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PEDAQOGİKA
professor İSMAYIL ƏLİYEV
“Naxçıvan” Universiteti
i.aliyev@nu.edu.az
“ƏXLAQİ-NASİRİ” ƏSƏRİNDƏ PEDAQOJİ
PARADİQMALAR HAQQINDA

Məqalədə Nəsrəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərinin 800 ilə yaxın Yaxın
və Orta Şərq məktəblərində əxlaq dərsliyi kimi şöhrət tapmasının əsərin fəlsəfi
mahiyyəti ilə bərabər həm də pedaqoji dəyərləri özündə ehtiva etməsi
məsələlərini araşdırmağa cəhd edilir.
Bu baxımdan əsərin pedaqoji mahiyyəti, orta əsrlər tərbiyə sisteminin
insani keyfiyyətlər, onların formalaşdırılması yollarına dair N.Tusi təlimi
pedaqoji paradiqmalar şəklində ümumiləşdirilir.
Məqalədə Tusiyə görə cəmiyyətin tərbiyə qarşısında qoyduğu ali məqsədin
kamil insan formalaşdırılması olduğu, bu məqsədin həyata keçirilməsinin əsas
yollarının əxlaqın saflaşdırılmasına mərhələli yanaşma, insan mənəviyyatının
zənginləşməsinə xüsusi diqqət verilməsi olduğu göstərilir.
Açar sözlər: Nəsrəddin Tusi, insan kamilliyi, mənəvi tərbiyə, əxlaqi saflıq,
tərbiyə mərhələləri
Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Nəsirəddin Tusinin zəngin irsi müasir
dövrün ən müxtəlif elm sahələrində çalışan tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılsa
da onun yaradıcılığını tam əhatə etmək mümkün olmamışdır. Onun yaratdığı
təlimlərin aid olduğu mövzular çox zəngindir. Tusiyə dünya şöhrəti qazandıran
onun riyaziyyata, tibbə, nücum elminə aid yazdığı əsərləri, Marağa
rəsədxanasını yaratması və oradakı əməli çalışmalarıdırsa, onu bütün Şərqdə
hədsiz izzət sahibi kimi bu gün də yaşadan “Əxlaqi-Nasiri” əsəridir.
“Əxlaqi-Nasiri” əsəri N.Tusi yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Fikrimizcə,
Tusini insanlıq tarixində, elmi yaddaşlarda və ictimai fikir tarixində 800 ildən
artıq bir müddətdə yaşadan da elmi irsinin “üzük qaşı” olan “Əxlaqi-Nasiri”
əsəridir. Ayrı-ayrı elm sahələri üzrə çox qiymətli olan digər əsərlərinin heç biri
bu qədər geniş təsir dairəsinə malik olmamışdır.
Əfqan alimi Sərv Guya Etimadi yazırdı ki, “İslam alimlərindən əxlaq
haqqında kimlər nə yazıbsa, Xacə Nəsir haqqında dediklərini heç kəs haqqında
yazmayıblar... Xacə Nəsir fəlsəfəsinin əxlaqi dərinliyi yunan cəmiyyətində
Aristotelin fəlsəfi-əxlaqi dərinliyindən az deyil... Xacədən sonra yazılan əxlaqa
dair əsərlər ancaq ondan iqtibas xarakteri daşıyıb, onun hətta təqlidi olub. Onun
bu sahədəki təsiri təkcə müsəlman alimi üçün deyil, hətta öz dövrünün məşhur
qeyri-müsəlman alimləri üçün də xarakterik olmuşdur.” [2. s. 177]
Əsərin bu qədər dəyərli olması, şöhrət tapmasının səbəbləri, fikrimizcə
həm də bunlarla bağlıdır:
-Tusi çox geniş mütaliəsi, özünəqədərki görkəmli fikir sahiblərinin insan,
onun mahiyyəti, həyatın mənası, onu təkmilləşdirmək yolları haqda fəlsəfi
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təlimləri ilə tanışlığı və dərin zəka qüdrəti ilə ümumiləşdirmə qabiliyyəti
sahəsində əxlaqa dair dövrünə qədər deyilmiş ən səhih bilikləri yığcam şəkildə
əsərində cəmləşdirə bilmişdir;
-“Əxlqi-Nasiri” orta əsrlər Şərq əxlaqına dair elmi-nəzəri və praktik
bilikləri tam şəkildə özündə ehtiva edən mükəmməl bir əsərdir. Bu
mükəmməlliyi Tusi özü belə əsaslandırır: “Bundan əlavə adı çəkilən kitabda
(“Ət-təharə” – İ.Ə) hikmət fəsillərinin ən əziz fəsilləri verilmiş olsa da, orada
iki fəsil yox idi: şəhərlər salmaq və ev qurmaq fəsilləri. Halbuki, bu iki hikmət,
zamanın tələbinə görə, indi böyük əhəmiyyət kəsb etmiş, onun şərh və izahı
lazım və zəruri olmuşdur [4. s. 34]
Beləliklə, bütün dövrlər üçün əxlaq haqında yazılmış ən mükəmməl əsər
hesab etdiyimiz “Əxlaqi-Nasiri” əsərinin tədqiqi göstərir ki, burada əxlaqın
mahiyyəti, mənbəyi, ən zəruri əxlaqi keyfiyyətlərin dərin elmi-nəzəri şərhi ilə
yanaşı, insanın əxlaqi inkişafının zəruriliyi, xüsusiyyətləri, əxlaqi
keyfiyyətlərin formalaşdırılması prosesi, bu prosesin idarə oluna bilməsinin
mümkünlüyü və zəruriliyi, bir sözlə, pedaqoji terminlə ifadə olunsa, əxlaq
tərbiyəsi haqqında zəngin fikirlər vardır. Başqa sözlə deyilsə, “Əxlaqi-Nasiri”
əsərində Nəsrəddin Tusinin “tərbiyə fəlsəfəsi”nin müddəaları diqqətlə təhlil
edildikdə, müasir pedaqogikanın, daha dəqiq ifadədə, müasir milli pedaqogikanın bir sıra mühüm problemlərinin həllinə köməklik göstərəcək ideyaları aşkar
etmək olar.
“Əxlaqi-Nasiri” əsərindən bəhs edən bütün araşdırmaçılar və tarixçilər
belə bir qənaəti mütləq vurğulayırlar ki, səkkiz yüz ilə yaxın bir müddət ərzində bu əsər Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin məktəblərində əxlaq dərsliyi kimi
şöhrət tapmışdır, hələ indi də bəzi məktəb proqramlarında bu məqsəd üçün ona
yer verilir. Müxtəlif ictimai quruluşlara malik cəmiyyətlər, ayrı – ayrı siyasi
amallara malik dövlətlər, insanların tərbiyəsi qarşısında fərqli məqsədlər qoyan
öyrətmə sistemləri üçün inanılmış mənbə olan bu əsərin gücü hansı həqiqətdən
qidalanır? Tusinin yaratdığı təlimin müasir dövr üçün real əhəmiyyəti vardırmı? Varsa, ondan istifadə üçün nə etmək lazımdır? Bu kimi bir çox suallar indiyədək pedaqoji ədəbiyyatda öz həllini tam tapmamışdır.
Üzərində işlədiyimiz yazıda əsas məqsədimiz “Əxlaqi-Nasiri” əsərində
özünə yer tapmış pedaqoji paradiqmalardan bəzilərini bacardığımız qədər
sistemləşdirirərək, onların ümumi mahiyyəti haqda müasir oxucuya və pedaqoji ictimaiyyətə qısa da olsa məlumat verməkdir.
Qeyd etmək istəyirik ki, “paradiqma” yunan sözü olub, nümunə və ya
model deməkdir. Müəyyən tarixi dövr ərzində elmdə mövcud konseptual sxem,
problemin qoyuluşu, həlli və öyrədilməsi modeli, tədqiqat metodunu bildirən
əsas elmi baxış, cərəyan paradiqma adlanır. “Pedaqoji paradiqma” anlayışını
ilk dəfə amerikan tarixçisi T.Kunnun işlətdiyi qəbul edilib.
Bu yazıda “Əxlaqi-Nasiri” əsərinin təhlili əsasında Tusi ideyalarından
bəzisinin pedaqoji paradiqma səviyyəsində olduğu nəticəsinə gələrək onlardan
üçü haqda danışılır.
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I. KAMİL İNSAN TƏRBİYƏSİ BÜTÖVLÜKDƏ CƏMİYYƏTİN
ƏSAS MƏQSƏDİDİR
N.Tusi təliminin ana paradiqması kamil insan yetişdirməkdir. “Kamil
insan” anlayışını iki baxımdan izah etmək olar: daha çox təsəvvüf alimlərinin
yanaşdıqları İslam fəlsəfəsi baxımından və praktik-real, konkret həyati
tələblərə əsaslanan tərbiyə məqsədləri baxımından.
“Kamil insan” (İnsani-kamil) təsəvvüf termini olub, Allahın hər
mərtəbədəki təcəllilərinə nail olan insan deməkdir. Təsəvvüf alimlərinə görə,
məsələn, ərəb alimi İbnül – Ərəbiyə görə aləmlərin yaradılmasına səbəb və
onun qoruyucusu kamil insandır. Allahı ancaq kamil insan dərk edə bilər.
Digər bir tərəfdən, varlıq mərtəbələrinin sonuncusu da kamil insan
mərtəbəsidir. Bu mənada kamil insan Həzrəti Məhəmməd (s.ə.s)dir.
Təsəvvüfə görə kamil insanın ilk vəzifəsi Yaradanla xalq arasında əlaqə
yaratmaqdır. Hz. Peyğəmbərin (s.ə.s) varisi olan kamil insanın əsas
keyfiyyətlərindən biri də onun Allahın buyurduğu əxlaqa sahib olamsıdır. Yəni
insan şəriət, təriqət, həqiqət və mərifətə tam sahib olduğu zaman kamillik
dərəcəsinə yüksəlir.
Kamil insan haqda bu baxımdan yazılmış əsərlərə müasir İslam
alimlərindən Mürtəza Mütəhərrinin “Kamil insan” adlı kitabını göstərmək olar.
6 mart 2015-ci ildə facebookda sərgilənən on dörd fəsildən ibarət bu əsərdə
müxtəlif fikir məktəblərinin “kamil insan” məfhumuna baxışları araşdırılır,
sübut edildiyi iddia olunur ki, yalnız İslam dini kamil insan yetişdirmək
qüdrətindədir (Bax.: 6).
Beləliklə, aydın görünür ki, təsəvvüf anlamında olan “kamil insan”
termini insanların tərbiyə sahəsində yetişdirməyi arzuladıqları “kamil insan”
anlayışından tamamilə fərqlidir.
Yəni təsəvvüf anlamında “insani-kamil” dərəcəsinə yalnız “seçilmiş”
şəxslər çata bilər. Yaradılmışların ən şərəflisi olan insanların həyatlarını
düzgün qurmaqla daha üstün keyfiyyətləri özündə ehtiva edən kamillik
dərəcəsinə çatmağın mümkünlüyü isə klassik Şərq mütəfəkkirlərinin
əksəriyyətinin yaradıcılıq amalı olmuşdur.
Məsələn, Nizami Gəncəviyə görə “üstün” sifəti “cövhərliliyin” mütləqliyini göstərdiyi halda, “kamil” anlayışı zəhmət ilə nəfs tərbiyəsinə, öz-özünü
kamilləşdirməyə məlum bir yer ayırır. Hər insan istəsə, kamilliyə yetişə bilər;
yəni hər insan əsas etibarilə, kamilləşə bilər” [5, s. 201].
İnsanların kamilləşməsini əsas məqsəd kimi götürən bir çox Şərq mütəfəkkirləri öz fikirlərini əksər halda poetik tərzdə, əsərlərinin qəhrəmanlarının
süjetli hadisələr nəticəsində təkmilləşməsi, inkişafı şəklində verirlər. Nəsrəddin
Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində isə kamil insanın keyfiyyətlərinin düzgün
təşkil olunmuş proses nəticəsində qazanıldığı pedaqoji paradiqma şəklində
əsaslandırılır.
Yeri gəlmişkən, “Əxlaqi-Nasiri”əsərini mahiyyət və məna etibarilə daha
çox fəlsəfi əsər hesab edirlər. Məsələn, 2016-cı ildə əsərin Türkiyə türkcəsinə
çevirisi “İslam fəlsəfəsi klassikləri - 13” seriyası ilə nəşr edilmişdir. Tərcüməçilər Anar Qafarov və Zaur Şükürov əsəri “İslam fəlsəfəsi klassiklərindən “Əxlaqi-Nasiri” İslam düşüncəsinin əxlaq fəlsəfəsi sahəsində ən məşhur və ən əhatəli əsəri” hesab edirlər (Bax.: Ahlak-i Nasiri. Nasuriddin Tusi. Litera yayıncılık, İstanbul - 2016).
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Bu deyilənlərlə tam razılaşmaq çətindir. Əvvələn, Tusi əsərin
əvvəllərində kitabın yazılma səbəbini göstərərkən yazır: “Bu kitabın məqsədi
hikmətə aid məsələlərdən biridir... Mərifət sahibləri arasında hər şeyi olduğu
kimi dərk etməyə, hər işi lazımi kimi yerinə yetirməyə hikmət deyilir; bunun
nəticəsində insanın mənəviyyatı mümkün qədər təkmilləşməli, arzu edilən
səviyyəyə yüksəlməlidir”.
Bundan başqa, əsərin əksər hissəsi əxlaqi keyfiyyətlər, onların insanda
formalaşdırılması yolları, mənfi keyfiyyətlərin aradan qaldırılması yolları, ideal
ailə, ailədə uşaqların tərbiyəsi, davranış qaydalarının öyrədilməsi, ölkəni,
şəhəri idarə etmək qaydalarının gənc nəslə öyrədilməsi və s. kimi pedaqoji
məsələlərə həsr edilmişdir. Əsərin yazıldığı dövrdə pedaqogika müstəqil elm
olmayıb, fəlsəfənin içərisinə daxil idi. Bu səbəbdən ona fəlsəfi əsər demək
düzgün idi. Amma müasir dövrdə onun tam mənası ilə pedaqoji əsər olduğu
qəbul edilməlidir.
Fikrimizin təsdiqi üçün daha bir dəlil Tusinin insanların can atmalı
olduğu ən ali mənəvi mənsəb olan kamilliyin mahiyyətini izah etməklə
qalmayıb, ona çatmağın yollarının məhz düzgün təşkil edilmiş özünütərbiyədən
keçməsi olduğunu əsaslandırmasıdır.
Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsərində kamilliyin mahiyyətini, onu əldə etməyin
yollarını göstərmişdir. Tusiyə görə nitq nəfsində iki: elmi və əməli qüvvə
olduğu kimi, insanın kamilliyi də iki cür olur: elmi və əməli.
Elmi kamillik qüvvəsinin izahı insani kamilliyin mahiyyətini təşkil edir,
bu qüvvət insanı elm öyrənməyə, maarifə yiyələnməyə yönəldir. Yalnız bu
halda varlıqların dərəcələrini müəyyənləşdirə bilmək, həqiqətlərin mahiyyətinə
nüfuz etmək mümkün olur ki, Tusiyə görə kamilliyin bu dərəcəsi mütləq
həqiqəti dərk etməyin yeganə yoludur. Bu məsələnin izahında Tusi filosof tərbiyəçidir.
Əməli qüvvət kamilliyinin şərhində isə Tusi tərbiyəçi – filosofdur. Tusiyə görə əməli kamillik qüvvəsi insanın malik olduğu imkanları öz fəaliyyəti ilə
ən optimal şəkildə uyğunlaşdırmasını təmin edir. Yalnız bu halda əxlaq
münasib, xoşagələn şəkildə tərbiyələnər.
Tusinin təliminə əsasən kamilliyin bu səviyyəsini əxlaqi kamillik hesab
etmək lazımdır və bu, kamilliyin birinci dərəcəsidir. Bundan sonra kamilliyin o
biri dərəcələri – evqurma, şəhərsalma işləri gəlir. İradə, inam, imkan və əhvallar düzgün fəaliyyətlə ahəngdar bir silsilə əmələ gətirə bilsələr, onların
hamısına arzu etdikləri bir xoşbəxtlik nəsib olar.
Tusinin fikrincə, kamilliyə çatmaq üçün insanın məqsədəuyğun
fəaliyyəti, çalışması lazımdır. Bu fəaliyyət isə müəyyən əsaslara, başlıcası isə
elmə söykənməlidir. Əslində elm və əməl bir-birindən ayrı faydasızdır və
onların heç biri ayrılıqda gözlənilən səmərəni verə bilməz. Tusi bu asılılığı
kamilliyə çatmağın əsas şərti kimi belə izah edir:
“... elm əməlsiz məhv olar, əməl isə elmsiz mümkün deyildir. Deməli,
elm (bilik) başlanğıc, əməl son, elm səbəb, əməl nəticədir. Hər ikisinin üzvi
birləşməsindən ibarət olan kamillik insana aid olduğu üçün onu məqsəd
adlandırırıq. “Kamillik” və “məqsəd” daxili mənaca bir-birinə çox yaxındır,
onları yalnız müqayisə ilə fərqləndirmək olar: nə qədər ki, qüvvədir, həyata
keçməyibdir – məqsəddir, elə ki, fəaliyyətə çevrildi, yerinə yetirildi, oldu
kamillik”.
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Bu fikirdən belə bir nəticə çıxarmaq olar: əvvələn, kamillik insana aid
keyfiyyət olub, həyatı ağılla qurmaq üçün elm, bilik əldə etməklə ilkin, əsas
imkana sahib olmaqdan başlayır. İkincisi, yalnız fəaliyyət bu imkanı kamilliyə
çevirə bilir.
Başqa bir yerdə bir çox həyati misallar gətirməklə kamilliyə çatmaq
məqsədinin həm də əxlaqi naqisliyi bilməkdən qaynaqlana biləcəyini sübut
edir. Onun fikrincə, insani nəfsi kamilləşdirməyin məqsədi onun xeyir və
səadətə çatmasıdır. “... naqisliyini bilməklə, onu kamilliyə çatdırmaq arzusu
yaransın və bu arzu yerinə yetirilmək üçün fəaliyyətə başlansın, müvəffəqiyyət
əldə edildikcə, həvəs artsın, kamilliyə yiyələnmək, məqsədə çatmaq inamı
güclənsin” [3, s. 60].
II. DÜZGÜN TƏŞKİL EDİLMİŞ TƏRBİYƏ ƏXLAQİ
SAFLIĞIN MƏRHƏLƏLƏRLƏ APARILMASINA ƏSASLANMALIDIR
Nəsrəddin Tusinin “tərbiyə fəlsəfəsi” bütövlükdə insan həyatının
mahiyyətini ifadə edən hikmət haqqında təlimin bir hissəsidir. Hər şeyi olduğu
kimi dərk edən, varlıqların həqiqətən necə olduqlarını təsəvvür edən, eyni
zamanda gizli qüvvələri ortaya çıxarmaq, müxtəlif sənət və peşələrdən fayda
götürmək, müxtəlif iş vərdişləri əldə etmək üçün fəaliyyət göstərən adamı Tusi
ən kamil insan hesab edir. Beləliklə, Tusiyə görə kamil insan kimi
formalaşmaq (və ya formalaşdırılmaq) üçün insan şəxsi iradəsindən asılı
olmayan nəzəri hikmətə və fəaliyyət və iradəsindən asılı olan əməli hikmətə
yiyələnməlidir. İnsanın tərbiyə edilməsi barədə Tusi fəlsəfəsini də məhz bu
müddəalar təşkil edir. Onun insan tərbiyəsi haqqında fikirləri məhz əməli
hikmətin şərh edilməsi zamanı meydana çıxır.
Əməli hikmət anlayışı bugünkü mənada “geniş mənada tərbiyə” kimi
baş düşülə bilər. “Əməli hikmət insanın iradi hərəkətlərini məqsədəuyğun
şəkildə idarə etməsinə, sənət və peşəni, həyatlarını nizama salmaq, məişətlərini
təmin etmək, rifah hallarını get-gedə yaxşılaşdırıb kamala çatdırmaq bacarığına
deyilir.” [4, s. 37].
Göründüyü kimi, burada insanın bütün həyatı boyu rifah içində
yaşamağını təmin edəcək bacarıqlara yiyələnməli olduğu zəruri sayılmışdır.
Beləliklə, Tusi tərbiyənin həyat boyu davam etdiriləcək proses olduğunu qəbul
edir. Bu prosesin müəyyən hissəsi öyrədənin təsiri altında aparılmalıdır. Tusi
təlimində “öyrədən” ata-ana və müəllimlərdir. Lakin ətraf mühitin də tərbiyədə
rol oynaya biləcəyini (daha çox mənfi təsir göstərəcəyini) dəfələrlə qeyd
etmişdir.
Tusi insanı yaradılışdan tərbiyəyə möhtac varlıq hesab edir və həyatın
ayrı-ayrı dövrlərində tərbiyənin məzmununun fərqli olduğunu təsdiq edir.
Onun fikrincə, insanların ömürlərinin lap ilk çağlarından ata-ana tərbiyəsinə,
sonra şəriət qayda-qanunlarına, daha sonra əxlaq və əqidənin saflaşdırılmasına,
hikmətə çatmasına ehtiyacları vardır.
Tusi tərbiyənin mahiyyətinin daha çox mənəviyyatla bağlı olduğunu
bildiyindəndir ki, “öyrədən” qismində ilk amil kimi, insanın mənəvi aləmini –
vicdanını qəbul edir, digər tərbiyəçilər ondan sonra gələnlərdir. “Bütün
camaatın ilk mürəbbisi, ümumiyyətlə, onun vicdan səsi olar, ikinci tərbiyəçiləri
təmiz, əqidəli, düzgün fikirli adamlar olarlar ki, bunlardan hikmət öyrənib,
tədricən kamillik dərəcələrinə yiyələnirlər.” [4, s. 80].
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Tusinin tərbiyə barədə fikirlərinin əsasını məqsədəuyğun, mütəşəkkil
tərbiyə prosesinin şəxsiyyətin formalaşmasında müstəsna roluna inam təşkil
edir. Tusiyə görə insanın xoşbəxtlik və bədbəxtliyi onun mənəvi qüvvələrinin–
fikir, ağıl, şüur və iradəsinin ixtiyarına verilmişdir. Lakin bu qüvvələr öz fitri
səviyyələrində qalsalar, insanın mənəvi inkişafını təmin edə bilməzlər. Əgər
insan “düzgün, ardıcıl, məqsədəuyğun, müstəqim xətlə (ən qısa yolla) hərəkət
etsə, tədriclə elm, mədəniyyət, bilik və hikmətə yiyələnsə (yəni tərbiyə olunsa
– İ.Ə) təkamülə qadir olan fitri istedadı hədləri aşaraq onu bir mərtəbədən
başqa bir mərtəbəyə, bir dərəcədən o biri dərəcəyə yüksəldər...” [2, s. 53].
“Əxlaqi-Nasiri” əsərinin araşdırdığımız mövzu baxımından tədqiqi göstərir ki, Tusi yuxarıdakı iqtibasda verilmiş “düzgün, ardıcıl, məqsəduyğun, müstəqim xətlə” sözləri ilə tərbiyə prosesinin (Tusinin təbirincə tərbiyənin) səmərəlilik şərtlərini xarakterizə etmişdir. Bu şərtlərdən biri olan ardıcıllıq, yəni
prosesi təşkil edən elementlərin müəyyən sistem halında, biri digərinin üzərində qurularaq onu əvəzetməsi ilə, ən sadə, ancaq ən əsas olandan başlayaraq öyrətmə, başqa sözlə, desək, mərhələli tərbiyə anlayışı mühüm yer tutur.
Məlumdur ki, Tusi insanın tərbiyə edilməsi dedikdə, ona həyatı boyu
lazım olacaq bütün zəruri biliklər və mənəvi keyfiyyətlər aşılanması prosesini
başa düşürdü. Təsadüfi deyildir ki, bizim bu gün uşaqların tərbiyəsi kimi başa
düşdüyümüz məsələləri böyük mütəfəkkir “Evdarlıq elmi haqqında” adlı fəsildə vermişdir.
Beləliklə, Tusiyə görə kamil insan tərbiyəsi üç mərhələdən keçməlidir:
əxlaqın saflaşdırılması, evdarlıq elmi və ölkəni (şəhərləri) idarə etmə qaydalarının öyrədilməsi.
Bu mərhələlərin hər birində də öyrədiləcək keyfiyyətlərin ardıcıllığının,
mərhələliliyinin gözlənilməsi şərti əsas götürülmüşdür.
Əxlaqın saflaşdırılması “əxlaq elmi”nin tədqiqat obyektidir. Bu elmin
mövzusunu insanın iradəsindən asılı olan, onun yaxşı və pis əməllərini doğuran
insan mənəviyyatı təşkil edir. Tusiyə görə, əxlaqı saflaşdırmaq qabiliyyətinə
yiyələnmək üçün hər şeydən əvvəl, insani mənəviyyatın (insani-nəfsin) nədən
ibarət olduğunu, onun ən yüksək – kamillik dərəcəsinin hüdudlarını, mənəvi
qüvvələrin sayını bilmək lazımdır. Mənəvi qüvvələrdən düzgün istifadə edildikdə insanı səadətə və xoşbəxtliyə çatdırmağın yollarına yiyələnmək mümkündür. Eyni zamanda, bu qüvvələrin köməkliyi ilə bəyənilən əxlaqa mane
olan səbəbləri də müəyyənləşdirmək və qarşısını almaq olar.
Müasir elmi pedaqogikada çox vaxt tərbiyənin əsas məqsədini insanda
müəyyən arzuolunan keyfiyyətlərin yaradılması ilə bitmiş hesab edirlər.
Tusinin tərbiyə fəlsəfəsində isə bu hal tərbiyənin yalnız birinci mərhələsinin
sonudur. Tərbiyənin tam olması üçün müəyyən əxlaqi (tərbiyəvi) əsasların
cilalanması lazımdır. Yəni insani keyfiyyətlər yaradıla, inkişaf etdirilə və
formalaşdırıla bilər.
Nəsrəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsəri məhz bu ardıcıllığı təmin edən
hikmətin şərhinə həsr edilmişdir.
Bu əsaslar üç qüvvə şəklində mövcud olur. Birincilər insanın xoşuna gələn şeylər vasitəsilə onu cəzb edir. Tusi bu qüvvəni “şəhvət” adlandırır. İkincilər xoşagəlməyən, zərərli şeyləri dəf etmək, şəxsiyyəti mühafizə etmək vəzifəsini həyata keçirir. Bu, “qəzəb” qüvvəsi adlanır. Nitq və müqayisənin əsası
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olan üçüncü qüvvə insanın əqli kateqoriyalarından istifadə edərək ümumiləşdirmələr aparması ilə müşayiət olunur.
Tusi hər üç qüvvənin insan həyatında müsbət roluna nail olmaq üçün
onların bir proses halında birləşdirilməsini zəruri sayır. “Deməli fəzilət sahibi
olmaq istəyənlər istənilən kamala çatmaq üçün bu qanuna riayət etməli,
qüvvələrin saflaşdırıb cilalanmasında təbiətin istifadə etdiyi üsulları əsas
götürməlidir: əvvəlcə şəhvət, sonra qəzəb, daha sonra isə ehtiras qüvvələrini
mötədilləşdirmək (“mötədil” – mülayim, aza qane olmaq – İ.Ə.) lazımdır.” [4,
s. 111].
Tusi kamil insan tərbiyəsinin ikinci mərhələsi kimi “evdarlıq elmi”nə
yiyələnməyi qəbul etmişdir. “Kitabın yazılma səbəbi haqqında” adlı hissədən
bəlli olduğu kimi, Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsərini həm də “şəhərlər salmaq və ev
qurmaq” fəsillərini işləmək xatirinə yazmışdır. Digər tərəfdən, əsərin tədqiqi
göstərir ki, “Əxlaqın saflaşdırılması fəsli” daha çox məlum hikmət barədə Tusiyə qədərki görkəmli filosofların fikirlərinin şərhindən ibarət olduğu halda,
son iki fəsildə daha çox Tusinin şəxsi fikirləri öz əksini tapmışdır.
Tusi “ev qurmaq” dedikdə ailə qurmaq, ailənin nizama salınması, qorunması, ailədaxili münasibətlər, ailə üzvləri arasında məsuliyyət, ailənin iqtisadi
əsasları, ailənin gəlirləri, ailə başçısı, ər - arvad münasibətləri və s. kimi məsələləri nəzərdə tuturdu. Onun fikrincə, düzgün qurulmuş ailə tərbiyəsi müxtəlif təbiətlərə və qabiliyyətlərə malik olmalarına baxmayaraq ailənin bütün
üzvlərinin vahid məqsəd ətrafında birgə fəaliyyət göstərməsi deməkdir.
Tusinin övlad saxlamaq və tərbiyə etmək qaydaları haqqında fikirləri bu
gün də milli tərbiyə sisteminin əsas müddəalarını təşkil edəcək qiymətini saxlamaqdadır.
Uşağın tərbiyə edilməsi ardıcıllığı – mərhələləri barədə Tusinin fikirlərini ümumi şəkildə təxminən bu cür ifadə etmək olar:
1. Nümunələr əsasında ilkin davranış qaydaları, adət-ənənələr və dini
vəzifələr öyrədilməsi.
2. Sərvətin, mal-dövlətin, mülkün və sairənin insanın sağlamlığı və mənalı
həyatı üçün olduğunun öyrədilməsi.
3. Hər kəsin öz qabiliyyətlərinə və maraqlarına müvafiq sahəyə dair bilik
və bacarıqlar qazanmağa, peşə seçməyə yönəldilməsi.
Tərbiyə mərhələləri, onların ardıcıllığının zəruriliyi barədə Tusi təliminə dair bu qısa yazını Tusinin öz sözləri ilə bitirmək istəyirik: “Sənət və peşə
fənlərində öyrətmək və öyrənmək sırası vardır, burada hər işə başlayarkən
böyük diqqət, səbir, əmək, iradə və ardıcıllıq tələb olunur.”
Tusinin tərbiyə haqqında təliminin müasir dövr tərbiyə sahəsindəki
problemlər baxımından diqqətlə təhlili milli tərbiyə sisteminin etnik-psixoloji
xüsusiyyətlər baxımından da düzgün qurulmasına əvəzsiz köməyi ola bilər.
III. KAMİLLİK İNSAN MƏNƏVİYYATININ ZƏNGİNLƏŞMƏSİNƏ
ƏSASLANIR
Tusi hesab edir ki, əxlaq haqqında təlim insani nəfsin, şüurun nə
olduğunu, onun kamilliyi və mahiyyətinin harada olduğunu, lazımi şəkildə
düzgün istifadə edildikdə insanı arzu edilən xoşbəxtlik və kamilliyə aparıb
çıxaran qüvvələrin hansılar olduğunu öyrənib bilməklə başlamalıdır. Yəni
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insanın qurtuluş və bədbəxtliyinə bais olacaq nəfsin təmizlənməsi və ya
çirkləndirilməsinin nəyə dayandığını bilmək lazımdır.
N.Tusinin bəhs etdiyi “nəfs” məfhumunun müasir dildə bir mənalı
ifadəsinə (tərcüməsinə) rast gəlmədik. “Nəfs” termininin ifadə etdiyi mahiyyət
baxımından məsələyə yanaşdıqda bəzən “şüur”, bəzən isə “ruh” məfhumlarına
yaxınlaşır. Belə hesab edirik ki, “Əxlaqi - Nasiri” əsərində bu söz daha çox
“ruh” məfhumunu ifadəsi məqsədilə işlədilmişdir.
Bu fikri onunla əsaslandırırıq ki, Tusi “Əxlaqın saflaşdırılması” adlı
birinci məqalənin üçüncü fəslində “nəfs” adı altında bir neçə fərqli anlamların
ifadə edildiyini göstərərək yazır: “Birincisi, bitki (nəbati) nəfsdir. Onun təzahür
formaları bitki siniflərini, heyvan növlərini və insan fərdlərini əhatə edir.
İkincisi heyvani nəfsdir. Bu nəfsin təzahürü ayrı-ayrı heyvan növləri ilə
məhdudlaşır. Üçüncüsü isə insani nəfsdir ki, bununla insan növü digər
heyvanlardan ayrılır və bu insana aiddir” [3, s. 35].
Göründüyü kimi, bu bölgüdən qədim filosofların “ruh və onun
növləri” haqqında fikirləri aşkar duyulmaqdadır. Bu təlimlərdə isə “bitki ruhu”,
“heyvan ruhu” və “insan ruhu”ndan bəhs edilir.
Eləcə də, “Düşünən nəfs” deyilən insani nəfsin bilinməsi” adlı ikinci
fəsildə nəfs haqqında isbata ehtiyacı olan bir neçə şeyin izahından sonra nəfsin
bədənlə nisbəti barədə yazır: “Bunları deməkdə məqsədimiz odur ki, bu elmlə
məşğul olan hər kəs aydın dərk etsin ki, bədən sənətkar və ustaların alət və
vəsaitləri kimi nəfsin bir alət və vasitəsidir, yoxsa bəzilərinin düşündükləri
kimi, bədən nəfsin mahalı və məkanı deyildir, çünki nəfs mahal və məkanla
əlaqəli olan və ya cismani deyildir. Buna görə də bədənin nəfsə nisbətən ölümü
sənət adamlarının alətlərinin itməsi kimidir” [2, s. 34]
Göründüyü kimi, burada da nəfsin ölümsüzlüyü, bədənin isə ölümlü
olmasından bəhs edilir ki, bu da bədənlə ruhun nisbəti məsələsinin eynidir.
N.Tusi ruh və şüur məsələlərinin izahında daha da irəli gedərək bütün
canlılarda ruh qüvvələrinin olduğunu, lakin mahiyyətcə fərqləndiklərini izah
edə bilmişdir.
“Bitki ruhu”nun bütün canlılar üçün ümumi olan qüvvəsinin qidalandırıcı
qüvvə olduğunu qəbul etmək olar.
“Heyvani ruh”a aid olan qüvvələr həm heyvanlara, həm də insanlara
aiddir.
Həm də diqqət edilsə, birinci növ heyvani qüvvələr (idraki-ali) insanlarla
heyvanlar arasında daha çox oxşarlığa malikdirlər.
Tusinin fikrincə, “insani-nəfsi” (insan ruhunu) bütün heyvani-nəfslərdən
ayıran bir qüvvə vardır ki, ona nitq qüvvəsi deyilir. Bu qüvvə heç bir əlavə
vasitəyə (alətə) ehtiyac olmadan dərk ediləsi şeyləri bir-birindən fərqləndirə
bilir [4, s. 48]. Maraqlıdır ki, Tusi “nitq qüvvəsi”nin təzahür formaları sırasına
“nəzəri ağıl” və “əməli (praktik) ağıl”ı daxil edir.
“Bu qüvvə varlıqların həqiqətən necə olduqlarını bilməyə, əqli
kateqoriyaların mahiyyətini kəşf etməyə yönəldikdə ona “nəzəri əql”, lakin
obyektlərə, xeyirli və zərərli işləri biri-birindən ayırmağa, peşə və sənəti,
dolanacaq və məişət nizama salmağa yönəldikdə ona əməli əql deyirlər.” [1. s.
49].
Diqqət edilsə, bu deyilənlərdən o nəticəyə gəlmək olar ki, ağıl şüurluluğun əsas əlaməti, belə demək mümkündürsə, şüurun təzahür formalarından
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biridir. N.Tusi İnsan şüurunun mahiyyəti məsələsinin izahına, ümumiyyətlə
bütün varlıqların “mütləq nəfs” tərəfindən yaradılması və onların hər birində
bu nəfsin keyfiyyətinin onların mərtəbələrinə uyğun şəkildə var olduğunu
göstərməklə başlayır.
Tusi bitkilərdə və heyvanlarda şüurun iradi hərəkət, tanıma, reaksiya vermə, faydalıları əldə etmə, zərərliləri dəf etmə, maneələri aradan qaldırma, üstünlük, qələbə meyilləri şəklində büruzə verildiyini, insanlarda isə əqli
kateqoriyaların dərki, xeyirli və zərərli işləri fərqləndirə bilmək kimi
keyfiyyətdə olduğunu göstərir.
Tusinin mənəviyyat haqqında təliminə görə bitkilərin, heyvanların və insanların idrakında və mənəvi qüvvələrində hər növ üçün inkişaf həddi vardır.
Məsələn, bitkilərin tozlanmaya və nəsli davam etdirməyə qabil olmayanları sadə qüvvələrin təsiri altında cansız cisimlərdən sonrakı mahiyyətdədirlər, ancaq
ali bitkilərdən eləsi var ki, o, daha çox heyvanlarla ortaq ruha malik olur. Tusi
buna misal olaraq xurma ağacını göstərir və onda olan mənəvi xüsusiyyətləri
sadalayır. Bu xüsusiyyətlər isə bioloji mahiyyətli deyil, mənəvi, ruhi xüsusiyyətlərdir. Başqa canlılar başı kəsiləndə, ürəkdən yaralananda, suda batanda necə olursa, xurma da bəzi cəhətlərdən elə olur. “Bəzi əkinçilər xurma ağacının
daha heyrətləndirici bir özəlliyindən bəhs edirlər ki, o da bir xurma ağacının
yalnız bir xurma ağacına meyilli olması, ondan başqa hər hansı başqa ağacdan
mayalanmağı qəbul etməməsidir.
Onun heyvanlara çatması üçün yalnız bir şey qalır: yerindən qalxıb
yemək axtarmaq üçün hərəkət etməsi. Buna görədir ki, Həzrəti Peyğəmbər
(s.ə.v) demişdir: “Bibiniz olan xurma ağacına hörmətlə davranın! Çünki xurma
ağacı Adəmin palçığının artıq qalanından yaradılmışdır.” [3, s. 39].
Buraya qədər deyilənlərdən aydın olur ki, Tusi mənəviyyatın mahiyyətini
göstərməkdən ötrü yaradılmışların təkamül dərəcələrini fərqləndirmişdir. Özünün də yazdığı kimi, insan kainatda olan təkamül mərhələlərinin ortasında yaradılmışdır. Fitrətinə görə aşağı dərəcədəkilərlə əlaqədar olan insan, şüuru, ağlı
və iradəsi nəticəsində kamillik dərəcəsinə yüksələ bilir.
Tusinin fikrincə, bitkilərin, heyvanların və insanların maddi və mənəvi
ehtiyacları vardır. Fərqli olan budur ki, bitki və heyvanlarda maddi və mənəvi
ehtiyaclarını ödəmək üçün zəruri olan qüvvələr onların təbiətində ən əlverişli
şəkildə verilmişdir.
İnsan isə istər maddi, istərsə mənəvi ehtiyaclarını bacardığı ən yaxşı
üsulla özü əldə etməlidir. Bunun üçün isə yaradılışdan ona bitki və heyvanlarda
olmayan mənəvi qüvvələr verilmişdir. Tusi bu qüvvələrin birini “mənəviyyat”
adlandırır və onun şüur, ağıl, iradə və fikir vasitəsilə formalaşdığı, zənginləşdiyi və inkişaf etdiyini qəbul edir.
Pedaqoji baxımdan təhlil etdiyimiz “Əxlaqi-Nasiri” əsərində N.Tusi
“mənəviyyatın insan həyatında rolu nədir?”, “mənəviyyatı dəyişmək, yenidən
formalaşdırmaq olarmı?” kimi məsələləri Şərq filosoflarına məxsus müdrikanə
bir tərzdə izah etmişdir. Onun insanın mahiyyəti, digər yaradılmışlardan aşkar
və gizli fərqləri barədə təlimini tam dərk etmək iddiasından uzaq olaraq, insan
mənəviyyatı, onun xüsusiyyətləri, təzahür formaları haqda fikirlərini tədqiqatımızın tələbi çərçivəsində izah etməyə çalışırıq.
Tusinin fikrincə, insanların heç bir varlıqla şərik olmayan bir xüsusiyyəti
var ki, o da mənalı nitqdir. “Buradakı məna əqli kateqoriyaların dərki,
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biliklərin möhkəmləndirilməsi, məfhumların fərqləndirilməsi mənasıdır ki,
onun vasitəsilə yaxşılıq – pislikdən, gözəllik – eybəcərlikdən, şərafət – qəbahətdən ayırd edilir və iradənin dəxaləti ilə onlar dəyişdirilir.” [4, s. 54].
Göstərilən iqtibasda bizim üçün maraqlı olan odur ki, Tusi insanı
fərqləndirən mənanı şüur, ağıl, iradənin vəhdəti kimi qəbul edir. İnsanın
xoşbəxtlik və bədbəxtliyinin əsas səbəbi də bu qüvvənin düzgün istifadəsindən
asılıdır.
Tusiyə görə, insan mənəviyyatı kamilləşdirilə bilər. Bu kamilləşmənin
əsas məqsədini Tusi “xeyir” və “səadətə” çatmaq hesab edir və səadətə
çatmağın yolunu bu cür müəyyən edir: “Deməli, səadətə çatmağın yolu hikmət
təbiətli zövqlərin ardınca getmək, başqa şeylərə göz yumub, yalnız onu özünə
şüar etməkdən ibarətdir, bu təbiətə yiyələndikdə möhkəmlik lazımdır ki, o,
əbədi və həmişəlik olsun, “mütləq səadət” əbədi qalan, dəyişilib məhv
olmayan, təbəddülat və inhitata uğramayan, zamanın gərdişindən, fələyin
dövranından qorxmayan səadətdir” [4, s. 72].
Tusi mənəvi məsələlərdən danışarkən insanların fərqli xasiyyətə malik
olduqlarını qeyd etmişdir.
Onun fikrincə xasiyyət – ağıl və düşüncəyə ehtiyac olmadan nəfsi asanlıqla fəaliyyət göstərməyə məcbur edən fitri xüsusiyyətdir.
Tusinin böyüklüyü ondadır ki, o, özünəqədərki qüdrətli elm və fikir
xadimlərinin bütün əsərlərini oxuyub, tədqiq etdiyi problemlər baxımından
onların dərin təhlilinə varır və sonda onlardan hansının həqiqətə daha yaxın
olduğunu qeyd etməklə yanaşı, öz qənaətini də sübutlarla əsaslandırır.
Bu məsələdə də bu cürdür. Tusi yazır ki, bir qisim filosoflar bəzi
xasiyyətlərin fitri, bəzilərinin isə başqa səbəblərdən yarandığını və təcrübə
nəticəsində möhkəmləndiyini, sabitləşdiyini deyirlər: başqa bir qisim isə bütün
xasiyyətlərin təbii (fitri) olduğunu və onun dəyişilməsinin qeyrimümkünlüyünü iddia edirlər; digərləri isə hesab edir ki, xasiyyət nə fitridir, nə
də qeyri-fitri, bəlkə insan elə yaranmışdır ki, istədiyi xasiyyətə yiyələnə bilər;
müxtəlif insan təbəqələrində təsadüf edilən xasiyyətlər əvvəlcə iradi-ixtiyari
şəkildə aşılanır, sonra təcrübə, təkrar, vərdiş nəticəsində xasiyyətə çevrilir.
“Əxlaqi - Nasiri” əsərinin “Məqsədlər haqqında” adlı ikinci hissənin birinci fəslində Tusi Calinus (Qalen Klavdi) və Aristatalis (Aristotel) təlimlərin
təhlil edərək göstərir ki, Calinusun fikrincə, adamların bəziləri öz fitrəti
etibarilə xeyir, bəziləri şər, qalanları isə orta təbiətlidir, ikisinin arasında olar,
həm bunu qəbul edə bilər həm onu. Bəzi insanlar xeyir təbiətli olur və heç vaxt
dəyişilmirlər, lakin bunlar azdırlar; bir qismi şər təbiətlidirlər, bunlar da
dəyişmirlər, xeyiri qəbul etmirlər, amma çoxdurlar; yerdə qalanlar ortadırlar:
yaxşılarla dostluq edəndə yaxşı olurlar, pislərə qoşulanda pis.
Aristotel özünün “Əxlaq” və “Kateqoriyalar” kitablarında deyir ki, pis
adamlar təlim və tərbiyə sayəsində yaxşı olurlar. Bu hökm mütləq olmasa da,
öyüd və nəsihətlərin təkrarlanması, öyrətmə və tərbiyənin davamlılığı və
bəyənilən tənbihlərlə onlara nəzarət etmək hər zaman bir nəticə verəcəkdir.
Tusi insanın mənəvi xüsusiyyətlərinin dəyişkənliyini qəbul edir və deyir
ki, əgər xasiyyət mütləq fitri olsaydı, ağıllı adamlar öz uşaqlarının tərbiyəsi və
cavanların əxlaqlarının saflaşdırılması, formalaşdırılması, möhkəmləndirilməsi
və adət halına salınmasını məsləhət görməz və özləri də bununla məşğul
olmazdılar.
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“Əxlaqi-Nasiri” əsərindən məlum olur ki, Tusi digər elm sahələrində
olduğu kimi öz fəlsəfi psixoloji, pedaqoji görüşlərini də təkcə özünəqədərki
elmi baxışların incələnməsi, öyrənilməsi, əqli nəticələr çıxarılaraq
ümumiləşdirilməsindən doğan nəzəri əsaslar üzərində deyil, bilavasitə gündəlik
həyatın, insanların öyrənilməsi, müşahidə və təhlilindən meydana gələn təcrübi
əsaslar üzərində yaratmışdır. Məsələn, mənəvi xasiyyətlərin dəyişə bilən
olduğunu, inkişaf etdirilə biləcəyini əsaslandırarkən bu qənaətin apardığı
müşahidələrin nəticəsi olduğunu qeyd edir: “Uşaqlar üzərində aparılan
müşahidələr göstərir ki, onlardan bəziləri tez tərbiyə qəbul edən olur, bəziləri
gec, bir qismi isə heç tərbiyə olunmaq bilmirlər. Onların hərəsində öz
məcazlarına uyğun həyalılıq, sırtıqlıq, əliaçıqlıq, xəsislik, rəhmdillik və bu
kimi hallar təzahür edər. Bundan əlavə, onların bəziləri təbiətlərinə əks olan
xüsusiyyətləri asan, bəziləri çətin, bəziləri orta qəbul edirlər, bəziləri heç qəbul
etmirlər. Ona görə də bəziləri xeyirxah, bəziləri bədxah, bəziləri isə orta
olurlar, hərə öz əxlaqına görə, çünki davranış əxlaqın göstəricisidir” [4, s. 80].
Bu təhlildən sonra Tusi insanın fitrətində olan və ya müxtəlif təsirlər
nəticəsində sonradan yaranan xasiyyətin lazımi istiqamətdə formalaşdırılmasının əhəmiyyətini və yollarını göstərir. Onun fikrincə, təlim-tərbiyə işində
ehmallıq göstərilsə, yəni lazımı diqqət yetirilməsə, fikir verilməsə, “hər kəsin
cilovu öz təbiətinin ixtiyarına verilsə”, o, ömrü boyu hansı xasiyyətdə
doğulmuşsa elə də qalar: “bəziləri quduzluq zəncirində, bir dəstəsi şəhvət
girdabında, bir qismi hərislik pəncəsində, bir hissəsi təkəbbür caynağında”.
Tusinin fikrincə bütün insanların ilk tərbiyəçisi İlahi Qanundur (namusiilahi) ki, çox vaxt insanın vicdanını müəyyən edir. Yalnız ikinci tərbiyəçiləri
filosoflar, düzgün əqidəli adamlardır ki, onlardan hikmət öyrənib kamillik
dərəcəsinə çatmaq olar. Beləliklə, Tusi belə bir qənaətə gəlir ki, valideynlər hər
şeydən əvvəl uşaqlarına vicdanlı olmağı öyrətməli və müxtəlif təlim-tərbiyəvi
təsirlərə alışdırmalıdırlar.
Bəhs olunanların ümumi nəticəsi kimi qeyd etməyi lazım bilirik ki,
Tusiyə görə hər cür varlığın mahiyyətində “nəfs qüvvəsi” mövcuddur. Hər bir
varlığın mayasında Uca Yaradanın nuru vardır. Bu nur canlı aləmdə “bitki
nəfsi”, “heyvani-nəfs” və “insani-nəfs” şəklindədir. İnsani nəfs elə bir sadə
cövhərə deyilir ki, özü də daxil olmaqla ağılın dərk etdiyi hər nə varsa, hamısı
onun sayəsində olur. O cövhər nə cisimdir, nə də cismani, o, hiss orqanlarının
heç biri ilə duyula bilməz.
Mənəvi qüvvələr insan həyatının mənasını müəyyən edir. Mənəviyyatın
tərbiyə edilməsi, zənginləşdirilməsi mümkündür. İnsan şüuru, ağlı, iradəsi və
vicdanı sayəsində inkişaf edərək kamilləşə bilər.
Nəticə
Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində dərin fəlsəfi kateqoriya olan
əxlaq və onun təzahür formalarından bəhs edilsə də, müasir elmi baxımdan
təhlili aydın göstərir ki, əsər daha çox pedaqoji məsələlərin şərhinə həsr
olunmuşdur.
“Əxlaqi-Nasiri” yarandığı dövr üçün mükəmməl hesab edilən əxlaqın –
insan kamilliyinin mahiyyəti, bu kamilliyin təzahürlərindən olan əxlaqi
keyfiyyətlər, onların formalaşdırılmasının mümkünlüyü və zəruriliyi, əxlaqa
zidd – naqis keyfiyyətlərin aradan qaldırılması yolları, ideal ailə, ailədə
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uşaqların tərbiyəsi, davranış qaydalarının, ölkəni, şəhəri idarə etməyin gənc
nəslə öyrədilməsi məsələlərindən bəhs edir.
“Kamil insan tərbiyəsi cəmiyyətin əsas məqsədidir” kimi formalaşdırdığımız bu pedaqoji paradiqmanın tətbiqi əsərdə müəyyən edilən sonrakı iki
paradiqmaya əməl edilməsi ilə mümkün ola bilir. Onları bu cür formalaşdırmaq
olar:
- Düzgün təşkil edilmiş tərbiyə əxlaqi saflığın mərhələlərlə həyata
keçirilməsinə əsaslanmalıdır.
- Kamillik insan mənəviyyatının zənginləşməsi sayəsində mümkündür.
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РЕЗЮМЕ
ИСМАИЛ АЛИЕВ
О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМАХ
В ТРУДЕ «АХЛАГИ-НАСИРИ»
В статье делается попытка исследовать вопросы, связанные с
известным произведением «Ахлаги-Насири» («Насирова Этика»)
Насираддина Туси как учебником по этике в течение примерно 800 лет
на Ближнем и Среднем Востоке. При этом популярность труда
связывается как с его философской сущностью, так и педагогической
ценностью.
С этой точки зрения педагогическая сущность работы, учение
Н.Туси о гуманитарных качествах средневековой системы образования и
путях их формирования обобщаются в форме педагогических парадигм.
В статье констатируется, что, по Туси, главной целью общества
является формирование совершенного человека, основными способами
его достижения являются поэтапный подход к нравственному
совершенствованию и обогащение человеческой морали.
Ключевые слова: Насираддин Туси, человеческое совершенство,
нравственное воспитание, моральная чистота, этапы воспитания.
SUMMARY
ISMAIL ALIYEV
ON PEDAGOGICAL PARADIGMS IN THE WORK OF
"AKHLAGI-NASIRI"
In the article, the famous work"Akhlagi-Nasiri"("Nasiri ethics") by
Nasiraddin Tusi, its reputation nearly 800 years in Near and Middle Eastern
schools, as well as the philosophical essence of the work alongside its
pedagogical values are studied. From this point of view, the pedagogical
essence of the work, the humanitarian qualities of the medieval education
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system, and the ways of their formation are summarized in the form of
pedagogical paradigms. According to the article, the purpose of the society is
to form a perfect human being. The main ways of achieving this goal are the
step-by-step approach to moral refinement and the emphasis on the enrichment
of human morality.
Key words: Nasiraddin Tusi, human perfection, moral education, moral
purity, stages of education.
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EKOLOJİ MÜHİT VƏ ONUN MÜHAFİZƏSİNƏ DAİR
EKOLOJİ TƏHSİLİN PROBLEMLƏRİ
Ekoloji problemlər o qədər çoxalıb ki, indiki dövrdə onu yalnız bir elm
çərçivəsində öyrənməklə problemi həll etmək çətinlik törədir. Ona görə
də ekologiyanı həm elm, həm də bir fənn kimi inteqrativ şəraitdə öyrənməklə
müəyyən nəticə əldə etmək olar. Beləliklə, ümumtəhsil məktəblərinin 6- ci sinfində
“Ekoloji mühit və onun muhafizəsi”nə dair mövzuların interaktiv metodlarla
tədrisi və tətbiqi prosesində təlimin səmərəliliyi yüksəlir.
Açar sözlər: Biologiya fənn kurikulumu, tədrisin prinsipləri, təfəkkür,
dünya görüşünün formalaşması, təlim prosesi, interaktiv təlim metodları,
biologiya tədrisinin xüsusiyyətləri, təlim fəaliyyəti, təlim prosesi, biologiya
təliminin məzmunu, məzmun standartları

Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair ekoloji təhsilin problemlərinin
düzgün həlli vacib məsələlərdən biridir. Hər şəxsin müəyyən həcmdə ekoloji
mühit və onun mühafizəsinə dair biliklərə malik olması zəruridir. Bu hər
şeydən əvvəl insanın özü üçün faydalıdır. Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə
dair biliklərə yiyələnmək ona görə lazımdır ki, ekosistemin tarazlığının pozulmasına yol verilməsin, təbiətə qəsd edilməsin. Bunun müqabilində ətraf
aləm çirkabdan təmizlənsin, qorunsun, zibil hara gəldi tullanmasın, zəhərli
sular çaylara, göllərə axıdılmasın, yaşıllıqlar qırılmasın, meşədəki ağaclar
qırılaraq odun sobalarına qoyulub yandırılmasın.
Yeni ekoloji dünyagörüşün yaradılmasında pedaqogikanın roluna xüsusi
əhəmiyyət verir, təlimin təşkilində ekoloji tələblərin nəzərə alınması, ekoloji
tərbiyənin ön plana çəkilməsi, əxlaq formalarına ekoloji əxlaqın daxil edilməsi,
çətin tərbiyə olunan uşaq problemində ekologiyadan istifadə edilməsini, insan
tərbiyəsinin yaranması və inkişafının ekoloji aspekti, məktəbdənkənar praktik
tərbiyə işlərinin ekoloji aspekti və s. kimi mövzular təklif edirlər. Yalnız
bunların nəticəsi kimi insanın ətraf mühitə münasibətində irəliyə doğru addım
atmaq olar.
Şagirdlərin idrak fəaliyyəti və sərbəst işləmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi onlarda ətraf mühiti dolğun qavramaqda, ekoloji şüur və təfəkkürün,
ekoloji dünyagörüşün formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Gənc nəslin, eləcə də cəmiyyətin ekoloji mədəniyyətinin fasiləsiz inkişaf etdirilməsi
təbiəti milli və ümumbəşəri sərvət kimi qorumağı qarşıya qoyur. Ekoloji
tərbiyə əxlaqi cəhətdən qiymətli və ekoloji cəhətdən məqsədəuyğun davranışı
təbiətə münasibətdə fəal, şüurlu mövqeyin formalaşmasını tələb edir. Bu mövqe insanda təbiətə məhəbbəti, onun qanunauyğunluqlarını dərk etməyi, gözəlli24
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yini qiymətləndirməyi əks etdirir. Cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı münasibəti
sistemində ahəngdarlığın zəruri amili kimi çıxış edən ekoloji tərbiyə insan
həyatının dərk edilməsinə kömək etməklə yanaşı, hərtərəfli ahəngdar inkişaf
etmiş şəxsiyyət formalaşdırmaq işində bilavasitə iştirak edir [1, s. 5].
Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair ekoloji təhsilin təşkilində
inteqrativ biologiyaya bələd olmaq xüsusi ilə vacibdir. Ekoloji mühit və onun
mühafizəsinə dair biosentrik dünyagörüşün formalaşması və biologiya sahəsində savadsızlığın aradan qaldırılması üçün insanın həyati əhəmiyyətli sahələrdə
təbiət elmi və humanitar biliklərlə inteqrasiya olunmuş bioloji biliklər sistemini
nəzərdə tutur.
Biologiya fənn kurikulumu üzrə 6-ci siniflər üçün müəyyənləşdirilmiş
insan və onun sağlamlığı məzmun xətti fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin
reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunan məzmunun zəruri hissəsidir.
Canlılar və ətraf mühit
Canlılar və ətraf mühit məzmun xətti üzrə şagirdlər canlıların bir-biri ilə
və cansız aləmlə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyənləşdirir, təbiətlə təmasda
olmaq və ondan istifadə mədəniyyətinə, ekoloji amillər və bu amillərin qarşılıqlı əlaqələri haqqında biliklərə yiyələnirlər. Əldə olunmuş bilik və bacarıqlar
qlobal və regional ekoloji problemləri doğuran səbəbləri araşdırmaqla yanaşı,
canlılar aləmindən davamlı inkişaf naminə istifadəyə imkan yaradır. Şagirdlər
Azərbaycanın flora və faunasına daxil olan canlıları tanıyır, təbiətin qorunmasında bilavasitə iştirak edirlər.
Məzmun xətti üzrə təlim nəticələri
Ümumi orta təhsil səviyyəsində məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri
Canlılar və ətraf mühit Şagird:
 canlıların bir-biri ilə və ətraf aləmlə qarşılıqlı əlaqəsini izah edir, təqdimatlar
hazırlayır;
 regional ekoloji problemlər, canlılar aləminin müxtəlifliyinin qorunması ilə
bağlı faktlar toplayır, təqdimatlar hazırlayır.
Canlılar və ətraf mühit Şagird:
 təkamüldə ekoloji amillərin rolunu izah edir, məruzə və referatlar hazırlayır;
 regional və qlobal ekoloji problemləri əlaqələndirir, referat və təqdimatlar
hazırlayır.
Məzmun standartları
VI sinif
VI sinfin sonunda şagird:
 canlılar aləmini öyrənən elm sahələrini fərqləndirir, canlıların quruluşunu,
təsnifatını, rol və əhəmiyyətini izah edir;
 biologiyaya dair laboratoriya avadanlıqlarını fərqləndirir;
 bioloji proseslər və onun pozulma hallarını izah edir, sadə hesablamalar
aparır;
 canlıların təsnifat sistemində insanın yerini müəyyənləşdirməklə onu digər
canlılardan fərqləndirir;
 sağlamlığın qorunmasında bitki və heyvanların rolunu izah edir, dərman
bitkilərini fərqləndirir;
 canlıların təbii mühitlə və bir-birilə əlaqəsini izah edir;
 bitki və heyvanlara qulluq qaydalarına əməl edir.
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Məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlar
Canlılar və ətraf mühit, Şagird:
4.1. Canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və
bacarıqlar nümayiş etdirir.
4.1.1. Canlıların ətraf mühitlə və bir-birilə əlaqəsini izah edir.
4.2. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bacarıqlar nümayiş etdirir.
4.2.1. Canlıların qorunması ilə bağlı topladığı məlumatları təqdim edir.
4.2.2. Bitki və heyvanlara qulluq qaydalarına əməl edir.
Müasir təlim, hər şeydən əvvəl inkişafetdirici olmalıdır. Müasir təlim
metodlarından istifadə dərsin keyfiyyətini və şagirdlərin təlimə marağını artırır,
onların müstəqil fəaliyyətinə geniş imkan verir. Bu baxımdan interaktiv təlim
və onun dərs zamanı tətbiqi daha faydalıdır [2].
Ölkədə aparılan təhsil islahatları, dövlət tələbləri səviyyəsində
müəllimlərə verilən müstəqillik, təhsil prosesinə yaradıcı münasibət, yeni
texnologiyaların tətbiqi, təhsilin dünya standartları səviyyəsində yenidən
qurulmasında mühüm rol oynayır. Bu islahatlar çərçivəsində ekoloji təhsilin
inkişafı və ekoloji dünyagörüşün formalaşması üçün geniş perspektivlər
yaranmışdır. Gənc nəsildə ekoloji dünyagörüşün formalaşması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər canlı təbiətə humanist münasibətin yaranmasına
səbəb olur [3, s. 4].
Şagirdlər məşğələlərdə əldə etdikləri bilikləri vaxtaşırı iştirak
etdikləri ekoloji tədbirlərdə, tədris-təcrübə sahəsində, çöl təcrübə işlərində
praktiki olaraq tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Bu cür vərdişləri tədricən inkişaf
etdirmək onlarda ekoloji tərbiyənin yaranması və möhkəmlənməsinə səbəb ola
bilər.
Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair dəsrlərdə interaktiv təlim
metodlarının tətbiqi şagirdlərdə təfəkkürün inkişafını, onların bu və ya digər
məsələ barədə düşünməyə, fikir və rəy söyləməyə, şagirdə öz fikirlərini
sərbəst, müəyyən arqumentlərlə sübut və izah etməyə, düzgün qərar çıxarmağa
geniş imkan verir. Beləliklə, təlim prosesində interaktiv üsuldan istifadə
şagirdlərə, əsasən, aşağıdakı bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələrinə imkan verir:
− Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair dərsdə fəallıq və təşəbbüskarlıq
göstərmək;
− Şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlıq etməsi və başqaları ilə işləməyi
bacarmaq;
− Şagirdlərin işgüzar fəaliyyəti;
− Müstəqil düşünmək, təhlil etmək, nəticə çıxarmaq, müqayisə etmək;
− Problemli tapşırıqların həllində təfəkkür və idraki qabiliyyətləri inkişaf
etdirmək;
− Öz təcrübəsini və biliyini təhlil etmək, sübuta yetirmək;
− Müəyyən məsələ barədə öz tənqidi münasibətlərini bildirmək;
− Riskə getmək, inadkar olmaq, təhlil və araşdırmalar aparmaq;
− Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair təlim tapşırıqlarının icrasında
mənsub olduğu qrupun mənafeyini müdafiə etmək, prinsipial, ciddi, səmimi
olmaq və qrup yoldaşlarının müvəffəqiyyət qazanmasında yardımçı olmaq.
− Ekoloji tərbiyənin etnopedaqoji əsasları, ekoloji mühit və onun
mühafizəsinin qorunması uşağa məktəbəqədər təhsildə və orta məktəb
dövründən aşılanmalıdır
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− Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair qlobal, ümumbəşəri problemdir.
Həmin problemin həll edilməsi cəmiyyətin, insanın və ətraf mühitin qarşılıqlı
fəaliyyətinin xarakteri ilə əlaqədardır.
− Ölkəmizdə sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar lazımi ekoloji
qaydalara əməl edilmədiyindən sənaye tullantıları havanı, torpağı, bağları,
çəmənlikləri, çiçəkləri, çayları, vadiləri, su hövzələrini, gölləri, hətta dənizləri
çirkləndirir, müxtəlif fəsilədən olan canlı aləmə ciddi zərər vurur, insanların
həyat şəraitini pisləşdirir, xüsusi ilə onların səhhətinə ziyan vurur, sağlamlığını
pozur. Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı
mübarizə tədbirləri genişləndirilir.
− Ç.Darvinə görə, təbiətdə bütün canlıların yaşayış uğrundakı mübarizəsi
ekoloji təlimin əsasını təşkil edir. Hazırkı ekoloji mühit və onun mühafizəsi
anlayışına həm təbii mühit, həm də sosial mühit, iqtisadiyyat, texnika,
texnologiya daxildir. Bildiyimiz kimi, insanın həyat və fəaliyyətini ətraf mühittəbiət-cəmiyyət sistemindən kənarda təsəvvür etmək olmaz. Bu vəhdət
pozulduqda isə ekoloji böhran başlayır. Buna görə uşaqların ekoloji
tərbiyəsinin günün tələbləri səviyyəsinə qaldırılması xüsusi aktuallıq kəsb edir.
− Ətraf mühiti dərindən dərk etmək üçün onun haqqında insanda etibarlı
təsəvvürlə yanaşı, elmi bilik də olmalıdır. Belə olmadıqda, təbiətin, insanın
düzgün mövqeyini, rolunu müəyyən etmək mümkün deyil. Çünki bir çox təbii
proseslərin mərkəzində bilavasitə insan durur. İnsan təbiətə əl gəzdirdikdən
sonra özü mürəkkəb prosesləri qarışdırır, birləşdirir. Meydana çıxmış yeni
prosesi insan yenidən dərk edir və sonra onun mənbəyini axtarmağa başlayır.
− Buna görə də, hər bir müəllim – tərbiyəçi, uşağa yalnız qanunla anlayışları
öyrətməklə kifayətlənməməli, onların diqqətini ekoloji məsələlərə və mühafizə
ilə əlaqədar biliklərə də cəlb etməlidirlər. İşin bu cür aparılması təbiətlə tərbiyənin üzvü surətdə əlaqələndirilməsi üçün geniş zəmin hazırlayır.
− İnsan-təbiət probleminin vahid yolu haçalanmış, vəzifə ikiləşmiş, iki əsas
fəaliyyət xətti meydana çıxmışdır. Əgər əvvəllər təbiəti daha yaxşı öyrənmək,
onun sirləri aləminə dərindən nüfuz etmək yeganə bəşəri məqsəd idisə, indi
onunla yanaşı, təbiətin qorunması, onun “hüquqlarının” müdafiə edilməsi
zamanı ən aktual məsələlərindən birinə çevrilmişdir.
− Təbiətə və onun sərvətlərinə insan təsirinin xarakteri hazırlığından, tərbiyəsindən, əqidəsindən, inamından, bir sözlə, əsl vətəndaş olmasından asılıdır. Elə
bu səbəbdən də məktəblərimizin təlim – tərbiyə vəzifələri sırasında təbiəti mühafizə tərbiyəsi özünəməxsus yerlərdən birini tutmalı, şagirdlərə ekoloji məzmunlu biliklər verməli, onlara ekoloji tərbiyənin aşılanmasına diqqət artırılmalıdır.
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РЕЗЮМЕ
РАУФ СУЛТАНОВ,
АСИФ АХУНДОВ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ И ЕЕ ОХРАНЕ
Экологические проблемы увеличились настолько, что трудно решить
их, изучив в рамках одной науки. Поэтому, изучая экологию как науку и
предмет в интегративной среде, можно добиться определенных результатов.
Таким образом повышается эффективность в процессе обучения и внедрения
интерактивных методов обучения в 6 классе общеобразовательных школ по
теме «Экологическая среда и ее охрана».
Ключевые слова: Предметный куррикулум по биологии, принципы
обучения, мышление, формирования мировоззрения, процесс обучения,
интерактивные методы обучения, биология, особенности преподавания,
учебная деятельность, учебный процесс, содержание обучения биологии,
стандарты содержания
SUMMARY
RAUF SULTANOV,
ASIF AKHUNDOV
ECOLOGICAL ENVIRONMENT AND PROBLEMS OF ECOLOGICAL
EDUCATION ON ITS PROTECTION
Ecological problems have increased so much that it is difficult to solve a
problem, having studied it in the framework of one science. Therefore, studying
ecology such as science and a subject in an integrative environment, one can
achieve certain results. So, the efficiency in the teaching and applying of
interactive teaching methods in the 6 th grade of secondary schools on the subject
of “Ecological environment and its Protection” is increased.
Key words: Curriculum of biology science, principles of education,
thinking, formation of world autlook, training process, interactive methods
biology, teaching reculiarities, teaching teaching, learning process, contents
biology, teaching content standards
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ÖMƏR FAİQ NEMANZADƏNİN YARADICILIQ RUHUNDA
MAARİFÇİLİK İDEYALARI
Məqalədə mollanəsrəddinçi Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında yer
almış köhnə düşüncələrdən yaxa qurtarmaq, ümumiyyətlə, tarixin çarxını yeni
yönə salmaq, dünyanı çirkablardan təmizləmək, yer üzünə yeni baxış, yeni
düşüncə, azadlıq və səadət gətirmək kimi məsələlər tədqiqat obyektinə
çevrilmişdir. Ömər Faiq Nemanzadənin publisistikasında köhnə həyat və
geriliyin kəskin tənqidi ilk dəfə bu məqalədə işıqlandırılır.
Açar sözlər: Azərbaycan, mollanəsrəddinçilər, Ömər Faiq Nemanzadə,
maarifçilik ideyaları, publisistika
Bildiyimiz kimi, “çürük mühit” sağlam pedaqoji mühitin yaranmasına
hər zaman əngəllər törətmişdir. Mollanəsrəddinçi şair Ömər Faiq Nemanzadə
isə köhnə dimağları, düşüncələri, ümumiyyətlə, tarixin çarxını yeni yola
salmağı, dünyanı çirkablardan təmizləməyi, yer üzünə yeni baxış, yeni
düşüncə, azadlıq və səadət gətirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. XX əsrin
ilk illərində Azərbaycanın şəhər və kəndlərində kök salan cəhalətin, fanatizmin, avamlığın, geriliyin, yoxsulluğun acı nəticələrindən təsirlənən Ömər Faiq
Nemanzadə bu vəziyyətə qarşı “Cihad eləmək” üçün tribuna axtarırdı. Ö.F.Nemanzadə “Xatirat”ında və başqa yazılarında qeyd etdiyi kimi, elə bir mətbuat
istəyirdi ki, bu mətbuat xalqın dərdini xalqa desin, zəhmətkeşlərin ağır zəhməti
hesabına yeyib yaşayanların mənəviyyat saflığını, mövcud ictimai quruluşun
eybəcərliklərini açıb göstərə bilsin.
Söz, mətbuat azadlığının olmadığı bir ölkədə mütərəqqi ideyaların həyata
keçirilməsinin çətinliyini dərk edən pedaqoq “...bu gün ancaq hər qüvvətin, hər
xahişin, hər fikrin anası və kökü olan maarif və mətbuat olduğunu bilməliyik...
Ən güclü top və tüfəngdən artıq bizi mühafizə edəcək mətbəə və mətbuatdır”–
deyir [1, s. 64].
Ö.F.Nemanzadə dönə-dönə vurğulayır ki, vətən qardaşlarımıza
“düşmənlərini tanıtmaq” və onları bu düşmənlərlə mübarizəyə hazırlamaq
bizim borcumuzdur. Çünki köhnəliklə yeniliyin vuruşmasına fəhlə və əkinçinin, kankan və tulambarçının, kantor və mədən işçisinin necə mövqe tutması,
qalib yaxud məğlub olması “kimdir bizim düşmənlərimiz?” kimi yetişmiş
sualına düzgün cavab tapmasından çox asılıdır.
“Müsəlman ömründə bir qədəm qoya bilmir, heç bir işə yapışa bilmir ki,
orada şeytan olmasın. Dünyanın heç bir nöqtəsində heç bir tayfa arasında
şeytan o qədər modda deyil ki, biz müsəlmanların arasındadır. Hər bir işdə, hər
bir məqamda məscid və minbərdən başlamış evlərimizə, küçələrimizədək öz
qəlblərimizi şeytanın adı ilə doldurmuşuq... Vaizlərimiz minbərə çıxıb əvvəl
xanlarımıza, əğniyarlarımıza, qolçomaqlarımıza və qoçularımıza rəhmət oxu29
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yub axırda deyəcəklər: “Allah şeytana lənət eləsin”. Özgə bir millət düşməndən
ehtiyat eliyəndə müsəlman şeytandan qorxur. Özgələri meşədə ayıdan ehtiyat
eliyəndə müsəlmanın yadına div düşür. Çöllərdə birisi qurddan qorxanda
müsəlman quli-biyabanidən qorxur. Özgə bir millət bir qaranlıq yerdə heç bir
şeydən qorxmuyanda otuz beş yaşında igid müsəlman cindən qorxur. Cindən,
pirdən, mardan, çəldən, siyahdan, hənacədən, tərfandan, sələbdən... dünya və
aləmdən müsəlman qorxur. Mollanəsrəddinçilərin fikrincə, bəla bundadır ki,
“müsəlman qardaşlar”ın böyük bir hissəsi nəinki mübarizə yolundan bixəbərdir, nəinki həyata avam və fəaliyyətsizdir, hətta mövcud tarixi vuruşlar dövründə dost-düşmənini tanımaqda da huri sözlərlə qulağı dolduğu, cəmiyyət və təbiət qanunları haqqında kifayət qədər təsəvvürü olmadığı üçün o, rastlaşdığı
bütün yaramazlıqları, bütün məhrumiyyət və bəlaları ya “təqdiri-xuda”, ya
Allahın qəzəbi, ya da şeytan işi kimi başa düşür və ona görə də həmişə “allahı
köməyə çağıranda”, qanını soran, ikiayaqlı “zəlilər”dən və “həşəratlar”dan dad
çəkmək əvəzinə, deyir ki, “bari pərvərdigara, sən məni şeytandan saxla” [4,
1908, № 37].
Beləliklə, dövrün acı həqiqətləri mollanəsrəddinçilərin “aclıq”, “matəm”,
“ölülər”, “faciə” kimi mövzuları dönə-dönə işləmələrinə səbəb olur, bu isə
onların ancaq ilk baxışda şən və ürəkaçan görünən gülüşünə çox aydın hiss
olunan bir qüssə, kədər gətirir. Ümumiyyətlə, Sabirin “Neylərdin ilahi?”,
“Şikayət və nədamət”, “Görmə! Baş üstə...” şeirlərində, Əbdürrəhim Bəy
Haqverdiyevin “Odabaşının hekayəsi”, “Çeşmək”, “Ayın şahidliyi” hekayələrində, Əliqulu Qəmküsar, Əli Nəzmi, Mirzə Əli Möcüz və başqa mollanəsrəddinçilərin onlarla əsərlərində görmək mümkündür.
Köhnə həyat və geriliyin kəskin tənqidi Ömər Faiq Nemanzadənin publisistikasında da geniş əks olunur. Ömər Faiqin publisistik əsərləri üçün səciyyəvi olan ilk böyük keyfiyyət ideyalılıqdır, özü demişkən məsləkdir, məsləklərindən yaranan ideyalılıqdır. O, əqidəni, məsləyi yalnız yazıçılar, siyasət adamları, jurnalistlər üçün deyil, bütün vətəndaşlar üçün zəruri bir keyfiyyət hesab
edir. Nemanzadə xalqın azadlığı, tərəqqisi, səadəti yolunda mübarizə etməyi
bacaran adamları ideal dərəcədə sevir və çalışırdı ki, yeni nəsil bu cür tərbiyə
olunsun, yəni məsləkli və əqidəli olsun. Maraqlıdır ki, Ömər Faiq Nemanzadə
yüksək ideallardan və qayələrdən ehtikar edən boşboğazlarla həqiqi məsləkli
mübarizələr arasında dərin fərq görürdü. Bu, əslində əxlaq məsələsidir. Heç
şeyə inanmadan və ya nanəcib məqsədlərlə ortalığa atılanlar həmişə yüksək
məfhumları oyuncağa çevirirlər, yəni əxlaqi normaları qəbul etmirlər. Belələri
hər məsələ barədə əllaməlik etməyi, hər addımbaşı lovğalanmağı sevərlər,
utanmadan şairə şeir, dramaturqa dram, bəstəkara opera yazmaq öyrədir,
əslində isə hamısına mane olurlar. Onlar daha “yüksək tələblərlə” ortalığa
atılsalar da əslində oradan-buradan sözlər əzbərləmiş, hazır fikirlər və düsturlarla silahlanmış deletantlardır. Nemanzadə bu cür adamları boşboğaz adlandırıraq göstərirdi ki, “...Öz-özümüzə balta vurmağımızın təqsiri yalnız
camaatımızda deyil, bəlkə beş-on manat məvacib-aylıq alan elmsiz, hünərsiz,
başı sarıxlı qulluqçularımız ilə başı qaqaretli həmiyyətsiz qara qarğalarımızdadır. Bu kimilərin köhnə idarə istəmələrinə səbəb məhz özlərinin iki qəpiklik
şəxsi mənfəətləri olduğunu camaatımız başa düşməlidir. Daha bəsdir, müftəxorlarla, dinini, millətini iki qəpiklik xeyrə satanlara boyun əymək! Nə vaxta
qədər ümumi və milli nəfimizi buraxıb bəzi sədrdə əyləşən, minbərə çıxan,
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qaqaret taxan həmiyyətsizlərin keflərinə qulluq edəcəyik. Biz də insanıq! Biz
də bir millətik! Nə vaxta qədər xeyir və şərimizi qanmayacağıq?” [1, 93].
Beləsinin işi-peşəsi nə olacaq? Bir adam ki, özü bacarıqsız ola, yaxud bacarığı olduğu halda düz yol tutmaya, onun-bunun və xüsusən iş görənlərin
paxıllığını çəkə, onun işi nə olar? Sənəti nə olar?
Ömər Faiq yaratdığı sualı cavablandıraraq göstərirdi ki, “Hər kəs mənsub
olduğu camaatın azadlığı və səadəti yolunda qanlar tökdükləri halda, bir baxın
bizim camaat rəhbərləri nə cür cəfəng, müstəbid, zülmlü qərardadlar ilə
camaatın hüriyyətinə mane olmaq istəyirlər? İnsan yanıb-yaxılır ki,
rəhbərlərimiz “yadullahü məəl-cəmaətə” (Allahın əli camaatladır – K.C.)
hikmətini bizə minlərcə əlavələr ilə anladıb camaat qüvvətinin hər cür
müvəqqəti-cəbbaranə, zalimanə qüvvətlərdən artıq və daimi olduğunu bildirəcəkləri yerinə, məqami-rəyasətdən bizə misginanə vəz edirlər” [2, s. 125]. Belə
fitnəkarlara müəllifin qəzəbi o qədər böyükdür ki, hətta onlara qarşı “ağızlarını
açan kimi ağızlarından vurmaq” kimi amansızlıq dərəcəsinə çatan tədbirlər irəli
sürür. O yazırdı: “Camaatımızın, yəni yaxşı ilə pis barəsində dürüst etiqadı
olan camaatımızın borcu odur ki, həmin müzürr boşboğazları tapıb, ağızlarını
açan kimi ağızlarına vursun, onlara yol verməsin, qudurtmasın və bu yol ilə onların bazarını kasad edib, meydandan çıxartsın, qovsun, amma bunun üçün
yaxşıya və yamana etiqad lazımdır ki, boşboğazların fikri həmin dəm aşkar
olsun”.
Ömər Faiq Nemanzadə bu tip yazılarında incə və maraqlı bir məsələyə də
toxunur. O da işi bilənə tapşırmaq məsələsidir. Bəzi insanlar xeyir vermək istədikləri yerdə, yəni niyyətləri yaxşılıq olduğu halda işdə, əməldə zərər verir,
pislik edirlər. Bu, o zaman olur ki, başa düşmədikləri, qətiyyən xəbərdar
olmadıqları işdən yapışırlar. Məlumdur ki, elə sahələr və sənətlər var ki, onlar
hər bir adamdan müəyyən hazırlıq, müəyyən əqli inkişaf və professional
səviyyə tələb edir. Məsələn, arabaçıya maşın sürməyi, qəssaba həkimliyi tapşırmaq olmaz, bunun üçün hər adamdan mütləq müəyyən hazırlıq tələb olunur.
Naşı, hazırlıqsız, savadsız, elmsiz adamlar ixtisas və fikri səviyyə istəyən məsələlərin həllinə girişsə, bu məsələlərin taleyi elələrindən asılı olsa, qarma-qarışıqlıqdan başqa bir vəziyyət yarana bilməz. Bunu nəzərə alaraq Ömər Faiq yazır: “Zəmanəmizin ehtiyac gördüyü məsələlərdən... məcmuələr yazıb “Molla
Nəsrəddin” və ya “Qeyrət” mətbəəsi idarəsinə göndərsinlər. Biz hər kəsin
kitabını öz xərcimiz ilə çap edib nəşr edirik” [2, s. 135].
Ümumiyyətlə, Azərbaycan maarifçilərinin (M.F.Axundov, H.B.Zərdabi,
S.Ə.Şirvani, M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə, Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar və b.),
mütərəqqi ziyalılarının mübarizəsində maarif məsələləri böyük yer tuturdu.
Onlar haqlı olaraq inanırdılar ki, xalqın savad və mədəniyyət dərəcəsi nə qədər
yüksək olarsa, onun azadlıq və yaxşı həyat uğrunda mübarizəsi də o qədər
səmərəli olar. “C.Məmmədquluzadə belə hesab edirdi ki, elm öz-özünə gəlib
adamın başına girməz. Elmə sahib olmaq üçün zəhmət çəkmək, onu təhsil etmək lazımdır” [5, s. 26]. Ömər Faiq Nemanzadə də bu mövqedə dayanmışdı,
onun bir sıra yazılarında bu məsələlər geniş şəkildə şərh olunurdu. O yazırdı:
“Bir yerdə ki, elm və maarif olmadı, orada zülm və istibdad hökm fərman
olar”. Təbiidir ki, zalimlər, müstəbidlər, insafı və vicdanı olmayan qoluzorlular
o yerdə özlərini təpədə donuz kimi hiss edir və vəhşiləşir ki, orada insanın təbii
hüquqları və ixtiyaratı barədə təsəvvür zəifdir. Bir də ki, avamlar və cahillər
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zülmə, alçaqlığa tez tabe olurlar. Belə cəmiyyətlərdə istedadlar boğulur, xalqın
qabiliyyətli və bacarıqlı övladlarının inkişafı üçün lazımi şərait olmur. Ömər
Faiq Nemanzadə ev əşyalarını, paltarlarını avropalılara oxşadan, ancaq yeni
dövrdə elm, texnika və iqtisadiyyatın bir çox sahələrindən xəbərsiz olmasının,
bu sahələrdə böyük şəxsiyyətlər yetirə bilməməsinin səbəbini də Avropa xalqları ilə “meymunca təqliddə” görürdü: “Bizlərin bu dərəcə qafilanə, meymunca
təqlidimizin bir misli daha bir millətdə tapılarmı? Ev əşyamızı avropalılarınkına oxşadıb tez-tez dəyişdirdiyimiz, hər gün köhnələrinin yerinə təzələrini
qoymağa çalışdığımız halda, bizlərin əsl həyatına, milli bəqamıza səbəb olacaq
çürük qafamızı, kifli beynimizi, yaşlanmış fikrimizi, zəhərli adətlərimizi, meymunca təqlidimizi əsla dəyişdirmək, islah etmək istəmirik. Avropa əşyasına
olan meylimizə, firəng malına olan məftuniyyətimizə, arzumuza baxsalar
tamam bir avropalıyız. Amma maarif, mədəniyyət, cəmiyyət xüsusunda fikirlərimizi, əməllərimizi diqqətə alsalar – küfli bir fanatik, ən cahil mütəəssib bir
türküstanlı, buxaralıyız” [2, s. 58].
Deni Didro demişdir ki, cəmiyyət hər hansı bir sahədə böyük şəxsiyyətlərə ehtiyac duyduğu zaman, o şəxsiyyətlərin yetişməsi üçün şərait yaradır və onlar doğrudan da yetişirlər. Yəni cəmiyyət onlarla, yüzlərlə, minlərlə
adamları öz bacarıq və qabiliyyətlərini o sahəyə həsr etməyə ruhlandırır və
onların içindən bir-iki dahi yaranır.
Göründüyü kimi, bu məsələ Ömər Faiq Nemanzadəni də düşündürmüşdür. O da bu və ya digər sahədə böyük şəxsiyyətlərin yetişməyinin
sirrini araşdırmış və öz fikrini maraqlı, obrazlı şəkildə ifadə etmişdir. Ömər
Faiq böyük istedadları, dahi şəxsiyyətləri üləmalara oxşadır və deyir ki, “Biz
öz milli həyatımızın bəqası üçün gərək dörd əl ilə həqiqi ruhanilərə,
məscidlərimizə, məscid məktəblərimizə, şəri adətlərimizə sarılaq. Həqiqi
üləmamıza böyük ümidlər, ümidi-nicatlar bağlayaq. Amma indiyə qədər
olduğu kimi kor-koranə yox ha! Milli məktəblər, ruhani mədrəsələr açıb onlar
ilə gözümüzü, beynimizi açmaq ilə qana-qana ümid bağlayaq” [2, 102].
Bir mollanəsrəddinçi kimi xalqın maariflənməsində Ömər Faiq Nemanzadənin xidmətləri göründüyü kimi, çox böyükdür. “Azərbaycan mətbuatının
tarixində Ömər Faiqin ən böyük xidməti “Molla Nəsrəddin” jurnalının
yaranması və nəşri sahəsindəki fəaliyyətidir” [7, s. 197]. Ö.F.Nemanzadə
keçmiş günləri xatırlayaraq yazır ki, jurnala olan rəğbət ancaq və ancaq geniş
kütlə tərəfindən idi. Bəylərdən, dövlətlilərdən, ruhanilərdən isə ətək-ətək
söyüş, lənət və hədə kağızları alırdılar. Bu isə satira yazanlar üçün psixoloji bir
təcrübə idi. Jurnala qarşı yuxarıdakı təbəqədən lənət-nifrət yağır. Əməkçi deyilən aşağı təbəqədə isə hörmət qalxırdı. Birinin incidiyi, qəmləndiyi nisbətdə o
birinin sevincini artırırdı. Göstərilən rəğbət, inqilabın için-için qaynadığını,
onun yaxında köpürüb daşacağını xəbər verən bir muştuluq yerində idi.
Əcəba, bu geniş kütlənin rəğbəti, dövlətlilərin nifrəti nədən idi?
Əsl can alacaq, Mollanı tanıdacaq, tədqiq ediləcək əhəmiyyətli bir nöqtə!
Yazanlara elə gəlirdi ki, çarizmin zülm və haqsızlıqları altında əzilən
əməkçi kütlə, jurnalı oxuduğu vaxt, ürəyindən az-çox bir tikan çıxarmış, özü də
əzənlərdən intiqam almış kimi fərəhlənir, sevinirdi... Çünki o Molla
səhifələrində öz bağrını deşən tikanları görür, öz boynuna vurulan zəncirlərin
şıqqıltılarını eşidir, öz əl və qollarını sarıyan bağların acısını, yaralı ürəyinin
sızıltılarını duyurdu. Öz uşaqlarını ac və səfil qoyan səbəbləri görüb ayılırdı.
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Bunlarla bərabər öz başına gələn bir neçə bəlalardan qurtarmaq dərmanını azçox yenə ondan öyrənir, ruhlanırdı. Dövlətlilər, ruhanilər üçün isə Molla
onların gizli rəzalətlərini açan bir şeytan, ürəklərini parçalayan bir zəhər idi.
Burada bir sual yada gəlir: nədən ötrü yalnız Molla kütlənin ruhunu ələ
almış, rəğbətini qazanmış? Çünki ondakı yazılar, yazanların öz ürək
sancılarından, qəhər sızıltılarından, zəhmət ağrılarından, yaralarının qan şırıltısı
səslərindən, dişlərindəki ah-vaylardan, beyinlərindəki dadlı xəyallardan başqa
bir şey deyildi.
“Molla Nəsrəddin”i çıxaranlar məzlum kütlə ilə bərabər həyatın bütün işgəncələrini, ağırlıqlarını görmüş, sınamışlardı. Odur ki, onların ürəklərindən
təbii sürətlə qopan fəryad, geniş kütlənin qəlbinə dəyir, orada eşidilir və ancaq
orada əksini görür. Biçarə kütlə də elə bilir ki, ağrıyan ürək, yaş tökən göz,
inildəyən döş, qıvrılan vücud, yanan bağır özlərinindir [3, 143].
Sonda qeyd edək ki, Ömər Faiq Nemanzadə maarifçilik fəaliyyəti
dövründə mənəvi-əxlaqi kamilliyə, insani davranışa çağırış və əxlaqi keyfiyyətlərin təbliği ilə bağlı mövqeyini düzgün müəyyənləşdirmiş,
publisistikasında və ya felyetonlarında maarifçi pedaqoji-psixoloji prinsiplərin
inikasını izləmiş və sistemləşdirmiş, “Molla Nəsrəddin”, “Tərəqqi”, “Təzə həyat”, “Zənbur” kimi jurnal və qəzetlərdə gənc nəsli vətənə və xalqa məhəbbət
ruhunda böyütmək, onlara mədəni vərdişlər, müsbət əxlaqi normalar aşılamaq
yollarının üsul, vasitə və tərzlərini üzə çıxarmışdır.
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РЕЗЮМЕ
КЯМАЛ ДЖАМАЛОВ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСКОМ
ДУХЕ ОМАРА ФАИКА НЕМАНЗАДЕ
В статье предметом исследования стали вопросы о том, как
избавиться от старых мыслей, повернуть колесо истории на новую
сторону, очистить мир от грязей, привнести на землю новый взгляд,
новое мышление, свободу и процветание, имевшие место в творчестве
молланасреддиновца Омара Фаика Неманзаде. Резкая критика старой
жизни и отсталости в публицистике О.Ф.Неманзаде впервые освещается в
настоящей статье.
Ключевые слова: Азербайджан, молланасреддиновцы, Омар Фаик
Неманзаде, просветительские идеи, публицистика
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SUMMARY
KAMAL JAMALOV
ENLIGHTENMENT IDEAS IN THE SPIRIT OF CREATIVITY
OF OMAR FAIG NEMANZADEH
In the article some issues like to get rid of old thoughts that are in the
creative work, such as reorientation of the grinding wheel, clearing the world
from wastes, and bringing thought, freedom and prosperity to the earth which
has take a place of Omar Faig Nemanzadeh’s work have turned into a research
object. A sharp criticism of old life and retardation in the publicity of Omar
Faig Nemanzadeh is clarified in this article for the first time.
Key words: Azerbaijan, Molla Nasraddin followers, Omar Faig
Nemanzadeh, ideas of enlightenment, publisistics
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov tərəfindən təqdim olunmuşdur
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MƏHƏMMƏD TAĞI SİDQİNİN PEDAQOJİ İRSİNƏ DAİR
Məqalədə XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsilin
inkişafında böyük xidmətləri olmuş Məhəmməd Tağı Sidqinin pedaqoji, elmi,
ədəbi və ictimai fəaliyyətinə nəzər salınır, onun ölməz pedaqoji irsi təhlil edilir.
Qeyd olunur ki, bənzərsiz mütəfəkkir və məşhur pedaqoq M.T.Sidqinin
pedaqoji irsi sistemli şəkildə öyrənilməli və tədqiqatın nəticələrindən bugünkü
məktəb təcrübəsində istifadə edilməlidir.
Açar sözlər:Məhəmmməd Tağı Sidqi, təlim, əxlaq, təhsil, pedaqoji irs
“İnsanın qədir və şərafətini artıran dörd şeydir: birincisi ədəb,
ikincisi elm, üçüncü sədaqət, dördüncü əmanət və siyanətdir”.
M.T.Sidqi
Naxçıvanda XIX əsrdə xalq maarifinin inkişafı tarixi və tərəqqisindən
danışarkən M.T.Sidqinin mütərəqqi pedaqoji ənənələrini qeyd etmək vacibdir.
Azərbaycanın Ümummilli lideri möhtərəm Heydər Əliyev Naxçıvan
təhsil mühitinin formalaşmasında M.T.Sidqinin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirərək demişdir: “Naxçıvanda təhsilin, ümumiyyətlə, mədəniyyətin
inkişafında mütəfəkkir Məhəmməd Tağı Sidqinin böyük rolu olmuşdur”.
Bu mənada M.T.Sidqinin ədəbi və pedaqoji irsi layiqincə öyrənilməli,
onun mütərəqqi ənənələrindən istifadə edilməlidir.
M.T.Sidqi yüzlərlə görkəmli şəxsiyyətin, alim və ədibin, dövlət və
ictimai xadimin müəllimi və tərbiyəçisi, həqiqi dostu və xeyirxah məsləhətçisi
olmuşdur.
Azərbaycanda pedaqoji fikrin inkişafında, məktəbşünaslıq və maarifçilik
sahəsində unudulmaz xidmətləri olan M.T.Sidqi ömrünün sonuna kimi xalq
maarifinin carçısı olmuş, neçə-neçə gənc nəslin qəlbinə, şüuruna işıq salmış,
mərifət və mədəniyyət nuru çiləmişdir.
M.T.Sidqi ilk dəfə cəhalət və nadanlığın, islam dini adət və ənənələrinin
hökm sürdüyü, əhalisinin əksəriyyəti savadsız olan XIX əsr Naxçıvanında
“üsuli-cədid” hərəkatının bayrağını yüksəklərə qaldırmış, XIX əsr görkəmli
maarifçilərindən biri kimi dünyəvi təhsil və yeni məktəb uğrunda fədakarlıqla
çalışmışdir. 1892-cı ildə Ordubadda “Əxtər” (ulduz), 1894-cü ildə Naxçıvanda,
“məktəbi tərbiyəni və 1896-cı ildə isə qız məktəbini Naxçıvanda təsis etmiş, öz
dözvrünün görkəmli pedaqoqu və müəllimi olmuş, bu yeni üsullu məktəblərdə
pedaqoji fəaliyyətini uzun müddət davam etdirmişdir.
XX əsr Azərbaycan romantizminin qüdrətli nümayəndəsi H.Cavid,
görkəmli yazıçı M.S.Ordubadi, məşhur inqilabçı İbrahim Əbilov, Moskva
Dövlət Universitetinin professoru, mərhum Əziz Şərif, məşhur Azərbaycan
rəssamı Bəhruz Kəngərli, mollanəsrəddinçi şair və alovlu publisist Əliqulu
Qəmküsar və bir çox Azərbaycan ziyalıları ibtidai təhsillərini maarifpərvər
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şəxsiyyətin təsis etdiyi “Əxtər”, “Tərbiyə” məktəblərində almış, ərəb, fars, rus
dillərini bu məktəblərdə öyrənmişlər.
M.T.Sidqinin təsis etdiyi ilk milli ana dili məktəbləri az bir müddət
ərzində demokratik fikirli ziyalılar arasında böyük nüfuz qazanmışdı.
Naxçıvanın demokratik fikirli ziyalıları “Tərbiyə” məktəbi ətrafında birləşərək
geniş təbliğat işləri aparır, savadsız və cəhalətdə olan xalqı oyadır, onu
maariflənməyə və tərəqqiyə səsləyirdilər.
“Tərbiyə” məktəbi necə məktəb idi? – sualına Sidqinin yaxın dostu,
inqilabçı demokrat yazıçı C.Məmmədquluzadə öz “Tərcümeyi-halı”nda belə
cavab vermişdir: “Danabaş kəndində müəllim olduğum vaxtlar, Naxçıvanda
doxsan dörd və doxsan beşinci ildə böyük türk məktəbi açıldığına təsadüf edir.
Həmin məktəbi idarə etməyə doxsan dördüncü ildə Ordubaddan məşhur
müdərris və şairimiz Məşədi Tağı Sidqi dəvət olunur. Həmin məktəb biz
yeniyetmə müəllim və ədiblər üçün də darübürfan (akademiya) hesab olunur”.
Azərbaycanın böyük yazıçısı, jurnalist və publisisti C.Məmmədquluzadə M.T.Sidqinin xalq maarifi, teatr və mədəniyyət sahəsində göstərdiyi misilsiz
xidmətləri haqqında yazırdı: “Sidqinin Vətənimizə etdiyi qulluğun qədrini bilməkdən ötrü lazımdır müqabilə etmək camaatımızın savad və maarif aləmində
olan indiki əhvalı ilə on il bundan əqdəm olan halətini. Tərəqqi çox artıq görünür və əgər söyləsək ki, bu tərəqqinin onda doqquzuna bais məhz Sidqidir, - insafdan və həqiqətdən bilmərrə uzaq olmaz!
... O hörmət və məhəbbət ki, camaatımız Sidqiyə göstərirdi, indiyə kimi
heç kimə göstərməyib”.
C.Məmmədquluzadənin qələm dostu Mirzə Cəlil Mirzəyev (Şürbi) isə
yazırdı:
“Şəhri Naxçıvanda elə bir hacı, elə bir ustad, elə bir uşaq və elə bir
müəllim tapılmazdı ki, Sidqinin dəryayi-hikməti qarşısında diz çökməsin və
ona səcdə etməsin. Bütün qəza müəllimlərinin ona göstərdiyi hörmət və
məhəbbət hədsiz idi.
O, elə bir mühərrir və müdərris idi ki, səsi bütün Yaxın və Orta Şərqi
maarif nuruna qərq etmişdir”.
M.T.Sidqinin xalq maarifi və məktəb sahəsindəki xidmətləri öz dövrünün
görkəmli şəxsiyyətləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və mətbuat
səhifələrində dönə-dönə qeyd edilmişdir.
M.T.Sidqinin mühüm xidmətlərindən biri də onun yazdığı dərsliklərdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, M.T.Sidqi yeni üsullu məktəbləri yaratdığı vaxt
dünyəvi elmlərin tədrisi üçün dərslik yox idi. Ağır zəhmət tələb edən bu
vəzifəni öz üzərinə götürərək bu məktəblər üçün dərsliklər yazmışdır.
Sidqinin hazırladığı “Nümuneyi-əxlaq” (imlalar məcmuəsi), “Müxtəsər
coğrafiya risaləsi”, “Ərəb dilinin sərfi-nəhfi”, “Tənbiri-əfkar və təfhimiinsaniyyət” (I və II hissə), “Tiraəti-fənniyə”, “Hifz-səhhət”, Təhfeyi-bəlat,
yainiki qızlara hədiyyə” kimi dərsliklərini yazaraq təsis etdiyi məktəblərdə
tədris etmişdir. Sidqinin unudulmaz xidmətlərindən biri də təsis etdiyi milli ana
dili məktəblərində nizam-intizam məsələsinə xüsusi diqqət yetirməsidir. Sidqi
nizam-intizam məsələsinin təlim-tərbiyə işinin əsası hesab edərək öz
məktəbləri üçün “Təkalifi-şagirdan məktəbi-tərbiyeyi şəhri-Naxçıvan” adlı
“Ədəb qaydaları” da tərtib etmişdir.
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Dünya pedaqoji fikir tarixində Yankoviç, Slavinetski və Komenskidən
sonra “Ədəb qaydaları”nı məhz M.T.Sidqi yazmışdır. Sidqinin yazdığı “Ədəb
qaydaları” Azərbaycan, Orta və Yaxın Şərqdə deyil, dünya pedaqoji fikir tarixində dördüncü “Ədəb qaydaları”dır.
M.T.Sidqini şöhrətləndirən, dünya pedaqoji fikir tarixinə çıxaran ən mühüm cəhətlərdən biri də onun “Məktəb nizamnaməsi” və “Pedaqogika” dərsliyini yaratmasıdır.
Sidqinin təlim və tərbiyə haqqında fikirləri mətbu əsərlərində (“Heykəli
insana bir nəzər”, “Puşkin”), “Nəsihətnamə”, “Həkimanə sözlər” kimi əlyazmalarında, dərsliklərində, dostlarına yazdığı məktublarda şərh edilmişdir. Sidqi
Səfərov həmin əsərlərində öz dövrünün mütərəqqi fikirli ictimai xadimi və ən
görkəmli pedaqoqu kimi çıxış edərək bu gün də öz əhəmiyyətini itirməyən qiymətli fikirlər irəli sürmüş, onları əməli şəkildə həyata keçirmişdir.
Sidqinin işə can yandırması və ziyalıların ona hüsn-rəğbətlərinin nəticəsi
olaraq 1896-cı ildə “Məktəbi-Tərbiyə” üçün yeni bina tikilmişdir. Onun
inşasına H.Z.Tağıyev, general-leytenant İsmayıl xan Naxçıvanski yaxından
köməklik göstərmişdir.
Görkəmli ədəbiyyatşünas, tədqiqatçı Əziz Şərif öz xatirələrində qeyd edir
ki, məktəb üçün çayın kənarında Came məscidinin həyətində dörd otaqlı bina
tikilmişdi. Sidqinin atama yazdığı 3 oktyabr 1896-cı il tarixli məktubundan
aydın olur ki, qısa bir müddət ərzində mahir pedaqoqun səyi nəticəsində yerli
əhali uşaqlarını dini mədrəsələrdən çəkindirib, Sidqinin məktəbinə qoyurdular.
Təkcə bunu qeyd etmək kifayətdir ki, “Tərbiyə” məktəbinə ilk dəfə 100-ə
qədər şagird qəbul edilmişdir.
M.T.Sidqinin
saysız-hesabsız
publisist-maarifpərvər
məqalələri
Hindistanda, Qahirədə, İstanbulda, Təbriz və Tehranda, Tiflisdə və s. yerlərdə
ərəb, fars və türk dillərində nəşr olunan “Həblül-Mətin”, “Pərvəriş”,
“Sürəyya”, “Ehtiyac” “Ədəb”, “Əxtər”, “Şərqi-Rus” və s. qəzet, məcmuə və
jurnalların səhifələrində dəfələrlə nəşr olunmuş və əzilən xalq kütlələrini elm,
təhsil, məktəb və mədəniyyət uğrunda mübarizəyə səsləmişdir. M.T.Sidqi
məktəbinin şöhrəti Azərbaycanın digər bölgələrinə də yayılmışdır.
Digər quberniyalarda olan məktəbdarlar da yeni tipli məktəblər açmağa
çalışırdılar. Məşhur müəllim və maarifçi M.Ə.Şeyxzadə Nuxadan Tiflisə
“Şərqi-Rus” qəzetinə göndərdiyi və “Qafqaz xəbərləri” başlığı altında nəşr
edilən bir məqaləsində yazırdı ki, Naxçıvanda Sidqinin “Hərəkəti-arifanəsi”
biri də burada fövqəladə səy və qeyrətlərə sövq edirdi.
M.T.Sidqi tədris, təlim, tərbiyə-təhsil və məktəbşünaslığın, demək olar
ki, bütün sahələrini öz dövrünə görə tam və ətraflı işləmişdir.
Xalqımızın görkəmıli maarifçiləri keçən əsrin ikinci yarısından dünyəvi
təhsil və yeni məktəb uğrunda fədakarlıqla çalışırdılar.
M.F.Axundov “Əkinçi” qəzetinin 1877-ci il 2-ci nömrəsində dərc
etdirdiyi bir məqaləsində üç mühüm məsələ qaldırmışdır:
1. Elmləri harada öyrənmək?
2. Kimdən öyrənmək?
3. Hansı dildə öyrənmək?
M.F.Axundov, H.Zərdabi, S.Ə.Şirvani və dövrün başqa maarifçiləri
həmin problem məsələləri həm nəzəri, həm də əməli şəkildə həyata
keçirirdilər.
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M.T.Sidqi də öz sələflərinin yolu ilə gedərək təlimin ana dilində
aparılmasına xüsusi əhəmiyyət verirdi.
Alovlu maarifpərvər: “...o, əvvəla, ana dilidir, saniyən, Vətən dilidir,
salisən millət dilidir” –deyə buna xüsusi diqqət yetirməyi təklif etmişdir.
M.T.Sidqi təsis etdiyi məktəblər üçün tədris planı, tədris proqramı və
dərsliklər tərtib edərkən təlimin prinsip və qanunauyğunluqlarını nəzərə
almışdır.
“Məktəbi-Tərbiyə”nin tədris planına Azərbaycan, rus, fars, ərəb dilləri,
tarix, coğrafiya, hesab kimi dünyəvi fənlər daxil edilmişdir. Mollaxanalardan
fərqli olaraq sinif dərs sistemi tətbiq edilir, şagirdlər həsir üstündə deyil,
partalarda otururdular.
Fiziki cəza yox idi. Tədris planına III sinifdə həftədə 2 saat etika dərsi
salınmışdır.
Professor Əziz Şərif öz xatirələrində qeyd edir ki, çalışqan uşaqları
həvəsləndirmək üçün onlara əl boyda müxtəlif rəngli kağızda çap edilmiş üç
dərəcəlik afərin, təhsil və imtiyaz vərəqləri verərdi. “Tərbiyə” məktəbində dərs
ilinin axırında keçirilən imtahanlarda biliyə və nümunəvi əxlaqa görə şagirdlər
“İmtiyaz vərəqi” (Fərqlənmə vərəqi) alırdılar.
Məlum olduğu kimi insan şəxsiyyətinin formalaşmasında əsas
amillərdən biri məktəbdir. M.T.Sidqi məktəbə çox yüksək qiymət verir. O, əsl
pedaqoq kimi məktəbi başqa bir əsərində belə təsvir edir: “Məktəb nədir?
Məktəb bizim elm və maarifimizin vasitəsidir... Məktəb cəhalət dərdinin
dərmanı və mərifət bağının xiyabanıdır... məktəb bir cismə bənzər ki, onun
ruhu müəllimdir”. “Müəllim hər bir uşaq üçün mehriban atadır” söyləyən Sidqi
müəllimi əziz tutmağı, ona hörmət etməyi öz şagirdlərinə tövsiyə etmişdir.
Görkəmli pedaqoq elmsiz insan ilə barsız ağac və ədəbsiz adamla cansız
cisim arasında bir fərq görməyərək yazırdı:“Elmsiz insan ilə yemişsiz ağacın
və ədəbsiz adamla ruhsuz bir cismin bir təfavütü yoxdur”.
Sidqi yaradıcılığını tədqiq edən fəlsəfə elmlər doktoru Z.Göyüşov doğru
deyir ki, M.T.Sidqi də “İnsanın bütün əxlaq keyfiyyətlərini ictimai mühitin və
tərbiyənin məhsulu hesab etmişdir”.
M.T.Sidqi öz fikirlərində həmişə israr edirdi ki, heç kəs anadan şair,
alim, fəhlə kimi doğulmur. Heç kim dünyaya düha gəlmir. İnsanlardan biri
müəllim, biri həkim, digəri isə bu rütbəyə çata bilməmişsə, bu ancaq ictimai
mühitin, tərbiyənin nəticəsidir.
Sidqinin pedaqoji görüşlərindən aydın olur ki, şəxsiyyətin
formalaşmasında tərbiyənin, təlimin belə həlledici təsiri vardır, bəs insana elm
və ədəb nə zamandan etibarən, harada verilməlidir?
Bu suallar Sidqini düşündürmüş, istedadlı müəllim onları da cavabsız
qoymamışdır.
Məktəbdə təlim və tərbiyyə işində müəllimin rolunu yüksək
qiymətləndirən Sidqi eyni zamanda müəllimin də qarşısına ciddi tələblər
qoyurdu. Onun fikrincə, müəllim birincisi, dərin elmi biliyə malik, elmi təlim
etməyin və tərbiyə verməyin üsullarından xəbərdar olmalıdır.
Məsələnin bu şəkildə qoyuluşu ilə Sidqi öz dövrünün mədəni həyatında
ciddi problemə - “Uşağın təlim və tərbiyəsini kimə tapşırmaq olar?”
məsələsinə toxunurdu.
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Qızların təhsili ilə tərbiyəsi məsələlərini M.T.Sidqi “Qızlara hədiyyə”
dərsliyində irəli sürmüşdur. Bu əsərdə ailə tərbiyəsi məsələləri geniş
işıqlandırılmışdır.
M.T.Sidqi bir xalq müəllimi kimi hamını elmə, ədəbə, yüksək əxlaqi
keyfiyyətlərə malik olmağa, sənətə sahib olmağa çağırırdı. O yazırdı:
“Dünyada insanın vücudunun səmərəsi elmi ilə hasil olur, elmsiz və ədəbsiz
insan meyvəsiz ağaca bənzər”.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, M.T.Sidqinin pedaqoji irsi görkəmli
pedaqoq, pedaqoji elmlər doktoru, professor İ.Mollayev tərəfindən öyrənilmiş,
əsərləri Mirabbas Aslanov tərəfindən nəşrə hazırlanaraq çap olunmuşdur.
Öz ömrünü xalqının maariflənməsinə həsr edən məşhur pedaqoq
M.T.Sidqinin ədəbi və pedaqoji irsi layiqincə öyrənilməli və məktəb təcrübəsində istifadə olunmalıdır. Bu bizim pedaqoji elmimizin əsas vəzifələrindən
biri olmalıdır.
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РЕЗЮМЕ
РОВШАН ВЕЛИЕВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУХАММЕДА
ТАГИ СИДГИ
В статье рассмативается педагогическая, научная, литературная и
общественная деятельность Мухаммеда Таги Сидги, имевшего большие заслуги
в развитии образования в Нахчаване в конце XIX и начале XX веков. В ней
анализируется его бессмертное педагогическое наследие. Далее констатируется,
что педагогическое наследие неповторимого мыслителя и известного педагога
М.Т.Сидги должно быть системно исследовано и результаты этих исследований
применены на сегодняшней школьной практике.
Ключевые слова: обучение, мораль, образование, развитие, ценности,
метод
SUMMARY
ROVSHAN VALIYEV
ABOUT PEDAGOGICAL HERITAGE OF MAHAMMAD TAGHI SIDGI
The article deals with pedagogical, scientific, literary and social work of
Muhammad Tagi Sidgi, who has had great services in the development of education in
Nakhchivan at the end of the XIX century and the beginning of the XX century and
his immortal heritage is analysed as well. It is clarified that, pedagogical heritage of
unique thinker and prominent pedagogue M.T.Sidgi should be systematically
investigated and results of research should be used in today's school practice.
Key words: Mohammed Tagi Sidgi, teaching, morality, education,
pedagogical heritage
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev tərəfindən təqdim olunmuşdur
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HEYDƏR ƏLİYEV NÜMUNƏSİNDƏ İBTİDAİ SİNİF
ŞAGİRDLƏRİNDƏ DÖVLƏT ATRİBUTLARINA MƏHƏBBƏT
HİSSİNİN FORMALAŞDIRILMASI
Məqalədə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, memarı, dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin əməli fəaliyyətindən, əvəzedilməz xidmətlərindən
bəhs edilir. Ömrünü Azərbaycan xalqının rifahına həsr etmiş dahi şəxsiyyətin
dövlət atributlarının müqəddəsliyi, dəyərliliyi
və əhəmiyyəti haqqında
söylədiyi fikirlər məqalədə təhlilə cəlb edilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin
irsi və onun söylədiyi dəyərli fikirlər ibtidai siniflərdə dövlət atributlarına
məhəbbət hissinin və ideya-siyasi əqidənin formalaşmasında ən dəyərli
mənbədir.
Açar sözlər: dövlət xadimi, müstəqillik yolu, dövlət atributları, milli ruh,
ideya tərbiyəsi, ideya-siyasi əqidə.
Bu gün böyük fəxarət hissi ilə demək olar ki, Azərbaycan dövlətçliyinin
tarixi salnaməsində Heydər Əliyevin adı qızıl hərflərlə yazılmışdır. XX əsrin
son qərinəsində dövlətçiliyimizin bənzərsiz memarı, Heydər Əliyevin fəaliyyəti, əslində, böyük bir eradır. Bu eranı nəzərdən keçirsək, orada Heydər
Əliyev dühasından doğan xalqımızın ictimai-iqtisadi və siyasi cəhətdən
inkişafının çoxcəhətli istiqamətlərini görərik.
Heydər Əliyev seçilmiş şəxsiyyətdir, fövqəlinsandır. Çünki böyük bir
xalqın taleyində silinməz izlər buraxıb, öz xalqını dəfələrlə fəlakətdən xilas
edib, həmişə öz xalqının səsinə səs verib, xalqı ilə nəfəs alıb, onun gördüyü
işlərin çoxu bəlkə də yarım əsr irəliyə hesablanıb. Heydər Əliyevin siyasi
fəaliyyətinin birinci mərhələsində etdiyi siyasi gedişlər müstəqilliyimizin
qazanılmasında müstəsna rol oynadısa, fəaliyyətinin ikinci mərhələsində onun
etdiyi manevrlər xalqımınızın həyatında bu gün də öz bəhrəsini verir. Bu gün
bütün dünyada Azərbaycan deyəndə Heydər Əliyev yada düşür, Heydər Əliyev
deyəndə Azərbaycan xatırlanır.
Görkəmli tarixçi alim Yaqub Mahmudov Heydər Əliyev şəxsiyyətini
“Ümumdünya tarixinin azərbaycanlı dahisi” kimi qiymətləndirir və yazır:
“Heydər Əliyev şəxsiyyəti öyrənilməmiş dünyadır! Bu nadir dühanın siyasət
aləmini bitib-tükənməyən, sahilləri görünməyən ümmana bənzətmək olar.
Misilsiz dövlət xadimi kimi ən mürəkkəb, ən ağır, hətta çıxılmaz hesab olunan
vəziyyətlərdən Vətən üçün, doğma xalqından ötrü heç kəsin gözləmədiyi ən
yaxşı çıxış yolu tapmaq bacarığı Allahın ona bəxş etdiyi vergidir. Bütün
bunların hamısı bir keyfiyyət altında birləşir: Heydər Əliyev böyük
Azərbaycanlıdır. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan torpağının misilsiz
təəssübkeşi, XX yüzilliyin 90-cı illərində yenidən müstəqilliyə qovuşmuş
dövlətçiliyimizin Azərbaycan Respublikasının xilaskarıdır” [3, s.107].
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Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyü və əzəməti ondadır ki, onun
düşüncələri də, əməli fəaliyyəti də təkcə bu günlə məhdudlaşmır, o həm də
uzaq gələcəyə ünvanlanmışdır. Ona görə də xalqımızın bu günü və sabahı,
inam və etiqadı, şərəf və şöhrəti, ümid və güvənc yeri olan Heydər Əliyev dünyəvi dəyərli bir insan, ölkə rəhbəri, hər bir məsələdə onun ideyaları ilə
hesablaşmağa ehtiyac doğuran bir fenomendir. Tək özü üçün yaşamayıb, xalqa,
millətə bağlı olmaq, onun dərd-sərini, ağrı-acısını duymaq və daşımaq, onunla
birlikdə gülmək, birlikdə sevinmək, ümummilli inkişafa, uğurlara, nailiyyətlərə
gedən yolu işıqlandırmaq Heydər Əliyevin, həyat əqidəsi, amalı idi. O, böyük
vətəndaş kimi düşünməyin simvolu idi, şəxsi səadəti ümummilli səadətə həsr
olunmuş şəxsiyyət nümunəsi idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş
etdiyi nadir təbiətli şəxsiyyətlərdəndir. Bütün mənalı həyatını öz xalqının
siyasi, ictimai, mədəni həyatının dirçəlişinə sərf etmiş, müstəqillik yolu ilə
cəsarətlə, əzmlə, uğurla irəliləməsinə çalışmışdır. Onun mənalı və
mübarizələrlə dolu ibrətamiz həyat yolu gənc nəsil üçün əsl nümunə, örnəkdir.
Ulu öndər gənclərimizin milli ruhda tərbiyə olunmasını, milli-mənəvi
dəyərlərimiz əsasında formalaşmasını ömrü boyu və diqqət mərkəzində
saxlamışdır. Heydər Əliyev bütün siyasi fəaliyyəti boyu yetişən nəslin tərbiyəsi
işini dövlətin ümdə vəzifəsi olduğunu qeyd edərək söyləyirdi: “…Müstəqil
Azərbaycanın gələcəyi gənclərin əlindədir… Ona görə də məktəbdə
gənclərimizi nə qədər yaxşı, hərtərəfli hazırlasalar, müstəqil Azərbaycanın
gələcəyi də bir o qədər uğurlu, parlaq olacaqdır. Mən əminəm ki, xalqımızın
fitri istedadı və XX əsrdə təhsil sahəsində toplanmış təcrübə, yaranmış
məktəblərin potensialı, yüksək təhsil vermək səviyyəsi Azərbaycanın indi orta
məktəbdə təhsil alan gənc nəslinin gələcəyə hərtərəfli hazırlanmasına təminat
verir” [8, s. 361].
İbtidai sinif şagirdləri ətraf mühiti aydın və geniş şəkildə dərk etməyə
qabildirlər. Onlar dövrün, həyatın hadisələri ilə çox maraqlanırlar. Həyatı dərk
etməklə isə tərbiyə almış olurlar. Ona görə də bu yaşda şagirdləri təlim zamanı
ölkədə baş verən mühüm hadisələrlə tanış etmək, dərsə əsl həyatı və idealları
daxil etmək lazımdır ki, şagirdlər vətənimizin müstəqilliyini, möhtəşəm
irəliləyişini dərk etsinlər. Vətənpərvərlik, böyük ideyalar mənimsəyə bilmək və
ona sadiq qalmaq kimi ali hisslərin tərbiyə edilməsinin özülü, başlanğıcı
burdadır.
Çox yaxşı haldır ki, orta məktəb dərsliklərinin hamısında ulu öndər
Heydər Əliyevin şəkli əks olunmuşdur. Birinci siniflər üçün nəzərdə tutulmuş
“Ana dili” dərsliyi, həmçinin ikinci, üçüncü və dördüncü siniflərin
“Azərbaycan dili” dərslikləri də ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan
bayrağının fonunda şəkli ilə açılır. Məhz bu təsvir müəllimlərə imkan verir ki,
xalqımızın böyük oğlu haqqında şagirdlərə məlumat versin, onlara Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyətinin xalqımız üçün çox dəyərli, əhəmiyyətli
olduğunu dərk etdirsin. “Ümummilli lider Heydər Əliyev” portretinə
şagirdlərin diqqətini çəkən müəllim dahi şəxsiyyətin tərcümeyi-halı, xalqımız
və vətənimiz üçün gördüyü işlər barədə şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğun
biliklər verməli, hələ bağçada və ailədə formalaşdırılmış təsəvvürlərinin
genişləndirilməsi nail olmalıdırlar.
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Heydər Əliyevin portreti üzrə tanışlıq prosesində onun nəzəri irsinin
öyrədilməsi də xüsusi diqqətdə saxlanmalıdır. Onun doğma vətənimiz və
xalqımız haqqında qiymətli fikirlərindən yeri gəldikcə istifadə edilməlidir. Bu
zaman ona nail olmağa çalışmaq lazımdır ki, portretdə ifadə olunan əsas ideya
bütün təfərrüatı ilə şagirdlərin yaddaşında qalsın, qəlbində yer tapsın. Şəkildə
Heydər Əliyev üçrəngli bayrağımız fonunda bütün əzəməti, böyüklüyü ilə
canlandırılmışdır. Bu isə imkan verir ki, şəkil ətrafında söhbətlər zamanı
Azərbaycan Respublikasının dövlət atributları, onların bərpası və yenidən
yaradılması işində ulu öndərin xidmətlərindən bəhs edilsin. Bildiyimiz kimi,
bayraq, gerb, himn kimi atributlar milli dövlətçiliyin istiqlaliyyətini, varlığını,
xalqın ən ali amallarını, ideallarını yığcam, obrazlı ifadə edən mühüm
amillərdir.
Ulu öndərin Azərbaycan bayrağı haqqında 1 sentyabr 1997-ci ildə
Bakının Yasamal rayonundakı 18 nömrəli məktəbdə keçirilən görüşdəki
nitqində dediyi bu sözlər təkcə böyükyaşlı məktəbliləri, ümumiyyətlə
vətəndaşlarımızı təsirləndirən fikirlər deyil, kiçik məktəbyaşlı uşaqların da
ruhuna təsir edən, onları qanadlandıran, onlarda qürur və iftixar hissi doğuran
fikirlərdir. Müqəddəs bayrağımız haqqında söhbət düşəndə ulu öndərin bu
sözlərini şagirdlərə çatdırmaq hər bir müəllimin mənəvi borcudur:
“…Məktəblərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin atributları yaxşı təbliğ
olunmalıdır. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təmsil edən Azərbaycanın
bayrağına münasibət, onun müqəddəsliyi hər bir cocuqda, yeniyetmədə
daxildən olmalıdır. Azərbaycanın bayrağı sadəcə bayraq deyil. O, bizim
dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin rəmzidir. …Biz öz müstəqil
dövlətimizdəyik, ölkəmizdəyik. Hansı ölkəyə gediriksə, gedək Azərbaycanın
bayrağının o ölkədə asılması həm Azərbaycanın orada təmsil olunduğunu
göstərir, həm də bizim ölkəmizi tanıdır, eynizamanda, bizdə iftixar hissi
oyadır.
Mən çox ölkələrə gedirəm. Hava limanında Azərbaycan bayraqlarını görəndə həddindən artıq sevinirəm. Yaşadığım iqamətgahın, əyləşdiyim avtomobilin üstündə Azərbaycan bayrağını görürəm. Bu, bizim müstəqil
dövlətimizin rəmzidir. Ona görə də gərək hər bir Azərbaycan vətəndaşı,
xüsusən gənc nəsil bunu dərk etsin, qiymətləndirsin. Onda bayrağa olan
məhəbbət, eyni zamanda vətənə, xalqa, dövlətə olan məhəbbətə bərabər olsun.
Gərək hər bir evdə Azərbaycan dövlətinin bayrağı olsun, hər bir ailə
Azərbaycan bayrağının mahiyyətini dərk etsin. Bu bayraq tək rəsmi yerlərin
yox, idarələrin, küçələrin, sarayların, məktəblərin yox, gərək hər bir ailənin
həyatının əziz bir hissəsi olsun”.
Təlim prosesi, konkret olaraq dərs həm özünün tərbiyəvi məzmununa,
həm təşkilat strukturuna, həm də metodik cəhətinə görə şagirdlərdə ideya
inamının formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Birinci sinif şagirdlərini
məktəbə gəldikləri ilk gündən, ilk saatdan bu mövzuya dair biliklərlə silahlandırmaq zəruri məsələlərdəndir. İlk tanışlıq anlarından–müəllimin uşaqları
məktəblə tanış etdiyi anlardan ideya-siyasi tərbiyə istiqaməti başlıca vəzifə
olmalıdır. Uşaqlar ölkəsi, xalqı, ümummilli lideri, inkişafımızın dinamikası
haqqında bilik və məlumatlar almalıdır. Müstəqilliyimizin atributlarından biri
kimi ölkənin himni bu sırada mühüm yer tutur. Məlumdur ki, kiçikyaşlı
məktəblilər hələ bağçada və ailədə Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini
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öyrənir və oxuyurlar. Ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarında dövlət himninin
məktəbdə dərs başlamazdan əvvəl bütün şagirdlər tərəfindən oxunması bir
ənənə halını almışdı. Lakin müşahidələrimiz göstərir ki, bu nəcib, çox
əhəmiyyətli ənənə bir çox hallarda davam etdirilmir.
Himnimiz, onun hər bir kəs tərəfindən öyrənilib oxunması bizim
vətəndaşlıq borcumuz, vəzifəmizdir. Ulu öndər Heydər Əliyev hələ vaxtı ilə bu
məsələyə ümumcəmiyyət məsələsi kimi baxır, dəyərləndirirdi. Heydər
Əliyevin himnimiz haqqında fikirləri ideya-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı
baxışlarının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir. O, böyük vətənpərvərlik
duyğusu, müdrik şəxsiyyət, dahi siyasətçi – dövlət adamı kimi himnimizə çox
yüksək qiymət verərək söyləyirdi: “Azərbaycanın gözəl himni var.
Sevindiricidir ki, bu himn hələ 1918-ci ildə yazılıbdır. Bunun müəllifi bizim
böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovdur. Himnin sözlərini böyük şairimiz
Əhməd Cavad yazıbdır. Onun musiqisi də çox gözəl, sözləri də çox mənalıdır.
Mən xarici ölkələrə səfər edərkən hər yerdə iki himn çalınır – Azərbaycanın
himni, bir də getdiyimiz ölkənin himni. Hər ölkənin himni ölkənin özünə görə
əzizdir. Öz xalqının musiqisini, mənəvi xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bu təbiidir.
Ancaq mən hər yerdə müqayisə edib görürəm ki, bizim himnin müəllifləri bu
himni nə qədər böyük məharətlə yaradıblar.Hər dəfə xarici ölkələrdə himni
dinləyərkən mən yenidən iftixar hissi duyuram. Ancaq himni dinləmək yox,
onu oxumaq lazımdır. Bizdə təəssüf ki, bu ənənə yaranmayıbdır. Mən hesab
edirəm ki, bu, bizim həyatımızda çatışmazlıqdır. Himn çalınan vaxt insanlar
bu himnin sözlərini oxumalıdırlar. Bunun əhəmiyyəti var. Bir var ki, onu
dinləyəsən, bir də var ki, o mahnının, musiqinin sədaları altında o sözləri
tələffüz edəsən, oxuyasan. Bunlar da insanlarda vətənpərvərlik hissinin daha da
möhkəmlənməsinə kömək edir. Eyni zamanda, bu, ona görə vacibdir ki,
himnimizə xüsusi hörmətin təzahürüdür. Ona görə də mən bütün məktəblərin –
ali və orta məktəblərin qarşısında vəzifə qoyuram ki, qısa bir müddətdə bütün
şagirdlər, tələbələr, müəllimlər Azərbaycan himnini oxusunlar” .
Göründüyü kimi, ulu öndərin dövlət himnimizin yaranma tarixi, məna
dərinliyi, gözəl musiqisi, onun dövlət atributlarından biri kimi öyrənilməsi və
iftixar hissi ilə oxunması haqqında fikirləri insanda vətəndaşlıq qüruru
doğurmaya bilməz. Biz, həqiqətən də, bu gözəl himnimizlə fəxr edə, öyünə
bilərik. Ulu öndərin ölkənin hər bir vətəndaşının himnimizi oxuya bilməsi, həm
də məharətlə oxuya bilməsi ilə bağlı tələbinin yerinə yetirilməsi işində
ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bu istiqamətdə
aparılan uğurlu başlanğıc ibtidai siniflərdə səmərəli təşkilati-metodik hazırlığın
səviyyəsindən asılıdır. Kiçikyaşlı məktəblilərin ideya inamı tərbiyəsinin
mühüm amili kimi dövlət himnimizin oxunması, digər amillərlə üzvi surətdə
bağlı olması şagirdlərin ideya-siyasi əqidəsinin formalaşdırılması prosesində
həmişə diqqətdə saxlanılmalıdır.
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РЕЗЮМЕ
ЛАЛЕ АЛЛАХВЕРДИЕВА
ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ЧУВСТВА ЛЮБВИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ АТРИБУТАМ
НА ПРИМЕРЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
В статье говорится о титанической деятельности, незаменимых
заслугах Гейдара Алиева, создателя и архитектора независимого
азербайджанского государства. В ней анализируются мысли о святости,
ценности и значимости государственных атрибутов, высказанные
гениальной личностью, которая посвятила свою жизнь благосостоянию
азербайджанского народа. Наследие общенационального лидера Гейдара
Алиева, в том числе эти мысли являются полоноценным источником
идейно-политических убеждений в формировании чувства любви в
начальных классах.
Ключевые слова: государственный деятель, путь независимости,
государственные атрибуты, национальный дух, идейное воспитание,
идейно-политическое убеждение
SUMMARY
LALA ALLAHVERDIYEVA
FORMATION OF SENSE OF LOVE TO STATE EMBLEMSO ON
PRIMARY IN THE EXAMPLE OF HAYDAR ALIYEV
The founder, architect of independent Azerbaijan Republic, genius
personality- Haydar Aliyev’s effective activities and irreplaceable services are
dealt in the article. The thoughts about the sublimity, value and importance of
state emblems of genius personality who devoted his life to Azerbaijan
people’s welfare are involved into analysis. The great leader Haydar Aliyev
and his valuable ideas are the most precious treasure for forming the sense
love and ideological – political conviction in primary forms
Key words: statesman, the way of independence, state emblems, national
spirit, ideological epbringing? ideological– political conviction

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vahid Rzayev tərəfindən təqdim olunmuşdur

Məqalə daxil olmuşdur: 15 yanvar 2019
Çapa qəbul edilmişdir: 18 mart 2019

44

XƏBƏRLƏR – 2019, № 1
NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTUNUN XƏBƏRLƏRİ 2019, №1, 45-49
NEWS OF THE NAKHCHIVAN TEACHERS INSTITUTE 2019, №1, 45-49
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ИНСТИТУТА УЧИТЕЛЕЙ 2019, №1, 45-49

dosent HƏSƏNƏLİ EYVAZOV
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
eyvazli@gmail.com

UOT 373.5

SİNİFDƏNXARİC OXU PROSESİNDƏ YUMORİSTİK
HEKAYƏLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ YOLLARI
(YAZIÇI FƏRƏC FƏRƏCOVUN YUMORİSTİK
HEKAYƏLƏRİ ƏSASINDA)
Məqalədə satirik və ya yumoristik hekayələrin məktəbli uşaqların
tərbiyəsinə müsbət təsir göstərə biləcək əsərlərin həm tədris prosesində, həm
də sinifdənxaric oxu zamanı öyrədilməsini təmin etməkdən bəhs olunur. Yazıçıjurnalist Fərəc Fərəcovun yumoristik hekayələrinin bədii təhlili verilir və
tərbiyəvi xüsusiyyətləri izah olunur.
Açar sözlər: yumoristik hekayə, Mir Cəlal, Fərəc Fərəcov, cavabsız
sevgi, papaq, toy, yumoristik, asan xidmət.
Bu gün yeni təhsil islahatının qarşıya qoyduğu mühüm problemlərdən
biri də Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif janrlarında yazılan, o cümlədən
məktəbli uşaqların tərbiyəsinə ciddi müsbət təsir göstərə biləcək satirik və ya
yumoristik hekayələrin həm tədris prosesində, həm də sinifdənxaric oxu
zamanı öyrədilməsini təmin etməkdir.
Məlumdur ki, bugünkü məktəblilər, yaxud gənclik elmi-texniki
tərəqqinin həyatımıza təqdim etdiyi informasiya bolluğu içərisində böyük
həcmli əsərləri oxumağa o qədər də meyil etmirlər. Belə bir zamanda həcmcə
kiçik hekayələrə, o cümlədən satirik və ya yumoristik hekayələrlə də çox
maraqlanırlar.
XX əsrin əvvələrində C.Məmmədquluzadənin “Dəllək”, “Poçt qutusu”,
“Usta Zeynal”, “İranda hürriyyət” kimi hekayələri ilə yanaşı, ötən əsrin 30-cu
illərində, daha doğrusu bolşevik hakimiyyətinin ilk illərində Mir Cəlal
Paşayevin qələmə aldığı “Əmzik”,“Qaymaq”,“Həkim Cinayətov”, “Anket Anketov”,
“Mirzə”, kimi satirik hekayələrindəki məna dərinliyi, kiçik bir hekayədə
böyük mətləbləri ortaya qoyması yazıçıya şöhrət qazandırmışdır. Eyni
zamanda, XX əsrin 70-ci illərində Naxçıvanda yazıb –yaradan Müzəffər
Nəsirlinin dəyarad;c;l;];nda yumoristik hekayələrinə rast gəlmişdik.
Bu gün yazıçı-jurnalist Fərəc Fərəcovun da bu janra müraciəti heç də
təsadüfi hesab edilmir. Ümumiyyətlə, bu janra müraciət edən müəlliflərə
oxucu münasibəti həmişə müsbət olmuş və rəğbətlə qarşılanmışdıır.
Bu məqsədlə də Fərəc Fərəcovun “Cavabsız sevgi” kitabında toplanmış
bir neçə yumoristik hekayənin məktəblərimizdə şagirdlərə öyrədilməsinə öz
münasibətimizi bildirməyi məqbul hesab etdik.
Ömrünün 72-ci baharını yaşayan Fərəc müəllim, ötən illərdə jurnalistlik
fəaliyyəti ilə yanaşı bədii yaradıcılığa da ciddi meyil göstərmiş, maraqlı roman
və hekayələrin müəllifi kimi cəmiyyətdə böyük nüfuz qazanmışdır.
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Təkcə son kitabına 20 hekayə və “Zülmətdə işıq” povesti daxil
edilmişdir.
Onun “Culfa şəhidləri”, “Yaycı soyqırımı”, “Vətən qürurumdur
mənim”, “Elə bağlıyam” və s. kimi publisistik və bədii kitablarında Vətən,
yurd, torpaq sevgisi qabarıq verilmişdir.
Bu yazıda isə Fərəc müəllimin yumoristik hekayələrinin bədii xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilir. Hər hekayənin tərbiyəvi xüsusiyyəti ön plana çəkilir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, satirik və ya yumoristik hekayənin
özünəməxsus ciddi xüsusiyyətlərini nəzərə alan bir çox yazıçılar bu janra girişməyə cəsarət etməmişlər. Çünki yumoristik və satirik hekayələr yığcam
lakonik olmaqla yanaşı, həm də az sözlə çox fikir, daha doğrusu, yeni fikir
ifadə etməlidir.
"Asan xidmət”hekayəsində bütün rayonda hamının tanıdığı İsabala
Baləmi oğlu Balaqədirovun bəd əməllərindən, iyrənc xasiyyətindən, özünü
yerli-yersiz tərifləməsindən bəhs olunur.
Müəllif bu hekayədə satirik üslubdan istifadə etməklə insanlıqdan uzaq
olan bir vücudun bütün mənfi simasını ortaya qoyur:
– Əməllərinin hamısını siyahı edib yaza bilmərəm. Ancaq bəzilərinin
üstünə görünsün deyə işıq tutacağam.
– Dili zəqqov alçanı xatırladır. Köhnə baqajında nuh əyyamından qalma
saralıb solmuş fikirlərdən başqa heç nə gözünə dəyənməz və s.
Rayonda torpaq şöbəsinin müdiri işləyən İsabala rüşvətxorluqda ad
çıxarıb. Pulsuz iş görmür. Hətta uşaqalarını atasız böyüdən Gülsüm xaladan
torpağı özəlləşdirmək üçün üç min manat pul istəyir. Heç nəyə gümanı
qalmayan qadın məcbur olub tövlədəki mal-heyvanı satmaq qərarına gəlir.
Müəllif burada İsabalanın tək olmadığını göstərir və onu xalqın halal
malına göz tikən kəmfürsət tip kimi təqdim edir. Hekayə Gülsüm xalaların
arzusunun “çin” olması ilə başa çatır.
“Asan xidmət” tərəfindən işləri yoluna düşən Gülsüm xala bədniyyətli
insanların onların başına gətirdikləri bəlaları lənətləyərək dövlətin onlara arxadayaq durmasına dua etməsilə bitir.
“Papaq” satirik hekayəsini Fərəc Fərəcov 45 sinnini arxada qoymuş
Hidayətin başındakı papağın yolunu azdığını görərək ona öyüd-nəsihət
verməsi ilə yazmağa başlayıb.
Hekayə dünyagörmüş bir insanın həyata baxışını əks etdirir. Həyatda hər
kəsin öz yeri olduğunu bildirən müəllif papağa müraciət edən Hidayətin dili ilə
deyir: “ Ay mənim canım-ciyərim, başımın tacı. Yaxşı-yaxşı anla ki, sənin
bundan da uca mərtəbən yoxdur. Ola da bilməz. Bütün geyimlərimdən
yuxarıda durmusan: həmişə başımda gəzirsən”.
Satirik üslubda yazılan bu hekayədə böyük bir həyat dərsi var. Hər kəs
yerini bilməlidir. Kiməsə arxalanıb yolunu azmamalıdır.
Küləyə arxalanan papaq onun vasitəsilə ucalara qalxır. Lakin orada çox
qala bilmir. Çünki sahibinin sirrini satan papağı külək daşlara, qayalara çırpaçırpa gətirib yol üstünə atır.
Hekayə ibrətamiz sonluqla başa çatır-özgəsi tərəfində başda qaldırılanlar
öz yolunu itirir və sonadək yüksəkdə qala bilmirlər.
“Səhlab və atası”hekayəsində Səhlabın dünyasını dəyişmiş atası Məsmalı
üçün keçirdiyi təmtəraqlı yas mərasimindən söhbət açılır. Müəllif hazırki
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dövrdə yas mərasimlərində olan ərzaq israfçılığına münasibət bildirərək yazır:
“Yas mərasiminin sözü-söhbəti dillərə düşmüşdü. O yer olmazdı ki, həmin
yasdan danışmasınlar 40 gün, 40 gecə camaatı qapısında yedirib-içirmiş,
kişili-qadınlı heç kim ehsandan yeməmiş buraxılmamışdır”.
Şöhrət azarına tutulmuş Səhlabın izafı xərclər vecinə də deyil.
Müəllif hekayədə hadisələri elə inkişaf etdirir ki, oxucu özü də hiss
etmədən sonluğa gəlib çıxır.
Səhlab atasının məzarı üzərində məqbərə tikdirərək şöhrət azarını daha
da gözə soxmağa çalışır-baxın mən belə oğulam, atamın yolunda hər şeydən
keçərəm.
Məqbərənin tikintisi üçün memar gətirən Səhlab qəbristanlıqdan tez çıxıb
getmək istəyir. Müəllif burada yeni Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də xarakterik
olan ruhların gəlişi, ruhlarla söhbət, ruhların monoloqu və s. formalarda təqdim
olunmuşdur.
Fərəc Fərəcovda bu yolu seçərək hekayəni oxucunun gözləmədiyi bir
sonluqla bitirmişdir.
Səhlab kənardan baxanların nəzərləri altında məzar başında ləngiməyə
çalışaraq dua oxuyurmuş kimi əllərini önündə qoşalayır.
İşçiləri və memarı yola salan Səhlab da getməyə başladı. Bu zaman
arxadan –“Oğul, ayaq saxla!”- sözünü eşidib geri çönərkən arxada atasının
qəbri yanında onun güclə seziləcək siluetini gördü. Səhlab qorxub qaçmaq
isdədi. Atası onu daha da ucadan səslədi və ayaq saxlayıb dincəlməsini isdədi .
Müəllif bu arada Səhlabın təbii görünən ata-oğul münasibətinin əslini
açıb göstərir. Atasını qocalar evində gözləri tutulmuş halda atıb gedən Səhlabın
heç vicdanı da sızıldamadı. Qocalar evində yad insanların qayğısı nəticəsində
atasının gözləri müalicə olunaraq açıldı və oğlunun naqis əməlləri haqqında
daim xəbərlər eşitməyə başladı. İndi dünyasını dəyişmiş atanın qəbir evində də
rahat olmaması oğlunun nəsihət verməsinə səbəb olmuşdur. Ata oğluna deyir
ki, sənin haram yolla qazandığın pulla mənə ehsan verməyin də, məqbərə
tikdirməyin də lazımsızdır, mənə xeyri yoxdur. Özümün sağlığımda
qazandıqlarım mənə bəsdir.
Fərəc müəllimin hekayəni bitirdiyi sonluq cəmiyyətdə yaşayaraq min bir
fırıldağa əl atanlar üçün bir öyüddür, nəsihətdir.
Ümumiyyətlə, hekayədə mövcud hadisəyə münasibət sənətkarlıqla
sonlandırılmışdır.
“Toy” hekayəsində təkcə şəhərdə deyil, kəndlərdə də çadır (palatka)
toylarının unudularaq şəhərlərdəki “Şadlıq evlərinə” üz tutulmasından danışılır.
Eyni zamanda, kənd toylarındakı “şabaşların” şadlıq evlərində də davam
etdirilməsi və toya gələnlərin əlavə xərclərə salınması, şəkil çəkdirmələrin
məcburi hal almasına qarşı etiraz, müəllifin müasir dövr üçün “Şadlıq
evləri”ndəki məcburi israfçılığa qarşı üsyanıdır. Burada zərərçəkən həm toy
sahibi, həm də toya dəvət olunanlardır. Toy sahibi “Şadlıq evləri”ndəki
“qanunlara” tabe olaraq tələb olunan ərzaqları genə-bola almalıdır. Çünki dost
var, düşmən var. Eldə, obada biabır olmamaq üçün nə deyilirsə almalıdır.
Etiraz etmək olmaz. Toya gələnlərin də əlləri ciblərində olmalıdır. Çünki toya
gəliblər. Atalar məsəli var: “Qurd nə bilir ki, qatır bahadır”.
Müəllif hekayənin qəhrəmanını birinci şəxsin dili ilə danışdırır. Yəni
əsərin qəhrəmanı öz başına gələnləri danışır. Həmkəndlisi Hənif kişinin
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göndərdiyi dəvətnamədə “Toy-soy şadlıq sarayı” sözləri yazıldığını oxuyub
sevinir: “Sevindim ki, kənd toylarından fərqli olaraq orada ələ şabaş vermək,
oynayanların başına xəzəl tək pul səpmək olmayacaq. Demək xərcim az
çıxacaq”.
Hadisənin sonrakı inkişafından məlum olur ki, hamının müəllim
adlandırdığı qəhrəmanımız elə şadlıq evinin həyətindən başlayıb cibinin ağzını
açmağa. Maşını saxlamaq üçün pul, şadlıq sarayında oturmaq üçün pul, masaya
yaxşı qulluq edilməsi üçün, daha nəyə nəyə...Qəhrəmanımız aldığı əmək
haqqını ətrafa payladı, toya salmağa pul qalmadı. Nəticədə bir vərəqdə yazır:
“Hörmətli Hənif dayı, bağışla məni, növbəti əməkhaqqımı alan kimi sizin 50
manatınızı çatdıracağam”. Yazdığı kağızı tələsik zərfə qoyub qutuya salır. Bu
da bizim bugünkü toylarımızın insanların başına açdığı toy.
Müəllif bu hekayədə təkcə bir toyun dərdini deyil, cəmiyyətdə həm
iqtisadi israfçılıq mənbəyinə çevrilən toyları, həm də toy dəvətnaməsi alan
insanların keçirdikləri daxili nigarançılıqları oxuculara çatdırmağa çalışmışdır.
Bu mənada “Toy” hekayəsi bu günümüzlə səsləşən ədəbi nümunə kimi
dəyərlidir.
“Velosiped” hekayəsində Nəsibin oğlu Pərvizin velosiped almasından
bəhs olunur. Ata pulum olanda alacağam, desə də, Pərviz əl çəkmir. Hamının
atası alır, sən niyə almırsan deyə təkid edir.
Nəsibin yadına uşaq vaxtı velosiped aldırması düşür. Atasını tez itirmişdi.
Anası ona həm ata, həm də ana olmuşdu. İndi oğlu velosiped almağı israrla
tələb edirdi. Ana qonşudan qənd üçün 3 manat borc almışdı. İndi 30 – 40
manatı hardan alsın?
Ana oğlundan gizlin borc alıb ona velosiped alır.
Nəsib bunları göz önünə gətirərək oğlunu mağazaya aparıb axırıncı
velosipedi oğluna alır.
“Təsadüf” hekayəsində insanlar zaman-zaman xarici ölkələrdə istehsal
olunan mallara daha çox meyil edir. Sovet hakimiyyətinin tərkibində
olduğumuz illərdə siravi insanların xarici ölkələrlə əlaqəsi çox məhdud idi.
Elə buna görə də Sovet məkanında olan bir çox şəhərlərdə və respublikalarda
istehsal olunan mallar xarici mal dəyərində qiymətləndirilirdi. Belə şəhərlər
işərisində Moskva və Lelinqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərləri ön
cərgələrdə olurdu.
Müəllif də həmin dövrdə yerlərdə gözəgəlim geyim növləri cəhətdən
bir-biri ilə bəhs edən qadınların prototipini Nazxanım obrazı ilə təqdim edir.
Nazxanım özünə dəbdə olan ayaqqabı axtarır. Ancaq hansı ayaqqabının dəbdə
olduğunu bilmədiyi üçün ala bilmir.
Ərinin Lelinqrad şəhərinə ezamiyyəyə gedəcəyini bilən Nazxanım
Cəbizadənin arvadının geydiyi ayaqqabının nişanələrini ərinə söyləyir və
bildirir ki, gərək o ayaqqabıdan ondan başqa heç kimdə olmasın.
Müəllif burada ədəbi priyomdan istifadə edərək dəbdə olan geyimlərdən
başı çıxmayanların özgələrin önündə özünü öyməsini, hər şeydən baş çıxaran
olmasını incə mətləblərlə açaraq oxucu qarşısında gülüş hədəfinə çevrilməsinə
şərait yaradır...
Qəşəməli Lelinqradda çox axtarsa da arvadının dediyi ayaqqabıları tapa
bilmir və ürəyinə yatan bir cüt ayyaqabı alır. Lakin arvadı onun zəhmətini
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qiymətləndirmək əvəzinə dediyi ayaqqabının olmadığını görərək qəzəbli səslə
ərinin üstünə qışqıraraq ona deyir ki, mən belə ayaqqabı deməmişdim.
Müəllif bu kiçik hekayədə nadan insanların hikkə və hökmünü sonrakı
peşmançılığını göstərməyə çalışmışdır.
Nazxanımın hikkəsi ayaqqabını kənara tullamaqla bitmədi. Deyinədeyinə köhnə ayaqqabılarını geyindi.
Ər-arvad tanışlarıgilə qonaq gedərkən yolda Nazxanım özgə bir qadının
ayağında Qəşəməlinin aldığı ayaqqabıdan gördü və başqa bir qadının isə o
ayyaqabını necə təriflədiyinin şahidi oldu. Evə dönərək ərinin aldığı
ayaqqabıları geyərək ərinin yanına gəldi.
Burada kiçik bir hadisənin yaratdığı gülüş kəsərli acı gülüş deyil,
yumorlu gülüşdür. Çünki Nazxanım və ya Nazxanımların naşı moda həvəsləri
onları burada gülüş hədəfinə çevirir ki, elə müəllifin də məqsədi hadisənin
sonundakı bu məqamı oxuculara çatdırmaq idi.
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РЕЗЮМЕ
ГАСАНАЛИ ЭЙВАЗОВ
ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ
В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
В статье говорится о путях изучения юмористических и сатирических
рассказов как художественное произведение, положительно способствующее
воспитанию школьников в учебном процессе, также при внеклассном
чтении. В ней анализируются юмористические рассказы писателя и
журналиста Фараджа Фараджева.
Ключевые слова: юмористические рассказы, Мир Джалал, Фарадж
Фараджев, безответная любовь, папаха, свадьба, юмористический, «асан»
сервис
SUMMARY
HASANALI EYVAZOV
WAYS OF TEACHING HUMOUROUS STORIES IN
EXTRACURRUCULAR READING PROCESS
The article deals with the assurance of learning satirical and humourous
stories affecting seriously upbringing of schoolchildren in teaching process.
Artistic analysis of humourous stories of writer-journalist Faraj Farajov is given
and educational feature is explained.
Key words: humourous story, Mir Jalal, Faraj Farajov, love without answer,
cap,splice, humourous, easy service
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Akif Abbasov tərəfindən təqdim
olunmuşdur
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ŞAGİRDLƏRİN SAHƏ ANLAYIŞI VƏ ÖLÇÜ VAHİDLƏRİ İLƏ
TANIŞ EDİLMƏSİ PROSESİNDƏ RİYAZİ NİTQİN İNKİŞAF
ETDİRİLMƏSİ
Məqalədə riyaziyyat təlimində şagirdlərə sahə anlayışı və ölçü
vahidlərinin öyrədilməsi zamanı onlarda riyazi nitqin inkişaf etdirilməsi tədqiq
edilmişdir. Aydın olmuşdur ki, şagirdlərin riyazi biliklərə, bacarıq və
vərdişlərə yiyələnməsi mərhələlərlə aparılarsa onlarda şifahi və yazılı nitqin
inkişafı, həm də riyazi anlayışların mənimsənilməsi sahəsində daha yaxşı
nailiyyətlər əldə edilə bilər.
Açar sözlər: sahə, ölçü vahidləri, həndəsi kəmiyyət, çoxbucaqlı,
düzbucaqlı, palet
Həndəsi kəmiyyət kimi sahə və onun ölçü vahidləri haqqında məlumat
IV sinifdə verilir [2, s. 6]. Şagirdlərin aşağıdakı məzmunda bilik, bacarıq və
vərdişlərə yiyələnməsi mərhələlər üzrə aparılır, müvafiq şəkildə şifahi və yazılı
nitqləri inkişaf etdirilir.
1. Sahə haqqında təsəvvürlərin yaradılması (müstəvi fiqurların tutduqları
yerinə görə müqayisəsi, sahə anlayışının daxil edilməsi);
2. sahələrinə görə fiqurları üst-üstə qoymaqla onların gözəyarı
müqayisəsi,
3. sahə ölçü vahidləri daxil edildikdən sonra sahələrin konkret-əyani
şəkildə hesablanması;
4. düzbucaqlının, kvadratın, paraleloqramın və ixtiyari konturlu fiqurun
sahəsinin təqribi hesablanması (palet vasitəsilə);
5. düzbucaqlı şəklində fiqurun sahəsi ilə perimetri arasında asılılığın
aşkar edilməsi.
Müəllim əvvəlcə müstəvi fiqurların şagirdlərə tanış olan növlərini
soruşur, əsas xassələrini, elementlərini müəyyənləşdirir.
Çoxbucaqlı → dördbucaqlı → paraleloqram → düzbucaqlı → kvadrat →
romb sxemi üzrə fiqurlar haqqında anlayış, təriflər şagirdlərə bir daha təkrar
etdirilir.
Şagirdlərə həyatda tanış olan yaşayış evlərinin bünövrəsi, otaqların
düzbucaqlı şəklində olması, otaqların sahəsinin hesablanması haqqında hazırlıq
xarakterli şərhdən sonra, düzbucaqlı fiqurun tutduğu yerin sahəsini hesablamaq
üçün ölçü vahidinin zəruri olduğunu qeyd edir. “Sahə” anlayışı və ya sonlu
müstəvi fiqurun sahəyə malik olması – onun xassəsini ifadə edir. Lakin bu
anlayışı daxil etməzdən əvvəl, eyni və ya müxtəlif şəkilli müstəvi fiqurların
tutduqları yerinə görə və ya müstəvi hissəsi kimi hansının böyük və ya kiçik
olması halları müqayisə edilir. Müqayisə nəticəsində “böyükdür”, “bərabərdir”
və “kiçikdir” münasibətlərinə “tutduğu yer” ifadəsi əvəzinə, fiqurun “sahəsi”
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anlayışı daxil edilir və konkret olaraq düzbucaqlı şəklində fiqurların tutduğu
yerin (sahəsinin) onun ölçülərindən asılı olduğu nümayiş etdirilir:
Şagirdlərə konkret ölçülərdə kağız düzbucaqlı və 1kv.sm – kvadratlar
hazırlatdırıb, həmin düzbucaqlının (məsələn, 2 sm və 5 sm) vahid kvadratlarla
ölçülməsini tapşırmaq olar. Nəticədə şagirdlər sahənin ölçülməsini və onun
mahiyyətini dərk edirlər [7, s.11].
Sahə ölçü vahidini dəyişməklə, eyni bir sahənin qiymətini müxtəlif
ədədlərlə ifadə etmək olar.
Məsələn, 24 dm2 = 2400 sm2
2
1m = 100 dm2
1dm2 = 100 sm2
1sm2 = 100 mm2
Bu münasibətlərin hər birinin həndəsi mənasını şagirdlərdən soruşmaq
olar:
1. 1m2 = 100 dm2 nə deməkdir?
Cavab: Tərəfi 1 m olan kvadratı hər tərəfi 1 dm olan 100 kvadratla
örtmək olar.
Sahə anlayışı ilə əlaqədar şagirdlərin biliyini möhkəmləndirmək və riyazi
nitqini inkişaf etdirmək məqsədilə aşağıdakı məzmunda sual-cavab aparmaq
olar:
1. Parçanın uzunluğu 12 m-dir – cümləsi riyazi cəhətdən nəyi bildirir?
Cavab: Ölçü vahidi kimi metr verilmiş parçada 12 dəfə yerləşir və 12
ədədi parçanın qiymətini göstərir.
2. Düzbucaqlının sahəsi üçün S=24 m2 yazılışı nəyi göstərir?
Cavab: Verilmiş düzbucaqlıda sahə vahidi kimi kv.vahid 24 dəfə yerləşir.
24 ədədi düzbucaqlının sahəsinin qiymətini göstərir.
3. Həmin düzbucaqlının tərəfləri hansı ədədlər ola bilər?
Cavab: İki ədədin hasili 24 olan ədədlər aşağıdakı kimi ola bilər:
1∙24; 2∙12; 4∙6; 3∙8
4. Həmin ədədlər cüt-cüt nəyi ifadə edir?
Cavab: Həmin ədədlər düzbucaqlının ölçülərini (eni və uzunluğunu)
ifadə edir.
5. İnsanlar praktik fəaliyyətdə ən çox hansı sahə ölçü vahidlərindən
istifadə edirlər?
Cavab: kv.m (m2), ar (1ar=100kv.m), ha (1ha=10000 kv.m).
6. Uzunluq ölçü vahidləri arasındakı əlaqədən istifadə edərək, sahə ölçü
vahidləri arasındakı münasibəti (əlaqəni) ifadə etmək olar?
7. Nə üçün 1kv.m=100 kv.dm?
1 m = 10 dm olduğunu bilirik.
1m=10d
kv.m sahəni ifadə etdiyi üçün, onda
m
1kv.m=(10∙10)kv.dm=100 kv.dm
1kv.
1m=10d
8. 1ha=10000 kv.m yazılışını necə izah etmək
m
m
olar?
Cavab: tərəflərinin hər biri 100 m olan kvadratın
sahəsi 1
ha qəbul edilmişdir və “hektar” sözü “hekto” sözündən” alınmışdır ki, mənası
“yüz” deməkdir.
9. İxtiyari formalı (düzbucaqlı şəklində olmayan) fiqurun sahəsini təqribi
hesablamaq üçün nədən istifadə olunur?
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Cavab: Paletdən istifadə olunur. Palet aidiyyəti üzrə 30 sm x 30 sm və ya
50 sm x 50 sm ölçüdə və kvadrat mm-ə, sm-ə, dm-lərə bölünmüş şəffaf lövhə
olub, ondan sahələri ölçmək üçün istifadə olunur [3, s.46]. Sahəsi ölçülən
fiqurun üzərinə palet qoyulur, bu şərtlə ki, həmin fiqurun sahəsi paletin əhatə
etdiyi müxtəlif kvadrat vahidlərin cəmindən ibarət olur [5, s.87]. Bu zaman
sahənin qiyməti təqribi hesablanır.
Sahələrin hesablanmasına aid məsələlərdə qoyulan tələblər iki növ olur:
1) düzbucaqlının verilən xətti elementlərinə əsasən sahənin
hesablanması;
2) verilən sahəyə əsasən xətti elementlərin və ya perimetrin
hesablanması.
Düzbucaqlının sahəsi ilə perimetri arasında asılılığa əsasən sahənin ən
böyük qiymətinin müəyyən edilməsinin perimetrdən necə asılı olduğunu
şagirdlərə konkret məsələ üzərində izah etmək olar.
IV sinifdə sahələrin öyrədilməsi prosesində şagirdlərin çox da çətin
olmayan həyati məsələlərlə, hesablamalarla tanış edilməsi olduqca vacibdir.
Yuxarıda qeyd olunmuş iki təklifin əyani-praktik surətdə şagirdlərə
öyrədilməsi, əsaslandırılması onların həm mühakimə qabiliyyətini gücləndirir
və riyazi nitqini inkişaf etdirir [1, s.44]. Çünki nitq təfəkkürlə bağlıdır.
Təfəkkür proses olub, şagirdləri analiz, sintez, ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə, konkretləşdirmə ilə tanış etməyə imkan verir. Təfəkkür əməliyyatları
məntiq əməliyyatları olub, şagirdlərin riyazi hazırlığında mühüm rol oynayır
[4, s.32].
Məsələ. 16 ar torpaq sahəsini hasarlamaqda ən az tikinti materialı sərf
etmək üçün sahənin forması necə olmalıdır?
Aşkardır ki, torpaq sahəsi kvadrat şəklində olmalıdır.
Hazırda “statistika və ehtimal” məzmun xətti ilə əlaqədar olan
maksimum və minimum, tətbiq xarakterli sadə məsələlərlə III-IV sinif
şagirdlərini tanış etmək lazımdır. Məhz həyatla əlaqədar olan, gündəlik
fəaliyyətdə rast gəlinən hesablama məsələləri şagirdlərin riyazi dünyagörüşünü
genişləndirir və inkişaf etdirir [6, s.6]. Şagirdlərin sahə anlayışı və sahə ölçü
vahidləri ilə tanış edilməsi prosesində onlar riyazi anlayışları mənimsəyir,
onları ifadə edir, nitqlərində işlədir. Son nəticədə riyazi anlayışlara əsaslanan
riyazi nitqin inkişafına nail olunur.
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РЕЗЮМЕ
ФАТМА ГАДЖИЕВА
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ИХ С ПОНЯТИЕМ ПЛОЩАДИ И ЕДИНИЦАМИ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В статье исследовано развитие речи учащихся в процессе
ознакомления их с понятием площади и единицами ее измерения.
Выявлено, что поэтапное приобретение учащимися знаний, умений и
навыков служит для получения более хороших результатов в
формировании и развитии у них устной и письменной речи,
математических понятий.
Ключевые слова: площадь, единицы измерения, геометрическая
величина, многоугольник, прямоугольник, палет
SUMMARY
FATMA HAJIYEVA
DEVELOPING OF MATHEMATICAL SPEECH IN THE PROCESS
OF INTRODUCING STUDENTS SPHERE NOTION AND
MEASUREMENT UNITS
The article deals with the developing process of students’ mathematical
speeches during teaching them sphere notion and measurement units in maths
lesson. It has been cleared that, if sphere mastering students’ mathematical
knowledge, skills and habits are carrien on stages, the development of verbal
and written speech, in the field of understanding of mathematical concepts?
better achievements are gained.
Key words:sphere, measurement units, geometric quantity, polygon,
rectangle, palet
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DİSPERS MÜHİTİ QAZ OLAN SİSTEMLƏRİN
TƏDRİSİNƏ DAİR
Məqalədə dispres mühiti qaz olan sistem və onların xarakterik xassələri
haqqında ümumi məlumat verilmişdir. Bu sistemlərin təsnifatına və alınma
üsullarına baxılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, aerozollarda hissəciklərin forması
dispres fazanın aqreqat halından asılıdır. Məqalədə termoforez, fotoforez və
termopresipitasiya hadisələrinə baxılmışdır, hansı ki, onlar sistemin kinetik
xassələri ilə əlaqədardır və dispres mühiti qaz olan sistemlər üçün xarakterdir.
Aerozolların təbiətdə və texnikada geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq insan
həyatında və yaradıcılığında vacib rolu göstərilmişdir.
Açar sözlər: Aerozollar, dumanlar, tüstülər, termoforez, fotoforez,
termopresipitasiya

