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RƏQSLƏR MİLLİ MƏDƏNİYYƏTİ, BƏDİİ ZÖVQÜ, FİZİKİ
VƏ FİZİOLOJİ İNKİŞAFI TƏMİN EDİR
Məqalədə rəqs mədəniyyəti, Azərbaycan xalq rəqslərinin yaranma tarixi,
rəqs ənənələri və müxtəlif xalqlara məxsus rəqs melodiyaları barədə məlumat
verilir. Göstərilir ki, rəqslər təkcə estetik mədəniyyəti, bədii zövqü deyil, həm
də fiziki və fizioloji inkişafı təmin edir. Ona görə rəqslərin orta ümumtəhsil
məktəblərində tədrisinə, təbliğinə geniş meydan vermək lazımdır. Məqalədə
həmçinin Azərbaycan rəqslərinin və eləcə də dünya rəqs musiqisinin, yəni xalq
rəqslərinin görkəmli bəstəkarların əsərlərində yer alması da elmi-pedaqoji
cəhətdən şərh olunur. Məqalədə Azərbaycan, türk, ərəb, fars və digər Şərq
xalqlarının rəqsləri ilə yanaşı Avropa və dünya xalqlarının rəqsləri haqqında
da məlumat verilir.
Açar sözlər: rəqs musiqisi, rəqs mədəniyyəti, oyun havaları, xalq
rəqsləri, estetik tərbiyə, estetik mədəniyyət, bədii zövq, fiziki inkişaf, fizioloji
inkişaf, xoreoqrafiya məktəbi
Elmi ədəbiyyatda rəqs elementləri hərəkət bildirən qanunauyğunluq kimi
təsbit olunur. Elə bir elm sahəsi yoxdur ki, rəqs hərəkəti onun predmeti
olmasın. Dünya elminin aparıcı sahələrindən biri olan fizika elmi əsrlər boyu
əşyaların rəqs hərəkətlərinin qanunlarını, qanunauyğunluqlarını öyrənərək
xariqələr yaradır. Rəqs insanların şux, oynaq, şən hərəkətlərinin məcmusu da
hesab edilir. Rəqslər həm də insanın sevincini, sevgisini, məhəbbətini, rəğbət
və ehtiramını özündə təcəssüm etdirən bədii hərəkətlərin ifadəsidir. İnsanlar
hər hansı bir melodiyanın təsiri altında rəqs etməyi daha çox xoşlayırlar.
Fizioloq alimlər, psixoloqlar belə hesab edirlər ki, hətta ana bətnində olan
körpələr yeddi aylığından sonra anasının rəqsindən və hər hansı melodiyanı
dinləməsindən xoşhallanaraq rəqs hərəkətləri edirlər. Çağalar, körpələr hər biri
rəqs havalarının, mahnı və melodiyaların avazatını eşidən kimi əl-qol hərəkətlərilə reaksiya verirlər. Rəqs insanların məişətinə daxil olan incəsənət növü
kimi məşhurlaşmışdır. Bir sıra ölkələrdə təlim-tərbiyə müəssisələrində rəqsin
tədris edilməsi də bunu sübut edir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində
xoreoqrafiya məktəblərində, balet ixtisaslarında çalışan mütəxəssislər səriştəli
və ən görkəmli rəqqaslar kimi böyük hörmət və ehtirama layiq görülürlər. Orta
ixtisas və ali məktəblər səviyyəsində rəqslər, fərdi, duet və kütləvi rəqs
formaları şəklində öyrədilir. Xalq rəqsləri, milli rəqslər, halaylar, yallılar, bal
rəqsləri, oyun havaları hazırda dünya xalqlarının diqqət mərkəzində saxlanılır
və incəsənət növü kimi sevilə-sevilə qorunur.
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Bu baxımdan rəqslərin ümumtəhsil məktəblərinə gətirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Digər tərəfdən rəqslər məktəblilərin estetik-bədii zövqlərini formalaşdırmaqla yanaşı onların fiziki cəhətdən möhkəmləndirilməsini
də təmin etmiş olur. Mütəmadi rəqs edən məktəblinin qaməti şux olur, boyunun tarazlığı zövq oxşayır. Rəqs məktəblilərin mədəni istirahətini təmin etməklə yanaşı onların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərini də inkişaf etdirmiş olur.
Ümumtəhsil məktəblərində rəqs tədris olunmasa da tədbirlərdə, gecələrdə, konsertlərdə, müsabiqələrdə və bədii yaradıcılıq dərnəklərində rəqslərə
müraciət olunur. Orta ümumtəhsil məkəblərində təşkil olunan bədii yaradıcılıq
dərnəklərinin növlərindən biri də rəqs dərnəkləridir. Orta ümumtəhsil məktəblərində bədii yaradıcılıq dərnəklərinin ən maraqlı növlərindən biri olan rəqs
dərnəklərinə uşaqları cəlb etməkdən ötrü onlarda rəqsə olan marağı yaratmaq,
inkişaf etdirmək və nəhayət sevdirmək lazımdır. Bunun üçün dərnək rəhbərlərinin musiqi müəllimlərilə əlaqəli işləmələri vacibdir. Bu, o deməkdir ki,
hər iki tərəf öz iş planlarında görüləcək işin məzmununu əks etdirməlidirlər. İlk
növbədə V-IX siniflərdə dərs aparan musiqi müəllimləri proqram materiallarında öz əksini tapan “Rəqslər”, “Xalq rəqsləri”, “Oyun havaları”, “Yallılar”, “Kütləvi rəqslər” və bu kimi digər mövzular üzərində işləyərkən şagirdlərin rəqslərə olan maraq və meyillərini oyatmalı, üzə çıxararaq inkişaf etdirməlidirlər. Rəqslərlə bağlı onlara verilən ilkin məlumatların aşağıdakı şəkildə olması məsləhətdir: Rəqs-ritmik hərəkətlərin ifadəliliyi və insan bədəninin
plastikliyinə əsaslanan incəsənət növüdür. Rəqs əmək prosesi və insanların
emosional təəssüratı ilə bağlı müxtəlif hərəkət və jestlərdən əmələ gəlmişdir.
Hər xalqın öz rəqs ənənələri var. Səhnə rəqsləri xalq rəqsləri əsasında yaranmışdır. Professional teatrda rəqs inkişaf etmiş və elmi cəhətdən sistemləşdirilmişdir. Bundan başqa müxtəlif ölkələrdə müxtəlif rəqs sistemləri yaranmışdır. Avropa klassik rəqsi (müasir baletin əsas sistemi), Asiya rəqsləri (məsələn, katxakali, manipurri hind rəqsləri) və Afrika rəqsləri. Xalq rəqsləri bal
rəqsləri üçün də zəmin olmuşdur [1, s.129]. Azərbaycan xalq rəqsləri içərisində
isə Oğuzların, Bayat boylarının yaratdıqları rəqslər çox qədim tarixə malikdir.
Tayfaların yaratdıqları xalq rəqsləri içərisində tərəkəmə tayfalarının yaratdıqları “Tərəkəmə”, qaytaq tayfalarının yaratdıqları “Qaytağı” daha qədim
tarixə malikdir. “Qızılgül”, “Lalə”, “Nərgizi” rəqsləri çiçəklərə, “Təbrizi”, “Şəki rəqsi”, “Naxçıvani”, “Noraşeni”, “Qazağı”, “Dərbəndi”, “Qars” rəqsləri isə
yer-yurd adlarına ithaf edilərək yaradılmış rəqslərdir.
V-VI, VII-VIII, IX-XI sinif şagirdlərindən ibarət yaradılan rəqs dərnəklərində də planlı şəkildə rəqslər barədə mütəmadi olaraq dərnək üzvlərinə
məlumat vermək lazımdır. Məlumatların verilməsində isə elmiliyin, ardıcıllığın, sistemliliyin və mütəmadiliyin gözlənilməsi zəruridir. İlk məşğələlərdə
aşağıdakı məlumatların verilməsi daha məqsədəuyğun hesab olunur:
Harmonik hərəkət və pozalar, plastika və mimika, hərəkətlərin dinamikası, tempi və ritmi, kompozisiyası rəqsin əsas ifadə vasitələridir. Rəqsin
zənginləşməsi və konkretləşməsində kostyum və rekvizitin əhəmiyyətli rolu
var. Avropa rəqs mədəniyyətinə Qədim Şərq və antik dövr rəqslərinin təsiri
olmuşdur (Assuriya və Misir dini bayramları, Apollon, Vakx və başqa allahların şərəfinə ifa olunan rəqslər, yunan antik teatrına daxil olan hərbi, idman
rəqsləri və s.). Ellinizm dövründə (e.ə. IV-II əsrlər) pontamim rəqqaslar meydana gəlmişdir. Qədim Romada ellin rəqsləri öyrənilmiş, sonralar (II-V əsrlərdə) pantomima sənətində inkişaf etdirilmişdir. Orta əsrlərdə rəqs sənəti
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ruhanilər tərəfindən təqib olunmuşdur. Sonralar tədricən rəqslər teatrlaşdırılmışdır (skomorox, şpilman, jonqlyor) [1, s.130].
Azərbaycanda bir sıra dövrlərdə rəqsə münasibət müxtəlif olmuşdur.
Məsələn, hürufiliklə bağlı olan dövrlərdə rəqslərə ad qoyulmamışdır. Rəqslər
rəqəmlərlə adlandırılmışdır. Belə rəqslərdən “Altınömrə”, “Ondördü”,
“Yüzbiri” kimi rəqslər dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
Belə informasiyalar dərnək üzvlərinin rəqsə olan maraq-meyillərilə yanaşı onların yaradıcı qabiliyyətlərini də inkişaf etdirmiş olur. Onlar rəqsə daha
yaradıcı yanaşmağa başlayırlar. Ona görə belə məlumatları milli və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan informasiyalar şəklində vermək faydalıdır. Nümunə
üçün onlardan birinə diqqət edək:
XVII əsrin əvvəllərində balet tamaşalarının yaranması ilə əlaqədar rəqs
sənəti yeni ifaçılıq texnikası ilə zənginləşmişdir. Fransa Kral Rəqs Akademiyasında (1661-ci ildən) klassik rəqs sistemi təkmilləşdirilmişdir. XIX əsrin
2-ci yarısında yeni virtuoz rəqs üslubu işlənib hazırlanmışdır. XIX əsrin axırlarında rəqs sənətində şərti olaraq “modern” (sərbəst, plastik rəqs) adlanan yeni
istiqamət meydana çıxmışdır. 1940-60-cı illərdə Avropa ölkələri və ABŞ-da
“klassik” və “modern” rəqslərin bir-birilə qarşılıqlı əlaqə və zənginləşmə prosesi müşahidə olunurdu. Müasir professional rəqs sənətində xalq səhnə rəqsləri
kimi yeni janr əhəmiyyətli yer tutur. İlk dəfə SSRİ Xalqları Rəqs Ansamblının
ifasında 1937-ci ildə göstərilmişdir. Bu rəqs ansamblının təcrübəsinə əsasən
SSRİ-nin müttəfiq respublikalarında, dünyanın bir çox ölkəsində həvəskar və
professional xalq səhnə rəqs kollektivləri yaradılmışdır [1, s.130].
Azərbaycanda da kütləvi rəqslərin tarixi qədimdir. “Yallı”, “Tənzərə yallısı”, “Şəki yallısı”, “Naxçıvan yallısı”, “Noraşen yallısı”, “Dərələyəz yallısı”,
“Göyçə yallısı” və halaylar belələrindəndir.
Ümumiyyətlə desək, qədim rəqslər barədə rəqs dərnəklərinin üzvlərinə
məlumatların verilməsinin faydası çoxdur. Çünki belə mlumatlar əgər bir tərəfdən onları Azərbaycan xalqının qədim mədəniyyət ənənələrilə tanış edirsə, digər tərəfdən dərnək üzvlərinin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişafına dərindən təsir göstərmiş olur.
Qədim tarixə malik Azərbaycan xalq rəqsləri janr etibarilə müxtəlifdir.
Rəqslər qadın və kişilər tərəfindən tək, qoşa dəstə ilə və kütləvi ifa olunur. Qadın rəqsləri üçün zərif əl-qol hərəkətləri, incə yeriş, rəqsin musiqi və məzmunu
ilə sıx bağlı olan mimika, mülayimlik, həzinlik səciyyəvidir. Kişi rəqslərinə
ayaqların çevik hərəkəti, qolların geniş açılması, bədənin şax tutulması, nikbinlik xasdır. Xalq rəqslərinin ifa tərzinə milli geyim xüsusiyyətlərinin də təsiri olmuşdur. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra xalq rəqsləri yeni xarakter, ictimai məna kəsb etmiş, rəqs mədəniyyətinin inkişafı üçün geniş
imkanlar açılmışdır. Qədim və Müasir Azərbaycan xalq rəqslərinin populyarlaşmasında professional (Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı) və özfəaliyyət
rəqs kollektivlərinin (“Çinar”, “Yallı”, “Şənlik” və s.) əhəmiyyətli rolu olmuşdur [1, s.130].
Hazırda Azərbaycan səhnəsində, televiziya ekranlarında, şənliklərdə təqdim olunan rəqslərin bir qismində türkçülüyü özündə əks etdirən mübarizlik,
əzmkarlıq, igidlik, qoçaqlıq, qəhrəmanlıq elementləri öz ifadəsini daha qabarıq
tapır. Təəssüf ki, bəzi rəqslər müasirləşdirmə adı altında təhriflərə məruz qalır.
Nəticədə belə rəqslər xalqın milli koloritinə ciddi zərbələr vurur. Məsələn
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“Vağzalı” adı altında bəy və gəlin üçün çalınan rəqsin çox qədim tarixə malik
olması məlumdur. O da məlumdur ki, bu rəqsin adı müxtəlif dövrlərdə “Atlama”, “Asta Qarabağ”, “Mirzəyi”, “Gəlin havası”, “Bəy havası” kimi adlanmışdır. “Atlama” ona görə demişlər ki, orta əsrə qədərki dövrlərdə gəlini at üstündə gətirdiklərinə görə türkdilli xalqlar bu rəqsi belə adlandırmışlar. Sonrakı
dövrlərdə yenə gəlini ata mindirib gətirirmişlər. Lakin gəlini ata mindirmə mərasimində toyu idarə edən xanəndələrdən biri bu mərasimdə “Qarabağ şikəstəsi” üstündə xeyir-dua xarakterli bayatı oxuyarmış. “Asta Qarabağ” ona görə
deyilmişdir ki, gəlin ata evindən ayaq üstə, yəni asta yeriyə-yeriyə, piyada
uzaqlaşa-uzaqlaşa, müğənnilər də asta-asta “Qarabağ şikəstəsi” üstündə xeyirdua vermişlər. “Gəlin havası”, “Bəy havası” adı altında səsləndirilən
melodiyaya qız toyunda “Gəlin havası”, oğlan toyunda isə “Bəy havası”
deyilmişdir. Bu havanın “Mirzəyi” adlandırılmasına gəlincə isə deməliyik ki,
Mirzə adlı bir sənətkarın bu havanı özünəməxsus şəkildə daha lirik üslubda
çalması səbəbindən bir müddət bu hava “Mirzəyi” adlandırılmışdır. Hazırda
“Vağzalı” adlanan, gəlinaparma, bəyçıxarma, bəyiötürmə, xınayaxdı, paltarkəsdi, qız toyu, oğlan toyu adlandırılan mərasimlərin sonunda səsləndirilən bu
hava muğamın “Segah”larından qurulmuşdur. Parovoz, qatar dövrü başlayan
zamandan etibarən adamlar bir-birilərini vağzaldan ötürəndə pərişan olarmışlar. Qızın, yəni gəlinin ötürülməsi anı vağzaldakı həmin pərişanlığı xatırlatdığı üçün bu hava “Vağzalı” adlandırılmışdır.
Bu rəqsin “Xacəstə” muğamı üzərində qurulması barədə dərnək üzvlərinə məlumat çatdırarkən buradakı türkçülüklə bağlı olan məqamları də unutmaq
olmaz. Əvvəla “Xoca” və “Ahəstə” “Xocaahəstə” sözünün mənası müəllimlər
müəllimi olan adam, bilicilər, son dərəcə ziyalılığı böyük olan adam deməkdir.
Belə dərin ağıla malik olan adamlar üçün ifa olunan muğam şöbəsini “Xocəstə” adlandırmışlar. Bu muğam şöbəsi ilkin olaraq “Bayatı-Türk” adlanmışdır.
Şah İsmayıl Xətayi dövründə “Şah Xətayi”, “Ağa Məhəmməd Şah Qacar” dövründə “Bayatı Qacar” adlandırılmışdır.
Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, rəqs dərnəyinin üzvlərinə rəqs musiqisinin daha geniş imkanlara malik olması ilə bağlı nəzəri məlumatların verilməsi də lazım gəlir. Belə məlumatların isə aşağıdakı şəkildə olması məsləhət
bilinir:
Rəqs musiqisi – rəqslərin müşayiəti üçün nəzərdə tutulmuş musiqi. Hər
bir rəqsin (məsələn, vals, mazurka, yallı və s.) hərəkətlərinə müvafiq ritmik
formulu və tempi olan müxtəlif xarakterli musiqi pyesləri yaradılır. Rəqs
musiqisi musiqinin ən qədim növlərindəndir. İnsanların məişəti ilə bilavasitə
bağlı olan rəqs musiqisində hər dövrün özünəməxsus zövqü və estetik
normaları əksini tapmışdır. Xalq rəqs musiqisi vokal (əsasən, xorla ifa olunan)
və instrumental, professional rəqs musiqisi isə, əsasən, instrumental olur. Rəqs
musiqisi balet musiqisi formalarından biridir. Qədim instrumental süita bir
neçə pyes-rəqsin birləşməsindən əmələ gəlmişdir [1, s.130].
Rəqsləri ayrı-ayrı peşəkar xalq çalğı alətləri ifaçıları yaratsalar da, onları
təkmilləşdirən, onlara ümumbəşəri hörmət və ehtiram qazandıran bəstəkarlar
olmuşdur. Bəstəkarların yaratdıqları süita, simfoniya, balet, opera, kontata,
oritoriya kimi irihəcimli əsərlərdə xalq rəqsləri daha geniş yer alır. Dünyanın
ən məşhur bəstəkarları, o cümlədən Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları olan
Üzeyir bəy Hacıbəyli, Qara Qarayev, Müslüm Maqomayev, Tofiq Quliyev, Ca12
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hangir Cahangirov, Səid Rüstəmov, Rauf Hacıyev, Oqtay Rəcəbov və digər
bəstəkarlar öz əsərlərində xalq rəqslərindən məharətlə istifadə etmişlər.
Bəzi rəqslər (menuet, vals və s.) sonata-simfoniya silsiləsində hissələrdən
birinin əsasını təşkil edir. Rəqs ritmlərindən çox zaman simfoniya və başqa
silsilə instrumental əsərlərin finalında istifadə olunur. XIX əsrin əvvəllərindən
rəqs musiqisində məzmun və obrazlar aləmi zənginləşmiş, bədii cəhətdən
yüksək səviyyəli əsərlər meydana gəlmişdir (F.Şopenin vals, mazurka və
polonezləri, K.M. Veberin “rəqsə dəvət”i və s.). Xalq rəqs melodiyalarının
müxtəlif işləmələri geniş yayılmışdır. Azərbaycan xalq rəqs musiqisinin forma
və janrlarından istifadə edərək, peşəkar bəstəkarlar müxtəlif musiqi alətləri,
ansambl və orkestrlərin ifası üçün orijinal əsərlər yaratmışlar. Fikrət Əmirovun
“Simfonik rəqslər”, Cahangir Cahangirovun “Üç rəqs”. Azərbaycanda balet
janrının yaranmasında xalq rəqs musiqisinin əhəmiyyətli rolu olmuşdur. “Qız
qalası” (Ə. Bədəlbəyli), “Gülşən” (S.Hacıbəyov), “Yeddi gözəl” (Q.Qarayev)
və s. baletlərdə Azərbaycan xalq rəqs musiqisinin janr xüsusiyyətlərindən
sənətkarlıqla isifadə edilmişdir. Rus və Sovet bəstəkarları, o cümlədən
M.İppolitov-İvanov, R. Qlier və b. öz əsərlərində Azərbaycan xalq rəqs musiqisindən istifadə etmişlər [1, s.130].
Xalq rəqsləri içərisində elələri var ki, onlar ümumtürk əxlaqının, mədəniyyətinin, incəsənətinin məhsuludur. Çünki rəqslərin janrı, melodiyası, ritmindən savayı onların ifa xarakteri, rəqs hərəkətləri, mimika tərzi, jestləri, havasına uyğun geyimləri olur. Bütün bunlar isə həm milli, həm də ümumbəşəri dəyərləri özündə əks etdirir. Daha çox türkçülüyü özündə səciyələndirən rəqslərə
quruluş verərək rəqs dərnəyinin rəhbəri belə rəqslərin ümumtürk folklorunun
məhsulu olması faktını yaddan çıxarmamalıdır.
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, rəqs xarakterlərinin hər birinin rəqs dərnəklərinə gətirilməsi məktəblilərin hər şeydən əvvəl bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərini
formalaşdırmış olur. İstər qədim xalq rəqsləri, istər müasir rəqslər əsasında qurulan bütün rəqslərin bu cəhətlərini daim diqqət mərkəzində saxlamaq vacibdir. Unutmaq olmaz ki, məktəb səhnəsi üçün qurulan rəqslərin Türkiyə və
Azərbaycan folkloru nümunələrinin etnopedaqoji məzmununa uyğun təqdim
olunması bir tərəfdən məktəblilərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafını
stimullaşdırısa, digər tərəfdən onların ümumtürk koloritinin yüksəlməsinə
şərait yaratmış olur. Təəssüf hissilə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün
Azərbaycanın ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən bədii yaradıcılıq
dərnəklərinin ən aparıcı növlərindən olan rəqs dərnəklərində Türkiyə və
Azərbaycan folkloru ənənələrindən istifadə olunmasına az rast gəlmək olur.
Güman edirik ki, məktəblilər üçün qurulan rəqslərin “Avesta”, “Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Qaçaq Nəbi”, “Alp Ər Tonqa”, “Oğuz xaqan”, “Su”, “Ərgənəkon”, “Koç”, “Karaoğlu” kimi etnopedaqoji nümunələrinə istinad olunması
öz yerini tapacaqdır. Azərbaycanın, eləcə də türk dünyasının xalq qəhrəmanlarının, adətlərinin, əmək ənənələrinin, xalqın bugünkü işgüzarlığını, eləcə də
sürətli quruculuğunu, sivilizasiyasını, qloballaşdırmanı, Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqətini, düşmənə nifrətini rəqslər vasitəsilə məktəblilərə təlqin
etməyin hazırkı dövrdə əhəmiyyəti çox böyükdür. Ona görə də bu gün ümumtəhsil məktəblərində rəqs mədəniyyətindən istifadənin elmi pedaqoji əsaslarına
istinad edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki mədəniyyət və incəsənətin
aparıcı növü olan rəqslər uşaqların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf
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etdirməklə yanaşı, həm də onların estetik-bədii zövqlərini və fizioloji
inkişafını, yəni sağlamlığını təmin etmiş olur.
Ölkəmizin rəqs kollektivləri digər xalqların rəqslərinə də müraciət edirlər. Elə xalqlar var ki, nəğmə oxuya-oxuya rəqs edir və öz rəqslərini mahnının
sözlərinə uyğun olaraq təqdim edirlər. Məsələn, əgər Azərbaycan “Halay”larında halayçılar eyni rəqs hərəkətləri ilə müxtəlif məzmunlu poetik fikirləri təqdim edirlərsə, Hindistanda rəqs edənlər mahnı oxuya-oxuya etdikləri
rəqslər vasitəsilə hər hansı hadisənin məzmununu hər iki halda ifadə edirlər.
Yəni sözlərlə rəqs hərəkətlərinin vəhdəti bir hadisənin mahiyyətini özündə ifadə edir. Belə rəqslərdə iki və ya bir neçə tərəf olur. Əgər birinci tərəfdə olan
solist oynaya-oynaya qarşıdakı tərəfi tənqid edirsə, ikinci tərəfdəki soslist və
rəqs edənlər solo və xorla birinci tərəfə öz etirazlarını bildirirlər. Ola bilər ki,
üçüncü və dördüncü tərəflər də prosesə qoşulsunlar. Bütün hallarda vokal
qabiliyyətlərlə xoreoqrafik qabiliyyətlərin birgə imkanlarından istifadə edən
ifaçılar təqdim olunan hadisənin mahiyyətini açırlar. Bu prosesdə demək olar
ki, bütün əza üzvləri, o cümlədən əllərlə, ayaqlarla yanaşı baş hərəkətləri, gözlərin, qaşların, hətta barmaqların və dilin imkanlarından da istifadə olunur.
Bir hind filmində kasıb bir ailənin məktəbəqədər yaşlı oğlan uşağını
oğurlayırlar. Uşağı oğurlayanlar onu böyüdüb öz quldur dəstələrinə qoşurlar.
Lakin oğlan öz taleyi ilə barışmır. O, quldur dəstəsindən qaçmağa müvəffəq
olur və öz ailəsini axtarmağa başlayır. Nəhayət bir məhəllədə bir toy məclisinə
rast gəlir. Məclisin şirin yerində hind milli rəqsləri başlanır. Oğlanlar və qızlar
şən toy mahnıları oxuya-oxuya rəqs edirlər. Bu zaman quldurların əlindən
qaçan həmin oğlan oxuya-oxuya rəqsə qoşulur. O, milli rəqsin xüsusiyyətinə
uyğun olan vokal və xoreoqrafiq qabiliyyətlər nümayiş etdirə-etdirə öz başına
gələnləri təqdim edir. Toyu olan oğlanın anası həmin hadisəni izləyərək rəqs
edən oğlana diqqət edir. Ananın ürəyinə damır ki, bu, onun öz övladıdır. Toyu
olan oğlanın atası da duyuq düşür. Ata, ana həsrətlə oxuya-oxuya rəqs edən və
öz başına gələnləri agah edən oğlana tamaşa edirlər. Rəqs sona yetir ana övladını tanıyır. Onlar qucaqlaşırlar. 25 illik həsrət sona yetir və hamı onları təbrik edir. Belə rəqslər digər xalqların da məişətinə daxil olmuşdur.
Qədim türklərin tarixində qadınların solo rəqsləri geniş yer tutmuşdur.
Həmin rəqslərin içərisində qadınların yarıçılpaq şəkildə rəqsləri bu günə qədər
yaşamaqdadır. Qədim hökmdarlar, padşahlar, sultanlar, bəzirganlar, şahlar zamanında saraylarda hərəmxanalar olmuşdur. Hərəmxanaya yeni qatılanlara xüsusi rəqslər öyrətmişlər. Onların yarıçılpaq geyindirilmələrinin isə əsas səbəbi
hökmdarlara həmin xanımların hərtərəfli təqdim olunmasıdır. Çünki hökmdarlara hərəm kimi təqdim olunacaq qadının ona layiq olub-olmamasını yalnız bu
yolla müəyyənləşdirirmişlər. Üstəlik qadınlara yarıçılpaq şəkildə öyrədilən
rəqslərin məzmununda hökmdarı cəlb edən çılğın hərəkətlər, şirin rəqs elementləri onlara təsir göstərməyə, onların zövqlərini oxşamağa xidmət etmişdir.
Göründüyü kimi rəqslərdə qədim xalqların qədim rəqs ənənələri də mövcuddur. Ona görə rəqs kollektivlərinə cəlb edilənlər müxtəlif xalqların rəqslərinin elementlərini, geyimlərini, mahnı və melodiyalarını öyrənməklə bağlı bir
sıra zəruri informasiyaları öyrənməklə dünyagörüşü qazanmış olurlar.
Bir neçə cümlə də müstəqillik dövründə xalq rəqslərinə olan münasibətlə
bağlı demək istəyirik. Hər şeydən əvvəl deməliyik ki, hazırkı dövrdə xalq rəqslərimizə olan münasibətin heç də həmişə yaxşı olmadığını müşahidə edirik.
Toylarımızda xalq rəqslərimizdən çox az istifadə olunur. Şadlıq saraylarında
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toylara dəvət olunan müğənnilər növbə ilə popuri oxuyurlar. Elə toylar olur ki,
həmin toylarda “Vağzalı”dan savayı xalq rəqsləri səsləndirilmir. XX əsrin sonlarına yaxın toylarda hərə öz havasını çaldırırdı. İndi bu ənənə sanki yoxa çıxmışdır.
Kliplərdə, lent yazılarında, yaxud canlı televiziya verilişlərində müğənniləri müşayiət edən instrumental ifaçılarımız rəqslərimizə bəslədikləri hörmətsizlikləri də etiraf etməliyik. Çünki mahnıların müşayiəti prosesində bir də görürsən ki, instrumental heyət bir rəqs havasını müşayiətə pərçim elədi. Axı, belə yaramaz. Bəstəkarın mahnısına, yaxud xalq mahnısına xələl gətirmək olmaz.
Özü də mahnılara gətirilən həmin xələl məhz rəqslərimiz vasitəsilə həyata
keçirilir. Nəticədə nə baş verir? Rəqslərimiz unudulur, mahnıların tərkibində
əriyir və s.
Ona görə rəqslərimizi qorumaq qayğısına qalmalıyıq. Unutmaq olmaz ki,
rəqslərimiz yetişən nəslin nümayəndələrinin bədii zövqlərini inkişaf etdirməklə
yanaşı onların fiziki və fizioloji inkişafını da təmin etmiş olur.
Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, məqalədə ilk dəfə olaraq
Azərbaycan xalq rəqslərinin şərq xalqlarının rəqs və musiqi ilə inteqrasiyası
barədə məlumat verilir. Məqalədə həmçinin ilk dəfə olaraq hind rəqslərinin sujetində cərəyan edən məişət hadisələrinin məzmunu haqqında da məlumat verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil
məktəblərində çalışan musiqi müəllimləri, rəqs dərnəklərinin rəhbərləri və eləcə də mahnı və rəqs ansambıllarına rəhbərlik edənlər faydalana bilərlər.
Nəticə olaraq demək olar ki, rəqs musiqisini estetik tərbiyəni formalaşdıran vasitələrdən biri kimi təqdim etmək onu məhdudlaşdırmaq deməkdir. Çünki rəqslər həm estetik mədəniyyəti, həm bədii zövqü, həm də fiziki və
fizioloji inkişafı təmin edən ən mühüm incəsənət növüdür.
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РЕЗЮМЕ
ФАРАХИМ САДЫГОВ
ТАНЦЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ,
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКОЕ И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В статье представлена информация о танцевальной культуре,
истории азербайджанского народного танца, танцевальных традициях и
танцевальных мелодиях разных народов. Показано, что танцы
обеспечивают не только эстетическую культуру, художественный вкус,
но и физическое и физиологическое развитие. Поэтому необходимо
выделить подобающее место танцам в общеобразовательных школах. В
15

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
статью включена научно-педагогическая интерпретация азербайджанских
танцев, а также мировой танцевальной музыки, народных танцев в
произведениях выдающихся композиторов. В статье также говорится о
танцах народов Европы и мира, в том числе о танцах турецкого,
арабского, персидского и других восточных народов.
Ключевые слова: танцевальная музыка, танцевальная культура,
танцевальные мелодии, народный танец, эстетическое воспитание,
эстетическая культура, художественное наслаждение, физическое
развитие, физиологическое развитие, хореографическая школа
SUMMARY
FARAHIM SADIGOV
DANCES ENCURE NATIONAL CULTURE, ARTISTIC TASTE,
PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL DEVELOPMENT
The article deals with information about dance culture, the origin history
of Azerbaijan folk dances, dance traditions and dancing melodies belonging to
different nations. It is shown that, dances ensure not only aesthetic culture,
artistic taste, but also ensure physical and physiological development.
Therefore, it is necessary to give a great challenge to teaching and
propagandizing of dances in secondary schools.In the article it is also given an
explanation about having a place of Azerbaijan dances, thus world dance music
in the musical compositions of well-known composers from scientifically
pedagogical point of view. In the article the information is given about both
Azerbaijan dances and the dances of Turkish, Arabic, Persian, Eastern people,
European and world nations.
Key words: dance music, dance culture, dancing melodies, folk dances,
aesthetic training, aresthetic culture, artistic taste, physical devolepment,
physiological development, choreography school
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Akif Abbasov tərəfindən təqdim olunmuşdur
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MÜASİR CƏMİYYƏT VƏ MÜƏLLİM HAZIRLIĞININ İNKİŞAF
PERSPEKTİVLƏRİ
Özünün sürətli inkişafı və dəyişkənliyi ilə əvvəlki dövrlərdən kəskin surətdə fərqlənən müasir dövr təhsilin inkişafına ciddi tələblər diktə edir. Bunların
müvəffəqiyyətlə reallaşması isə təhsilin aparıcı qüvvəsi olan müəllimlərdən və
yeni müəllim kadrlarının hərtərəfli hazırlanmasından çox asılıdır. Müəllimi
güclü olan ölkənin iqtisadiyyatı da, siyasəti də güclü olacaqdır. Bu baxımdan
güclü müəllim, güclü ölkə deməkdir. Müasir dövr müəllim hazırlığının elə səviyyədə qurulması və aparılmasını tələb edir ki, onlar ölkənin gələcəyinin
etibarlı əllərdə olmasını təmin edən belə güclü müəllimlər kimi formalaşa bilsinlər. Təqdim olunan məqalədə müasir dövrün müəllim kadrlarının hazırlanması prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün bir sıra əhəmiyyətli işlərin
aparılmasının zəruriliyi əsaslandırılmış və onun əsas istiqamətləri şərh edilmişdir.
Açar sözlər: cəmiyyət, peşə, peşəkarlıq və səriştəlilik, keyfiyyət,
müəllim hazırlığı
Müasir dövr özünün sosial, iqtisadi və siyasi dinamikası, inkişaf meyilləri ilə heç də çox uzaqda olmayan ötən dövrlərdən kəskin surətdə fərqlənir.
Bir ictimai-iqtisadi quruluşdan digərinə - yeni, daha mütərəqqi və demokratik
quruluşa keçid bir sıra sahələrdə olduğu kimi, təhsil məkanında da əsaslı yeniliklər yaratmışdır. Dövlətimizin demokratik cəmiyyət quruculuğuna keçməsi
yeni cəmiyyətə müvafiq təhsil sisteminin yaradılmasına və onun ayrı-ayrı pillə
və səviyyələrində mühüm irəliləyişlərin olmasına səbəb olmuşdur.
Dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil sisteminin öyrənilməsi,
Avropa təhsil məkanına inteqrasiya kimi məsələlər təhsilimizin qarşısında bir
çox təxirəsalınmaz və taleyüklü məsələlər qoymuşdur. Bunlardan biri də yeni
dövrün tələblərinə uyğun müəllim kadrlarının hazırlanması məsələsidir.
Müasir dövrdə cəmiyyətimiz və onun əsas atributlarından biri və birincisi
olan təhsil elə bir inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmışdır ki, standart, şablon və
müasir dövrün tələblərinə cavab verməyən bir neçə ənənəvi təlim metodları ilə
işləyən müəllimlərdən fərqli olaraq yeni təfəkkürə malik, innovativ təlim metodları ilə fəaliyyət göstərən müəllimlərə yüksək tələbat yaranmışdır. Bu tələbat ali pedaqoji təhsil müəssisələrində müəllim hazırlığında əsaslı dönüş yaradılması, yeni düşüncə tərzinə malik, novator müəllim hazırlığı probleminin həlli istiqamətində əsaslı islahatların aparılması məsələsini önə keçirmişdir.
Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında deyilir: “Təhsil sisteminin bütün pillələrində müəllimlərin bilik, bacarıq və
peşəkarlıq qabiliyyətləri müasir tələblərə uyğun yüksəldilməlidir. ....müəllim
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fəaliyyətinin keyfiyyəti artırılmalıdır” [1].
Təhsilin səviyyəsinin, tərbiyənin keyfiyyətinin, “Strategiya”da deyildiyi
kimi, müəllimlərin peşəkarlıq qabiliyyətlərinin müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması məsələsi hazırda demək olar ki, bütün pedaqoji ədəbiyyatlarda tez-tez
rast gəlinən ifadələrdir. Lakin, çox vaxt bu “müasir tələblər” ifadəsinin anlamı
açılmadığından onlar oxucunun özünün fikirləşdiyi, dərk etdiyi səviyyədə qalır, onun başa düşülməsi onların özlərinin ixtiyarına verilir.
Yaşadığımız əsrin əvvəllərindən bu günə qədər təhsil haqqında qəbul
edilən dövlət sənədlərini nəzərdən keçirmək bəlkə də kifayət edərdi ki, müəllimlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin artırılmasına verilən müasir
tələblərin nələrdən ibarət olduğunu bilmək mümkün olsun. Lakin bu tələblər
daim yeniləşdiyindən, yeni məzmun və mahiyyət kəsb etdiyindən hazırkı dövrdə onları konkretləşdirməyə ehtiyac vardır.
Son illər pedaqoji fəaliyyət növlərinin genişlənməsi və xüsusiləşməsi ilk
növbədə təhsilin xarakterininin də dəyişməsinə və mürəkkəbləşməsinə səbəb
olmuşdur. Sosial həyatda baş verən yeniliklər müəllim peşəsinin inkişafında da
müəyyən yeniliklərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Proqnostik araşdırmalar
göstərir ki, yaxın gələcəkdə pedaqoji peşə üzrə bir sıra yeni ixtisaslara ehtiyac
yarana biləcəkdir ki, bu da ali pedaqoji təhsil müəssisələrində həmin ixtisaslar
üzrə yeni kadrların hazırlanmasını zəruri edəcəkdir.
Müasir dövrdə təlim və tərbiyə işinə yeni-yeni tələblərin verilməsi, təhsilin qlobal xarakter alması yeni pedaqoji ixtisasların yaranmasını və pedaqoji
ixtisasların diferensiasiyasını reallaşdıra bilən amillərdəndir. Məktəbəqədər
yaşlı uşaqlar, kiçik yaşlı şagirdlər, yeniyetmələr və gənclərlə tərbiyəçi və müəllimlərin qarşılıqlı təsirinin artması da yeni pedaqoji ixtisasların yaranmasını zəruri edən amillər kimi diqqəti cəlb edir. Həmçinin uşaqların psixofizioloji xüsusiyyətləri və sosial amillərlə şərtlənən elə problemlər vardır ki, bunlar da müəllimliyin, pedaqoji ixtisasların yeni sahələrinin yaranmasına səbəb ola biləcəkdir. Düzdür, bir sıra belə sahələr üzrə ali məktəblərdə yeni ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır və bunların bir qismi məktəblərimizdə fəaliyyət göstərirlər (məsələn, müəllim-defektoloq). Lakin xüsusi olaraq vurğulamaq lazım gəlir ki, defektologiya bir sıra qollara ayrılır: surdo, tiflo, oliqofreniya və loqopediya. Təbii ki, dörd il hazırlıq keçən, yəni təhsil alan tələbə bunların hamısı üzrə kamil
mütəxəssis kimi formalaşa bilməyəcəkdir. Buna görə də müəyyən ildən (tədrisin III ilindən) sonra tibb təhsilində olduğu kimi, bu sahə üzrə təhsil alan
gənclərin peşə və ixtisas hazırlığını konkret ixtisaslar üzrə davam etdirmələri
lazım gələcəkdir (məsələn, surdopedaqoq, loqoped və s.). Belə olarsa bu ixtisasların hər birinin spesifik xüsusiyyətləri müəllimlərin öz ixtisas yönümündə
funksiyalarını genişləndirir və səriştəlilik səviyyəsini dərinləşdirir.
Cəmiyyətimizdə təhsilin və tərbiyənin funksiyası getdikcə artır. İndi təkcə ali təhsil alıb, diplomlu olmaq hər şeyi həll etmir. Bacarıq, səriştə, öz işini
yaxşı bilmək, çevik ağıl nümayiş etdirmək, rəqabət, qabiliyyətli olmaq, yeni
texnologiyalara yiyələnmək, ən azı bir xarici dili bilmək kimi keyfiyyətlər önə
çıxır. Buna görə də müasir ali pedaqoji təhsil müəssisələri müəllim hazırlığında
cəmiyyətin artan tələblərinə cavab verə biləcək belə kadrların hazırlanmasına
diqqəti artırmalıdırlar. Kadrların hazırlıq istiqaməti onların peşə, ixtisas və mənəvi hazırlıq səviyyələrinin əlaqələndirilərək praktik müəllim hazırlığına - səriştəli və peşəkar müəllim kadrlarının hazırlanmasına yönəldilməlidir. Bunun
üçün ali pedaqoji təhsil müəssisələrində aşağıdakı bir sıra istiqamətlərdə fəaliy18
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yətin reallaşdırılmasını məqsədəmüvafiq hesab edirik:
1. Tələbələrin peşə və ixtisas hazırlığının Avropa təhsil standartlarına uyğunlaşdırılması. 31 yanvar 2008-ci il tarixdə respublikamızın prezidenti
cənab İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
müəssələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” sərəncam [3] respublikamızda ali təhsilin ümumavropa təhsil məkanına inteqrasiya proseslərinin daha da sürətləndirilməsi və bu sahədə həyata
keçirilən tədbirlərin intensivləşdirmə tələbini irəli sürməklə qloballaşma istiqamətində təhsilimizin qarşısında böyük vəzifələr qoymuşdur.
Azərbaycan təhsilinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası müəllim
hazırlığında bir sıra köklü dəyişikliklərin, yeniləşmələrin aparılmasını zəruri
etmiş və bu sahədə davamlı işlər həyata keçirilir. Hazırda başlıca vəzifələrdən
biri ondan ibarətdir ki, burada təkcə formaya deyil, məzmuna ciddi fikir
verilməli, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə aparılan işlərin məzmunu öyrənilməli,
onlardan yaxşı, yeni və mütərəqqi hesab edilənlər mütəxəssislər tərəfindən
araşdırılaraq onlara münasibət bildirilməlidir. Təhsilin Avropa standartları
dərindən öyrənilməli və təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsində ondan yaradıcılıqla istifadə edilməlidir. Qabaqcıl təcrübə dərindən öyrənilməli, bu təcrübədən faydalanılmalıdır. Mümkün olan, cəmiyyətimizə, təhsil sistemimizə
münasib olan yeniliklər tətbiq olunmalıdır.
Ümumpedaqoji hazırlıq həmişə təkmilləşmə tələb edən bir prosesdir.
