə azərbaycanlı alimlərin astronomiyanın inkişa- 
fındakı rollarından bəhs olunmuşdur. Burada bir neçə alim və tədqiqatçıların 
astronomiyanın inkişafı üçün gördüyü əhəmiyyətli işlərdən bir çoxu 
haqqında məlumat verilir. Astronomiya tarixi üzrə tədqiqatlar orta əsr 
Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusi irsinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. 
Bu tədqiqatların aparılmasında rəsədxananın əməkdaşı Həbibulla Məm- 
mədbəylinin böyük xidmətləri olmuşdur. Şamaxı rəsədxanasında aparılan 
tədqiqatlar dünya astronomiya elmi tərəfindən tanınır. Şamaxı rəsədxa- 
nasının yaradılması, Nəsirəddin Tusi və bir çox alimlərimizin etdiyi 
kəşflər tarixdə silinməz izlər qoymuşdur. Həmçinin burada çox mühüm 
bir problem olan “astronomiya” fənninin tədris edilməməsinə də qısaca 
olaraq toxunulub. Əgər astronomiya fənni orta məktəblərdə və universi- 
tetlərdə tədris edilməyə başlansa bu sahədə kadr çatışmazlığı aradan 
qalxar və gənc mütəxəssislər yetişdirilər. 

 
The role of Azerbaijani scientists in the history 
of development of astronomy 

 
Abstract. The article discusses the role of Azerbaijani scientists in the 
development of astronomy. It provides information on many of the im- 
portant works done by several scientists and researchers for the 
development of astronomy. Research on the history of astronomy is de- 
dicated to the study of the legacy of the medieval Azerbaijani scientist 
Nasreddin Tusi. Habibulla Mammadbeyli, an employee of the observatory, 
had great merits in conducting these researches. The research conducted 
at the Shamakhi Observatory is recognized by the world astronomy. 
The establishment of the Shamakhi Observatory, the discoveries of 
Nasreddin Tusi and many of our scientists have left indelible traces in 
history. It was also briefly mentioned that the subject of "astronomy", 
which is a very important problem, is not taught here. If astronomy is 
taught in secondary schools and universities, the shortage of staff in this 
field will be eliminated and young specialists will be trained. 

 
Роль азербайджанских ученых в развитии 
астрономии 

Aннотация. В статье рассматривается роль азербайджанских ученых 
в развитии астрономии. Здесь предоставляется информации о 
многих важных работах выполненных несколькими учеными и ис- 
следователями для развитии астрономии. Исследования по истории 
астрономии посвящены изучению наследия средневекового азер- 
байджанского ученого Насреддина Туси. Большие заслуги в прове- 
дении этих исследований имел сотрудник обсерватории Хабибулла 
Мамедбейли. Исследования, проводимые в Шамахинской обсерва- 
тории, признаны мировой астрономией. Создание Шамахинской 
Обсерватории, открытия Насреддина Туси и многих наших ученых 
оставили неизгладимый след в истории. Также кратко коснулся 
преподавания астрономии который является важной проблемой. 
Если астрономии будут преподавать в средних школах и вузах, 
будут ликвидирована нехватка кадров в этой области и будут гото- 
виться молодые специалисты. 

mailto:turkan.bao_anas_nb@yahoo.com
mailto:turkan.bao_anas_nb@yahoo.com
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Azərbaycan xalqı ictimai-siyasi, elmi-ədəbi 

mühiti və uzun bir tarixi mərhələdə Yaxın 

Şərqə, bütövlükdə dünyaya böyük simalar, 

görkəmli xadimlər bəxş etmişdir. Dünya və 

Azərbaycan mədəniyyət tarixinə məşhur as- 

tronom və riyaziyyatçı, dövlət və din xadimi 

kimi daxil olmuş mütəfəkkirlərdən biri Nəsi- 

rəddin Tusidir. O, 1201-ci ildə Cənubi Azər- 

baycanın Həmədan şəhərində doğulmuş, 1274- 

cü ildə Bağdad şəhərində vəfat etmişdir. 

Bəşər tarixində onun adı misilsiz xidmət- 

lərinə görə, həmişə öndə gəlir. Bu da çox 

qürur doğuran haldır ki, Azərbaycan xalqının 

görkəmli övladları Nizami Gəncəvi bəşər ta- 

rixində şeiriyyət və sözün qüdrət simvolu 

hesab olunduğu kimi, Nəsirəddin Tusi də 

elmin simvolu olaraq ehtiramla xatırlanır. 

Rəsədxana yaradılması külli məbləğdə pul 

qoyuluşu tələb edirdi və Hülaku xan bu işi 

məqsədəuyğun saymırdı. Tanınmış tarixçi 

Hacı Xəlifə özünün “Dünya haqqında 

kitab”ında bununla əlaqədar baş verən hadisələri 

belə təsvir edir: “Xacə Nəsir Marağadakı as- 

tronomiya rəsədxanasının tikintisinə başlamaq 

üçün lazım gələn məbləği Hülakiya deyəndə, 

o, məbləğin böyüklüyünə şübhə ilə soruşdu: 

“Yəni, ulduzlar haqqında elm belə faydalıdır 

ki, rəsədxanaya bu qədər pul xərcləyək?” 

Nəsir cavabında söylədi: “İzn verin, bir nəfər 

həmin dağa qalxıb, ordan boş bir tası yerə 

atsın, ancaq bunu elə eləsin ki, heç kəs bilmə- 

sin”. Belə də edirlər [1]. 

Tas qayalara dəyə-dəyə qorxulu səslər çı- 

xarır. Hülaki xanın ordusu vahiməyə düşür. 

Nəsirəddinsə bu zaman xanla birlikdə sakitcə 

oturub, qoşundakı vahiməni seyr edirdilər. 

Nəsirəddin xana deyir: “Hökmdar, biz qaya- 

lardan gələn səsin səbəbini bildiyimizdən sa- 

kitcə əyləşmişik. Qoşun isə bunu bilmədiyi 

üçün həyəcan içindədir. Əgər biz səmada baş 

verən hadisələrin mahiyyətini irəlicədən bilsək, 

yer üzündə həmişə belə rahatlıq hökm sürər”. 

Nəsirəddinin sözləri Hülaki xanı elə inandırır 

ki, o, rəsədxananın tikintisinə razılıq verir və 

bu məqsədlə 20 min dinar pul buraxır. Rəsəd- 

xananın tikintisi 1259-cu ildə Marağa şəhərinin 

qərbindəki təpədə başlanır. Nəsirəddin rəsəd- 

xana binalarının layihələşdirilməsində və as- 

tronomik cihazların qurulmasında şəxsən iştirak 

edir. Görkəmli astronom və konstruktor Müəy- 

yidəddin Ordi ilə birlikdə onlar rəsədxanada 

beş yeni, bir o qədər də, köhnə konstruksiyalı 

astronomik cihaz quraşdırırlar. Sonralar böyük 

alim rəsədxanada çalışan yüzdən artıq alimə 

həmişəlik donluq kəsilməsinə də nail olur. 

Bu məvacib Nəsirəddinin təşəbbüsü ilə ver- 

gilərdən yığılan vəsait hesabına ödənilirdi. 

Alimin ən məşhur əsərləri arasında “Şək- 

lül-qita”, “Cameul-hesab”, “Dairənin ölçüsü”, 

“Təhriri-Öqlidis” kimi kitablar xüsusi yer 

tutur. Dörd hissədən ibarət “Zici-İlxani” əsəri 

isə, alimin adını dünya astronomiya tarixinə 

salmışdır. 

AMEA-nın müxbir üzvü Zakir Məmmədov 

Nəsirəddin Tusinin irsini araşdırarkən mənbələr 

əsasında belə bir faktı qeyd edir ki, 1266-cı 

ildə Marağa rəsədxanasında N.Tusi ilə birgə 

çalışan azərbaycanlı mühəndis Kəriməddin 

Əbubəkr Mahmud oğlu Səlmasinin düzəltdiyi 

cihazlar arasında içiboş Yer kürəsi modeli də 

varmış. Üzərində iqlimlərin qeyd olunduğu 

bu fiqur coğrafi qlobus idi. Bununla da, Zakir 

Məmmədov elm aləmində ilk coğrafi qlobusun 

alman alimi Martin Böhaymın hazırlaması 

haqqında fikrini elmi fakt əsasında təkzib et- 

mişdir [2]. 

Astronomiya elminin inkişafında xidmətləri 

olan bir neçə azərbaycanlı alim də Şamaxı 

Astrofizika Rəsədxanasında tətqiqatlar apar- 

mışlar. Günəş sistemi cisimlərinin tədqiqi sa- 

həsində aparılan tədqiqatlar 21 il rəsədxanaya 

rəhbərlik etmiş akademik Hacıbəy Sultanova 

məxsusdur. Alim, asteroidlərin statistikasını 

aparmış və “Asteroidlərin bir cismin parça- 

lanması nəticəsində yaranması” haqqında 

alman alimi Olbersin nəzəriyyəsinin səhv ol- 

duğunu sübut etmişdir. 

Rəsədxananın digər əməkdaşı Nadir İbra- 

himov 1971-ci ildə Marsın böyük qarşıdurması 

zamanı bu planetin müxtəlif rənglərdə irimiq- 

yaslı fotoşəkillərini alır. Marsın ilk qlobusu 

bu fotoşəkillər əsasında hazırlamışdır. Azər- 

baycan astronomunun xidmətlərini nəzərə ala- 

raq, Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının Ali 

Məclisinin qərarı ilə 1982-ci ildə Mars plane- 

tindəki kraterlərdən biri “İbrahimov krateri” 

adlandırılmışdır. 

Astronomiya tarixi üzrə tədqiqatlar orta 
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əsr Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusi irsinin 

öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Bu tədqiqatların 

aparılmasında rəsədxananın əməkdaşı Həbibulla 

Məmmədbəylinin böyük xidmətləri olmuşdur. 

Şamaxı rəsədxanasında aparılan tədqiqatlar 

dünya astronomiya elmi tərəfindən tanınır. 

Təsadüfi deyil ki, 1970-2001-ci illər ərzində 

Beynəlxalq Astronomiya kataloqlarına daxil 

edilmiş bir sıra asteroidlərə respublikamızla 

bağlı adlar verilmişdir: “Azərbaycan”, “Şamaxı 

rəsədxanası”, “Nizami”, “Cavid”, “Müslüm 

Maqomayev”, “Tusi”. Veneranın kraterlərindən 

birinə Nizami Gəncəvinin, Ay kraterlərindən 

birinə isə, Nəsirəddin Tusinin adı verilmişdir. 

Nəsirəddin Tusidən 7 əsr sonra insanlar 

ilk dəfə bilinməyən aləmə ayaq açır. Azərbay- 

canın da daxil olduğu SSRİ kosmosu fəth 

edir. 12 Aprel Ümumdünya Kosmonavtika 

Günü yetişən kimi, öncə Yuri Qaqarin və 

onun vətəndaşı olduğu SSRİ yada düşür. İlk 

qadın kosmonavt – Valentina Tereşkova da 

rusdur. 1961-ci ildən  bəri kosmik fəzadan 

Yerə baxmış insanların əksəriyyəti yəqin ki, 

rus və ingilis xalqlarının nümayəndələridir. 

Ancaq bilmək lazımdır ki, ilk canlının da, ilk 

insanın da kosmosa səyahətinin hazırlanmasında 

azərbaycanlıların xeyli xidməti olmuşdur. 

SSRİ miqyasında kosmik gəmilərin qurulma- 

sında və tədqiqatların aparılmasında bir neçə 

azərbaycanlı alim və mütəxəssisin də rolunu 

qeyd etmək gərəkdir. 

Bakılı kosmonavt kimi, ilk dəfə məhz Sovet 

İttifaqı Qəhrəmanı Vitali Mixayloviç Jolobov 

tanınıb. O, Ukraynada doğulsa da, Bakıda böyü- 

yüb. 1954-cü ildə 164 saylı orta məktəbi bitirərək 

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna daxil 

olub. Jolobov 1976-cı ilin avqustunda kosmosa 

uçub və 49 sutkadan sonra Yerə dönüb. 

Azərbaycanı kosmos aləmində tanıdan ən 

böyük şəxsiyyət isə, 1966-1991-ci illər ərzində 

kosmosa uçan bütün sovet kosmonavtlarının 

uçuşa hazır olmaları barədə məruzə etdiyi, 

lakin 1987-ci ilədək yalnız Kreml rəhbərliyinin 

tanıdığı məşhur bir generaldır. Həmin illər 

ərzində o, SSRİ Kosmik Uçuşlar üzrə Dövlət 

komissiyasının sədri olmuş, 25 il bütün kosmik 

uçuşlara cavabdehlik daşımış və nəzarət et- 

mişdir. Kosmonavtların bir ata kimi sevdiyi 

bu yüksək vəzifəli şəxsiyyət general-leytenant 

Kərim Kərimovdur. 

Bütün həyat və fəaliyyətinin Moskva ilə 

bağlı olmasına baxmayaraq, K.Kərimov Azər- 

baycanla həmişə maraqlanmış, Azərbaycan 

Milli Aerokosmik Agentliyinin kollektivinə 

öz dəyərli məsləhət və tövsiyələri ilə daim 

yardımçı olmuşdur. Azərbaycan Prezidentinin 

fərmanı ilə ölkəmizdə kosmosla bağlı elmlərin 

inkişafına görə Kərim Kərimov “Şərəf” ordeni 

ilə təltif edilmişdir. O, AMEA-nın fəxri üzvü 

seçilmişdir. 

Bu gün də, Azərbaycanda kosmik elmin 

və sənayenin inkişafı davam etdirilir və biz 

astronomiyada iz qoymuş həmvətənlərimizin 

adını daha da sadalaya bilərik. Dövlətimizin 

bu sahəyə göstərdiyi yüksək dəstək nəticəsində 

2013-cü ildə Azərbaycan artıq ilk süni peykini 

də buraxmağa nail olmuşdur. Bununla da 

“kosmik klub”a üzv oldu. Artıq üçüncü milli 

peykimizi orbitə çıxarmışıq [3]. 
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Annotasiya. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti həm divani, həm də xəlqi 
xarakter daşıyır. Bu anlamda, Salik Ordubadi kimi dahilərin söz-ifadə 
icazları klassik divan və xalq şeiri poetikasına məxsus olan bədii məqam 
qatlarından, mənşə bağlarından ibarətdir. Məhəmmədəli Salik Ordubadinin 
poeziyasında klassik ənənənin xarakteri, məzmun və ifadə dili XIX əsr 
Naxçıvan ədəbi mühitinə xas olan özəllikləri də üzə çıxarır. Bu mən- 
subluğunda Məhəmmədəli Salik Ordubadinin poetika özəlliklərinə dair 
nişanlar vardır. Bu özəlliklər aşağıdakı məqamlardır: 
- bədii vəsflər üzrə mətnaltı məna özəlliyini inikas etdirir. 
- Salik Ordubadidə Dörtlüklər və onların bədii-poetik üslub və ifadə 
özəlliyinin yansımalarıdır. Bu, divan şeiri ilə xalq şeiri ruhunun bütöv- 
lüyünün təzahürüdür. 
- Salikin bayatılarındakı xəlqi və divani özəlliklər də bu vəsflərdən gəlir. 

Nakhchivan literary environment of the XIX cen- 
tury: classical artistic status features in the poetic 
descriptions of Salik Ordubadi 
Abstract. The literary environment of Nakhchivan in the XIX century 
is both divan and folk. In this sense, the verbal permissions of geniuses 
such as Salik Ordubadi consist of layers of artistic moments, gardens of 
origin, belonging to the classical divan and folk poetry poetics. In the 
poetry of Mahammadali Salik Ordubadi, the character, content and 
language of the classical tradition also reveal the peculiarities of the 
literary environment of Nakhchivan in the XIX century. In this affiliation 
there are signs on the poetic features of Mahammadali Salik Ordubadi. 
These features are: 
-reflects the specificity of the subtext on artistic descriptions. 
-Salik Ordubadi Quartets and their reflections of artistic and poetic style 
and expressiveness. 
This is a manifestation of the integrity of the divan poetry and the spirit 
of folk poetry. 
- The people and divan features of Salik's bayats also come from these 
descriptions. 

Литературная среда Нахчывана XIX века: осо- 
бенности классического художественного аспекта 
в поэтических воспеваниях Салика Ордубади 
Aннотация. Литературная среда Нахчывана XIX века носит как 
диванный, так и народный характер. В этом смысле словесные из- 
лияния таких гениев, как Салик Ордубади, состоят из слоев худо- 
жественных реалий, связей происхождения, присущих классической 
диванной и народной поэтике. Характер, cодержание и язык выра- 
жения классической традиции в поэзии Мухаммедали Салика Ор- 
дубади выявляют и особенности, присущие Нахчыванской литера- 
турной среде XIX века. В этой принадлежности имеются признаки 
поэтических особенностей Мухаммедали Салика Ордубади. Эти 
особенности заключаются в следующем: 
- подтекстовый смысл по художественным воспеваниям отражает 
свою специфику. 
- у Салика Ордубади четверостишие есть отражение их художе- 
ственно-поэтического стиля и выразительности. 
Это проявление целостности духа народной поэзии через диванную 
поэзию. 
- Народные и диванные особенности баяты Салика также иссходят 
из этих воспеваний. 

mailto:abulfazazimli@gmil.com
mailto:abulfazazimli@gmail.com
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Giriş. Tarixən, Azərbaycan ədəbi aləmi öz 

klassik bağlılığındadır: bu bağlılıq kontekstində 

onun yeni məzmun və yeni forma atributları 

yaranır. Bu yeni məzmun və yeni formanın, 

atributların baş tacı klassik bədii dil, klassik 

üslub bağlılığıdır. Poetika aləminin bütün 

şəkil, məzmun əlamətləri də onun bu yeni 

əlamətləri ilə inikası deməkdir. Bu əlamətləri 

iki üslüb-forma təqti üzrə belə təsbit etmək 

olar: 

Birincisi, bu mənşədə bədii ifadə, dil, üslub, 

təsvir və tərənnüm elementləri və məzmun- 

məna, ideya əlamətləri əsas poetika stilidir. 

İkinci üslub məqamı Türk-İslam ruhu mən- 

subluğudur: burada mövzu və ideyanın mənşə 

məzmunları, bədii ifadəni cilalayan xüsusi 

obrazlı təsvir və tərənnüm üsulları vardır. 

Bu mənada, XIX əsr Naxçıvan ədəbi mü- 

hitində Salik Ordubadinin yaradıcılığı klassik 

poetika bağlılıqları sintezində yeni ifadə, yeni 

məzmun və forma atributlarına, xüsusi poetika 

əlamətlərinə bağlı özəlliklərə malikdir. 

Burada klassik divan şeirinin və klassik 

xalq yaradıcılığının, folklor elminin poetika 

bağlılıqları, xalq şeiri tərzindən gələn poetik 

ruhani qatları vardır. 

Salik Ordubadi xalq divan şeirinin ruhu ilə 

yazdığı dörtlük və bayatılarında məxsusi dil 

və üslub sintezləri yaratmışdır. Bütün bunlar 

da bilavasitə özündə onun folklor, Türk-İslam 

ədəbiyyatı ruhuna bağlı olma özəlliklərini, 

poetika bütünlüyünü təcəssüm etdirir. 

Bu hallar - məzmun və məna, ideya-bədii 

əlamətlər “Əncuməni-şüəra “ədəbi məclisi 

üzvlərinin üslubunu xarakterizə edən poetika 

məxsusluğu deməkdir. 

Lap ilkinə bağlı olma stilindən desək, Nax- 

çıvan ədəbi aləminin klassik mənsubluğu 

qədim Türk-Dünya mənsubluğuna bağlıdır. 

Naxçıvan ədəbi mühiti də bütün zamanlar, 

əsrlər üzrə götürsək, klassik zamandır. 

Və klassik zaman olması onun bilavasitə 

klassik məkan olma tərzini də xarakterizə 

edir: bu, bütövlükdə, XIX əsr Azərbaycan 

ədəbiyyatının poetika sistemini də xarakterizə 

edən əlamətlərdir. 

Klassik məkan və zamanın iradəsində Nax- 

çıvan ədəbi aləminin öz məclis strukturu olub. 

Bu məclisin adı “Əncüməni-şüəra” adlanır. 

Onun üzvləri Naxçıvan-Ordubad, və onların 

mənsub olduqları Təbriz ədəbi mərkəzinə 

mənsub olan məkan səmasının pleyada ul- 

duzlarıdır. 

1. Salik Ordubadi poetikasında klassik 

bədii məqam özəlliyi 

Poetik ifadə tərzinə görə, Məhəmmədqulu 

Əbdülhüseyn oğlu Salik Ordubadi də qədim 

Türk ruhunun dəryasında mövcud olan söz, 

heyrətlərdən - heyrət alıb. Bu, klassik xalq el- 

minin-hikmətinin, dil və üslubunun, habelə 

yazılı şeirin, divan poeziyasının ənənə poeti- 

kasına xas olan əlamətidir. “Əncüməni-şüəra” 

ədəbi məclisinin və ümumilikdə, Ordubad 

ədəbi mühitinin tədqiqatçısı Prof. Əsgər Qədi- 

mov Məclis üzvlərinin ədəbi aləmdəki möv- 

qelərinə, habelə onların yaradıcılıqlarına məxsus 

klassik məzmunlara da diqqət yönəltmişdir 

[4]. 

“Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisinin sima- 

sında XIX əsrin yetmiş ili ərzində (“Əncümə- 

ni-şüəra” 1831-ci ildə Ordubadda Şeyxəli xan 

Kəngərli tərəfindən təşkil edilmişdir) ədəbiy- 

yatın, o cümlədən Naxçıvan-Ordubad ədəbi 

mühitinin nə qədər geniş və əhatəli olduğunu 

da təsəvvür etmək olur. 

Bu mənada, Hacı Mirzə Ağarəhim Qüdsi 

Vənəndi, Hacağa Fəqir Ordubadi, Möhtərəm 

Ordubadi, Məhəmmədqulu Salik Ordubadi, 

Mirzə Əfsər Abdulla Ordubadi, Əhməd Ağa 

Şəmi, Məhəmməd Tağı Sidqi, Usta Zeynalabdin 

Nəqqaş, Məşədi Həsən Dəbbağ, Məşədi Möh- 

sün Saətsaz, Ağarəsul Əttar, Kəblə Əliqulu 

Müznib, Hacı Molla Hüseyn Bikəs, Aslanxan 

Gövhər, Məhəmməd Təqi Culfayi, Mirzə 

Mehdi Naxçıvani və Hüseyn Nadim Naxçıvani 

kimi şairlər ədıbiyyatın xalq poetikasına, 

klassik və müasir ruhuna xas olan yaradıcılıq 

əlvanlığını əks etdirmişlər. 

“Əncüməni-şüəra” üzvlərinin hər biri, ob- 

razlı şəkildə desək, ayrı-ayrılıqda bir məclisdir. 

Məhəmmədqulu Əbdülhüseyn oğlu Salik Ordu- 

badi bu pleyadalar aləmində öz məkanı olan 

şairdir. 

Şairin Divanının əldə edilməsi və hazırlan- 

ması ilə bağlı tədqiqatçı prof. Ə.Qədimov di- 

vanın həcmcə çox geniş olması, həm türk, 

həm cığatay, həm də fars və ərəb dillərində 

olan şeirlərdən tərtib edilməsi haqqında ilkin 
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məlumat vermiş və bunu da qeyd etmişdir ki, 

Salik Ordubadinin Divan məcmuəsi Ordubadın 

Xanəgah (indiki Xanağa) kəndindəki qədim 

müqəddəs pirdə saxlanılan əlyazmalar içərisində 

idi və onu Ordubadın tanınmış maarif xadim- 

lərindən olan mərhum Əli Qənbərli əldə et- 

mişdir. 

Tədqiqatçı Ə.Qədimov Divanın fotosurətini 

mərhum ədəbiyyatşunas alim Yolçu Piriyevdən 

əldə etdiyini söyləyir. Divanı ilk dəfə Təbrizdə 

(2001) nəşr etdirmişdir” [5, s.24]. 

Salik Ordubadinin Divanın müqəddiməsində 

özü haqqında verdiyi məlumat da maraqlıdır. 

Bunu nəzərə alaraq, prof. Ə.Qədimovun təqdim 

etdiyi həmin məlumatı da xatırlatmağı lazım 

bildik: 

Mən fərağat hasil elədim bu kitabın təli- 

findən və yazılmasından ki, bu nüsxeyi-şəri- 

fənin adı “Gülşəni-vəhdət”dir. Bu kitab çox 

günahkar, çox düşkün, çox həqir və fəqir olan, 

Allahın yolunu gedən və Allahın ipindən tutan 

Məhəmmədqulunun yazdıqlarındandır ki, tə- 

xəllüsü “Salik” dir. 

Bu Salik həqiqət yolunun salikidir. Ona 

görə də, rəbbil-aləmin rəhmətinə möhtacdır 

ki, Allah rəhmət eləsin, Allah bağışlasın. Kər- 

bəlayi Əbdülhüseyn Xaturinin oğludur ki, 

Allah ona da rəhmət eləsin. Və bu kitabı da 

rəcəbül-mərğəb ayında Allahın köməyi ilə 

peyğəmbərin hicrətinin 1280-cı ilində yazdım 

ki, Allah ona və onun xanədanına minlər 

səlamü səlavat göndərsin [5, s.24]. 

Təbriz nəşrində, “Divani - Salik Ordubadi” 

məcmuəsində Salikin həm türkcə, həm də 

farsca şeirləri verilmişdir. Naxçıvanda nəşr 

olunan (2010) 248 səhifəlik “Gülşəni-vəhdət” 

adlı divanda isə yalnız türkcə şeirləri verilmişdir 

ki, bu da şairin yaradıcılığına tam şəkildə ya- 

naşılmanı təmin etmir. 

Kitabın titr səhifəsində də qeyd edilmişdir 

ki, oxuculara təqdim olunan bu divanda Salik 

Ordubadinin yalnız Azərbaycan türkcəsində 

qələmə aldığı əsərləri verilmişdir. 

Şair Salik Ordubadinin ədəbi aləmdə klassik 

məqamının gücü böyük ədəbi klassikanın mə- 

qamından gələn yüksəklikdir. 

Məhəmmədqulu Əbdülhüseyn oğlu Salik 

Ordubadi bir şair kimi, klassik ənənəyə bağlı 

olma özəlliyinə malikdir. Şair, qəsidələrindən 

birində [5, s.114] özünün mənsub olma mə- 

qamını belə ifadə edir: 

 
Ol müqərnəs taq kim, məviyi-ruhanidür, 

Cümlə alişəni-vala mənsəbi-mözəm nədür? 

 
Ol Müqərnəs, yəni dəyirmi günbəzdir, adi 

künbəz deyil, Məviyi-ruhanidir, yəni ruhaniyyət 

aləmi, məkanıdır. Bəs bu “Mənsəbi-mözəm” 

yəni, naxışlarla bəzədilmiş yüksək mənsəb- 

bina nədir? 

Bu, “Mənsəbi-mözəm” yəni yüksək mənsəb 

aləmləri xəlq edən Allahın insana bəxş etdiyi 

məqamın qüdrətidir. Salik Ordubadinin klassik 

ifadə məxsusluğunun meyarı da bu ucalıq üs- 

tündə məqam tutub. 

Salikin klassik bağlılığını təmin edən əsas 

əlamətlərdən biri də divandakı şeirlərin dil 

məxsusluğudur. Belə ki, burada, Azərbaycan 

türkcəsində qəzəllə və qəsidələr, dördlüklər, 

bayatılarla birlikdə aşağıdakı əsərlər də var: 

Cığatayca qəzəllər Əfradi-türki [tək beytlər], 

məsnəvilər, qəsidələr də verilmişdir. 

Qəsidələrin mövzuları onların başlıqlarından 

aydın görünür: 

- Qəsidə fi mədhü zəmmi-çayi-xətaye sərapa 

xəta 

(Başdan başa müqəssir olan çayın tərif və 

tənqidi haqqında qəsidə) 

- Məxluqatın vəziyyəti barədə qəsidə 

- Qəsidə fi mədhi vəliyye küll (ə) -- (Sahi- 

bəzzəmanın tərifində qəsidə) 

- Qəsidə-mədhiyyə - Qəsidə fi mədhi-əmi- 

rəlmöminin (ə) (Həzrət Əli (ə)-ın mədhində 

qəsidə. 

Mövlamız Sahibəzzəmanın ( ki, Allah onun 

zühurunu yaxın eləsin) mədhində qəsidə. 

Göründüyü kimi, Salik Ordubadinin yara- 

dıcılıq aləmi həm forma, həm məzmun və 

həm də ideya-üslub baxımından klassik zaman- 

ların poetik ənənələrinə bağlıdır. Janr müxtə- 

lifliyindən asılı olmayaraq, Salikin yaradıcılığı 

başdan-başa vəsf və tərənnümdən ibarətdir. 

Bu vəsflər vəcd və heyrətdən gələn başlantı- 

ların inikasıdır. Məsələn, bir qəzəlindən gələn 

vəsfin rənglərinə, söz-məna ahənginə fikir 

verək: bu ahənglərin məna və ifadə çalarları 

da müxtəlifdir: hər şeydən, əvvəl şairin poeti- 

kasına məxsus olan ifadə-təsvir, tərənnüm, 
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vəsf lövhələrini canlandırır: 

 
Yenə ol sərvi-rəvan etdi kəman qamətimi, 

Bəs ki, rəftari-çəmi əldən alub taqətimi. 

 
“Sərvi-rəvan” qamətin ən heyrətli halıdır: 

gözəllərin qamətində-eşq yatımları var: eşq 

də ondan vüqarlıdır, özünü təslim edib o qa- 

mətin sehrinə, heyrət bürüyüb eşqi-lirik “mən” 

onun gücündən güc alıb-heyrətini ifadə etmək 

şövqündədir, ancaq o qamətin rəftarının çə- 

mindən, üslubundan taqəti tükənib aşiqin. Bu 

elə-belə bükənmə deyil, heyrətdən gələn vur- 

ğunluqdur; o vurğunluq aşiqin vəcdi ilə kamala 

çatıb. 

Heyrətin etkisindən-təsirindən aşiqin qaməti 

kamana dönüb. “Sərvi-rəvan” qaməti ilə yar 

qaməti bir-birinə təzad haldadır. Lakin bu 

təzad vəcddən gələn heyrətin ucbatından öz 

halında deyil, yarın halındadır. Yar qaməti ilə 

aşiqin kaman qaməti eşq üstündə-heyrətin 

heyrət vəsfində aman tapıb özünü təslim edib. 

 
Gör nə nazü nə xüram ilə gülüstanə gedər, 

Hərəkatı hədər etdi qəmu mahiyyətimi. 

 
O, elə bir qamətdir ki, yerişi ilə bütün 

aləmi heyrətə salıb: gör necə nazlanma, şad- 

lanma, vəcd ilə gedir. Hara gedir-gülüstanə 

gedir, çün gülüstan gözləyir onu, həsrətdədir- 

onun gəlişi ilə bütün gülüstan şad olacaq, 

heyrətdən onun yarın “sərv” qamətdən sərv 

alacaq: qəmi gedəcək-şadlanacaq. Sərvqamət 

özü bir gülüstandır, heyrəti-vəcdi də özündəndir: 

aşiqə o bəxş edib məftunluğu, taqətsizliyi. 

Əslində aşiqin taqətsizliyi özü elə heyrətin 

taqətidir. 

 
Ey gözüm, bu gözəlün işvəsinə, qəmzəsinə bax, 

Bir qıya baxməqi naçiz elədi şövkətimi. 

 
Aşiq özündəki heyrətlə - məftunolma dər- 

yasına qərq olub. Göz-bu aləmdə dünyanın- 

nurun nişanlarını saxlayır özündə: “sərvqamət” - 

in şövqündən öz heyrətində mat-məəttəl qalıb 

qəlbin taqəti olmadığına görə, aşiq gözə mü- 

raciət edir. Qəlb o, qədər heyrətə düşüb ki, 

gözü ona şahid tutur ki, sən də gör bu işvə- 

nin-qəmin kamını. Qəlb gözü ilə gələn heyrət 

qarşısında hər şey acizdir. Sərvqamətin bir 

“qıya baxmağı” aşiqin şan-şövkətini heç elə- 

di. 

Heyrətin məzmun-güc dairəsi getdikcə ge- 

nişlənir: onda sehr gizlinliyi var: 

 
Bu nə cadudu, füsun etdi dili-məftunə, 

Bir nigah ilə pərişan elədi halətimi. 

 
Gözün heyrəti artdı, qəlbi məftuna sehr 

etdi: aşiq bu heyrətlə özü sehrə düşmüş 

haldadır: çünki bir nigahla-nəzərsalma, baxışla 

aşiqin halını pərişan etdi. Aşiq heyrətin təla- 

tümləri altında haldan-hala düşdü: halı pərişan 

olma aşiq üçün bir anlama tərzidir: halının 

pərişan, dağınıq olduğunu bilir, hər hal özündə 

bir heyrət çeşnisidir. 

 
Ərzi-rüxsar eliyüb, qıldı dili zarü nizar, 

Zərdi-gunə elədi tabi-dərun surətimi. 

 
“Ərzi-rüxsar eləyib”, yəni üz göstərib, qəlbi 

“zarü nizar qıldı”: yəni zar- sızlayan və nizar- 

halsız, taqətsiz etdi. 

Əslində il nəzərdən taqətsizdir aşiq, amma 

daha bir heyrət əlaməti üzə çıxıb ki, aşiq onun 

fəryadından çıxa bilmir. Bu necə heyrətdir ki, 

aşiq hər zaman haldan-hala düşür: bu onun 

heyrətinin şiddətindəndir. 

 
Miği-muyin dağudub, gün kimi yüz etdi tülu, 

Zərrə tək qıldı fəna heyəti-mahiyyətimi. 

 
Heyrətin daha bir şiddətli halı: aşiqin “hey- 

rəti-mahiyyəti” onun anlamasının deyil öz 

heyrət ucalığında omasını bildirir: üzündəki 

telin dağılması ilə yarın üzü gün kimi tülu 

elədi, günəş kimi doğdu-şölə saldı: “zərrə 

tək” yəni alışan-yanan, parçalanan şölələrin 

gücü ilə məni heç elədi. 

 
Qıldı pürtab məhi-arizi Salik cigərin, 

Arturub rənci-dili, etdi füzun möhnətimi. 

 
Üzünün məhi-ay parlaqlığı Salikin ciyərini 

halını daha da işıqlandırdı, yəni heyrətə gətirdi. 

Ürəyin dərdini artırıb aşiqin möhnətini artırdı. 

Bu, heyrətdən qurtarmağın mümkün olmadığını 

göstərir. 
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Üslub tipinə görə divan şeiri və xalq şeiri 

tərzi bir ənənə bağlılığı kimi, Salik poetikası 

üçün xarakterik özəlliklərə malikdir. 

Salikdə söz, öz mülkündə olanların hamısı 

üçün meyardır. Xaqani və Nizamidən belə 

bütün şairlər sözün sehrində olublar: Nəsimi, 

Füzulu, Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi və başqa 

şairlər özlərinə xas olan klassik məna və məz- 

munları söz meyarlarından inikas etdiriblər. 

Bütün klassik mənaları xalq sözünün poe- 

tikasından alıblar: burada xalq ruhunun incə 

və gizli məna anlatımları kök salıb. 

Və şair Salik Ordubadinin divanına məxsus 

poetik məna və ideyaları həm xalq, həm də 

divan poetikasına xas olan ifadə-məna və 

məzmunlarla bağlı olma tərzilə özündə yerli 

ifadə özəllikləri daşıyır. 

2. Salik Ordubadidə Dörtlüklər və onların 

bədii-poetik ifadə özəlliyi 

Salik Ordubadinin divanında 3 rübaisi, 

38 bayatı dördlüyü verilib. 

Bu dördlüklər hansı poetik özəlliyə malik 

olursa olsun, mənşəyinə, ifadə- üslub fərqinə, 

forma və məzmun stilinə görə, Türk milli 

poetika özəlliyinə malikdir. 

Ədəbiyyat aləmində, poeziya-hikmət ba- 

xımından klassik zamanın iki mühüm ifadə 

strukturuna malik olub: 

Birinci tipi-xalq yaradıcılığı-folklordur. Bü- 

tün folklor nümunələri poetik söyləmlərdir 

və onların məxsusi lirizmi və ifadə drama 

tipi, forma-şəkil strukturları vardır. 

İkinci yaradıcılıq tipi-yazılı ədəbiyyat, klas- 

sik divan şeiri ruh tərzidir. Bu baxımdan, XIX 

əsr Naxçıvan ədəbi mühiti qədim zamanlardan 

öz rüknündə olub: bu rükn, birinci növbədə, 

onun qədim və müasir bütövlüyünü ifadə edir: 

bu bütövlükdə söz-hikmət, mənəviyyat,əxlaq, 

iradə baxımdan hansı vahidlik içərisində 

olubsa, söz-poeziya baxımından da o bütövlük 

içərisində olub. 

İlkin olaraq, bu bütövlük onun klassik 

mənşə və mənbə geninə məxsusdur: burada 

Türk ruhunun mənşəyi və iradəsi öz hökmünü 

ifadə edib. Poeziya da bu hökmün ən üstün 

özünü ifadəsidir. 

Bütün şeir şəkilləri mənşəcə xalq yaradıcılığı 

nümunələrindən yaranmışdır. Bu mənada, Sa- 

likin dördlüyü klassik divan şeirinin rübai 

formasında olması ənənəvi xarakter daşıyır. 

Bu dörtlük forması mənşəcə “tuyuğ” janrıdır 

və bu janr mənşəyinə görə ilkin və davamlı 

olaraq qədim və ilkin Türk şeir şəklidir. 

Qədim dünyanın, 6500 il bundan əvvəl ya- 

şamış əcdadımız, Türk şairi Enlil İsmə Dağan 

adlı şairin 3 şeiri oxunmuş və mənalandırıl- 

mışdır. Oxuyan və dərc etdirən Vəli Nüvədilidir. 

Məsələ həm də bundadır ki, onun bu üç şeiri 

dörtlük-tuyuğ formasındadır 

Salikin Divanındakı birinci dörtlük: 

 
Atəşi-həsrəti-ruyin dili-əfgarə düşüb, 

Ol zəman kim, nəzərim ol məhi-rüxsarə düşüb. 

Görgəc ol məhliqanı nəzər etdüm qəmərə, 

Gün şəqqülqəmər olmuş, yerə məhparə düşüb. 

 
Salik Ordubadinin bütün dördlükləri divan 

şeiri üslubundadır, bu qədim dünyanın mənşəcə 

Türk ifadə poetikasına bağlıdır. Burada bədii 

ifadəsinə görə, təsvir-bənzətmə-oxşatma tərzinə 

görə, xüsusi məna, ifadə, fikir yatımı vardır: 

hər şeydən əvvəl, işarəli tərənnümlər, mənalar, 

fikirlər xüsusi poetik yer tutur. 

Bu, bilavasitə Tuyuğ formasının poetik rit- 

minin tərzidir: aşiqin duyğularının poetik 

lövhə və axarlarını təsvir və tərənnüm edir: 

- çöhrənin həsrətinin atəşi qəlbin fikir-nis- 

gilində kök salıb: o zamandan ki, nəzərim 

ayüzlüyə düşüb: 

- Ol məhliqanı-ayüzlünü görəntək qəmə- 

rə-ayə göz yetirdim, gördüm ki, şəqqülqəmər 

olmuş, yarısı yerə düşüb. 

İkinci dörtlük: 

 
Dideyi-xur, sənəma, hüsnünə nəzarə düşüb, 

Çü giriftari-rəhi-eşqdür, avarə düşüb. 

Şövqi-didar ilə heyran dolanub bir neçə qərn, 

Cüstücusilə yüzün hər dərü divarə düşüb. 

 
-ey sənəm, gözünün nuru hüsnünə heyran 

olub-nəzərdə qalıb, çünki eşq yoluna giriftar 

olub-tutulub, görüş şövqü ilə neçə qənirədir- 

zamandır heyran-heyran, həsrətlə dolanır, üzün 

işığı şövq ilə hər qapıya, divara düşüb. 

Üçüncü dörtlük: 

 
Müsəvvir, yar təsvirin çəkərsən, çəkmə sən nazin, 

Məhəlli-qəmzü nazində xəbər ver, mən çə 

küm nazin. 
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Müradi-hali-aşiqdir, çəkər nazini məşuqin, 

Neşün biganələr çəksün nigari-nazənin nazin? 

[1,s.131] 

 
- ey rəssam, yar təsvirini çəkərsən, çəkmə 

onun nazını, qəmzəsini nazında təsvir elə, 

mən çəkim nazını, aşiq muradının halıdır ki, 

məşuqun nazını çəkər: nə üçün nazənin nigarın 

nazını biganələr çəksin?Yəni məşuqun nazını 

yalnız yar çəkər. 

3. Salik Ordubadi bayatılarında xəlqi və 

divani özəlliklər 

Əslində, bütün klassik divan ədəbiyyatı 

türkün dördlükləri üstündən göyərib-nəşət 

edib. Bu mənada, divan poetikasındakı dörd- 

lüklər və onların xalq yaradıcılığı tərzi üstündə 

köklənmə tərzi klassik xalq poetikasının- xalq 

poeziya dilinin ruhudur. 

Xalq şeir - bayatı ruhu üstündədir. Salik 

Ordubadi bayatı formasına bağlı olan şairdir. 

Şeiriyyət, mənşə-mənbə mənsubluğu baxı- 

mından Salik Ordubadinin divan poetikasında 

bayatıların incə və səlis ifadə şəkilləri, fikir 

və məna icazları vardir: 

Salik Ordubadi də bədii ifadə bağlantıla- 

rının xalq şeri tərzində - poeziyanın ümumhal 

klassik bağlılığına xas məzmun və forma özəl- 

likləri daxilində bayatılar daha sərrast-tutarlı 

poetika sərgiləyir. 

Divandakı bayatıların təqdimi ilə bağlı ola- 

raq, Ə.Qədimov ön sözündə yazır: “Salikin 

ədəbi irsi içərisində şifahi xalq şeiri üslubunda 

qələmə alınmış bayatıları da vardır. Lakin 

şairin bayatıları özünün poetik üslubu və 

yazılış tərzinə görə xalq bayatılarından seçilir. 

Belə ki, xalq bayatılarından fərqli olaraq 

Salikin bayatılarının ilk iki misrası sonrakı 

misralar üçün hazırlıq vəzifəsi daşımır və 

dörd misranın hamısı bütövlükdə bir fikrin 

ifadəsinə xidmət edir”  [5, s.29]. 

Salik bayatılarını divan şeiri ruhunda qələmə 

almaqla, onu klassik yatıma salıb. Əslində 

bütün klassik yatımlar xalq ruhundan gələn 

poetikadır. 

Hər bayatısı bir qapıdır-lirik mənin qapısı: 

Canü dil qılam nisar. 

Can əhd etmişdim gələ yar, 

ki çığməz bədəndən 

Bilmən nə həsrəti var? 

- bu, əhd qapısıdır: yar gələ, canı və qəlbi 

nisar qılmağa aparan qapıdır. Can bədəndən 

çıxmaq istəmir, bilmirəm nə həsrəti vardır? 

Əslində həsrət də məlumdur, yar inadı da: 

ancaq hər nə istəyi olsa, orada həsrət məkan 

salar. 

Aşiqin dərdi, nisgili, həsrəti, gileyi yalnız 

bayatı ilə bildirilər-bu xalq poetikasının ən 

incə ifadə formasıdır. Budur, aşiqin aşiq olma- 

vurğunluq fəryadı: 

Aşiqəm gül rüxsarə, 

Salma bürqə üzarə. 

Hicrin məni öldürər, 

Qilmasan dərdə çarə. 