Müasir kimya proqramlarında ali məktəb tələbələrinə nəzəri hazırlıq
istəməyi tələb edən və böyük praktik əhəmiyyət kəsb edən mövzulardan biri də
dispers mühiti qaz olan sistemlərdir. Bu mövzunun tələbələr tərəfindən asan
mənimsənilməsinə nail olmaq üçün aşağıdakı şəkildə izah edilməsi
məqsədəuyğun olardı.
Qeyd edək ki, dispers mühiti qaz olan sistemlər ümumi halda aerozollar
adlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ad altında istər yüksək disperslik
dərəcəsinə malik kolloid sistemlər, istərsə də daha kiçik disperslik dərəcəsinə
malik olan kobud dispers və mikroheterogen sistemlər birləşdirilir.
Aerozollarda dispers mühit hava və ya istənilən qaz ola bilər. Dispers fazanın
aqreqat halına görə isə aerozollar aşağıdakı kimi təsnif olunurlar:
a) dispers faza maye olan sistemlər-dumanlar (ɑ =10-5-10-3sm),
b) dispers faza bərk maddə olan sistemlər-tüstülər (ɑ =10-7-10-3 sm) və tozlar
(ɑ>10-3 sm)
Göründüyü kimi, aerozollarda dispers faza hissəciklərinin ölçüsü çox
geniş intervalda dəyişir.Tipik aerozollara misal olaraq su dumanını (5·10-5sm),
sulfat turşusu dumanını (10-4-10-3 sm), ZnO tüstüsünü (5·10-6sm),tütün
tüstüsünü (10-5-10-4sm) və s. göstərmək olar. Dispers faza hissəciklərinin
formasına gəlincə isə, bu, dispers fazanın aqreqat halından asılı olur. Belə ki,
dispers fazası maye olan dumanlarda mayenin səthini öz-özünə azaltması
hesabına hissəciklər sferik formaya malik olur. Tüstü və tozlarda isə dispers
faza hissəcikləri müxtəlif formalı,məsələn,ulduzşəkilli,iynəvari və lövhə
(müstəvi) ola bilər.
İndi isəaerozolların alınma üsullarınnanəzər yetirək. Bütün dispers
sistemlər kimi aerozollar da 2 üsulla –dispersləşmə və kondensləşmə yolu ilə
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alınır və bu istər təbiətdə öz-özünə olaraq,istərsə də sənaye proseslərində
müəyyən üsullarla əldə olunur. Təbiətdə dispersləşmə yolu ilə aerozollar
torpağın eroziyası zamanı, uçqunlar zamanı, şəlalələrdə və s.alınır. Sənaye
proseslərində isə aerozollar bərk maddənin mexaniki yolla xırdalanması,
əzilməsi, mayelərin isə forsunkalarda səpilməsi, pulverizasiya zamanı və s. alınır. Aerozollar alınarkən maddənin səpilməsi çox vaxt elektrik sahəsinin,ultrasəsin, sıxılmış havanın təsiri ilə və ya fırlanan turbinlərdə və disklərdə aparılır.
Qeyd etmək lazımdır ki, dispersləşmə yolu ilə alınan aerozollarda hissəciklər,bir qayda olaraq, daha böyük ölçülü,aerozollar özləri isə çox zaman
polidispers olurlar. Dispers fazası bərk maddə olan sistemlərdən tozlar məhz
dispersləşmə yolu ilə alınırlar. Tüstülər isə kondensləşmə mənşəli hesab
olunurlar.
Kondensləşmə üsulu ilə aerozolların alınmasının əsasında ifrat doymuş
buxarın kondensləşməsi prosesi durur. İfrat doyma sisteminin soyudulması
(fiziki kondensləşmə) və ya kimyəvi reaksiya nəticəsində buxarın əmələ
gəlməsi hesabına (kimyəvi kondensləşmə) əldə olunur. Buxarın soyudulması,
ifrat doyması və kondensləşməsi tərkibində maye buxarları olan qazın
adiabatik genişlənməsi, buxarların soyuq səthlə təması və ya soyuq hava axını
ilə qarışması zamanı baş verə bilər. Doyma dərəcəsi nə qədər yüksək,temperatur dəyişməsi nə qədər kəskin olarsa, kondensləşmə bir o qədər asan baş verər. Buxarların nisbətən kiçik doyma dərəcəsində isə kondensləşmənin baş
verməsi üçün kondensləşmə mərkəzlərinin olması zəruridir. Bu cür kondensləşmə mərkəzləri havadakı çox kiçik toz və ya tüstü hissəcikləri,maye
hissəcikləri, hətta qaz ionları ola bilər.
Diqqətə çatdıraq ki, aerozolların alınmasına gətirib çıxaran kimyəvi
reaksiyalar çox müxtəlif xarakterli ola bilər. Lakin mahiyyət etibarilə bu
reaksiyaların hamısında çox kiçik buxar təzyiqinə malik olan maddə əmələ
gəlir. Sadə misal olaraq NH3 və HCl qazlarının qarşılıqlı təsiri reaksiyasını
göstərmək olar ki, bu zaman NH4Cl-un bərk halda olan hissəcikləri əmələ gəlir
və havada ağ rəngli tüstü şəklində yayılırlar. Aerozollar oksidləşmə və hidroliz
reaksiyaları nəticəsində də alına bilərlər.Məsələn, Zn havada yandıqda ZnO
hissəciklərindən, fosfor yandıqda isə P2O5 hissəciklərindən ibarət tüstü əmələ
gəlir. Nəm havada SiCl4 və TiCl4 çox güclü surətdə “tüstüləyirlər”. Belə ki, bu
zaman onlar hidrolizə uğrayırlar və əmələ gələn SiO2 və ya TiO2 hissəcikləri
havada yayılaraq aerozol əmələ gətirirlər.
Təbiətdə kondensenləşmə yolu ilə aerozolların yaranmasına misal olaraq
bulud və dumanın əmələ gəlməsini göstərmək olar. Vulkan püskürmələri, meşə
yanğınları zamanı da kondensləşmə mənşəli aerozollar yaranır.
İndi isəaerozolların optiki xassələri haqqında danışaq. Aerozollar optiki
xassə etibarilə liozollara çox bənzəyirlər. Belə ki, onlar da işıq şüasını udur və
səpəliyirlər. Yüksək dispersliyə malik aerozollarda işığın səpələnməsi prosesi
Reley tənliyinə tabe olur. Lakin dispers faza hissəciklərinin ölçüsü böyüdükcə
(10-5-10-4 sm) işığın səpələnməsi ilə yanaşı,əks olunması da baş verir ki, bu da
Reley tənliyindən kənaraçıxmalara gətirib çıxarır. Aerozollarda dispers mühit
qaz olduğundan,işığın səpələnməsi liozollara görə daha intensiv baş verir. Bu,
qaz dispers mühit ilə maye və ya bərk dispers fazanın sıxlıqlarının və buna
müvafiq sındırma əmsallarının bir-birindən çox fərqli olması ilə əlaqədardır.
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Atmosferin yuxarı qatlarında olan aerozollar işıq şüasını səpələdiyindən,günəş
radiasiyasının intensivliyini azaldır və iqlim şəraitinə təsir göstərirlər.
Aerozolların molekulyar - kinetik xassələrinə baxaq. Aerozollarda
dispers mühitin kiçik özlülüyə və sıxlığa malik olması onların molekulyarkinetik xassələrinə təsir göstərir. Dispers faza hissəciyinin ölçüsü 10-4 sm-dən
kiçik olan sistemlərdə intensiv Broun hərəkəti müşahidə olunur. Ölçüsü 10-4
sm-dən böyük olan hissəciklər isə ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında çökməyə
məruz qalırlar və belə aerozollar sedimentasiya baxımından davamsız olurlar.
Qazda özlülüyün mayeyə görə kiçik olması səbəbindən aerozollarda
hissəciklərin çökmə sürəti liozollara görə daha yüksək olur. Məsələn, əgər
radiusu 10-4 sm olan gümüş tozu hissəciyi havada 0,83 san ərzində çökürsə,
suda çökmə 9,2 dəqiqədən sonra baş verir.
Qeyd edək ki, aerozollar üçün termoforez,fotoforez və termopresipitasiya
kimi hadisələr xarakterikdir və onlar sistemin kinetik xassələri ilə əlaqədardır.
Termoforezaerozol hissəciklərinin temperaturun azalması istiqamətində
hərəkətidir. Fotoforez termoforezin xüsusi halıdır. Bu zaman hissəciklərin
hərəkəti onların birtərəfli işıqlandırılması nəticəsində baş verir. Termoforez və
fotoforez hadisələri atmosferdə buludların əmələ gəlməsində və hərəkətində
mühüm rol oynayır. Termopresipitasiya isə aerozol hissəciklərinin soyuq
səthlər üzərində çökməsi hadisəsidir və o, hissəciyin belə səthlərlə təmasda
olarkən öz kinetik enerjisini itirməsi səbəbindən baş verir.
Aerozolların elektrik xassələrinə nəzər yetirək.Aerozolların elektrik
xassələri dispers mühiti maye olan sistemlərdən çox fərqlənir. Belə ki, dispers
mühiti qaz olan sistemlərdə hissəciklər ətrafında ikiqat elektrik təbəqəsi
mövcud deyildir. Bununla belə, müəyyən şəraitdə aerozol hissəcikləri qiymətcə
kiçik də olsa, yükə malik olurlar. Hissəciklərdə elektrik yükü onların bir-biri ilə
və ya hər hansı səthlə toqquşması zamanı, həmçinin hissəciyin səthində qaz
ionlarının adsorbsiyası nəticəsində yaranır. Qaz ionları özləri isə qazların ultrabənövşəyi,rentgen, radioaktiv və ya kosmik şüaların təsirindən ionlaşması
zamanı əmələ gəlir. Adi şəraitdə qaz ionları çox azdır və aerozol hissəcikləri
onlarla çox nadir hallarda toqquşurlar. Neytral hissəcik qaz ionu ilə
toqquşduqda onu adsorbsiya edərək müəyyən yük əldə edir. Bu cür yüklü
hissəcik növbəti dəfə qaz ionu ilə toqquşduqda isə ionun valentliyindən və
yükünün işarəsindən asılı olaraq, hissəciyin yükü arta, azala,işarəsini dəyişə və
hətta neytrallaşa bilər. Beləliklə,aerozollarda hissəciklər bəzən istər qiymətcə,
istərsə də işarəcə müxtəlif yükə malik olurlar. Təcrübi olaraq müəyyən
olunmuşdur ki, metallar və onların oksidlərinin aerozollarında (məsələn,
CaO,Zn,ZnO,MgO,Fe2O3) hissəciklər mənfi, qeyri-metallar və onların
oksidlərinin aerozollarında isə (SiO2, P2O5) hissəciklər müsbət yüklənmiş
olur.NaCl, kraxmal, kömür hissəcikləri müsbət, un hissəcikləri isə mənfi
yüklənir.
Diqqət yetirək ki, aerozollar üçün xarakterik olan əsas cəhət onların
aqreqativ davamsız olmalarıdır. Bildiyimiz kimi, dispers mühiti maye olan
sistemlərin davamlılığı onlarda ikiqat elektrik təbəqəsinin, solvat örtüyünün,yaxud da hissəciklərin səthində davamlı təbəqənin olması ilə əlaqədardır.
Aerozollarda isə hissıciklərin səthi ilə dispers mühit arasında heç bir qarşılıqlı
təsir yoxdur. Ayrı-ayrı aerozol hissəciklərinin elektrik yükü isə çox kiçik
olduğundan, davamlılıq faktoru ola bilməz. Buna görə də aerozollar aqreqativ
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davamsız olub, koaqulyasiyaya meyllidirlər. Qaz mühitində Broun hərəkətinin
intensiv olması səbəbindən, aerozollarda koaqulyasiya liozollara nisbətən daha
sürətlə baş verir. Hissəciklərin bir-biri ilə və ya qabın divarı ilə hər bir toqquşması koaqulyasiyaya gətirib çıxarır. Aerozolda hissəciklərin qatılığının
artması ilə onların toqquşmaları sayı da artır və nəticədə koaqulyasiyanın sürəti
yüksəlir. Hissəciklər çox qısa bir zaman ərzində bir-biri ilə yapışaraq
çökdüyündən, aerozolun ilkin qatılığından asılı olmadan, onun alınmasından
artıq bir neçə dəqiqə sonra 1 sm3-də olan hissəciklərin sayı ~107-dək azalır.Bu
qiymət liozollarla müqayisədə 108 dəfəyədək azdır. Göründüyü kimi, yüksək
qatılıqlı aerozollar almaq mümkün deyil və istər təbiətdə, istərsə də sənaye
şəraitində alınan aerozollar durulaşmış sistemlərdir. Əks yüklü hissəcikləri olan
aerozollarda koaqulyasiya daha sürətlə baş verir. Hissəciklər eyni yüklü
olduqda isə onlar aerozolun daxilində səpələnərək,aqreqativ davamlılığı
artırırlar. Koaqulyasiya sürəti bir çox digər faktorlardan da asılıdır. Konveksiya
axınları, ultrasəsin təsiri, mexaniki qarışdırma hissəciklərin bir-biri ilə
toqquşma ehtimalını artırdığından koaqulyasiyanı sürətləndirirlər.
Diqqətə çatdıraq ki, aerozolların kinetik davamlılığına gəlincə isə bu,
hissəciklərin disperslik dərəcəsi ilə əlaqədardır. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi,
aerozollarda dispers faza hissəciklərinin ölçüsü geniş intervalda dəyişir və bu
ad altında dispers mühiti qaz olan istər kolloid disperslik dərəcəsinə malik
sistemlər, istərsə də mikroheterogen sistemlər ümumiləşdirilir. Yüksək
disperslik dərəcəsinə malik olan aerozollar sedimentasiya baxımından kifayət
qədər davamlıdırlar. Dispers faza hissəciyinin ölçüsünün artması onun sedimentasiya davamlılığının azalmasına gətirib çıxarır. Deyilənlərdən belə nəticə
çıxarmaq olar ki, çox böyük və çox kiçik hissəcikləri olan aerozollar daha
davamsız olurlar.Belə ki,birinci halda ağırlıq qüvvəsinin təsirindən hissəciklər
çökür,ikinci halda isə intensiv Broun hərəkəti nəticəsində onlar bir-birilə
toqquşaraq,aqreqatlar əmələ gətirirlər.
İndi isəaerozolların təbiətdə, texnikada və məişətdə roluhaqqında
danışaq. Aerozollar təbiətdə, texnikada və məişətdə böyük rol oynayırlar. Təbii
aerozollar olan duman və buludlar iqlim şəraitinə təsir göstərdiklərindən
meteorologiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Yağış, qar, göy qurşağı və
s. kimi təbiət hadisələri məhz atmosferdə aerozolların olması ilə bağlıdır.
Bitkilərin tozcuqları, toxumları, bakteriyaların sporları küləklə aerozol şəklində
yayılır. Aerozollar kənd təsərrüfatında ziyanvericilərlə mübarizə üçün,tibbdə
ağciyər və nəfəs yollarının müalicəsində,parfümeriya sənayesində geniş
istifadə olunur. Yüksək dispersliyə malik bir çox maddələr-doldurucular,piqmentlər və s. aerozol halında alınır. Maye yanacaq aerozol şəklində
yandırılır. Müxtəlif səthlərin lak və boya ilə örtülməsi üçün aerozollardan
istifadə olunur (pnevmatik üsul) ki, bu da səthin bərabər dərəcədə rənglənməsini təmin edir.
Diqqətə çatdıraq ki, bəzi hallarda aerozolların əmələ gəlməsi
arzuolunmaz hal olur və onlarla mübarizə aparmaq lazım gəlir. Aerozollar bir
çox sənaye proseslərinin gedişində öz-özünə olaraq alınır. Məsələn, sulfat,
xlorid, fosfat turşularının istehsalı zamanı, xlorlaşma, hidroxlorlaşma
proseslərində, bəzi duzların termiki parçalanması proseslərində duman şəklində
davamlı aerozollar alınır. Belə aerozollar aqressiv xassəli olub, istər istehsalın
özünə (aparatların korroziyası), istərsə də insanların sağlamlığına zərər
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gətirirlər.Domna peçlərindən, əlvan və qara metal, sement, tikinti materialları
və s. istehsal edən zavodlardan atmosferə çoxlu miqdarda toz və tüstü atılır ki,
bu da ətraf mühiti çirkləndirərək, istər insanlar, istərsə də heyvanat və bitki
aləmi üçün təhlükə yaradır. Çox zaman havaya atılan tüstü və toz ilə qiymətli
maddələr də aparıldığından, istehsala maddi ziyan vurulur. Bir çox maddələrin
(un, qənd, kükürd, kömür) tozları hava ilə partlayıcı qarışıq əmələ gətirirlər və
buna görə də istehsalatda qəzaya səbəb ola bilərlər. Bunlardan əlavə, təbii
aerozollar-çiçəkləyən bitkiliərin tozcuqları hava axını ilə aparılaraq, tənəffüs
yollarına düşdükdə bir çox insanlarda allergik xəstəliklərə səbəb olurlar.Virus
aerozolları isə infeksion xəstəliklərin yayılmasına yol açır. Bütün bu
göstərilənlərdən aydın olur ki, aerozollarla mübarizə, aerozolun alınması və
istifadəsi kimi aktual bir məsələdir.
Qeyd edək ki, aerozolların parçalanması üçün müxtəlif üsullar vardır ki,
bunların əsasında inersion çökmə, filtrləmə, koaqulyasiya, elektrik sahəsinin və
ya ultrasəsin təsirindən çökmə prosesləri durur. Bu və ya digər üsulun
seçilməsi aerozolun kimyəvi təbiətindən və oradakı hissəciklərin ölçüsündən
asılıdır.
İnersion çökmə aerozol axınının sürət və istiqamətinin dəyişməsi
səbəbindən baş verir. Bu zaman hissəciklərə ətalət qüvvəsi təsir göstərir və
onlar qabın divarlarına dəyərək sürətini itirir və çökürlər. Proses tsiklon aparatlarında aparılır.Tsiklon aparatı aşağısı konus şəklində olan silindirik metal
qabdır. İçərisində toz hissəcikləri olan qaz onun içi ilə spiralvari yuxarıdan
aşağıya doğru hərəkət etdirilir. Bu zaman hissəciklər qabın divarlarına dəyərək,
onların üzərinə çökür, təmizlənmiş qaz isə xüsusi boru ilə qalxaraq tsiklonun
yuxarısından çıxır. Bu üsul iri hissəcikləri olan (3 mkm-dən böyük) kobud
dispers aerozolları ayırmaq üçün istifadə olunur.
Qaz fazada olan nisbətən kiçik ölçülü hissəcikləri filtrləmə üsulu ilə
ayırırlar. Filtrlər parçadan, kağızdan,xüsusi kartondan, asbestdən, məsaməli
keramik materiallardan və s. hazırlanır. Filtrin hazırlandığı materialdan asılı
olaraq, hissəciyin çökməsi müxtəlif səbəblərdən baş verir. Bu zaman filtrin
məsamələrindən keçə bilməyərək, mexaniki olaraq tutulub saxlanılır və ya
inersion çökmə, sedimentasiya, səthə yapışma və s. hesabına qaz fazadan
ayrılırlar. Filtrlər əleyhqazların əsas tərkib hissəsini təşkil edirlər. Qeyd etmək
lazımdır ki, bu halda filtrin təsir mexanizmi adsorbsion xarakterli də ola bilər.
Aerozolların parçalanmasının digər bir metodu elektrik sahəsinin təsirinə
əsaslanır. Kottrel tərəfindən işlənilmiş bu metod sənayedə qazların tozdan
təmizlənməsi, atmosferə atılmazdan əvvəl tüstülərin parçalanması və başqa
məqsədlər üçün istifadə edilir. Üsulun əsasında elektroforez – yüklü
hissəciklərin elektrik sahəsində hərəkəti durur.
Aerozolların parçalanması üçün ultrasəsdən də geniş istifadə olunur. Bu
zaman koaqulyasiyanın baş verməsi ultrasəs sahəsində bir-birinə paralel olaraq,
eyni istiqamətdə, sürətlə hərəkət edən hissəciklər arasında cəzbetmə yaranması
ilə izah edilir. Ultrasəsin təsirilə sənayedə alınan sulfat, xlorid turşusu dumanlarını və digər aqressiv dumanları parçalayırlar. Üsulun mənfi cəhəti ən yüksək
dispersliyə malik hissəciklərin koaqulyasiyaya uğramaması və çox durulaşmış
sistemlərə tətbiq edildikdə effektivliyin az olmasıdır.
Atmosfer
aerozollarının
parçalanması
üsullarının
bir
çoxu
koaqulyasiyaya əsaslanır. Koaqulyasiya zamanı dispers faza yağış və ya qar
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şəklində ayrıldığından, bu üsullar kənd təsərrüfatı üçün böyük praktiki
əhəmiyyət kəsb edir. Aviasiya sahəsində aerodromlar üzərində buludların süni
surətdə dağıdılması üçün də bu üsullardan istifadə olunur. Koaqulyasiyanı
doğurmaq üçün aerozolun üzərinə hidroskopik maddələrin, məsələn, kalsium
xloridin qatı məhlulu səpilir. Bu zaman həmin mayenin damlaları su
damlalarını özünə birləşdirərək iriləşir və yağış şəklində yağır. Digər bir
metodda isə bu məqsədlə bərk halda karbon 4-oksiddən istifadə olunur. Bu
halda aerozolun üzərinə səpilmiş -79,8oC temperaturlu karbon 4-oksid ətrafda
yerləşən hava qatını çox kəskin soyudur. Nəticədə orada çoxlu sayda buz kristalları əmələ gəlir və onlar da öz növbəsində kristallaşma mərkəzi rolunu
oynayırlar. Kristallar böyüyür və kritik ölçüyə çatdıqdan sonra qar dənələri
şəklində yerə düşürlər. Təcrübələr göstərmişdir ki, buludların dağıdılmasının
bu metodunda qarın əmələ gəlməsi 5-7 dəqiqədən sonra baş verir, 15-30
dəqiqəyə isə karbon 4-oksid əlavə olunan zona tamamilə buludlardan
təmizlənir.
Koaqulyasiya prosesindən təkcə atmosfer aerozolları ilə mübarizədə
deyil, həm də sənaye müəssisələrinin tullantı qazlarının təmizlənməsində
istifadə olunur. Aerozollar davamsız dispers sistemlər olduğundan, adi halda da
intensiv Broun hərəkəti hissəciklərin qatılığının azalmasına gətirib çıxarır.
Lakin bu təbii koaqulyasiyanın sürəti kifayət qədər olmur. Buna görə də
tullantı qazlarını təmizləmək (başqa sözlə desək, aerozolu dağıtmaq) üçün
sistemə daha iri hissəcikləri olan digər aerozol daxil edilir. Bu zaman iri
hissəciklər kondensləşmə mərkəzi rolunu oynayır və onların üzərində
koaqulyasiya olunan aerozolun kiçik hissəcikləri toplanırlar. Əmələ gələn
kifayət qədər iri aqreqatlar isə qısa zaman ərzində çökərək, qaz fazadan
ayrılırlar.
Beləliklə, mövzunun bu ardıcıllıqla izah edilməsi nəticəsində tələbələr
materialı yaxşı mənimsəyir və uzunmüddətli yadda saxlayırlar.
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РЕЗЮМЕ
AКИФ AЛИЕВ,
МИРНАЗИМ СЕИДОВ
К ПРЕПОДАВАНИЮ СИСТЕМЫ С ГАЗОВОЙ
ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДОЙ
В статье приведены общие сведения о системе с газовой дисперсной
средой и их характерных свойствах. Рассмотрена классификация получения
этих системов. Установлено, что форма частиц аэрозолей зависит от
агрегатного состояния вещества дисперсной фазы. В статье рассмотрены
явления термофореза, фотофореза и термопреципитации, связанные с
кинетическими свойствами и характерные для системы с газовой
дисрегсионной средой. В ней представлены связи с широким
распространением аэрозоли в природе и технике играют важную роль в
жизни и деятельности человека.
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Ключевые слова: аэрозоли, тиманы, дымы, термофорез, фотофорез,
термопреципитаци.
SUMMARY
AKIF ALIYEV,
MIRNAZIM SEYIDOV
ON TEACHING THE SYSTEMS OF GAS DISPERSION
The article provides general information about the system of gas
dispersions and their characteristic properties. The classification and procurement
methods of these systems have been reviewed. It has been defined that the form of
particles in aerosols depends on the aggregate state of the disperse phase. In the
article occurences of thermosphoresis, photosphoresis, thermoprecipitation which
are related to the kinetic properties of the system are characterized by systems of
gas dispersions. In connection of the widespread use of aerosols in nature and
technology, an important role of aerosols in human life and creativity has been
shown.
Key words: Aerosols, fumes, smokes, thermophoresis, thermoprecipitation,
photophoresis
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ОШИБКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В РУССКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Статья
посвященавыявлению
ошибок
в
русской
речи
азербайджанских студентов в результате проведения обучающего
эксперимента.
Отмечается, что большая часть ошибок в употреблении
фразеологизмов связана с непониманием значения фразеологизма.
Иногда студенты понимают значение фразеологизмов, но не
включить его в речь, так как не знают с какими словами он может
сочетаться.
Ключевые слова:обучающий эксперимент, лексические ошибки,
семантические ошибки, стилистические ошибки,морфологические
ошибки, ошибки в использовании фразеологизмов.
Для практики обучения языку представляется не менее важным
рассмотреть «отрицательный материал» с позиций языка и речи. С этой
точки зрения ошибки делятся на речевые и языковые.
В употреблении фразеологизмов в речи студенты допускают и
языковые, и речевые ошибки (по нашим данным, языковые ошибки
составляют 31%, а речевые 69% всех ошибок).
Языковые ошибки связаны с нарушением структуры фразеологизма,
как языковой единицы. Это неправильное словообразование (наложить
веток– положить вето), нарушение связей управления или согласования
в сочетании фразеологизмов с другими членами предложения (ломал
голову из-за какой-то задачи; ломал голову надзадачей), ошибки в
структуре предложения (мой кошелек кот наплакал).
Таким образом, из языковых (грамматических) ошибок студенты
совершают словообразовательные, морфологические и синтаксические
ошибки.
Рассмотрим теперь речевые ошибки. В словоупотреблении они
делятся на семантические и стилистические.
Первая группа семантические ошибки, когда нарушается точность
словоупотребления. К ним относятся следующие недочеты:
1. Лексические ошибки:
1) употребление слов в несвойственном им значении как следствие
незнания значений этих слов. Примеры из сочинений студентов:
«Началась гражданская интервенция»; «Онегин улучшил жизнь крестьян
тем, что заменил ярем барщиной»; «Художник нарисовал репродукцию и
вышел из комнаты»;
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2) неумение учитывать семантическую сочетаемость слов,
известных студентам: «Летом и осенью тысяча девятьсот сорок первого
года фашисты строили налеты на Москву»;
3) неустраненная контекстом многозначность, порождающая
двусмысленность: «У него еще нет понятия нормы»; «Это предложение
надо оставить»;
4) смещение паронимов «Зина поступила в подпольную
организацию «Юные мстители» (вступила); «К службе Чацкий относился
честно и добровольно» (добросовестно);
5) лексические анахронизмы: «Печорин получил путевку на
Кавказ»; «Лиза была домработницей в доме Фамусова»;
6) употребление неизвестных литературному языку слов как
результат неправильного словотворчества (этот тип ошибок может быть
отнесен и к ошибкам словообразовательного характера): «Наташе очень
хотелось, чтобы все почувствовали очаровательство природы»; «Мне
нравится его прямота и остроумность» [1, с. 99].
2. Ошибки в использовании фразеологических оборотов:
1) смешивание компонентов в близких по значению
фразеологизмах:
«Пьеса
«Вишневый
сад»
сыграла
большое
значение»(смешивание фразеологизмов иметьзначение и играть роль);
2) анахронизмы при использовании устойчивых словосочетаний: «У
бабушки Ненилы были плохие жилищные условия»;
3) несоответствие значения фразеологического сочетания контексту:
«Отец Павла Власова посвятил жизнь побоям жены».
3. Морфологические ошибки, (связанные с нарушением правил
образования форм слова):
1) образование форм множественного числа от существительных,
употребляемых только в единственном числе: «У них все время
происходят брани»;
2) ошибки в образовании падежных форм имен существительных:
«Рахметов был обыкновенным юношем»; «А сколько построено
фабриков!»;
3) ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных:
«Алеша Попович более моложе, чем все остальные богатыри»;
4) ошибки в образовании местоимений: «Ихнее поместье должно
продаваться за долги;
5) ошибки в образовании глагольных форм: «Душа Катерины
жаждает любви»; «Мы хочем пойти в лес»;
6) неправильное образование деепричастий: «Деревья, почувствия
приход весны, распускают листики»; «Базаров, попадов в общество
либералов, невзлюбил Павла Петровича».
4. Синтаксические ошибки:
1) ошибки на разные случаи согласования: «Наше правительство
заключают мирные договоры»; «Автором раскрыто важные факты»;
2) ошибки на разные случаи управления: «Иной бы примирился и к
такой жизни»; «Ниловна начинает гордиться за Павла»;

62

XƏBƏRLƏR – 2019, № 1
3) смещение краткой и полной форм имен прилагательных в роли
сказуемого: «Все были готовые к походу»; «Он был недовольный его
поведением»;
4) нарушение видо-временной контекстной соотносительности
глаголов: «Когда мать узнает, что сын читает запрещенную литературу, у
нее появился страх за него» (2, с. 161-162);
5) ошибки при однородных членах предложения:
а) нарушения в грамматической связи однородных управляемых
слов со словом управляющим: «В прошлом люди мечтали и стремились
о новой счастливой жизни»;
б) объединение на правах однородных членов слов, обозначающих
видовое и родовое понятия: «Наши современники любят и читают стихи
и произведения Маяковского»;
в) объединение на правах однородных членов слов, принадлежащих
разным частям речи: «Книги помогают нам в учебе и выбирать
профессию» (3, с. 201);
6) нарушение порядка слов в причастном обороте: «Приехавший
Онегин в деревню, поселился в доме дяди»;
7) неправильное употребление деепричастного оборота (неучет
того, что деепричастие выражает действие того же подлежащего, что и
глагол-сказуемое): «Заходя в комнату, у нас сосало под ложечкой»;
«Читая пьесу, Петя Трофимов мне очень понравился»;
8) нарушение правил размещения слов в предложении: «В основе
драмы Островского «Гроза» лежит с окружающим темным царством
конфликт Катерины»;
9) неправильное употребление местоимений, приводящее к
двусмысленности: «Изокна падает свет и освещает туго заплетенные
косички девочки и светлую кофточку, но она ничего не
замечает»(удаленность местоимения от соотносительного слова);
10) дублирование подлежащего: «Пелагея Ниловна она прошла
большой жизненный путь»;
11) нарушение порядка расположения частей сложного
предложения, удаленность придаточного от определяемого им слова,
создающая неясность высказывания: «Несколько птиц Вера подарила
зимовщикам
острова
Диксон,
которые
там
хорошо
акклиматизировались»;
12) установление отношений однородности между членом простого
предложения и частью сложного: «Шабашкин увидел в Дубровском
человека горячего и чтоон мало знает толку в делах»;
13) отсутствие логико-грамматической связи между частями
сложного предложения: «Татьяна не хочет повторять печальный пример
своей матери, которая в молодости была выдана за нелюбимого человека,
но затем ей понравилось быть полновластной хозяйкой усадьбы»;
14) загромождение сложного предложения (в частности,
придаточными): «Павел стал уходить в город, где были революционерыинтеллигенты, которые давали ему политическую литературу,
распространявшуюся нелегально, с тем, чтобы помочь Павлу разобраться
в тех вопросах жизни, какие его особенно интересовали»;
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15) смещение прямой и косвенной речи;
16) неумелое введение цитат: «Поэт пишет о будущем своей
Родины, пишет о том, что и «я к вам приду в коммунистическое далеко».
Большая часть ошибок в употреблении фразеологизмов в речи
связана с непониманием значения фразеологизмов. Например, «Кот
наплакал и ушел домой. Белая ворона каркнула и сыр выпал». Студенты
понимают значение фразеологизма, но не умеют выполнить новое
задание, включить фразеологизмы в речь, они не знают с какими словами
фразеологизм может сочетаться.
Нарушение лексической сочетаемости, как правило, наблюдается на
первоначальном этапе освоения фразеологизма, когда он из пассивного
запаса переходит в активный словарь.
«Хотя я не хочу пойти по стопам музыки, я все же люблю ее».
Фразеологизм «пойти по стопам» может сочетаться с одушевленным
существительным. Студент понимает значение фразеологизма, но не
умеет корректно его употреблять. Это распространенный вид
лексических ошибок (15%): «Я работал сломя голову» (вместо засучив
рукава). «В нашем классе очень много белых ворон» (белых ворон много
не бывает).
Очень часто речь студентов бывает избыточной, в ней встречаются
лишние слова, ничего не прибавляющие к тому, что уже было сказано.
Среди таких избыточных выражений различают плеоназм и
тавтологию. Плеоназмом называют употребление рядом или близко слов,
в которых повторяется одно и то же значение: «Он долго думал, ломая
голову», – пишет студент, не замечая того, что долго думать – это ломать
голову.
Тавтологией принято называть употребление рядом или близко
одно – коренных слов. «На твоем лице лица нет»(на тебе лица нет, лицо
твоепобледнело).
Вторая группа ошибок в словоупотреблении – стилистические
ошибки – связана с нарушением требования коммуникативной
целесообразности высказывания. Стилистические ошибки возникают
вследствие выбора слова, не соответствующего по своей дополнительной
(функциональной или экспрессивной) окраске условиям и задачам речи.
Стилистические ошибки снижают выразительность речи, которая
достигается использованием языковых средств, наиболее характерных
для данного функционального стиля.
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XÜLASƏ
ARİF ZEYNALOV
ÖYRƏDİCİ EKSPERİMENT VASİTƏSI İLƏ TƏLƏBƏLƏRİN RUSCA
DANIŞIĞINDA AŞKARLANAN SƏHVLƏR
Məqalə öyrədici eksperiment vasitəsi ilə tələbələrin rusca danışığında
aşkarlanan səhvlərə həsr edilir.
Qeyd edilir ki, frazeologizmlərin istifadəsində əmələ gələn səhvlərin
böyük hissəsi tələblərinin frazeologizmlərin mənasını düzgün başa
düşməməsilə bağlıdır.
Bəzən isə tələbələr frazeoloqizmin mənasını başa düşür, ancaq ətrafdakı
sözlərlə birləşməsini bilmədiyinə görə onu nitqdə düzgün istifadə etməyi
bacarmırlar.
Açar sözlər: öyrədici eksperiment, leksik səhvlər, semantik səhvlər,
üslubi səhvlər, morfoloji səhvlər, frazeoloji vahidlərin istifadəsində olan
səhvlər.
SUMMARY
ARIF ZEYNALOV
ERRORS DISCOVERED BY STUDENTS IN RUSSIAN SPEAKING
THROUGH TRAINING EXPERIMENT
The usage paper is devoted to the identification of mistakes in the
Russian language of Azerbaijani students training experiment. It is noted that
the greater part of mistakes in the use of phraseological unites is connected
with lack of understanding of the phraseological unit meaning. Sometimes
students understand the meaning of a phraseological unit, but do not include it
in their speech, because do not know what words it can be combined with.
Key words: teaching experiment, lexical errors, semantic errors, stylistic
errors, morphological errors, mistakes in the use of phraseological units.
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TƏLİM-MƏŞQ PROSESİNİN MƏZMUNU VƏ VƏZİFƏLƏRİ DAİR
Məqalədə ginastika üzrə təlim-məşq prosesinin məzmunu və vəzifələri
təhlil edilir. Göstərilir ki, gimnastika üzrə yarışlarda kişilər 6, qadınlar isə 4
alətdə çıxış edirlər. Hər bir alət üzrə toplanılan xallar idançının yekun
hesabına daxil edilir. Toplanılmış ümumi xallar əsasında yerlər
müəyyənləşdirilir. Qeyd olunur ki, hər bir gimnast üçün xüsusi məşq
kombinasiyası hazırlanmalıdır. İdmançı yarışlarda həmin kombinasiyalar üzrə
tapşırıqları yerinə yetirəcəkdir. Bunun üçün ümumi və xüsusi fiziki hazırlıq
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Texniki hazırlıq ən vacib məsələlərdən sayılır.
Gimnast yerinə yeturilən hərəkətlərin bütün üsullarını məşq zamanı dərindən
mənimsəməlidir.
Açar sözlər: idman, təlim, məşq, yarış, gimnastika, texnika, ümumi fiziki
hazırlıq, xüsusi fiziki hazırlıq, məşqçi
İdman yarışlarında idmançının təlim texnikasına nə dərəcədə
yiyələndiyinə qiymət verilir. Buna görə də idmanda məşq prosesinin başlıca
cəhətlərindən biri idmançıdan böyük zəhmət tələb edən texniki hazırlıqdır.
İdmanda məşq prosesinə tələb olunan cəhətin dərəcəsi çoxmübarizəli yarışların
proqramından asılıdır.
Məsələn, idman gimnastikasında kişi gimnastların yarış proqramına on
iki kombinasiya daxildir. Bunlar çoxmübarizəli gimnastika yarışlarının altı
növünün hər birinə daxil olan iki kombinasiyadan-sərbəst hərəkətlərin, idman
atında, turnikdə, paralel qollarda, halqalarda keçirilən təlimlərin, həmçinin
dayaqlı tullanmaların iki kombinasiyasından ibarət olur. Qadın gimnastların
yarış proqramında (aşağı dərəcəli gimnastlardan başqa) səkkiz kombinasiya
daxildir. Bunlar sərbəst hərəkətlərdən, yəni müxtəlif hündürlüklü paralel icra
olunan hərəkətlərdir və dayaqlı tullanmalardan ibarətdir.
Sərbəst hərəkətlərin və alətlər üzərində hərəkətlərin hər kombinasiyası
bir neçə əsas ünsürdən ibarət olur. Bütün kombinasiyaların dəqiq icra
edilməsinə nail olmaq üçün inadlı və çox məşq etmək lazımdır. İdman
cəhətindən təkmilləşmənin hər pilləsində, getdikcə dahaçətin və mürəkkəb
yeni hərəkətlər öyrənilir. Eyni idman dərəcəsinin özündə proqram vaxtaşırı
dəyişilir. Deməli, yarışa müvəffəqiyyətlə hazırlaşmaqdan ötrü idmançı yüksək
iş qabiliyyətinə malik olmalıdır.
Texniki hazırlıq iki əsas qrupa – ümumi və xüsusi texniki hazırlığa
bölünür.
Ümumihazırlıq idmançının hərəkət qabiliyyətini, ilk növbədə yüksək
nəticələrin əsası olan hərəkətləri bir-birinə
uyğunlaşdırma qiymətini
təkmilləşdirməkdən ibarətdir.
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Ümumi gimnastika hazırlığının qarşısına qoyulan əsas vəzifə idman
gimnastikasının əvvəlcə sadə, sonra daha mürəkkəb olan eyni tipli
hərəkətlərinin mənimsəməkdən nəticədə, bütün gimnastika hərəkətləri
texnikasının əsaslarına yiyələnməkdən ibarətdir.
Xüsusi hazırlıq yarışlardayüksək nəticələr əldə olunmasına xidmət edir və
əsas etibarilə yarış proqramına texniki cəhətdən yiyələnmək deməkdir.
İdmançı yarış qaydalarına müvafiq olaraq, çoxmübarizəli yarış
hərəkətlərini əla icra etməlidir. İşin çoxluğu idmanıçılardan iş qabiliyyətini
tələb edir. Buna görə də öz qüvvəsini, sürətini, dözümlülüyünü, hərəkətin bir
birinə uyğunlaşdırmaq bacarığını inkişaf etdirib təkmilləşməlidir. Bununla
bədənin yüksək ümumi və xüsusi fiziki hazırlığına nail olmalıdır.
Hərtərəfli ümumi fiziki hazırlıq. İdman işini ixtisaslaşdırmaqdan ötrü
bünövrə yaradır. Bu hazırlıq gənc idmançılarda idman hərəkətlərinə
yiyələnmək yolu ilə həmçinin bədən tərbiyəsi sistemində tətbiq olunan başqa
vasitələrin köməyi ilə əldə olunur. Hərtərəfli ümumi fiziki hazırlığın məzmunu
nə qədər dolğun olsada, idmançı hərəkət təcrübəsinə bir o qədər çox yiyələnir,
bunun da əsasında idman üçün xarakterik olan hərəkət vərdişləri daha sürətlə,
daha möhkəm təşəkkül tapar, orqanizmin funksional imkanları daha yaxşı
inkişaf edər və təkmilləşər.
Xüsusi fiziki hazırlıq. İdmanda məşq prosesi mühüm cəhətlərdən biridir.
Bu proses seçilmiş idman növünün xüsusiyyətlərini, əsas hərəkət kefiyyətlərini
inkişaf etdirmək məqsədini görür. İdmanda yüksək keyfiyyətlər isə yalnız güc,
dözümlülük çeviklik kimi xarakterik keyfiyyətlərin inkişaf etdiyi şəraitdə əldə
oluna bilər. Əgər gimnast texniki və ümumi fiziki hazırlıq tələb olunan
səviyyəyə çatdıra bilmişsə, deməli, yarışlarda əldə etdiyi nəticələr, əsasən,
onun xüsusi fiziki hazırlığından, orqanizmin funksional vəziyyətindən və
əhvalından asılı olacaqdır.
Hər bir məşq yarış dövründə bədən tərbiyəsini ixtisaslaşdırmağın
xüsusilə böyük əhəmiyyəti vardır. İdmançı yarışlardan qabaq, hər məşqdə,
bütün hərəkət növlərini yarışda oynadılacaq qaydada bir qədər ə vvəl yerinə
yetirir. Bundan başqa xüsusi fiziki hazırlıqda idmançı öz imkanlarını səfərbər
etmək bacarığını inkişaf etdirmək lazımdır ki, o, yarışda yüksək oyun nümayiş
etdirə bilsin.
Mənəvi və iradi hazırlıq. Bütünlüklə məşq prosesini və tətbiq olunan
metodları düzgün təşkil etməkdən, həmçinin idmançının bilik, bacarıq və
vərdişlərinin məzmunundan asılıdır. Məşqlərdə idmançının mənəvi və iradi
hazırlığı, onların hərəkət keyfiyyətini təkmilləşdirilməsi və idman fəndlərinin
yiyələnməsi ilə sıx əlaqədardır.
Məşqçi məşq prosesində kollektivin köməyi ilə idmançılarda əməyə
ictimai vəziyyətlərə, insana məxsus olan şüurlu münasibət bəsləmək, həmçinin
kollektivçilik və yoldaşlıq hisləri tərbiyə etməlidir.
İradi hazırlığı idmançılardan mətanət, cəsarət, qətiyyət və özünə qarşı
yüksək tələbkarlıq hislərini inkişaf etdirir və gücləndirir.İdmanda məşqin çox
zəhmət tələb etməsi göstərilən keyfiyyətlərin təkmilləşməsinə kömək edir.
Məşqçi idmançının xasiyyətini ən fəal və müntəzəm sürətdə inkişaf
etdirməlidir. O, idmançıları məşq prosesində ortaya çıxan çətinliklərin
öhdəsindən gəlməyə məcbur etməlidir.
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Mənəvi və iradi hazırlıq məşqin ayrılmaz hissəsidir.Əgər bunlar olmasa
idmançı birinci yüksək idman nəticələrinə və yarışlarda müvəffəqiyyətə nail
ola bilməz.
Təşkilat-metodik hazırlıq. İdmanla məşğul olanlarda qoruma və hakimlik
vərdişləri qazanmaqdan, həmçinin dərsdə yarış təşkil etmək və aparmaqda,
eləcə də məşq sisteminə daxil olan başqa tədbirlər həyata keçirməkdə
müəllimə yardım göstərmək bacarığı aşılamaqdan ibarətdir. Bundan başqa
idmanla məşğul olanlar tədris materiallarının şüurlu sürətdə mənimsənilməsinə
kömək edən müxtəlif biliklərə yiyələnməli,bu bilikləri öz idman
fəaliyyətlərində və həyatlarında tətbiq etməyi öyrənməlidir, çünki bunsuz
idman sahəsində yüksəlmək mümkün deyildir. Məşqin nəzəri əsaslarına və
idmanın texnikasına yiyələnmək, texniki hazırlığın məzmununu və
metodikasını müəyyən edən yarışların qaydasını və proqramı mənimsəmək bu
biliklərdəndir.
İdmandatexniki hazırlığın əhəmiyyəti. İdman
növlərində rəqiblə
mübarizə aparmaq taktikasının əsasını təşkil edir. Lakin bununla bərabər, yarış
şəraitini düzgün qiymətləndirmək, bu şəraitin dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq
düzgün hərəkət bacarığı əldə etmək idmançının müvəffəqiyyətlə işləməsinə
kömək edir.
Yarışda idmançının taktikasını müxtəlif kombinasiyalarını icra edərək
rəqibin gücünü nəzərə alaraq, öz gücündən müvafiq surətdə istifadə edir. Ayrıayrı ünsürlərin müvəffəqiyyətli və müvəffəqiyyətsiz icra edilməsindən asılı
olaraq kombinasiyanı dərhal dəyişdirmək üçün müxtəlif variantlarda
hazırlamaq lazımdır. Məşqin əsas təşkilatı forması dərsdir.
O, üç hissədən ibarətdir. Təlim keçənlərin ixtisasından, xüsusiyyətindən,
biliyindən, həmçinin məşqin, dərsin məqsədindən asılı olaraq məşqlərin
məzmunu müxtəlif ola bilər. Məşqin başqa formalarını (müstəqil məşq
məşqçinin xüsusi tapşırıqları) da tətbiq etmək, kontrol yoxlamalar yarış və s.
keçirmək lazımdır.
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РЕЗЮМЕ
ГАСАН БАБАЕВ,
АВАЗ ТАГИЕВ
К СОДЕРЖАНИЮ И ЗАДАЧАМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА
В статье рассматриваются вопросы содержания и задач учебнотренировочного процесса по гимнастике. В ней отмечается, что на
соревнованиях по спортивной гимнастике мужчины выступают на 6
инструментах, а женщины – 4-х. Набранные очки на каждом инструменте
включаются в итоговый счет спортсмена. Место определяется по
накопленным баллам. При учебно-тренировочном процессе все это
должно принято во внимание. Для каждого гимнаста должна быть
подготовлена комбинация. На соревнованиях спортсмен выполняет
упражнения с подготовленными комбинациями. Для успешного
осуществления поставленных задач имеет большое значение общая и
специфическая физическая подготовка. Кроме того, техническая
подготовка гимнастов является одним из важнейших вопросов. Поэтому
гимнастам следует усваивать все приемы выполняемых упражнений.
Ключевые слова: спорт, тренировка, соревнование, гимнастика,
техника, общая и специфическая физическая подготовка, тренер
SUMMARY
HASAN BABAYEV, AVAZ TAGİYEV
THE CONTENTS AND OBJECTIVES OF THE
TEACHINGTRAINING PROCESS
In the article contents and objectives of teaching –training process on
gymnastics are analysed. It is noted that, in gymnastics competitions, men
compete in 6 instruments, women in 4 instruments. Scored points on each
instrument are generally collected and included in the final score of the athlete.
The places are determined based on accumulated points it is noted that, a
combination for each gymnast should be prepared. The athlete executes the
exercises with the prepared combinations in competitions. The general and
specific physical training are of great importance. In addition, technical
training of gymnasts is one of the most important issues. Therefore, gymnasts
should acquire all techniques of the executed exercises.
Key words: sport, teaching, training, competition, gymnastics,
tecniques, general specific physical preperation, trainer.
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I SİNİFDƏ “HƏYAT BİLGİSİ” FƏNNİNİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ
ŞAGİRDLƏRDƏ TƏBİƏTƏ HƏSSAS VƏ QAYĞIKEŞ MÜNASIBƏTİN
FORMALAŞDIRILMASI YOLLARI
Məqalə I sinifdə “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi prosesində şagirdlərdə
təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması yollarına həsr
edilmişdir. Məqalədə əsasən I sinifin həyat bilgisi dərsliyində ekoloji tərbiyə ilə
bağlı olan mövzular təhlilə cəlb edilmişdir. Dərsliyin ayrı-ayrı səhifələrində
təbiətə, təbiət hadisələrinə, yaşıllıqlara, xüsusilə, meşələrə, çəmənliklərə,
çaylara, çiçəklərə, güllərə, onları sevib qorumağa aid olan trafaretlərə, tövsiyə
və məsləhətlərə münasibvət bildirilmişdir. Göstərilmişdir ki, “Həyat bilgisi”
fənnini tədris edərkən dərslikdəki ekoloji tərbiyə ilə bağlı bütün mövzulara münasibət bildirən ibtidai sinif müəllimləri öz münasibətlərini şagirdlərdə təbiətə
həssas və qayğıkeş münasibətlərin formalaşdırılmasına yönəltməlidirlər. Məqalədə həmçinin şagirdlərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması yolları da göstərilir.
Açar sözlər: təbiət hadisələri, həssas münasibət, qayğıkeş münasibət,
ekoloji biliklər, canlı varlıqlar, təbiət gözəllikləri, təbiət hadisələri, saf su, yaşıl
məkan, göz oxşayan yaşıllıqlar
“Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda 5 əsas
istiqamətdən biri səriştəyə əsaslanan təhsilin məzmununun yaradılması kimi
göstərilmişdir. Səriştəyə əsaslanan təhsilin məzmununun yaradılmasında isə
fənn müəllimlərinin rolu böyükdür. Fənn müəllimləri şagirdlərə biliklərin
əsaslarını öyrətməklə yanaşı, onların şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin
formalaşdırılmasını diqqət mərkəzində saxlamalıdırlar. Bu mənada ibtidai
siniflərdə hər hansı fənnin tədrisində, o cümlədən “Həyat bilgisi” fənninin
tədrisi prosesində şagirdlərə ekoloji biliklərin verilməsi, onlarda təbiətə həssas
və qayğıkeş münasibətlərin formalaşdırılması şəxsiyyətyönümlü təhsilin
məzmununun yaradılmasının tərkib hissələrindən biri kimi dəyərləndirilir.
Məhz ona görə də ibtidai siniflərdə şagirdlərə ekoloji biliklərin verilməsi,
onların təbiətə olan münasibətlərinin düzgün formalaşdırılması üçün təlim
prosesində məqsədyönülü, planlı, mütəşəkkil işlər aparmaq lazımdır. Belə
işlərdən biri də ibtidai siniflərdə “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi prosesində
şagirdlərin təbiətə qarşı həssas və qayğıkeş münasibətin öyrədilməsi fənn
müəllimlərinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri hesab olunur.
İbtidai sinif müəllimləri I sinifdən başlamaq şərtilə şagirdlərə belə
münasibətlərin öyrədilməsini özlərinin təxirəsalınmaz vəzifələrindən hesab
etməlidirlər. I sinifdə tədris olunan“Həyat bilgisi”dərslərində şagirdlərə ekoloji
biliklərin verilməsi, onlarda ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması zəruri hesab
olunur. Əlbəttə ki, bunun üçün “Həyat bilgisi”dərsliklərində istənilən qədər
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didaktik materiallar vardır. I siniflər üçün Bahar Kərimova və Gülər
Mehdiyeva tərəfindən tərtib olunan“Həyat bilgisi”dərsliyində elə birinci fəsil
“Mən və məni əhatə edən varlıqlar” adlanır. Bu fəslin “Mən canlı varlığam”,
“Məni əhatə edən canlı varlıqlar”, “Canlılara yaşamaq üçün nələr lazımdır”,
“Təbiətdə nələr var”, “Məni əhatə edən təbiət”, “Cansız təbiətdə hadisələr”,
“Ətrafımda baş verən canlı təbiət hadisələri”, “Mən ətrafımı təmiz
saxlamalıyam” kimi mövzuların hər biri şagirdlərdə ekoloji hisslərinin
oyanmasına təsir edən mövzulardır. “Mən canlı varlığam” adlanan birinci
mövzu əsasən şəkillərdən ibarətdir. Həmin şəkillərdən biri ətrafında buludlar
gəzişən günəşin şəkli əks olunur. Bu, o deməkdir ki, şagirdlər təbiətin ekoloji
saflığını öncə səmada günəşin öz şualarını yer kürəsinə istiqamətləndirməsində
görürlər. Fənn müəllimləri şəklin bu komponenti haqqında məlumat verərkən
ətraf mühitin ekoloji sağlamlığının təmin olunmasında günəş şualarının
mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi barədə şagirdlərə onların yaşına və qavrama
qabiliyyətlərinə uyğun məlumatlar verməlidirlər. İkinci şəkildə dibçəkdə
yetişdirilən aloe bitkisinin iri, yaşıl budağı təsvir olunur. Bu bitki ev şəraitində
becərildikdə, saxlanıldıqda otağın havasını təmizləyir, otağa daxil olan karbon
zərrəciklərini udur, əvəzində saf oksigeni havaya buraxır. Bundan başqa bu
nadir bitki növü təbabətdə də geniş istifadə olunur. Ondan hazırlanan dərman
pereparatları orqanizmdəki mikrobların məhv edilməsi, qanın durulması,
ağrıların kəsilməsi, insanın ovqatının yaxşılaşdırılması işində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Sonrakı şəkillərdə yasəmən çiçəyi, limon bitkisi, bülbülün
nəğmə oxuması və gölün kənarındakı yaşıllıqları özündə əks etdirən təbiət
təsvirlərinin televiziya görüntüsü öz əksini tapır. Bunların hər birinə münasibət
bildirərkən ilk növbədə şagirdlərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin
formalaşdırılmasını önə çəkmək lazımdır.
I sinifin “Həyat bilgisi” dərsliyində ikinci mövzu “Məni əhatə edən canlı
varlıqlar” adlanır. Dərslikdə I sinifdə təhsilalan qızlardan birinin adından
“Məndən başqa ətrafda hansı canlılar var” sualının qoyulması fənn
müəllimlərindən həmin suala ətraflı cavablar hazırlamalarını tələb edir. Çünki
şəkillərdə müxtəlif heyvanların, quşların, həşəratların, ağacların və təbiəti
qoruyan insanların təsvirləri verilmişdir. Həmin şəkillərə diqqəti cəlb edən I
sinif müəllimləri ilk növbədə göstərilən şəkillər əsasında şagirdlərdə həssas və
qayğıkeş münasibətin yaradılmasına çalışmalıdırlar. Müəllimlərə metodik
cəhətdən köməklik göstərmək məqsədilə həmin şəkillərə münasibət bildirərkən
şagirdlərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılmasına nail
olmağın yollarını da göstərmək istərdik. Öncə qeyd etməliyik ki, sorğu
mərhələsi başa çatdıqdan sonra sinif müəllimləri ikinci mövzu üçün dərsliyin
9-cu səhifəsində əksini tapan həmin şəkillərin plakatda əks olunan variantını
lövhədən asmalıdırlar. Əgər məktəbin yeni təlim texnologiyaları və
innovasiyaları imkan verirsə həmin səhifənin slayd halına salınması və
monitorlar vasitəsilə ekranda nümayiş etdirilməsi daha faydalı olar. Bütün
hallarda sinif müəllimi səhifədəki şəkillərə münasibət bildirərkən aşağıdakı
informasiyaları versə yaxşı olar:
Uşaqlar, şəkildə təsvir olunan timsah, it, pişik, cücə, qoyun, kəpənəklər,
siçan, hind toyuğu, bülbül kimi heyvanlar, quşlar və həşəratlar təbiəti
canlandıran canlılar hesab olunur. Hansı ki, bu canlıları hər birimiz qorumalı
və onlara qayğı göstərməliyik. Çünki onların hər birinin ekoloji mühitin
71

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
saflaşdırılmasında əhəmiyyəti çoxdur. Məsələn, kəpənəklərdən tut ipək qurdu
ağacalarının yarpaqları üzərinə qonaraq öz tırtıllarını yarpaqların üzərinə
qoyurlar. Həmin tırtıllar yaşıl yarpaqları yiyərək özlərinə yuva düzəldirlər.
Onların düzəltdikləri yuvalar barama adlanır. Baramadan isə ipək paltarlar
hasil olur. Yadınızdadırsa biz tapmacalardan birini təqdim edərkən belə
misralar işlətdik:
Bir quşum var alaca,
Getdi qondu ağaca.
Özünə yuva tikdi,
Nə qapı qoydu, nə baca.
Tapmacadan göründüyü kimi barama istehsal eləmək üçün ilk növbədə
tut ağaclarını əkmək lazımdır. O ağaclara xüsusi qayğı göstərməklə kiçik bağ
salmaq gərəkdir.
Belə informasiyalar I sinif şagirdlərinə təbiətə həssas yanaşmağı,
qayğıkeş münasibət bəsləməyi öyrətməyə xidmət göstərir. Şəkildə şam, küknar
və meyvə ağacının təsvir olunmasının da mənaları vardır. Çünki həmin
şəkillərin fonunda yazılıb ki, “Bu varlıqlar hamısı qidalanır, nəfəs alır, inkişaf
edir, çoxalır”. Dərsliyin 10-cu səhifəsində “Mən və məni əhatə edən varlıqlar”
adlanan 2-ci mövzuda da belə şəkillər əks olunmuşdur. Şəkildə yaşıl ağac, yaşıl
ağacın budağında quşun təsviri, mavi səma, yaşıllıqlar və yol təsvir
olunmuşdur. Yəni yaşıl təbiəti, ekoloji mühiti sevib, qorumaq üçün çəpər şəkli
də öz əksini tapmışdır. Səhifənin aşağısında içərisində balıq olan akvarium və
ona qulluq edən kiçik qızcığazın şəkli təsvir olunmuşdur. Bu səhifəni şərh
edərkən fənn müəllimi göstərməlidir ki, canlı təbiətdə ağacları sevməli,
qorumalı və onlara mütəmadi olaraq qayğı göstərməliyik. Çünki ağaclar
səmadakı, yəni atmosferdəki karbon qazlarını və digər zəhərli qazları udurlar,
atmosferə təmiz hava buraxırlar. Onlar bütün təbiətdəki canlıların təmiz nəfəs
almalarına şərait yaradır. Bizim təmiz oksigeni udmağımız sağlamlığımızın
qorunmasına dəlalət edir. Çünki saf oksigeninsanların ağciyərlərini qoruyur.
Zəhərli qazlar isə ağciyərlərin xəstələnməsinə və beləliklə insanların məhv
olmasına qədər gətirib çıxarır. Ona görə biz təbiəti göz bəbəyimiz kimi
qorumağı, ona həssas və qağıkeş münasibət bəsləməyi öyrənməliyik.
Sinif müəllimi akvariumda balıqların bəslənməsi ilə bağlı balaca
məktəlinin göstərdiyi qayğılı münasibəti də şərh etməlidir. Burada sinif
müəllimi qeyd etməlidir ki, biz evimizdə akvariumlarda müxtəlif növ balıqlar
saxlayırıq. Həmin balıqlara həssas və qayğıkeş münasibət göstərməklə biz
təbiətdəki canlılara olan qayğımızı və münasibətlərimizi ifadə etmiş oluruq. Bu
gün ölkəmizdə müxtəlif növ balıqların yetişdirilməsi ilə məşğul olan güşələr,
sexlər, hətta zavodlar vardır. İtaliyanın Roma şəhərində iki mərtəbəli balıq evi
inşa edilmişdir. Şüşədən inşa edilən balıq evinin hər bir hidrosferli otaqlarında
yüz növdən artıq balıqlar saxlanılır, qorunur və artırılır. Amerikanın Atlanta
Ştatının Atlanta şəhərində şüşədən tikilən göydələnin adını “Atlanta
Akvarium” qoymuşlar. Bu, dünyanın ən nəhəng akvariumu hesab olunur.
Çünki burada 1000-dən artıq balıq növləri qorunur və yetişdirilir. Atlanta
akvariumunun elə bölmələri var ki, həmin bölmələrdə 3, 6 və 9 tonluq balıqlar
mühafizə olunur.
Dərsliyin 12-ci səhifəsində 3-cü mövzuda təbiətə həssas və qayğıkeş
münasibəti özündə təcəssüm etdirən şəkillər öz əksini tapır. “Canlılara
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yaşamaq üçün nələr lazımdır” adlanan həmin səhifədə atmosfer, hidrosfer,
biosfer haqqında təsəvvür yaradan şəkillər öz əksini tapır. Bu şəkilləri I sinif
şagirdlərinə izah edərkən çalışmaq lazımdır ki, onlarda təbiətə həssas və
qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması üçün zəruri təsəvvürlər yaradılsın.
Şəkillərin birində günəşin şəfəqlərinin saçması təsvir olunur. Onu ağ buludlar
əhatə etmişdir. Sinif müəllimi göstərməlidir ki, günəş atmosferdə ən parlaq, ən
hərarətli ulduzlardan biridir. İstər ayın, istər də günəşin qalaktikada hərəkətləri
yer kürəsinə, onun ekoloji saflığına müəyyən təsir göstərmiş olur. Günəşin isti
şuaları yer kürəsini hərarətləndirir və yerdən buxarlanma prosesi başlanır.
Həmin buxarlar atmosferdə birləşərək bulud halına gəlirlər. Buludlar
ağırlaşandan sonra yağıntı prosesi yaranır və yer kürəsi islanır. Bu islanma isə
yaşıllıqların yaranmasına, ağacların böyüməsinə, çəmənliklərin gözəlləşməsinə
köməklik göstərmiş olur. Bütün bunlar isə yer kürəsinin ekoloji saflığına öz
təsirini göstərir. Təbiətin ekoloji cəhətdən saflaşması insanların həyat tərzinin
yaxşılaşmasını təmin edir. Ona görə haqlı olaraq səhifədə iki trafaret xarakterli
cümlələr yazılıb: “Mən günəşəm, canlıların yaşaması üçün işıq və istilik
verirəm”, “Mən suyam. Mənsiz həyat yoxdur”.
Müəllim bu şəkilləri izah edərkən suyun da təbiətdəki faydası haqqında
uşaqlara məlumat verməlidir. Göstərməlidir ki, susuz həyat yoxdur. Şəkildə
gördüyünüz kimi tarlalarda, əkin sahələrində yetişdirilən nə varsa onların
ərsəyə gəlməsi üçün onları suvarmaq lazımdır. Şəkildə gördüyünüz dağ çayı
tarlalara, meşələrə, çiçəklərə və güllərə saf su bəxş edir. Şəkildə təsvir olunan
oğlan və qız gülləri sulayır, onlara həssaslıqla qayğıkeş münasibət bəsləyirlər.
Ona görə həmin güllər çiçək açmış, yaşıl və qırmızı rəngdə rəngarəng bağçaya
çevrilmişlər. Rəngarəng bağçalar isə öz gözəllikləriylə insanları heyran edirlər.
İnsanlar həmin güllərin, çiçəklərin ətrindən xoşhal olur və bundan zövq almış
olurlar. Beləliklə onların ömrü artmış olur.
Üçüncü mövzunun davamı kimi 13-cü səhifədə də şəkillər verilmişdir.
Həmin şəklin üzərində belə cümlələr yazılmışdır. “Mən havayam, şəffafam,
gözlə görünmürəm. Mənsiz canlılar nəfəs ala bilməzlər. İnsan kosmosa uçanda
məni özüylə aparır, çünki orada hava yoxdur”. Bu cümlələrə münasibət
bildirən müəllim göstərməlidir ki, bütün canlıların yaşaması üçün hava mühüm
şərtdir. Hava olmasa torpaq canlanmaz, torpaq canlanmasa çiçəklər, bitkilər,
buğdalar yetişməz. Buğda olmasa çörək olmaz. Meyvə bağlarında, bostanlarda
olan bütün bitkilər havadan qidalanaraq ərsəyə gəlirlər. Torpağın özü də su və
hava ilə qidalanır…
Şəklin aşağısında oxuyuruq: “Mən torpağam. Bitkilər kökləri ilə məndən
qida və su alır. Bir çox canlılar mənim üzərimdə bitən bitkilərlə qidalanırlar.
Bəzi heyvanlar məndə yuva qurur, insanlar isə evlər tikirlər”. Bu cümləyə
münasibət bildirən müəllim göstərməlidir ki, insanların həyat tərzinin əsas
hissəsi torpaqla bağlıdır. Ona görə ki, insanlar torpaqda məskunlaşır, torpağı
əkib-becərir və becərdikləri məhsullarla qidalanırlar. Ona görə də biz torpağı
sevməli, ona qulluq etməli və qorumalıyıq. Vaxtaşırı torpağı belləməli, onu
alaq otlardan təmizləməli və əkməliyik. Əkdiklərimizi isə göz bəbəyimiz kimi
qorumalıyıq. Çünki torpağa həssas və qayğıkeş münasibət bəsləmədən insanın
xoşbəxt yaşaması, səadətə yetişməsi mümkün sayıla bilməz.
Dərsliyin sonrakı mövzularında da təbiətə həssas və qayğıkeş
münasibətin formalaşdırılması ilə bağlı şəkillər, informasiyalar və müxtəlif
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xarakterli didaktik materiallar vardır. “Təbiətdə nələr var” mövzusu üzrə
verilən şəkillərdə dağ, təpə, meşə, səhra, düzənlik və dərə haqqında məlumat
verilir. Həmin mövzunun ikinci şəklinə isə “Bunlar su sahələridir” adı
verilmişdir. Bu səhifədə “Çay dağlardan axır, göl axmır”, “Bunlar kosmik, yəni
kosmosda olan varlıqlardır”, “Ulduzlar gecə görünür. Onlar bizdən çox
uzaqdadır” cümlələri yazılmışdır. Bu səhifələri şərh edərkən müəllim
göstərməlidir ki, müasir dünyamızda ciddi ekoloji problemlər vardır. Hansı ki,
həmin problemlər dağların, təpələrin, meşələrin, düzənlikləırin, dərələrin, dağ
çaylarının, bir sözlə, ekoloji mühitin çirklənməsində özünü daha çox göstərir.
Hazırda bütün dünyamızda insanlar ekoloji bəlalarla mübarizə edirlər.
Bu termini ilk dəfə elmi ədəbiyyatda 1866-cı ildə alman bioloqu
E.Şekkel özünün “Orqanizmlərin ümumi morfologiyası” əsərində işlətmişdir.
Hal-hazırda“екоlоji problemlər” anlayışı 2 mənada işlənir:
- ətraf mühitin çirklənməsi problemi və onun qorunması;
- cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı münasibəti problemi.
Yaşadığımız dövrdə cəmiyyətlə təbiətin qarşılıqlı münasibəti kimi qədim
problem yeni xüsusiyyətlər kəsb etmişdir. Bəşəriyyətin biosverə təsiri elə
təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxarmışdır ki, indi Yer kürəsində həyatın olubolmayacağı gündəliyə qoyulmuşdur [2, s. 6].
İbtidai sinif müəllimləri ekoloji bəlalar barədə şagirdlərə ətraflı
məlumatlar verməlidirlər. Yaxşı olar ki, innovativ dərslər təşkil edilərkən
monitorda ekoloji bəlaları özündə əks etdirən slaytları nümayiş etdirməklə və
ekoloji bəlalara qarşı mübarizə aparmağı özündə əks etdirən kadrlar da
göstərilsin.
I sinfin Həyat bilgisi dərsliyindəki adları çəkilən mövzular üzrə iş aparan
sinif müəllimi şagirdlərdə təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin
formalaşdırılmasını özündə əks etdirən şəkillər üzərində şərhlər apararkən
ekoloji mühiti yaşıl ev kimi də təqdim etmələri faydalıdır. Bu zaman şagirdlərə
çatdırılmalıdır ki müasir dünyamızda ən böyük ekoloji bəlalardan biri təbiətdə
mesələrin qırılmasıdır.
Bu bir həqiqətdir ki, bəşəriyyətin "yaşıl evi" sayılan Yer kürəsində
torpaq, hava, su çirklənmiş, min hektarlarla meşələr qırılmış, dəniz və
okeanların suyu çirkləndiyindən onların flora və faunasına ciddi ziyan
vurulmuşdur. Eyni zamanda, çaylarınməcraları dəyişdirildiyindən, üzərində
bəndlər salındığından bəzi balıq növlərinin nəsli kəsilmiş, qurudulan
bataqlıqların, qırılan meşələrin canlı aləminə hədsiz ziyan dəymiş, aparılan
nüvə sınaqları, buraxılan kosmik peyklər, istifadə edilən zərərli qazlarazon
qatını zəiflədərək yerdə radiasiyanın çoxalmasına səbəb olmuşdur кi, bu da bir
sıra sağalmaz xəstəliklərin törəməsi ilə nəticələnmişdir [2, s 7]. Ona görə
cəmiyyətin bütün üzvlərini, o cümlədən gələcəyin qurucuları olacaq I sinif
şagirdlərini bu bəlalara qarşı mübarizəyə hazırlamaq lazımdır. Başqa sözlə
desək, I sinifdə həyat bilgisinin tədrisi prosesində şagirdlərdə təbiətə həssas və
qayğıkeş münasibətin formalaşdırılması işində ekoloji bəlalara qarşı mübarizə
ilə bağlı informasiyaların verilməsinə də zəruri ehtiyac duyulur.
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, orta ümumtəhsil məktəblərində I
sinifdən başlayaraq şagirdləri təbiətə,təbiət hadisələrinə, ekoloji mühitə
yaxınlaşdırmaq çox vacibdir. Bunun üçün ibtidai siniflərdə bütün fənlərin
tədirisi prosesində, o cümlədən “Həyat bilgisi” dərslərində şagirdlərdə təbiətə
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həssas və qayğıkeşmünasibəti formalaşdırmaq üçün onlara məqsədyönlü,
planlı, mütəşəkkil olaraq təsir göstərmək vacibdir. Belə olarsa I sinif
şagirdlərində:
-təbiətə, ekoloji mühitə, yaşıllıqlara olan maraq və meyilləri artar, onların
sağlam və qayğıkeş münasibət bəsləməklə bağlı dünyagörüşləri genişlənər;
- I sinifdə “Həyat bilgisi” dərslərində yeni təlim texnologiyalarından,
informasiya, kommunikasiya sistemlərindən, habelə pedaqoji innovasiyaların
gücündən istifadə etməklə şagirdlərə ətraf mühiti qorumağın sirlərini
çatdırmaq, onlara atmosfer, biosfer, hidrosfer haqqında informasiyalar
verərkən onlarda təbiətə həssas və qayğıkeş münasibətin formalaşdırılmasına
nail olmaq olar.
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РЕЗЮМЕ
СЕВИНДЖ ВЕЛИЕВА
ФОРМИРОВАНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО И ЗАБОТЛИВОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ У УЧЕНИКОВ ПЕРВОГО
КЛАССА НА УРОКАХ «ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ»
Статъя посвящена формированию бережливого отношения к
природе у учеников первого класса на уроках «Познание жизни». В
статъе в основном были проанализированы темы об экологическом
воспитании из указанного учебника для первых классов. В учебнике даны
рекомендации и советы о том, звчем нужно любить и беречь природу,
природные явления, зелённые места, а в частности леса, реки, равнины и
цветы. Было указано на то,
чтобы учителя, проходя темы про
экологическое воспитание на уроках «Познания жизни» направляли свои
силы на формирование бережливого и заботливого отношения к природе
у учеников.
Ключевые слова: природные явления, бережливое отношение,
заболивое отношение, экологическое знания, живые существа, природные
явления, чистая вода, зеленая среда, красивые зеленые места
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SUMMARY
SEVINJ VALIYEVA
WAYS OF FORMING SENSITIVE AND CAREFUL
ATTITUDE TO NATURE ON PUPILS IN THE TEACHING
PROCESS OF “HAYAT BILGISI” (LIFE SCIENCE)
SUBJECT IN THE I FORM
The article deals with the ways of forming sensitive and careful attitude
to nature on pupils in the teaching process of “Hayat bilgisi” subject in the I
form. In the article mainly the themes connected with ecological upbringing
given in the I form “Hayat bilgisi” textbook were analysed. In different pages
of the textbook attitude to templates concerning to nature, natural phenomena,
green spaces,specially forests, meadows, rivers, flowers, how to love and
protect them, recommendations and advice have been expressed. It was stated
that, in teaching “Hayat bilgisi” subject primary form teachers who express
their attitudes to all themes connected with ecological upbringing given in the
textbook, should direct their attention to the formation of sensitive and careful
attitude of pupils to nature. In the article ways of forming sensitive and careful
attitude to nature on pupils are noted as well.
Key words: natural phenomena, sensitive attitude, careful attitude,
ecological knowledge, living beings, beauties of nature, fresh water, green
space, beautiful grecnness.
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vahid Rzayev tərəfindən təqdim olunmuşdur
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ÜMİD VƏ İNAMIN MAHİYYƏTİNƏ FƏLSƏFİ, BƏDİİ, TİBBİ
VƏ PSİXOLOJİ YANAŞMA
Məqalədə ümid və inam hissinin fəlsəfi, bədii, psixoloji və tibbi
istiqamətlərdə mahiyyəti araşdırılmışdır. Bu zaman aydın olmuşdur ki, ümid və
inam hissi insanı həyata bağlayan, onun yaşamasının əsas şərti və fəallığının
hərəkətverici qüvvəsidir. Təhlillər zamanı aydın oldu ki, müxtəlif elm
sahələrində ümid və inam hissinə iki aspektdən yanaşılır. Bir tərəfdən ümid və
inam insanın öz daxili patensialına münasibəti və özgüvəninin əsas şərtidir.
Digər tərəfdən isə ictimai mənada inam ayrı-ayrı insanlar – cəmiyyət üzvləri
arasında mənəvi bağlılıq, psixoloji anlaşma və qovuşmanın təzahürü, hər
bir xalqın birliyinin əsas psixoloji şərti kimi xarakterizə olunur.
Açar sözlər: inam, ümid, sağlamlıq, iradə, birlik.
İnsanın həyatında ən əsas kateqoriyalardan sayılan ümid və inam hər
zaman fəlsəfənin, psixologiyanın, ədəbiyyatın və ən əsası isə tibb elmində
həkim-xəstə münasibətlərinin mərkəzində dayanmışdır. Biz məqalədə məhz
ümid və inama müxtəlif elm sahələrində yanaşma, bunun əsasında onun
mahiyyəti və insan həyatı üçün əhəmiyyətinin açılmasına çalışmışıq.
Filosof A.Nəcəfova görə, ümid insan həyatında böyük rol oynayır,
gələcəyə inam insana güc verir, ümidsizlik isə ölümə bərabərdir [7, s.33].
B.N.Katelnikova görə, hər cür ölüm iradənin itirilməsindən başlayırsa,
təhlükəyə qarşı yönələn hər hansı müqavimət insanı ölümdən qoruyur [17,
s.42]. Bir az bədii tərzdə ifadə etsək, qorxu – ölümə aparan sel axını,
daşqındırsa, inam – həyat çeşməsi, dirilik suyudur. Eləcə də, şübhə qorxunun
uverturası, ümid isə inam yolunda gözə dəyən ilk işartı, işıq şüası, yanar
şamdır. Məhz, bunu nəzərə alan F.Qoca yazır:
- Bərk ayaqda ölüm də bir ümiddir.
...Ümidsiz adamın vay halına Səması kordu, ulduzsuzdu,
Yeməyi dadsız, duzsuzdu [5, s.28].
Qorxunun əsas atributlarından biri də məyusluq, ruhən düşgünlük,
inamsızlıqdır. Z.Yaqubun bir şeirində M.Hadidən gətirdiyi epiqraf buna
əyani misaldır:
- Məyus olma, amandır,
Məyus olmaq yamandır.
Qorxaq diləksiz yaşar,
Millətim qəhrəmandır [15, s.24].
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Yaxud: - Ruh heç nədi, heç nədi ruh
Candan əvvəl ölübdürsə [11, s.25].
İnam, sevgi sönəndə ölüm qorxusu girir ürəyə:
- Ürəyim çox yaman sancdı.
Dedim: - Ölüm sevgi kimi ürəyimə
gizli-gizli necə qonub.
Yoxsa, boşluq olub orda,
Yoxsa, orda sevgi ölüb ?! [4, s.176].
V.N.Katelnikov:“Qorxu və ağrı əkizdirlər. Ağrı qorxunu, qorxu isə
ağrını artırır” – deyir [17, s.42]. Z.Yaqub bu fikri nəzmlə belə ifadə edir:
- Adam bir ağrıya üz göstərəndə
ağrının adamdan xoşu gəlirmiş.
O ki boş damarı tanıdı səndə birinin yerinə beşi gəlirmiş [15, s.121].
Əli Kərimə görə isə dözümsüzlük, sızıltı Əzrailə sifariş kimidir:
...Yatanda gördüm onu (Əzraili)
Boylandı sola-sağa,
Girdi ən axırdakı “ah-uf” gələn otağa [4, s.175].
Bütün bunların əksi olaraq, insan həyatını bərqərar edən yeganə
dayaq nöqtəsi inam isə, ilk növbədə, insanın özünə, əqidəsinə və gələcək
xoşbəxt həyatına daxili əminlik duyğusudur.
Psixologiya elmində ümid və inamı şəxsiyyətin əsas hərəkətverici
qüvvəsi hesab edirlər. İnam iki aspekdə başa düşülür. Birincisi, insanın öz
daxili potensialını dərk edib özünəinamının formalaşması əsasında özgüvənin
bərqərar olmasıdır. Eyni zamanda, özünə inam hər bir şəxsiyyətin
formalaşması və fəallığında olduqca əhəmiyyətli təsir gücünə malik olmaqla
məqsədlərin həyata keçirilməsində qarşıya çıxan çətinliklərin aradan
qaldırılması üçün daxili qüvvə kimi səfərbər olaraq insanı fövqəladə gücə sahib
edir. Deməli, inam insanı bu və ya digər işlərin icrasında cəsarətli olmağa sövq
edir.
Eyni zamanda, inam psixologiya elmində iradənin əsas mərhələlərindən
biri olaraq təhlil edilə bilər.
İradə - insanın müəyyən məqsədə yönəlmiş və bu məqsədə çatmaq
uğrunda mübarizəsi prosesində meydana çıxan maneələri aradan qaldırmaq
üçün tələb olunan səylərlə bağlı şüurlu hərəkətlərdir. [2, s. 481-483]
Biz insanlara iradəli olmağı aşılayanda onlara iradi işin dərk olunaraq
icra ediləcək əsas mərhələləri haqqında məlumat veririk ki, özünəinam bu
mərhələlər içərisində əsas kateqoriyalardan biri hesab edilməlidir. Belə ki,
Ə.Əlizadə və Ə.Bayramova məxsus psixologiya adlı dərs vəsaitində oxuyuruq:
iradəli olmağın əsas şərtləri iradi işin əsas mərhələlərində öz əksini tapır. İradi
işin əsas mərhələləri aşağıdakılardır. [2. s, 483]
1.qarşıya ictimai əhəmiyyətli, eyni zamanda şəxsiyyətin potensial
imkanları ilə səsləşən məqsədin qoyulması;
2. motivinin olması;
3.məqsədə necə və hansı yollarla çatmağın mümkünlüyünü araşdırmaqla
daha səmərəli üsul və vasitələrin tapılması;
4.qərarın qəbulu;
5.işin icrasına başlamaq;
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6.iradi səy göstərmək. Yəni icra zamanı qarşıya çıxacaq olan çətinliklərin
aradan qaldırılması üçün prinsipial mövqe göstərmək;
7.ən əsası öz gücünə inamın olması.
Biz bu ardıcıllığa şəxsiyyətin öz gücünə inam hissini də əlavə etməyi
məqsədəmüvafiq hesab etdik.
Deməli hər bir şəxsiyyət öz potensial imkanlarına uyğun olaraq qarşıya
məqsəd və vəzifələr qoyduqda onun müvəffəqiyyət faizi yüksək olur ki, bu da
onda özünəinamın formalaşması üçün ən əsas şərtdir. Əksinə olduqda isə
şəxsiyyət uğursuzluqlarla üzləşir ki, bu da onda özünəinamın itməsi və
passivləşməsinə səbəb olur. Passivlik insanda özünəqapanmaq və digər
müxtəlif tipli psixoloji xəstəliklər yaradır. İnsan ümidini itirir, pessimist
düşüncələrə qapılır. Onun həyat enerjisi azalır, nəticədə isə psixoloji tənhalığa
düçar olur.
Praktik psixoloqların fəaliyyətində də inam psixoloq-pasient
münasibətlərinin ən əsas qüvvəsini təşkil edir. Belə ki, psixoloq pasientdə ilk
növbədə öz gücünə inamın bərpa olunması üçün iş aparmalıdır.
Deməli, ümid və inam psixoloji aspekdə hər bir şəxsiyyətin həyata
bağlanması, fəallığı və inkişafı üçün əsas şərt olaraq dəyərləndirilir.
İkincisi ictimai mənada inam ayrı-ayrı insanlar – cəmiyyət üzvləri
arasında mənəvi bağlılıq, psixoloji anlaşma və qovuşmanın təzahürüdür.
İnsan doğulduğu gündən ictimai münasibətlərin fəal üzvi kimi çıxış edir.
Sosial psixologiyadan oxuyuruq ki, insan sosial münasibətlərə müxtəlif
sistemlər vasitəsilə qoşulur. Bu təsnifatda dörd başlıca sistem – mikro, mezo,
ekzo, makrosistemlər olduğu ayrıd edilir [3, s. 99]. Onlar aşağıdakı kimi
səciyyələndirilir.
Mikrosistem: ailə, dini qruplar, həmyaşıd uşaqlar cəmiyyəti, yaşayış
yerinin sosial mədəni mühiti, tərbiyə institutları.
Mezosistem: etnomədəni amillər, yaşayış məskəninin tipi, kütləvi
kommunikasiya vasitələri.
Ekzosistem: valideynlərin iş yeri, yerli səhiyyə şöbələri, məişət
şəraitinin yaxşılaşması, uşağın bacı və qardaşlarının ailəsi, dostlarının ailəsi.
Makrosistem: planetar proseslər, ölkənin təbii coğrafi xüsusiyyətləri,
cəmiyyət və dövlət.
Deməli insan birinci ailə sisteminin, sonra bağça, məktəb və bütün
sistemlərdəki münasibətlərin tərkib hissəsinə qoşulur. Bu prosesdə insanın
ətrafındakılara inamı digər tərəfdən isə insanların ona inamı onda özünəinamın
yaranması ilə şərtlənir ki, inam insanın insanlaşmasının əsas hərəkətverici
qüvvəsi və həyata bağlanmasının əsas şərti kimi çıxış edir. İnsanlararası inam
birgəyaşayışın əsas şərtidir.
Bu mənada inam hər bir xalqın birliyinin əsas psixoloji şərtidir. Xalqın
birliyi də, diriliyi də elə inamın özüdür.
Odur ki, inamın həyatda rolu yaradıcı insanların daimi düşüncə
obyekti olmuşdur. Xalq şairi R.Rza insanlar arasındakı qarşılıqlı inamı
birgəyaşayışın əsası hesab edərək yazırdı:
İnamla yaşayır həyatda insan,
İnsana, insana, insana inan [10, s.182].
İnamı məlhəm əvəzinə yara üzərinə qoymağı tövsiyə edən coşqun,
ilhamlı şairimiz T.Bayram isə belə yazmışdır:
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Yaşaya bilərəm ilhamsız, odsuz,
Yaşaya bilərəm çörəksiz, susuz,
Yaşaya bilərəm yüz il yuxusuz,
Yaşaya bilmərəm bir gün inamsız [13, s.73].
Xəstə ilə tibb işçisi arasında yaranan qarşılıqlı anlaşma – tibbi inam,
ümid gözləyənlə buna zəmanət verən arasında bağlanan bu saziş
münasibətlərin ən alisi – həyat müqaviləsidir, müalicənin müvəffəqiyyətlə
başa çatması üçün xəstənin həyata nikbin baxışı, tam sağalacağına,
xoşbəxt gələcəyə əminlik hissi ən vacib, bəlkə də, həlledici əhəmiyyət
kəsb edir. Məhz, bu səbəbdəndir ki, qədim bir xalq məsəlində həkim
xəstəyə deyir: “Biz üç nəfərik – mən, sən və xəstəlik. Əgər ikimiz əlbir
olub, xəstəliyə qarşı mübarizə aparsaq, ona qalib gələ bilərik. Əks
təqdirdə, yəni bizdən birimiz iradəsizlik edib, xəstəliklə həmdəm olsaq, hər
ikimiz məğlub olarıq” [6, s.12].
Bu baxımdan O.Henrinin “Son yarpaq” – hekayəsi də çox
səciyyəvidir. Əsərdə təsvir edilir ki, ağır xəstəlik nəticəsində cismən və
ruhən üzülmüş, son günlərini yaşadığını hiss edən qızcığaz pəncərədən
gözünü çəkmir, bayırdakı ağacın yarpaqlarının bir-bir düşdüyünü görüb,
ümidini son yarpağa bağlayır. O, tək yarpağı öz bəxti hesab edib, onun
düşməsi ilə həyatının bitəcəyini gözləyərək, gözünü ordan çəkmir. Qızın
bu fikrini başa düşən bacısı rəssamı köməyə çağırır. Rəssam yarpağın
şəklini çəkib, gecə ikən həmin yarpağın yerinə bağlayır. Yarpağın
saralmadığını və düşmədiyini görən qızın gözlərində ümid qığılcımı
parlayır və günü-gündən yaxşılaşmağa başlayır [9, s.12].
N.Kəsəmənlinin “Bir yarpaq ümid” – şeirindəki misralar, sanki, bu
hekayəyə həsr edilir:
- Baharın içindən keçib gəldilər,
Baharı içindən söküb gəldilər,
...Ağaclar yarpağın töküb gəldilər,
Ümiddən asılıb bir yarpaq, əsir [8, s.162].
Bu baxımdan Z.Göyüşovun aşağıdakı fikirləri ibrətamizdir: “Ümid
həyat vasitəsidir, onu heç vaxt üzmək lazım deyil. Ümid insanın böyük
dayağıdır, onu heç vaxt zəiflətmək olmaz. Ümid ölən kimi həyat da ölür”
[16, s.263].
Bir çox şairlərimiz ağrıya, qorxuya qarşı ehtiyatlı olmağı, heç vaxt
ümidi itirməməyi, inamın, əqidənin əlindən yapışıb, şər qüvvələrlə
mübarizə aparmağı tövsiyə edirlər. Məsələn, - Ayağının altına bax.
... Ümidi sapa bağlayıb,
Süd dişin kimi çəkərlər, oğul.
Asfalt yoldan bezikib,
insan axtarır təkərlər, oğul [8, s.78-79].
Yaxud, - Hələ ilk nəğməmi oxuyuram mən,
Sonuncudan demək, bəlkə də, tezdir.
Hələ nəğmə dolu bu ürəyimdə,
Yaşamaq, yaratmaq eşqim var mənim,
Hələ bu dünyayla işim var mənim [8, s.12].
Və ya, Ümid bayraq kimi öz məsləkimi,
Başımdan yuxarı qaldırır mənim [14, s.42].
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Həmçinin, - Mənim cəsarətim yenib qorxunu,
Səbrimin daşını dəlsə, mən-mənəm [14, s.54].
Z.Yaqub isə bu mübarizəni belə təsvir edir:
-İçərimdə yatan qüvvət, dayan, hələ baş qaldırma.
Dağ qaldıra bilirsənsə, əbəs yerə daş qaldırma.
... Xalqın ağır günlərində, el sınağa çəkiləndə,
Əqidələr haçalanıb, sola-sağa çəkiləndə,
Qeyrətlilər küncə girib, bir bucağa çəkiləndə,
İçərimdə yatan qüvvət, sən imtahan verməlisən,
Gözsüzə - göz, əlsizə - əl, cansıza can verməlisən [15, s.32].
Şair ölümdən qorxmadığını belə ifadə edir:
- Məni öldürən həyat,
nifrət edirəm sənə.
Məni yaşadan ölüm,
hardasan, tez gəlsənə [15, s.144].
Xeyirlə şər, inamla şübhə arasında gedən əbədi mübahisədə həmişə
inamın qalib gəlməsinə əmin olan Asif Əfəndiyev qatil Mefistofel
şübhəsinə qarşı Faust inamını qoyur:
- Şübhəm sonsuz qəm olanda,
Şübhəm qəlbdə cəm olanda,
İnsanlıqdan, idealdan, səadətdən yan keçəndə,
İnamsızlıq bulağından su içəndə,
mənə dönməz inam gətir, ey müdriklik,
ey ilkinlik, ey munislik, ey ülvilik [1, s.171].
Uzun müddət ölümlə, onun dəhşətləri ilə üz-üzə olan, onun bütün
xislətlərinə bələd olan ölməz şairimiz Ə.Kərimin əsərləri bütünlüklə
qorxuya, ölümə qarşı mübarizə himnidir:
- Ölüm, qan dolu o gözlə,
dur, gözlə.
Heç zaman əlində qalmadı
bu yaxam.
Sən ancaq o zaman qəlbimi tutarsan ki,
baxıb görərsən – mən yoxam [4, s.164].
- Ağrı, yaxın gəlmə,
girmə araya.
Get, yoxdur ölümdən çəkinəcəyim.
Həyatı, qorxmadan necə alıbsa,
elə də verəcək mənim ürəyim.
...Dəyişmə rəngləri, qaraltma günü,
Ölümün gözünün içinə baxım [4, s.170].
Əksər şeirlərində Ə.Kərim qorxunun iç üzünü açıb, onun necə
dəhşətli bir düşmən olduğunu bəyan edirsə, “Ölüm xəstəxanada” şeirində
aşağıdakı misralarda onu necə ram etmək, özündən qovmaq, əlindən
qurtarmaq yollarını göstərir:
- Zəhləmi tökdü mənim,
Əvvəl çırpındı qəlbim,
Üşəndi də bədənim.
...Hey gəldi, getdi.
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Baxdım ona gülümsəyərək,
Öyrəndim ona – ilantutan
ilana alışantək [4, s.174-175].
- Dərmana fikir ver, iynəyə də bax,
Qarışıb onlara qorxu da keçər.
Qorxudan qorunmaq qüdrətin olsa,
Ölüm baş götürüb, dünyadan köçər [4, s.168].
Doğrudan da, tibb təcrübəsində ən ümidsiz xəstəliklərin belə, inam,
iradə qarşısında geri çəkildiyi, ölümə məhkum xəstələrin sirli sağalma
hallarına az rast gəlinmir.
Xalq arasında deyildiyi kimi, insanı məhv etmək üçün “onun
iradəsini qırmaq kifayətdir”sə, bəzən “ölünü diriltmək” üçün onda həyata
sonsuz inam yaratmaq bəs edər.
Böyük xalq şairimiz S.Vurğun da bərk ayaqda inamın, iradənin
gücünə arxalanaraq, qürbət eldə ölümə təslim olmamış, özünü Vətən
torpağına çatdırmağa çalışmışdır:
- Vaxtsız əcəl, məndən uzaq dolan, dur,
Qılıncını məndən uzaq dolandır.
Onu bil ki, qələm aldım əliməQürbət eldə can vermərəm ölümə [12, s.125].
Yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki,
şübhə, ümidsizlik, müthilik qorxuya aparan yoldursa, ümid, inam, iradə
ömür yolunu işıqlandıran şam, insanı mübarizəyə səsləyən bir qüvvədir.
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РЕЗЮМЕ
АДИЛ МАМЕДОВ,
ЧАПАЙ ГУЛИЕВ,
ТУНЗАЛА МАМЕДОВА
ФИЛОСОФСКИЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, МЕДИЦИНСКИЙ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СУЩНОСТИ НАДЕЖДЫ И
УВЕРЕННОСТИ
В статье рассматривается сущность надежды и уверенности в
философском, художественном, психологическом и медицинском аспектах.
При этом выяснено, что чувства надежды и уверенности являются движущей
силой и ключевым условием жизненной активности. Во время анализа также
стало очевидно, что чувства надежды и уверенности в разных областях
науки рассматриваются на двух аспектах. Установлено, что, с одной
стороны, надежды и уверенность являются отношением человека к его
внутренней потенции, с другой стороны, они характеризуются как основное
психологическое состояние отдельных людей как проявление моральной
привязанности, психологического понимания и достижения среди членов
общества.
Ключевые слова: уверенность, надежда, здоровье, воля, общность
SUMMARY
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TUNZALA MAMMADOVA
PHILOSOPHICAL, LITERARY, MEDICAL AND
PSYCHOLOGICAL APPROACH TO THE ESSENCE
OF HOPE AND CONFIDENCE.
The article deals with the essence of hope and confidence sense in
philosophical, literary, psychological and medical directions. It was cleared that,
the sense of hope and confidence connect a man close to life. It is the main term of
his living and motive of his activity.
During analysis it was cleared that, in different branches of science the
sense of hope and confidence is attitude of a man to his internal potential, main
term of self – confidence. From the other hand in social meaning confidence is
characterized like spiritual connection among people- members of society,
reflection of psychological understanding and unity, main psychological term of
each nation unity.
Key words: trust, hope, health, will, unity
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KİÇİK MƏKTƏB YAŞI DÖVRÜNDƏ TƏFƏKKÜRÜN
PSİXODİAQNOSTİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Kiçik məktəb yaşı dövründə isə təfəkkür dominant rola malikdir. Kiçik
məktəb yaşı dövründə təlim aparıcı fəaliyyət kimi ümumilikdə uşağın psixi
inkişafına, o cümlədən təfəkkürün inkişafına güclü təkan verir. Təlim
prosesinin təşkili zamanı ali idrak prosesi olan təfəkkürün qanunauyğunluqlarının nəzərə alınması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələlərin həllində
psixodiaqnostika əhəmiyyətli rola malikdir. Psixodiaqnostika xüsusi metodlar
vasitəsilə həyata keçirilir. Kiçikyaşlı məktəblilərdə təfəkkürün psixodiaqnostikası istiqamətində iş apararkən təfəkkürün hər üç növünün qiymətləndirilməsinə nail olmaq lazımdır.
Açar sözlər: kiçikyaşlı məktəbli, təfəkkür, psixodiaqnostika, psixi
funksiya, psixi inkişaf, təlim fəaliyyəti, test.
Psixikanın ontogenetik inkişafının məktəbəqədər yaş dövründə hafizə,
kiçik məktəb yaşı dövründə isə təfəkkür dominant rola malikdir.
Kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkürü bir neçə xüsusiyyətinə görə
məktəbəqədər yaşlı uşaqların təfəkküründən fərqlənir. Belə ki, kiçik məktəb
yaşı dövründə təfəkkür yüksək inkişaf tempinə malikdir. Həmçinin bu dövrdə
əqli proseslər quruluşuna və keyfiyyətinə görə yenidən qurulur. Digər tərəfdən,
kiçik məktəb yaşı dövründə təlim aparıcı fəaliyyət kimi ümumilikdə uşağın
psixi inkişafına, o cümlədən, təfəkkürün inkişafına güclü təkan verir.
Məktəblilərin maksimum əqli inkişafının təmin edilməsi müasir təhsil
sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri hesab olunur. Kiçikyaşlı
məktəblilərin əqli inkişafının təlimdən asılılığı – təlimin aparıcı rola malik
olması bütün psixoloqlar tərəfindən qəbul olunur. Son zamanlar təlimlə əqli
inkişafın əlaqəsi məsələsi geniş tədqiq edilir. N.S.Leytes tədqiqatlarında
göstərir ki, ümumi əqli inkişaf təfəkkürün keyfiyyətlərindən asılıdır [11].
N.A.Mençinskaya və D.N.Boqoyavlenskinin qeyd etdikləri kimi, bilik əldə
etmək üçün şagirdlər lazımi fikri əməliyyatlara yiyələnməlidirlər [9].
N.A.Mençinskaya təfəkkürün çevikliyini, əyani və mücərrəd komponentlər
arasında əlaqəni, təhlil-tərkib fəaliyyətinin müxtəlif səviyyələrini əqli inkişaf
prosesində əsas faktor hesab edir. Z.İ.Kalmıkova təfəkkürün qənaətcilliyini
psixi inkişafın əsas kriteriyası hesab edir [10]. L.V.Zankov bu nəticəyə
gəlmişdir ki, təlim prosesində bütün fikri əməliyyatlar vəhdət halında fəaliyyət
göstərməlidir [12]. N.D.Levitov təfəkkürün müstəqilliyini, tənqidiliyini,
çevikliyini, ümumiləşdirmə bacarığını əqli inkişafın göstəriciləri hesab edir
[13].
Təlim fəaliyyətinin təsiri altında şagirdlərdə təfəkkürün əyani-əməli,
əyani-obrazlı növləri daha da inkişaf edir, məktəbəqədər dövrdən fərqli olaraq,
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sözlü-məntiqi təfəkkürə keçid baş verir. Əlbəttə, kiçik məktəb yaşı dövrünün
əvvəlində sözlü-məntiqi təfəkkür aşağı səviyyədə olur. Lakin dövrün sonunda
təfəkkürün bu növü inkişaf etmiş səviyyədə olur və yeniyetməlik dövrünün
əvvəllərində yaşlıların təfəkküründən az fərqlənir. Təlim prosesinin təşkili
zamanı ali idrak prosesi olan təfəkkürün qanunauyğunluqlarının nəzərə
alınması böyük əhəmiyyət kəsb edir [2].
Uşağın ontogenetik inkişafının 6-10 yaşları əhatə edən dövrü onun
məktəbli statusu qazanması ilə xarakterizə olunur. Bu elə bir keçid dövrüdür ki,
özündə məktəblinin xüsusiyyətləri ilə bağçayaşlı uşağın cizgilərini birləşdirir.
Bu ziddiyyətli keyfiyyətlər onun davranışında və şüurunda təzahür edir. Bütün
keçid dövrləri kimi, bu dövr də inkişafın gizli imkanları ilə zəngindir. Vaxtında
bu imkanları aşkara çıxarmaq və möhkəmləndirmək lazımdır. Şəxsiyyətin bir
çox psixi keyfiyyətlərinin əsası məhz kiçik məktəb yaşı dövründə qoyulur. Bu
səbəbdən hal-hazırda alimlər kiçikyaşlı məktəblilərin potensial imkanlarının
aşkar edilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər. İmkanların aşkar edilməsi uşaqların
gələcək təlim və əmək fəaliyyətinə, müvəffəqiyyətli hazırlığına şərait yaradır.
Bu məsələlərin həllində psixodiaqnostika əhəmiyyətli rola malikdir.
Psixodiaqnostika xüsusi metodlar vasitəsilə həyata keçirilir.
Psixodiaqnostika həm eksperimentin tərkib hissəsi kimi, həm müstəqil tədqiqat
metodu kimi, həm də praktik psixoloqun fəaliyyətinin istiqamətlərindən biri
olan müayinə metodu kimi müəyyən olunur.
Məktəbə daxilolma ərəfəsində uşaqlarda psixi inkişaf səviyyəsinə görə
fərdi fərqlər çoxalır. Uşaqlar əqli, əxlaqi və şəxsi keyfiyyətlərinə görə birbirindən fərqlənirlər. Bu səbəbdən eyni psixodiaqnostik təlimata münasibətdə
müxtəlif cür davrana bilərlər. Bəzi uşaqlara böyüklərin psixodiaqnostikası üçün
nəzərdə tutulmuş testləri şamil etmək mümkündür. Bəzi uşaqlara isə
məktəbəqədər yaş dövrü üçün nəzərdə tutulmuş testlər yararlıdır. Ona görə də
konkret psixodiaqnostik metodu tətbiq edərkən, uyğunluğunu və yararlılığını
müəyyən etmək lazımdır. Fiziki cəhətdən təlimə hazır, ancaq psixi inkişafına
görə bağçayaşlı uşaq səviyyəsində olan şagirdə çətin, ciddi, maraqsız test
təqdim etsək, tapşırığın öhdəsindən gəlməyə bilər. Bu, əqli qabiliyyətin aşağı
olmasına görə deyil, şəxsiyyət-psixolojiyönümlü inkişafın aşağı olmasına görə
baş verir. Belə uşaqlara həmin testləri oyun şəklində, cəlbedici formada təqdim
etsək, daha yüksək nəticə əldə edərik. III-IV sinif şagirdləri ilə iş apararkən,
böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş, lakin kiçik məktəb yaşı dövrünə
uyğunlaşdırılmış testlərdən istifadə etmək olar.
Motivasiyanın düzgün qurulması, maraq və fəallığın təmin olunması
nəticəni yüksəldən amildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu yaşda iradə zəif
inkişaf etmiş olur, bütün psixi funksiyalarda hələ də qeyri-ixtiyarilik üstünlük
təşkil edir. Psixodiaqnostik metodların mötəbərliyi elmi cəhətdən
əsaslandırılmış olması üçün bir neçə tələbə cavab verməlidir. Psixodiaqnostik
metodlara verilən tələblər aşağıdakılardır:
 Vahidlik – münasiblik. Bu, metodikanın uzunmüddətli istifadəsindən sonra
müəyyən olunur.
 Etibarlılıq – düzgün nəticələrin alınması ilə xarakterizə olunur.
 Birmənalılıq – nəzərdə tutulmuş xassənin ölçülməsinin təmin olunması ilə
xarakterizə olunur.
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 Dəqiqlik – xassənin ölçülməsində ən kiçik dəyişikliyin müəyyən edilməsinə
qabilliyi əks etdirir.
Kiçikyaşlı məktəblilərdə təfəkkürün psixodiaqnostikası istiqamətində iş
apararkən təfəkkürün hər üç növünün qiymətləndirilməsinə nail olmaq
lazımdır. Lakin sözlü-məntiqi təfəkkürün psixodiaqnostikasına xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Çünki təlim materialının mənimsənilməsində sözlü-məntiqi,
həmçinin nəzəri təfəkkür xüsusi rol oynayır [8]. Digər tərəfdən düzgün təşkil
edilmiş təlim prosesi şagirdlərdə mücərrəd, nəzəri təfəkkürü inkişaf etdirir.
Professor Ə.S.Bayramov eksperimental tədqiqatlar vasitəsilə müəyyən
etmişdir ki, hətta kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətində əlverişli şərait
yaradıldıqda, onlarda təfəkkürün müstəqilliyi və tənqidiliyi lazımi səviyyədə
inkişaf edir [1].
Kiçikyaşlı məktəblilərdə təfəkkürün psixodiaqnostikası istiqamətində iş
apararkən müxtəlif metodikalardan istifadə olunur. Bir neçə konkret metodika
ilə tanış olaq.
“Anlayışların təyin edilməsi” metodikası[6].Bu metodika müqayisə,
ümumiləşdirmə, təsnifat kimi təfəkkür əməliyyatlarının qiymətləndirilməsində,
uşaqlarda əqli proseslərin inkişaf dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsində istifadə
olunur. Bunun üçün uşaqlara suallar seriyası təqdim olunur və düzgün
cavabların sayına əsasən nəticə çıxarılır. Bu metodika məktəbə daxil olan
uşaqlarda sözlü-məntiqi təfəkkürün psixodiaqnostikasında istifadə olunur.
Cavabları qiymətləndirmədən öncə uşaqların sualları düzgün anlayıbanlamadığını təyin etmək lazımdır. Bu zaman köməkçi suallardan istifadə
etmək olar.
“Əqli nəticə çıxarmaq, ümumiləşdirmək, təsnif etmək bacarığının təyin
edilməsi” metodikası [3]. Bu metodika əsasən 6-7 yaşlı uşaqlara tətbiq edilir.
Üzərində mebel, nəqliyyat, gül, heyvan, insan, tərəvəz şəkli təsvir olunmuş 5
kartoçka hazırlanır. Uşaqlar bu kartoçkalara diqqətlə baxmalı, onları qrup
halında birləşdirməli və həmin qrupu sözlə ifadə etməlidirlər. Uşaqlar təlimatı
başa düşməsələr, əyani şəkildə başa salmaq lazımdır. Əgər uşaq işi əyani
göstəriş olmadan icra edə bilirsə, 10 balla, əyani göstərişlə yerinə yetirirsə, 8
balla qiymətləndirilir. Hər yığılmamış qrup üçün 2 bal çıxılır.
“Düşünmə qabiliyyətinin təyin edilməsi” metodikası [3]. Bu metodika
ilə I sinif şagirdlərində əyani-obrazlı təfəkkürün, əqli proseslərin inkişaf
səviyyəsi öyrənilir. Bunun üçün hər biri 5 şəkildən ibarət olan 10 komplekt
hazırlanır:
1) 4 heyvan şəkli; 1 quş şəkli;
2) 4 oyun fəaliyyətinə aid şəkil; 1 əmək fəaliyyətinə aid şəkil;
3) 4 müxtəlif ağac şəkli; 1 gül şəkli;
4) 4 tərəvəz şəkli; bir meyvə şəkli;
5) 4 yerüstü nəqliyyat şəkli; 1 hava nəqliyyatına aid şəkil;
6) 4 dərs ləvazimatının şəkli; 1 oyuncq şəkli;
7) 4 quş şəkli; 1 həşərat şəkli;
8) 4 paltar şəkli; 1 ayaqqabı şəkli;
9) 4 mebel şəkli; 1 məişət əşyası şəkli;
10) 4 ərzaq şəkli; 1 qeyri-ərzaq şəkli.
Uşaqlar hər komplekt şəklə diqqətlə baxmalı və fərqlənən şəkli
tapmalıdır. Uşaq öz tempinə uyğun işləməlidir. Sərf olunan vaxt önəmli deyil.
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Tapşırıqlar ardıcıl, növbə ilə yerinə yetirilməlidir. Uşaq tapşırığı başa
düşmədikdə, əyani göstərmək lazımdır. Hər tapşırıq 1 balla qiymətləndirilir,
maksimum bal 10 bal təşkil edir.
“Analiz və sintez əməliyyatlarının formalaşması səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi” metodikası [4].Bumetodika həm təlimdə geridə qalan,
həm orta səviyyəli, həm də əlaçı şagirdlərə tətbiq oluna bilər.Uşaqlara hər
hansı meyvə ağacının budağı təsvir olunmuş şəkil təqdim olunur. Uşaqlar şəklə
diqqətlə baxmalı, orada gördüklərini təsvir etməlidirlər. Nəticələr təhlil
edilərkən uşaqların ayırdığı əlamətlərin sayına və sistemliliyinə diqqət yetirilir.
Şagirdlərin təlim müvəffəqiyyəti ilə təhlil-tərkib qabiliyyəti tutuşdurulur.
“Müqayisə əməliyyatının təzahür xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi”
metodikası [4] . Məktəblilərə müqayisə etmək üçün aşağıdakı anlayışlar
təqdim olunur:
1.Kəpənək – quş
2. Stul – kreslo
3. Alma – armud
4. Dost – yoldaş
5. Qayıq – gəmi
Nəticələr təhlil olunarkən aşağıdakı cəhətlərə diqqət yetirilir:
 Yalnız fərqləri müəyyən edir;
 Yalnız oxşarlığı müəyyən edir;
 Həm fərqi, həm də oxşaqlığı müəyyən edir;
 Müqayisə etməyi bacarmır.
Alınan nəticələr şagirdlərin təlim müvəffəqiyyəti ilə tutuşdurulur.
“Fikrin sürəti”metodikası [5]. Bu metodika II-IV sinif şagirdlərində
fikri proseslərin cərəyanetmə sürətini, yəni ağlın itiliyini müəyyən etmək üçün
tətbiq olunur. Uşaqlara 4 sütunda yazılmış sözlər təqdim olunur. Hər sütunda
çatışmayan hərfləri olan 9 söz verilir. Tapşırığın icrasına maksimum 10 dəqiqə
vaxt ayrılır.
t.r.z.
z.nb.q
d.hl.z
mü.ll.m
ağ.c
g.y.rt.
n.rg.z
st.ns.y.
g.b.l.k
b.zl.q
ş.l.lə
p.rt.ğ.l
k.t.b
m.b.l
m.ğ.z.
k.ns.rt
ş.k.l
b.n.vş.
s.n.tk.r
m.h.ll.
d.ir.
k.p.n.k
z.f.r.n
p.m.d.r
t.f.ng
s.it
t.l.f.n
t.nn.s
çant.
d.ig.r
t.yy.r.
z.r.f.t
d.bç.k
b.st.n
q.l.b.
j.rn.l
VAXTVAXTVAXTVAXT“Ravenin mütərəqqi matrisləri”metodikası [7]. Bu metodika ilə şagirdlərdə
əyani-obrazlı təfəkkürün inkişaf səviyyəsi öyrənilir. Şagirdlərə 10 seriyadan
ibarət, bir detalı əskik olan xüsusi matrislər təqdim olunur. Aşağı hissədə 6-8
fiqur fəsvir olunur. Bu fiqurlardan biri boş yerə uyğundur. Tağşırıqlar getdikcə
çətinləşir. 10 dəqiqə ərzində tapşırıq həll olunmalıdır. Təcrübə fərdi və qrup
formasında keçirilə bilər.
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Şagirdlərin əqli fəaliyyəti reproduktiv və produktiv xarakter daşıya bilər.
Reproduktiv fəaliyyət qavrayış materiallarına əsaslanır. Produktiv fəaliyyət isə
aktiv təfəkkür proseslərinə istinad edir. Yaradıcı fəaliyyət prosesində şagirdlər
tamı hissələrinə ayırır, yəni təhlil aparır, həmçinin, fikrən ayrılmış hissələri
birləşdirərək tam əmələ gətirir, yəni sintez edir. Cisim və hadisələrin oxşar və
fərqli əlamətlərini müəyyən edərək onları müqayisə edir. Ümumiləşdirmə
əməliyyatı apararaq cisimləri müəyyən qruplarda təsnif edirlər. Əlbəttə, I-II
sinif şagirdləri çox zaman ümumi oxşar əlamətlərə görə ümumiləşdirmə
aparırlar. Bu da bəzən səhv nəticələrə gətirib çıxarır. Məsələn, yarasanı
qanadları olduğu üçün quşlar sinfinə aid edirlər. Bu cür səhv ümumiləşdirmələr
psixologiyada generalizasiya hadisəsi adlandırılır. Lakin III-IV sinif şagirdləri
artıq ümumi mühüm əlamətlərə görə ümumiləşdirmə aparmağı bacarırlar.
Məsələn, pinqvin uça bilməsə də, onu quşlar sinfinə aid edirlər.
Təlim prosesində bu fikri əməliyyatlardan istifadə olunması şagirdlərin
məhsuldar fəaliyyətini təmin edir, mənimsəmənin keyfiyyətini yüksəldir.
Kiçik məktəb yaşı dövründə təfəkkür üstün rol oynayaraq, bütün psixi
funksiyaların inkişafına müsbət təsir göstərir. Müasir təhsil konsepsiyasının
tələblərinə əsasən “hafizə məktəbindən” “təfəkkür məktəbinə” keçid təmin
olunmalıdır. Təlim materiallarının mənimsənilməsində bir idrak prosesi kimi
təfəkkürün vacib rol oynadığını nəzərə alsaq, bu istiqamətdə psixodiaqnostika
və inkişafetdirici psixokorreksiya işlərinin aparılması aktual problem kimi
qarşıda durur.
Müasir dərsə verilən psixoloji tələblərə əsasən həm təlim materiallarının
məzmunu, həm də təlim metodları yenilənməlidir. Dərs ənənəvi təlim
üsullarına müvafiq qurulduqda, şagirdlər reproduktiv fəaliyyət nümayiş
etdirirlər. Uşaqlar demək olar ki, təlim-məşq tipli tapşırıqlar icra edirlər.
Beləliklə, şagirdlərdə yaradıcı fəaliyyətin keyfiyyəti get-gedə azalır. Bu, bir
tərəfdən şagirdlərin intellektini, ələxüsus məntiqi təfəkkürü ləngidir. Çünki
şagirdlər hazır və yalnız bir həlli olan tapşırıqlar yerinə yetirməyə alışırlar.
Problemli situasiya yarandıqda və ya bir neçə həlli olan məsələ verildikdə,
kiçik məktəblilər onu həll etməkdə çətinlik çəkirlər. Həmçinin, şagirdlər
məsələni mənimsənilmiş qayda əsasında həll etməyə alışırlar, yeni üsulların
axtarışına cəhd etmirlər. Məntiqi təfəkkürün inkişafı öz təbii axını ilə gedir.
Ona görə də, əksər şagirdlər, hətta yuxarı siniflərdə belə məntiqi təfəkkürün
ilkin tərzlərinə yiyələnə bilmirlər. Halbuki bu tərzlərə şagirdlər hələ ibtidai
siniflərdə yiyələnməlidirlər.
Hər şeydən əvvəl, hər növbəti dərsdə şagirdlərdə təhlil və tərkib qabiliyyəti
daha da inkişaf etdirilməlidir. Təhlil etmək qabiliyyəti kiçik məktəbliyə
mürəkkəb məsələləri araşdırmağa imkan yaradır. Tərkib etmək qabiliyyəti
mürəkkəb situasiyaları eyni zamanda görmə sahəsində saxlamağa, cisim və
hadisələr arasında səbəb əlaqələrinin tapılmasına, əqli nəticə çıxarmağa kömək
edir.
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РЕЗЮМЕ
ПАРВАНА МАМЕДОВА
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ МЫШЛЕНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассматривается проблема особенности мышления младших
школьников. Мышление становится доминирующей психической функцией. В
младшем школьном возрасте под влиянием обучения как ведущей деятельности
развивается мышления. Практическая психодиагностика мышления должна
быть направлена на оценку всех видов мышления. В соответствие с этой идеей
был подобран ряд методики диагностики мышления. Прежде, чем применять ту
или иную психодиагностическую методику, необходимо удостовериться в том,
что она интеллектуально доступна и не слишком проста для того, чтобы
оценивать реальный уровень психологического развития, достигнутый
ребенком.
Ключевые слова: младший школьник, мышление, психодиагностика,
психическая функция, психическое развитие, учебная деятельность, тест