Problemlər həmişə olmuş və yenə də vardır. Onların aradan qaldırılması təkmilləşmə üçün real imkanlar doğurduğundan burada ayrı-ayrı fənlər, onlara verilən dərs yüklərindən (saatlardan) başlayaraq bütün sahələr üzrə yeniləşmə
aparılmalıdır. İlk növbədə təhsilin məzmununda, onun standartlarında əsaslı
dəyişikliklərə, şagirdyönümlü, şəxsiyyətyönümlü xarakterdə reallaşmasına nail
olunmalıdır. Bunun üçün müəllimlər özləri yeniləşməli və öz fəaliyyətlərində
yeniliklər etməyi bacarmalıdırlar.
2. Pedaqogika və psixologiya fənlərinin tədrisinin təkmilləşdirilməsi.
Gələcək müəllimlərin peşə hazırlığının formalaşdırılmasında pedaqogika və
psixologiya fənləri əsas yer tutur. Bu fənlərin həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət
baxımından təkmilləşdirilməsi müəllim hazırlığının gələcək perspektivlərinin
müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təcrübə göstərir ki,
hazırda nə pedaqogikadan, nə də psixologiyadan ixtisaslar üzrə tədris planlarında ayrılan saatlar bu fənlərin hərtərəfli şəkildə öyrədilməsinə kifayət etmir.
Digər tərəfdən də təhsilin bakalavriat səviyyəsi bilavasitə praktik müəllim
hazırlığına istiqamətləndiyindən verilən saatlar da əsasən nəzəri məşğələlər
(mühazirə və seminar) üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tələbələrə praktik bacarıq və
vərdişlər, pedaqoji səriştə və peşəkarlıq aşılaya biləcək laboratoriya və praktik
məşğələləri, “Tərbiyə işinin metodikası”, “Müəllimin pedaqoji ustalığı”, “Praktik pedaqogika”, “Pedaqoji etika” və s. kimi ixtisas fənləri tədrisdən kənarda
qalmışdır. Buna görə də pedaqogika və psixologiya fənlərinin həm daha geniş
spektrdən tədrisinə, həm də tədris planında onlara ayrılan saatların artırılmasına ehtiyac vardır.
3. Pedaqogika və psixlogiya fənlərindən elmi-tədqiqat işlərinin gücləndirilməsi. Tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə daha səmərəli şəkildə cəlb
olunması onların peşə və ixtisas hazırlığının dərinləşməsində və onlarda elmitədqiqat bacarıqlarının, tədqiqatçılıq səriştəsinin formalaşmasının güclü vasitə19
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lərindən biridir. Buna görə də pedaqogika, psixologiya və fənlərin tədrisi metodikası kafedralarında bu məsələyə daha dərindən yanaşılması olduqca vacibdir.
Bu baxımdan tələbələrdə tədqiqatçılığa maraq yaratmaq, onları bu işə stimullaşdırmaq və yeniliklər axtarışına cəlb etmək sahəsində kafedraların işinin gücləndirilməsi zəruri məsələlərdən birini təşkil edir.
Apardığımız təhlillər göstərir ki, məhz bu kafedralar üzrə aparılan elmi
tədqiqat işlərində tələbənin özlərinin fikirlərinə, məktəblərlə əlaqəsinə, şagirdlərlə apardıqları işlərə, bir sözlə, özlərinin yaradıcılığına çox nadir hallarda rast
gəlinir. Əksər işlər bilavasitə pedaqoji əsərlərdə mövcud olan nəzəri fikirlərin
təkrarından ibarətdir. Məktəb təcrübəsi, qabaqcıl müəllimlərin işlərini fərqləndirən cəhətlər təhlilə cəlb olunmur. Alim də, praktik müəllim də, tələbə də nəzəriyyədən danışır, tədqiqatların praktik tərəfinə o qədər də diqqət yetirilmir.
Buna görə də kafedralarda aparılan tələbə elmi tədqiqatları da nəzəri tədqiqatlar olur. Bu baxımdan tələbə elmi tədqiqatlarına tələbin artırılması, praktik
xarakter daşıyan tədqiqatlara geniş yer verilməsi, yaradıcı tələbələrin axtarılıb
tapılması, onlarla kafedranın əməkdaşlığının gücləndirilməsi və onlara köməklik göstərilməsi müəllim hazırlığının ən vacib sahələrindən birini təşkil etməlidir.
Digər bir məsələ pedaqogika, psixologiya və metodist müəllimlərin özlərinin apardıqları elmi tədqiqat işlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Burada
da nöqsanlar az deyildir. Bunların aradan qaldırılması və elmi tədqiqat işlərinin
yüksək səviyyədə aparılmasını təmin etmək üçün aparılan tədqiqatların istiqamətlərinin, problem və mövzularının kompotensiyalı mövzular olmasına, onların dərindən araşdırılmasına, həmçinin nəticələrin tətbiqinə ciddi fikir
verilməlidir. Müəllim əməyini qiymətləndirərkən həmçinin onların apardıqları
elmi tədqiqat işləri də müəllimin fəaliyyət göstəricisi kimi nəzərə alınmalı və
qiymətləndirilməlidir.
4. Pedaqogika fənni üzrə təhsil səviyyələri arasında varisliyin gözlənilməsi. Azərbaycanın XX əsrin sonlarında yenidən müstəqillik qazanması nəticəsində təhsilimizin Avropa təhsil məkanına inteqrasiya etməsinə və dünya
təhsil sisteminin qabaqcıl təcrübəsindən bəhrələnməyə geniş imkanlar yarandı.
Təhsilimizin pilləli təhsil sisteminə keçməsi, ali təhsilin bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrinə ayrılması təhsil və elm sahəsində bir çox
perspektivlərə yol açdı. Bu səviyyələrin hər birinin məqsədi, istiqaməti və xarakteri müəyyənləşdirilərək onların fəaliyyətinin məzmununun nələrdən ibarət
olması direktiv sənədlərlə müəyyənləşdirildi. “Təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”nda bu məsələyə bir daha aydınlıq gətirildi: “Bakalavriat təhsili almış məzunların əmək fəaliyyəti elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmi pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, bütün digər sahələri əhatə
edir... Magistratura təhsili ixtisaslaşmalar üzrə hər hansı ixtisas sahəsinin elmi
tədqiqat və ya peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutur və məzunlara peşəkar fəaliyyətlə, elmi tədqiqat və elmi pedaqoji işlərlə
məşğul olmaq hüququ verir... Doktorantura ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi olmaqla elmi və elmi pedaqoji kadrların hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edir” [2, s. 32-33]. Fərq aydındır: bakalavriat təhsil
səviyyəsi geniş profilli ali təhsilli mütəxəssislər hazırladığı halda, magistratura
səviyyəsində ixtisaslaşmalar üzrə hər hansı bir ixtisas sahəsinin daha dərindən
öyrədilməsi həyata keçirilir. Doktoranturada isə elmi-pedaqoji kadrlar hazırlanır.
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Ali təhsilin magistratura səviyyəsində seçilmiş ixtisas sahəsi və ixtisaslaşma bütün dərinliyi ilə həyata keçirilməlidir. Doktoranturaya yolun magistraturadan keçdiyini nəzərə alaraq magistrantların daha məzmunlu, daha dərin təhsil almalarına nail olmaq lazım gəlir.
Lakin ötən illər ərzində bu sahədə bir sıra uğurlar əldə edilməsi ilə
yanaşı, bakalavriat və magistratura səviyyələri arasında proqram və dərsliklərin
bir-birini təkrar etməsi, təhsilin məzmununun qeyri dəqiq olması və s. sahələrdə bir çox problemlər hələ də qalmaqdadır. Bunlar əsasən bir sıra fənlərin təkcə
adlarının deyil, həmçinin məzmununun da bir- birini təkrarlaması, bakalavriat
mərhələsində öyrənilənlərin bir daha magistraturada da tədris edilməsi, elmi
inteqrasiyanın gözlənilməməsi, magistraturada fundamental elmi uğurlara yol
açan fəaliyyətin təşkil edilməməsi, səriştəlilik və peşəkarlıq aşılaya bilən fənlərin azlığı,tədqiqatların kompetensiyalı tədqiqatlar olmaması, yenilik gətirən
tədqiqatların olmaması və aparılan tədqiqatların tətbiq olunmaması kimi məsələlər bu qəbildən olan problemlərdəndir. Digər ixtisaslarda olduğu kimi, pedaqogika ixtisası üzrə magistr hazırlığında da belə problemlər qalmaqdadır.
Bir neçə fənn müstəsna olmaqla pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi, ibtidai
sinif müəllimliyi, məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasları üzrə magistratura
üçün tədris planındakı fənlər əsasən bakalavriat pilləsində olan fənlərin təkrarıdır: pedaqogika, pedaqogika tarixi, ibtidai təhsil pedaqogikası, musiqinin tədrisi metodikası, təsviri incəsənətin tədrisi metodikası və s. fənlər kimi. Bəlkə də
proqramlar bir-birini təkrar etməsəydi buna bəraət qazandırmaq olardı. Çünki
ixtisaslar pedaqogika və pedaqoji təmayüllü olduğundan magistrantlar bu fənlərin əsasını, bazasını dərindən mənimsəməlidirlər. Lakin dərin araşdırmalar
aparmadan belə hər iki səviyyə üzrə tədris proqramlarının müqayisəli təhlili
göstərir ki, indiyə kimi bu fənlər üzrə nələrin bakalavriat, nələrin isə
magistratura səviyyələrində keçilməsinin sərhədləri tam ayırd edilməmişdir.
Buna görə də bəzən magistrantların haqlı narazılıqları ilə qarşılaşmalı oluruq
ki, magistraturada keçilən fənlər bakalavriat səviyyəsində keçilənlərin təkrar
edilməsindən başqa bir şey deyildir. Fikrimizcə bunun aradan qaldırılması
üçün ilk növbədə proqramlar arasında düzgün bölgü aparılmasına və mövzuların tədrisində varisliyin gözlənilməsinə əməl edilməlidir. Konkret olaraq nələrin bakalavriat, nələrinsə magistratura səviyyəsində keçilməsi aydınlaşdırılmalıdır.
Doktorantura səviyyəsində də müəyyən problemlər özünü göstərir. Başlıca məsələlərdən biri doktoranturaya qəbul edilən magistrlərin əksəriyyətinin
elmi-pedaqoji iş stajı olmadan doktoranturaya daxil olmalarıdır. Faktlar göstərir ki, pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi, fənlərin tədrisi metodikası ixtisasları
üzrə doktoranturaya daxil olan və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq istəyən
şəxslərin bir qismi bir gün də olsun orta ümumtəhsil məktəblərində və ya ali
məktəbdə işləməmiş və pedaqoji prosesin nə olduğunu yalnız kitablardan öyrənmişlər. Bunun nəticəsində də onların yazdıqları dissertasiya işləri ya sırf
nəzəri xarakter daşıyır, ya da heç bir praktik əhəmiyyət daşımır.
Doktorantura ilə bağlı digər bir məsələ fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə
“təhsil alan” doktorantlarla heç bir tədris işinin aparılmamasıdır. Fikrimizcə,
keçmişin aspirantura təcrübəsindən istifadə edərək doktorantlarla müəyyən tədris işlərinin aparılması faydalı olardı.
Sadalanan bu problemlərlə bağlı aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirilməsi21
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ni zəruri hesab edirik:
1. Tədris ediləcək mövzuların bir birini təkrarlamaması, təhsil səviyyələri
və proqramlar arasında varisliyin təmin olunması məqsədilə bakalavriat və magistratura səviyyələri üçün yeni dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılması, bu vəsaitlərdə səviyyələrin hər birinin spesifik xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması;
2. Bakalavrların praktik müəllim hazırlandığını, onların orta məktəbdə
müəllim kimi fəaliyyət göstərmələri işində səriştəliliyin və peşəkarlığın zəruri
olduğunu nəzərə alaraq gələcək müəllimlərə praktik bacarıq və vərdişlər aşılaya biləcək mövzuların keçilməsinə üstünlük verilməsi;
3. Pedaqogika tarixi fənninin təhsilin yalnız magistratura səviyyəsində
tədris edilməsi. Bakalavriat səviyyəsində isə keçilən nəzəri mövzuların daxilində məktəb və pedaqoji fikir tarixinə yer verilməsi;
4. Magistratura səviyyəsində pedaqogikanın fundamental sahələrinin
əhatə olunması məqsədilə tədris planına yeni fənlərin daxil edilməsinə nail
olunması. “Təhsilin iqtisadiyyatı”, “Menecment pedaqogikası”, “Müqayisəli
pedaqogika”, “Yaş pedaqogikası”, “Dünya təhsil sistemi”, “Psixopedaqogika”
kimi fənlərə geniş yer ayrılması;
5. Bir sıra mövzuların bakalavriat səviyyəsinin proqramından çıxarılaraq
magistratura proqramlarına daxil edilməsi və magistratura səviyyəsində daha
mübahisəli, ziddiyyətli, daha çox analitik təhlil tələb edən mövzuların tədrisinə
üstünlük verilməsi. Məsələn, “Pedaqoji dəyərlər”, “Təlim amilləri”, “Təlimin
(həmçinin tərbiyənin) qanunauyğunluqları və qanunları”, “Təlim (həmçinin
tərbiyənin) metodlarının təsnifatına müxtəlif yanaşmalar”, “Pedaqoji prosesin
ziddiyyətləri”, “İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemlərinin müqayisəli təhlili”
kimi mövzuların magistraturada tədrisi daha əhəmiyyətli olar ki, nəinki bakalavriat səviyyəsində. Çalışmaq lazımdır ki, bakalavriat səviyyəsində orta məktəb müəlliminə nə lazımdırsa, onların verilməsinə nail olunsun, onların əlavə
materiallarla, praktik müəllimə lazım olmayacaq materiallarla yüklənməsinə
imkan verilməsin;
6. Təhsilin magistratura səviyyəsində seminar və laborator məşğələ saatlarının mühazirə məşğələ saatları hesabına artırılaraq peşəkar və səriştəli elmipedaqoji kadr hazırlığının praktik səviyyəsinin yüksəldilməsi. Mühazirələrin
isə dialoq, axtarış, tədqiqatçılıq, problem və s. xarakterdə aparılmasına nail
olunması.
7. Pedaqogika proqramı ilə magistraturanı bitirib fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada təhsilini davam etdirmək istəyən magistrlərdən ən azı
iki il pedaqoji iş stajının tələb edilməsi.
8. Fəlsəfə doktoru proqramı ilə doktoranturada oxuyan şəxslərlə verəcəkləri minimum imtahanları, xüsusən, ixtisas fənni üzrə elmi rəhbər tərəfindən
məşğələlərin aparılması.
5. Gələcək müəllimlərdə müəllim peşəsinə maraq və motivlərin formalaşdırılması. Bu olduqca vacib məsələdir. Əgər bunlar yoxdursa, bu gün
pedaqoji təhsil alanların ali təhsil aldıqdan sonra bu sahədə yaxşı mütəxəssis
olacaqlarına ümid azdır. Olduqca zəruri olan bu problemi doğuran başlıca
səbəb müəllim peşəsi üzrə təhsil alan tələbələrin bir qisminin burada yalnız ali
təhsil almaq xatirinə təhsil almalarıdır. Sirr deyildir ki, ali pedaqoji təhsil
müəssisələrində təhsil alan tələbələrin heç də hamısında müəllimlik peşəsinə,
müəllim olmağa maraqları yüksək səviyyədə deyildir. Belə bir münasibət isə
gələcəkdə müəllim olacaq bu tələbələrin səriştəli müəllim kimi formalaşma22
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larını, öz peşəsinin vurğunu olan müəllim kimi yetişəcəklərini şübhə altına alır.
Buna görə də hazırda ali pedaqoji təhsil müəssisələrində tələbələrlə peşəyönümü işlərinin aparılması, onlarda pedaqoji peşəyə, müəllim əməyinə
müsbət münasibətlər formalaşdırılması, onlarla peşə tərbiyəsi işlərinin aparılması ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin fəaliyyət istiqamətlərindən birini təşkil
etməlidir. Bu baxımdan tələbələrə müəllim peşəsinin müqəddəs, şərəfli və
gərəkli peşə olduğu, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsinin məhz müəllimlərin peşə
hazırlığı səviyyəsi ilə, cəmiyyətin tərəqqisinin müəllimlərin gördükləri müqəddəs işlə bilavasitə düzmütənasib olduğu dərindən dərk etdirilməlidir.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin təhsilə, elmə, məktəbə aid
bütün çıxışlarında və nitqlərində müəllim şəxsiyyətinə, müəllim əməyinə və
cəmiyyətdə müəllimin roluna böyük dəyər verməsi və onları yüksək
qiymətləndirməsi–“Müəllim sənəti, peşəsi cəmiyyətdə yüksək qiymətə layiq
olan bir peşədir. Müəllim olmaq kimi şərəfli bir iş yoxdur. Çünki müəllim
xalqın elminin inkişaf etməsinin əsasını qoyandır”- deməsi məhz onun bu
mahiyyətindən irəli gəlir.
Tələbələrdə özünütəhrik, özünəinam motivlərinin yaranmasına və
tərbiyə edilməsinə də xüsusi önəm verilməlidir. Bunun üçün tələbələrlə
aşağıdakı məzmunda bir sıra işlərin aparılması zəruridir:
- müəllim peşəsinin zəruriliyinə, müqəddəsliyinə və ən şərəfli peşə olmasına
tələbələrdə inam yaradılması;
- tələbələrdə özünəinam hisslərinin möhkəmləndirilməsi və inamsızlığa
sövq edən söz və hərəkətlərə yol verilməməsi;
- daxili aləminə nüfuz edə bilməklə tələbələrdə yüksək nailiyyətlər qazana
biləcəklərinə inam yaratmaq;
- müəllimlik peşəsinin sirlərinə yiyələnməyə tələbələrdə daxili stimullar
yaratmaq və s.
Tələbələrdə peşəkarlıq və səriştəlilik motivlərinin formalaşması pedaqoji
fəaliyyət üçün təsirsiz qalmır. Bu təsir özünü həm tələbəlik illərində, həm də
ondan sonrakı dövrlərdə bu və ya digər dərəcədə göstərə bilir. Tələbəlik
illərində bu özünü aşağıdakı şəkildə göstərir:
1. Tələbələrə pedaqoji peşənin sirlərinə daha dərindən yiyələnməyə və
bu istiqamətdə əsaslı bilik, bacarıq və vərdişlər qazanmağa təhrikedici təsir
göstərir;
2. Tələbələrdə müəllim üçün zəruri olan bir sıra peşə keyfiyyətlərinin
tərbiyə olunmasına, müəllim peşəsinə dərin və davamlı maraq oyadılmasına
zəmin yaradır;
3. Tələbələrdə müasir dövrün artan tələblərinə cavab verən peşəkar və
səriştəli müəllimlərə ehtiyac olması təsəvvürü və pedaqoji peşənin sosial
dəyərini dərk etmək qabiliyyətləri formalaşdırır;
4. Müəllim peşəsinə adaptasiyaedici təsir göstərməklə gələcək
müəllimlərin bu peşəyə və seçdikləri ixtisasa dərindən bələdləşməsinə və
bağlanmasına təsir göstərir;
5. Müəllim peşəsinin nüfuzunu qorumaq, onun şərəfli adına layiq
olmaq təşəbbüsü formalaşdırır, özünü müəllim kimi görmək arzusunun
reallaşmasına stimullar yaradır və s.
Gələcək müəllimlərin ixtisas hazırlığı ilə yanaşı, onlarda bir sıra
səriştəlilik və peşəkarlıq keyfiyyətlərin yaradılması olduqca vacib məsələdir.
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Belə keyfiyyətlərin məhz tələbəlik dövründə yaradılması gələcək müəllimlərdə
müəllim peşəsinə marağın daha da gücləndirilməsində və gələcəkdə yeni-yeni
kompotensiyaların yaranmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bunun üçün
pedaqoji təhsil müəssisələrində aşağıdakı bir sıra işlərin aparılması zəruridir:
- pedaqoji peşəyönümünün gücləndirilməsi, tələbələrdə müəllimlik peşəsinə
maraq və meyilin formalaşdırılması;
- tələbələrlə sistemli iş aparmaqla müəllim üçün zəruri olan bir sıra pedaqoji
qabiliyyətlərin formalaşdırılması;
- pedaqoji təcrübənin, seminar və laborator məşğələlərin məzmununu
dərinləşdirməklə tələbələrin praktik peşə bacarıqlarının artırılması və s.
- tədris planına peşə bacarıqları və səriştəliliyi formalaşdıra biləcək yeni
ixtisas kurslarının daxil edilməsi;
- tələbələrdə peşəkarlıq və səriştəlilik motivlərinin gücləndirilməsinə təsir
edə biləcək auditoriyadankənar tədbirlərdən istifadə edilməsi və s.
6. Müəllim peşəsinə sosial adaptasiya işlərinin aparılması. Pedaqoji
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində bu istiqamətdə işlərin hansı səviyyədə
aparıldığına diqqət etsək görərik ki, nazirlik və universitetlər rəhbərliyi
səviyyəsində bu problemə xüsusi diqqət yetirilməsinə baxmayaraq, ayrı-ayrı
müəllimlər tərəfindən bu sahədə aparılan işlər heç də yüksək səviyyədə
deyildir. Tədris planlarında müəllimlərin peşə-ixtisas hazırlığı fənlərinin bu
sahədə imkanlarının zəifliyi bir yana, mövcud imkanlardan da lazımi səviyyədə
istifadə olunmur. Bunun əsas səbəbi də ali məktəb müəllimlərinin bəzilərinin
özlərinin bu sahədə səriştəlilik səviyyələrinin o qədər də yüksək olmamasıdır.
Təcrübə göstərir ki, pedaqoji təhsil alan tələbələrlə sosial-peşə
adaptasiyası üzrə işlərə geniş yanaşılmalı, pedaqoji təmayüllü təhsil
ocaqlarında oxuyan hər bir tələbənin bu peşəyə, ixtisasa adaptasiya olunmasına
xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu, gələcək müəllimlərin öyrəndikləri peşə
sahəsinə daha yaxında bələdləşmələrində mühüm mərhələ olduğu kimu, həm
də onların bu sahəyə daha dərindən bağlanmalarına zəmin yaradardı.
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РЕЗЮМЕ
МУСЕЙИБ ИЛЬЯСОВ
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
Современность с ее быстрым развитием и изменениями резко
отличается от предыдущих периодов, она диктует серьезные требования к
развитию образования. Их успешная реализации во многом зависит от
учителей, являющихся ведущей силой в области образования, и от
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всесторонней подготовки учителей. Экономика страны и ее политика
будут сильными, если учителя будут сильными, значит, сильный учитель
- сильная страна. Современная подготовка учителей требует такого
уровня организации и реализации, чтобы они могли сформироваться как
надежные специалисты, обеспечивающие будущее страны. В статье
обосновывается необходимость проведения ряда важных работ по
дальнейшему совершенствованию подготовки учителей в современный
период и освещаются ее основные тенденции.
Ключевые слова: общество, профессия, профессионализм и
компонентность, качество, подготовка учителей.
SUMMARY
MUSEYIB ILYASOV
MODERN SOCIETY AND DEVELOPMENT TRAINING
PERSPECTIVES OF TEACHER
The modernity of its rapid development and changes differs sharply from
previous periods, dictates strict requirements for the development of education.
Their successful realization depends on the comprehensive training of teachers
and leading teachers in the field of education. If the teacher is strong, the
economy and policy of the country is strong. From this point of view, a strong
teacher means a strong country. Modern teacher training requires such a level
of organization and implementation so that they can form as powerful teachers,
ensuring the future of the country in safe hands. The article emphasizes the
need for a number of important works to further improve of educational
process of modern generation teachers, and its main trends have been
explained.
Key words: society, profession, professionalism and skillfulness,
quality, teacher trainintg
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EKOLOJİ MÜHİT VƏ ONUN MÜHAFİZƏSİNƏ DAİR BİLİKLƏRİN
ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ İNTERAKTİV METODLARDAN İSTİFADƏNİN
ƏHƏMİYYƏTİ VƏ İMKANLARI
İnteraktiv təlim metodları və ya priyomlar şagirdlərin ekoloji mühit və
onun mühafizəsinə dair yeni müstəqil bilikləri qazanmağa həvəsləndirir,
onlarda belə bacarıqların inkişafına kömək göstərir. Bu metodlardan istifadə
müəllimə şagirdlərlə daha səmərəli işləməyə imkan verir. Onların ekoloji
mühit və onun mühafizəsinə dair intellektual potensiallıqları maksimum
aşkarlana bilir. Müəllimin yüksək fəallığı nəticəsində bunlar şagirdlərin
yaradıcı fəallığında təcəssüm edir, ünsiyyət əməkdaşlığı meydana gəlir.
Açar sözlər: Biologiya fənn kurikulumu, tədrisin prinsipləri, təfəkkür,
dünya görüşünün formalaşması, təlim prosesi, interaktiv təlim metodları,
biologiya, tədrisinin xüsusiyyətləri, təlim fəaliyyəti, təlim prosesi, biologiya
təlimin məzmunu, məzmun standartları
Müasir təhsilin əsas məqsədi təlimin səmərəliliyini maksimum
artırmaqla, ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair bilikləri tətbiq etməyi,
həyat hadisələrini obyektiv qiymətləndirməyi, rast gəldiyi problemlərin həlli
yolunu axtarıb tapmağı bacaran gənc nəsil yetişdirməkdir. Təhsil islahatı
böyüməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli inkişaf etməsinə, sərbəst düşünməsinə,
müstəqil fikir söyləməsinə imkan verən səmərəli metodlar müəyyənlləşdirməyi
də mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyur. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil
sistemində ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair biliklərin öyrənilməsi
prosesində interaktiv təlim metodlarından istifadə geniş yayılmış, şagirdlərin
sərbəst düşünmələri, müstəqil fikir söyləmələrinə şərait yaratmaq baxımından
həmin metodlar daha faydalı hesab edilmişdir.
İnteraktiv təlim prosesində ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair
dərsdə yaranan, meydana çıxan şagirdlərarası öyrənmə-öyrətmə ünsiyyəti və
əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyi və əməkdaşlığı nəzərdə tutulursa, interaktiv
metodlar isə təlim prosesində öyrənmə və anlaşmaya, bacarıq və keyfiyyətlərə
şagirdlərin yiyələnməsini həyata keçirən üsullar, tərzlər, işlər, yanaşmalar,
vasitələr nəzərdə tutulur.
Kurikulum sənədi bilavasitə şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına istiqamətlənməklə özünün humanist, demokratik, innovativ və inteqrativ
xarakterinə görə fərqlənir. Məzmun standartlarının, təlim strategiyalarının, qiymətləndirməyə dair məzmun, vasitə və mexanizmlərin verilməsi biologiya fənn
kurikulumunun həm də kompleks bir sənəd olduğunu göstərir.
Biologiyadan yeni məzmunun nəticələr (məzmun standartları)
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formasında verilməsi yeni təhsil proqramının (kurikulumun) demokratik xarakterindən irəli gəlir. Müəllimlərə nəticələrin bir standart tələb kimi verilməsi
onlara fəaliyyətində sərbəst olmağa, müvafiq təlim strategiyaları seçməyə, yaxud öz imkan və şəraitlərinə uyğun təlim strategiyaları hazırlamaqla yanaşı,
müasir dərsliklərin, digər resursların hazırlanmasını istiqamətləndirir.
Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması əhalidə və
gənc nəsildə ekoloji tərbiyə və mədəniyyətin hansı səviyyədə olmasından
asılıdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin
mühafizəsi və ekoloji təhsillə bağlı qəbul edilmiş ekoloji qanunçuluq və
qərarlar bu problemin həllində atılmış mühüm addımlardır [4].
Milli Təhsil Konsepsiyasında da gənc nəslin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə
xüsusi diqqət yetirilir. Müasir dövrdə qloballaşan dünyanın daha çox diqqət
yetirdiyi məsələlərdən biri narahatçılıq doğuran ekoloji problemlərdir. Əhalinin
ətraf mühitə neqativ münasibəti mövcud problemin yaranmasına gətirib
çıxarmışdır. Ekoloji maarifçiliyə böyük ehtiyac var. Bunun üçün hər kəs müəyyən ekoloji biliklərə yiyələnməli, əhalidə ekoloji dünyagörüş formalaşmalı,
təhsilin ayrı-ayrı pillələrində ekoloji təlimin həyata keçirilməsi təmin edilməli,
məktəb, eləcə də, məktəbəqədər tədris-tərbiyə müəssisələrində uşaqlar və
şagirdlər arasında ekoloji tərbiyəyə xüsusi fikir verilməlidir. “Əhalinin ekoloji
təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (2002) ümumi ekoloji biliklərə yiyələnməsi üçün hər kəsə bərabər şəraitin
yaradılması, orta təhsil sistemində ekoloji biliklərin tədrisinin icbariliyi, ekoloji
təhsil və maarifləndirmə prosesinin fasiləsizliyi dövlət siyasətinin əsas
prinsipləri kimi götürülüb [1, s. 5].
İnteraktiv təlim bilik, bacarıq, təcrübə və vərdişlərə yiyələnməyə, cəmiyyətin vətəndaşları üçün zəruri sosial və intellektual təfəkkürün, müstəqil
çalışma, müstəqil düşünmə bacarıqlarının inkişafına kömək edən demokratik
üsullarla aparılan təlim prosesidir.
Kurikulum - təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin təşkilini əks
etdirən konseptual sənəddir. «Kurikulum» geniş termindir və milli təhsil
məqsədlərindən başlayaraq, şagirdlərin gündəlik fəaliyyətinə kimi olan prosesləri əhatə edir. Kurikulum mahiyyət etibarilə nəticə (sənəd) deyil, konsepsiya
olmaqla yanaşı, müxtəlif xarakterli və eyni zamanda bir-biri ilə bağlı olan nəticələrdən (sənədlərdən) ibarətdir [2].
Təhsildə təlim-tərbiyə prosesi cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar ekoloji
mühit və onun mühafizəsinə dair elmi biliklər daim təkmilləşdirilir. Ona görə
də hazırlanmış və tədbiq olunan kurikulumları bu istiqamətdə daim təkmilləşdirilməsi və keyfiyyətcə daha səmərəli olması üçün onların müasir tələblərə
uyğun yeniləşdirilməsi vacibdir.
Tədqiqat işi ilə əlaqədar ali təhsilin bakalavr pilləsində orta məktəb
müəllimlərinin hazırlığı üzrə çərçivə kurrikulumunu təhlil edərək onun müasir
tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsini məqsədəuyğun hesab edilir.
Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan biologiya fənnində mövzuların
əksəriyyəti inteqrasiya imkanlarına malikdir. Biologiya fənninin daxili imkanları fənn müəllimləri tərəfindən araşdırılaraq, ekoloji mühit və onun
mühafizəsinə dair inteqrativ təlim planı tərtib etmək mümkündür. Biologiyanın
bu mövzuda təlim planı tərtib olunarkən fənnin inteqrasiya imkanları nəzərdən
qaçmamalıdır.
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Biologiyanın ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair təlim planında
inreqrasıya elementinin olması onun mövzu, məqsəd, üsul və təchizatlar
sisteminin daxil edilməsi müasir pedaqoji tələblərdən hesab edilir.
Biologiya müəllimi özünün gündəlik dərs planında təlim məqsədinə
uyğun olaraq reallaşdırdığı strategiyalara inteqrasiya məsələlərini daxil edir.
Müəllim bu zaman fəaliyytəinin inkişaf yönümlü olmasında ona mühüm amil
kimi yanaşır. Müəllim həmçinin biologiya fənninin ekoloji mühit və onun
mühafizəsinə dair təlim planının ümumi müddəalarına, dərsin gedişinə aid
apardığı qeydlərdə inteqrasiyadan necə istifadə etdiyini nəzərə çatdırır. Təhsil
proqramlarına daxil edilən dərs planı nümunələrindən inteqrasiya elementlərinin seçilməsi, yerləşdirilməsi, bir texnologiya kimi ondan istifadə olunması
barədə istiqamətlər öyrənilir [6].
Məzmun standartlarının şərhi
Standart

Məzmun
VI sinif
Canlılar və ətraf mühit
4.1.1.Canlıların ətraf mühitlə Ekoloji amillərin
və bir-birilə əlaqəsini izah
canlılara təsiri.
edir.
İqlim amillərinin
canlılara təsiri.
Canlıların qarşılıqlı
təsiri və əlaqəsi
4.2.1.Canlıların qorunması ilə Bitki və heyvanların
bağlı topladığı məlumatları
mühafizəsinin təşkili,
təqdim edir.
canlıların qorunması
haqqında qanunlar,
Qoruqlar, Yasaqlıqlar,
Milli Parklar, Qırmızı
kitab
4.2.2. Bitki və heyvanlara
Mədəni bitkilərin və ev
qulluq qaydalarına əməl edir. heyvanlarının
yetişdirilməsi, üzvi və
mineral gübrələr,
gübrələrdən istifadə,
vegetativ çoxalma,
bitkilərin calaq
edilməsi, mədəni bitkilərə qulluq və ev heyvanlarının bəslənməsi
1.1.2. İnsan orqanizminin
Hüceyrə, toxuma,
təşkil səviyyələrini təsvir edir. orqanlar, orqanlar
sisteminin quruluşu.
Orqanların yerləşdiyi
boşluqlar. Toxuma
tipləri.
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Açar sözlər
İşıq, temperatur,
rütubət, torpaq,
simbioz

Qoruqlar,
Yasaqlıqlar, Milli
Parklar, Qırmızı
kitab

Bostan, tərəvəz,
meyvə bitkiləri,
onlara qulluq
qaydaları, qələm,
sadə, yarma və göz
calağı. Ev
heyvanları, onlara
qulluq qaydaları
Hüceyrə, toxuma,
orqan, orqanlar sistemi, orqanizm,
stoplazma, nüvə,
hüceyrə, orqanoidlər, epitel toxuması,
birləşdirici toxuma,
əzələ toxuması,
sinir toxuması
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1.1.3. Canlıların quruluşunu
öyrənmək üçün təcrübələr
aparır və nəticələrini şərh
edir.

Toxumaların, qan
hüceyrələrinin, müxtəlif
orqanların quruluşunun
öyrənilməsi

epitel toxuması,
birləşdirici toxuma,
əzələ toxuması,
sinir toxuması,
eritrositlər, qan
plazması
1.1.4. Canlıların nəsil ağacını Canlıların sadədən
Selik topacığı,
tərtib edir.
mürəkkəbə doğru
qədim birhüceyrəli
inkişafı. İnsan
orqanizmlər,
təkamülün ən son
birhüceyrəli
pilləsidir.
heyvanlar,
çoxhüceyrəli
heyvanlar, insan
nəsil ağacı
Təlimin məzmununa verilən müasir tələblərdən biri də inteqrativlikdir.
İnteqrasiya fənlərarası əlaqələrin məzmunda əks olunması müxtəlif fənlərdən
olan mövzuları əlaqəli surətdə yüksək səmərə ilə öyrənməyə, çoxsaylı tədris
fənlərini bir-biri ilə əlaqələndirməyə və beləliklə, ekoloji mühit və onun
mühafizəsinə dair təlimin məzmununun tamlığını və şagirdlərin təsəvvüründə
dünyanın vahid mənzərəsinin inkişafını təmin etməyə imkan verir.
Ən son tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, interaktiv təlim metodları
effektiv nəticəni konstruktivizm nəzəriyyəsinə istinad edərək təlimə İKT-nin
yaxından tətbiqi ilə verir və öz işləkliliyini daha da səmərəli edir. Psixoloqlar
qeyd edirlər ki, informasiya insanın eşitdiklərinin 10%-i, gördüklərinin 50%-i,
özü etdiklərinin isə 90%-i həcmində yaddaşında qalır. İKT-nin bu sahədə
böyük dəstəyi öyrənənin şəxsi araşdırması zamanı güclü informasiya bankı ilə
təmin olunmasındadır (internet, elektron kitablar, test və tapşırıqlar və s.) [3].
Ekoloji təhsilin məqsədi təbiətə məsuliyyət hissi formalaşdırmaqdır.
Ekoloji təhsil və maarifləndirmə zamanı əldə olunan biliklər, qazanılan
təcrübələr ekoloji mədəniyyətin yaranmasına səbəb olur. Ekoloji təhsil
dedikdə, ümumi ekoloji mədəniyyətin və məsuliyyətin formalaşmasına
yönəldilmiş fasiləsiz təhsil, tərbiyə və inkişaf prosesi başa düşülür. Ekoloji
təhsilə ehtiyac, insan həyatı üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə olan
zərurətdən yaranmışdır. Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas
vasitələrdən biri məqsədyönlü ekoloji təhsil almaqdır. Ətraf mühitə düzgün
münasibət ekoloji bilik nəticəsində formalaşır. İnsanın ekoloji münasibəti onun
ekoloji məsuliyyət hissini inkişaf etdirir.
Hazırkı dövrdə yaşayan hər bir şəxs qarşılıqlı münasibətdə olduğu digər
şəxslərlə ünsiyyət yaratmağı bacarmalı, ortaya çıxmış ekoloji mühitə dair
problemlərin müzakirəsi zamanı müvafiq fikir söyləmək, tərəf müqabilini buna
inandırmaq bacarığına malik olmalıdır. Belə keyfiyyət şagirdlərə də məktəb
dövründən aşılansa, daha yaxşı olar. Yəni pedaqoji texnologiyaların tədrisə
tətbiqində əsas məqsəd şagird fəaliyyətinin interaktivliyini ön plana çəkməkdir.
İnteraktiv təlim metodları şagirdlərə ekoloji mühit və onun mühafizəsinə
dair aşağıdakı keyfiyyətləri və bilikləri aşılayır:
− Bu sahədə müstəqil düşünməyi, sərbəst fikir söyləməyi;
− Öz təcrübəsini və biliyini təhlil etmək qabiliyyəti;
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− Özünüqiymətləndirməyi;
− Əməkdaşlıq etməyi, başqaları ilə işləməyi bacarmaq, ümumi məqsədə
çatmaq üçün işin bölüşdürülməsi;
− Başqalarını dinləməyi, müxtəlif fikirlərə hörmət etməyi;
− Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair öz fikirlərini arqumentlərlə izah
və sübut etməyi;
− Məntiqi təfəkkürün inkişafını;
− Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair problemlərin birgə həll yollarını
müəyyənləşdirməyi və qərar çıxarmağı və s.
İnteraktiv təlim metodları dərsə qədər hazırlıq prosesində müəllimin, dərsdə isə
şagirdlərin fəallığını tələb edir.
Tədris prosesində ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair biliklərin
öyrənilməsində interaktiv təlim metodlarının tətbiqi aşağıdakı məsələlərin
həlli cəhətdən çox əhəmiyyətlidir.
İnteraktiv təlim–tərbiyə prosesində şagirdlərə müstəqil düşünmək, hər
hansı məsələyə tənqidi yanaşmaq, sərbəst fikir söyləmək bacarıqları aşılamaqla
yanaşı, onların daha da fəallaşmasına, müəllim-şagird əməkdaşlığının
genişlənməsinə, təlim materiallarının didaktik oyunlarla əlaqələndirilməsinə
əlverişli şərait yaranır.
Ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair bilikləri öyrənilməsi prosesində
interaktik təlim metodlarının müntəzəm istifadə təlim prosesini intensivləşdirir,
onu bütün şagirdlər üçün maraqlı etməklə, şagirdlərdə öyrənməyə mənəvi
tələbat yaradır.
Ekologiyanın digər təbiət elmləri ilə əlaqəli tədrisi üçün imkanlar vardır;
bir çox bitki və heyvan növləri haqqında məlumat, onların bioloji
xarakteristikası, ərazilər üzrə yayılmalarında rol oynayan coğrafi mühit, təbii
komplekslərin xarakteri, yaşadıqları ərazidə ətraf mühitin kimyəvi
çirklənməsinin zərərli təsiri, hər hansı təbiət hadisəsində, növlərin həyat tərzi
və davranışlarında baş verən dəyişikliklərdə fiziki qanunauyğunluqların
mövcudluğu, radiasiya şüalanması və ətraf təbii mühit.
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. Bu baxımdan ekologiyanın əsaslarının ümumtəhsil məktəblərdə tədrisi zamanı onu təkcə biologiya və coğrafiya (az
miqdarda kimya) fənlərinin daxilində deyil, tarix, dil-ədəbiyyat, fizika,
riyaziyyat, informatika, incəsənət, musiqi, əmək təlimi, hərbi hazırlıq kimi
fənlərlə birgə öyrənilməsi daha effektli səmərə verə bilər.
İnteraktiv təlim prosesində ilk baxışdan elə görünə bilər ki, müəllim
sinifdə fəal rol oynamır. Əslində isə müəllim şagirdi ruhlandıran, ona özünü
tapmaqda kömək edən “yaradıcıya” çevrilir. İnteraktiv metodlar müəllimin
təkcə başqalarını öyrətməsinə deyil, onun özünün də öyrənməsinə, daha
yaradıcı və enerjili pedaqoq olmasına imkan verir.
İnteraktiv təlim metodları həmçinin sinif otağının həmişəki tərtibatından,
məşğələlərin təşkilinin adət etdiyimiz qaydasından imtina olunmasını tələb
edir. Şagird masalarının sinif otağında yerləşdirilməsinin dörd əsas forması
vardır:
İnteraktiv təlim metodları və ya priyomlar şagirdlərin ekoloji mühit və
onun mühafizəsinə dair yeni bilikləri müstəqil qazanmağa həvəsləndirir,
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onlarda belə bacarıqların inkişafına kömək göstərir. Bu metodlardan istifadə
müəllimə şagirdlərlə daha səmərəli işləməyə imkan verir. Onların ekoloji
mühit və onun mühafizəsinə dair intellektual potensiallıqları maksimum
aşkarlana bilir. Müəllimin yüksək fəallığı nəticəsində bunlar şagirdlərin
yaradıcı fəallığında təcəssüm edir, ünsiyyət əməkdaşlığı meydana gəlir.
İnteraktiv təlim üsulları özündə produktiv, yaradıcı sərbəst düşünmə
qabiliyyətinin birləşdirməklə təlimi tədqiqat prosesinə, şagirdləri isə
tədqiqatçıya çevirir. Beləliklə, onlar təlim prosesinin bərabər hüquqlu aparıcısı
olurlar. İnteraktiv təlim metodları və ya priyomların tətbiqi nəticəsində
şagirdlər ekoloji mühit və onun mühafizəsinə dair bilikləri daha asan
mənimsəyir.