-Aşiq ki, vurğun bir hala düşdü, daha onu 

özündə saxlaya bilməz, haray salar aləmə- 

özünü həsrətin burulğanında boğar: o gül üzə 

aşiqdir, ona görə üzü bürümə, hicrin öldürər 

məni-dərdə çarə olmasan. 

Peyğamım yetir yarə, 

Bir çıxsın rəhgüzarə. 

Niqabın yüzdən atsın, 

Rəhm etsün dili-zarə. 

- Bu kimə ünvanlanıb? Yəqin ki, səba me- 

hinə üz tutur aşiq: istəyimi və ona olan 

hədiyəmi yetir ki, yol üstünə çıxsın, niqabını- 

örtüyünü götürsün üzündən, rəhm eləsin qəlbi 

zar içində olana. 

Bəzmimə canan gəlür, 

Oduma yanan gəlür. 

Şərarə qəlbə tökən, 

Canə od salan gəlür. 

Tədqiqatçının sözü ilə desək, “Salik baya- 

tılarını xalq şeiri şəklində qələmə alsa da, 

klassik yazılı ədəbi üsluba söykənmiş və 

poetik vəhdət prinsipini gözləmişdir. 

Şairin bayatılarında işlənən ərəb və fars 

tərkibli izafət birləşmələri də sənətkarlıq ba- 

xımından klassik əruz üslubuna yaxınlığı 

təsdiq edir” [5, s.29]. 

Niqabı yüzə salma, 

Çəkmə cəbinə çalma. 

Taqəti-dil qalmıyub, 

İxtiyarımı alma. 

- məna anlatımları: aşiq özünü anladır, 

özünü anladığına görə halını sevgiliyə bəyan 

edir. 

Hər bayatı bir süjetdir bu, ümumən, xalq 

dili poetikasının icazıdır. Yazılı ədəbiyyatda, 
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poetikada bu süjetin hər halı da bu icazdan 

qidalanıb. Sözün mehrindən anlatma tərzi: 

niqabı=örtüyü üzünə salma, çəbinə-çənənə 

çalma çəkmə,ürək taqəti qalmayıb-ixtiyarımı 

alma. Niqab-örtük gözəli gizlədə bilməz, za- 

hirdə də, batində də gizli deyil gözəlin gözəlliyi. 

O niqab eşqi artırar, taqətə taqət gətirər… 

Lirik qəhrəmanın harayı da bundandır. On- 

suz da, ixtiyar olmaz aşiqdə: ixtiyar olsa, 

demək, aşiq deyil. Özünü öz ixtiyarında sax- 

layan, ya gizlədən də aşiq olmaz. Yar-ixtiyarı 

almaq üçündür, bütün klassik məna və məz- 

munlar bundan ibarətdir. 

Başqa bir bayatı: 

Eşqinə giriftarəm, 

Yoxdur bu dərdə çarəm. 

Təmənnayi-vəsl ilə 

Hicr oduna yanərəm. 

-Aşiq giriftar olandır: nəyin giriftarıdır? 

Sevgilinin mehrindən gələn cəzbə. Bu necə 

cəzbdir? Yalnız giriftar olanlar bilər. 

Daha bir giriftar halı: aşiqi üzü ələ salar: 

ona görə dərdə çarə olmadığını söyləyir. 

Əslində eşq özü elə çarədir. Burada lirik mən 

sevgiliyə öz mehrini əzizləyir. 

Daha bir giriftar olma: vəsl şövqülə özünü 

hicran oduna atmadır. Burada “yanaram” söy- 

lənişi də bir heyrətin giriftarında olmadır. 

Hal öz təbində deyil: ona görə lirik mən 

hər nə acizliyi var-aşkar edər. 

Ürəkdə yaram çoqdur, 

Bu dərdə dəva yoqdur. 

Hicrün salub əyağdən, 

Dəxi taqətim yoqdur. 

- bayatıdakı ifadə təqti xalq dili təqtidir: 

xalq deyimlərində “ürəyi doludur”, “ürəyində 

yara var”(məcazi deyim), “ürəyində nə dərdin 

var?”, “ürəyim yara bağlayıb” kimi ifadələr 

var. Bu bayatıdakı “ürəkdə yaram çoxdur” 

deyimi-lirik “mən”in daxilindən gələn haraydır: 

harayın başqa bir şiddəti də budur ki, “bu 

dərdə dəva yoxdur”. Niyə “dərdə dəva yoxdur” 

bunu yalnız aşiq bilər, çünki yar onun nisgilini 

artırıb, çünki dərddən. etinasızlıqdan daha 

“taqəti yoxdur” aşiqin. 

Aşiq heyrət içindədir-özünüanlatmaq da 

bu heyrətdəndir: 

Aşiqəm mahi-ruyə, 

O zülfi-mişkbuyə, 

Neçün bağlıdı könlüm, 

Təsəlsüli-giysuyə? 

Təsəlsül, bir-birinin ardınca düzülməmiş 

saça bağlı olmanın mənası da gizlindədir. 

- Ay üzə aşiq olmanın zahiri odur ki, aşiq, 

necə deyərlər, zahirə vurulub. Ancaq sonrakı 

misralar vurğunluğun daha gizli-mübhəm 

halını ifadə edir: “o zülfi-mişkuyə” aşiq olma 

ifadəsilə mənanın daha canlı içəriklərinə işarə 

edilir. Könlü bağlıdır aşiqin-daha nəyə? 

Göz heyrandur nigarə, 

Məhvəşi-gülüzarə. 

Kəsmə pərvanə yol 

Dövri-şəmi-ruxsarə. 

Salikin bədii həqiqətində lirik qəhrəman 

özünü anlama fəzlinə yiyələnib: onu özünə 

anladan da sevgilisidir: 

Deyün o gülüzarə, 

Rəhm etsün intizarə. 

Salikiyəm bu yolun, 

Yetürə şəhriyarə 

Salik Ordubadinin lirik qəhrəmanı özünü 

eşq yolunun yollçusu adlandırır. Bu kamil 

yoldur, aşiqi özünə tanıdan yoldur, özünə qo- 

vuşmaq üçün gərək o yolu tapa biləsən: adi 

yol deyil, insanın heyrət yoludur: vəhdətə yet- 

məyə aparan nicat yoludur. Demək, aşiq nicata 

yetmək üçün özünü eşq yolunun mərifət, 

heyrət dalğalarına qovuşmalıdır. 

Yanmaq heyrətindən aşiq özünü deyil, 

cananı düşünür. Ona görə belə söyləyir: 

Hicr odu düşüb canə, 

Şərər yetüb zəbanə. 

Cismim yanə, kül ola, 

Qor yetmiyə cananə. 

- heyrətin ən alisi budur: hicr-ayrılıq odu 

cana düşüb, dil ah-fəryad içindədir: bu aşiqin 

razı olduğu haldır; və aşiq öz halının hayında 

deyil, sevgilinin hayındadır. Ona görə sona 

yetmənin yolunu da açıq söyləyir: cismim, 

bütün bədənim, varlığım yanıb kül ola, təki 

canana qor yetməyə, o qor onun üstünə sıçrasa 

yanar oda. 

Eşqində çaram yoqdur, 

Qəlbdə aram yoqdur. 

Atma müjə peykanın, 

Sinəmdə yaram çoqdur [s.136]. 

-“eşqində çaram yoqdur” deyimində hansı 

işarə var? Adi- zahiri bildirmə eşq demək 
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deyil. Eşqin özü elə çarədir. Ona görə qəlbdə 

aram yoxdur. Qəlbdə aram olsa, demək ki, 

eşq yoxdur. Oxunu atma ki, boş yer yoxdur 

sinəmdə, hər yer ox yarasıdır. Deməli, eşq 

özü elə oxlanmaqdır-hər yer oxla oxlanıb. 

Heyrət tutqusunun üst qatıdır. Başqa bir ba- 

yatıda aşi-lirik “mən” qəmi-möhnəti, dərdi 

istəyir, çünki onsuz insan kamala dolmaz: 

Gərçi yetüb qəlbə qəm, 

Möhnətini qılma kəm. 

Baş qovğalu gərəkdür, 

Yar yolunda neçə dəm. 

-çünki yar yolunda baş gərək həmişə qov- 

ğalı-yəni yüklü olsun: aşiq yük çəkmək üçün- 

dür: ən gözəl yükdür yar möhnəti. Təsəvvürü 

nişanlarda hər şey o yükü sevmək üstündə 

bərqərar olub. 

Eşq odu canə düşdü, 

Şərər qəlbə yetüşdü. 

Cisim yandı, kül oldu, 

Şərarə başə düşdü. 

- “eşq odu canə düşdü”- Nəsimidən gələn 

notdur. Yanmanın atəşi qəlbə yetişdi: əslində 

atəş qəlbdən gələr, bütün varlığı bürüyər. 

Cisim yandı kül oldu, od, müsibət başa düşdü. 

Od yandıqca yuxarı qalxar, yuxarı da olan da 

başdır. 

Bayatı nizamının poetik əlamətləri Salikin 

yaradıcılığının özünə xas incəliklərinin ifadə- 

sidir. Divanın tərtibçisi və ön sözün müəllifi 

prof. Ə. Qədimovun ifadələri ilə desək, “Salik 

öz yaradıcılığında bu cür xəlqi məzmunlu ba- 

yatılara müracuət etməklə şifahi xalq şeiri üs- 

lubunu yazılı poeziyaya gətirmiş və XIX əsr 

Ordubad ədəbi mühitində klassik lirika ənə- 

nələri ilə şifahi xalq şeiri üslubunu qovuşdur- 

muşdur” [5, s.29]. 

Beləliklə, Salik Ordubadini bayatılarına 

xas olan əlamətlərin poetik özəlliklərini belə 

təsbit etmək olar: 

-Bayatılar söz-ifadə tərzinə görə, XIX əsr 

yazılı şeir dilidir: 

-Üslub təqtinə görə folklor ruhunda-xalqı- 

özünü ifadə edən nəğmə, bayatı çağırma təq- 

tindədir: 

-Hər bayatı bir lirik əhvalın düşüncələrini 

inikas etdirir: Salikin bayatılarındakı əhval 

lirik “Mən”in gizlinləridir: 

Göz qaməti-rənayə 

Heyran, qəddi-rəsayə. 

Tabi-dildən alışdım, 

Bir də başə sal sayə. 

- ancaq gizlətmək mümkün olmayan bir 

aşkardır eşq: çünki “Göz qaməti-rənayə hey- 

ran”, ələm oduna ürəkdən alışar aşiq.”Başa 

sal sayə”-nin içindədir bütün bu istəklərin 

məzmunu. 

Ey məhvəşi-bibədəl, 

Taqətim aldun əzəl. 

Aparmə dil aramın, 

Getmə, qayıt, bir də gəl. 

-Ritmi xalq ahəngidir: xalq ahəngində hər 

bayatı bir nisgil nəğməsidir. Salikin də hər 

bayatısı aşiqin nisgilinin nəğməsidir: 

İtirmişəm cananı, 

Cismimdə olan canı. 

Yaralu ahu kimi, 

Gəzərəm biyabanı. 

- itirmək- aşiqin son halının xəbəridir: 

canan və can arasındakı bağların ağır bir 

nisgili var: cananı itirmə-aşiqin cismindəki 

canı itirmək deməkdir. Burada poetik bir alt 

üslub var: demək ki, aşiq cananı itirməyib, 

əksinə-tapıbdır: aşiqin cismindəki can elə 

odur. 

Üçüncü-dördüncü misralarda can ilə cananın 

başqa bir bənzətmə nisgili var: bir var ahu 

olasan və diyar-diyar gəzəsən, bir də var 

“yaralı ahu”olasan - o vəziyyətdə nisgil daha 

nisgillikdən çıxır-aşiqin taqəti ilə eşq heyrəti 

arasında bağlantı daha sərt üslubda üzə çıxır. 

Salikin lirik “Mən”i özünü məhrəmanə və 

nisgilli üslubdan ifadə edir: 

Yetmədim gülüzarə, 

Həsrət gülü gülzarə. 

Gülündən ayru düşən 

Bülbüləm, bəxti qarə. 

- Gülzara yetmədi aşiq: bəs nəyə yetdi? 

Gülə və gülzara həsrət olmanın mətnaltı üslu- 

bunda bir giley oduğu görünür; ancaq bu adi 

gileylənmə deyil: aşiqin nisgilinin yara bildi- 

rilməsidir. 

Salikin lirik qəhrəmanı öz nisgili içərisində 

bayatılanır: 

Qapundə gədayə bax, 

Bir əhdi-vəfayə bax. 

Tərəhhüm et, lütfə gəl, 

Mən bəxti-qərayə bax. 
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Əbülfəz Əzimli 

XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti: Salik Ordubadinin 
poetik vəsflərində klassik bədii məqam özəllikləri 

 

 

Bu necə bayatılanmadır? Aşiq özün “gəda” 

adlandırır, ikinci adlandırması “əhdi-vəfa” - 

vəfa əhlidır. Eşq aləmində “şah”, “gəda” hərfi 

mənada deyil, sevgiliyə münasibətdə ən məh- 

rəm bağlamın ifadəsidir. 

Bütün bu poetika özəllikləri təkcə Salik 

Ordubadinin yaradıcılığı üçün deyil, bütün 

ədəbi mühit üçün xarakterikdir. Əsas məsələ 

ondadır ki, hər şair özünü öz lirik qoşquları 

ilə məxsusi poetik incəliklərdən ifadə edə 

bilib. 

Nəticə. Naxçıvan-Ordubad ədəbi mühitinin, 

o cümlədərn şair Salik Ordubadinin bədii 

poetik dünyasına xas olan sənətkarlıq, məzmun 

və forma, ideya-bədii özəlliklər klassik xalq 

şeiri ruhundan, divan poeziyası ənənəsindən- 

poetika bağlılıqlarından irəli gəlir. 

Salikin “Gülşəni-Vəhdət” adlı divanının 

poetikasında lirik ifadənin Türk dili və üslubuna 

məxsus simvollar vardır: bu simvollar Salik 

Ordubadi poeziyasına məxsus klassik poe- 

tizmin üslubi içəriklərini üzrə çıxarır. 

Salik Ordubadinin divanında ifadə əlamət- 

lərinə, təsvir və tərənnüm yansımalarına görə 

bir klassik divan poetikası vardır. 

Digər bir halda: bu divan poetikası Salikin 

yaradıcılıq ruhunun xəlqi ifadə incəliklərinə 

bağlıdır. Onun şeirləri bilavasitə xalq üslubuna 

məxsus mənşə atributlarından ibrətdir. 

Naxçıvan-Ordubad ədəbi mühitində, Salik 

Ordubadinin şeirlərində Türk-İslam ədəbi- 

poetik ruhuhun ifadəsi; 

- şairin xalq şeiri və divan poetikası üzrə 

mənsubluğu; 

- klassik poetika üzrə dil və üslub yansı- 

maları aktivdir: 

Burada əsas forma və məzmun tipləri-janr 

bağlılığı;- mövzu, məzmun və ideya bağlılığı: 

təsəvvür bağlılığı da bütöv bir ədəbi aləmin- 

Naxçıvan ədəbi mühitinin poetika özəlliklərini 

yansıdır: bu poetika yansımaları ümumtürk 

dil və ifadə məxsusluğu deməkdir. 

Mövzu üzrə elmi təsbitlər: 

1. Salik Ordubadi və ədəbi mühitin klassik 

məqam özəlliyi. 

2. Salik Ordubadi poetikasında sözə mü- 

nasibət özəlliyi. 

3. Salik Ordubadidə dörtlüklər və onların 

bədii-poetik üslub özəlliyi. 

4. Salik bayatılarında xəlqi və divani özəl- 

liklər. 

Bütün bunların ümumi və xüsusi təsbitləri: 

I. Xalq şeiri və divan poetikası mənsubluğu: 

Salik Ordubadidə dil və üslubun xalq şeri 

tərzində bədii ifadə bağlantıları. 

II. Klassik poetika üzrə dil və üslub yan- 

sımaları: -janr bağlılığı; 

- mövzu, məzmun və ideya bağlılığı. 

XIX Naxçıvan-Ordubad ədəbi mühiti ge- 

netik baxımından klassik irsə bağlıdır. Bu 

bağlılıq Azərbaycan-Oğuz türkcəsinin bədii 

inikası üzrə bəyan olunur. Məhəmmədqulu 

Salikin yaradıcılığı bütün təsvir və tərənnüm 

incəlikləri-yaradıcılıq özəllikləri Xalq poetika 

ruhuna bağlıdır. 
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Ana dili milli-mədəni 
varlığımızın ən uca dəyəri kimi 

Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, Beynəlxalq Ana Dili Günü 
fevralın 21-də bütün dünyada qeyd olunur. Bu, hər bir millətin 
maddi və mənəvi irsini qorunmasında və inkişaf etdirilməsində ən 
mühüm və güclü vasitə olan ana dilinə verilən yüksək dəyərdir. 
Dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi millətin öz taleyinə 
sahibliyinin, dövlət qurmaq və onu qorumaq qüdrətinin, eyni za- 
manda, dilinin zənginliyinin sübutudur. Bu mənada dilin dövlət 
dili statusu qazanması həqiqətən qürur gətirən bir tarixi hadisədir. 
Azərbaycan dili də məhz bu tarixi hadisəni yaşamış dillərdəndir. 
Bu gun Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, dövlət dili səviyyəsinə 
qalxması, diplomatiya aləminə yol açması ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan dil siyasəti ilə bağlıdır. 
Məqalədə də məhz bu məsələlərə toxunulmuş, dilimizin inkişafı 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər işıqlandırılmışdır. 

Mother tongue is the highest value of our national 
and cultural existence 
Abstract. The article notes that the International Mother Language 
Day is celebrated around the world on February 21. This is the 
high value given to the mother tongue, which is the most important 
and powerful tool in the protection and development of the 
material and spiritual heritage of each nation. The rise of the 
language to the status of the state language is a proof of the 
nation's ownership of its own destiny, the power to build and 
protect the state, as well as the richness of the language. In this 
sense, the acquisition of the status of the state language is a truly 
historic event. The Azerbaijani language is one of the languages 
that experienced this historical event. Today, the comprehensive 
development of the Azerbaijani language, its rise to the level of 
the state language, its opening to the world of diplomacy is 
connected with the language policy founded by our national 
leader Heydar Aliyev. The article also touches on these issues and 
highlights the measures taken to develop our language. 

Родной язык как высшая ценность нашего на- 
ционально-культурного бытия 
Aннотация. В статье отмечается, что Международный День 
родного языка отмечается во всем мире 21 февраля. Это 
высокая ценность, придаваемая родному языку, который яв- 
ляется важнейшим и мощным средством сохранения и развития 
материального и духовного наследия каждой нации. Повышение 
статуса языка как государственного свидетельствует о владении 
нацией своей судьбой, о ее способности строить государство 
и защищать его, а также о богатстве ее языка. В этом смысле 
приобретение языком статуса государственного языка – по- 
истине гордое историческое событие. Азербайджанский язык 
– один из языков, переживших это историческое событие. 
Всестороннее развитие азербайджанского языка, его подъем 
на уровень государственного языка, открытие пути в мир 
дипломатии связаны с языковой политикой, основу которой 
заложил наш общенациональный лидер Гейдар Алиев. В 
статье затронуты именно эти вопросы, освещены меры, пред- 
принимаемые в направлении развития нашего языка. 
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Fevralın 21-i bütün dünyada Beynəlxalq 

Ana Dili Günü kimi qeyd olunur. 1999-cu 

ilin noyabrında Banqladeş səfirinin təşəbbüsü 

ilə UNESCO tərəfindən fevralın 21-i Beynəl- 

xalq Ana Dili Günü elan edilib. Bu günün 

qeyd edilməsində başlıca məqsəd dil və mə- 

dəniyyət rəngarəngliyini qoruyub saxlamaq- 

dır. 

1952-ci il 21-22 fevral tarixlərində Pakis- 

tanda benqal dilinin qadağan edilməsinə etiraz 

olaraq keçirilən aksiyada polis və silahlı qüv- 

vələrin müdaxiləsi nəticəsində 4 tələbə şəhid 

olub. Banqladeş nümayəndələri fevralın 21- 

ni məhz həmin şəhidlərin xatirəsinə ehtiram 

əlaməti kimi Ana Dili Günü adlandırılması 

haqqında müraciət ediblər. YUNESKO-nun 

Baş Konfransında 21 fevral Beynəlxalq Ana 

Dili Günü elan olunub. 

Hər il keçirilən Beynəlxalq Ana dili günü 

hər kəsə öz doğma dilinin varlığını hiss etmək, 

onunla qürur duymaq, onu qorumaq, inkişaf 

etdirmək hüququ olduğunu bir daha yada salır. 

Çünki hər bir millətin maddi və mənəvi irsini 

qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm və ən 

güclü vasitə dildir. Hər bir insan öz ana dilini 

yaxşı bilməli və onu qorumalıdır. Millətin di- 

linin dövlət dili statusuna yüksəlməsi tarixi 

hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsi- 

dir. Bu məqam millətin millət olaraq təsdiqidir. 

Dilin dövlət dili statusuna yüksəlməsi millətin 

öz taleyinə sahibliyinin, dövlət qurmaq və 

qorumaq qüdrətinin, eyni zamanda, dilinin 

zənginliyinin sübutudur. Bu mənada dilin 

dövlət dili statusu qazanması həqiqətən qürur 

gətirən bir tarixi hadisədir. Azərbaycan dili 

də məhz bu tarixi hadisəni yaşayıb. 

Bu gün Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, 

dövlət dili səviyyəsinə qalxması, diplomatiya 

aləminə yol açması, dünyanın ən mötəbər tri- 

bunalarından eşidilməsi ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan dil 

siyasəti ilə bağlıdır. Bu siyasətin əsası isə, ən 

çətin bir vaxtda -“vahid dil” siyasətinin daha 

geniş şəkildə təbliğ edildiyi, milli dillərin sı- 

xışdırıldığı bir vaxtda qoyuldu. Halbuki, belə 

çətin bir vaxtda ana dili məsələsi ilə məşğul 

olmaq olduqca qorxulu idi. Ona görə qorxulu 

idi ki, dil məsələsini qabardanlar, bu barədə 

fikir söyləyənlər Sibirə sürgün edilirdi. Bu 

cür təzyiq və təqiblərə baxmayaraq, Heydər 

Əliyev dil məsələsində öz mövqeyini çox cə- 

sarətlə ifadə edə bildi. Hətta ulu öndərin bu 

cəsarətli addımı nəticəsində 1978-ci il konstitu- 

siyasında ilk dəfə Azərbaycan dili dövlət dili 

kimi qəbul edildi. 

1978-ci il aprelin ikisində IX çağırış Azər- 

baycan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikası Konstitusiyasının layihəsi 

və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına 

həsr edilmiş VII sessiyasında məruzə ilə çıxış 

edən Heydər Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddəni 

aşağıdakı redaksiyaya vermək təklif olunmuş- 

dur: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublika- 

sının dili Azərbaycan dilidir”. Əlbəttə, o dövrdə 

belə cəsarətli addımı Heydər Əliyev kimi dahi 

bir insan ata bilərdi. Bu, ulu öndərin öz xalqı 

qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biri 

idi. 

1978-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiya 

haqqında danışarkən ulu öndər o, günləri belə 

xatırlayırdı: “Xatirimdədir, o vaxt başqa res- 

publikaların rəhbərləri ilə kəskin danışıqlarımız 

oldu. Ukraynanın rəhbəri Şerbitski ilə mənim 

kəskin danışıqlarım xatirimdədir. O, buna çox 

etiraz edirdi, belə əsaslandırırdı ki, siz belə 

yazdığınız halda, gərək biz də yazaq ki, Uk- 

raynanın dövlət dili Ukrayna dilidir. Mən ona 

dedim ki, heç kəs sizə mane olmur. Siz bizdən 

də böyük respublikasınız və Sovetlər İttifaqında 

sizin xüsusi çəkiniz bizimkindən qat-qat artıq- 

dır. Siz istəsəniz, bunu yaza bilərsiniz. Ancaq 

siz nə üçün bizə mane olursunuz...Ancaq biz 

buna nail olduq. Hesab edirəm ki, bu, o dövr- 

də, o zamanın şəraitində respublikamızda, 

ümumiyyətlə, ölkəmizin tarixində böyük hadisə 

oldu” [1]. 

Heydər Əliyev bilirdi ki, dil də, tarix də, 

mədəniyyət də millətsiz mövcud ola bilməz 

və hər hansı bir milləti yer üzündən izsiz ola- 

raq silmək üçün onun dilini, mədəniyyətini, 

tarixini əlindən almaq kifayətdir. 

XXI əsr Azərbaycan dilinin inkişafında 

əlamətdar hadisələrlə zəngindir. Dövlət dilinin 

tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi, ana dilimizin 

inkişafı, təsir dairələrinin genişlənməsi ilə 

bağlı ulu öndərimizin verdiyi fərmanları, sərən- 

camları, qanunlar dilimizin daha da inkişafı 

üçün əlverişli şərait yaratdı. 
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1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu 

ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasında (21-ci maddə) Azərbaycan 

dili dövlət dili kimi təsbit olundu. Bütün bun- 

ların həyata keçirilməsində Böyük öndərimiz 

Heydər Əliyevin apardığı dil siyasətinin çox 

mühüm önəmi, əhəmiyyəti vardır. Mədəniy- 

yətimizə, incəsənətimizə, dilimizə qayğı hər 

bir vətəndaşdan milli təəssübkeşlik mövqeyini 

nümayiş etdirməyi tələb edir. Dil məsələlərinə 

gəldikdə isə, onu demək lazımdır ki, dilçiliyi- 

mizin Azərbaycan dilinin dəyərini, rolunu, 

zənginliklərini, incəliklərini və s. məsələləri 

üzə çıxarması üçün olduqca əlverişli şərait 

yaranmışdır. 

Konstitusiya komissiyasının noyabrın son- 

larında keçirilən iclasında Heydər Əliyev bu 

məsələyə öz münasibətini bildirərək deyirdi: 

“Biz ən doğru, düzgün və ən əsaslı bir qərar 

qəbul etdik ki, Azərbaycanın dövlət dili Azər- 

baycan dilidir. Bu, Azərbaycan xalqı üçün, 

onun mənəviyyatı, dilinin inkişafı üçün çox 

əhəmiyyətli qərardır. Bu, Azərbaycanda bütün 

Azərbaycan xalqının tərkibini təşkil edən xalq- 

ların hamısının özlərinə bu dili qəbul etməsi 

üçün çox əsaslı bir qərardır və hesab edirəm 

ki, həm keçmişimizə böyük hörmət, həm də 

gələcək nəsillər üçün böyük bir sənətdir” [3, 

s.271-272]. 

Müstəqillik illərində Heydər Əliyevin qay- 

ğısı nəticəsində ana dilimizə qarşı edilmiş 

haqsızlıq aradan qaldırıldı, onun hüquqları 

qorundu, cəmiyyətdəki mövqeləri tam bərpa 

edildi. Bu gün dilimizin özünəməxsus kamil 

qrammatik quruluşu, zəngin fondu, geniş ifadə 

imkanları, mükəmməl əlifbası, yüksək səviyyəli 

yazı normaları vardır. 

“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdi- 

rilməsi haqqında” böyük öndər Heydər Əliyevin 

18 iyun 2001-ci il tarixli fərmanında deyilir: 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azər- 

baycan dilidir. Müstəqil dövlətimizin rəsmi 

dili statusunu almış Azərbaycan dilinin geniş 

tətbiq edilməsi və sərbəst inkişafı üçün münbit 

zəmin yaranmışdır. Tarixin müxtəlif mərhələ- 

lərində dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların, 

təzyiq və təhriflərin nəticələrinin aradan qal- 

dırılması üçün hazırda ölkəmizdə çox əlverişli 

şərait mövcuddur. Dil öz daxili qanunları əsa- 

sında inkişaf edirsə də, onun tədqiq və tətbiq 

edilməsi üçün yaradılmış geniş imkanlar bu 

inkişafın daha sürətli və dolğun olmasına 

təkan verir”. 

2003-cü il yanvarın 2-də isə, ulu öndərin 

fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında 

dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respubli- 

kasının Qanunu qüvvəyə mindi. Öz doğma 

ana dilini sevən lider deyirdi: “Biz indi müstəqil 

dövlət kimi, azad xalq kimi öz dilimizlə, Azər- 

baycan dili ilə fəxr edirik. Hər bir xalq öz dili 

ilə yaranır. Ancaq xalqının dilini yaşatmaq, 

inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviy- 

yəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, 

elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində 

mümkün olur” [6, s.34]. 

Ulu öndər Heydər Əliyev dövlət dilimiz 

olan ana dilimizə böyük üstünlük verir və 

tövsiyə edirdi ki, hər bir azərbaycanlı başqa 

dilləri də mükəmməl öyrənsin, onlardan yeri 

gəldikcə istifadə etsin. Lakin heç kəs, öz doğ- 

ma Azərbaycan dilinə diqqət, hörmət və mə- 

həbbəti azaltmamalıdır. 

Ona görə də Heydər Əliyev hər bir çıxışında 

qətiyyətlə dil məsələsinə toxunur, dilə belə 

qiymət verirdi: “Bütün xalqlarda olduğu kimi, 

Azərbaycan xalqının da dili onun milli varlığını 

müəyyən edən başlıca amillərdəndir. Dilimiz 

xalqın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla 

birgə olmuş, onun taleyini yaşamış, üzləşdiyi 

problemlərlə qarşılaşmışdır. O, xalqın ən ağır 

günlərində belə onun milli mənliyini, xoşbəxt 

gələcəyə olan inamını qoruyub möhkəmlən- 

dirmişdir. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniy- 

yətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, 

böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza 

ulu babalarımızdan miras qalan bu ən qiymətli 

milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz 

bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə 

etməlidir. Bu, onun vətəndaşlıq borcudur” [4, 

s.121]. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ulu 

öndərin dil siyasətini uğurla davam etdirir. 

Azərbaycan dövlətinin Prezidenti İlham Əliye- 

vin ana dilinin dövlət dili kimi geniş, maneəsiz 

işləkliyi üçün göstərdiyi siyasi, milli iradə, 

gördüyü məqsədyönlü işlər də, Azərbaycan 

dilinin nüfuzunun yüksəlməsinə və türk dilləri 

arasında mötəbər mövqe qazanmasına xidmət 
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Ana dili milli-mədəni varlığımızın ən uca dəyəri kimi 
 

edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin 2004-cü il yanvarın 12-də im- 

zaladığı “Azərbaycan dilində latın qrafikası 

ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haq- 

qında”, 2004-cü il yanvarın 14-də “Azərbaycan 

Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında”, 

eləcə də 2007-ci il 30 dekabrda “Dünya ədə- 

biyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azər- 

baycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin 

siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” sərən- 

camları ana dilinin həyatımızın bütün sahələ- 

rində tam və müfəssəl tətbiqini gerçəkləşdir- 

mişdir. 

Azərbaycanda elmin, təhsilin elə bir sahəsi 

yoxdur ki, dövlət dilinin işlənməsi və fəaliyyəti 

konkret maddələr əsasında öz əksini tapmamış 

olsun. Müasir dövrdə Azərbaycan dili elə bir 

inkişaf mərhələsinə çatmışdır ki, elmi-texniki 

inkişaf nəticəsində yaranmış müxtəlif fikirləri, 

sözləri, anlayışları, xüsusi elmi və texniki ter- 

minləri çox asanlıqla ifadə etmək olar. Bu 

onu göstərir ki, Azərbaycan dili ictimai, siyasi, 

mədəni inkişafla bağlı olaraq tərəqqi edir, 

onun publisist, bədii, elmi və siyasi üslubları 

daha da inkişaf edir və zənginləşir. 

Ölkə başçısının 2013-cü il 9 aprel tarixli 

“Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində 

zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və öl- 

kədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı- 

nın təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncamı Azər- 

baycan dilinə göstərilən qayğının ifadəsi ol- 

maqla yanaşı, həm də ana dilimizin saflığının 

və zənginliyinin qorunması yolunda mühüm 

tarixi hadisədir [5]. 

Prezident İlham Əliyev milli xüsusiyyət- 

lərimizin saxlanmasında ana dili və ədəbiy- 

yatımızın başlıca amillərdən olduğunu dəfələrlə 

diqqətə çəkərək demişdir: “Bizi millət kimi 

qoruyub saxlayan məhz dilimiz, ədəbiyyatımız, 

tariximiz, ənənələrimizdir”. Ölkə rəhbəri müx- 

təlif çıxışlarında, insanlarla söhbətlərində, böl- 

gələrdə keçirdiyi görüşlərdə həmişə dövlət 

atributlarına, xüsusilə də Azərbaycan dilinə, 

əlifbasına, mədəniyyətinə, incəsənətinə, milli 

adət-ənənələrinə xüsusi ehtiramla yanaşaraq 

onun fəzilətlərindən söz açmışdır. 

Ana dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi, 

haqlı olaraq, tarixi hadisə, milli dövlətçiliyimizin 

tarixinin önəmli səhifəsi sayılır. Bu, milli yet- 

kinliyin təsdiqi, xalqın öz taleyinə sahibliyinin, 

dövlət qurmaq və qorumaq qüdrətinin parlaq 

ifadəsidir. Bu gün Azərbaycan dili, sözün 

həqiqi mənasında, müstəqil bir dövlətin dilidir. 

İndi Azərbaycan dili dünyanın müxtəlif dilləri 

ilə birbaşa əlaqəyə girmək imkanı qazanıb. 

Əgər bir vaxtlar dünya dilləri ilə Azərbaycan 

dili yalnız rus dili vasitəsilə əlaqəyə girirdisə, 

indi birbaşa əlaqə imkanları var. Bu mənada, 

Azərbaycan dilinin inkişafı göz qabağındadır. 

Prezident İlham Əliyev 2015-ci ilin no- 

yabrında Milli Elmlər Akademiyasının 70 

illiyi ilə bağlı keçirilən toplantıdakı nitqində 

də dövlət dilinin kənar təsirlərdən qorunması 

və saflığının təmin olunmasının vacibliyini 

qeyd etmiş, lüzumsuz yerə dilimizdə yad kəl- 

mələrin işlədilməsinin əleyhinə olduğunu bil- 

dirmişdir. Azərbaycan Prezidenti dövlət dilinin 

tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi üçün ardıcıl 

tədbirlər həyata keçirir. 

2018-ci il iyulun 18-də isə, prezident 

İlham Əliyev Azərbaycan dilinin elektron mə- 

kanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi 

ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncam 

imzalayır. 

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan di- 

linin saflığının qorunması və dövlət dilindən 

istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər haqqında” 2018-ci il 1 noyabr tarixli 

Fərmanı, əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş dil siyasətinin və bu gün 

dilimizin saflığının qorunması və inkişafı ilə 

bağlı dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi 

səmərəli və genişmiqyaslı işlərin məntiqi da- 

vamıdır. 

Bir sözlə, dilin qoruyucusu və daşıyıcısı 

xalqdır, buna görə də dilin keşiyində durmaq, 

onun hərtərəfli inkişafına nail olmaq hər kəsin 

vətəndaşlıq borcu olmalıdır. 
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Şəhriyarın əsərlərində 
mütəhərrik oyunlar motivi 

Annotasiya. Qədim türklərin günümüzə qədər gəlib çatan bir sıra maraqlı 
oyunları həyat tərzlərini özündə əks etdirir. Nizami Gəncəvinin “Xosrov 
və Şirin” poemasında türk qızı Şirinin Sasani hökmdarı Xosrovdan qılın- 
coynatmada, at sürmədə, nizə atmada heç də geri qalmadığı göstərilir. 
20-ci əsrin bir çox görkəmli tarixçisi və ədibi öz əsərlərində mütəhərrik 
oyunlar motivinə geniş yer ayırmış və araşdırılması ilə məşğul olmuşlardır. 
Misal kimi, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” əsərini 
göstərmək olar. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar öz 
yaradıcılığında Azərbaycanın milli oyunlarına geniş yer vermişdir. Şair 
Cənubi Azərbaycanda yaşayıb yaratmasına baxmayaraq nəinki Azərbaycan 
dilində poema və şeirlər yazmış, həm də bu əsərlərdə Azərbaycanın 
qədim tarixindən süzülüb gəlmiş el adətlərini, milli oyunları mükəmməl 
şəkildə əks etdirmişdir. Şəhriyarın nəzmə saldığı “çiling-ağac” oyunu 
uşaq oyunları arasında ən maraqlı oyunlardan biridir. Şair başqa bir çox 
oyunlar haqqında da geniş məlumat vermişdir. 

Motive of moving games in Shahriyar's works 

Abstract. A number of interesting games of the ancient Turks, which 
have survived to the present day, reflect the way of life. Nizami Ganjavi's 
poem "Khosrov and Shirin" shows that the Turkish girl Shirin did not 
lag behind the Sassanid ruler Khosrov in fencing, horseback riding and 
javelin throwing. Many prominent historians and writers of the 20th 
century have devoted much of their work to the motives of moving 
games. An example is Yusif Vazir Chamanzaminli's "Girls' Spring".The 
great Azerbaijani poet Mohammad Huseyn Shahriyar in his work gave 
wide space to the national games of Azerbaijan. Despite living and 
creating in South Azerbaijan, the poet not only wrote poems and poems 
in the Azerbaijani language, but also perfectly reflected in these works 
the folk customs and national games that have been filtered from the 
ancient history of Azerbaijan. The "chiling-tree" game composed by 
Shahriyar is one of the most interesting children's games. The poet also 
gave extensive information about many other games. 

 

Мотив подвижных игр в произведениях 
Шахрияра 

Aннотация. Известно, что ряд интересных игр древних тюрков, 
дошедших до наших дней, отражают их образ жизни. В поэме 
Низами Гянджеви “Хосров и Ширин” показано, что тюркская дочь 
Ширин не отставала от Сасанидского правителя Хосрова в фехто- 
вании, верховой езде, метании копья. Многие видные историки и 
литераторы 20-го века в своих работах уделили большое место мо- 
тивам подвижных игр и занимались их исследованием. В качестве 
примера можно привести произведение Юсифа Везира Чемензаминли 
«Девичий родник”. В статье подчеркивается, что великий азербай- 
джанский поэт Мухаммед Гусейн Шахрияр в своем творчестве 
уделял большое место национальным играм Азербайджана. Несмотря 
на то, что поэт жил и творил в Южном Азербайджане, он не только 
писал поэмы и стихи на азербайджанском языке, но и прекрасно 
отражал в этих произведениях народные обычаи, национальные 
игры, исходяшие из глубин древней истории Азербайджана. По- 
пулярная детская игра «чилинг-агач» (буквально, «палочка-полка») 
сложена в стихах Шахрияром. Игра, в которую играют с помощью 
колышка и биты, является одной из самых интересных среди 
детских игр. Поэт также дал обширную информацию о многих 
других играх. 
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Giriş. Türklərin günümüzə qədər gəlib ça- 

tan bir sıra maraqlı oyunları həyat tərzlərini 

özündə əks etdirir. Orta Asiya və Anadoluda 

bəzi bölgələrdə qaçma– qovalama oyunu olan 

Göy – Börü, Qız – Börü və Beygə oyunları 

hələ də xalq tərəfindən sevilə - sevilə oynanılır. 

Bir növ atlı hokey oyunu olan çövkən oyu- 

nu da günümüzə qədər gəlib çatmışdır (Çövkən 

oyununun Azərbaycanla bağlılığına dair bir 

çox faktlar mövcuddur [2]. Görkəmli alim 

Məmməd Dadaşzadənin fikrincə, oyun Sasani 

imperiyasının formalaşmasında təkcə, fars 

mədəniyyətinin deyil, həmçinin o, ərazidə 

məskunlaşan digər xalqların da təsiri olduğunu 

sübut edir. Nizami Gəncəvinin “Xosrov və 

Şirin” poemasında türk qızı Şirinin Sasani 

hökmdarı Xosrovdan qılıncoynatmada, at sür- 

mədə, nizə atmada heç də geri qalmadığı gös- 

tərilib. Sasaniləri süquta uğradan ərəblər türk 

xalqlarına məxsus olan oyunları mənimsəyib, 

öz adlarını yazmağa çalışmışlar. Amma bir 

çox tarixi və etibarlı mənbələrdə bu oyunların 

türk xalqına mənsub olduğu öz əksini tapmış- 

dır. 

20-ci əsrin bir çox görkəmli tarixçisi və 

ədibi öz əsərlərində mütəhərrik oyunlar moti- 

vinə geniş yer ayırmış və araşdırılması ilə 

məşğul olmuşlar. Misal kimi, Yusif Vəzir Çə- 

mənzəminlinin “Qızlar bulağı” əsərini gös- 

tərmək olar. Bu əsərdə xalqın gündəlik həyatına 

oyunların necə geniş daxil olduğu ətraflı 

şəkildə göstərilmişdir. Bundan başqa, dövrün 

bir çox tanınmış alimi də bu mövzunun araş- 

dırılması ilə məşğul olmuşlar [1, s.5]. 

Dahi Azərbaycan şairi Məhəmmədhüseyn 

Şəhriyar öz yaradıcılığında Azərbaycanın milli 

oyunlarına geniş yer vermişdir. Şair Cənubi 

Azərbaycanda yaşayıb yaratmasına baxma- 

yaraq, nəinki Azərbaycan dilində poema və 

şeirlər yazmış, həmdə bu əsərlərdə Azərbay- 

canın qədim tarixindən süzülüb gəlmiş el 

adətlərini, milli oyunları mükəmməl şəkildə 

əks etdirmişdir. 

Məsələn: 

Şəhriyarın Azərbaycan dilində yazdığı əsəri 

-“Heydər babaya salam” poemasında, həmçinin 

“Aman ayrılıq” əsərlərində müdrik xalq oyun- 

larının parlaq təcəssümünə rast gəlirik. 

Tarixi keçmişimizdən bizə miras qalan 

oyunların açılışı Şəhriyar poeziyasında toxu- 

nulan aktual problemlərdən biridir. Aydındır 

ki, uşaq oyunun tarixi insanlığın tarixi de- 

məkdir. Oyunda çoxlarının bilmədiyi, dərk 

etmədiyi tərbiyə imkanları gizlənmişdir. Bu 

oyunlara düzgün rəhbərlik etmək, onunla əy- 

lənməyi bacarmaq böyük səy, səbr, mətanət 

tələb edir. Bu gizli tərbiyə imkanlarını açmaq, 

geniş izahını vermək, uşaq və yeniyetmələrin 

təlim- tərbiyəsinə təsir göstərən müsbət amil- 

lərdən biridir. Şəhriyar irsinin hər bir nümunəsi 

insanı bir anlığa keçmişə qaytarır, həyatının 

fərəhli günlərini, uşaqlıq çağlarını xatırladır. 

“Bu döşlərdə quzuları yayardıq 

Axmasınlar ulduz təkin sayardıq, 

Quş qovanı çəkib daşa dayardıq 

Quşqovanda elə bil ki, qabandı 

Qurd uzaqdan deyər bəs ki, çobandı [3,s.10]. 

Uşaqlığını xatırlayan görkəmli sənətkarımız 

xalqımızın, qan yaddaşında yaşayan xalq folk- 

lorunun dərin qatları ilə qaynaq olunmuş uşaq, 

xalq oyunlarında qoruyub saxlanmış xalq 

oyunlarının açılışı, deyilişi elmi baxımdan 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu oyunlar hər- 

bi-vətənpərvərlik motivləri əsasında yaranmış 

hərbi xarakterli oyunlardır. Bu  oyunlardan 

“Əbə tutdu” oyunu daha çox səciyyəvidir. 

 
Böyük ustad yazır: 

Bu damlarda çoxlu cızıq atmışam. 

Uşaqların aşıqların udmuşam, 

Qurğuşunlu səqqə alıb satmışam [3, s.10]. 

 
Şəhriyarın bu fikri bizi uzaq keçmişimizə 

- “Dədə-Qorqud” dünyasına aparır. Yüzilliklərin 

arxasından Oğuz igidlərinin cəngi səsləri, at 

kişnərtisi gəlir... 