SUMMARY
PARVANA MAMMADOVA
FEATURES OF PSYCHODIAGNOSTICS OF THINKING IN
UNDER SCHOOL AGE PERIOD
This article discusses the peculiarities of thinking in younger students. Thinking
features have been identified in under school age period. It is noted that during the
school age, training becomes a leading activity. At this age, intelligence has a
dominant role. Psychodiagnosis of thinking in primary school is very important. There
are specific psychodiagnostic methods for this. Developing thinking in pupils is the
main task of pedagogical psychology.
Key words: younger schoolchildren, thinking, psychodiagnosis, mental function,
mental development, training activity, test.
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AZƏRBAYCANIN QƏDİM DÖVLƏTLƏRİ VƏ NAXÇIVAN
Məqalədə Azərbaycanın qədim dövlətləri dövründə bu dövlətlərlə
Naxçıvanın münasibətləri araşdırılmışdır. Bir sıra tədqiqatçılar qədim
dövlətlərlə Naxçıvanın əlaqələrində fərqli fikirlər irəli sürürlər. Belə ki,
R.Məlikov və S.Qaşqayın Manna dövründə Naxçıvanın ərazisi və mövqeyində
üst-üstə düşməyən fərqli fikirləri mövcuddur. Lakin bəzi mənbələri müqayisə
edərkən aydın olur ki, Naxçıvan bu dövrdə daha geniş əraziyə malik olmuş,
onun şimal hissəsi Etiuni, cənub hissəsi isə Puluadi ölkəsinə daxil idi.
Mannaya gəldikdə isə Naxçıvan diyarının vilayətləri e.ə. I minilliyin
əvvəllərində onun təsiri altında, sonra isə siyasi asılılığında olmuşdur.
Tədqiqiatda Midiya dövründə Naxçıvanın yeri məsələsi araşdırılmış və
müəyyən edilmişdir ki, Şimali Azərbaycanın bəzi bölgələri, eləcə də Naxçıvan
Midiya dövlətinin tərkibinə daxil olmuş, bəzi Midiya tayfaları Naxçıvan
ərazisində məskunlaşmışlar. Naxçıvan həm də müəyyən tarixi dövrlərdə
Atropatenanın tərkibində olmuşdur. Naxçıvan Atropatena dövlətinin həyatında
mühüm yer tutmuş, yadelli hücumların qarşısının alınmasında fəal iştirak
etmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, qədim dövlətlər, Manna, Midiya,
Atropatena, Etiuni, Puluadi
Manna dövləti qüdrətli vaxtlarında geniş ərazilərə malik olmuşdur. “Asılı
vilayətlər də daxil olmaqla Manna dövləti Urmiyadan cənubda və şimalda
yerləşən əraziləri, Qızılüzən çayı hövzəsinin xeyli hissəsini və ondan cənubda
yerləşən bölgələri əhatə edirdi” [8, s.166]. Mannanı irsi hakimiyyətə malik olan
çar idarə edirdi. Dövlət inzibati cəhətdən çarın təyin etdiyi canişinlər tərəfindən
idarə olunan əyalətlərə bölünürdü. Çarın sərəncamında ordu var idi. Manna
dövləti yüksək inkişaf mərhələsinə e.ə. VIII əsrin sonlarında daxil olmuşdur.
Bütün bunları nəzərə alan S.Qaşqay haqlı olaraq göstərir ki, Manna e.ə.I
minilliyin birinci yarısında Ön Asiyanın qabaqcıl dövlətləri ilə eyni səviyyədə
dururdu [6, s.3].
Naxçıvanın bu dövr siyasi tarixi tarixşünaslıqda kifayət qədər aydın
əksini tapmamışdır. Dövrün tədqiqatçılarından olan R.Məlikov yazır ki,
“E.ə.IX-VIII əsrlərdə Cənubi Qafqazda məskunlaşmış müxtəlif siyasi və etnik
birliklər Etiuni (Etiuhi) adlı dövlət qurumunun tərkibində birləşmişlər. Bəzi
tədqiqatçıların fikrincə, Etiuni Cənubi Qafqazın böyük hissəsini əhatə edən iri
bir qurum olmuşdur. Bu alimlər etiunilərin adını bu ərazilərə cənubdan köçən
kutilərlə bağlayır və etiuniləri sonrakı utilərin əcdadları hesab edirlər” [9, s.55].
Müəllifə görə, Naxçıvan bu dövrdə Etiuninin tərkibində olmuşdur. Sonrakı
abzasda urartuluların hücumundan bəhs olunaraq qeyd edilir ki, “Urartu çarı I
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Argişti (e.ə.786-764) də Etiuni ölkəsinə yürüşlər etmişdir. Çar II Sarduri
(e.ə.764-735) isə Puluadi ölkəsində 21 qalanı, 45 şəhəri və “çar şəhəri olan
Libliuni”ni ələ keçirmişdir. S.Qaşqay Urartu mənbələrinə əsaslanaraq Puluadi
ölkəsinin bir hissəsini Naxçıvan ərazisində lokalizə edir” [9, s.55]. Burada
vacib bir məqam diqqəti cəlb edir: I Argişti, yuxarıda müəllifin qeyd etdiyi
kimi, tərkibində Naxçıvanın olduğu Etiuniyə, onu hakimiyyətdə əvəz edən II
Sarduri isə Puluadi ölkəsinin bir hissəsini əhatə edən Naxçıvan ərazisinə
hücum edir.
S.Qaşqay isə qismən fərqli fikir irəli sürür. Problemin mühüm
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun fikirlərini olduğu kimi təqdim etmək lazım
gəlir. S.Qaşqay yazır ki, “Urartulular Cənubi Qafqaz vilayətlərinə, eləcə də
Naxçıvan ərazisinə və Urmiya gölünün şimal ərazilərinə mütəmadi yürüşlər
edirdi. Urartu çarları İşpuini və onun oğlu Menuanın (e.ə.820-810-cu illər)
birgə hakimiyyətləri dövründə urartulular şimaldan basqın etmiş, Uiteruni,
Luşa, Katarza və Etiuni(ni) ölkəsinin çoxsaylı hökmdarları onlara kömək
göstərən ölkələrə qarşı mübarizə aparmışdır. Etiuni adı altında Cənubi
Qafqazda Göycə gölü ətrafında yaşayan müxtəlif siyasi və etnik birliklər çıxış
edirdilər. İşpuini və Menuanın rəhbərliyi altında Urartu ordusunun şimal-şərq
istiqamətində yürüş etdiyini Culfa rayonunun İlanlıdağ qayalarında aşkar
edilmiş mixi yazı da təsdiq edir: “İlahi Haldinin əzəməti ilə İşpuini Sardurinin
oğlu (və) Menua İşpuinin oğlu Arsine şəhərinin ölkəsini zəbt etdilər, İş[...
şəhərinin] ölkəsini, Arsikua şəhərinin ölkəsini, Ayaniani şəhərinin ölkəsini zəbt
etdilər, dağıtdılar. Puluadi ölkəsində onlar ilahi Haldiyə lövhə ucaltdılar (və)
əmr verdilər: Puluadi ölkəsində ilahi Haldiyə öküz və qoyun, Haldinin arvadına
inək (qurban) kəsilsin” [7, s.56-57]. Mixi mətndə adı çəkilən Arsini Ərəzin
kəndi ilə lokalizə edilir. Naxçıvanın ərazisinin isə Puluadi vilayətinə daxil
olduğu bildirilir: “Urartu mənbələrinə görə Naxçıvan ərazisini qədimdə (kursiv
mənimdir.-İ.H.) Araz çayının cənub qolu Əhər çayına qədər çatan Puluadi
vilayətinə daxil etmək olar. Puluadi ölkəsinin adı, tədqiqatçıların fikrinə görə,
Yaxın Şərqdə yayılmış dillərin, demək olar ki, hamısında “polad” sözü kimi
qalmışdır” [7, s.57]. Buradan aydın olur ki, Naxçıvan qədim zamanlardan
urartuluların hücum istiqamətlərində mühüm yer tutan Puluadi ölkəsinə daxil
olmuşdur. Müqayisələr nəticəsində belə bir fikrə gəlmək olar ki, Naxçıvan
həmin dövrdə daha geniş əraziyə malik olmuş, onun şimal hissəsi Etiuni, cənub
hissəsi isə Puluadi ölkəsinə daxil olmuşdur.
Ən vacib suallardan biri qeyd edilən dövrdə Naxçıvanın statusu məsələsi
ilə bağlıdır. Bu suala həmin dövrə dair Naxçıvanda aşkar edilmiş arxeoloji
abidələr cavab verir. Bu dövrün ən mühüm arxeoloji abidələrindən biri
Oğlanqaladır. Oğlanqalanın müdafiə istehkamı, şəhər-dövlət və paytaxt olması
haqqında mülahizələr vardır [10, s.86-92; 15, s.12-15, 20, s.134]. Hər bir
halda siyasi nöqteyi-nəzərdən Naxçıvanın dövlətçilik baxımından mühüm
statusa malik olması aydın olur.
Araşdırılan dövrə dair digər vacib bir məsələ Mannanın Naxçıvanla
münasibətləridir. S.Qaşqaya görə, Naxçıvan və Manna ərazisində aşkar edilmiş
arxeoloji materiallar əsasında izlənilən sıx mədəni əlaqələr müəyyən dövrlərdə
Mannanın sərhədlərinin Arazdan şimala uzandığını və özünün gücləndiyi
dövrlərdə onun kifayət qədər geniş əraziyə malik olduğunu söyləməyə imkan
verir [6, s.69]. Tədqiqatçı bu problemə sonrakı araşdırmalarında bir daha
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qayıtmış və həmin müddəanı inkişaf etdirmişdir. S.Qaşqay 1979-cu ildə nəşr
edilən məqaləsində yazırdı ki, Naxçıvan diyarının e.ə. II minilliyin sonları-I
minilliyin əvvəllərinə aid maddi mədəniyyəti son dərəcə özünəməxsus olub,
həm Sovet Azərbaycanının (hazırda Azərbaycan Respublikası.-İ.H.) digər
rayonlarının maddi mədəniyyətindən, həmçinin Gürcüstan və Ermənistanın ona
müasir olan mədəniyyətlərindən fərqlənir. Tədqiqatın sonunda belə bir nəticə
hasil olur ki, Naxçıvan diyarının vilayətləri e.ə. I minilliyin əvvəllərində
güclənən Manna çarlığının təsiri altında və zaman-zaman siyasi asılılığında
olmuşdur [20, s.131, 134]. Göründüyü kimi, Naxçıvanın Manna dövlətinin
tərkibinə daxil olması haqqında fikir irəli sürülsə də onun xronologiyası barədə
konkret bir mülahizə söylənilmir. R.Məlikov da Naxçıvanın Manna tərkibinə
daxil olmasını təsdiq edərək yazır: “Güman ki, bu dövrdə (e.ə. IX-VIII
əsrlərdə.-İ.H.) Etiuninin tərkibində olan Naxçıvan ərazisi bəzən Mannaya
qatılmışdır” [9, s.55]. Buradan da aydın olmur ki, Naxçıvan ərazisi “bəzən”,
yəni nə vaxt Mannaya qatılmışdır?
Tarixi faktların təhlili belə bir fikir söyləməyə imkan verir ki,
Naxçıvanın Manna dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi e.ə. VIII əsrin
sonları – VII əsrin əvvəllərinə şamil edilə bilər, çünki bu dövrdən sonra
kimmeri və skiflərin Azərbaycana yürüşləri başlayır və yeni tarixi situasiya
yaranır. Mannanın tərkibində olduğu dövrdə əvvəllərdəki kimi Naxçıvanın
şəhər-dövlət statusunu saxladığını ehtimal etmək olar.
Belə bir şəraitdə kimmerlər və skiflərin bölgədə mühüm siyasi qüvvəyə
çevrilməsi və Skif çarlığının meydana gəlməsi ilə vəziyyət dəyişdi. Dövrün
tədqiqatçısının yazdığı kimi, faktiki məlumatlar sübut edir ki, e.ə. VII əsrin
ikinci yarısının Skif çarlığı Ön Asiya Şərqində mühüm faktor oldu [12, s.4-14].
Herodotun məlumatına görə, e.ə. VIII əsrin sonlarında “skiflər
tərəfindən sıxışdırılan köçəri kimmerilərin sayagəlməz orduları Ön Asiyaya
soxulmuşlar. Kimmerilər hələ Cənubi Qafqaz torpaqlarında urartulularla
toqquşaraq iki böyük axına bölünmüşlər. Birinci axın cənub-qərbə,
Kappadokiyaya yönəlmiş, ikinci axın isə cənuba, Manna vilayətlərinə və
Madanın şimal-qərb hissəsinə üz tutmuşdu” [4, s.231]. Kimmerilərin adı ilk
dəfə Aşşur mənbələrində Manna ilə əlaqədar olaraq e.ə. VIII əsrin son
rübündə, skiflər (saklar) isə işkuzai (aşkuzai) adı ilə e.ə. 674-cü ilə aid olan
mənbədə çəkilir [9, s.56]. Təxminən e.ə. VII əsrin 70-ci illərində Azərbaycan
ərazisində Skif çarlığı meydana gəlir.
Bəhs edilən dövrdə Naxçıvanın siyasi vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi
mühüm vəzifələrdəndir. Azərbaycan ərazisində Skif çarlığına dair əsas
tədqiqatların müəllifinin [12, s.4-14] qeyd etdiyinə görə, çarlıq Kür çayının
orta axarı ilə Urmiya gölü ətrafındakı Manna ərazisi arasındakı vilayətlərdə
yerləşirdi [4, s.236]. Azərbaycan tarixi atlasında da həmin ərazi Skif şahlığı
kimi göstərilmişdir [2, s.12]. Naxçıvan da bu əraziyə daxil edilmişdir. Bu
məsələdən bəhs edən R.Məlikovun fikrinə görə, “Naxçıvan da bu şahlığın (Skif
şahlığının.-İ.H.) tərkibində, yaxud nüfuz dairəsində olmuşdur” [9, s.56].
S.Qaşqay isə yazır ki, “Araz çayının hər iki sahilini əhatə edən maddi
mədəniyyət, skitlərin (skiflərin.-İ.H.) Manna çarlığının şimal sərhədlərində və
Naxçıvan ərazisində hətta şox qısa müddət də olsa olmalarını əks etdirmir” [7,
s.59].
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Azərbaycan ərazisində Skif çarlığının coğrafiyası ilə birlikdə,
Naxçıvanda az da olsa tapılmış skif tipli tapıntıların (Meydantəpə (Babək
rayonu Nəzərabad kəndi) və Şahtaxtından əldə edilmiş iki tunc ox ucluğu)
Naxçıvanın Skif çarlığına daxil olması ehtimalını daha əsaslı hesab etməyə
imkan verir.
Beləliklə, nəzərdən keçirilən məsələlər bəzi elmi nəticələr çıxarmağa
imkan verir:
1) Naxçıvanın ərazisi ilk vaxtlar yalnız cənubdan, Urartu və
Assuriya vasitəsi ilə hücumlara məruz qalırdısa, skiflərin hücumu ilə şimaldan
təhlükə artdı və Naxçıvanın Skif çarlığı ərazisinə daxil edilməsi ilə
Azərbaycanın şimal torpaqları ilə əlaqələri genişləndi. 2) Nəzərdən keçirilən
dövrdə Naxçıvanın Azərbaycanın cənub torpaqları ilə əlaqələri barəsində bəhs
olunduğu halda (S.Qaşqayın məqalələri), onun şimal torpaqları ilə əlaqələrinin
də araşdırılması zərurətini irəli sürür.
Ön Asiyada güclü Midiya dövlətinin (e.ə. 673-e.ə.550-ci illər) meydana
gəlməsi Azərbaycan dövlətçiliyinə də mühüm təsir göstərdi.
Midiyaşünaslıqdan bəhs edilərkən ənənəvi olaraq, sovet tarixşünaslığına
məxsus iki monoqrafiya – İ.M.Dyakonov və İqrar Əliyevin eyni adlı Midiya
tarixi kitablarına müraciət edilir [11; 19]. Son zamanlar isə bu sahədə dünya
tarixşünaslığında yeni ciddi araşdırmalar nəşr edilmişdir [23, s.202-209].
Onların içərisində İ.N.Medvedskayanın tədqiqatları xüsusi yer tutur. O, 2007ci ildə Midiya çarlığının tarixinə dair doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş,
2010-cu ildə isə eyni adlı monoqrafiyası işıq üzü görmüşdür [24].
Medvedskayanın tədqiqatlarında Midiya dövlətinin tarixi coğrafiyası,
Midiyanın yüksəlişinin vaxtı və səbəbləri, Midiya ekspansiyası faktı və
hüdudları, Midiya sülaləsinin xronologiyası və s. məsələlər araşdırılmışdır.
Bizim üçün isə başlıca problem Midiya dövründə Azərbaycan dövlətçiliyi,
xüsusilə də burada Naxçıvanın yeri məsələsidir.
Midiya dövlətinin yaranmasında Azərbaycanın Manna dövlətinin və
onun əhalisi də iştirak etmişdir. Bu fakt Azərbaycanın dövlətçilik tarixi üçün
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Manna dövləti daha qüdrətli Assuriyaya qarşı
mübarizədə madalılarla müttəfiq olmaqla və onların qələbəsində iştirak
etməklə, öz dövlətçiliyini müəyyən müddətə qoruya bilmişdi. Kaştaritinin
rəhbərliyi ilə assuriyalılara qarşı üsyan, Herodota görə, e.ə. 678-ci ildə, yaxud
e.ə. 678 və 675-ci illər arasında baş vermişdir. Bu üsyan zamanı madalıların
əsas müttəfiqlərindən biri kimmerilər və skiflərlə, eyni zamanda, mannalılar
olmuşdur. Məhz bu üsyandan sonra Midiya dövləti meydana gəlmişdir [11,
s.225, 227]. Sonrakı tarixi şəraitdə Midiya dövlətinin həyata keçirdiyi işğalçılıq
siyasəti nəticəsində Manna dövləti süqut etmiş, onun ərazisi Midiya dövlətinin
tərkibinə daxil edilmişdir. İ.Dyakonov yazırdı ki, Midiya, Midiya çarlığının
özü üç köhnə çarlıqdan–Midiya (mərkəzi və şərqi Midiya), Manna və Skif
çarlığından ibarət idi [19]. Bu dövrdə Naxçıvanın siyasi statusu məsələsi
diqqəti cəlb edir. Tarixşünaslıqda bu məsələyə münasibətdə müxtəlif
yanaşmalar vardır. Yeddicildlik Azərbaycan tarixinin birinci cildində yazılır ki,
“Mada dövlətinin sərhədləri şərqdə Orta Asiyadan qərbdə Halis çayınadək
uzanırdı. Dövlətin şimal sərhədlərinin bir qismi Kolxidanın yaxınlığından
keçirdi. Şübhəsizdir ki, Şimali Azərbaycanın bəzi bölgələri də Mada dövlətinin
tərkibinə daxil idi (seçmə müəllifindir.-İ.H.)” [4, s. 246]. Göründüyü kimi
burada Şimali Azərbaycanın bəzi bölgələrindən bəhs edilir, lakin konkret ərazi
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müəyyənləşdirilmir. İ.Dyakonov Naxçıvanın adını çəkməsə də Midiyanın
şimal sərhədlərinin təsvirindən və tərtib etdiyi xəritədən Naxçıvanın bu
dövlətin tərkibinə daxil olduğu aydın olur [19]. Azərbaycan arxeoloqu Vəli
Əliyev “Naxçıvan – Azərbaycanın tarixi diyarıdır” adlı kitabında “Midiyalılar
Naxçıvanda” adlı başlıq ayırmışdır [5, s.35-36]. O, İ.M.Dyakonova istinadən
bildirir ki, “Naxçıvan qədim Midiya quldar dövlətinin tərkibinə daxil
olmuşdur” [5, s.35].
Midiya dövləti tərkibində Naxçıvanın vəziyyətini müəyyən etmək üçün
bu dövlətin siyasi sisteminə nəzər salmaq lazımdır. Bu barədə Herodot yazırdı
ki, midiyalıların hökmranlığı zamanında bir xalq başqa xalq üzərində,
midiyalılar isə hamı, ilk növbədə onlara yaxın olanlar, sonuncular öz qonşuları,
qonşular isə onlarla həmsərhəd olan xalq üzərində ağalıq edirdi [21, s.134]. Bu
siyasi sistemdə Naxçıvanın özünəməxsus yer tutmasını düşünmək olar. Bu ilk
əvvəl Naxçıvanın siyasi coğrafiyası ilə bağlı idi. Midiya dövlətinin sərhədlərini
nəzərdən keçirərkən aydın olur ki, Naxçıvan onun şimal hüdudunu təşkil edir
və ya burada yerləşirdi. Sərhəddə və ya onun hüdudlarında yerləşən siyasi
qurumlar isə daha çox geniş hüquqlara malik olması ilə diqqəti cəlb edir. Bu
mühakiməyə əsaslanaraq Naxçıvanın Midiya imperiyası sistemində müstəqil
fəaliyyət göstərdiyini qəbul etmək olar. Vəli Əliyev də bu məsələyə diqqəti
cəlb edərək yazır ki, “qədim Naxçıvan mədəniyyəti öz zənginliyinə və yüksək
inkişaf səviyyəsinə görə Midiya mədəniyyəti ilə eyniyyət təşkil edir. Bu cəhət
Naxçıvanın m.ə. II-I minilliklərə aid dulusçuluq, metalişləmə kimi mühüm
sənət növlərində, təsviri sənətində, xüsusilə boyalı qablar mədəniyyətində
özünü daha aydın göstərir. Naxçıvanın Şahtaxtı, I Kültəpə, II Kültəpə, Nəhəcir,
Qarabağlar, Şortəpə, Yaycı, Kərki, Plovtəpə və b. abidələrinin incə naxışlı
boyalı qabları Midiyanın mühüm mədəniyyət mərkəzləri Govurtəpə, Sialk və
Təpə Giyanın qədim dulusçuluq sənəti nümunələri ilə eyni səviyyədədir.
Midiyanın qədim mədəniyyət mərkəzləri ilə Urmiyanın və Naxçıvanın əsas
mədəniyyət ocaqları arasında sıx əlaqə olmuşdur... Naxçıvanın qədim maddi
mədəniyyət abidələrinin tədqiqi göstərir ki, bu qədim diyar öz iqtisadi-mədəni
inkişafında müstəqil olmuşdur” [5, s.35].
Naxçıvan əhalisi içərisində Midiya tayfalarının məskunlaşması haqqında
məlumatlar da bəzi mühüm tarixi mühakimələr irəli sürməyə imkan vermişdir.
Üçcildlik Naxçıvan tarixinin birinci cildində bu problemə xüsusi yer ayrılaraq
qeyd edilmişdir ki, “Herodotun “Tarix” əsərinin elə birinci kitabında Midiya
tayfalarının buslar, partagenlər, struxatlar, arizantlar, budilər və maqlar olduğu
göstərilir. Bu tayfaların Midiyanın qüdrətli əyaləti olan Naxçıvan ərazisində
məskunlaşma tarixi bu dövlətin yaranma tarixindən qabağa, e.ə. II minilliyin
sonları–I minilliyin əvvəllərinə təsadüf edir” [10, s.127]. Onomastik
materiallara əsaslanaraq bildirilir ki, “Naxçıvan bölgələrində bus tayfaları
Buzqov, Şahbuz, Bəsri, Ərmus, Bist, Bazur, maqlar Ağmanqan, Maxta,
Muğancıq, Məngik, Ayrımanq, partagenlər Partav, Purtak, Bardak, arizantlar
isə Ərəzin, Ərzincan Arzini, Arzanda kimi 53 məntəqə-etnooykonim adında öz
adlarını əbədiləşdirmişdir. Bu oykonimlər həm aktiv fondda, həm də arxiv
sənədlərində qeydə alınmaqdadır” [10, s.127].
Midiyanın idarə edilməsində din xadimlərinin, kahinlərin mühüm rolunu
və Avesta təliminin yayıldığını nəzərə alsaq, Naxçıvanda da oxşar modelin
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olduğunu söyləyə bilərik. Bu sonralar Naxçıvanın Atropatena dövləti ilə bağlı
olmasını təmin edən şərtlərdən olmuşdur.
Midiya dövlətinin çox da möhkəm olmayan siyasi sistemi onun süqutunun başlanğıcını qoydu. Midiya dövlətinin süqutuna dair baxışlar
Naxçıvanın bu və sonrakı dövrdə siyasi mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi üçün
də vacibdir. Bəzi tədqiqatçılar bu hadisəni sadəcə çevriliş, sülalənin dəyişməsi
kimi qiymətləndirir. Bu qeyddən sonra İqrar Əliyev yazır ki, farslar tərəfindən
Midiyanın tutulması sözün hərfi mənasında sülalənin dəyişməsi olmayb, işğal
idi, ona görə ki, bu hadisələr nəticəsində midiyalılar dövlət müstəqilliyini
itirərək farsların hakimiyyəti altına düşdü [11, s. 225]. Midiyadan fərqli olaraq,
yeni yaranan Əhəmənilər dövləti daha uzun müddət, e.ə. 550-330-cu illərdə
mövcud olmuşdur.
Əhəməni dövlətinin tarixinin mənbələri və tarixşünaslıq məsələləri Rauf
Məlikovun monoqrafiyasında araşdırılmışdır [25, s. 7-40]. Lakin mənbələr və
tarixi əsərlər, bilavasitə, etnik tarix kontekstində tədqiq edildiyindən dövlətçilik
məsələlərinə geniş yer verilməmişdir. Bu baxımdan rus dilli ədəbiyyat
içərisində M.A.Dandamayevin tədqiqatlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır (16).
Bu tədqiqatlarda isə Naxçıvandan bəhs edilmir.
Qeyd edilən problemə Vəli Əliyevin adı çəkilən kitabında münasibətə
rast gəlirik. Əhəməni dövründə Naxçıvanın siyasi vəziyyəti barədə də bəhs
edən Vəli Əliyev yazır ki, “M.ə. 550-ci ildə Midiya dövləti tənəzzülə
uğramışdır. Bu dövrdən etibarən Midiya torpaqları ilə birlikdə Naxçıvan da
Əhəməni fars dövlətinin tərkibinə daxil olmuşdur. Əsir edilmiş Midiya
hökmdarı Astiyaqın ailəsi, yaxın adamları, əyanları, nökərləri, qulam və
kənizləri, eləcə də on mindən çox midiyalı Naxçıvana sürgün edilmiş,
əksəriyyəti Araz çayının sahilindəki kəndlərdə yerləşdirilmişdir. Xram, Culfa,
Xoşkunik şəhərlərində və Əjdanaxandan başlamış Naxçıvana qədər hər yerdə
bu əsirlərə təsadüf edilirdi. Astiyaqın oğlu əsir edilərək Şərur adlı yerə
göndərilmişdir” [5, s.35]. Oğlanqala Midiya dövründə də Naxçıvanın əsas
şəhərlərindən olmuşdur [5, s.35].
Əhəmənilər dövləti yarandıqdan az bir müddət sonra, e.ə. 522-ci ildə
maq Qaumatanın başçılığı ilə üsyan baş verdi. Üsyanın əsas məqsədi Midiya
dövlətinin bərpa edilməsi idi. Qaumatanın üsyanı yatırıldıqdan sonra baş verən
ən güclü üsyanlardan biri də Cənubi Azərbaycanda Çissantaxmanın başçılığı
ilə olmuşdur. Bu barədə I Daranın Bisitundakı yazısında bəhs edilir. Həmin
yazıdan aydın olur ki, saqartalı Çissantaxma Daraya qarşı çıxaraq, xalqa
deyirmiş ki, mən Saqartada çaram, Uvaxşatra (Kiaksar.-İ.H.) nəslindənəm.
Dara bundan sonra fars və mada qoşunlarını onun üzərinə göndərir. Qoşun
başçısı madalı Tahmaspadan təyin edilir. O, qiyamçı qoşunu məğlubiyyətə
uğradır, Çissantaxma tutulur və Daraya gətirilir. Dara tərəfindən onun burnu və
qulağı kəsilir və gözü çıxarılır. Onu qolları bağlı Daranın qapısında saxlayırlar
ki, bütün xalq görsün, sonra isə onu payaya keçirirlər [26, s.64-65].
Çissantaxmaya tətbiq edilən cəzanın ağırlığı və onların icrasında Daranın
özünün iştirakı təsdiq edir ki, bu üsyan geniş miqyasa malik olmuş və Daranı
daha çax qəzəbləndirmişdir.
Belə güman etmək olar ki, Naxçıvan da bu dövrdə siyasi vəziyyətinin
dəyişməsindən razı qala bilməzdi və onun da bu üsyanlarda iştirakı məntiqi
görünür. I Dara (e.ə. 522-486) tərəfindən bu üsyanlar qəti şəkildə yatırıldıqdan
95

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
sonra, inzibati, vergi, maliyyə, hərbi islahatlar keçirildi. İnzibati islahatlar
nəticəsində imperiyanın ərazisi iyirmi satraplığa bölündü. Azərbaycanın tarixi
torpaqları X, XI və XIV satraplıqlara daxil edilmişdir. İ.M.Dyakonov
satraplıqların cədvəlini tərtib etmiş, burada satraplıqlarla, eyni zamanda, bacın
gümüş talantla miqdarını, kimin dövründə işğal edilməsini və s. məlumatları
ümumiləşdirmişdir [19, s.344-346]. Naxçıvanın ərazisinin konkret olaraq hansı
satraplığa daxil edilməsi bildirilmir, lakin satraplıqların ərazisinin ümumi
təsvirindən aydın olur ki, o XI satraplığın ərazisinə (cədvəldə müasir
Azərbaycan SSR (hazırda Azərbaycan Respublikası.-İ.H.) ərazisinin cənub
hissəsi və cənubi Xəzərsahili (?) kimi qeyd olunur) edilmişdir [19, s.345]. XI
satraplıq 200 gümüş talant (talant -30 kq. idi) bac verirdi. Naxçıvan bu
satraplığa daxil olduğuna görə bacın müəyyən miqdarı onun üzərinə düşürdü.
Naxçıvanın Əhəmənilər dövründəki siyasi təsərrüfat vəziyyəti barədə
arxeoloji materiallar müəyyən təəssürat yaratmağa imkan verir. Bəzi fikirlərə
görə, Əhəmənilər dövründə Naxçıvan və Kiran şəhərləri sənətkarlıq mərkəzləri
kimi tanınmış, Yaxın Şərqlə Cənubi Qafqaz arasındakı ticarət əlaqələrində
mühüm rol oynamışdır. Naxçıvanda mədəniyyətin inkişafına dair faktlar da
qeyd edilir və bildirilir ki, “Əlincəçay vadisindəki Zoğalı abidəsindən antik
dövrü sütun altlıqları ilə birlikdə aşkar olunmuş iki tunc qrifon Əhəməni
mədəniyyəti abidələri ilə səsləşir. Nadir və gözəl incəsənət əsərləri olan bu
qrifonlar ictimai və yaxud dini mərkəzə başçılıq edən səltənət sahibinə məxsus
taxtın hissəsi hesab edilir. Əzəmətli zoomorfik obrazların (qartal, şir, qatır-at
və s.) vəhdətindən ibarət olan bu qrifonlar hakimiyyət, qüvvət, böyük səltənət,
var-dövlət qoruyucusu simvoludur” [5, s.37].
Oğlanqalaya aid materiallar da Naxçıvanın Əhəməni dövründə siyasi və
mədəniyyət tarixinə dair fikirlər irəli sürməyə imkan verir. Qazıntılar
nəticəsində əldə edilmiş materiallar “e.ə.400-250-ci illərdə Oğlanqaladakı iç
qalanın yenidən məskunlaşdırıldığını, III Dövr memarlarının saray binasını
bərpa etmək istədiyini göstərir” [10, s.92]. Lakin bu bərpa işləri yarımçıq
qalmışdır. Belə bir versiya irəli sürülür ki, “layihənin yarımçıq qalmasının
səbəbi ya III Daranın ölümü və Əhəməni imperiyasının dağılması, ya da
Makedoniyalı İsgəndərin imperiyasının süqutu ilə bağlı olmuşdur. İkincisi, bu,
4-cü əsrin sonunda imperiyanın dağılmasından sonrakı qarışıq onilliklərdə
burada Midiya-Atropatena dövlətinin yaranması ilə bağlı ola bilər. Oğlanqala
sitadelinin çoxsaylı özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq bu binanın
tikintisini ikinci dövrə aid etmək olar” [10, s.94]. Faktların təhlili tamamilə
fərqli bir versiya irəli sürülməsinə imkan verir. Layihənin xarakteri (binaların
çoxsaylı və kiçik həcmli olması, divarların daha az möhtəşəm olması və s.) və
xronologiyasının müqayisəsi belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, həmin
vaxtlarda Naxçıvanın siyasi həyatında müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir.
Onun əsas mahiyyəti Əhəməni dövlətinin zəifləməsi şəraitində Naxçıvanın
mərkəzi hakimiyyətin asılılığından çıxmaq və müstəqilləşmək cəhdi ola bilərdi.
Ona görə də sarayın tikintisində Əhəməni dövrünə aid müəyyən əlamətlər
saxlansa da, yerli xüsusiyyətlər güclənməyə başlanmışdır. Makedoniyalı
İsgəndərin (e.ə. 336-323-cü illər) zərbələri altında Əhəməni dövlətinin süqutu
ilə bu proses genişlənmiş, Atropatena dövləti zamanı da davam etdirilmişdir.
Naxçıvanın dövrün siyasi hadisələrində iştirakını təsdiq edən faktlardan biri də
onun Makedoniyalı İsgəndərin imperiyası ilə əlaqələridir. Arxeoloji tədqiqatlar
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ilə “Naxçıvan şəhəri yaxınlığındakı Əliabad kəndi ərazisindəki küp qəbirlərin
birində Makedoniyalı İsgəndərə aid gümüş sikkənin aşkar olunması
Naxçıvanın bu imperiya ilə əlaqələrinin olduğundan xəbər verir” [10, s.92].
Beləliklə, mövcud faktlardan və onlara dair mühakimələrdən çıxış edərək,
Naxçıvanın Əhəmənilərin son dövründə müstəqilləşmək uğrunda mübarizəsini
və Makedoniyalı İsgəndərin imperiyası ilə əlaqələrini qeyd edə bilərik.
Azərbaycanın cənubunda dövlətçilik ənənələrinin e.ə. III minillikdən
genişlənməsi və Naxçıvanın bu ərazidəki siyasi qurumlarla siyasi münasibətləri
onu burada cərəyan edən hadisələrlə sıx əlaqələndirmişdir. Bunun nəticəsi idi
ki, Atropatena dövləti meydana gəldikdə Naxçıvan onun tərkibinə daxil
olmuşdur.
E.ə. IV əsrdə Azərbaycanın tarixi torpaqlarında baş verən siyasi proseslər
nəticəsində onun şimalındakı ərazidə Albaniya, cənubunda isə Atropatena
dövləti meydana gəldi. Albaniya dövlətindən fərqli olaraq, Atropatena
dövlətinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı elə də geniş deyil. Bu sahədəki
tədqiqatlar içərisində İqrar Əliyevin rus dilində nəşr edilmiş Atropatena
tarixinin oçerkini və Abdulla Fazilinin Atropatena kitablarını qeyd etmək olar.
Birinci kitab xronoloji cəhətdən e.ə. IV –e. I əsrlərini, ikinci kitab isə e.ə. IV –
e.VII əsrlərini əhatə edir [1; 13]. İqrar Əlievin monoqrafiyası tarixşünaslıqda
ətraflı təhlil edilmiş və müsbət qiymətləndirilmişdir [18; 26, s.34-37].
F.Əliyeva antik Azərbaycanın mədəniyyətinə həsr etdiyi kitabında Midiya
Atropatenası və Qafqaz Albaniyasının mədəniyyətini birlikdə araşdırmışdır
[14]. Atropatena tarixinə yeddicildlik Azərbaycan tarixində də xeyli yer
ayrılmışdır. Əsasən İqrar Əliyevin müəllifi olduğu həmin hissələrdə Atropatena
tarixi ümumiləşdirilmiş şəkildə nəzərdən keçirilmişdir. Naxçıvanın Atropatena
dövrü tarixi üçcildlik Naxçıvan tarixinin birinci cildində ümumiləşdirilmişdir.
Bu hissə əsas etibarı ilə arxeoloji materiallar üzrə yazılmışdır [10, s.92-95].
Makedoniyalı İsgəndərin ölümü ilə dünya tarixində ellinizm adlanan
dövr başlayır. Bu dövr xronoloji cəhətdən e. 30-cu illərinədək davam edir.
Naxçıvanın Atropatena dövrü tarixinin, 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 Azərbaycan, eləcə də Şimali
Azərbaycanın xeyli hissəsi Atropata tabe idi [13, s.52]. Atropat e.ə. 331-ci ildə
Makedoniyalı İsgəndərin Əhəməni hökmdarı III Daraya qarşı Qavqamel
döyüşündə iştirak etmişdir. Döyüş III Daranın məğlubiyyəti ilə başa çatmış,
Əhəmənilər dövləti dağılmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, məharətli dövlət
xadimi olan Atropat Makedoniyalı İsgəndər ilə münasibətləri qaydaya sala
bilmiş, yenidən satrap təyin edilmişdir. 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 makedonyalılara 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 ailəsində
qalır...Bu ölkə Ermənistan və Matiandan şərqdə, Böyük Mitianadan qərbdə və
97