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РЕЗЮМЕ
АСИФ АХУНДОВ,
РАУФ СУЛТАНОВ
ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЗНАНИЙ К
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ И ЕЕ ЗАЩИТЕ
Интерактивные методы обучения побуждает учеников приобрести
новые знания и помогают им развивать такие навыки об окружающей
среде и ее защите. Использование этих методов позволяет учителю
работать более эффективно с учениками. Их интеллектуальный
потенциал можно максимизировать к окружающей среде и их защите. В
результате высокой активности учителя они воплощаются в творческой
деятельности учеников, и устанавливается сотрудничество.
Ключевые слова: Куррикулум по биологии, принципы обучения,
мышление,
формирования
мировоззрения,
процесс
обучения,
интерактивные методы обучения. биология, особенности обучения,
учебные функции, учебные мероприятия, учебный процесс, содержание
биологии, стандарты контента.
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SUMMARY
ASIFAKHUNDOV,
RAUF SULTANOV
THE IMPORTANCE AND POSSIBILITIES OF USING
INTERACTIVE METHODS TO STUDY THE ECOLOGICAL
ENVIRONMENT AND ITS PROTECTION
Interactive teaching methods encourage pupils to acquire new
independent knowledge and help them develop such skills about the
environment and its protection. Using these methods allows the teacher to
work more effectively with pupils. Their intellectual potential on environment
and its protection can be cleared in maximum. As a result of high activity of
teacher, they are embodied in the creative activity of the pupils, and
cooperation is established.
Key words: Curriculum of biology subject, principles of education,
thinking, formation of world outlook, training process, methods of interactive
training, biology, teaching features, teaching, learning activity, teaching
process, biology, content of teaching, standardts content.
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YENİYETMƏLİK YAŞI DÖVRÜNDƏ YOLDAŞLIQ VƏ DOSTLUQ
MÜNASİBƏTLƏRİNİN FORMALAŞMASI
Məqalədə yeniyetməlik yaş dövrünün nəzəri açıqlaması verilmiş,
alimlərin fərqli yanaşmaları nəzərdən keçirilmişdir. Bundan əlavə, yeniyetmələr arasında yoldaşlıq və dostluq münasibətləri həm nəzəri, həm DƏ praktik
şəkildə araşdırılmışdır. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanına istinad edilərək
yoldaşlıq və dostluq kimi mühüm əxlaqi keyfiyyətlər üzərində dayanılır.
Dastanda dostluq bir kişilik keyfiyyəti kimi qəbul edilir. Eyni zamanda
qız və oğlanlarda təfəkkürün tənqidilik növünə, eləcə də müstəqillik kimi
mühüm keyfiyyətə münasibət bildirilmişdir. Məqalədə diqqət mərkəzinə
gətirilən bu məsələlər böyüyən nəslin gələcək ailə həyatına hazırlanması
baxımından faydalıdır.
Açar sözlər: yeniyetməlik, yoldaşlıq, dostluq, ünsiyyət, tərbiyə, kollektiv,
ailə
Uşaqların yaş dövrlərini tarixən müxtəlif şəkildə təsnif etmişlər. Aristotel
(Ərəstu) gənc nəslin həyatını yeddi-yeddi olmaqla üç dövrə ayırmışdır. 0-7 yaş
(bitki dövrü, başqa sözlə, bitkiyə göz qoymaq, qulluq göstərmək vacib olduğu
kimi, uşağa da baxılmalı, qayğısını çəkmək lazımdır); 7-14 yaş (heyvani dövr,
başqa sözlə, uşaqlarda iradi keyfiyyətlərin tərbiyə olunması); 14-21 yaş (insani
dövr, başqa sözlə, gənclərin zehni tərbiyəsinin qayğısına qalmaq).
Çex pedaqoqu Y.A.Kamenski yaş dövrlərini altı-altı olmaqla dörd dövrə
bölmüşdür. 0-6 yaş (ailədə ana məktəbi, məktəbəqədər ailə tərbiyəsi); (6-12
yaş (hər kənddə və qəsəbədə “ana dili” məktəbi); 18-24 yaş (akademiya – ali
məktəb).
Yeniyetməlik yaşı digər yaş dövrləri ilə müqayisədə özünəməxsus
ziddiyyətləri ilə seçilir və uşaqlıq dövrü ilə gənclik yaşı dövrü arasında bir növ
körpü rolunu oynayır. Şagirdlərdə böyüklərə xas əlamətlər meydana gəlir.
Yeniyetməlik və ya orta məktəb yaşı oğlan və qızların 10-11 yaşından
14-15 yaşına qədərki inkişaf dövrünü əhatə edir. 10-13 yaşlı oğlan və qızları
kiçik yeniyetmə, 13-15 yaşında isə böyük yeniyetmə adlandırırlar.
Görkəmli pedaqoqlar yazırdı: “Yeniyetməlik yaşını cinsi yetişmə yaşı
adlandırırlar, eyni zamanda şəxsiyyətin yetişməsi yaşıdır”.
Müasir psixologiyada ünsiyyət təlabatına uşağın psixi inkişafının əsas və
hərəkətverici qüvvəsi kimi xüsusi əhəmiyyət verilir. Müəyyən edilmişdir ki,
uşağın xarici aləmə hətta ən sadə münasibəti də başqa adama münasibət
vasitəsilə əks olunur.
Bəzəndə yeniyetmə yaşını, adətən, “keçid yaşı”, “böhranlı yaş” kimi də
səciyyələndirirlər. Bizcə, yeniyetmə bəşəriyyətin mədəniyyət aləminə qovuşur
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və sosial sərvətləri mənimsəyir, digər tərəfdən yeniyetmə yaşı fərdləşmə
yaşıdır: yeniyetmə özünün bənzərsiz və təkrarolunmaz “Mənini” kəşf edib
həyatının hər məqamında onu bütün aydınlığı ilə göstərir.
Kiçik məktəbli yaşından fərqli olaraq yeniyetməlik dövründə həmyaşıd
uşaqların münasibətləri mürəkkəbləşir, çoxcəhətli və məzmunlu olur.
Qeyd etməliyəm ki, yeniyetmənin həmyaşıd uşaqlarla, xüsusilə yaxın
yoldaşları və dostları ilə ünsiyyəti sadəcə olaraq təlim fəaliyyəti və məktəbin
hüdudları ilə məhdudlaşmır, yeni maraq, məşğələ və münasibətlər dairəsini
əhatə edərək onun üçün həyatın son dərəcə əhəmiyyətli olan müstəqil sahəsinə
çevrilir. Yeniyetmə üçün yoldaşlarla ünsiyyət hətta o dərəcədə əhəmiyyət kəsb
edir ki, onunla müqayisədə təlim çox vaxt ikinci plana keçir, hətta doğma
adamlarla –ana, ata və s. ilə ünsiyyətin rolu xeyli azalır. Bu cəhəti adətən, ilk
dəfə ana hiss edir. O görür ki, oğlu və ya qızı artıq öz həyatı ilə yaşayır, evdə
öz sevinci və kədəri haqqında az danışır və ya heç danışmır, küçəyə daha çox
can atır.
Yeniyetmə belə hesab edir ki, həmyaşıd uşaqlarla münasibətlər onun
şəxsi münasibətləridir, heç kəsin buna qarışmağa haqqı yoxdur. Təsadüfi
deyildir ki, valideynlər və müəllimlər yeniyetmələrin yoldaşlıq münasibətlərinə
kobud surətdə müdaxilə etdikdə onlar buna kəskin etiraz edirlər. Bu dövrdə
yeniyetmənin yoldaşlıq münasibətlərinin inkişaf və tərbiyə olunması valideyn
və müəllimlərdən yüksək pedaqoji məharət tələb edir. Yeniyetmənin yaşlılara
münasibəti nə qədər pis olsa da, yoldaşlarla ünsiyyət onun həyatında bir o
qədər böyük yer tutur və ona daha güclü təsir edir.
Yeniyetmələrin tərbiyəsində nəzərə alınması vacib olmayan kiçik cəhət
yoxdur. Çünki kiçik hesab edilən cəhətlər də yeniyetmə şəxsiyyətinə təsir
göstərir.
Tərbiyə olunan yeniyetmədə yalnız nöqsan görmək, hər dəfə nöqsanlarını
onun nəzərinə çatdırmaq lazımi səmərə vermir. Belə hallarda tərbiyə edənlə,
yəni valideyn və ya müəllimlərlə yeniyetmə arasında uçurum yaranır,
yeniyetmə onlardan uzaqlaşmağa, onların gözünə görünməməyə çalışır.
Nöqsanlarını tez-tez eşidən yeniyetmə həmin nöqsana alışa bilir. Belə
adamlarda özünə inam azalır, nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün lazımınca
səy göstərmir.
Hər bir yeniyetmənin özünəməxsus psixoloji xüsusiyyətləri olur. Məni
heç kim anlamır, heç kim başa düşmür və s. kimi məsələləri yerində həll etmək
üçün valideyn – müəllim münasibəti diqqət mərkəzində dayanmalıdır.
Yeniyetmələrdə yoldaşlıq və dostluq münasibətlərinin qurulması və formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Xüsusilə, həmyaşıd uşaqların –yoldaşların, yaxın yoldaşların və dostların
münasibəti də yeniyetmə üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Yeniyetmənin
yaxın yoldaş və dostlarının olmaması, dostluğun pozulması və ya sinif
yoldaşları ilə münasibətinin əlverişli olmaması onun tərəfindən çox vaxt şəxsi
faciə kimi qiymətləndirilir. Yoldaşlarının soyuqluq etməsi və ya ondan üz
döndərməsi bu yaş dövründə ən ağır cəzadır. Təklik yeniyetmə üçün ağır və
dözülməzdir. Belə yeniyetmələr özünə qapanırlar.
Yeniyetmə həmişə müxtəlif yollarla yoldaşlarının diqqətini özünə cəlb
etməyə, onları maraqlandırmağa çalışır. O, bu məqsədlə bir halda özünün
xüsusi keyfiyyətlərini, məsələn, güclü olduğunu açıq-aydın nümayiş etdirir,
başqa bir halda yaşlıların tələblərinə əməl etmir, cavab qaytarır, dərsdən qaçır.
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Yeniyetmələrdə hislər güclü təzahür edir. Onlarda adətən hövsələsizlik,
çılğınlıq, tünd xasiyyətlilik özünü göstərir. Bəzi yeniyetmələrin özlərini ələ ala
bilməməsi, davranış və rəftarlarında kobudluq və kəskinlik, özünə nəzarətin
zəifliyi bununla bağlıdır. Yeniyetmə neqativizmi çox zaman yorğunluqdan,
ədalətsizlikdən, kollektiv və yoldaşlarının mənfi münasibətlərindən irəli gəlir.
Yaranan mənfi emosiyalar yeniyetmədə biruzə verən psixoloji halların
əsasında formalaşır. Müəllim və valideynlər mənfi emosiyaları aradan
qaldırmaqda və müsbət hislərin möhkəmlənməsində yeniyetməyə kömək
göstərməlidirlər.
Yeniyetmələr kollektivdə layiqli mövqe tutmağa can atırlar. Bu özünü
təsdiqin bir vasitəsidir. Yoldaşlarının yanında nüfuzdan düşmək, şərəf və
ləyaqətini itirmək-yeniyetmə üçün ən böyük faciədir. Buna görə də yeniyetmə
yoldaşlarının yanında deyilən qeyri-faktiki sözlərə, ədalətsizliyə, təhqirə
dözmür, onlara kəskin reaksiya verir. Bu zəmində bəzən ciddi münaqişə
yaranır.
Yeniyetmənin həyatında kollektivin ictimai rəyi, yoldaşların fikirləri
böyük təsirə malikdir. Müəllim onlar üçün əvvəlki yaşlardakı qədər nüfuz
sahibi deyildir. Buna görə tərbiyəçi sağlam kollektiv rəyin yaranmasına, təlimtərbiyə işində ona istinad etməyə çalışmalıdır.
Məlum olduğu kimi kiçik məktəbli yaş dövründə şagirdin sinifdəki
mövqeyi daha çox onun təlim müvəfəqqiyətləri, davranışı və ictimai
fəallığından, yəni yaşlıların tələblərini necə yerinə yetirməsindən asılıdır.
Yeniyetməlik dövründə yoldaşın qiymətləndirilməsi meyarları tədricən
dəyişilir. Yeniyetmələr mühitində əsl hörmət və nüfuz qazanmaq üçün birinci
növbədə, yaxşı yoldaş olmaq lazımdır. Yaxşı yoldaş üçün səciyyəvi keyfiyyətlər – yoldaşa hörmət etmək, köməyini əsirgəməmək, sadiq olmaq, düzlük və
bərabərlik yeniyetmə üçün xüsusi məna kəsb edir. Yeniyetmələr mühitində onlardan hər birinin davranışı və rəftarı məhz bu baxımdan qiymətləndirilir, ya da
pislənir. Beləliklə də yoldaş üçün zəruri hesab edilən keyfiyyətlər yeniyetməlik
dövründə qarşılıqlı münasibət normasına çevrilir.
Eyni zamanda əsl yoldaşlıq münasibətlərində başlıca cəhət qarşılıqlı yardım və hörmət, məsuliyyət, bir-birinə həyan durmaq, tələbkarlıq və həssaslıqdır.
Yoldaşlığın yüksək zirvəsini dostluq təşkil edir. Yoldaşlığa nisbətən
dostluğa daha yüksək tələblər verilir. Adətən yoldaşlar çox, dostlar isə az olur.
Dostlar çətinə, dara düşəndə bir-birinə kömək əlini uzadırlar. Dostluq
xarakteri, hisləri formalaşdırır. Dostluqda başlıca cəhət doğruçuluq, səmimilikdir. Yoldaşlıq və dostluğun möhkəmləndirilməsinin mühüm vasitəsi tənqid
və özünütənqiddir. Tənqid dostun pis hərəkətlərinin qarşısını alır, mənəvi
aləmini saflaşdırır.
Bu baxımdan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı öz boyları ilə gənc nəsli
tərbiyələndirmək üçün zəngin material verir.
Dastanda bir əxlaqi keyfiyyət kimi yoldaşlıq və dostluq məsələsinə
xüsusi diqqət yetirilir. Dostluq bir kişilik keyfiyyəti kimi qəbul edilir. Dastanda
uşaqların bir-birilə dost olmalarına, qonşularla dostluq münasibəti yarada
bilməsinə diqqət yetirilir, uşaqların dostluğunun hörmət, ideya birliyinə,
qarşılıqlı yardıma əsaslanması tərbiyə edilir. Beyrək – “Mən Qazana dönük
çıxmaram”- deyir:
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Mən Qazanın nemətini çox yemişəm,
Bilməzsəm gözümü tutsun!
Qaracıqda Qazlıq atına çox minmişəm,
Bilməzsəm tabutum olsun!
Yaxşı qaftanlarını çox geymişəm,
Bilməzsəm kəfənim olsun!
Böyük, geniş otağına çox girmişəm,
Bilməzsəm zindanım olsun!
Mən Qazana dönük çıxmaram, qəti bilin! [2, s. 222]
Yeniyetmə oğlan və qızların istər məktəb, istərsə də məktəbdənkənar
ünsiyyətində söhbət əsas yer tutur.
Şəxsi düşüncələrin məzmunu genişlənib dərinləşdikcə yeniyetmədə sirr
etibar edilə biləcək dosta təlabat əmələ gəlir. Bu əsasda da yeniyetmədə
dostluq münasibətlərinə xüsusi tələblər yaranmağa başlayır. Onun fikrincə,
dostlar bir-birini başa düşməli, bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə səmimi, həssas,
qayğıkeş olmalı, bir-birinin sirrini qoruyub saxlamağı bacarmalıdır.
Ulu müdriklərimiz az sözlə dostluq, yoldaşlıq haqqında məna dolu
hikmətli sözlər ifadə etmişlər. “Dost dostu dar gündə sınayar ”, “Dost insanın
ikinci özüdür”, “Vəfalı dost yad olmaz, görməsə yüz il səni”, “Dost yolunda
can qurban”, “Doğru dostluq qərəzsiz olar”, “Dostluqla tutub, düşmənliklə
yıxma”, “Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək” və s.
Cəmiyyətimizdə insanların yoldaşlıq və dostluq münasibətləri cinsi
məhdudiyyətə görə müəyyənləşdirilmir. Oğlanla qızlar arasında dostluq
qarşılıqlı hörmətə, səmimiyyətə, qarşılıqlı anlamaya əsaslanmalıdır.
Qızlarla oğlanların dostluğu böyüklük hissi və başqa cinsi öyrənmək
təlabatı ilə bağlıdır. Belə dostluqdan qorxmaq lazım deyil; bu sevgi yox, əsl
dostluqdur. Yeniyetmələrin açıq kollektiv dostluğuna şərait yaratmaq lazımdır.
Qızla oğlanın dostluğunu ələ salmaq, qadağan etmək olmaz. Əks halda o
xəlvəti dostluğa çevrilər və arzuolunmaz nəticələr verə bilər.
İstər oğlanlarda, istərsə də qızlarda, bir tərəfdən, təlim və mütaliə
maraqlarının yeni məzmun kəsb etməsi, digər tərəfdən texniki, elmi, estetik,
idman və s. maraqların əmələ gəlib təmin olunması prosesində onların
yoldaşlıq münasibətləri inkişaf edir və möhkəmlənir, şagirdlərin təlim, eləcə də
əmək və oyun fəaliyyəti bu cəhətdən xüsusilə mühüm rol oynayır. Təlim, əmək
və oyun prosesində oğlan və qızların yoldaşlıq münasibətləri onların qarşılıqlı
tələbkarlıq və məsuliyyətində, qayğı və hörmətində, əməkdaşlıq və köməyində,
inam və etibarında, birlik və həmrəyliyində ifadə edilir. Beləliklə, yoldaşlıq
münasibəti məzmun etibarı ilə mürəkkəbləşib kollektivçilik hissinə çevrilir.
Yeniyetmə təlim prosesində müxtəlif əxlaqi anlayışlara yiyələndikcə özünün
yoldaşları qarşısında borcunu və məsuliyyətini daha aydın dərk edir. Qarşılıqlı
əməkdaşlıq və yoldaşlıq şəraitində uşaqlar bir-birini öyrənir, bir-birinin
davranış və rəftarlarını qiymətləndirməyə başlayırlar. Oğlan və qızlar bir
şəxsiyyət kimi formalaşdıqca onların qarşılıqlı münasibətlərinin məzmunu da
tədricən dəyişir.
Yaxın yoldaşın dosta çevrilməsi çox çətin prosesdir. O dostla ünsiyyətin
yeniyetmə üçün zəruri təlabata çevrilməsi ilə bağlıdır. Yeniyetmə oğlan və ya
qızın həyatının belə vaxtlarında həmin təlabatı başqa bir həmyaşıd təmin edə
bilmir. Özünün bu xüsusiyyətinə görə yeniyetmənin dostluğu emosional
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xarakter daşıyır və dostlar arasındakı şəxsi münasibətlərin səviyyəsini ifadə
edən müxtəlif emosional halətlərlə müşayiət olunur.
Yaxın yoldaş və dostla ünsiyyət yeniyetmənin mühakimələrinin xüsusi
obyektinə çevrilir. O, dostunun davranış və rəftarını özünün davranış və rəftarı
ilə müqayisə edir, onun ayrı-ayrı hərəkətlərini təhlil edib səbəbini araşdırır.
Həmin prosesdə yeniyetmənin yoldaşlarının və özünün şəxsiyyəti haqqında
təsəvvürləri zənginləşir, onlara və özünə verdiyi qiymətlər dəyişir. O ya dostu
bağışlamır, dostluq əlaqələrini kəsir, ya da ona yeni tələblər verir. Bu o
deməkdir ki, yeniyetmələr bir-birinə fəal münasibət bəsləyirlər. Onlar nəinki
özlərinin, həm də yaxın yoldaş və dostlarının nöqsanlarını izah etməyə çalışır,
daha doğrusu, bir-birlərini əslində tərbiyə edirlər. Həmin zəmində bu
yeniyetmədə yeni və çox mühüm bir xüsusiyyət, başqa adama təsir göstərmək
cəhdi əmələ gəlir ki, bu da onun ictimai fəallığını ifadə etməklə yanaşı,
həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin yeni xarakter kəsb etdiyini,
yaşlılara məxsus normalar əsasında qurulduğunu göstərir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da hər bir epizod, hər bir boy, hər bir
fikir bizi düşünməyə, nəticə çıxarmağa, mübariz olmağa, mənfi sifətlərdən
uzaqlaşmağa, ən yaxşı keyfiyyətləri özümüzdə tərbiyə etməyə çağırır.
Oğuz elində əxlaq, tərbiyə, ədəb-ərkan, böyük-kiçik münasibətləri ali
insani keyfiyyət, mənəvi mədəniyyətdir. Bütün dastan boyu əxlaqi keyfiyyətlərin təntənəsini müşahidə edirik. Yaşlı nəsil- ulular da, atalar da, gənclər
də, yeniyetmələr də yüksək əxlaqi üstünlüyə malikdir. Bunun üçün də
cəmiyyətimizdə bütün imkanlar var: ənənəvi davam edib gələn qaydaqanunlar, azad sevgi, sevib-sevilmək yüksək insani səciyyədədir.
Ümumiyyətlə götürdükdə, dastanda tərbiyə məslələrinin qoyuluşunu bir
neçə istiqamətdə araşdırmaq mümkündür. Burada həm qızların, həm də
oğlanların mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmələrində valideynin, ətrafdakıların
şəxsi nümunəsi məsələsinə toxunulur.
Qız anadan görməyincə öyüd almaz,
Oğul atadan görməyincə süfrə açmaz [2, s. 129-130].
Oğula nəslin davamçısı, ailənin iftixarı, şərəfi və dayağı kimi qiymət verilir:
Oğul atanın yetirməsi, iki gözünün biridir.
Ağıllıoğul olsa, ocağının gözüdür.
Ata adını yaşatmaqçın ağıllı oğul yaxşıdır.
Nümunədən göründüyü kimi, oğlanların tərbiyəsində daha çox atanın,
qızların tərbiyəsində isə ananın mühüm rol oynadığına işarə olunur. Eyni
zamanda öz əməli, hərəkəti, davranışı ilə ailəsinə, ata-anasına tənə gətirən
övladlar tənqid olunur.
Ata adını ucaltmayan fərsiz oğul,
Ata belində enincə, enməsə yaxşıdır.
Ana bətninə düşüncə doğulmasa yaxşıdır [2, s. 133].
Ailədə ər və arvad arasında qarşılıqlı hörmətin, anlama, səmimiyyət və
mehribanlığın mövcud olması zərurətinə yönəldilir.
O da nəzərə alınmalıdır ki, Bayandur xanın təşkil etdiyi məclisə
çağırılmış Dirsə xan oğlu-qızı olmadığı üçün qara çadıra ötürüləndə özünü
təhqir olunmuş sanaraq oranı tərk etdikdən sonra nə qədər qəzəbli və pərt olsa
da, arvadını belə şirin dillə dindirir. Yalnız bundan sonra dərdini arvadına açır.
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Dirsə xanın arvadı da ərinə xoş münasibət bəsləyir, bir kişi-ailənin başçısı kimi
onun nüfuzunu qoruyur, heç vaxt üzünə ağ olmur.
Ər-arvad arasında səmimiyyətin, mehribanlığın, xoş ünsiyyətin, qarşılıqlı
anlama və hörmətin olması ona görə vacibdir ki, bu bir tərəfdən, ailədə müsbət,
mənəvi və psixoloji iqlimin yaranmasına imkan verir, onun dayaqlarını
möhkəmləndirir, ikinci bir tərəfdən uşaqların düzgün tərbiyəsindən ötrü
əlverişli şərait yaranır. Onlar da bir-birlərinə, valideynlərinə hörmətlə yanaşır,
ailə üçün, el-oba üçün layiqli vətəndaşlar kimi yetişirlər.
Yeniyetməlik dövründə uşaqların yaşlılarla və yoldaşları ilə
münasibətlərinin xarakteri dəyişir, onlar yaşlıların münasibətləri timsalında
qurulmağa başlayır, yoldaşları ilə münasibəti yeniyetmə üçün həyatın mühüm
subyektiv sahəsinə çevrilir.
Yeniyetmə oğlan və qızlar istəyirlər ki, ətrafdakı adamlar onlara kiçik
uşaq kimi deyil, yaşlı adam kimi yanaşsınlar. Məhz buna görə də onlar
müstəqilliyə meyil edir, hətta öz həyatlarının müəyyən sahəsini yaşlıların
müdaxiləsindən qorumağa çalışırlar.
Yeniyetmə ailənin həyatında yaşlı adam kimi iştirak edir. Kiçik
məktəblidən fərqli olaraq biliklərə müstəqil surətdə yiyələnməyə başlayır.
Onların oğlan və qızlarla romantik münasibətlərində də bu cəhət aydın nəzərə
çarpır. Yeniyetmə oğlan və qızlar bir-biri ilə görüş təyin edir, birlikdə gəzintiyə
çıxırlar. Bu dövrdə oğlan və qızlar bir-birləri ilə maraqlanmağa başlayırlar.
Onlarda bir-birinin xoşuna gəlmək arzusu yaranır. Onlar bir tərəfdən bir-birləri
ilə maraqlanır, digər tərəfdən isə xüsusiləşməyə meyil edirlər. Tədricən bu cür
xüsusiləşmə meyli aradan qalxır.
Belə hallarda oğlan və qızın yoldaşlığına həssaslıqla yanaşmaq, onların
şəxsiyyətinə hörmət etmək vacibdir.
Ata və ana qadağan etmək, güdmək, ələ salmaq və s. yolu ilə nəinki
oğlan və qızın dostluğuna mane ola bilir, hətta ona yanlış istiqamət verir. Belə
hallarda oğlan və ya qız adi yoldaşlıqdan belə çəkinir, bir-birlərinə hörmət və
kömək etməyə, hətta birlikdə getməyə belə utanırlar. Buna görə də onlar
gizlində dostluq etməyə başlayırlar. Bunun əsasında gizli görüşlər, məktublaşma, valideyni aldatmaq üçün yalan danışma halları meydana çıxır. Beləliklə
də, valideynlərin özləri uşaqları yanlış yola təhrik edirlər.
Əgər uşaqların yoldaşlıq və dostluğu sağlam xarakter daşıyırsa, onu hər
vasitə ilə rəğbətləndirmək və inkişaf etdirmək lazımdır. Belə bir cəhət nəzərə
alınmaya bilməz ki, oğlan və qızlar bir-birilə sağlam qarşılıqlı münasibət
təcrübəsinə yiyələnirlər. Valideyn ailə şəraitində də bu təcrübəni möhkəmlətməli, oğlanlarla qızlar arasındakı səmimi münasibətin saflığını qorumalıdır.
Ailə tərbiyəsində bir cəhəti nəzərə almaq lazımdır. Qızlara, eləcə də
oğlanlara insanlara tənqidi yanaşmağı öyrətmək lazımdır. Bu, bir çox cəhətdən
zəruridir.
İnsanlara tənqidi yanaşa bilən oğlan və ya qız ətrafdakıların davranış və
rəftarını düzgün qiymətləndirə bilir. Belə oğlan və qızları aldatmaq çətindir.
Qızlarda və oğlanlarda təfəkkürün tənqidilik, eləcə də müstəqillik kimi
keyfiyyətlərinin tərbiyə edilməsi onları gələcək ailə həyatına hazırlamaq cəhətdən də əhəmiyyətlidir.
Məhz buna görə də oğlanlar və qızlarda başqa adamlara sağlam tənqidi
münasibətin tərbiyə edilməsinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
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Ana və ata uşağın dostluq etdiyi oğlan və qıza münasibətinin məzmununa
xüsusi diqqət yetirməlidir. Bu, çox mühüm cəhətdir. Yeniyetmə rəğbət
bəslədiyi qızı və oğlanı ideal bir şəxsiyyət hesab edir və ona, adətən, tənqidi
yanaşmır. Qız oğlanın, oğlan qızın bütün tapşırıqlarını qeydsiz-şərtsiz yerinə
yetirir.
Belə hallarda uşağın diqqətini onun dostluq etdiyi oğlan və qızın şəxsi
keyfiyyətlərinə ehtiyatla cəlb etmək məsləhətdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır
ki, yeniyetmə və gənclər valideynlərin onların dostluq münasibətlərinə kobud
müdaxilə etməsinə həmişə ürək ağrısı ilə yanaşırlar. Digər tərəfdən, onalar
ətrafdakı adamların – valideynlərin, dostların davranışını tənqidi qiymətləndirməyə çalışırlar. Buna görə də valideyn müsahibə zamanı yeniyetmə və gəncə
öz dostunu düzgün qiymətləndirməkdə kömək edə bilər. Lakin belə söhbətlər
tənqidi olmalıdır, faktlara əsaslanmalıdır. Yeniyetmə valideynin onun dostu
haqqındakı əsassız və ədalətsiz mülahizələri ilə tamamilə razılaşmırlar.
Valideynin rəyi yeniyetmə üçün inandırıcı olmalıdır. Bu və ya digər
hadisəni valideyn də izah etməlidir ki, yeniyetmə onun istədiyi nəticəni çıxara
bilsin, onun məsləhət və rəyini başa düşüb qəbul etsin. Buna görə də valideyn
uşağın dostluq etdiyi oğlan və qızı öyrənməli, onun nöqsanalarını və müsbət
cəhətlərini düzgün müəyyənləşdirməlidir.
Belə söhbətlər, əlbəttə, birdən – birə nəticə vermir. Yeniyetmə söhbətin
təsiri ilə dostunu müşahidə etməyə, onun hərəkətlərini qiymətləndirməyə,
valideynin göstərdiyi nöqsanlara fikir verməyə başlayır. O, dostunun davranış
və rəftarında valideynin qeyd etdiyi xüsusiyyətləri gördükdə özü üçün
müəyyən nəticə çıxarır.
İstər oğlanlarda, istərsə də qızlarda, bir tərəfdən, təlim və mütaliə
maraqlarının yeni məzmun kəsb etməsi, digər tərəfdən, texniki, elmi, estetik,
idman və s. maraqların əmələ gəlib təmin olunması prosesində onların
yoldaşlıq münasibətləri inkişaf edir və möhkəmlənir. Beləliklə, yoldaşlıq
münasibətləri məzmun etibarı ilə mürəkkəbləşib, kollektivçilik hissinə çevrilir.
Yeniyetmə təlim prosesində müxtəlif əxlaqi anlayışlara yiyələndikcə, özünün
yoldaşları qarşısında borcunu və məsuliyyətini daha aydın dərk edir. Qarşılıqlı
əməkdaşlıq və yoldaşlıq şəraitində uşaqlar bir-birlərini öyrənir, bir-birlərinin
davranış və rəftarını qiymətləndirməyə başlayırlar. Oğlan və qızlar bir
şəxsiyyət kimi formalaşdıqca, onların qarşılıqlı münasibətlərinin məzmunu da
tədricən dəyişir.
Oğlan və qızların təcrübələrinin artması, imkanlarının genişlənməsi,
sərvət meyillərinin təşəkkülü və s. onların öz hüquqlarını dərk etməsi həyatda
və ətrafdakı adamlarla münasibətlər sistemində yeni yer tutmağa çalışması ilə
nəticələnir. Beləliklə, yeniyetməlik yaşı dövründə
oğlan və qızların
şəxsiyyətinin formalaşması onların sosial inkişaf şəraitində meydana çıxan
yeni cəhətlərlə şərtlənir.
Yeniyetmənin ictimai mövqeyi ictimai münasibətlər sistemində xeyli
dəyişilir. O, “kiçik” uşaqdan “böyük” uşağa çevrilir, məktəbdə və ailənin
həyatında mühüm rol oynamağa başlayır. Ona nisbətən ciddi tələblər verilir.
Yeniyetmənin yeni, ictimai cəhətdən təşkil edən və rəğbətləndirilən fəaliyyəti
onun psixikasının şəxsiyyətin əsas inkişaf şəraiti və vasitəsinə çevrilir. Burada
həlledici amillərdən biri kimi oğlan və qızların tərbiyəsi üçün mühüm
əhəmiyyətə malik olan fərdi cəhətləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Cinsi
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yetişmə dövrünü uşaqların hər birinin özünəməxsus şəkildə keçirməsi də məhz
bununla bağlıdır.
Yeniyetməlik yaşı sadəcə olaraq məktəbli həyatının müəyyən bir dövrü
deyildir. Məktəblinin gələcək həyatının kökləri bəlkə də bu yaş dövründə
inkişaf etməyə başlayır.
Yeniyetməlik yaşı dostluq və məhəbbət yaşıdır. Yeniyetmə bu yaş
dövründə ilk dəfə özünü axtarır, sınayır və kəşf edir. Pedaqoqların sözləri ilə
desək, uşaq üçün mövcud olan ətraf aləmi yerində yeniyetmə üçün hüdudsuz
bir dünya yaradır. Yaşlılar dünyası...
Həyat yolunu düzgün seçmək, özünün həyati planlarını, arzu və
niyyətlərini bilavasitə həyata keçirmək üçün yeniyetmələr müəyyən psixoloji
məziyyətlərə malik olmalıdırlar. Onlarda öz vəzifə və hüquqları barəsində
şüurlu surətdə əmələ gəlmiş təsəvvürlər formalaşmalıdır. Yeniyetmələr
özlərinin borcunu və məsuliyyətini dərk etməlidirlər. Onlar özlərinin şəxsi
həyat təcrübəsini təhlil etmək, gerçəklik hadisələrini müşahidə etmək və
qiymətləndirmək bacarığına yiyələnməlidirlər və s. yeniyetməlik dövründə
özünü təyinetməyə, psixoloji cəhətdən hazırlamaq dedikdə böyük
məktəblilərdə bu məziyyətlərin formalaşması nəzərdə tutulur.
İnsan uşaqlıqla yaşlılıq arasında xüsusi inkişaf mərhələsi keçir, tamamilə
yeni vəzifələr üstlənir, bir sıra problemlərlə rastlaşır. Deməli, gəncliyin
psixologiyasını hamı öyrənməlidir.
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РЕЗЮМЕ
ПАРВАНА НАБИЕВА
ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРИЩЕСКИХ И ДРУЖЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
В статье даны теоретические основы подросткового возраста и
рассмотрены различные подходы ученых к ним. Кроме того,
товарищеские и дружеские отношения среди подростков изучались как
теоретически, так и практически. Ссылаясь на эпопею (дастан) «Китаби
Деде Горгуд», в ней рассматриваются такие важные моральные качества,
как товарищество и дружба.
В дастане дружба считается качеством личности. В тоже время
выражено отношение к критическому мышлению у девочек и мальчиков,
также к такому важному качеству как самостоятельность. Эти вопросы,
на которых сконцентрируется внимание в статье, полезны для подготовки
подрастающего поколения к будущей семейной жизни.
Ключевые слова: подростковый возраст, товарищество, дружба,
общение, воспитание, коллектив, семья
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SUMMARY
PARVANA NABIYEVA
FORMATION OF PARTNERSHIP AND FRIENDSHIP
RELATIONS İN ADOLESCENCE PERIOD
The article presents the theoretical foundations of adolescence and
discusses various approaches of scientists to them. In addition, partnership and
friendship among adolescents were studied both theoretically and practically.
Referring to the epos of "Kitabi Dede Gorgud", such important moral qualities
as partnership and friendship are taken into account .
In epos friendship is considered as a quality of personality. At the same
time, the attitude towards critical thinking is expressed in girls and boys, as
well as such important quality as independence. These questions, which the
article focuses on, are useful for preparing the younger generation for future
family life.
Key words: adolescence, partnership, friendship, communication,
upbringing, collective, family
Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev tərəfindən təqdim olunmuşdur

Məqalə daxil olmuşdur: 8 aprel 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 17 may 2019-cu il

41

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU/ XƏBƏRLƏR/ 2019, № 2 ,42-46
NAKHCHIVAN TEACHERS INSTITUTE/ NEWS/ 2019, № 2,42-46
НАХЧЫВАНСКИЙ ИНСТИТУТ УЧИТЕЛЕЙ/ ИЗВЕСТИЯ/ 2019, № 2,42-46

SEVDA HACƏLİYEVA,
ŞƏFƏQ VƏLİYEVA,
BƏYİM TARVERDİYEVA
NaxçıvanMüəllimlərİnstitutu
beyimtarverdiyeva@mail.ru

UOT 373

AZƏRBAYCAN ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ İNGİLİS
DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ ORTAYA ÇIXAN ÇƏTİNLİKLƏR
Məqalədə ingilis dilinin tədrisi prosesində ortaya çıxan çətinliklərin
aradan qaldırılmasında müəllimin qarşısında duran vəzifələrdən bəhs olunur.
Qeyd olunur ki, belə çətinliklərin aradan qaldırılmasında fonetik çalışmalardan istifadə edilməsi zəruridir. Digər mühüm çətinlik intonasiya ilə bağlıdır.
Məqalədə qeyd olunur ki, intonasiyanı xarakterizə edən bəzi xüsusiyyətlərə
əməl etməklə düzgün nitqin formalaşmasına nail olmaq mümkündür.
Açar sözlər: tədris, müəllim, fonetik tapşırıq, tələffüz, vurğu, intonasiya
Ali məktəbdə gələcək müəllimlərin peşəkarlığını inkişaf etdirmək, onlara
müəyyən biliklər vermək və bu biliklərin tətbiqini öyrətmək əsas məsələlərdən
biridir. Müstəqil respublikamızın inkişaf etməsi, xarici ölkələrlə gündən-günə
artan siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələr xarici dillərin tədrisi sahəsində
müəllimlər qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Orta məktəbdə ingilis dilindən
dərs deyən müəllimlərin qarşısına da bir sıra çətinliklər çıxır. Azərbaycan
dilində sözləri tələffüz edərkən bir səsin yerinə başqa səsdə tələffüz etmək olur.
Bu zaman həmin deyilən söz öz mənasını dəyişmir. Məsəslən, almaz və ya
almas. Lakin ingilis dilində isə bir səsi dəyişməklə sözün mənasını dəyişmək
olur. Məsələn, hat-sözündə [t] səsini [d] səsi ilə və ya [h] səsini [k] səsi ilə əvəz
etsək söz öz mənasını itirər və başqa məna verər. Bundan başqa Azərbaycan
dilində uzun və ya qısa oxunan, tələffüz edilən saitlər yoxdur. İngilis dilində
isə əksinə əgər bir sözdə uzun tələffüz olunan səs varsa və biz onu qısa səs
kimi tələffüz ediriksə onda sözün mənası da dəyişir. Məsələn, sport (spot)idman spot(spot)- ləkə. Bundan başqa şagirdlər sözdə bir neçə samit yanaşı
gəldikdə həmin sözü tələffüz etməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki bu Azərbaycan
dilinə xas olmayan əlamətdir. Buradan aydın olur ki, bu çətinliyin aradan
qaldırılmasında eşitmə üzvlərinin vərdiş etdirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.
Bu vərdişləri isə ancaq müntəzəm olaraq fonetik tapşırıqları yerinə yetirməklə,
düzgün tələffüzə qulaq asmaqla aşılamaq olar. Bir şəxsin öz tələffüzü düzgün
deyilsə, o düzgün tələffüzlə danışanı da başa düşə bilməyəcək. Düzgün tələffüz
təlim işində bir neçə cəhətdən vacibdir. Birincisi, o, xarici dil səslərinin düzgün
olub-olmadığını müəyyən edə bilməyə kömək edir, ikincisi, düzgün vərdiş
etdirilmiş eşitmə üzvləri vasitəsi ilə təbii dili asanlıqla başa düşməyə, sözləri
yadda saxlamağa və eşitdiyimiz sözləri bir-birindən fərqləndirməyə imkan
verir, üçüncüsü, dili öyrənərkən tələffüz vərdişlərinin düzgün mənimsənilməsi,
xarici dil səslərini ana dili səslərindən fərqləndirməklə hər iki səsi müqayisə
etmək və hər iki səs arasındakı fərqli və oxşar cəhətləri müəyyən etmək vərdişi
yaradır. Ana dili səslərinin tələffüz vərdişlərinə tam uyğunlaşmış nitq üzvləri
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vasitəsi ilə onlara yad olan ingilis dili səslərinin tələffüz edilməsi ilə əlaqədar
olan çətinliklər meydana çıxır. Bu çətinliklər səs tellərinin yeni öyrənilən dil
səslərinin təbiətinə uyğun vərdiş etdirilməsi ilə, samit səslərin tələffüz yerlərinə
düzgün riayət etməklə əlaqədardır. Səs tellərini yeni səslərinin tələffüz
təbiətinə uyğunlaşdırmaq üçün şagirdləri müntəzəm surətdə onlara fonetik
tapşırıqlar verməklə işlətmək lazımdır. Samitlərin tələffüz yerinə gəldikdə isə
demək olar ki, ingilis dilini öyrənənlərin əksəriyyəti Azərbaycan dilində
qarşılığı olmayan dil-diş sait səslərinin [ə, ö], Azərbaycan dilinin süzülən
samitləri kimi [z, s] tələffüz edirlər ki, bu da dildə fonoloji dəyişikliyə və
pozğunluğa səbəb olur. Yaxud ingilis dilində olan “x” hərfinin cingiltili
səslərdən əvvəl [g, z], kar səslərdən həm əvvəl, həm də sonra [k, z] oxunmasını
və ya “g” hərfinin “i, e, y” saitlərindən əvvəl [dz] səsini verməsi, qoşadodaq
səsi olan qüvvətli təzyiqlə tələffüz edilən “w” hərfi və s. azərbaycanlılar
tərəfindən nisbətən çətinliklə mənimsənilir. Bu xüsusiyyətlərə təlim prosesində
ciddi fikir verilməsi gələcəkdə rəvan oxu, danışıq və başa düşmək işini
asanlaşdırmaqla ümumi nitqi bir daha məlahətli edir.
Öyrənilən yeni səslərin nitq axınında işlədilməsi, onların söz daxilində
düzgün tələffüz edilməsi ilə əlaqədar olan çətinliklər də vardır. Bu qrupa daxil
olan çətinliklər yenə Azərbaycan dilinin təbiətinə yad xüsusiyyətlərlə bağlıdır.