Şəhriyarın dediyi kimi “Bu damlarda çoxlu 

cızıq atmışam” uşaq oyunu da hərbi xarakterli 

oyundur. Valideynlərin uşaqlara qadağan et- 

məsinə baxmayaraq, uşaqların ən çox sevdiyi 

“qala-şəngi” oyunudur. Məktəb yaşlı uşaqların 

bu oyunu oynaması onlarda hərbi vətənpər- 

vərliyi inkişaf etdirir. “Heydər babaya salam” 

poemasında oxuyuruq: - “Bu xırmanda “Ara- 

daxır” oynardıq, Əli mənə yaşıl aşıq verərdi, 

ağaclardan çilik-ağac kəsərdik. Bu daşlarda 

çoxlu cızıq atmışam. Uşaqların aşıqların “ud- 

muşam”. Ağac minib at gəzdirən günlərim” 
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və s. Bütün ulu keçmişimiz yüzilliklərin ar- 

xasından bizə tərəf boylanan xalq oyunlarımızla 

sıx bağlıdır. 

Ustad Şəhriyar bir yerdə də yazır: 

“Əli mənə yaşıl aşıq verərdi, 

İrza mənə novruzgülü dərərdi” [3, s.10]. 

Əlinin ustad Şəhriyara bağışladığı yaşıl 

aşıq bizi düşünməyə vadar edir. Yaşıl bahar 

rəngidir, bolluq rəmzidir, yaşıl rəng bir sərinlik 

gətirməklə insan əsəblərini sakitləşdirir. Digər 

tərəfdən, Şəhriyar peyğəmbər nəsli olduğuna 

görə Əli ona yaşıl aşıq verir. 

Digər tərəfdən bu oyunlarda fiziki kamilliklə 

yanaşı, onlarda hərbi vətənpərvərlik hissləri 

formalaşır və cilalanır. 

Ustad yazır: “Ağaclardan çilik-ağac kəsər- 

dik, Qoruqçunun qorxusundan əsərdik”. 

Şəhriyarın nəzmə saldığı “çilik-ağac” oyunu 

uşaq oyunları arasında ən maraqlı oyunlardan 

biridir. 

Zamanın keçmə-keşindən kələfi dolaşmış 

bu yumaq-oyunlarımızın gizli sirri dünyamıza 

günəş kimi gəlmiş, ay kimi batmış ulularımızın 

fəlsəfi dünyagörüşü, torpağa, elə bağlılığıdır. 

Zəngin ədəbi irsə malik olan Məmmədhü- 

seyn Şəhriyar Azərbaycanın xəlqi şairlərindən 

biridir. Bu qocaman söz ustası elə bir bədii 

təfəkkür xəzinəsi yaratmışdır ki, onun incilərini 

sayıb sadalamaqla qurtarmır. Hələ sağlığında 

Məşküşüəra Bahar qeyd etmişdir ki, Şəhriyar 

yalnız Şərqin deyil, bütün dünyanın böyük 

ədəbi siması olacaq, onun istetadı ilə bütün 

Şərq öyünəcəkdir. İnsanlığa məhəbbət, yüksək 

humanizm, həqiqi vətənpərvərlik, Şəhriyar 

poeziyasının canıdır. 

Xalqın xoşbəxt gələcəyini görən, bu yolda 

yorulmaq bilmədən yazıb yaradan Şəhriyar 

Cənubi Azərbaycana həsr etdiyi bütün şeirlə- 

rində odlu, vətənpərvər bir şair, vicdanlı bir 

vətəndaş kimi çıxış edir. 

Böyük yaradıcılıq qüdrətinə malik olan 

xalqın nəbzini tutan şairin yaradıcılığı böyük 

mütəfəkkirin nəzəri diqqətini cəlb etmişdir. 

Azərbaycan poeziyasında işıq saçan Məm- 

mədhüseyn Şəhriyar dünya mədəniyyəti zir- 

vəsində elə bir günəşdir ki, ətrafı öz şuası ilə 

işıqlandırmış, bu işıqda neçə-neçə nəsillər ye- 

tişmişdir. 

Nəticə. Məqalədən göründüyü kimi, Azər- 

baycan xalqının həyatında mütəhərrik oyunlar 

tarix boyu mövcud olmuş və bu gündə öz ak- 

tuallığını itirməmişdir. Bu oyunlar sadəcə 

idman xarakterli olmamış, həm də xalqımızın 

mədəniyyətində müstəsna yeri olmuşdur. Belə 

ki, oyunlar insanlara birliyi, bərabərliyi, vətəni 

sevməyi öyrətmiş və öyrətməyə davam edir. 

Oyunlar sayəsində xalqımız öz mədəniyyətini, 

dünyagörüşünü qonşu xalqlara tanıtmış və 

onların mədəni-ictimai həyatlarına təsir edə 

bilmişlər. Bu günün özündə də yeni nəsillərin 

yetişdirilməsində mütəhərrik oyunların danıl- 

maz əhəmiyyəti vardır. Belə ki, bu oyunlar 

sayəsində uşaqlara birlik, vətənə məhəbbət 

və.s kimi mənəvi hislər aşılanır, eyni zamanda 

onların fiziki cəhətdən sağlam olmasına zəmin 

yaradılır. Araşdırmaların nəticəsində bu qənaətə 

gəlmişəm ki, mütəhərrik oyunlarsız uşaqların 

əqli və fiziki cəhətdən tam sağlam olmasına 

nail olmaq çox çətindir. Belə uşaqlar daim 

yorğun olur, ətraflarında baş verən hadisələrə 

laqeyd yanaşırlar. Bu da göstərir ki, əgər hər- 

tərəfli nəsillər yetişdirmək istəyiriksə, onların 

yaşlarına uyğun mütəhərrik oyunlarla məşğul 

olmasına şərait yaratmalıyıq. Məhəmmədhü- 

seyn Şəhriyar da öz poemasında bunu göstərmiş 

və xalq folkloruna təsir edən mütəhərrik 

oyunlar haqqında ətraflı məlumat vermişdir. 
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Annotasiya. Eyniliklərin tədqiqində funksional metod geniş tətbiq 
edilir. Bunun üçün diferensial hesabının teoremlərindən istifadə 
olunur. Belə ki, törəmənin köməyi ilə funksiyaların xassələri- 
sabitliyi, monotonluğu, onun ekstremal nöqtələri, ən böyük və ən 
kiçik qiymətləri araşdırılır. Bu xassələri araşdırmaqla eyniliklərin 
doğruluğu və ya doğru olmadığı isbat edilir. Məktəb riyaziyyatı 
səviyyəsində bir çox eyniliklərin isbatında şagirdlər və müəllimlər 
çətinlik çəkirlər, bəzi hallarda isə isbat edə bilmirlər. Bu məqalədə 
də eyniliklərin riyazi analizin metodları ilə isbatı öyrənilmişdir. 
Məqalə məktəb ruyaziyyatı ilə məşğul olan mütəxəssislər, müəllimlər, 
şagirdlər üçün əhəmiyyətlidir. 

 

 
Application of derivative in proof of identity 

Abstract. The functional method is widely used in the study of 
identities. For this, the theorems of differential calculus are used. 
Thus, with the help of the derivative, the properties of functions - 
stability, monotony, its extreme points, the largest and smallest 
values are studied. By examining these properties, it is proved 
that the identities are true or false. Students and teachers have dif- 
ficulty proving many similarities at the level of school mathematics, 
and in some cases are unable to do so. In this article, the proof of 
identity by the methods of mathematical analysis is studied. The 
article is important for school math professionals, teachers and 
students. 

 

 

 

 
Применение производной в 
доказательстве тождеств 

Aннотация. В исследовании тождеств широко применяется 
функциональный метод. Для этого используются теоремы 
дифференциального исчисления. Так, с помощью производной 
исследуются свойства функций - их постоянство, монотонность, 
точки экстремумов, наибольшие и наименьшие значения. Ис- 
следуя эти свойства, доказывается, что тождество верны или 
нет. На школьном уровне математики ученики и учителя ис- 
пытывают трудности с доказательством многих тождеств, а в 
некоторых случаях они не могут доказать это. В этой статье 
изучалось доказательство тождеств методами математического 
анализа. Статья актуальна для специалистов, занимающихся 
школьной математикой, учителей, учащихся. 
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I. Giriş 

Riyazi analizin elementləri məktəb riyaziyyat kursunda əhəmiyyətli bir yer tutur. Riyazi 

analizin elementlərinin tədrisində şagirdlər riyaziyyat, fizika, texnikanın bir çox məsələlərinin 

həllində səmərəli istifadə edilə bilən riyazi aparata sahib olurlar. Riyazi analizin metodlarının 

tətbiqi elementar üsullarla həll edilməsi mümkün olmayan və ya çətin olan bir sıra 

məsələlərin həll edilməsinə imkan verir. Qeyd edək ki, riyazi analiz metodlarının imkanları 

belə məsələlərlə məhdudlaşmır. 

Törəmə və inteqralı təbiətin bir çox qanunlarını ciddi şəkildə formalaşdırmağa imkan 

verir. Məktəb riyaziyyat kursunda diferensial və inteqralın köməyi ilə funksiyaların xassələri 

araşdırılır, onların qrafikləri qurulur, ən böyük və ən kiçik qiymətlərin tapılmasına aid 

məsələlər həll edilir, həndəsi fiqurların sahələri və həcmləri hesablanır, fiziki proseslərin 

riyazi modeli qurulur və tədqiq edilir. 

Bir çox elementar məsələlər, o cümlədən olimpiada məsələləri (bərabərsizliklərin və 

bərabərliklərin isbatı, tənliklərin tədqiqi və həlli və s.) törəmə və inteqralın köməyi ilə 

funksional metodla səmərəli şəkildə həll olunur. Məktəb dərslikləri və dərs vəsaitlərində bu 

məsələlərə az diqqət yetirilir. Bununla yanaşı, riyazi analiz elementlərindən məktəb 

riyaziyyatı məsələlərinin həllində istifadə edilməsi öyrənilən nəzəriyyənin əsas anlayışlarını 

daha dərindən mənimsəməyə imkan verir. Burada məsələnin həlli metodunu seçmək, onun 

tətbiq olunma şərtlərini yoxlamaq, əldə edilmiş nəticələri təhlil etmək lazım gəlir. Əslində, 

çox vaxt kiçik bir riyazi tədqiqat aparılır və bu tədqiqat prosesində məntiqi təfəkkür, riyazi 

qabiliyyət inkişaf edir, riyazi mədəniyyət artır. 

Elementar riyaziyyatın bir çox məsələləri üçün həm “elementar”, həm də “qeyri- 

elementar” həll yolu verilir. Törəmə və inteqralın tətbiqi bir qayda olaraq daha səmərəli bir 

həll yolu müəyyən edir. Bu zaman yeni riyazi aparatın gücünü, gözəlliyini, ümumiliyini 

qiymətləndirmək imkanı yaranır. 

Riyazi analiz metodlarından yalnız qarşıya qoyulmuş məsələlərin həlli üçün istifadə 

olunmur, həm də elementar riyaziyyatın yeni faktlarının əldə edilməsi mənbəyi kimi istifadə 

olunur. 

Eyniliklərin tədqiqində funksional metod geniş tətbiq edilir. Bunun üçün diferensial 

hesabının teoremlərindən istifadə olunur. Belə ki, törəmənin köməyi ilə funksiyaların 

xassələri, sabitliyi, monotonluğu, onun ekstremal nöqtələri, ən böyük və ən kiçik qiymətləri 

araşdırılır. Bu xassələri araşdırmaqla eyniliklərin doğruluğu və ya doğru olmadığı isbat edilir. 

Məktəb riyaziyyatı səviyyəsində bir çox eyniliklərin isbatında şagirdlər və müəllimlər 

çətinlik çəkirlər, bəzi hallarda isə, isbat edə bilmirlər. Bu məqalədə də eyniliklərin riyazi 

analizin metodları ilə isbatı öyrənilmişdir. Məqalə məktəb ruyaziyyatı ilə məşğul olan mütə- 

xəssislər, müəllimlər, şagirdlər üçün əhəmiyyətlidir. 

Törəmənin tətbiqi ilə eyniliklərin isbatında, ifadələri eyniliklə çevirib sadələş- 

dirilməsində, vuruqlara ayrılmasında və parametrlərin hansı qiymətində ifadənin eyniliyə 

çevrilməsində diferensial hesabının bir çox teoremlərindən istifadə olunur [5,6,7]. Bundan 

başqa, eyniliklərin tədqiqində əsasən aşağıdakı teoremdən və ondan alınan nəticədən istifadə 

edilir. 

Teorem. Tutaq ki, f (x) funksiyası a; b parçasında təyin olunub və (a;b) aralığında 

diferen-siallanandır. f (x) funksiyasının (a;b) aralığında sabit olması üçün f (x)  0 şərtinin 
ödənilməsi zəruri və kafidir. 

Nəticə. a; b parçasında təyin olunan və kəsilməz f (x) və g(x) funksiyalarının (a;b) 

aralığında sonlu törəmələri varsa və f (x)  g(x) olarsa, onda 

f (x)  g(x)  c , (c  const ) . 

 
II. Törəmənin tətbiqi ilə bəzi eyniliklərin isbatı və ifadələrin sadələşdirilməsi 

1. x, b, c-nin istənilən qiymətində 
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(x  b  c)2  (x  b  c)2  (x  b  c)2  (x  b  c)2  4(x2  b2  c2 ) 

eyniliyinin isbatı. 

x-dən asılı 

f (x)  (x  b  c)2  (x  b  c)2  (x  b  c)2  (x  b  c)2  4(x2  b2  c2 ) 

funksiyasına baxaq. Bu funksiyanın törəməsini tapırıq: 
f (x)  2(x  b  c)  2(x  b  c)  2(x  b  c)  2(x  b  c)  8x 

 2x  2x  2x  2x  8x  0 . 

Deməli, x-in bütün qiymətlərində f (x)  0 olduğundan f(x) sabit funksiyadır. 

f (0)  (0  b  c)2  (0  b  c)2  (0  b  c)2  (0  b  c)2  4(0  b2  c2 )  0 . 

Bu isə verilən eyniliyin doğru olduğunu göstərir. 

2. (x  y)3  (y  z)3  (z  x)3  3(x  y)(y  z)(z  x) ifadəsini sadələşdirək. 

x-dən asılı 

f (x)  (x  y)3 (y  z)3 (z  x)3  3(x  y)(y  z)(z  x). 

funksiyasına baxaq. Bu funksiyanın x-ə görə törəməsini tapaq. 

f (x)  3(x  y)2  3(x  z)2  3(y  z)(x  z)  3(y  z)(x  y) 

 3(2x2  2xy  2xz  y2  z2  2xy  2xz  2yz  z2  y2 ) 

 3(2x2  2yz)  6x2  6yz. 

Buradan  
f (x)  2x3  6xyz C . 

(x  y)3  (y  z)3  (z  x)3  3(x  y)(y  z)(z  x)  2x3  6xyz  C . 

C-ni tapaq. Bunun üçün x  0 olduqda funksiyanın qiymətini hesablayaq: 

 
Buradan 

 
Beləliklə, 

(0  y)3  (y  z)3  (z  0)3  3(0  y)(y  z)(z  0)  0  0  C . 

 
C  y3  (y  z)3  z3  3y(y  z)z  2y3  2z3 . 

(x  y)3 (y  z)3 (z  x)3  3(x  y)(y  z)(z  x)  2x3  6xyz  2y3  2z3 

 2(x3  y3  z3  3xyz) . 

3. y2 (x  z)  x2 (z  y)  z2 (y  x) ifadəsini vuruqlara ayıraq. 

x-dən asılı 

f (x)  y2 (x  z)  x2 (z  y)  z2 (y  x) 

funksiyasına baxırıq. Bu funksiyanın x-ə görə törəməsini tapaq. 

f (x)  y 2 (x  z)  x2 (z  y)  z 2 ( y  x) 
 y2  2x(y  z)  z2  y2  z2  2x(y  z) 

Buradan,  
f (x)  (y2  z2 )x  x2 (y  z)  C , 

y2 (x  z)  x2 (y  z)  z2 (y  x)  (y2  z2 )x  x2 (y  z)  C . 

C -ni tapaq. x  0 olduqda, 

 

 
Beləliklə, 

y2 (0  z)  0(y  z)  z2 (y  0)  (y2  z2 )  0  0  (y  z)  C 

C  y2z  z2 y  zy(z  y) . 

 

y2 (x  z)  x2 (y  z)  z2 (y  x)  (y2  z2 )x  x2 (y  z)  zy(z  y) 

y2 (x  z)  x2 (y  z)  z2 (y  x)  ( y  z)(x  z)( y  x) . 
 

4. 
 

edək. 

x  1 olduqda x  2x2  3x3  4x4  ...  nxn 
x  nxn2  xn1 (n  1) 

 
 

x  12 

 

bərabərliyini isbat 
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3 3 

 

 

işarə edək. 

Abdulla Həsənov 

Eyniliklərin isbatında törəmənin tətbiqi 

Sn (x)  x  2x2  3x3  4x4 ...  nxn 

 
Sn (x)  x  2x2  3x3  4x4 ...  nxn  x(1 2x  3x2  4x3 ...  nxn1) 

 x(xn 1) 

  xn1  x 



 x(x  x2  x3  x4 ...  xn )  x  
 x 1 

  x  
 

  
x 1  


 x 

((n 1)xn 1)(x 1)  xn1  x 



x 12 

 x 
(n 1)xn1  x 1  (n 1)xn  x  xn1 

x 12 






Beləliklə, 

 x 
nxn1 1  nxn  xn 

x 12 

x  nxn2  xn1(n 1) 

 x 12 
.
 

Sn (x)  x  2x2  3x3  4x4 ...  nxn 

5. a-nın hansı qiymətində 

x  nxn2  xn1 (n  1) 
 

 

x  12 
.
 

cos4 x  
1 

cos4x  2 cos2 x  
1 

cos2x  a 

8 2 

bərabərliyi eynilik olar? 

f (x)  cos4 x  
1 

cos4x  2 cos2 x  
1 

cos2x 

8 2 
funksiyasına baxırıq. Bu funksiyanın törəməsini tapaq: 

  4 1 2 1 



f (x)  cos 


x   cos4x  2 cos 
8 

x  cos2x   
2 

 4 cos3 x sin x  
1 

sin 4x  4 cosx sin x  sin 2x 
2 

 4 cos 3 x sin x  sin 2x cos 2x  2sin 2x  sin 2x 

 4 cos 3 x sin x  sin 2x cos 2x  sin 2x   4cos3 xsin x  sin2x(cos2x 1) 

 4cos3 xsin x  2sin x cosx(2cos2 x 11)  4 cos 3 x sin x  4 cos 3 x sin x  0 . 

Deməli, baxılan funksiya sabitdir: 

cos4 x  
1 

cos4x  2 cos2 x  
1 

cos2x  const C . 
8 2 

C-ni tapaq. Bunun üçün x  0 olduqda funksiyanın qiymətini hesablayaq: 

f (0)  cos4 0  
1 

cos0  2 cos2 0  
1 

cos0 1  
1 
 2  

1 
  

5 
. 

8 2 8 2 8 

Beləliklə, 

cos4 x  
1 

cos4x  2 cos2 x  
1 

cos2x   
5 
 a   

5 
. 

8 2 8 8 
 

III. Triqonometrik və tərs triqonometrik funksiyalarla verilən 

bəzi eyniliklərin isbatı 
 

1. Törəmənin tətbiqi ilə 
sin2 x  cos

 
x  

 
cos

 
x  

  
 

1
 

 

 

eyniliyini isbat edək. 

   
    4 
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f (x)  sin2 x  cos
 

x  
 

cos
 

x  
 


   
   

funksiyasına baxaq. Bu funksiyanın törəməsini tapırıq: 
f (x)  2sin x cosx  sin

 
x  

 
cos

 
x  

  
 cos

 
x  

 
sin

 
x  

  


  
  

    
    

 sin2x  sin
 

x  
 
 x  

  
 sin2x  sin2x  0 . 

 
 

x-in bütün qiymətlərində f (x)  0 olduğundan f(x) sabit funksiyadır: f(x)=C. 

İndi isə, göstərək ki, C  
1 

. Bunun üçün x-in istənilən bir qiymətində, məsələn, x=0 
4 

qiymətində funksiyanın qiymətini hesablayaq: 
f (0)  sin2 0  cos


0  

 
cos


0  

  
 0  

1 
 
1 
 

1 
. 

    
    2  2 4 

Beləliklə, f (0)  
1 

. Ona görə də C  
1 

. Deməli, verilən eynilik doğrudur. 
4 4 

2. Törəmənin tətbiqi ilə arctgx arcctgx
 


2 
eyniliyinin isbatı. 

f (x)  arctgx  arcctgx 

funksiyasına baxırıq. Burada x (;) və bu aralıqda baxılan funksiya 

diferensiallanandır. Bu funksiyanın törəməsini tapırıq: 

f (x)  arctgx  arcctgx  
1 

1  x2 
 

1 

1  x2 
 0 . 

x-in bütün qiymətlərində f (x)  0 olduğundan f(x) sabit funksiyadır. 

x=1 qiymətində funksiyanın qiymətini hesablayaq: 

f (1)  arctg1 arcctg1  
 
 
 
 
 

. 
4 4 2 

Buradan da aydın olur ki, x (;) üçün 

arctgx arcctgx 
 

. 
2 

3. 2arctgx arcsin
   2x    

 
 , x 1,

 eyniliyinin isbatı. 

1  x2 

  , x  1 

f (x)  2arctgx  arcsin 
2x 

1  x2 

funksiyasına baxırıq. Bu funksiyanın təyin oblastını tapaq. 

D(arctgx)  (;) , D(arcsin 
2x 

1  x2 
)  (;) . 

D

2arctgx arcsin

 2x    
 (;) . 

 
1  x2 




x  1olduqda baxılan funksiyanın qiymətini hesablayaq: 

f (1)  2arctg1 arcsin
2 
 2  

 
 



  , 

2 4 2 

f (1)  2arctg(1)  arcsin
 2 

 2  ( 
 

)  ( 
 

)   . 
 

Deməli, 
2 4 2 

x  1olduqda eynilik doğrudur. 

(2arctgx)  
2

 

1  x 2 

və 

3 
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1  
   2x 

2 

1  x2 


(1  x2 )2 

3 

1  x2 







2 

2 

 
 2x  






1    2x 

Abdulla Həsənov 

Eyniliklərin isbatında törəmənin tətbiqi 




arcsin   




  2   

 1  x   1  x 







x  1 olduqda, 

 
1  x2 

 
2(1  x2 ) 

 


(1  x2 )2 
 

1 
. 

1  x2 

 
(2arctgx) 

    2 
,
 

1  x 2 


arcsin 

   2x   



  
2  

    2 
.
 

1  x 2 
 1 x 

  2x    



f (x)  2arctgx  arcsin   0 . 

 1 x 

Deməli, x  1 olduqda f (x)  2arctgx  arcsin 

 
f (x)  2arctgx  arcsin 

2x 

1  x2 

2x 

funksiyası sabitdir: 

 
 const  C . 

 

İndi isə göstərək ki, 

 

1  x2 

C   . Bunun üçün x-in istənilən bir 

 

x  1 

 

qiymətində, məsələn, 

x  qiymətində funksiyanın qiymətini hesablayaq: 

f ( 3)  2arctg 3 arcsin
2 3 

 2 
 
 
 
  . 

 

Deməli, 
1 3 3 3 

x  1 olduqda verilən eynilik doğrudur. 

x  1 olduqda,  

(2arctgx)


 

    2 
,
 

1  x 2 

 

arcsin 

   2x   



   
2  


    2   

2 

 1 x  1  x 

 
 2x  






f (x)   2arctgx arcsin 
2   0 . 

 1  x 

Deməli, x  1 olduqda f (x)  2arctgx  arcsin 
2x

 funksiyası sabitdir: 

 
f (x)  2arctgx  arcsin 

2x 

1  x 2 

 

1 x2 

 const  C . 

İndi isə göstərək ki, C   . Bunun üçün x-in istənilən bir x  1 qiymətində, məsələn, 

x   qiymətində funksiyanın qiymətini hesablayaq: 

f ( 3)  2arctg( 3)  arcsin
 2 3 

 2  
 
 
 
  . 

 

Deməli, 
1 3 3 3 

x  1 olduqda verilən eynilik doğrudur. 

4. Törəmənin tətbiqi ilə 

 
 

eyniliyinin isbatı. 

arcsinx  arccosx  



2 
 

f (x)  arcsin x  arccos x 

funksiyası x 1;1 aralığında təyin olunub və bu aralıqda diferensiallanandır. 

Bu funksiyanın törəməsini tapırıq: 

f (x)  arcsinx  arccosx 

Deməli, baxılan funksiya sabitdir. 

 
1 

  
1 

1 x 

 
 0 . 

x  
1

 
2 

qiymətində funksiyanın qiymətini hesablayaq: 

2 

1  x2 

1  x2 

3 

. 

2 
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f 
 1  

 arcsin
1 



 

1 
 
 
 
 
 
 

.
 

 

 
2 
 arccos 2 6 3 2 


Buradan da aydın olur ki, 

 2 

x 1;1 üçün 

arcsinx  arccosx  
 

. 

2 

5. 1  tg 2 x 
1 

 

 

cos 2 x 
eyniliyinin isbatı. 

 
f (x)  tg 2 x 




1 

 
 

cos 2 x 
funksiyasına baxaq və onun törəməsini tapaq. 

 
 2 1 


     1  2sin x cos x 

f (x)  tg 


x  
cos2 x 



 2tgx  

cos 2 x 


cos 4 x 

 2  
sin x 




cos x 

1 
 

 

cos 2 x 
 

2sin x 
 0 .

 

cos 3 x 

Deməli, f (x)  tg 2 x 
1 

 

 

cos 2 x 
 const  C . C sabitini tapaq. Bunun üçün x=0 olduqda 

funksiyanın qiymətini hesablayaq. 

f (0)  tg 2 0 

Beləliklə, 

 
1 

 
 

cos 2 0 

 
 0 1  1 . 

tg2 x 
1 

 
 

cos2 x 
 1  1 tg2 x 

1 
.
 

cos2 x 

Bu qayda ilə 1  ctg 2 x 
1 

 

 

sin 2 x 
eyniliyi də isbat edilir. 

 

Ədəbiyyat 

1. Черненко В.Д. Высшая математика. Tом 1. Санкт-Петербург, 2003. 
2. Həsənov A.İ. Riyaziyyat. II hissə. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, 2008, s.303. 

3. Həsənov A.İ. Riyaziyyat. III hissə. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, 2015, s.269. 

4. Həsənov A.İ. Tənliklərin həllində törəmənin tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun 

Elmi Əsərləri, № 1, 2005, s.35. 

5. Məmmədov Y.Y., Həsənov A.İ. Törəmənin tətbiqi ilə bəzi tənliklərinin həlli üsulları. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Əsərləri, № 1, 2019. 

6. Məmmədov Y.Y., Həsənov A.İ, Törəmənin tətbiqi ilə elementar riyaziyyatin bəzi 

tənliklərinin həlli üsulları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Əsərləri, № 3, 2019. 

7. Həsənov A.İ. Törəmənin tətbiqi ilə bərabərsizliklərin həlli üsulları. Naxçıvan Müəllimlər 

İnstitutunun Elmi Əsərləri, № 1, 2020. 

8. Виленкин Н.Я., Куницкая Е.С., Мордкович А.Г. Математический анализ. 

Дифференциальное исчисление. М.: Просвещение, 1978, 161 с. 

 

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azad Novruzov 

tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

 

Məqalə daxil olmuşdur: 29 dekabr 2020-ci il 

Çapa qəbul edilmişdir: 22 fevral 2021-ci il 



 

151 
 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 1 Riyaziyyat və informatika 
 

 

 

UOT 517.31 

 

 

 

 

Müəlliflər: 

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

Aygün Əfəndiyeva 
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 

Aysun Babayeva 
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu 

Açar sözlər: 
inteqrallama, rasional kəsr, 
qeyri müəyyən əmsallar 
metodu, ayrılış 

 
Authors: 

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

Aygun Efendieva 
Nakhchivan Teachers Institute 
Aysun Babayeva 
Nakhchivan Teachers Institute 

Key word: 
integration, rational fraction, 
indefinite coefficient method, 
separation 

 

 

 

Aвторы: 

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

Айгюн Эфендиева 
Нахчыванский институт 
учителей 

Айсун Бабаева 
Нахчыванский институт учи- 
телей 

Ключевые слова: 
интегрирование, рациональ- 
ная дробь, метод неопреде- 
ленных коэффициентов, раз- 
ложение 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 1, s. 151-158 
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 1, p. 151-158 
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 1, c.151-158 

 

Sadə rasional kəsrlərin qeyri- 
müəyyən əmsallar metodundan 
istifadə etmədən inteqrallanması 

Annotasiya. Məlumdur ki, düzgün rasional kəsrlər qeyri müəyyən 
əmallar metodunun köməyi ilə sadə kəsrlərin cəmi şəklində gös- 
tərildikdən sonra inteqrallanırlar. Məqalədə rasional kəsrlərin qeyri 
müəyyən əmsallar metodundan istifadə etmədən sadə kəsrlərə ay- 
rılması qaydaları və inteqrallanması verilmişdir. Burada bu kəsrlərin 
bir neçə yolla sadə kəsrlərə ayrılışı işıqlandırılmışdır. İnteqralaltı 
kəsrlərin məxrəcləri xətti və kvadratik üçhədlilərdən, məxrəcin 
dərəcəsi dördü aşmayan kəsrlərə baxılmışdır. Məqalədə sadə kəsr- 
lədən başlayıb, ümumi hala baxılmışdır. Məqalənin həcmi nəzərə 
alınaraq daha ümumi hallara baxılmamışdır. Mətndə xarakterik 
misallar da verilmişdir. 

 

 

 
Integration of simple rational fractions without 
the use of indefinite coefficients 
Abstract. It is known that correct rational fractions are integrated 
using the method of indefinite operations after being expressed as 
the sum of simple fractions. The article presents the rules of 
division and integration of rational fractions into simple fractions 
without using the method of indefinite coefficients. Here the 
division of these fractions into simple fractions is explained in 
several ways. The denominators of the integral fractions are linear 
and quadratic triangles, the fractions of which the degree of the 
denominator does not exceed four. The article starts with a simple 
fraction and looks at the general situation. Given the volume of 
the article, no more general cases were considered. Characteristic 
examples are also given in the text. 

 

 
Интегрирование простых рациональных дробей 
без применения метода неопределенных коэффи- 
циентов 

Aннотация. Известно, что правильные рациональные дроби 
интегрируются после представления их в виде суммы про- 
стейших с помощью метода неопределенных коэффициентов. 
В статье приведены правила разложения и интегрирования 
рациональных дробей на простейшие без применения метода 
неопределенных коэффициентов. Здесь освещено разложение 
этих дробей на простейшие несколькими способами. Знаме- 
натели подынтегральных дробей рассматривались для линейных 
и квадратных треугольников, а знаменатель – для дробей, 
степень которых не превышает четырех. В статье, начиная с 
простых дробей, рассмотрены общие. Более общие случаи не 
рассматривались с учетом объема статьи. В тексте также при- 
ведены характерные примеры. 
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dx 
I. 

x  ax2  b
b  0 inteqralının hesablanması. 

I.1. İnteqralaltı kəsri iki sadə kəsrin fərqi təsəvvür etsək, 
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I.2. Fərz edək ki, inteqralaltı kəsr sadə kəsrlərə ayrılmışdır. Onları ortaq məxrəcə 

gətirdikdən sonra surətdə hansı bir ifadənin alınacağını tapmaq üçün aşağıdakı bölmə əməlini 

yerinə yetirmək lazımdır. 
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I.3. Fərz edək ki, inteqralaltı kəsr sadə kəsrlərə ayrılmışdır. Kəsrin surəti vahidə bərabər 

olduğundan həmişə B=-A olduğunu nəzərə alsaq, 
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Misal 1. 
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II. 
dx 

x  ax2  px  q


inteqralının hesablanması. 

II.1.İnteqralaltı kəsri sadə kəsrlərə ayırmaq üçün I.2. bəndindəki metoddan istifadə 
edək. 
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Göründüyü kimi, inteqralın hesablanması I inteqralın hesablanmasına gətirildi. Bu 

metod daha sadə olduğundan ona aid bir misal da həll edək. 

Misal. 

Həlli. 
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inteqralını hesablayın. 
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Göründüyü kimi, bu üsulla inteqralı hesablamaq çox asandır. Hətta inteqralı heç bir 

hesablama kəsintisinə yol vermədən birbaşa da hesablamaq olar. 
III. 
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inteqralını hesalayın. 

  x2  px  q x2  px  q 
1 2 

III.1. İnteqralaltındakı üçhədlilərin fərqi 

x2  px  q x2  px  q  q  q 
2 1 2 1 

olduğundan ayrılış asanca alınmış olur 
1 

 
1  1 

 


 x2  px  q x2  px  q  q  q  x2  px  q x2  px  q 

1 2 2 1  1 2 

ki, bunu da inteqrallamağı bilirik. 

x2  px  q 

1 

x2  px  q 

p 



9 

4 





 

155 
 

p  
 

  2 2 

 

 

1 


1 2 1 2 

1 2 

 4 2 2  4 

 


1 

 

Miryasin Eminov, Aygün Əfəndiyeva, Aysun Babayeva 

Sadə rasional kəsrlərin qeyri-müəyyən əmsallar metodundan istifadə etmədən inteqrallanması 
 

 

III.2. İnteqralaltı ifadəni aşağıdakı kimi çevirək. 
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Bu inteqralı hesablamaq üşün M.Eminovun 
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Annotasiya. Ən sadə triqonometrik tənliklərin həllində mərhələlərdən 
biri bir dövr və ya yarımdövr üçün tənliklərin nəzərdən keçirilməsinə 
keçiddir. Məqalədə belə bir mərhələnin müxtəlif triqonometrik 
tənliklərin həllinə daxil edilməsinin çox şeyi asanlaşdırdığı göstərilir. 
Məsələn, köklərin seçilməsi daha asan olur. Bəzi hallarda bu 
mərhələ, həlli bütövlükdə, xüsusən də modullu triqonometrik 
tənliklər üçün çox asanlaşdırır. Trigonometrik tənliklərin həlli 
üçün təklif olunan metod, tənliyin kökləri çoxluğunun quruluşunu 
müəyyən edir. Uzunluğu funksiyanın dövrünə bərabər olan aralıqda 
bir tənliyi həll etdikdə, tənliyin bütün digər kökləri, alınmış 
köklərin dövrün tam sayıları qədər dəyişdirilməsi nəticəsində 
tapılır. Baxılan misallar göstərir ki, bəzi hallarda təklif olunan 
üsul ənənəvi metodlarla müqayisədə daha effektivdir. 

 

About one of the solutions of trigonometric 
equations 

Abstract. One of the steps in solving the simplest trigonometric 
equations is to move on to considering equations for a period or 
semicircle. The article shows that the inclusion of such a step in 
the solution of various trigonometric equations simplifies many 
things. For example, it is easier to select roots. In some cases, this 
step simplifies the solution as a whole, especially for modular tri- 
gonometric equations. The proposed method for solving trigonometric 
equations determines the structure of the set of roots of the 
equation. When solving an equation whose length is equal to the 
period of the function, all other roots of the equation are found as 
a result of changing the obtained roots to the whole number of pe- 
riods. Examples show that in some cases the proposed method is 
more effective than traditional methods. 

 

Об одном из приемов решения тригонометри- 
ческих уравнений 

Aннотация. Одним из этапов решения простейших тригоно- 
метрических уравнений является переход к рассмотрению 
уравнений на периоде или полупериоде. В статье показано, 
что возможное включение такого этапа в решения разнообразных 
тригонометрических уравнений многое упрощает. Например, 
более простым становится отбор корней, в некоторых случаях 
такой этап существенно облегчает решение в целом, особенно 
– тригонометрических уравнений с модулем. Предлагаемый 
метод решения тригонометрических уравнений определяет 
структуру множества корней уравнения. Решив уравнение на 
промежутке, длина которого равна периоду функции, находятся 
все остальные корни уравнения в результате сдвига найденных 
корней на число кратное периоду. Рассмотренные примеры 
показывают, что в некоторых случаях предлагаемый прием 
более эффективен, чем традиционные методы. 
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Məktəb riyaziyyatının əksər triqonometrik tənlikləri özünəməxsus əlamətlərə xasdır. 
Onların sol və sağ tərəfləri eyni bir dövrə malikdir və ona görə də 

f x  0 (1) 

şəklində verilə bilər, burada f x dövrü T olan dövrü funksiyadır. (1) tənliklər sinfinə 

sin 2x  sin x  0 triqonometrik tənliyini aid etmək olmaz, belə ki, onun sol tərəfi dövrü 

olmayan funksiyadır). Sadə triqonometrik funksiyalar (1) şəklindədir. Onların həllini iki 

mərhələyə bölmək olar, əvvəlcə onları, kök tərs funksiyanın köməyi ilə yazılmaqla bir dövr 

üçün, bəzi hallarda isə yarımdövr üçün həll edirlər. Sonra, bu kökdən istifadə etməklə, 

funksiyanın xassələrinə görə bütün kökləri təyin edirlər. Ümumi halda (1) tənliyini həll 

edərkən bu cür yanaşmaya məktəb təcrübəsində olduqca az rast gəlinir. Qeyd edək ki, (1) 

tənliyi üçün MQO elə f x funksiyasının təyin oblastıdır. 

Məsələn, əgər cos2 x  1 tənliyini sadə tənliklərin həll edildiyi kimi, yəni dövrə görə həll 

etdikdə həllin necə olmasına baxaq [1]. 

cos  x  cos x
2  
 cos2 x 

olduğundan,  ədədi cos2 x funksiyasının dövrüdür. Tənliyə  
 

; 
  aralığında baxaq. 


 2   2 




Aydındır ki,   x = 0 tənliyin köküdür. Bu aralıqda digər köklər yoxdur. Belə ki, bu aralıqda 

olan bütün x≠0 qiymətləri üçün 0  cos x 1, ona görə də tənliyin bütün kökləri x  n , 
nZ ədədləridir. 

Tənliyin göstərilən həlli ənənəvi həllə müqayisədə daha mürəkkəb görünür. Lakin növbəti 

misallar göstərir ki, bəzi hallarda təklif olunan üsul ənənəvi üsullarla müqayisədə daha 

effektlidir. 

Xatirladaq ki, məsələni göstərilən üsulla həll etmək üçün əvvəlcə əlavə məsələni həll 

etmək – funksiyanın dövrünü tapmaq lazımdır. Funksiyanın dövrünün tapılması üsullarına [6] 

məqaləsi həsr edilmişdir, buna görə də növbəti misallarda triqonometrik funksiyaların 

dövrlərinin məlum olduğunu qəbul edərək onları tapmayacağıq. 

Triqonometrik tənliklərin baxacağımız həll üsulunun əsasını təşkil edən iki təklifi 

nəzərdən keçirək. 

Təklif 1. (1) tənliyini sadə tənliklər kimi, əvvəlcə istənilən [a ; a+T) (a – hər hansı 

ədəddir) aralığında həll etmək olar, sonra alınan həlli davam etdirmək lazımdır. (1) tənliyinin 

bütün kökləri x0  kT həllər çoxluğudur. Burada x0 tənliyin [a ; a+T), k Z aralığında olan 

istənilən kökdür. 

İsbatı: Həqiqətən də əgər u – (1) tənliyinin ixtiyari köküdürsə, onda (a ; a+T) 
aralığında elə yeganə x ədədi və k tam ədədi vardır ki, x  u  kt olur (k – 

 u  a  
ədədin 

 
 

0 

 

tam hissəsidir). 

0 
  T 





Qeyd. Tənliyi dövrə görə həll edərkən adətən bu aralıqda sonlu köklər çoxluğuna baxmaq 

lazım gəlir. Sonlu ədədlər çoxluğu ilə əməllər, R-dən olan sonsuz çoxluqlarla əməllərlə 

müqayisədə şagirdlər tərəfindən asanlıqla başa düşülür və yerinə yetirilir. 

Təklif 2. Əgər f (x) funksiyası T dövrlü cüt yaxud tək funksiyadırsa, onda (1) tənliyini 


0; 

T 




parçasında həll etmək kifayətdir. (1) tənliyinin həlli bu hallarda x  kT kökləri 


 2  

0 

çoxluğundan ibarət olur, burada x tənliyin 

0; 

T  
, k  Z 

 
 

parçasından olan ixtiyari kökdür. 

0 

 2 
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İsbatı: Doğrudan da f (x) – T dövrlü dövrü funksiya olduğundan yuxarıda göstərildiyi 

kimi, tənliyi 

 

T 
; 
T 




 

aralığında həll etmək kifayətdir. Belə ki, f (x) cüt yaxud tək funksiya 


 

2   2 
olduğundan, onda u və -u ədədləri (1) tənliyinin yalnız birlikdə kökləri ola bilər. ( burda (1) 

tənliyinin sağ tərəfinin sıfra bərabər olması vacibdir) ona görə də x0 ədədi yalnız və yalnız o 

halda tənliyin 

 

T 
;0






parçasından olan kökü olacaqdır ki, - x ədədi tənliyin 0; 
T 




- dən 


 2 


 0 


 2 



olan kökü olsun. Buradan alınır ki, tənliyi 0; 
T 




parçasında həll etmək kifayətdir. 


 2 



Qeyd. Sonuncu təklif nəzərə alınmaqla dövrə görə tənliyin həlli yarımdövrə görə həllə 

əvəz edilir. Burada öyrənilməsi lazım gələn köklər çoxluğu azalır. Belə sadələşmənin 

mümkün olması üçün 

yazmaq olar. 

f (x)  g(x), f (x)  b (b  0) şəkilində tənlikləri (1) formasında 

Misal 1. Aşağıdakı tənliyi həll edin: 

sin2 x  tg2x  
3 
 0 

2 
Həlli. Tənliyin sol tərəfi cütdür və dövrüdür – dövrü π-yə bərabərdir. Verilmiş funksiya- 

nın təyin oblastı x  
 
 m , mZ 

2 
Təklif 2-yə əsaslanaraq tənliyi əvvəlcə 0; 

  aralığında həll edək ( 
 

ədədi funksiyanın 


 2 

 
2 

təyin oblastına daxil deyildir). Tənlikdə x  



4 
nəzərə aldıqda əmin oluruq ki, bu ədəd tənli- 

yin köküdür. sin x və tan x funksiyaları bu aralıqda müsbət qiymətlər alır, və artırlar. Ona 
görə də sin2 x  tan2 x funksiyası da artır. Onda tənliyin 

0; 
  aralığında digər kökləri yox- 


 2 




dur. Beləliklə, tənliyin həlləri x  
 
 n , n Z 

4 
ədədlər çoxluğundan ibarət olur. 

Cavab: x  
 
 n , n Z 

4 
Triqonometrik tənliklərin həllinin mühüm mərhələlərindən biri köklərin seçilmə 

mərhələsidir. Triqonometrik tənliklərin köklərinin seçilməsi üsullarına çoxlu işlər həsr 

olunmuşdur (məsələn [2] - [4] ). [2]-də köklərin seçilməsinin üç üsuluna – həndəsi (vahid 

dairə üzərində) hesabi və cəbri üsullarına baxılır. [3]-də [1]-lə müqayisədə daha rasional üsul 

(müəlliflərin fikrincə) təklif edilir. [4]-də köklərin seçilməsi məntiqi mühakimələrə əsaslanır. 

Bu işlərdə verilmiş bütün tənlik nümunələri (1) sinfinə məxsusdur. (1) tənliyini əvvəlcə 

uzunluğu funksiyanın dövrünə yaxud yarımdövrünə bərabər olan parçalarda həll etmək olar, 

onda köklərin seçilməsi ilə bağlı məsələlər bu çoxluqlarda köklərin seçilməsinə gətirilir. 