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
hər iki ölkədən şimalda yerləşir; o cənubdan Matianaya və Hirkan dənizin
çuxurunun yanındakı vilayətlərə qonşudur [3, s.23-24].
Yeni yaranan dövlət ilk vaxtlar Mada adlandırılsa da, sonralar banisinin
adı ilə Atropatena adlandırılmağa başlandı. Bəzi versiyalara görə, Azərbaycan
sözü də mənşə etibarı ilə Atropatenaya gedib çıxır [4, s.267-268].
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. Selevkilər
dövləti sonralar parçalanmış, onun tərkibindən Parfiya (e.ə. 250-e.224-cü ili,
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 olmuş, 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 əvvəllərində dövlətin banisi Atropatdan sonra, Atropatilər
sülaləsindən olan Artabazan, Mitridat (Mehrabad), Dara (Daryuş), I
Aryabarzan və I Artavazd hökmranlıq etmişdir. Sonra Arşakilərin kiçik qolu
hakimiyyətə gəlmiş, Vanon, III Artaban, IV Artaban (Küdarz), Küdarz
horavda, Vanon, II Paker, II, III, IV Valogez, V Artaban və V Vologez
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) , 10 000 atlı və 40 000 piyada çıxara bilir [3, s.24]. Atropatena inkişaf
etmiş pul dövriyyəsinə malik idi [13, s.15].
Atropatena tarixinin e.ə. I əsrin əvvəllərinədək olan tarixi haqqında
məlumatlar azdır, lakin Atropat dövründən sonra dövlətin həyatına dair
mənbələrin məlumatının nisbətən genişləndiyi e.ə. I əsrin ikinci yarısı – e.30cu illərinə aid tarixi hadisələr, xüsusilə xarici siyasi həyata dair faktlar onun
bölgədə ciddi rola malik olduğunu göstərir. Bu dövrün əsas məzmununu
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 [13, s.9097]. Bu qələbə müttəfiqləri daha da birləşdirmək əvəzinə, tezliklə onlar
arasında düşmənçiliyə səbəb oldu. Parfiya Atropatenanın ərazisini ələ keçirmək
fikrinə düşdü. Vəziyyəti belə görən Atropatena hökmdarı Artabazd Roma ilə
yaxınlaşmağa başlayır. Hadisələrin sonrakı gedişi dramatizmi və siyasi
dinamikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Atropatena hökmdarı nəhayət, romalıların
köməkliyi ilə Ermənistanda hakimiyyətə (e.ə. I əsr) nail ola bilir. Ermənilərin
çıxışları Roma-Atropatena qüvvələri tərəfindən yatırılmışdı. Lakin Romada baş
verən siyasi hadisələr nəticəsində onların mövqeyinin zəifləməsi, Atropatenaya
da mənfi təsir göstərir. Eramızın 20-ci illərində Atropatilərin mövqeyinin
zəifləməsi o dərəcəyə çatır ki, bu sülalənin hakimiyyətinə son qoyulur.
Hakimiyyət Parfiya Arşakilərinin kiçik qoluna keçir [13, s.103-104]. Yeni
sülalə sasanilərədək (e.ə. III əsr) Atropatenanı idarə edir.
Naxçıvandan 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
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monarxiyası Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən süquta yetirildikdən (m.ə. IV
əsrdə) sonra, Naxçıvan yeni əmələ gələn Atropaten (Kiçik Midiya) dövlətinin
tərkibində qaldı. Naxçıvan ərazisi m.ə. III-I əsrlərdə Atropaten dövlətinin
tərkibində olmuşdur” [5, s.37]. Naxçıvan tarixinin birinci cildində qeyd edilir
ki, “Oğlanqala şəhərindən əldə edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələri
Atropatena dövləti üçün xarakterik olmaqla Naxçıvanın Atropatenanın tərkib
hissəsi olduğunu təsdiq edir” [10, s.95].
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. Naxçıvan bu dövlətin
əsas əyalətlərindən, iqtisadi və mədəni mərkəzlərindən biri olmuşdur.
Azərbaycanın iki mühüm iqtisadi regionu –Urmiya ilə Naxçıvanın yaxınlığı,
əlaqələri daha da möhkəmlənmişdir... Naxçıvan və Qazaka (Atropatenanın
paytaxtı. – İ.H.) şəhərləri Makedoniyalı İsgəndərə tabe olan Yaxın Şərq
şəhərləri ilə geniş iqtisadi-mədəni əlaqə yaratmışdılar” [5, s.37].
Naxçıvan Atropatena dövlətinin siyasi tarixinin ən mühüm hadisələrində
də fəal iştirak etmişdir. Oğlanqaladan eramızın əvvəllərinə aid əldə edilmiş
tapıntılar romalıların yuxarıda təsvir etdiyimiz yürüşləri zamanı Naxçıvanın bu
prosesdəki yerini müəyyən etməyə imkan verir. Oğlanqalanın II dövrünə aid
yerli adama məxsus iki qulplu küp qəbirdə aşkar edilmiş tapıntılar bu fikri
təsdiq edir. Bu tapıntılar Naxçıvanın Atropatena dövlətinin siyasi-iqtisadi
həyatındakı rolunu aydın şəkildə ifadə edir. Arxeoloji qazıntılar zamanı
qəbirdən dörd gümüş sikkə tapılmışdır. Sikkələrin üz tərəfində imperator
Avqustun portreti var idi. Ətrafında “CAESAR AVGVSTS DİVİ F PATER
PATRİAE” sözləri verilmişdir. Sikkənin arxa tərəfində isə öndən arxasında
nizələr olan qalxana söykənmiş vəziyyətdə Sezar Qayus və Lusiusun təsvirləri
vardır. Onun ətrafında isə “VGVSTİ F COS DESİG PRİNC İVVENT, CL
CAESARES” yazılmışdır.
Tədqiqatçının fikrinə görə, “sikkələrin 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 diapazona
malik olub e.ə. 2-ci il, bizim eranın 4-cü ili ilə tarixlənir” [10, s.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
münasibətləri əks etdirir [10, s.95].
Naxçıvanın Atropatenanın digər bölgələrindən fərqli xüsusiyyətlərindən
biri də ondan ibarət idi ki, o eyni zamanda Azərbaycanın şimalında baş verən
hadisələrin də təsirinə məruz qalır, şimaldan olan hücumların qarşısında
dayanmaqla, dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə köməklik göstərirdi. Azərbaycan
tarixindən məlumdur ki, “Albaniyanın və bitişik vilayətlərin ərazisinə şimaldan
köçəri ünsürlərin girməsi eramızın hüdudunda və ilk orta əsrlərdə xüsusilə
güclənirdi. Yazılı qaynaqlar və arxeoloji məlumatlar bu zaman Albaniya
ərazisinə sarmat-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
qəbirlərə, deformasiya olunmuş kəllələrə təsadüf olunur ki, bu da alanlara xas
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olan etnik əlamətlərdir” [4, s.430]. Naxçıvanda aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı bu tayfaların Naxçıvana da hücumunu təsdiq edən materiallar aşkar
edilmişdir. Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi yaxınlığındakı daş qutu
qəbirlər sarmat-alan yürüşləri ilə bağlanır. Bu fikir Biçənək (Şahbuz) və
Göynük (Babək) kəndlərindən aşkar edilmiş tapıntılara da aid edilir. Sarmatalanlar içərisində peçeneq və digər tayfalar da olmuşdur. Toponimik
tədqiqatlar Biçənək kəndinin adının peçeneqlərlə əlaqəli olduğunu bildirir [10,
s.95-96].
Beləliklə, aydın olur ki, Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
xüsusi mərhələ olan Atropatena dövlətinin həyatında mühüm yer tutmuş, onun
tarixinin bütün dövrlərini özündə əks etdirmiş, bu dövlət üçün həm cənubdan,
həm də şimaldan olan yadelli hücumların qarşısının alınmasında fəal iştirak
etmiş, onun xarici iqtisadi əlaqələrində, mədəniyyətinin inkişafında vacib rola
malik olmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
ИСМАИЛ ГАДЖИЕВ
ДРЕВНИЕ ГОСУДАРСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА И НАХЧЫВАН
В статье исследуются взаимоотношения между Нахчываном и
древними государствами Азербайджана. В вопросе о взаимоотношениях
между Нахчываном и древними государствами Азербайджана мнения
многих исследователей расходятся. Так, Р.Меликов и С.Кашкай имеют
разногласия относительно территории и положения Нахчывана в период
государства Манна. Но, сравнивая разные источники, становится ясно,
что Нахчыван на тот период обладал более обширной территорией,
северная часть его входила в состав Этиуни, а южная в состав Пулуади.
Что касается Манны, то области нахчыванского ханства в I тысячелетии
до н.э. были под её влиянием, а позднее – в политической зависимости от
нёё.
В статье также исследовано место Нахчывана в период
государства Мидия и выявлено, что некоторые области Северного
Азербайджана, а также Нахчыван входили в её состав, некоторые
мидийский племена жили на территории Нахчывана. Также Нахчыван в
некоторые исторические периоды входил в состав государства
Атропатена. Нахчыван занимал важное место в жизни государства
Атропатена, активно участвовал в борьбе против иноземных нашествий.
Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, древние государства,
Манна, Мидия, Атропатена, Этиуни, Пулуади
SUMMARY
ISMAYIL HAJIYEV
ANCIENT STATES OF AZERBAIJAN AND NAKHCHIVAN
In the article the author investigates the attitude between ancient states
of Azerbaijan and Nakhchivan. Some investigators have different thoughts
about the relations between ancient states and Nakhchivan. So R.Malikov`s
and S.Gashgay`s various thoughts exist about the territory and position of
Nakhchivan in Manna state`s period which don`t complete each other. But
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during the investigation of some sources it is clearted that during that period
Nakhchivan had wide territories. The North part of Nakhchivan was included
into Etuini, the South part of it was included into Puluadi countries. At the
beginning of the I century B.C. the provinces of Nakhchivan were under the
influence of Manna and then these territories were under political dependence
of that state.
The problems of the place of Nakhchivan during Midia period were
esearched in the investigation and it was determined that some territories of
North Azerbaijan also Nakhchivan was under the reign of Midia and some
Midia tribes were inhabited in Nakhchivan territories. In different periods
Nakhchivan was also under the reign of Atropaten. Nakhchivan got an
important place in the life of Atropaten state and took an active part in
defending the lands of this country from foreign invaders.
Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, ancient states, Manna, Midia,
Atropaten, Etuini, Puluadi.
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NAXÇIVANDA HÜRUFİLİKLƏ BAĞLI MƏRKƏZ –
ƏLİNCƏÇAY XANƏGAHI
Məqalədə Naxçıvanda hürufiliklə bağlı yaranmış mərkəzdən – Əlincəçay
Xanəgahından bəhs edilir. Qeyd olunur ki, Naxçıvan ərazisi orta əsrlər zamanı
müxtəlif sufi təriqətlərinə mənsub xanəgahların geniş yayıldığı və fəaliyyət
göstərdiyi yerlərdən biri olmuşdur. Belə sufi mərkəzlərindən biri də Culfa
rayonunun Xanəgah kəndindən şərqdə yerləşən xanəgahdır. Hürufilik təliminin
banisi Fəzlullah Nəimi 1394-cü ildə Əlincədə qətlə yetirildikdən sonra
müridləri onu bu xanəgahda dəfn etmiş, qəbrini ziyarətgaha, xanəgahı isə
özləri üçün yaşayış, ibadət, zikr və təhsil mərkəzinə çevirmişlər. Səfəvi şahları
tərəfindən himayə edilən hürufilər burada bektaşi və səfəvi dərvişləri ilə
birlikdə fəaliyyət göstərmişlər.
Açar sözlər: Naxçıvan, Xanəgah, Əlincəçay Xanəgahı, Fəzlullah Nəimi,
Nəsimi, hürufilik
Bir sıra qaynaqlar, o cümlədən ərazidə indiyədək gəlib çatan müsəlman
epiqrafikası abidələrinin məlumatları təsdiq edir ki, orta əsrlər zamanı müxtəlif
sufi təriqətlərinə mənsub xanəgahların ən çox yayıldığı və fəaliyyət göstərdiyi
yerlərdən biri də Naxçıvan ərazisi olmuşdur. Naxçıvan ərazisində qurulan və
mənsub olduğu təriqətin ideyalarını yaymaqla məşğul olan xanəgahlardan bir
qrupu Hürufilik təriqətinə mənsub xanəgahlar idi. XIV əsrin sonlarında
Azərbaycanda təşəkkül tapan, İslam dini ehkamlarına, ictimai ədalətsizliyə və
Teymurilər hökmranlığına qarşı yönəldilən dini-siyasi hərəkat olan hürufilik
adını Azərbaycan dilində “hərflər” mənasını verən ərəbcə “hüruf” sözündən
almışdır [2, s. 300]. Hürufilik islamın şiəlik qolunda Qurani-Kərimin
hərflərindən bir sıra məna və hökmlər çıxaran təriqət olsa da, yarandığı
vaxtdan etibarən istər şiə, istərsə də sünni məzhəbinin daşıyıcıları arasında
çoxlu tərəfdarlar tapmış, ardıcıllar qazanmış, onlar vasitəsi ilə ədəbiyyata və
digər təriqətlərə güclü təsir etmişlər.
Hürufilik təliminin banisi Şeyx Fəzlullah Cəlaləddin Nəimidir (13391394-cü illər). Fəzlullah Nəimi Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr cənub-şərqdə,
Araz çayının sahilində yerləşən orta əsr Azərbaycan şəhəri Astarabadda
(Astabadda) dünyaya göz açmışdır. Bu səbəbdən də bəzi qaynaqlarda
“Astarabadi” nisbəsi ilə təqdim olunmuşdur. O, yeniyetməlik yaşlarından
ilahiyyat elmləri ilə maraqlanmış, 18 yaşında ikən sufiliyə yönəlmişdir.
Gənclik dövründə Həcc ziyarətinə gedən Fəzlullah Nəimi ziyarətdən
qayıtdıqdan sonra Xarəzmdə, Təbrizdə ideyasını təbliğ etmiş, bir müddət sonra
İsfahana gedərək orada öz təlimini yaymağa başlamışdı.
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Uzun müddət bir mağarada yaşayaraq özünə qapanan Fəzlullah Nəimi
şiələrin XII imamı Həzrəti Mehdi olduğunu iddia edir. Hətta onun ətrafinda
olan 7 müridi bu iddianı həqiqət kimi qəbul edir, müxtəlif ictimai təbəqələr
arasında nüfuz qazanırlar. Fəzlullah Nəimi özünün dünyagörüşü, fəlsəfi təlimi
və bədii yaradıcılığı ilə Azərbaycan sosial-fəlsəfı və bədii fikri zəminində
yetişmişdi. Sosial statusuna görə sənətkar olan və dövrünə uyğun mükəmməl
təhsil alan, hərtərəfli biliklərə malik olan Fəzlullah Nəimi öz təlimini 1386-cı
ildə Azərbaycanda bəyan etmişdir. Ona görə də hürufilər Azərbaycanı
“Sərzəmin-e-rəstaxiz” (“Oyanış yeri”) adlandırırlar. XIV əsrin sosial-siyasi
vəziyyətindən rişələnmiş Hürufilik təlimi Azərbaycanın sosial-fəlsəfi fikri
tarixində mühüm yer tutan Məzdəkilik, Xürrəmilik və Əxilik hərəkatı ilə üzvi
surətdə bağlı idi. Hürufiliyin əsas ideyaları banisi Fəzlullah Nəiminin yazdığı
“Məhəbbətnamə”, “Novnamə” (“Yuxu haqqında kitab”), “Ərşnamə”,
“Cavidannamə” (“Cavidani-Kəbir”– Əbədilik kitab) və s. əsərlərində öz əksini
tapmışdır. Hürufilik təliminin nəzəri əsaslarını özündə əks etdirən bu kitabı
hürufilər səmavi kitablarla (Tövrat, Zəbur, İncil, Qurani-Kərim) bir sıraya
qoyurdular.
Fəzlullah Nəimi belə bir fikirdə olmuşdur ki, ərəb əlifbasının bütün
hərfləri müqəddəsdir və hər bir hərfin öz sirri vardır. Onun fikrincə, Allah
nurdan ibarətdir, insanın bədən üzvləri isə ərəb əlifbasının hərflərinə oxşayır.
Məsələn, o, əlifbanın ilk hərfi olan “əlif”i insanın ayağı, “ayn”ı isə gözü hesab
edirdi. Hürufilər belə bir əqidədə idilər ki, hərflər gözəl simalarda təcəlli
olunurlar. Bu səbəbdən də gözəl görünüşə malik olanlar müqəddəsdir və
başqalarından daha çox sevilməyə layiqdirlər. Onların fikrincə, Allah-təala ərşi
(göyü, səmanı, asimanı) və Sidrətül-müntəhanı (Sidrətül-müntəha Allahın
ərşinin kənarındadır. Bura ilahi aləmin sərhəddidir. Heç bir canlı, hətta
mələklər də Sidrətül-müntəhadan o tərəfə keçə bilməz) insanın surətində
gizlətmişdir və peyğəmbərin meracı öz surətinin cizgilərini başa düşmək və
həmin cizgilərdə ilahi fəzli müşahidə etməklə baş vermişdir.
Şiələrin mürtəd hesab etdikləri hürufilərin fikrincə, Allah insanın
vücudunda təcəlli edir və bu təcəlli peyğəmbərlərin, müqəddəs övliyaların
vücudunda baş verir. Bu silsilə peyğəmbərdən sonra Əli ibn Əbu Talibə və
ondan sonrakı imamlara keçmiş, on birinci imam Həsən ibn Əli Əsgəridən
sonra Fəzlullah Nəimidə başa çatmışdır. Ona görə də o, övliyaların sonuncusu
hesab olunur.
Hürufilik təlimi, onun ideyası haqqında mənbələrdə qeyd olunur ki,
Hürufilik Allahın təbiətdə, əşyada, sözdə, xüsusən, insanda təcəssümünü əsas
götürürdü. Buna görə hürufilər Allahın Fəzlullah Nəimidə təcəssüm etdiyinə
inanırdılar. Hürufilər deyirdilər ki, hökmdarlar və din-şəriət xadimləri
ədalətsiz, qaniçən və riyakardırlar. İnsanları ədalətə qovuşdurmaq üçün yeni
tipli hökmdar, kamil insan lazımdır. Belə insan isə Fəzlullahdır. Fəzlullah
Allahın timsali, onun naibi və əvəzidir. O öz qüvvəsi ilə ədalətsizliyi, qanlı
müharibələri, zülmü, işğalçılığı, soyğunçuluğu aradan qaldıracaq, dini
ehkamların mənasız qanun-qaydalarını, oruc, namaz, məscid xurafatını ləğv
edəcəkdir. Göründüyü kimi, bu cərəyan fəal fəlsəfi panteizmə əsaslanır və
praktik sosial-siyasi məqsəd güdürdü. Deməli, hürufilər Allahın təcəssümünü,
Allah şəklində olan kamil insanları qəsbkar, zalım hökmdarlara qarşı
qoyurdular. Başqa sözlə, bu dövrdə Teymurilər zülmünə qarşı geniş xalq
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kütlələrinin azadlıq mübarizəsinə sərbadarlar (insan azadlığı üçün başlarından
keçənlər), müxtəlif ideoloji cərəyanların başçıları rəhbərlik edirdilər [1, s. 356].
Hürufilik ilk dəfə Naxçıvanda, Astarabadda yayılmış, Teymurilərə qarşı
mübarizədə əhəmiyyətli rol oynamışdı. Bu təlimin təşkilatlanması XIV əsrin
sonlarında başlanmışdı. Fəlsəfi-dini qaynaqlar kimi Orta və Yaxın Şərqin
fəlsəfəsindən bəhrələnmiş hürufiliyin əsas nümayəndələri şəhər ziyalıları və
kəndlilər idi. Hürufilərin sırasından Fəzlullah Nəimi, İmadəddin Nəsimi,
Süruri, Əbdülhəsən Əli ül-Əla kimi görkəmli şəxsiyyətlər yetişmişdi. Bu kimi
şəxsiyyətlərin timsalında hürufilik ərazi baxımından da sərhədlənməmiş və
geniş bir ərazini – İranı, Azərbaycanı, Suriyanı, Osmanlı imperiyasını əhatə
etmişdi. Görkəmli nümayəndələrinin vasitəsi ilə hürufilik müsəlman şərqinin
müxtəlif ölkələrində yayılır və özünə yeni tərəfdarlar toplayırdı.
Hürufilik təlimi Teymurilərə qarşı çevrildiyindən həmin dövrdə
Azərbaycanı işğal edən Əmir Teymuru narahat edirdi. Ona görə də
Azərbaycanda, bütövlükdə müsəlman Şərqində özündən sonrakı bütün
təriqətlərə təsir göstərmiş ən böyük təriqətlərdən biri olan bu cərəyanın
ardıcılları və tərəfdarları Teymurilər
tərəfindən amansızcasına təqib
olunurdular. Bunun nəticəsi olaraq Teymurun əmri ilə Fəzlullah Nəimi 1394cü ildə Miranşah tərəfindən həbsə alınaraq Naxçıvandakı Əlincə qalasına
aparılır və orada faciəli surətdə edam edilir. Hamıya ibrət olsun və qorxsunlar
deyə Fəzlullah Nəimini əl və ayaqlarından başlayaraq parça-parça edirlər.
Bundan sonra hürufılik cərəyanının məşhur nümayəndələri təqib olunduqları
üçün Azərbaycandan didərgin düşərək başqa ölkələrə gedirlər. Hürufiliyin
digər görkəmli nümayəndələrindən biri məşhur Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi, digəri Əbdülhəsən Əli ül-Əla və başqaları idi.
Həmin vaxt Osmanlı imperiyasına mühacirət edən Əbdülhəsən Əli ül-Əlanın
başçılığı ilə hürufilər indiki Türkiyə ərazisində fəaliyyət göstərmiş və türk
dilində geniş ədəbiyyat yaratmışdılar. İmadəddin Nəsimi isə bir sıra Şərq
ölkələrini gəzmiş, ideyalarını yaymış, ancaq Hürufiləri daim təqib edən İslam
dininin amansız nümayəndələri tərəfindən tutularaq 1417-ci ildə Suriyanın
Hələb şəhərində edam olunmuş, diri-diri dərisi soyulmuşdu.
Qeyd edək ki, həmin vaxt Nəsiminin edamı ilə əlaqədar verilən qərara
münasibət heç də birmənalı olmamışdır. Məlumatlara görə, iki dəfə keçirilən
məhkəmədə Hələb qaziləri və divandakı digər sözü keçənlər arasında Nəsimiyə
ölüm cəzası verilməsinə dair qərar qəbul olunmasında yekdillik əldə
edilməmişdi. Bu barədə düzgün məlumat verən məşhur ərəb tarixçisi
Müvəffəqəddin Əhməd ibn İbrahim əl Hələbi “Künuzüz-zəhəb, tarixi-Hələb”
adlı əsərində mötəbər sənədlərə əsaslanaraq göstərir ki, dinsizliyi barədə
əsassız ittihamları rədd edən Nəsimi mühakiməsi zamanı kəlmeyi-şəhadət
gətiribmiş. Buna görə, məhkəmədə hakimlərin əksəriyyəti şairə rəğbət
bəsləmiş, onun edamına razı olmamışdılar. Lakin o zaman Hələb ərazisinin də
tabe olduğu Misirin sultanı Məmlük ibn Müəyyədin fərmanı ilə böyük şair
dəhşətli bir tərzdə edam olunmuş, ona çıxarılan bədnam hökm öldürülüb,
dərisinin soyulması olmuşdur [22].
Müasir Suriya tədqiqatçıları da həmin vaxt Nəsimiyə qarşı ədalətsiz qərar
çıxarıldığını etiraf edirlər. Məsələn, 2012-ci ildə Hələb şəhərində keçirilən
Beynəlxalq Nəsimi Forumunda şəhər müftisi, doktor Mahmud Əkkam “Nəsimi
və sufilik” mövzusunda çıxış edərkən salonun birinci sırasında əyləşmiş
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Azərbaycan nümayəndələrinə müraciətlə deyir: “Möhtərəm qardaşlar! 591 il
bundan öncə bəşər tarixində ən faciəli hadisələrdən biri baş vermiş, böyük
Azərbaycan şairi və filosofu, parlaq istedad sahibi olan sufi, vəliyullah (Allahın
dostu) Seyid Əli İmadəddin Nəsimi vəhşicəsinə edam olunmuşdur. Bu gün biz
xəcalət çəkirik ki, bu müdhiş faciə bizim Hələb şəhərinin adı ilə bir yerdə
tarixə düşmüşdür. Doğrudur, həmin faciə şəhərimizdə hökmranlıq edən
əcnəbilər və onların havadarları tərəfindən törədilmişdir. Lakin Nəsiminin
günahsız qanı məhz burada axıdıldığı üçün mən, müasir Hələbin dini icmasının
rəhbəri kimi sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm! Mən çox vaxt dindaşlarım
önündə xütbə oxuyanda Nəsiminin acınacaqlı taleyini də yada salır, ona
Allahdan rəhmət diləyir, ruhuna dualar səsləndirirəm. Təsəllini onda tapıram
ki, hələblilər Nəsiminin məzarını öz oğlunun qəbri kimi günümüzə qədər
qorumuşdur. Tarixi, elmi mənbələrdə öz əksini tapmış məlumata görə, bu
edamdan on il sonra Hələb məhkəməsi işə yenidən baxıb əvvəlki ədalətsiz
hökmü ləğv etmiş, artıq tarixə qovuşan şairə, gec də olsa, bəraət vermişdir.
Bununla belə, bu gün mən sizdən üzr istəməyə daxili, mənəvi ehtiyac duydum
və acizanə təvəqqe edirəm ki, mənim üzrxahlığımı qəbul edib bütün
Azərbaycan xalqına çatdırasınız. Bu, tək mənim yox, cəmi Hələb
müsəlmanlarının xahişidir” [23].
Hürufilik təliminin çox geniş yayıldığı mərkəzlərdən biri Naxçıvan
bölgəsi olmuşdur. Bunu təsdiq edən ən mühüm qaynaqlardan biri də ərazidə
mövcud olan sufiliklə bağlı mərkəzlər – xanəgahlardır. Belə xanəgahlardan biri
Əlincəçay sahilində fəaliyyət göstərən xanəgah olmuşdur. Bu xanəgah Culfа
şəhərindən 37 km şimаldа, Əlincəqаlаnın şərq tərəfində yеrləşən Хаnəgah
kəndindən təхminən 1 km şimаl-şərq tərəfdə yеrləşir.Оrtа əsrlər dövründə
əhаlinin müхtəlif təbəqələri аrаsındа böyük təsir gücünə mаlik оlаn bu хаnəgаh
Nахçıvаndаkı digər хаnəgаhlаrlа yаnаşı, böyük şöhrət qаzаnmış, Şərq
ölkələrində mövcud оlаn iri хаnəgаhlаrlа bir sırаdа durmuşdur. Bu хаnəgаh və
onun üzvləri хаrici müdахiləçilərə, xüsusilə XIV yüzilliyin sonlarında
Azərbaycana yürüş edən Əmir Tеymur qoşunlarına qаrşı ciddi müqavimət
göstərmiş, onlarla mübаrizə aparmışdır [9, s. 17].
Yеrli əhаli arasında böyük nüfuza malik olan, bu səbəbdən də sonralar
ziyarətgaha çevrilən хаnəgаh kоmplеksi XX yüzillikdə bахımsız qаldığındаn
oraya daxil olan bir sırа binаlаr məhv оlmuş, yаrımuçuq vəziyyətə düşmüşdü.
Ona görə də Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu abidə
dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuş və 2005-ci ildə yüksək səviyyədə bərpa
olunmuşdur. 2016-cı ildə ətrafında yenidənqurma işləri aparılan Xanəgah
kompleksi əhalinin və muxtar respublikaya gələn qonaqların ziyarət yerinə
çevrilmişdir.
Xanəgah kompleksinə daxil olan əsas türbənin içərisində bir qəbir vаrdır.
Üstündə mənsubiyyətini bildirən kitаbə оlmаdığı üçün qəbrin hаqqındа
sаnbаllı еlmi fikir söyləmək mümkün dеyildir. Qəbirdə kimin dəfn еdilməsi
hаqdа əlimizdə dəyərli еlmi-tаriхi fаkt оlmаsа dа, yеrli əhаli аrаsındа bеlə bir
fikir vаrdır ki, həmin qəbirdə ХIV əsrdən еtibаrən Аzərbаycаndа gеniş yаyılаn
Hürufilik təliminin bаnisi, görkəmli Аzərbаycаn şаiri İmаdəddin Nəsiminin
müəllimi Fəzlullаh Nəimi dəfn еdilmişdir.
Bir sırа оrtа əsr müəllifləri və müаsir tədqiqаtçılаr Fəzlullah Nəiminin
1394-cü ildə Tеymurun оğlu Mirаnşаh tərəfindən Nахçıvаndа və yа Əlincədə
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qətlə yеtirilməsinə dair məlumatlar verirlər. Fəzlullah Nəiminin qətlə yetirilmə
tarixi haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Ancaq bu görkəmli şəxsiyyətin vəfat
tarixi haqqında başqa fikirlər də irəli sürülməkdədir. M.Quluzadə onun 1396-cı
ildə Şirvanda [6, s. 8], sovet şərqşünas-tarixçisi İ.Petruşevski 1401 və yaxud
1402-ci ildə Şirvanda [19], L.Hüseynzadə 1393-cü ildə Naxçıvanda [4],
C.İbrahimov 1402-ci ildə Naxçıvanda [5, s. 174] qətlə yetirilməsi fikrində
olsalar da, bir sıra tədqiqatçılar, o cümlədən Ə.Səidzadə bu görkəmlə sufi
şeyxinin hicri-qəməri təqvimi ilə 6 zilqədə 796-cı ildə (2 sentyabr 1394-cü
ildə) Naxçıvanda [20, s. 281-282], T.Musəvi 1394-cü ildə Əlincədə [8],
Z.Quluzadə 6 zilqədə 796-cı ildə Naxçıvanda [17, s. 96] öldürüldüyünü
yazmışdır. İran alimlərindən Məhəmmədəli Tərbiyət [11 , s. 246] və Səid
Nəfisi [21, s. 764] də Fəzlullah Nəiminin hicri-qəməri təqvimi ilə 6 zilqədə
796-cı ildə, miladi təqvimi ilə 2 sentyabr 1394-cü ildə Naxçıvanda qətlə
yetirildiyi və qəbrinin Əlincədə olduğu fikrindədirlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, orta əsr tarixçiləri və şairləri yaşadıqları dövrdə
baş verən ən mühüm hadisələri öz əsərlərində əbcəd hesabı ilə – maddeyitarixlə (Şərq şeirində, bədii mətnlərdə tarixi hadisələrin vaxtını ərəb həfləri ilə
göstərmək üsulu. Maddeyi-tarixin ifadə üsulu əbcəd hesabı idi) verirdilər.
Fəzlullah Nəiminin qətlə yetirildiyi tarix haqqında ən düzgün və dolğun
məlumat verən tarixi sənədlərdən biri də onun görkəmli yetirməsi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15 noyabr 2018-ci ildə imzaladığı
Sərəncama əsasən 650 illik yubileyini qeyd etdiyimiz böyük Azərbaycan şairi
İmadəddin Nəsimi tərəfindən yazılmış maddeyi-tarixdir. Fəzlullah Nəiminin
ölüm tarixi haqqında bəhs edən müəlliflər fikir söyləyərkən istinad etdikləri
mənbələri göstərmədikləri üçün İmadəddin Nəsiminin ustadının qətl tarixi
haqqında yazdığı bu maddeyi-tarix çox qiymətlidir.
İmadəddin Nəsiminin öz ustadı haqqında yazdığı maddeyi-tarix Tehran
Universitetinin Mərkəzi Kitabxanasında saxlanılan farsca divanının
əlyazmasında özünə yer almışdır. Hicri-qəməri təqvimi ilə 1087-ci ildə (16661667-ci illər) üzü köçürülən bu əlyazmada yer alan maddeyi-tarixi filologiya
elmləri namizədi Əbülfəz Rəhimov iranlı alim Məhəmmədtəqi Daneş-Pəjuhun
kataloqa köçürdüyü şeir əsasında tədqiq edərək Azərbaycan dilinə tərcümə və
təhlil edərək 1975-ci ildə elmi dövriyyəyə daxil etmişdir [10, s. 89-92]. Şeirin
tərcüməsi belədir: “Şərq və Qərb Yəcucun fitnəsindən fəsadla doldu. Teymur
ən qəddar zalım idi. İnsan və mələyə yol göstərmək Allahın mərhəmətindən o
zaman [Teymurun] tayını bir nəfər görməyib və bundan sonra da görməyəcək.
Zülm ilə Şirvan mülkündən tələb etdilər və getdilər. Şümürün, Yezidin
nütfəsindən əmələ gələn, Allahın lənətinə layiq, müşrik, məlun, it, şeytanın
müridi – adı Maranşah (İlanlar şahı-H.S.) (Miranşah) olan Əlincənin qapısında
idi. Hicrətin tarixindən “v”, “s”, “z” (əbcəd hesabı ilə “v” 6-ya, “sad” 90-na,
“zal” 700-ə bərabərdir: cəmi 796) il keçmişdi. De: “Allah kifayət edər”, yəni
Allahın Fəzli (Fəzlullah) şəhid oldu. Qəzadan miskinlərin bayramı olan cümə
günü, ərəblərin zilqədə adlandırdıqları ayın 6-sı idi” [10, s. 92].
Beləliklə, filologiya elmləri namizədi Əbülfəz Rəhimov İmadəddin
Nəsiminin yazdığı bu maddeyi-tarixi təhlil edərək və onun məlumatlarına
əsaslanaraq Fəzlullah Nəiminin 2 sentyabr 1394-cü ildə Əlincədə Miranşah
tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə əlaqədar söylənilən fikirlərin daha düzgün
olması qənaətinə gəlmişdir [10, s. 92].
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Fəzlullah Nəiminin 1394-cü ilin sentyabrında qətlə yetirilməsini başqa
bir fakt da təsdiq edir. Bu da Nəiminin qətlini icra etdirən Miranşahın həmin
vaxt Əlincədə olmasıdır. Orta əsr tarixçilərindən Nizaməddin Şami və
Şərafəddin Əli Yəzdinin verdikləri məlumatlardan aydın olur ki, Teymurun
oğlu Miranşah həqiqətən 1394-cü ilin may ayından həmin ilin qışına qədər
Əlincədə olmuşdur. Deməli, Miranşah Əlincədə olduğu vaxt, 2 sentyabr 1394cü ildə Fəzlullah Nəiminin qətlini həyata keçirmişdir [10, s. 92].
Hazırda ziyarətgaha çevrilən Əlincəçay Хаnəgаh kompleksi yеrli əhаli
аrаsındа “Şıх” (“Şeyx” sözünün təhrif olunmuş formasıdır) adlandırılır. Bəzi
adamlar buraya “Şеyх Хоrаsаn”da deyir. Bu hаqdа аbidəni tədqiq еdən
tədqiqаtçılаr dа öz əsərlərində məlumаt vеrmişlər [8; 13, s. 246; 15, s. 120; 14,
s. 169; 16, s. 15]. Аbidəni 1930-cu ildə tədqiq еdən “Naxçıvanı tədqiq edən və
öyrənən elmi cəmiyyət”in elmi katibi M.Mirhеydərzаdə isə оnun аdını “Şеyх
Mələk Хоrаsаnı” kimi qеyd еtmişdir [7, s. 79].
Bəzi tədqiqаtçılаr Xanəgah kompleksinə Xanəgah kənd sakinləri
tərəfindən verilən “Şeyx Xorasan” adının “Şеyх Хurаsа” (“Günəşə охşаr”,
“Nurаni Şеyх”) söz birləşməsindən törəməsi fikrindədirlər. Onlar fikirlərini
Xanəgah kompleksinə daxil olan birinci türbədə dəfn olunan Hürufilik
təliminin banisi Fəzlullah Nəiminin ləqəblərindən birinin “Şex Xurasa” оlması
ilə əlaqələndirirlər [3].
Fikrimizcə, “Şеyх Хоrаsаn” adını Fəzlullah Nəiminin аnаdаn оlduğu və
təhsil аldığı yеrin аdı ilə izаh еtmək оlаr. Оrtа əsr qаynаqlаrındа F.Nəiminin
Təbriz, Şirаz, Аstarаbаd və Məşhəddə dоğulduğu hаqqındа fikirlər vаrdır.
Görünür, F.Nəimi yaşının еrkən çağlаrındаn sufizmin mərkəzinə çеvrilmiş
Хоrаsаn vilаyətinin Məşhəd şəhərində təhsil аlаrаq kаmilləşmiş, sufizm
idеyаlаrını mənimsəmiş və öz idеyаlаrını yаymаq üçün Аzərbаycаnа
qayıtmışdır. Ancaq orada Tеymurilər tərəfindən təqib оlunduğundаn
Nахçıvаnа qаçmışdır. Naxçıvanda isə Mirаnşаh tərəfindən tutulаrаq Əlincədə
faciəli şəkildə еdаm еdilmişdir. Tərəfdаrlаrı оnun cənаzəsini gizli şəkildə
Əlincəqаlаnın yахınlığındа dəfn еtmişlər. Teymurilər tərəfindən dağıdılmaması
və təhqir olunmaması üçün ardıcılları qəbrin mənsubiyyətini gizli
saxlamışlar.Yеrli əhаli isə qəbri оnun gəldiyi yеrin аdı ilə “Хоrаsаnlı Şеyхin
qəbri”, “Хоrаsаndаn gəlmiş Şеyхin qəbri” kimi tаnımışdır. Zaman keçdikcə bu
аd dəyişilərək “Şеyх Хоrаsаn” şəklinə düşmüşdür. Qəbir isə Fəzlullah
Nəiminin müridləri və yerli əhali tərəfindən ziyаrətgаhа çеvrilmişdir.
Qəbrin yerləşdiyi türbənin giriş qаpısının bаş tərəfində qоyulаn kitаbədə
türbənin əmir, isfəhsаlаr (bаş kоmаndаn), hörmətli, qüdrətli, böyük аlim, аdil,
dinin və dövlətin хoşbəхtliyi, islаm və müsəlmаnlаrın gözəlliyi, hökmdаrlаrın
və sultаnlаrın qılıncı, hər iki müqəddəs yеrin (Məkkə və Mədinə şəhərləri)
şöhrəti, Həccə gеdən zəvvаrın və iki müqəddəs, mübаrək məkаnın dаyаğı Uluğ
Qutluğ Lələ bəyin vəsaiti ilə Хаcə Cəmаləddin tərəfindən inşa edilməsi qeyd
olunsa da, onun kimin şərəfinə və ya xatirəsinə tikdirilməsi haqqında məlumat
verilməmişdir [18, s. 60-61].
Vахtilə filоlоgiya еlmləri nаmizədi Ə.Hüsеyni burada üç ədəd kitabə
parçası qeydə almış və onları aparıb Bаkı şəhər tаriх-mеmаrlıq аbidələrinin
bərpаsı və mühаfizəsi idаrəsinə təhvil vermişdir. Sonralar bu kitabə parçalarını
AMEA-nın müxbir üzvü M.Nemət tədqiq etmişdir. Süls хətti ilə ərəb dilində
həkk еdilmiş kitаbənin əlimizdə olan hissəsinin mətni bеlədir: “Hər kəs ölümü
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dаdаcаqdır! (Qurаni-Kərim, ХХIХ – 57). Bu bаğçа mərhum, günаhlаrı
bаğışlаnmış, kаmil və fəzilət sаhibi аlim, təriqət yоlu ilə gеdənlərə (“sаlik əlməsаlik”) dоğru, аşkаr yоl göstərən, dinin Günəşi (Şəms əd-Din), pаdşаh … –
Аllаh оnun qəbrini nurlаndırsın – çərşənbə ахşаmı günündə öldü …” [18, s.
66].
Mətndə mərhumun adı qalmasa da, аdа əlаvə еdilən və sufi təriqəti
bаşçılаrınа, хаnəgаh rəhbərlərinə vеrilən “Şеyх” titulu, həmçinin, kitаbədə
qеyd оlunаn “təriqət yоlu ilə gеdənlərə (sаlik əl-məsаlik) dоğru, аşkаr yоl
göstərən” sözləri mərhumun görkəmli sufi şеyхi оlduğunu söyləməyə əsаs
vеrir. Hər bir təriqət bаşçısının bu mərtəbəyə yüksələ bilməməsini, Fəzlullah
Nəiminin çохlu аrdıcılı-müridi оlduğunu nəzərə аlsаq, bаşdаşının mərhum
Ə.Hüsеynin еhtimаl еtdiyi kimi, F.Nəimiyə аid оlmаsı fikri ilə müyyən mənada
razılaşmaq mümkündür.
“Səfəviyyə”, “Bektaşiyyə” və Hürufilik təriqətlərinin üçü də şiəlik
təliminə əsaslandığından onlar Naxçıvanda birgə fəaliyyət göstərmişlər.
Bektaşi və Hürufi dərvişləri XV yüzillikdə “Səfəviyyə” şeyxləri ilə sıx əlaqədə
olmuş, Qızılbaş dövlətinin yaranması prosesində yaxından iştirak etmişlər.
Eyni zamanda, 1501-ci ildə Səfəvilər dövləti yarandıqdan sonra “mürşidikamil” hesab olunan Səfəvi şahlarının şiəliyə əsaslanan digər sufi təriqətlərini,
o cümlədən Bektaşiləri və hürufiləri himayə və müdafiə etməsi onların birgə
yaşayışını və fəaliyyətini şərtləndirən əsas amillərdən biri olmuşdur.
Qeyd etmək lazımdır ki, “Bektaşiyyə” təriqəti ilə hürufilərin arasında bu
sıx əlaqələrin tarixi hələ XIV əsrin sonu – XV əsrin əvvəllərindən yaranmışdır.
Məlumdur ki, Fəzlullah Nəimi qətlə yetirildikdən sonra Teymurilər tərəfindən
təqibə məruz qalan hürufilərin bir hissəsi canlarını qurtarmaq üçün Anadoluya
getdi. Onlar burada möhkəmlənərək yüksək nüfuz qazandılar. Hürufi
dərvişlərinin bir çoxu “Qələndəriyyə” təriqətinə məxsus təkkələrə
(xanəgahlara) sığınaraq onlarla birlikdə öz ideyalarını yaymağa başladılar.
Hətta Sultan Mehmet Fateh zamanında Hürufi təlimi Osmanlı sarayına da daxil
ola bildi. Hürufilər qələndərilər vasitəsi ilə ən yüksək Bektaşi övliyaları arasına
girə bildilər və təqdis olunmağa başladılar [12, s. 375].
Artıq XVI-XVII əsrlərdə Hürufilik Bektaşiliyin əsas görüşlərindən birinə
çevrilmiş, xalq arasında geniş yayılmışdır. Hürufilik bir tərəfdən Bektaşilərlə,
digər tərəfdən də müstəqil olaraq özünə ardıcıllar yetişdirməkdə davam
etmişdir. Beləliklə, hicri X (miladi XVI) əsrdə yaşayan Bektaşi dərvişlərində
hürufilik təlimi ön planda olmuşdur. Hələ XVI yüzillikdə yaranan bu isti
münasibətlər sonralar Naxçıvana gələn bektaşilərlə yerli hürufilərin arasında
əlaqələrin yaranmasını və onların birgə fəaliyyətini şərtləndirmişdir.
Əvvəl “Səfəviyyə” şeyxlərinin, Qızılbaş dövlətinin təşəkkülündən sonra
isə “Mürşidi-kamil” Səfəvi şahlarının himayəsində olan bu təriqətlər
Naxçıvanda əvvəldən mövcud olan və sonralar yaradılan bir sıra sufiliklə bağlı
mərkəzlərdə – dərvişlərin ibadət, zikr, təhsil və yaşayış yeri olan xanəgahlarda
səmərəli fəaliyyət göstərmişlər. Belə mərkəzlərdən biri də Əlincəçayın sol
sahilində, Culfa rayonunun Xanəgah kəndi yaxınlığında indi də qalan
xanəgah olmuşdur. Bu xanəgahda “Səfəviyyə” təriqəti və Səfəvi şahları
tərəfindən xüsusi diqqət göstərilən və himayə edilən bektaşilər və hürufilər
Səfəvi dərvişləri ilə bir yerdə yaşamış və Səfəvi dövlətinə xidmət edərək
onların ideyalarını yaymışlar.
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РЕЗЮМЕ
ГАДЖИФАХРЕДДИН САФАРЛИ
АЛИНДЖАЧАЙСКИЙ ХАНЕГАХ–НАХЧЫВАНСКИЙ ЦЕНТР
ХУРУФИЗМА
В статье рассказывается о центре, возникшем в Нахчыване в связи
с хуруфизмом – Алинджечайском ханегахе. Отмечается, что территория
Нахчывана в средние века была одним из мест распространения и
деятельности ханегахов, связанных с суфийской сектой. Одним из таких
центров суфизма является ханегах, расположенный на востоке от деревни
Ханегах Джулфинского района. После убийства основоположника
хуруфизма Фазлуллаха Наими в 1394 году в Алиндже, его сторонники
похоронили его в этом ханегахе, превратили его могилу в центр
паломничества, а ханегах стал для них местом жительства, молебна,
поминания и образования. Опекаемые сефевидскими шахами хуруфиты
действовали здесь вместе с бекташитскими и сефевидскими дервишами.
Ключевые слова: Нахчыван, ханегах, Алинджачайский ханегах,
Фазлуллах Наими, Насими, хуруфизм
SUMMARY
HAJIFAKHRADDIN SAFARLI
THE CENTER OF HURUFISM IN NAKHCHIVAN –
KHANAGAH OF THE ALINJACHAY
The article deals with the center of the hurufism in Nakhchivan - the
Alinjachay, Khanagah. It is noted that Nakhchivan was one of the places where
the various khanagahs belonged to different Sufi sects ithich were widely
spread and functioned in the middle ages. One of such centers of Sufi is the
khanagah, which is situated in the east of the Khanagah village of Julfa region
(after assassination) of Fazlullah Naimi, the initiator of the hurufism teaching,
in Alinja in 1394, his disciples buried him in this khanagah, converted his
grave into a sanctuary, and they have turned their khanagah into a place of
residence, worship, remembrance and education center. The Hurufies,
protected by the Safavi kings, acted here with Bektashi and Safavi dervishes.
Key words: Nakhchivan, Khanagah, Khanagah of the Alinjachay,
Fazlullah Naimi, Nasimi, hurufism
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NAXÇIVANIN ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞMASI VƏ
İNKİŞAFINDA TİCARƏT VƏ SƏNƏTKARLIĞIN ROLU
Məqalədə qədim və orta əsrlər dövründə Naxçıvanın şəhər
mədəniyyətinin formalaşması və inkişafında ticarət və sənətkarlığın rolu
məsələləri araşdırılır. Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan maddi
mədəniyyət nümunələri, ərəb, fars və Avropa alim və səyyahlarının əsərlərində
verilən məlumatlar, digər tarixi faktlar və elmi təhlillər göstərir ki, göstərilən
dövrdə bir çox dünya dövlətlərinin ciddi marağına səbəb olan, Böyük İpək
yolunun kəsişmə nöqtəsində yerləşən Naxçıvan ərazisi hər zaman diqqət
mərkəzində olmuş və dünyanın bir çox ölkələri, o cümlədən uzaq Qərb
dövlətləri ilə geniş əlaqələr qurmuşdur.
Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, orta əsrlər, şəhər mədəniyyəti,
ticarət, sənətkarlıq, “Duz yolu”, İpək yolu
Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri
təsdiq edirlər ki, Naxçıvan bölgəsi ilkin şəhər mədəniyyətinin yarandığı
ərazilərdən biri olmuşdur. Şübhəsiz ki, tədqiq olunan bölgədə yaranan ilk şəhər
Naxçıvan şəhəri olsa da, zaman keçdikcə, bu ərazidə yeni şəhərlər də meydana
gəlmişdir.
Müşahidələrimiz və hazırkı zamanda yerləşdikləri coğrafi mövqe də
təsdiq edir ki, bu şəhərlər əsasən ərazidən keçən mühüm ticarət yollarının
üzərində yerləşmişdir. Bu şəhərlərin bəzisi yarandıqdan sonra ticarət və
sənətkarlıq mərkəzinə çevrilsə də, bəzilərinin yaranmasında şəhərin salındığı
ərazidən keçən ticarət yollarının mühüm rolu olmuşdur.
Arxeoloji tədqiqatlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, ilk insanlar arasında
ticarət yolları tunc dövrünün əvvəllərindən yaranmağa başlamışdır. Hələ o
vaxtdan ən çox ehtiyac duyulan məhsulların mübadiləsi gedirdi. Tayfa
daxilində, qonşu tayfalar arasında aparılan bu mal mübadiləsinin miqyası
getdikcə daha da genişlənir və ticarətə çevrilirdi. Əvvəlcə bu mal mübadiləsi
fasilələrlə olurdu. Lakin sonralar həm fasilələr aradan qalxır, həm də mal
gətirilməsinin marşrutu uzadılırdı. Beləliklə də, nisbətən asan və təhlükəsiz
istiqamətlərə gedən ticarət yolları təşəkkül tapırdı. Eyni zamanda artıq bu
işlərlə məşğul olan xüsusi adamlar - dəllallar, ticarətçilər meydana gəlirdi.
Onlar ən zəruri və qiymətli mallar, məsələn, duz, bəzək şeyləri, metallar
gətirirdilər. Mis və qalay olan yerlərə tez-tez səfər edirdilər.
Qədim və orta əsr müəlliflərinin əsərlərində verilən məlumatlar da təsdiq
edirlər ki, şəhərlər əsasən ərazidən keçən ticarət yollarının üzərində salınmış,
ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri kimi inkişaf etmişlər. Bu yol üzərində yerləşən
yaşayış yerləri və qəbir abidələrində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı küllü
miqdarda başqa ölkələrdən gətirilən avadanlıq (pullar, bəzək şeyləri, silahlar,
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möhürlər, metal və gil qablar, fil sümüyü və rəngli daşlardan hazırlanan
fiqurlar və s.) tapılmışdır. Arxeoloji tapıntılar göstərir ki, tarixin bütün
dövrlərində bu yoldan istifadə olunmuşdur. Şimalın köçəri tayfaları da (skiflər,
sarmatlar, xəzərlər) zəngin cənub ölkələrinə qarətçi hərbi yürüşlər edərkən bu
yoldan istifadə etmişlər.
Bu ticarət yolları üzərində daşınan məhsulların dəyərinə görə müxtəlif
əmtəələrin adı ilə simvolizə olunurdu. Tarixi mənbələrdə «ipək», «çay»,
«baharat», «ətriyyat», «şüşə», «Həcc» yolu və s. kimi adlandırılan karvan
yolunun ən işlək qollarından biri uzun müddət şərq və qərb ölkələrinin böyük
maraqla qarşıladıqları Naxçıvan duzunun da daşındığı «Duz yolu » olmuşdur.
Böyük Britaniyadan alınan qalay və sink, Transilvaniyadan qızıl,
Bohemiyadan qurğuşun, mis və digər mallar Çindən və Hindistandan gələn
«ipək» və «çay» yolları ilə aparılırdı. Ərəbistandan ətirli maddələr, Baltik və
Şimal dənizi sahillərindən gətirilən kəhrəba «ətriyyat» yolu [1, s. 13],
Naxçıvanın məşhur daş duzu isə məhz «Duz yolları» vasitəsilə dünyanın
müxtəlif ölkələrinə çatdırılırdı.
Qədim zamanlardan başlayaraq əhəmiyyətli məişət və müalicə vasitəsi
kimi qiymətləndirilən duz demək olar bütün insanlar üçün əvəzolunmaz
maddəyə çevrilmişdir.
Qədim Misirdə duzdan həm xörək üçün, həm də balıq və ev quşlarının
ətini duzlamaq üçün istifadə edirdilər. Şumerdə duza səcdə var idi. Onun əldə
edilməsi və paylanması dövlətin nəzarəti altında aparılırdı. Qədim vaxtlarda
Hollandiyada məhbusları cəzalandırmaq üçün onlara duzsuz yemək verərdilər.
Nəticədə adamlar bir neçə aydan sonra həyatla vidalaşırdılar. Bu göstərir ki,
duz olmadan yaşamaq mümkün deyil, həyat mənasını itirir.
İslam aləmində duzun dəyişməzliyini əsas tutaraq sazişləri duzla təsdiq
edirdilər.
Qədim yunan və Roma mütəfəkkirləri duzu yüksək qiymətləndirir və
yazırdılar ki, bu maddə çörəkdən savayı bütün qidaları əvəz edə bilər. Onu
«Tanrı sovqatı» adlandırırdılar. Dini kitablarda duz sədaqət, müqəddəslik,
saflıq, allahlarla xalqlar arasında birlik rəmzi kimi dəyərləndirilir.
Elə bu gün də Naxçıvan ərazisində duz-çörək müqəddəsliyi haqqında el
arasında yaşayan aforizmlər bölgənin iqtisadi və mənəvi həyatında duzun
yüksək əhəmiyyətini ifadə edir.
Vaxtilə Çində duz pulların olmasından söz açan məşhur italyan səyyah
Marko Polo onların necə hazırlanmasını belə təsvir edir: «Duzlu suyu böyük
tiyanlarda qatılaşana qədər qaynadır, sonra kiçik paylara ayırıb üstünə
imperatorun möhürünü vururlar. Duz pulların metal pullara oxşaması üçün
onları kürədə bişirirlər».
Orta əsrlərdə bir sıra Avropa şəhərlərində vergiləri duzla ödəyirdilər.
Sadaladığımız məlumatlar sübut edir ki, duz sadəcə məişət maddəsi kimi
deyil, həmçinin müxtəlif ayinlərin, sənətkarlıq nümunələrinin, dini-ideoloji
təfəkkürün formalaşmasında dəyərli məhsul idi. Bu baxımdan qədim və orta
əsrlər dövründə yaxın-uzaq ölkələrin Naxçıvan duzuna olan marağı, qədim
karvan yollarına (İpək yolunun fəaliyyətindən əvvəl E.İ.) simvolik olaraq
«Duzyolu» adı verilməsi məhz bu yolda daşınan məhsullar içərisində ən
qiymətli məhsulun duz olmasından xəbər verir.
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Naxçıvan ərazisindən keçən karvan yolları boyunca inşa edilmiş
karvansaraların, körpülərin, ovdanların və eləcə də bazar meydanlarının
qalıqları vaxtilə burada gərgin ticarətin aparılmasını təsdiq edən tarixi
şahidlərdəndir. Bu abidələrin günümüzə gəlib çatması, eyni zamanda keçmişdə
şəhərlər arasında aparılan ticarət yollarının hansı istiqamətdə getdiyini
müəyyən etməkdə bizə köməklik edir.
Böyük İpək yolu üzərində şəhərlər mühüm strateji məntəqə kimi böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Naxçıvan bölgəsində də qədim və orta əsrlər zamanı
yaranmış şəhərlər mühüm ticarət, sənətkarlıq və mədəniyyət mərkəzləri kimi
inkişaf edirdilər. Həmdullah Qəzvininin verdiyi məlumata görə, XVI yüzillikdə
Naxçıvan tüməninə 5 şəhər daxil idi. Bu şəhərlərin Naxçıvan, Əncan, Ordubad,
Azad və Maku şəhərləri olduğu göstərilir [2, s. 51].
Orta əsrlərdə Azərbaycanın inkişaf etmiş ticarət şəhərləri içərisində
Naxçıvan, Ordubad, Azad, Gilan və Qarabağlar şəhərləri xüsusilə
fərqlənmişlər. Naxçıvan bölgəsinin şəhərləri içərisində nəinki Azərbaycanda,
hətta Yaxın Şərqdə qədim mədəniyyət mərkəzlərindən, şəhər mədəniyyətinin
yarandığı ilk ocaqlardan biri olan Naxçıvan şəhəri xüsusi yer tutur.
Tarixi mənbələrdə Böyük İpək yolunun bir qolu da Ekbatandan ayrılıb
Albaniya ərazisinə keçdiyi, qədim Qəbələ, Bərdə və Naxçıvandan dolanaraq
yenidən Bağdada əsas yola qovuşduğu göstərilir.
Yaxın Şərqin qabaqcıl mədəniyyət mərkəzləri ilə coğrafi yaxınlıq, eyni
zamanda ərazinin mühüm ticarət yollarının keçdiyi əlverişli bir mövqedə
yerləşməsi Naxçıvan tayfalarının həyatına çox böyük təsir göstərmiş, burada
erkən şəhər mədəniyyəti və sinifli cəmiyyətlərin ünsürləri daha tez meydana
gəlmişdir. Hətta Naxçıvan ərazisində zəmanəmizədək mühafizə olunan bir sıra
maddi mədəniyyət qalıqları mövcuddur ki, bu abidələr Yaxın Şərq xalqlarının
qədim tarixinə, mədəniyyətinə dair bir sıra problem məsələlərin tədqiqi
baxımından mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvan ərazisindəki
Çalxanqala və Oğlanqalanın qala divarları ilə Yaxın Şərq ölkələri şəhərlərinin
müdafiə sistemləri arasında, onların planlaşdırılmasında və tikinti texnikasında
olan yaxın oxşarlıq dediklərimizə ən tutarlı faktlardan biridir [3, s.52].
Beləliklə, bölgədəki arxeoloji abidələrin tədqiqi bir daha sübut edir ki,
Naxçıvan ərazisi hələ e.ə. III-II minilliklərdə Şərq ölkələri ilə sıx iqtisadimədəni əlaqələrə malik olmuşdur. Antik müəlliflərin əsərlərinə də nəzər
salanda bunu bir daha aydın görmək olur.
Lakin Naxçıvanın bir şəhər kimi təşəkkül tapması, insanların həmin
yerdə məskən salması prosesindən xeyli sonralar baş vermişdir [4, s. 9].
Naxçıvan ilkin şəhər mədəniyyətinin ən möhtəşəm nümunələrindən biri
olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, tarixi mənbələrdə Naxçıvan zonasını digər yaşayış
məskənlərindən fərqli olaraq öz möhkəmliyi ilə qədim Şərqdəki şəhərdövlətlərə bənzədiyi göstərilir.
Naxçıvan şəhəri orta əsrlərdə möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb etmişdir. XIII
əsrə aid «Əcaib əd-dünya» («Dünyanın qəribəlikləri») adlı əsərdə deyilir:
«Orada çoxlu saray, köşk və eyvan vardı. Şəhərin yaxınlığında daşdan qala
tikilmişdir. Qalada mədrəsə və məscid vardır... Bütün binalar gəcdən və bişmiş
kərpicdən inşa edilmişdir» [5, s. 209].
Orta əsrlər dövründə Naxçıvan özünün məhsuldar bazarları ilə də şöhrət
tapmışdı. Naxçıvan bazarı böyük və izdihamlı olardı. Burada müxtəlif
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ölkələrdən gəlmiş tacirlərə təsadüf edilirdi. Bazarda Çindən, Misirdən, İrandan,
Türkiyədən, Hindistandan, İraqdan, Orta Asiyadan gətirilmiş müxtəlif növlü
mallarla yanaşı mahir azəri sənətkarları tərəfindən yüksək zövqlə hazırlanmış
əşyalar - saxsı və mis qablar, xalçalar, parçalar, zərgərlik məmulatları və s.
satılırdı. Yerli ustaların ağacdan hazırladıqları qəşəng məişət və bəzək əşyaları
dünyanın bir çox ölkələrinə aparılırdı [6]. Yaxın Şərq ölkələrindən öz
növbəsində buraya müxtəlif əmtəələr gətirilirdi. Həmin əmtəələr içərisində
ədviyyat, müxtəlif ipək parçalar, şirli saxsı qablar, fayans, seladon, metal
əşyalar və s. var idi [7, s. 55].
Azərbaycanın çox mühüm strateji məntəqəsi və sənətkarlıq mərkəzi olan
Naxçıvan haqqında ərəb, fars və Avropa alim və səyyahlarının əsərlərində də
maraqlı məlumatlar verilmişdir.
XIV əsrin ikinci yarısı və XV əsrin əvvəllərində yaşamış orta əsr
Şərqinin tanınmış səyyahı, coğrafiyaşünası və astronomu Əbdürrəşid əlBakuvinin qeydlərində Naxçıvan şəhəri bağlı-bostanlı, meşəli, meyvəli və
çörəkli bir yer, təmiz havası və şirin suyu olan gözəl Azərbaycan şəhəri kimi
göstərilmişdir. Eyni zamanda səyyah Naxçıvanda sənətkarlığın və ticarətin
inkişafından söhbət açaraq qeyd etmişdir ki, «Naxçıvanın əhalisi nəqqaşlıqla
və xələnc ağacından qab-qacaq və müxtəlif əşya düzəltməkdə mahirdir. Bütün
bunlar müxtəlif ölkələrə aparılır» [8, s.132].
XVII əsrin məşhur türk səyyahı Evliya Çələbi isə özünün
«Səyahətnamə» əsərində XVI-XVII əsrlərdə Naxçıvanın sənətkarlıq və ticarət
mərkəzi olduğunu göstərir. Naxçıvan şəhərinin təsərrüfat həyatından bəhs
edərək göstərir ki, burada 7 növ pambıq (bəyaz, xaszağı, munlayı, zəfəranı, ləli
və s.) bitir, tərifəlayiq taxıl, xüsusilə pərinc, buğda, dörd növ arpa yetişdirilir.
Şəhərətrafı bostanlarda lətafətli qovun, qarpız və s. becərilirdi. Naxçıvan
üzümü xüsusi şöhrət qazanmışdır. Səyyah şəhərin quruluşu və memarlıq
abidələrindən xəbər verərək göstərir ki, şəhərdə 40 məscid, 20 karvansara, 7
gözəl hamam, təqribən 1000 dükan vardır. İmarətlərinin əksəriyyəti gözəldir.
Sənətkarlar öz sənət sahələrində çox mahirdirlər. Üzərində naxışlar olan
parçalar, süfrə üçün istifadə edilən çitləri dünyada məşhurdur(9, s.118).
Bəzi mənbələrdə isə Culfa sözünün orta əsrlərdə fəaliyyət göstərən tacir
təşkilatının adı ilə bağlı olduğunun göstərilməsi, bu ərazidə ticarətin mühüm
rol oynadığını, hətta şəhərin salınmasının ticarətlə bağlı olmasını söyləməyə
əsas verir. Avropa ilə bir çox Yaxın Şərq ölkələrini birləşdirən və Böyük İpək
yoluna xidmət edən ən mühüm yollardan biri də məhz Təbriz-Mərənd-CulfaNaxçıvan yolu idi [10, s.33]. Bu yol vasitəsilə Culfa tacirləri Qərbi Avropanın
Venesiya, Amsterdam, Marsel şəhərləri, habelə Suriya, Türkiyə və Hindistanda
alver edirdilər.
Təsadüfi deyildir ki, Avropada beynəlxalq ticarətin əsas mərkəzlərindən
biri olan Venesiyada «Culfa yolu» adlanan küçə yaranmışdır ki, buraya əsasən
Azərbaycandan, İrandan, xüsusilə Culfadan tacirlər düşürdülər [11, s.54].
Orta əsr ticarət yollarının keçdiyi Naxçıvan ərazisində ticarət-iqtisadi
cəhətdən mühüm əhəmiyyətə malik olan şəhərlərdən biri də Ordubad şəhəri idi.
Həmdullah Qəzvini yazır ki, Ordubad bağlar arasında qərq olmuş mahal
şəhəridir. Burada əla üzüm, dənli bitkilər və pambıq becərilir. Sərin suyu
Qaban (Qafan) dağlarından gəlir, artıq qalan su Araz çayına tökülür [2, s.51].
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Xanlıqlar dövründə də Ordubad şəhəri ticarətdə mühüm rol oynamışdır.
Ordubad şəhərində 35 topdansatış dükanı fəaliyyət göstərirdi. Ordubad
bazarında 85 dükan var idi ki, onlardan 30-da ipək və pambıq parçalar, mahud,
çay, qənd, kofe və s. satılırdı. İxrac olunan mallar əsasən daxildə istehsal
olunan pambıq, çəltik, dəri, küncüt yağı, yun, quru meyvə və s.-dən ibarət idi.
Bu mallar içərisində gön-dəri məmulatı mühüm yer tutmuşdur. Tarixi çox
qədimlərə gedib çıxan, ancaq Tunc dövründən etibarən müstəqil sənət sahəsinə
çevrilən «dabbaqlıq» sənəti, digər Azərbaycan şəhərləri kimi, Ordubadın da
təsərrüfat həyatında mühüm yer tutmuşdur. Qədim zamanlardan bölgədə
heyvandarlığın geniş yayılması bu ərazidə gön-dəri istehsalının və dəri
aşılanması sənətinin inkişafı üçün şərait yaratmış və dabbaqlıq burada müstəqil
sənət sahəsinə çevrilmişdi. H.Səfərli bölgənin epiqrafik abidələrindən əldə
etdiyi materiallara əsaslanaraq bu sənətin adının bir sıra qəbirüstü abidələr, yer
və nəsil adlarında bu günədək saxlandığını göstərir [12, s.14-16]. Müəllif
göstərir ki, qədim və orta əsrlər dövründə sənətkarlıq irsi xarakter daşımış,
bəzən atadan oğula keçmişdir. Keçmişdə hər hansı bir sənət sahəsi ilə bəzən bir
ailə, yaxud bütün tayfa məşğul olurdu. Onlar adətən bir məhəllədə yaşayırdılar.
Ona görə də ayrı-ayrı sənət sahələri ilə bağlı tayfalar və məhəllələr də
yaranırdı. Məsələn, Misgərlər məhəlləsində əsasən misgərlər, Dabbaqlar
məhəlləsində dabbaqlar, Dulusçular məhəlləsində dulusçular yaşayırdı.
Ordubad şəhərinin dabbaqları da bu cəhətdən istisna təşkil etmirdilər və əhali
arasında «Dabbaqlar» nəsli kimi tanınırdılar. Həmin nəslin törəmələri hazırki
dövrdə gön-dəri aşılanması sənəti ilə məşğul olmasalar da, yenə də şəhərdə
keçmişdəki kimi «Dabbaqlar» tayfası kimi tanınırlar [12, s.15]. Ordubad həm
də Azərbaycanda qədim tarixə malik olan ipəkçiliyin yayıldığı ilk ərazilərdən
biri olmuşdur. İpəkçiliyin bu ərazidə geniş yayılmasının və inkişafının başlıca
faktorları bu ərazidə münbit hava şəraitinin olması və 40-60-gün ərzində
baramaqurdlarının düzgün qidalandırılmasıdır. Eyni zamanda ipəkçiliyin
inkişafında iqtisadi amillərin rolu da böyükdür. Çünki bu dövrdə ipək sürətlə
inkişaf edərək digər məhsullarla müqayisədə ən qiymətli mala çevrilmişdir [13,
s.47]. Ordubaddan Moskvaya, Nijniqorod yarmarkasına xam və boyadılmış
ipək aparılırdı [14, s.96].
Etnoqraf və tarixçi, mənşəcə fransız olan İ.İ.Şopen (1798-1870)
Ordubadın ticarət əhəmiyyətindən söhbət açaraq, şəhərin mərkəzində iri
bazarın və 6 karvansaranın olduğunu göstərir [15, s.482].
Qədim və orta əsrlər dövründə beynəlxalq karvan yolları üzərində
mühüm məntəqə sayılan yurd yerlərindən biri də indiyədək gəlib çatmayan, adı
yalnız mənbələrdə qeyd olunan Azad şəhəridir. Vaxtilə Azad şəhərinin yerinin
müəyyənləşdirilməsi müəyyən mübahisələrə səbəb olsa da, sonrakı
araşdırmalarda bu şəhərin Ordubad şəhəri ilə Culfa şəhəri arasında yerləşdiyi
sübut edilmişdir. Şəhər inkişaf etmiş ticarət və sənətkarlıq mərkəzi olduğundan
ətraf ərazi uzun müddət Kiranla (hazırda Naxçıvan-Ordubad şose yolunun sol
tərəfində xarabalıqları qalan Azad kəndindən təxminən 6-7 km şimalda
yerləşən orta əsr şəhəri Xaraba Gilanla) birlikdə onun adı ilə Azad-Ciran
adlanmışdır [16, s.1; 17, s.10]. Bundan əlavə bu şəhərin, həmçinin Culfa
şəhərinin ətrafında boyaqçılara satmaq üçün qırmız deyilən böcəklər də
toplanmışdır. Bu böcəkdən qırmızı rəng alınmış və boyaqçılıqda geniş istifadə
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olunmuşdur. Bu iş, orta əsrlərdə olduğu kimi, sonrakı dövrlərdə də davam
etdirilmişdir.
Tarixin müəyyən inkişaf mərhələsində Naxçıvan bölgəsində şəhərlərin
sırasına daha bir şəhər daxil olmuşdur. Bu Əylis şəhəri idi. Orta əsr
qaynaqlarına əsaslanan tədqiqatçılar artıq XVI əsrdə Azərbaycan şəhərləri
haqqında danışarkən onların sırasında Əylisin də adını çəkirlər [18, s.211; 19,
s.112].
Əylis şəhəri, xüsusilə beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynamışdır. Bu
şəhərin tacirləri bir sıra ölkələrə, eyni zamanda Azərbaycan şəhərlərinə gedir,
mühüm mallar, xüsusilə ipək alır, onu xarici ölkələrdən gəlmiş tacirlərə satır və
yaxud özləri aparıb xarici bazarlarda satırdılar.
Şəhərə çoxlu tacirlər gəlib getdiyindən burada ticarət əhəmiyyətli böyük
obyektlər, o cümlədən dükanlar, karvansaralar, körpülər və s. inşa edilmişdi.
Orta əsr müəlliflərindən Əylisli Zəkəriyyə öz «Gündəliyi»ndə XVI-XVII
əsrlərdə Əylisdə olan və həmin vaxt inşa edilən bu ticarət mərkəzləri haqqında
məlumatlar verir. Həmin ticarət obyektlərinin qalıqları indiyədək gəlib
çatmışdır.
Keçən yüzilliyin 20-ci illərində Naxçıvanda olmuş, Azərbaycanı Tədqiq
və Tətöbbə Cəmiyyətinin elmi katibi, rus alimi V.Sısoyev həmin abidələri
görmüş və yazmışdır ki, burada yarımdağıdılmış vəziyyətdə olan dükan və
karvansaralar vardır [20, s.160].
Orta əsrlərdə Əylis şəhərinin mərkəzində ticarət mərkəzi fəaliyyət
göstərmişdir. Bu mərkəzdə, orta əsrlərdə olduğu kimi, sonralar da qaynar
ticarət getmişdir. Əylisi memarlıq və şəhərsalma baxımından tədqiq edən
R.Salayevanın yazdığına görə, bu mərkəz indi Yuxarı Əylisdə hazırda «poçt
yolu» adlanan əsas magistral yolun üzərində olan ticarət mərkəzinin yerində
olmuşdur [21, s.137].
Orta əsrlər dövründə Azərbaycanın sosial-siyasi, iqtisadi, mədəni, ticarət
və sənətkarlıq həyatında özünəməxsus yeri olan yaşayış məskənlərindən biri də
Qarabağlar şəhəri olmuşdur. Şərq ölkələri ilə Qərbi birləşdirən Böyük İpək
yolunun Naxçıvandan keçən qolları üzərində yerləşən, bu səbəbdən də böyük
mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzi kimi inkişaf edən Qarabağlar şəhəri
haqqında orta əsr qaynaqlarında, təəssüf ki, geniş məlumatlar gəlib dövrümüzə
çatmamışdır. Bu şəhərin varlığı haqqında geniş məlumatı biz məşhur türk
səyyahı, XVII yüzilliyin ortalarında Naxçıvanda olmuş Evliya Çələbinin
«Səyahətnamə»sindən alırıq. «Səyahətnamə»sində Evliya Çələbi şəhər
haqqında belə bir məlumat verir: Qarabağlar şəhəri 50 min nəfər əhalisi, 10
minə qədər evi, 40-a qədər minarəsi, 70 məscidi, karvansaraları, bazarları,
hamamları, meyvə bağları, üzümlükləri, yaxşı havası və suyu olan bol nemətli
bir yaşayış məntəqəsidir. Səyyah yazır ki, buradakı bağların birində gəzərkən
Yazdanqulu adlı bir bağban mənə 26 növ armud verdi. «Mələsə», «Abbasi»,
«Ordubadi» növlərindən olan armudu yeyəndə adam ağzında nabat dadı hiss
edir. Burada «yaqut» rəngli nar yetişir. Bu diyarın əhalisinin hamısı
müsəlmandır. Bu diyarda erməni və rum yoxdur [9, s.10-11].
Beynəlxalq ticarət yolları üzərində inşa edilən bir sıra memarlıq
abidələrinin bu ərazidə də aşkarlanması şəhərin ticarət əhəmiyyətli bir məntəqə
olduğunu sübut etməkdədir.
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Beləliklə, sadalanan tarixi faktlar, səyyahların qeydləri və elmi təhlillər
bir daha göstərir ki, qədim və orta əsrlər dövründə bir çox dünya dövlətlərinin
ciddi marağına səbəb olan Böyük İpək yolunun düyün nöqtəsində yerləşən
Naxçıvan ərazisi hər zaman diqqət mərkəzində olmuş və dünyanın bir çox
ölkələri, o cümlədən uzaq Qərb dövlətləri ilə geniş əlaqələr qurmuşdur.
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РЕЗЮМЕ
ЭЛЬБРУС ИСАЕВ
РОЛЬ ТОРГОВЛИ И РЕМЕСЛА В ФОРМИРОВАНИИ
И РАЗВИТИИ НАХЧЫВАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье рассматривается роль торговли и ремесла в
формировании и развитии городской культуры Нахчывана в древние и
средневековые времена. Материальные культурные образцы, полученные
во время археологических раскопок, исторические сведения,
предоставленная арабскими, персидскими и европейскими учеными и
путешественниками, другие исторические факты и научные анализы
показывают, что территория Нахчывана в указанные времена была в
центре внимания. То, что Великий шелковый путь, вызывающий
серьезный интерес у многих стран мира, проходил и через его
территорию, она имела обширные контакты со многими странами по
всему миру, в том числе дальними западными государствами.
Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, средневековье,
городская культура, торговля, ремесло, «Соленый путь», Шелковый путь.
SUMMARY
ELBRUS ISAYEV
THE ROLE OF TRADE AND CRAFTSMANSHIP IN THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF NAKHCHIVAN’S CITY
CULTURE
The article deals with the role of trade and craftsmanship in the
formation and development of Nakhchivan city culture. Material cultural
samples obtained during archaeological excavations, the information given in
the works of Arabian, Persian and European scientists and travellers, and other
historical facts and scientific analysis show that, the territory of Nakhchivan,
located in the intersection of the Great Silk way, has caused serious interest of
many world states during this period, has always been in the focus of attention
and has established extensive contacts with many countries of the world,
including Far Western states.
Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, middle age centuries, city
culture, trade, craftsmanship, “Salt way”, Silk way
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AZƏRBAYCANDA TÜRKÇÜLÜK İDEOLOGİYASININ
YARANMA TARİXİ HAQQINDA
Məqalədə əsaslandırılır ki, Azərbaycanda XIX əsrin ikinci yarısından
bəri kapitalist münasibətlərin inkişafı milli-demokratik düşüncənin
formalaşması üçün geniş imkanlar açmışdır. Bu dövrdə Türk xalqları arasında
türkçülük ideologiyasının formalaşması başlandı. Məqalədə türk xalqlarının
müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi geniş əks olunub. Milli-demokratik
düşüncələrin yaranması və inkişafı, milli mətbuatın yaranması və inkişafında
Azərbaycan və türk ziyalılarının xidmətlərindən ətraflı məlumat verilir.
Məqalədə türk xalqları arasında həmrəyliyə ehtiyacin olmasından danışılır.
Açar sözlər: türkçülük, ziyalılar, mətbuat, həmrəylik, milli burjaziya,
xalq
Azərbaycanda ictimai hərəkatın yaranması və formalaşmasında mühüm
rol oynamış islamçılıq və türkçülük kimi ictimai-siyasi fikir cərəyanlarının
obyektiv surətdə tədqiqinə böyük ehtiyac duyulur. XIX əsrin 70-ci illərində
Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin inkişafı milli-demokratik fikrin
formalaşmasına geniş imkanlar açdı. Milli mətbuatın yaranması–“Əkinçi”,
“Ziya”, “Kəşkül” və sair mətbuat orqanları milli-demokratik fikrin
oyanmasında böyük rol oynadı. XX əsrin əvvələrində isə türk xalqları
içərisində böyük oyanışın meydana çıxması ilə türkçülük ideologiyası yarandı.
Türkçülük ideologiyasının mərkəzi XX əsrin əvvəllərində Rusiya idisə,
1905-1907-ci illər inqilabından sonra irticanın güclənməsi nəticəsində
türkçülük ideologiyasının mərkəzi Türkiyəyə keçmişdir. Öz tarixi keçmişinə
qayıdan türk xalqları azadlıqları uğrunda mübarizəyə qalxdılar.
Tarixə söykənsək, görərik ki, türk mənşəli xalqlar dünyanın ən qədim
xalqlarındandır. Əli bəy Hüseynzadə yazırdı ki, “Türklər səhnəyi-tarixiyəyə
miladi-İsadan 2000 il əqdəm çıxıb, o vaxdan bəri cinsən və lisanən müxtəlif və
mütəəddid təsirata məruz qalmışlardır: Asiya qitəsinin şərqində mancu, moğul
və çinlilərlə, qərbində isə irqi-qafqazidən olan aqvam ariya və samiya ilə, yəni
hindi, irani, islay, çərkəz, kürd, ərəb və s. nəsillərlə qarışmış olduqlarından bu
gün hər tərəfdə şəklən, cinsən və lisanən qayət müxtəlif bir qövmdür ”[1, s. 4546].
Çin tarixçiləri miladdan öncə 2000-1000-ci illər arasında ilk türk
hökmdarlarından bəhs edirlər. Deməli, türklərin bizə məlum olan tarixi 4000illik bir tarixi əhatə edir [2, s. 11].
Onlar şimal-şərqi Çindən tutmuş Şərqi Avropaya qədər olan geniş
ərazilərdə yaşamışlar. Orta Asiya, Sayan-Altay dağlarının şimal-qərb bölgəsi,
Yenisey və İrtiş çayları boyu, Ural, Volqa boyu, Balxaş gölü, Xəzər dənizinin
bütün ətraf bölgələri türk mənşəli xalqların daim yaşadığı ərazilər olmuşdur
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[3, s. 192]. Tarixin müxtəlif vaxtlarında 115-ə qədər türk dövləti yaranmış,
onlardan 15-i imperatorluq-xaqanlıq, 38-i imperatorluq olmayan dövlət, 34-ü
bəylik, 4-ü atabəylik, 18-i xanlıq, 6-sı isə respublika olmuşdur. Lakin sonralar
600 ildən çox yaşayan, Asiyada Anadolu, Suriya, Fələstin, İraq, Misir,
Avropada Bolqarıstan, Macarıstan, Serbiya, Makedoniya, Albaniya və başqa
əraziləri özündə birləşdirən Osmanlı imperiyası istisna olmaqla türk xalqlarının
tarixin müxtəlif zamanlarında mövcud olmuş dövlət və dövlət qurumları
parçalanıb dağılmış və iri dövlətlərin- Rusiya, Çin, İran, Avstriya-Macarıstanın
qəsbkar siyasətlərinin qurbanı olmuş, onların əsarəti altına düşmüşlər.
Dünya mədəniyyətinə Məhəmməd Xarəzmi, Fərabi, Biruni, İbn Sina,
N.Gəncəvi, N.Tusi, M.Füzuli, Nəsimi və başqaları kimi elm və mədəniyyət
korifeyləri, Attila, Mete, Babək, Əmir Teymur, Fateh Mehmet, Sah İsmayıl
kimi fateh və sərkərdələr, yüksək əxlaqi-mənəvi dəyərlər bəxş etmiş Turan
dünyası pərən-pərən edilərək iri dövlətlərin tabeliyinə və müstəmləkəsinə
düşmüşdür. XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ikiyə bölünərək İran və
Rusiyanın, 80-ci illərdə Orta Asiya əmirlikləri Rusiyanın, çox milyonluq uyğur
xalqı isə Çinin ucqarlarına çevrilmişlər.
Türk mənşəli xalqların parçalanmasının iqtisadi və siyasi səbəblərini
aşağıdakı kimi qiymətləndirmək olar.
a)Tarixən kök salmış feodal pərakəndəliyi;
b)Silah gücü ilə yaradılmış türk dövlətlərinin iqtisadi cəhətdən zəif olması;
c)Iri təcavüzkar dövlətlərə qarşı birgə müqavimətin zəif olması;
d)Bu dövlətlərin zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olmaları və bunlara
qarşı iqtisadi, siyasi və hərbi maraqların güclü olması;
e)Müxtəlif dinə və təriqətlərə parçalanma mövcudluğu.
Tarixin bütün dönəmlərində türk xalqlarına qarşı iftiralar söylənmiş,
onların köçəri, barbar, qeyri-mədəni xalq olmalarını iddia etmişlər. Türk
xalqının böyük oğlu Mustafa Kamal Atatürk deyirdi: “Türk xalqı böyük tarix
yaratmışdır, lakin onların tarixi haqqında başqaları yazmışdır”[4].
XX əsrin əvvəllərində məşhur Türkiyə tarixçisi Basim Atalay yazırdı:
“Bəşər tarixində nə qədər ləkə varsa, onu türklərin adına yazmağa çalışıblar.
Türk sərkərdələrini qaniçən, barbar kimi qələmə verənlər öz tarixlərindəki
vəhşiliklərindən sükutla keçiblər... Tarixdə türklər qədər hakim olmuş,
xanlıqlar yaratmış, şan-şöhrət qazanmış bir xalq olmamışdır”[5].
Qeyd etdiyimiz kimi XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq türk xalqları
içərisində özünüdərk və özünəqayıtma meyilləri güclənməyə başlayır. Bu
oyanış özünü daha çox Rusiyada göstərirdi. O dövrün siyahıya almasına görə
Rusiyada 100-dən çox türkdilli xalq yaşayırdı. Ona görə də türkçülük
ideologiyasının mərkəzi Rusiya sayılırdı.
Türkçülük ideologiyaları və ictimai fikrin intibahı XX əsrin əvvəllərində
dünyada baş verən hadisələrlə bağlı idi. Eyni zamanda türkçülük
ideologiyasının formalaşması hər şeydən əvvəl Rusiyanın milli ucqarlarında və
türkdilli xalqlarda milli burjuaziyanın meydana gəlməsi və inkişafı ilə bağlı idi.
Bumda H.Zərdabinin nəşr etdirdiyi “Əkinçi” qəzetində, sonra isə
Baxçasarayda (Krım) İsmayıl bəy Qaspiralının “Tərcüman” qəzetində geniş
inkişaf edən türkçülük ideyaları Rusiyadakı türk xalqlarının milli şüurunun
formalaşmasında və inkişafında mühüm rol oynamışdır. Türkdilli mətbuat
turançılıq ideyalarının cücərməsi üçün zəmin yaratmış oldu.
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M.Şahtaxtinskinin Tiflisdə nəşr etdirdiyi “Şərqi Rus”, Ə. Topçubaşovun
Bakıda nəşr etdiyi “Həyat”, Ə.Ağaoğlunun buraxdığı “İrşad”, Əli bəy
Hüseynzadənin “Fiyuzat” və s. mətbuat orqanlarında türklərin özünüdərk və
özünəqayıtması, onların tarixi dövlətçilik ənənələri ilə bağlı məqalələr diqqəti
cəlb edirdi. Azərbaycanda türkçülük hərəkatının əsas ideoloqlarından biri Əli
bəy Hüseynzadə olmuşdur. “Fiyuzat” məcmuəsində Əli bəy Hüseynzadə türk
xalqlarının qüdrəti, böyüklüyü, mədəniyyəti haqqında yazmaqla bərabər,
ruslaşdırma və farslaşdırma siyasətinə qarşı çıxaraq tənqid edirdi [6, s. 22].
Fiyuzatın tutduğu yol türkçülük, islamçılıq və avropalılıq olmuşdur. Əli
bəy Hüseynzadə türk qanlı, islam əqidəli, Avropa düşüncəli fədailər
yetişdirməyi irəli sürürdü [7, s. 33].
Yuxarıda adı çəkilən mətbuat orqanlarında daha çox türkçülük və
turançılıq ideyalarının genişlənməsinə diqqət yetirilirdi. Yəni bütün türk
xalqlarının vahid Turan dövlətində birləşməsi ideyası irəli sürülürdü.
Türkçülük və turançılıq ideyalarının yarandığı ilk mərhələni M.Ə.Rəsulzadə
“Romantik Panturkizm” dövrü adlandırılmışdır. Lakin əhəmiyyətinə
baxmayaraq milli şüurun formalaşdığı şəraitdə bu idealogiya milli qüvvətlərin
tələbatına cavab vermirdi.
Birinci Rus inqilabından sonra (1905-1907-ci illər) Rusiyada yaşayan
türkçülük ideyasını yayan bir sıra ziyalılar siyasi şəraitlə əlaqədar Türkiyəyə
mühacirət etməyə məcbur oldular. Yusif Akçura oğlu (milliyətcə tatar idi), Əli
bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağa oğlu, İsmayıl Bəy Qaspiral və başqa aydınlar öz
fəaliyyətlərini Türkiyədə davam etdirdilər. Onların təsiri altında Ziya Göy Alp,
Mustafa Kamal Atatürk, Əli Kamal (Qahirədə “Türk” adlı qəzet nəşr etdirirdi)
Zəki Toğan və başqa türkçü ideoloqlar yetişmişdilər.
Ziya Göy Alp özünün mənəvi cəhətdən yetişməsi və formalaşmasında Əli
bəy Hüseynzadəni özünün mənəvi atası hesab edirdi. Öz növbəsində Mustafa
Kamal Atatürk də Ziya Göy Alpın varlığına yüksək qiymət verərək yazmışdır:
“Ətimin və sümüyümün atası Əli Rza Əfəndidirsə, fikrimin atası Ziya Göy
Alpdır”[4].
Ziya Göy Alpın türkçülüyün gerçəkləşməsi uğrunda mübarizədə, onun
türk xalqlarına açılmasında böyük rolu olmuşdur. O, türkçülük ideyasını
böyüklüyünə görə üç dərəcəyə bölür: türkçülük, oğuzçuluq və ya türkmənçilik,
turançılıq. Onun fikrincə milli Türk dövlətinin- respublikasının yaranması
birinci ideyanın gerçəkləşməsi demək idi. Yaxın və uzaq ideya və məqsəd kimi
oğuzçuluq və turançılıq nəzərdə tutlurdu. Milli duyğuların yaxınlığı baxımından birləşə bilənlər, Ziya Göy Alpın fikrincə, məhz oğuzlar ola bilərdilər. Bura
Türkiyə, Azərbaycan, İran, Türkmənistan türk soyları daxil idilər. Lakin Ziya
Göy Alpa görə bu xalqların siyasi birləşməsindən danışmaq hələ tezdir, yalnız
onların mədəniyyət baxımından birləşməsindən söhbət gedə bilərdi.
Türkçülük ideologiyası tərəfdarlarının əksəriyyəti belə hesab edirdi ki, türk
millətçisi olmaq eyni zamanda islamçı olmaq deməkdir, belə ki, din dildən
sonra millətin ən mühüm göstəricisidir. Əhməd Ağa oğlu göstərirdi ki, islam
türk üçün sadəcə din deyil, o “milli və irqi” dindir. Odur ki, türkçülük
hərəkatına qoşulan hər bir kəs islamı qəbul etməlidir. Ziya Göy Alp yazırdı:
“Türkçülüyün qayəsi müasir bir islamın türkçülüyüdür” [8, s. 53].
XX əsrin əvvəllərində mətbuat orqanlarında daha çox türkçülük və
turançılıq ideyalarının genişlənməsinə diqqət yetirilirdi. Yəni bütün türk
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xalqlarının vahid Turan dövlətində birləşməsi ideyası gündəmdə idi. Türkçülük
və turançılıq ideyalarının yarandığı ilk mərhələni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
“RomantikPanturkiz” dövrü adlandırmışdır [9, s.34].
Türkiyənin rəhbərliyi altında Böyük Turan dövlətinin yaranması ideyası
Qərb və rus mətbuatında daha çox rast gəlinirdi. Bu mənada Mustafa Kamal
Atatürkün panturkizm və panislamizmə münasibəti xüsusilə maraqlıdır. O,
1921-ci ilin dekabrında Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxışında qeyd
etmişdir ki, “Türklər müsəlman olmaq etibarı ilə öz din qardaşlarının taleyi ilə
həmişə maraqlanacaq, lakin türklər heç bir vaxt bütün bu xalqları Türkiyənin
başçılığı altında vahid imperiyada birləşdirmək fikrinə düşməməlidirlər. Keçmişdə türklər bu cür xülyaları irəli sürməklə bütün dünyanın nifrət və qəzəbini
qazanmışlar. Biz həyatımızı ancaq müstəqil yaşamağa həsr etməliyik” [4].
Turançılıq və Türkiyənin rəhbərliyi altında birləşmək ideyaları 1918-ci
ildə Azərbaycanda da geniş yer tuturdu. Xüsusilə, Gəncədə bu ideyanı müdafiə
edən müxalif qüvvələr daha çox idi. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
rəhbərliyi Azərbaycanın müstəqillik ideyalarını müdafiə edirdi və buna nail
oldular. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də islamiyyətin və müsəlmançılığın
milliyət deyil, “ümmətçilik” ifadə etdiyini, milliyətin isə din üzərində deyil, dil
və mədəniyyət birliyi əsasında qurulduğunu önə çəkirdi. O zamana qədər
“Türk birliyi” ideyası irəli sürülsə də, bəzi ziyalılar özlərini “müsəlman”,
“müsəlman millətləri” adlandırırdılar.
Bir çox mənbələrdə, əsasən, çar Rusiyasında Azərbaycan türklərini
“tatar” deyə adlandırmışlar. M.Ə.Rəsulzadə ilk dəfə “Açıq söz” qəzetində
“müsəlman” və “tatar” kəlməsi yerinə “türk” kəlməsi işlətmişdir. Beləliklə
“ümmət” və “ümmətçilik” dönəmi rəsmən bağlanmış oldu və onun yerini
“milliyət” və “türk millətçiliyi” adını alan yeni bir dönəm tutdu [10, s. 34].
Türkçülük ideoloqları bir qayda olaraq türk aləminin hüdudlarını
müəyyən etməyə çalışaraq bu işdə ərazi amilinə tez-tez müraciət edirdilər.
Əhməd Ağa oğlunun “Türk yurdu” jurnalında nəşr etdiyi “Türk aləmi”
məqaləsi xüsusilə diqqəti cəlb edir. O yazırdı: “Asiyanın üzərində ucalan Altay
dağlarından axıb gələn türklər şimal və cənuba, şərq və qərbə yayılmışlar.
Türklər Çinin ən ucqar bucaqlarından Finlandiya, Polşa, Macarıstan və Şimali
Afrikayadək müxtəlif ərazilərdə səpələnmişlər”[11].
Əhməd Ağa oğlunun fikrincə, türk aləminin ərazisi təxminən Avropa və
Amerikanın birgə ərazisinə bərabərdir və bu ərazidə təxminən 70 milyon türk
əhalisi yaşayır. Göstərmək lazımdır ki, bu rəqəm müasir dövrdə 250 milyonu
keşmişdir. Türk dünyasının sərhədlərini müəyyən etməyə səy göstərən Yusif
Akçura oğlu türk ruhunu Qafqazda, Sibirdə, Şərqi Türkistanda-Turan
çöllərində axtarırdı. O, “Türk aləmində” məqaləsində türk dünyasının üç
hissədən ibarət olduğunu qeyd edirdi:
a) Müstəqil Osmanlı imperiyası;
b) Çar Rusiyası və Çinin tabeliyində olan ərazilər;
c) İranın şimal-şərqi.
Türk xalqlarının coğrafi ərazisi hazırda Qərbdə Aralıq dənizi sahillərindən
şərqdə Edzin-Qol çayına – Çin səddinə, Şimalda Şimal Buzlu okean
sahillərinədək, Cənubda Kunlük dağlarına qədər geniş bir sahəni tutur. Sahəsi
10,5 milyon kvadrat kilometrdən çoxdur ki, bu da Avroasiya materikinin
təxminən beşdə birini təşkil edir.
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XX əsrin əvvəllərinə nisbətən türklərin sayı üç dəfədən çox azalmışdır.
Türk xalqlarının bədxahlarını sevməyənləri də elə qorxudan budur. Dünyada
demokratik dəyişikliklər açıq-aydın türk, eyni zamanda müsəlman inanclı
xalqların xeyrinə dəyişir. XXI əsr türk əsri kimi tarixə düşəcəkdir. XX əsrin
sonlarına aid statistikaya görə azərbaycanlıların orta illik artımı 2,7 faiz,
özbəklərin 3 faiz, türkmənlərin 3 faiz, qırğızların 2,9 faiz təşkil etdiyi halda
İngiltərədə bu artım 1 faiz, Yaponiyada 0,9 faiz, İsveçrədə 0,3 faiz, Pribaltika,
Almaniya kimi ölkələrdə əhalinin artımı 0,1 faiz təşkil etmişdir.
Müxtəlif ölkələrin belə əhali artımı ciddi demoqrafik dəyişikliklər
yaranacağından xəbər verir. Eyni zamanda dünya müsəlmanlarının say
artımında da türklərin payı az deyil. Ümumiyyətlə, türk xalqlarının 80 faizdən
çoxu müsəlman, 20 faizi isə qeyri-müsəlmanlardan-şamanizm, buddizm,
xristian və iudaizm dininə inanclardan ibarətdir.
BMT-nin statistik məlumatlarına görə, dünya dilləri arasında türk dili
beşinci yerdədir. Türkdilli xalqların təmsil etdikləri müstəqil dövlətlər və
muxtar qurumlar böyük əraziyə və olduqca müxtəlif təbii sərvətlərin zəngin
ehtiyatlarına malikdirlər. Həmin ölkələr nəinki iqtisadi, həm də hərbi və siyasi
potensiala malikdirlər. Türk dünyasının güclü iqtisadi və hərbi potensiala malik
olması onların getdikcə dünya siyasətinə təsir etmək imkanlarını çoxaldır.
Hətta getdikcə bir sıra inkişaf etmiş ölkələr türkdilli ölkələrdən enerji
asılılığına düşürlər.
XX əsrin sonlarından başlayaraq türkdilli ölkələr və muxtar qurumlar
arasında iqtisadi, siyasi, mədəni yaxınlaşmalar baş verdi. Bu siyasətin həyata
keçirilməsində Ulu Öndər H.Ə.Əliyevin gördüyü işlər əvəzsizdir. Onun
təşəbbüsü ilə Traseka layihəsi olan Böyük İpək Yolunun bərpa olunması türk
respublikaları arasında yaxınlaşmanın əsasını qoydu. 1993-cü ildə ilk dəfə
olaraq türkdilli dövlət başçılarının İstanbulda toplantısının keçirilməsi də bu
ölkələrin iqtisadi və mədəni cəhətdən yaxınlaşmasında böyük rol oynadı.
Qlobal dünyada xalqların yaxınlaşması, millətçiliyin aradan qaldırıldığı
bir dövrdə Azərbaycanda türkçülük siyasəti ilə yanaşı azərbaycançılıq siyasəti
də gündəmə gətirilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev göstərirdi ki, biz türk
mənşəli millətik və türkdilli xalqların dilinə məxsus olan dilimiz Azərbaycan
dilimiz vardır. Bu gün dünyada azərbaycanlıların sayı 50 milyondan çoxdur.
Onların hamısının ürəyi Azərbaycanla döyünür, Azərbaycan üçün çalışır, onun
çiçəklənməsinə öz töhvələrini verirlər. Eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan
digər etnik azlıqlar da özlərini bu vətənin bir parçası hesab ederək azad və
sərbəst yaşayırlar.
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РЕЗЮМЕ
АЗАД БАЙРАМОВ,
ЭЛЬГЮН АСЛАНОВ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ ТЮРКИЗМА В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Со II половины ХIХ века развитие капиталистических отношений
открыло широкие возможности для формирования национальнодемократической мысли. Именно в этот период с ее возникновением
среди тюркских народов началось формирование тюркской идеологии –
тюркизма. В статье подробно говорится о борьбе тюркских народов за
свою независимость. Представлена обширная информация о заслугах
азербайджанских и тюркских представителей интеллигенции в
возникновении и развитии национально-демократической мысли, о
развитии национальной прессы. В статье отмечается необходимость
проявления солидарности между тюркскими народами.
Ключевые слова: тюркизм, представители интеллигенции,
пресса, солидарность, национальная буржуазия, народ.
SUMMARY
AZAD BAYRAMOV,
ELGUN ASLANOV
ABOUT THE HİSTORY OF CREATİON TURKİSM
İDEOLOGY İN AZERBAİJAN
The development of capitalist relations in the second half of the XIX
century opened. new opportunities the national democratic thought. During this
period, formation of Turkism ideology among Turkish nations began. The
article deals with a wide range of Turkish people's struggle for their
independence. İn the article the role of Azerbaijani and Turkish intellectualsin
formation and develoment of national democratic thought also development of
the national press at the end of the XX century. In the article need for solidarity
among Turkish people is noted.
Key words: turkism, intellectuals, press, solidarity, ideology, for the
formation of nation
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AKADEMİK HƏMİD ARASLININ FOLKLORŞÜNASLIQ
ARAŞDIRMALARI
Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun nəşri və Azərbaycan-türk
ədəbi abidəsi kimi araşdırılmasının görkəmli alimin yaradıcılığında xüsusi yer
tutduğu göstərilir. H. Araslı eposun qədim Azərbaycan türkcəsində
yarandığını, oğuzların qəhrəmanlıq mübarizəsini, həyat və məişət tərzini əks
etdirdiyini söyləyir. Qeyd olunur ki, şifahi xalq ədəbiyyatı, eləcə də məhəbbət
dastanları, aşıq sənəti ilə bağlı araşdırmaları alimin
folklorşünaslıq
fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.
Açar sözlər: folklor, epos, ədəbi abidə, oğuz, dastan, aşıq
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində A.Zamanov, K.Talıbzadə, Ə.Mirəhmədov, M.Təhmasib, B.Nəbiyev, V.Vəliyev, Ə.Səfərli, N.Cəfərov və başqaları görkəmli akademik H. Araslı yaradıcılığına müraciətlər etmiş, əsərlərinin
elmi-nəzəri istiqamətləri və məziyyətləri barədə dəyərli fikirlər söyləmişlər.
Azərbaycan folklorşünaslıq elmi sahəsində də alimin xidmətləri çox böyükdür.
Akademikin folklorşünaslıq araşdırmaları sırasında “Kitabi-Dədə Qorqud”
eposunun nəşri, dastanın Azərbaycan-türk eposunun mötəbər abidəsi kimi
qiymətləndirilməsi daha çox önəm daşıyan məsələdir. Bu sahədə H. Araslı
fədakar və qeyrətkeş bir alim kimi öz milli təfəkkürünə istinad edərək gərgin
mübarizə aparmışdır. Yaxşı haldır ki, son illərdə alimin folklorşünaslıq
fəaliyyəti ayrıca bir tədqiqat mövzusu kimi araşdırılmışdır [10].Məlumdur ki,
H. Araslının fəaliyyətinin müəyyən bir dövrü represiyanın tüğyan etdiyi qanlıqadalı illərə düşmüşdür. Alim 1930-1939-cu illərdə “Dədə Qorqud” boylarına
əsassız hücumların edildiyi çətin bir şəraitdə öz obyektiv mövqeyindən
dönməyərək eposu öyrənməyə başlamış, 1939-cu ildə dastanı latın qrafikalı
əlifba ilə nəşr etdirmişdir. O, “dastanın dilinin məhz Azərbaycan dili qanunqaydalarına daha çox uyğun gəldiyini elmi əsaslarla göstərmişdir” [9, s. 8].
H.Araslı həm də V.Bartoldun rus dilinə tərcümə etdiyi bu eposu 1950-ci ildə
görkəmli alim M.Təhmasiblə birlikdə Bakıda çap etdirmişdir. Alim eposun
əlyazmalarını yaxşı öyrənmiş, abidədəki çətin söz və ifadələrin düzgün
oxusuna nail olmuşdur. H.Araslı eposa yazdığı ön sözdə və digər
məqalələrində Qazan xan, Qaraca Çoban, Buğac, Basat və s. kimi obrazlar
haqqında fikirlər söyləmişdir. Alimin “eposla bağlı ilk məqalələri 1938-ci ildə
dövri mətbuatda görünmüşdü. Sonrakı illərdə də H. Araslı “Dədə Qorqud”
eposuna qayıtmış və buna görə o vaxtlar haqsız tənqid və təqiblərə məruz
qalmışdır. Belə ki, o vaxtlar “Dədə Qorqud” boylarına millətçilik damğası
vurulmuşdur” [9, s. 8]. Bununla belə, o, fədakarlıq edib oğuz-Azərbaycan
eposunun keşiyində dayanmışdır. “Kitabi-Dədə Qorqud” Stalinin ölümü və
126