Məsələn, Azərbaycan dilində sözləri təşkil edən hecaların növünə çox vaxt
(açıq, qapalı) əhəmiyyət verilmir. Bu dilimiz üçün təbii haldır. Çünki nitq
axınında saitlərin oxunuşu üçün bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunun
əksinə, ingilis dilində heca növünün söz daxilindəki saitlərin oxunuşu üçün
olduqca böyük əhəmiyyəti vardır və onsuz sait səslərin öyrənilməsi qeyrimümkündür. Bu hal qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan dilinin təbiətinə
tamamilə yad bir xüsusiyyətdir. Bu xüsusiyyətlərdən doğan çətinlik demək olar
ki, ingilis dilini öyrənməyə başlayanların hamısı tərəfindən hiss edilir.
Məsələn, map [ə], take [ei] və ya xüsusi hərf birləşmələrinin sait səsə təsiri,
kind [ai] və s. kimi sözlər təlim prosesində bütün ingilis dilini öyrənənlər
tərəfindən nisbətən çətinliklə mənimsənilir. Deməli, bu növ sözləri təkrar
etməklə, bu sözlərə aid çoxlu tapşırıq və çalışmaları yerinə yetirməklə bu
qəbildən olan çətinlikləri aradan qaldırmaq olar. Saitlərin keyfiyyəti və vurğu
ilə əlaqədar olan çətinliklər də vardır. Bu xüsusiyyət də yenə Azərbaycan dili
üçün yaddır. Məsələn, Azərbaycan dili saitləri, əsasən, bir keyfiyyətli normal
saitlərdir. Bunun əksinə olaraq, ingilis dilində saitlər üç keyfiyyətdə özünü
göstərir:
a) uzun [i:]
b) normal və ya yarım uzun [i.]
c) qısa [i]
Məsələn, eat [i:] he [i.] it [i]
Əsasən, bunun ikisinə - uzun və qısa saitlərə daha çox fikir verilir. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, şifahi nitqdə uzun saitlər vurğusuz halda normal və ya
yarım uzun tələffüz edildiyi kimi, qısa saitlər də vurğu altında uzanaraq öz
uzunluğuna görə adi halda olan (vurğusuz) saitdən fərqlənir. Bu xüsusiyyətlər
nitqin gözəlliyi üçün əsas amillərdən biridir. Vurğuya gəldikdə isə, məlum
olduğu kimi Azərbaycan dilində vurğu, əsasən, sözün son hecasına düşür.
İngilis dilində isə vurğu sərbəstdir. Həm saitlərin keyfiyyət normalarının, həm
də vurğu normalarının mənimsənilməsi işinə də təlimin ilk günlərindən xüsusi
diqqət yetirmək lazımdır. Bu vərdişləri aşılamaq üçün müntəzəm olaraq
tapşırıqlar vermək faydalıdır.
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Bu çətinliklər başqa bir xüsusiyyətə malikdir. Bəzən elə olur ki, şagird
ayrı-ayrı səsləri olduğu kimi düzgün tələffüz edir, tələffüz etdiyi sözdə hansı
səslər olduğunu və söyləmək üçün hazırladığı cümlədə hansı sözlərin
olduğunu, ayrı-ayrı saitlərin keyfiyyət fərqini, vurğunun yerini bildiyi halda
nitq prosesində bir səsin tələffüzündən digərinə keçməkdə çətinlik çəkir və
onun ayrı-ayrılıqda mənimsədiyi ümumi nitq axını üçün zəruri olan bütün bu
fonetik əlamətlər mənasız bir şeyə çevrilir. Şagird ayrı-ayrılıqda olduqca
düzgün tələffüz etdiyi səsləri nitq axınında çaşaraq tələffüz edir ki, bu da dilin
fonoloji quruluşunun pozulması ilə nəticələnir. Bu hal, əsasən, bu və ya digər
fonetik qaydanın təcrid edilmiş şəkildə öyrənilməsindən və öyrənilmiş
qaydalardan təcrübədə istifadə edilməsindən yaranır. Odur ki, hər hansı bir
fonetik qaydanı ayrılıqda izah etməklə və onun izahını ayrılıqda bilməklə
kifayətlənmək qətiyyən doğru deyildir.
Təlim prosesində bütün bu qaydaları ancaq nitq axınında
möhkəmləndirmək lazımdır. Məsələn, hər hansı bir səsi ayrılıqda öyrəndikdən
sonra onun başqa səslərlə birlikdə tələffüzünü öyrənərək sözdə təkrar etmək
lazımdır. Bir neçə fonetik vəziyyətdə onun tələffüzünə diqqət verməli, həmin
səslə işlənən sözləri və ya sözü cümlədə işlətməli, həmin sözün cümlədə vurğu
altında və vurğusuz tələffüzünü öyrənməli və s.
İngilis dili saitlərinin qüvvətli və zəif formaları ilə əlaqədar olan
çətinliklər də vardır. Bu qrup çətinliklər yenə nitq axını ilə bağlıdır. Məsələn,
ingilis dilində şəxs əvəzlikləri, köməkçi fellər, sözönləri ümumiyyətlə
vurğusuzdur. Vurğusuz sözlər bütün dillərdə olduğu kimi İngilis dilində də
proklitik, englitik sözlər adlanır. Lakin bu sözlər cümlədəki yerinə görə və
daşıdığı mənadan asılı olaraq vurğulu ola bilər. Buna görə də, həmin sözlərə
daxil olan saitlərin qüvvətli (vurğulu) və zəif (vurğusuz) variantları meydana
çıxır. Hər iki xüsusiyyətin ümumi nitq axınında gözlənilməsi nitqin məlahətli,
melodik olması üçün əsas şərtlərdən biridir. Məsələn, He is reading (O oxuyur)
cümləsində birinci iki söz vurğusuzdur. Lakin bu cümləni ümumi sual
formasında dedikdə “is” cümlənin əvvəlinə keçir və vurğu qəbul edir. Yaxud
“he” əvəzliyi məntiqi obyekt olduqda mütləq vurğulu olur.
Beləliklə, bu xüsusiyyətlərdən asılı olaraq saitlərin keyfiyyəti nitq
axınında müntəzəm olaraq dəyişilir. Vurğuya aid bir xüsusiyyəti də qeyd etmək
lazımdır. İngilis dilində vurğunun yeri sözün mənası ilə bağlıdır. Vurğunun bu
xüsusiyyəti Azərbaycan dilində də var.
Məsələn: ꞌalma -almaꞌ
saꞌlma -salmaꞌ
İngilis dilində buna misal olaraq aşağıdakı sözləri verə bilərik.
Məsələn, “desert” sözünün birinci hecası vurğulu olduqda “səhra”,
“çöl” mənasını verir. İkinci hecası vurğulu olduqda isə “tərk etmək” mənasını
bildirir.
Yaxud ingilis dilindən dilimizə (rus dili vasitəsi ilə) keçmiş “kombayn”
(combine) sözü ingilis dilində birinci hecası üzərində vurğu ilə tələffüz edilir.
Həmin sözün ikinci hecasını vurğulu tələffüz etdikdə “kombinasiya etmək”,
“birləşdirmək” mənasını verir.
Bütün bu xüsusiyyətləri nitq üzvlərində vərdiş etdirmək lazımdır. Bu
şifahi nitqi gözəl və düzgün ifadə etmək, onu səlis başa düşmək üçün vacib
xüsusiyyətlərdən biridir.
İntonasiya ilə bağlı olan çətinliklər də vardır. Bütün dillərdə olduğu
kimi ingilis dilində də intonasiya nitq prosesində səs tonunun səviyyəsi ilə,
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qalxıb enməsi ilə xarakterizə edilir. İngilis dilinin intonasiyasından da
danışarkən şifahi nitqini, şifahi nitqin tonunu, melodiyasını, ahəngdarlıq
xüsusiyyətini başa düşmək lazımdır. Səs tonunun qalxıb enməsi nitq axınında
vurğulu və vurğusuz hecaların bir-birini əvəz etməsinin nəticəsidir. Qeyd
etmək lazımdır ki, dilin təbii intonasiyasına riayət edilməsi olduqca böyük
bacarıq, həssaslıq tələb edir. Hər hansı bir şəxsin öz ana dilində danışmadığını
onun nitqindəki intonasiya xətaları ilə müəyyən edirlər. İngilis dilində, əsasən,
intonasiyanı xarakterizə edən dörd səs tonu müəyyən edilmişdir. Hər bir səs
tonu daşıdığı mənaya görə bir-birindən fərqlənir. Lakin bu o demək deyildir ki,
hər bir səs tonu təcrid edilmiş halda işlədilir. Əksinə, bu səs tonları bir-biri ilə
ayrılmaz surətdə bağlıdır və nitq axınında bunlardan birlikdə istifadə edilir.
İntonasiyanın səs tonları aşağıdakılardır:
1.İntonasiyanın ən yüksək tonu ingilis dilində nisbətən məhduddur və
özü də, əsasən, daxili hiss və həyəcan bildirən sözlərdə işlədilir;
2.İntonasiyanın yüksək tonu vurğu ilə bağlıdır. İngilis dilində olan
bütün vurğulu sözlər yüksək tonla tələffüz edilir;
3.İntonasiyanın normal tonu nitq axınında söylənilən ifadənin birinci
sözü vurğusuz olduqda işlədilir;
4.İntonasiyanın aşağı tonu söylənilən ifadənin sonunda işlədilir.
Beləliklə, intonasiyanı xarakterizə edən bu dörd səs tonunun öyrənilməsi ilə və şifahi nitq prosesində onlardan düzgün istifadə etməyi bacarmaqla
gözəl və rəvan nitqə nail olmaq mümkündür. Bundan başqa şagirdlərdə lüğət
ehtiyatının az olması nəzərə çarpır. Şagirdlər mətni oxuyarkən sərbəst tərcümə
edə bilmirlər və sözləri lüğətdən axtarmağa məcbur olurlar. İngilis dilində bəzi
sözlərin bir yox, bir neçə mənası olur.
Məsələn: “to take” sözü “götürmək” kimi tərcümə olunur. Lakin “to
take a break” dedikdə bu söz başqa məna verir (istirahət etmək).
İngilis dilində elə səslər var ki, Azərbaycan dilində o səslər yoxdur.
Ona görə də şagirdlər bu səsi tələffüz etməkdə çox çətinlik çəkir. Onlar söz
birləşmələrini bilmədiklərinə görə sözləri düzgün tələffüz edə bilmirlər və bu
da mətnin düzgün, ardıcıl oxunmasına mane olur.
İngilis dilinin öyrədilməsində qrammatik çətinliklər də meydana çıxır.
Bu çətinliklərdən ən mühümü cümləni düzgün qurmaqdan ibarətdir. Çünki
Azərbaycan dili ilə ingilis dilinin cümlə quruluşunda fərq vardır.
Məsələn, Mən kitab alıram – cümləsində birinci yerdə mübtəda, ikinci
yerdə ikinci dərəcəli üzvlər, axırda isə xəbər gəlir. İngilis dilində isə birinci
yerdə mübtəda, ikinci yerdə xəbər, sonra isə ikinci dərəcəli üzvlər gəlir. Bu da
şagirdlərin cümləni tərcümə etməsində çətinlik törədir. Bu çətinlik sual
cümlələrinin düzəldilməsi zamanı da özünü göstərir. Bunun qarşısını almaq
üçün bir sıra vasitələrdən istifadə etmək lazımdır. Məsələn, asma cədvəllərdə
nəyin əvvəl, nəyin sonra gəldiyini yazmaq və şagirdlərə əyani surətdə
göstərmək vasitəsi ilə.
Şagirdlərin etdikləri səhvləri ardıcıl olaraq işləməklə bu səhvləri aradan
qaldırmaq olar. Yadda saxlamaq lazımdır ki, ingilis dilində öz doğma dilində
olduğu kimi danışmaq üçün uzun müddət arası kəsilmədən daim ingilis dili ilə
məşğul olmaq, ingilis dilində yazmaq, oxumaq tələb olunur. Doğrudur bu
qayda ilə işləmək ilk günlər bəzən yorucu təsir bağışlayır. Sonralar bu məşqlər
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adət halını alır və ingilis dilinin öyrənilməsinə marağı bir daha artırır.
Unutmayaq ki, ingilis dilini yaxşı bilmək bizim üçün geniş imkanlar açır.
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РЕЗЮМЕ
СЕВДА ГАДЖАЛИЕВА,
ШАФАГ ВЕЛИЕВА,
БЕЙИМ ТАРВЕРДИЕВА
СЛОЖНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
В статье рассматриваются обязанности учителей по устранению
трудностей, возникающих в процессе обучения английскому языку.
Отмечается, что использование фонетических упражнений необходимо
для устранения таких трудностей. Другая важная трудность связана с
интонацией. В статье утверждается, что можно добиться правильного
оформления речи, следуя некоторым особенностям, характеризующим
интонацию.
Ключевые слова: обучение, учитель, фонетическое упражнение,
произношение, ударение, интонация
SUMMARY
SEVDA HAJALIYEVA,
SHAFAQ VALIYEVA,
BAYIM TARVERDIYEVA
DIFFICULTIES APPEARED IN TEACHING ENGLISH IN
COMPREHENSIVE SCHOOLS IN AZERBAIJAN
The article deals with duties of teachers in liquidating difficulties in
teaching process of the English language. İt is noted that, the usage of phonetic
exercises is necessary in liquidating such difficulties. Other important
difficulty is connected with intonation. In the article it is stated that, it is
possible to obtain correct speech formation obeying some peculiarities
characterizing intonation.
Key words: teaching, teacher, phonetic exercise, pronunciation, stress,
intonation
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şirməmməd Quliyev tərəfindən təqdim olunmuşdur.
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HƏYAT BİLGİSİ FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ YENİ TƏLİM
METODLARINDAN VƏ TEXNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏ
Məqalədə yaradıcı təfəkkürün xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. “Həyat
bilgisi” fənninin tədrisində müasir metodlardan istifadənin əhəmiyyətindən
söhbət gedir. Burada əqli hücum, rollu oyunlar, diskussiya, dairəvi söhbət kimi
metodlar təhlil olunur. Bu metodlar fənn kurikulumlarının tətbiqində və dərs
planlarının hazırlanmasında müəllimlər üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Yalnız bilik, bacarıq və dəyərlərin bu cür açıqlanması yolu ilə müəllim onların
inteqrasiyasını düzgün təşkil edər və standartların reallaşdırılması zamanı
işini uğurla qura bilər. Həmçinin burada şagirdin hərtərəfli şəxsiyyət kimi
formalaşmasında, dünyanı bütöv dərk etməsində inteqrativliyin mühüm
əhəmiyyətindən və “Həyat bilgisi” fənnində bu məsələlərin necə əks
olunmasından danışılır.
Açar sözlər: müəllim, “Həyat bilgisi”, rollu oyun, şagird, dərs, ibtidai
sinif
Digər tədris fənləri ilə yanaşı “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində də
interaktiv təlim metodlarından istifadə olunur. Çünki müasir dövrdə fəal təlim
metodlarından istifadənin bir çox üstünlükləri vardır.
1. Elmin nailiyyətlərini, onun məzmununu şagirdlərə dərindən öyrətmək,
canlı təbiətdə gedən hadisə, proses və qanunauyğunluqların mahiyyətini
şagirdlərə başa salmaq;
2. Təlimin tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifələrini şagirdlərə düzgün
aşılamaq, onlarda yeni elmi-dünyagörüşü formalaşdırmaq, eyni zamanda
şagirdi cəmiyyətdə öz yerini tutmaq ruhunda tərbiyə etmək;
3. Ekoloji təhsilin praktik istiqamətini inkişaf etdirmək və yüksəltmək;
Həyat bilgisi fənninin tədrisində təlim metodları ilə yanaşı müxtəlif təlim
texnologiyalarından da istifadə olunur. Ayrı-ayrı fənlərin tədrisində təlim
texnologiyalarından istifadə edilməsi keyfiyyəti yüksəldir, mənimsəməni asanlaşdırır. Metod və texnologiyalar seçilərkən mövzunun xüsusiyyətləri, təlimin
məqsədi, əldə olunacaq nəticələr, şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri, öyrədici
mühit, resurslar, vaxtdan səmərəli istifadə olunması kimi cəhətlər nəzərə
alınmalıdır.
Həyat bilgisi fənninin tədrisində yeni təlim metodlarından istifadə dərsin
maraqlı və canlı keçməsinə, şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarının
formalaşmasına, dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsinə zəmin yaradır.
Fəal təlim metodları və yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi şagirdlərin
müstəqil düşünmə qabiliyyətini yüksəldir, onlarda şəxsilikdən ictimailiyə,
asılılıqdan müstəqilliyə, intuisiyadan məntiqə doğru inkişafı surətləndirir.
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Şagirdlərin analiz etmək, araşdırmaq, tədqiqat aparmaq dərk etmək və ümumiləşdirmək bacarıqları inkişaf edir.
Uşaqlarda yaradıcı təfəkkürün formalaşmasında ibtidai təhsil çox mühüm
rol oynayır. Yaradıcı fəaliyyət üçün psixoloji təməl məhz bu yaşlarda
formalaşır. Təsəvvür, fantaziya inkişaf edir, hər şeyi öyrənməyə həvəs yaranır,
hadisələri müşahidə etmək və nəticələri analiz etmək bacarığı formalaşır. Onlar
müqayisə aparır, faktlar ümumiləşdirilir, nəticələr çıxarılır və fəaliyyət
qiymətləndirilir.
Həyat bilgisi üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərin müəyyən edilməsi və
reallaşdırılmasında, başlıca olaraq, iki istiqamət diqqət mərkəzində saxlanılır.
İlk növbədə mənimsənilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərə təhsil prosesində
davamlı müraciət olunması, daha sonra isə onların praktik fəaliyyətdə istifadə
edilməsidir. Ümumiyyətlə tədris olunan hər bir fənn üzrə təlim nəticələri təhsil
pillələrindən asılı olmayaraq fərdin, cəmiyyətin tələbatını ifadə etməli, şagirdin
şəxsiyyətinin və dünyagörüşünün formalaşmasına, intellektual səviyyəsinin
inkişafına yönəlməlidir. Mənimsənilən hər bir bilik əsasında formalaşan
bacarıqlar ilk növbədə şagirdlərə gələcəkdə cəmiyyətdə öz yerini tapmasını,
həyatını düzgün qurmasını və nəhayət mükəmməl bilik ala bilməsini təmin
etməlidir.
Həyat bilgisi konkret bir elmin əsaslarını öyrətmir. Bu fənn orta
ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan təbiət və sosial fənn sahələrinə aid
müəyyən elementləri əhatə edir. Həyat bilgisi fənninin şagirdlərdə ünsiyyət
qurma, birlikdə çalışma kimi bacarıqların formalaşmasında mühüm rolu vardır.
[2, s.18]. Müəyyən olunmuş məzmun xətlərinin köməyi ilə şagirdlərin
şüurunda əhatə olunduqları canlı və cansız aləmin vahid, bütöv və bölünməz
obrazı yaradılır.
Yeni təlim, əsasən, düşünməyə sövq edir. Şagirdin qarşısında problem
qoymaqla onu düşünməyə təhrik edir və təfəkkürünün formalaşmasına şərait
yaradır. Problemi həll etməklə uşaqlarda müsbət emosiya yaranır və təlimə
qarşı həvəs formalaşır. Müasir interaktiv təlim metodlarından istifadə
şagirdlərdə ilk növbədə idrak fəaliyətinin fəallaşmasına zəmin yaradır. Həyat
bilgisi fənninin tədrisində, əsasən, aşağıdakı metodlardan istifadə olunur:
1. Əqli hücum;
2. Rollu oyunlar;
3. Diskussiya;
4. Dairəvi söhbət [3, s. 656]
Əqli hücum təlim fəaliyyəti zamanı şagirdlərin idrak fəallığını inkişaf
etdirmək və fəallaşdırmaq üçün yeni ideyalar irəli sürülür. Şagirdlər dərslər
arasında inteqrasiya yaratmaqla keçirilən mövzunun müzakirəsində fəal iştirak
edirlər.
Rollu oyunlardan istifadə etdikdə, şagirdlərdə təlimə qarşı maraq yaranır,
gərginlik aradan qaldırılır, mövzuya həvəs yaradılaraq mənimsənilir. Rollu
oyunların təşkili şagirdlərdə çoxlu söz ehtiyatının yaranmasına və nitqin
formalaşmasına zəmin yaradır. Jest və mimikalarla öz fikrini və düşüncəsini
cümlələrlə ifadə edən şagirdlərdə şifahi nitq bacarığını formalaşdırır. Şagirdlər
rollu oyun zamanı birinin yaxşı-müsbət, digərinin isə pis-mənfi obraz olduğunu
dərk edir. Bəzi mövzuları keçdikdə heyvanların dili ilə insanların yaxşı və pis
keyfiyyətlərini aşkar edirlər. “Cücə və tülkü”, “Ayı və kəndli”, “Dovşan”,
“Cırtdan” və s. mövzuları misal göstərə bilərik.
48

XƏBƏRLƏR– 2019, № 2
Diskussiya üsulu həm müəllimlər, həm də şagirdlər üçün universaldır. Bu
üsul, əsasən, mövzu üzrə qoyulmuş problem və suallara münasibəti öyrənməyə
imkan verir. Diskussiya zamanı verilmiş mövzu 10-20 dəqiqə ərzində müzakirə
edilir [3, s. 659]. Bu prosesdə, əsasən, müəllim şagirdlərə istiqamətləndirici və
düşündürücü suallar verməli, onların diqqətini daha zəruri məsələlər üzərində
cəmləşdirməlidir. Şagirdlərin oxuduqları ilə müşahidələri arasında əlaqə
yaradılmalıdır. Diskussiya zamanı şagirdlər aşağıdakı qaydalara riayət
etməlidirlər.
1.Danışanı dinləmək;
2.Eyni vaxtda yalnız bir adam danışa bilər;
3.Çıxış etmək istəyi varsa, əlini qaldırmalıdır;
4.Danışanın sözünü kəsməmək.
Diskussiya zamanı oxşar və fərqli cəhətlər müzakirə edilir, alternativ
fikirlər səsləndirilir. Bu metod, əsasən, şagirdlərə müstəqil fikir yürütmək,
yoldaşını dinləmək, dözümlü olmaq və başqa vərdişlər aşılayır. Müəllim
diskussiyanın gedişinə qarışmır və sonda yekun nəticəyə gələrək diskussiyanı
başa vurur.
Dairəvi söhbət üsulunun tətbiqi zamanı müəllim söhbətə başlamaq üçün
münasib replika seçir, şagirdlər isə söhbəti davam etdirirlər. Bu zaman
replikalar şagirdlərdə maraq oyadır, söhbətin başlanmasına təkan verir,
onlardan müstəqillik, əqli və kommunikativ fəallıq tələb edir.
Dərsin interaktiv təlim metodları ilə qurulması təlimə yüksək nəticələr
verir. Belə ki, dərs zamanı demək olar ki, qeyri-fəal şagird olmur, hamı
düşünür, təhlil edir, öz fikirlərini yoldaşları ilə paylaşırlar. Fəal təlim
metodlarının tətbiqində əsas məqsəd dərsdə hər bir şagirdin maksimum
dərəcədə fəal iştirakını təmin etməkdir.
İbtidai təhsil səviyyəsində Həyat bilgisi təliminin məzmununun əsasını
şagirdlərin öz hüquqlarını dərk etməsi, başqalarının hüquq və azadlıqlarına
hörmətlə yanaşması, insanlara həssas münasibət bəsləməsi təşkil edir. Düzlük,
ədalətlilik, humanistlik, rəhmdillik nümayiş etdirilir, mənəvi keyfiyyətlərin
mahiyyəti barədə mülahizələr şərh edilir.
2008-ci ildən ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində tətbiq olunan
fənn kurikulumları fənlərin təkcə bilik mənbəyi olmasından başqa, onların
inkişafetdirici, tərbiyəedici imkanlarının da ön plana çıxarılması üçün
müəllimlərə geniş yol açmışdır [5, s. 76]. Müəllim dərsdə məzmun standartlarını seçərkən təlimin məqsədini, dərsin forma və üsullarını, qiymətləndirmə
meyarlarını müəyyənləşdirməli, cari planı reallaşdırmağa nail olmalıdır. Bu
zaman şagirdlərdə müstəqil bilik əldə etmək vərdişləri formalaşır, onlar
“öyrənməyi öyrətmək” texnologiyalarına yiyələnirlər.
Təlim inkişafetdirici olmalıdır və şagirdi “yaxın inkişaf zonası”na
yönləndirməlidir. Bu zaman şagird “aktual inkişaf səviyyəsi”nə
istiqamətlənəcəkdir ki, bu da təlim üçün xüsusi şərait yaradır.
Bildiyimiz kimi məktəb şagirdə bilik, bacarıq və vərdişlər verir və
bununla da kifayətlənmir. O, eyni zamanda şagirddə idrak fəallığı, hər şeyi
öyrənmək həvəsi və digər zəruri keyfiyyətləri formalaşdırır.
İbtidai siniflərdə Həyat bilgisi kurikulumunun hazırlıq səviyyəsindən
əvvəl fənnin uğurları, sinfin səviyyəsinə uyğun olub-olmaması, şagirdlərin
necə bilik əldə edib, bacarıqları formalaşdırması, təhsilin növbəti pilləsi üçün
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necə zəmin yaradacağı və s. öyrənilmişdir. Həyat bilgisi fənninin əsas
məqsədini şagirdlərin dünyagörüşünü formalaşdırmaq, ətraf aləm haqqında
biliklərini inkişaf etdirmək, iqtisadi, ekoloji, estetik, sosial, kommunikativ
fəaliyyətlər üzrə ilkin bacarıqları inkişaf etdirmək və s. təşkil edir [4, s. 64].
Beləliklə, Həyat bilgisi fənninin tədrisində yeni təlim metodlarından
istifadə dərsin maraqlı və canlı keçməsinə, şagirdlərdə tədqiqatçılıq
bacarıqlarının formalaşmasına, dərsin keyfiyyətinin yüksəlməsinə zəmin yaradır.
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РЕЗЮМЕ
ЗЕЙНАБ МЕХТИЕВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
ПРЕДМЕТА «ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ»
В статье рассмотрены особенности творческого мышления.
Раскрываются возможности использования современных интерактивных
методов в процессе преподавания предмета «Познание жизни». Также
рассматриваются такие методы как мозговой штурм, ролевые игры,
дискуссия, круговая беседа. Эта классификация имеет большое значение
в работе с куррикулумами и при планировании уроков. Только имея
такую классификацию, учитель сможет правильно составить их
интеграцию и успешно проводить работу по реализации стандартов. При
этом раскрывается значение интеграции в формировании ученика как
всесторонней личности, целостного восприятия им мира, также в
разрешении этих вопросов в предмете «Познание жизни».
Ключевые слова: учитель, «Познание жизни», ролевые игры,
ученик, урок, начальная школа.

SUMMARY
ZEYNAB MEHDIYEVA
THE USE OF NEW TEACHING METHODS AND TECHNOLOGIES IN
“LIFE SCIENCE” SUBJECT TEACHING
The article deals with the features of creative thinking. The importance
of using modern methods in the teaching of the subject “Life science” is
clarified. Some methods like brain storming, role playing, discussion, circular
conversation are analyzed in the article. These methods have great importance
for teachers in the implementation of subject curriculums and preparing of
lesson plans. Only with the method of explaining of knowledge, ability and
value, teacher will be able to organize their integration correctly and assemble
his work successfully while realizing standards. The article also deals with the
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special importance of integrity in forming of students as a comprehensive
person, understanding the world copmletely and how these issues are reflected
in "Life science"subject.
Key words: teacher, life science, role playing, pupil, lesson, primary
from.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКИМ СВОБОДНЫМ И
УСТОЙЧИВЫМ СЛОВОСОЧЕТАНИЯМ В
АЗЕРБАЙДЖАНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Статья посвящена особенностям обучения русским свободным и
устойчивым словосочетаниям в азербайджаноязычной аудитории.
Отмечается, чтобы достичь адекватного овладения студентами
системами русской лексики и фразеологии, требуется кропотливая
работа по изучению норм сочетаемости в свободных и устойчивых
словосочетаниях.
Комплекс методических приемов изучения русских фразеологизмов
азербайджанскими студентами предполагает также и метод
сопоставления с азербайджанской фразеологией.
Ключевые слова:азербайджаноязычная аудитория, особенности,
свободные, устойчивые словосочетания, нормы сочетаемости слов,
фразеология.
Возможность сочетания слов друг с другом далеко не беспредельна.
Наибольшей способностью вступать в свободные сочетания с
другими словами обладают служебные слова (союзы, предлоги),
вспомогательные глаголы (быть, стать), некоторые оценочные
прилагательные (хороший, большой). С другой стороны, есть немало
слов, которые соединены с единственными словами (бразды-правления,
таращить-глаза, стрекача-задать), или двумя-тремя синонимичными
словами (закадычный – друг, товарищ, приятель; потупить – глаза, очи;
щекотливый – вопрос, положение). Между этими крайними группами
лежит основная масса слов, сочетаемость которых ограничена и
подчинена лексическим нормам.
Соблюдение норм сочетаемости представляет собой важнейший
признак литературного словоупотребления.
Во-первых, сочетание слов не должно противоречить смыслу
соединяемых понятий. Нелепы эти словосочетания: высоченный домик
или маленький домище, радостное мыло, душистое событие. Уместны в
литературе, но противоречат нормам словоупотребления окказиональные
сочетания и оксюмороны: красный смех, седая юность, живой труп,
радостная печаль, тоскливая радость, ненавидящая любовь, грустный
восторг, конфетная боль.
Известно, что связь в словосочетаниях между словами в логическом
отношении не всегда совпадает. Летучая мышь – это не мышь,
громоотвод защищает нас не от грома, в трубах парового отопления
циркулирует не пар, а горячая вода. Но эти алогизмы не является общим
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правилом. Это языковая привычка оправдывает употребление следующих
сочетаний: солнце садится, косить сено.
Поэтому неправильны сочетания слов: родилась новая традиция,
завести хорошую традицию. Традиция означает то, что перешло от
одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих
поколений.
Уровень может повышаться или понижаться, а не увеличиваться
или уменьшаться, поэтому неправильны сочетания: увеличение уровня
воды, уровень несчастных случаев.
Защищать можно проект, дипломную работу, диссертацию, но
неправильно выражение: защищать ученую степень.
Выпить тост, поднять тост эти выражения распространены в устой
речи, современные писатели употребляют слово тост в сочетании с
глаголами произнести, предложить, провозглашать.
В силу языкового обычая можно сказать: страх берет, тоска берет,
смех берет, охота берет, но недопустимы выражения: радость берет,
удовольствие берет. Прилагательное неминуемый соединяется только со
словами: гибель, смерть, провал.
Выражать можно возмущение, восторг, восхищение, готовность,
доверие, желание, изумление, интересы, любовь, мнение, надежду,
недоверие, недовольство, недоумение, одобрение, озабоченность,
опасение, признательность, протест, радость, симпатию, убеждение,
уверенность, удивление, удовольствие, чаяния. Однако, слово изъявлять
сочетается с двумя словами: желание, согласие.
В устной речи студентов чаще встречаются неправильные
сочетания: уповать на лаврах (вместо почивать на лаврах), одержать
первенство (вместо одержать победу или завоевать первенство), быть в
поле внимания (вместо в поле зрения).
Неумение различать стилистические свойства приводит к таким
сочетаниям: возвести домик, поведать о новом урожае, грядущее
курортное лето.
Нормы сочетаемости слов не могут быть слишком жесткими.
Писатели ищут новые слова, комбинируют их в емкие словосочетания:
именины сердца, эскадроны мух, вьюга вдохновения, витязи правосудия,
ситец неба, костер рябины красной, дремучая степь, дремучая пшеница,
дремучий ветер.
Нарушение устойчивого фразеологического оборота ведет к
нарушению норм словоупотребления: львиная часть (вместо львиная
доля), играть главную скрипку (вместо первую скрипку), пока суть да
дело (вместо пока суд да дело), факир на час (вместо калиф на час), мороз
по коже продирает (вместо пробирает).
Авторское преобразование устойчивых словосочетаний должно
быть стилистически оправданным. Искушение выразиться оригинально
может привести к печальным последствиям.
Специфическим видом системных связей лексических единиц
являются синтагматические отношения – сочетаемость слов. Законы
сочетаемости слов в каждом конкретном языке свои. Умение правильно
соединять слова неродного языка в словосочетании считается
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свидетельством высокого уровня владения им (1, с. 137). Поэтому
формирование таких умения и навыков – одна из центральных задач в
обучении русскому языку студентов азербайджаноязычных групп вузов.
Кроме отдельных слов и свободных словосочетаний в современном
русском
литературном
языке
употребляются
и
несвободные
словосочетания – фразеологизмы.
Овладение лексической фразеологией русского языка – это
овладение новой системой, проникновение в иной языковой мир.
Фразеология – это совокупность наук, изучающих историю,
культуру, обычаи народа, выраженных в языке и литературе.
Опыт сопоставительного изучения фразеологических единиц
русского и азербайджанского языков показывает, что фразеологизмы в
обоих языках могут иметь большие расхождения в семантической
структуре, что влечет за собой и расхождения в сочетаемости. Потому
учет особенности фразеологической системы азербайджанского языка,
сходств и различий фразеологических систем азербайджанского и
русского языков является совершенно необходимым в работе с русской
фразеологией в азербайджаноязычных группах вузов.
При всей разнородности русских фразеологизмов легко заметить,
что затруднения у азербайджаноязычных студентов связаны с неумением
понять значение фразеологизма. Например: комар носа не подточит – bir
xətası belə olmasın; мотать на ус – qulağında sırğa etmək (2). Незнание
студентами расхождений подобного рода приводит к ошибкам в выборе
русских фразеологизмов, в употреблении их в речи. Как правило, в
основе этих ошибок – интерференция, перенос на русские фразеологизмы
значений фразеологизмов азербайджанского языка.
Трудными для понимания являются фразеологические единицы с
архаичными, историческими компонентами. Например: сбиться с
панталыку –kələfin ucunu itirmək; попасть впросак – dolaşığa düşmək;
притча во языцех – dillər əzbəri; вверх тормашками – kəlləsi aşağı; благим
матом –səsi gəldikcə.
Значительную группу составляют фразеологические единицы с
компонентами иноязычного происхождения (3, с. 100). Например:
удариться в амбицию – xətrinə dəymək; наложит вето – qadağa qoymaq;
устроить бенефис – toy tutmaq, qulaq burması vermək; сойти с дистанции –
yoldan çıxmaq; идти на компромисс – qarşılıqlı güzəştə getmək; важная
персона – böyük adam. Студентам следует усвоить и запомнить значение
этих фразеологических единиц, а в случае затруднения обращаться к
русско-азербайджанскому фразеологическому словарю.
Вызывают трудности и фразеологические единицы с историзмами,
словами, вышедшими из активного употребления, но встречающиеся в
исторических и художественных произведениях. Например: бить
баклуши – vel-vel gəzmək; кладезь премудрости – ağıl dəryası; с Богом –
Allahın köməkliyi ilə.
Приступая
к
работе
с
русскими
фразеологизмами
в
азербайджаноязычной аудитории, прежде всего следует отобрать
фразеологический минимум и последовательность введения в речь
различных видов фразеологизмов.
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Знакомство
азербайджанских
студентов
с
русскими
фразеологизмами следует начинать с простых конструкций, не
требующих большого запаса русских слов.
Как правило, фразеологические единицы вводятся на продвинутом
этапе обучения русскому языку, но руководствуясь главными
принципами дидактики от легкого к трудному, от известного к
неизвестному, от простого к сложному, введение фразеологизмов можно
начинать и на начальном этапе обучения.
На самом раннем этапе изучения русского языка появляется
необходимость
знакомить
студентов
с
фразеологоподобными
конструкциями с формулами речевого этикета. Например: Здравствуйте!
До свидания! Будьте добры. Рад Вас видеть. Господин профессор!
Спасибо! Пожалуйста! Извините. С удовольствием! Да, конечно. Очень
жаль! Не может того быть!
Одним из способов объяснения изучаемых фразеологических
единиц является подбор синонимичных словосочетаний, построенных на
знакомой студентам лексике. Например: в двух словах – кратко; капля в
море – малое количество; мастер на все руки – все умеет делать.
В методике обучения русской фразеологии в азербайджаноязычной
аудитории следующим способом объяснения являются средства
азербайджанского языка. Комплекс методических приемов изучения
русских фразеологизмов азербайджанскими студентами предполагает и
метод сопоставления с азербайджанской фразеологией. Поиски
эквивалента русскому фразеологизму в азербайджанском языке при
помощи русско-азербайджанского фразеологического словаря является
плодотворным процессом, подбор эквивалента не только помогает точнее
ощутить семантику русского фразеологизма, его коннотативную сферу,
но и расширить ассоциативное восприятие устойчивых словосочетаний
русского языка.
Фразеологизмы русского языка, как известно, собраны во
фразеологических словарях, справочниках и толковых словарях русского
языка. Во фразеологических словарях дается полное лексикографическое
описание фразеологизмов, во фразеологических справочниках – краткий
текст о происхождении и употреблении фразеологизмов. В толковых
словарях разъясняется лексическое значение фразеологизма и приводится
пример его употребления. В русско-азербайджанском фразеологическом
словаре пословицы, поговорки и крылатые слова даются в переводе на
азербайджанский язык. В азербайджанско-русском фразеологическом
словаре дается дословный перевод азербайджанских паремий или
подбирается русский эквивалент.
С развитием компьютерной технологии начали издаваться словари
компьютерных терминов. Большим подспорьем для учащихся по
программе дистанционное, виртуальное обучение явилось изданное в
2015 году ученым-лексикографом Гурбаном Гурбанлы учебное пособие
«Дистанционное обучение: термины+», в котором нашли отражение
устойчивые сочетания типа: высшие учебные заведения открытого типа,
лицензирование высших учебных заведений, международный стандарт,
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активизация учебной деятельности, индивидуальное обучение по месту
жительства и др. (4, с. 9-186).
Чтобы достичь адекватного овладения азербайджанскими
студентами системами русской лексики и фразеологии, требуется
кропотливая работа по изучению норм сочетаемости в свободных и
устойчивых сочетаниях, учитывая специфику словарного состава
русского и азербайджанского языков.
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XÜLASƏ
ARİF ZEYNALOV
AZƏRBAYCANDİLLİ AUDİTORİYADA RUS SƏRBƏST VƏ SABİT
SÖZ BİRLƏŞMƏLƏRİNİ ÖYRƏTMƏYİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Məqalə azərbaycandilli auditoriyada rus sərbəst və sabit
sözbirləşmələrini öyrətmək xüsusiyyətlərinə həsr olunub. Qeyd edilir ki, rus
leksik və frazeoloji sistemlərini mənimsəmək üçün sərbəst və sabit sözbirləşmələrində olan birləşdirmə qaydalarını öyrənmək vacibdir. Azərbaycanlı
tələbələrə rus frazeologizmlərini öyrətməyin metodik priyomları kompleksinə
Azərbaycan frazeologizmləri ilə müqayisə metodu da daxildir.
Açar sözlər: azərbaycandilli auditoriya, xüsusiyyətlər, sərbəst, sabit
söz birləşmələri, sözlərin birləşmə qaydaları, frazeologiya
SUMMARY
ARIF ZEYNALOV
PECULIARITIES OF TEACHING RUSSIAN FREE AND CONSTANT
WORD COMBINATIONS IN THE AZERBAIJANI-SPEAKING
AUDIENCE
The paper is devoted to the peculiarities of teaching Russian free and
constant word combinations in the Azerbaijani-speaking audience. It is noted
that painstaking work on studying, combining norms in free and constant word
combinations is needed to help students’ mastering the Russian vocabulary and
phraseology systems.
The methodical methods complex for studying Russian phraseological
units by Azerbaijani students implies also a method of comparison with the
Azerbaijani phraseology.
Key words: Azerbaijani-speaking audience, peculiarities, free, set
phrases, combining norms of word, phraseology
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurban Qurbanlı tərəfindən təqdim olunmuşdur
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SİNİFDƏNXARİC TƏDBİRLƏR ZAMANI MƏKTƏBLİLƏRİN
FİZİKİ KAMİLLİYİNİN FORMALAŞDIRILMASININ YOL VƏ
VASİTƏLƏRİ
Məqalədə şagirdlərin fiziki kamilliyinin formalaşmasında sinifdənxaric
fiziki tərbiyə işlərinin forma və metodlarından bəhs edilmişdir. Məqalədə
sinifdənxaric fiziki tərbiyə işlərini təşkil etməkdən ötəri məktəblərdə təşkil
olunan idman növləri üzrə bölmələrdən, kütləvi idman tədbirlərindən, idman
bayramlarından, şagirdlərdə gözəl bədən quruluşunun inkişaf etməsində,
onların sağlamlığının möhkəmləndirilməsində əvəzsiz imkanlara malik olan
gimnastikadan, o cümlədən səhər gigiyenik gimnastikasından düzgün və səmərəli şəkildə istifadə olunması yolları göstərilmişdir. Eyni zamanda məqalədə
şagirdlərin həvəslə məşğul olduğu mütəhərrik oyunların təşkilindən və idman
yarışlarının təşkili və keçirilməsi metodlarından bəhs olunur.
Açar sözlər: sinifdənxaric, gimnastika, idman oyunları, şagird, müəllim,
idman
Aparılan çoxsaylı tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, insanların
düzgün fiziki inkişafının əsası uşaq yaşlarından qoyulur. Ona görə də elmin və
texnikanın sürətlə inkişaf etməsi ilə əlaqədar olaraq, insanların daha az hərəkət
etdiyi müasir dövrdə hərtərəfli və ahəngdar inkişaf etmiş şəxsiyyətin fiziki
kamilliyinə nail olmaq işinin əsası orta məktəblərdə qoyulur. Bu iş təkcə
həftədə iki dəfə tədris olunan fiziki tərbiyə dərsləri ilə məhdudlaşdırılmamalıdır. Bu prosesdə sinifdənxaric tədbirlərin də rolu və geniş imkanları
vardır. Sinifdənxaric işlər məktəbin təlim-tərbiyə işinin tərkib hissəsidir. Tədqiqatlarda göstərildiyi kimi “Sinifdənxaric işlər öz məzmumuna, əhatə dairəsinə, təşkilinə və ən başlıcası nəzarət, forma və metodlarının tətbiqinə görə
məktəbdənkənar işlərdən müəyyən dərəcədə fərqlənir. Məzmununa görə çox
müxtəlif və rəngarəng olan sinifdənxaric işlər həm təlimə, həm də tərbiyəyə
xidmət edir. Belə ki, o təlim prosesində aparılan tərbiyə işlərini tamamlamaqla
bərabər, həm də şagirdlərin təlimə marağını artırır” [4, s. 37-41].
Fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlər təlim məşğələlərinin dərinləşdirilməsi və zənginləşdirilməsinə xidmət edir. Bu mənada onun qarşısında bir sıra
spesifik vəzifələr durur ki, bu da uşaqların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi
üçün onların istirahətinin, asudə vaxtının səmərəli qurulması işini labüd edir.
Bu vəzifələri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:
-şagirdlərin müxtəlif idman məşğələlərinə cəlb olunmasına zəmin
yaratmaq;
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-şagirdlərdə müxtəlif formalı fiziki hərəkətlərlə məşğul olma vərdişi
yaratmaq;
-idman hazırlığını planlı şəkildə qurmaq və texniki nailiyyətləri
yüksəltmək;
-fiziki mədəniyyət və idmanı təbliğ etmək və s. [2, s. 31]
Sinifdənxaric fiziki tərbiyə işləri şagirdlərin öz təşəbbüsünə, şəxsi
fəaliyyətinə əsaslanır. Könüllülük, şəxsi maraq və meyillər bilik, bacarıq və
vərdişlərin genişləndirilməsinə, həmçinin idman hazırlığının yaxşılaşdırılmasına kömək edir. Sinifdənxaric işlərin müxtəlif növləri şagirdləri kütləvi
şəkildə fiziki hərəkətlərə cəlb edir, onları məktəb kollektivində birləşdirir, gənc
idmançıların ortaya çıxarılması və inkişafı üçün yaxşı ilkin şərait yaradır.
Müşahidələrimiz göstərir ki, respublikanın bir sıra məktəblərində fiziki
tərbiyə işləri üzrə sinifdənxaric işlər yaxşı təşkil olunur. Bu məktəblərdə uşaq
birliklərinin fəallığı xüsusi qeyd olunmalıdır. Onlar şagirdlərin fiziki tərbiyə və
idman üzrə öz fəaliyyətlərini təşkil edə bilmələrində fəal iştirak edir, uşaqların
idman bölmələrinə və müxtəlif növ tədbirlərə cəlb edilməsinə xüsusi səy
göstərirlər. Bu məktəblərdə yuxarı sinif fəalları sinifdənxaric işlər üçün şəraitin
yaradılmasında, məktəb idman meydançalarının yararlı vəziyyətdə
saxlanılmasında, kiçik avadanlıqların hazırlanmasında əllərindən gələn köməyi
əsirgəmirlər.
Həmin məktəblərdə fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlərin təşkilində və
həyata keçirilməsində şagird fiziki tərbiyə kollektivlərinin də rolu böyükdür.
Kollektiv fiziki tərbiyə formaları könüllülük əsasında təşkil olunur, şagirdlərin
müstəqilliyi və təşəbbüskarlığı əsas götürülür. Bu idman kollektivlərinin
üzvləri yaxşı oxumağa, intizamlı olmağa, hər hansı bir bölmədə müntəzəm
məşğul olmağa, yarışlarda iştirak etməyə səy göstərirlər.
Bu cür idman kollektivlərinin yaranması, fəaliyyət göstərməsi uşaqların
tərbiyəsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu zaman uşaqlar öz sinfinin, məktəbinin
təəssübkeşi kimi çıxış edir. Onlarda öz məktəblərinin şərəfini qorumaq və
ucaltmağa istiqamətlənmiş məsuliyyət hissi yaranır, əxlaqi davranış və
hərəkətləri nizamlı xarakter almaqla möhkəmlənir, təkmillik qazanır.
Öz işini yaxşı qurmuş məktəblərdə fiziki tərbiyə işində kollektiv forma
kimi idman bölmələrinin də işini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu bölmələrdə
yüngül atletika, idman oyunları, gimnastika başlıca yer tutur. Sinifdənxaric iş
kimi məktəblərdə təşkil olunan idman bölmələrinin işini məcburi dərsdən
fərqləndirən cəhət iştirakçıların müstəqil fəaliyyətə qoşulması, təşəbbüskarlığı,
işə şüurlu münasibət bəsləməsidir. Bu cür fəaliyyət zamanı tapşırığın yerinə
yetirilməsinə iştirakçıların özləri tərəfindən qarşılıqlı nəzarət, biri-birinə kömək
etmək, həlli vacib olan məsələni müzakirə etmək tələbatı yaranır ki, bu da
onların fiziki, iradi və əxlaqi keyfiyyətlərinə əsaslı təsir göstərir. Onlar yüskək
idman nəticələri əldə etmək üçün inadlı mübarizəyə qoşulur və beləliklə, fiziki və tərbiyəvi keyfiyyətlərə yiyələnirlər. Ona görə də ümumtəhsil məktəbində
bədən tərbiyəsi üzrə əhəmiyyətli tədbirlərdən biri kimi sinifdənxaric idman
bölmələrinin geniş şəbəkəsinin yaradılması qayğısına qalmaq lazımdır. Çox
yaxşı olar ki, hər bir məktəbdə bölmələr təşkil olunarkən məktəbin şəraiti,
maddi-texniki bazası, şagird kontingenti, məktəbdə fəaliyyət göstərən idman
mütəxəssisləri, məktəbin coğrafi şəraiti və məktəbdə olan təcrübəli şagird
idmançıların sayı nəzərə alınsın. Şagird kontingenti az olan məktəblərdə
məşğələləri normal komplektləşdirə bilmək üçün daha çox idman növü üzrə
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məşğələlər təşkil etmək az səmərəli olur . Ona görə də lazım gələrsə, bir idman
növü üzrə sagirdlərin yaşı və fiziki hazırlığı nəzərə alınmaqla bir neçə qrup
təşkil etmək daha səmərəli olur. Bu zaman hazırlıq qrupları ilə təlim -məşq
qrupları arasında sıx əlaqə yaratmaq da faydalı olur.
Respublikanın bir sıra orta ümumtəhsil məktəblərində apardığımız
müşahidələrdən və təhlillərdən belə bir nəticəyə gəldik ki, şagirdlərin fiziki və
intellektual inkişafında, onlarda lazım olan müsbət keyfiyyətlərin
yaranmasında mühüm əhəmiyyətə malik olan bir sıra dərsdənkənar tədbirlər
demək olar ki, unudulmuşdur.
Müasir dövrdə orta ümumtəhsil məktəblərində tədris proqramının həddən
çox ağırlaşdırıldığı bir zamanda, ağır zehni işdən sonra, sinifdənxaric iş
forması kimi bədən tərbiyəsi dərnəklərinin tətbiq edilməsi şagirdlərin
sağlamlığının qorunmasında, onların asudə vaxtının səmərəli təşkilində mühüm
əhəmiyyətə malik olan iş formalarından biridir. Bu sinifdənxaric iş formasının
başlıca vəzifəsi fiziki tərbiyə dərslərində formalaşdırılması zəruri olan bilik,
bacarıq və vərdişləri daha dərindən, ətraflı şəkildə öyrətmək, şagirdlərin fiziki
hazırlığının artırılmasına yardım göstərməkdən ibarətdir.
Öz işini yaxşı qura bilmiş qabaqcıl fiziki tərbiyə müəllimləri dərnəklərin
fiziki tərbiyə məqsədlərindən bacarıqla istifadə edir, ona şagirdlərin ümumi və
xüsusi hazırlığının mühüm vasitəsi kimi baxırlar.
Məktəbdə fiziki tərbiyə işinin aparılması vacib olan kollektiv formalarından biri də kütləvi idman tədbirləridir. Kütləvi idman tədbirləri də
məktəbin tədris vətərbiyə vəzifələrinə xidmət edir. Bu növ tədbirlər məktəbin
bütün şagirdlərini əhatə edir. Onların fəal istirahətə cəlb olunmasına köməklik
göstərir. Kütləvi idmanın məktəbdə çoxlu formaları var; sinif üzrə epizodik
məşğələlər, yarışlar, idman bayramları, fiziki tərbiyə üzrə təbliğat və təşviqat
günləri və s. Çox yaxşı olardı ki, kütləvi idman tədbirlərinin təşkilində və
keçirilməsində şagirdlərin təşəbbüskarlığı artırılsın və onların fəaliyyətinə
məktəb rəhbərliyi tərəfindən ciddi nəzarət olunsun. Bu zaman məktəb fiziki
tərbiyə müəllimi tərəfindən şagirdlər arasından seçilib hazırlanmış idman
təlimatçılarının və hakimlərinin da fəaliyyətindən səmərəli istifadə olunmalıdır.
Müşahidə və təhlillərimiz göstərir ki, respublikanın bir çox
məktəblərində fiziki tərbiyənin bu növləri üzrə ürəkaçan işlər yox
dərəcəsindədir. Respublikanın çoxsaylı məktəblərində apardığımız müşahidələr
göstərdi ki, kütləvi idman tədbirləri, demək olar ki, keçirilmir. Hətta bəzi
müəllimlərin epizodik məşğələlər haqqında təsəvvürləri olmadığı aydın olur.
Tədqiqat zamanı müəyyənləşdirdik ki, ümumtəhsil məktəblərində idman
bayramlarının təşkili və keçirilməsi işində də arzuolunmaz vəziyyət
yaranmışdır. Təəssüf doğuran cəhət odur ki, vaxtı ilə yaxşı, müsbət ənənələrə
malik olan məktəblərdə bu növ tədbirlər unudulmuşdur. İdman bayramları
yüksək tərbiyəvi mahiyyətə və təbliğat əhəmiyyətinə malikdir. Bu növ
tədbirlərdə məktəbin bütün pedaqoji kollektivi iştirak edir.
Məktəbdə idman bayramları il ərzində ən azı iki-üç dəfə keçirilməlidir.
Tədris ilinin başlanğıcında bu cür tədbirlərə xüsusilə ehtiyac vardır. Belə
tədbirlər uşaqlarda şən əhvali-ruhiyyə yaradır, onları fiziki mədəniyyət
tərbiyəsinə cəlb etmək işinə köməklik göstərir. Şagirdlərin kütləvi şəkildə
iştirakı, yaxşı bədii tərtibat bu bayramların ideya-estetik dəyərini artırır.
Məşğələlərin kompozisiyası, musiqinin müşayiəti, geyim, gözəl düzülüş
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qaydaları üzvü əlaqə yaratmaqla bayrama gözəllik, əzəmət, möhtəşəmlik
gətirir, xüsusi görkəm verir. Bu tədbir iştirakçılarda gümrahlıq, sevinc hissi
doğurur. Ona görə də idman bayramlarının təşkilat strukturuna xüsusi diqqət
yetirmək lazımdır.
İdman bayramlarında, ümumiyyətlə kütləvi tədbirlərdə fiziki tərbiyə üzrə
fəalların üzə çıxarılması da mühümdür. Onlar işin bütün sisteminə qoşulmalı,
tədbir rəhbərlərinin çox yaxın köməkçiləri olmalıdır. Xüsusilə aşağı sinif
şagirdlərinin tədbirə hazırlığında fəalların köməyinə ehtiyac duyulur. Çünki
onlar kiçik yaşlı məktəblilərin təşkil olunmasına xüsusi həvəs göstərirlər. Kiçik
yaşlı uşaqların da fəallarla işləmək marağı çox yüksək olur.
Şagirdlərdə gözəl bədən quruluşunun inkişaf etməsində, onların
sağlamlığının möhkəmləndirilməsində gimnastika əvəzsiz imkanlara malikdir.
Məlumdur ki, gimnastika idmanın geniş yayılmış növlərindən biridir.
Gimnastika anlayışının mahiyyətində insanın hərtərəfli, ahəngdar fiziki
inkişafına və sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə xidmət edən, onun güc,
çevikliyini, dözümlülüyünü artıran fiziki hərəkətlər sistemi durur. Gimnastika
əsasən üç qrupda birləşdirilir:
1. Əsas gimnastika ( gigiyenik gimnastikası ilə birlikdə);
2. İdman gimnastikası (akrobatika və bədii gimnastika ilə birlikdə);
3. Yardımcı gimnastika (istehsalat gimnastikası və müalicə gimnastikası
ilə birlikdə);
İdman gimnastikası orta məktəb fiziki tərbiyə dərslərinin proqramına daxil
edilmişdir və fiziki tərbiyə dərslərində tədris olunur.
Səhər gigiyeniki gimnastikası da gimnastikasının ən geniş yayılmış
növüdür.
Şagirdlərin səhər gigiyeniki gimnastikasının təşkili və keçirilməsi ümumtəhsil məktəbində nəzərə alınması vacib olan vasitələrdən biridir. Hələ dərs
başlamazdan əvvəl şagirdlərin kütləvi fiziki hərəkətlərə qoşulması onların
sağlamlığına, iş qabiliyyətlərinin möhkəmlənməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərir və təlim fəaliyyətinin yüksəlməsinə kömək edir. Çünki “səhər
gigiyenik gimnastikası yuxudan sonra orqanizmin aktiv fəaliyyətə keçidini
təşkil edir, mərkəzi sinir sisteminin tonusunu artırır, bütün bədən üzvlərini
fəallaşdırır” [5, s. 12].
Qeyd etmək lazımdır ki, ümumtəhsil məktəblərində səhər gimnastikasını
zəruri edən şərt şagirdlərin tərbiyəsi, iş qabiliyyətlərinin yüksəldilməsidirsə,
digər mühüm bir cəhət isə ailədə bu istiqamətdə işlərin yarıtmazlığının aradan
qaldırılması ilə bağlıdır. Tədqiqat zamanı 60-dan artıq valideynlə apardığımız
sorğuların nəticəsi göstərdi ki, əksər ailələrdə nəinki uşaqların gün rejimi,
xüsusilə, səhər gimnastikasına diqqət yetirilmir, hətta onların gün rejiminin
tərtibi və ona nəzarətlə bağlı təsəvvürləri yoxdur. Bəzi valideynlər isə heç
maraqlanmadığını, onun əhəmiyyətli olmadığını bildirdilər. Şagirdlərin
həyatında bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün valideynləri başa salmaq,
uşaqları öyrətmək lazımdır ki, gimnastikaya hər gün səhər 10-15 dəqiqə vaxt
sərf edib orqanizmi möhkəmləndirmək, gümrah, şən və xoş əhvali-ruhiyyə,
yaxşı psixoloji vəziyyətə nail olmağı bacarmaq lazımdır.
Kiçik məktəbyaşlı uşaqlarla aparılan gimnastik hərəkətlər sıraya
düzülmə, yenidən düzülmə, ümumi inkişafetdirici hərəkətlər, rəqs və
oyunlardan ibarətdir. Bu cür sinifdənxaric iş növü yerimədən, qaçmadan,
tullanmadan, dırmaşmadan, atma və tutmadan, müvazinət saxlama hərəkət60
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lərindən ibarətdir. Əksər hərəkətlər uşağın hərtərəfli fiziki inkişafına yaxşı təsir
edir. Bu zaman onların əzələləri, oynaqları möhkəmlənir və inkişaf edir.
Gimnastik hərəkətlər uşaqların sinir-əsəb sisteminin inkişaf edib
möhkəmlənməsinə, onlarda düzgün hərəki vərdişlərin yaranmasına köməklik
göstərir.
Gimnastik hərəkətlər ümumtəhəsil məktəbində bədən tərbiyəsi dərslərində və sinifdənxaric məktəbdənkənar məşğələlərdə geniş şəkildə istifadə olunmalıdır. Dərsdən əvvəl, tənəffüslər arası gimnastik hərəkətlər yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi uşaqların fiziki tərbiyəsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bu
hərəkətlər sadə, aydın olmalı, müəllim tərəfindən verilən məlumatlar izah
edilməli və hər bir hərəkət əyani şəkildə təkrarlanmalıdır. Hər bir hərəkəti icra
etdikdən sonra müəllim uşaqların düzgün hərəkətlərini təqdir etməlidir ki, onda
uşaqlar növbəti hərəkəti icra etməkdə daha həvəsli olar və müəllimə daha diqqətlə qulaq asar. Bu cür hərəkətlər uşaqlarda zehni yorğunluğu aradan qaldırır,
onların növbəti dərslərə daha gümrah şəkildə davam etməsinə səbəb olur.
Şagirdlərin həvəslə məşğul olduğu idman növlərindən biri də mütəhərrik
oyunlardır. Mütəhərrik oyunlar zamanı uşaqlar fiziki hərəkətlərlə yanaşı
müəyyən şeir parçasını, musiqi ilə müşayiət olunan mahnı mətnini yadda
saxlayır və təkrar etməli olur. Fiziki tərbiyə prosesində tətbiq olunan
mütəhərrik oyunların üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu oyunlar eyni zamanda
məşğul olanlarda, həm hərəki, həm də psixoloji funksiyanın inkişafına
köməklik göstərir [3, s. 49]. Pedaqoji, psixoloji tədqiqatlar sübut edir ki,
uşaqlar dərs prosesindən fərqli olaraq oyunlar zamanı fəal olurlar, oyunlara
daha artıq maraq göstərirlər. Fiziki tərbiyə prosesində elə oyunlar seçmək
lazımdır ki, uşaqların yaddaşının inkişafına, fiziki keyfiyyətlərinin
yüksəlməsinə təsir göstərsin. Mütəhərrik oyunların şagirdlərin yaş və fiziki
hazırlığı nəzərə alınmaqla məktəbdə fasilələr zamanı və bədən tərbiyəsi
dəqiqələrində tətbiq edilməsi daha çox məqsədəuyğundur. Mütəhərrik
oyunların əsasən aşağı sinif şagirdləri arasında tətbiq edilməsi daha çox
faydalıdır.
Ümumtəhsil məktəbində idman yarışları da kütləvi tədbirlər kimi
əhəmiyyətli mövqeyə malikdir. Bu cür
tədbirlər
məzmununa görə
müxtəlifdir. Ayrı-ayrı idman növləri üzrə aparılır. İdman yarışları yuxarı sinif
şagirdlərini daha çox cəlb edir. Onlar siniflərarası və məktəblərarası yarışlara
maraq göstərir, öz kollektivinin adını və şərəfini qorumaq səyləri, ciddicəhdləri ilə fərqlənirlər. Bu cür yarışlar da pedaqoji kollektivin, xüsusilə,
bədən tərbiyəsi müəllimlərinin nəzarəti və rəhbərliyi ilə aparılmalıdır [1, s. 26].
Yarışların nəticələrinin müxtəlif informasiya vasitələri ilə yayılması məktəbdə
fiziki tərbiyənin və idmanın təbliği üçün əsas vasitələrdən biri ola bilər.
Məktəbdə şagirdləri kütləvi surətdə bədən tərbiyəsi və idman işlərinə
cəlb etmək məqsədilə müxtəlif qaydalarda təşkil olunan idman müsabiqələri
əhəmiyyətlidir. Kütləvi işin bu forması, yarış səciyyəli olsa da, bir çox
xüsusiyyətlərinə görə fərqli mahiyyətdədir. Hər şeydən əvvəl müsabiqə iştirakçısı öz fiziki qüvvəsi və məharəti ilə seçilir, qeyri-adi gücü, maraq doğuran
hərəkətlərilə ətrafına çoxlu tamaşaçı toplaya bilir. Ağırlıq qaldırma, daha
hündürlüyə tullanma, topu ayaqları ilə çox sayda çiləmə və s. kimi fiziki
məharətlər idman müsabiqələrində göstərilən nömrələr sırasına daxildir.
Müsabiqə qalibləri bu və ya digər vasitələrlə mükafatlandırılır. Müsabiqələr
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bayram günlərində, tənəffüslərdə və istirahət saatlarında təşkil olunur. Kütləvi
idmanın bu növü də sinifdənxaric işlərin bir hissəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Yetişən nəslin fiziki tərbiyəsi üzrə məktəbdənkənar tərbiyə işləri idman
məktəbləri, mədəniyyət sarayları və evləri, mədəniyyət və istirahət parkları,
sağlamlıq idman düşərgələri, uşaq ekskursiya turist stansiyaları, uşaq sağlamlıq
meydançaları və s. kimi tərbiyə müəssisələrində həyata keçirilir. Uşaq və
Gənclər idman məktəblərində gənclərin və uşaqların fiziki tərbiyəsi və idman
hazırlığı üzrə işlər sistemli və ilboyu aparılır. Bu müəssisələrdə gənclərin
hərtərəfli hazırlığı, idmançı kimi ixtisaslaşdırılması, fiziki tərbiyə və idman
üzrə kütləvi işlərin fəal iştirakçılarının və təşkilatçısı hazırlanması başlıca
məqsəd sayılır. Bu tədris müəssisələrində də uşaqların hərtərəfli fiziki inkişafı,
sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, onlarda müstəqillik, cürətlilik, cəsurluq,
təşəbbüskarlıq, intizamlılıq kimi keyfiyyətlərin formalaşması qayğısına qalmaq
əsas vəzifələr hesab olunur.
Bu məktəblərə 7-16 yaşa qədər olan uşaqlar qəbul olunur. Gənclər və
uşaq idman məktəblərində tədris-tərbiyə formaları, müxtəlif vəzifələrin yerinə
yetirilməsi, onun sistemliliyi, iştirakçıların tərkibinin daimi, sabit olması,
təcrübəli pedaqoqlar tərəfindən idarə edilməsi kimi xarakterik xüsusiyyətlər
onun “məktəb 2” adlandırılmasına haqq qazandırır. Burada ixtisaslı
məşqçilərin fəaliyyət göstərməsi onu ixtisaslaşmış məktəb və ya bir çox idman
növü üzrə kompleks məktəb səviyyəsinə qaldırır.
Uşaq idman məktəbində iştirakçıların cinsi, yaşı, idman növü üzrə
hazırlığı nəzərə alınır. Müxtəlif idman növləri üçün müxtəlif yaş həddi
götürülür. Məsələn: iştirakçılar tennis, akrobatika üzrə 7-8 yaş, bədii gimnastika və üzgüçülük üzrə 4-5 yaşdan qəbul edilir. Yüngül atletika, idman
gimnastikası, basketbol, voleybol kimi idman növlərinin hazırlıq şöbələrinə
qəbul 11 yaş, əsas şöbəyə isə 13 yaş həddi qoyulur.
İdman məktəbində tədris məşğələləri təsdiq olunmuş proqramlar üzrə
keçirilir. Məktəbə rəhbərlik direktor və onun tədris işləri üzrə müavini
tərəfindən həyata keçirilir. Ayrı-ayrı qruplarda təlim-məşqlər pedaqoqməşqçilər tərəfindən aparılır. Onlardan biri baş məşqçi vəzifəsini daşıyır.
Ümumtəhsil məktəbində olduğu kimi məşqçilər şurası məktəbin idarəedici
orqanıdır. Şuranın tərkibinə direktorun rəhbərliyi ilə müavinlər, məşqçilər,
həkimlər, valideyn komitəsinin sədri daxildir. Məşqçilər şurası müxtəlif tərbiyə
məsələlərini, tədris və metodiki işləri, həkim nəzarətini və s. müzakirə edir.
İdman məktəblərində tədris- tərbiyə işlərinin uğurlu şərti onun komplektləşdirilməsidir. Ümumtəhsil məktəbləri idman məktəbi ilə daimi əlaqə
saxlamalı, orada idmanla məşğul olan şagirdlərin tədris işlərini müşahidə
etməlidir. Məşqçilər isə öz növbəsində tədris ili ərzində məktəbə baş çəkməli,
öz idmançı yetirmələrinin təlim işləri ilə maraqlanmalıdır.
Naxçıvan şəhər Uşaq və Gənclər İdman Məktəbi ilə tanışlıq göstərdi ki,
məktəbin şəhər ümumtəhsil məktəbləri ilə çox yaxın, sıx əlaqələri var.
Müəllimlərin əksəriyyəti orta təhsil müəssisələrində olur, idmana həvəs və
qabiliyyəti olan uşaqlarla söhbətlər aparır, onların ayrı-ayrı idman
bölmələrində qüvvələrini sınaması üçün imkan yaradırlar. Burada gənc
idmançıların hazırlanması və tərbiyə olunmasına muxtar respublikanın ən
qabaqcıl müəllimləri, əməkdar məşqçiləri cəlb olunmuşdur.
Uşaq və Gənclər İdman məktəbində aparılan məşğələlər spesfik
məzmuna və xüsusiyyətlərə malikdir. Məktəbin tədris planı praktik və nəzəri
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məşğələlərlə bağlıdır. Praktik məşğələlər ümumi fiziki hazırlıq, seçilmiş idman
növləri üzrə təşkil olunur. Praktik məşğələlər idman növündən asılı olaraq
olduqca müxtəlif cür qurulur və planlaşdırılır. Tədris ili hazırlıq, əsas, keçid
mərhələlərinə bölünür. Ancaq hər bir bölmənin spesfik məzmun xüsusiyyətləri
var. Məsələn, yüngül atletika bölməsində hazırlıq mərhələsi payız, qış və yaz
dövründə aparılır. Basketbol bölməsində isə məşqlər payız-qış, yaz-yay
dövründə keçirilir.
İdman məktəbinə daxil olan uşaqlarda birinci ildə elə keyfiyyətlər
inkişaf etdirilməlidir ki, onlar sonrakı yaşlarda çətinlik yaratmasın. Bu ilk
növbədə sürətliliklə bağlıdır. Bu keyfiyyət bütün növ məşğələlərdə bilavasitə
lazımdır. Reaksiyanın tezliyi müxtəlif məşğələlərdə böyük diqqət verilməli
cəhətdir. Məktəbdə təlimin birinci ilində idman nəticələrini yaxşılaşdırmaq
üçün məşqlərin aparılmasına deyil, tədricən güc toplamaq, dözümlülüyü
inkişaf etdirmək işinə diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə də hazırlıq
mərhələsində oyunlara, gəzintilərə, turist gəzintilərinə, həmçinin təbii
hərəkətlərin müxtəlif növlərinə üstünlük verilməsi məqsədəuyğundur.
Qabaqcıl pedaqoq-məşqçilərin təcrübəsi göstərir ki, başlıca tədristərbiyə məsələlərinin həlli prosesində ilk gündən seçilmiş idman növünə
uşaqda məhəbbət hissi oyatmaq, onlarda yüksək nailiyyət qazanmaq səyləri
tərbiyə etmək lazımdır. Məşğələlər çox maraqlı, əyləndirici, məzmunun
yeniləşdirilməsi, metod və vəziyyətlərin tez-tez dəyişdirilməsi istiqamətində
qurulmalı, yeknəsəklikdən uzaq durulmalıdır.
İştirakçıların yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq Uşaq və Gənclər İdman
Məktəbində mütəhərrik oyunlar və oyun məşğələləri onlarda sürətlilik, cəldlik,
çeviklik kimi keyfiyyətlər formalaşdırır. Belə keyfiyyətlər isə müxtəlif
tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün çox zəruri keyfiyyətlərdir. Bu keyfiyyətlər
xüsusi hazırlıq vəzifələrinin öyrənilməsi və ümumi fiziki
hazırlığın
yüksəldilməsi üçün tətbiq edilə bilər.
Bu tədris müəssisələrinin təcrübəsi göstərir ki, tədris ilinin sonunda
məşğələlərin açıq və təmiz havada keçirilməsi daha effektli olur. Bütövlükdə
isə dövrü, mövsümü məşğələlərin təbiətin qoynunda keçirilməsi fiziki tərbiyə
baxımından çox faydalıdır. Belə bir vəziyyət tədris işlərinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, iştirakçıların bədəninin möhkəmləndirilməsi üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Bir cəhətə diqqət yetirilməlidir ki, dərslərin və iştirakçıların maraq və
meyllərinin müxtəlifliyi təhsillənmə işinə xələl gətirməməlidir. Şüurluluq və
fəallılıq prinsipini əldə rəhbər tutan məşqçi gənc idmançıların hər hansı bir
hərəkətin mənimsənilməsinə şüurlu yanaşa bilməsinə nail olmalıdır. Təlim
olunan məşğələ zamanı hər bir hərəkətin əlamətlərini, ən incə detallarını
nəzərə almalıdır. Məhz belə olduqda gənc idmançı öz səhvlərini düzəldə,
texniki ustalığını təkmilləşdirə bilər. Hər bir idmançı öz hərəkətlərini yadda
saxlamalı, onları təfərrüatı ilə söyləməyi bacarmalı, təhlil etməli, bu və ya
digər detalları saf- çürük etməlidir.
Pedaqoq-məşqçi gənc idmançılarda
müstəqillik və özünənəzarət
keyfiyyətlərinin formalaşmasına da diqqət yetirməlidir. Bu məqsədlə, ev
tapşırıqlarından əlavə uşaqların xüsusi ixtisas ədəbiyyatlarını öyrənməsi,
özünənəzarət üzrə gündəliklər hazırlayıb ona əməl etməsi, müəyyən mövzu və
ya texniki elementlərin mənimsənilməsi işində yoldaşlarına kömək etmək
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tapşırığının verilməsi təsirli vasitələrdir. Məşğələlərin gedişində qazanılmış
sabit vərdişlərin və keyfiyyətlərin sistemli şəkildə yoxlanılması, idman
hərəkətlərinin nəticələrinin təhlili də həmişə diqqətdə saxlanılmalıdır.
Uşaq idman məktəblərinin işində yarışlar xüsusi yer tutur. Yarışlar tədris
prosesinin şərti davamıdır. Yarışlar bu tədris müəssisələrdə təlim
məşğələlərinin forması (“yarış-dərs “) kimi gənclərin fiziki gücü və mənəviiradi səylərinin səfərbər edilməsi, tərbiyəsi işinə istiqamətlənmişdir. Bundan
başqa, yarışların müxtəlif növləri təqvim ( cədvəl) üzrə həm dərs məşğələsi,
həm də sinifdənxaric tədbir kimi təşkil olunur.
İdman məktəblərində uşaqlara fiziki tərbiyə və idmanın inkişafı haqqında
nəzəri biliklər, müxtəlif idman növlərinin tarixi, idman texnikası, taktikası
vəmetodikası haqqında məlumatlar da verilir. Nəzəri biliklər praktik
məşğələlər zamanı qısa söhbətlər şəkilində, orta və böyük yaş qruplarını əhatə
edən bölmələrdə isə xüsusi müharizələr şəkilində aparılır. Mühazirələr,
kinofilmlər və digər əyani vəsaitlərlə təchiz olunur.
Uşaq və Gənclər idman məktəblərinin planında tərbiyə işlərinə xüsusi
diqqət yetirilir. Tam qanunauyğundur ki, o məktəb idman uğurları qazana bilər
ki, orada tərbiyə işləri yaxşı qurulsun. Kollektivdə birlik, həmrəylik, dostluq,
onun şərəfini qorumaq və qiymətləndirmək hər bir gənc idmançının tərbiyəvi
keyfiyyəti olmalıdır. Ona görə də pedaqoq- məşqiçinin qrup və bölmələrdə
işləri ilk gündən kollektivin tərbiyəsinə yönəldilməlidir. Tərbiyə işləri ilk əvvəl
tədris məşğələləri prosesində aparılır. Məşqçi bu və ya digər idman
texnikasının öyrədilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə praktik fəaliyyəti zamanı
iştirakçılarda inadkarlıq və təşəbbüskarlıq, intizamlılıq, səliqəlilik, iradə
möhkəmliyi və bir çox digər keyfiyyətlər formalaşdırır.
Uşaq idman məktəblərindəki bütün tərbiyə işləri ümumtəhsil məktəbi ilə
sıx bağlıdır. Pedaqoq-məşqçi ümumtəhsil məktəbinin bədən tərbiyəsi və
idman müəllimləri valideynlərlə daima əlaqə saxlamalı, uşaqların tərbiyəsi
işində onlarla birlikdə işləməlidir.
Ümumtəhsil məktəblərində olduğu kimi idman
məktəblərində də
müxtəlif tərbiyəvi tədbirlər təşkil olunur ki, bu da uşaqların mədəni inkişafının
yüksəlişinə və istirahətinə kömək edir. Muzeylərə ekskursiyalar, istirahət
zonalarına, təbiətin gözəl guşələrinə gəzintilər uşaqların gümrah, şən olmasına,
sağlamlığına, estetik zövqlərinin zənginləşməsinə təsir edir ki, belə tədbirlər
idman məktəblərində də yaxşı ənənələrdir.
Fiziki tərbiyə üzrə məktəbdənkənar işlər içərisində turist gəzintiləri
böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Məktəbdənkənar tərbiyə işinin bu növü
şagirdlərdə sürət, qüvvət, cəldlik, möhkəmlik və cəsarətli olmaq kimi xüsusi
keyfiyyətlər aşılayır, müəyyən hərəkət vərdişlərinin (qaçış, yeriş, hoppanmaq,
tullanmaq, maneəni dəf etmək) inkişafına kömək edir. Turizm mədəni kütləvi
tədbir kimi sağlamlıq, əməli əhəmiyyəti ilə yanaşı, mənəvi- əxlaqi hisslərin
tərbiyəsi üçün də təsirli vasitədir. Lakin, təssüf ki, bu kütləvi tədbir forması
tədris- tərbiyə müəssisələrində demək olar ki, unudulmuşdur.
Fiziki tərbiyəsi üzrə il boyu fəaliyyət göstərən məktəbdənkənar tərbiyə
müəssisələrindən biri də gənclərin və uşaqların mədəniyyət və istirahət
parklarıdır. Yaxşı təcrübəyə və ənənələrə malik bu cür parklarda uşaq və
gənclərlə aparılan işləri aşağıdakı kimi göstərmək olar:
1.Uşaqlarla xüsusi məktəblərdətədris işlərinin daimi təşkili
vəkeçirilməsinin formalarından biridir. Bu məktəblərdə aparılan məşğələlərə
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həkimin icazəsi ilə 16 yaşadək uşaqlar buraxılır. Bu tərbiyə müəssisələrinə üzv
yazılanlar təcrübəli məşqçilərin rəhbərliyi ilə qruplara bölünərək həftədə 2-3
dəfə məşğələ keçir. Gimnastika, basketbol, voleybol, üzgüçülük və s. idman
növləri bu tərbiyə müəssisələrində də əsas məşğələ növləri sayılır. Məşğələlərə
gələnlərin rahat və səmərəli işləməsi üşün onların sayına uyğun növbəli siyahı
tərtib olunur. İlin sonunda yarışlar təşkil olunur.
2. Parka gələnlər məktəblilərin kütləvi idman işlərinə cəlb edilməsi
məqsədilə onların istirahətini yaxşı təşkil etmək, idmana marağı yüksəltmək
üçün təbliğat aparmaq başlıca vəzifə sayılır. Burada idman ustalarının çıxışları
təşkil olunur, fiziki sağlamlıq, beynəlxalq idmanla bağlı söhbətlər aparılır,
məsləhətlər verilir. İdman növləri üzrə hazırlıq və normaların yerinə
yetirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir.
3. Kütləvi idman tədbirləri parkın zəngin idman bazasında təşkil olunur,
qonşu məktəb, uşaq tərbiyə müəssisələri ilə birgə yarışlar keçirilir. Belə
tədbirlər yoldaşlıq görüşləri, uşaq tərbiyə müəssisələri arasında birincilik
yarışları, spartakiadalar şəkilində aparılır.
Şagirdlərin fiziki tərbiyə üzrə məktəbdənkənar işləri içərisində stadionlar,
üzgüçülük kompleksləri, idman bazaları da əhəmiyyətli imkanlara malikdir.
Onlar məktəblilərə idman qurğuları və avadanlıqları ilə xidmət göstərməklə
kifayətlənmir, həmçinin bu müəssisələr uşaqlar üçün məşqçilərin nəzarəti
altında bölmələri də yaradır, təşkil edirlər. Stadionların nəzdində məktəblilərin
idman klubları təşkil olunur ki, həmin klublara stadionun metodistləri rəhbərlik
edir. Üzgüçülük komplekslərində isə məktəblilər üçün üzgüçülük bölmələri
yaradılır.
Stadionlar məktəblilərin sağlamlıq, bədən tərbiyəsi işində əhəmiyyətli rol
oynayır. Uşaqlar buraya böyük həvəs göstərir. Kütləvi tədbirlərdə fəal iştirak
etməyə səy göstərirlər. Burada fəaliyyət göstərən uşaq idman bölmələri
şagirdlərin fiziki hərəkətlərə qoşulmasına yardım göstərir, bayramlar, yarışlar,
spartakiadalar zamanı onların müxtəlif idman növləri üzrə bacarıqlarını
nümayiş etdirməyə kömək edir. Stadionlarda stolüstü tennis, badminton,
qaçışlar, tullanmalar, atıcılıq, həyət və küçə komandalarının yarışlarını təşkil
edib keçirmək mümkündür.
Məktəbdənkənar müəssisələrdə şagirdlərlə aparılan müxtəlif növ tədris –
idman tədbirləri uşaqların fiziki tərbiyəsinin inkişafına xidmət etməklə yanaşı,
onları həyata və əməyə hazırlayır, doğma diyarın, Vətən topağının
gözəlliklərini duymağa, sevməyə, onu qorumağa, müdafiə etməyə hazırlamaq
işinə xidmət edir. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri müxtəlif elmlər,
ictimai həyat və təbiət hadisələrinə aid biliklər vermək, onların təsəvvür və
dünyagörüşlərini genişləndirmək baxımından da əhəmiyyətli təsir vasitəsidir.
Belə bir yüksək məzmuna, geniş forma və növlərə malik məktəbdənkənar
tərbiyə müəssisələrinin fiziki sağlamlıq, ümumi tərbiyəvi keyfiyyətləri inkişaf
etdirmək baxımından imkanlarını üzə çıxarmaq, öyrənmək və istifadə etmək
lazımdır.
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РЕЗЮМЕ
МАМЕДАЛИ РАГИМОВ,
НАМИГ МИКАИЛЗАДЕ
ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВРЕМЯ
ВНЕКЛАСCНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В статье говорится о путях и методах формирования физического
совершенствования школьников во время внеклаcсных мероприятий. В
статье также рассматриваются пути использования внекласcных
мероприятий, гимнастики, в том числе утренней гигиенической
гимнастики, спортивных секций, организованных в школах, массовых
спортивных мероприятий, спортивных праздников, развития красивой
структуры тела у учеников, в том числе гигиены по утрам и способы их
правильного применения. В тоже время в статье речь идет о методах
организации и проведения любимых детьми подвижных спортивных игр
и соревнований.
Ключевые слова: внекласcный, гимнастика, спортивные игры,
ученик, учитель, спорт.
SUMMARY
MAMMADALI RAHIMOV,
NAMIG MIKAYILZADEH
WAYS AND MEANS OF FORMING PHYSICAL PERFECTION OF
SCHOOL CHILDREN DURING EXTRACURRICULAR MEASURES
The article deals with the forms and methods of classroom physical
training works in formation of student's physical perfection. The article points
out the ways of sports section organized in schools to organize physical
education in the classrom, mass sport events, sport festivities, developing
good-looking body structures in students, gymnastics which has an
indispensable opportunity to strengthening their health and also, morning
hygiene gymmastics to use properly and efficiently. At the same time, the
article mentions organization of adventure games and sport competitions that
students are willingly busy with.
Key words: classroom, gymnastics, sport gamets, pupil, teacher, sport.
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ŞAGİRDLƏRİN PEŞƏSEÇMƏYƏ HAZIRLANMASININ
PEDAQOJİ TEXNOLOGİYALARI
Peşəyönümü işində pedaqoji texnologiyalar şagirdlərin peşəseçməyə
hazırlanmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu məsələnin həllinə ardıcıl,
qarşılıqlı və əlaqəli formada yanaşmaq daha düzgün olardı. Şagirdlərin
peşəseçməyə hazırlanmasının texnoloji ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır.
Şagirdlərin peşələr və peşəseçimi haqqında məlumatları hərtərəfli olmalıdır.
Açar sözlər: peşə, şagird, pedaqoji, peşəseçmə, texnoloji, təlim-tərbiyə,
pedaqoji texnologiya, proses, növ, zövq, ixtisas, məktəb
Son illər istər xaricdə, istərsə də bizim respublikamızda bir sıra maraqlı
tədqiqatlar aparılmış, məqalələr və iri həcmli əsərlər yazılmışdır. Aparılan
tədqiqatlarda pedaqoji texnologiyalar haqqında müxtəlif fikirlər irəli
sürülmüşdür. İrəli sürülmüş fikirlərdə bir yekdil rəy var ki, burada bütün
tədqiqatçıların göstərdiyi yol eynidir. Şagirdlərin peşəseçməyə hazırlanması
texnoloji bir prosesdir. İrəli sürülmüş və yaxud təklif olunmuş proseslərin
ardıcıl və sistemli şəkildə mütəmadi olaraq aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Müasir dövrdə peşə seçimi zamanı pedaqoji proseslərdən bəhs edilməli,
onun zəruriliyi tam aydın formada peşə seçənə çatdırılmalıdır.
Bu tədqiqatlarda pedaqoji prosesin müxtəlif istiqamətlərində - həm
təlim, həm tərbiyə, həm də məktəbin idarə edilməsi məsələlərində mövcud və
mümkün olan texnoloji proseslərdən bəhs edilmişdir. Pedaqoji texnologiyaların
təhsilimizin müasir inkişaf yönümündə zəruriliyi və mümkün olan texnoloji
proseslərindən bəhs edilmiş, maraqlı tədqiqatlarda öz əksini tapmışdır. Təlimtərbiyə prosesinin mühüm tərkib hissəsi olan şagirdlərin peşəseçməyə
hazırlanması problemi də bu proseslərdən kənarda qalmır.
Peşəyönümü işində pedaqoji texnologiyalar şagirdlərin peşəseçməyə
hazırlanmasının həllinə yönəlmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət sistemi və
bu fəaliyyətin reallaşdırılmasından ibarətdir. Bu baxımdan şagirdlərin
peşəseçməyə hazırlanmasının texnoloji ardıcıllığını aşağıdakı kimi ifadə etmək
olar:
1. Şagirdlərin peşəseçməyə hazırlanması üzrə sistemli, ardıcıl peşəyönümü
işlərinin aparılması.
2. Şagirdlərin peşəseçmə haqqında hərtərəfli və müxtəlif biliklər əldə
etməsi.
3. Diaqnostik nəticələrin təhlili, müqayisəsi, dəqiqləşdirici işlərin
aparılması, tövsiyə və məsləhətlərin təşkili.