Köklərin seçilməsinin təklif olunan üsulunu əvvəlcə [2]-dən olan misal üzərində nümayiş 

etdirək. 

Misal 2. 
cos x sin 2x 

1  0 
cos3x 

tənliyini həll edin. 

Həlli. Tənliyin sol tərəfi dövrü funksiyadır – dövrü 2π-dir. Verilmiş funksiyanın təyin 

oblastı x  
 
 

m 
, 

6 3 
m Z . Tənliyi, əvvəlcə [0 ; 2π) aralığında həll edək. Alırıq: 

cos x  sin 2x  cos 3x , 

cos x  cos 3x  sin 2x  0, 

. 

. 
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2sin 2x sin x sin 2x  0, 

(2sin 2x 1)sin 2x  0. 

(2) 
(2) tənliyinin həlli üç köklər çoxluğundan ibarətdir: 

x 
 k 

, 
2 

x   
 
 2n , 

2 
x  

7 
 2l , 

6 
k, n, l Z 

[0; 2π) aralığında birinci çoxluqdan 0, 
 

, π, 
3 

ədədləri, ikinci çoxluqdan – 
11 

, 
2 2 6 

üçüncüdən – 
7 

ədədi yerləşir. Ona görə də (2) tənliyinin [0 ; 2π) aralığındakı kökləri 0, 
6 

 
, π , 

7 
, 

3 
, 

11 
ədədləridir. Aydındır ki, 

 
, 

7 
, 

3 
, 
11 

ilkin tənliyin kənar 

2 2 2 6 2 2 2 6 
kökləridir (funksiyanın təyin oblastına daxil olmurlar). Ona görə də təklif 1-ə görə tənliyin 

kökləri   x  2h , x    2r , burada h, r Z . Bu kökləri   x  s, s Z kimi bir 

çoxluqda birləşdirmək olar. 

Cavab: πs, s Z . 

Köklərin bir dövrə yaxud yarımdövrə görə seçilməsi həndəsi üsulun funksional əsası 

olmaqla müəyyən üstünlüyə malikdir. O, funksiyanın dövrünün qiymətindən asılı deyildir. 

Əsas dövr 2π-dən böyük olduqda isə həndəsi üsul əlverişli deyildir. Bu halda vahid dairədə 

tənliyin köklərinə və qurulmuş köklərə uyğun gələn nöqtələr üst-üstə düşə bilər. Belə tənlik 

nümunəsinə baxaq. 
 

Misal 3. cos x 0 tənliyini həll edin. 
 

Həlli. Tənliyin sol tərəfi dövrü funksiyadır – dövr 4π-yə  bərabərdir. Əvvəlcə tənliyi 

0; 4  aralığında həll edək. Tənlik aydındır ki, aşağıdakı qarışıq sistemlə eyni güclüdür. 

sin x  cos2 x 

sin 

x 
 0 



cos 

x 
 0 

 2 


cos x  0 

Sistemin   birinci   bərabərsizliyinin 0; 4 


aralığında   həlli 0; 2 



parçası; ikinci 

bərabərsizliyin 0; 2  -də həlli 0;  parçası; sonuncu bərabərsizliyin 0;  -də həlli 

0; 
  

parçasıdır. Üç aralığın kəsişməsi 

0; 
  

parçasıdır. 


 2  

 2 


Sistemin tənliyini 0; 
  parçasında həll edək. Aydındır ki, o sin2 x sin x 1  0 tənliyi 


 2 



ilə eynigüclüdür. Kvadrat tənliyi həll edərək sin x 
 5 1 

alırıq. 

0; 
  

parçasında bu tənlik 

2 
 2 




yeganə x  arcsin

   5 1
 kökünə malikdir. Beləliklə, sistemin 0; 4  aralığında həlli 

 2 

 

olacaqdır. Onda təklif 1-ə görə verilmiş tənliyin kökləri x  arcsin
   5 1 

 4n, n  Z . 
 2 

 

2sin 

 

x 
  cos 

x
 

 2  2 

2 
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Cavab: 

 
x  arcsin

   5 1 
 4n, n  Z . 
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 2 

 

Məktəb təcrübəsi göstərir ki, triqonometrik tənliklərin köklərinin seçilməsinin bütün 

metodlarından ən populyarı hesabidir. Bu başa düşüləndir. O, hansısa xüsusi bacarıq tələb 

etmir. Kök seçimi üsularından hər birinin mənfi cəhətlərinin və üstünlüklərinin analizi 

üzərində dayanmadan qeyd edək ki, məktəbliləri kök seçiminin bütün üsulları ilə tanış etmək 

məsləhətdir. Yalnız bu halda onlar seçim vəziyyətində qalaraq ən rasional üsullardan istifadə 

edə bilərlər. 

Triqonometrik tənliklərin həllinə uzunluğu funksiyanın bir dövrünə və ya yarımdövrünə 

bərabər olan parçada keçid modullu triqonometrik tənliklərin həllində də faydalı ola bilər. 

Bəzi hallarda belə bir keçid modulun açılması zamanı mümkün olan hallar sayını aşağı salır 

və funksiyanın digər xassələrindən istifadə olunmasına imkan verir. 

Misal 4. sin x  cos x  3 tan 2x 1  0 

 

tənliyini həll edin. 

sin x  cos x  3 tan 2x 1  0 (3) 

Həlli. Tənliyin sol tərəfindəki f x funksiyası cütdür. 
 

ədədi tənliyin sol tərəfinin 
2 

dövrüdür, ona görə də tənliyi 
0; 
  parçasında həll etmək kifayətdir. Aydındır ki, 0; 

 


 4  

 4 


parçasının yalnız 

Onda tənlik 

x  



4 
nöqtəsində f x funksiyası təyin olunmayıb. Tutaq ki, 0  x  

 
. 

4 

cos x sin x 3tan 2x 1 

kimi yazılır. Asanlıqla göstərmək olar ki, x=0 qiyməti (3) tənliyinin 0; 
 

(3) 

aralığından olan 


 4 



köküdür. Tənliyin bu aralıqda digər köklərinin olmadığına əmin olaq. Bunun üçün kifayətdir 

ki, 

g(x)  cos x  sin x  3tan 2x 

funksiyasının 

0; 
  

-də monoton olduğunu göstərək. g(x)-in törəməsini tapaq: 


 4 




g(x)  sin x cos x 


6 

.
 

cos2 2x 

0; 
  

-dən olan x-lər üçün 
6 

 6 
 

 

və bütün x-lər üçün cos x sin x  2 olduğundan, bu 


 4 

 cos2 2x 

aralıqda g(x)  0 alırıq. Ona görə də funksiya 

0; 
  

- də monoton azalır. Buradan çıxır ki, 


 4 



(3) tənliyi və deməli, ilkin tənlik 

0; 
  

aralığında yeganə x  0 kökünə malikdir. Onda 
 
 

tənliyin həlləri x 
 k 

, k  Z 
2 





olur. 

4 


Cavab: x 
 k 

, k  Z 
2 

Triqonometrik tənliklərin həlli üçün təklif olunan metod tənliyin kökləri çoxluğunun 

strukturunu təyin edir. Uzunluğu funksiyanın dövrünə bərabər olan aralıqda tənliyi həll edərək 
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tapılmış köklərin dövrünün tam misilləri sayda sürüşdürülməsi nəticəsində tənliyin bütün 

digər köklərini tapırıq. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
ev toyuqlarının koksidofaunası 

Annotasiya. Məqalədə Naxçıvan MR şəraitində ev toyuqlarının koksi- 
dofaunasının bio-ekoloji xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır. Aparılan 
tədqiqatlarla məlum olmuşdur ki, Naxçıvan MR şəraitində ev toyuqlarında 
5 növ koksidi – E. tenella, E. acervulina, E. mitis, E. maxsima və 
E.brunetti parazitlik edir. Ev toyuqlarının koksidilərinin endogen inkişaf 
mərhələsində bağırsaqların epiteli hüceyrələrinin kütləvi ölümü, orada 
xoraların, yaraların əmələ gəlməsinə, çoxlu qanitirmələrə, mikroorqa- 
nizmlərin orqanizmə daxil olması üçün giriş qapısının yaranmasına və 
intoksikasiyanin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Çoxlu qanitirmələrə nəti- 
cəsində, əsasən cavan quşların inkişafı və çəkisi kəskin aşağı düşür. 
Koksidilərlə yoluxmuş toyuqların qanın eritrositləri və hemoqlobinin 
miqdarı yoluxmamışlara görə nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşmüşdür. 
Bunların əksinə olaraq leykositlərin miqdarı yüksəlmişdir. Leykositlərin 
miqdarının yüksəlməsini orqanizmdə baş verən iltihabi proselərlə izah 
etmək olar. 

 
Coxidofauna of poultry chickens in Nakhchivan 
Autonomous Republic 
Abstract. The article reflects the bio-ecological features of the 
coccidofauna of domestic chickens in the conditions of Nakhchivan 
AR. Studies have shown that 5 species of coccidia - E. tenella, E. 
acervulina, E. mitis, E. maxima and E. brunetti - are parasitic in 
domestic chickens in Nakhchivan AR. During the endogenous development 
of coccidia of domestic chickens, the mass death of intestinal epithelial 
cells leads to the formation of ulcers, wounds, excessive saturation, the 
formation of entry doors for microorganisms to enter the body and the 
formation of intoxication. As a result of overfeeding, the development 
and weight of young birds fall sharply. The amount of erythrocytes and 
hemoglobin in the blood of coccidially infected chickens was significantly 
lower than in non-infected chickens. In contrast, the number of leukocytes 
increased. The increase in the number of leukocytes can be explained 
by inflammatory processes in the body. 

 

Кокцидофауна домашних кур в Нахчыван- 
ской Автономной Республике 

Aннотация. В статье отражены биоэкологические особенности 
кокцидофауны домашних кур в условиях Нахчыванской АР. Прове- 
денными исследованиями установлено, что в условиях Нахчыванской 
АР у домашних кур паразитируют 5 видов кокцидий (E.tenella, 
E.acervulina, E.mitis, E.maxsima и E.brunetti). Массовая гибель эпи- 
телиальных клеток кишечника на эндогенной стадии развития кок- 
цидий домашних кур приводит к образованию в нем язв, ран, 
обильному кровотечению, образованию входных ворот для про- 
никновения микроорганизмов в организм, интоксикации. В результате 
большого количества кровососов резко падает развитие и вес пре- 
имущественно молодых птиц. Содержание эритроцитов и гемоглобина 
в крови кур, инфицированных кокцидиями, заметно снизилось по 
сравнению с неинфицированными. Напротив, количество лейкоцитов 
увеличилось. Повышение количества лейкоцитов можно объяснить 
воспалительными процессами, происходящими в организме. 
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Quşçuluq heyvandarlığın ən tezyetişən və 

yüksək məhsuldarlığa malik olan sahələrin- 

dəndir. Əhalinin ən çox istifadə etdiyi hey- 

vandarlıq məhsullarından biri quş əti və yu- 

murtadır. Ev quşlarının sayının artırılmasına 

və onların məhsuldarlığının yüksəldilməsinə 

ciddi maneə törədən amillərdən biri də koksi- 

dioz xəstəliyidir. Dünyada baytarlıq sanitari- 

ya-gigiyena tədbirlərinin yüksədilməsinə bax- 

mayaraq, quşların bu xəstəliklə yoluxması 

hələ də yüksək səviyyədədir. 

Hazırda xəstəliklərin, qarşısının alınması 

insan sağlamlığı üçün keyfiyyətli və təhlükəsiz 

quş əti və yumurta məhsullarının istehsalı, 

hər bir ölkənin aqrar siyasətinin prioritet isti- 

qamətlərindən biri hesab edilir. 

Ölkədə ekoloji cəhətdən təmiz məhsul is- 

tehsalının tənzimlənməsi üçün bütün sahələrdə, 

istər quşçuluqda və istərsə də, heyvandarlıqda 

intensiv texnologiyaların tətbiq edilməsi, in- 

feksion və invazion xəstəliklərə qarşı effektli 

mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi mü- 

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan key- 

fiyyətli quş əti və yumurta məhsulları isteh- 

salının ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 

quşçuluqda mövcud olan xəstəliklərə qarşı 

zəruri mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

aktualdır. 

Müasir dövrdə quşların koksidioza yolux- 

masına nisbətən az təsadüf edilir. Koksidiozun 

hər tərəfli tədqiqi onu göstərir ki, bu xəstəlik 

zamanı kütləvi ölümlə bərabər, quşların çəki 

artımı azalır, toyuqların yumurtlaması 10- 

80% aşağı düşür. Kəsilmiş quşların cəmdək- 

lərinin ümumi çəkisi və sortu aşağı olur. Kok- 

sidioz təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dün- 

yanın quşçuluq təsərrüfatlarına ciddi iqtisadi 

zərər verir. Bir çox ölkələrdə ev quşlarının bu 

xəstəliyə tutulması 70%-dən çox olur. Dünyada 

koksidiozdan quşçuluq təsərrüfatlarına hər il 

1 milyard dollardan artıq zərər dəyir [1, s. 

36-48; 2, s. 5 -11; 6]. 

Eimeria cinsinə daxil olan ibtidailərin in- 

kişafı üç mərhələdə (şizoqoniya, qametoqoniya 

və sporoqoniya) gedir. Birinci iki mərhələ 

sahib orqanizmin bağırsağının epiteli hücey- 

rələrində, üçüncü mərhələ isə, ətraf mühitdə 

baş verir. 

Koksidilərin növündən asılı olaraq, onların 

oosistaları oval, girdə, yumurtaşəkilli, ellipsvari, 

armudşəkilli, rombşəkilli və s. formada olur. 

Oosistaların divarı adətən iki laylı, sitoplaz- 

maları isə dənəvari olur [5, s.95-98]. 

Eymerialar əsasən, toyuqların nazik bağırsaq, 

kor bağırsaq və düz bağırsağının epiteli hü- 

ceyrələrində lokalizasiya edirlər. Kalla xarici 

mühitə atılmış oosista bir neçə gündən sonra 

sporlaşır, torpaqda 4-9 aya qədər, toyuq sax- 

lanılan binalarda isə, 15-18 aya kimi öz pato- 

genliyini saxlayır. Hər yerdə geniş yayıldığından 

quşlar su və yem vasitəsilə tez bir zamanda 

yoluxur. İnvaziyanın mənbəyi xidmətçilər və 

qulluq əşyalarıdır [2, s. 9-12]. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində ev 

quşları arasında koksidilərdən Eimeria cinsinə 

daxil olan ibtidailər geniş yayılmış və ətraflı 

tədqiq olunmuşdur. Azərbaycanın ayrılmaz 

tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR ərazisində 

isə, demək olar ki, bu istiqamətdə tədqiqat 

işləri aparılmamışdır. Buna görə də, Naxçıvan 

MR şəraitində ev toyuqlarının koksidiləri və 

onlara qarşı profilaktik-mübarizə tədbirlərinin 

işlənib hazırlanması aktual bir məsələ kimi 

qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. 

Tədqiqatın materialı 2018-2020-ci tədqiqat 

illərində Naxçıvan MR-in şəxsi və fermer tə- 

sərrüfatlarından, müxtəlif yaşlı ev quşlarından 

ilin bütün fəsilləri üzrə toplanılmış fekal nü- 

munələrində eymeriya oosistaları tapılmışdır. 

Parazitin hər bir başdan götürülmüş oosistaları 

sporlaşana qədər 2,5%-li kaliumbixromat məh- 

lulunda saxlanılmış, oosistalar fekaldan Fyül- 

leborn və Darlinqin üzdürmə üsulu ilə ayrılmış 

və mikroskopla eymeriyaların növ tərkibi 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Ədəbiyyat mənbələrinə görə, dünyada in- 

diyə qədər toyuqlarda parazitlik edən 12 növ 

eymeriya növü təsvir edilib, onların içərisində 

ən çox E. tenella, E. acervulina, E. mitis, E. 

praecox, E. maxsima və E.brunetti növlərinə 

təsadüf edilir [1, s.39-41; 2, s.5-9; 3, s.115- 

127; 4, s.60-63]. 

Aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq, Naxçıvan 

MR ərazisində toyuqlarda beş növ eymeriyanın 

parazitlik etdiyi aşkar edilmişdir. Bunlar aşa- 

ğıdakılardır: 

E.tenella (Raiddet et Lucet, 1891) Fahtham, 

1909. Bu növün oosistaları rəngsiz oval 
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formada olub, 22,96 x 19,16 mkm ölçüdədir. 

Ətraf mühitdə əlverişli şərait olduqda oosis- 

taların sporlaşması 18-48 saat müddətində 

başa çatır. Toyuqların orqanizmində bu ibti- 

dainin inkişafı kor bağırsaq çıxıntılarının 

epiteli hüceyrələrində gedir. Toyuqlar bu pa- 

razitin yüksək dozası ilə yoluxduqda onun 

endogen mərhələləri bağırsağın orta hissəsindən 

tutmuş kloakaya qədər olan məsafəni əhatə 

edir. Bağırsaqda çoxaldıqda 3 generasiya verir. 

Xəstəliyin prepatent dövrü 7, patent dövrü 

isə, 10-12 gündür. Bu eymeriya növü toyuqların 

koksidiləri içərisidə ən patogen növdür. Dün- 

yanın hər yerində, Azərbaycanda, həmçinin 

Naxçıvan MR ərazisində çox geniş yayılmış- 

dır. 

E. brunetti (Levine, 1942). Sahib orqa- 

nizmdə inkişafı yoğun bağırsaqda gedir. Spor- 

laşma prosesi 24 saatda başa çatır. Nazik ba- 

ğırsağın arxa hissəsində, düz bağırsaqda, kor- 

bağırsağın çıxıntılarında və hətta kloakada da 

yaşaya bilir. Prepatent dövrü 5 gün, patent 

dövrü isə 10 gündur. İki generasiya verir. 

Sporlaşma prosesində oosista daxilində 1-2 

qütb dənəciyi əmələ gəlir. Oosistaların divarı 

hamardır, mikropilye yoxdur. E. tenella kimi 

patogendir. Dünyanın hər yerində, Azərbaycan 

Respublikasının bölgələrində, o cümlədən 

Naxçıvan MR ərazisində intensiv yayılmışdır. 

E. necatrix (Johnson, 1930). Oosistaları 

oval və ya yumurtavarı olub, 16,7x14,2 mkm 

ölçüdə olub E. tenella növünün oosistalarının 

formalarını xatırladır. Sporlaşması 21-24 saatda 

başa çatır. Toyuqların nazik bağırsağının arxa 

hissəsində parazitlik edir. Patogen növdür, 

amma onun patogenliyi E.tenella nisbətən zə- 

ifdir. Dünyanın bütün ölkələrində, Azərbaycan 

Respubli-kasının digər bölgələrində, həmçinin 

Naxçıvan MR ərazisində toyuqlar arasında 

geniş yayılmışdır. 

E. maxsima (Tyzzer,1929). Oosistaları oval 

formada, 30x20 mkm ölçüdədir. Sporlaşması 

30-48 saatda başa çatır. Daxili inkişaf mərhələsi 

toyuqların nazik bağırsağının bütün hissələrində 

gedir, əsasən onun ön və orta nahiyələrində 

gedir. Prepatent dövrü 5, patent dövrü isə 15 

gündür. Digər növlərə nisbətən patogenliyi 

zəifdir. Bütün dünyada, Azərbaycanda, həm- 

çinin Naxçıvan MR ərazisində yayılmışdır. 

E. mitis (Tyzzer,1929). Oositaları oval for- 

mada olub, ölçüləri 15,6 x 13,8 mkm-dir. 

Sporlaşma müsbət 28 - 300C -də yaxşı gedir 

və 13-17 saatda başa çatır. Daxili ınkişafı 

əsasən nazik bağırsağın ön hissəsində gedir. 

Bu növün patogenliyi digər növlərə nisbətən 

zəifdir. Prepatent dövrü 5 gündür. Bütün dün- 

yada, Azərbaycanda, həmçinin Naxçıvan MR 

ərazisində geniş yayılmışdır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Naxçıvan MR 

ərazisində toyuqlarda beş növ eymeriya pa- 

razitlik edir. Ədəbiyyatlardan da məlumdur 

ki, ümumiyyətlə koksidilərin xarici mühitdə 

intensiv inkişafı üçün havanın nəmliyinin və 

temperaturunun mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Belə ki, koksidilərin sürətli inkişafı üçün tem- 

peraturun müsbət 28–300C olması daha əlve- 

rişlidir. Naxçıvan MR ərazisində toyuqlar 

əsasən yaz və payız aylarında eymeriyalarla 

intensiv yoluxurlar. Ona görə ki, Naxçıvan 

MR ərazisində yayda kəskin istilərin və qışda 

isə, çox soyuq olması xarici mühitdə eymeri- 

yaların inkişafına mənfi təsir göstərir. 

Apardığımız tədqiqatlar nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, toyuqların koksidilərinin endogen 

inkişaf mərhələsində bağırsaqların epiteli hü- 

ceyrələrinin kütləvi ölümü, orada xoraların, 

yaraların əmələ gəlməsinə, çoxlu qanitirmələrə, 

mikroorqanizmlərin orqanizmə daxil olması 

üçün giriş qapısının yaranmasına və intoksi- 

kasiyanin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Çoxlu 

qanitirmələr nəticəsində, əsasən cavan quşların 

inkişafı və çəkisi kəskin şəkildə aşağı düşür. 

Koksidilərlə yoluxmuş ev toyuqlarının hemo- 

toloji göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə veril- 

mişdir. 

Cədvəldən də göründüyü kimi, eymeriyalarla 

yoluxmuş toyuqların qanın eritrositləri və he- 

moqlobinin miqdarı yoluxmamışlara görə nə- 

zərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşmüşdür. Bun- 

ların əksinə olaraq, leykositlərin miqdarı yük- 

səlmişdir. Leykositlərin miqdarının yüksəl- 

məsini orqanizmdə baş verən iltihabi proselərlə 

izah etmək olar. 

Eymerioza əsasən, böyüməkdə olan fərələr 

tutulur. Toyuqların temperaturu 42-430 C-yə 

qədər yüksəlir. Xəstələr yem yemədiyi halda 

tez-tez su içir, tədricən ishal əlamətləri görünür, 

durulaşmış halda qan və selik müşahidə edilir, 
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xoşa gəlməyən iy gəlir. Getdikcə şiddətlənən 

xəstəlik şəraitində anemiya inkişaf edir. 

Beləliklə, aparılan tədqiqatlara əsaslanaraq 

belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Naxçıvan 

MR şəraitində ev toyuqlarında 5 növ (E. 

tenella, E. acervulina, E. mitis, E. maxsima 

və E.brunetti) koksidiyə təsadüf edilir. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
culfa rayonu ərazisində becərilən 
(Cydonia L.) heyva sort və formaları- 
nın biometrik gostəriciləri 

Annotasiya. Məqalədə Culfa rayonu ərazisində becərilən heyva sort və 
formalarının yayıldığı ərazilər öyrənilmiş, aşkar edilmiş sort və formaların 
ad və sinonimləri qeyd edilmiş, onların hansı sortotipə mənsub olduqları 
öyrənilmiş və yetişmə müddətlərinə görə qruplaşdırılaraq verilmişdir. 
Aşkar edilmiş sort və formalar üzərində fenoloji müşahidələr aparılmaqla 
perspektivli olan sort və formalar seçilərək calaq materialı götürülmüş, 
“Nəbatat bağı”nda calaq edilərək artırılmışdır. Həmçinin aşkar edilmiş 
sort və formaların biometrik göstəriciləri öyrənilmişdir. Burada hər bir 
sortun zoğlarının inkişaf dinamikası oyrənilmiş, iqlim şəraitindən asılı 
olaraq əmələ gələn zogun uzunlugu sortundan asılı olaraq 17-27 sm 
arasında dəyişmişdur. İkinci zogun uzunlugu isə birinci zogun uzunlugunun 
üçdə biri qədər olmuşdur. Heyva sortlarının zoglarının inkişafı yayıldığı 
ərazilərdən asılı olaraq birillik zoglarının inkişafı 24-33 sm-ə çatmışdır. 

 

Biometric indicators of animal varieties and forms 
growing in the Julfa district of Nakhchivan Auto- 
nomous Republic (Cydonia L.) 

Abstract. The article studies the areas of distribution of quince varieties 
and forms cultivated in the territory of Julfa region, names and synonyms 
of the found varieties and forms are mentioned, what sortotype they 
belong to and is grouped by maturity. By carrying out phenological ob- 
servations on the revealed varieties and forms, promising varieties and 
forms were selected and grafted material was taken, grafted and 
propagated in the “Botanical Garden”. Biometric indicators of the 
identified varieties and forms were also studied. Here the dynamics of 
development of shoots of each variety was studied, the length of shoots 
formed depending on climatic conditions varied between 17-27 cm de- 
pending on the variety. The length of the second horn was about one- 
third of the length of the first horn. The development of quince varieties 
has reached 24-33 cm, depending on the area of distribution. 

 

Биометрические показатели сортов и форм 
айвы (Cydonia L.), возделываемых на террито- 
рии Джульфинского района Нахчыванской Ав- 
тономной Республики 

Aннотация. В статье указаны зоны распространения сортов и 
форм айвы, возделываемых в Джульфинском районе, указаны 
названия и синонимы найденных сортов и форм, установлена их 
сорт принадлежность и сгруппированы они по срокам созревания. 
Проведя фенологические наблюдения над выявленными сортами и 
формами отобраны наиболее перспективные сорта и формы, взят 
прививочный материал и путём прививок сеянцы размножены в 
«Ботаническом саду». Также изучены биометрические показатели 
выявленных сортов и форм, динамика развития побегов каждого 
сорта. Длина образовавшихся побегов сортов в зависимости от 
климатических условий варьировала от 17 до 27 см. Длина второго 
побега составила около одной трети длины первого побега. Развитие 
побегов сортов айвы достигло 24-33 см в зависимости от зон рас- 
пространения. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 

yayılan meyvə və giləmeyvə bitkiləri təbii 

sərvət olmaqla bərabər, həm dəyərli ehtiyat 

mənbəyi, həm də müalicəvi xüsusiyyətlərə 

malik olduqlarından onların öyrənilməsi daha 

çox maraq doğurur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

ta qədim zamanlardan insanlar meyvələrinin 

iriliyinə, dadına görünüşünə görə fərqlənən 

meyvə və giləmeyvələrdən istifadə edərək 

yüksək məhsuldar, keyfiyyətli, xəstəlik və zə- 

rərvericilərə qarşı davamlı olanlarını seçib ar- 

tırmışlar. 

Azərbaycan Respublikasının digər bölgə- 

lərindən fərqli olaraq Naxçıvan Muxtar Res- 

publikasının torpaq iqlim şəraiti meyvə bitki- 

lərinin tez böyuməsi, inkişafı, bol və yüksək 

keyfiyyətli məhsul verməsi üçün çox əlveriş- 

lidir. Digər meyvə bitkiləri ilə yanaşı, tumlu 

meyvələr içərisində heyva bitkisi yayılma əra- 

zilərinə görə üçüncü yerdə durur. Qədim vaxt- 

lardan xalq seleksiyaçıları tərəfindən heyva 

bitkisinin qiymətli formaları yaradılmışdır. 

Bu da özünün dadı, ətri, görünüşü, meyvəsinin 

iriliyi, ağacların xəstəlik və zərərvericilərə 

qarşı davamlılığı ilə başqa yerlərdə bitən 

forma və sortlardan fərqlənir [1, s.141-145; 

2, s.133-139]. 

Tədqiqatın məqsədi məhz Naxçıvan Muxtar 

Respublikası və o, cümlədən də Culfa rayonu 

ərazisində yayılmış, müxtəlif vaxtlarda yetişən 

yerli və gətirilmə heyva (Cydoniya L.) sort 

və formalarının tədqiq olunması, onların ya- 

yılma zonalarının aşkar edilməsi və ağaclarının 

biometrik göstəricilərinin öyrənilməsi və fe- 

noloji müşahidələrinin öyrənilməsi olmuşdur. 

Həmçinin, təsərrüfat əhəmiyyətli sortların se- 

çilməsi, aqroekoloji xüsusiyyətlərinin öyrə- 

nilməsi, ad və sinonimlərinin dəqiqləşdirilməsi, 

onların hansı zonada əkilib becərilməsi, se- 

leksiya işlərində istifadə perspektivlərinin 

müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. Bunlarla 

yanaşı, qiymətli sort və formaların yaradılması, 

ənənəvi sortlar üzərində genetik cəhətdən yax- 

şılaşdırıcı işlərin aparılması, həmçinin qiymətli 

və perspektivli qədim yerli sortları artırıb ço- 

xaldaraq genofondunu yaratmaqla, onları 

dünya elm aləminə, Naxçıvan MR-in qədim 

yerli sortu olduğunu tanıtmaqdır. 

Ədəbiyyat məlumatlarına əsasən, respub- 

likamızda, o cümlədən muxtar respublika əra- 

zisində heyva bitkisinin bir çox sort və formaları 

müəyyən olunmuşdur. T.M.Tağıyev [7, s.33- 

37], Ə.C.Rəcəbli [6, s.44-116] və bir çox təd- 

qiqatçılar tərəfindən muxtar respublika ərazi- 

sində becərilən heyvanın bir neçə sortlarının 

biomorfoloji xüsusiyyətləri verilmiş, 3 sortun 

adını qeyd edərək yayıldığını göstərmişlər. 

Lakin son zamanlar heyvanın bir neçə sort və 

formalarının muxtar respublikaya gətirilməsinə 

baxmayaraq, bu sort və formalar ətraflı öyrə- 

nilməmişdir. 

Tədqiqat ilində Culfa rayonu ərazisində 

heyvanın 7 sortu və 2 formasının yayıldığı 

müəyyən olundu, 2 forma ilk dəfə olaraq tə- 

rəfimizdən aşkar edilmiş, şərti olaraq yayıldığı 

ərazinin adı ilə Camaldın-1 və Milax-1 kimi 

adlandırılmışdır. Lakin bu günə kimi, bu sort 

və formalar ətraflı şəkildə tədqiq edilməmişdir. 

Culfa rayonu ərazisində yayılan, yerli və gə- 

tirilmə heyva sort və formalarının biomorfoloji 

və fenoloji xüsusiyyətləri öyrənilmiş, onların 

ad və sinonimləri qeyd edilmiş, yayılma 

zonaları müəyyən edilmiş və ağaclarının bio- 

metrik göstəriciləri öyrənilərək verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 

meyvələrin, o cümlədən heyvanın biomorfoloji 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi məqsədi ilə fe- 

noloji müşahidələr haqqında məlumatlara bir 

çox ədəbiyyatlarda: T.M.Tağıyev [7, s.33-37], 

Ə.C.Rəcəbli [6, s.44-116], C.A.Kazımov [5, 

s.103-113] və L.Ə.Bayramovun [2, s.133-139; 

3, s.145-152], apardıqları tədqiqat işlərində 

rast gəlinir. 

Material və metodika: Material olaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində, 

eləcə də Culfa rayonu ərazisində becərilən 7 

sort və 2 forma götürülmüş, onlar üzərində 

fenoloji müşahidələr aparılmışdır. Bu sort və 

formaların ağaclarının biometrik göstəriciləri 

öyrənilərək qiymətli və perspektivli sortlar 

seçilmişdir. Perspektivli olan şirin heyva, turş 

heyva, Hüseyni, sulu heyva (Əppəyi) sortları 

artırılmış və əkilməsi üçün fermerlərə tövsiyə 

edilmişdir. 

Tədqiqat işi ümumi qəbul olunmuş me- 

todlarla aparılmışdır. Tədqiqat işinin yerinə 

yetirilməsində Z.M.Həsənov “Meyvəçilik (la- 

borator-praktikum)” 1997 [4, s. 85-136]; 
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Ə.C.Rəcəbli “Azərbaycanın meyvə bitkiləri” 

1966 [6, s.44-116]; Бейдеман И.Н. Методика 

изучения фенологии растений и раститель- 

ных сообществ. 1974 [8, c.123- 156], Елагин 

М.Н., Лабанов А.И. Атлас-определитель 

фонологических фаз растений. 1979 [9, с. 

36- 96], Программа и методика интродукции 

и сорт изучения плодовых культур. Кишинв: 

Щтиинца, 1972 [10, с. 60-73]; proqram və 

metodikalardan istifadə edilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisi dəniz 

səviyyəsindən 600-3904 m hündürlükdə yer- 

ləşir. Culfa rayonu dəniz səviyyəsindən 800 

m hündürlükdən başlayıb, 2600 m hündürlü- 

yədək, yəni Ərəfsə, Ləkətağ və Bəyəhməd 

kəndlərinə qədər əkilib becərilir. 

Tədqiqat işində Culfa rayonu ərazisində 

yetişən heyvanın 7 sortu və 2 forması üzərində 

müşahidələr aparılmışdır. Bu sortların zoğlarının 

inkişafı, meyvələrinin böyüməsi hər on gündən 

bir müşahidə edilmişdir. Tədqiqat işlərinin 

aparılması bir çox məntəqələrdə: Camaldın, 

Ərəzin, Əbrəqunus, Bənəniyar, Milax, Ərəfsə, 

Ləkətağ və s. kəndlərdə yerinə yetirilmişdir. 

Aşkar edilmiş heyva sort və formalarının 

biometrik göstəriciləri öyrənilmiş və aşağıdakı 

cədvəldə aydın verilmişdir. Burada hər bir 

sortun ağacının yaşı, hündürlüyü, çətirin dia- 

metri, ştampın diametri və hər bir meyvənin 

orta kütləsi verilmişdir. 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, meyvələrinin 

iriliyinə görə turş heyva və Hüseyni heyva 

sortları üstünlük təşkil etmişdir. Heyva sort 

və formalarının ağaclarının biometrik xüsu- 

siyyətləri ilə yanaşı, onların fenologiyası da 

dəqiq izlənilmişdir. 

Tədqiqat zamanı müəyyən olunmuşdur ki, 

hava şəraitindən, yayıldığı zonaların torpaq- 

iqlim şəraitindən asılı olaraq Culfa rayonunun 

Camaldın, Ərəzin, Yaycı kəndlərində becərilən 

heyva sort və formalarından sarı heyva, turş 

heyva, Növrəst, Ordubad və s. sortların tu- 

murcuqlarının şişməsi mart ayının ikinci on- 

günlüyündə başlayır, aprel ayının birinci on- 

günlüyünə qədər davam edir. Çiçəkləmə isə, 

aprel ayının üçüncü ongünlüyündə başlayır, 

may ayının ikinci ongünlüyündə başa çatır. 

Bənəniyar, Göydərə, Xoşkeşin və Xanağa 

kəndlərində isə, əsasən şirin heyva, Hüseyni 

və daş heyva sortları becərilir, onların da tu- 

murcuqlarının şişməsi aprel ayının ikinci on- 

günlüyündə başlayır, çiçəkləmə may ayının 

ikinci ongünlüyündən may ayının sonuna 

qədər davam edir. Qazançı, Milax, Ərəfsə, 

Ləkətağ, Bəyəhməd kəndlərində isə, Növrəst, 

sarı heyva, turş heyva və daş heyva üstünlük 

təşkil edir. Onlarda da, tumurcuqların şişməsi 

may ayının birinci ongünlüyündən başlayır, 

çiçəklərin açılması isə, hava şəraitindən asılı 
 
 

 



 

172 
 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 1 Biologiya 
 

 

olaraq may ayının sonlarında başlayır, iyun 

ayının birinci ongünlüyündə başa çatır. 

Stasionar məntəqələrdə aparılan müşahidələr 

zamanı eyni heyva sort və formaları yayıldığı 

ərazilərdən asılı olaraq onların zoğlarının in- 

kişafı, meyvələrinin ölçüsü, rəngi, dadı, xəstəlik 

və zərərvericilərə davamlılığı, yetişmə müd- 

dətləri və s. bir-birindən fərqli olmuşdur. Mə- 

sələn, sarı heyva sortunun zoğlarının və mey- 

vələrinin inkişaf dinamikası yayıldığı ərazidən 

asılı olaraq müxtəlif olmuşdur. Sarı heyva 

sortunun Camaldın və Yaycı kəndlərində zoğ- 

larının ümümi uzunluğu 24-28 sm, meyvələ- 

rinin çəkisi 200-300 qram olduğu halda, Milax, 

Ərəfsə, Ləkətağ kəndlərində isə zoğlarının 

uzunluğu 22-24 sm, meyvələrin çəkisi isə 

180-200 q olmuşdur. 

Bir illik zoğların inkişafı turş heyva sortunda 

24-26 sm; şirin heyva sortunda 18-20 sm; daş 

heyva sortunda 23-24 sm, Növrəst sortunda 

25-27 sm; Hüseyni sortunda 18-22 sm; Ordubad 

sortunda isə 23-25 sm olmuşdur. Camaldın-1 

formasında 22-26 sm; Milax-1 formasında 

17-19 sm olmuşdur. Bununla yanaşı, Culfa 

rayonunun Bənəniyar kəndində bu sortların 

zoğları 23-25 sm, Qazançı, Milax kəndlərində 

20-21 sm, Ərəfsə kəndində 17-18 sm, Ləkətağ, 

Bəyəhməd kəndlərində isə 16-18 sm olmuş- 

dur. 

Aparılan fenoloji müşahidələrdən aydın ol- 

muşdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublika əra- 

zisində becərilən heyva sortlarının meyvələri, 

yetişmə dövründən və yayıldığı ərazilərdən 

asılı olaraq, onların inkişafı müxtəlif olmaqla, 

çəkilərində də fərq çoxdur. Hər on gündən bir 

bu sortların meyvələrinin inkişaf dinamikası 

izlənilmişdir. Meyvələrin diametri və hündür- 

lüyü ölçülərək qeyd edilmişdir. Müşahidələr 

zamanı ən böyük diametrdə və çəkidə bu 

sortlar: Şirin heyva (Əppək heyva), turş heyva, 

daş heyva, Hüseyni və s. üstünlük təşkil et- 

mişlər. 

Bu sortların meyvələrinin, yarpaqlarının 

və zoğlarının şəkilləri çəkilmiş, pomoloji gös- 

təriciləri dəqiq öyrənilərək qeyd edilmişdir. 

Burada götürülmüş heyva sortlarının ayrı-ay- 

rılıqda hər birinin kütləsi, saplağının uzunluğu, 

bir tumun çəkisi, bir meyvədən çıxan tumların 

sayı və çəkisi, hər meyvənin lətinin çəkisi öy- 

rənilmiş, dequstasiya edilərək qiymətləndiril- 

mişdir. 

Müşahidə aparılan sortlardan perspektivli, 

qiymətli, yaxşı inkişafa malik olanlarını artırıb 

çoxaltmaq məqsədi ilə, həmin sortlardan calaq 

materialı götürərək “Nəbatat bağı”nda və ya- 

yıldığı ərazidə stasionar məntəqələrdə (Ca- 

maldın, Əbrəqunus, Bənəniyar, Milax kən- 

dlərində) yabanı və klon calaq altılarına calaq 

edilmişdir. Gələcəkdə genofond bağına köçü- 

rüləcəkdir. 

Bütün bunlarla yanaşı, müşahidə edilən 

sortların meyvələrinin yığım vaxtı müəyyən- 

ləşdirilmiş və onları yığdıqdan sonra adi otaq 

şəraitində və həmçinin uzun müddət saxlanması 

üçün xüsusi saxlayıcılarda temperatur və nəm- 

liyi nəzərə alınmaqla saxlanmaya qoyulmuşdur. 

Həm adi otaq şəraitində, həm də xüsusi sax- 

layıcılarda müqayisəli saxlanma müddətləri 

öyrənilmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, meyvələrin sortundan asılı olaraq uzun 

müddət saxlanması üçün onların yığım vaxtına 

düzgün əməl etmək lazımdır. Çünki vaxtında 

yığılmayan meyvələri uzun müddət saxlamaq 

olmur, tez xarab olur. Müşahidələrdən aydın 

olur ki, bəzi sortları uzun müddət saxlamaq 

üçün onları vaxtından tez 10-15 gün əvvəl 

dərmək lazımdır. Naxçıvan Muxtar Respubli- 

kası ərazisində əkildiyi ərazilərdən asılı olaraq, 

tez yetişən sortları oktyabrın ortalarında, gec 

yetişən sortları isə, hava şəraitindən asılı olaraq 

noyabrın ikinci ongünlüyündə və üçüncü on- 

günlüyünün sonuna qədər dərmək daha əlve- 

rişlidir. Bunların saxlanma müddətləri tez ye- 

tişən sortlar aprel may ayına kimi, gec yetişən 

sortlar isə, iyun ayına kimi xarab olmadan 

qalırlar. Şirin heyva, sarı heyva, turş heyva 

sortlarını saxladıqca aromatik iyi artır. 

Bütün bu göstərilənlərlə yanaşı, bu sortlar 

üzərində xəzanın başlanması da müşahidə 

olundu. Xəzanın başlanması ağaclarda yar- 

paqların 10%-i töküldükdə, xəzanın sonu isə, 

yarpaqların 75%-nin tökülməsi ilə xarakterizə 

olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, heyva sortları 

tumlu meyvələrə almaya, armuda nisbətən 

yarpaqlarını gec tökür. Hətta, elə sortlar var 

ki, yarpaqları qar yağmayana qədər tökülmür. 

Muxtar respublika şəraitində, o cümlədən də 

Culfa rayonu ərazisində heyva sort və formaları 
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yarpaqlarını şaxtalar düşdükdən sonra tök- 

dükləri müşahidə edildi. 

 
Ədəbiyyat 

1. Bayramov L.Ə.Şərur və Sədərək rayonları 

ərazisində becərilən (Cydoniya L.) heyva 

sort və formalarının tədqiqi və aqroekoloji 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi //AMEA Nax- 

çıvan Bölməsi Xəbərləri. Təbiət və texniki 

elmlər seriyası, 2017, cild 13, № 2, s.141- 

145. 

2. Bayramov L.Ə., Sadıqov Ə.N. Şərur və 

Sədərək rayonları ərazisində becərilən 

(Cydoniya L.) heyva sort və formalarının 

pomoloji xüsusiyyətləri //AMEA Naxçıvan 

Bölməsi Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər 

seriyası, 2017, cild 13, № 4, s.133-139. 

3. Bayramov L.Ə. Babək və Kəngərli rayonları 

ərazisində becərilən heyva bitkisinin genetik 

ehtiyatlarının öyrənilməsi //AMEA Naxçıvan 

Bölməsi Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər 

seriyası, 2018, cild 14, № 2, s.145-152. 

4. Həsənov Z.M. Meyvəçilik (laborator-prak- 

tikum). Bakı: Bilik,1997, 151 s. 

5. Kazımov C.A. Azərbaycan SSR Lənkə- 

ran-Astara zonasında heyva bitkisinin eko- 

loji-bioloji xüsusiyyətlərinə dair bəzi mə- 

lumatlar//Azərbaycan kənd Təsərrüfatı Na- 

zirliyi. Azərbaycanda meyvəçiliyə dair bəzi 

məsələlər. Bakı: Azərnəşr, 1961, s.103- 

113. 

6. Rəcəbli Ə.C.Azərbaycanın meyvə bitkiləri. 

Bakı: Azərnəşr, 1966, 248 s. 

7. Tağıyev T.M. Naxçıvan MSSR-də qiymətli 

meyvə sortlarının morfo-bioloji xüsusiy- 

yətləri //Naxçıvan KZTS Elmi Xəbərləri 

VI buraxılış. Bakı, 1969, s.33-37. 

8. Бейдеман И.Н. Методика изучения фе- 

нологии растений и растительных со- 

обществ. Новосибирск: Наука, 1974, 156 

с. 

9. Елагин М.Н., Лабанов А.И. Атлас-апре- 

делитель фнологических фаз растений. 

М.: Наука, 1979, 96 с. 