XƏBƏRLƏR – 2019, № 1
M.C.Bağırovun həbsindən sonra sovetlər birliyində yaranmış yumşaldıcı
rejimdən sonra həyata “vəsiqə” aldı. 1957-ci ilin mart ayının sonlarında
“Kommunist” qəzetində “Dədə Qorqud dastanları” adlı böyük bir məqalə dərc
olundu. Məqalənin müəllifləri H. Araslı ilə birlikdə Ə. Dəmirçizadə, M.
Təhmasib və M. Arif idi. Bundan sonra H. Araslı 1962, 1978-ci illərdə də
eposu təkrar çap etdirdi, onunla bağlı yazdığı müqəddimə və məqalələrdə yeni
fikirlər söylədi. O, “Dədə Qorqud”un tədqiqini iki istiqamətdə aparmışdır. Bir
tərəfdən o, dastanı çap etmək üçün əlyazmaları üzərində çalışmış, digər
tərəfdən özünə qədər bir çox alimlərin və xarici ölkə şərqşünaslarının düzgün
oxuya bilmədikləri ayrı-ayrı söz və ifadələri dürüstləşdirmişdi [11, s. 81].
Akademik Dədə Qorqudun eposun müəllifi olmadığını, boyların ozanlar
tərəfindən yaradıldığını və özündən sonra yaranmış bir çox dastanlara güclü
təsir etdiyini söyləmişdi. Alimin fikrincə, “Kitabi-Dədə Qorqud” adı ilə məşhur
olan bu dastan, oğuz qəbilələrinin Azərbaycana gəldiyi əsrlərin tarixi hadisələri
ilə səsləşən, XI əsrdə bizə məlum olmayan bir şəxs tərəfindən yazıya
köçürülmüş müxtəlif dastanlardan ibarətdir [2, s. 18]. Akademik H. Araslı
folklorşünaslıq fəaliyyətində Y.V.Çəmənzəminli, S. Mümtaz, H. Zeynallı kimi
görkəmli alimlərimizin yolunu davam etdirmiş, bundan sonrakı mərhələdə isə
görkəmli folklor nəzəriyyəçisi M.Təhmasiblə sıx əməkdaşlıq etmiş, H.Əlizadə,
V.Vəliyev, Ş.Cəmşidov, P.Əfəndiyevlə də faydalı əlaqələrdə olmuşdur.
Alimin Azərbaycan folklorunun tarixi və nəzəri məsələlərinin öyrənilməsində,
yazılı ədəbiyyatımızla əlaqələrin aşkara çıxarılmasında, folklor nümunələrinin
toplanması, nəşri, eləcə də dərsliklərin hazırlanmasında xidmətləri çox
boyükdür [10, s. 8-80]. Bu barədə vaxtilə M.Quluzadə də yazırdı: “O, bütün
elmi tədqiqat fəaliyyəti illərində şifahi xalq yaradıcılığı, xüsusilə xalq
dastanları və aşıq poeziyası ilə üzvi surətdə bağlı olan, şifahi xalq poeziyası və
onun klassik ədəbi irslə qarşılıqlı təsir və əlaqələrinə böyük maraq göstərən,
əsərlərində həmişə bu məsələlərə əhəmiyyət verən bir alimdir” [8, s. 24, 25].
Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı nümunələrini orta məktəb proqramı və
dərsliklərinə də ilk dəfə daxil edən H.Araslı olmuşdur [6, s. 67]. Alim
“Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” adlı monoqrafiyasında yazır:
“Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının tarixi Azərbaycan xalqının tarixi qədər
qədimdir. Hələ xalq yazı bilmədiyi dövrlərdə, ibtidai zamanlarda belə onun
əmək prosesi ilə əlaqədar yaranmış şifahi ədəbiyyatı var idi. Mədəniyyət
inkişaf edib yazı meydana çıxdıqdan sonra da, bu ədəbiyyat yazılı ədəbiyyat ilə
yanaşı inkişaf edərək əsrimizə qədər gəlib çatmışdır” [3, s. 29]. H.Araslı
“XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”, üçcildlik “Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi” kimi əsərlərində aşıq sənətinin müxtəlif məsələlərinə
toxunmuş, aşıq poeziyasına aid əsərlər, məqalələr çap etdirmiş, “Aşıqlar”
kitabına ön söz yazmışdır. Alim aşıq yaradıcılığını Azərbaycan ədəbiyyatının
mühüm bir sahəsi saymış, aşığı sənətin musiqi, rəqs, şeir növlərini birləşdirən
sənətkar adlandırmışdı [2].
Aşıq sənətilə bağlı araşdırmasında H.Araslı yazır: “Çox qədim və zəngin
olan aşıq yaradıcılığımızın dünyaca məşhur qiymətli abidələri var. “Dədə
Qorqud”, “Koroğlu” kimi qəhrəmanlıq, “Şah İsmayıl”, “Aşıq Qərib” və “Əsli
və Kərəm” kimi məhəbbət dastanları yaradan çox qədim bir aşıq sənəti irsimiz
vardır” [2, s. 3]. Alim “XVII-XVIII əsr ədəbiyyat tarixi” adlı doktorluq dissertasiyasında da “Koroğlu”, “Şah İsmayıl”, “Aşıq Qərib”, “Abbas və Gülgəz”,
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“Şəhriyar“ və digər dastanlardan bəhs edib, maraqlı təhlillər vermişdir. O yazır
ki, Azərbaycan aşıq poeziyasının tarixi qədim və zəngindir. Azərbaycan
ədəbiyyatının ən qədim abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları belə aşıq
yaradıcılığı məhsuludur. Biz bu eposda müasir aşıq məhfumunu ifadə edən
Ozan adı ilə tanınmış el sənətkarlarına rast gəlirik [1, s. 3]. H.Araslı dastanın
mənşəyinin qədim köçəri xalqlardan götürüldüyünü düşünərək yazır:
“Heyvandarlıqla məşğul olan kəndlilər, oturaq kəndlilərdən fərqli olaraq köçəri
həyat keçirirdi. Köçərilər içərisində ozanların çox böyük hörməti var idi. Əldə
qopuz, eldən-elə, oymaqdan-oymağa gəzən bu sənətkarlar qəhrəmanlıq
göstərən ayrı-ayrı başçıların və xalq qəhrəmanlarının adına dastanlar düzəldir,
qədim dastan və rəvayətləri danışır, eyni zamanda xalqın məsləhətçisi, bilicisi
kimi də sevilirdilər” [4, s. 50].
Alim göstərir ki, “Dədə Qorqud” boyları Azərbaycan xalqının X və XI
əsrlərdəki həyat tərzi, adət və ənənələri haqqında gözəl təsəvvür yaradan bir
folklor əsəridir: Eposda xalqın qəhrəmanlığı, istək və arzuları öz ifadəsin
tapmışdır. Əsərdə təsvir edilən qəhrəmanlar, mərd, namuslu, xalqı sevən,
düşməndən qorunmağı bacaran, qorxmaz insanlardır [7, s. 5]. Müəllif bir faktı
da qeyd edir ki, XV-XVI əsrlərdən etibarən “aşıq” sözünün geniş yayılmasına
baxmayaraq, “Dədə Qorqud” dastanlarında əsas yaradıcı və ifaçı kimi çıxış
edən ozan Nizami, Nəsimi, Füzuli kimi klassiklərin əsərlərində işlədilməklə
yanaşı, bu gün bir çox yer adları və şifahi ədəbiyyat nümunələrimzdə
işlənməkdədir. H.Araslı tədqiqatlarında XVII əsr xalq şeirindən bəhrələnmiş
şairlərin bəzilərinin bayatı şəklinə üstünlük verdiyini göstərir. Onlar aşıq
şeirinin qoşma, gəraylı şəkillərilə yanaşı, bayatı şəklində də nümunələr
yaradıblar. Bunlardan Sarı Aşıq daha məşhur olmuşdur. H. Araslı Sarı Aşığı
lirik şair hesab edir və göstərir ki, o, yaratdığı məhəbbət təranələrində həsrət,
fədakarlıq və vüsaldan bəhs edir.
H. Araslı 1960-cı ildə çap edilmiş “Aşıq yaradıcılığı” kitabında Dədə
Qorqud boylarından sovet dövrü aşıqlarının dastan yaradıcılığına qədərki dövrü izləmiş, bəzi dastanların yarandığı əsri müəyyənləşdirməyə çalışmışdır [2,
s.17-18]. Alim bu əsərin girişində aşıq yaradıcılığının etnik dünyagörüşümüzün
formalaşmasındakı rolunu göstərmiş, aşıq sözünün mənşəyi, şeirinin növləri,
inkişaf yolu, yeni dastanlar barədə məlumat vermişdir. Həmçinin Qurbani, Sarı
Aşıq, Tufarqanlı Abbas və digər klassik aşıqlar, “Əsli-Kərəm”, “Aşıq Qərib”,
“Şah İsmayıl”, “Koroğlu” dastanları barədə dəyərli fikirlər söyləyib [5]. Əsərdə
Xəstə Qasımın əxlaqi, nəsihətvari şeirlərindən söz açılır, bunların aşığın
sevilməsində, əsərlərinin geniş yayılmasında əsas amil olduğu göstərilir.
Sənətkarın gözəl qoşmalarından misallar çəkilir:
Gümüş kəmər bağlayıbdır belinə,
Danışdıqca mail oldum dilinə.
Gül uzatdım nazlı yarın əlinə,
Canım aldı, gülü məndən alınca [2, s. 73].
Bu bənddəki zəriflik, dil aydınlığı Xəstə Qasımın heca vəznində yazdığı
şeirləri üçün səciyyəvidir. El sənətkarının şeirlərindəki nəsihətçilik, dini mistik
görüşlərlə yanaşı, nikbinlik, gələcəyə inam hissi də diqqəti cəlb edir:
Alimdən dərs aldım əlif-bey üçün,
Sürahilər düzülübdür mey üçün,
Dəli könül, qəm çəkirsən nə üçün?
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Qəmli günün şad günü var dalınca [2, s. 60].
Alim Xəstə Qasımın şeirlərinin dil, ifadə baxımından Vaqif
yaradıcılığına çox yaxın olduğunu da göstərir.
H.Araslı Abbas Tufarqanlı, Qurbani ilə yanaşı Növrəs İman, Aşıq
Hüseyn Bozalqanlı və digər klassik aşıqlar barəsində də araşdırmalar aparıb.
Alim Tufarqanlı Abbasın XVII əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda
yaşayıb-yaratdığını, xalq arasında çox məşhur olduğunu, adı ilə bağlı olan
“Abbas və Gülgəz” dastanının məclislərdə sevilə-sevilə oxunduğunu söyləyir.
Abbasın nəsihətamiz şeirlərinin aşıqlar tərəfindən ustadnamə kimi oxunduğu
da diqqətə çatdırılır. Alim el sənətkarının “İnciməsin” rədifli kimi zərif
qoşmalarının dillər əzbəri olduğunu, tək aşıqların deyil, xalq kütləsinin də öz
məhəbbətini çox zaman Abbasın şeirindəki hiss və duyğularda tapdığını yazır.
Məsələn:
Bülbül fəğan eylər gül həvəsindən,
Elə gəl, elə get bağ bərəsindən,
Bülbüllər ürküşüb, gül inciməsin.
Əsmə səba yeli, titrəmə çöllər,
Cığalar tərpənib, çöl inciməsin [2, s. 61].
H. Araslı haqqında danışdığımız tədqiqat əsərində həmin dövrdə yaşayıb-yaradan bir çox aşıqların öz əsərlərini XVIII əsrdə baş vermiş tarixi hadisələrə həsr etdiyini də xüsusi qeyd edir. Eləcə də əsərlərini Şikəstə Şirin, Saili,
Urfani, Zabit, Xurşid, Səyyad təxəllüsləri ilə yazmış aşıqların adları ilə bağlı
kiçik dastanların yarandığı da göstərilir. Onların arasında Şikəstə Şirin Qafqazda baş vermiş tarixi hadisələrə həsr etdiyi şeirləri ilə seçilir. Sənətkar “Əhvali-Tiflis” adlı əsərində hökmdarların zorakılığına qarşı öz nifrətini bildirir:
Ay ağalar, tarixlərdə görən var,
Çoxalıbdır qalmaqalı Tiflisin.
Neçə-neçə şahlar gəlib-gedibdir,
Heç olmamış belə halı Tiflisin [2, s. 69].
H.Araslı göstərir ki, bu poemada aşıq yadelli işğalçılardan şikayətlənir,
onların törətdikləri vəhşilikləri təsvir edir, Tiflisin tarixində belə amansız
hadisələrin baş vermədiyini deyir:
Ey Şikəstə Şirin, düşmən öyünü.
Dedi: Tiflis görməmişdi bu günü
Heç kimsədən getməz dağı, düyünü,
İntiqamın alır vali Tiflisin [2, s. 70-71].
Məhəbbət mövzusunda isə Saili təxəllüslü şairin gəraylısı məşhurdur:
Səhər çağı ötən bülbül,
Sən ağlama, mən ağlaram.
Dərdin dərdə qatan bülbül,
Sən ağlama, mən ağlaram [2, s. 70]
Alim bu gəraylıda xalqın dərd və məhəbbətinin şair tərəfindən çox aydın
və oynaq ifadələrlə verildiyini göstərir.
H.Araslı araşdırmasında Azərbaycan aşıq sənətinin Qafqaz mühitində
geniş yayıldığını, bu bölgədə yaşayan digər xalqların nümayəndələrinin də
görkəmli aşıqlarımızın təsirilə doğma dilimizdə gözəl şeirlər yaratdıqlarından
da bəhs edir.
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РЕЗЮМЕ
ЮСИФ САФАРОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ АКАДЕМИКА Г. АРАСЛЫ
ПО ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ
В статье говорится, что публикация эпоса «Китаби-Деде Горгуд», а
также его исследование как азербайджано-тюркского литературного
памятника занимает особое место в творчестве академика Г. Араслы.
Выдающийся ученый утверждал, что настоящий эпос сформировался в
древне-азербайджанском (тюркском) языке, он отражает героическую
борьбу огузов, их жизнь и быт. Исследования по устной народной
литературе, в том числе по любовным эпосам (дастанам), ашугскому
искусству составляют основу фольклорного творчества ученого.
Ключевые слова: фольклор, эпос, литературный памятник, огуз,
дастан, ашуг
SUMMARY
YUSIF SAFAROV
THE RESEARCHES OF THE ACADEMICIAN H.ARASLI ITS
DUE TO FOLKLOR TE STUDIES
The article studies the publication of “Kitabi-Dada Gorgud” and researches
as a literary monument of Azerbaijani Turk has great importance in the
creativity of the academician. H. Arslali mentioned that the epos appeared in
Azerbaijani Turkish it is noted that and it reflects life and working life style,
heroic struggle of the oguz people. Language researches dealing with folk
literature as well as love eposes, ashug art form folklore activity bases of
scientist.
Key words: folklore, epos, literary monument, oguz, legent, ashug
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli tərəfindən təqdim olunmuşdur
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AZƏRBAYCANDA ELEKTRON LÜĞƏTÇİLİYİN
İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ PERSPEKTİVLƏRİ
Məqalədə müasir dünya leksikoqrafiyasının tərkib hissəsi kimi
Azərbaycan elektron lüğətçiliyin bəzi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bu sahədə
ölkəmizdə görülmüş işlər təhlil edilir, ayrı-ayrı elektron lüğətlər haqqında qısa
məlumat verilir, Azərbaycan dilinin inteqrasiya olunmuş elektron lüğətlər
sisteminin yaradılması milli dilin elektron korpusunun leksikoqrafiya
altkorpusunun formalışdırılması və təkmilləşdirilməsi yönündə ciddi addım
kimi dəyərləndirilir. Məqalədə Azərbaycanda elektron lüğətçiliyin əsas inkişaf
istiqamətləri və perspektivləri ətraflı şəkildə təhlil edilir, təklif və tövsiyələr
təqdim edilir.
Açar sözlər: Azərbaycan dili, elektron lüğətçilik, inteqrasiya olunmuş
elektron lüğətlər sistemi, milli dilin elektron korpusu, inkişaf istiqamətləri və
perspektivlər
Giriş. Azərbaycanda elektron lüğətçilik artıq müəyyən inkişaf dövrü
keçmiş, tezlik, əks, avtomatik, ikidilli və çoxdilli tərcümə lüğətləri, terminoıoji,
tədris və s. sahələri əhatə edən elektron sözlükləri hazırlanıb internetdə
yerləşdirilmişdir (bax:1,2,3,4,5,6,8). Bu sadalanan lüğət növlərinin heç də
hamısını sırf terminoloji lüğət hesab etmək düzgün olmazdı. Onların içində
internetdə yerləşdirilmiş kitab (kağız) variantları üstünlük təşkil edir. Elektron
lüğətçiliyin təşəkkülü dövründə belə yanaşmanı, bəlkə də, düzgün hesab etmək
olar. Amma, indiki mərhələdə əsas diqqəti sırf elektron lüğətlərin işlənib
hazırlanması və internetdə yerləşdirilməsinə yönəltmək lazımdır. Bunun üçün
respublika miqyasında toplanmış təcrübə artıq kifayət qədərdir.
Dünyada mövcud olan elektron lüğətlər səviyyəsində Azərbaycan dilinin
hərtərəfli təmsil olunduğu elektron lüğətlərin tərtibi ilə bağlı artıq nəzəri və
texniki çətinlik yox dərəcəsindədir. Bu işə dövlət səviyyəsində də böyük qayğı
və diqqət var və bu məsələ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 09 aprel 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə
dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqram”nda hüquqi baxımdan əsaslandırılmış
və dövlətin dil sahəsində yürütdüyü məqsədyönlü siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən biri kimi səciyyələndirilmişdir. Məlum olduğu kimi, Dövlət
proqramında ikidilli və çoxdilli tərcümə, terminoloji, tədris və maşın tərcüməsi
ilə bağlı sanballı lüğətlərin hazırlanması dilçi-alimlərin qarşısında bir vəzifə
kimi qoyulur. Qeyd olunur ki, indiki qloballaşan dünyada elektron lüğətçiliyin
inkişaf etdirilməsi çox vacib və təxirəsalınmaz bir məsələdir.
Müstəqil dövlətçiliyimizin əsas atributlarından biri olan Azərbaycan
dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin, bu dillə maraqlanan şəxslər
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üçün əlçatanlığının təmin edilməsi və öyrənilməsinin asanlaşdırılması
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentiİlham Əliyevin “Azərbaycan
dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir
sıra tədbirlər haqqında” 17 iyul 2018-ci iltarixli Sərəncamında qeyd olunur ki,
“Bu gün Azərbaycan dilinin istifadəsi və əsaslı tədqiqi, ölkədə dilçilik elmi
sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli zəmin yaradılmışdır. Eyni
zamanda, elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı qloballaşma dövrü
Azərbaycan dilinin zənginləşməsi və tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsi
istiqamətində aparılan işlərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsini tələb edir.”
Əslində, məsələnin qoyuluşu və ona dövlət səviyyəsində yüksək
münasibət məlumdur. Əsas məsələ bu sahənin mərhələ-mərhələ, konkret
şəkildə icrası mexanizmini işləyib hazırlamaq və qısa müddətdə
reallaşdırmaqdır.
Elektron lüğətçiliyin perspektivləri. Fikrimizcə, elektron lüğətçiliyin
yaxın zamanlar üçün perspektivləri nəzərə alınmaqla prioritet istiqamətləri
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu prioritet istiqamətləri təxminən aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
- Azərbaycan dilinin də aparıcı dil qismində çıxış etdiyi çoxdilli Lingvo
8.0 tipli elektron tərcümə lüğətlərinin hazırlanması və internetdə geniş istigadə
üçün sorğu elementləri ilə təmin edilməsi;
- müxtəlif elm sahələrini əhatə edən ikidilli və çoxdilli elektron
terminoloji lüğətlərin tərtibi;
- Azərbaycan dilindən başqa dillərə və başqa dillərdən Azərbaycan dilinə
maşın tərcüməsi sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş avtomatik lüğətlərin
hazırlanması;
- tədrisin müxtəlif pillələri və səviyyələri üçün (ibtidai, orta, ali (bakalavr
və magistratura), doktrantura ( fəlsəfə və elmlər doktorları), rezidenturavə s.)
nəzərdə tutulmuş elektron lüğət və tədris vəsaitlərinin yaradılması;
- Azərbaycan dilini müstəqil öyrənmək istəyən, xaricdə və
respublikamızda yaşayan internet istifadəçiləri üçün elektron dərslik, danışıq
kitabçası və lüğətlərin hazırlanması;
- Azərbaycan dili üçün informasiya bazasının yaradılması (Buraya
Azərbaycan dilinin fonetikası, qrammatikası, leksikası, frazeologiyası, eləcə də
Azərbaycan dili ilə bağlı digər məlumatlar daxildir);
- Azərbaycan və xarici dillərdə sözlərin tələffüzünü və transkripsiyasını,
düzgün yazılışını əks etdirən səsli və şəkilli lüğətlərin tərtibi;
- Azərbaycan dilinin şifahi nitqinin formal tanınması, şifahi nitqin (səsin)
yazılı mətnə və yazılı mətnin (yazının) nitqə (səslənmə) keçidi ilə bağlı
sistemlərin yaradılması və təkmilləşdirilməsi sahəsində araşdırmaların
aparılması.
Əlbəttə, qeyd olunan prioritet istiqamətlər yaxın onilliklər üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Elmin, xüsusilə informasiya texnologiyalarının, kompyuterlərin
yeni nəsillərinin yaranması və bizim indi təsəvvür edə bilməyəcəyimiz yeni
texnoloji imkanların yaranması fonunda elektron lüğətçiliyin də hüdudları,
təbii ki, genişlənəcək, bu sahədə fərqli prioritetlər meydana çıxacaqdır.
Yuxarıda qeyd olunanlardan elə nəticə çıxarılmamalıdır ki, göstərilən
prioritet istiaqmətlərlə bağlı respublikamızda heç bir iş görülməmişdır. Etiraf
etmək lazımdır ki, müəyyən işlər görülmüş, təcrübə toplanmış, bünövrə
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qoyulmuşdur. Söhbət ondan gedir ki, görülən işlər kifayət dərəcədə deyil,
günün tələblərini ödəmir, dünyanın aparıcı mərkəzləri ilə rəqabətə girəcək
səviyyədə deyil. Məlum Dövlət Proqramında da məhz bu baxımdan bu sahəyə
diqqətin artırılması tövsiyə olunur. Məhz bu baxımdan yuxarıda sadalananlar
bugünkü günümüz üçün prioritet olaraq qalır. Təbiidir ki, müəyyən vaxt
keçdikdən sonra prioritetlər dəyişə, yeni prioritetlər yarana bilər. Digər
tərəfdən hər hansı bir lüğətin və ya tədris vəsaitinin yaradılması bu məsələyə
nöqtə qoyulması demək deyildir. Axı, dil həmişə inkişafda, dəyişmədədir,
cəmiyyət inkişaf etdikcə, tədrisə münasibət də fərqli olur. Deməli, yaradılmış
lüğət, dərslik, tədris vəsaitləri də vaxtaşırı olaraq təzələnməli,
təkmilləşdirilməlidir. Bu baxımdan həmin istiqamətlər hələ uzun müddət
gündəlikdə qalacaq, amma yeni, müasir elmi inkişafın tempinə, məzmununa
müvafiq yeni-yeni məsələlərlə zənginləşəcəkdir. Başqa sözlə desək, dil inkişaf
etdikcə, lüğət tərkibi alınmalar və dilin öz daxili imkanları sayəsində
zənginləşdikcə onun əvvəllər tərtib olunmuş lüğətləri də dəyişməli, bu
dəyişiklikləri əks etdirməlidir. Əks təqdirdə, həmin lüğət dili ehtiva etməyəcək.
Dildə baş verən dəyişmələri elektron lüğətlər operativ olaraq əks etdirmək
imkanına malikdir. Həmin lüğətlərin kitab variantları isə bu məsələdə elektron
lüğətlər kimi operativ və çevik deyillər. Deyilənlər elektron tədris vasitələrinə
də aid edilə bilər. Tədrisdə baş verən inkişaf və inovasiyalar, yeni tədris
üsulları elektron tədris üçün ciddi əngəl yaratmır. Əksinə, elektron tədris
yaranışından bu cür dəyişmələrə və təkmilləşdirmələrə köklənmiş, onlara
istiqamətlənmişlər.
İnteqrasiya olunmuş elektron sistemin perspektivləri. Elektron
lüğətçilikdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri də inteqrasiya
olunmuş elektron sistemin - əlaqəli lüğət şəbəkəsinin yaradılması hesab olunur.
Məlum olduğu kimi, hər hansı elektron lüğət müstəqil olaraq internetdə təmsil
oluna bilər. Həmin lüğətə müraciət ünvanı məlum olduqdan sonra hər bir
istifadəçi istədiyi məlumatı əldə edə bilər. Amma nəzərə almaq ləzımdır ki, hər
hansı konkret lüğət bu və ya digər söz haqqında öz “imkanları” çərçivəsində,
yəni onda olan məlumatı verə bilər. Əgər axtarılan söz termindirsə, onunla
bağlı terminoloji lüğətə müraciət etmək lazım gələcək. Təbiidir ki, terminoloji
lüğətdə sözün bir termin kimi mənası izah olunacaq. Həmin sözün tarixi,
etimoloji, dialektoloji, frazeoloji xüsusiyyətləri, antonimləri, sinonimləri
haqqında məlumatlar isə başqa lüğətlərdə cəmləşdiyi üçün konkret olaraq ayriayrılıqda onlara müraciət etmək lazım gəlir. Əlbəttə, hər hansı söz haqqında
bütün mümkün məlumatların bir yerə toplanıb bir kitab (lüğət) şəklində
vermək də olar. Onda hər söz haqqında az qala bir iri həcmli kitab hazırlamaq
lazım gələrdi. Digər tərəfdən istifadəçilər çox vaxt söz haqqında konkret bir
sahəyə aid yığcam məlumat istəyirlər. Sözün bütün mövcud mümkün mənaları
eyni vaxtda onları maraqlandırmır. Belə olduqda, bir ümumi girişi olan lüğət
şəbəkəsinin yaradılması və bu şəbəkəyə daxil olan lüğətlər arasında əlaqələrin
qurulması məsələsi ön plana keçir.
Şəbəkə dedikdə, məsələn, Azərbaycan dili ilə bağlı bütün lüğətlərin
əlaqəli şəkildə bir yerdə toplanması başa düşülür. Bu əlaqəli şəbəkənin
(portalın) bir girişi olur. Girişdən sonra şaxələnmə baş verir. Düyün
nöqtələrində konkret lüğətlər yerləşmiş olur.
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Məsələn, tutaq ki, hər hansı bir söz (fərz edək ki, “məktub” sözü)
haqqında leksikoqrafik məlumat əldə etmək fikrindəyik. Bu sözün başqa
dillərdə (məsələn, rus, ingilis, fransız, alman, italyan, ərəb, fars və s.)
mənalarını öyrənmək istəyiriksə, şəbəkə vasitəsilə həmin lüğətlərin yerləşdiyi
sahələrə müraciət edirik. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində isə həmin sözün
dilimizdəki mümkün məna çalarlıqları bədii ədəbiyyatdan və canlı danışıq
dilindən götürülmüş konkret nümunələrlə izah olunur. Analoji olaraq, həmin
sözün etimoloji, frazeoloji, terminoloji mənaları barədə də uyğun mənbələrdən
məlumat almaq olar. Həmin sözün tarixən işlənməsi və dialektlərdə işlənmə
variantları da şəbəkədəki lüğətlərdə əks olunmuşdur. İstifadəçi, lazım gələrsə,
həmin sözüün sinonimləri, antonimləri, transkripsiyası, orfoqrafiyası, tələffüzü
barədə də lazımı bilik əldə edə bilər (Əlbəttə, bütün bu məlumatların əldə
olunması üçün adı çəkilən lüğətlərin elektron variantları hazırlanmalı, lazımi
sorğu elementləri ilə təmin olunmalı və əlaqəli şəbəkə formatında internetdə
yerləşdirməlidir).
Qeyd etmək lazımdır ki, dünya praktikasında belə lüğətlər var və həmin
təcrübədən faydalanmaq olar.
Belə əlaqəli birləşmə konkret sahələr üzrə də aparıla bilər. Məsələn,
tədris lüğətləri və vəsaitləri şəbəkəsi, terminoloji lüğətləri şəbəkəsi və s.
Sonradan ayrı-ayrı konkret şəbəkələr bir vahid əlaqəli şəbəkə sistemi kimi
birləşdirilə bilər.
Azərbaycanda elektron lüğətçiliyin gələcək inkişaf istiqamətlərində bu
sahəyə xüsusi diqqət yetirilməsi olduqca vacibdir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
bu cür mürəkkəb sistemlərin yaradılmasını təkcə dilçi-lüğətçilərin öhdəsinə
buraxmaq düzgün olmazdı. Bu işdə bütün mütəxəssislər – lüğətlərin tərtibi ilə
əlaqəsi olan elm və təhsil işçiləri, terminoloji lüğətlərin tərtibçiləri, eləcə də
informasiya texnologiyaları sahəsinə çalışan mühəndis-proqramlaşdırıcılar
səylərini birləşdirməlidirlər. Azərbaycanda elektron lüğətçiliyin gələcək taleyi
və uğurları haqqında söhbət gedən sahəyə münasibətdən çox asılıdır. Bu həm
də Azərbaycan lüğətçiliyinin internetdə təmsil olunması, dünyada tanınması
baxımından əhəmiyyətlidir [11].
İlkin nəticələr. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, ölkəmizin bir
qrup dilçi-alimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondunun 2015-ci ilin əsas qrant müsabiqəsiçərçivəsində “Azərbaycan dilinin
lüğət tərkibinin inkişafı, dilin normalarına əməl olunmasının ictimai
monitorinqi və dilin verilənlər korpusunun hazırlanması üzrə inteqrasiya
olunmuş elektron sistemin və lüğətin yaradılması” adında təqdim
olunmuşlayihə qalib olmuş və o, yerinə yetirilmişdir. AMEA Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunun baş elmi işçisi, fil.ü.e.d., professor Məsud Mahmudovun
rəhbərliyi ilə bir il (1 may 2017-ci il – 01 may 2018- ci il) müddətində yerinə
yetirilməsi nəzərdə tutulmuş bu layihə Dilçilik İnstitutunun və AMEA
İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun əməkdaşları (Məsud Mahmudov, İlham
Tahirov, Aytən Bəylərova, Rasim Heydərov, Kamil Ayda-zadə, Səxavət
Talıbov, Firudin Əhmədov, Elşən Mustafayev) tərəfindən icra edilmişdir.
Layihə çərçivəsində aşağıdakı işlərin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:
• Dilin normalarına əməl olunması və lüğətlərlə bağlı toplanılmış irad,
təklif və tövsiyələrin təhlili, müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyətli
orqanlarla müzakirə və qərarların qəbulu;
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• Lüğətlərin elektron variantlarının hazırlanması, dilin lüğət tərkibinin
zənginləşməsinə və təkmilləşdirilməsinə xidmət edən portalın yaradılması;
• Sistemin mobil versiyasının hazırlanması [11, s. 68].
Layihənin son məhsulu kimi inteqrasiya olunmuş elektron sistem və
onun əsasında “Azərbaycan dilinin elektron lüğətlər korpusu” portalı
yaradılmış və internetdə yerləşdirilmişdir (http://dilcilik.azerbaycandili.az). (3)
Portalın lüğətlər bölümündə ilkin olaraq aşağıdakı lüğətlərin mükəmməl
elektron variantları yerləşdirilmişdir:
1. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti (Genişləndirilmiş və yenidən işlənmiş
6-cı nəşr. 110563 söz. Bakı, “Şərq- Qərb” Nəşriyyat evi, 2013, 839 s.);
2. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti . Dörd cilddə. ( I cild – 744 s., II cild – 792
s., III cild – 672 s., IV cild – 712 s.). Bakı, “ Şərq – Qərb”, 2006;
3. Paşayev A., Bəşirova A. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti (16164 ad –
8328 kişi adı, 7836 qadın adı). Bakı, Mütərcim, 2011, 340 s.,
4. Azərbaycan dilinin ixtisarlar lüğəti (Azərbaycan və xarici dillərdəki
ixtisarları əhatə etməklə) (3)
Burada milli dilinin elektron korpusu haqqında bir neçə kəliməlik
məlumata yer verək. Korpus dilçiliyi sahəsində ilk tədqiqatlar 1956-cı ildən
başlayaraq ABŞ-da aparılmışdır. Həmin dövrdə çoxfunksiyalı məlumat
bazalarının və lüğətlərin hazırlanmasına başlanılmışdır. Bu işləri müasir milli
dil korpuslarının ilk nümunələri hesab etmək olar. Hazırda dünyanın bir çox
ölkələrində inkişaf etmiş aparıcı dillər üçün milli korpuslar işlənib
hazırlanmışdır. Əlbəttə, bu korpuslar elmi və texniki göstəricilərinə görə eyni
deyil. Azərbaycan dilinin milli korpusunun yaradılması ideyası uzun inkişaf
yolu keçmişdir. Belə hesab edirik ki, inteqrasiya olunmuş elektron lüğətlər
sistemi Azərbaycan dilinin milli korpusunun leksikoqrafiya altkorpusunun
yaradılması və təkmilləşdirilməsi yönündə ciddi addımlardan sayıla bilər.
Bu, ilkin baza, bünövrə Azərbaycan dilinin dəqiq riyazi-statistik
metodlarla və yeni texnoloji vasitələrlə öyrənilməsi sahəsində qazanılmış
təcrübə hesab oluna bilər. Dünyanın qabaqcıl elm mərkəzlərində yaradılmış
milli korpuslar da örnək rolunu oynaya bilər. Azərbaycan dilinin milli korpusu
zəngin elmi təcrübə, yüksək ixtisas hazırlığı, böyük səriştə və zəhmət tələb
edən mükəmməl məlumat axtarışı sistemi kimi səciyyələndirilə bilər. Qabaqcıl
dünya təcrübəsinə əsaslanmaqla Azərbaycanda elektron lüğətçiliyin inkişaf
etdirilməsi, milli korpusun yaradılması Azərbaycan xalqına və Azərbaycan
dilinə sanballı və çox qiymətli töhfə olardı.
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РЕЗЮМЕ
ГУРБАН ГУРБАНЛЫ
НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
В статье рассматриваются некоторые вопросы электронной
лексикографии в Азербайджане, как неотъемлемой части современной
мировой лексикографии. Работа, проделанная в этой области в нашей
стране, анализируется, дается краткая информация об отдельных
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электронных словарях. Создание интегрированной системы электронных
словарей азербайджанского языка рассматривается как серьезный шаг в
формировании и совершенствовании лексикографических подструктур
электронного корпуса национального языка. В статье проанализированы
основные направления и перспективы развития электронной
лексикографии в Азербайджане, даны предложения и рекомендации.
Ключевые
слова:
азербайджанский
язык,
электронная
лексикография, интегрированная система электронных словарей,
электронный корпус национального языка, направления и перспективы
развития.
SUMMARY
GURBAN GURBANLY
DEVELOPMENT DIREKSIONS AND PESPECTIVES
ELECTRONIC LEXICOGRAPHY IN AZERBAIJAN
The article discusses some issues of electronic lexicography in
Azerbaijan, as an integral part of modern world lexicography. The work done
in this area in our country is analyzed, brief information is given on individual
electronic dictionaries, the creation of an integrated system of electronic
dictionaries of the Azerbaijani language is sharacterized as a serious step in the
formation and improvement of lexicographic substructures of the electronic
corpus of the national language. The article analyzes the main directions and
perspectives for the development of are electronic lexicography in Azerbaijan,
offers and recommendations are stated.
Key words: Azerbaijani language, electronic lexicography, integrated
system of electronic dictionaries, electronic corpus of the national language,
directions and development pespectives
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DİLİN-NİTQİN VARLIQ NƏZƏRİYYƏSİ VƏ MİFOLOJİ
MƏNŞƏ MODERNİZMİ
Məqalədə dilin və nitqin mifoloji mənşə baxımından modern
başlanğıcından və bu başlanğıcda ilkin nəzəriyyənin oluşu və sabitləşməsi
məsələlərindən bəhs edilir. Burada göstərilir ki, Dil insanın yaradılışında bir
başlanğıcdır; hər başlanğıcın mənşəcə ifadəsi mifoloji modernizmdir; bu
modern özü bir əsaslandırmadır:gerçekliyin sözlə, düşüncə və təsəvvürtəxəyyüllə ifadə nəzəriyyəsidir.
Açar sözlər: dil, nitq, gerçəklik, mifoloji mənşə, mənşə modernizmi, ifadə
nəzəriyyəsi
Dünya-aləm öz Ruhi Varlığına bağlıdır. Yaranış baxımından, Dünyanın
RUHİ GENİNDƏ, ilkin olaraq, SABİT TÜRK MƏNSUBLUĞU olubdur; bu
oluşlarla
BƏŞƏR ALƏMİNDƏ:DIL-NITQ insanın yaradılışında bir
başlanğıcdır.
Bu, adi başlanğıc deyil, dilin-nitqin-düşncənin, təsəvvür və xəyalın, ad
vermənin, adlanmağın, söz düzümünün, təsvir və tərənnümün, ölçünün, nizam
və intizamın, qanun və qaydaların, səsləndirmənin, sözləndirmənin,
danışmağın-nitqin, bədii-yəni nizamlı söyləmin başlangıcıdır.
DİL-NİTQ CANLIDIR: CANLI OLMAĞI ONU ŞƏXSLƏNDİRİR. Bu
şəxsləndirmə Dilin-Nitqin mifoloji modenizminə bağlıdır. Mifoloji baxımdan
Dilin və Nitqin mənşə modernizmi xüsusi linqivistik, məsələn fonetik-səs,
söz, fikir tərkibləri ilkin nəzəriyyə nişanlarıdır. Və bu ilkin mifoloji
başlanğıcda DİLİN-NİTQİN oluşu və sabitləşməsi xüsusi qanunlar təsbit edir.
MİFOLOJİ MƏNŞƏ MƏNSUBLUĞU ÜZRƏ NƏZƏRİYYƏ
İnsan özünü xüsusi əlamətlərdən, xarakter nişanlarından ifadəetmə
elminə malikdir. Bu elm onun-insanın Dili-Nitqi və onun idrak məzmunformaları ilə təsbit tapır. Bu təsbitdə Türk mənsubluğu- dilin və nitqin, bədii
və əqli düşüncənin, müdrikanə ifadənin mənsubluğu deməkdir. Və bütün
hallarda bu mənsubluq dünyanın ilkin ədəbi, bədii, mənəvi, əxlaqi başlanğıcı
və davamıdır. Bu başlanğıcda ədəbi ruh vahid və bütündür; Söz də bütündür,
Hikmət elmi də; ədəbiyyat da bütündür, ədəbi forma və məzmunlar da Şərqlə
başlayır insanın doğuluşu. İnsanın doğuluşu sözün, dilin-nitqin, bədii və əqli
yanaşmanın, təsvir və tərənnümün, hikmətin, idrak və düşüncənin ifadə
başlanğıcı deməkdir. Sözün, bədii ifadənin yaradıcısı olan qədim insan—
Sümer bizim- Türklərin əcdadıdır. Onlar Ədəbiyyat yaratdı, söz söylədi, sözlə
söyləmənin qanun-qaydalarını əsaslandırdı: sözə, məna və fikrə nizam verdi.
Daha doğrusu, bununla Allahın İnsana verdiyi Ağıl, təfəkkür və düşüncə,
duyğu və xəyal –bir sözlə, insana məxsus nə varsa, hamısı öz mizanına salındı:

138

XƏBƏRLƏR – 2019, № 1
birincisi, nitqi açıldı:-bununla özünü söylədi, özünü tanıtdı, fikri oynadı- sözlər
söylədi, Dilə-Nitqə Nizam verdi.
İnsan düşüncə və təfəkkürü üç aləm üstündə nizam tapıb: 1) Göy aləmi,
2)Yer aləmi; 3) insan aləmi. “ Ural-Altay və Sumer “Yaradılış” dastanı bu
aləmləri bir mənşə-mənbədən təqdim edir. Göy alemi: On yeddi qat
halındadır; bu qatlar dərin və geniş bir Nûr alemidir. Burada gözəllik və
xeyirxahlıq, xeyirxah ruhlar vardır Bu aləmin yaradıcısın Tengri Kayra Han =
Ülgendir. Ülgen ilkin düşüncə və ağıldan Tek Tanrı inanıclarını andırır, büyük
bir qüdret hlında təsəvvür edilir. Yeriding Pütkeni (Yerin Yaratılışı) Yerüzündə
insanlar, habelə başqa canlılar ve yer mələkləri var idi. Yeraltı dünyadan
göndərilmiş şər ruhlar və cinlr də vardır.
Yeraltı aləm- yeddi yaxud on dörd təbəqə-qat halında qaranlıqlar
aləmidir: bu aləmdə Erlik adlı şeytan hökm edir.
İnsan- ad verib-adlandırıb,
gözlə görə bilmədikləri yerlərdən məlumat verir. Söz yaradır- ifadə edir. Təsvir
verir- canlandırır. Bunlar Gerçək mənalandırmalardır.
Dünyada
ilkin
ədəbi Təsəvvürlər ve sergiler, bədii keşifler, təsvir və tərənnümlər hamısı Türk
modern düşüncələrinin və bu düşüncəlerin nəql, söyləm poetikasının inikasıdır.
İlk söz və ilk sözə bakış-münasibət, ilk söyləmlər, təsvirlər hamısı bedii
təsəvvür və düşüncələrin inikasları idi; və hər inikas şekil və mazmun
sistemleri gimi ədəbi-bədii sözün nəql strukturlarına aid modernizm
şəkilləridir. İlkin mitoloji tesevvürlərin hamısı düzənli, mənalı və gerçək
əlamət və məzmunlardan yaranmışdır. Yaradılışın lap ilkindən insan
trəfəkkürünün, ağıl və qəlbinin özünü ifadə etmək elmi vardır; by mənada,
təfəkkür və ağıl, qəlb və düşüncə insan üçün bir dərya mislindədir: onlarda
hər şey yaradıcı və yenilikçidir. Məsələn,”Yaradılış” dastanı başdan-başa
modellər sistemidir. Mifoloji aləmin ilkin nişanlarından tutmuş, insan
təfəkkürü və düşüncəsinin genişliyini və nəhayətsizliyini inikas etdirən ən incə
detallara qədər, hər şeyin ayrı-ayrılıqda məxsusi modelini sərgiləmişdir. Bu tip
model və ifadə inikasları mifoloji elmin özünü belə nizama salmış,
sistemləşdirmişdir.
dünya İnsanın keşflərinə dair nələr varsa, onun
başlanğıcını ve davamlı olaraq mövcudluğunu inikas etdirir. Sözlə yaratmanın
poetik işarələrini bəlirləmək baxımından ilkin təsəvvürlər təsəvvür və
təxəyyülün, düşüncə və idrak aləminin ifadəsi kimi, “Yaradılış”dastanında
insanın və varlıq aləminin mövcudluğuna dair baxışlar təsvir-təqdim edildi. Bu,
insan zəkasının və ruhaniyyəsinin kəşfi oldu.
İlk söz təsəvür və xəyal düyünlərini açmağa başladı;
məsələn,“Yaradılış” əqli və fəhmi gerçəkliklərin içərisinə daxil oldu: dünyanın
və insanın necə yaradıldığını, yer və göy arasındakı bağlılıqlarin necə nizam
tapdığını təsvir edir: dilə gətirir, açıqlayır; iblislə bəşər arasındakı ədavətin
yarandığını aydınlaşdırır: Şeytanın hər zaman fitnə-fəsad törətdiyinə dair
münasibədin real-psixoloji simgələrini təsvir edir.
Bütün bunlar Sumer-Türk təfəkkür və düşüncəsinin Sümer-Türk
özünüifadəsidir.Sumer-Türk başlanğıcındakı nəzəri oluşlar bir-birini törətmə
və nizamasalma poetizminin əsasları idi:
1) ilk söz və ilk sözə baxış-münasibət, ilk söyləmlər, təsvirlər hamısı bədii
təsəvvür və düşüncələrin inikasları idi;
2) və hər inikas yeni düşüncə məhsulu kimi xüsusi forma, məzmun, fikir
içeriklərini ifade edirdi;
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3) və hər inikas yeni bir in inikas doğururdu; bununla,düşüncə--özündə
düşüncə, fikir- özündə fikir, söz- özündə söz, məna- özündə məna kimi törəmə
nəzəriyyə-poetika linqivistik tərkibə-nişana çevirilirdi;
4) beləcə, hər nəsnə, hər əlamət öz doğuluşu üzərindən genişlənir, yayılır və
sabitləşirdı.
Bütün bu oluşlar mənşə modernizm nəzəriyyəsidir.
Bu nəzəriyyənin məzmun kodeksi odur ki:
-birincisi, təbiətən, Dil-Nitq həm mənşə idi, həm də bir modern simgəsi idi.
-İkincisi, ilkin olaraq, dilin və təfəkkürün-düşüncənin varoluşunda zəncirvari
bağlamlar vardır- bu bağlamlar lap başdan insan üçün varolma modelidir. Və
İnsana aid olan bu varolmanın bütün əlamət və nişanları ruh-ağıl-düşüncətəfəkkür-dil oluşuna məxsusdur.
Zəncirvari olmanı oluşduran nə qədər əlamətlər varsa, hamısı İnsan
Modelinə aiddir: insan bunlarsız tam-mükəmməl-ali olmazdı. Bu müstəvidə
bəs Dili oluşduran hansı varlıqlardır?
Bunları belə sıralamaq olar:
-Dilin ruh varlığı: insan özü bir ruhdur: ruhun öz dili var... zahiri aləmdə
insan üçün səssizdir. Ruhu anlamaq mümkün deyil zahir aləmində.
- Dilin Psixoloji varlığı: insan özü bir psixologiyadır: onda saysız-hesabsız
psixoloji nişanlar vardır: xəyal, baxış, görüş, duyma, hiss etmə,--dil- özü bir
psixoloji varlıqdır-insanın psixolojisinin özüdür- onun məhsuludur- bir toxum
kimi o psixoloji məkandadır- toxum torpaqda cücərən kimi,insanda da hər cür
psixoloji nişanlar ve əlamətlər cücərir, bitki kimi inkişaf edir-varlığını
sürdürür. Belə bir hal dilin özünün mənşə-mənbə varlığının oluşunu təzahür
etdirir. Psixoloji baxımdan normal olmayanın da dili var, ancaq o dil ağıl və
təfəkkürün idarəsindən kənardır.
-Dilin Ağıl varlığı: Ağılı Allah hər şeydən əvvəl yaradıb: hər şeydən
üstündür: Allah-Təala buyurb ki, Ağıldan üstün bir şey yaratmamışam. Yəni
dəyərcə hər şeydən qiymətli, hər şeydən ali, hər şeydən güclü,dür; o bir
kainatdır, xəzinədir, dəryadan da genişdir-yer üzündən də, göyüzündən də
geniş və dərindir: varlığı həmişə özündədir: heç nədən asılı deyi, əksinə insana
məxsus edilən hər nə varsa, hər şey ondan ifadə tapir, ifadə verir, canlandırır,
yatıma salır, üslub törədir, üsluba üslub qatır, sözə söz nizamlayır, dilə dül
verir, mənaya-məna. Ne o mənasız yaranar, nə də məna onsuz törənər-ifadə
edilər. Bunlar Dilin-Nitqin fəlsəfi-psoxoloji
hallarıdır.- Dilin Düşüncə
varlığı: insan bir düşüncədir. Düşüncə insan üçündür: onunla insan özünü ifadə
edir: özünə öz verir, bu özdə nələr var-nələr yox, bu özün özəyi nədir, əlaməti
nələrdən ibarətdir—bunlar hamısı düşüncənin psixoloji üslubna aiddir.
Düşüncə təfəkkürdən hərəkət alır, necə deyərlər, təfəkkür onu yerindən
qımcandırır, hərkət verir ona, yatım verir ona, ölçü-mizan veir ona. Və düşüncə
Dilə-Nitqə ifadəetmə materialı verir; məsələn, hər hansı bir model ver-ya
yoxdur—bunu bilmək olmaz ki, ifadə edəsən. Düşüncə bütün halların
modellərini hazırlayır, oradan Dil-Nitq əxz eləyir və aşkar hala gətirir.msələn
dağ- çay-göl, ağac və s. Nələr varsa, onlar hamısı düşüncənin modelindən
görünür: başqa cür deyək: onların hər biri, məntiqi mənada, düşüncədir; digər
bir halda-insan düşüncə modeli və məzmunu verir. Sözlə söyləmək gərəksə-həmin an söyləyür, dilə gətirir—mənları açır, təsvir verir- bu təsvürdə
düşüncənin içərisindəkiləri üzə çıxaran də Dil-Nitqdir.
-Dilin
Təfəkkür
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varlığı: insan özü bir təfəkkürdür. Təfəkkür xəzinədir: bütün fikir və
düşüncələrin, məna və məzmunların, forma və şəkillərin ana mənzilidir.
Düşüncə, fikir, xəyal ondan hasil olur. Təfəkkür- hər kəsdə özünəxas bir
biçimdədir- birində dərin və ucadır, birində geniş və dərindir, birində dayaz və
zəifdir. Zəif təfəkkürlərin Dili-Nitqi də zəif olur. hərəkətdə olan duracağınmənzilidir - Dilin Xəyal varlığı: xəyal ağılın verdiyi tutum qədərdir, tutumu
genişdir-Dilin Dil-Nitq varlığı:
- Dilin-Nitqin Səs varlığı: Qədim dünyada söz ritmik, yəni fonetikahengli və mənalı deyim tərzinə görə insan həyatının bəzəyi olub. Nitqdə
birinci səsdir- səslə ifadə edir özünü: səs insanın lap ilkin dilidir; səslənir,
səsləyir- bunlar sözsü “danışıqdır”. Amma səs özün fikri ifadə edə bilmir- firki
ifadə üçün söz-kəlimə gərəkdir.
- Dilin-Nitqin Soz varlığı: söz ifadənin canıdır-əsas
Türkün sözlə ifadə modelləri ilkin bəşər təsəvvürü və təfəkkürünün
inikası kimi, min illər boyu dünya həyatının kültüroloji gələcəyini təmin edib
və ona yeni strukturoloji məzmun-məna ölçüləri verib. Bu mənada, Dünya
mədəniyyəti və elmi Sumer-Türk Sözü üstündə qurulub. Bunu sübut edən
saysiz-hesabsiz dəlillər vardır; məsələn, söz söyləmi üzrə yaradıcılıq qaydaları
və ifadə modelləri, bu modellər üzrə yeni keşflər və icadlar, müxtəlif yazı
işarələrinin kəşfi, gündəlik həyat-yaşam tərzlərinə dair qaydaların təsbiti, bədii
sözlə ürək sirlərini dilə gətirmək, onları yazıya almaq tərzi, həyat hadisələrini,
insan münasibətlərini, insanın düşüncə və hisslərini ifadə edən nəğmə, hekayət,
nağıl, dastan kimi, müxtəlif janrlı əsərlər söyləmək və yazmak bacarıqları
insanın dil və düşüncəsinin inikasıdır. Dünyada ilkin ədəbi Təsəvvürlər və
sərgiler, kəşiflər Türk modern düşüncələrinin və bu düşüncələrin nəql, söyləm
poetikasının inikasıdır. İlk söz və ilk sözə bakış-manasibət, ilk söyləmlər,
təsvirlər hamısı bedii təsəvvür və düşüncələrin inikasları idi; və hər inikas yeni
düşünce mehsulu kimi xüsusi forma, məzmun, fikir içeriklerini ifade edirdi+ və
hər inikas yeni bir in ikas doğururdu. Düşüncə--özündə düşüncə, fikir- şzündə
fikir, söz- özündə söz, məna- özndə məna.. beləcə hər nəsnə, hər əlamət öz
doğuluşu üzərindən genişlənir, yayılırdı. -Dilin Dil varlığı:
- Dilin Nitq varlığı: nitqi olmasa, dili olmaz: insanın nitqi məcburi ifadədir.
Bütün bu varlıqların Hamısı bir bütövdür- bir-birini törədir. Dil özü bir modern
idi-təfəkkür-düşüncə aləmində. dil təfəkkürün iç qatinda idi; yəni dil var idi və
o ağlin-təfəkkür və düşüncənin özündə idi. başqa sözlə, insana ağil və düşüncə
təfəkkür verilib ki o özünü zahirə çıxarsin. Bu mənada, dil özünü aşkaretmə,
zahireıixarma elmilə valiq aləmində bir modeldir-Ağlın-təfəkkürün özünü
zahiretmə vəzifəsi daşıyır.
Dil-Nitq özü-özünü təzahür etdirir: bu dil və təfəkkür modennizmi oldu.
modern yeni təzə olandır; lakin bu təzəolan havadan gəlmir-öz mənşə və
mənbəyinə bağlıdır. O, süzgəcdən keçmə ilə özünü hasil etdi. Bu hasilolma özü
təfəkkür-düşüncə-ağıl modernizminin doğuluşu idi—günəşin doğuşu kimi. dil
həmişə təzə və yenidir. çünki insan həmişə təzə və yenidir. bu modern olmanin
əsas nzərəriyyəsidir. təfəkkür və dil—bir ailə kontekstləridir. yəni Dil-Nitq
təfəkkürün övladidir. varolmanin inikas teorisinə bağli bir gerçəkliyi ifadə edir.
Dəməli, Dil-Nitq bir varlıq kimi insana xidmətdir—insan onunla özünü
canlandırır.Dilin-Nitqin yaranması bir sıra mənşə modernizminə bağlıdır.
Bunlar aşağıdakılardır: -- görüm üzrə mənşə modernizmi: insan gözünü açan
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kimi təbiətdə, ətrafda olanlara da verib, nişan əlamət verib. Görmə özü bir
dünyadır: bu dünyada görünənlərin təbiətini anlamağa çalışıb
-- düşüncə üzrə mənşə modernizmi;
-- qavrayiş üzrə mənşə modernizmi;
-- anlam üzrə mənşə modernizmi;
-- səslə ifadə üzrə mənşə modernizmi;
-- sözlə ifadə üzrə mənşə modernizmi.
Dil-Nitq üzrə mənşə modernizmini hansı əsaslar təsbit edir?
1) dil və qədim dünyanin mifoloji düşüncesi insanın-fərdin və ailəninqəbilənin-tayfanın-xalqın-millətin
mənşə
modernizminin
inikasının
məhsuludur.
2) Mifoloji Düşüncə insan ağlının qavrayışıdır; bu da ilkin mifoloji
modernizmi ifadə edir
3) Mifoloji düşüncə insanın fəhmi və görümü üzrə sözlə ifadəsinin ilkin
icadıdır. Hər bir icad yeni yaranma deməkdir. Hər bir yeni yaranma Bağlanğıca
bağlıdır.
4)
Və Dilin-Nitqin yaranışı bir başlanğıcdan gəlmədir.
Və bu başılanğıc Ağıl, düçüncə, Təfəkkür varlıqları üzrə mənşə-mənbə
deməkdir. Bu anlamda, insana məxsus olan ağıl, duyum, dərketmə, bədii
düşüncə üzrə nə varsa, hamısı onun nitqinin və təfəkkürünün, qəlbinin, hiss və
diyğusunun, xəyalının ifadələridir. Bütün ifadə prosesləri həm də Bədii
Düşüncə modelidir.
Bədii düşüncə mifoloji modernizmdir: modernizmin doğoluşu
mifologiya ilə başlayır. Başlamaq: davam etmek: davam etmekle dəyışmək:
yeninisini yaratmaq:yenilənmək, kəşf etməklə yenilenmək, aktual olmaq,
aktual olmaqla davam etmək, təzələnmək: özünə bağlı olmaqla yeniliyi davam
etdirmək, dünyanın fikir\ məna, məzmun mənzərələrinə baxışla təzələnmək,
min illərdir gələn bir kökə bağlanmaqla yeniliyi davam etdirmək; kçk üstündə
qərar tutmaqla yeni – təzə – modern halinda var olmaq. Bu nəzəriyyəmizlə biz
lap ilkinə, qədimdən qədim olan, ilkindən ilkin olan bir düşüncənin--görümün,
anlamın mənşəyinə üz tuturuq. Bu mənşə – qədimdən qədim, tarixdən əvvəl
var olma insanın qavramına-anlama və anlatma mifolojisinə bağlıdır. Bunlar,
hər şeydən əvvəl, insanın öz ruhuna, əqli və duyğusal düşüncələrinə və
düşüncələrin mifolojisinə məxsus mənşə və mənbə oluşumlarıdır.
Nəticə
Mifologiya ilkə bir ilk vermədir, yəni mövcud olana ilkin baxişmünasibət, o baxışları Dillə-Nitqlə anlatmaq tərzidir. Anlatmaq - dillə təsvir
etmək, canlandırmaq modelinin yaranması deməkdir; bu model, sözsüz ki,
modern - yəni yeni olandır; mifoloji modern yeni olana baxış və onun özüdür; bu məsələnin birinci tərəfidir; qaldı ki onun deyim forması - sözlə bədii söyləm
tərzinin mənşəyinə bağlıdır. Bütün bunlar özü də insan qavrayışının,
düşüncəsinin, duyğusunun, əqli idrakının, fəhminin və görünümünün ifadə
modelləridir.
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РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФАЗ АЗИМЛИ
ТЕОРИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА-РЕЧИ И
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются модерническое начало языка или речи с
точки зрения мифологическо происхождения, а также вопросы
исходности теории об этом начале и ее дальнейшей стабилизации. Здесь
показано, что язык – это начало сотворения человека. Выражение
источника каждого начала – мифологический модернизм; он сам по себе
есть сущность, ибо теория выражения действительности осуществляется
словами, мышлением и восприятием-воображением.
Ключевые слова: язык, речь, действительность, мифологическое
происхождение, теория выражения
SUMMARY
ABULFAZ EZIMLI
THEORY OF THE EXISTENCE OF LANGUAGE-SPEECH AND
MYTHOLOGICAL MODERNISM OF ORIGIN
The article discusses the modern beginning of language or speech from the
point of view of mythological origin, as well as questions of the origin of the
theory about this beginning and its further stabilization. Here it is shown that
language is the beginning of the creation of man. The expression of the source
of each beginning is mythological modernism; it is itself an entity, for the
theory of the expression of realities carried out by words, thinking and
anperception-imagination.
Key words:language, speech, reality, mythological origin, modernism of
orign, theory of expression
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HEYDƏR ƏLİVEV VƏ ANA DİLİMİZİN İNKİŞAF YOLU
Bildiyimiz kimi, Ümummilli liderimiz doğma dilimizin nüfuzunu
qaldırmaq, ona işləklik qazandırmaq, onun dövlət dili kimi yüksək bir statusa
sahib olmasını təmin etmək istiqamətində hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən
məqsədyönlü şəkildə fədakarlıqla çalışmağa başladı. Bu gun Azərbaycan
dilinin hərtərəfli inkişafı, dövlət dili səviyyəsinə qalxması, diplomatiya aləminə
yol açması, dünyanın ən mötəbər tribunalarından eşidilməsi ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan dil siyasəti ilə bağlıdır.
Məqalədə də məhz ulu öndərin dilimizin inkişafı istiqamətində gördüyü
işlərdən bəhs edilmiş, bu sahədə qəbul edilmiş fərman və sərəncamları diqqətə
çatdırılmışdır.
Açar sözlər:Azərbaycan, Heydər Əliyev, müstəqillik, Azərbaycan dili,
xalq, hakimiyyət
Bir millətin, xalqın varını, dövlətini əlindən alsan, o
millət ölməz, yaşayar.Ancaq ana dilini əlindən alsan, həmin
millət məhv olar, ondan əsər-əlamət qalmaz
Konstantin Uşinski

Təbii ki, Azərbaycan xalqının tarixində böyük fikir dahiləri çox
yetişmişdir. Heydər Əliyev isə həm əsrimizin böyük fikir dahisi, həm də
xalqın, vətənin, dövlətin bütövlüyünün təminatçısı, tarixdə ilk dəfə yaranmış
milli dövlətçiliyimizin banisi, rəhbəri, qurucusu və sərkərdəsidir. Qədim yunan
filosofları o kəsləri dahi hesab edirdilər ki, onlar heç kəsin görə bilmədiklərini
görə bilsinlər. Heydər Əliyev məhz belə dahilərdən idi. Xalqımız üçün
göstərdiyi misilsiz xidmətlər Heydər Əliyevi Ümummilli lider zirvəsinə
yüksəldib. Məhz bu xidmətlərin nəticəsidir ki, hər il 10 may tarixi xalqımız
tərəfindən milli bayram səviyyəsində qeyd edilir.
Heydər Əliyev böyük siyasi xadim olmaqla yanaşı vətənini, torpağını,
xalqını, dilini sevən, onu öz dühası ilə yüksəklərə qaldıran görkəmli bir
şəxsiyyətdir. Bəlkə də, yeganə insan idi ki, Azərbaycan üçün, doğma vətəni,
xalqı, milləti üçün ömrünü şam kimi əritdi. Heydər Əliyevin taleyi millətin
taleyi, xalqın taleyi idi. Azərbaycanın taleyi Heydər Əliyevin taleyi idi.
Millətin dərdi, ağrısı onun dərdi, xoşbəxtliyi onun xoşbəxtliyi idi. Özünün
dediyi kimi azərbaycanlı olması ilə daim qürur duyurdu: “Mən həmişə fəxr
etmişəm və indi də fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam”.
Bəlkə də buna görədir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi
ilə Azərbaycan xalqının tərəqqisi və inkişafı dövrü başladı. Xalqımızın millimənəvi dəyərlərinin qorunması, tariximizin düzgün istiqamətdə araşdırılması
və öyrənilməsi, ana dilimizin rolunun artırılması kimi məsələlərin diqqətə
çəkilməsi milli ruhun oyanışına təkan vermiş oldu.
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Ulu öndərimiz bütün sahələrdə olduğu kimi, dilimizin inkişafı
istiqamətində də müstəsna xidmətlər göstərib. Çünki ana dili hər bir xalqın
varlığını təsdiq edən başlıca amildir. Ana dili hər bir xalqın milli sərvəti, həmin
xalqın milli varlığının təsdiqidir. Millətin millət kimi formalaşmasında dil ən
mühüm amildir. Hər bir xalqın keçdiyi tarixi yol, onun mədəni səviyyəsi onun
dilində öz əksini tapır.
Azərbaycan xalqının milli sərvəti sayılan Azərbaycan dili bugünkü
inkişaf səviyyəsi ilə dünya dillərindən fərqlənir. Amma onu da unutmayaq ki,
yaxın keçmişdə dilimiz ciddi sınaqlarla üzləşmiş və bu sınaqlardan qalib
ayrılmışdır. Vaxtilə Azərbaycanın böyük şairi Süleyman Rüstəm dilimizin
sabahını düşünərək bir vətəndaş kimi etiraz səsini qaldırdı:
Mən sənin dilinə dəymirəm, cəllad,
Gəl sən də bu ana dilimə dəymə,
Sənin də bağın var, gülün var, çəkin,
Bağıma əkdiyim gülümə dəymə.
Bildiyimiz
kimi,
1918-1920-ci
illərdə
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyətinin mövcud olduğu qısa müddət ərzində dilimizin inkişafına
xüsusi diqqət yetirildi. Lakin Azərbaycan Sovet İmperiyasının tərkibinə daxil
olduqdan sonra bu istiqamətdə vəziyyət ciddi şəkildə dəyişdi. Belə ki, dilimizə
qarşı böyük təzyiqlər başlandı. Çünki rus dilinin aparıcı dil olması, rəsmi
tədbirlərdə rus dilində çıxışların üstünlük təşkil etməsi doğma ana dilimizə
münasibəti dəyişdirirdi. Belə bir fikir hakim idi ki, hamı rus dilini öyrənməli və
bu dildə danışmalı idi. Bu, isə ana dilimizə kölgə salır, dilimizin inkişafını
ləngidirdi.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulduğu ilk illərdə bu sahədə
yenilik baş verməmişdi. 1937-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan SSR-in yeni
Konstitusiyasında da dilimizin hüquqi statusu barədə heç nə yazılmırdı.
Şübhəsiz ki, bu, keçmiş sovet rəhbərliyinin apardığı totalitar siyasətin diktə
etdiyi reallıq idi. Stalin repressiyalarının geniş vüsət aldığı dövrdə
Konstitusiyaya ana dili ilə bağlı hər hansı düzəliş və ya əlavə etmək həm
kifayət qədər riskli, həm də perspektivsiz addım idi. 1956-cı ildə Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti 1937-ci il Konstitusiyasına xüsusi əlavə qəbul etdi.
Həmin əlavədə Azərbaycan SSR-də dövlət dilinin Azərbaycan dili olması
təsbit olunurdu.
Ümummilli liderimiz doğma dilimizin nüfuzunu qaldırmaq, ona işləklik
qazandırmaq, onun dövlət dili kimi yüksək bir statusa sahib olmasını təmin
etmək istiqamətində hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən məqsədyönlü şəkildə
fədakarlıqla çalışmağa başladı. Belə ki, ilk dəfə 1970-ci ildə Heydər Əliyevin o
zamankı Azərbaycan Dövlət Universitetinin yaranmasının 50 illiyi
münasibətilə keçirilmiş geniş partiya konfransında doğma ana dilində məruzə
etməsi insanların böyük heyrətinə səbəb oldu. Çünki əvvəlki respublika
rəhbərləri adətən rus dilində məruzə etsələr də Heydər Əliyev yalnız doğma
ana dilində çıxış etməyə üstünlük verirdi. Hətta ulu öndər bu hadisəni belə
qiymətləndirirdi: “Xatirimdədir, universitetin 50 illik yubileyində çıxış edərkən, şübhəsiz ki, öz ana dilimdə – Azərbaycan dilində danışdım. Bu, böyük bir
sensasiya kimi qəbul olundu, təəccüb doğurdu, nə cür olur ki, respublikanın
rəhbəri Azərbaycan dilində çıxış edir və bu dildə heç də pis danışmır. Bəziləri
məni bu hadisə münasibətilə təbrik edirdilər, minnətdarlığını bildirirdilər.
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Dilini sevən, milli ruhla yaşayan insanlar, doğrudan da, bunu böyük bir hadisə
kimi qəbul etdilər. Mən isə onlara dedim ki, burada bir qeyri-adilik yoxdur,
nahaq təəccüb edirsiniz, bu mənim ana dilimdir və ana dilində çıxış etmək elə
böyük bir qəhrəmanlıq da deyildir. Ana dilini bilməmək, ana dilini
qiymətləndirməmək isə, şübhəsiz ki, xalq qarşısında qəbahətdir” [2, s.304].
Bu gün Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, dövlət dili səviyyəsinə
qalxması, diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın ən mötəbər
tribunalarından 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
sıxışdırıldığı 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 cəsarətlə ifadə edə bildi. Hətta ulu öndərin bu cəsarətli addımı
nəticəsində 1978-ci il Konstitusiyasında ilk dəfə Azərbaycan dili dövlət dili
kimi qəbul edildi.
1978-ci il aprelin 2-də IX çağırış Azərbaycan 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 olunmuşdur: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dili
Azərbaycan dilidir”[1]. 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 respublikaların 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, Ukraynanın 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
artıqdır. Siz istəsəniz, bunu yaza bilərsininz. Ancaq siz nə üçün bizə mane
olursunuz...Ancaq biz buna nail olduq. Hesab edirəm ki, bu, o dövrdə, o
zamanın şəraitində respublikamızda, ümumiyyətlə, ölkəmizin tarixində böyük
hadisə oldu” [6, s.275].
Heydər Əliyev bilirdi ki, dil də, tarix də, mədəniyyət də millətsiz
mövcud ola bilməz və hər hansı bir milləti yer üzündən izsiz olaraq 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,
sərəncamları, qanunlar dilimizin daha da inkişafı üçün əlverişli şərait yaratdı.
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 bunların həyata keçirilməsində Böyük
öndərimiz Heydər Əliyevin apardığı dil siyasətinin çox mühüm önəmi,
əhəmiyyəti vardır. Mədəniyyətimizə, incəsənətimizə, dilimizə qayğı hər bir
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vətəndaşdan milli təəssübkeşlik mövqeyini nümayiş etdirməyi tələb edir. Dil
məsələlərinə gəldikdə isə onu demək lazımdır ki, dilçiliyimizin Azərbaycan
dilinin dəyərini, rolunu, zənginliklərini, incəliklərini və s. məsələləri üzə
çıxarması üşün olduqca əlverişli şərait yaranmışdır.
Konstitusiya komissiyasının noyabrın sonlarında 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
Azərbaycan dilidir. Bu, Azərbaycan xalqı üçün, onun mənəviyyatı, dilinin
inkişafı üçün çox əhəmiyyətli qərardır. Bu, Azərbaycanda bütün Azərbaycan
xalqının tərkibini təşkil edən xalqların 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 qayğısı 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 təkmilləşdirilməsi haqqında” böyük
öndər Heydər Əliyevin 18 iyun 2001-ci il tarixli fərmanında
deyilir: “Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Müstəqil
dövlətimizin rəsmi dili statusunu almış Azərbaycan dilinin geniş tətbiq
edilməsi və sərbəst inkişafı üçün münbit zəmin yaranmışdır. Tarixin müxtəlif
mərhələlərində dilimizə qarşı edilmiş haqsızlıqların, təzyiq və təhriflərin
nəticələrinin aradan qaldırılması üçün hazırda ölkəmizdə çox əlverişli şərait
mövcuddur. Dil öz daxili qanunları əsasında 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 Respublikasının Qanunu
qüvvəyə mindi. Öz doğma ana dilini sevən lider deyirdi: “Biz indi müstəqil
dövlət kimi, azad xalq kimi öz dilimizlə, Azərbaycan dili ilə fəxr edirik. Hər
bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqının dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və
dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm,
bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur” [7, 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 doğma
Azərbaycan dilinə diqqət, hörmət və məhəbbəti azaltmamalıdır.
“Azərbaycan ədəbiyyatını, ana dilini bilməyən gənc Nizamini oxuya
bilməz, Füzulini oxuya bilməz, Nəsimini oxuya bilməz, Vaqifi oxuya bilməz,
Sabiri oxuya bilməz, C. Məmmədquluzadəni oxuya bilməz və digərlərini
oxuya bilməz. Əgər onları oxuya bilməsə, o, tarixi bilməyəcək, onları oxuya
bilməsə, bizim mədəniyyətimizi bilməyəcək, mədəni köklərimizi bilməyəcək,
milli-mədəni ənənələrimizi bilməyəcək, onları bilməsə, o, vətənpərvər
olmayacaq, onda milli vətənpərvərlik duyğuları olmayacaqdır” [5].
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.
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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
möhkəmləndirmişdir. Inkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə 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].
Bu gün hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, məhz o, Heydər Əliyevin
qurduğu müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıdır, dili isə öz zənginliyi ilə dünyada
tanınan Azərbaycan dilidir.
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РЕЗЮМЕ
ФАХРИЯ ДЖАФАРОВА
ГЕЙДАР АЛИЕВ И ПУТИ РАЗВИТИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
Как известно, наш общенациональный лидер с первых же дней
прихода к власти целенаправленно начал свою самоотверженную работу
по поднятию престижа азербайджанского языка, по обеспечению его
высокого статуса в качестве государственного языка. Сегодня
всестороннее развитие азербайджанского языка, укрепление как
государственного языка, принятие его в мире дипломатии, употребление
на самых высоких трибунах мира связаны с языковой политикой,
которую основал и проводил наш Общенациональный лидер Гейдар
Алиев.
В статье также упоминаются мероприятия, осуществленные
Великим лидером, в направлении развития родного языка, отмечаются
указы и распоряжения, принятые в этой области.
Ключевые слова: Азербайджан, Гейдар Алиев, независимость,
азербайджанский язык, народ, власть.
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SUMMARY
FAKHRIYA JAFAROVA
HAYDAR ALIYEV AND DEVELOPMENT WAYS OF
OUR MOTHER TONGUE
As we know, our Commomnational leader began to work devotedly and
purposefully from the very first days he came to power, in the direction to raise
the reputation of our native language, to make it efficient and provide its high
status and prestige as a state language. Today the comprehensive development
of Azerbaijani language, its rising to state level, leading to diplomacy, hearing
from the world's most prestigious tribunes are connected with the language
policy established by our national leader Haydar Aliyev. Int the article
mentions the works done by the great leader in the development of our
language arementioned, and the orders and decrees adopted in this sphere are
emphasized.
Key words: Azerbaijan, Haydar Aliyev, independence, Azerbaijani
language, nation, power.
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О ТЕОРЕМАХ ТИПА КОРОВКИНА В ОДНОМ НЕСТАНДАРТНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ И ИХ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
В работе рассматривается нестандартное пространство
функций L ;r , порожденное коэффициентами Фурье суммируемых
функций, доказываются теоремы о приближении полиномами
Канторовича в этих пространствах, получаются их статистические
аналоги. При этом вводится новое понятие статистической
фундаментальности, которое является непосредственным обобщением
аналогичного классического понятия.
Ключевые слова: нестандартное пространство, полиномы
Канторовича, статистическая сходимость.
1. Введение
Направление приближение положительными операторами теории
аппроксимации видимо берет свое начало с известной работы П.П.
Коровкин [1] 1953 г. Суть идеи заключается в том, что для сходимости
последовательности положительных операторов к идентичному
оператору в пространстве непрерывных функций, достаточно проверить
сходимость
относительно
тестовых
функций.
После
этой
основополагающей работы многие математики поставили цель перенести
этот результат на другие пространства функций, абстрактные банаховые
решетки, банаховые алгебры, банаховые пространства и т.п. Это
направление в нынешнее время называется как теория приближений
Коровкинского типа. Это теория имеет крепкие связи с функциональным
анализом, гармоническим анализом, теорией меры и вероятностей,
теорией суммирования, теорией дифференциальных уравнений и т.п..
Даже нынешнее время теория Каровкинского типа теорем далеко
от завершения получаются все новые результаты и Коровкинские типы
теоремы переносятся на другие математические структуры. На время до
1994 г. достижения в этом направлении собраны в монографиях
F.Altomare, M.Campiti [21], K.Donner [22], K.Keimel, W.Roth [23],
G.G.Lorentz, M.Golitschek, Y.Makovoz [24]. Относительно других
результатов более подробно можно познакомится в работах [25-49], F.
Altomare[3] и в их литературах.
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Следует отметить, что в связи с приложениями в последнее время
интерес к изучению различных вопросов математике в нестандартных
пространствах функций как пространство Лебега с переменным показателем суммируемости, пространства типа Морри, пространства grandЛебега, и др. сильно возрос. Более подробно относительно касающихся
вопросов можно познакомится из монографий Cruz-Vribe[4], Kokilashvili
V., Meskhi A., Rafeiro H., Samko S. [5], Adams D.R.[6], Bardoro C.,
Musielak J., Vinti G. [7]. Специфические характеры этих пространств
создают определенные трудности для получения аналогов многих
результатов в этих пространствах. Например, как авторам известно, до
сих пор не доказана теорема о приближении полиномами Канторовича в
пространствах Лебега с переменным показателем суммируемости и в
пространствах типа Морри. Поэтому получение подобных результатов в
нестандартных пространствах функций представляет особый научный
интерес.
В работе рассматривается нестандартное пространство функций
L ;r , порожденное коэффициентами Фурье суммируемых функций,
доказываются теоремы о приближении полиномами Канторовича в этих
пространствах, получаются их статистические аналоги. При этом
вводится новое понятие статистической фундаментальности, которое
является непосредственным обобщением аналогичного классического
понятия.
Следует отметить, что к пространству типа L p lr  ранее было
обращено внимание в работе Y.Katznelson [20], в связи с существованием
множества единственности положительной меры относительно Фурье Стилтьес коэффициентов.
Термин статистической сходимости впервые был принят в работе H.
Fast[8] и H.Steinhans [50]. Понятие статистической фундаментальности
было введено J.A.Fridy[9]. Отметим, что понятие статистической
сходимости имеет приложения в разных областях математики как теория
суммировании [8-10] теория чисел [11;12], теория тригонометрических
рядов Фурье [13], теория вероятностей [14], теория мер [15], оптимизация
[16], теория аппроксимации [17;18], fuzzy теория [19] и др.
2. Необходимые сведения
Приведем необходимые понятия и факты, которыми будем
пользоваться при последующем изложении. Определим пространство

Lp lr . Для функции

f  L1   ;  обозначим через

ность ее коэффициентов Фурье, т.е.
f 

an1 

1



 



fˆ  an f 1 ; bn f 

f t cosn 1tdt, bn 
f 

1



 



nN

fˆ последовательгде

f t sin ntdt, n  N ,

N  множество натуральных чисел. Положим
L p lr   f  L p   ,   : fˆ  lr , 1  p  , 1  r  ,
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где



Норму 


r
lr  an1 ; bn nN  R :  an1  bn
nN

в L p lr  определим выражением

p;r

f

p ;r

 f

p

r

  .

 fˆ ,
l

где  p  обычная норма в Lp  Lp   ;  .

r

Нетрудно установить справедливости следующей теоремы.
Теорема 1.Пространство L p lr  , 1  p  , 1  r  , является
банаховым.
Нам понадобится также теорема о приближении полиномами
Lp 0,1 , 1  p  . Пусть f  Lp 0,1
Канторовича в пространстве
произвольная функция. Полиномы
Kn  f  

k 1
n 1

n

 n  1C  f t dt x
k
n

k 0

k

1  xnk ,

k
n 1

где Cn  биномиальные коэффициенты, называются полиномами
Канторовича, соответствующие функцию f . Хорошо известна
следующая (см. напр. F. Altomare [3])
Теорема 2.Имеет место
K n  f   f p  0, n  , f  L p 0,1 1  p  ,
k

причем K n  1, n  N.
Примем

L2p R  f : R  R : f  Lp   ,  и f x  2   f x, п.в. x  R .

Пусть f  L2 R . Тригонометрический ряд
1


1
a0  f    ak  f coskx  bk  f sin kx, x  R,
2
k 1

называется рядом Фурье функции f  . Рассмотрим частичные суммы

Sn  f  :

1
S0  f   a0  f ,
2
n
1
S n  f x  a0  f    ak  f coskx  bk  f sin kx .
2
k 1

Пусть
n

Dn t   1  2 coskt,
k 1

ядро Дирихле. Имеем
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1
Sn  f x 
f t  Dn x  t dt, x  R.
2 
Рассмотрим частичные суммы Фейера

Fn  f  

1 n
 Sk  f .
n  1 k 0

Имеем
Fn  f x 

1
2



 f t  x  t dt,
n

x  R,



где
 2 n 1
 sin 2 x
, если x  2k ,

x
 n x   

n  1sin 2

2
n  1,
если x  2k ,


ядро Фейера, где k Z  некоторое целое число .
Известна следующая

Теорема 3.i) Если f  L2 R, 1  p  , то
p

lim Fn  f   f , в
n

L2p R  ;

ii) если f  C2 R, то lim Fn  f   f , в C2 R  , где
n

C2 R  f CR : f x  2   f x, x  R

Более того, справедливы следующие выражения

Fn 1  1, Fn cos 

n
n
cos, Fn sin  
sin, n  N.
n 1
n 1

Будем пользоваться также понятием статистической сходимости.
Пусть A  N  подмножество натуральных чисел N . Положим

I n  1;2;...;n, и через A будем обозначать число элементов множества
A . Через   A будем обозначать следующий предел (если существует)
  A  lim

n

 

A In
.
n

Пусть an nN  C  некоторая последовательность комплексных чисел.
Примем следующее

 

Определение 1.Будем говорить, что последовательность an nN
статистически сходится к a , и это будем обозначать как
st

st  lim an  a или an  a, n   , если для
n





  0 имеет место

 a   1 , где a   n  N : an  a   .
В работе Fridy [9] введено понятие статистической
фундаментальности, а именно примем
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an nN  C называется
статистически фундаментальной, если для   0, n  N :  an   1 ,
где an   n  N : a  a   .
Определение 2. Последовательность



n

n

Следует обратить внимание на то, что определение фундаментальности в этом случае отличается от классического случая. Так как, в
классическом случае

an nN называется фундаментальной,

если

lim an  am  0 .

(1)

n,m

Аналогом Определения 2 в классическом случае является следующее
Определение 3. Последовательность
фундаментальной, если для

an nN  C назовем

  0, n  N :

n  N : a

n



 an     .

Нетрудно заметить, что это определение эквивалентно
соотношению (1), т.е. классическому определению.
3. Теоремы типа Фейера в пространствах L p lr 
Справедлива следующая
Теорема 4. Пусть f  Lp lr  1  p  , 1  r   . Тогда имеет
место
lim Fn  f   f в L p lr  .
n

Для доказательства этой теоремы будем применять теорему
Банаха-Штейнгауза о равномерной ограниченности операторных
семейств. Поэтому сперва нужно установить справедливости некоторых
фактов. Линейное многообразие тригонометрических полиномов вида

Tn x 
где

a0 n
  ak coskx  bk sin kx,
2 k 1

ak ;bk  R 

некоторые

числа, 1cosnx; sin nxnN ,


через
.
Совершенно
очевидно
что,
  L p lr , 1  p  , 1  r   . Покажем, что  плотно в L p lr  при

обозначим

1  p  , 1  r   . Пусть f  Lp lr  произвольная функция и   0 
произвольное число. Так как, тригонометрическая система образует базис
в Lp   , , 1  p  , то ясно что n1  N :

 

1
f  Sn  f  p   , n  n1 ,
2

где Sn f частичные суммы ряда Фурье функции f . Возьмем n2  N
такое, что имеет место
1/ r



  ak  f  r  bk  f  r 
 k n

 2


Пусть

n0  maxn1; n2 . Имеем
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f  S n  f  p ;r  f  S n  f  p  f  S n  f  
lr






r
r 
   ak  f   bk  f  
2  k n


1

r

 ,

 

при n  n0 . Так как, Sn f   , то отсюда следует, что справедлива
следующая
Теорема 5. Линейное многообразие  плотно в L p lr  , при
1  p  , 1  r   .
Докажем следующую лемму.
Лемма 1. Пусть f   .Тогда справедливо соотношение

lim Fn  f   f
n

p ;r

 0,

при 1  p  , 1  r   .
Доказательство. Возьмем f   , и пусть f  имеет вид
m
a
f x   0   ak coskx  bk sin kx.
2 k 1
Имеем


Fn  f   f p;r  Fn  f   f p  Fn  f   f .
lr

Из Теоремы 3 i) следует, что имеет место
lim Fn  f   f p  0 .
n


Рассмотрим выражение Fn  f   f . Совершенно ясно,
Sn  f   f , n  m . Из выражения Fn  f  непосредственно следует

что

a f 
1 

 n  1 0  na1  f cos x  nb1  f sin x  ... an  f cosnx  bn  f sin nx  
n 1
2

a f 
n
n
 0

a1  f cosx 
b1  f sin x  ...
2
n 1
n 1
1
1
(2)

an  f cosnx 
bn  f sin nx .
n 1
n 1
Учитывая, что an  f   bn  f   0, n  m, то для достаточно больших n
имеем
a f 
n
n
Fn  f   0

a1  f cosx 
b1  f sin x 
2
n 1
n 1
n 1 m
n 1 m
 ...
am  f cosmx 
bm  f sin mx .
n 1
n 1
Отсюда непосредственно получаем
Fn  f  



Fn  f   f

r

lr

m


k 1

r

r

k
k
ak  f  
bk  f   0, n  .
n 1
n 1

Лемма доказана.
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А теперь приступим к доказательству теоремы. Для этого
достаточно доказать, что sup Fn   . Пусть f  Lp lr  произвольная
n

функция. Имеем


Fn  f  p;r  Fn  f  p  Fn  f   c f



F
nf  ,
p

lr

(3)

lr

где c  0  независящая от n и f постоянная. Эта оценка следует
непосредственно из Теоремы 3 i). Из соотношения (2) получаем
r
r
r
n

a0  f 
n 1 k
Fn  f  

ak  f  
2
n 1
k 1
lr


r
a f 
n 1 k
r
r

bk  f   0
  ak  f   bk  f   fˆ , n  N .
lr
n 1
2
k 1
Учитывая это в (3) имеем

Fn  f  p;r  c f p  f  c1 f p;r ,
(4)
r

r

lr

где c1  0  независящая от n и f постоянная.
А теперь, пусть f  Lp lr  1  p  , 1  r   ,произвольная
функция и   0 произвольное число. Пусть g   . Имеем
Fn  f   f p;r  Fn  f   g p;r  g  f p;r  Fn  f  g  p;r  Fn g   g p;r  g  f

 c1  1 g  f

p ;r

 Fn g   g

p ;r

p ;r

,


(5)

где c1  0  постоянная из соотношения (4). Исходя из Теоремы 5 возьмем

g : g  f

p ;r





2c1  1

. По Лемме 1 n0  N :



Fn g   g

p ;r

Следовательно, из (5) получаем
Fn  f   f

p ;r

 , n  n0 .
2
  , n  n0 .

Теорема доказана.
4. Статистический вариант теоремы Фейера
Прежде чем приступить к изложению дальнейших результатов,
примем следующее
Определение 4. Последовательность an nN  R назовем
статистически ограниченной, если I  N :  I   1 ,такое, что an nI
ограничена, т.е. sup an   .
nI

Введем
понятие
статистической
сильной
сходимости
ограниченных операторов.
Определение 5. Будем говорить, что последовательность
Tn nN  L Lp lr  ограниченных операторов статистически сильно





сходится к единичному оператору на подмножестве F  Lp lr  , если

 

для f  F и для   0, I f  N :  I f  1, и n  N , такие, что
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Tn  f   f

p ;r

  , n  I f  n  n0 .

Нам в последующем понадобится следующая легко доказуемая
Лемма 2 . Пусть I1; I 2  N :  I k   1, k  1,2 . Тогда имеет место

 I 1  I 2   1 .

А теперь сформулируем основной результат.
Теорема 6. Пусть Ln nN  L Lp lr  , 1  p  , 1  r   , и
последовательность



L 
n

nN



статистически ограничена. Если Ln nN

статистически сходится к единичному оператору на  , то она
статистически сходится к единичному оператору также в L p lr .
Доказательство. Пусть выполнены все условия теоремы. Из
определения
статистической
ограниченности
следует,
что
I 0  N,  I 0  1 , такое, что последовательность  Ln nI ограничена.
0

Положим M  sup Ln . Пусть g   . Имеем
nI 0

Ln  f   f

  Ln  1 g  f

p ;r

p ;r

 Ln  f  g  p;r  Ln g   g

 Ln g   g

p ;r

 M  1 g  f

p ;r

p ;r

 g f

 Ln g   g

p ;r
p ;r



.(6)

А теперь, пусть   0  произвольное число. Возьмем g   , такую, что
имеем место

g f





.
2M  1
Ясно, что I g  N :  I g  1, и n  N , такие, что

Ln g   g

p ;r



 , n  I g  n  n .
2
Положим I f  I 0  I g . Из Леммы 2 следует, что  I f   1 . Тогда из (6)
получаем
Ln  f   f p;r   , n  I f  n  n .
Теорема доказана.
Пример.
Пусть

p;r

последовательность

статистически ограничена и
операторы

чисел

n nN  R

st - lim  n  0 . Рассмотрим линейные

Ln  Fn  n I , n  N,
где Fn  интегралы Фейера, I  единичный оператор в L p lr .
5. Замечание о статистической фундаментальности
Отметим, что несмотря на то, что Определение 2 понятия
статистической фундаментальности является обобщением аналогичного
классического понятия, но по формулировке отличается от него. Поэтому
примем следующее определение статистической фундаментальности.
Определение 6. Пусть M  N  N  некоторое множество. Если
существует предел
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M  I nm
,
n;m
nm
где I nm  i; j  : 1  i  n  1  j  m , то его назовем плотностью
множества M в N  N .
Пусть
an nN  C некоторая последовательность и
  0  некоторое число. Положим
A  i, j  : ai  a j   .
d M   lim





Определение 7. Будем говорить, что последовательность
an nN d  статистически фундаментальна, если d A   0,   0.
Естественно возникает вопрос об эквивалентности определений
d
статистической
фундаментальности
и
статистической
фундаментальности. Справедливо следующее
Утверждение 1. Если последовательность an nN статистически
d  статистически
фундаментальна,
то
она
является
и
фундаментальной.
Доказательство. Пусть an nN статистически фундаментальна,
тогда она статистически сходится, и пусть
st - lim an  a .
n 

Положим





K nm  i; j  : 1  i  n  1  j  m  ai  a j   ,



K n1  i : 1  i  n  ai  a  .
2

Покажем, что если i; j   Kn , то либо i  K n1 , либо j  K m1 .
Предположим обратное, т.е. пусть i  K n1 и j  Km1 . Следовательно,
имеет место
ai  a 





 aj  a  .
2
2
Имеем ai  a j  ai  a  a j  a   .

Отсюда следует, что i; j   Knm , а это дает противоречие. В результате
получаем, что имеет место включение
Knm  i; j  : i  Kn1 1  j  m  i; j  :1  i  n  j  Km1 .
Из этого включения следует
i; j  : i  K n1  1  j  m
K nm
lim
 lim

n;m nm
n;m
nm
i; j  : 1  i  n  j  K m1
K n1
K m1
 lim
 lim
 lim
 0.
n;m
n
m m
nm
n
Утверждение доказано.
Прежде чем перейти к выяснению обратной связи, примем
следующее
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Определение
8.
Будем
говорить,
2
статистической плотной в N , если
M  I nm
lim
 1,
n;m
nm
где M  cardM , I nm  I n  I m .

что

M

является
(7)

Множество всех множеств, которые статистически плотны в N 2 ,
обозначим через N st2 . Справедлива следующая
Лемма 3. Из M1 ; M 2  N st2 следует что M1  M 2  N st2 .

Определение 9. Будем говорить, что последовательность an nN

статистически фундаментальна, если для   0, A   N st2 , где





A   i, j   N 2 : ai  a j   .

Пусть an nN статистически фундаментальна. Положим

1 

M nm  i, j   N 2 : ai  a j 
, n, m  N .
nm 

Имеем

M ke  I nm
 1, k ; l  N .
n;m
nm
Следовательно, k; l  N , nk ; ml k ,lN  N , n1  n2  ...; m1  m2  ...:
lim

M ke  I nm k  1 l  1

, n  nk ; m  ml .
nm
k
l
Примем

(8)

Ake  M ke  nk , nk 1  ml , ml 1 ,

и положим

I nnkk 1  nk , nk 1   n : nk  n  nk 1 ,

I mmll 1  ml , ml 1   m : ml  m  ml 1 .
Пусть

M



A

k ;l 0

ke

, n0  m0  1.

Покажем, что M  N st2 . Пусть n; m N 2 произвольная, фиксированная
~~
пара. Ясно, что  k ; l  N 2 : n; m  nk~ , nk~ 1  m~l , m~l 1 .

 

Рассмотрим

M nk~ m~l  I nm . Пусть i; j   M nk~m~l  I nm произвольная

пара. Ясно, что имеет место

ai  a j 

1
.
nk~ m~l

Из i; j   I nm следует , что
~
~
n
m
k1  0;1;...;k , l1  0;1;...;l :i  I nkk11 l ; j  I mll11 1 , т.е.









i; j   I nn

k1  l

k1
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Имеем

ai  a j 

1
1

 i; j   M nk ml .
1 1
nk~ m~l nk1 ml1

В результате получаем
i; j  M nk1 ml1  I nnkk11 l  I mmll11 1  Ank1 ml1  i; j  M  I nm.





Следовательно, имеет место включение
M nk~m~l  I nm  M  I nm  





M nk~ m~l  I nm k~  1 ~
M  I nm
l 1


 ~
~ .
nm
nm
k
l
~~
Совершенно ясно, что из n; m  
следует k ; l   . Тогда из
предыдущего соотношения получаем
1  lim

n;m

M  I nm

 ~lim
~

k ;l 

nm

k~  1~~~l  1 1,
kl


M  N st2 .

В последующем нам понадобятся следующим обстоятельстве. Сперва
заметим, что если
i; j  M nm   j; i M nm , для n; m  N .
По этой причине, легко заметить, что в соотношении (8) не ограничивая
общности, можно взять mk  nk , k  N . Таким образом, в качестве Akl
можно взять следующее подмножество N 2 :

Akl  M kl  nk , nk 1  nl , nl 1  .

(9)

Из (9) непосредственно следует, что имеет место
i; j   M   j; i   M .
Положим
M   i; j   M : i  j.
Покажем, что имеет место

(10)

lim ai  a j  0 .