Bunların hər birini ayrılıqda nəzərdən keçirək:
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1.Şagirdlərin peşələr və peşəseçmə haqqında hərtərəfli məlumat və biliklərə
yiyələnmələri peşəseçmə prosesində mühüm əhəmiyyət kəsb edən və
peşəyönümü sisteminin ilk komponenti olan peşə maarifi işində xüsusi yer
tutur. Prosesin düzgün təşkili şagirdlərin aşağıdakı sahələr üzrə biliklər və
məlumat əldə etməyə geniş imkanlar yaradır:
1. Şəxsi məlumatlıq;
2. Peşələr aləminin araşdırılması;
3. Yekun qərarın qəbulu.
Şəxsi məlumatlılıq maraqlar, qabiliyyətlər və dəyərlər haqqında məlumat
toplamaqdır. Bu, peşəseçmək astanasında olan hər bir şəxsə aşağıdakı bir sıra
vacib suallara cavab tapmağa imkan yaradır:
- Mən kiməm və özüm haqqında nəyi bilirəm?
- Hansi növ iş görməkdən zövq alıram?
- Mənim maraq və qabiliyyətim nəyədir?
- Hansı bacarıqlara malikəm?
- Gələcək peşəmlə bağlı hansı qərara gələ bilmirəm?
- Öz maraq, bacarıq və qabliliyətlərimi dərindən öyrənmək üçün hansı
yenilikləri əlavə edə bilərəm?
- Maraqla qabiliyyətin arasında uyğunluq hansı səviyyədədir və.s
Şagirdlərin şəxsi məlumatlılıq səviyyəsinin dinamikası bir sıra pedaqoji
texnologiyaların həyata keçirilməsi ilə sıx surətdə əlaqədardır. Bu məqsədlə
şagirdlərə aşağıdakı tapşırıqlar üzərində fikirləşməyi və işləməyi tövsiyə etmək
faydalıdır:
1.Təlim müvəffəqiyyətinə nəzər salaraq, hansı fənnin sənin üçün daha
asan, hansınınsa çətin olduğunu aydınlaşdırmaq;
2. Öz asudə vaxtını necə keçirdiyinə nəzər salmaq və onu təhlil etmək;
3. Şəxsi marağını izləmək, qeydə almaq və gələcəkdə kim, nəçi olacağını
aydınlaşdırmaq;
4. Valideyinlərinin sənin peşə niyyətlərinə münasibətini öyrənmək;
5.Arzu etdiyin peşə və ixtisasa uyğun yiyələnəcəyin işləri
müəyyənləşdirmək.
Məktəb psixoloqu və sinif rəhbərlərinin şagirdlərlə bu istiqamətlərdə
geniş iş aparması olduqca faydalıdır. Belə vaxtlarda şagirdlərə verilən
məsləhətlər və edilən yardımlar onların özlərini daha yaxşı tanımalarında, peşə
özünüdərkində və özünütəyinində əlverişli rol oynayır.
Peşələr aləminin şəxsi maraqlarına uyğun ola biləcək peşə, ixtisas və iş
növü haqqında məlumat toplamaq prosesidir. Bu zaman aşağıdakı bir sıra
suallar meydana çıxır ki, şagirdlərlər bu suallar üzərində düşünməyə
istiqamətlənməlidirlər.
1. Seçmək istədiyiniz və ya seçdiyiniz hər hansı bir peşə və ya ixtisas üzrə
hansı təhsil tələb olunur?
2. Seçəcəyin peşə və ixtisas üzrə işin mənfi və müsbət cəhətləri hansılardır?
3. Kənardan baxdıqda seçmək istədiyin konkret peşə haqqında ilkin
təsəvvürlərin necədir?
4. Seçmək istədiyin peşə, ixtisas və ya konkret iş növünün şəxsiyyətə verdiyi
tələblər nələrdən ibarətdir?
5. Bu sahə üzrə əmək haqqı necədir? və.s
6. Bu suallara cavab tapmaq üçün şagirdlərə aşağıdakı bir sıra tövsiyələrin
verilməsi məqsədə müvafiqdir:
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1.Peşələr haqqında, o cümlədən seçmək istədiyiniz peşələr haqqında
mümkün qədər çox və ətraflı məlumat topla.
2.Bu peşələr üzrə işləyən insanlarla görüş və onlara müvafiq suallar ver,
məlumatlar əldə et.
3. Bu peşədə sizin məsuliyyətiniz nədən ibarət olacağını aydınlaşdır.
4. Başqa peşə sahəsində də işləyərsənmi?
5. Seçəcəyin peşədə xoşuna gələn və ya gəlməyən nədir?
6. Bu sahədə hansı bacarıqlar tələb olunur? Bunlar sizdə varmı?
7.Seçəcəyin peşənin çətinlikləri nədir? Bunlar səni qorxutmur ki?
8. Seçəcəyin peşənin gələcək perspektivlərini (imkanlarını) nədə
görürsünüz?
9. Bu peşə üzrə işləmək istəyənlərə hansı məsləhətlər verərdiniz?
Şagirdlər bu məsləhət və tövsiyələri götür-qoy etdikdən və yerinə
yetirdikdən sonra onların yekun qərar qəbulu üzərində düşünmələrinə və bu
qərarı qəbul etmələrinə çalışmaq lazımdır.
Yekun qərar qəbulu müxtəlif alternativləri, mümkün variantları nəzərdən
keçirərək düzgün peşəseçiminə kömək edən prosesdir. Bunun üçün şagirdlərə
aşağıdakı tövsiyələri yerinə yetirmək tapşırılır:
1.Müxtəlif variantlara bax və hansı problem meydana çıxarsa onun həll
edilməsi üçün hansısa digər yol və vasitələrin olub-olmadığını müəyyən et .
2.Öz qərarının üzərində düşün. Onun real və yekun qərar olub-olmadığını
yəqin et.
3.Başqa adamların məsləhətini dinlə.
4.Yekun qərar qəbul et və bu istiqamətdə bilik, bacarıq və qabiliyyətlərini
dəqiqləşdir.
5.Öz seçimini nəzərdən keçirərkən müxtəlif variantların və alternativlərin
üstün və mənfi cəhətlərini müqayisə et.
Qərar qəbulu və peşəseçmə sərbəstliyi şagirdin özünə qalsa da, onların
peşəseçməyə hazırlanması və problemin şüurlu surətdə, elmi əsaslarla həll
edilməsi valideynlərin, müəllimlərin, məktəbin işidir.
Məktəbdə şagirdlərin peşəseçməyə hazırlması üzrə işlərin aparılmasında
sistemliliyin və ardıcıllığın gözlənilməsi bu problemin həllinin səmərəliliyinin
təmin olmasının əsas şərtlərindən biri kimi çıxış edir. İşlərin bu şəkildə təşkili
həm nəzəri, həm də praktik formada aparılan tədbirlərdə şagirdlərin aldıqları
bilik, bacarıq və vərdişlərin müəyyən sisteminin, məntiqi əlaqəsinin və
varisliyin gözlənilməsinə gətirib çıxarır.
Digər tərəfdəndə, aparılan işlərin mövzusu, məqsədi, kimlərlə, nə vaxt,
harada keçiriləcəyi və s. haqqında tərbiyəçilərdə aydın təsəvvürlər olur.
Fasiləsizlik gözlənilir, peşəyönümü işinin ayrı-ayrı komponentlərinin sistem
halında, biri-biri ilə əlaqəli və kompleks şəkildə reallaşması özünü göstərir.
Peşəyönümü üzrə təşkil edilən dərsdənkənar təlim-tərbiyə işləri özünün
rəngarəngliyi və imkanlarının geniş olması ilə fərqləndiyindən bu imkanlardan
səmərəli istifadə edilməsi olduqca faydalıdır.
Bunun bir üstün cəhətidə aparılan işlərin bilavasitə şagirdlərin praktik
fəaliyyəti ilə bağlı olmasıdır. Belə işlərə nümunə olaraq maraqlar üzrə
dərnəkləri, təcrübəçilik işlərini, peşələr üzrə müəyyən klubların təşkili,
peşəyönümü məqsədli müsabiqələrin aparılması, diyarşünaslıq işlərini və s.
göstərmək olar ki, məhz bu zaman şagirdlərin peşə niyətlərinin
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formalaşdırılması bilavasitə onların praktik fəaliyyətləri ilə əlaqələndirilir ki,
bunun da əhəmiyyəti olduqca böyükdür.
3.Peşəyönümü
baxımdan
şagird
şəxsiyyətinin
öyrənilməsi–peşə
diaqnostikası işlərinin aparılması peşəyönümü sisteminin başlıca
komponentlərindən biri olub, bir sıra texnoloji ardıcıllığa əməl edilməsini
tələb edir:
-şagirdlərin şəxsiyətinin strukurunun, xüsusi peşə motivlərinin, maraq və
meylərinin real vəziyyətinin qabaqcadan öyrənilməsi;
-şagirdlərin fəaliyyət prosesində öyrənilməsi;
-şəxsiyyətin təşəkkül prosesində öyrənilməsi;
Şagird şəxsiyyətinin bu istiqamətlərdə öyrənilməsi sinif rəhbəri və
məktəb psixoloquna aşağıdakı bir sıra suallara cavab tapmaqda kömək edir:
 Şagirdlər hansı əmək sahəsinə, peşəyə maraq göstərirlər?
 Onların maraq və meyillərinin real vəziyyəti necədir? Kim hansı peşəyi
seçmək istəyir?
 Şagirdlər müxtəlif fəaliyyət: dərs, əmək işləri, dərnək məşğələləri, praktik
işlər, sinifdənkənar tərbiyə prosesində hansı əmək və peşə sahələri ilə
maraqlanırlar?
 Şagirdlərin fənn maraqları ilə peşə, ixtisas maraqlarının uyğunluq səviyyəsi
necədir?
 Ötən müəyyən müddətlə müqayisədə şagirdlərin peşəmaraq və motivlərində
hansı dəyişikliklər olmuşdur?
 Şəxsiyətin təşəkkülü prosesində peşə niyətlərinin dəqiqləşdirilməsi və
konkretləşdirilməsi necə olmuşdur?
Şagirdlərin peşəseçməyə hazırlanması bu prosesin həm düzgün
lahiyələşdirilməsi, həmdə onun sistemli şəkildə həyata keçirilməsi
kompleksindən ibarətdir. Məhz bu iki istiqamət, yəni, ayrı-ayrı proseslərin
sistemli, ardıcıl layihələşdirilməsi və onun reallaşdırılması bu problemin həllini
pedaqoji texnologiyaların tələbləri səviyyəsinə qaldırır. Bu da sosial
əhəmiyyətli belə bir problemin elmi şəkildə həll edilməsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
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РЕЗЮМE
НИЗАМИ ГУЛИЕВ,
РОВШАН БАГИРОВ,
ДАШГЫН ГУРБАНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
УЧЕНИКОВ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
Педагогические технологии в работе по профориентации имеют
важное значение при подготовке к выбору профессии. К решению этого
вопроса следует подходить последовательно и взвимосвязанно. При этом
должна быть учтена технологическая последовательность. Следует
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учесть, что информация о профессиях и выборе профессий у учеников
должна быть комплексной.
Ключевые слова: профессия, ученик, педагогический, их выбор
профессии, технологический, учебно-воспитательный, педагогическая
технология, процесс, вид, удовольствие, специальность, школа
SUMMARY
NIZAMI GULIYEV,
ROVSHAN BAGIROV,
JOSHGUN GURBANOV
PEDOGOGICAL TECHNOLOGIES OF PUPILS PROFESSION
CHOICE PREPARTION
Pedagogical technologies in profession directed work of students is of great
importance in choosing profession. It would be more right to approach it
systematically, mutually and connected form of the solution to this issue.
Technological succession of profession choice preparation of students should
be taken into account.
Information about professions and choosing profession of the pupils must
be comprehensive.
Key words: profession, pupil, pedagogical, choosing profession,
technological training-upbringing, pedagogical technology, process, kind, taste,
profession, school
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN VII SİNİFLƏRİNDƏ
COĞRAFİYA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ İKT-DƏN İSTİFADƏ
TƏCRÜBƏSİNDƏN
XXI əsr kompyüter texnologiyaları əsridir. Hal-hazırda informasiyakommunikasiya texnologiyalarıdan (İKT) istifadə ümumitəhsil məktəblərində
təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir tələblərə uyğunlaşdırılması və
şagirdlərin təhsil materiallarını dərindən mənimsəməsi üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. VII sinifdə coğrafiya tədris prosesində dərsin mövzusuna uyğun
olaraq kompyuter, elektron lövhə, elektron dərslik və internet resursları geniş
istifadə olunur. Bu vasitələrdən istifadə dərsin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
ilə yanaşı, şagirdlərdə bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasında da
mühüm rol oynayır. İKT-ə əsaslanan təlimin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
müəllimin bu vasitələrdən istifadə etmək qabiliyyətindən asılıdır.
Açar sözlər: elektron lövhə, resurslar, informasiya texnologiyaları,
şagird, müəllim, multimedia dərslikləri, coğrafi ensiklopediya, kompüter
Aktuallıq.Dərsin keyfiyyəti onun keçirilmə texnologiyasından asılı
olduğu kimi, bu keyfiyyəti yaradan isə ömür boyu durmadan öyrənən, yenilik
yaradan və yeniliyi təhsildə tətbiq edən əsas qüvvə müəllimdir. Buna görə də
müəllim yorulmadan öz üzərində çalışmalı, müasir təlim texnologiyaları
haqqında geniş bilik və bacarığa malik olmalı, bu texnologiyalardan dərs
prosesində səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdır. Müəllim bilikləri şagirdlərə
çatdırmaq və bacarıqlar yaratmaq texnologiyalarını bilməlidır. Bu zaman onun
keçdiyi dərs maraqlı və faydalı ola bilər. Bu baxımdan müraciət etdiyimiz
mövzu aktuallıq təşkil edir.
Təhlil.Müasir dövrdə təlimin keyfiyyətini artırmaq üçün İnformasiya
Kommunikasiya Texnologiyasından (İKT) istifadə etməklə qurulan təhsil
modeli pedaqoji kadrlar qarşısında bir sıra vəzifələr və tələblər qoyur. Bu
tələblərdən əsası müəllimlərdən öyrətdikləri fənnin məzmun və məqsədinə
uyğun olaraq şagirdlərin harmonik inkişafını təmin edən texnologiyalar seçib
tətbiq etməkdən ibarətdir [2, s. 4-5]. Komputer, elektron lövhə, elektron
dərslik, internet resursları müəllim üçün təkcə təlim vasitəsi deyil, həm də
şagirdin yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişafı üçün bir vasitədir. Bu vasitələrlə
tədris materialları şagirdlərə müxtəlif formalarda təqdim olunur. Nəticədə dərs
prosesi maraqlı keçir, şagird dərsi yaxşı mənimsəyir, müəllim isə şagirdlərə
öyrətdiyi biliklər əsasında onlarda bacarıqlar formalaşdırır. Ümumtəhsil
məktəblərində İKT-dən istifadə olunması şagirdlərə danışıq, dinləmə, cavab
vermə, təmkinlilik, dəyərləndirmə və s. kimi bacarıqlar aşılayır. Şagirdlərdə
müstəqil düşünmə, axtarıcılık, elmi texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən istifadə
etmək, fikir yürütmə bacarıqlarını artırır və yaddaşlarının möhkəmlənməsinə
imkan yaradır. Bir şərtlə ki, müəllim tədris prosesində İKT vasitələrindən
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düzgün və yerindəcə istifadə etsin. Yəni, İKT vasitələri çoxsaylıdır. Biz tədris
prosesində bunun hamısından eyni zamanda istifadə edə bilmərik. Bunun üçün
müəllim əvvəlcədən hansı İKT vasitəsindən nə cür istifadə etməyini evdə,
dərsə hazırlaşarkən planlaşdırmalıdır.
Coğrafiya fənninin tədrisində İKT vasitələri öz geniş imkanları ilə dərs
prosesini xeyli asanlaşdırır, onu dinamik və çevik edir. Şagirdin dərsə marağını
və istəyini stimullaşdırmağa imkan verir. Ümumtəhsil məktəblərində İKT-dən
istifadə edilməsinin şagirdlər üçün üstünlükləri aşağıdakılardır:
-Şagirdlərdə elektron bilik mənbələri ilə müstəqil işləmək bacarıqlarını
formalaşdırır;
-Təlimin məlumat sahəsi və mühiti xeyli genişlənir;
-Yeni öyrənilən tədris materialları ilə müstəqil işləmək imkanı yaranır;
-Tədris materialları komputerlə vizual şəkildə ötürülür;
-Dərsin təşkilində İKT-dən istifadə edilməsinin müəllimlər üçün üstün
cəhətləri vardır:
-İnformasiyanı mobil şəkildə və istənilən sayda əldə etmək, hazırlamaq və
ötürmək imkanı;
-Tədris fəaliyyətinə və tədris materiallarının mənimsənilməsinin nəticələrinə
nəzarəti həyata keçirmək;
-Böyük həcmdə informasiyanın saxlanılması, istənilən anda ötürülməsi və
işlənilməsi;
Coğrafiya fənnini tədris edən müəllim müxtəlif komputer proqramları ilə
tanış olmalı, onların funkiyalarını bilməli, tədris prosesində istifadə etməyi
bacarmalıdır [1, s.184]. Coğrafiya dərslərində istifadə edilən bəzi kompüter
proqramlara nəzər yetirsək:
1. Tədris proqramları- yeni biliklərin müxtəlif üsullarla verilməsidir.
Əsas növü elektron (multimedia) dərsliklərdir.
2. Trenajor proqramlar- bilik və bacarıqların formalaşdırılmasına və
möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Nəzəri materiallar öyrənildikdən sonra
istifadə edilir.
3. Nəzarətedici proqramlar- bilik və bacarıqların yoxlanılmasına,
nəzarətinə istiqamətləndirilib. Çoxlu yoxlama sualları, testlər və tapşırıqlar
verilir.
4. Nümayişetdirici proqramlar- təsviri xarakterli tədris materiallarının
əyani nümayişi həyata keçirilir. Buraya
illüstrasiyalar, fotoqrafiyalar,
animasiyalar daxildir.
5. Geoinformasiya sistemləri (GİS)- Yer səthi haqqında məlumatların
xəritədə göstərilməsi, təhlili və saxlanılmasıdır. İstənilən ərazi haqqında
müxtəlif məlumatların tez tapılmasına imkan verir.
6. Sorğu-məlumat proqramları- lazım olan meterialları internetə
qoşulmaqla əldə olunması, müxtəlif ensiklopodik nəşrlər də buraya daxildir.
VII siniflərdə coğrafiyanın tədrisində multimediya dərslikləri təlimin
imkanlarını genişləndirir. Bu yolla tədris materialları şagirdlərə müxtəlif
formalarda təqdim olunur ki, nəticədə dərs prosesi yadda qalan olur. Elektron
(multimediya) dərslikləri təlim prosesində coğrafiyanın dərinləşdirilmiş şəkildə
öyrənilməsi üçün əlavə materiallara malikdir. Bunlara sorğu materialları,
praktik işlər və s. daxildir. VII siniflərdə “Yer kürəsinin kartoqrafik təsviri”
bölməsini tədris edən zaman multimediya dərsliklərindən istifadə etmək dərsin
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yadda qalan və səmərəli təşkilinə xidmət edir. Müəllim bu vasitələr əsasında
şagirdlərə yeni biliklər verməklə onlarda bu biliklər əsasında bacarıqlar
yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, müəllim şagirdlərdə biliklər əsasında
bacarıqlar formalaşdırmaqla yanaşı onlarda İKT vasitələri ilə işləmək
bacarıqları da aşılayır.
“Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti” mövzularının tədrisində
multimediyanın imkanlarından istifadə etməklə, xüsusilə Yer kürəsinin
fırlanmasına aid video süjetin nümayiş olunması dərsin şagirdlər tərəfində
dərindən mənimsənilməsi ilə nəticələnir. Video süjet vasitəsilə şagirdlərdə
Yerin hərəkət modeli, gecə-gündüzün yaranması, fəsillərin dəyişməsi kimi
ritmik prosesləri dərk edib fikir yürütmələrinə səbəb olur. “Yerin daxili
prosesləri” mövzusunun tədrisində komputer animasiyalarından istifadə daha
faydalıdır. İKT vasitələrindən istifadə etmək şagirdlərin həyatda görə
bilməyəcək hadisələri əyaniləşdirmək deməkdir.
Coğrafiya dərslərinin hazırlanmasında Microsoft Pover Point Office
proqram təminatından istifadə olunur. Bu proqram təminatı ilə təqdimatların
(slaydların) hazırlanması müəllimin komputer vasitəsilə öz bacarıq və
yaradıcılıq fəaliyyətinin nümayiş etdirməsidir. Müəllim standart dərsliklərdə
olmayan, özü tərəfindən düşünülmüş maraqlı məsələ və tapşırıqları
komputerdə təqdimat şəklində hazırlaya bilər. Coğrafiya dərsliyinin istənilən
məzmun standartında təqdimat hazırlamaq mümkündür.
Bundan başqa çayların ekoloji vəziyyəti ilə bağlı olan mövzunun tədrisi
prosesində çayları çirkləndirən mənbələr və eləcə də çirklənmə ilə əlaqədar
yaranan problemləri şagirdlərə çatdıran zaman video süjetlərin nümayiş etdirilməsi və ya təqdimatların hazırlanması zəruridir. Çünki ekoloji problemlərin
tədrisində təşviqat, təbliğat vasitələri ilə şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmaqla
ekoloji hisslərə yiyələnməkdə və ətraf mühiti dərk etməkdə böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Coğrafiya dərslərinin tədrisində MİMİO interaktiv qurğusunun da rolu
böyükdür. Mimio ilə aparılan işin effektivliyi müəllimin qurğunun
imkanlarından istifadə bacarığından asılıdır. Komputerin ekranında lazımi
proqramlar olsa da, lakin onun ölçüsü bütün sinif uşaqlarının eyni anda
informasiyanı izləməsinə imkan vermir. Buna görə də sinif otaqlarında dərsin
tədrisi üçün elektron lövhələrdən istifadə olunur. Lakin dərs prosesində
faylları dəyişməyə ehtiyac duyulur. Bu zaman Mimio proqramına ehtiyac
duyulur.
Mimio dərsləri maraqlı edərək şagirdlərin motivasiyasını daha da artırır.
Müəllim yazı taxtasının imkanlarından istifadə edərək tədris materialını müxtəlif cür təqdim edə bilir. Məsələn: obyektlərin yerini dəyişdirərək, rənglərlə
işləyir. Dərs prosesində şagirdlərin diqqətini cəlb etmək üçün "projektor" aləti
və "elektron pərdə" funksiyalarından da istifadə etmək olar [1, s.188].
"Prejektor" aləti və "elektron pərdə" funksiyalarından istifadə edərək
informasiyanı istədiyimiz kimi açmağa, elektron mürəkkəblə istənilən əlavənin
və ya saytın üstündə qeydlər edərək materialın izahına kömək edir.
Müasir dövdrə coğrafiya dərslərində istifadə olunan əyani vasitələrindən
biri də interaktiv xəritələrdir. Bu tip xəritələr müəllimin qarşısında daha geniş
imkanlar açaraq dərsi daha canlı, müasir, səmərəli və maraqlı edir. İnteraktiv
xəritələr bir növ üst-üstə qoyulmuş xəritələr təbəqəsi kimi təsəvvür yaradır.
Təsvir edilən ilkin xəritəyə verilmiş şərti işarələrin köməyi ilə istənilən
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məlumat və təsviri gətirmək, çıxarmaq mümkündür [1, s.189]. Xəritədə
istənilən ərazini böyütmək və kiçiltməklə diqqəti yönəltmək, təsvir və yazılar
nümayiş oluna bilər. VII sinif Coğrafiya dərsliyində verilmiş "Azərbaycanın
çayları və gölləri", "Xəritədə nöqtələrin coğrafi mövqeyinin təyin edilməsi"
mövzuların tədrisində interaktiv xəritələrdən istifadə etmək səmərəli olar.
Nəticə. Apardığım müşahidə və təcrübələrdən məlum olur ki, müəllimlər
coğrafiya dərslərində İKT vasitələrindən istifadə etməklə ənənəvi metodikadan
fərqli olaraq daha geniş məlumatlar verir. Prosesin daha maraqlı və axarlı
olmasına şərait yaratmaqla dərsi səmərəli təşkil edir. Konkret mövzunu əlavə
dəyərlərlə şagirdlərə çatdırır. Onlarda insanlara, təbiətə məhəbbət oyatmaqla
ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərini aşılayır dərsdə təbiəti mühafizə və təbii
sərvətlərin qorunması məsələlərinin geniş şəkildə şərh olunması və İKT
vasitələrindən məqsədli istifadə olunması nəticəsində şagirdlər təbii sərvətlərin
qorunmasının zəruriliyini şüurlu sürətdə dərk edirlər. Bu isə onlarda təbiəti
mühafizə etmək, ona qayğı ilə yanaşmaq hislərini daha da gücləndirir.
Hər bir fənn müəllimi öz dərslərinə interaktiv təlim metodlarını və İKTni tətbiq etməklə öz zamanının tələbinə uyğun şəkildə qurmağı bacarmalıdır.
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РЕЗЮМЕ
УЛЬВИЯ ИСКЕНДЕРОВА
ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ГЕОГРАФИИ В VII КЛАССАХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
ХХ век – это век компьютерных технологий. В это время большое
значение имеет использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) для повышения качества обучения в общеобразовательных школах, его соответствия современным требованиям и глубокого
усвоения учебного материала учащимися. В процессе преподавания
географии в VII классе в соответствии с темой урока используются
компьютер, электронное табло, электронный учебник, интернет-ресурсы.
Использование этих инструментов, наряду с повышением качества урока,
играет важную роль в формировании знаний, умений и навыков у
учеников. Повышение качества обучения с применением ИКТ зависит от
способностей учителя использовать эти средства.
Ключевые слова: электронный ресурс, информационные
технологии, ученик, учитель, мультимедийные учебники, интерактивные
карты, компьютер
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SUMMARY
ULVIYYA ISGANDAROVA
FROM THE EXPERIENCE OF ICT USAGE IN THE VII FROM
GEOGRAPHY TEACHING OF SECONDARY SCHOOLS
The 21 st century is the age of computer technology. At this time, the
use of information and communication technologies (ICT) is of great
importance to improve the quality of education in secondary, its compliance
with modern requirements and in-depth learning of educational material by
students. In the process of teaching geography in VII from, in accordance with
the theme of the lesson, a computer, an electronic scoreboard, an electronic
textbook, and Internet resources are used. The use of these tools, along with
improving the quality of the lesson, plays an important role in shaping students'
knowledge, skills and habits. Improving the quality of ICT-based learning
depends on the ability of the teacher to use these tools.
Key words: electronic scoreboard, information technologies, student,
teacher, multimedia textbooks, geographical ensyclopedia, computer
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XX ƏSRİN SONU – XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANIN
SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFININ TƏDQİQİNƏ DAİR
Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan diyarı çox mürəkkəb,
keşməkeşli inkişaf yolu keçmişdir. Heydər Əliyev siyasətinin ana xəttini təşkil
edən quruculuq missiyası ölkəmizin digər regionlarında olduğu kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da 1996-cı ildən etibarən müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirilməyə başlandı. Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov 1995-2019-cu illərdə
Muxtar Respublikada sosial-iqtisadi həyatda, ictimai mühitdə, elm və təhsilin
inkişafında, ordu quruculuğunda gərgin iş aparmış, böyük nəticələrə nail
olunmuşdur. Göründüyü kimi, blokada şəraitində yaşasa da, Naxçıvan Muxtar
Respublikası hərtərəfli inkişafa nail olub.
Açar sözlər: diyar, bölgə, sosial-iqtisadi, ticarət, iqtisadiyyat, sənaye,
energetika
Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan diyarı çox mürəkkəb,
keşməkeşli inkişaf yolu keçməklə, həm də qəhrəmanlıqlarla zəngin bir tarix
yaşamışdır. Tarixin bütün mərhələlərində öz övladlarının səyləri nəticəsində
bölgə ərazisi düşmən basqınlarından qorunmuş və inkişaf etdirilmişdir. XX
əsrin 80-ci illərinin sonlarında Muxtar Respublikanın qarşılaşdığı vəziyyət,
üzləşdiyi çətinliklər qorxmaz və igid övladların bacarığı ilə aradan qaldırıldı.
Xüsusilə 90-cı ilin yayında dünya miqyaslı siyasi xadim Heydər Əliyevin
Naxçıvana gəlməsi, yerli əhali ilə birlikdə olması bu diyarı gələcək bəlalardan
qurtardı, əhalinin inam və mübarizəsinə güc və qüvvət verdi. Həqiqətən də 90cı illərin əvvəllərində Naxçıvana ermənilərin basqınları bölgədə çox mürəkkəb
və təhlükəli vəziyyət yaratmışdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi, bu görkəmli siyasi xadimin
yeritdiyi uzaqgörən və ağıllı siyasət bölgəni və əhalini gözlənilən bəlalardan
xilas etdi.
1991-ci il oktyabr ayının 18-də müstəqilliyini elan etdikdən sonra
Azərbaycan xalqı özünün çox çətin günlərini yaşayırdı. Bir tərəfdən 70 il
davam edən kommunist üsul- idarəsindən miras qalmış zəhərli təbliğat, iqtisadi
gerilik, bir tərəfdən də müstəqillik qazanandan sonra hakimiyyət uğrunda
kreslo çəkişmələri və bununla əlaqədar dağıntılar, ölkənin parçalanma
vəziyyətinə düşməsi, eləcə də ölkəyə erməni təcavüzü Azərbaycanın əldə
etdiyi müstəqilliyin məhvi təhlükəsini yaratmışdı.
Belə bir şəraitdə Azərbaycanı bu vəziyyətdən xilas etmək üçün geniş
dünyagörüşə, möhkəm iradə, qeyrət, təşəbbüs və lazımi hazırlığa malik bir
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rəhbər tələb olunurdu. Ona görə uzun illər boyu xalqa ləyaqətlə xidmət edən,
ürəyi vətən eşqi ilə döyünən, dünyaya öz qüdrətini nümayiş etdirən, Naxçıvan
MR Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Bakıya dəvət olundu
və 1993-cü ildə ikinci dəfə hakimiyyətə gətirildi. Müharibə şəraitinə, ağır
iqtisadi vəziyyətə, 1993-1995-ci illərdə olan təxribatlara baxmayaraq,
Azərbaycan yenidən bütün sahələrdə, о cümlədən dövlətçilik, ordu, mədəni,
iqtisadi və siyasi sahələrdə quruculuq yoluna qədəm qoydu. Çox keçmədi ki,
Azərbaycanın bütün regionlarında sabitlik yarandı. Yaradılmış bu sabitlik
başqa regionlarda olduğu kimi, Naxçıvanda da quruculuq işlərinin aparılmasına
geniş yol açdı.
Bu quruculuq işlərinin həyata keçirilməsində kadr məsələsi xüsusi rol
oynayır. Ona görə möhtərəm Heydər Əliyevin başqa regionlarda olduğu kimi,
Naxçıvanda da apardığı kadr siyasəti taleyüklü məsələlərin həllində əsas rol
oynadı.
Bu mənada qısa müddətdə xalqın rəğbətini qazanan Ali Məclisin Sədri
Vasif Talıbov Naxçıvanda quruculuq işlərinin miqyasının genişlənməsinə nail
oldu.
Heydər Əliyevin quruculuq ideyasına söykənən Ali Məclisin Sədri Vasif
Talıbov ilk növbədə 1982-ci ildən tikintiləri dayandırılmış və dağılmaq
təhlükəsində qalan obyektlərin bərpası qayğısına qalmışdır. Bu cür bərpa
obyektlərindən Naxçıvan şəhərindəki Ticarət-Tədris Mərkəzinin, Naxçıvan
Dövlət Universiteti üçün 1600 yerlik tədris korpusunun, Naxçıvan Hava
Limanının, Şərur rayonundakı Sərxanlı kənd məktəbinin, Babək rayonundakı
Nehrəm, Cəhri və Sirab kənd məktəblərinin, Ordubad rayonundakı Əylis kənd
mədəniyyət evinin tikintilərini misal göstərmək olar. Bu cür obyektlər Ali
Məclisin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi sahəsində qısa bir müddətdə yüksək
keyfiyyətlə bərpa edilərək xalqın istifadəsinə verildi. Beləliklə, möhtərəm
Heydər Əliyevin siyasətinin ana xəttini təşkil edən quruculuq missiyası
ölkəmizin digər regionlarında olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında
da 1996-cı ildən etibarən müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməyə başlandı. Blokada
şəraitində olan Muxtar Respublikada 1991-1992-ci illərdə enerji çatışmazlığı
və qışın sərt keçməsi ilə əlaqədar ağaclar kəsilib yandırılmış, yaşıllığa ciddi
zərbə vurulmuşdu. Məhz yaşıllığa vurulan bu zərbəni aradan qaldırmaq üçün
Heydər Əliyev hələ Azərbaycanda ikinci hakimiyyətindən əvvəl,
hakimiyyətinin Naxçıvan dövründə, yəni 1992-ci ilin yazından etibarən
yaşıllaşdırma ayının keçirilməsi barədə qərar vermişdi. Ali Məclisin Sədri
Vasif Talıbovun rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş Naxçıvan Muxtar
Respublika Ali Məclisinin 9 fevral 1996-cı il, 4 mart 1997-ci il, 9 mart 1998-ci
il, 23 mart 1999-cu il müşavirələrinin qərarları, habelə 17 fevral 2000-ci il və
15 mart 2001-ci il tarixli sərəncamları ilə yaz və payız mövsümlərində muxtar
respublikada yaşıllaşdırma və abadlıq aylığı keçirilməsi işi bir ənənə halına
çevrildi. Görülmüş işlərin hesabına yaşıllıq zolaqlarının əhatə dairəsi
genişləndi və parklar salındı.
İftixar hissi ilə demək olar ki, blokada şəraitində olan Naxçıvanda yanacaq
çatışmazlığı üzündən meşələr doğranıb sıradan çıxsa da, 1995-2000-ci illər
ərzində Muxtar Respublikada meşələrin sahəsi bərpa edilmiş, ağaclar
əkilmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan, öz
doğma torpağı Naxçıvanda 1996 və 1999-cu illərdə səfərdə olan zaman burada
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keçirilən ümumdövlət əhəmiyyətli tədbirlərdən olan dahi Azərbaycan şairi
Hüseyn Cavidin monumental abidəsinin açılışı və muxtar respublikanın 75 illik
yubileyində etdiyi nitq və çıxışlarında son illərdə aparılan abadlıq və quruculuq
işlərindən məmnun olduğunu bildirmişdir. Ulu öndər Muxtar Respublika
rəhbərinin bu sahədəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək böyük qürur hissi
ilə demişdir: «Əgər Naxçıvanda belə bir ağır vəziyyətdə məktəb binası tikilə
bilirsə, buraya daş gətirmək mümkün deyil, burada kərpic zavodu, mişar daşı
və başqa şeylər yoxdur, əgər xəstəxana, universitet binaları tikilirsə, bəs başqa
yerdə niyə tikilmir? Demək, bu, təşəbbüsdən, fədakarlıqdan asılıdır. Şübhəsiz,
naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf
edir və Naxçıvanda bütün sahələrdə quruculuq prosesi gedir». Həmçinin ölkə
prezidenti 1998-1999-cu illərin buraxılış obyektləri olan akademik Zərifə
xanım Əliyeva adına Naxçıvan şəhər poliklinikasının, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin yeni tədris korpusunun, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
məktəbin Naxçıvan filialının, Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyinin,
Naxçıvan şəhərində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində
Ticarət-Tədris Mərkəzinin və digər obyektlərin açılışı zamanı söylədiyi fikirlər,
etdiyi tövsiyələr Muxtar Respublikanın gələcək inkişafının strategiyasını
müəyyənləşdirmişdir.
Heydər Əliyev məktəbindən bəhrələnən və onun quruculuq ideyasına
söykənən Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov 1995-2001-ci illərdə muxtar
respublikada sosial-iqtisadi həyatda, ictimai mühitdə, elm və təhsilin
inkişafında, ordu quruculuğunda gərgin iş aparılmış, böyük nəticələrə nail
olunmuşdur. Ona görə bu beş il, sadəcə desək, muxtar respublikanın yenidən
və tamamilə Heydər Əliyev quruculuq xəttinə qayıdış dövrü kimi tarixə daxil
olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 2000-ci il fevral
ayının 10-da keçirilən birinci çağırış yeddinci sessiyasında 1995-ci ildən ötən
beş il ərzində əldə olunmuş nailiyyətlərdən danışarkən Ali Məclisin sədri Vasif
Talıbov qeyd etmişdi ki, «Biz bu nailiyyətlərə birincisi, ölkə rəhbəri, möhtərəm
Heydər Əliyevin 1969-cu ildən başladığı quruculuq və inkişaf konsepsiyasını
davam etdirməyimizlə, ikincisi, 1990-1993-cü illərdə siyasi fəaliyyətinin
Naxçıvan dövründə işləyib hazırladığı muxtar respublikanın uzun müddətə
hesablanmış inkişaf proqramına əməl etməyimizlə, onun icrasını həyata
keçirməyimizlə nail olmuşuq». Göründüyü kimi, bu quruculuq missiyasının
prinsipiallıqla həyata keçirilməsi ilə muxtar respublikada bütün sahələr üzrə, о
cümlədən sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman,
nəqliyyat, tikinti, abadlıq və s. kimi sahələrdə inkişaf yüksək səviyyəyə
qaldırılmışdır.
1995-2001-ci illərdə muxtar respublika iqtisadiyyatının sənaye, tikinti,
nəqliyyat və energetika bazasının inkişafı və müasirləşdirilməsi, fəaliyyətin
üstün istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. 1996-2000-ci illərdə bu sahədə
yaranmış durğunluq tamamilə aradan qaldırılmışdır. Muxtar respublikanın
blokada şəraitində olmasına, xammalın və materialın daşınması sahəsində
çətinliklərə baxmayaraq, Alt Trikotaj, Tikiş və Mebel fabriklərinin, emal
müəssisələrinin, elektrotexnika zavodunun fəaliyyəti bərpa edilmişdir.
Görülmüş tədbirlər nəticəsində təkcə sənaye müəssisələrində 3000 yeni iş yeri
yaradılmış, istehsal olunan malların çeşidi artırılmışdır. Şüşə qablar zavodunda
energetika sənayesi üçün keramik izolyatorların, dəmir-beton zavodunda beton
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elektrik dirəklərin, yol kənarına döşəmək üçün beton plitələrin və digər
məmulatların istehsalına başlanılmışdır.
1995-2000-ci illərdə muxtar respublikanın iqtisadiyyatında yeni istehsal
münasibətlərinin fəaliyyət dairəsinin daha da genişləndirilməsi, aparılan
islahatlar nəticəsində özəlləşdirmə prosesinin dərinləşdirilməsi, torpağın onu
əkib-becərənlərin ixtiyarına verilməsi və xidmət sahələrində yaranan müsbət
meyillər xeyli möhkəmlənmiş, sahibkarlığın inkişafına etibarlı şərait
yaradılmışdır.
Torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi ilə yanaşı, aqrar sahədə əmlakın
özəlləşdirilməsinə də diqqət xeyli artmışdır.
Muxtar respublikada aqrar islahatın Azərbaycanın bütün bölgələrindən
əvvəl aparılması hesabına əkinçilik və maldarlıq sahələrində məhsul artımı
ildən-ilə çoxalmış, çatışmayan problemlər aradan qaldırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafında nəqliyyat, rabitə
və energetikanın özünəməxsus rolu və yeri vardır. Hər şeydən əvvəl bu onunla
əlaqədardır ki, Muxtar Respublika 1990-cı ildən iqtisadi və kommunikasiya
blokadası şəraitində yaşayır, təbii qaz və elektrik enerjisinin verilməsi
dayandırılmış, eləcə də 1990-cı ilin aprel ayından dəmir yolu və rabitə əlaqəsi
kəsilmişdi. Ona görə bu böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün çox ağıllı hərəkət
etmək və yorulmaq bilmədən iş görmək tələb olunurdu. Bu sahədə görülən
işlərin bir qismi, 1990-1993-cü illər arasında Naxçıvan MR Аli Məclisinin
Sədri olmuş Heydər Əliyevin dövrünə düşmüşdür. Həmin illərdə mövcud
çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə xeyli iş
görülmüş, İran İslam Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyəti ilə danışıqlar
aparılmış, gərgin vəziyyətdən çıxış yolları tapılmışdır.
1995-ci ildən 2000-ci ilin yanvar ayına qədər görülən tədbirlərlə əlaqədar
rayonlararası 111 ədəd, şəhər və rayon daxilində 154 ədəd olmaqla, cəmi 265
ədəd avtobus və mikroavtobus, 110 ədəd taksi, 367 ədəd yük maşını alınmışdır.
Muxtar Respublikada 1995-2000-ci illər arasında rabitə sahəsində də xeyli
iş görülmüşdür. Cənubi Koreyanın «DEU telekom» şirkəti ilə 1998-ci ildə
bağlanmış müqaviləyə əsasən Muxtar Respublikanın bütün yaşayış məntəqələri
əsasən telefonlaşdırılmış, abonentlər birbaşa Beynəlxalq Telefon Rabitə
sisteminə çıxmaq imkanı qazanmışlar. Telekommunikasiya sistemində aparılan
yenidənqurma işlərinin nəticəsində 35 mindən yuxarı elektron tipli xətt və
nömrə, eyni zamanda respublikanın bütün ərazisini əhatə edən mobil telefon
şəbəkəsi istifadəyə verilmiş, Azərbaycan televiziyasının peyk-rabitəsi vasitəsi
ilə Muxtar Respublikaya translyasiyası təmin olunmuşdur.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda həmişə elm, təhsil,
səhiyyə, idman və mədəniyyət yüksək səviyyədə inkişaf etmiş və buradan
çoxlu elm adamları, siyasi xadimlər, mədəniyyət nümayəndələri çıxmışdır.
Lakin SSRİ dağıldıqdan sonra yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət, təxribatçılıq,
pozuculuq siyasətləri nəticəsində Muxtar Respublikada hər sahədə olduğu
kimi, 1993-1995-ci illərdə elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində
də bir boşluq özünü göstərirdi. Həmin boşluğu doldurmaq üçün möhkəm iradə,
gərgin əmək və vətənpərvərlik hissi ilə yaşayıb fəaliyyət göstərən şəxsiyyətin
gərəkliyi tələb olunurdu.
Heydər Əliyev məktəbinin davamçısı Vasif Talıbovun 1995-ci il noyabr
ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsinə
seçilməsindən sonra başqa sahələrdə apardığı kimi elm və təhsilin inkişafı üçün
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də strateji tədbirlər hazırlayıb onun həyata keçirilməsi yollarını
müəyyənləşdirdi, təhsil sahəsində köklü kadr dəyişikliyi etdi.