10. Программа и методика интродукции и 

сортоизучения плодовых культур. Ки- 

шинeв: Щтиинца, 1972, с.60-73. 

 

Məqalə biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent İsmayıl Məmmədov 
tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

 

Məqalə daxil olmuşdur: 15 yanvar 2021-ci il 

Çapa qəbul edilmişdir: 22 fevral 2021-ci il 



 

174 
 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 1 Biologiya 
 

 

 

UOT 577.47(28) 

 

 

 

 

Müəlliflər: 

Akif Bayramov 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 
E-mail: 
akifbayramov50@mail.ru 

Mahir Məhərrəmov 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 
E-mail: mahirm@gmail.com 

 

Açar sözlər: 
Makrozoobentos, ekosistemlər, 
Naxçıvan təbiət rayonu, ekolo- 
ji amillər 

Authors: 

Akif Bayramov 
Nakhchivan Branch of ANAS 
E-mail: 
akifbayramov50@mail.ru 

 

Mahir Maharramov 
Nakhchivan Branch of ANAS 
Email: mahirm@gmail.com 

 
Key word: 
Macrozoobenthos, ecosystems, 
Nakhchivan natural region, 
ecological factors 

 

 

 
Aвторы: 

Акиф Байрамов 
Нахчыванское отделение 
НАНА 
E-mail: 
akifbayramov50@mail.ru 

Махир Магеррамов 
Нахчыванское отделение 
НАНА 
Email: mahirm@gmail.com 

 

 
Ключевые слова: 
Макрозообентос, экосисте- 
мы, Нахчыванский природ- 
ный район, экологические 
факторы 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 1, s. 174-178 
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 1, p.174-178 
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 1, c.174-178 

 

Babək və Kəngərli rayonlarının sutu- 
tarlarında makrobentik faunanın for- 
malaşmasına ekoloji amillərin təsir 
xüsusiyyətləri 

Annotasiya. Babək və Kəngərli rayonları ərazisində Naxçıvançayın, 
Hehrəm və Uzunoba su anbarlarının, bulaqların və digər axar sututarların 
dib faunasının ekoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Su ekosistemlərində 
müxtəlif ekoloji qruplara mənsub olan 115 növ makrobentik orqanizmin 
yayıldığı aşkar edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, H.Əliyev su anbarının 
bəndindən başlayaraq mənsəbinədək Naxçıvançayın (69 növ), bulaqların 
və digər sututarların dib faunasının (79 növ) nüvəsini reofil onurğasız 
orqanizmlər təşkil edir. Uzunoba və Nehrəm su anbarlarının litoral zo- 
nasında biosenozların bəsitləşməsi və cənub zona qurşaqlarında yerləşmiş 
bu sututarların xüsusi dinamik hidroloji rejimi dib faunasının müxtəliflik 
göstəricisinin (cəmi 32 növ) aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Sututarlarda 
geniş ekoloji plastikliyə malik olan 14 növ dib orqanizmi daha yüksək 
rastgəlmə tezliyinə, fərd sayına və biokütləyə malikdir. 

Characteristics of ecological factors in the formation 
of macrobentic fauna in the water reservoirs of 
Babek and Kangarli district 

Abstract. Ecological features of the bottom fauna of Nakhchivanchay, 
Hehram and Uzunoba reservoirs, springs and other streams in the 
territory of Babek and Kangarli districts were studied. 115 species of 
macrobenthic organisms belonging to different ecological groups have 
been found in aquatic ecosystems. It was determined that the nucleus of 
the bottom fauna (79 species) of Nakhchivanchay (69 species), springs 
and other aquifers from the dam of the H.Aliyev reservoir to the mouth 
is formed by rheophilic invertebrates. Simplification of biocenoses in 
the littoral zone of the Uzunoba and Nehram reservoirs and the special 
dynamic hydrological regime of these reservoirs located in the southern 
zone zones have led to a decrease in the diversity of bottom fauna (32 
species in total). 14 species of bottom organisms with a wide range of 
ecological plasticity in aquifers have higher incidence, number of 
individuals and biomass. 

Особенности воздействия экологических фак- 
торов на формирование макробентической фау- 
ны в водоёмах Бабекского и Кенгерлинского 
районов 

Aннотация. Изучены экологические особенности донной фауны 
Нахчыванчая, Неграмского и Узунобинского водохранилищ, родников 
и других текучих водоемов на территории Бабекского и Кенгерлин- 
ского районов. В водных екосистемах обитают 115 видов макро- 
бентических донных организмов, принадлежащие к разным эколо- 
гическим группам. Для фауны автономной республики впервые 
указаны одно семейство, один род и 12 видов донных организмов. 
Выявлено, что основу донной фауны нижнего течения Нахчыванчая, 
начиная от плотины водохранилища Г. Алиева до устья реки (69 
видов), родников и других текучих водоёмов (79 видов) составляют 
реофильные беспозвоночные организмы. Упрощение биоценозов 
литоральной зоны Неграмского и Узунобинского водохранилищ и 
условия динамичного гидрологического режима способствуют сни- 
жению показателя видового разнообразия макрозообентоса. 14 
видов донных организмов водоёмов с высокой экологической пла- 
стичностью обладают наибольшей частотой встречаемости, чис- 
ленностью и биомассой. 
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mailto:mahirm@gmail.com
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Makrobentik fauna və ya makrozoobentos 

müxtəlif tipli sututarlarda hidrobioloji rejimi- 

nin tənzim olunmasında, suyun və qruntun 

bioloji özünütəmizləməsində, ekosistemlərdə 

yayılmış su canlıları arasında mövcud olan 

mürəkkəb qida və enerji münasibətlərində fəal 

rol oynayan çoxhüceyrəli onurğasız heyvan 

növlərinin əmələ gətirdiyi toplumların cəmi- 

dir. Hidrobioloji tədqiqatlar çərçivəsində dib 

faunasının öyrənilməsi su anbarlarında təbii 

yem bazasını zənginləşdirmək və balıq məh- 

suldarlığını artırmaq üçün bioloji əsaslara söy- 

kənən tövsiyələr hazırlamağa imkan verir. 

Hazırda suyun keyfiyyət kompleksinin dəyi- 

şilməsi ilə əlaqədar olaraq su ekosistemlərində 

həyata keçirilən monitorinqlərdə biogöstərici 

makrobentik növlər və onların populyasiyaları 

etibarlı mənbə kimi istifadə edilir. Muxtar res- 

publikanın ekoloji xüsusiyyətləri ilə fərqlənən 

sututarlarında formalaşmış makrozoobento- 

sun tədqiqi bölgə fauna biomüxtəlifliyi haq- 

qında elmi təsəvvürlərin zənginləşdirilməsinə 

xidmət edir. 

Kiçik Qafqaz vilayəti Naxçıvan təbiət ra- 

yonunun müasir makrozoobentosu tipik Qaf- 

qaz və onu Avrasiyanın faunası ilə sıx 

əlaqələndirən 15-dən artıq zoocoğrafi kom- 

pleksin elementləri hesabına formalaşmışdır. 

Bölgədə dib faunasının araşdırılmasına dair 

ilk elmi məlumatlar 1914-cü ilə təsadüf edir 

[1, s.353-379]. 

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi Bio- 

resurslar İnstitutunun fəaliyyətə başladığı 

ildən bölgə çaylarının, göllərinin, su anbarla- 

rının hidrobioloji xüsusiyyətləri, xüsusən dib 

faunası və onun təsərrüfat əhəmiyyəti daşıyan 

sistematik qrupları mühitin ekoloji amilləri ilə 

birgə müntəzəm tədqiq edilir.Naxçıvan Mux- 

tar Respublikasının Babək və Kəngərli rayon- 

ları ərazisində Naxçıvançayın Heydər Əliyev 

su anbarının bəndindən başlamış onun mən- 

səbinədək olan aşağı axınında, Uzunoba və 

Nehrəm su anbarlarında, Canənbər və Asnı 

bulaqlarında və ərazinin digər axar sututarla- 

rında ekoloji amillərin müxtəlif təsir xüsusiy- 

yətlərinə məruz qalmış makrobentik faunanın 

növ tərkibini müəyyənləşdirmək işin əsas 

məqsədini təşkil etmişdir. 

Naxçıvançayın aşağı axınının, su anbarla- 

rının və bulaqların müxtəlif biotoplarından 

toplanılmış zoobentos nümunələri işin mate- 

rialı olmuşdur. Nümunələrin toplanılması və 

ilkin işlənilməsi hidrobiologiyada ümumi 

qəbul olunmuş metodlar və vasitələrlə yerinə 

yetirilmişdir. Çöl şəraitində təmizlənmiş hey- 

vanat qalığı 4%-li formalin məhlulunda fiksə 

edilmiş, nümunələr laboratoriyada axar su al- 

tında yuyulub təmizləndikdən sonra onların 

növ tərkibi, sayı və biokütləsi müəyyən olun- 

muşdur. Dib faunasının məkanca paylanma- 

sını aşkar etmək üçün axının dərinliyi, suyun 

sürəti, şəffaflığı, temperaturu, sərfi, qruntun 

xarakteri, bitki örtüyü və digər mühit amilləri 

müəyyən edilmişdir [2, s.33-35; 3, s.3-51; 4, 

s.3-500; 6.]. 

H.Əliyev su anbarında suyun səviyyəsi 

tənzimləndiyindən Naxçıvançayın bənddən 

aşağı hissəsi tamamilə fərqli hidroloji və hid- 

robioloji səciyyə daşımağa başlamışdır. Bu 

hissədə daşqınların baş verməməsi daimi, 

bitki örtüklü və örtüksüz biotopların forma- 

laşmasına səbəb olmuşdur. Müxtəlif söyüd 

(Salix) növlərinin və yulğun (Tamarix) kolla- 

rının inkişafı hesabına çayın enli yatağında 

əsil oazis-tuqay meşəsi formalaşmışdır. 

Həmin hissənin suyundan suvarma işlərində 

geniş istifadə edilir. 

Uzunoba və Nehrəm su anbarları indiki 

Babək rayonu ərazisində çay yatağından kə- 

narda, suvarma məqsədi ilə inşa edilən ilk su- 

tutarlardır [6, s.122-135]. Canənbər çeşməsi 

Naxçıvançaya doğru düzənlikdə kəhriz siste- 

minin yer üstünə çıxan hissəsidir. Onun yatağı 

ilboyu gur inkişaf edən bulaq otunun (Vero- 

nica anagallis aquatica L.) örtüyünə bürün- 

müşdür. Asnı bulağı Qarabağlar kəndinin 

şimal hissəsində dağ döşündən qaynayıb dərin 

arxla axır. Mütəxəssislər suyun Göycə gölü 

mənşəli olduğunu sübut etməyə çalışırlar. 

Kənddə fəaliyyət göstərən monokulturalı 

“Asnı” forel balıqçılığı təsərrüfatı suyun bir 

hissəsindən istifadə edir. 

Yerinə yetirilmiş tədqiqat işləri nəticəsində 

sututarların dib faunasında 15 sistematik 

qrupa mənsub olan 115 növ makrobentik or- 

qanizm aşkar edilmişdir: 

Oligochaeta (4 növ): Nais communis Pi- 

guet, 1906, Stylaria lacustris (Linnaeus, 
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1767), Tubifex tubifex (Müller, 1774), Eisei- 

nella tetraedra (Savigny, 1826); 

Hirudinea (4 növ): Glossiphonia paludosa 

(Carena, 1824)*, Helobdella staqnalis (Linna- 

eus, 1758), Limnatis nitolica (Savygny, 1822), 

Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758); 

Mollusca (8 növ): Pisidium amnicum (O. 

F. Muller, 1774)*, Pisidium sp., Radix auricu- 

laria (Linnaeus, 1758), Radix peregra 

(O.F.Muller, 1774)*, Radix ovata (Drapar- 

naud, 1801), Physa fontinalis (Linnaeus, 

1758), Physella acuta (Draparnaud, 1805), 

Planornis planorbis (Linnaeus, 1758); 

Ostracoda (4 növ): Candona neglecta 

Sars, 1887, Cypris pubera Müller, 1776, Il- 

yocypris gibba (Ramdohr, 1808), Ostracoda 

sp.; 

Eumalacostraca (3 növ): Asellus aquati- 

cus Linnaeus, 1758, Gammarus lacustris 

(Sars, 1863), Gammarus matienus Derjavin, 

1938; 

Hydrocarina (4 növ): Eylais sp., 

Hydrachna geographica O.F. Müller, 1776, 

Hydrachna sp., Limnochares aquatica (Lin- 

naeus, 1758); 

Ephemeroptera (5 növ): Baetis rhodani 

(Pictet, 1843), Cloeon dipterum (Linnaeus, 

1761), Cloeon simile Eaton, 1870, Ecdyonu- 

rus flumanus Klapalek, 1905, Caenis macrura 

Stephens, 1835; 

Odonata (14 növ): Colepteryx splendes 

(Harris, 1871), Coenaqrion puella Linnaeus, 

1758, Coenagrion lunulatum Charpentier, 

1840*, İschnura eleqans Van der Linden, 

1823, İschnura pumilio Charpentier, 1825, 

Platyсnemis pennipes (Pallas, 1771), Anax im- 

perator Leach, 1815, Brachytron hafniense 

(Müller, 1764)*, Cordulia aenea (Linnaeus, 

1758), Epiteca bimaculata (Charpentier, 

1823), Libellula depressa Linnaeus 1758, So- 

matochlora metallica Van der Linden, 1825, 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758), 

Sympetrum sanquineum (Müller, 1764); 

Hemiptera (7 növ): Corixa dentipes Thom- 

son, 1869, Corixa punctata (İlliger, 1805), Si- 

gara falleni (Fieber, 1848), Nepa cinerea 

Linnaeus 1758, İlyocoris cimicoides (Linna- 

eus, 1758), Notonecta glauca Linnaeus 1758, 

Plea minutissima Leach, 1817; 

Coleoptera (18 növ): Haliplus variegatus 

Sturm,1834, Haliplus sp., Helmis maugeime- 

gerlei Duftschmitd, Hydaticus seminiger (De 

Geer, 1774), Petrodytes caesus (Duftschmitd, 

1805), Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)*, 

Colymbetes sp., Potamonectes airumlus Ko- 

lenati, 1845*, Laccobius bipunctatus (Fabri- 

cius, 1775)*, Dytiscus marginalis Linnaeus 

1758, Platambus maculatus (Linnaeus, 1758), 

Ilybius angustior (Gyllenhal, 1808)*, İlybius 

ater (De Geer, 1774), İlybius fuliginosus (Fab- 

ricius, 1792), Hydroporus planus (Fabricius, 

1781), Gyrinus notator (Linnaeus, 1758), 

Hydrochus elongatus (Shaller, 1783), Ochthe- 

bius bellieri Kuwert, 1887; 

Trichoptera (4 növ): Hydropsyche orna- 

tula MacLachlan, 1878, Hydropsyche pelluci- 

dula (Curtis, 1834), Oxyethira flavicornis 

Pictet, 1834, Phryganea bipunctata Retzius, 

1783**; 

Culicidae (5 növ): Culex pipiens Linnaeus, 

1758, Culex pipiens pipiens Linnaeus, 1758, 

Culiseta annulata (Schrank, 1776), Culiseta 

marsitans (Theobald, 1901), Culicidae sp.; 

Diptera (11 növ): Leptoconops caucasicus 

Gutsevich, 1953, Tabanus antrax Olsufjev, 

1937, Tabanus bovinus Linnaeus, 1758, Taba- 

nus sp., Dixa amphibia* (De Geer, 1776), 

Dixa sp., Paradixa sp., Dolichopus sp., 

Ephydra sp., Limnobia sp., Psychoda sp.; 

Simulidae (8 növ): Eusimulium znoikoi 

Rubtsov, 1940, Metacnephia nigra Rubtsov, 

1940, Obichovia transcaspica (Enderlein, 

1921), Odagmia variegata (Meigen, 1918), 

Simulium assadovi Djafarov, 1956, Simulium 

djafarovi (Rubtsov, 1962), Simulium flavipes, 

Austen, 1921, Simulium kur. schachbusicus 

Dzhafarov, 1962; 

Chironomidae (24 növ): Ablabesmyia mo- 

nilis (Linnaeus, 1758), Thienemannimyia len- 

tiginosa (Fries, 1823), Clinotanipus nervosus 

Meigen, 1818, Procladius choreus (Meigen, 

1804), Procladius ferrugineus (Kieffer, 1918), 

Procladius sp., Tanypus villipennis Kieffer, 

1918, Tanypus punctipennis Meigen, 1818, 

Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758), Har- 

nischia fusçimanus Kieffer, 1921, Microp- 

sectra borealis (Kieffer, 1922), Polypedulum 

nubeculosum (Meigen, 1804), Polypedulum 
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scalaenum (Schrank,1803), Tanytarsus curti- 

cornis Kieffer, 1911, Tanytarsus gregarius Ki- 

effer, 1909, Cricotopus sylvestris (Fabricius, 

1774), Cricotopus biformis Edwards, 1929, 

Cricotopus algarum (Kieffer, 1911), Eukief- 

ferella tcshernovski Pankratova, 1968, Ort- 

hocladius saxicola Kieffer, 1911*, 

Orthocladius sp., Synorthocladius semivirens 

(Kieffer, 1909), Psectrocladius psilopterus 

(Kieffer, 1906), Diamesa prolongata Kieffer, 

1909. 

Qeyd: *-larla göstərilmiş növlər muxtar 

respublikanın faunası üçün ilk dəfə göstəril- 

mişdir. 

Makrobentik fauna ekoloji xüsusiyyətinə 

görə çox müxtəlif – reofil, litofil, fitofil, psam- 

mofil, pelofil, evritop və qarışıq biotop mən- 

subiyyətinə malik formalardan təşkil 

olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, sututar- 

larda yayılmış reofil orqanizmlər növmüxtə- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
lifliyi ilə fərqlənmişlər. Bu, başqa əlverişli 

abiotik mühit amilləri ilə birlikdə axar sutu- 

tarlarda formalaşmış biotopların müxtəlifliyi 

və suyun axın sürəti ilə də izah edilməlidir. Si- 

yahıdan göründüyü kimi, Naxçıvançayın 

aşağı axınında Odonata, Coleoptera, Diptera, 

Simulidae və Chironomidae sistematik qrup- 

ları növlərinin 43% zənginliyi ilə fərqlənmiş- 

lər. Çayın makrozoobentosu ekosistemin 

hidrobioloji rejiminin tənzimində, vətəgə əhə- 

miyyəti kəsb etməyən, lakin muxtar respub- 

lika    ixtiofaunası    üçün    ümumi    fonun 

formalaşmasına xidmət edən 27 növ balıq 

fərdlərinin qidalanmasında üstün bioloji rol 

oynayır. Əksər növlərinin yetkin dişi fərdləri 

insanda və kənd təsərrüfatı heyvanlarında bir 

sıra qan-parazitar xəstəliklərin keçiricisi oldu- 

ğundan ikiqanadlı və simulid sürfələrinin su 

həyat tsiklinin, çoxalma biotoplarının öyrənil- 

məsi müəyyən tibbi və baytarlıq əhəmiyyəti 

daşıyır. Naxçıvançayda münasib ekoloji şərait 

çoxsaylı ikiqanadlı və simulid növlərinin il 

müddətində 5 kəsişən nəsil verimini şərtlən- 

dirir. 

Uzunoba və Nehrəm su anbarlarının litoral 

zonasında su qatının daha çox isindiyi, xüsu- 

sən otlu sahələrdə bütün vegetasiya müddə- 

tində müxtəlif nəsillərə mənsub olan evriterm 

yarımsərtqanadlı fərdləri sayına görə üstünlük 

təşkil etmişdir. Tədqiqat müddətində su anbar- 

larının makrozoobentosu sadə struktur quru- 

luşu (32 növ) ilə fərqlənmişdir. Çoxillik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
müşahidələrimizlə sübut edilmişdir ki, “yaşlı” 

su anbarlarında illər keçdikcə, biosenozların 

bəsitləşməsi və üstəlik cənub zona qurşaqla- 

rında yerləşən sututarların xüsusi hidroloji re- 

jimi şəraitində dib faunasının müxtəliflik 

göstəricisi, bir qayda olaraq, aşağı düşür. Bəzi 

üstün növlər üçün biokütlənin miqdarı isə, bir 

çox biotik və abiotik amillərin birgə təsirindən 

asılıdır. 

Axar sututarların dib faunası Mollusca, 

Odonata, Coleoptera və müxtəlif sistematik 

qruplara mənsub olan Diptera növlərinin üs- 



 

178 
 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 1 Biologiya 
 

 

tünlüyü ilə 109 növ və yarımnövlə fərqlənmiş- 

dir. Yuxarıda qeyd edilmiş bulaqlarda su sər- 

finin, əlverişli biotopların nisbi sabitliyi 

burada reofil makrobentik faunanın zənginli- 

yinə zəmin yaradan başlıca ekoloji amillərdir 

(Şəkillər). 

Beləliklə, yerinə yetirilmiş hidrobioloji 

tədqiqat işləri nəticəsində Naxçıvançayın, 

Nehrəm və Uzunoba su anbarlarının, bulaqla- 

rın və digər sututarların dib faunasında 15 sis- 

tematik qrupa mənsub olan 115 növ 

makrobentik dib orqanizminin yayıldığı 

müəyyən edilmişdir. Muxtar respublika fau- 

nası üçün bir fəsilə, bir cins və 12 növ dib or- 

qanizmi ilk dəfə göstərilmişdir. Növlərinin 

sayına görə Mollusca (8 növ), Odonata (14 

növ), Hemiptera (7 növ), Coleoptera (18 növ) 

və Diptera (48 növ) fərqlənmişlər. Müəyyən 

edilmişdir ki, Heydər Əliyev su anbarının 

bəndindən başlamış Naxçıvançayın mənsəbə 

doğru aşağı axını 69 növ, bulaqlar və digər 

axar sututarlar isə, 79 növ dib onurğasızları ilə 

daha zəngindir. Uzunoba və Nehrəm su anbar- 

larının litoral zonasında biosenozların bəsit- 

ləşməsi nəticəsində və üstəlik, cənub zona 

qurşaqlarında yerləşmiş sututarların xüsusi 

hidroloji rejimi şəraitində dib faunasının müx- 

təliflik göstəricisi (cəmi 32 növ) aşağıdır. 

Geniş ekoloji plastikliyinə, rastgəlmə tezli- 

yinə, sayına və biokütləsinə görə 14 makro- 

bentik heyvan növü ərazi faunası üçün 

dominant hesab edilmişdir. 
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Annotasiya. Məqalədə, aparılan tədqiqatlar və ədəbiyyat materiallarına 
istinad edilməklə əldə edilmiş məlumatlara əsaslanaraq Artemisia L. 
cinsinin taksonomik tərkibi geniş tədqiq olunmuşdur. Bəzi növlərin si- 
noninimləri dəqiqləşdirilmişdir. Həmçinin yeni bir cinsin (Seriphidium) 
tərkibinə daxil edilməsi tövsiyyə olunan növlər aşkar edilmiş və həmin 
növlər haqqında qısa məlumat verilmişdir. Tədqiqatlar zamanı Naxçıvan 
Muxtar Respublikası florasında bu cinsin 10 növlə təmsil olunduğu də- 
qiqləşdirilərək, son nomenklatur dəyişikliklərdən istifadə olunmaqla, 
taksonomik tərkibi tərtib olunmuşdur. Bəzi növlərin botaniki təsviri, 
yayılma zonaları və areal tipləri haqqında məlumat verilmişdir. Tədqiqatlar 
zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Artemisia L.- Yovşan cinsinə daxil 
olan növlərindən bəzi dərmanların istehsalında, bəzək-bağçılıqda, tibb 
sənayesinin xammal ilə təchizatında və digər sahələrdə istifadə etmək 
mümkündür. 

 
New taxonomic composition of Artemisia L. gender 
spreads in the floor of Nakhchivan Autonomous 
Republic 

Abstract. The taxonomic composition of the genus Artemisia L. 
has been extensively studied in the article, based on the data 
obtained with reference to research and literature. Synonyms of 
some species have been clarified. Species recommended for 
inclusion in a new genus (Seriphidium) have also been identified 
and briefly described. During the research, it was clarified that 10 
species of this genus are represented in the flora of the Nakhchivan 
Autonomous Republic, and the taxonomic composition was 
compiled using the latest nomenclature changes. Botanical des- 
criptions of some species, distribution zones and habitat types are 
given. Studies have shown that Artemisia L. - Wormwood species 
can be used in the manufacture of some drugs, horticulture, raw 
materials for the medical industry and other areas. 

 

Новый таксономический состав видов, входящих 
в род Artemisia L., распространенный во флоре 
Нахчыванской Автономной Республики 

Aннотация. В статье, опираясь на данные, полученные в результате 
проведенных исследований и со ссылкой на литературные материалы, 
широко изучен таксономический состав рода Artemisia L.. Уточнены 
синонимы некоторых видов. Также были обнаружены виды, которые 
рекомендуется включить в состав нового рода (Serifidium), и дана 
краткая информация об этих видах. В ходе исследований было 
уточнено, что флора Нахчыванской Автономной Республики пред- 
ставлена 10 видами, а таксономический состав составлен с учетом 
последних изменений номенклатуры. Приведено ботаническое опи- 
сание некоторых видов, сведения о зонах распространения и аре- 
альных типах. В ходе исследований было установлено, что из 
видов, входящих в род Artemisia L -Полынь, можно использовать в 
производстве некоторых лекарственных препаратов, в декоратив- 
но-садоводческом деле, в снабжении сырьем медицинской про- 
мышленности и в других отраслях. 
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Giriş. Naxçıvan Muxtar Respublikası özü- 

nəməxsus torpaq-iqlim şəraitinə və zəngin bit- 

kilər aləminə malikdir. Muxtar respublika 

ərazisində yayılmış Asterales sırasına daxil 

olan Artemisia L. - Yovşan cinsinin öyrənil- 

məsi, yayılma ərazilərinin müəyyən edilməsi, 

sistematik təhlili və istifadə perspektivlərinin 

araşdırılması mühüm məsələlərdən biridir. As- 

teraceae Dumort. fəsiləsi növləri XVIII əsr- 

dən başlayaraq, Naxçıvan florası botaniklərin 

tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Görkəmli təd- 

qiqatçı botanik alimlər A.A.Qrossheym və 

L.İ.Prilipko Muxtar respublika ərazisində 

1148 bitki növünün olduğunu qeyd etmişlər 

[1. s. 133-135]. Asterales sırasına daxil olan 

bitki növlərinin çiçəkdə yumurtalığının alt və- 

ziyyətdə olması, çiçək üzvləri sayının azal- 

ması və bitişməsi, çarpaz tozlanmaya bağlı 

uyğunlaşmaların əmələ gəlməsi kimi ali əla- 

mətlərə malik bitkilərdir. Sıraya daxil olan bit- 

kilərin hamısı Asteraceae Dumort. - 

Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsində cəmlənmişdir. 

Asteraceae Dumort. fəsiləsinin muxtar res- 

publika florasında 89 cinslə təmsil olunan 437 

növünə rast gəlinir. Fəsiləyə daxil olan növlər 

həyatı formalarına görə ot, kol, yarımkol, 

nadir hallarda lianlar və ağaclardır. Fəsiləyə 

daxil olan cinslərdən biri də Artemisia L. - 

Yovşan cinsidir. Şimal yarımkürəsində, Avra- 

siyanın mülayim zolağında, Şimali və Cənubi 

Afrikada, Şimali Amerikada yayılmışdır. La- 

tınca Artemisia adı yunan şahzadəsinin adın- 

dan götürülmüş, mənası sağlam deməkdir. 

Yovşan adını 1201-ci ildə İpatyev əlyazma- 

sında qeyd etmişdir. Ən qədim dərman bitki- 

lərindən biridir. Cinsin dünyada yayılmış 

təxminən 180 növündən Qafqazda 25, Azər- 

baycanda 16 və o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası florasında isə 14 növünün yayıl- 

dığı məlumdur. Asteraceae Dumort. fəsiləsi 

haqqında məlumatlara Talıbov T.H., İbrahi- 

mov Ə.Ş., Məmmədov T.S. və digər tədqiqat- 

çıların əsərlərində rast gəlinir [2, s. 178-192; 

3 s 164-165; 4, s. 544]. 

Material və metodika. Elmi-tədqiqat işlə- 

rində ümumi qəbul olunmuş geobotaniki, flo- 

ristik, bioekoloji üsullardan, marşrutların 

seçilməsi, stasionarların təşkili metodlarından 

istifadə olunmuşdur. Muxtar respublika ərazi- 

lərinə ekspedisiyalar təşkil edilərək, material- 

lar toplanılmışdır. Taksonomik spektri müəy- 

yən edərkən, son nomenklatur dəyişikliklər 

əsas götürülmüşdür. Son ədəbiyyat mənbələ- 

rindəki metodiki göstəriş və məlumatlara, her- 

bari fondlarının materiallarına, çöl tədqiqatları 

zamanı əldə olunmuş faktiki herbari nümunə- 

lərinə istinad edilmişdir. Müəlliflər Çerepanov 

S.K. [5, s. 886-894], Talıbov T.H. və İbrahi- 

mov Ə.Ş. [4, s. 164-165], catalogue of lifenin 

internet saytına [6], geobotaniki tədqiqatlar isə 

Yareşenko P.D. [7, s.145-153], biomorfoloji, 

ekoloji xüsusiyyətləri isə “Флора Азербай- 

джана” [8, s. 1-52] əsərlərinə istinad 

edilməklə verilmişdir. 

Eksperimental hissə. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında yayılan Asteraceae Dumort. 

fəsiləsinə daxil olan Artemisia L. -Yovşan cin- 

sinin taksonomik spektri Talıbov T.H. və İb- 

rahimov Ə.Ş. tərəfindən 14 növ olaraq 

göstərilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticə- 

sində məlum olmuşdur ki, Artemisia fascicu- 

lata Bieb.- Dəstəli yovşan növü A. incana (L.) 

Druce - Çal yovşan növünün sinonimdir [3 s. 

164-165; 6]. 

Artemisia incana (L.) Druce (A. fasciculata 

Bieb.) - Çal yovşan. Gövdəsi 15-20 sm olub, 

aşağı hissədən budaqlanaraq yayılır. Qalın 

kökü vardır. Yarpaq ayası enli, dəyirmi, lələk- 

vari və ya üçər parçalanmış, uc hissəsi neştər- 

vari, bəzən dəyirmidir. Səbəti çox böyük 

olmayıb, sıx dəstəvari, zoğların ucunda qalx- 

anvari, süpürgəvari hamaşçiçək qrupu əmələ 

gətirir. Tacın ucları tükcüklüdür. Avqust 

ayında çiçəkləyir, sentyabr ayında isə 

meyvələri yetişir. Rütubətə davamlı, işıq- 

sevəndir, bəzən kölgəli ərazilərdə də bitir. Tor- 

pağa tələbkar deyildir. Tərkibində efir yağları 

vardır. Qida sənayesində və kosmetologiyada 

geniş istifadə olunur. 

Aparılan tədqiqatın növbəti mərhələsinin 

nəticəsində Artemisia lercheana Web.- Lerx- 

ian yovşanı, A.nachitschevanica Rzazade - 

Naxçıvan yovşanı növlərinin Seriphidium 

lercheanum (Weber ex Stechm.) Poljakov 

növünün, Artemisia spicigera C.Koch - Sün- 

bülvari yovşan növünün isə Seriphidium spi- 

cigerum (C. Koch) Poljak. növünün sinonimi 

olması öyrənilmiş və yeni cins Seriphidium 
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cinsinə daxil edilməsi tövsiyyə olunmuşdur 

[6]. 

Seriphidium lercheanum (Weber ex 

Stechm.) Poljakov (Artemisia lercheana 

Web., A.nachitschevanica Rzazade, ) - Lerx 

yovşanı. Səbəti 2-3 mm uzunluğunda, yumur- 

tavaridir. Aşağı yarpaqları 2-4 sm uzun- 

luğunda olub, düz, uc paycıqları dar və 

xəttvaridir. Gövdənin orta yarpaqları yayın ik- 

inci yarısında büzüşərək tökülür. Çiçəkləri al- 

qırmızı rəngdə olub, avqustda çiçəkləyir və 

noyabr-dekabr aylarında isə toxum verir. Gilli 

və şorakətli torpaqlarda yayılmışdır. 

Aparılan tədqiqatların nəticəsi və 

ədəbiyyat məlumatlarına əsaslanaraq, muxtar 

respublika ərazisində yayılmış Artemisia L.- 

Yovşan cinsinin ən son nomenklatur dəyişik- 

likləri nəzərə alınmaqla, taksonomik tərkibi 

aşağıdakı kimi verilmişdir. 

Ordo.: Asterales - Astraçiçəklilər 

Fam.: Asteraceae Dumort.- 

Mürəkkəbçiçəklilər 

Genus.: Artemisia L.- Yovşan 

 
A. abrotanum L.- Ağacvari yovşan 

A.absinthium L. - Acı yovşan 

A.araxina Takth. - Araz yovşanı 

A.armeniaca Lam. - Ermeni yovşanı 

A.chamaemelifolia Vill.- Sığırgözüvari 

yovşan 

A.dracunculus L.- Tərxun yovşan 

A.incana (L.) Druce - Çal yovşan 

A.scoparia Waldst. Kit.- Pürən yovşan 

A.splendens Willd. - Parlaq yovşan 

A.vulgaris L.- Adi yovşan 

Taksonomik tərkibdən də göründüyü kimi 

Artemisia L.- Yovşan cinsinin Naxçıvan Mux- 

tar Respublika florasında 10 növü yayılmışdır. 

Bunlardan A. abrotanum L.- Ağacvari yovşan 

növü Naxçıvan MR florasında yayılmış və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının qırmızı ki- 

tabına daxil edilmişdir [2, s. 180; 4, s. 544]. 

Artemisia abrotanum L.- Ağacvari yovşan. 

Qafqaz coğrafi areal tipinə daxil olan bu növ 

qalın köklü, budaqlanan çoxillik yarımkol 

bitki olub, hündürlüyü 60-150 sm-dir. Odun- 

caqlaşmış gövdəli və xoş limon qoxuludur. 

Yarpaqları oval formalı olub, əvvəl qısa sıx 

tükcüklü, sonra isə çılpaq olmaqla, növbəli 

düzülmüşdür. Yarpaqları 4-8 sm uzunluqda, 3- 

6 sm enində olub, alt yarpaqları saplaqlı, ik- 

iqat və ya üç qat lələkvari bölünmüş, orta 

yarpaqları oturaq, yuxarı yarpaqları isə üçqat 

lələkvari bölünmüş və ya bütövdür. Bölümləri 

sapşəkilli, uzunsov olub, 5-15 mm uzunluqda 

və 0,2-1,0 mm enindədir. Xırda, sarı, boruvari 

çiçəkləri kiçik olub, şaxələnmiş süpürgəvari 

çiçək qrupu əmələ gətirir. Çiçəkaltlığı adətən 

çiçək qrupundan kənara çıxaraq, sadə lələk- 

vari yarpaqcıqlardan başlamış ən sonda 

bütövdür. Kasacıqları yumurtavari-kürəşəkilli 

olub, 2-2,5 sm enində, sallaq, çiçək qrupuna 

tərəf sıxlaşmışdır. Tacı ensiz boruşəkilli, 

qaidəsi genişlənmiş olmaqla, ikidişcikli, çıl- 

paq və nöqtəli-vəzilidir. Dişiciyin ağızcığı 

qısa dilimli, xətvari, yuxarı hissədən genişlən- 

miş, kirpikli olub, 1 mm uzunluqdadır. Naxçı- 

vanda yayın ikinci yarısında çiçəkləyir. 

Meyvələri noyabr-dekabr aylarında yetişir, 

toxumları hamar və çıxıntılıdır. Toxumlar və 

qələmlərlə çoxalır. İşıqsevəndir, torpağa 

tələbkar deyildir. 

İstifadə perspektivləri. Ağacvari yovşanın 

yerüstü hissəsində efir yağları, falvonoidli bir- 

ləşmələr, kumarinlər, acı və aşılaycı maddələr, 

abrotanin və alkaloidlər vardır. Yarpaqlarının 

cövhəri və həlimi mədə-bağırsaq xəstəlikləri, 

soyuqdəymə, angina, sarılıq, revatizimdə və 

s. istifadə edilir [2, s. 180]. Müalicəvi xü- 

susiyyətləri olmaqla yanaşı, eyni zamanda 

park və bağlarda dekorativ kol kimi istifadə 

edilməsi məqsədəuyğundur. 

Nəticə. Aparılan elmi-tədqiqat işinin nəti- 

cəsində Artemisia L.- Yovşan cinsinin Naxçı- 

van Muxtar Respublika florası üçün yeni 

taksonomik tərkibi müəyyən olunmuşdur. 

Məlum olmuşdur ki, cinsin muxtar respublika 

florasında 10 növü yayılmışdır. Artemisia fas- 

ciculata Bieb.- Dəstəli yovşan növü A. incana 

(L.) Druce - Çal yovşan növünün sinonimi ol- 

ması öyrənilmiş, bu iki növün A. incana (L.) 

Druce adı ilə göstərilməsi məqsədəuyğun 

hesab edilmişdir. Həmçinin Artemisia lerc - 

heana Web.- Lerxian yovşanı və A.na- 

chitschevanica Rzazade - Naxçıvan yovşanı 

növlərinin Seriphidium lercheanum (Weber ex 

Stechm.) Poljakov növünün, Artemisia spicig- 

era C.Koch - Sünbülvari yovşan növünün isə 
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Seriphidium spicigerum (C.Koch) Poljak. 

növünün sinonimi olması öyrənilmiş və yeni 

cins Seriphidium cinsinə daxil edilməsi 

tövsiyə olunmuşdur. Növlərin ən son nomen- 

klatur adlarından istifadə edilmiş, sinonimləri 

mötərizədə göstərilmişdir. Həmçinin adı çək- 

ilən növlərin yayılma zonaları müəyyən- 

ləşdirilmişdir. Tədqiqatlar zamanı məlum 

olmuşdur ki, bu növlərin bəzilərindən dərman 

istehsalında, ətraf mühitin sanitar-gigiyenik 

şəraitinin yaxşılaşdırılmasında, bir çox xəstə- 

liklərin müalicəsində, bəzək-bağçılıqda və 

digər sahələrdə istifadə etmək mümkündür. 

Növbəti tədqiqatlar zamanı Artemisia L. 

cinsinə daxil olan yeni növlərin aşkar edilməsi 

gözləniləndir. 
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Naxçıvan MR-də yaşıllaşdırmada 
istifadə oluna biləcək bitki növləri 

Annotasiya. Məqalədə son zamanlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
şəhər və qəsəbələrinin yaşıllaşdırılmasında istifadə oluna biləcək dekorativ 
bitki növlərinin müəyyən edilməsi üçün AMEA Naxçıvan Bölməsinin Nəbatat 
bağında aparılan tədqiqat işlərinın nəticələrindən bəhs edilir. Hazırda burada 
yerli və müxtəlif regionlardan gətirilmiş dekorativ ağac və kol bitkiləri üzərində 
tədqiqat işləri aparılır. Naxçıvan MR-in iqliminə uyğunlaşan və davamlılığı 
müəyyən edilən ağac və kol bitkiləri artırılaraq yaşıllaşdırma işlərində istifadə 
üçün tövsiyə olunur. Məqalədə əsasən son illərdə tədqiqatlara cəlb edilmiş və 
tədqiqat işlərinin nəticələrinə əsaslanaraq yaşıllaşdırma işlərində istifadə oluna 
biləcək bəzi bitkilər haqqında qısa məlumatlar verilmişdir. Nəbatat bağında 
dünyanın müxtəlif botaniki - coğrafi rayonlarından, o cümlədən, Azərbaycan 
florasından olan xeyli sayda ağac, kol, çiçək və ot bitkilərinin kolleksiyası top- 
lanmışdır. Bütün yuxarıda qeyd olunan xüsusiyyətləri nəzərə alaraq muxtar 
respublikamızın park və xiyabanlarını, istirahət mərkəzləri və aqrofloristik 
komplekslərin bioloji müxtəlifliyinin bərpasında və səmərəli istifadəsində 
aparılan yaşıllaşdırma işlərinin rentabelliyini artırmaq üçün istifadə olunması 
müsbət nəticə verən bəzi bitkilər haqqında qısa məlumat verilir. 

 

Types of plants that can be used for greening 
in Nakhchivan AR 
Abstract. The article discusses the results of recent research conducted in the 
Botanical Garden of the Nakhchivan Branch of ANAS to determine the types 
of ornamental plants that can be used in the landscaping of cities and settlements 
of the Nakhchivan Autonomous Republic. At present, research is being carried 
out on ornamental trees and shrubs imported from local and different regions. 
It is recommended to use trees and shrubs that are adapted to the climate of 
Nakhchivan AR and have been determined for sustainability. The article mainly 
provides brief information about some plants that have been involved in 
research in recent years and can be used in landscaping based on the results of 
research. The Botanical Garden has a large collection of trees, shrubs, flowers 
and grasses from different botanical and geographical regions of the world, in- 
cluding the flora of Azerbaijan. Taking into account all the above-mentioned 
features, some information is given about some plants, the use of which has 
positive results in increasing the profitability of landscaping work in the parks 
and alleys of the autonomous republic, recreation centers and agro-floristic 
complexes. 

 

Виды растений, которые могут быть исполь- 
зованы для озеленения в Нахчыванской Авто- 
номной Республике 
Aннотация. В статье рассматриваются результаты недавних исследований, 
проведенных в Ботаническом саду Нахчыванского Отделения НАНА по 
определению видов декоративных растений, которые могут быть исполь- 
зованы в озеленении городов и поселков Нахчыванской Автономной Рес- 
публики. В настоящее время ведутся исследования из местных декоративных 
деревьев и кустарников, также и привезенных из разных регионов. Адап- 
тированные и устойчивые к климату Нахчыванской АР деревья и кустарники 
размножены и рекомендованы для использования в озеленительных 
работах. В статье представлены краткие сведения о некоторых растениях, 
которые были привлечены в исследования и могут быть использованы в 
озеленении. В Ботаническом саду собрана большая коллекция деревьев, 
кустарников, цветов и трав из разных ботанико- географических регионов 
мира, в том числе флоры Азербайджана. Принимая во внимание все вы- 
шеперечисленные особенности, приведены сведения о некоторых растений, 
использование которых даст положительные результаты в повышении 
рентабельности озеленительных работ в парках и аллеях, центрах отдыха 
и агро-флористических комплексах автономной республики. 
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Hələ qədim zamanlardan insanlar yaşadıq- 

ları ərazilərdə müxtəlif növ bitkilərin əkilib- 

becərilməsi işləri ilə məşğul olmuşlar. 

İnsanların həyat fəaliyyətində, yaşam tərzində 

bitki biosenozlarının müsbət təsirləri həmişə 

nəzərə çarpmışdır. Lakin sənayenin inkişafı 

və təbiətə atılan çoxlu miqdarda müxtəlif növ 

tullantılar insanların sağlamlığına və həmçi- 

nin, ətraf mühütin çirklənməsinə öz mənfi tə- 

sirini göstərməkdədir. Ekoloji cəhətdən 

çirklənmiş bu ərazilərdə yeni yaşıllıq sahələri- 

nin salınması həm landşaft memarlığı baxı- 

mından, həm də estetik, bioekoloji və mənəvi 

cəhətdən insanların sağlamlığında müsbət rola 

malikdir. 