(11)

i ; j 
i; j M

  1 , где

Пусть   0  произвольное число. Положим n 

x  целая часть числа

x . Тогда для i; j  

A

k ;l n

i; j   M kl  ai  a j

1

kl

имеем

1
1
 2  .
kl n
Отсюда непосредственно следует соотношение (11).
Таким образом, доказано следующее
Утверждение
2.
Пусть
последовательность
an nN d  статистически фундаментальна. Тогда M  Nst2 :


lim ai  a j  0.

i; j M

i ; j 
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XÜLASƏ
BİLAL BİLALOV,
RAZİYYƏ HƏSƏNLİ,
CEMİL KARACAM
BİR QEYRİ-STANDART FƏZADA KOPOVKİN TİPLİTEOREMLƏRVƏ
ONUN STATİSTİK VARİANTLARI HAQQINDA
İşdə cəmlənən funksiyaların Furye əmsalları ilə bağlı qeyri-standart
funksiyalar fəzasına baxılır, bu fəzada Kantoroviç polinomunun yaxınlaşmaları
haqqında teoremlər isbat edilir, onların statistik analoqları alınır. Bunun üçün
statistik fundamentallığın yeni anlayışı daxil edilir ki, bu da klassik anlayışın
bilavasitə analoqu olur.
Açar sözlər: qeyri-standart fəzalar, Kantoroviç polinomu, statistik yığılma
SUMMARY
BILAL BILALOV,
RAZIYYA HASANLI,
JAMIL KARACAM
ON THEOREMS KOROKIN TPY IN ONE
NON-STANDARD SPACE, AND STATISTICAL
OPTIONS
In this paper we consider a non standard space of functions generated by
Fourier coefficients of summable functions, prove theorems on the approximation
of Kantorovich polynomials in these spaces, and obtain their statistical analogues.
In this case, a new concept of statistical fundamentality is introduced, which is a
direct generalization of a similar classical concept.
Key words: non standard spaces, Kantorovich polynomials, statistical
convergence
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TÖRƏMƏNİN TƏTBİQİ İLƏ BƏZİ TƏNLİKLƏRİNİN
HƏLLİ ÜSULLARI
Orta məktəbdə riyaziyyat fənnının tədrisində tənliklərin həlli mühüm yer tutur.
Ona görə də tənliklərin həlli üsullarının öyrədilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Çoxlu elementar məsələlər (bərabərsizliklərin və eyniliklərin isbatı,
tənliklərin tədqiqi və həlli, həndəsə məsələləri və s.) törəmə və inteqralın
köməyi ilə səmərəli həll edilir. Məktəb dərsliklərində və vəsaitlərində bu
problemlərə az yer ayrılır. Ona görə də bu məqalədə məktəb riyaziyyatında
qarşıya çıxan bəzi tənliklərin tədqiqi və həlli üsulları törəmənin tətbiqi ilə
öyrənilmişdir.
Açar sözlər: törəmə, tənlik, teorem, nəticə, parametr, artan, azalan,
funksiya.
Orta məktəbdə riyaziyyat fənnının tədrisində tənliklərin həlli mühüm
yer tutur. Ona görə də tənliklərin həlli üsullarının öyrədilməsinə xüsusi diqqət
yetirilir.
Çoxlu elementar məsələlər (bərabərsizliklərin və eyniliklərin isbatı,
tənliklərin tədqiqi və həlli, həndəsə məsələləri və s.) törəmə və inteqralın
köməyi ilə səmərəli həll edilir. Məktəb dərsliklərində və vəsaitlərində bu
problemlərə az yer ayrılır. Ona görə də bu məqalədə məktəb riyaziyyatında
qarşıya çıxan bəzi tənliklərin tədqiqi və həlli üsulları törəmənin tətbiqi ilə
öyrənilmişdir.
Tənliklərin tədqiqində diferensisal hesabının istifadə edilən əsas
teoremləri
Teorem 1 (Roll teoremi) . Tutaq ki, 1) f (x) funksiyası a; b 
parçasında təyin olunub kəsilməzdir; 2) a; b  aralığında f (x) sonlu törəməsi
var; 3) a; b  parçasının uc nöqtələrində f (a)=f (b). Onda heç olmasa
bir c  a; b  nöqtəsi var ki, f (c)  0 .
Nəticə 1. Əgər diferensiallanan f (x) funksiyası n sayda müxtəlif
nöqtədə sıfra çevrilirsə, onda onun törəməsi ən az (n-1) sayda nöqtədə sıfra
çevrilir.
Teorem 2 (Laqranj teoremi). Tutaq ki, 1) f (x) funksiyası a; b 
parçasında təyin olunub kəsilməzdir; 2) a; b  aralığında f (x) sonlu törəməsi
var. Onda elə c  a; b  nöqtəsi var ki, aşağıdakı bərabərlik ödənilir:
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f (b)  f (a)
 f (c) .
ba
Nəticə 2. Tutaq ki, f (x) funksiyası a; b parçasında təyin olunub kəsilməzdir və a; b  aralığında f (x) sonlu törəməsi var və x(a;b) üçün
f ( x)  0 . Onda x(a;b) üçün f (x)=const=C.
Nəticə 3. Tutaq ki, f (x) və g(x) funksiyaları a; b parçasında təyin
olunub kəsilməzdir və a; b  aralığında f (x) və g (x) sonlu törəmələri var
və x(a;b) üçün f ( x)  g ( x) . Onda x(a;b) üçün f (x)=g(x)+C.
Nəticə 4. Tutaq ki,f (x) funksiyası a; b parçasında təyin olunub kəsilməzdir və a; b  aralığında f (x) sonlu törəməsi var və x(a;b) üçün
f ( x)  C . Onda x(a;b) üçün f (x)=Cx+const.
Teorem 4 (Koşi teoremi). y= f (x) funksiyası a; b parçasında təyin
olunub kəsilməz olarsa və onun uc nöqtələrində müxtəlif işarəli qiymətlər
alarsa, onda a; b  aralığında heç olmasa bir c nöqtəsi var ki, f (c)=0 olur.
Nəticə 5. Əgər y= f (x) funksiyası a; b parçasında monoton
və f (a)  f (b)  0 olarsa, onda f (x)=0 tənliyinin a; b parçasında yeganə kökü
var.
Tənliklərin həllində onun ifadəsinə daxil olan funksiyanın monotonluq
xassəsindən istifadə
Tənliklərin həllində onun ifadəsinə daxil olan funksiyanın monotonluq
xassəsindən istifadə etməklə tənliyin köklərinin sayı və köklərin yerləşdiyi
aralıqlar müəyyən etmək mümkün olur.
1. Funksiyanın monotonluq xassəsindən istifadə edərək
x 3  x  sin x  0 (1)
tənliyinin köklərinin sayını və yerləşdiyi aralıqları müəyyən edək.
Həlli.
.Aydın
görünür
ki,
D x3  x  sin x  (;)
x  1, x  0, x  1 (1) tənliyinin həlləridir. Göstərək ki, bunlardan başqa həll





yoxdur. f ( x)   f ( x) olduğundan f ( x)  x3  x  sin x tək funksiyadır: Ona
görə də x  x0 tənliyin köküdürsə, onda x   x0 da tənliyin köküdür.

f ( x)  3x2 1   cosx törəməsi [1;) aralığında müsbət qiymət alır. Yəni
f ( x)  x3  x  sin x funksiyası [1;) aralığında monoton artır və
f m in (1)  0 . Yəni tənliyin [1;) aralığında yeganə kökü
var: x=1. Onda (;1] aralığında da yeganə kökü var: x  1 .

(1) tənliyini x  x  sin x şəklində yazaq: g(x)  x  x funksiyası
aralığında mənfi, h(x)  sin x funksiyası isə müsbət qiymət alır.
3

3

(0;1)

Deməli, g(x)=h(x) ola bilməz. Bu isə o deməkdir ki, (0;1) aralığında (1)
tənliyinin kökü yoxdur.
3
g(x)  x  x funksiyası (1;0) aralığında müsbət, h(x)  sin x
funksiyası isə mənfi qiymət alır. Deməli, g(x)=h(x) ola bilməz. Bu isə o
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deməkdir ki, (1;0) aralığında da (1) tənliyinin kökü yoxdur. Beləliklə, (1)
tənliyinin həlləri x  1, x  0, x  1-dir.
2. a x  b x  c x , ( a, b, c)  0; (a, b, c)  1, (a  c, b  c) şəklində
tənliyiklərin həlli.
Tənliyi aşağıdakı şəkildə yazaq:
x

x

a b
      1.
c c

(;)

Tənliyin təyin oblastı
siyası

(;) aralığında kəsilməzdir.
x

x

x

a b
-dur. f ( x)        1 funkc c
x

a b
b
a
f ( x)    ln    ln .
c c
c
c
f ( x)  0 funksiya (;) aralığında azalır. a+b=c olarsa, onda
şifahi olaraq müəyyən etmək olur ki, x=1 tənliyin köküdür. Nəticə 5-ə görə
verilmiş tənliyin başqa kökü yoxdur.
f (0)  1  0 . Ona görə də tənliyin (;0] aralığında kökü ola bilməz.
a
b
 1,  1 olduğundan həmişə elə x  x0  0 ədədi var ki,
c
c
x0
x0
a
b
f ( x0 )        1  0
c
c
olsun. Nəticə 5-ə görə [0;) aralığında tənliyin yeganə kökü var.
5 x  6 x  11x tənliyini həll edək.
Həlli. Göründüyü kimi, x=1 bu tənliyin həllidir. İsbat edək ki, başqa
x
x
5 6
həlli yoxdur. Tənliyi       1 şəklində yazaq. Tənliyin təyin oblastı
 11   11 
x

x

5
6
(;) -dur. f ( x)        1 funksiyası (;) aralığında
 11   11 
kəsilməzdir. f ( x)  0 olduğundan təyin oblastında monoton azalandır. Nəticə
5-ə görə verilmiş tənliyin yeganə kökü var və x=1.
Bu iki nümunədən belə bir nəticə alırıq ki, tənlik f ( x)  g ( x) şəklində
yazıldıqda, əgər f (x) monoton artan (azalan), g (x) monoton azalan (artan)
olduqda tənliyin yalnız bir kökü ola bilər.
Tutaq ki, f (x) monoton artan g (x) monoton azalandır. Fərz edək ki,
f ( x)  g ( x) tənliyinin iki kökü var: a və b, (a  b) .
f (a)  g (a), f (b)  g (b) . Digər tərəfdən f (x) monoton artan olduğundan
f (a)  f (b) və g (x) monoton azalan olduğundan g (a)  g (b) . Bu isə
ziddiyyət əmələ gətirir.
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Parametrdən asılı tənliklərin həlli
Parametrdən asılı tənliklərin tədqiqində əsasən, parametrin hansı
qiymətlərində tənliyin köklərinin olduğu, köklərin hansı aralıqlarda yerləşdiyi
və yeganə kökünün olması araşdırılır. Elə tənliklər var ki, onların kökləri şifahi
təyin edilir. Lakin tənliyin digər köklərinin olub olmadığı məlum olmur.
Törəmənin tətbiqi ilə tənliyin şifahi görsənməyən köklərinin olub olmadığı
müəyyən edilir.
Parametrdən asılı tənliklərin köklərinin sayını törəmənin tətbiqi ilə həm
qrafik təsvirlərdən istifadə etməklə, həm də analitik təyin etmək olur.
Qrafik təsvirlərdən istifad üsulu aşağıdakı ardıcıllıqdan ibarətdir:
1) x dəyişənindən və a parametrindən asılı birdəyişənli tənliyində a parametrini
x-in funksiyası kimi ifadə etmək mümkün olmalıdır: a=f(x);
2) xOa koordinat müstəvisində a=f(x) funksiyasının qrafiki qurulur;
3) əgər a=const düz xətti a=f(x) funksiyasının qrafikini kəsmirsə, onda a
parametrinin bu qiymətlə- rində tənliyin həlli yoxdur; əgər bir, iki, üç və s.
nöqtədə kəsirsə, onda a parametrinin həmin qiymətlərində bir, iki, üç və s.
sayda kökü var.
3. 2  ax (2)
tənliyinin kökləri sayını və yerləşdiyi aralıqları a parametrindən asılı olaraq
tapaq.
Həlli. Birinci üsul. Tənliyin ifadəsindən görqünür ki, a parametri və x
müxtəlif işarəli olduqda tənliyin mənası yoxdur: ( a  0, x  0 ) və ya
x

( a  0, x  0 ).
Törəmənin tətbiqi ilə (2) tənliyini qrafik təsvir vasitəsi ilə həll edək.
Tənlikdən a-nı x-dən asılı tapırıq: a( x) 

2x
. Göründüyü kimi
x

D(a)  (;0)  (0;) və bu aralıqda kəsilməzdir.
2 x ( x ln 2  1)
1
a( x) 
a( x)  0  x 
 log 2 e ;
,
2
x
ln 2
a( x)  0  x   ;0  0; log 2 e ;
a( x)  0  x  log e2 .
 ;0  0; log e2  aralığında a(x) funksiyası azalır, loge2 ;
aralığında artır. Deməli, a (x ) funksiyası x  log e2 nöqtəsində minimum
qiymət alır:

e
 e ln 2 .
log e2
lim a( x)  0 , lim a( x)  . lim a( x)  , lim a( x)   .
xmin  log e2 , amin 

x

x

x0

x0

a (x) funksiyasının qrafiki sxematik olaraq şəkildə təsvir edilmişdir.
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a
a  const  e ln 2

0  a  e ln 2

e ln 2


0

a  e ln 2



loge2

x
a0

Qrafikdən görünür ki, a  e ln 2 tənliyin iki, a  e ln 2 və
a  0 olduqda bir kökü var, a  [0; e ln 2) olduqda kökü yoxdur.
İkinci üsul. Törəmənin tətbiqi ilə (2) tənliyini analitik həll edək. a
parametri və x eyniişarəli olmalıdır. Əvvəlcə a  0, x  0 qəbul edək. Bu
x
halda tənliyin kökü 0;  aralığında yerləşəcək. f ( x)  2  ax funksiyasını
araşdıraq.

f ( x)  2x ln 2  a,
a
,
ln 2
a
f (x)  0  2 x ln 2  a  0  x  log 2
,
ln 2

f (x)  0  2 x ln 2  a  0  x  log 2

f (x)  0  2 x ln 2  a  0  x  log 2

a
.
ln 2

Şərtə görə x  0 ollduğundan a  ln 2 olmalıdır.
a 
f ( x)  2x  ax funksiyası 0; log 2
Deməli,
ln 2 

a


azalır, log 2
; aralığında artır.
ln 2



aralığında


f (0)  1  0 və f ()  0 . Teorem 5-ə görə tənliyin 0; log 2
ln 2 

a

a


və log 2
; aralıln 2



a 

ğında kökünün olması üçün f  log 2
  0 olmalıdır. Yəni
ln 2 

a
a
 a log 2
 0.
ln 2
ln 2
Buradan

a2

1
ln 2

 ln 2  e ln 2 .
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Beləliklə, а əmsalı (3) şərtini ödədikdə tənliyin iki kökü olur. Və bu
a
a 



köklərdən biri  0; log 2
;   aralığında
 aralığında, digəri log 2
ln 2 
ln 2 


1
yerləşir. a  e  ln 2 olduqda isə tənliyin yeganə kökü olur: x 
 log e2 .
ln 2
a  0; e ln 2 olduqda tənliyin kökü olmur. Yəni y  2 x və y  ax
fuksiyalarının qrafikləri kəsişmir.
Xüsusi halda, a  2 olduqda 2 x  2 x tənliyini alırıq. Göründüyü kimi
2 
2



x  1, x  2 tənliyin kökləridir: 1   0; log 2
; .
 , 2  log 2
ln 2 
ln 2 


İndi fərz edək ki, a  0 . Onda x  0
və x  (;0) üçün

f ( x)  2 x ln 2  a  0 . Deməli,
a  0 və x  0 olduqda
x
f ( x)  2  ax funksiyası artandır və x   olduqda f ( x)  0 və
f (0)  1  0 . Teorem 4 və nəticə 5-ə görə verilmiş tənliyin yeganə kökü var.
1
olarsa, onda tənlik
2
1
2x   x
2
şəklinə düşür və tənliyi kökü x  1-dir.
4. Ümumiləşdirmə. b x  ax (b  0, b  1) tənliyinin həlli.
1. Əvvəlcə a  0, x  0, b  1 qəbul edək. Bu halda tənliyin kökü
0;  aralığında yerləşəcək. f (x)  b x  ax funksiyasını araşdıraq.
Xüsusi halda a  

f ( x)  b x ln b  a,
a
,
ln b
a
f (x)  0  b x ln b  a  0  x  log b
,
ln b

f (x)  0  b x ln b  a  0  x  log b

f (x)  0  b x ln b  a  0  x  log b

a
.
ln b

Şərtə görə x  0 ollduğundan a  ln b olmalıdır.
a 

x
Deməli, f ( x)  b  ax funksiyası 0; log b
aralığında azalır,
ln b 

a


log
; aralığında artır.
b

ln b

a 
f (0)  1  0 və f ()  0 .Teorem 5-ə görə tənliyin 0; log b
və
ln b 

a


log b ln b ; aralığın-
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a 

da kökünün olması üçün f  log b
  0 olmalıdır. Yəni
ln b 

a
a
 a log b
0.
ln b
ln b
Buradan
1
ln b

a  b  ln b  e ln b .
(4)
Beləliklə, а əmsalı (4) şərtini ödədikdə tənliyin iki kökü olur. Və bu
a
a 



köklərdən biri  0; log b
;   aralığında
 aralığında, digəri log b
ln b 
ln b 


1
yerləşir. a  e  ln b olduqda isə tənliyin yeganə kökü olur: x 
 log 2 b .
ln b
a  0; e ln b 
olduqda tənliyin kökü olmur ( a  0, x  0 ). Yəni
y  b x və y  ax fuksiyalarının qrafikləri kəsişmir.
2. İndi isə a  0, x  0, 0  b  1 qəbul edək. Bu halda
f ( x)  b x ln b  a və x  (0;) üçün f ( x)  b x ln b  a  0
və

f (0)  1  0, lim (b x  ax)  0 , f (0)  f ()  0
x

olduğundan (0;) aralığında tənliyin yeganə kökü var.
3. a  0, x  0, b  1 qəbul edək. Bu halda

(b x  ax)  1,
f ( x)  b x ln b  a  0 və xlim
0
lim (b x  ax)  0, f (0)  f ()  0

x 

olduğundan ( : 0) aralığında tənliyin yeganə kökü var.
4. a  0, x  0, 0  b  1 qəbul edək.

f (x)  0  b x ln b  a  0  x  log b
x  0 olduğundan a  ln b olmalıdır.
f (x)  0  b x ln b  a  0  x  log b

a
,
ln b

a
( ln b  0 olduğuna görə),
ln b

f (x)  0  b x ln b  a  0  x  log b

a
.
ln b

a 

x
Deməli, f ( x)  b  ax funksiyası   ; log b
aralığında artır,
ln b 

a 

log b ln b ;0  aralığında azalır.
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f (0)  1  0

və

f ()  0 .

Teorem

5-ə

a 
a 


və log b
;0  aralığında kökünün
  ; log b

ln b 
ln b 


a 

f  log b
  0 olmalıdır. Yəni
ln b 

a
a
 a log b
0.
ln b
ln b
Buradan

ab

1
ln b

görə
olması

tənliyin
üçün

 ln b  e ln b

(7)
Beləliklə, а əmsalı (7) şərtini ödədikdə tənliyin iki kökü olur. Və bu
a 
a 


köklərdən biri   ; log b
aralığında, digəri log b
;0  aralığında

ln b 
ln b 


1
yerləşir. a  e  ln b olduqda isə tənliyin yeganə kökü olur: x 
 log be .
ln b
x
a  (e ln b;0) olduqda tənliyin kökü olmur. Yəni y  b və y  ax
fuksiyalarının qrafikləri kəsişmir.
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РЕЗЮМЕ
ЯГУБ МАМЕДОВ,
AБДУЛЛА ГАСАНОВ
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОИЗВОДНОГО
Решение уравнений в преподавании математики в средней школе
занимает важное место. Поэтому особое внимание уделяется обучению
методам решения уравнений. Многие элементарные вопросы
(доказательство неравенств и тождеств, исследование и решение
уравнений, вопросы геометрии и т. д.) эффективно решается с помощью
производного и интеграла. В школьных учебниках и пособиях мало места
отводится этим проблемам. Поэтому в этой статье изучены методы
решения и исследования некоторых уравнений, встречающихся в
школьной математике, с применением производного.
Ключевые слова: производное, уравнение, теорема, результат,
параметр, увеличение, уменьшение, функция
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SUMMARY
YAGUB MAMMADOV,
ABDULLA HASANOV
METHODS OF SOLVING SOME EQUATIONS WITH THE
APPLICATION OF DERIVATIVES
The solution of equations in the teaching of mathematics plays very
important role at sekondale school. That is why special attention is given to
teaching of solution methods of equations. Many elementary problems (proof
of inequalities and equalities, exploration and solution of equations, geometric
problems, etc.) are effectively solved by the help of derivative and integral. In
scohool textbooks and aids less attention is given to these problems. Therefore,
research and methods of solutions of some equations which are met in school
maths taught by means of derivative application.
Key words: derivative, equation, theorem, result, parameter, increase,
decrease, function
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REGULARITY OF SOLUTIONS HIGHER ORDER
ELLIPTIC EQUATIONS WITH VMO COEFFICIENTS
IN ORLIC-MORREY SPACE
Summary. In generalized Orlicz-Morrey spaces integral operators
generated by Calderon-Zygmund operator and their commutators with BMO
functions are considered. We used the obtained estimates to study regularity of
solution of the Dirichlet problem for higher order elliptic equations with
discontinuous coefficients.
Key words:generalized Orlicz-Morrey spaces, elliptic equations,
integral operator, maximal operator
1. Introduction.
In [4] Chiarenza and Frasca show boundedness the Hardy-Littlewood
maximal operator in

L p, R n  that allows them to prove boundedness of

fractional and classical Calderon-Zygmund operators in these spaces. The
integral operators of that kind appear in the representation formulas of the
solutions of elliptic and parabolic equations. Thus the continuity of the
Calderon-Zygmund integrals implies regularity of the solutions in the
corresponding spaces. For more recent results on boundedness and continuity
of singular integral operators in generalized Morrey and new functional spaces
and their application in the differential equations theory is obtained(see
[1,2,3,7,8,9,12,15,16] ) and the references there.
The following notations will be used:

D u 



1

 u
2

n

,   1   n

x1 x2 xn
Br  B( x0 , r)  x  Rn : x  x0  r , 2Br  B( x0 ,2r).
  R n is domain and r    Br ( x), x  .









Rn  x  Rn : x  ( x, xn ), x  Rn1, xn  0 .

Br  B ( x0 , r)  B( x0 , r)  Rn .
The better C is used for various positive constants.
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2. Preliminaries.
A function

 : [0,]  [0, ] is called a Young function if  is
lim (r )  (0)  0
left-continuous,
and

convex,

r 0

lim (r )  ()  .

r 0

From the convexity and (0)  0 it follows that any Young function
is increasing.
We say that    2 , if for any a  1, there exists a constant Ca  0

(at)  Ca(t ) for all t  0 . A young function  is said to
satisfy the  2  condition, denoted also by   2 , if for some k  1
1
(r )  (kr), r  0.
2k
The function (r )  r satisfies the 2  condition but does not
such that

satisfy the

 2  condition. If 1  p  , then (r )  r p satisfies both the

conditions. The function

(r)  er  r  1 satisfies the  2  condition but

2  condition.
For a Young function  , the set


n
L R   f  L1,loc R n :  k f ( x) dx   for some k  0 is

Rn

does not satisfy the

 

 

 n  endowed with the natural

called Orlicz space. The space L,loc R
topology is defined as the set of all functions
all balls

 

 

n
f such that f xB  L R for

B  R n . L Rn is a Banach space with respect to the norm


 f ( x) 


dx  1,
f L  inf   0 :  

  


Rn

see, for example, [13].
3. Definitions, statement of the problem.
In the present section we give the definitions of the functional spaces to
n
which the coefficients and the data of the problem. The domain   R if
Reifenberg flat domain (see [10]).
Let  :   R  R be a measurable function and 1  p   . The

M , () consists of all f  L,loc 
1
f M ,   sup  1( x, r ) 1 B( x, r )  f L B( x,r ).




x,r 0

generalized Orlicz-Morrey space
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 we define M , () taking
f  L  and r instead of B( x, r ) in the norm above.
The generalized Sobolev-Orlics-Morrey space Wm,,  consists of
all Sobolev functions u WM  with distributional derivatives

For any bounded domain

D su  M ,  endowed with the norm

  Ds f



m, ,

uW

 M

M , 

.

0

The space

W2m, ,   W m,  consists of all functions
0

u W2m,   W m,  with D su  M ,  and is endowed by the
0

same norm. Recall that
the norm in Wm, .

W m,  is the closure of C0   with respect to

 

Let a  L1,loc R n and

aBr 

1
a( y)dy is the mean integral of
Br B
r

a. We say that
1. a  BMO (bounded mean oscillation, [11]) if

1
 a( y)  aBr dy  .
B
r
R0 Br ,r R
Br
The quantity a * is a norm in BMO modulo constant function under
a *  sup sup

whish BMO is a Banach space.
2. a VMO (vanishing mean oscillation, [14]) if a a  BMO and

1
 a( y)  aBr dy  0.
R0
R0 Br ,r R Br B
r
The quantity  a (R) is called VMO-modulus of a. For any bounded
lim  a ( R)  lim

sup

  R n we define BMO and VMO taking a  L1 and
r instead of Br in the definition above.
We study continuity in the spaces M  , certain sublinear integrals

domain

and their commutators with BMO functions and used these results to regularity
of solutions the Dirichlet problem for a higher order a linear uniformly elliptic
operator with VMO coefficients. This problem is firstly studied by Chiarenza,
Frasca and Longo in pioneer works [5], [6].
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4. Main results.
We consider the Dirichlet problem for higher order linear equation

Lu   a ( x) D D  u( x)  f ( x)


 ,   2m

0



u

W


W

m, 
2m, ,


a.a. x  

subject to the following conditions:
a) operator L uniform ellipticity: there exists a constant   0, such that
1  m   a ( x) j j    m ,
   2m
n

(1)

(2)

a.a. x  ,   R ,
a ( x)  a ( x).

The last assumption impulse immediately essential boundedness of the
coefficients a ( x)  L  .

a ( x) VMO and f  M ,  with
1  p   and  :   R  R measurable.
Theorem. Let u Wm, ,loc  and L be a linear uniformly elliptic
operator with VMO coefficients such that Lu  M m, ,loc  with
  2  2 and  satisfying

1( x, s)  1 n dt
t 

1

lu
ess
inf
 (t )  C ( x, r )



1 n 

r
t

 t s  (s ) 
r
n
 
for all x R and r  0 . Then D D u  M , ,  ,   2m, for
any      and
D D  u
 C u M   Lu M  ,
 ,
 ,
M , 


where the constant depends on known quantities and dist , .
b) regularity of the data
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РЕЗЮМЕ
ТАХИР ГАДЖИЕВ,
КЕНУЛЬ ЯСИНЛИ
РЕГУЛЯРНОСТЬ РЕШЕНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
ВЫСШЕГО ПОРЯДКА С КОЭФФИЦИЕНТАМИ
VMO НА ПРОСТРАНСТВАХ ОРЛИЧ-МОРРИ
В обобщенных пространствах Орлича-Морри рассматриваются
интегральные операторы порожденные оператором Кальдерона-Зигмунда
и их коммутаторы с ВМО функциями. Полученные оценки применяются
к изучению регулярности решений задачи Дирихле для эллиптических
уравнений высокого порядка с разрывными коэффициентами.
Ключевые слова: обобщенные пространства Орлича-Морри,
эллиптическаяуравнения,
интегральный
оператор,
максимальный
оператор
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XÜLASƏ
TAHİR HACIYEV,
KÖNÜL YASİNLİ
ORLIÇ-MORRI FƏZASINDA SOO ƏMSALLI YÜKSƏK TƏRTİBLİ
ELLİPTİK TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNİN REQULYARLIĞI
Ümumiləşmiş Orliç-Morri fəzalarında Kalderon-Ziqmund operatorunun
yaratdığı inteqral operatorlara baxılır. Alınmış qiymətləndirmələr kəsilən
əmsallı yüksək tərtib elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin həllərinin
requlyarlığının öyrənilməsinə tətbiq edilir.
Açar sözlər: ümumiləşmiş Orlic-Morri fəzası, elliptik tənlik, inteqral
operator, maksimal operator
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VERİLƏNLƏR BAZASI HAQQINDA ÜMUMİ ANLAYIŞ VƏ SQL
SORĞU DİLİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ TƏCRÜBƏSİNDƏN
Məqalədə VBİS haqqında ümumi məlumat verməklə, ondan istifadə
üçün zəruri məlumatlar verilmişdir. Burada MS SQL serverdə suala cavab
vermək və tədqiqatımızdan alınan nəticəni istifadəçilərə asanlıqla çatdırmaq
qaydası izah edilmişdir. Tələbələrin maraqlarına uyğun tapşırıq nümunələri də
göstərilmişdir.
Açar sözlər: verilənlər bazası, obyekt, sorğu, model, şəbəkə, münasibət
Əvvəllər verilənlər, yəni müxtəlif obyektlər haqqındakı məlumatlar kağız
üzərində saxlanılırdı. Lakin, zaman keçdikcə məlumatların həcminin artması,
obyektlərin çoxalması onlara aid olan bu verilənlərin idarə olunmasını
çətinləşdirdi. Ən sadə məsələyə baxaq: 50000 tələbənin təhsil aldığı və
minlərlə müəllim heyyətinin çalışdığı hər hansı universitet təsəvvür edək. Bu
qədər tələbənin və müəllimlərin məlumatlarını kağız üzərində saxlayaraq
onlara müraciət etmək, onları dəyişdirmək və onların idarə olunması
baxımından bir sıra çətinliklər törədə bilər. Buna görə də məlumat, yəni verilən
dediyimiz bu anlayışın digital, yəni rəqəmsal sistemlərə köçürülməsi zərurəti
yarandı. Lakin məlumatların rəqəmsal sistemlərə köçürülməsi onların rahat
idarə olunması məsələsinin də müzakirə olunması zərurətini yaratdı. Çünki,
məlumatların bir kompüterə köçürməklə yaranan problemləri, məsələləri həll
olunmurdu. Buna görə də böyük həcmli məlumatların idarə olunmasını, onlar
üzərində dinamik işləyə bilmək imkanlarını təmin etmək üçün verilənlər
bazası anlayışı meydana çıxdı. Məlumatların sürətli əldə olunması, onların
təhlükəsizliyi, onların bütövlükdə qorunması, onların rahat şəkildə
dəyişdirilməsi və yerinə yeni məlumatların, yəni verilənlərin qoyulması,
silinməsi yaxud məlumatlar üzərində tranzaksiya əməliyyatlarının yerinə
yetirilməsi və.s verilənlər bazası anlayışının nə qədər vacib bir anlayış
olduğunu diqqətə çatdırır. Verilənlər bazası və ya məlumat bazası (Database)
özündə saxladığı məlumatları məlumat bazası faylları adlanan xüsusi struktura
malik fayllarda saxlayır. Bu fayllar qeyd olunduğu kimi xüsusi struktura malik
olduğu üçün əməliyyat sistemləri özlərində təyin olunmuş standart
funksiyalarla bu faylları açıb oxuya bilmir, yəni bu faylları tanımır. Nəticə
etibarilə bu mürəkkəb quruluşa malik fayllarla işləyə bilmək üçün əlavə
proqramlara ehtiyac duyuldu ki, bu proqramlar yaxud proqramlar toplusuna
verilənlər bazası idarə etmə sistemləri ( Database Management System) adı
verildi. MS SQL Server, Oracle, MySQL və. s digərləri VBİS- ə aid edilir. Bu
idarəetmə sistemləri bir- birindən öz imkanlarına görə fərqlənir. Biz idarəetmə
sistemlərinə məlumat bazası üzərində hansısa əməliyyatı etmək əmrini xüsusi
bir yeganə dil olan SQL sorğu dili ilə deyə bilirik. VBİS bizim onlar üçün təyin
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etdiyimiz tapşırıqları SQL adlanan sorğu dili vasitəsilə müəyyənləşdirə bilir.
Bu dil idarəetmə sistemlərinin tanıdığı, yəni dəstəklədiyi yeganə dildir.
Verilənlər bazasının öyrənilməsini yüngülləşdirən və ondan səmərəli şəkildə
istifadə istifadəçilərin elə informatik biliklərini formalaşdırır. Ona görə də bu
dilin tələbələrə öyrədilməsi olduqca vacibdir. Ona görə məqalədə MS SQL
Serverin idarə olunması üçün sorğuların icrası mexanizmi və SQL dilində
təyin olunmuş əsas DML və DDL əməliyyatlarının idarəetmə sistemlərində
əsas mövqeyindən bəhs edilir. Nə üçün məhz MS SQL Server sualına cavab
vermək və tədqiqatımızdan alınan nəticəni istifadəçilərə asanlıqla çatdıra
bilmək üçün istifadəçilər üçün yararlı olduğunu düşündüyümüz funksiyalarını
sadalayaq:
1. SQL Sеrvеr-in mühüm imkanlarından biri sistеmin cari paramеtrlərinin və
funksiоnal şərtlərinin dəyişilməsi zamanı оnun yüksək dərəcədə sazlanması və
adaptasiya оlunmasıdır. Bеlə ki, vеrilənlərin əlavə еdilməsi zamanı VB faylları
və tranzaksiyalar jurnalı avtоmatik оlaraq gеnişlənir. Faylların ilkin və
maksimal ölçüləri və həmçinin gеnişlənmə addımının ölçücü VB-nin
yaradılması vaxtı göstərilir.
2. SQL Sеrvеr əməliyyat sistеminin xidmətləri kimi rеallaşdırılır. Bu da оnun
əməliyyat sistеminin bir hissəsi kimi işləməyinə, öz statusunun və hüquqlarının
оlmasına və baxılan anda işləyən istifadəçidən asılı оlmamasına imkan vеrir.
3. SQL Sеrvеr-in bütün variantları adi VBIS-dən tələb оlunan
xaraktеristikaların əksəriyyətinə malikdirlər.
4. SQL Sеrvеrin 2000 və 2005 variantlarında 4 qоvşaqdan ibarət оlan klastеr
yaratmaq və klastеrin idarə еdilməsini sadələşdirmək imkanı var.
5. Sеrvеri ayrıca tətbiqi prоqram kimi işə salmaq imkanı var.
6. SQL Sеrvеr sistеminin idarə еdilməsi üçün instrumеntal vasitələr sеrvеrin
instalyasiyası zamanı və ya ayrıca quraşdırıla bilər. Bu isə administratоrun iş
yеrinin digər kоmpütеrdə təşkil еdilməsinə imkan vеrir [1].
Müasir şəraitdə verilənlər bazasının yaradılması və idarə edilməsi
istifadəçilərin praktik fəaliyyətə, maddi istehsalatda əməyə, fizika, astronomiya
və kosmonavtikanin müasir problemlərini başa düşməyə imkan verən çox
mühüm və zəruri elementidir. İnkişaf etmiş verilənlər bazasının yaradılması və
idarə edilməsilə işləmək bacarıqları mühəndis- texniki işçilərə, hərbçilərə və
ixtiraçılara, bir sıra sahələrin işçilərinə, nəhayət, real fiziki fəzaya müasir
baxışların başa düşülməsi üçün hamıya lazımdır.
Kompüterdə verilənlər bazasını bir neçə üsulla yaratmaq olar :
1. Basic, Pascal, C++ və.s kimi proqramlaşdırma dilləri vasitəsilə
2. Verilənlər bazasının idarə olunması sistemi adlandırılan (VBİS) xüsusi
proqram mühitində.
MS SQL Server məlumat bazaları sisteminin idarə olunması üçün bir vasitədir.
Verilənlər bazasının beş əsas modeli var:
1.iyerarxik
2.şəbəkə
3.“Relational” və ya münasibətli verilənlər bazası
4.Obyekt-münasibətli (Object-relational)
5.NoSQL
Bu modellərdən iyerarxik və şəbəkə modelləri erkən modellər sayılır və halhazırda demək olar ki, istifadə olunmur [1].
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İyerarxik- Bu modeldə bir qayda olaraq hər bir obyekt özündən yuxarı
səviyyəli yalnız bir obyektə tabe ola bilər. Belə model ağacvari qraflarla təsvir
edilir.
Şəbəkə- İyerarxik modeldən fərqli olaraq ixtiyari bir obyektə bir neçə obyekt
tabe ola bilər.
“Relational” və ya münasibətli verilənlər bazasıErkən modellərin
çatışmamazlığı ondan ibarətdir ki, belə bazalar proqram təminatında tam
müstəqil deyildir. Daha dəqiq desək, əgər verilənlərin strukturunda dəyişiklik
edilirdisə, proqram təminatında da dəyişiklik etmək lazım gəlirdi. “Relational”
və ya münasibətli modelini ilk dəfə 1970-ci ildə Edgar Frank Codd təqdim etdi.
O, öz modelinin yeni əsası kimi riyaziyyatın iki sahəsini götürdü.
1.Çoxluqlar nəzəriyyəsi
2.Predikatlar məntiqi və hesabı
Obyekt-münasibətli (Object-relational)- verilənlər modelinə obyektyönümlü
proqram təminatında olan elementlərin əlavə edilməsi nəticəsində yaranmışdır.
Verilənlərin yeni tipləri yarandıqca proqramçı bu tip verilənləri proqram
təminatında özü idarə etməli idi. Çünki, verilənlər bazasının idarəetmə
sistemləri bu tip verilənləri dəstəkləmirdi. Obyekt-münasibətli verilənlər
modeli bu çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün yaradılmışdır. Obyektmünasibətli verilənlər modelində çalışan verilənlır bazasının idrəetmə
sistemləri (VBİS) – Oracle Database, PostgreSQL, İnformix, və sair kimi
adlanır [3].
NoSQL- Son zamanlarda noSQL (“Not only SQL – Yalnız SQL deyil)
yaranmağa başladı. Bu tip verilənlər modelinin əsas çatışmazlığı iri həcmli
verilənlərin yerləşdirilməsidir.
Bu dilin sintaksisi ingilis dilinə uyğun şəkildə qurulmuşdu. Bu dil ingilis dilinə
uyğun bir sintaksisdə olduğuna görə istifadəçilər tərəfindən istifadəsi sadələşdi.
Müqayisə operatorları – İki ifadəni müqayisə edir. Əgər belə müqayisə
münasibəti doğrudursa, bu operatorun nəticəsi true, yəni doğru, əgər müqayisə
münasibəti doğru deyilsə, bu operatorun nəticəsi false, yəni yalnışdır.
Müqayisə operatorları select əmrinin where şərtində istifadə olunur. Müqayisə
operatorları adətən ədəd tipli verilənlərlə istifadə olunur. Lakin text, entext və
image tiplərindən başqa qalan bütün tiplərdə istifadə oluna bilər.
Tutaq ki, VBİS yuxarıda qeyd etdiyimiz şəkildə verilmişdir, indi müqayisə
operatorları ilə lazım olan sorğuları cavab olan tapşırıqlar quraq.
Müqayisə operatorları aşağıdakı kimidir:
Cədvəldə göstərilən müqayisə operatorları mövcuddur. Son üç operator
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standarta uyğun deyildir və t-sql dialektinin özünəməxsus əlavəsidir. Bu
operatorlara nümunə üzərində baxaq.
Bizə tanış olan pubs bazası üzərində işləyək, titles, yəni kitabların adı

cədvəlində bütün məlumatları alaq [4].
Tapşırıq 1. Biznes mövzusuna aid kitabların adlarını təyin edin.
İndi isə qoyulan tapşırığa əsasən şərtimizi təyin edək.

Burada əsas iki şərtə diqqət yetirmək lazımdır. Biz sətir tipli verilənlərlə
işləməliyik. Buna görədə mətni `` işarəsi daxilində yazmalıyıq və “=”
operatorundan istifadə edilir. Burada yadda saxlamaq lazımdır ki, sətir tipli
verilənlər müqayisə ediləndə “=” operatorundan sonra mətn tam olaraq
yazılmalıdır.
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Tapşırıq 2. “ Life Without Fear ” adlı kitabı barədə bütün məlumatları təyin
edin.
Bunun üçün belə bir sorğu yazaq.

Əgər burada hər hansı bir hərf və söz buraxılsa və ya səhv yazılsa, sorğunun
icrası zamanı heç bir nəticə əldə olunmaz. Məsələn, Fear sözünü yazmasaq heç
bir nəticə alınmaz.
Buna görə də mətn dəqiq olaraq tam şəkildə yazılmalıdır.
Digər operatorlara baxaq. Yuxarıda verilən sorğuda “ > ” operatorundan
istifadə edək.
Nəticədə 14 sətir alırıq. Sorğunun icrasına diqqət yetirək. Business sözü b hərfi
ilə başladığından nəticəd b hərfindən sonra gələn bütün hərflərlə başlayan kitab
növlərini görürük. Yəni, b hərfindən böyük olan hərflər istifadə edildi. Sadəcə
olaraq Sql Serverin Database Engine sistemi ingilis dilinin əlibasında b
hərfindən sonra gələn yəni, serverin anlamında böyük olan hərfləri tapdı və bu
hərflərlə başlayan tipləri nəticədə əks etdirdi. Eynilə “ < ” operatorunu
götürsək, heç bir nəticə almırıq çünki, b hərfindən kiçik, yəni əlifbada ondan
əvvəl gələn hərflə başlayan kitab tipi yoxdur.
Adətən mətn tipli verilənlərlə “ = ” operatoru istifadə olunur və qalan “ > ”, “ <
” və.s operatorlardan nadir hallarda istifadə edilir. “ > ”, “ < ” operatorları
adətən ədəd tipli verilənlərlə istifadə olunur. Bu deyilənlərə nümunə üzərində
baxaq.
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Bu dəfə kitabların qiyməti sütunu ilə işləyəcəyik.
Bu xarakterli tapşırıqlardan müstəqil olaraq tələbələrə həll etməyi tapşırmaq
lazımdır. Sonra isə tapşırıqları xarakterini dəyişməklə bu işi mütəmadi olaraq
yerinə yetirmək tələıbələr üçün olduqca faydalı olacaqdır.
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РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФАТ ПАЛАНГОВ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАЗЕ ДАННЫХ СЕРВЕРА MS SQL И
ИЗ ОПЫТА ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья содержит общие сведения о системах управления базами
данных и предоставляет необходимую информацию для их
использования. В ней констатируется, как можно ответить на вопрос о
сервере MS SQL и как легко доставить пользователям результаты наших
исследований. Примеры заданий приведены в интересах студентов.
Ключевые слова: база данных, объект, запрос, модель, сеть,
отношение
SUMMARY
ABULFAT PALANGOV
GENERAL CONCEPTION ABOUT DATABASE AND
FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING
THE SQL QUESTIONING LANGUAGE
The article provides general information about Database Management
Systems and necessary information for its use. Here the rule how answer the
question on the MS SQL server and how to easily deliver the results of our
research to users were explained. Examples of assignments are also shown due
to the interests of students.
Key words: database, object, query, model, network, attitude
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İKİNCİ GÖRKƏMLİ LİMİT VƏ ONUN YENİ İSBATI
Məqalədə ikinci görkəmli limitin yeni isbatı verilmiş və klassik isbatla
müqayisə olunmuşdur. İkinci görkəmli limitlə eyni nəticəyə gətirən ardıcıllıqlar
haqqında və e ədədinin iştirak etdiyi düsturlar haqqında qısa məlumatlar
verilmişdir.
Açar sözlər: isbat, limit, e ədədi, tətbiq
Bütün müasir ədəbiyyatda ikinci görkəmli limitə gətirən
n

 1
xn  1  
 n
ardıcıllığının limitinin mövcud olduğu “Monoton artan və yuxarıdan məhdud
ardıcıllığın limiti var” teoreminə əsaslanaraq isbat olunur. Bunun üçün
ardıcıllığın ümumi həddi binom kimi açılır və aşağıdakı kimi çevrilir
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xn bu şəklə salındıqdan sonra xn1 ona uyğun olaraq yazılır.
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Bundan sonra xn və xn1
müqayisə olunur. Hər iki cəmdəki hədlərin hər biri müsbətdir. Birincinin
ikincidən başlayaraq hər bir həddi ikincinin uyğun həddindən kiçikdir və bir
müsbət həddi də azdır. Yəni xn  xn1 , ardıcıllıq monoton artandır.
Ardıllığın yuxarıdan məhdud olduğunu göstərmək üçün onun sonuncu
ifadəsindən aşağıdakı bərabərsizliyi alırlar
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Deməli ardıcıllıq monoton artan və yuxarıdan məhduddur. Monoton
ardııcıllığın limiti haqqındakı teoremə əsasən onun limiti var. Onu Eylerin
təklif etdiyi kimi e hərfi ilə işarə edirlər.
n
 1
e  lim xn  1   , 2<e<3
n
 n
Yeni üsul.
Yuxarıdakı isbatdan görünür ki, ardıcıllığın monotonluğu
birbaşa deyil dolayı yolla isbat olunur. İzahatla birlikdə limitin mövcudluğu
çox vaxt aparır. Limitin mövcudluğunu biz başqa bir yolla isbat edək. Əvvəlcə
ardıcıllığın monoton artan olduğunu göstərək. Bunun üçün aşağıdakı
bərabərsizlikdən istifadə edək:



x>-1 olduqda, 1  x



n

n1

 1  nx olur.
n1

1 
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n1
n1
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xn1  n  1 
1  n 1
n  1   1   nn  2  n  1 
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1  n 1

 1 
 1  n1  1  xn  xn1
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Aldıq ki, ardıcıllıq monoton artandır. İndi isə yuxarıdan məhdud olduğunu

göstərək.
n

n

 1  1  1  1
xn  1    1    1    1  
 n  n  n  n

n 1

 zn

ardıcıllığının monoton azalan olduğunu asanca göstərmək olar ki, buradan xn
ardıcıllığının məhdudluğu alınar. Amma bu zaman 2<e<4 qiymətləndirməsini
almış olarıq. Daha dəqiq 2<e<3 qiymətləndirməsi almaq üçün zn əvəzinə
başqa ardıcıllıq götürək
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n

n
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 1  1 
xn  1    1   1 
  yn
 n   n   n  1

işarə edək və yn ardıcıllığının monoton azalan olduğunu göstərək.
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Yəni yn ardıcıllığı monoton artmayandır(n=1 və

n

,2  e  3
n=2 olduqda y1=y2=3 olur). Monotonartan

ardıcıllıq ən kiçik,artmayan ardıcıllıq isə ən böyük qiymətini n=1 olduqda

alır.x1=2,y1=3. Aldıq ki, 2< xn<3. Deməli bu ardıcıllığın limiti var. Onu e hərfi

ilə işarə edirlər.
n>5 olduqda, xn  2.5 olur. Ona görə də, 2.5  e  3 olduğunu alırıq. Bu yolla
e üçün n>5 olduqda daha dəqiq qiymətlənmə də almaq olar. Bilirik ki,
e=2.718281828459045...
xn ardıcıllığının limitinin varlığını bu iki yoldan başqa daha başqa bir
yolla da isbat etmək olar.
Limiti e ədədinə bərabər olan başqa ardıcıllıqlar da var.

lim n
n

n
n! limiti də e ədədinə bərabərdir. İkinci görkəmli limitin varlığını qəbul

etsək, bu limitin də e ədədinə bərabər olduğunu isbat edə bilərik. Bu limitin
varlığını qəbul etdikdə ikinci görkəmli limiti isbat edə bilərik.
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Limiti e ədədinə bərabər olan və ilk nəzərdə ikinci görkəmli limitlə əlaqəsi
olmayan başqa ifadələr də vardır. Məsələn,

1 1 1
1
1
1           
1! 2! 3!
n!
n0 n!
sırasının da cəmi e ədədinə bərabərdir.
1
 1 1 1
lim 1         
n
n! 
 1! 2! 3!
limitini hesablamaq çox uzun və zəhmətlidir. Sıranın cəminin e ədədinə
bərabər olduğunu göstərmək üçün ən sadə yol Teylor sırasından (və ya Teylor
düsturundan ) istifadə etməkdir.

x x 2 x3
xn
xn
x
e  1 
   
   
1! 2! 3!
n!
n0 n!
Teylor sırası hamıya məlumdur. Burada x=0 götürsək, istənilən isbatı etmiş
olarıq.
Yuxarıda deyilənlərdən istifadə edərək
x
 1
lim 1    e
x
 x
olduğunu isbat edirlər. İstənilən x üçün elə n natural ədədi tapmaq olar ki,
n

x

1 1 1
1
1
1 
1   1   1
n  x  n 1 
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  1    1  
n 1 x n
n 1
x
n  n  1   x   n 
olar. Sonuncu ikiqat bərabərsizliyi aşağıdakı şəklə salsaq,
n
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 n 1
1
1
n 1

x

 1   1  1
 1    1   1   və limitə keçsək
x   n  n

n

x

 1
lim 1    e
x
 x
olduğunu almış olarıq.
Tətbiqi: e ədədi texnika və elmdə istifadə olunan bir çox düsturda
istifadə olunur. Onun natural loqarifma adlanan loqarifmanın əsası olduğu bizə
məlumdur. Aşağıdakı çox istifadə olunan bir düsturun əhəmiyyətini göstərək.
Məlumdur ki, yer səthindən uzaqlaşdıqca atmosfer təzyiqi azalır. p0-la havanın
dəniz səviyyəsindəki təzyiqini, p ilə yer səthindən h məsafədə olan havanın
təzyiqini işarə etsək, bu kəmiyyətlər arasındakı əlaqə p  p0ekh
düsturu ilə verilir. Burada k-mütənasiblik əmsalıdır. Buradan asanca başa
düşmək olar ki, k mütənasiblik əmsalı məlum olduqda göydəki istənilən
cismin, o cümlədənvertalyot, təyyarə və s.-nin yer səthindən hündürlüyünü
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tapmaq olar. Göründüyü kimi bu düsturun texnikada əhəmiyyətli yeri vardır.
h-ı o birilərlə ifadə edək.Bərabərliyin hər tərəfindən onluq loqarifma alaq
p
p
p
p
1
 e kh  lg
 khlg e  lg 0  khlg e  h 
lg 0
p0
p0
p
k lg e p
Təcrübə ilə

1
 18400
k lg e
olduğu məlumdur. p civə sütunun millimetrlə ölçüsü olduqda, h metrlərlə
ölçülür.
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SUMMARY
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SECOND GRADE LIMIT AND ITS NEW PROOF
In the article new proof of second grade limit was given and it was
compared with modern proof. Brief informations about sequences having the
same results with second grade limit and formulas in which the figure e
collaborates were given.
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VAXTIN HESABLANMASINA AİD MƏSƏLƏLƏR
Məqalədə vaxtın hesablanmasına aid mətn məsələlərinin həlli yolları
araşdırılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, zamana tarix və müddət kimi iki aspektdə
baxılır. Başlanğıc və son hadisələrin tarixi və onlar arasında keçən vaxtın hər
hansı ikisi məlum olduqda digərinin təyin edilməsinə aid misallar verilmişdir.
Açar sözlər: zaman intervalı, mətn məsələsi, sürəklilik, başlanğıc tarix, son
tarix
Vaxtın təyin olunmasına aid məsələlər qrupuna aşağıdakı üç növ məsələ
daxildir:
1) Əvvəlki (başlanğıc) hadisənin vaxtı və bu hadisə ilə sonrakı (son) hadisə
arasında keçən müddət məlum olduqda son hadisənin vaxtının müəyyən
edilməsinə aid məsələlər;
2) son hadisənin vaxtı və bu hadisə ilə başlanğıc hadisə arasında keçən
müddət məlum olduqda başlanğıc hadisənin vaxtının təyin edilməsinə aid
məsələlər;
3) başlanğıc və son hadisələrin vaxtları məlum olduqda bu hadisələr
arasında keçən zaman müddətinin tapılmasına aid məsələlər.
Vaxtın hesablanmasına aid məsələlərin cəbri modeli
T1  T2  T
şəklindədir, burada T1 və T2 – uyğun hadisələrin vaxtını ifadə edən mürəkkəb
adlı ədədlər, T -hadisələr arasındakı zaman müddətidir.
Verilmiş tənlikdə üç kəmiyyət işarə edilmişdir. Ona görə də bu tənlik
kəmiyyətlərdən ikisi verildikdə üçüncüsünü tapmağa və beləliklə, yuxarıda
sadalanan üç növ məsələni həll etməyə imkan verir. Vaxtın hesablanmasına aid
məsələləri həll edərkən yadda saxlamaq lazımdır ki, vaxt anlayışına iki
aspektdən: vaxta tarix (hadisənin baş vermə vaxtı) kimi və vaxta sürəklilik (iki
hadisə arasında keçən zaman müddəti) kimi baxılmalıdır. Birinci halda vaxt
xronoloji ədədlə, ikinci halda isə müsbət adlı ədədlə ifadə olunur.
“İnsanın kosmosa ilk uçuşu nə zaman baş vermişdir?” sualına “12 aprel
1961-ci ildə” cavabı verilir. Bu halda xronoloji tarix, yaxud xronoloji ədəd
göstərilir.
“Böyük Vətən müharibəsi neçə müddət davam etdi?” sualı “3 il 10 ay 17
gün” kimi cavablandırılır. Bu halda cavab müsbət mürəkkəb adlı ədədlə ifadə
edilir. İndi də hər bir növdən olan məsələlərin həlli nümunələrinə baxaq:
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1. Hadisənin son tarixinin təyin edilməsinə aid məsələlər
Məsələ 1. Qatar Moskvadan Krasnoyarska qədər 87 saata gedir. Qatar
Moskvadan yanvarın 28-də, saat 22-də çıxdı. O, nə vaxt Krasnoyarska gəlib
çatar?
Həlli. Məsələdə sonuncu hadisənin tarixini başlanğıc tarixə və onlar
arasındakı zaman müddətinə görə tapmaq tələb olunur.
87 saat, 3 gün və 15 saat təşkil edir.
Yanvarın 28-də saat 22-dən günün sonunadək 24 - 22 = 2 (saat) keçməlidir.
Yanvarın 29-dan ayın sonunadək üç gün keçər.
Sonuncu gün (1 fevral) qatar 15 - 2 = 13 (saat) yolda olacaq.
Beləliklə, qatar Krasnoyarska fevralın 1-də saat 13-də gəlib çatar.
Cavab: Qatar Krasnoyarska fevralın 1-də saat 13-də gələr.
Məsələ 2. Xalq deyimlərinə görə payızlıq taxıl 2 həftəyə göyərir, 2 həftə
toxum suvarılır və 2 həftəyə yetişir. Əgər payızlıq çovdar iyunun 13-də
göyərməyə başlayarsa, məhsul yığımına nə zaman başlamaq olar?
Həlli. Çovdarın göyərməsindən yetişməsinədək 2 + 2 + 2 = 6 (həftə) yaxud
7 x 6 = 42 (gün) keçər.
İyun ayında 30 - 13 = 17 (gün) keçər.
İyulda toxumun suvarılması və yetişməsi üçün 42 - 17 = 25 (gün) keçər.
Cavab: İyulun 25-də məhsul yığımına başlamaq olar.
Məsələ 3. Mina 12 avqust 1992-ci il tarixdə universitetə daxil oldu və
həmin universiteti 4 il 9 ay 24 gündən sonra bitirdi. Mina universiteti nə zaman
bitirdi?
Həlli. Məsələdə son tarixi başlanğıc tarixə və onlar arasındakı zaman
müddətinə görə müəyyən etmək lazımdır. Əvvəlcə tarix hesabımızın
başlağıcından Minanın universitetə daxil olmasına qədər nə qədər vaxt
keçdiyini öyrənək. 1992 il 7 ay 11 gün adlı mürəkkəb ədədini alırıq. İndi bizim
tarix hesabının başlanğıcından Minanın universiteti bitirməsinədək nə qədər
vaxt keçdiyini müəyyən edək.

35 gün bir aydan çoxdur; 16 ay isə bir ildən çoxdur. 16 aydan 12 ayı
çıxdıqda 4 ay qalır. Cəmdə mürəkkəb adlı ədəd alırıq: günlərin cəmindən
beşinci ay alınır. Bu ay – may ayıdır, deməli, 35 gündən 31 gün çıxırıq. 4 gün
qalır. Cəmdə mürəkkəb adlı ədəd alırıq: 1997 il 5 ay 4 gün. Bu ədədi xronoloji
ədədə çevirək və Minanın universiteti hansı tarixdə qurtardığını təyin edək.
Mühakiməni belə aparırırq: bizim tarixi hesablama başlanğıcından 1997 il
5 ay 4 gün keçmişdir, deməli, 1998-ci il, altıncı ay yaxud iyun ayı və ayın 5-i
tarixi gəlmişdir.
Alırıq ki, Mina universiteti 5 iyun 1998-ci ildə bitirmişdir.
Cavab: 5 iyun 1998-ci il.
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2. Hadisənin başlanğıc tarixinin təyin edilməsinə aid məsələlər
Məsələ 4. Xiyarın əkilməsindən ilk barının meydana çıxmasınadək 65 gün
tələb olunur. Xiyarı parnikdə nə zaman əkmək lazımdır ki, məhsul yığımına 15
iyulda başlanılsın?
Həlli: İyul ayında 15 gün keçəcəkdir. İyunda isə 30 gün keçəcəkdir.
Birlikdə 45 gün keçəcəkdir. Bundan əlavə, daha 65 - 45 = 20 (gün) keçməsi
lazımdır. May ayında 31 gün vardır, ona görə də 31 - 20 = 11 (gün) alırıq.
Cavab: 11 mayda xiyarları əkmək lazımdır ki, birinci yığım 15 iyulda baş
tutsun.
Məsələ 5. Aleksandr Suvorov 6 may 1800-cü ildə vəfat etmiş, 69 il 4 ay 23
gün yaşamışdır. Suvorov nə zaman anadan olmuşdur?
Həlli: Məsələdə hadisənin başlanğıc tarixini tapmaq lazımdır. Əvvəlcə
bizim tarix hesabının başlanğıcından Suvorovun ölüm gününədək nə qədər
vaxt keçdiyini tapaq. 1799 il, 4 ay və 5 gün mürəkkəb adlı ədədini alarıq. İndi
Suvorovun nə zaman anadan olduğunu təyin edək:

23 günü çıxmaq mümkün olsun deyə, 4-cü ayı – apreli ayırırıq; aprel ayı 30
gündən ibarətdir: 30 gün + 5 gün = 35 gün, 35 gün - 23 gün = 12 gün. 3 aydan
4 ayı çıxmaq olmaz, bir ili ayırırıq. 12 ay + 3 ay = 15 ay, 15 ay - 4 ay = 11 ay,
1798 il - 69 il = 1729 il. Beləliklə, Suvorov 13 dekabr 1730-cu ildə anadan
olmuşdur.
Cavab: 13 dekabr 1730-cu il.
3. İki hadisə arasındakı zaman müddətinin təyin edilməsinə aid
məsələlər
Məsələ 6. Qar axşam saat 925-dən gecə saat 120-dək yağdı.Neçə saat qar
yağdı?
Həlli. Axşam saat 925-dən gecə yarıya qədər 12 saat - 9 saat = 2 saat 35
dəq., gecə yarıdan gecə saat 120-dək 1 saat 20 dəq. - 0 saat = 1 saat 20 dəq. vaxt
keçdi. 2 saat 35 dəq + 1 saat 20 dəq. = 3 saat 55 dəq. ərzində qar yağıb.
Cavab: 3 saat 55 dəq. müddətində qar yağıb.
Məsələ 7. Aleksandr Puşkin 6 iyun 1799-cu ildə anadan olub, 10 fevral
1837-ci ilə isə vəfat edib. O neçə il yaşayıb?
Həlli: Məsələdə başlanğıc və son hadisələr arasındakı zaman müddətini
tapmaq lazımdır. Əvvəlcə tarix hesabımızın başlanğıcından Puşkinin anadan
olduğu günədək nə qədər vaxt keçdiyini müəyyən edək. 1798 il 5 ay 5 gün
mürəkkəb adlı ədədini alırıq. İndi tarix hesabımızın başlanğıcından Puşkinin
ölümünədək neçə müddət keçdiyini aydınlaşdıraq. 1836 il, 1 ay 9 gün
mürəkkəb adlı ədədini alarıq. İkinci ədəddən birincini çıxmaqla biz Puşkinin nə
qədər yaşadığını tapa bilərik:

5 ayı çıxmaq üçün 1 ili ayırırıq. Puşkin 37 il 8 ay 4 gün yaşamışdır.
Cavab: 37 il 8 ay 4 gün.
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РЕЗЮМЕ
АЗАД МАМЕДЛИ,
РУСЛАН МАМЕДОВ
ЗАДАЧИ НА ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В статье изложены приемы решения текстовых задач на вычисление
времени. При этом время рассматривается в двух аспектах: как дата и как
длительность. Приведены примеры по определению дат начала и конца
произошедших событий и промежутка времени между ними, когда
известны два из них.
Ключевые слова: промежуток времени, текстовая задача,
длительность, начальная дата, конечная дата
SUMMARY
AZAD MAMMADLI,
RUSLAN MAMMADOV
THE SUMS FOR CALCULATING TIME
The paper sets out solution methods of time text sums conserning to time
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GÜLARƏ RƏHİMOVA
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
OBYEKTYÖNÜMLÜ PROQRAMLAŞDIRMANIN
PERL-Ə TƏTBİQİ
Məqalədə obyekyönümlü proqramlaşdırılmanın əsas anlayışlarının
PERL dilində necə tətbiq edildiyini nəzərdən keçiririk. Bu məqalə onun
əsaslarını öyrənmək üçün nəzərdə tutulmur. Biz yalnız obyektyönümlü
proqramlaşdırılmanın əsas ideyalarının PERL dilində necə tətbiq etmək
barədə təsəvvür yaratmaq istəyirik. Məqalədə biz bu ideyaların qısa xülasəsinı
veririk.
Açar sözlər:PERL proqramlaşdırma dili, proqramlaşdırma dilləri,
obyektyönümlü proqramlaşdırma, PERL-də obyektyönümlü proqramlaşdırma,
kompyüter elmləri
Giriş. Obyektyönümlü proqramlaşdırma müasir proqramlaşdırmanın
ümumi qəbul edilmiş ən yeni texnologiyasıdır. O, obyektləri klassifikasiya
etməklə və onların fəaliyyətini modelləşdirməklə yaradılmış proqramlardakı
mürəkkəbliklərlə mübarizə aparmağa imkan verir. Biz bu məqalədə
obyektyönümlü proqramlaşdırmanı təbiq eməklə Perl-də proqram yazılmasını,
siniflərin təsviri üsullarını və onların xüsusiyyətlərini verəcək və obyektlərlə iş
qaydalarını göstərəcəyik.
Məsələnin qoyuluşu.
Obyektyönümlü proqramlaşdırma texnologiyası real mahiyyətlərin
özünü aparması və vəziyyətini modelləşdirən proqram obyektlərinin tətbiqinə
əsaslanan informasiya sistemlərinin yaranmasına yeni baxışı əks etdirir.
Nəzəriyyənin dərinliyinə getmədən obyektyönümlü proqramlaşdırmada tətbiq
olunan əsas terminlərin qeyri-formal tərifini vermək olar:
Sinif (class) – bu eynitipdən olan mahiyyətlər üçün onların ayrılmaz
xarakteristikalarının
(atributlarının)
və
davranışlarının
(üsullarının)
adlandırılmış təsviridir. Siniflərə misal: "Şəxsiyyət", "Маq", “Xobbit”.
Obyekt (object) – bu müəyyən sinfə aid edilən, verilənlərin konkret
qiymətləri toplusunu özündə saxlayan və baxılan siniflərin emalı metodları
üçün mahiyyətdir. Obyektlərə misal: "Frodo Beqqins adında xobbit", "Qendalf
adında maq". “Obyekt” termininin sinonimi: sinfin nüsxəsidir (instance).
Atribut (attribute) – qiyməti obyektdə saxlanılan, obyektin təsvir
xarakteristikasıdır. Atributlara misal: "ad", "post". Atributların konkret
qiymətlər toplusu obyektin cari vəziyyəti adlanır (state). Atributun qiymətinə
misal: "ad - Qendalf". "Atribut" termininin sinonimi: xüsusiyyət (property),
obyektin dəyişəni (object variable), nüsxənin dəyişəni (instance variable),
verilənlər-elementlər (member data).
Metod (method) – obyektin vəziyyətini dəyişən və ya onun davranışını
başqa cür reallaşdıran, obyektin fəaliyyətidir. Metodlara nümunə: "öz adını
adlandırmaq", "görsənməz olmaq".
194

XƏBƏRLƏR – 2019, № 1
"Metod" termininin sinonimi: əməliyyat (operation), funksiya-element
(member function).
İnkapsulyasiya (encapsulation) - verilənlər yığımı obyektində birləşmə
və onlarla iş üsullarıdır; verilən obyektə müraciətin məhdudlaşdırılması
prinsipləridir, bu halda onlarla, yalnız onların öz metodları ilə işləmək
mümkündür (verilənlərin gizlənməsi).
Varislik (inheritance) – bu, mövcud sinif əsasında, ona yeni atributlar
əlavə etmək və ya onun davranışını dəyişmək məqsədilə yeni sinfin
yaradılmasıdır. Varisliyə nümunə: sinif əsasında "Şəxsiyyət" öz altsiniflərini
yaradır: "Xobbit", "Maq", "Elf" və "İnsan", bunların hər biri öz davranış və
xüsusiyyətləri ilə "Şəxsiyyət"ə sahib olur, lakin ona öz məxsusi
xüsusiyyətlərini əlavə edir və davranışını dəyişir.
Polimorfizm (polymorphism) – bu, müxtəlif siniflərə aid olan müxtəlif
növ obyektlərin davranışıdır (eyni adla adlandırılmış metodla).
Lakin Perl-də proqram yazan proqramçılar bu çətin tələffüz olunan
terminləri xatırlamaya bilər. Perl-də proqramlaşdırmaya obyekt yanaşma bizə
məlum anlayış və konstruksiyaların köməyilə aydın və asan realizə olunur [1].
Perl-in əvvəlki versiyalarında obyektyönümlü texnologiya ideyalarının
ifadəsi üçün xüsusi sintaksis konstruksiyalar yoxdur. Ona görə də Perl-i tam
obyektyönümlü dil adlandırmaq olmaz, lakin o, proqramın emalına obyekt
yanaşmanı dəstəkləyir. Obyektlərdən istifadə etməklə proqramların təşkili
üçün dil vasitələrinin mövcud olduğu, aşağıdakı sadə yolla anlaşıla bilən
terminlərdən istifadə edilir:
Sinif – yaradılan obyektin davranışını realizə edən metodların təsvir
olunduğu Paketdir.
Obyekt – paketin adı ilə bağlı istinadı göstərən dəyişəndir (və ya
qapanmadır).
Metod – paketdən olan altproqramdır, ona müraciət obyektə olan
istinadla göstərilir, bu istinadda o, öz birinci arqumentini alır.
Obyektin atributları dinamik yaradılmış dəyişənlərdə saxlanılır, hər
şeydən əvvəl anonim xeşlərdə.
Varislik - bu, cari paketdə tapılmayan, xüsusi @ISA massivində
saxlanan metodlar axtarışıdır.
İndi Perl dili vasitəsilə siniflərin təsviri nümunələrinə və obyektlərlə işə
aid nümunələrə baxaq.
Sinif bu sinfin obyektlərinin davranışını realizə edən metodların
təyininin yerləşdiyi biradlı paket şəklində təsvir olunur. Bir və ya bir neçə
siniflərin təsviri modul şəklində saxlanılır. Sinfin metodlarından ən azı biri
sinif obyektlərinin yaradılmasına cavabdehdir. Belə metod konstruktor adlanır
(constructor) və adətən new adını daşıyır (və ya onun adı sinfin adı ilə üst-üstə
düşür). Obyektin atributlarının saxlanması üçün çox tez-tez anonim xeşdən
istifadə olunur, xeşin açarları isə atributların adını verir. Birinci arqument kimi
konstruktor sinfin adını alır və bu addan göstərilən sinfin obyektinə istinadda,
istinadın anonim xeşə çevrilməsində istifadə olunur. Bu "maqik" çevrilmə daxil
edilmiş bless ("razılıq vermək") funksiyasının köməyilə yerinə yetirilir, bu
zaman hər bir yaradılmış obyekt müəyyən sinfə aid olmaqla qeyd olunur.
Bundan sonra obyektin metoduna müraciətdə onlar paketdən elə bu adla
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axtarılıb tapılır. “İstinad” obyektinin müəyyən sinif obyektinə çevrilməsi məhz
belə baş verir:
my $class = 'Hobbit'; # sətir şəklində sinfin adı
my $object = { }; # anonim xeşə istinad,
# bu xeşdə verilən obyekt saxlanılır,
bless($object, $class); # "icazə" göstərir
# ki, obyekt sinfi $classdır

Nümunə üçün "Şəxsiyyət" (Person) sinfini yazaq, onu Person.pm
faylında saxlayaq. Sinfin təsvirinin başlanğıcı belə görünəcək:
package Person; # sinif – bu bir paketdir
sub new { # metod-obyektin konstruktorudur
my $class = shift; # sinfin adına istinadın 1-ci parametri
my $self = {}; # obyektin atributu üçün konteyner
$self->{name} = ''; # atributun ilkin qiyməti
bless($self, $class); # obyektə istinada "icazə vermək"
return $self; # yaradılmış obyektə istinadı qaytarmaq
}

Sonra sinfin təsvirində adətən atributun obyektlərinə müraciət üçün
metodlar müəyyənləşdirilir. Nümunə olaraq 'name' ("ad") atributuna müraciət
məqsədilə metod və onun qiymətlərinin dəyişdirilməsi üçün üsul (modifier)
müəyyənləşdirək.
sub say_name { # name adına müraciət metodu
(accessor)
my ($self) = @_; # obyektə istinadı almaq
return $self->{name}; # atributun qiymətini qaytarmaq
}
sub give_name { # atributun adının dəyişdirilməsi
(modifier)
my $self = $_[0]; # 1-ci arqument: obyektə istinad
$self->{name} = $_[1]; # 2-ci arqument: yeni qiymət
}
1; # use üçün həqiqi qiymət tələb olunur
__END__ # sinfin təsvirinin sonu

metodu

Sinifdə, sinfin obyektlərinin atributları ilə iş üçün metodlar təsvir edilir,
beləki, tez-tez bir üsul atributun qiymətinin oxunması və dəyişdirilməsi üçün
istifadə edilir. Nümunədə oxumaq və yazmaq üçün mutator metodundan,
xüsusiyyətlər üçün 'height' ("rost") metodundan istifadə edilir:
sub height { # height atributunun yazılışı və oxunuşu metodu
my $self = shift; # obyektdən istinadın götürülməsi
$self->{height} = shift # yeni qiymətin mənimsədilməsi,
if @_; # əgər arqument verilibdirsə
return $self->{height}; # atributun qiymətinin qaytarılması
}

Bir şeyə diqqət edək ki, sinfin təsviri ənənəvi modulun təsvirindən daha
sadədir. Siniflə iş zamanı adların eksport olması üçün heç bir siyahı tələb
olunmur. Bunun əvəzinə konkret sinif nüsxələrinin hər biri ilə qarşılıqlı əlaqə
üçün sinfi ifadə edən servis kimi baxa biləcəyimiz metodlar təsvir olunur.
Obyektin davranışının idarə edilməsi üçün metodlar toplusunu onun interfeysi
adlandırırlar. Sinfin obyektləri ilə iş üçün obyektin davranışının realizasiya
detallarını araşdırmadan bu interfeysi bilmək kifayətdir [2].
Təsvir olunan sinfin obyektlərinin tətbiq olunduğu proqramda,
altproqramın istinad dəyişəni və -> əməliyyatı ilə çağırış zamanı tam notasiya
görürük. Obyekt terminalogiyasında bu, obyekt metodlarına müraciət adlanır
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(və ya obyektə məlumat göndərmə). Eyni bir sinifdən olan iki obyektin, beləki,
bu obyektlərin hər biri məxsusi qiymətli xüsusiyyətlərə malikdir,
yaradılmasına nümunə göstərək:
# obyektə istinad vasitəsilə metoda müraciətin növü
use Person; # bu sinifdən istifadə edəcəyik
# yeni obyekt yaratmaq,
my $hobbit = Person->new(); # və onun konstruktorunu çağırmaq
# obyektin metoduna müraciət etməklə, xüsusiyyətin yeni
qiymətini vermək
$hobbit->give_name('Frodo Beqqins');
# digər obyekt yaratmaq
my $dwarf = Person->new; # () məcburi deyil,
$dwarf->give_name('Himl'); # xüsusiyyətlərin qiymətini vermək
#
metoda
müraciət
etməklə,
xüsusiyyətlərin
qiymətlərini
soruşmaq
print $hobbit->say_name(), ' ', $dwarf->say_name, "\n";

Perl-də obyekt proqramlaşdırmanın konstruksiyası
Obyektlə qarşılıqlı əlaqədə onun metodlarına müraciət qurulur. Metoda
müraciət konkret obyektin nüsxəsinə istinad vasitəsilə həyata keçirilir və bu
halda metod avtomatik olaraq birinci arqumentlə obyektə müraciət edir.
Məsələn:
$hobbit->give_name('Bilbo Beqqins'); # çağırışa uyğundur:
Person::give_name($hobbit, 'Bilbo Beqqins');

Obyektin nüsxəsinə müraciət zamanı metodun daxilindəki istinad, bu
nüsxənin verilənlərinə müraciət və digər metodlara müraciət üçün istifadə
edilir. Konstruktora müraciət üçün sinfin adından istifadə edilir, beləki,
konstruktorun işi zamanı artıq sinif mövcud olur, obyektin nüsxəsi isə yalnız
konstruktor vasitəsilə yaradıla bilər.
Əgər Person sinfinin obyektinə müraciətdə ref() funksiyası tətbiq
olunarsa, onda o, 'HASH' qiymətini qaytarır, amma fərz etmək olardı ki,
qaytarışda 'Person' olacaq! Bu nəticə bless() funksiyasına istinadda obyektin
“uğurudur”.
print "Obyektin sinfi: '", ref($hobbit), "'\n"; #
'Person'
-> "ox"operatoru ilə notasiyadan başqa, istinadlarla iş zamanı ənənəvi olaraq
istifadə edilən, metoda müraciət üçün dolayı obyektlərdən istifadə etməklə,
sintaksis konstruksiyalar tətbiq olunur. Bu stildən istifadə edərkən metodun adı
sinfin adından və ya obyektə istinaddan əvvəl yazılır, bundan sonra isə
arqumentlər siyahısı gəlir, bəzən də dairəvi mötərizə ilə məhdudlaşır. Dolayı
obyektlərdən istifadə etməklə proqramın mətnini daha əyani və anlaşıqlı etmək
olar. Yeni stildə obyektlərə müraciətə aid nümunə gətirək:
# dolayı obyektlər vasitəsilə metodlara müraciətin xüsusiyyəti
use Person; # Person sinfindən istifadə edək
my $magician = new Person; # "bu maqdır – yeni şəxsiyyət"
give_name $magician 'Qendalf'; # "maqı adlandıraq 'Qendalf'"
my $name = say_name $magician; # "özünü adlandır, maq"
print $name, "\n";

Aşağıdakı şəkildə yuxarıda söylədiklərimizin illüstrasiyası olaraq
obyektlərlə iş və onlarla qarşılıqlı əlaqə zamanı tətbiq edilən dil
konstruksiyaları təsvir olunmuşdur.
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Şəkil 1.Perl-də obyektproqramlaşdırmanınkonstruksiyası
Varislik – bu mövcud sinfi dəqiqləşdirməyə, onun valideyn sinfinin
davranışını dəyişməyə və ya ona yeni xüsusiyyətlər əlavə etməyə imkan verən
yeni sinfin təşkil edilməsi üçün güclü mexanizmdir. Perl-də bu çox sadə və
asanlıqla yerinə yetirilir: cari sinfin xüsusi @ISA massivində valideyn sinfinin
adını qeyd etmək lazımdır. İcraedici sistem cari modulda çağrılan metodu
tapmadıqda onun axtarışını @ISA massivində sadalanan paketdə axtarır.
Personsinfindən əmələ gələn Wizard sinfinin təsvirinə aid misala baxaq:
package Wizard; # "Maq" sinfi
our @ISA = qw(Person); # Personun altsinfi adlanır
use Person; # və Person paketindən istifadə edir
# ... Wizard sinfinin metodlarının təsviri...
1; # use üçün həqiqəti qaytarmalı

Varisliyin mahiyyəti–baza sinfinin davranışını dəyişən altsiniflərin
yaradılmasından ibarətdir. Bunun üçün qız siniflərində yeni metodlar təsvir
olunur və ya mövcud olanlar əvvəlcədən müəyyən edilir. Nümunə
olaraq Wizard sinfi üçün “magic” xüsusiyyətli yeni metodla tanış
olaq ("magiyanın tipi" – ağ və ya qara):
sub magic { # maqiya – bu sehirbazı fərqləndirir
my $self = shift; # obyektdən istinadı götürmək
$self->{magic} = shift if @_; # qiyməti dəyişmək
return $self->{magic}; # qiyməti qaytarmaq
}

Bundan başqa,new() siniflər obyektinin konstruktorunu yenidən
müəyyənləşdiririk, beləki, 'name' və 'magic'xüsusiyyətlərinin adlandırılması
üçün o, iki arqument almışdı [2]. Obyektin yaradılması üçün valideyn sinfinin
konstruktorundan istifadə edirik, sonra xüsusiyyətlərin başlanğıc qiymətini
veririk və nəhayət, istinad obyektinə maq olması üçün "razılıq veririk" :
sub new { # obyektin konstruktoru
my $class = $_[0]; # 1-ci arqumentdə sinfin adı
my $self = new Person; # maq – bu bir şəxsiyyətdir
$self->{name} = $_[1]; # 2-ci arqumentdən adı vermək
$self->{magic} = $_[2]; # və 3-cüdən maqiyanın tipini vermək
bless($self, $class); # maqı "uğurlu etmək"
return $self; # obyektə istinadı qaytrmaq
}

İxtiyari sinifdən istifadə edən çağıran proqram, aşağıdakı kimi
görsənəcək:
use Wizard; # ixtiyari sinfin qoşulması
# yeni qara maqiyanı – Sarumanı yaratmaq
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my $wizard = new Wizard('Saruman', 'black');
my $name = say_name $wizard; # "özünü adlandır, maq"
print $name, ' ', $wizard->magic(); # 'Saruman black'
print ref($wizard); # istinad obyektinin tipi - 'Wizard'

Təbiidir ki, Wizard sinfinin obyektində tək məxsusi sinfin metodlarını
çağırmaq deyil, həmçinin Person valideyn sinfindən olan, irsi, ixtiyari metodu
çağırmaq olar. Sinifdə xüsusi metodlar (hər bir obyektin məhvi zamanı sistem
rolunu oynayan və avtomatik çağrılan metodlar), təsvir oluna bilər. Belə metod
destruktor (destructor) adlanır və o, ehtiyatda saxlanılmış ad kimi qeyd olunur
- DESTROY. Destruktor obyektlə tutulmuş yaddaşı boşaltdıqda çağırılır: bu,
obyektin yaradıldığı blokdan çıxan zaman, undef($object) obyekt - funksiyaya
sonuncu istinad silinən halda və ya proqram sona yetən zaman baş verir.
Person sinfi üçün “zarafatcıl” destruktora aid misala baxaq. Bu destruktor
obyektin silinməsi zamanı STDERR axınına “əlvida”göndərir, obyekt-metodun
adı say_name()-dir:
sub DESTROY {
warn('Əlvida, mən gedirəm... ' . shift->say_name);
}

Əgər obyektlə iş bitən zaman hansısa tamamlayıcı əməliyyatı icra etmək
lazımdırsa, onda destruktordan istifdə edilə bilər: məsələn, dinamik yaradılmış
strukturları silmək və ya verilmiş obyekti faylda saxlamaq üçün. Bu halda
konstruktor, obyektə başlanğıc qiyməti mənimsətmək üçün, faylda saxlanmış
qiymətləri tutuşdurub yoxlaya bilər [3].
Anonim xeşlər – bu obyekt atributlarının qiymətlərinin saxlanılması üçün
ən geniş yayılmış, lakin heç də yeganə olmayan üsuldur. Bunun üçün massiv
və ya hətta skalyar dəyişən tətbiq oluna bilər, təki konstruktorda obyektin
yaradılması zamanı qiymətlərin saxlandığı bu yer bless() funksiyalar sinfinin
adı ilə bağlı olsun. Atributun qiymətini birbaşa dəyişmək imkanı varsa, onda
bu proqramın korrekt işini poza bilər. Çünki metodda obyektin vəziyyətinin
dəyişdirilməsi zəruri yoxlamalarla müşayiət olunur və bu ona görə baş verir ki,
atributun dəyişməsi bilavasitə baş verməsin. Xüsusilə də, bu, bəzi hallarda,
məsələn, atributlar yalnız oxumaq üçün (read-only attribute) olduqda əlçatan
ola bilər. Digər əməliyyat, atributların qorunması üçün xeşdən istifadə belə,
qeyri korrekt mənimsəmə üçün tamamilə mümkündür:
$hobbit->{magic}
edilmişdir

=

'rəngbərəng';

#

səhv

atribut

əlavə

Obyektdə saxlanılan verilənlərə məhdudiyyəti zəminliklə təmin etmək
üçün qapanma tətbiq edilir. Qapanmaların köməyilə atributların tam
qapanmasının (private attributes) necə təşkil olunduğunu göstərmək üçün
Private::Person sinfini yazırıq. Sinfin yeni versiyasında atributların qiymətləri,
həmçinin anonim xeşdə saxlanılır, lakin obyektin yaradılması zamanı istinad
ona deyil, verilənlərə müraciətdə anonim altproqrama edilir. Bu funksiya
iləatributun adı göndəriləcək (və yeni qiymətin olması da mümkündür), o isə
anonim massivdə açar kimi istifadə edilən atributun adını qaytaracaq.
Perl-in standart modullar kitabxanasına Class::Structmodulu daxildir, o,
siniflərin təsvirində struct() funksiyalar sinfini elan etməklə proqramçının işini
asanlaşdırır. Bu funksiya göstərilən paketdə sinfin atributlarına müraciət üçün
metodlar daxil etməklə sinfin təsvirini generasiya edir. Beləki, atributun adını
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nəzərə almadan o, skalyar ($), massiv (@), xeş (%), altproqrama və ya
obyektə istinad (&) prefikslərinin köməylə onun tipini müəyyən etməyə imkan
verir. Struct funksiyasından istifadə asan və əlverişlidir, bunu aşağıdakı
misalla da görmək olar:
use Class::Struct; # standart modulunu işə salırıq
# Performer sinfini təsvir edirik ("İcraşı")
struct Performer => { # Sinfin atributları:
name => '$', # "ad" - skalyar
country => '$', # "ölkə" - skalyar
artists => '%', # "artistlər" - xeş
};
my $performer = new Performer; # icraçını təşkil edirik
$performer->name('Pink Floyd'); # atributun qiymətini veririk
$performer->country('Great Britain');
# atribut-xeşi tamamlayırıq:
$performer->artists('David Gilmour', 'gitaralar, vokal');
$performer->artists('Roger Waters', 'bas-gitara, vokal');
$performer->artists('Nick Mason', 'zərb');
$performer->artists('Richard Wright', '');klavişli