İslahatların dərinləşməsində özəlləşmə prosesi həlledici əhəmiyyətə
malik idi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi, “Bu yol sərbəst bazar
iqtisadiyyatı, sərbəstləşmə proseslərinin davam etdirilməsi, sahibkarlığa,
təşəbbüskarlığa geniş imkanlar yaradılması yoludur. Həmin tədbirlərin hamısı
xalqa xidmət edir”.Qeyd etmək olar ki, 1995-ci ildən başlayaraq, əsası Heydər
Əliyev tərəfindən irəli sürülən özəlləşdirmə sahəsində çox geniş şəkildə iş
aparılmış, əsasən kiçik özəlləşdirmə başa çatmış, ticarət, ictimai iaşə, bütün
xidmət obyektləri, demək olar ki, iş adamlarının, sahibkarların əlində
cəmləşdirilmişdir.
1995-2000-ci illərdə Muxtar Respublikada aparılmış tikinti işlərinin
böyük əksəriyyəti sosial təyinatlı obyektlərə aid idi. Bu müddətdə 8 min yerlik
23 orta məktəb binası tikilmiş, 19 orta məktəb binası, 1 uşaq bağçası əsaslı
təmir edilmiş, ucqar dağ kəndlərində həkim ambulator məntəqələri yaradılmış,
10 muzey binası əsaslı təmir olunmuşdur.
Milli dövlətçiliyin inkişafı üçün ictimai-siyasi sabitlik mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Ona görə də həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1995-ci ildən
başlayaraq Azərbaycanda, о cümlədən onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvanda da ictimai-siyasi sabitlik yaradıldı, əhalidə olan qanunsuz silahlar
təhvil alındı. Bu sabitliyin təşəkkülü ilə sivil, demokratik idarəetmə modeli
təşəkkül tapdı. Muxtar Respublikada əsası 1990-cı ildə Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş sosial-iqtisadi inkişaf xəttinin ardıcıl surətdə davam
etdirilməsinə başlanılması ilə Naxçıvan şəhəri öz simasını dəyişməyə başladı.
Muxtar Respublikada 1995-2001-ci illərdə iqtisadiyyatın, sənaye, tikinti, rabitə
və energetika sahəsinin inkişafına üstünlük verilərək çox böyük nailiyyətlər
əldə edildi.
Bir sözlə, tam əminliklə demək olar ki, görkəmli dövlət xadimi,
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uğurla davam etdirilməsi nəticəsində bu
gün Naxçıvan Muxtar Respublikası sürətlə inkişaf edir, günü-gündən
çiçəklənir. Qarşıya qoyulan bütün vəzifələrin icra olunması, çoxşaxəli
iqtisadiyyatın formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlərin həyata
keçirilməsi, lazımi islahatların vaxtında aparılması, mühüm əhəmiyyətə malik
dövlət proqramlarının reallaşdırılması nəticəsində Muxtar Respublika
ölkəmizdə liderliyini qorumaqdadır.
Naxçıvanda mövcud olan yüksək potensialdan daha səmərəli istifadə
etməklə sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirmək, bu işdə
sahibkarlara hərtərəfli dəstək vermək, əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək,
sosial rifah halını daha da yaxşılaşdırmaq bu gün də dövlətimizin diqqət
mərkəzində olan əsas məsələlərdəndir. Bu isə uğurların davamlı olmasını
şərtləndirən amil kimi inkişafa stimul verir, yeni-yeni nailiyyətlərin əldə
edilməsinə yol açır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamları ilə
təsdiq edilmiş və icrası uğurla başa çatdırılmış “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2010-cu
illər)”, “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”, 2014-2015-ci illərdə
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”, həmçinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”, “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi Muxtar
Respublika iqtisadiyyatını gücləndirdi, kənd təsərrüfatının kompleks inkişafını
təmin etdi.
Əldə olunmuş uğurları və dinamik inkişafı xarakterizə edən mühüm
göstərici kimi ümumi daxili məhsul istehsalı 2019-cu ilin yanvar-fevral
aylarında 352 milyon 560 min 600 manat təşkil etmişdir ki, bu da 2009-cu ilin
müvafiq dövründəki göstəricidən 3,7 dəfə çoxdur.
2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında ümumi daxili məhsulun 51,8 faizi və
ya 182 milyon 610 min manatı məhsul istehsalından, 45,4 faizi və ya 160
milyon 237 min 900 manatı göstərilən xidmətlərin dəyərindən, 2,8 faizi və ya 9
milyon 712 min 700 manatı isə məhsula və idxala xalis vergilərdən əldə
olunmuşdur. 2009-cu ilin müvafiq dövründə ümumi daxili məhsulun 42,9 faizi
məhsul istehsalından, 52,1 faizi göstərilən xidmətlərin dəyərindən, 5 faizi
isəməhsula və idxala xalis vergilərdən yaranmışdır.
Sənaye ilə yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında mühüm sahə olan
kənd təsərrüfatının inkişafı da diqqətdə saxlanılmış, məhsul istehsalının həcmi
2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,3 dəfə artmışdır. Ümumilikdə,
2009-cu ildən 1 mart 2019-cu il tarixədək Muxtar Respublikada bütün
sahələrin inkişafına 8 milyard 717 milyon 667 manat vəsait yönəldilmişdir ki,
bunun da 7 milyard 841 milyon 919 min manatı tikinti-quraşdırma işlərinin
payına düşüb. Muxtar Respublikada iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi
sayılan sahibkarlığın inkişafı məqsədilə təkcə 2019-cu ilin yanvar-fevral
aylarında təsərrüfat subyektlərinə 2 milyon 483 min 600 manat dəyərində
kreditlər verilmişdir.
2019-cu ilin fevral ayının sonuna Muxtar Respublikada 383 növdə
məhsul istehsal olunmuşdur ki, bunun da 126 növü ərzaq, 257 növü isə qeyriərzaq məhsullarıdır. Əhalinin 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350
növdə məhsula olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilmişdir.
2009-cu ildən 1 yanvar 2019-cu il tarixədək muxtar respublikada 37 min
283 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 33 min 866-sı və ya 90,8 faizi daimi
iş yerləridir. Açılmış daimi iş yerlərinin 1488-i yeni yaradılmış müəssisə və
təşkilatlarda, 10 min 549-u mövcud müəssisə və təşkilatlarda, 46-sı fəaliyyəti
bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda, 21 min 783-ü isə sahibkarlıq
obyektlərindədir. Müqayisə olunan dövrdə yerli istehsalın inkişafını
xarakterizə edən digər bir göstərici kimi ixrac 10,2 dəfə artmış, idxal isə 32,1
faiz azalmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 29 mart
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 20192023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası və həyata
keçiriləcək digər tədbirlər iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafının təmin
edilməsinə, infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılmasına
yeni imkanlar yaradacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri olduğu
və dünyanın 70 ölkəsinin 5 mindən artıq şirkət və təşkilatını birləşdirən
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“Caspian European Club” 2017-ci ildə ölkədə həyata keçirilən iqtisadi
islahatların və sosial siyasətin nəticələrini əks etdirən Azərbaycan Respublikası
regionlarının illik investisiya reytinqini müəyyənləşdirdiyi zaman Naxçıvan
Muxtar Respublikası ən yüksək ümumi bal toplayaraq liderliyə yüksəlib.
Göründüyü kimi, blokada şəraitində yaşasa da, Naxçıvan Muxtar
Respublikası hərtərəfli və dayanıqlı inkişafa nail olub. Bütün bunlar ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin arzuladığı kimi Naxçıvanın uğurlu sosial-iqtisadi
tərəqqisi nəticəsində mümkün olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev bu barədə deyib: “...Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir.
Son illər ərzində muxtar respublikada böyük abadlıq-quruculuq işləri
görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə
çox sürətlə inkişaf edən respublikadır. Son 15 il ərzində respublikanın ümumi
daxili məhsulu on dəfəyə yaxın artıbdır. Bu, məncə, dünya miqyasında rekord
göstəricidir. Bütün uğurlar münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
rəhbərliyini, bütün sakinlərini ürəkdən təbrik etmək istəyirəm”.
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РЕЗЮМЕ
ЗАХМАТ ШАХВЕРДИЕВ
К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НАХЧЫВАНА В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКОВ
Нахчыванский
край,
являющийся
неотъемлемой
частью
Азербайджана, прошел очень сложный путь развития. Созидательная
миссия, составляющая лейтмотив политики Гейдара Алиева, как в других
регионах нашей страны, так и в Нахчыванской Автономной Республике
успешно осущестевляется. Под руководством Председателя Верховного
Меджлиса Васифа Талыбова в 1995-2019 годы в автономной республике
проведена напряженная работа и достигнуты большие результаты в ее
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социально-экономической жизни, общественной среде, развитии науки и
образования, области армейского строительства. В статье констатируется,
что несмотря на условия блокады, Нахчыванская Автономная Республика
добилась всестороннего развития.
Ключевые слова: край, регион, социально-экономический,
торговля, экономика, промышленность, энергетика
SUMMARY
ZAHMAT SHAHVERDİYEV
ABOUT THE STUDY OF NAKHCHIVANS SOCIAL-ECONOMIC
DEVELOPMENT AT THE END OF THE 20TH
AND BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Nakhchivan, an integral part of Azerbaijan, has passed a very
complicated, uneasy development period. The constructive mission of Haydar
Aliyev's policy, has been successfully implemented in Nakhchivan
Autonomous Republic since 1996, as in other regions of our country. Chairman
of the Supreme Assembly Vasif Talibov has achieved great results in 19952019, working intensively in the social-economic life, social medium, science
and education, and the army building in the autonomous republic. As it is seen,
the Nakhchivan Autonomous Republic has achieved a comprehensive development despite of being in a blockade condition.
Key words: land, region social-economic, regional, commercel,
economy, industry, energeties
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ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCANDA
MULTİKULTURALİZMİN SİYASİ BANİSİDİR
Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ölkə
qarşında duran əsas vəzifələrdən biri multikulturalizm və tolerantlıq
məsələlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi idi. Azərbaycanın İslam ölkəsi
olması ilə yanaşı, o həm də dünyəvi və çoxkonfessiyalı dövlətdir. Ölkəmizdəki
İslam dini tarixi və mənəvi irsinin, mədəniyyətinin və milli zehniyyətinin tərkib
hissəsi kimi qəbul edilir. Məqalədə Azərbaycanda multikulturalizm
ideyalarının reallaşdırılması və Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sahədəki
rolu barədə danışılır.
Açar sözlər: müstəqillik, multikulturalizm, islam, tolerantlıq, dünyəvi
dövlət, azərbaycançılıq
Bu gün öz əvvəlki çoxüzlülüyünü və çoxtərəfliliyini tədricən itirən dünya
bütövləşməyə doğru addım-addım yaxınlaşır. Müxtəlif ölkələrdə insanlar eyni
kommunal xidmətlərdən və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edir, eyni növ
paltar geyinir, eyni cür qidalanır, eyni televiziya verilişlərinə baxır, eyni
xəbərləri dinləyirlər. Müasir sivilizasiyaların yaratdığı texnologiyalar, əmtəə,
xidmətlər, informasiyalar və s. müxtəlif xalqların həyatına daxil olaraq onları
bir-birinə oxşar edir. Bu gün qloballaşma prosesini obyektiv əks etdirən ictimai
şüur forması olan qloballıq da insanların kollektiv təfəkkür tərzinə can
atdıqlarını, dünya sivilizasiyası ilə eyniləşdirmə tendensiyasını, artıq təkbaşına
inkişafın mümkün olmadığını, multikultural şüurun və öz maraqlarını dərk
edən sosial qrupların rol və əhəmiyyətinin artdığını göstərir.
Azərbaycan bu mühüm proseslə çox spesifik bir şəraitdə üzləşdi. XX əsrin
sonlarında imperiya buxovlarından azad olaraq siyasi müstəqillik əldə edən
ölkəmiz həm də iqtisadi, mədəni, mənəvi sahələrdə də müstəqilləşərək öz
milli-mədəni irsini qoruyub inkişaf etdirmək şansı qazandı. Lakin
müstəqilliyini qazandıqdan sonra dövlətimiz vətəndaş müharibəsi ərəfəsində,
müstəqilliyini yenidən itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Məhz Ümummilli lider
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi quruculuq siyasəti Azərbaycan xalqının milli
mənəviyyatına əsaslanan milli dövlətin əsaslarını formalaşdırmağa yönəldi.
Ulu öndər bununla da milli dəyərlərimizi təkcə milli varlığımızın yox,
həmçinin dövlət quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi dəyərləndirdiyini
bəyan etdi. Məlumdur ki, hər bir xalqın mövcudluğu onun ana dilinə, adətənənələrinə, öz mədəniyyətinə, tarixinə bağlılığından asılıdır. Azərbaycan xalqı
da bu günədək məhz zəngin milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı sayəsində
özünün mövcudluğunu və özünəməxsusluğunu qoruyub saxlaya bilmişdir.
Xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə gələn Ulu öndər Heydər
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Əliyevin bu məntiqə söykənərək müəyyənləşdirdiyi, milli maraqlara əsaslanan
mütərəqqi inkişaf strategiyası ölkədə sabitliyin, demokratiyanın qorunmasına,
bərqərar olmasına və davamlı yeni iqtisadi modelin formalaşmasına zəmin
yaratdı. Ən əsası isə böyük tarixi şəxsiyyət olan Heydər Əliyev prezident
seçildikdən sonra dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və dönməzliyi təmin
olundu. Ulu öndər öz nadir keyfiyyətləri sayəsində həmin mürəkkəb geosiyasi
dövrdə ölkəni vətəndaş qarşıdurması və hərcmərclik, dərin iqtisadi, mənəvi və
sosial-siyasi böhran vəziyyətindən çıxararaq, onu sabit inkişaf səviyyəsinə
qaldırmağa nail oldu. Ona görə də, Azərbaycan XXI yüzilliyə möhkəm siyasi,
iqtisadi və mədəni təminatlı bünövrə üzərində qədəm qoyaraq milli
təhlükəsizliyini, onun mühüm tərkib hissələri olan iqtisadi, enerji, ərzaq və
ekoloji təhlükəsizliyini qısa zaman kəsiyində təmin edə bildi və beləliklə, qısa
tarixi dövr ərzində qabaqcıl dünya dövlətləri arasında mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə yol açdı [1].
Bu dövrdə Heydər Əliyev müdrik siyasəti ilə həm də Azərbaycanda əsrlər
boyu formalaşmış çoxmədəniyyətlilik ənənəsini, multikultural dəyərləri,
tolerantlığı, insan hüquqlarının aliliyini özündə ehtiva edən son dərəcə
mütərəqqi milli-ideoloji konsepsiyanın konturlarını müəyyən edərək
Azərbaycanda multikulturalizm fenomeninin formalaşmasına nail oldu.
Azərbaycan xalqı müstəqillik qazandıqdan sonra əsas məsələlərdən biri də
ölkədə tolerantlıq və multikulturalizm məsələsinin dövlət tərəfindən nizama
salınması məsələsi idi. Çünki XX əsrin sonunda istər dünyada, istərsə də
postsovet məkanında milli münaqişələrin artdığı bir zamanda müstəqillik
yoluna qədəm qoymuş gənc bir dövlət üçün ən həssas məsələ tolerantlıq və
multikulturalizm məsələsi olduqca vacib məsələlər idi. Nəzərə alsaq ki,
Azərbaycan tarixən tolerantlıq və multikulturalizm diyarı olub və Azərbaycan
xalqının tarixi qədər onların da tarixi qədimdir, o zaman multikulturalizm və
tolerantlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi yeni qurulmada olan vətəndaş
cəmiyyəti üçün zəruri idi. Müdrik rəhbər uzaqgörənliklə insan təfəkküründə
baş verən böhranlı məqamlar içərisində ən önəmlisinin insan fikrinin və bəşəri
ideyaların transformasiyası olduğunu görürdü.
Azərbaycan İslam
ölkəsi olmaqla, dünyəvi
və çoxkonfessiyalı
dövlətdir. İslam dini ölkəmizdə tarixi-mənəvi irsin, mədəniyyətin, milli
mentalitetin ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilir. Azərbaycan tarixinin heç bir
dönəmində milli-dini zəmində qarşıdurmanın və ayrıseçkiliyin olmadığı nadir
ölkələrdəndir. Əsrlər boyu müxtəlif xalqların, dini konfessiyaların təmsilçiləri
Azərbaycanda dinclik və əmin-amanlıqda yaşamışlar. Ulu öndər Heydər
Əliyev deyirdi: “Bizim xalqımız həmişə dostluğu, qardaşlığı, mehribanlığı
möhkəmləndirməyə cəhd göstərmiş, insanların dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq onların arasında sülh və əmin-amanlıq, mehribanlıq əlaqələrinin
olmasına çalışmışdır” [2].
Ümummilli lider Heydər Əliyev haqlı olaraq multikulturalizm siyasətini
ölkənin demokratik inkişafının tərkib hissəsi hesab edirdi. O, Azərbaycan
ərazisində yaşayan milli azlıqların hüquq və azadlıqlarının, o cümlədən etnikmədəni dəyərlərinin qorunmasını demokratiyanın mühüm prinsipi olan
insanların hüquq və azadlıqlarının qorunmasından irəli gəldiyini göstərirdi. Ulu
öndərin rəhbərliyi ilə demokratik inkişaf yolu götürmüş Azərbaycan
Respublikası onun qeyd etdiyi kimi “dinindən, dilindən, irqindən asılı
olmayaraq Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının eyni hüquqlara malik”
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olmalarını təmin etməli idi. Buna uyğun olaraq konstitusiyanın yeni bəndləri
üzə çıxır və yaxud yeni sosial-siyasi münasibətlər rakursundan işıqlanırdı.
Tarixən dinlərin və mədəniyyətlərin, Asiya ilə Avropanın qovşağında yerləşən
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra da eyni funksiyanı
uğurla davam etdirir. Son illərdə ölkəmizdəki dini dözümlülük, tolerantlıq
mühiti Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlət-din münasibətlərinin təkmilləşməsi
sahəsində aparılan müdrik siyasətinə uyğun olaraq daha da möhkəmlənmiş,
ümumdövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Qədim
tarixə və zəngin ənənələrə malik olan xalqımızın xarakterik keyfiyyəti olan
multikulturalizmin və tolerantlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün hüquqi
baza yaradılmış və bu sahə dövlətin qayğısı ilə əhatə olumuşdur. Ulu Öndər
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını ortaya qoyması ilə Azərbaycanda tolerantlıq və multikulturalizmin daha da sürətlə inkişaf etməsinə geniş şərait yaratdı. Çünki multikulturalizm və tolerantlıq hər bir ölkənin altına qoyulmuş saatlı bir bombadır. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda yaşayan
milli azlıqlarla görüş keçirdiyi zaman demişdir ki, “mən milli azlıqlarla yox,
Azərbaycan xalqı ilə görüş keçirirəm”. Heydər Əliyev 2001-ci il noyabrın 9da Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında azərbaycançılığın
mahiyyətini məhz bu cür ifadə etmişdir: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas
ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə
qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı–Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq” [3, s. 5]
Ulu öndər həmişə öz çıxışlarında Azərbaycanın çoxmillətli ölkə olmasını,
etnik rəngarəngliyini və tolerantlığa böyük əhəmiyyət verməsini xalqımızın
böyük sərvəti hesab etmişdir: “Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim
sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür... Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı birləşdirsə,
bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və
sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün
millət və xalqların ümumi vətənidir. Azərbaycanlı sözü bizi həmişə
birləşdirib”.
Akademik Ramiz Mehdiyev özünün “Azərbaycançılıq – milli ideologiyanın kamil nümunəsi”adlı əsərində yazır: “Azərbaycançılığın məzmunca mahiyyətini müxtəlif xalqların, mədəniyyətlərin, ənənələrin, konfessiyaların üzvi şəkildə vəhdəti təşkil edir. Azərbaycançılıq keçmiş tarixi dövrlərin mifologiyasını, mədəni kodlarını və rəmzlərini mənimsəyərək onlardan yeni
ideyaları əsaslandırmaq və milli dövlətin inkişafının yeni vektorunu müəyyənləşdirmək üçün istifadə edir. İndi o, cəmiyyətimizdə ən qurucu və
dinamik qüvvədir. Azərbaycançılığın gücü həm də bundadır ki, o, fərdi
maraqları və meyilləri dövlətin siyasəti ilə birləşdirməyə və xalqın millimədəni eyniyyətini qoruyub saxlamağa qadirdir. Təbii ki, milli birliyə
mənsubluq hissi həyatın özünə də məna verir və onun əhəmiyyətini müəyyən
edir, qarşılıqlı məsuliyyət və ümumi işə bağlılıq hissini gücləndirir, tənhalıq və
qəriblik hissini aradan qaldırmağa kömək göstərir. Bu ideologiya
Azərbaycanda vahid cəmiyyət, vahid xalq formalaşdırır” [4, s. 4]
Akademik S.Xəlilov özünün “Heydər Əliyev və azərbaycançılıq
məfkurəsi" adlı kitabında yazır: “Bu məfkurə təkcə Azərbaycan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların, təkcə Azərbaycan dövlətinin maraqlarını deyil,
həm də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların milli-mənəvi maraqlarını
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ifadə edir. Eyni zamanda bütün azərbaycanlılar harada yaşamasından və hansı
ölkənin vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq, rəsmi vətənləri ilə yanaşı, həm
də özünün mədəni- mənəvi vətəni olan Azərbaycan Respublikasını düşünür,
onun nüfuzunu uca tuturlar”.
Azərbaycançılıq idologiyasının iqtisadi əsasları isə bunlardır:
Azərbaycanı xammal istehsal edən ölkədən hazır məhsul istehsal edən ölkəyə
çevirmək, iqtisadi islahatların milli maraqların qorunmasına yönəldilməsi,
dövlət mülkiyyətinin qorunması və s. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin istər ölkə,
istərsə də dünya miqyasında yüksək qiymətləndirilməsi azərbaycançılıq
ideologiyasının təbliğ olunması baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
Heydər Əliyev irsinin qorunması və təbliği, azərbaycançılıq ideologiyasının
təbliği istiqamətində həyata keçirilən müxtəlif tədbirləri təkcə bu dahi insanın
şəxsiyyətinə münasibətlə əlaqələndirmək olmaz. Bu tədbirlər böyüməkdə olan
gənc nəslin dövlətçilik duyğularının inkişaf etdirilməsi baxımından da çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmizdə bütün xalqların, toplumların ürəyi
eyni ritimdə vurur, fərqli dil və din mənsubları ortaq məxrəcə gələ bilirlər.
Azərbaycan minilliklər boyu müxtəlif xalqların azad, sərbəst və heç bir
maneə ilə rastlaşmadan yaşadığı bir məmləkətdir. Ölkəmizdə formalaşan
tolerantlıq mühitinin nəticəsidir ki, burada yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi
özünü azad və firavan hiss edir. Xalqımız qonaqpərvər, sülhsevər və humanist
olduğu üçün respublikamızda yaşayan digər xalqların nümayəndələri özlərini
hərtərəfli ifadə edə bilirlər. Azsaylı xalqların hüquqları hər zaman qorunub və
onlara ana dilini, mədəniyyətini, dinini yaşatmaq üçün şərait yaradılıb. Ona
görə də Azərbaycan ədəbiyyatının mədəniyyətinin, ictimai fikrinin formalaşmasında, eləcədə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında qeyriazərbaycanlılar da örnək ola biləcək vətənpərvərlik nümayiş etdirmişlər və
bu gün də bu davam edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi iradəsi
sayəsində Azərbaycan, tarixən, sahib olduğu tolerantlıq və multikulturalizm
ənənələrini hüquqi və siyasi müstəvidə yenidən bərpa etdi. Ulu öndər
Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçdi və
müdrik siyasəti ilə əsrlər boyu formalaşan çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf
etdirərək onu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı. Onun rəhbərliyi ilə
Azərbaycan xalqının multikultural ənənələrinin qorunması sahəsində həyata
keçirilən siyasi istiqamət hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir.
Müasir Azərbaycanın banisi Ulu öndər Heydər Əliyev olduğu üçün
əsrlər boyu ölkəmizdə formalaşan multikultural dəyərlər məhz onun
hakimiyyəti dövründə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyaraq geniş vüsət
almışdır. Azərbaycanda kultural mədəniyyətinin müasir tələbləri səviyyəsində
formalaşmasının, ölkədə sabitliyin və tərəqqinin əsas amil olduğunu nəzərə
alan ümummilli lider Heydər Əliyev multikulturalizmin siyasi və hüquqi
müstəvidə yerini müəyyən etmişdir. O, Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı
üçün dəqiq ideoloji hədəf seçmiş və uzaqgörən, müdrik siyasəti ilə əsrlər
boyu formalaşmış çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırmışdı. Azərbaycanda yaşayan hər bir
millətin, etnik qrupun nümayəndəsi vahid vətən olan Azərbaycan uğrunda
çalışması üçün güclü hakimiyyət və siyasi iradə tələb olunurdu. Məhz Ulu
öndər Heydər Əliyev siyasi müdrikliyi sayəsində bu gün Azərbaycanda
yaşayan bütün millətlər və bütün dini mənsubları rahat şəkildə yaşayır və
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öz adət - ənənələrinə, dinlərinə sadiqdirlər. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
iradəsi sayəsində Azərbaycan, tarixən sahib olduğu tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrini hüquqi və siyasi müstəvidə yenidən bərpa etdi. O,
Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf seçdi və
müdrik siyasəti ilə əsrlər boyu formalaşan çox mədəniyyətlilik ənənəsini
inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırdı. Onun rəhbərləyi ilə
Azərbaycan xalqının tolerantlıq və multikultural ənənələrinin qorunması
sahəsində həyata keçirilən siyasi istiqamət bu gün uğurla inkişaf edir.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanımızda multikultural
məsələlərdə çox önəmli addımlar atmışdır. Belə ki, O, digər dinlərin və
xalqların xidmətlərini də həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. 1999- cu ilin
noyabrın 16- da ölkəmizdə fəaliyyət göstərən dini rəhbərlərlə görüşündə bu
anı xüsusi olaraq qeyd etmişdir: “Əlbəttə Azərbaycanda mövcud olan
millətlərarası, dinlərarası etnik vəziyyət yüksək qiymətə layiqdir. Bu hamının–
həm azərbaycanlıların, həm rusların, həm ukraynalıların, həm yəhudilərin, həm
də digər millətlərdən olan insanların, o cümlədən bizim dini konfessiyaların
Azərbaycanda başlıca dini olan islam dininin, xristian pravoslav, yəhudi
dinlərinin səyləri ilə əldə edilmişdir”.Azərbaycan Respublikası çoxmillətli bir
dövlət olduğundan burada müsəlmanlarla yanaşı başqa dinlərə mənsub olan
vətəndaşlar da yaşayır. Azərbaycan müstəqil, demokratiya prinsiplərinə
mənsub olan bir dövlət kimi öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara, bütün
millətlərə, dinindən, irqindən dilindən, siyasi mənsubiyyətindən
asılı
olmayaraq azadlıq, hürriyyət imkanları verir. İslam dininin də multikultural
sahədə tarixdə görünməmiş hadisələri olmuşdur. Bunun təsirini Azərbaycanda
və hətta Qafqazda da biruzə verdiyini Heydər Əliyev belə demişdir: “Dünyada
çox yer vardır. Biz azərbaycanlılar İslam dini ilə fəxr edərək, eyni zamanda
heç vaxt başqa dinlərə qarşı mənfi münasibət göstərməmişik, düşmənçilik
etməmişik, ədavət aparmamışıq və heç bir başqa xalqı da öz dinimizə itaət
etməyə məcbur etməmişik. Ümumiyyətlə, başqa dinlərə dözümlülük, başqa
dinlərlə yanaşı və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşamaq islam dəyərlərinin
xüsusiyyətidir. Bu tarix boyu Azərbaycanda da, Qafqazda da öz əksini
tapmışdır. Azərbaycanda islam dini ilə yanaşı xristian dini də, yəhudi dini
də əsrlərlə birgə yaşayıb və indi də yaşayır” [4].
Təsadüfi deyildi ki, Roma Papası Bakıya səfərə gələrkən söylədiyi:
“Azərbaycanda dinlər arasında mövcud tolerantlıq və dözümlülük
münasibətləri dünyanın bir çox ölkələri üçün nümunə ola bilər ”- fikri dünya
üçün bir mesajdır. Bu gün Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları bütün
sahələrdə olduğu kimi multikulturalizm və tolerantlıq sahəsində də ölkə
Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan
dünyaya tolerantlıq nümunəsi ilə təqdim olunur. Ölkəmizdə mövcud olan
yüksək multikultural dəyərlər, tolerantlıq, bütün dünyəvi dinlərin sərbəst
şəkildə fəaliyyət göstərməsi Azərbaycanın xarici imicini formalaşdırır və eyni
zamanda bir vizit kart rolunu oynayır. Cənab Prezident İlham Əliyevin bu
sahədə apardığı uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan yüksək mədəniyyətə
malik olan və tolerant dövlət kimi dünyada tanınır. Azərbaycanın müxtəlif
humanitar sahələrdə təşkil etdiyi mütəmadi beynəlxalq toplantılar, konfranslar,
tədbirlər buna sübutdur.
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Bu gün Azərbaycan multikulturalizminin özəlliyi ondadır ki, multikulturalizmin bir sıra dünya dövlətlərində iflasa uğradığı bir dövrdə, şəraitdə
Azərbaycan Respublikası multikulturalizmi özünün dövlət siyasəti kimi bəyan
etmişdir. Azərbaycan dünyada tolerantlıq, sivilizasiyalar arasında dialoq
məkanı kimi qəbul edilir. Azərbaycançılıq ideologiyası, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin miqyasının genişləndirilməsi siyasəti müasir mərhələdə
Ulu öndərin layiqli davamçısı cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev
mərhələsi özünəməxsus dinamizmi ilə onun məzmununu daha da zənginləşdirməkdə, milli özünüdərk hissini gücləndirməkdə və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki mövqelərini yüksəltməkdədir. Prezident İlham Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını dövlətçiliyimizin siyasi və mənəvi sütunu kimi
xarakterizə edərək demişdir: “Bizi əsrlər boyu bir millət, bir xalq kimi qoruyan,
saxlayan dəyərlərimiz olmuşdur. Bu gün bu məsələyə çox böyük diqqət
göstərilir. Bu gün qloballaşan, çətinliklərlə üzləşən dünyada milli dəyərlərimiz
bizim dövlətçiliyimizin təməlini təşkil edir. Bizim dövlətçiliyimizin çox
möhkəm ideoloji əsasları vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim əsas ideoloji
dayağımızdır” [7, s.26-27].
Bütün bu tolerantlıq ənənələrinin dünyada təqdim edilməsi işində
Azərbaycan dövləti ilə yanaşı, dünyada maddi və qeyri-maddi irsin
qorunmasında və təbliğində böyük fədakarlıq göstərən xeyirxah əməlləri ilə əsl
islami dəyərləri təlqin edən bəşəriyyəti mərhəmətə, qarşılıqlı köməyə, sülhə
çağıran Heydər Əliyev Fondunun da böyük əməyi var. Azərbaycan
multikulturalizmi yalnız ölkə daxilində deyil, beynəlxalq aləmdə öz səmərəli
nəticələri ilə insanlara sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı hörmət bəxş etməyə
yönəldilmişdir. Əsrlər boyu iki dünyanın Avropa və Asiyanın təkcə coğrafi
deyil, həm də mədəni baxımdan “kəsişmə nöqtəsində” yerləşən Azərbaycanda
multikultural dəyərlərin qorunub saxlanılmasına xidmət edən siyasi kurs
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi uğurla aparılır. Və bu kursu həyata keçirməkdə
dövlətin yanında vətəndaş cəmiyyəti institutu olan Heydər Əliyev Fondu və
onun rəhbəri, birinci vitse prezidentimiz Mehriban Əliyeva durur. Tolerant
cəmiyyət modelinin özünəməxsus və nadir formasının yaranmasında, qorunub
saxlanmasında Heydər Əliyev Fondunun rolu danılmazdır. Heydər Əliyev
Fondu olduqca əhəmiyyətli, möhtəşəm proqramlar həyata keçirir. Bu proqramlar Azərbaycan multikulturalizminin bir ölkə çərçivəsində qapalı inkişafını
deyil, dünya çərçivəsində dinlərin və mədəniyyətlərin müxtəliflikləri şəraitində
fəaliyyət göstərməsini reallaşdırır. Bu ondan irəli gəlir ki, ölkəmizdə tarixən
formalaşmış tolerantlıq və dözümlülük Azərbaycan cəmiyyətini səciyyələndirən gözəl bir ənənəyə çevrilib. Heydər Əliyev Fondu isə fəaliyyəti ilə
müxtəlif xalqlar arasında humanizm, həmrəylik və dözümlülük kimi bəşəri
dəyərlərin bərqərar olmasına, ölkəmizdə formalaşmış gözəl ənənəyə töhfəsini
verməkdədir. Heç də təsadüfi deyildi ki, prezidentimiz cənab İlham Əliyev
istər ölkə hüdudlarından kənarda, istərsə də ölkə ictimaiyyətinin qarşısında
çıxış edərkən deyir: “Multikulturalizm ölkəmizdə hər bir insanın həyat tərzinə
çevrilmişdir.
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РЕЗЮМЕ
ИБРАГИМ ДЖАФАРОВ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГЕЙДАР АЛИЕВ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОСНОВОПОЛОЖНИК
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
После обретения государственной независимости азербайджанского
народа, основной задачой перед страной стояло регулирование
государством вопросов мультикультурализма и толеранства. Несмотря на
то, что Азербайджан является исламской страной, в тоже время она
также мировое и многоконфессиональное государство. Исламская
религия в нашей стране принимается как неотъемлемая часть
историческо-морального
наследия,
культуры,
национального
менталитета. В статье говорится о реализации идей мультикультурализма
в Азербайджане и о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в
этой сфере.
Ключевые слова: независимость, мультикультурализм, ислам,
толеранство, светское государство, азербайджанство
SUMMARY
IBRAHIM JAFAROV
THE GREAT LEADER HAYDAR ALIYEV IS THE POLITICAL
FOUNDER OF AZERBAIJANI MULTICULTURALISM
After gaining independence, one of the main tasks on the agenda of
Azerbaijan was the regulation of multiculturalism and tolerance by the country.
Along with being an Islamic country Azerbaijan is also a secular and multiconfessional state. The Islamic religion in our country is regarded as an integral
part of its historical heritage, culture, and national mentality. The article deals
with the realization of the ideas of multiculturalism in Azerbaijan and as well
as the role of national leader Haydar Aliyev in this field.
Key words: independence, multiculturalism, islam, tolerance, seculal
state, azerbaijanism
Məqalə daxil olmuşdur: 11 aprel 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 17 may 2019-cu il
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NAXÇIVAN - ZƏNGİN TARİXİN, İSLAM MƏDƏNİYYƏTİNİN
VƏ ÇAĞDAŞ DƏYƏRLƏRİN PAYTAXTI
Məqalədə Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvanın zəngin tariximemarlıq və türk-müsəlman mədəniyyəti abidələri, onların tarixi və müasir
vəziyyəti, dövlət səviyyəsində mühafizəsi və yenidən bərpa olunması, Naxçıvan
Muxtar Respublikası rəhbərliyi altında bu sahə aparılan məqsədyönlü,
kompleks və sistemli işin səciyyəsi, son zamanlar ardıcıl olaraq ölkə və
beynəlxalq səviyyəli bir sıra mühüm tədbirlərin təşkil edilməsi, beynəlxalq
arenada bu tədbirlərin işıqlandırılması, onların tarixi əhəmiyyət kəsb etməsi,
ölkə və bölgənin dünyada nüfuzunun möhkəmlməsində bu işlərin rolu və yeri,
çağdaş dəyərlərin tarixiliyi və digər məsələlər öz əksini tapmışdır.
Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, tarix, abidələr, mədəniyyət, dövlət
qayğısı, çağdaş dəyərlər
Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə
cəmləşdirən bir diyardır. Bu kiçik ərazidə həddindən çox dünya miqyaslı tarixmemarlıq abidələri yaşayıb və bu gün də yaşayır. Onların hər biri Azərbaycan
xalqının həm tarixini, həm mədəniyyətini, həm də adət-ənənələrini göstərən
abidələrdir.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri
Naxçıvan ərazisi antik, orta əsrlər, yeni və müasir dövr maddimədəniyyət nümunələri və tarixi abidələr ilə təkcə Azərbaycanın, türk-islam
aləminin deyil, həm də dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindəndir.
Aparılmış elmi tədqiqatlar sübut edir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yerləşdiyi ərazi bəşər sivilizasiyasının mühüm ocaqlarından biri olmuşdur. Bu
ərazi antik, orta əsrlər və müasir dövr mədəniyyət nümunələri və tarixi
abidələrlə - ilk insanların yaşadığı mağaralar, qədim yaşayış yerləri, qədim
şəhərlər, möhtəşəm qalalar, xatirə memarlığının ən mükəmməl nümunələri
olan türbələr və təkrarsız təbiət abidələri ilə zəngindir.
VIII yüzillikdən etibarən müsəlman şərqində təşəkkül tapan sufi təriqətləri Azərbaycanda və eləcə də Naxçıvanda geniş yayılmışdı. Bu təriqətlərə rəhbərlik edən şeyxlər bir sıra yaşayış məskənlərində öz yaşayış, ibadət, zikr və
təhsil mərkəzlərini qurur, ətraflarına müridlər toplayır, ideyalarını mənimsədir,
onlar vasitəsilə yerli əhali arasında və ətraf ölkələrdə yayırdılar. Orta əsrlərdə
Naxçıvanda çoxlu belə xanəgahlar yaradılmışdı. Bu xanəgahlardan Naxçıvan
və Ordubad şəhərlərindəki xanəgahları, Culfa bölgəsindəki Əlincəçay xanəgahını və başqalarını misal göstərmək olar. Məşhur sufi şeyxlərinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bu xanəgahlar müsəlman şərqinin böyük xanəgahları
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ilə sıx əlaqədə olmuş, Azərbaycanın və qonşu ölkələrin sosial-siyasi və ideoloji
həyatında mühüm rol oynamışlar.
Naxçıvanın tarix-memarlıq və mədəniyyət abidələri arasında Eldənizlər
dövrü tikintilərin özünəməxsus yeri vardır. Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin
yaranması Eldənizlər sülaləsinin banisi Atabəy Şəmsəddin Eldənizin adı ilə
bağlıdır. II Toğrulun ölumündən sonra hakimiyyətə gəlmiş sultan Məsud
(1135-1152) Eldənizi mərhum sultanın dul qalmış arvadı Möminə xatunla
evləndirir. 1136-cı ildə isə Arranı iqta kimi ona verib Bərdəyə yola salır.
Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvan vilayətini öz mülklərinə birləşdirir və
iqamətgahını Bərdədən Naxçıvana köçürür. O, sultan sarayından iqta aldığı
Arrandan başqa, Azərbaycanın bütün cənub rayonlarını, habelə Naxçıvanı
müstəqil idarə etməyə və öz adından pul kəsdirməyə başlayır. Atabəy
Naxçıvan vilayətini öz torpaqlarına birləşdirir və həmin dövrdən başlayaraq
Naxçıvan şəhəri və vilayəti Eldəniz nəslinin irsi iqtasına çevrilir. XI əsrin II
yarısından başlayaraq Naxçıvan şəhəri Səlcuq əmirlərinin əsas
iqamətgahlarından biri idi. Yaqut-əl Həməvinin Azərbaycanın böyük şəhəri
adlandırdığı “Naxçıvan (Nəşavə)” şəhəri artıq XII əsrin 40-cı illərindən
başlayaraq Eldənizlər sülaləsinin nümayəndələri olan Azərbaycan atabəylərinin
doğma (xass) mülk-tac şəhərinə çevrilir. Şəmsəddin Eldəniz ailəsi Möminə
xatun və övladları ilə birlikdə burada yaşayır.
Mənbələrdən bu da məlumdur ki, Sultanın anası və atabəyin arvadı olan
Möminə xatunın əsas iqamətgahı Naxçıvan şəhəri olmuşdur. 1175-ci ilin
noyabrında Şəmsəddin Eldənizin arvadı və Səlcuqlu tarixinin ən məşhur
xatınlarından olan Möminə xatun Naxçıvanda vəfat etmişdir. Azərbaycan
Atabəyləri dövlətinin siyasi həyatında mühüm rol oynayan bu ağıllı qadın
Naxçıvanda torpağa tapşırıldı. Atabəy Eldəniz onun qəbri üzərində məqbərə
tikdirməyə başladı. Lakin Möminə xatundan bir ay sonra zəmanəsinin böyük
siyasi xadimi, Azərbaycan Atabəylər dövlətinin yaradıcısı, bu dövlətin, eləcə
də Naxçıvanın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamış Şəmsəddin
Eldənizin özu də vəfat etdi. Məqbərənin tikintisi Atabəy Cahan Pəhləvanın
vaxtında başa çatdırıldı. Türbənin uca gövdəsini yuxarıda qapayan yazı
qurşağında – abidənin baş kitabəsində yazılmışdır: “...Bu məqbərəni dünyanın
elmli adil məliki, böyük qalib Şəmsəddin Nusrət əl-islam və vəl-müslimin
Cahan Pəhləvan Atabəy Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Atabəy Eldəniz... dünyanın
və dinin cəlalı, islamın və müsəlmanların namusu Möminə xatunın xatirinə
tikməyi əmr etdi!..”. Baştağ çərçivəsinin üstündə abidənin tikilmə tarixinin
“məhərrəm 582”-1186-ci ilin yaz cağı olduğunu aydınlaşdıran Ə.Ələsgərzadə
türbə yaxınlığında olmuş baştağın kitabəsindəki məlumata, eləcə də tarixi
qaynaqlara əsaslanaraq belə bir məntiqi nəticəyə gəlmişdi ki, “...türbə Cahan
Pəhləvanın ölümündən bir az öncə bitmiş, baştağ isə onun ölümündən sonra
tikilmişdir. Şübhəsiz ki, Cahan Pəhləvanın özü də bu türbədə dəfn edilmişdir”.
IX-XII əsrlərdə Azərbaycanda memarlıq sahəsində intibah baş verdi.