Bu məqsədlə son illərdə dünyanın bir çox 

yerlərindən fərqli iqlim qurşaqlarına və müx- 

təlif coğrafi ərazilərinə mənsub olan xeyli 

sayda bitki növləri gətirilmişdir. Onlar üzə- 

rində aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsində bu 

bitkilərin biologiyası, bioekoloji xüsusiyyət- 

ləri, muxtar respublikamızın torpaq iqlim şə- 

raitinə uyğunlaşması və digər məsələlər 

öyrənilmişdir. Bu bitkilərin bəzilərindən isti- 

fadə etməklə regionumuzda, şəhərlərimizdə 

landşaft memarlığı əsasında yaşıllıq sahələri- 

nin yaradılmasında, həmçinin parkların, bağ- 

ların, xiyabanların bəzi sahələrinin 

yaşıllaşdırılmasında, ətraf mühitin ekoloji tə- 

mizliyində və xalq təsərrüfatının müxtəlif sa- 

hələrində istifadəsi istiqamətində də elmi-

tədqiqat işləri aparılır. Şəhərlərdə yaşıl- 

laşdırma işlərinin aparılması zamanı əkiləcək 

ağac və kol bitki növlərinin bioekoloji xüsu- 

siyyətləri ilə bərabər, həmin ərazinin torpaq- 

iqlim şəraitin və ekoloji davamlılığı da nəzərə 

alınmalıdır. 

Bioresurslar İnstitutunun Nəbatat bağında 

çox sayda ağaclar, kollar, çiçəklər, efiryağlı, 

yerli və yad floralara mənsub olan bitki növ- 

ləri toplanmışdır. Xüsusilə, son illərdə intro- 

duksiya işləri olduqca genişləndirilmişdir. 

Nəbatat bağı yaradılandan indiyədək respub- 

likanın müxtəlif yerlərindən gətirilmiş ayrı- 

ayrı torpaq və iqlim xüsusiyyətlərinə malik 

olan bitkilər əkilərək introduksiya olunmuşdur 

[2, s. 44-56; 3, s. 39-42; 6, s. 94-103]. Bunlar- 

dan Kilikiya şaqqıldağı - Colutea cilicica Bois 

et Bal., Komarov şaqqıldağı – Colutea koma- 

rovii Takht., Mədəni üzüm - Vitis vinifera L., 

Meşə üzümü - Vitis silvestris C.C. Gmel., Dar- 

yarpaq iydə - Elaeagnus angustifolia Adans., 

Gümüşü iydə - Elae agnusargentea Pursh, 

Vənyarpaq ağcaqayın - Acer negundo L., Biq- 

noniyavari katalpa - Catalpa bignonioides 

Walp., Şüalı kampsis - Campsis radicans (L.) 

Seem., İran meliyası - Meliya azedarach L., 

İşlətmə murdarçası - Rhamnus cathartica L., 

Qaraağacyarpaq eukomiya - Eucommia ul- 

moides Oliv., Həqiqi püstə - Pistacia vera L., 

Şərq platikladusu - Platycladus orientalis L., 

Adi zirinc - Berberis vulqaris L., Meyer də- 

vəayağı - Limonium meyeri O.Kuntze, San- 

talin yovşanı - Artemisia santalina L., Yaşıl 

santalin – Santalina viridis L., Süpürgəvari sa- 

bunağacı - Koelreuteria paniculata Laxm., 

Qafqaz dağdağanı - Celtis caucasica Wild., 

Çılpaq qaraağac - Ulmus glabra Huds., Suriya 

hibiskusu- Hibiscus syriacus L., Robur palıdı 

- Quercus robur L., Gürcü doqquzdonu - Lo- 

nucera iberica Bieb., Yunan qozu - Juglans 

regia L., Qara qoz - Juglans nigra L., Boz qoz 

- Juglans sericea L., Şərq çinarı - Platanus 

orientalis L., Barmaqvari çinar - Platanus 

quinquifolia L. qeyd etmək olar[1, s.68-81; 4, 

s.174-180; 5, s.374-375]. 

Buradakı işlərin elmi mahiyyəti ilə yanaşı, 

Naxçıvanın yaşıllaşdırılmasında və xalq təsər- 

rüfatında istifadəsi üçün yeni dekorativ ağac 

və kollar, efiryağlı və çiçəkli bitkilər də tədqiq 

olunur. Nəbatat bağında dünyanın müxtəlif 

botaniki - coğrafi rayonlarından, o cümlədən, 

Azərbaycan florasından olan xeyli sayda ağac, 

kol, çiçək və ot bitkilərinin kolleksiyası top- 

lanmışdır. Yuxarıda muxtar respublikamızın 

park və xiyabanlarının, istirahət mərkəzlərinin 

və aqrofloristik komplekslərin bioloji müxtə- 

lifliyinin bərpasında və səmərəli istifadəsində 

aparılan yaşıllaşdırma işlərinin rentabelliyini 

artırmaq üçün istifadə olunan bəzi bitkilər 

haqqında qısa məlumat verilir. 

Platanus orientalis L. – Şərq çinarı 

Təbiətdə 40-50 m-ə qədər hündürlükdə 

olan, budaqları geniş olmaqla qısa gövdə üzə- 

rindən yanlara və yuxarıya doğru inkişaf edən 

çətirli bir ağacdır. Yaşlı bitkilərdə qabıq kiçik 

pullar halında dərin çatlı olub, gövdə üzərində 

uzun müddət qala bilir. Təpə tumurcuğu ya- 
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lançı - terminal vəziyyətindədir. Tumurcuğun 

ucu sivridir, tək bir pulcuqla örtülmüşdür. Tu- 

murcuq və zoğlar qəhvə rəngindədir. Yarpaq- 

ları 5-7 dilimli olub, dərin parçalıdır. 

Dilimləri dar və uzundur, tam kənarlı və ya 

dişlidir. Yarpaqların saplağı uzun olub 3-8 sm 

arasında dəyişir. Uzun saplaqlı hamaşmeyvə- 

nin üzərində olub, 2-6 ədədi bir yerdə birləşə- 

rək salxım əmələ gətirir. Meyvələri iri, 

diametri 2-2,5 sm-dir. Meyvələri toxumcadır, 

yuxarısı enliləşmiş və tüklənmiş olub, 4-7 mm 

uzunluğundakı çılpaq sütuncuğa keçir. Tə- 

biətdə generativ və vegetativ yolla çoxalır. 

Azərbaycanın nadir, relikt bitkilərindəndir. 

Əsasən, aşağı dağ qurşağında qarışıq enliyar- 

paqlı meşələrdə, çay kənarlarında daha çox 

rast gəlinir. Mədəni halda Nəbatat bağlarında 

becərilir. Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na 

daxil edilmişdir. 

Ümumi yayılması: Orta Asiya Respubli- 

kalarında, Balkan yarımadasında, Türkiyə, 

İran və Aralıq dənizi ölkələrində təbii arealları 

vardır. 

Azərbaycanda yayılması: Qəbələ, Bala- 

kən, Zəngilan, Oğuz və Yuxarı Qarabağ əra- 

zilərində yayılmışdır. 

Platycladus orientalis L. (Franco) – 

Şərq tuyası 

Şərq tuyası sərvkimilər (Cupressaceae) fə- 

siləsindən olan, dekorativ həmişəyaşıl ağac 

bəzən iri kol kimi dünyanın çox yerində geniş 

areala malik bitki növüdür. Ucalığı 10-18 m- 

ə çatan kök sistemi güclü inkişaf etmişdir. Çə- 

tiri yumurtaşəkilli və ya enli piramidal 

formadadır. Cavan budaqlarının qabığı sarım- 

tıl-qırmızı, köhnə budaqlarınınkı qəhvəyi- 

bozdur. Tumurcuqları növbəli oturaq olub, 

pulcuqsuzdur. Basıqlığı zoğla eyni müstəvidə 

olan iynəyarpaqların hər iki tərəfi bir rəngdə- 

dir və əzdikdə xoşagələn qətran iyi verir. Yar- 

paqları pulcuqvaridir, yazda açıq yaşıl, sonra 

tünd yaşıl rəngdə olur. Xırda olub uzunluğu 1 

mm-ə qədərdir, ucları sivridir kütləşmiş alt 

hissəsi ilə budağın şaxəsinə bitişmişdir, yan 

yarpaqları pulcuqşəkilli dimdikvaridir. To- 

xumlarının uzunluğu 4-6 mm olub qanadsız- 

dır, uzunsov–yumurtaşəkillidir, qonur qəhvəyi 

rəngdədir, qaidə hissəsində armud toxumuna 

oxşar ağımtıl ləkə vardır. Azərbaycanda Kür- 

Araz, Samur-Dəvəçi, Lənkəran ovalığında, 

Abşeronda bəzi dağətəyi rayonlarda və s. de- 

korativ bitki kimi geniş şəkildə əkilib becəri- 

lir. 

Ümumi yayılması: Ana vətəni Simali Çin, 

Mancuriya, Koreyadır. Dünyada geniş yayıl- 

mış növdür. 

Azərbaycanda yayılması: Kür-Araz, 

Samur-Dəvəçi, Lənkəran ovalığında, Naxçı- 

van MR, Abşeronda və bəzi dağətəyi rayon- 

larda dekorativ bitki kimi geniş şəkildə əkilib 

becərilir. Yaşıllaşdırmada geniş istifadə olu- 

nur. 
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Cotinus coggygria Scop. - Adi sarağan 

Aralıq dənizi ətrafında, Böyük və Kiçik 

Asiyada, Gürcüstanda, İranda, Hindistanda, 

Himalayda, Yaponiyada və Çində təbii halda 

yayılmışdır. Bu növ xalq arasında narıncı sa- 

rağan kimi tanınır. 

Hündürlüyü 3-5 m-ə çatan, şaxələnmiş, 

təxminən şarşəkilli çətirə malik kol və ya ağac 

bitkisidir. Gövdəsinin qabığı bozumtul-qonur 

rənglidir. Zoğları çılpaq, parıldayan və ya 

tüklü, yaşıldır. Oduncağı möhkəm, sarımtıl və 

ya yaşılımtıl olur, çatlıdır. Yarpaqları sadə, 5- 

10 sm uzunluqda və 3-4 sm enində olub, növ- 

bəli  düzülüşlü,  dairəvi-yumurtavarı, 

uzunsov-yumurtavarı olub, üstdən çılpaq, 

tünd boz-yaşıl və ya göyümtül-qırmızımtıl 

olub tamkənarlı və ya zəif dişlidir, altdan isə 

açıq rənglidir. Saplağı 1-1,5 sm uzunluqdadır. 

Çiçəkləri xırda, yaşılımtıl, sarı, çəhrayı rəng- 

dədir, uzunluğu 15-20 sm olan süpürgələrə yı- 

ğılmışdır. Kasa yarpaqları 5, ləçəkləri 5, 

erkəkciyi 5 olub, uzunsaplaqlıdır. Meyvələri 

quru, xırda, yumurtavari və ya böyrəkşəkilli 

çəyirdəkdir. Çiçəklənməsi may - iyun, mey- 

vənin yetişməsi iyul - sentyabr aylarında mü- 

şahidə edilir. Quraqlığa, kölgəyə, küləyə, 

şaxtaya, davamlıdır. Əhəngli, duzlu, gilli tor- 

paqlarda bitir. Yaşıllaşdırmada tək əkinlərdə, 

qruplarla əkmək üçün yararlıdır. Sarağandan 

göndəri sənayesində, boyaq istehsalında isti- 

fadə olunur. Yarpaqlarında aşı maddəsi vardır. 

Sarağanın yarpaqlarında və çiçəklərində təba- 

bətdə, ətriyyatda istifadə olunan 1 % - ə qədər 

efir yağı, 91,7% C vitamini vardır. 

Ümumi yayılması: Aralıq dənizi ətra- 

fında, Böyük və Kiçik Asiyada, Gürcüstanda, 

İranda, Hindistanda, Himalayda, Yaponiyada 

və Çində təbii halda yayılmışdır. 

Azərbaycanda yayılması: Böyük Qaf- 

qazda, Kür-Araz ovalığın da, Naxçıvan MR- 

də rast gəlinir. 

Catalpa bignonioides Walp. – Yasəmən- 

yarpaq katalpa 

Katalpa – (Catalpa) Biqnoniyakimilər fə- 

siləsindən olan bitki cinsidir. Bəzi növləri 

dünyanın bir çox yerində dekorativ bitki kimi 

yaşıllaşdırma işlərində geniş istifadə edilir. 

Hündürlüyü 15-16 m-ə çatan iri gövdəli nə- 

həng ağaclardır. Catalpa cinsinin nümayəndə- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ləri ağac və kollardır, yarpaqları geniş yumur- 

taşəkilli və yaxud ürəkvaridir. Çiçəkləri iki 

cinsiyyətlidir, erkəkcikləri beşdir onlardan 

yalnız ikisində tozcuqlar əmələ gəlir, dişiciyi 

birdir, meyvəsi çoxlu toxumlarla dolu 

qutucuqdur. Toxumları qanadlıdır. 

The Plant List – informasiya bazasının mə- 

lumatlarına görə cinsin aşağıda qeyd olunan 

11 növü vardır: Catalpa bignonioides Walter, 

Catalpa brevipes Urb., Catalpa bungei 

C.A.Mey., Catalpa duclouxii Dode, Catalpa 

fargesii Bureau, Catalpa longissima (Jacq.) 

Dum.Cours., Catalpa macrocarpa (A.Rich.) 

Ekman ex Urb., Catalpa ovata G.Don, Ca- 

talpa purpurea Griseb., Catalpa speciosa 

(Warder ex Barney) Warder ex Engelm., Ca- 

talpa tibetica Forrest 

Ümumi yayılması: Antil adaları, Çin, Ya- 

poniya, Şimali Amerika, Ukrayna, Belorus, 

Rusiya 

Azərbaycanda yayılması: Bakı, Abşeron, 

Gəncə, Lənkəran. AMEA Naxçıvan Bölməsi 

Bioresurslar İnstitutunun Nəbatat bağında 

uzun illərdən bəri əkilib becərilir və artırılır. 

Eucommia ulmoides Oliv. - Qarağac- 

yarpaq evkommiya 

Cənubi Amerikada təbii halda bitir. Hün- 

dürlüyü 20 m-ə çatan ağac olub, yumurtavari 

çətirə malikdir. Gövdəsinin qabığı qəhvəyi- 

boz rəngdə, uzununa çatlıdır. Zoğları çılpaq, 

açıq və ya sarımtıl - qonur rəngdədir. Tumur- 

cuqları iti uclu yumurtavari olub, qonur pul- 

cuqlarla örtülmüşdür. Yarpaqları qışda 

töküləndir, 7-24 sm uzunluqda və 2,5-7 sm 
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enində olub, sadə, növbəli düzülüşlü, uzunsov 

yumurtavari və ya uzun ellipsvari, ucu iti, qai- 

dəsi dairəvi və ya enli tacvaridir, kənarları 

xırda mişardişlidir. Yarpaq saplağı çılpaq, 1,5- 

2,5 sm uzunluqdadır. Çiçəkləri əksərən ikiev- 

lidir. Bəzi hallarda şəraitdən asılı olaraq, 

erkəkçiçəkli ağacların üzərində az miqdarda 

dişi çiçəklərə də təsadüf olunur. 5-6 yaşında, 

aprel ayında çiçəkləyir. Çiçək saplağı qısa, çi- 

çəkyanlığı yoxdur. Erkək çiçəkləri 4-10 er- 

kəkcikdən ibarət olub, 1 sm uzunluğundadır. 

Dişi çiçəkləri tək-tək yerləşir. Yumurtalığı iki- 

yuvalı və iki yumurtacıqlıdır. Meyvəsi sent- 

yabr-oktyabr aylarında yetişir, biryuvalı, 

qanadlı, dərivari, uzunsov, ellips şəklində 

olub, birtoxumlu qutucuqludur, ucunda çö- 

kəklik vardır. Toxumu ensiz-oval formalıdır. 

Kök sistemi torpağın üst qatında yerləşmiş 

olur. Toxumla və vegetativ yolla çoxalır. 

Yayın istisinə və quraqlığına davamlı olmaqla 

bərabər tez böyüyür və inkişaf edir. Oduncağı 

sarı rəngdədir, bərk, yaxşı yonulur, müxtəlif 

məqsədlərdə işlədilə bilər. Yaşıllaşdırmada tək 

və qrup əkinlərində istifadəsi məqsədyönlü- 

dür. 

Ümumi yayılması: Cənubi Amerikada 

təbii halda bitir. 

Azərbaycanda yayılması: Böyük Qaf- 

qazda və Lənkəranda rast gəlinir. 

Albizia julibrissin Durazz. – İpək akasiya 

İpək akasiya Azərbaycanın III dövrünün 

relikt bitkisidir. Talış meşələrində yayılan bu 

ağacın hündürlüyü 12-18 metr, diametri isə 

30-40 sm qədər olur. Gövdəsinin qabığı boz 

rəngli, uzununa çatlıdır. Yarpaqlar növbəli dü- 

zülmüş, ikiqat, cütlələkvari, uzunluğu 18-25 

sm-dir. Çiçəkləri xırda, 5 şüalı, başcıqvari 

çiçək qrupu əmələ gətirir. Çiçək qrupları iri, 

mürəkkəb süpürgələrdə birləşir. Başcıq çiçək 

qrupunun kənarlarında erkəkcikli, mərkəzində 

isə ikicinsli çiçəklər yerləşir. Erkəkcikli çiçək- 

lərin çiçək yanlığı yaşılımtıl-sarı rəngdədir. 

İkicinsli çiçəklərin tacı isə, uzun boruşəkilli, 

kasacıqdan 8-10 dəfə uzun, xaricdən ipəkvari 

tüklərlə örtülüdür. Erkəkciklər sayca çoxdur, 

uzun (30-35 mm), nazik saplı, tacdan çox irəli 

çıxmış, çəhrayı rəngdə olub, boru şəklində 

birləşmişdir. Tozluqları xırda, dörd kameralı, 

sarıdır. Salxıma oxşar tozcuq qovuqlarına ya- 

pışıqdır. Dişiciyi bir, telvari sütunludur. Pax- 

lalar yastı, xətvari, çılpaq, 16-20 sm 

uzunluqda və 20-25 mm enindədir, oktyabr 

ayında yetişir, toxumla və çilik vasitəsilə ço- 

xaldılır. Lənkəran akasiyasının dekorativ əhə- 

miyyəti olmaqla yanaşı, həm də güclü bal 

verən bitkidir. Ağacın qabığında müəyyən 

miqdarda aşı maddələrinin olduğu müəyyən 

edilmişdir, həmçinin yerli əhali tərəfindən par- 

çaların boyanmasında da istifadə olunur. Hir- 

kan subtropik kompleksinin nadir relikt 

növdür. Növün sayı sürətlə azalır. Bakı, 

Gəncə, Astara, Lənkəran şəhərində və Kür- 

Araz, Samur-Dəvəçi ovalıqlarında və son il- 
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lərdə Naxçıvan MR-də bəzi yerlərdə əkilib be- 

cərilir. Nəbatat bağında əkilərək üzərində təd- 

qiqat işləri aparılır, az miqdarda toxum və 

çiliklə artırılmasına başlanmışdır. Azərbaycan 

Respublikasının “Qırmızı kitab”ına daxil edil- 

mişdir. 

Ümumi yayılması: Bu növə Cənubi Qaf- 

qaz, Krım, Ukrayna, Orta Asiya, İtaliya, İran, 

Türkiyə, Fransa, Koreya, Şimali Amerikada 

təsadüf edilir. 

Azərbaycanda yayılması: Talış dağlıq 

ərazisində, Bakı, Gəncə, Astara, Lənkəran, 

Kür-Araz ovalığı, Samur və Şabran rayonla- 

rında mədəni şəraitdə becərilir. 
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Annotasiya. Herbari sistematik məlumatlardan başqa digər sahələr üçün də 
maraqlı məlumat mənbəyidir. Belə ki, burada hər hansı bir növün toplanma 
ərazisi və vaxtı barədə məlumat olur. Bu etnoloji, tibbi, əczaçılıq sahələrində 
çalışan tədqiqatçılar üçün mənbə rolunu oynayır. Göbələk nümunələrinin top- 
lanmasının mahiyyəti onların sənədləşdirilməsidir. Bura nümunələr toplandıqdan 
sonra onların etiketlənməsi, şəkillərinin çəkilməsi, spor izlərinin götürülməsi, 
təsvirinin yazılması və sonrakı təyinat üçün nümunənin saxlanması aiddir. 
Aparılan tədqiqatlar zamanı herbari nümunələri təhlil edilmiş 18 növ Azərbaycan, 
100-dən çox növ isə Naxçıvan Muxtar Respublika mikobiotası üçün yeni veril- 
mişdir. Fondda olan nümunələrə əsasən Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) 
Wasser və Terfezia leonis Tul. növlərinin yayılma arealının azaldığı nəzərə 
alınaraq Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na salınmışdır. Məqalədə Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında yayılan makromisetlərin toplanılmasından, qurudulma 
metodlarından və herbari materiallarının hazırlanılmasındam bəhs edilir. 

 

 
 

Collection of macromisets in herbary collection, 
preparation, storage and use 

Abstract. Herbarium is an interesting source of information for other fields 
besides systematic information. Thus, there is information about the area and 
time of collection of any species. It serves as a resource for researchers 
working in the fields of ethnology, medicine and pharmacy. The essence of col- 
lecting mushroom samples is to document them. This includes labeling, pho- 
tographing, tracing, recording, and storing the sample for further use after the 
samples have been collected. During the research, 18 species of herbarium 
samples were analyzed and more than 100 species were newly introduced for 
the mycobiota of the Nakhchivan Autonomous Republic. According to the 
samples in the fund, Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) Wasser and Terfezia 
leonis Tul. It is included in the "Red Book" of Azerbaijan, taking into account 
the reduction of the range of the species. The article deals with the collection of 
macromycetes, drying methods and preparation of herbarium materials spread 
in the Nakhchivan Autonomous Republic. 

 

 
 

Сбор, препарирование, хранение и использо- 
вание макромицетов в гербарной коллекции 

Aннотация. Помимо систематической информации, гербарий является 
интересным источником информации и для других областей. Таким 
образом, здесь вы найдете информацию о месте и времени сбора любого 
вида. Он служит источником для исследователей, работающих в этноло- 
гической, медицинской, фармацевтической областях. Суть сбора проб 
грибов заключается в их документировании. Это относится к маркировке 
образцов после их сбора, фотографированию, удалению следов спор, на- 
писанию их описания и хранению образца для последующего назначения. 
В ходе проведенных исследований были проанализированы гербарные 
образцы 18 видов азербайджанских и более 100 видов новых для Микобиоты 
Нахчыванской Автономной Республики. Основываясь на образцах, най- 
денных в фонде, Macrolepiota nympharum (Val.) Вассер и Терфезия Леонис 
тюль. учитывая сокращение ареала распространения вида, он занесен в 
“Красную книгу”Азербайджана. В статье говорится о сборе макромицетов, 
распространенных в Нахчыванской Автономной Республике, методах 
сушки и подготовке гербарных материалов. 
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“Herbari” dar mənada qurudulmuş, sənəd- 

ləşdirilmiş, təyinedilmiş bitki kolleksiyasıdır. 

Herbarini təbiətin və cəmiyyətin müəyyən in- 

kişaf pillələrini aydınlaşdıran arxeologiya və 

etnoqrafiya ilə yanaşı qoymaq olar. Herbari 

materialları əsasında hər hansı regionun florası, 

yayılması, təbiətlə qarşılqlı əlaqəsi, bitki eh- 

tiyatları, onun qiymətli növlərinə aid tam tə- 

səvvür yaratmaq olar. 

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi Bio- 

resurslar İnstitutunda ali bitkilərin herbari fon- 

dunda bitkilərin yüzlərlə nümunələri saxlanılır. 

Lakin bizim makromisetlərə aid apardığımız 

tədqiqatlara qədər fondda nə ibtidai, nə də ali 

göbələklərə aid nümunələr yox idi. Halbuki, 

1960-cı ildə T.M.Axundov tərəfindən xəstə- 

liktörədən göbələklər üzərində tədqiqatlar apa- 

rılmasına baxmayaraq, herbari fondunda heç 

bir nümunəyə rast gəlinməmişdir. Muxtar res- 

publika ərazisində göbələklərin, o cümlədən 

papaqlı göbələklərin öyrənilməsinə 2005-ci 

ildən başlanılmışdır. Aparılan tədqiqatlar 

zamanı makromisetlərin növ tərkibi araşdırılmış 

və yayılma zonaları dəqiqləşdirilmişdir. Top- 

lanılan herbari nümunələri təhlil edilmiş və 

18 növ Azərbaycan və 100-dən çox növ isə, 

Naxçıvan Muxtar Respublika mikobiotası 

üçün yeni olaraq verilmişdir [1, s.17-32; 2, 

s.134-136; 3, s.761-768]. Aşkar edilən növlər 

herbariləşdirilərək, Azərbaycan MEA Naxçıvan 

Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Herbari 

fonduna təhvil verilmişdir. Həmçinin, ərazidən 

toplanılan göbələk nümunələrindən Azərbaycan 

və Naxçıvan Muxtar Respublika mikobiotası 

üçün yeni növlər Azərbaycan MEA Botanika 

İnstitutunun və eyni zamanda, Azərbaycan 

MEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitu- 

tunun “Herbari fondun”da saxlanılır. Yaxşı 

bir haldır ki, fondda olan nümunələrə əsasən 

Naxçıvan Muxtar Respublika mikobiotasında 

yayılan Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) 

Wasser və Terfezia leonis Tul. növlərinin ya- 

yılma arealının azaldığı nəzərə alınaraq, Azər- 

baycanın “Qırmızı kitabı”na salınmışdır [4, 

s.275-282]. Aşağıda bu illər ərzində Naxçıvan 

MR-in müxtəlif ərazilərindən toplanılan mak- 

romisetlərin herbari kolleksiyasında toplanıl- 

ması, hazırlanması, saxlanması və istifadəsi 

haqqında geniş məlumat verilir. 

Makromisetlər adi gözlə görünən meyvə 

cisminin olması ilə seçilir. Makromisetlərin 

nümayəndələri əsasən Ascomycota və Bazidi- 

omycotaya aid edilir, lakin Zygomycotaya aid 

bir sıra nümayəndələr də vardır. 

Tədqiqatçıya material toplamazdan əvvəl, 

lazım ola biləcək materiallar sırasına ərazinin 

xəritəsi, iqlimi, coğrafiyası və bitki örtüyünün 

təsvirinə dair məlumatlar lazımdır. Oduncaqlı 

bitki növləri və bitki assosiasiyaları barədə 

bilmək vacibdir. Makromisetlərin gözlənilə 

biləcək növ tərkibi barədə məlumatın olması 

da lazımdır. Belə ki, istənilən tədqiqat işində 

tədqiqatçı materialı harda, nə vaxt və necə 

toplamaq barədə qərar verməlidir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif 

ərazilərinə gedilən ekspedisiyalar zamanı müx- 

təlif sistematik qruplara aid 1000-dən artıq 

papaqlı göbələk nümunəsi toplanılmışdır. Top- 

lanılan nümunələr Bioresusrlar İnstitutunun 

“Bitki sistematikası” şöbəsində müxtəlif me- 

todlardan istifadə edilərək qurudulub, herbarisi 

hazırlanmışdır. Belə ki, əgər göbələyi təyin 

etmək və ya herbari düzəltmək məqsədilə top- 

layırsınızsa növlərin qırılmamasına, əzilmə- 

məsinə çalışmaq lazımdır. Hər növ ayrıca ka- 

ğıza-konvertə bükülüb, toplandığı yer və tarix, 

meşənin tipi, əmələ gəldiyi substrat (torpaq- 

humus, gövdə, kötük, döşənək və s.) göstəril- 

məlidir. Göbələklərin bir sıra əlamətləri tez 

dəyişildiyi və ya itdiyi üçün , imkan daxilində 

elə həmin yerdə bütün hissələrinin qısa təsviri 

qeyd edilməlidir. Papaqcıq, ayaqcıq, lövhə və 

borucuqların rəng və forması, kəsdikdə lətin 

rənginin dəyişilib - dəyişilməməsi, ümumi və 

xüsusi örtüyün, halqa və volvanın olması, gö- 

bələyin dadı, iyi və s.yazılıb konvertin içinə 

qoyulmalıdır. Əgər növün həm tam yetişmiş, 

həm də papaqcığı açılmamış cavan nümunəsinə 

rast gəlinmişsə, ətraflı təsvir üçün hər ikisi 

götürülməlidir. Növlərin təyinatı sonralara 

saxlanılırsa toplanan materiallar tez qurudul- 

malıdır [5, s.15]. 

Bu prosesi gecikdirdikdə, onlar tez çürüyür 

və ya rəngləri daha da tündləşir, formalarını 

tamamilə itirirlər. İri və ətli göbələklər uzununa, 

ensiz lövhə şəklində kəsilib gün qabağında 

və ya xüsusi sobalarda qurudulduqda materi- 

alları istənilən vaxt, müvafiq kitablardan 
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istifadə etməklə, təyinatına başlamaq müm- 

kündür. Göbələk herbariləri rütubətli yerlərdə 

saxlanmamalı, vaxtaşırı onların arasına məişətdə 

həşəratlara qarşı istifadə edilən preparatlar 

səpilməlidir. Baxımsız qalan herbari nümu- 

nələrini həşəratlar bir neçə ay ərzində tamamilə 

məhv edə bilərlər. 

Nümunələri saxlamaq üçün aşağıdakı qay- 

dalara riayət etmək lazımdır: 

1. Nümunə taksonu təmsil edəcək dərəcədə 

olmalıdır. Çünki, düzgün qurudulmamış, digər 

göbələklərlə çirklənmiş, həşəratlar tərəfindən 

zədələnmiş və ya nümunənin yalnız bir hissəsini 

təmsil edən materialları təyin etmək çətindir. 

Belə material sonrakı tədqiqatlar üçün etibarlı 

sayılmadığından onun herbariləşdirilməsinə 

ehtiyac duyulmur. 

2. Toplanma yeri, tarixi barədə ətraflı mə- 

lumat olmayan və təyin edilməyən nümunələr 

tədqiqatlar üçün əhəmiyyətli olmadığından 

herbari üçün etibarsız sayılır. 

3. Mütəxəssis tərəfindən təyin edilmiş her- 

bari nümunələri qiymətli material hesab edildiyi 

üçün, ondan digər kolleksiyalarda saxlanan 

oxşar nümunələrlə müqayisə aparmaq və yeni 

tədqiqatlara başlanğıc üçün yaxşı material 

kimi istifadə etmək olar. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq qeyd 

etmək olar ki, herbari fonduna toplanılan növ- 

lər ədəbiyyat məlumatlarına [6, s.16] əsaslana- 

raq müqayisəli təhlil edilməli, yayıldığı ərazilər 

öyrənilməli və qanunauyğun şəkildə təyin 

edilməlidir. 

Herbari kolleksiyasına daxil edilən hər bir 

göbələk nümunəsi qeydiyyata götürülməlidir. 

Bu zaman nümunə ətraflı təsvir olunmalı, pa- 

ketlənməli və ona aid məlumatlar müvafiq 

formaya uyğun olaraq doldurulmalıdır. 

Əvvəlcə göbələk tez və düzgün qurudul- 

malıdır. Adətən göbələklər havada və ya sili- 

sium oksiddən istifadə etməklə və ya donduru- 

laraq qurudulur. Lakin Naxçıvan Muxtar Res- 

publikasında havaların quru və isti keçməsilə 

əlaqədar göbələklər günəş altında qurudulur . 

Elmi tədqiqatlar zamanı istifadə üçün nü- 

munələr lazım olan məlumatlarla təsvir olun- 

malıdır. Çöl etiketinə mütləq aşağıdakılar 

daxil edilməlidir: nümunənin ilkin adı, kol- 

lektorun adı, toplanma nömrəsi və tarixi, top- 

lanma yeri barədə ətraflı məlumat, koordinatlar 

və yüksəklik, yer və substratlar göstərilməlidir. 

Nümunə bütün hallarda tam məlumatlarla sax- 

lanılmalıdır. Əlavə olaraq material təzə top- 

landığı halda ətraflı təsvir edilməlidir. Çöl 

qeydlərinin mahiyyəti müxtəlif qrup göbələklər 

üçün fərqli olur. Belə ki, papaqlı göbələkləri 

toplanılan zaman təsvir etdikdə, əsasən meyvə 

cisminin quruluşunu, iyisini, ayaqcığın for- 

masını, rəngini qeyd etmək lazımdır. Bu göbə- 

ləklərin lövhəli və ya borucuqlu olmaları qeyd 

olunmalıdır. 

Nümunələr planlı surətdə toplandıqda və 

ya müəyyən müddət istifadəyə verildikdə, 

herbari kolleksiyasına daxil edilə bilər. Daxil 

olan bütün nümunələr, xüsusilə çöldən gələn 

nümunələrin tam qurudulmasına fikir vermək 

lazımdır. Nəm nümunələr tamamilə qurudul- 

malıdır, həmçinin zərərvericilərdən qorumaq 

məqsədilə dezinfeksiya edilməlidir. 

Paketlənmiş nümunələr birbaşa herbari və- 

rəqləri üzərində yerləşdirilə bilməz. Mikroloji 

herbaridə kağız paketlər və karton qutulardan 

istifadə edilir. Hər bir nümunənin üzərinə 

etiket yazılır. O nümunənin qutusuna və ya 

paketinə yapışdırılır və qiymətli məlumat 

hesab edilir. Hazırda kompüter və printerin 

köməyi ilə müxtəlif formada etiket hazırlamaq 

mümkündür. Qələm ilə yazılan bəzən çətin 

oxunur, buna görə də çap edilən etiketlərə üs- 

tünlük verilir. Herbari etiketinə aşağıdakı mə- 

lumatlar daxil edilməlidir: kolleksiyanın və 

ya nümunənin mənşəyi, nümunənin nömrəsi, 

orqanizmin elmi adı, taksonomik mənbə və 

biblioqrafik məlumat, toplanma yeri, substrat, 

bitki örtüyünün tipi, kollektorun adı, kolleksiya 

nömrəsi, kolleksiya tarixi. Etiketlər paketlərə, 

herbari vərəqlərinə yapışqanla yapışdırılmalıdır 

(Şəkil). 

Herbari qiymətli elmi kolleksiyaların qo- 

runması üçün təhlükəsiz və daima saxlanılma 

yerinə malik olmalıdır. Herbari kolleksiyası 

yerləşdirilmiş otaqlar yaxşı işıqlandırılma, 

qızdırıcı, ventilyasiya sisteminə malik olmalıdır, 

həmçinin həşəratların, gəmiricilərin qarşısını 

almaq üçün lazımi şərait olmalıdır.Yüksək 

temperatur və rütubət göbələklə və həşəratla 

çirklənmələri artırır və son anda materialların 

məhv olmasına gətirib çıxarır [7, s.16]. 
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Şəkil. Herbari paketinin hazırlanma qaydası 

Kolleksiyadan istifadə edənlər əsasən, elmi 

tədqiqat işləri üzərində çalışan mütəxəssislərdir. 

Herbari sistematik məlumatlardan başqa, digər 

sahələr üçün də maraqlı məlumat mənbəyidir. 

Belə ki, burada hər hansı bir növün toplanma 

ərazisi və vaxtı barədə məlumat olur. Bu et- 

noloji, tibbi, əczaçılıq sahələrində çalışan təd- 

qiqatçılar üçün mənbə rolunu oynayır. 

Göbələk nümunələrinin toplanmasının ma- 

hiyyəti onların sənədləşdirilməsidir. Bura spo- 

rokarplar toplandıqdan sonra onların etiket- 

lənməsi, şəkillərinin çəkilməsi, spor izlərinin 

götürülməsi, təsvirinin yazılması və sonrakı 

təyinat üçün nümunənin saxlanması aiddir. 

Material toplanarkən bütün bunlar üçün tələb 

olunan vaxt nəzərə alınmalıdır. Günün bir 

hissəsinin çöldə material toplamaqla keçirmək, 

digər hissəsinin isə, laboratoriyada çöldən 

toplanmış nümunələrin işlənməsinə sərf etmək 

mümkündür. Nümunələr işlənərkən ardıcıllıq 

gözlənilməli və daha zərif və tez xarab ola bi- 

lənlər ilk növbədə işlənməlidir. Hər bir rast 

gəlinən göbələk nümunəsi toplanılmır. Nümu- 

nəni toplayarkən şərait, nümunənin keyfiyyəti 

və tədqiqatın məqsədi nəzərə alınmalıdır. İn- 

vertarizasiya məqsədilə bir neçə keyfiyyətli 

nümunə toplanır [5, s.280]. 

Kolleksiyanın hazırlanması səbir və qayğı 

tələb edir. Nümunəni toplayarkən ayaqcığın 

əsasında volvanın, kökcüklü əsasın, köküm- 

sovun və ya sklerosi formada əlavənin də ol- 

masına diqqət yetirilməlidir. Eyni zamanda 

 

substrata fikir verilməlidir. Substratla əlaqədar 

əlavə məlumat nümunənin sonrakı təyinatını 

asanlaşdıra bilər. Nümunənin ətrafında olan 

naməlum bitkilər də təyinat məqsədi ilə toplana 

bilər. 

Makromisetlərdə sporokarpın rəngi çox 

mühüm göstəricidir. Toplanma ərəfəsində kol- 

lektor bunu qeyd etməlidir. Belə ki, rəng qu- 

rudulduqdan və ya işləndikdən sonra dəyişir. 

Məsələn, Cortinarius, Coprinus və Mycena 

cinslərinə daxil olan növləri toplayarkən rəng 

qeyd edilmədikdə sonrakı təyinat səhv ola bi- 

lər. 

Makromisetləri toplamaq üçün aşağıdakı 

təchizatlar lazımdır: 

1) kəsmək və qazmaq üçün alət, 

2) hər bir nümunəni yerləşdirmək üçün 

qab və ya kağız torba, 

3) hər bir nümunə üçün etiket. 

Yadda saxlamaq lazımdr ki, nümunələrin 

hər biri ayrı-ayrı torbalara yığılmalıdır. Yoxsa, 

spor tozu qarışar, bu da nümunəni təyin 

etməkdə çətinlik törədər. 

Lətli göbələklərlə işləmək xüsusi ilə çətindir, 

çünki belə göbələklərin sporokarpları tez qu- 

ruyur və ya tez dağılır və təyinat üçün istifadə 

ediləcək əlamətlər ötəri olur. Ölçü, forma, 

rəng kimi bir çox makromorfoloji əlamətlər 

saxlanma müddətində dəyişir. Növün sənəd- 

ləşdirilməsində morfoloji təsvir, şəkillər, spor 

izləri və yazılmış təsvir aiddir. Meyvə cismi 

boldursa əmələ gəlmə vaxtı qeyd edilməlidir. 
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Bütün növlər eyni cür sənədləşdirilmir. 

Bioloji material toplayan kollektorlar öz 

növlərini kataloqlaşdırır. Buraya tipik olaraq 

kolleksiyida olan hər bir nümunə üçün məlu- 

matlar aiddir. Bəzən çöl jurnalından da istifadə 

edilir. Buraya marşrut, toplanma sahəsi, gün- 

dəlik müşahidələr və s. kimi sonradan lazım 

ola biləcək məlumatlar qeyd edilir. 

Muxtar respublikanın mikobiotasının öy- 

rənilməsi davam edir və fonda verilən herbari 

nümunələrinin miqdarı getdikcə artırılır. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası 
florasında yayılan Çiriş cinsinin 
bioekoloji xarakteristikası 

Annotasiya. Məqalədə, aparılan çoxillik tədqiqatlar nəticəsində 
əldə edilmiş məlumatlara əsaslanaraq Çiriş cinsinin Naxçıvan 
Muxtar Respublikası florasında bitki örtüyündəki mövqeyi, 
yayılması, bioekoloji xüsusiyyətləri, təbii ekosistemdə rolu müəy- 
yənləşdirilmişdir. Tədqiqatlar zamanı muxtar respublika florasında 
Çiriş 1 yarım cinsdə, 1 yarım seksiyada 1 növlə təmsil olunduğu 
dəqiqləşdirilərək botaniki təsviri və yayılma sahələri verilmişdir. 
Cinsin təyinində son nomenklatur dəyişikliklərdən istifadə olun- 
muşdur. Məqalədə, Çiriş bitkisinin bəzək, tərəvəz, dərman bitkisi 
olduğu qeyd edilmişdir. Bitki əhali tərəfindən nizansz və kütləvi 
toplandığından Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Qirmizı Kitab”ina 
salınmışdır. 

 

 
Bioecological characteristics of rots distributed 
in the flora of the Nakhchivan Autonomous Re- 
public 
Abstract. The article identifies the position, distribution, bioeco- 
logical features, role of Chirish genus in the flora of the Nakhchivan 
Autonomous Republic, based on the data obtained as a result of 
many studies. During the researches, the botanical description 
and distribution areas were given by specifying that Chirish is 
represented in the flora of the autonomous republic by 1 and a 
half species, 1 and a half by 1 species. Recent nomenclature 
changes have been used to determine gender. According to the 
article, the rot plant is an ornamental, vegetable and medicinal 
plant. The plant was included in the "Red Book" of the Nakhchivan 
Autonomous Republic due to the unregulated and mass collection 
by the population. 

 

 
Биоэкологическая характеристика рода 
Eremurus bieb., распространенного во флоре 
Нахчыванской Автономной Республики 

Aннотация. В статье на основе приобретенных данных в ре- 
зультате проведенных исследований изложены место в расти- 
тельном покрове, распространение по геоботаническим районам 
и биологические особенности рода Eremurus. По литературным 
данным и собственно собранным во время экспедиций мате- 
риалам установлено, что в автономной республике род Eremurus 
представлен одним видом - Eremurus spectabilis Bieb. В статье 
также даны сведения о пищевых, декоративных, лекарственных 
и других полезных свойствах Eremurus spectabilis Bieb.. 
Автором отмечено, что из-за уменьшения природного запаса 
в результате массовой заготовки местным населением данный 
вид внесён в «Красную Книгу» Нахчыванской Автономной 
Республики. 

mailto:zulfiyyasalayeva@mail.ru
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Giriş. Naxçıvan Muxtar Respublikası özü- 

nün coğrafi mövqeyi, relyefi, zəngin flora və 

bitki örtüyü ilə nəinki Azərbaycanda, Qaf- 

qazda da mühüm yerlərdən birini tutur. Regio- 

nun özünəməxsus fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri 

zəngin biomüxtəliflik yaratmışdır ki, bu da hə- 

mişə tədqiqatçı botaniklərin diqqətini özünə 

cəlb etmişdir. Muxtar Respublikasının mühüm 

təbii sərvətlərindən biri onun florası, bitki ör- 

tüyü, təbii biçənək, otlaq sahələri və meşələ- 

ridir. Floramız təkcə növ sayı ilə deyil, eyni 

zamanda faydalı bitki növləri baxımından da 

olduqca zəngindir. Regionda yem, qida, bal- 

verən, dərman, vitaminli, aşı maddəli, boyaq, 

bəzək, efir yağlı və başqa faydalı bitkilər geniş 

yayılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası- 

nın Arazboyu düzənliklərində (Sədərək, Şərur, 

Kəngərli, Böyükdüz, Naxçıvan, Gülüstan, 

Yaycı, Dəstə, Ordubad), eyni zamanda, bütün 

dağlıq ərazilərin əksəriyyətində Asphodela- 

ceae Juss. fəsiləsi daxil olan növlər geniş ya- 

yılmışdır. Bu bitkilər içərisində çiriş cinsi 

özünəməxsus yer tutur. 

Tədqiqatın əsas məqsədi: Naxçıvan Mux- 

tar Respublikası florasında yayılan Çiriş cin- 

sinin bioekoloji xüsusiyyətlərini, taksonomik 

tərkibini öyrənmək və onların faydalı xüsusiy- 

yətlərini müəyyənləşdirməkdir. 