# Album ("Albom")sinfini təsvir edirik
struct Album => { # sinfin atributları:
title => '$', # "ad" - skalyar
year => '$', # "çıxış ili" - skalyar
tracks => '@', # "kompozisiya" - massiv
performer => 'Performer', # "icraçı" - obyekt
};
my $album = Album->new; # albomu yaradırıq
$album->title('Dark Side of the Moon');
$album->year(1973);
# atributu tamamlayırıq-massiv:
$album->tracks(0, 'Breathe');
$album->tracks(1, 'Time');
# və sair...
$album->performer($performer); # obyekt-atributu veririk

Alınmış nəticəyə sinfin təsviri üçün əlavə metod tətbiq etməklə onu
yeni paketdə təsvir etmək kifayətdir. Album::print metodunun əlavə və ondan
baş proqramda istifadə edilməsinə misal:
package Album; # yeni paketə dəyişdiririk
sub Album::print { # və əlavə metodu təsvir edirik
my $self = shift;
printf("%s '%s' (%d)\n",
$self->performer->name, $self->title, $self->year);
foreach my $artist (keys%{$self->performer->artists}) {
printf("\t%s - %s\n",
$artist, $self->performer->artists($artist));
}
}
package main; # əsas proqrama qoşuluruq
$album->print; # və obyektin metodunu çağırırıq

Sonda siniflər və obyektlərlə iş üçün bir neçə maraqlı misallara baxaq.
bless() funksiyasında sinfin adını vermək məcburi deyil: əgər ikinci arqument
yoxdursa, o cari paketin adıyla istinad obyektini qeyd edəcək.Beləki, bless() öz
birinci arqumentinin qiymətini, altproqram isə sonuncu hesablanmış qiyməti
qaytarır, onda minimal konstruktor belə görsənəcək:
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sub new { # Sinif nüsxəsinin konstruktoru
$self = {}; # obyekt-atribut üçün konstruktor
bless($self); # istinad obyektini "alqışlamaq"
} # və istinadı qaytarmaq (1-ci arqument bless)

Obyektin yaradılması zamanı onun atributlarının ilkin qiymətlərini,
konstruktorun arqumentlərini göndərməklə başlanğıcda vermək əlverişlidir.
Əgər atributların adlandırılması üçün xeşdən istifadə edilirsə, onda atributları
ixtiyari ardıcıllıqla vermək olar, konstruktorda isə qiymətləri verilməmiş
atributlar üçün susma prinsipindən istifadə edilir [4]. Məsələn,
my $language = Programming::Language->new(
NAME => 'Perl', # ad
VERSION => '5.8.7', # versiya
AUTHOR = 'Larry Wall' # müəllif
);

Sinifdə obyektin atributlarının qiymətini sətrə çevirən metoddan istifadə
çox səmərəlidir. Belə metod adətən as_string() və ya to_string() adlanır və
obyektin vəziyyətinin çapının sazlanması üçün tətbiq edilə bilər. Əgər bu
“əcdad” (ulu baba) sinfində təyin edilərsə, onda onu bütün varis siniflərin
obyektinə tətbiq etmək olar. Əgər atributların qiymətlərinin saxlanması üçün
anonim xeşdən istifadə edilərsə, onda belə metodu aşağıdakı kimi əks etdirmək
olar:
sub to_string { # atributlarının qiymətlərinin sətrə çevrilməsi
my $self = shift;
my $string = '{ ';
foreach (keys %{$self}) {
$string .= "$_: '$self->{$_}' ";
}
$string .= '}';
return $string;
}

Perl-in dinamik dil olduğuna əsaslanaraq söyləmək olar ki, onda siniflər
yaratmaq asandır, çünki, bu siniflərə proqramın icrası zamanı obyektlərin
xüsusiyyətləri əlavə olunur. Bunun üçün sinifdə obyektlərin xüsusiyyətləri ilə
iş üçün universial metodlar yazılır, sonra isə icra zamanı zəruri xüsusiyyətlər
meydana çıxır. Məsələn,
package Human; # "İnsan" sinfi
our @ISA = qw(Person); # bu Person sinfinin altsinfidir
use Person;

sub set { # obyektin atributlarının dəyişdirilməsinin
universial metodu
my ($self, $name, $new_value) = @_;
my $old_value = $self->{$name};
$self->{$name} = $new_value;
return $old_value;
}
sub get { # obyektin atributlarına universial müraciət metodu
my ($self, $name) = @_;
return $self->{$name};
}1;
package main; # baş proqram
use Human; # sinfi qoşmalı
my $hero = Human->new; # qəhrəman-insan yaratmalı
$hero->set ('ad', 'Araqorn'); # ona ad verməli
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$hero->set ('silah', 'qılınc'); # və silahlanmalı

Nəticə. Perl-də obyekt yanaşmanın realizasiyası son dərəcə özünəməxsus
şəkildə aparılsa da, çox anlaşıqlı və effektlidir. Bu texnologiyadan istifadə
proqramçıya müasir tələblərə cavab verən yeni əlavələr yaratmaq imkanı verir.
Obyekt yanaşmanın dilin dinamik təbiəti ilə birləşməsi orijinal və effektli
həlləri realizə etmək imkanı yaradır.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ BECƏRİLƏN
HEYVA BİTKİSİNİN BİO-EKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində becərilən heyva
bitkisinin bio-ekoloji xüsusiyyətləri verilmişdir. Burda heyva bitkisinin ayrıayrı sortları üzrə torpağa, temperatura, işığa, rütubətə münasibəti verilmişdir.
Həmçinin heyva sortlarının çətirinin forması, kok sisteminin yayılma quruluşu,
fenologiyası geniş şəkildə oyrənilmişdir. Burada heyva sortlarından Novrəst,
Sulu heyva, Sarı heyva, Turş heyva sortlarının oz ozünə və süni yolla
tozlandırılmasından alınan məhsul verilmişdir. Qeyd edilən heyva sortlarının
vegetasiya müddətləri oyrənilmişdir. Sulu heyva, Novrəst sortlarının
vegetasiya müddəti 265 gün, Sarı heyva, Turş heyva, Armudvari heyva
sortlarının vegetasiya müddətləri isə 305-310 gün olmuşdur.
Açar sözlər: heyva, vegetasiya, sort, bio-ekoloji, rütubət, işıq, çətir, kök,
zona
Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçilik qədim zamanlardan kənd
təsərrüfatı sahələri içərisində xüsusi çəkiyə malik olmaqla sənaye əhəmiyyəti
daşımışdır. Muxtar respublika ərazisinin bütün zonalarında becərilən tumlu
meyvə bitkiləri içərisində heyva əkin sahəsinə gorə üçüncü yerdə duraraq,
mövcud tumlu meyvə baglarının 22-25%-ni təşkil edir.
Eksprdisiyalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, heyva sort və
formaları əsasən muxtar respublikanın, demək olar ki, bütün rayon və
kəndlərində geniş becərilir. Muxtar respublika ərazisində heyva bitkisinin
tədqiqinə 2015-ci ildən başlanmışdır. Tədqiqat zamanı muxtar respublika
ərazisində heyvanın 15 sortunun və 9 formasının oldugu ilk dəfə olaraq
müəyyənləşdirilmişdir [1].
Naxçıvan MR ərazisində becərilən heyva sort və formaları yetişmə
müddətlərinə gorə quruplaşdırılmışdır. Bunlar tez yetişən və gec yetişən
olmaqla 2 qrupa bölünürlər. Bu sort və formalar bütün ərazilərdə geniş
becərilir. Heyva sort və formalarından ibarət AMEA Naxçıvan Bölməsi
Bioresurslar İnstitutunun genefond kolleksiya bagında heyva kolleksiya bagı
salınmışdır. Tədqiqat ilində muxtar respublika ərazisində və genefond
kolleksiya bagında heyva sort və formalarının eko-bioloji xüsusiyyətləri
dərindən oyrənilmiş, heyvanın rütubətə, işıga, istiliyə, torpaga olan münasibəti
müəyyənləşdirilmişdir. Həmçınin çətiri, kök sistemi və fenologiyası izlənilərək
vegetasiya müddəti dəqiqləşdirilmişdir. Bunlar aşağıda geniş verilmişdir.
Heyva bitkisinin torpaqlara tələbatı: Heyva muxtar respublikanın
aran, dagətəyi və daglıq zonalarında geniş yayılıb, yaxşı inkişaf edir və bol
məhsul verir. Burada əsas ehtibarı ilə pH qiyməti 5,5-dən 7,7-ə qədər, yəni zəif
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turşudan neyteral reaksiyaya qədər olan boz-cəmən və azda olsa, meşə
torpaqlarına təsadüf edilir. Muxtar respublikanın daglıq zonalarında heyvanın
kütləvi surətdə yayılması, ağacların yaxşı inkişaf etməsi və bol məhsul verməsi
onu göstərir ki, podzollaşmış dag meşə və sarı podzollu torpaqları heyva
bitkisinin böyüməsi və inkişafı üçün ən yaxşı torpaqlardır.
Heyvanın sort və formaları muxtar respublikanın dağətəyi və dağlıq
zonalarında yaxşı böyüyür və məhsul verir. Bu torpaqlar 5,2-5,8% humus olan
qalın horizontlara malikdir.
Heyvanın temperatura münasibəti: heyva bitkisi həm yüksək, həmdə
aşağı temperaturlara dözür. Heyvanınn normal surətdə və keyfiyyətli meyvə
gətirməsi ücün vegetasiya dövrü ərzində kifayət qədər istilik olmalıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aran zonalarda aktiv
temperaturlar cəmi orta hesabla 5580-55950C-yə bərabərdir. Istilik balansı belə
olduqda heyva bitkisi yüksək keyfiyyətli bol məhsul verir. Muxtar
respublikanın dagətəyi və aran zonalarında müxtəlif temperatur rejimində bitən
eyni heyva sortları müxtəlif xassələrə malik olur. Bizim dörd il müddətində
apardıgımız müşahidələr göstərmişdir ki, dəniz səviyyəsindən yuxarıya
qalxdıqca və istilik balansı azaldıqca meyvələr kiçilir, şəkərin miqdarı və
meyvələrin ətri azalır, həmçinin də meyvələrin yetişməsi müddəti uzanır, lakin
bu halda meyvələr dagətəyi hissəsində daha şirəli və zərif olur, xəstəlik və
zərərvericilərə az tutulur.
Heyva bitkisinin işığa münasibəti: heyva bitkisi işıq sevən
bitkilərdəndir. Naxcıvan zonasında, əsas ehtibarı ilə aran bolgəsində arazboyu
düzənliklərdə yabanı heyva cəngəllikləri (kolluqları) işıq ilə tamamılə təmin
olunmuş açıq yerlərdə yayılmışdır. Bu cəngəlliklərə digər kolluqlala birlikdə,
seyrək meşələrdə, meşələrin kənarlarında, habelə ağacları kəsilmiş meşə
yerlərində təsadüf edilir. Bu yerlərdə tək-tək bitən heyva kolları xeyli güclü
inkişaf etmiş olur. Muxtar respublikamızın dagətəyi zonasında heyvanın yabanı
formaları əsasən Nursu kəndinin cayqıraqlarında, Kolanı kəndinin ətraflarında
və Badamlı kəndinin kənarlarında olur. Başqa zonalarda yabanı heyvaya rast
gəlinməmişdir. Kecən əsrin 50-60-cə illərində muxtar respublikanın Ordubad
rayonu ərazisində salınmış meyvə baglarının kənarlarına küləkdən qoruyucu
meşə zolaqları salınmışdır. Şimal və cənub tərəfdə bu zolaqların ikinci
cərgəsində heyva sortları yerləşdirilmişdir. Cənub tərəfdə olan tinglər güclü,
yaxşı inkişaf etmiş və bol meyvə vermişdir. Şimal tərəfdə isə əkilmiş heyva
bitkiləri yaxşı inkişaf etməmiş, yarpaqları solğun, bol çiçək əmələ gəlməsinə
baxmayaraq yumurtalıqların miqdarı az olur, sonralar isə az miqdarda olan bu
yumurtalıqlar da meyvə yetişməmişdən əksəriyyəti tökülür, bitkilər tədricən
zəifləyir və quruyurlar. [1, 2, 4].
Heyva bitkisinin rütubətə münasibəti: heyva bitkisi nisbətən rütubət
sevən bitkilər cinsindəndir. Rütubətli iqlim kifayət qədər şəkərli, ağız
büzüşdürməyən, lətində daş kimi bərkimiş hüceyrələri olmayan və təzə halında
yeyilən yüksək keyfiyyətli iri meyvələr yetişdirməyə imkan verir. Bu sortlara
Novrəst, Hüseyni, Sarı heyva, Sulu heyva sortlarını misal gostərmək olar.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının aran zonasında arazboyu kəndlərdə
Tumaslı, Diyadın, Böyükdüz, Qaraçuğ və s. kəndlərində heyva bitkilərini çox
zaman payız və yaz dövrlərində çox yağış yağması və Arazın daşması zamanı
daima çox suyun axıb gəlməsi nəticəsində su basır. Bu kimi müvəqqəti
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bataqlaşma şəraitində qalan bitki cinslərinə nisbətən heyva az zərər çəkir. Bu
zonada yay dövründə 3-4 ay yagmur olmur, yaxud çox az olur. Ağac əkilmiş
yerlər cox zaman suvarılmır. Yayda su ilə təmin edilməmiş olan bu sahələrdə
də heyva bitkisi çox zərər çəkmir.
Beləliklə, heyva bitkiləri torpaqda həm rütubətin artıqlığına, həm də
minumum dərəcədə olmasına baxmayaraq zərər çəkmədən dözür. Bir-birinə
zidd olan bu xüsusiyyətlər bitkinin öz təbiətinə məxsus bioloji xassədir.
Kserofit bitkilərdə olduğu kimi, heyvanın yarpaqları və cavan zoğları
keçəyəbənzər sıx tükcüklərlə örtülmüş olur və kök sistemi torpağın üst qatında
(ən çoxu 1,5 m dərinlikdə) yerləşir [3].
Heyvanın çətri: Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mədəni
şəraitdə heyva bitkiləri yüksək gövdəli, yaxud yarımyüksək gövdəli ağac
şəklində əmələ gəlir. Heyvanın mədəni formalarının çətirlərinin hündürlüyü 68 metrə çatır və sıx qovuşmuş, yaxud da dağınıq çətirli olurlar. Budaqları
mərtəbə-mərtəbə (yəni sklet budaqları birinci, ikinci və üçüncü yarusda)
yerləşən heyva agaclarıda vardır. Gövdənin üstündə 45-50 sm yüksəklikdə
birinci yarus, sonra isə bundan eyni məsafədə ikinci yarus yerləşir. Sklet
budaqların yaruslarında şaxələnmə əsas ehtibarı ilə üfiqi istiqamətdə gedir.
Cavan agacların illik boy artımı 1 metrə çatır. Bitki tam meyvəvermə dövrünə
çatdıqdan sonra bu artım 30-35 sm-ə qədər azalır [5, s. 4].
Heyva bitkisinin kökləri: Heyvanın kökləri ətraf mühitin–torpaq, su,
hava şəraitinə kifayət qədər çox həssas olduğu üçün, bu şəraitin dəyişilməsi
ona kəskin surətdə təsir göstərir.
Kök sisteminin forma və böyüklüyü, onun üzərində xırda kökcüklərin
əmələ gəlməsi dərəcəsi torpaq qatının qalınlığından, onun fiziki, kimyəvi və
bioloji xassələrindən asılıdır.
Heyvanın kök sistemini öyrənmək məqsədi ilə muxtar respublika
ərazisində AMEA Naxçıvan Bolməsi Bioresurslar İnstitutunun genefond
kolleksiya bağında 6 illik agacların çubuqları ilə çoxaldılmış ikiillik tinglərin,
habelə birillik və ikiillik tinglərin torpaqdakı köklərinin üstü qazılıb açılaraq
onlar öyrənilmişdir. Bu heyva bitkilərinin hamısı boz torpaq, podzol, qleyli
torpaqları olan sahədə bitmişdir. Üstü açılmış köklərin öyrənilməsi aşağıdakı
nəticələri vermişdir [1, 4].
Altıillik heyva ağacının mil kökləri yoxdur. 70 sm dərinliyində 2 metrə
qədər uzunluğu olan 2 mərtəbə yan sklet kökləri ayrılır. Bu köklərdən hər
tərəfə nazik yan kökləri ayrılır və bu köklər dərinliyi 1 metrdən artıq olmayan
torpaq qatında yerləşir. Ətrafdakı köklər çoxlu miqdarda xırda kökcüklər əmələ
gətirir. Heyva çubuqlarında köklər həm yan tumurcuqlarından, həm də kalliyus
qabartısından inkişaf edir. Çubuğun yan tumurcuqlarından əmələ gəlmiş köklər
üfiqi istiqamətdə gedərək 1,5 metr uzunluğa çatır, 50 sm dərinliyində yerləşir.
Çubuqların kallyus qabartısından zəif köklər əmələ gəlir ki, bunlar şaquli
istiqamətdə 70 sm dərinliyə qədər işləyir.
Tinglərin kökləri ilk illər 45 sm-ə qədər dərinliyə gedir, ikinci il onlar
həm dərinə (1 metrə qədər), həmdə ətrafa (1,5 metrə qədər) güclü surətdə
böyüyür.
Yarpaqlar: Yarpaq ayasının uzunluğu, heyvanın sortundan asılı olaraq,
12-28,3 sm-ə qədər, forması isə oval formadan dairəvi formaya qədər dəyişilir.
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Meyvə verən cavan ağaclarda yarpaqların ümumi assimilyasiya səthi 17,3-25,4
kvadrat metrə bərabər olmaqla, iyun ayında maksimuma çatır.
Fenolojiya. Çiçəkləmənin və meyvəvermənin biologiyası. Muxtar
respublika ərazisində yayıldığı zonalardan asılı olaraq heyva bitkisinin
vegetasiyası mart ayının ikinci ongünlüyündən temperatur 10,80 C olduğu
zaman başlanır. Fenoloji fazaların öyrənilməsi nəticəsində məlim olmuşdur ki,
tez yetişən sortlara nisbətən, gec yetişən sortların vegetasiya müddəti daha
uzundur. Tez yetişən sortlarda vegetasiya dövrü nisbətən gec başlanır və
yarpaqlar tez tökülür. Gecyetişən sortlarda isə əksinə, vegetasiya tez başlanır
və gec başa çatır. Məsələn, tez yetişən Növrəst və Sulu heyva sortları
sentyabrın ikinci yarısında yetişir, vegetasiya dövrü orta hesabla 265 gündür,
Sarı heyva, Turş heyva, Armudvari heyva, Hüseyni sortları isə oktyabrın ikinci
və ya üçüncü ongünlüyündə yetişir. Bu sortların vegetasiya müddəti 305-310
gün davam edir [1, 5, 6].
Muxtar respublika ərazisində heyva sort və formaları yayıldığı
ərazilərdən asılı olaraq aprel ayının ikinci ongünlüyündən çiçəkləməyə
başlayır.Bu zaman orta gündəlik temperatur 12-130 C olur və hava şəraitindən
asılı olaraq 12-13 gün davam edir. Hər bir çiçəkdə 10-12 erkəkcik olur və
bunlar bir cərgədə yerləşirlər. Əvvəlcə yarısı hava şəraitindən asılı olaraq 5-6
saatdan sonra və yaxud ertəsi gün qalanları yetişir. Bu vaxt dişiciklər
tozlanmağa hazır olur. Tozluqlar çox zaman çiçəyin açılıb qutarmasına az
qalmış yetişməyə başlayır. 2015-2016 cı illərdə biz muxtar respublika
ərazisindətez yetişən Növrəst, Sulu heyva, Armudvari heyva, Hüseyni və Turş
heyva sortlarının və yabanı formalarının özümeyvəli və özümeyvəsiz olması
məsələlərini öyrənmişik. Tez yetişən Növrəst, Sulu heyva sortları öz-özünə
tozlandıqda 2,4-dən 10,9%-ə qədər yumurtalıq əmələ gətirir, lakin bu
yumurtalıqlar meyvə əmələ gətirənə qədər, demək olarki, çox hissəsi
tökülürdü. Təbiyi yolla tozlandıqda isə 17,6%-dən 24,8%-ə qədər yumurtalıq
əmələ gəlirdi ki, bunlardanda 15,6-20,3%-ə qədər meyvə yığılmışdır. Sarı
heyva sortu özündən tozlandıqda 10,8-11,1% yumurtalıq vermiş və bunlardan
8,4% meyvə əmələ gəlmişdir. Təbii yolla isə tozlanmada sarı heyva sortu 16,317,9% meyvə yetişmişdir. Hüseyni sortunda oz ozünə tozlanmada agacda
meyvələr yetişənə qədər cəmi 4,2-7,4%-ə qədər meyvə qalmışdır. Çarpaz
tozlanma nəticəsində isə 12,6-18,9% meyvə qalmışdır.
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РЕЗЮМЕ
ЛОГМАН БАЙРАМОВ
БИО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЯ АЙВА,
ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье освещены био-экологические особенности растения Айва,
возделываемого на территории Нахсыванской Автономной Республики.
Описано отношение растений разных сортов айвы к почве, температуре,
свету и влажности. Изучены форма кронов, структура распространения
корневой системы, фенология и продолжительность вегетации сортов
айвы. Приведена характеристика плодов сортов айвы Новраст, Сулу айва,
Сары айва и Турш айва, полученных путями само- и искусственного
опылениях. Установлено, что вегетационная продолжительность у сортов
Сулу айва и Новраст составляет 265 дней, а у сортов Сары айва, Турш
айва и Армудвари айва 305-310 дней
Ключевые слова: Айва, вегетация, сорт, био-экология,
влажность, свет, крона, корень, зона
SUMMARY
LOGHMAN BAYRAMOV
THE BIO-ECOLOGICAL FEATURES OF CULTIVATED
QUINCE PLANT IN THE AREA OF NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC
The article provides information on bio-ecological characteristics of
cultivated quince plant in the area of Nakhchivan Autonomous Republic. Here,
there have been given attitude of different types of quince plant to the soil,
temperature, light and moisture. There have been widely studied shapes of
crowhs, the spreading structure of root system and phenology of the quince
sorts. There have been given the products of Novrest, Sulu quince, Sari quince,
Tursh quince sorts varieties from the natural and artificial pollination of them.
The vegetation period of the mentioned quince varieties sorts has been studied.
The cultivation of Sulu quince, Novrest varieties sorts were 265 days and Sari
quince, Tursh quince, Armudvari sorts varieties were 305-310 days.
Key words: quince, vegetation, sort, bio-ecological, humidity, light,
umcrowin, root, zone
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ ŞİBYƏ FLORASININ
EKOLOJİ TƏHLİLİ
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının şibyə florasının öyrənilməsi
zamanıbu bitkilərin indikatorluq xüsusiyyətləri, antropogen dəyişilmələrə
həssas olmaları və ekoloji cəhətdən təmiz olmayan ərazilərdə yayıla
bilməmələri bu araşdırmaları zəruri etmiş və son illərdə bu sahədə xeyli
tədqiqatlar aparılmışdır. Son illərdə elm və texnikanın naliyyətlərindən geniş
istifadə olunması, insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbiətə
antropogen təsir güclənir və nəticədə təbii landşaftlar, antropogen landşafta
çevrilir. Bu zonalarda baş verən antropogen transformasiyalar, bitki - torpaq
örtüyünün bugünkü vəziyyəti, şibyə florasının sistematik strukturu, növ tərkibi,
tolerant növlərin zonalar üzrə müqayisəli xarakteristikası və s. məsələlər
öyrənilmişdir.
Açar sözlər: şibyə, antropogen, tolerant növlər, antropogen
transformasiyalar, ekologiya, ladşaft
Azərbaycan Respublikasında son illərdə qlobal xarakterli ekoloji
problemlər, onların həlli yollarının yeni metod və prinsiplərinə dair elmi
tədqiqat işlərinin aparılması genişlənmişdir. Antropogen transformasiyaların
müəyyənləşdirilib tənzimlənməsi, müasir ekologiyanın ən mühüm problemlərindəndir. Bu məqsədlə dünyanın bir sıra ölkələrində keçirilmiş Beynəlxalq
simpoziumlarda, problemin həll olunması məsələsi qarşıya qoyulmuşdur
[4,s.49-52;6,s.141-143;7,s.295-3268,s.50-51].
Azərbaycanın digər ərazilərindən ekoloji-coğrafi, iqlim, oroqrafiya və
s. xüsusiyyətləri ilə kəskin fərqlənən Naxçıvan Muxtar Respublikasında ekoloji
şəraitin formalaşmasında antropogen amillərin, relyefin, erroziya və
akkumlyasiya proseslərinin rolu çox böyükdür. Regionun ayrı-ayrı fizikicoğrafi vilayətlərində yağıntıların illik miqdarında olan dəyişiklik, landşaft
komplekslərinin müxtəlifliyi, ərazidə fərqli fitesonazların və ekoloji zonaların
formalaşmasına səbəb olmuşdur.
Şibyələrin indikatorluq xüsusiyyətləri, antropogen dəyişilmələrə həssas
olmaları və ekoloji cəhətdən təmiz olmayan ərazilərdə yayıla bilməmələri bu
bitkilər üzərində araşdırmaları zəruri etmiş və son illərdə bu sahədə xeyli
tədqiqatlar aparılmışdır [1,s.76-79; 2,s.159-163; 3,s.343-347].Son illərdə elm
və texnikanın naliyyətlərindən geniş istifadə olunması, insanların təsərrüfat
fəaliyyəti nəticəsində təbiətə antropogen təsir güclənir və nəticədə təbii
landşaftlar, antropogen landşafta çevrilir. Belə təsirlər Naxçıvan MR-də,
yaşayış məntəqələrinin sıx yerləşdiyi Arazboyu düzənlik və orta dağlıq
qurşaqlarda daha güclü nəzərə çarpır.
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Tədqiqatlar zamanı ərazinin əsasını təşkil edən üç əsas oroqrafik vahid
Arazboyu düzənlik, orta dağlıq və yüksək dağlıq qurşaqlar daxilində, ekoloji
cəhətdən fərqli olan beş müxtəlif zona müəyyənləşdirilmişdir. Bu zonalarda
baş verən antropogen transformasiyalar, bitki - torpaq örtüyünün bugünkü
vəziyyəti, şibyə florasının sistematik strukturu, növ tərkibi, tolerant növlərin
zonalar üzrə müqayisəli xarakteristikası və s. məsələlər öyrənilmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, ekoloji cəhətdən daha çox çiçəklənməyə məruz
qalmış Arazboyu və dağətəyi düzənliklərin bitki örtüyü efemer və
efemeroidlərdən, yarımsəhra landşaftının əsas təbii bitkilərindən olan yovşan
və gəngizdən ibarətdir. Bu zona daxilində yayılmış senozların bitkiləri 2-3
yarus əmələ gətirir. Birinci yarusda çoxillik bitkilər, ikinci yarusda efemerlər,
üçüncü yarusda isə nazik talloma malik qarmaqvari şibyələr yerləşirlər.
Naxçıvan MR-də Şərur - Culfa antiklinoriumunun karbonatlı
suxurlarında yayılmış və aşağıda qeyd edilmiş növlər arasında yarpaq və
kolşəkilli növlərə demək olar ki, rast gəlinmir. Arthoniaphaeobaea (Norm.)
Norm., Endopyreniumkrylovinatum (Tomin) Oxn., Melaspileaurceolata (Fr.)
Almb., Lecanoracampestris (Schaer.) Hue., Placodiumlentigerum (Web.)
S.Gray., P.melanopthalmum (Ram.) Szat., P. rubinumMüll. Arg.,
Parmeliaomphalodes
(L.)Ach.,
Baeomycesplacophillus
Ach.,
Acarosporafuscata (Röhl.) Arn., A. glancocarpa (Wbg.) Koerb.,
A.pelioscypha Th. Fr., A. versicolor Bagl. et Car., Candelariellaaurella
(Hoffm.) Zahlbr., Caloplacaestaniza (Nyl.) Mereschk., C. saxicola (Hoffm.)
Nord., Fulgensiafulgens (Sw.) Flenk. Bu növlərin əksəriyyəti kiçik daşlar
üzərində yaşayan nazik tallomamalik qazmaq variepilitlərdir.
Alçaq dağlıq ona Naxçıvan MR-də 1200 - 1500 m hündürlüklər
arasında qərbdən-şərqə doğru uzanmış antropogen təsirlərə daha çox məruz
qalmış sahələrdən biridir. Regionun şimal-qərbindən ensiz zolaq şəklində
başlayan zona şərqdə Naxçıvançayla, Əylisçay arasında xeyli genişlənir.
Zonanın əsasını quru çöl landşaftı düzənlikləri təşkil edir, növ tərkibinin
zənginliyinə görə isə Arazboyu düzənliklərdən xeyli fərqlənir.
Bu zonada lixeno floranın növ tərkibi Arazboyu düzənliklərdən zəngin
olsa da orta və yüksək dağlıq, qayalıq, meşə zonalarından geri qalır. Həmçinin
ekoloji təsirlərin güclü olması floranın formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Şibyələrin növ tərkibi, əsasən, qazmaqvari epilitlərdən ibarətdir, yarpaq və
kolşəkilli növlərə də rast gəlinir. Bu növlərdən Thelidiumvelutinum (Bernh.)
Koerb., Lecanoraatra (Huds.) Ach., L. frustulosa (Dicks.) Ach.,
Placodiumconfiguratum (Nyl.) Lojka, P. lentigerum (Web.)S.Gray.,
Xanthorielegans (Link.) Th.Fr.,Caloplacalobulata (Flk.) Hellb., və s.
qeydetməkolar.
Orta dağlıq zona ərazidə ən çox antropogen təsirlərə məruz qalmış
landşaftdır. Bu zona, əsasən, 1500 - 2200 m arasında olan hündürlükləri əhatə
edir. Dağ qara və şabalıdı torpaqlar ərazi üçün səciyyəvidir. Növ tərkibinin
zənginliyi müşahidə olunmaqla onların tərkibində həm subalp və həm də dağ
yarımsəhra bitki növlərinə rast gəlinir. Bu zona aşağı dandağ-kserofil,
yuxarıdan isə dağ çəmənləri meşə və ya meşəkolarla əhatələnir. Son zamanlar
bu ərazinin genişlənərək 1500 m - dən başlayaraq 2600 metrə qədər və daha da
yuxarı qaxmasının əsas səbəbi antropogen təsirlərlə bağlıdır.
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Bu zonanın əsas şibyələri aşağıda adları qeyd olunmuş Arthoniadidyma
Koerb., Endopyreniumkrylovinatum (Tomin) Oxn., Peltigeraapthosa (L.)
Willd., P. venosa (L.) Baumg., Collemapolycarpon Hoffm., Lecidealactea Flk.
ex Schaer., Bacidiaacerina (Ach.) Arn., Rhizocarpongeographicum(L.) DC.,
Lecanoraatra (Huds.) Ach., L.conizaea (Ach.) Nyl., və s. növlərdən ibarətdir.
Naxçıvan MR-də meşələr yaxın keçmişə qədər hövzənin alçaq dağlığının
yuxarı hissəsini və ortadağlığı tamamilə əhatə etdiyi halda, indiçox da böyük
olmayan talalar təşkil etməkdədir. Meşələr 1700 - 2350 m hündürlüklər
arasında tərəddüd etməklə yuxarı sərhəddi dəyişmədiyi halda, aşağı əraziləri
antropogen təsirlərə məruz qalmışdır. Burada palıd ağacları üstünlük təşkil etsə
də, son illərdə (1990 - 1998) ağac tədarükü və intensive otarılma paladin
arealının daralmasına səbəb olmuşdur.
Türk coğrafiyaşünası R.İzbirak (1996) Araz hövzəsində meşə örtüyünün
zəif inkişaf etməsini yüksəkdağlıqda soyuq dövrün uzunmüddətli olması,
düzənlik zonada isə yağıntıların azlığı, eyni zamanda iqlim dəyişilmələri ilə
izah edir [5,s.35-42].
Lakin atropogen amillər meşə zonasında yayılmış şibyələrin növ
müxtəlifliyinə o qədər də təsir göstərməmişdir. Tədqiqatlar zamanı ərazidə
zəngin şibyə florası olduğu müəyyənləşmiş, xeyli nümunə götürülərək, təyin
olunmuşdur. Ərazidə epifitlərin üstünlüyü təsbit edilmişdir. Bu növlərdən
Arthoniaradiata (Pers.) Ach., Opegraphasaxatilis DC., Pyrenulanitida (Weig.)
Ach., Dimerellalutea (Dicks.) Trevis., LecideaexiguaChaub., L. uliginosa
(Schaer.) Ach., Bacidiaacerina (Ach.) Arn., Lecanoraallophana (Ach.) Röhl.,
L. chlaroteraNyl., Lecaniacyrtella (Ach.) Th. Fr., və s. qeyd etmək olar.
Yüksək dağlıq qurşaq Naxçıvan MR-də 2700 - 3906 m hündürlüklər
arasındakı ərazini əhatə etməklə, əsasən, subalp və alp çəmənlərindən ibarətdir.
Bu ərazi Kiçik Qafqazın cənub ekspozisiyalarında ensiz bir zolaq şəklində
uzanmışdır. Yüksək dağlıq sahənin kəskin iqlim şəraiti, sutkalıq temperature
amplitudasının böyüklüyü bu zonada bitki örtüyünün formalaşmasına təsir
göstərən başlıca amillərdir. Yüksək dağlıq qurşaqda aktiv otarılma və yem
tədarükü ilə əlaqədar biçənəklərin genişlənməsi nəzərə alınmazsa, demək olar
ki, ərazi ekoloji cəhətdən yaxşı vəziyyətdədir. Aparılmış tədqiqatlar
nəticəsində bu qurşaqda rast gəlinən xeyli sayda şibyə növləri, həmçinin nadir
növlər
müəyyən
edilmişdir:
Verrucariasubmersella
Serv.,
Nephromahelveticum Ach., Collemafurfuraceum (Ach.) DR. em Degel.,
Lecideafuscoatra
(L.)
Ach.,
Catillariaathalina
(Hepp.)
Helb.,
Sguamarinacrassa (Huds.) Poelt, Aspiciliafruticulosa (Eversm.) Flag.
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РЕЗЮМЕ
ТЕЙЮБ ПАШАЕВ,
ГАДИР МАМЕДОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИХЕНОФЛОРЫ
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В статье представлена информация о результатах исследований по
экологическому
анализу
лишайниковой
флоры
Нахчыванской
Автономной Республики. Индикаторные особенности лишайников,
чувствительность к антропогенным изменениям и неразвитость в
экологически незащищенных районах обусловили необходимость
изучения этих растений. Показано, что в последнее время в этой области
проводятся интенсивные исследования. Использование достижений
науки и техники, антропогенное воздействие на природу выросло в
результате хозяйственной деятельности людей. В конечном итоге
природные ландшафты превращаются в антропогенные ландшафты.
Изучены антропогенные преобразования в регионе, современное
состояние растительного и почвенного покрова, систематическая
структура флоры лишайников, видовой состав, сравнительные
характеристики толерантных видов в зонах.
Ключевые слова: лишайник, антропогенный, толерантные виды,
антропогенные трансформации, экология, ландшафт
SUMMARY
TEYYUB PASHAYEV,
GADIR MAMMADOV
THE ECOLOGICAL ANALYSIS OF LICHEN FLORA
OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS
REPUBLIC
The article provides information on the results of research on the
environmental analysis of the lichen flora of Nakhchivan Autonomous
Republic. The indicator features of lichens, sensitiveness to anthropogenic
changes and non-spread in ecologically unprotected areas have made it
necessary to investigate these plants, and recent studies have been conducted in
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this area. In recent years, the use of science and technology achievements, the
anthropogenic impact on nature has grown as a result of people’s economic
activity and eventually natural landscapes turn into anthropogenic landscapes.
There have been studied the anthropogenic transformations in the region,
current state of plant and soil cover, systematic structure of lichens flora,
species composition, comparative characteristics of tolerant species in zones.
Key words: lichen, anthropogenic, tolerant species, anthropogenic
transformations, ecology, landscape
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asif Axundov tərəfindən təqdim olunmuşdur.
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ÜLVİYYƏ HƏMZƏYEVA
Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı,
"Yeni Era" Dünya Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü
ulviyye@gmail.com

TANIMADIĞIMIZ DOĞMAMIZ - RƏSSAM İBRAHİM SƏFİ
Məqalə türk dünyasının unudulmaz rəssamı olan Azərbaycan əsilli
İbrahim Səfinin (Rəhman Səfiyev) həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur.
Keşməkeşli həyat yaşayan və müxtlif sənət cərəyanlarına, təzadlı rəssamlıq
üslublarına yaxından bələd olan İbrahim Səfınin yaradıcılığında realizmə
üstünlük verməsi, dünya incəsənətinin mütərəqqi ənənələrini davam etdirməsi,
rəssamlıq məktəbində impressionistlərin türk əsilli ən görkəmli nümayəndələrindən biri olması, müxtəlif janrlarında zəngin irs qoyub getməsi, Türkiyə və
Azərbaycanda onun yaradıcılığına yüksək qiymətverilməsindən və digər
məsələlərdən bəhs olunur.
Açar sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, İbrahim Səfi, boyakarlıq, cərəyan,
impressionizm, natürmort, portret
Azərbaycan rəssamlarından taleyin gərdişi ilə dünyanın bir çox yerlərinə
üz tutan, təzadlı və keşməkeşli həyat yaşayan sənət adamlarımız az deyil.
Onların arasında Vətən həsrəti ilə qürbət ölkələrdə dünyasını dəyişənlər də var.
1898-ci ildə Naxçıvanın Şərur rayonunda dünyaya göz açmış, üç yaşında
olarkən atasını itirmiş, uşaqlıq illərini çətinliklər içində keçirən Rəhman
(İbrahim) Səfiyev məhz bu qəbildən olan sənətkarlarımızdandır. Rəhman adını
İbrahimə atası Qafar bəy qoymuşdur.
Balaca İbrahim (Rəhman) kiçik yaşlarından rəsmə həvəs göstərmiş, 12
yaşında ikən «Araz balıqçıları» adlı ilk rəsm əsərini çəkmişdir. Bəlkə də, atası el ozanı Qafar bəy Səfiyev o dövrün savadlı, bədii ədəbiyyatı sevən, Şərq
klassiklərinin əsərlərini oxuyan, sözü və yazdığı şeirləri ilə İbrahimin qəlbində
rəssamlığa, incəsənətə qarşı ilk qığılcımları oyadan insan olmuşdur. İbrahim
(Rəhman) üç yaşında ikən atası vəfat etmişdir və o, qohumlarının himayəsində
böyümüşdür. İbrahim Səfiyev ibtidai təhsilini vaxtı ilə görkəmli ədib –
dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin müəllimlik etdiyi Baş Noraşen (indiki
Cəlilkənd) məktəbində almışdır.
Rəhman Səfiyevin Kərim adında qardaşı, Qədirnisə, Xırdaxanım,
Siyəmən və Mina adında dörd bacısı olmuşdur. Məktəbi bitirəndən sonra öz
arzularını reallaşdırmaq üçün təhsilini davam etdirmək qərarına gəlir. İrəvan
müəllimlər seminariyasında oxuyarkən onun rəssamlığa xususi meylini və
istedadını seminariyanın rəsm müəllimi, ruminiyalı rəssam Koltsa (soy adı
bilinmir) görür və onu bu yola yönləndirirdi. Seminariyada oxuduğu zaman
artıq rəssam olacağına qərar verən İbrahim İrəvan Müəllimlər Seminariyasını
bitirdikdən sonra iki il Moskvadakı Rəssamlıq İnstitutunun hazırlıq kursunda
təhsil alır. Lakin, Rusiyadakı 1917-ci il inqilabı hadisələrindən təsirlənərək
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təhsilini yarımçıq buraxıb Naxçıvana–doğma diyara qayıdır. Həmin illərin
çətinlikləri rəssamdan da yan keçmir. Belə ki, o, Şərurda rəsm çəkərək çörək
pulu qazanmaq məcburiyyətində qalır.
İbrahim Səfiyev əsl vətənpərvər bir gənc kimi həmin dövrdə könüllü
olaraq erməni işğalçılarına qarşı vətənini qorumaq üçün özü kimi igid
Azərbaycan övladları və türk əsgərlərinin köməyi ilə vətənin müdafiəsinə
qalxaraq Qafqaz-İslam Ordusunun tərkibində Zəngəzur döyüşlərində könüllü
olaraq ermənilərə qarşı vuruşmuşdur. (Deyilənlərə görə, İbrahim Səfiyevin
dayısı Nəsrullah xan-Nəso 1920-1921-ci illərdə Şərurda ermənilər tərəfindən
öldürülmüşdür).
Bu məlumatı isə İbrahim Səfinin qardaşı Kərim bəyinnəvəsi Neft
Akademiyasının Elektromexanika kafedrasının dosenti Elşad Səfiyev
vermişdir. Onun dediyinə görə, babası Kərim bəy Cəlilkənddə müəllim olaraq
işləyirmiş, Cəlil Məmmədquluzadə Kərim bəygilin evində qalırmış
İbrahim Səfi I Dünya müharibəsi illərində Zaqafqaziyadakı ordunun
tərkibində Türkiyəyə gəlir və həyatını burada – Türkiyədə qurmalı olur. Bu
andan sonra ailəsiylə əlaqəsini itirir.
İbrahim Səfinin qohumu İstanbulda məskunlaşan tanınmış jurnalist Leyla
xanım Vəkilovanın dediyinə görə, “Vəkilovlar ailəsinin Səfiyevlərlə sıx
qohumluq əlaqələri vardır. Belə ki, Leyla xanımın nənəsi Şirin Səfiyevadır, O
isə İbrahim Səfiyevin əmisi qızıdır. Leyla xanımın qeyd etdiyi kimi Səfiyevlər
ailəsində görkəmli insanların adları Türkiyədə tanınır. Onlardan biri Tağı
Bəxşəli oğlu Səfiyev Qars müqaviləsinin Naxçıvan təmsilçisi idi. Qars
anlaşmasında Karabəkir Paşanın böyük və danılmaz rolu varıydı. İbrahim
Səfiyev də Karabəkir Paşanın qoşunlarına qoşularaq Türkiyəyə gəldi. İbrahim
Səfiyev Türkiyədə Səfiyevlər ailəsinin soyadının tanınmasında böyük rol
oynadı. Onun əsərlərini almaq üçün Londondan, Fransadan, Almaniyadan
insanlar gələrdi. Biz onunla çox yaxın idik...”.
Beləliklə, İbrahim Səfiyev qürbət elin nəbzini tutmaq üçün önəmli
addımlar atır və ilk olaraq İstanbulda Gözəl Sənətlər Akademiyasına daxil olur
və 1923 – cü ildə buranı bitirir. Qeyd edək ki, Türkiyənin məhşur rəssamı
Namiq İsmayıl da bu akademiyada təhsil almışdır. Qismət elə gətirir ki,
İbrahim təhsilini bitirdikdən sonra Namiq İsmayılın emalatxanasında müsafir
tələbə olaraq çalışır. Emalatxanadan verilən “müsafir tələbə mükəlləfiyyət
vərəqəsi” ndə Rəhman Səfiyev kimi qeyd olunur..
Həyatı heç də rahat olmayan İbrahim Türkiyədə bir çox sənət adamları
ilə tanış olur və rəssamlar camiyəsində dəyərli dostlar əldə edir. O zaman
Türkiyədə yaşayıb-yaradan tək Naxçıvanlı rəssam İbrahim Səfi deyildi. Belə ki,
ana tərəfindən yaxın qohumu olan, 1884-cü ildə Naxçıvan bəylərindən, soylu
bir ailədə anadan olmuş rəssam-heykəltaraş Əkbər Kazım Muğan (Əkbər
Kazımbəyov) da Türkiyədə yaşayıb-yaradırdı.
İbrahim Səfi 1920-ci ildən etibarən sərgilərdə iştirak etməyə, tanınmağa
başlayır. II Dünya müharibəsinin başlanması ilə hərbi xidmətə çağrılır. Orduda
qulluğunu tamamladıqdan sonra həmişəlik İstanbulda məskunlaşır və həyatını
sənətə bağlayır. Türkiyə vətəndaşlığına keçərkən kimliyinə adını İbrahim Səfi
kimi yazdırır, çünki Rəhman adı dinlə qadağa edilir. O, burada uzun
müddətdən sonra 1953-cü ildə 55 yaşında Yunan əsilli Zaxarina adlı, nəvələri
olan bir xanımla ailə qurur.
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Dostu Naci Terzi bu evlilik haqqında sonralar bu sözləri deyir: “O vaxt
rəssamların maddi vəziyyəti olmadığına görə onlara qız verən kim idi?
Zaxarina Səfini sevən insanları xoşlamırdı, bizim onunla görüşməyimizə mane
olmağa çalışırdı. Ancaq İbrahim Səfi həmişə mənimlə yaxın ünsiyyətdə olub,
hara getsə mənə məktublar yazırdı. Zaxarinayla ara bir Afinaya
gedərdilər...Nə vaxt evinə getsəydim, görürdüm ki, Səfi rəsm çəkir... “.
İbrahim Səfinin özünə məxsus bir xüsusiyyəti də var idi. O, məktub
yazarkən məktubda mövzuya uyğun olaraq və ya içindən gələn rəsmləri cızmaqara edərdi.
Türkiyədə İbrahim Səfini ulu öndər Mustafa Kamal Atatürkün portretini
çəkən ilk rəssamlardan biri kimi də tanıyırlar. Türk rəssamlıq sənətinin
öncülərindən olan İbrahim Çallı və Namiq İsmayılın emalatxanasında özünü
doğruldan İbrahim Səfi rəssamların bir çoxuna nəsib olmayan, tarixə düşəcək
hadisəyə imza atır. O, iki dəfə Atatürkün naturadan portretini çəkir. Türk
tarixinin şanlı səhifələrini və qəhrəmanlarını öz tablolarında yaşadan rəssam bu
portretdə dahi şəxsiyyətin obrazını sənətkarlıq kamilliyi ilə yanaşı, tarixi
gerçəkliyi də inandırıcı şəkildə ifadə edə bilib. İbrahim Səfiyevtürk rəsm sənəti
tarixində özünəməxsus tərzi ilə tanınaraq, Türkiyə rəssamlığına yeni nəfəs
gətirir. İbrahim Səfi yaradıcılığında XIX əsr rus realistlərinin, “Səyyar
rəssamların” ideya platformasında dayanmış, onların yaradıcılıq prinsipinə
sadiq qalmışdır.
İbrahim Səfi deyirdi:“Mənim sənət anlayışım rəssamlıqda gözəllik
axtarmaq və gözəllik yaratmaqdan ibarətdir ,mən gözəlliyi bəyənirəmsə,
başqasına da bunu bəyəndirməyə çalışıram”
Belə ki, rəssam öz sənəti ilə, həyatın, təbiətin, insanların gözəlliyini
tərənnüm edir, qarşısında qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün sənətinin ən
təsirli ifadə vasitəsindən– realizmdən istifadə etmişdir, eyni zamanda fransız
impressionistlərinin mütərəqqi cəhətlərinə biganə olmamışdır. O sərbəst
impressionizm üslubunda əsərlər yaradır, impressionizm üslubunun palitraya
gətirdiyi işığa, parlaqlığa, kolorit gözəlliyinə aludə olurdur. Səfi rəngləri güclü
yaxılarla, cəsarətlə işlədir, onun texnikası dinamik və təsirli olmuşdur.
Sənətşünas Süleyman Arisoyun yazdığına görə “İbrahim Səfinin
əsərlərini seyr edənlər lirik və ya romantik hislərə qapılır, həyacan keçirirlər ”
İbrahim Səfi müasir türk rəssamları Hikmət Onat, Şərəf Akdik, Vəcih
Bərəkətoğlu, Naci Kalmıkoğlu, Zəki Qocəməm, Namiq İsmayıl və başqaları
kimi Türkiyə realizm məktəbinə mənsub olan bir rəssamdır. İbrahim Səfi türk
realistlərindən Naci Kalmıkoğlu (kalmık mənşəlli rus rəssamı Nikolay
Kalmıkov) ilə daha yaxın idi və onun sənətini sevir, yüksək qiymətləndirirdi
və onunla sənət cəbhəsində birgə dururdu. O, dostu ilə birgə Nişantaşı
bölgəsində zədagan köşklərinin divarlarına freskalar (divar üzərində rəsmlər)
işləyir, interyer dizaynı ilə məşğul olurdular. Qazandıqları vəsait ilə rəng və
kətan alardılar.
Türkiyənin qocaman kolleksiyaçılarından dostu Naci Tərzi xatirələrində
İbrahim Səfini anaraq deyirdi: “Ömrünün axırlarına yaxın mənə ağlayaağlaya dedi ki, Naci bəy, mən özümü xoşbəxt hiss etmirəm. Naci (Naci
Kalmikoğlu) ilə pulumuz olmazdı, çörəyin arasında balıq yeyərdik, onda çox
xoşbəxt idim. İndi maddi cəhətdən heç bir problemim yoxdur, xəstəliyimi də
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vecimə almıram, ancaq xoşbəxt deyiləm...Çünki doğulduğum torpağın həsrəti
məni heç vaxt tərk etməyəcək”.
1946-cı ildən sonra rəssamın yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü başlayır.
Türkiyədə tanınmış rəssam olmağına baxmayaraq, daim axtarışlarda olan
rəssamiki il Münhendə olmaqla bərabər onbir il Avropa ölkələrində yaşamış və
ərsəyə gətirdiyi əsərləri ilə bir çox sərgilər açaraq, öz adını ölümsüzlər sırasına
yazdıra bilmişdir. Öz yaradıcılığı ilə fərqlənən rəssam Türkiyə dövləti
tərəfindən Roma və Vyanaya göndərilir. Görkəmli sənətkar bu ölkələrdə də
fərdi və qarışıq sərgilərdə iştirak edir, özünün və əsərlərinin dəyərini artırır.
1967-ci ilə qədər sadəcə Marsiliyada səkkiz fərdi sərgi açan rəssam klassik
rəsm üslub düşüncəsini dəyişdirərək miniatür və primitivizmlikdən (qəsdən
sadələşdirmə) fərqlənən türk rəssamlığına yeni bir meyil gətirmiş, öz dəstxətini
yaratmışdır.
Rəssam ilk təhsilini Rusiyada aldığından Repin yaradıcılığından, onun
əsərlərindən təsirlənərək, güclü akademik rəsmi ilə impressionizmin gətirdiyi
boya incəliyini özünəməxsus tərzdə əsərlərində tətbiq etmişdir. Onun kətan
üzərinə vurduğu yaxılar son dərəcə sağlam, əsərlərində isə həssaslıq və lirik bir
incəlik hökm sürürdü. Yaradıcılığı dövründə əsərlərində təbiəti müxtəlif
cəhətləri ilə təsvir edən rəssam hər an dəyişən işıq-kölgəyə diqqət yetirərək
aşiqyanə yanaşmasını gizlətmirdi. Əsərlərində çox planlılıq, dəqiqlik, çox
fiqurluluq, güclü kompozisiya rəssamın çətinlikdən qorxmadığını, əksinə etdiyi
işdən zövq aldığının göstəricisidir.
1950-ci ildən bəri bir çox sərgilərdə nümayiş olunan əsərlərindəki seçdiyi
üslub, xüsusilə boyanın qalın tətbiqində, rənglərə olan güclü meylində Avropa
və Türk rəssamlıq məktəbləri ənənələrindən bəhrələnməsi, lakin
yaradıcılığında rus impressionizminə üstünlük aşkar hiss olunurdu. Rəssamın
qalın rəng mozaikasından yoğrulmuş portretlərində isə psixoloji məqamlar çox
güclüdür, belə ki, hiss və duyğular, biçim və forma, rəng, böyük ustalıqla
vurğulanırdı. Əsərlərdəki təkrarsız kompozisiya biçimləri, rəng həlli və bədii
şərh də müxtəlif məziyyətləri aşkarlamağa xidmət edir. Rəssamın tabloları,
keçirdiyi hiss və duyğularını dəqiq şərtləndirir. Qeyd etdiyimiz məqamları
onun “Avtoportret”ində, “Zərrux xanım” (əmisi Kərim bəyin qızı) , “Zaharina
xanım” (rəssamın həyat yoldaşı), “Küfeci Pala”, “Qara libaslı nəməlum qadın”,
“Cümbüşcü Hafiz”, “ Səyyar musiqiçi” (Həmin Cümbüşcü Hafizdir), “Çingənə
qız” (Çingənə qız-silsilə əsərlər) və başqa portretlərdə açıq görmək olar.
Dostu Nacı Tərzi deyirdi: “Mənim kolleksiyamda İbrahim Səfinin
əsərləri var idi , onlardan iyirmisini sataraq özümə Beyoğluda bir ev aldım.
Bir əsəri də hər daim mənimlədi: “Çingənə qız” .Bu yeganə tablodur ki, Səfi
onun altında kril əlifbasının hərfləri ilə Rəhman Səfiyev (Рахман Сафиев)
kimi imza atıb”
Ümumiyyətlə, Səfinin ən çox sevdiyi üç model olub: həyat yoldaşı
Zaharina xanım, Küfeci Pala və Cümbüşcü Hafiz. Təkcə Gümbüşcü Hafizin
naturadan 20-yə dək portretini çəkmişdir.
Rəssam əsasən tablolarda fırça, tübik, mala yaxılarından daha çox
istifadə edirdi. Səfinin qara qələmlə işlədiyi cızma-qaralar, eskizlər çox güclü
idi. O, özü ilə hər zaman müxtəlif ölçülü not dəftərləri gəzdirir və harada
olmasına baxmayaraq öz eskizlərini edirdi. Bir gün İbrahim Səfi Kasımpaşada
küçə ortasında rəqs edən çingənələrin (qaraçıların) ortasında oturaraq ancaq
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parça, dəli- dəli havada uçuşan rəngli, güllü parçaları eskiz edirdi. Rəssam
qaraçıların rəngli dünyasını bu cür kağıza köçürə bilmişdir. Rəqs edənləri, şən
insanları, dostlarını kağıza, kətana köçürməyi xoşlayırdı ustad.
Özü öz sənəti üçün deyirdi:“Sənət hər kəsə ayrı-ayrı xitab edən,
açılması çətin yönləri olan, fikirlər məhsuludur. Bəlli bir ölçüsü yoxdur.
Sənətdə müvəffəqiyyət qazanmaqdan daha çox özünü tanımaqdır. Sevdiyini
bilmək, işləmə tərzinə xəyənət etməmək, işləmə tərzini və mövzunu
tənzimləməkdir sənət. Rəssamın sadacə hiss etməyi yetərli deyil, hisləri köklü
bir texnikayla rəsmə köçürməkdir, sağlam bir texnikada işləməkdir sənət”
Onun palitrası rənglər buketinə bənzəyirdi . Mövzuları sadə, həyat dolu
idi. Əsərləri canlı, parlaq, saf, təmiz rənglərlə çəkilmişdir.
“Ömrüm yetdikcə gözəlin daha gözəlini edəcəyəm, işləyə bilmədiyim,
rəsm etmədiyim günlərdə özümü yaşamamış hiss edirəm, xəstəliyimin yeganə
dərmanı rəsm çəkməkdir, dünyaya yüz dəfə də gəlsəm yenə də rəssam olaraq
gəlmək istərdim” - deyirdi rəssam!
“Ən yaxşı müəllim təbiətdir, rəssamın müəllimi təbiətin içində var”Bu
konsepsiyaya söykənən rəssamın əsas mövzusu təbiət idi. İbrahim Səfiyev
natürmortlarında belə saysız gül və çiçək çəkmişdir . Bu çiçəklərin
rəngarəngliyi, parlaq boyaları insanda ilıq, həzin xoş hislər oyadır.
Bir çox rəngkarlıq lövhələrində rəngli cizgilərin qəribə ritmindən ortaya
çıxan romantik ovqat seyirçini ilk baxışdan özünə cəlb edir. İbrahim Səfi türk
təsviri sənətinin postimpressionist janrına ən layiqli töhfə verən sənətkarlardan
hesab etmək olar. Onun bir-birini təkrarlamayan saysız əsərlərində həyatdan
aldığı ağır zərbələrlə əlaqəli əsərlər də görmək olar. Bu əsərlərin xronologiyası
müəllifin keçdiyi yoldur. Bunu rəssamın sənətdəki inkişafını, onun rəngkarlıq
manerasını formalaşdıran mərhələləri ardıcıl izlədiyimiz zaman görə bilərik.
Rəssam İbrahim Səfiyev sənətlə dolu ömrünü saysız hesabsız qiymətli
əsərləri ilə zənginləşdirmişdir. Rəssam olaraq məlum səbəblərdən çəkdiyi
sıxıntılara baxmayaraq, həyatını tamamən sənətə həsr etmiş, ara vermədən
Türkiyədə müxtəlif fərdi sərgilər açmışdır. Hər zaman rəssamlığın əsas
qanunları içində, güclü və mənimsənmiş bir realizmə hakim olmuşdur.
Əsərlərini bir-bir gözdən keçirdikdə meydana gələn davamlı şəkildə yeni
düşüncələr və görüntülər arasındakı bağlantı hiss olunmaqdadır. Yaşadıqlarının
sonunda ortaya çıxmış duyğusal biçimlər və ifadələr realist bir tərzdə “insan”
obrazı çox saylı əsərlərinin əsas mövzusudur.
İbrahim Səfi yaradıcılığında uşaqlıq xatirələrinə əsaslanaraq, doğma
yurdun məişətinə dair mövzulara da rast gəlmək olar. Buna onun 1898-1899-cu
illərdə Baş Noraşendən Əyricə yaylağına gedən köçərilərin həyatından bəhs
edən “Şərq rəqqasları dağlıq ərazidə” adlı silsilə əsərlərini göstərmək olar.
Gözlərimiz önündə əzəmətli dağ mənzərəsi canlanır. Bir əsərdə arxa planda
qədim karvansara qarşısında köçərilər dəstəsinin əyləndiyini görə
bilərik.Təsvir olunan digər əsərdə isə epizodda dağ mənzərəsinin, havanın,
insan sayının və çalğıçılar fərqliliyini görə bilərik. İbrahim Səfi dayanmadan
eksperimentlər edir və bir əsəri fərqli rənglərdə, lakin eyni rakursdan bir neçə
dəfə çəkirdi. Rəssamın “Şərq rəqqasları dağlıq ərazidə” freskası, Türkiyənin
“Karvansara” adlanan əyləncə məkanında divara çəkilmiş möhtəşəm əsərdir.
Əsər öz manumentallığı və orijinallığı ilə tamaşaçıları bu gün də heyran edir.
217

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
1955-1966 –cı illərdə İbrahim Qərbi Avropanın incəsənətini incələyir,
Cenevrə, Zürih, Münhen, Köln, Frankfurt, Vena, Roma, Paris, Marsel və
Afinada sərgilər keçirir. Onun yaradıcılığı türk incəsənətinin qərbdə
tanıdılmasında və qəbul olunmasında böyük rol oynamışdır. Bunu görən və
bilən Türkiyə Dövləti rəssamın bir çox sərgisini özü maliyyələşdirirdi.
Rəssamın sərgi keçirdiyi ən böyük salonlarda belə divarlar əsərlərlə
dolan kimi qalan əsərlərini tamaşaçı və qalereya sahiblərinin tələbinə görə yerə
də düzürmüş. Bir sərgiyə 300 rəsmə yaxın əsər çıxarırmış. Səfi Türkiyə
tarixində ən çox rəsm çəkən rəssam kimi də tanınır.
Parisdə nəşr olunan “Orient” qəzeti yazırdı: “Səfi öz dövründə türk
rəssamları arasında güclü sima kimi fərqlənir. O, heç bir zaman rəssamlığı
abstraksiyaya çevirən konsepsiyalar ardınca getmir. Tamaşıçılar İbrahim
Səfinin parlaq boyalarına, incə nüanslarına valeh olurlar. Rəssamın
mənzərələri o qədər təsirli və canlıdır ki, onlara baxarkən istər-istəməz
romantika haqqında düşünürlər”.
İbrahim Səfi xüsusilə 1960–1970-ci illərdən sonra işlənmiş rəsmlərində
daha canlı və parlaq rəngə üstünlük vermişdir. Canlı və soyuq rənglərin əks
etdirdiyi hərarət və işıq, bu rənglərə ağırlıq verən məna təzadı insanı öz təsiri
altına alır.
Sənətdə öz prinsipləri, mükəmməl işləmə tərzi olan sənətçinin son
illərdəki əsərlərində olan yeni xüsusiyyətlər çeşidli mövzularda meydana çıxır.
1975-1980-ci illərdə İbrahim Səfiyev görmə qabiliyyətini get-gedə
itirmiş, 4 yanvar 1983 – cü ildə yüzüncü fərdi sərgisinin açılış axşamı həyata
vida etmişdir. 100-cü sərgisi onsuz keçmişdir. İstanbuldaki Zəncirli quyu
məzarlığında dəfn olunur böyük Səfi...
Məzarlığı üzərində bu sözlərlə vəda etmişlərdi ona dostları:
“Rənkdən və işıqdan bir devdi Safi
Aramadı rütbə, şan, sənəti sevdi Safi
Doyulmaz gözəllikdə Safini tanımağa
Könül gözünüzlə baxmanız kafi”
Müxtəlif sənət cərəyanlarına, təzadlı rəssamlıq üslublarına yaxından
bələd olan İbrahim Səfı yaradıcılığında realizmə üstünlük vermiş, dünya
incəsənətinin mütərəqqi ənənələrini davam etdirmişdir. Boyakarlığın müxtəlif
janrlarında çoxlu tablo, o cümlədən mənzərələr, portretlər və sair yaratmışdır.
Bəzi mənzərə və natürmortların şux, şəffaf koloriti, rənglərin oynaqlığı onu
fransız impressionistlərinə yaxınlaşdırır, impressionizmin naturaya gətirdiyi
işığa, parlaqlığa, kolorit gözəlliyinə aludəçiliyini göstərir. Onun “Paris”,
“Münhendə Qış”, ”Afinada qonşu həyəti”, “Rum eli hisarı”, “ Afina ” və s.
əsərlərində bir çox ölkələrə səfər təəssüratları əksini tapmışdır. Türkiyədə,
həmçinin Fransa, Avstriya, ABŞ, İsveçrə və s. ölkələrdə fərdi sərgiləri nümayiş
etdirilmişdir. Mənzərə, portret və natürmortlardan ibarət bəzi əsərləri qardaşı
qızı Zərrux xanım tərəfindən R.Mustafayev adına Azərbaycan Milli İncəsənət
Muzeyinə, Abbas Zamanov tərəfindən isə 1989-cu ildə Bakıda keçirilən
“Əzizim vətən yaxşı...” sərgisinin ekspozisiyasına daxil edilmiş əsərləri,
Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyinə verilmişdir. İbrahim Səfinin
əsərləri Türkiyə və dünya muzeylərində, o cümlədən şəxsi kolleksiyalarda
qorunub saxlanılır.
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İbrahim Səfinin 10 mindən artıq əsəri var və Türkiyədə ən çox əsəri olan
və satılan rəssam kimi də tanınır. Səfi böyük ürək sahibi idi, əsərlərini satar,
pulun çox hissəsini uşaq evlərinə və ordunun hesabına köçürərdi.
İbrahim Səfinin vəfatından sonra rəssamın öz kolleksiyasında olan ən
dəyərli əsərlərini və eskizlərini həyat yoldaşı Zaxarina xanım özü ilə
Yunanıstana–Afinaya aparır. (Məlumata görə Vətəninə həsr etdiyi tablolar da,
həmin kolleksiyada olub). Bəzilərini isə dəyər-dəyməzə antikvar əşya satanlara
satmışdır.
1989-cu ildə Fatihdəki Horhor Antikacılar Çarşısının ilk qalereya
sahiblərindən və İbrahim Səfinin əsərlərini satan Cengiz Ünlü deyirdi,
“Əskidən bizə evlərdən İbrahim Safi , Hoca Ali Rıza, Nazmi Ziya tabloları
gəlirdi. Üstəlik gətirənlər əllərindəki dəyərin fərqində belə deyildilər”.
İbrahim Səfinin son nəfəsinə kimi yanında olan fərdi həkimi var idi:
Ənvər Tali. Rəssam Ənvər bəyə həm ucuza əsər satar, bəzən də hədiyyə əsərlər
verərmiş. Beləliklə Ənvər Talinin kolleksiyasında 350 rəsm əsəri ,7 milyon
dollar məbləğində dəyərləndirilmişdir. Bu gün Türkiyənin ən görkəmli
şəxslərində və kolleksiyonerlərində İbrahim Səfinin əsərinin olması prestij
sayılmaqdadır.
Onun yaradıcılığına və şəxsiyyətinə böyük ehtiram göstərilərək,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Görkəmli rəssam İbrahim
Səfiyevin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2018- ci il 17 oktyabr
tarixli Sərəncam imzalamışdır. Həmin sərəncam türk dünyasının tanınmış
rəssamının həyat və yaradıcılığının daha geniş tədqiq olunmasına və
öyrənilməsinə xidmət edir. Bu isə görkəmli sənətkarın irsinə göstərilən
diqqətin və muxtar respublikada rəssamlıq sənətinə verilən yüksək dəyərin
ifadəsidir.
Azərbaycan incəsənət tarixində İbrahim Səfiyev kimi rəssamlar az deyil.
Onlar bizi, tariximizi, mədəniyyətimizi təbliğ edən, bəşəri ideyalı, tanımağa,
təbliğ olunmağa layiq şəxsiyyətlərdir.
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РЕЗЮМЕ
УЛЬВИЯ ГАМЗАЕВА
НЕЗНАКОМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ– ХУДОЖНИК
ИБРАГИМ САФИ
Статья посвящена жизни и творчеству незабываемого художника
тюркского мира - азербайджанца Ибрагима Сафи (Рахмана Сафиева). В
ней подчеркивается, что Ибрагим Сафи, чья жизнь прошла невероятно
сурово и тяжело, был близко знаком с современными художественными
течениями и стилями живописи, продолжал следовать прогрессивным
традициям мирового искусства, являясь одним из самых ярких
представителей импрессионизма турецкого происхождения. Им
оставлено богатое творческое наследие в разных жанрах, что высоко
оценивается как в Турции, так и в Азербайджане. Эти и другие вопросы
освещаются в представленной работе.
Ключевые слова: Азербайджан, Турция, Ибрагим Сафи,
живопись, течение, импрессионизм, натюрморт, портрет
SUMMARY
ULVIYYA HAMZAYEVA
OUR UNFAMILIAR COMPATRIOT – PAINTER
IBRAHIM SAFI
The article is dedicated to the life and work of the unforgettable artist of
the Turkish world of Azerbaijan, Ibrahim Safi (Rahman Safiyev). It
emphasizes that Ibrahim Safi, whose life was incredibly harsh and hard, was
closely acquainted with modern art trends and styles of painting, continued to
follow the progressive traditions of world art, being one of the most prominent
representatives of Impressionism of Turkish origin. He left a rich artistic
heritage in various genres, which is highly appreciated both in Turkey and in
Azerbaijan. These and other questions are covered in the presented work.
Key words: Azerbaijan, Turkey, Ibrahim Safi, painting, trend,
impressionism, still life, portrait

Baş müəllim, Əməkdar rəssam Cavid İsmayılov tərəfindən təqdim olunmuşdur.
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KONTRABAS VƏ ONUN
ORKESTRDƏ ROLUNA DAİR
Kontrabas məktəblərinin tarixini nəzərdən keçirərkən belə nəticəyə
gəlirik ki, müasir kontrabas sənəti çox yüksək səviyyəyə çatmışdır. Kontrabas
XVIII əsrin ilk metodik işlərindən başlayaraq müasir kontrabas məktəblərinədək mürəkkəb və uzun bir yol keçmişdir. Hər bir məktəb və metodik işin
kontrabas sənətinin inkişafında mühüm payı var, belə ki, müasir metodikanın
inkişafı bu işlərin davamıdır.
XIX əsrdə Avropanın kontrabas sənətində irəli çıxan bir sıra gözəl
musiqiçi və pedaqoqların parlaq istedadı və böyük əməyi sayəsində kontrabas
başqa simli alətlərin səviyyəsinə yüksəlir.
Demək olar ki, simli alətlər müasir dövrdə elə yüksək səviyyədə
formalaşıb ki, dünyada məşhurlaşmış simli alətlərdən ibarət orkestrlər
mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu qədim alət haqqında istənilən nəşrləri və tədqiqatları ancaq alqışlamaq olar.
Açar sözlər: kontrabas, orkestr, musiqi aləti, bəstəkar, ifa texnikası
Kontrabas – italyanca-basso, fransızca-vasso adlanır. Həcmcə ən böyük,
registrcə ən aşağı və tembrcə ən qalın kamanlı-simli alət olan kontrabas
ifaçıdan ayaq üstə dayanmış, ya da uca kürsü üstündə oturmuş halda çalmağı
tələb edir. Kontrabas yayla çalınan müasir simli çalğı alətləri arasında
ölçülərinə görə ən böyüyüdür, səslənmə dərəcəsinə görə isə ən aşağı registrə
malikdir. Kontrabas tembrinə görə də ən qalın səsli simli kamanlı alətdir.
Diapozonu kiçik oktavanın mi səsindən birinci oktavanın sol səsinə kimidir.
Kontrabas 4 simdən ibarətdir:
I-sim sol
II-sim re
III-sim lya
IV-sim mi (kvarta dairəsi)
Kontrabas çalğısına yiyələnmək mürəkkəb bir işdir.Kontrabas ifaçılığı
spesifik səciyyəyə malik olub bütün başqa kamanlı alətlərin çalğısından kəskin
fərqlənir. Bu, həm alətin böyük ölçüsü, həm menzura, həm də çalğı zamanı
kontrabasın şaquli vəziyyətdə olması ilə bağlıdır. Simlərinin qalınlığı, kamanın
demək olar ki, “asılmış” vəziyyəti, həm sağ, həm də sol ələ güc düşməsi başqa
kamanlı alətlərdə işlədilən qoyuluş prinsiplərinin bura köçürülməsinə imkan
vermir. Buna görə də, biz yalnız keçmiş dövrlərin görkəmli kontrabas ifaçılarının təcrübəsinə və şagirdlərlə iş prosesində dəfələrlə sınadığımız şəxsi
təcrübəmizə arxalana bilərik.
Məlumdur ki, məşhur və təcrübəli kontrabasçılarda çox vaxt klassik qoyuluş
normalarından fərdi surətdə uzaqlaşma, kənara çıxma olmuşdur. Buradan belə
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bir paradoksal nəticə çıxır ki, nə qədər kontrabasçı varsa, bir o qədər də
qoyuluş tərzi vardır. Buna baxmayaraq, ənənəvi klassik qoyuluşun əsas
qanunlarını öyrənmək bizim borcumuzdur. Bu işdə məhz həmin qaydalar
işıqlandırılır.
Ümumiyyətlə çalğı zamanı ifaçının korpusu gərginlikdə olmamalıdır.
Korpusu əymək, alətin üstünə “uzanmaq”, əli kontrabasın üzərinə qoymaq
olmaz. Bu qaydaların pozulması sıxıntı yaradaraq ifaçının işini çətinləşdirir və
onun çalmasına mane olur. Kontrabasın hündürlüyünü elə müəyyən etmək
lazımdır ki, sağ qolun sərbəst vəziyyətində kaman xərəklə qrifin arasına
düşsün, qrifin xərəyi isə ifaçının qaşları səviyyəsindən aşağı olmasın. Pedaqoji
proses baxımından bu vəziyyət məcburidir, əks halda lap əvvəldən düzgün
reflekslərə, yaxşı səslənməyə və təmiz intonasiyaya nail olmaq mümkün deyil.
Sərbəst dayanmaq, eyni vaxtda hər iki ayağa dayaqlanmaq, bununla belə
daxili hissiyatdan asılı olaraq dayaq nöqtəsini gah sağ, gah da sol ayağa
keçirmək lazımdır. Bu üsulla biz kontrabasın sabit vəziyyətinə, eləcə də yuxarı
registrdə çalmaq üçün bütün korpusun rahat vəziyyətinə nail oluruq.
Kontrabasçı alət arxasında dayanıb onu elə tutmalıdır ki, pozisiyaların
dəyişməsi zamanı, eləcə də kamanı müxtəlif simlər üzərinə keçirərkən əlavə
yorğunluq hiss etmədən rahat çala bilsin. Bütün bunlar qoyuluşun ümumi,
obyektiv əsaslarıdır. Lakin bu əsası bilməklə yanaşı ifaçının fərdi qabiliyyətini,
onun şəxsi duyğularını da yadda saxlamaq lazımdır. Kontrabas üzrə təhsil alan
şagirdin və tələbənin alətdə uzun müddət yorğunluq hiss etmədən məşğul
olması üçün qaydalara ciddi riayət olunmalıdır.
Kontrabasda ifanın ilk “Məktəb”ini XVIII əsrin ortalarında Mişel Korret
Fransada nəşr etdirmişdir. O, violonçelçalan idi, lakin həmin dövrdə adətən
müəllim öz şagirdlərinə bir neçə alətdə çalmağı öyrədirdi. Korretin “Məktəb”i
çox keçmiş bir ad daşıyırdı: “Üç, dörd, beş simli kontrabasda çalmağı
öyrənməyin metodikası”. Kontrabas məktəbinin meydana gəlməsi faktının özü
XVIII əsrin ortalarından kontrabasa marağın yarandığını göstərir.
Təbii ki, “Məktəb” boş yerə yarana bilməzdi. Buna ehtiyac olmalı idi, bu
ehtiyac isə kontrabas sənətinin yüksək inkişafı ilə bağlı meydana gəlmişdi.
XVIII əsrdə kontrabas sənətinin gələcək uğurlu inkişafı üçün yaxşı zəmin yaranır. XIX əsrin əvvəlində kontrabas çalğısının tədrisi planlı şəkil alır və
Avropanın bir çox konservatoriyalarında kontrabas sinfi təşkil edilir. Aparıcı
solistlərin təsirilə, bundan başqa, orkestr və ansambl əsərlərində kontrabas
partiyalarının mürəkkəbləşməsilə əlaqədar bu alətdə çalanların ümumi
səviyyəsini yüksəltmək zərurəti yaranır. Yeni metodikanı yaradan iki
konservatoriya-Milan və Praqa konservatoriyaları kontrabas tədrisini ilk
gündən tədris planına daxil edirlər. 1823-cü ildən İngiltərədə, London Kral
Akademiyasında kontrabas sinfini D.Draqonetti aparır.
D.Draqonetti XVIII əsrin ən məşhur solisti, dünya şöhrəti qazanmış və
kontrabas alətinin nüfuzunu yüksəyə qaldırmış ilk ifaçı olmuşdur. O, özünün
ifaçılıq və bəstəkarlıq istedadı ilə tükənməz enerjisi sayəsində çox yüksək bir
zirvəyə ucalır. O, İtaliyanın hüdudlarından çox kənarda da şöhrət qazanır.
London Kral sarayından, Peterburq imperator sarayından da təkidlə işə dəvət
edirdilər, lakin Draqonetti bütün bu təklifləri rədd edirdi. O, kontrabasın
inkişafında və populyarlaşmasında, eləcə də kontrabas üçün ədəbiyyat
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yaradılmasında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Bethoveni kontrabasın zəngin
imkanları ilə tanış edən məhz Draqonetti olmuşdur.
D.Draqonetti 1799-cu ilin martında Vyanada Bethovenlə tanış olur və
bəstəkarla birlikdə onun violonçel sonatasını (or.5, № 2, sol minor) ifa edir. Bu
tanışlıqdan sonra kontrabasın imkanlarına inanan Bethoven öz 9-cu
simfoniyasında kontrabaslar solosu üçün məşhur reçitativini bəstələyir.

Orkestrdə bu çalğı alətində ilk dəfə XVII əsrdə istifadə edilmişdir. Musiqidə
kontrabasın çox böyük rolu var. Kontrabas simfonik orkestrin fundamentini
təşkil edir. Bas səsli partiyalar ifa edilərkən bu alət həmişə musiqi
melodiyasının bünövrəsini yaradır. Orkestrdə dayaq nöqtəsi sayılan bas tonu
yaratmaqdan ibarət olan əsas funksiyasından əlavə, kontrabasdan həm solo,
həm də ansambl aləti kimi istifadə edirlər. Kontrabasda da violonçeldə olduğu
kimi piççikato ştrixi gözəl səslənir. Alt və skripkanın partiyalarına baxmayaraq
violonçel və kontrabasın partiyası çətin deyil, asan yazılır. Simfonik əsərlərdə
isə musiqi əsərinin parçaları olur ki, I və II skripkalar arko çaldığı halda,
violonşel və kontrabas piççikato çalır. Bu alətdə cəld və oynaq melodiyalar
çalmaq çox çətindir, həm də kontrabasın uzun və yoğun simlərinin səsi skripka
və violonçel simlərinin səsi qədər lətif və xoş deyildir. Buna görə də
kontrabaslarla solo partiyaları çox nadir hallarda ifa edilir. Kontrabasın əsas
vəzifəsi harmoniyaları növbələşdirməkdir. Kontrabaslar öz bəm səsi ilə bütün
simli çalğı alətləri qrupunun bir növ bünörəsini təşkil edir. Kontrabasdan,
həmçinin estrada və caz orkestrlərində də geniş istifadə olunur. Qeyd etmək
lazımdır ki, kontrabas alətinin tədrisi baxımından Azərbaycan musiqi
mədəniyyəti kontrabas ifaçılığı və pedaqoji fəaliyyətinə də İlyas Hüseynov
məktəbinin böyük rolu olmuşdur. O, Azərbaycan kontrabas məktəbinin
dəyişməz lideri olmuş və böyük kontrabasçılar nəsli yetişdirmişdir.
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РЕЗЮМЕ
ФАЗИЛ ACAДОВ
КОНТРАБАС И О ЕГО РОЛИ В ОРКЕСТРЕ
Обращаясь к прошлым временам, можно сказать, что контрабасовая школа в современном мире достигла очень высокого уровня
исполнительского мастерства. Контрабас в ХVIII веке, начиная с мелких
первоначальных мелодий, достиг наивысшего положения среди струнных
инструментов. Каждая школа, каждая методическая работа в искустве
контрабаса играли высокую роль в дальнейшем познании методики игры
на контрабасе.
В XIX веке в Европе, благодаря крупным деятелям контрабасого
исскуства, педагогам, композиторам, пишущим для контрабаса
прекрасные произведения, выдвинили исскуство контрабаса на высокий
уровень среди смычковых инструментов.
Можно сказать, что все смычковые инструменты в наш век
настолько сроднились, что известные в мире струнные инструменты дали
возможность создать струнные оркестра, где этот древний инструмент
занимает незаменимое место.
Ключевые слова: контрабас, оркестр, музыка, комрозитор, техника
игры
SUMMARY
FAZIL ASADOV
ABOUT CONTRABASS AND ITS ROLE IN
THE ORCHESTRA
When we look at the history of contrabass schools, we come to the
conclusion trough the contemporary art of contrabass has reached to a very
high level. Starting with the first methodological work of the 18 th century,
contrabass has passed a composite and long way through modern contrabass
schools. Each school and methodical work has an important role in the
development of the contrabass art, as the development of modern methodology
is a continuation of this work.
In the 20th century, thanks to the brilliant talent and great work of
educated pedagogues and educators, who advanced
in the European
Contrabass art, the contrabass rises to the level of other string instruments.
Almost string instruments have been highly developed in modern age, and
consequently, there are orchestras exclusively made in the world of string
instruments. In general, any publications and research on this ancient
instrument can only be applauded.
Key word: contrabass, orchestra, instrument,composer, technique of
playing
Baş müəllim Məhəbbət Babayeva tərəfindən təqdim olunmuşdur.
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the schedule in the text must be – 3,7 cm from right and left.
8. At the top of the page, the title of the article is written in “12” bold type and capital
letters leaving 1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written in
“12” bold type leaving 1 interval space (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute,
Nakhchivan State University, Nakhchivan section of ANAS and so on). The main text of the
article is written below leaving 1 line space.
9. Scientific sources should be quoted related to the theme. The list of references given at
the end of the article should be written in “12” size type. The list of references should not be
numbered in alphabetic order, it should be numbered in the order as the quoted references are
met in the text. For example, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is
quoted once again in another place of the text, the very reference should be shown in previous
number. The word “Reference” should be written in bold type. The list of references is given
in case letters in the language which is written. For example,
Books:
Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku,
2007, 182 pp.
Articles in bouk:
Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan
history. Baku: Science, 1996 p.73-91
Articles in journal:
Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the
teaching of chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13),
p.97-100.
10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in
“12” size case, bold letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters;
and the resume itself is written in ordinary letters. The resume should encompass the theme
completely, the results obtained should be given in detail. The resumes of the article in
different languages should overlap and be relevant to the content of the article.
11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic
materials, photos, tables, formulae, the list of references and resumes.
12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy
disk. Manuscripts are also available electronically. In this case, the manuscript is sent to the
journal's e-mail (elmieserler@nmi.edu.az).
13. The authors also submit a review with the manuscript. In the review, the author will
be given detailed information about the author (surname, name and patronymic, workplace,
post, degree of science and scientific title, address, work and home phones, electronic mail
address).
Note: Only one article by the author is considered to be published in every issue of
“News” journal of Nakhchivan Teachers’ Institute
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике,
психологии, истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению,
отвечающих установленным требованиям.
2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно
отредактированных научных статей, ранее не представленных к другим изданиям.
3. Количество соавторов более трех человек нежелательно.
4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и
достоверность указанных в ней фактов.
5. Для опубликования статьи в журнале необходимо представить рецензию одного
специалиста по этой области научных знаний и представления одного из сотрудников
редколлегии.
6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском,
английском или русском. Ключевые слова и аннотации должны быть написаны и на двух
других языках.
7. Текст статьи должен быть сверстан на компьютере шрифтом Times New Roman,
(размер шрифта -14 pt) на бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3
см; левым – 1,5 см, без переносов с межстрочным интервалом 1,5 см. Параметры
внутритекстовых таблиц - 3,7 см с правой и левой стороны.
8. Текст статьи должен быть написан следующим образом: в правом верхнем углу
первой страницы имя и фамилия автора (авторов) заглавными жирными и прямыми
буквами (размер шрифта -12 pt), ниже прописным шрифтом (размер шрифта – 12 pt) - место
работы (например, Нахчыванский институт учителей, Нахчыванский государственный
университет, Нахчыванский отделение НАНА и т. д.), далее через интервал по середине
заглавными жирными и прямыми буквами (размер шрифта -12 pt) – название статьи, ниже
через интервал с начала строки с отступом - аннотацию и ключевые слова на языке
оригинала, далее через интервал - основной текст статьи
9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур,
данный в конце статьи, пишется прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются
по последовательности размещения их в тексте или по алфавиту. Ссылки вставляются прямо
в тексте научной работы в виде [1, с. 119] или просто [1]. При повторной ссылке указывается
номер той же литературы. Слово «Литература» пишется жирными буквами по середине,
через интервал за текстом.
Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр:
Книги:
Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с.
Статьи в сборнике:
Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории Азербайджана.
Баку: Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи: Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения
химических методов в обучении химическим элементам // Известия Нахчыванского
института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название
статьи заглавными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами.
Аннотация должна полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные
результаты. Аннотации на разных языках должны быть идентичны, соответствовать
содержанию статьи.
11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические
материалы, фото, таблицы, список литературы и аннотации.
12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию.
Можно представить рукописи и через интернет. При этом рукопись можно отправить на
mail-адрес редакции (elmieserler@nmi.edu.az).
13. Автор вместе с рукописью представляет в редакцию и анкет автора, который
содержит подробные сведения о нем (фамилии, имени и отчестве, месте работы, должности,
ученой степени и ученом звании, адресе, рабочем и домашнем телефоне, электронном
адресе)
Примечание. В каждом номере журнала «Известия Нахчыванского института
учителей» предусмотрена публикация одной статьи автора.
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