Tədqiqatın obyekti və metodikası. Tədqi- 

qat işi çöl marşrutları, ekspedisiya, yarımsta- 

sionar şəraitində aparılmışdır. Muxtar res- 

publikada yayılan Çiriş cinsinin dəniz səviy- 

yəsindən müxtəlif yüksəkliklərdə (1100-2600 

m.) yayılan növü öyrənilmişdir. Çöl tədqiqat- 

ları geobotaniki floristik, ekoloji sistematik, 

fenoloji və müasir metodlar üzrə stasionar, ya- 

rımstasionar, marşurut və ekspedisiyalar şə- 

raitində aparılmışdır. Herbari materiallarının 

işlənməsi və təyinində isə klassik və müasir 

botaniki-floristik metodlardan istifadə edil- 

mişdir. Toplanmış herbari materiallarının tə- 

yinində “Флора Азербайджана”, “Флора 

Кавказа” əsərlərindən istifadə edilmişdir. Sis- 

tematik taksonların dəqiqləşdirilməsi 

S.K.Çerepanova, “Конспект флоры Кавказ” 

və “Naxçıvan Muxtar respublikası florasının 

taksonomik spektri” əsərlərinə əsasən 

aparılmışdır [3, s. 50-51; 5, s. 123-124; 6, s. 

97-98; 7, s. 183-187; 8, s. 213-230]. 

Ekspermental hissə: Asphodelaceae Juss.- 

Asfodelinakimilər fəsiləsi otşəkilli, köküm- 

sovlu və köküyumrulu çoxillik geofit bitk- 

ilərdir. Çiçəkləri tək və iri olub, salxım çiçək 

qruplarında toplanmışdır. Adətən ikicinsli 

bitkilərdirlər. Çiçəkləri 3 üzvlü, nadirən 2 

üzvlüdür. Yumurtalıq 3 yuvalı olub, sütuncuğu 

sapşəkillidir. Çiçək formulu P3+3 A3+3 G(3) 
şəklindədir. Meyvələri qutucuqdur. Gövdə 

yarpaqlarının və erkəkciklərinin vəziyyəti 

cinsləri səciyyələndirən əlamətdir. Fəsilə 

dünyanın əksər ölkələrində yayılmış 42 cins 

və 1500 növü əhatə edir. Tədqiqatçılar As- 

fodelinakimilər fəsiləsini bir çox yarım- 

fəsiləyə və tribalara bölürlər. Azərbaycanda bu 

fəsiləyə 2 cinsə aid 4 növ daxildir. Əldə olun- 

muş son məlumatlara əsasən taksonomik və 

nomenklatur dəyişiklikləri nəzərə almaqla, 

muxtar respublikada Asfodelinakimilər fəsi- 

ləsinin taksonomik spektri dəqiqləşdirilmişdir. 

Eremurus Bieb. - Çiriş. “Eremurus” latın 

dilində ”eromos” səhra, “ura”- quyruq olub, 

lüğəti mənası səhra quyruğu deməkdir. Kök- 

ləri iynəyəbənzər qalınlaşmış çoxillik geofit 

bitkilərdir. Gövdəsi düz olub, budaqlanmır. 

Yarpaqları kökətrafında rozet əmələ gətirən 

bitkilərdir. Salxım tipli çiçək qrupu gövdənin 

ucunda yerləşməklə, sarı rənglidir. Çiçəkyan- 

lığının yarpaqcıqları 6-15 ədəddir. Erkəkcik- 

ləri 6 ədəddir, qeyri-bərabərdir, sütuncuğu 

sapşəkilli və xırda ağızcıqlıdır. Meyvələri 

qutucuq kürəşəkilli və arakəsməlidir. Eremu- 

rus İran-Turan florasına xas olan bitkidir. 

Cinsin Ön və Mərkəzi Asiyada yayılmış 22 

növündən Azərbaycanda və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında yanlız bir növünə rast gəlinir. 

Eremurus spectabilis Bieb.-Görkəmli çiriş. 

Çoxillik geofit bitki olub, kökləri kəndirəbən- 

zər, yoğunlaşmış 25 sm uzunluğunda lətli 

bitkidir. Kök boğazı pərdəşəkilli qınlarla 

örtülmüşdür. Xətvari yarpaqları kök boru- 

cuğunda yerləşir. Yarpaqları 6-15 ədəd, kə- 

narları kələ-kötür, çılpaqdır, gövdədən qısa 

olmaqla 1-4 sm enindədir. Gövdəsi budaqlan- 

mır, 1 sm qalınlığındadır və 120 sm hündür- 

lüyə qədər qalxa bilər. Çiçək qrupu sıx 

çoxçiçəkli salxımdır, meyvə dövrü güclü 

uzanandır və son dərəcədə seyrəkdir. Çiçək 

saplağı buğumlu olmaqla, meyvə zamanı 
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qövsvari əyilmişdir, qutucuğu çiçək oxuna 

sıxılmışdır. Çiçəkyanlığı uzunsov xətti olub, 

sarımtıl, 8-9 mm uzunluğunda qıfşəkilli-zəng- 

varidir. Erkəkciyi 6-ədəddır, sapı, sarı-qır- 

mızımtıl rəngdə olmaqla, tozluqla bərabər 

çiçəkyanlığından iki dəfə uzundur. Dişicik 

aşağı əyilmişdir. Qutucuğu kürəşəkilli olub, 2- 

3 dəfə meyvə ayaqcığından qısadır, qırışlıdır. 

Toxumu üçtillidir və zəif qanadlıdır. Bitki 

aprel ayında çiçəkləyir, iyun ayında isə toxum 

verir. Mezokserofit bitkidir. Ön Asiya coğrafi 

areal tipinə daxildir. Muxtar respublikanın 

orta dağ qurşağından, yüksək dağ qurşağına 

qədər quru, daşlı-çınqıllı yamaclarda və kol- 

luqlarda yayılmışdır. Şahbuz rayonun 

Badamlı, Ayrıc, Şada, Yuxarı Qışlaq, Batabat, 

Culfa rayonun Dəmirlidağ, Teyvaz, Ərəfsə, 

Şurut ərazilərinin meşə talalarında, kol- 

luqlarında, otlu yamaclarda və mezofil 

çəmənlərdə rast gəlinir (Şəkil 1). 
 

 
 

 
Şəkil1. Eremurus spectabilis 

Bieb. - Görkəmli çiriş. 

Muxtar respublikanın iqlim şəraiti burada 

müxtəlif minerallar və vitaminlərlə zəngin 

olan və yeyilə bilən yabanı tərəvəz bitkilərin 

yayılmasına imkan verir. Ərazidə yayılan çiriş 

əhali tərəfindən qiymətli tərəvəz bitkisi kimi 

istifadə olunur. Erkən yazda çıxan cavan 

yarpaqları yeyilir. Mart-aprel aylarında yar- 

paqları 6-15 sm uzunluğunda olarkən toplanı- 

lır. Havalar mülayim keçdikdə fevral ayının 

sonlarında da yığılır. Bitki torpağın 3-4 sm də- 

rinliyindən kökboğazına yaxın yerdən kəsilir. 

Yeni açan 6-10 ədəd yarpağı zər pərdə ilə 

örtülü olduğundan bu vaxtlar yarpaqlar selik 

və C vitamini ilə zəngin olur. Muxtar respub- 

lika ərazisində yayılan çiriş əhali tərəfindən 

qiymətli tərəvəz bitkisi kimi istifadə olunur. 

Sahbuz rayonun Badamlı, Ayrınc, Şada, 

Yuxarı Qışlaq, Batabat, Culfa rayonun Dəmir- 

lidağ, Teyvaz, Ərəfsə, Şurud və başqa 

ərazilərinin meşə talalarında, kolluqlarında, 

otlu yamaclarda və mezofil çəmənlərdə rast 

gəlinir. 

Dünyada geniş yayılan koronavirusa qarşı 

spesifik müalicə, onu yox edən dərman vasi- 

təsi olmasa da, immuniteti gücləndirən qida- 

lara üstünlük vermək virusa qarşı mübarizədə 

ən doğru yoldur. Bəzən insanlar çox qida 

qəbul etməklə orqanizmin müqavimətini artır- 

mağı düşünürlər. Lakin bu, doğru deyil. İm- 

muniteti gücləndirmək üçün vitaminlərlə 

zəngin qidaları balanslı və mütəmadi şəkildə 

qəbul etmək lazımdır. İmmuniteti gü- 

cləndirməyin ən asan yolu isə sağlam həyat 

tərzi və düzgün qidalanmaqdır. 

Orqanizmin bakteriya və viruslara, eləcə də 

COVID-19 xəstəliyinə qarşı davamlı olması 

üçün immun sisteminin güclü olması olduqca 

vacibdir. Güclü immun sistemi hüceyrələri, 

orqanizmə daxil olan mikroorqanizmləri asan- 

lıqla fərqləndirir və dərhal müvafiq cavab 

reaksiyası formalaşdırır. Qida rasionunda 

mikroelementlər, vitamin və mineralların 

azlığı orqanizmdə müəyyən infeksiyalara yol 

açır. Yabanı tərəvəz bitkiləri də bu ele- 

mentlərlə zəngindir. Onların tərkibində 

gündəlik qida rasionuna daxil olan C, A, E, B 

qrupu vitaminləri, fol turşusu, sink, dəmir, 

mis, selen var. 

Yabanı tərəvəz bitkilərinin qədim dövr- 

lərdən istifadəsi haqqında bir sıra əsərlər 

yazılmışdır. Bunların əksəriyyəti şifahi etnob- 

otanik sorğular və dildən-dilə olan məlumat- 

lardır. Bu gün də yabanı tərəvəz bitkiləri əhali 

tərəfindən təzə, qurudulmuş, duza qoyulmuş 

və bişirilmiş halda istifadə olunur. Hansı ki, 

bu bitkilər digər məqsədlər üçün də, xüsusilə 
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xalq təbabətində qədim dövrlərdən istfadə 

edilirdi. Əhalinin saf, ucuz və keyfiyyətli 

ərzaq məhsullarına tələbatını ödəmək üçün 

yerli imkanlardan daha səmərəli istifadə et- 

məyə böyük ehtiyac vardır. Bu imkanlardan 

biri də qida tələbatının bir hissəsinin yabanı 

flora hesabına ödəməkdən ibarətdir. 

Xalqımızın qədim kulinariya mədəniy- 

yətində mühüm yer tutan xəmir yeməkləri 

içərisində kətə məxsusi dadı ilə seçilir. Hər il 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Kətə fes- 

tivalı” keçirilir. Yazın ilk aylarında yeyilə 

bilən yabanı bitkilərdən hazırlanan kətə 

çeşidləri Naxçıvan mətbəxində xüsusi yerə 

malikdir. Keçmiş dövrlərdən bu günə qədər 

Naxçıvanda bişirilən qarışıq göyərti, şomu, 

çiriş, gicitkən, mərəçüyüd, balqabaq, 

mərcimək, cəviz kətələri, halvalı kətə, şirin 

kətə, döymə kətə çox məşhurdur. Doğranmış 

göyərti qarışığına azacıq duz qatıb adi qay- 

dada kətə, yaxud qutab bişirirlər. Zövqə uyğun 

heç bir göyərti qatmadan təkcə çiriş ilə bişir- 

ilmiş kətə çox dadlı olmaqla, mədə və bağır- 

saq xəstəlikləri, xüsusən bağırsaq iltihabı 

xəstəliyi (kolit) zamanı çox xeyirlidir. Bundan 

başqa çirişin yarpaqları duzlu suda pörtlədilib 

acı suyu çıxarılır, sonra yağda soğanla 

qızardılır. 

Çirişin tək yarpaqlarından hazırlanmış 

buğlama, sıyıq, kətə, qutab və başqa xörəklər 

orqanizmin müxtəlif vitaminlərlə təmin 

edilməsi və möhkəmlənməsi üçün daha çox 

faydalıdır. Çiriş buğlaması hazırlamaq üçün 

toplanan çiriş yarpaqları duzlu suda pörtülür, 

acı suyu çıxarılır. Qazana aşağı hissədən bir 

qat çiriş düzülür, sonra üzərinə düyü, alça və 

ya gavalı turşusu əlavə edilir. Daha sonra 

xırda doğranmış soğan düzülür. Onların 

üzərinə bir stəkan ilıq su tökülür. Vam odun 

üzərində qoyulur. Yemək qaynara düşəndən 

15 dəqiqə sonra üzərinə 2 xörək qaşığı yağ 

əlavə edilir. Bu qayda ilə hazırlanmış buğlama 

və sıyıq yazqabağı vitamin qıtlığından əziyyət 

çəkən xəstələr üçün faydalıdır, həmçinin çiriş 

bubuğlaması qida borusu, mədə və bağırsağın 

divarlarını yumşaldır. 

A.X Rollov 1908-ci ildə “Qafqazın yabanı 

bitkiləri, onların yayılması və istifadəsi qay- 

daları” adlı kitabında hələ o vaxtlar Za- 

qafqaziyada 5000 pud çiriş tədarük edildiyi 

göstərib. Qafqazın İpəkçilik Stansiyasında 

çiriş ununun su ilə qarışığından qatı, bulanıq, 

qeyri-şəffaf olan yapışqan alınıbdır. Bu 

yapışqanın tərkibində 16,37 % su, 29,14 % 

kül, 15% kitrə (qummi, yapışqan), 20% petin 

maddəsi, ondan alınmış külün tərkibində isə 

5,77 % xlor, 4,49 % maqnezium, 21,83 % 

əhəng, 2,54 % kükürd anhidridi olduğundan, 

keyfiyyətli yapışqandır. Hətta yaxşı hazırlan- 

mış çiriş yapışqanından keçmişdə dərzilikdə, 

papaqçılıqda və çəkməçilikdə çox geniş isti- 

fadə edilib. Çiriş yapışqanından istifadə edən 

sənətkarların dediklərinə görə papağın 

dimdiyinə, pencəyin yaxalığına, çəkmələrin 

dabancıq və burun hissəsinə, kisə parçalara 

sürtülən çiriş əgər su dəyməsə 200-250 il öz 

möhkəmliyini saxlama qabiliyyətinə malik 

olur. 

Çirişin kökyumrusundan, kökündən, 

yarpağından və çiçəyindən qədimdən xalq 

təbabətində müxtəlif xəstəliklərin müal- 

icəsində geniş istifadə olunub. Bitkinin 

kökyumrusu qurudulduqdan sonra xırdalanır. 

Alınmış çiriş tozu bal ilə birlikdə qaynadılır, 

qatılaşana yaxın götürülülərək ondan xüsusi 

məlhəm hazırlanır və bu məlhəm çıxıq, sınıq, 

çiban, dolama tipli yaraların müalicəsində 

işlədilir. Çiriş bitkisindən “eremuran” adlı 

maddə alınır ki, həmin maddə ilə hopdurul- 

muş polietilen örtük tərəvəzi 6 ay təzə saxla- 

maq qabiliyyətinə malikdir. 

Çiriş həm də bəzək bitkisidir. Bitki suya və 

qulluğa tələbkar olmadığından onu introduk- 

siya etmək asandır. Çiçəkləri sarı və qırmızı 

rəngdə olub, gözəl görünüşə malikdir. Bəzək 

əhəmiyyətli olması, yaşıl yarpaqlarının əhali 

tərəfindən kütləvi şəkildə toplanaraq qida 

bitkisi kimi istifadə edilməsi, həmçinin 

zoogen və iqlim amillərinin təsiri də çirişin 

nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb 

olub. Bu səbəbdən də çiriş bitkisi Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının “Qırmızı Kitabı”na 

daxil edilib. Bitkinin yayıldığı ərazilər xüsusi 

nəzarət altına alınmalı,əhali tərəfindən nizam- 

sız toplanmasına diqqət edilməli və qorun- 

malıdır [1, s. 99-104; 2, s. 43-46; 4, s.-158-

159]. 
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Bəzək mədəniyyəti: tikmələr 

Annotasiya. Məqalədə qədim dövrlərdən Naxçıvanın maddi mədəniy- 
yətinin zəngin bədii təsvirlərə malik olan ən zərif, incə sahələrindən biri 
olan tikmə sənətindən bəhs edilmişdir. Araşdırmalar nəticəsində aydın 
olmuşdur ki, Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda 
da tikmələrin bəzəkləri həm bəxyələmə (ilməsalma), həm də bəndləmə 
üsulu ilə icra olunurdu. Bəxyələmə tikiş növlərinə ilmə, cülmə (“quş 
gözü”), sırıma, (qoşa və ya təksırıq), sınıq, düz, dalğalı tikiş (“ilanyolu”) 
və s. daxil idi. Bəndləmə texnikası ilə əvvəlcədən hazırlanmış bədii 
təsvir vasitələri (muncuq, inci, mirvari, pilək, pərək, “pitik” adlanan 
parça tikələri və s. adi sapla, bu və ya digər nəqşin rəddi əsasında 
məmulat üzərinə bənd edildiyi haqda məlumat verilir. Məqalədə muxtar 
respublika ərazisində bu gün də məişətimizdə mövcud olan təkəlduz, 
cülmə, güləbətin, məliləduz, muncuqlu, pilək və s. tikmə növləri haqqında 
geniş məlumat verilmişdir. 

 

Decorative culture: embroidery 
Abstract. The article discusses the art of embroidery, one of the most 
delicate and delicate areas of material culture of Nakhchivan from 
ancient times, which has rich artistic images. As a result of the research, 
it became clear that in Nakhchivan, as in other regions of Azerbaijan, 
the embroidery was made both by embroidering and tying. Types of 
stitching include loops, crochet ("bird's eye"), crochet, (double or chec- 
kered), broken, straight, wavy stitching ("snake"), etc. was included. It 
is reported that pre-made means of artistic depiction (beads, pearls, 
pearls, thread, feathers, pieces of fabric called "pitik", etc.) were tied to 
the product with an ordinary thread, on the basis of the rejection of this 
or that pattern. Extensive information has been given about the types of 
embroidery that are still available in our lives today, such as tekelduz, 
julma, gulabatin, maliladuz, beads, pilek and others. 

 

 

 

Декоративная культура: вышивки 

Aннотация. В статье рассматривается искусство вышивки - одной 
из самых изящных, тонких областей материальной культуры На- 
хчывана, обладающей богатыми художественными образами. В ре- 
зультате исследований было установлено, что, как и в других 
регионах Азербайджана, в Нахчыване украшения вышивки выпол- 
нялись как методом бахьялама (петельным), так и методом бендлама 
(вышивкой). Виды шитья «бахьялама» включают в себя петлю, 
джульму («птичий глаз»), шитье (двойное или одиночное), ломаное, 
прямое, волнистое шитье («змеиный глаз») и др. Сообщается, что 
средства художественного изображения (бисер, жемчуг, бусы, плющ, 
парак, тканевые вышивки, называемые «питик»), изготовленные с 
помощью техники «подшивки», наносятся на изделие на основании 
отклонения той или иной вышивки обычной ниткой. В статье пред- 
ставлена обширная информация о таких видах вышивки, как 
такялдуз, джульма, гюлябатин, малиледуз, вышивка бисером или 
бусинками и др. видами вышивок, которые существуют в нашем 
быту и сегодня на территории автономной республики. 
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Qədim Naxçıvanın zəngin və əsrarəngiz 

təbiəti, insanların yüksək zövqü, xammal bol- 

luğu və maddi-məişət ehtiyacları bədii tikmə 

sənətinin bu ərazidə uzaq keçmişdən yaran- 

masına şərait yaratmışdır. Xalqımızın təfək- 

kürünün məhsulu olan bədii tikmə sənət nü- 

munələri xalqın həyat tərzini, milli xüsusiyyət 

və keyfiyyətlərini qoruyub saxlamaqla, onun 

milli-mənəvi və estetik düşüncəsini də özündə 

əks etdirir. Məişət mədəniyyətinin ayrılmaz 

tərkib hissəsi olan tikmələr özündə aid olduğu 

dövrün canlı tarixini yaşadır. Etnoqrafik mən- 

bələrdə göstərilir ki, XIX əsrdə Azərbaycanda 

peşəkar tikmə sənəti, əsasən, Şamaxı, Bakı, 

Naxçıvan, Şəki, Şuşa, qismən də Gəncə, 

Qazax, Lənkəran şəhərlərində cəmləşmişdi 

[8, s.89]. Onu da qeyd edək ki, peşəkar tikmə 

ustalarından başqa, həvəskar qadınlar da öz 

bacarıq və qabiliyyətlərini bu sənətdə sınamışlar. 

XIX əsrdə görkəmli şairə X.Natəvan bu sahədə 

xüsusi fəaliyyət göstərmişdir. X.Natəvanın 

müasiri Həsənbəy Yüzbaşı onun əl işlərini 

belə səciyyələndirir: “Bunu nəinki adi bir 

insan, hətta Şərqin məşhur rəssamlarından 

olan Mani və Behzad da yarada bilməzdi” [1, 

s.496]. 

Ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi, 

Naxçıvanda da əsrlər boyu tikmə sənəti qa- 

dınların sevimli məşğuliyyəti olmuşdur. Qa- 

dınların geyim dəsti və məişət əşyalarının bə- 

zədilib yaraşıqlı hala salınmasında tikmələrdən 

geniş istifadə olunmuşdur. Məişətdə tikmə 

məmulatlarına tələbat artdıqca o, xırda əmtəə 

istehsalı səciyyəsi kəsb etmiş və həvəskar 

məşğuliyyətdən peşəkar sənət sahəsinə çev- 

rilmişdir. Artıq bu peşə, təkcə evlərdə deyil, 

fərdi dükan və karxanalarda da icra olunmağa 

başlanmışdır. Bundan sonra, bu sənətlə təkcə 

qadınlar deyil, kişilər də məşğul olmağa baş- 

lamışdır. 

Xalq sənətinin digər növləri kimi, tikmənin 

də inkişaf səviyyəsi bütün dövrlərdə iqtisadi 

şəraitdən, habelə mədəniyyət və texnikanın 

inkişaf səviyyəsindən asılı olmuşdur. Etnoqrafik 

mənbələrə söykənərək deyə bilərik ki, XVI 

yüzillikdən başlayaraq, geyimin estetik görkəmi 

diqqət mərkəzində olmuş, müxtəlif cür bafta, 

qırçınlı əlavə, zəncirələr, şahpəsəndlər və s. 

vasitəsilə geyimlərə daha çox baxımlılıq ver- 

məyə çalışmışlar [4, s.154]. Geyim dəstində 

estetik görkəmi daha zərif olan ornamental 

parçalar və üzərində icra olunan tikmə və 

qoşma bəzəklərdən istifadə edilməsi onları 

daha gözəl və baxımlı edirdi. Naxçıvan ge- 

yimlərinə xüsusi estetik görünüş verən zərif 

bəzəklər, zəncirələr və şahpəsəndlərlə bəzəmək, 

muncuqlu tikmə, burma metallarla tikmələr, 

ümumiyyətlə, bütün tikmə texnikalarından is- 

tifadə etməklə hazırlanan geyimlər çox zəngin 

və gözəl görünürdü. Lakin onu da qeyd etmə- 

liyik ki, Naxçıvan qadınlarının geyimləri bütün 

tikmə texnikalarından istifadə etməklə hazır- 

lanan geyimlər nə qədər zəngin və gözəl gö- 

rünurdüsə də, bütövlükdə geyim dəstləri öz 

ciddiliyi və ağırlığı ilə ətraf mühitlə geyimi 

daşıyan arasında bir sərhədə çevrilirdi [5, 

s.125]. 

Ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi, 

Naxçıvanda da tikmələrinin bəzəkləri bəxyə- 

ləmə (ilməsalma) və bəndləmə üsulu ilə icra 

olunurdu. Etnoqrafik ədəbiyyatlarda bəxyələmə 

tikiş növlərinə ilmə, cülmə (“quşgözü”), sırıma 

(qoşa və ya təksırıq), sınıq, düz, dalğalı tikiş 

(“ilanyolu”) və s. daxil idi. Bəndləmə texnikası 

ilə əvvəlcədən hazırlanmış bədii təsvir vasitələri 

(muncuq, inci, mirvari, pilək, pərək, “pitik” 

adlanan parça tikələri və s. adi sapla bu və ya 

digər nəqşin rəddi əsasında məmulat üzərinə 

bənd edilirdi [8,  s.89]. 

Bəxyələmə (ilmə-cülməli) tikmələrin çox 

geniş çeşidi: “təkəlduz”, (“ilməli”, “gəzmə”, 

“doldurma”), “məlilə” (“nağda”), “cülmə”, 

“güləbətin”, “zəminduz”, “örtmə”, “sırıma”, 

“xanduz” (şəbəkəli) və s. təşəkkül tapmışdır. 

Bundan fərqli olaraq, bəndləmə tikmələr pilək, 

pərək, sərmə, bafta, hərəmi, şəms, şahpəsənd, 

çapara, qaragöz və s. kimi bəzək elementlərinin 

müəyyən nəqş motivinin rəddi üzrə məmulat 

üzərinə bənd etmə yolu ilə əldə olunurdu. 

Hələ qədim dövrlərdən xalqımızın məişə- 

tində ev peşəsi sayılan bədii tikmə sənətinin 

təsvir vasitəsi olduqca zəngin və rəngarəng 

olmuşdur. Tikmə sənətində rəngli ipək sap- 

lardan, yerlik məqsədilə, əsasən humayın ağı, 

kətan, qanovuz, atlaz, məxmər, xara, zərxara, 

tirmə və mahud və s. parça növlərindən, mun- 

cuq və piləklərdən daha çox istifadə olundu. 

Etnoqrafik mənbələrdə göstərilir ki, keçmişdə 
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tikmə sənətində qızıl və gümüşdən kəsilmiş 

incə tellərdən, ağac qabığı və fil sümüyündən 

hazırlanmış lövhəciklərdən, metal piləklərdən, 

hətta qiymətli daş-qaşdan da geniş istifadə 

edilmişdir [1, s.496]. 

Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu 

kimi, Naxçıvanda da ənənəvi bəzək mədə- 

niyyətinin üzvi tərkib hissəsi olmaq etibarı 

ilə, bədii tikmələrdə tətbiq edilən bəzək-nəqş 

motivləri mənşə etibarı ilə, əsasən nəbati, 

həndəsi və astral səviyyəli olmuşdur. Naxçıvan 

tikmələrində ən çox tətbiq olunan nəbati na- 

xışlardan qızılgül, nərgiz, qərənfil, lalə, alça 

çiçəyi, heyva gülü, sünbül və müxtəlif formalı 

yarpaqlar, həndəsi naxışları isə düz, sınıq, 

dalğavari xətlərdən, üçbucaqlardan, dördbu- 

caqlardan, altı və səkkizguşəli ulduzlardan, 

romblardan, ulduzcuqlardan, həmçinin günəşin 

rəmzi təsvirlərindən ibarət olmuşdur. Astral 

və zoomorf təsvirlərdə isə xalqımızın ətraf 

aləmə münasibətlərini, dünyagörüşünü mifik 

təsəvvürlərini əks etdirdiyi müşahidə edilir. 

Naxçıvan əhalisinin məişətində geniş ya- 

yılmış tikmə növlərindən: təkəlduz, saya, gü- 

ləbətin, pilək, cülmə, muncuqlu, qurama, oturt- 

ma, qullabduz, doldurma (bütöv doldurma, 

üz doldurma), örtmə, cinağı, sırıma, tozmuncuq, 

qondarma, məlilə, nağda, şəbəkə tikmə, məx- 

mərtel, mirvari və s. göstərmək olar [9, s.6]. 

Müstəqillik yoluna qədəm qoyduğumuz 

indiki şəraitdə xalqın əsrlər boyu yaratdığı 

mənəvi və maddi mədəniyyət nümunələrinin 

öyrənilməsi, ənənəvi sənət sahələrinin dirçəl- 

dilməsi, onların geniş şəkildə tətbiq və təbliğ 

olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, 

xalqımızın maddi-mənəvi dəyərlərinin nümu- 

nələrində nənə-babalarımızın əl izləri, yaşam 

tərzləri, zövqləri, tarixi, bədii təfəkkürü, bir 

sözlə xalqımızın milli kimliyi yaşayır. 

Onu da qeyd edək ki, XX əsrin 70-ci illə- 

rindən etibarən el sənəti olan tikmə az qala 

unudulmaqda idi. Bu gün milli dəyərlərin top- 

lanması, onların qorunması və gələcək nəsillərə 

çatdırılması istiqamətində dövlət mühüm işlər 

görür. Bu sahədə Naxçıvan Muxtar Respubli- 

kası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2007, 9 

fevral tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublika- 

sında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi 

haqqında” verilən Sərancam mühüm yer tutur. 

Sərəncamda deyilir: “Azərbaycanın qədim 

Naxçıvan torpağında yayılmış el sənəti nü- 

munələri böyük və zəngin bir tarixi mərhələni, 

mədəni inkişaf dövrünü əhatə edir. Qədim si- 

vilizasiyaya və müasir mədəni inkişafa layiqli 

töhfə olan bu yaradıcılıq nümunələri xalqımıza 

xas milli xüsusiyyətləri və xarakteri, adət- 

ənənələri, həyat və məişət tərzini özündə cəm- 

ləşdirərək müasir dövrdə parlaq şəkildə nümayiş 

etdirir” [10]. 

Bu gün dövlətin qayğısı nəticəsində muxtar 

respublika ərazisində qədim sivilizasiya və 

müasir mədəni inkişafa layiqli töhfə olan xalq 

yaradıcılıq nümunələrindən olan tikmə sənətinin 

müxtəlif növləri ilə onlarla qadın və qızlarımız 

məşğul olurlar. 

Tikmələr haqqında danışarkən ilk öncə onu 

qeyd etməliyik ki, bütün dövrlərdə Azərbay- 

canda tikmələrə vurulan naxışların özəyini 

butalar təşkil etmişdir. Hər hansı bir milli ge- 

yimimizə vurulan naxışlara və ya tikmələrə 

diqqət etsək, orada bu və ya digər formada 

butalardan istifadə olunduğunu müşahidə 

etmək olar. Hələ qədim dövrlərdən tovuzquşu 

qədim türk tayfaları arasında günəş və od 

Tanrısı kimi, ilahi və rəmzi bir məna daşımışdır. 

Lakin, zaman keçdikcə tovuzquşu rəmzləri 

öz keçmiş mənasını itirmiş sadələşərək “buta” 

ornametinə çevrilmişdir. 

Tikmələrdə buta nəinki Azərbaycanda eyni 

zamanda Şərq ölkələrinin tikmələrində də 

tətbiq edilir. Şərq ölkələri incəsənətində özü- 

nəməxsus yeri olan butanı dörd qrupa ayırırlar. 

Bu qruplara ailə motivlərini özündə cəmləşdirən 

buta, xalçaçılıq məntəqələrinin adları ilə bağlı 

olan buta, simvolik xarakter daşıyan buta və 

formasına görə adı müəyyən olunan butalar 

daxildir. Ailə motivli butalar - evli buta, balalı 

buta, hamilə buta və s., simvolik xarakter da- 

şıyan buta-lələk buta, tac buta, çıqqa buta, 

fətir buta, yazılı buta, küsmüş buta və s. For- 

masına görə adı müəyyən olunan buta-çiçəkli 

buta, qoşa buta, saya buta, əyri buta, dik buta, 

qıvrım buta və s. növlərə ayrılır [7, s.42-43]. 

Müasir Naxçıvan tikmələrində adları qeyd 

olunan butalardan istifadə edilir. 

Maraqlı haldır ki, keçmişdə olduğu kimi, 

müasir tikmə nümunələrinin üzərində quş 

rəsmləri müxtəlif məqamlarda təsvir edilir. 
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Tikmələrdə quşlar ya tənha, ya da qoşa halda, 

qabaq-qabağa dayanıb sevincək vəziyyətdə, 

bəzən isə arxa-arxaya oturub küsmüş halda 

təsvir edilir. Tikmələrdə quşların ayrı-ayrı 

duruş məqamlarına rəmzi məna veriş, insanların 

sevinc, şadyanalıq, vüsala qovuşma və yaxud 

əksinə həsrət, hicran və s. kimi durumları 

təsvir edilmişdir. Bədii tikmə sənəti ilə məşğul 

olanlardani Aidə İbrahimovanın “Bala buta”, 

“Qoşa buta”, “Qıvrım buta”, “Bakı buta”, 

“Çiçəkli buta”, Səma Abdinovanın “Naxçıvan 

buta”, Kəmalə İsmayılovanın “Bakı buta” və 

s. tikmələrini göstərmək olar. 

Naxçıvan tikmələri içərisində özünəməxsus 

yeri olan təkəlduz tikmə vaxtilə məişətdə ən 

çox işlədilən tikmələrdən biri idi. Mənbələrdə 

qeyd edilir ki, bu tikmə növü Azərbaycanla 

yanaşı, Özbəkistanda daha çox inkişaf etmişdir. 

Özbəkistanda bu naxış növünə “yurma” və 

“darafş” deyilir [2, s.13]. Təkəlduz tikmələrdə 

nəbati və ya həndəsi motivli nəqş-bəzək nü- 

munələri müxtəlif rəngli sapların köməyi ilə 

parça üzərində ardıcıl olaraq, mühit xətti üzrə 

davam etdirilən ilməvari ilgəklər vasitəsilə 

salınırdı. Təkəlduz tikmələrdə ən çox təsadüf 

edilən həndəsi formalı nəqş-bəzək elementləri 

arasında xırda dairəciklər, halqalar, üçbucaq, 

dördbucaq, paxlava, beş, altı və səkkiz guşəli 

ulduz, sınıq, düz, yaxud dalğavari xətlər 

mühüm yer tuturdu [8,  s.90]. 

Tikmələr içərisində özünəməxsus yeri olan 

“təkəlduz” bədii görünüşü, məişətyönümlülüyü 

və milli xarakteri ilə yanaşı, vaxtilə iqtisadi 

cəhətdən çox sərfəli olmuşdur. Bu sənət növünə 

Naxçıvan ailələrinin bir çoxunda rast gəlmək 

olur. Zamanında ən dəyərli sərvət sayılan bu 

gözəl nümunələr nəsildən-nəslə keçərək bu 

günümüzədək gəlib çıxmışdır. Təkəlduz tikmə 

iri məişət əşyalarının bəzək motivlərini qarşıq 

bəzək üsulları ilə hazırlanır. İri həcmli tikmə 

məmulatları çox vaxt təkəlduz üsulu ilə ha- 

zırlanırdı. 

Təkəlduz tikmədə iynədən istifadə edilmir, 

bu tikmədə iki sadə alətdən qasnaq və xüsusi 

hazırlanmış ucu iti başlıqlı qarmaqdan istifadə 

edilir. Etnoqrafiya elmində bu alətə bəzən 

“qullab”deyirlər. Elə buna görə də, təkəlduz 

tikmənin ikinci adına “qullabduz” də deyilir. 

Təkəlduz tikmə üsulunda qarmaq və ya qullab 

vasitəsi ilə parçadan xırda dairəciklər, halqalar 

əmələ gətirilir. Bu tikmədə əsasən tirmə, 

mahud, şaldan, atlas və sətindən istifadə edir- 

dilər. 

Təkəlduz tikmədə sapların rənglərinin bir- 

birinə uyğun olması əsas şərtlərdən biridir. 

Naxçıvan təkəlduzu üçün səciyyəvi rənglər 

əsasən xoş rəngli ipək saplardır. Mürəkkəb 

və yaraşıqlı naxışı olan və xoşrəngli ipək sap- 

larla tünd rəngli parça üzərində icra edilməsi 

bu tikmələri başqa tikmə növlərindən fərq- 

ləndirir. Mənbələrdə yazılır: “Ornament və 

rəng palitrası cəhətdən zəngin olan və başlıcası 

milli xususiyyəti ilə digər tikmə növlərindən 

fərqlənən təkəlduz tikmələrdə naxışlar materiala 

iki texniki üsulla - “gəzmə” və “doldurma” 

adlanan üsulla tətbiq olunurdu” [3, s.14]. 

Təkəlduzda gəzmə hər hansı bir təsvirin 

ətrafında tikilib dolandırılan başqa rəngli sap 

xəttinə deyilir. Təkəlduzda sap xətləri həm 

tək, həm də cüt verilə bilər. A.İbrahimovanın 

“Ənənəvi naxış sənəti” adlı tikməsi təkəlduz 

üsulu ilə ipək və yun sapdan istifadə edilməklə 

tikilmişdir. Tikmənin ətrafına sap xətləri tikilib 

dolandırılmış sonra isə cüt sap xətti ilə naxış 

tikilmişdir. Digər tikmələrdə olduğu kimi, tə- 

kəlduz tikmələrin də əsasını nəbati, həndəsi 

naxışlar, heyvan təsvirləri təşkil edir. Daha 

çox qızılgül, nərgiz, qərənfil, lalə, zanbaq, 

nar çiçəyi, heyva gülü, sünbül, müxtəlif formalı 

yarpaqlar, müxtəlif meyvələr və onların stilizə 

olunmuş formalarına rast gəlinir. Adı çəkilən 

təkəlduzun yelənində budaqlar üzərində nar, 

ortasında kişik buta içərisində gül üzərində 

qoşa quş təsvir edilmiş, kənarlar gəzmə, 

narların içərisi isə qırmızı rəngli sapla dodu- 

rulmuşdur [9, s.130]. 

Məlumatçılar deyirlər ki, xalçalarımızda 

olduğu kimi təkəlduz tikmələr də iki ünsürdən: 

birincisi ara sahədən yəni tikmənin ortasından, 

ikincisi isə yeləndən, yəni tikmənin kənar bə- 

zəklərindən ibarətdir. Ara sahədə adətən gül- 

çiçək rəsmləri, portret, mənzərə, heyvan və b. 

sujetli rəsmlər, yeləndə isə adətən xırda 

naxışlar təsvir olunur. 

Təkəlduz tikmələrin fərqli xüsusiyyətlə- 

rindən biri də, rənglərin naxış təsəvvürü ya- 

ratmasıdır. Halbuki, naxışlar rəngli sapların 

məharətlə uyuşmasından əldə edilir. Təkəlduzu 
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tikərkən əvvəlcə parçanı qasnağa tarım çəkib 

onun üzərinə ikinci bir qasnağı kip otuzdururlar. 

Sonra isə parçanın üzərinə naxış konturları 

iynə ilə deşilmiş kağız qoyub, tabaşir tozu və 

ya sabun vasitəsi ilə naxışın izini məmulat 

və ya parçaya köçürürlər. Bundan sonra isə 

artıq sağ əllə sapı qarmağa ilişdirib, alta verir 

və qasnağın altından sol əllə sap çəkilir. Alınan 

zəncirəbənzər ilmələr çəkilmiş cizgilər üzrə 

gedir və müəyyən naxışlar əmələ gətirir. 

Naxçıvan tikmələrində naxışların tikilən 

sahə üzərində simmetrik yerləşdirilməsi, rən- 

glərin müstəsna bədii zövqlə seçilməsi və rən- 

glərin müxtəlifliyi çoxlu naxış motivlər tə- 

səvvürü yaradır. 

Naxçıvanın təkəlduz tikmələrində ipək və 

yun sapla işlənən “doldurma” və ya “örtmə” 

adlanan usuldan da istifadə edilir. Onu da 

qeyd edək ki, muxtar respublika ərazisində 

doldurma və ya örtməyə “çitəmə” də deyir- 

lər. 

Doldurma tikmənin iki növü vardır: bütöv 

doldurma-yəni iki tərəfli doldurma, üz dol- 

durma-yaxud bir tərəfli doldurma [9, s.9]. 

Məsələn, Culfa rayonundan olan Səma Məm- 

mədli “Zəfər çələngi” adlı tikməsini yun sapla 

iki üzlü doldurma üsulundan istifadə etməklə 

tikmişdir. Saya parça üzərində işlənən bu tik- 

mənin ortasında Azərbaycanın üçrəngli bayrağı, 

bayrağın üzərində müxtəlif qaşlarla işlənmiş 

ay-ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın üzərinə 

və kənarlarına tikilən çiçəklərin bəziləri hamar, 

bəziləri isə qabarıq üsulla doldurumuşdur. Çi- 

çəklərin ortasına isə piləklər tikilmişdir. Bay- 

rağın üzərinə qırmızı lent dolanaraq tikməni 

daha maraqlı etmişdir [9, s.135]. A.İbrahimo- 

vanın “Zanbaq” tikməsi də iki tərəfli doldurma 

üsulu ilə qara parça üzərində müxtəlif rəngli 

saplarla tikilmişdir. Bu tikmə üsulundan Babək 

rayonunun Şıxmahmud, Aşağı Buzqov kən- 

dində tikmə işi ilə məğul olanlar da istifadə 

edirlər. 

Doldurma tikmənin digər növü isə üz dol- 

durmadır ki, o, da bir neçə növə ayrılır. Bəzən 

tikilən naxışların üzəri düz, bəzən də çarpaz 

xətlə doldurulur və yeni naxışlar alınır. Şərur 

rayonunun Qarahəsənli kənd sakini Allahver- 

diyeva Sevinc Abbas qızının verdiyi məlumata 

görə, o, tikmələrində üz doldurmanın çarpaz 

xətt üsulundan istifadə edir. Bu zaman tikilən 

naxışın üzəri çarpaz xətlə tikənin zövqündən 

asılı olaraq sapla və ya tozmuncuqla doldurulur. 

Məlumatçı qeyd edir ki, tikmələrində daha 

çox tozmuncuqlardan istifadə edir. Bu qədim 

el sənətini ona anası öyrətdiyini söyləyir. O, 

2019-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

100 illiyi münasibətilə parça üzərində Azər- 

baycanın xəritəsini, gerbini tozmuncuqdan is- 

tifadə etməklə çarpaz xətt üsulu ilə doldurmaqla 

tikilmişdir. 

Tikmə sənətinin bir növü də muncuqlu tik- 

mədir. Bu tikmədə çox xırda və rəngarəng toz 

muncuqlardan istifadə olunur. Muncuqlu tik- 

mədə muncuqlar xüsusi saplara düzülür, sonra 

onlar parçanın üzərinə istənilən formada tikilib 

bərkidilir. Yaşlıların dediyinə görə, keçmişdə 

Naxçıvanda muncuqlu tikmələri adətən pul 

kisəsinin, daraq qabının və yaxud müxtəlif 

kiçik torbaların və başqa əşyaların üzərinə ti- 

kərdilər. Muncuqlu tikmə növündən Naxçıvanla 

yanaşı, Şuşa, Gəncə, Şamaxı və qismən Bakı 

şəhərlərində geyim, xırda məişət əşyalarının 

zinətində istifadə edilirdi [1, s. 498]. Muncuqlu 

tikmə adətən məxmər, qanovuz, şal, qismən 

də kətan parçalar üzərində işlənirdi. Muncuqlar 

iki üsulla, ya təkbətək, ya da düzüm halında 

sıra ilə parça üzərində qeyd edilirdi [6, s.121]. 

Xalçalarda olduğu kimi, muncuqlu tikmə- 

lərdə də bəzək və kompazisiyası bir-birindən 

asılı iki ünsürdən, yəni ara sahədən (tikmənin 

ortası) və haşiyədən (tikmənin kənar bəzəkləri) 

ibarətdir. Ara sahədə, adətən gül-çiçək rəsmləri, 

sağa və sola şaxələnmiş ağac bəndi və ya 

sərv ağacı ətrafında simmetrik şəkildə üz-üzə 

dayanmış quş, heyvan rəsmləri verilir. Haşiyələr 

bir neçə dalğavari və ya düz xətdən, əksər 

hallarda isə paxlava dilimini xatırladan rəsm- 

lərdən düzəldilir. 

Keçmişdə olduğu kimi, günümüzdə də 

toz muncuqla əşyaların üzərinə həndəsi formalı 

çiçəklər, güllər, yarpaqlar, buta və s. təsvirlər 

yaradırlar. Şərur rayonunun Yengicə kəndindən 

olan məlumatçı Allahverdiyeva Pərvinin ver- 

diyi məlumata görə, o, muncuqlu tikmə növünə 

daha çox üstünlük verir. Culfa rayonundan 

olan A.İbrahimovanın “Gülüstan”, “Kompa- 

zisiya”, “Araçqın”, “Qıvrım buta”, “Başmaq” 

“Evli buta” və digər tikmələrində toz muncuqlu 
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tikmə növündən istifadə etmişdir. A.İbrahi- 

movanın “Kompazisiya” toz muncuqlu tik- 

məsinin yelənin ortasında Naxçıvanın rəmz- 

lərindən biri sayılan Haçadağ təsvir olunmuşdur. 

Haçadağın üzərində isə Gəmiqayada təsvir 

edilən heyvan və insan rəsmləri işlənilmişdir. 

Qayanın üzərində açıq səma təsvir edilmişdir. 

Yelənin kənarlarında isə buta və heyvan təsviri 

verilmişdir.“Evli buta” tikməsində isə bir neçə 

tikmə üsulunun sintez edilməsi nəticəsində 

gözəl sənət əsəri yaradılmışdır. Bu tikmədə 

nəzəri ilk öncə cəlb edən butadır. Butanın kə- 

narları piləklə işlənmiş, içərisinin ilk cərgəsi 

muncuqlarla sünbülvari sonra isə müxtəlif 

formalarda tikilmişdi. Butanın ortasında gənc 

ailə təsvir edilmişdir. Qadının örpəyi doldurma, 

paltarı isə qondarma üsuli ilə tikilmişdir. Hər 

iki gəncin başlarının üzərində bir-birinə ya- 

xınlaşan qoşa quş şəkili təsvir edilmişdir.“Evli 

buta” tikməsi zəncirvari, qondarma və doldurma 

üsullarla pilək-muncuq və ipək saplardan, 

həmçinin qırmızı rəngli atlasdan istifadə edil- 

məklə ərsəyə gəlmişdir. O, eyni zamanda 

“Qoşa buta” tikməsində də yun sapla və piləklə 

zəncirvari tikmə üsulundan istifadə etmişdir. 

Etnoqrafik mənbələrdən məlum olur ki, 

güləbətin tikmə ən qədim tikmə növlərindən 

biri olaraq Şamaxı, Şuşa və Naxçıvan şəhər- 

lərində inkişaf etmişdir [1, s.497]. Güləbətin 

tikmədə əsasən çox sıx parçadan istifadə edi- 

lirdi. Qırmızı, tünd qırmızı, bənövşəyi və yaşıl 

rəngli birçalarlı məxmər ən yaxşı material sa- 

yılırdı. Bu tikmə əsas etibarı ilə ağır və bahalı 

parçalar üzərində olur. Güləbətinlə daha çox 

qadın üst geyimlərinə, baş geyimlərinə, ev 

məişət əşyalarına, at yəhərinə və daha xırda 

məmulatlara bəzək vurulurdu. 

Adətən, xırda məişət əşyalarının tikmə bə- 

zəkləri keçmişdə olduğu kimi, günümüzdə də 

sadə naxış növlərindən ibarət olmaqla “gülə- 

bətin” adlanan qızıl və gümüş telli sarınmış 

ipək saplardan tikilir. Güləbətin işləmə hamar 

və qabarıq olmaqla iki cür hazırlanırdı. Gülə- 

bətin tikmələr işləmə üsuluna görə hamar (zə- 

minduzi) və qabarıq (məlihəduz) olur. Zəmin - 

duz adlanan hamar tikmə texnikası ilə məmulatı 

bəzəmək üçün düzbucaqlı çərçivəyə bənzər 

taxta kargah (dəzgah) və iynədən istifadə 

edirlər [1, s.497]. 

Məlumatçıların dediklərinə görə, əvvəlcə 

tikmə üçün parça seçilir, sonra isə saxnağa 

keçirilib dartılır, daha doğrusu tarım çəkilir. 

Parça üzərində tikəcəyi naxış eskizlərini kağız 

üzərində kəsib parça üzərinə qoyulur, əvvəlcə 

onu adi sapla sonra isə zərli və gümüşü saplarla 

paralel surətdə bənd edilir. “Məlihəduz” adlanan 

qabarıq işləmə örtmə tikiş üsulu ilə icra olunur. 

Burada saplar bir-birinin yanına paralel və 

çox sıx bəndlənir. Güləbətin tikmənin bu üsulu 

haşiyə bəzəyində daha geniş tətbiq edilir. Nax- 

çıvanda bu üsulun hər ikisindən istifadə edilir. 

Məliləduz tikmə növündən daha çox haşiyə 

bəzəklərində tətbiq edilirdi. 

Bədii tikmə sənətində zərgər dəqiqliyi tələb 

edən rəssamlıq, yüksək rəng duyumu olmalıdır. 

İşlənilən sap və materiallara ciddi fikir veril- 

məlidir. Vaxtilə araqcında (Culfa rayonunda 

buna dınqa deyilir) güləbətin tikmədən istifadə 

olunub. Naxçıvanda güləbətin tikmə sənət 

növü geniş yayılmaqla bərabər, həm də gülə- 

bətin tikmənin vətəni sayılır. Naxçıvanlı xa- 

nımların dünyagörüşü, estetik zövqünün yüksək 

olması bu sənətin daha mükəmməl işlənməsinə 

şərait yaradıb. Xanımların istifadə etdiyi kü- 

ləcələrdə də güləbətin tikmələrdən istifadə 

olunurdu. Naxçıvan ərazisində qədimdən ya- 

yılmış güləbətin tikmələrin bu gün bərpası və 

üzə çıxarılması məqsədilə bu işlə məşğul 

olanlar Şəki bölgəsinə aid olan güləbətin və 

təkəlduz tikmələrini də öz işlərində tədbiq 

edirlər. Bu baxımdan A.İbrahimovanın süfrə 

üzərində güləbətin tikməsi diqqəti cəlb edir 

[9, s.148]. Bu tikmədə o, ağ saya süfrənin kə- 

narlarını güləbətinlə işləmişdir. 

Pilək tikmə növünün Naxçıvanda geniş ya- 

yıldığı və günümüzdə də bu tikmə növü ilə 

məşğul olan xanımların olması, onu deməyə 

əsas verir ki, bu tikmə Naxçıvanda qədim 

dövrdən mövcuddur. Pilək nazik, yastı və dai- 

rəvi formada əlvan metal lövhəciklərdən ha- 

zırlanaraq ortası deşik olur. Pilək tikmə əsasən 

şal və mahud parça üzərində tətbiq edilirdi. 

Onu da qeyd edək ki, pilək və pərək (zərənduz 

tikmə növü zərgərlik sənəti ilə üzvi surətdə 

bağlı olmuşdur) tikmə bilavasitə məmulat 

üzərinə müəyyən qayda da tikilib bəndlənir, 

ya da ayrıca ensiz parça zolağının üzərinə 

bəndləndikdən sonra üst geyimlərin qollarına 
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və ya ətəklərinə bəndlənirdi. Bu tikmə növü 

keçmişdə geyimlərlə yanaşı, taxça, buxarı, 

güzgü pərdələri, divar bəzəkləri və xırda əş- 

yaların hazırlanmasında istifadə olunurdu. 

Pilək tikmə həmişə başqa növ tikmələrlə-gü- 

ləbətin, təkəlduz, qondarma, məxmərtel və s. 

ilə uyğunlaşdırılırdı. Etnoqrafik mənbələrdən 

aydın olur ki, piləklərin ən geniş yayılmış sə- 

ciyyəvi növləri paxlava, qoza, buta (şahbuta, 

gülbuta, gülbənd) və balıq buta formalı nü- 

munələri olmuşdur. Paxlava şəkilli pələklər 

Naxçıvan bölgəsi üçün səciyyəvi bəzək üsulu 

hesab edilirdi və burada “bəndi-rumi” adı ilə 

geniş yayılmışdır [8,  s.93]. 

Bəxyələmə texnikası əsasında hazırlanan 

tikmələrin növlərindən biri də cülmə idi. Mən- 

bələrdə göstərilir ki, cülmə tikmələr ən çox 

Naxçıvan bölgəsində geniş yayılmışdı. Bu 

tikmə bir növ təkəlduz tikməni əvəz edirdi. 

Lakin təkəlduz tikmə texnikasından fərqli ola- 

raq, onun ilmələri uzunsov deyil, “cülmə” 

adlanan xırda dairəciklər formalarda ağ və 

başqa ipək sapla parçanın üzərinə düzülür. 

Bu tikmə ilə müxtəlif formalarda nəbati və 

həndəsi naxışların kompozisiyaları qurulur. 

Ölkəmizin bəzi bölgələrində bu tikməyə “ 

quşgözü” və ya “çinağı”, Naxçıvanda isə “cül- 

mə” deyilir. Tikmələrin bu növü çox vaxt gü- 

ləbətinlə uyğunlaşır. Bu tikmə növü ilə əsasən, 

araqçınları və şəbkülahları bəzəyirdilər. A.İb- 

rahimovanın “Səkkizguşəli ulduz” tikməsi 

cülmə tikmə üsulu ilə işlənilmişdir. Ulduzun 

kənarlarını kiçik dairə formasında haşiyə kimi 

bəzəyir, ulduz ağ rəngli sapla doldurulmuş və 

butalarla əhatə olunmuşdur. Butalar zəncirvari 

tikişlə tikilmişdir [9, s.144]. 

Naxçıvan tikmələrində tətbiq olunan növ- 

lərdən biri də “nağda”dır. Sənaye üsulu ilə 

hazırlanmış gümüşü saplardan tikmələrdə çox 

istifadə edilirdi. Bunlar “məlilə” və “nağda” 

adlanırdı. Tikmə prosesində əldə düzəldilən 

rəngli ipək sapdan ibarət burmalara “iynə 

dabanı burma” deyilir. Bu üsuldan müasir 

dövrümüzdə də istifadə edilir. 

Şəbəkə tikmə - digər tikmələrdən fərqli 

olaraq yaxın vaxtlarda yayılmşdır. Ondan 

əsasən dəsmal və məhrəbaların kənarlarının 

bəzədilməsində tətbiq olunur. 

Şəbəkəli tikmə ilə Babək rayonu Şıxmah- 

mud kənd sakini Musayeva Həcər, Aşağı Buz- 

qov kənd sakini Şahverdiyeva Şamama, Culfa 

rayonundan A.İbrahimova və digərləri məşğul 

olurlar. 

Onu da qeyd edək ki, müasir tikmələr 

özündə əks etdirdiyi təsvirlərə görə keçmiş 

zamanlarda tikilən tikmələrdən əsaslı surətdə 

fərqlənir. Müasir tikmələrdə ənənəviliklə 

yanaşı, tarixi abidələr, dövlət atributları, qələbə 

rəmzi, hətta yeraltı və yerüstü sərvətlərimiz 

də öz əksini tapmışdır. Bu cür tikmələrə 

Kəmalə İsmayılovanın (Culfa) “Bakı” butası, 

Aidə İbrahimovanın (Culfa) “Səkkiz guşəli 

ulduz”, Ülkər Babayevanın (Naxçıvan) “Azər- 

baycan” tikməsini göstərmək olar. Bəzi tik- 

mələrdə ölkəmizin milli sərvətlərindən olan 

neft, pambıq, sünbül və s. təsvirinə üstünlük 

verilir. 

A.İbrahimova öz tikmələrində Gəmiqaya, 

Möminə xatın, Gülüstan türbəsi və s. kimi 

tarixi abidələrin üzərindəki naxış elementlərinin 

ecazkarlığını öz əsərlərində yaşadır. O, “Baba 

buta” tikməsini qara parça üzərində ipək, pilək 

və yun sapla doldurma üsulundan istifadə et- 

məklə butanın kənarlarını rəngli saplarla, ət- 

rafını dalğavari tikişlə rəngli piləklərlə işləmiş, 

piləklərin arxasında isə zəncirvari tikiş, ortasını 

isə doldurma tikmə üsulundan istifadə etməklə 

müxtəlif çiçəklərlə doldurmuş, çiçəklərin or- 

tasında kiçik buta tikməklə içərisində Gəmi- 

qayada təsvir edilən əl-ələ tutan insan və ilan 

təsvirlərini vermişdir. İkinci butada isə Möminə 

xatun məqbərəsinə açılan qapı təsvir edilmişdir. 

Aidə xanımın bu butaya “Baba buta” adı ver- 

məsi təsadüfi deyil. O, bu tikməsində ölkəmizin 

qədim tarixindən məlumat verməklə bərabər, 

onun zəngin mədəniyyətini də təsvir etmişdir 

[9, s.136]. 

Naxçıvan kəndlərində bu gün sırıma tikmə 

növündən daha çox istifadə edilir. Demək olar 

ki, hər bir evin xanımı özü yorğan, uşaqlar 

üçün yorğança sırıyırlar. Gəlin köçən qızların 

yorğanları isə xüsusi zövqlə sırınır. Bəziləri 

düz xətt boyunca, bəziləri isə qızıl gül və s. 

formalarda sırınır. Qızılgül formasında sırınan 

yorğanlarda sırıqların üzərinə əlavə olaraq 

müxtəlif rəngli piləklər tikilir. Bu isə yorğanı 

daha gözəl və cazibədar göstərir. 

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar 
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ki, uzun əsrlərboyu yaranan el sənət nümunə- 

lərindən biri olan qədim tikmə sənəti, digər 

xalq sənəti növləri kimi dövlətin qayğısı nəti- 

cəsində bu gün də məişətimizdə yaşayır. Belə 

ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

sədrinin xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi 

haqqında 2009-cu ildə sərəncamı, 2012-ci il 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Milli də- 

yərlər ili” elan edilməsi, 2015-ci il noyabrın 

4-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey 

Kompleksində xalq yaradıcılığı sərgisi təşkil 

edilməsi, “Milli dəyərlər muzeyi”nin yaradıl- 

ması və s. buna bariz nümunədir. Qeyd edək 

ki, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey 

Kompleksində xalq yaradıcılığı sərgisində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

sədri Vasif Talıbov xalq yaradıcılığı sərgisinin 

keçirilməsi ilə bağlı deyib: “...Naxçıvan şə- 

hərində xalq yaradıcılığı sərgisinin keçirilmə- 

sində məqsəd milli dəyərlərimizi yaşatmaq 

və təbliğ etməkdir. Milli dəyərləri yaşatmaq 

xalqın tarixini yaşatmaq deməkdir”. Milli kök- 

lərə, milli dəyərlərə qayıdış hər kəsi düşün- 

dürməlidir” [11]. Ali Məclisin Sədrinin dediyi 

kimi, biz bu gün milli dəyərlərimizi, adət- 

ənənələrimizi qoruyub-yaşatmaqla, xalq ya- 

radıcılığı sahələrinə yeni həyat verməklə, əs- 

lində, milli kimliyimizi qoruyuruq. 
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Üzeyir Hacıbəyli və xalqın 
gülüş prototipləri 

Annotasiya. Məqalədə Üzeyir Hacıbəylinin fövqəladə fitri istedadı, 
böyük fədakarlığı, mükəmməl təhsili, elmi, vətənpərvərliyi, icti- 
mai-siyasi fəaliyyətindən və elmi publisistik məqalələrindən bəhs 
olunur. Ömrünün son gününə qədər həyatını Azərbaycan mədə- 
niyyətinin, musiqisinin inkişafına, insanların təhsillənməsinə, maa- 
riflənməsinə həsr etmiş Üzeyir bəy, həm yazıçı, publisist, həm də 
alim, maarifçi, filosof, ictimai-siyasi xadim kimi dövlət işlərində 
fəal iştirak etmişdir. Məqalədə bəstəkarın əsasən publisistik 
fəaliyyəti geniş təhlil olunmuş, bəzi feleytonlarından sitatlar gəti- 
rilmişdir. Üzeyir bəy felyetonlarını nağıl, lətifə, oxucuya müraciət, 
atalar sözü, məsəl və ayrı-ayrı söz və ifadələrin şərh və izahı ilə 
başlamışdır ki, bu da onun felyetonlarını satirik hekayələrindən 
və miniatürlərindən fərqləndirməyə imkan verir. 

 
Uzeyir Hajibeyli and prototypes of people's 
laughter 
Abstract. The article discusses Uzeyir Hajibeyli's extraordinary 
innate talent, great self-sacrifice, excellent education, scientific, 
patriotic, socio-political activity and scientific journalistic articles. 
Until the last day of his life, Uzeyir Bey, who dedicated his life to 
the development of Azerbaijani culture and music, education and 
enlightenment of the people, took an active part in state affairs as 
a writer, publicist, scientist, educator, philosopher and socio- 
political figure. The article analyzes the composer's journalistic 
activity in detail, and quotes from some of his feuilletons. Uzeyir 
Bey began his feuilletons with tales, anecdotes, addresses to the 
reader, proverbs, parables and the interpretation and explanation 
of individual words and phrases, which allows to distinguish his 
feuilletons from satirical stories and miniatures. 

 

Узеир Гаджибейли и прототипы народного 
смеха 

Aннотация. В статье говорится о необычайном врожденном 
таланте Узеира Гаджибейли, его большой самоотдаче, пре- 
красном образовании, научности, патриотизме, обществен- 
но-политической деятельности и научных публицистических 
статьях. Узеир бек, посвятивший свою жизнь развитию азер- 
байджанской культуры, музыки, образованию, просвещению 
людей, принимал активное участие в государственных делах 
как писатель, публицист, ученый, просветитель, философ, об- 
щественно-политический деятель. В статье широко проана- 
лизирована преимущественно публицистическая деятельность 
композитора, приведены цитаты из некоторых его фельетонов. 
Свои фельетоны Узеир бек начинал со сказки, анекдота, об- 
ращения к читателю, пословиц, притч и толкований и объ- 
яснений отдельных слов и выражений, что позволяет отличить 
его фельетоны от сатирических рассказов и миниатюр. 
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Azərbaycan xalqının mədəni həyatında bö- 

yük rol oynayan Üzeyir bəy Hacıbəylinin 

(1885-1948) dünya musiqi tarixində dahilər 

arasında xüsusi yeri vardır. Yazıçı, jurnalist, 

bəstəkar və ictimai xadim olan Üzeyir bəyin 

bu məsləklərin hamısında böyük başarılar əldə 

etməsi onun dahiliyinə dəlalət edir. Fəaliyyəti 

və ixtisasının rəngarəngliyi ilə dövrünün ən 

maraqlı şəxsiyyətlərindən olan Üzeyir bəy 

Şərqin ilk opera yaradıcısıdır. Böyük bəstəkar 

Üzeyir bəylə böyük söz ustası və ziyalı Üzeyir 

bəyin bu səviyyədəki vəhdəti dünya mədəniyyət 

və sənət tarixində nadir hadisələrdəndir. 

Üzeyir Hacıbəyli fövqəladə fitri istedadı, 

böyük fədakarlığı, mükəmməl təhsili, elmi, 

vətənpərvərliyi, ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə 

xalqımızın böyük şəxsiyyətlərindən biri olmuş, 

dünya korifeylərinin ön sırasında duran, Azər- 

baycanı təmsil edən görkəmli şəxsiyyət ol- 

muşdur. Üzeyir tədqiqatçılarının da yazdığı 

kimi: ”1920-ci ilə qədər publisist Üzeyir, bəs- 

təkar və yazıçı Üzeyirlə “çiyin-çiyinə səviyyədə 

inkişaf etsə də, əsrin birinci onilliyində bəzən 

publisist Üzeyir, yazıçı və bəstəkar Üzeyiri 

üstələmişdir” [1]. 

Üzeyir Hacıbəylinin jurnalistlik fəaliyyətinin 

son günləri “Yeni iqbal” və “Azərbaycan” 

qəzeti ilə bağlı olmuş, o, 1915-1916-cı illərdə 

“Yeni iqbal” qəzetində müdir və baş mühərrir 

vəzifəsində işləmiş, 1919-cu ildə isə, Milli 

Məclisin orqanı olan “Azərbaycan” qəzetinin 

müvəqqəti redaktoru olmuşdur. Ümumiyyətlə, 

XX əsrin iki onilliyi, Üzeyir bəyin dövrün 

qabaqcıl nümayəndələri, ayrı-ayrı teatr cə- 

miyyətləri, müxtəlif nəşriyyat və mətbuat or- 

qanları ilə əlaqə və yaxından təmasda olduğu 

illər kimi xarakterizə edilir. Belə ki, XX əcrin 

20-ci illərinə qədər Azərbaycanda elə bir teatr 

cəmiyyəti, nəşriyyatı və ədəbi klubu olmamışdır 

ki, Üzeyir bəy bu və ya digər dərəcədə onlarla 

əlaqədə olmasın. Bu dövrdə Üzeyir bəy bir 

tərəfdən güclü sosioloq kimi xalq, dövlət, 

vətən, əxlaq və məişət məsələləri ilə bağlı 

ciddi publisistik əsərlər yazmış, digər tərəfdən 

də dövrünün qabaqcıl ziyalısı, maarif xadimi 

və qüdrətli bəstəkar-yazıçı kimi dövrün de- 

mokratik və inqilabi hərəkatı ilə səsləşən ilk 

iki onilliyi, həm Üzeyir bəyin, həm də bütöv- 

lükdə, Azərbaycan Türklərinin mədəni və 

siyasi həyatında ən uğurlu və ən əlamətdar 

illər olmuşdur. 

Onun ən böyük xidməti onda idi ki, o, öz 

xalqını dərindən tanıdığından yaşadığı dövrün 

ictimai-siyasi, etik və estetik xarakteri və zöv- 

qünə uyğun siyasi publisistika və musiqi dili 

ilə danışmış, zəngin daxili dünyasını bütünlüklə 

Azərbaycan Türklərinin yüksəlişinə sərf et- 

mişdir. “Leyli və Məcnun” operasından “Arşın 

mal alan”a qədər qısa bir dövrdə Üzeyir bəy 

“Ər və arvad”, “Şeyx Sənan”, “Rüstəm və 

Söhrab”, “O olmasın, bu olsun”, “Şah Abbas 

və Xurşidbanu”, “Əsli və Kərəm” kimi ölməz 

sənət əsərləri yaratmışdır ki, bu əsərlər Üzeyir 

bəyə əsrlərə sığmayan böyük şöhrət qazan- 

dırmışdır. Zamanla səsləşən dərin məzmunlu 

əsərlər yaradan Üzeyir bəyin əsərləri əsl 

mənada Azərbaycan xalq həyatının aynasıdır. 

1915-ci ilin may ayının 1-də Azərbaycanın 

demokratik ziyalıları və Azərbaycan səhnəsinin 

qabaqcıl xadimləri Üzeyir bəyin şərəfinə 

tamaşa təşkil etmiş, Üzeyir bəy də Azərbaycan 

teatrını tənəzzüldən qurtarmaq məqsədilə ye- 

nidən əməli fəaliyyətə, öz “müqəddəs vəzifə- 

si”ni yerinə yetirməyə başlamış, “Yeni iqbal” 

qəzetinə rəhbərlik etmiş, onun baş redaktoru 

olmuşdur. Onun “Yeni iqbal”dakı fəaliyyəti 

istər ideya məzmunu, istər sənətkarlıq xüsu- 

siyyətləri ilə onun jurnalist yaradıcılığının da- 

vamı idi. 

Bu qəzetdə çıxan felyeton və məqalələrinin 

ideyası əsasən, ana dilinin saflığı uğrunda 

mübarizəyə həsr edilmişdir. Üzeyir bəy bu 

dövrdə məqalə və felyetonlarını daha çox ic- 

timai mövqeyini, fikir və mülahizələrinin, 

əsərlərinin əhəmiyyət və dəyərini müdafiə et- 

məyə həsr etmiş, ictimai hadisələrə açıq mənfi 

münasibətini bildirmişdir. Üzeyir bəy jurna- 

listlərdən sadə, xalq dilində yazmağı tələb 

etdiyi kimi, oxuculardan da, həm həqiqi 

jurnalist sözünə ciddi münasibət, həm də milli 

mətbuata hörmət, qəzet oxumağa həvəs gös- 

tərməyi xahiş etmişdir. Bu münasibətlə yazdığı 

yazılarında Üzeyir bəy jurnalistlərə və oxuculara 

müraciətlə yazırdı ki: ”Gəlin, öz dilimizi da- 

nışaq. Yəni, qəzeti o dil ilə yazaq ki, basavad 

(savadlı) da başa düşsün, bisavad (savadsız) 

da… Sən gərək onu oxuyanda bütün hissiyyatın, 

ruhun inciyə, qəlbin yana, ürəyin xarab ola, 
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başın ağrıya”. 

Üzeyir bəyin jurnalistlik fəaliyyəti və ədə- 

bi-publisistik irsi haqqında ən geniş tədqiqat 

əsəri Mir Abbas Aslanovun “Üzeyir Hacıbəyov 

– jurnalist” adlı əsəridir [2]. Bu əsərdə müəllif 

Üzeyir bəyin mətbuata gəlişi, “İrşad”, “Həyat”, 

“Tərəqqi” və “Molla Nəsirəddin”lə əməkdaşlığı, 

publisistik yaradıcılığının ümumi xarakteris- 

tikasından bəhs etmiş, Üzeyirşünaslıqda o 

dövrə qədər məlum olmayan bir sıra arxiv sə- 

nədlərini üzə çıxarmış, dövrünə görə sanballı 

bir tədqiqat əsəri meydana gətirmişdi. Üzeyir 

bəy istisnasız olaraq, bütün əsərlərində çar 

hökumətinin öz qarımış vücudunu saxlamaq 

məqsədilə dəbdən düşmüş uğursuz idarəçiliyinə, 

oyuncaq Dövlət Dumasına, məmur mundiri 

geyib zorakılıq edənlərə, simasız cızma-qara- 

çılara, dövrə, zamana uyğun gəlməyən köhnə 

adətlərə, bir sözlə, ictimai inkişafa mane olan 

iqtisadi, mədəni və siyasi-hüquqi tərəqqiyə 

əngəl törədən nə varsa, kim varsa hamısını öz 

publisist qələmi ilə ifşa etmişdir. 

XX yüzilliyin I və II onilliyində Azərbaycan, 

Türkiyə, İran, Rusiya, Yaxın Şərq və Qərbi 

Avropada ictimai-siyasi və mədəni həyatın 

elə bir ciddi məsələsi, mühüm hadisəsi yoxdur 

ki, Üzeyir bəyin publisistik güzgüsündə öz 

əksini tapmamış olsun. Ümumiyyətlə, XX 

əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə 

yeni realist-satirik publisistikanın və hekayənin, 

Mirzə Ələkbər Sabir yeni satirik şeirin bay- 

raqdarları idilərsə, Üzeyir bəy inqilabi-demo- 

kratik publisistikanın yeni çalarlarının, Azər- 

baycan ədəbiyyatı tarixində “misli görünməyən 

yeni, realist məzhəkələrin yaradıcısı” olmuşdur 

[3]. “Ordan-burdan” və “O yan-bu yan” başlıqlı 

felyeton, pamflet, qaravəlli, miniatür və he- 

kayələrində Üzeyir bəy müasirlərinin çoxundan 

fərqli olaraq etibarlı informasiya mənbələrindən 

məlumatlar alaraq, Dumada baş verən hadi- 

sələrdən, çar hökumətinin özbaşınalığından, 

dərindən izlədiyi İran “Məşrutə inqilabı”ndan 

oxuculara “xoruz səsi eşitməyən” xəbər və 

məlumatlar çatdırmış, Qərbi Avropa imperia- 

lizminin müstəmləkəçilik siyasətini, imperialist 

Qərb dövlətləri və Rusiyanın Osmanlı İmpe- 

ratorluğunu parçalayıb ərazilərinə sahib çıxma 

siyasətlərinin iç üzünü açıb göstərmiş, İranda 

əksinqilabın arxasında duran beynəlxalq irtica 

qüvvələrini, ilk növbədə ingilis imperializmini 

kəskin tənqid etmişdir. 

Üzeyir bəyin şəxsi keyfiyyətləri, fərdi xü- 

susiyyətləri, dünyagörüşü, onun publisistika- 

sının “ətinə-qanına” hopmuşdur. O, istər satirik 

hekayələrində, istərsə də kiçicik səhnəciklə- 

rində, istər misilsiz məzhəkələrində, istərsə 

də felyeton və siyasi məzmunlu məqalələrində 

elə ciddi məsələlərə toxunmuşdur ki, bu əsər- 

lərin hər biri onun çap olunduğu qəzetin ha- 

kimiyyət tərəfindən bağlanmasına əsas verirdi. 

Zatən də “İrşad” və “Tərəqqi” qəzetləri hökumət 

tərəfindən qapadılmışdı. Üzeyir bəyin publi- 

sistikasını səciyyələndirən onun ideyalılığı, 

operativliyi, uzaqgörənliyi, hadisələri qabaq- 

lamaq bacarığı, gülüş, eyham, kinayə, məsxərə, 

yumor, satira və onların sintezindən yaranan 

əsas cəhətlərdir. Ədib dövrü mətbuata yüksək 

qiymət vermiş, qəzeti bilik mənbəyi, infor- 

masiya daşıyıcısı, insanlar və xalqlar arasında 

əlaqə və ünsiyyət vasitəsi, müəyyən ideya 

uğrunda mübarizənin kəsərli silahı saymış və 

göstərmişdir ki, mətbuat hürr olmalıdır. Millətə, 

camaata bir təhlükə üz verəcəyi zaman qəzet 

dördgözlü olmalıdır ki, təhlükə bir tərəfdən 

üz verdikdə, digər tərəfdən qabağı alınsın. 

Qəzeti xalqın qiymətli “dərs kitabı” adlandıran 

Üzeyir bəy qeyd edirdi ki, hər bir qəzetin və 

qələm sahibinin müəyyən məsləki olmalıdır. 

Çünki “Məslək hər kəsin etiqad etdiyi yoldur” 

– deyən publisist göstərir ki: ”Məsləkin 

yaxşısı da var, yamanı da. Məsləksizlik 

yoxsulluqdur, əxlaqın pozğunluğudur. 

Məsləksiz insan yaman məsləkli adamdan 

daha zərərlidir”. 

Üzeyir bəy bir publisist kimi, daha çox ic- 

timai-siyasi məzmun və bədii dəyəri olan fel- 

yetonlar yazmışdır. Çünki felyeton əslində 

həm publisist, həm də ədəbi “səlahiyyəti” 

olan əsər növüdür. Felyeton bu hər iki “səla- 

hiyyətini” eyni dərəcədə ifa etməli, müvazinəti 

gözləməlidir. Əgər bu iki tərəfdən hər hansı 

biri üstünlük təşkil etsə, felyeton öz dəyərini 

itirər, o heç felyeton olmaz. Ədib bütün fel- 

yetonlarında məhz bu tarazlığı qoruyub sax- 

lamışdır. O, öz felyetonlarının başlanğıclarının 

belə bir-birinə oxşamayan, müxtəlif fəndlərdən 

məharətlə istifadə edərək başlamışdır. 

Jurnalist öz felyetonlarının nağıl, lətifə, 

oxucuya müraciət, atalar sözü, məsəl və ayrı- 
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ayrı söz və ifadələrin şərh və izahı ilə başla- 

mışdır ki, bu da onun felyetonlarının satirik 

hekayələrindən, pamfletlərindən, qaravəlli və 

miniatürlərindən fərqləndirməyə imkan verir. 

Bir publisist kimi Üzeyir bəy gözəl bilirdi ki, 

publisistikanın vəzifəsi sadəcə məlumat və 

hadisələri təsvir etmək deyil, insanların şüuruna, 

qəlbinə təsir etməklə onları ictimai həyatı də- 

yişdirməyə hazırlamaq işinə xidmət etməkdir. 

Mütəfəkkirin bədii publisistikası, əsasən satira 

və zahiri polemikadan ibarətdir. 

Üzeyir bəyin “Oyan-buyan” adlı felyetonun- 

da bunu açıq aşkar görürük: Kərbəlayi Qədim 

küçə ilə gedirdi. Birdən daldan bir heybətli 

səs eşitdi və qorxusundan layənşüur kənara 

tərəf qaçdı və - “dala baxım” – dedikdə, örtülü 

faytona bənzər bir araba atsız, özbaşına bunun 

yanından ildırım kimi keçdi. Bu araba avto- 

mobil idi. 

Kərbəlayi Qədim araba gözdən itincə onun 

dalınca baxdı və sonra dedi: 

-Allah şeytana lənət eləsin ki, kafirlərə bu 

cürə əməl öyrədib. Arabanı atsız yeridən 

kafirlər axırda hər şeyi şeytan əməlinə dön- 

dərəcəklər. 

Genə bir gün Kərbəlayi Qədim küçə ilə 

gedirdi. Gördü ki, bir araba küçənin yarısında 

palçığa batıb, atlar dartıb çıxarda bilmirlər. 

Arabaçı isə, qırmancı doluyub bu atları döyür 

və harası gəldi vurur. Dilsiz, ağılsız heyvanlar 

qırmac altında artınırlar ki, bir tövr arabanı 

çıxartsınlar. Lakin mümkün olmur. Arabaçı 

isə, atların başına gözünə döyür. Kərbəlayi 

Qədimin atlara yazığı gəlib arabaçıya dedi ki, 

ay zalım, axı bu heyvanlar yazıqdırlar, canları 

inciyir. Sən o dünyada bunların cavabını necə 

verəcəksən? Bunu deyib öz-özünə fikir etdi. 

- Allahın altında bir gün oleydi ki, bu hey- 

vanlar insanın zülmündən xilas olaydılar! O 

əsnada genə bir heybətli səs gəlib, bir avtomobil 

bunların yanından şıdırğı ilə keçdi…. 

Ədibin qənaətinə görə, məslək sahibi olmaq 

jurnalistin vətəndaşlıq simasını, ictimai möv- 

qeyini müəyyən edən keyfiyyət olduğundan 

jurnalist əlinə qələm götürəndə hər hansı bir 

hadisə və məsələ barəsində həvəslə, ürəyinin 

qanı ilə yazmalıdır. Əsarətin, hökumət mə- 

murlarının qəddar rəftarının yamanlığını gözəlcə 

anlamaq və anlatmaq jurnalistin vicdanı vəzifəsi 

olmalıdır. Xalqa xidmət edən qəzet də, vətəndaş 

jurnalist də həqiqətpərəst, doğruçu olmalıdır. 

Əks təqdirdə yalan məlumat verməklə, əsası 

olmayan xəbər yaymaqla, xəbərsiz olduğu 

məsələlərin müzakirəsinə girişməklə qəzet 

özünü hörmətdən salar, jurnalist bədnam olar. 

Ədib yazır: ”Bir qəzet ki, yalançıya deyir 

peyğəmbərsən, doğruçuya deyir bizə düşmən- 

sən, onun özü nə, sözü nə?!” [4]. 

Müasirlik Üzeyir bəyin bədii və satirik 

publisistikasının canı, bəzəyidir. Jurnalistlik 

fəaliyyətində həmişə hərəkətdə olan Üzeyir 

bəy çox vaxt ictimai-siyasi hadisələrin ən 

qaynar yerində olmuş, günün ən aktual məsə- 

lələrinə toxunmuşdu. O, xalqın maariflənməsinə 

çalışmış, geniş oxucu kütləsini mədəni həyata 

səsləmiş, oxucuları gözüaçıq olmağa alışdır- 

mışdır. Doğma ana dili olan Türkcəni sonsuz 

məhəbbətlə sevən Üzeyir bəy ana dilini millətin 

varlığı üçün mühüm vasitə “rifah və səlamət 

üzrə əmr etməsinə zor təsiri olan amil” saymış 

və göstərmişdir ki, “Bir millətin ki, dili batdı, 

onda o millətin özü də batar. Çünki bir millətin 

varlığına səbəb onun dilidir” [5]. 
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1. Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, bi- 

ologiya və incəsənət üzrə yazılmış mövcud tələblərə cаvаb verən keyfiyyətli elmi məqаlələrin dərc 

edilməsindən ibаrətdir. 

2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və keyfiyyətlə 

redаktə оlunmuş orijinal  elmi məqаlələr dərc edilir. 

3. Məqаlələrin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır. 

4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа cаvаbdehdir. 

5. Dərc оlunаn hər məqаlə hаqqındа redаksiyа heyəti üzvlərindən ən аzı birinin, həmin sаhə üzrə 

mütəхəssisin rəyi təqdim olunmalıdır. 

6. Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən 

əlаvə digər 2 dildə açar sözlər və хülаsə verilməlidir. 

7. Məqаlənin mətni kоmpyuterdə А4 fоrmаtında “14” ölçülü hərflərlə, səhifənin pаrmetrləri yuхаrıdаn 

2 sm, аşаğıdаn 2 sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn 1,5 sm məsаfə ilə, sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrа- 

lığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times New Rоmаn şriftində yаzılır. Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin 

pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır. 

8. Səhifənin bаşlığındа sağ küncdə “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı 

və sоyаdı, sоnrа аşаğıdа “12” ölçülü adi şirftlə işlədiyi təşkilаtın аdı (məs: Nахçıvаn Müəllilər İnstitutu, 

Nахçıvаn Dövlət Unversiteti, АMEА Nахçıvаn Bölməsi və s), 1 intervаl аrа verməklə «12» ölçülü qаlın 

və böyük hərflərlə məqаlənin аdı, аşаğıdа 1 intervаl аrа verməklə məqalənin yazıldığı dildə xülasə və 

açar sözlər yаzılır. Məqаlənin əsаs mətni yenə də 1 sətir bоş burахmаqlа yаzılır. 

9. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır. Məqаlənin sоnundа verilən ədəbiyyаt siyаhısı 

“12” ölçülü hərflərlə yаzılmаlıdır. İstinаdlar əlifbа аrdıcıllığı ilə deyil, ədəbiyyаtlаrın mətndə rаst 

gəlindiyi аrаdıcıllıqlа nömrələnməli və məsələn, [1] və yа [1, s.119] kimi işаrə оlunmаlıdır. Eyni 

ədəbiyyаtа mətndə bаşqа bir yerdə təkrаr istinаd оlunаrsа, оndа istinаd оlunаn həmin ədəbiyyаt əvvəlki 

nömrə ilə göstərilməlidir. «Ədəbiyyаt» sözü səhifənin оrtаsındа qаlın hərflərlə yаzılmаlıdır. 

Ədəbiyyаt siyаhısı yаzıldığı dildə аdi hərflərlə yığılır. Məs: 
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Məcmuə məqаlələri: 

Həbibbəyli I.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət /Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn. Bаkı: Elm, 1996, s.73-91. 

Jurnаl məqаlələri: 

Seyidоv M.А., Seyidоvа А.M. Kimyəvi elementlərin tədrisində fənlərаrаsı əlаqədən istifаdə 

metоdikаsı // Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100. 

10. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik və qаlın, mövzunun аdı böyük 

və qаlın, хülаsənin özü və açar sözlər isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məzmununu tаm əhаtə 

etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. Məqаlənin müхtəlif dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin 

eyni və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır. 

11. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt siyаhısı və 

хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-15 səhifədən ibarət оlmаlıdır. 

12. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir. Əlyazmaların 

elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın elektron poçtuna (elmieser- 

ler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net) göndərilir. 

13. Müəlliflər redaksiyaya əlyazma ilə birgə doldulmuş anket də təqdim edirlər. Anketdə müəllif 

hаqqındа ətraflı məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı, 

iş və ev telefоnlаrı, elektrоn pоçt ünvаnı) verilir. 

 

Qeyd: “Nахçıvаn Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər” jurnаlının hər bir nömrəsində müəllifin yаlnız 

bir məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur. 
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS 

 

1. The main purpose of the journal is the publication of SCIENTIFIC articles of high quality meeting 

determined needs written on pedagogy, psychology, history, philology, mathematics and informatics, bi- 

ology and art 

2. Briefly and perfectly edited SCIENTIFIC articles which are the results of novel researches not pre- 

sented to other publications are published in the journal. 

3. The number of co-authors of the articles with more than 3 is undesirable. 

4. The author is directly responsible for the quality of the articles and the correctness of the facts sug- 

gested in the article. 

5. At least, one of the members of editorial staff, the review of specialist in that field should be pre- 

sented about every article to be published. 

6. The articles may be published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian. Except the lan- 

guage of the article, key words and resume should be given in 2 other languages. 

7. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in computer, with 

A4 format, in “14” size type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2 cm at the bottom, 3 cm on 

the left and 1,5 cm on the right, without shifting with “hyphen” from line to line, with the line space of 

1 interval and in Times New Roman type. The parameters of the schedule in the text must be – 3,7 cm 

from right and left. 

8. At the top of the page, the title of the article is written in “12” bold type and capital letters leaving 

1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written in “12” bold type leaving 1 

interval space (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute, Nakhchivan State University, Nakhchivan 

section of ANAS and so on). The main text of the article is written below leaving 1 line space. 

9. SCIENTIFIC sources should be quoted related to the theme. The list of references given at the end 

of the article should be written in “12” size type. The list of references should not be numbered in al- 

phabetic order, it should be numbered in the order as the quoted references are met in the text. For ex- 

ample, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is quoted once again in another place 

of the text, the very reference should be shown in previous number. The word “Reference” should be 

written in bold type. The list of references is given in case letters in the language which is written. For 

example, 

Books: 

Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku, 2007, 182 pp. 

Articles in bouk: 

Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan history. Baku: Science, 

1996 p.73-91 

Articles in journal: 

Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the teaching of 

chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13), p.97-100. 

10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in “12” size 

case, bold letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters; and the resume itself 

is written in ordinary letters. The resume should encompass the theme completely, the results obtained 

should be given in detail. The resumes of the article in different languages should overlap and be relevant 

to the content of the article. 

11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic materials, photos, 

tables, formulae, the list of references and resumes. 

12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy disk. Manu- 

scripts are also available electronically. In this case, the manuscript is sent to the journal's e-mail 

(elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net). 

13. The authors also submit a review with the manuscript. In the review, the author will be given de- 

tailed information about the author (surname, name and patronymic, workplace, post, degree of science 

and SCIENTIFIC title, address, work and home phones, electronic mail address). 

 

Note: Only one article by the author is considered to be published in every issue of “Nakhchıvan 

Teachers Institute. Scientific works”. 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психо- 

логии, истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению, отвечаю- 

щих установленным требованиям. 

2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно отре- 

дактированных научных статей, ранее не представленных к другим изданиям. 

3. Количество соавторов более трех человек нежелательно. 

4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и достоверность ука- 

занных в ней фактов. 

5. Для опубликования статьи в журнале необходимо представить рецензию одного специалиста 

по этой области научных знаний и представления одного из сотрудников редколлегии. 

6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском, английском или 

русском. Ключевые слова и аннотации должны быть написаны и на двух других языках. 

7. Текст статьи должен быть сверстан на компьютере шрифтом Times New Roman, (размер 

шрифта -14 pt) на бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3 см; левым – 

1,5 см, без переносов с межстрочным интервалом 1,5 см. Параметры внутритекстовых таблиц - 

3,7 см с правой и левой стороны. 

8. Текст статьи должен быть написан следующим образом: в правом верхнем углу первой стра- 

ницы имя и фамилия автора (авторов) заглавными жирными и прямыми буквами (размер шрифта 

-12 pt), ниже прописным шрифтом (размер шрифта – 12 pt) - место работы (например, Нахчы- 

ванский институт учителей, Нахчыванский государственный университет, Нахчыванский отде- 

ление НАНА и т. д.), далее через интервал по середине заглавными жирными и прямыми 

буквами (размер шрифта -12 pt) – название статьи, ниже через интервал с начала строки с отсту- 

пом - аннотацию и ключевые слова на языке оригинала, далее через интервал - основной текст 

статьи 

9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур, данный в 

конце статьи, пишется прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются по последова- 

тельности размещения их в тексте, а не по алфавиту. Ссылки вставляются прямо в тексте научной 

работы в виде [1, с. 2] или просто [1]. При повторной ссылке указывается номер той же литера- 

туры. Слово «Литература» пишется жирными буквами по середине, через интервал за текстом. 

Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр: 

Книги: 

Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с. 

Статьи в сборнике: 

Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории Азербайджана. Баку: 

Наука, 1996, с. 73-91. 

Журнальные статьи: 

Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении 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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DÜZƏLİŞLƏR ÜÇÜN SƏHİFƏ 
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PAGE FOR CORRECTION СТРАНИЦА ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЙ 
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