İslam dini Azərbaycan memarlığına yeni üslub gətirdi. Tarixi qaynaqlara
əsasən bu dövrdə Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində olduğu kimi Naxçıvan,
Ordubad və Culfa şəhərlərində, iri yaşayış məntəqələrində gözəl imarətlər,
məscidlər, minarələr, türbələr ucaldılmışdır. XII əsrdə Naxçıvanda memarlıq
özünün inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub, dövrünün “şeyxül-mühəndisi”
adlanan Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığı ilə yalnız Azərbaycan memarlığına
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deyil, Yaxın Şərq memarlığına da güclü təsir göstərib. Əcəmi Naxçıvani Yusif
Küseyir oğlu türbəsi, Möminə xatun türbəsi, Qoşaminarə, Cümə məscidi,
Darülmülk və başqa nadir memarlıq inciləri yaratmışdır ki, onlardan yalnız
ikisi dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Memarın ilk əsəri olan Yüsif Küseyir oğlu
türbəsinin qapısı üstündəki kitabədə yazılır: “Bu türbə xacə, şanlı rəis, dinin
zəkası, islamın camalı, şeyxlər başçısı Yusif Küseyir oğlunun sərdabəsidir”.
Dünya memarlığının nadir incilərindən olan və Naxçıvanın simvoluna çevrilən
Möminə xatun türbəsinin xarici səthləri müxtəlif ölçülü kərpiclərdən qurulmuş
ərəb əlifbasından ibarət kitabələr, həndəsi ornamentlər və gəc üzərində nəbati
təsvirlərlə bəzədilib. Onüzlü türbənin bütün üzləri kənarlardan “Yasin”
surəsinin ayələri ilə haşiyələnib. Türbənin daxilində, günbəzin iç tərəfində
yerləşdirilmiş dörd medalyon nəbati ornamentlərlə bəzədilmiş, onların
içərisində kufi xətlə kitabələr yerləşdirilmişdir. Daha çox dövrümüzə çata
bilmiş xatirə abidələrində – türbələrdə qalmış məhz bu nümunələr yeni dövrün
mədəniyyətində xalqın əski adət-ənənələrindən, zəngin mənəvi dünyasından
doğan elementləri özündə yaşadır. Müqayisələr göstərir ki, memar Əcəminin
bizə məlum ilk abidələrindən olan, xalq arasında “Atababa günbəzi” adı ilə
tanınan Yusif Küseyir oğlu türbəsinin gövdə hissəsinin səkkizüzlü inşa
edilməsi, Xaraba-Gilandan 1980-cı ildə açılmış sərdabənin xaricdən kub
şəkilli, daxildən isə səkkizbucaqlı tikilməsi [5, s. 394], vaxtı ilə Aza şəhərinin
bir məhəlləsi olmuş Der kəndi yaxınlığındakı “Der günbəzi” adlanan türbənin
səkkizgüşəli olması [4, s. 308] və nəhayət, Əcəminin şah əsəri Möminə xatun
türbəsindəki ulduzların 8 və 12 güşəli olması heç də təsadüfi deyildi.
Bu kitabələri oxumuş Ə.Ələsgərzadə belə nəticəyə gəlmişdir: “Onüzlü
türbənin bütün üzləri kənarlardan “Yasin” surəsinin mətni ilə haşiyələnmişdir.
İki dəfə təkrar olunmaqla bu surə, bir dəfə I üzdən V-yə, o biri dəfə VI-dan X
üzədək davam edir. Hər üzdə yazı sağda aşağıdan başlayıb yuxarı qalxır, sonra
yuxarıda üfüqi davam edir və soldan aşağı enir”. Yasin sürəsi ilə haşiyələnmiş
üzləri lap yuxarıda başqa bir yazı qurşağı birləşdirir. Bu, türbənin sifarişçisini
(...Şəmsəddin Eldəniz) və kimin xatirəsinə (Möminə xatunın) ucaldıldığını
bildirən baş kitabədir.
Möminə xatun türbəsi yüksək sənət əsəri, orta əsr Azərbaycan
memarlığının şah əsəridir. Məşhur sənətşünas, akademik M.V.Alpatov
Möminə xatun türbəsi haqqında yazır: “Belə yüksək memarlıq forması
duyğusuna, kompozisiyanın belə
klassik kamilliyinə və mükəmməl
işlənməsinə bu zamanlar Orta Avropada təsadüf etmək mümkün deyildir.
Naxçıvan türbəsindən klassik şərq ədəbiyyatının ən yaxşı əsərləri Firdovsinin
“Şahnamə” (X-XI) və yaxud Nizaminin “Leyli və Məcnun” (XII əsr)
poemasında olduğu kimi insanpərvərlik nəfəsi gəlir”.
XII əsr Azərbaycan mədəniyyətinin “intibah dövrü” hesab edilir.
Məxəzlərdən məlumdur ki, Eldənizlər ölkədə və eləcə də dövlətin mərkəzi
olmuş Naxçıvanda mədəniyyətin müxtəlif sahələrinin inkişafına qayğı
göstərmişlər. Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvanda məktəblər açdırmış, mədrəsələr,
məscidlər tikdirmişdi. Bu dövrdə həmçinin Azərbaycan elmi vahid islam
mədəniyyəti adlanan mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi inkişaf edirdi. Ərəb
alimlərindən Yaqut Həməvi özünün “Mücəm əl-buldan” əsərində Naxçıvan
şəhərindən çoxlu alim çıxdığını və onların ən-Nəşəvi nisbəsilə məşhur
olduqlarını göstərir. Bu alimlər dövrün elm və mədəniyyət mərkəzləri hesab
olunan Dəməşq, Tunis, Bağdad kimi şəhərlərdə təhsil almışlar. XI əsrin birinci
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yarısında yaşamış, dövrünün görkəmli mütəfəkkirlərindən olan naxçıvanlı Əbu
Ömər Azərbaycanın dini, fəlsəfi fikir tarixində öz əsərləri və fəaliyyətilə
mühüm yer tuturdu.
Culfa yaxınlığındakı xalq arasında “Gülüstan” adlanan türbənin kitabəsi
olmadığı üçün inşaat tarixi məlum deyildir. Üslub xüsusiyyətlərinə əsasən
türbənin XIII əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. İki mərtəbədən ibarət olan
“Gülüstan” türbəsinin aşağı mərtəbəsi sərdabə vəzifəsini görürmüş, yuxarı
mərtəbə əsas etibarı ilə binaya memorial tikinti mahiyyəti verməyə məxsus bir
quruluşdur. Başqa oxşar türbələrdən fərqli olaraq “Gülüstan” türbəsinin əsas
xüsusiyyəti orasındadır ki, burada sərdabə yerin səthindən yuxarıda yerləşir.
Türbənin xarici həcmi də başqa türbələrdən fərqlənir: aşağı hissəsi kvadrat,
yuxarı hissəsi on iki bucaqlıdır. Yuxarı on iki səthli prizma ilə kürsülük
vəzifəsini görən aşağı hissəni bir-birindən geniş bir stalaktit qurşağı ayırır.
Stalaktit qurşağından yuxarı hissəni təşkil edən on iki səthlinin şimala
yönəlmiş giriş səthindən başqa, bütün səthləri daşdan oyulmuş həndəsi
naxışlarla örtülmüşdür. Memar üç müxtəlif şəkilli həndəsi naxışları səthlər
üzərində elə sıralamışdır ki, tamaşaçı həmişə qonşu səthlərdə müxtəlif naxışlar
görür. Səthləri örtən həndəsi naxışlar Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvaninin
əsərlərindəki həndəsi naxışlarla oxşardır. Öz monumental tikinti quruluşu və
ecazkar görünüşü ilə fərqlənən abidələrdən biri də Kəngərli rayonunun
Qarabağlar kəndindəki memarlıq kompleksidir. Kompleks türbədən, qoşa
minarədən və bir dini binanın qalıqlarından ibarətdir. Qoşa minarələrin XII
əsrdə tikildiyi güman edilir. Qoşa minarələri birləşdirən portalın isə daha sonra
(XIV əsrdə) tikildiyi fikri irəli sürülür. Bürc tipli türbələrin əsas xüsusiyyətləri
Qarabağlar türbəsində də özünü göstərmişdir. Türbə aşağı sərdabədən və
yuxarı yerüstü hissədən ibarətdir. Abidənin indi dağılmış günbəzinin konus
şəklində olduğu müəyyən edilmişdir.
Ordubad rayonunun Aza kəndi yaxınlığında yerləşən Darkənd türbəsi də
maraqlı memarlıq quruluşu və dekorativ bəzək elementləri ilə fərqlənir. Türbə
bişmiş kərpicdən hörülmüş, orta hissəsi bürcvari türbələr biçimində olub,
yuxarı hissədən sferik günbəzlə tamamlanmışdır. Abidənin dörd tərəfində
yerləşdirilmiş giriş portallar qülləvarı türbələrə xas olsa da, mərkəzi özəyə
söykənən, bir növ, dayaq divarlarını xatırladan quruluşa malikdir. Türbənin
üzərində tünd-bənövşəyi rəngli kaşı və adi bişmiş kərpicdən hörülmüş sadə
naxışlar yeganə bəzək elementidir. Darkənd türbəsinin mürəkkəb kompozisiya
quruluşu, üzərindəki kaşı bəzəklərinin rəngi abidənin Qarabağlar və Bərdə
türbələrindən sonra, XIV əsrin axırlarında və ya XV əsrin əvvəllərində tikildiyi
ehtimal edilir.
Naxçıvan memarlığı üçün xarakterik olan memarlıq abidələrindən biri də
Naxçıvan buzxanalarıdır. Günümüzə qədər salamat gəlib çatmış buzxanalardan
Naxçıvan və Ordubad buzxanaları bu baxımdan daha maraqlıdır. Memar
Naxçıvandakı binanın üstünü bağlayan örtüyün sadə tağtavan formasında adi
həllindən imtina etmiş, yüngüllüyü və dinamikliyi ilə fərqlənən konstruktiv
sxem yaratmışdır. Belə konstruksiya respublikamızın ərazisində çox nadir
hallarda təsadüf edilir. Buna müəyyən dərəcədə oxşar konstruksiyaya yalnız
Ordubad buzxanasında rast gəlinir. Hər iki buzxananın XIII-XIV əsrlərdə
tikildiyi ehtimal olunur.
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Gənzə kəndində günümüzə qədər gəlib çatmış maraqlı tarixi-memarlıq
abidələrindən biri də Hacı Hüseynqulu məscididir. Naxçıvan bölgəsinin ən
qədim məscidlərindən biri hesab edilən abidənin daxili böyük salondan
ibarətdir. Sonrakı əsrlərdə qadınların sərbəst ibadəti üçün qərb tərəfdən əlavə
bina tikilib kişilərə aid salona birləşdirilmişdir. Məscidin əsas qədim hissəsi
daşdan tikilmiş və tavanı üç böyük daş sütun üzərində dayanır. Həm sütunların,
həm də sütunla divarların arası tağ-tavanla birləşdirilib. Divarların qalınlığı bir
metrdir. Salonda 5 divar taxçası düzəldilib. Məscidin 12 tağlı eyvanı və əlavə
qonaq otağı vardır. Məscid XV əsrdə yaşamış çox nüfuzlu el ağsaqqalı Hacı
Hüseynqulu tərəfindən tikdirilmişdir.
Səfəvilər dövrünə aid abidələr içərisində dini mahiyyət daşıyan
binalardan məscid, təkiyə, zaviyə, minarə və mədrəsələr əsas yer tutur. Belə
binalardan biri də XVII əsrdə inşa edilmiş Ordubaddakı mədrəsədir. Bu bina
Azərbaycanda zəmanəmizədək salamat vəziyyətdə gəlib çatmış yeganə klassik
mədrəsə nümunəsidir. Mədrəsə ikimərtəbəli olub, tələbələrin yaşaması üçün
hücrələr, dərs otaqları, onların qarşısında kiçik eyvanlardan və bir necə
təsərrüfat otaqlarından ibarətdir. Baş şimal fasadı tərəfdən yeganə giriş yolu
həyətə aparır. Fasada çatmatağlı tağçaların aramlı cərgəsi bir-birindən bəsit
çıxıntılarla – kürələrlə ayrılmış fasad mərkəzdə sadə baştağla bölünmüşdür.
Burada başlıca kompozisiya vasitəsi nisbətən kiçik tağlı tağçaları iri portalla
təzadlı sürətdə qarşılaşdırmaq olmuşdur. Bütün bu xüsusiyyətlərinə görə
Ordubad mədrəsəsi XVI – XVII əsr Azərbaycan karvansaraylarına çox oxşayır,
lakin karvansaraylardan fərqli olaraq burada məscid mərkəzdə yerləşir.
Ordubad mədrəsəsində başqa mədrəsələrdə təsadüf edilən böyük həcmli
məscidin olmaması, yaxınlıqdakı Cümə məscidinin yerləşməsi ilə izah edilə
bilər. Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis kəndindəki Şah Abbas məscid
kompleksi Ordubad mədrəsəsindən sonra yanında mədrəsə və hamam binası
olmaqla indiyədək salamat gəlib çatmış ikinci məsciddir.
Ordubaddakı Mingis məscidinin kitabəsindən aydın olur ki, məscid hicriqəməri təqvimi ilə 1088-ci ildə (miladi 1677-ci il) Əbdülhüseyn Ordubadinin
oğlu Məhəmməd Hadi tərəfindən bərpa etdirilmişdir. XVII əsrin ikinci
yarısında bərpa etdirilən məscidin inşa tarixi daha əvvəlki dövrlərə aiddir.
Ordubad mədrəsəsindəki məsciddən fərqli olaraq Mingis məscidinin ibadət
salonu daha geniş və işıqlıdır. Abidənin düzxətli tavanı mərkəzdə qoyulmuş
sütunlar və salonun kənar divarlarının üstündə yerləşdirilmişdir. Yamacda
tikildiyindən şimal tərəfdən bir, cənub tərəfdən ikimərtəbəlidir. Məscidin əsas
girişi şimal tərəfdəndir. Sadə biçimdə tikilən abidədə dövrünün memarlıq
üslubuna uyğun olaraq dekorativ elementlərdən istifadə edilməmişdir.
Ordubad rayonunun Dırnıs kəndində tikildiyi və XVII əsrə aid edilərək
Böyük məscid adı ilə tanınan Came Naxçıvan memarlıq məktəbi ənənələrini
özündə yaşadan maraqlı tarixi-memarlıq abidələrindən biridir. İki girişi olan
məscidin əsas girişi qərbdəndir. Qadınlar üçün giriş isə şərq tərəfdəndir. Tavan
iki cərgə yerləşdirilmiş on dirəyin üzərində dayanıb. Şərq və şimal divarın
qarşısında qadınlar üçün ikinci mərtəbədə balkon düzəldilib. XX əsrdə iki dəfə
bərpa və təmir olunan məscidə giriş dəhlizi və minarə əlavə olunmuşdur.
Ordubadın mülki memarlıq abidələri içərisində diqqəti daha çox cəlb
edən tarixi-memarlıq abidələrindən biri də Qeysəriyyə binasıdır. Qeysəriyyə
binası XVII əsrə aid tarixi-memarlıq abidəsi olub şəhərin mərkəzində yerləşir.
Uzun muddət “Zorxana” adı ilə tanınan bu bina mərkəzi səkkizbucaqlı zaldan
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və onun üzərini örtən dairəvi günbəzdən, günbəzi künclərdə saxlayan
mürəkkəb quruluşlu dörd ədəd dayaqdan və dayaqlarla kənar divar taxçaları
arasında yerləşən keçidlərdən ibarətdir. Qeysəriyyə sözünün mənası ləlcəvahirat satılması üçün nəzərdə tutulmuş örtülü bazar deməkdir. Bu tip mülki
memarlıq abidəsinə yalnız dünyanın üç yerində Səmərqənd, Təbriz və
Ordubadda rast gəlinir. Ordubad Qeysəriyyəsi bunların ən abad və
görkəmlisidir.
Naxçıvan şəhərinin cənub hissəsində yerləşən İmamzadə memarlıq
kompleksinə daxil olan əsas türbə Səfəvilər dövrünə aid olan və Naxçıvan
memarlıq məktəbi ənənələrini özündə yaşadan maraqlı abidələrdən biridir.
Kompleksin əsasını zahiri kompozisiyasına görə günbəzli məqbərə ilə qülləvarı
türbənin birləşdirilməsindən ibarət olan kvadrat plana malik türbə təşkil edir.
Türbənin daxili quruluşu isə kvadrat özüllü sərdabə ilə stalaktitlərlə
tamamlanmış sferik günbəzlə örtülmüşdür. Türbənin qüllə hissəsinin
silindrvarı gövdəsinin dekorativ həlli naxçıvanlı memar Əhməd Əyyub oğlu
tərəfindən ucaldılmışdır. Bərdə türbəsi ilə tam eyniyyət təşkil edir. Üfüqi
düzülmüş qırmızı kərpiclər və şaquli qoyulmuş göy-bənövşəyi rəngli kaşılı
kərpiclər dönə-dönə təkrarlanan epiqrafik motivli bütöv bir xalını xatırladan
naxış kompozisiyası əmələ gətirir. Naxçıvan imamzadələrindən bəhs edərkən
Babək rayonunun Nehrəm kəndindəki Nehrəm imamzadəsi və Şərur
rayonunun Xanlıqlar kəndindəki Parcı imamzadəsini də yaddan
çıxartmamalıyıq. Hər iki abidə dövrünün memarlıq ənənələrini özündə əks
etdirən maraqlı abidələrindəndir. Hər iki imamzadə kompleksinin mərkəzində
türbə və onun ətrafında digər yardımçı binalar yerləşdirilmişdir. Türbələrin
üstü günbəzlə örtülmüşdur. Naxçıvan memarlıq məktəbinin görkəmli
nümayəndələrindən biri olan Hacı Məhəmməd Nəqinin adı Ordubad
rayonunun Dəstə kəndindəki Meydan məscidinin kitabəsində çəkilir. Memarın
XVII əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratdığı məlum olur. O, Dəstə kəndindəki
Meydan məscidini tikməklə bərabər eyni zamanda Vənəndçayın üzərində
salınmış və hal-hazırda qalıqları qalan və el arasında “Hacı Nağı körpüsü”
adlanan körpünü də inşa etmişdir.
XVI əsr Azərbaycan sənətkarlığı tarixində ən zəngin dövrlərdən biri
sayılır. Tarixdən məlumdur ki, Səfəvilər dövləti yaranandan sonra Azərbaycan
mədəniyyəti çox yüksək bir səviyyəyə çatmışdır. Bu zaman adları çox
ölkələrdə məşhur olan zərgərlər, parça və xalça toxuyanlar və başqa sənətkarlar
yetirmişdir. Bu dövrdə Naxçıvanın şəhər və kəndlərində çoxlu toxucu, zərgər,
misgər, dulusçu, həkkak, dabbağ, parça rəngləyən və başqa sənətkarlar
çalışırdı. Onların hazırladıqları məmulatlar ölkədən çox-çox uzaqlarda şöhrət
qazanmışdı. Hal-hazırda XVI – XVII yuzilliklərə aid ən zərif və orijinal
yonulmuş məzar daşlarına Naxçıvanda, Ordubadda, Culfada, Şahbuzda və
muxtar respublikanın digər rayonlarında rast gəlmək olur. Bu məzar daşları
üzərində böyük məharətlə yonulmuş həndəsi, nəbati ornamentlərlə yanaşı,
insan, heyvan, quş fiqurlarına və hətta əsl mənada süjet xarakteri daşıyan
kompozisiyalara da rast gəlirik. Bunlardan yalnız bəzək kimi deyil, həm də
dəfn olunmuş şəxsin cinsini, həyatını, peşəsini əks etdirən məzar daşları
üzərində qılınc, qalxan, at, qoc, qartal, təsbeh, qadınların məzar daşları
üzərində iynə, sap, güzgü, qayçı və s. təsvirlərə rast gəlirik. Məzar daşları
üzərində, bundan əlavə bir çox simvolik mahiyyət daşıyan rəsmlərə də rast
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gəlinir. Bunlardan islamı təmsil edən Ay-ulduz, Günəşi bildirən svastika və ya
zolaqlı dairə naxışlarını göstərmək olar.
Naxçıvanın tarix-memarlıq və mədəniyyət abidələri arasında Eldənizlər
və Xan saraylarının, Qeysəriyyə, Səqqaxana və digər mülki tikintilərin
özünəməxsus yeri vardır. Tarixi qaynaqlar bu memarlıq abidələri haqqında da
məlumat verir. Naxçıvan şəhəri Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı
olarkən (1146-1175) görkəmli memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani
tərəfindən Eldənizlər sarayı (“Darülmülk”) tikilmişdir. Azərbaycan Atabəylər
dövlətinin idarə olunduğu dövrdə saray kompleksin ilk tikilisi olmuş, ətrafdakı
digər abidələr sonradan inşa olunmuşdur. “Əcaib əd-Dünya” əsərində adı
çəkilən “Darülmülk”ün – Eldənizlər sarayı olduğunu mənbələr təsdiq edir.
Naxçıvan şəhərində zəmanəmizədək yaxşı vəziyyətdə gəlib çatan tarixmemarlıq abidələrindən biri də 1787-ci ildə Naxçıvan xanlığının ən görkəmli
xanlarından olan I Kalbalı xan Kəngərli tərəfindən inşa etdirilən Xan Sarayıdır.
Şərq memarlıq üslubunda tikilmiş Xan Sarayı XX əsrin əvvəllərinə qədər
Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olmuşdur. 1834-cü ildə Naxçıvanda olmuş
fransız səyyah Dyuba de Monpere Xan Sarayını “bir neçə həyət və çoxlu
zəngin bəzədilmiş otaqdan ibarət saray” kimi dəyərləndirmişdir. Xan Sarayı iki
mərtəbəli olmaqla, iki ayrı-ayrı bölmədən ibarət olmuşdur. Bölmənin biri xan
ailəsinin yaşayış yeri, digəri isə yüksək mənsəbli qonaqların qəbulu üçün
nəzərdə tutulmuşdu. I Kalbalı xan XIX əsrin əvvəllərində burada Rusiyadan
İrana gedən rəsmi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Həmin dövrdə Naxçıvan şəhərinin ən möhtəşəm memarlıq abidəsi olan
Cümə məscidi Möminə xatun türbəsi yaxınlığında yerləşmişdir. XVII əsrdə
Naxçıvanda olmuş fransız səyyahı Tavernye Naxçıvan abidələrinə heyranlığını
gizlətməmiş və Naxçıvan Cümə məscidini Asiyada ən möhtəşəm məscid kimi
qiymətləndirmişdir. Bu məscid haqqında V.Engelqardt (XIX əsr) “Qafqaz”
qəzetində yazmışdır: “Bu, yonulmuş daşdan hörülmüş tağlara malik nəhəng bir
binadır. Onun daxilində hələ də gözəl işlənmiş oyma qabartmaların izləri var.
Binanın bir hissəsi uçub tökülmüş, qalan hissəsi isə uçmaq təhlükəsi
altındadır”. Biz bu abidənin XIX əsrdə çəkilmiş fotosundan həqiqətən də təsvir
olunduğu kimi möhtəşəm olduğunu görürük. Qeyri-adi quruluşa malik olmuş
bu məscid dövrünün ən böyük və yüksək memarlıq üslubu ilə tikilmiş abidəsi
olduğu ehtimalını irəli sürməyə imkan verir.
Orta əsrlər zamanı Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən ən böyük və
nüfuzlu xanəgahlardan biri Xanəgah Abidələr kompleksi olub. Kompleksin
əsasını təşkil edən türbənin içərisində XIV əsrdən etibarən Azərbaycanda geniş
yayılan hürufilik təliminin banisi Fəzlullah Nəimi dəfn olunub. Kompleks
əsaslı şəkildə bərpa olunaraq ziyarətçilərin istifadəsinə verilib. Bu gün də əhali
müqəddəs məkan kimi bu abidəni ziyarət edir, məkanın mənəvi saflıq və
rahatlıq verdiyinə inanırlar.
Qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Azərbaycan bütün dövrlərdə
dünyanın diqqətində olub. Müxtəlif mədəniyyətlərin, dünya görüşlərinin
vəhdət təşkil etdiyi ölkəmizdə İslam mədəniyyətinin xüsusi yeri var.
Azərbaycanda bir sıra şəhərlər, eləcə də tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli
şəhərlərindən biri olan Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində İslam
mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında
özünəməxsus rol oynayıb. Müəyyən səbəblərdən dağılmağa məruz qalmış bəzi
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abidələr isə sonrakı illərdə, xüsusilə dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra
təmir və bərpa edilmiş, onlara ikinci həyat verilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının həm tarixinin, həm
mədəniyyətinin, həm də adət-ənənələrinin milli-tarixi konteksdə elmi tədqiqinə
ehtiyac olduğunu vurğulamışdır. Belə ki, ulu öndər Elmlər Akademiyasının
üzvləri ilə görüşündə XIX-XX yüzillərdə tariximizin obyektiv yazılmasının,
onun düzgün tədqiq edilməsinin zəruriliyini qeyd edərək vurğulamışdır ki,
alimlərimizin, tarixçilərimizin günahından yox, o vaxtkı ümumi ideologiyanın
təsiri, yaxud bu ideologiyanın tələbi ilə yazılan tarix, şübhəsiz ki, indi bizi qane
edə bilməz! (12, 1 fevral 1997).
Milli və mənəvi dəyərlərimizə qayıdışın və milli tariximizin öyrənilməsi
siyasətinin məntiqi davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov mədəniyyət abidələrinin əsaslı şəkildə tədqiq
edilməsi, qeydə alınması, bərpa edilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün
6 dekabr 2005-ci il tarixdə “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarixmədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili
haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncama əsasən muxtar respublika
ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması
işinin təşkili məqsədilə komissiya yaradılmışdır. İşçi qrupu muxtar respublika
ərazisində 1218 abidəni qeydə almış və pasportlaşdırmışdır. Qeydə alınaraq
pasportlaşdırılan bu abidələrdən 841-i yeni aşkar olunmuş və ilk dəfə elmi
dövriyyəyə daxil edilmişdir.
Naxçıvanın müasir inkişafında milli və mənəvi dəyərlərimizə qayıdış
xüsusi yer tutur. Son illər muxtar respublikada 139 məscid tikilmiş və yenidən
qurulmuş, 70-dən artıq tarix və mədəniyyət abidəsi bərpa edilərək dindarların
və zəvvarların ixtiyarına verilmişdir.
Muxtar Respublika ərazisində İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələri
sırasına İmamzadələr də daxildir. Müxtəlif bölgələrdə yerləşən, milli
ornamentlərə və yüksək memarlıq xüsusiyyətlərinə malik İmamzadələr bərpa
olunub. 1200-dən artıq tarixi abidəyə malik olan Naxçıvan özündə 57 dünya
əhəmiyyətli abidəni hifz etməklə bəşər mədəniyyətini zənginləşdirir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun dediyi kimi: “Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Naxçıvan
Muxtar Respublikasında İslam dəyərlərinə yeni yanaşmanın – elmi baxışın
əsası qoyulmuş, türk-islam mədəniyyəti abidələri tədqiq olunmuş, Naxçıvan
İslam mədəniyyətinin əsas inkişaf mərkəzi kimi bir daha öz təsdiqini
tapmışdır”.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci ilin mühüm iqtisadi
göstəricilərinə görə Azərbaycan Respublikasının regionları arasında birincilik
qazanması burada illərdən bəri aparılan ardıcıl quruculuq proseslərinin
qanunauyğun məntiqi nəticəsidir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq Naxçıvanın
2018-ci ilin Gənclər Paytaxtı seçilməsi burada insan resurslarının sürətli artımı
ilə bərabər, həm də ölkəmizin yeni nəsillərinin inkişafına yaradılan geniş
imkanları da nümayiş etdirir. Eyni zamanda İslam Ölkələrinin Elm, Təhsil və
Mədəniyyət Təşkilatının (İSESCO) təklifi ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin 2009-cu ilin oktyabrında Bakı
şəhərində keçirilmiş altıncı konfransında qəbul edilmiş qərarla Naxçıvan şəhəri
2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmişdir. Bu bir reallıqdır
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ki, bəşər sivilizasiyaları arasında İslam sivilizasiyasının daim xüsusi yeri olub.
Ümumiyyətlə, İslamın geniş yayılmasını təkcə dini etiqad baxımından izah
etmək düzgün olmazdı. İslamın yayılması həm də mədəni ənənə və elmlə
bağlıdır. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən biri kimi
Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik
nailiyyətlərinin layiqincə qorunub yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb.
Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin və gənclərin paytaxtı olması həm də
keçmişlə gələcək arasında sağlam körpü, nəsillərarası qırılmaz mənəvi bağlar
deməkdir. Sağlam milli-mənəvi və dini dəyərlər, dövlətçilik və vətənpərvərlik
ideyaları əsasında yetişən gəncliyin formalaşdırılması baxımından ali təhsil
müəssisələrinin üzərinə də, müəyyən öhdəliklər düşür. Bu istiqamətdə
tərəfimizdən Naxçıvan Dövlət Universitetində təşkil olunmuş “Tarixi
abidələrimizi tanıyaq və tanıdaq” adlı yaradıcılıq müsabiqəsinin özünəməxsus
rolu olmuşdur.
Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, Naxçıvan təkcə İslam aləmi üçün
deyil, bütün dünya xalqları üçün bəşəriyyətin ikinci yaradılış yeri hesab edilir.
Məhz buna görə də Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı adına layiq
olmaqla yanaşı, həm də sivilizasiyalararası dialoqun ideal mərkəzi kimi çıxış
etməyə, dünya mədəniyyətinin mərkəzi olmağa layiqdir.
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РЕЗЮМЕ
СЕВИНДЖ АББАСОВА
НАХЧЫВАН – СТОЛИЦА БОГАТОЙ ИСТОРИИ,
ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
В статье рассматриваются богатые историко-архитектурные и
тюркско-мусульманские культурные памятники Нахчывана, являющегося
древней землей Азербайджана, их история и современное состояние,
охрана и восстановление на государственом уровне, проводимые в этой
сфере целенаправленные, комплексные и систематические работы под
руководством Нахчыванской Автономной Республики, а также
организация ряда важных мероприятий республиканского и
международного уровня, освещение этих событий на международной
арене, их историко-культурное значение, роль и место в признании
позиции страны в мире, исторические корни современных ценностей и
другие вопросы.
Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, история, памятники,
культура, государственная забота, современные ценности
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SUMMARY
SEVINJ ABBASOVA
NAKHCHIVAN - THE CAPITAL OF RICH HISTORY,
ISLAMIC CULTURE AND MODERN VALUES
The article discusses the rich historical, architectural and Turkic-Muslim
cultural monuments of Nakhchivan, being ancient land of Azerbaijan, their
history and modern state, protection and restoration at the state level,
characteristic of purposeful, integrated and systematic work under the
leadership of the Nakhchivan Autonomous Republic, as well as organization of
a number of important events of republic on international level, coverage of
these events in the international arena, their historical and cultural features,
place and role in the recognition of country's position in the world, the
historical roots of contemporary values and other issues.
Key words: Azerbaijan, Nakhchivan, history, monuments, culture, state
care, modern values
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURIYYƏTİ DÖVRÜNDƏ TƏHSİLİN
YENİDƏN QURULMASI VƏ XALQ MAARİFİNİN İNKİŞAFI
1918-ci il Azərbaycan təhsil sisteminin tarixində xüsusi bir dövr hesab
edilir. Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, latın qrafikalı ilk əlifbanın
yaradılması, təhsil sisteminin milliləşdirilməsi, məktəblərdə Azərbaycan dilinin
tədrisinin genişləndirilməsi, ana dilində dərsliklərin çap edilməsi və pedaqoji
kadrların hazırlığına başlanılması ən mühüm addımlardan idi. Bu dövrdə
hökumət Bakıda dövlət universitetini açdı. Dünyanın aparıcı universitetlərində
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması da vacib addımlardan idi. AXC
mövcudluğunun qısamüddətili olmasına baxmayaraq bu dövr Azərbaycan
təhsilinin tarixi və inkişafında həlledici mərhələ sayılır.
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Xalq Maarifi Nazirliyi,
məktəb idarəçiliyi, təhsilin yenidən qurulması, təhsil siyasəti, kadr hazırlığı,
universitetin açılması, müəllim və tələbələrin sosial müdafiəsi
XX əsrin əvvəllərində 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının
həyatında misilsiz hadisə baş verdi və müsəlman Şərqində ilk parlamentli
respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. İki ilə yaxın yaşamış
Azərbayan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli
dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoydu. Xalqın qəlbində azadlıq və istiqlal
duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı
zəmin yaratdı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı dövrdən başlayaraq təhsilin
tamamilə yenidən qurulmasında əhəmiyyətli dövr başlandı. Xalq maarifi və
təhsili üzrə ilk nazirlik- Xalq Maarifi Nazirliyi yaradıldı. Bu nazirliyin Nazirlər
Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə üç şöbədən ibarət strukturu təsdiq
olundu: ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri.
Bu dövrdə təhsil sahəsində həyata keçirilən ilk və ən mühüm tədbirlərdən
biri də məktəblərin milliləşdirilməsi və Azərbaycan (türk) dilinin dövlət dili
elan edilməsi oldu. Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökumətinin 28 avqust 1918-ci
il tarixli qərarına əsasən bütün ibtidai tədris müəssisələrində təhsil şagirdlərin
ana dilində aparılmalı, dövlət dili olan Azərbaycan dilinin tədrisi isə məcburi
surətdə həyata keçirilməli idi. Ali ibtidai və orta tədris müəssisələrində dərslər
dövlət dilində aparılmalı idi. Azərbaycan dilini bilməyən şagirdlər üçün 3-cü
və 4-cü siniflərdə Azərbaycan dili şöbələri açılmalı və burada Azərbaycan dili
elə intensiv tədris olunmalı idi ki, iki ildən sonra həmin şagirdlər artıq bu dildə
təhsillərini davam etdirə bilsinlər.Ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi
diqqət yetirən Cümhuriyyət hökuməti və Parlamenti, vaxt itirmədən bu sahədə
milli kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilməsinə xüsusi səy göstərirdi. Xalqın
maariflənməsi üçün yeni təhsil kadrlarına və tədris vəsaitlərinə böyük ehtiyac
var idi. Bunun üçün Türkiyədən müəllim kadrları dəvət edilməli, dərs vəsaitləri
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gətirilməli və qısamüddətli kurslarda Azərbaycan dilini bilən savadlı
şəxslərdən müəllim kadrları hazırlanmalı idi. Dərs vəsaitləri ilə təmin etmək,
təhsil problemlərini həll etmək məqsədilə xüsusi komissiya yaradıldı. Həmin
komissiyanın fəaliyyətinə o dövrün görkəmli pedaqoqları Hüseyn Cavid,
Mahmud bəy Mahmudbəyov, Abdulla Şaiq, Cəmo Cəbrayılbəyli, Səməd bəy
Acalov, Fərhad Ağazadə, Abdulla bəy Əfəndizadə və b. biliklərin mahiyyətini,
mündəricəsini yüksək qiymətləndirən elm adamları cəlb edilmişdilər.
Cümhuriyyət hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində artıq 1919-cu
ilin əvvəllərində Azərbaycanda dövlət hesabına 23 orta ixtisas təhsili məktəbi:
6 kişi, 4 qadın gimnaziyası, 5 realnı məktəb, 3 müəllimlər seminariyası, 3
"Müqəddəs Nina" qız məktəbi, 637 ibtidai məktəb, politexnik məktəb və
kommersiya məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Bakı Qadın Seminariyası kişi seminariyasına çevrildi, orada təhsil alanlar üçün pansion açıldı. Naxçıvanda da o
dövrdə təhsilin inkişafı, maarifləndirmə sahəsində bir sıra ciddi işlər
görülmüşdür.
Təhsil tariximizdə ilk dəfə olaraq dövlət səviyyəsində məktəbəqədər
tərbiyə müəssisələrinin nümunəsini yaratmaq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinin təhsil sahəsində ən uğurlu tədbirlərindən biri idi. Bu dövrdə peşəixtisas təhsili müəssisələri şəbəkəsinin təşkili yaxud mövcud olanların inkişaf
etdirilməsi sahəsində də konkret addımlar atıldı.
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə təhsil sahəsində qarşıda duran ən
ümdə vəzifələrdən biri də ali təhsilli kadrların hazırlanması idi. Qısa müddət
ərzində Azərbaycanda üç ali təhsil ocağının - Bakı Dövlət Universitetinin,
Əkinçilik İnstitutunun və Dövlət Konservatoriyasının təsis edilməsi barədə
məsələ qaldırılmışdı. Onlardan yalnız Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu il
sentyabrın 1-də təsis olundu və noyabrın 15-də Bakı Dövlət Universitetinin
auditoriyalarında artıq ilk mühazirələr oxunmağa başlandı.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökümətinin cəmi 23 aylıq fəaliyyəti
dövründə təhsil sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər sonralar Azərbaycanda
xalq maarifinin təşkili və inkişafına mühüm kömək göstərdi. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutundan sonra ölkənin sovetləşmə dövrü başladı.
Azərbaycan xalqının maariflənməsini hər vasitə ilə qarşısı alınırdı. Ancaq buna
baxmayaraq tələbələr təhsilini davam etdirdilər.
Çətin hərbi-siyasi vəziyyətə baxmayaraq ölkədə iqtisadiyyatın, sənayenin
və digər sahələrin inkişafı üçün 100 nəfər azərbaycanlı gənc tələbə dövlət
hesabına Avropanın qabaqcıl ölkələrinə göndərildi.
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Avropada təhsil alan tələbələrin bir qrupu
Təəsüflər olsun ki, təhsil almağa göndərilən tələbələr sonradan çox acı
tale ilə üzləşdilər. Ölkədə bolşevik ideologiyasının surətlə yayılması, tələbələrə
göndərilən pul vəsaitini dayandırdı. Tələbələr təhsil haqqını ödəməməyin
müqabilində ağır şəraitdə işləməyə məcbur edilirdi. Onların bir qismi bu şəraitə
dözməyərək intihar edir, bir qismi isə həbsxanalara düşürdü. Çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu taparaq vətənə qayıdan ixtisaslı kadrlar isə bolşeviklərin
həyata keçirdiyi kütləvi həbslər və cəzaların qurbanı olurdular. 1930-cu illərdə
tələbələrin bir qismi Azərbaycan müstəqilliyinin bərpa edilməsi və Almaniya
üçün casusluq ittihamı ilə repressiyaya uğradılar. Bu da təbii idi ki, bolşeviklər
xalqın beyninə öz ideologiyasını yeritmək istəyirdilər. Məqsəd hər vəchlə xalqın maariflənməsinin qarşısını almaq idi.
Azərbaycan xalqının düşünən beyinləri parlaq zəka sahibi olan ziyalıları
Abbas Seyfullabəy oğlu Atamalıbəyov -dəniz mühəndisliyi, Balağa Ağayev
tibb sahəsində, Zaur bəy Daqirov etnoqrafiya sahəsində, Xiromanov Zəkəriyyə
elektrotexnika sahəsində, Umbay Əmirov səhiyyə, memarlıq, heykəltəraşlıq
sahəsində, Əliyev Zeynalabdin bəy Hacağa oğlu Paris, Berlin, Roma, İstanbul,
Munxen, Drezden, Xarkov, Firstburq Universitetlərində və adlarını çəkmədiyimiz digər tələbələr müxtəlif xarici dövlətlərin təhsil ocaqlarında təhsil
almışlar. Bunlardan bəziləri fəaliyyətlərini Azərbaycanda, bəziləri isə xaricdə
davam etdirmişlər. Təhsilini bitirdikdən sonra tələbələrin əksəriyyəti
Azərbaycana dönmüş, zavod rəhbərləri və neft yataqlarının idarəçiləri kimi
əhəmiyyətli uğurlar əldə etmişlər. Onların bəziləri hətta Lenin ordeni kimi
dövlət mükafatları ilə təltif olunmuşdur.
Sovet hakimiyyətinin dağılmasından sonra müstəqillik əldə edən
respublikamızda təhsil sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində dünya təhsilinə
inteqrasiya etmiş təhsil sistemi yaradıldı.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncama əsasən 2018-ci il
ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilib.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsilin inkişafında rolu misilsizdir.
Çox qısa müddətdə 23 ay ərzində fəaliyyətinə baxmayaraq Azərbaycanın
tarixində və təhsil bazasının inkişafında böyük iz qoydu. Onun nəticəsidir ki,
bu gün təhsil sahəsində böyük nailiyyətlər qazanmışıq və Azərbaycanda təhsil
sistemində yeni islahatlar, genişmiqyaslı addımlar həyata keçirilir. Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi
ölkəmizdə savadlı, istedadlı gənc nəslin yetişməsinə, təhsilin böyük
nailiyyətlər əldə etməsinə və Azərbaycan dövlətinin sürətli inkişafında əsaslı
baza rolunu oynayır. Bir sözlə, dövlətin təhsil sisteminin inkişafı prosesinə
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mütəmadi və yüksək səviyyəli diqqətinin nəticəsində bu sektor da keyfiyyətcə
yeni, ardıcıl inkişaf müstəvisinə qədəm qoyub və bunun nəticəsində
Azərbaycan təhsili özünün yüksək inkişaf dövrünü yaşayır.
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РЕЗЮМЕ
ВЮСАЛА ИСМАИЛОВА
ПЕРЕСТРОЙКА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В ПЕРИОД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1918 год считается особым периодом в истории азербайджанской
системы образования. Одним из наиболее важных шагов было
провозглашение азербайджанского языка государственным, создание
первого алфавита латинской графики, национализация системы
образования, расширение преподавания азербайджанского языка в
школах, публикация учебников на родном языке и подготовка
педагогических кадров. В этот период правительство открыло в Баку
государственный университет. Также одним из важных шагов была
подготовка высококвалифицированных кадров в ведущих университетах
разных стран мира. Несмотря на краткое время существования АДР, этот
период считается решающим этапом в истории и развитии образования
Азербайджана.
Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика,
Министерство Народного Просвещения, управление школ, перестройка
образования, политика образования, подготовка кадров, открытие
университета, социальная защита преподавателей и студентов
SUMMARY
VUSALA ISMAYILOVA
RECONSTRUCTION OF EDUCATION AND DEVELOPMENT OF
NATIONAL EDUCATION IN THE PERIOD OF
AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC
1918 is considered a special period in the history of the Azerbaijani
education system. One of the most important steps was the proclamation of the
Azerbaijani language as the state language, the creation of the first alphabet of
Latin graphics, the nationalization of the education system, the expansion of
the teaching of the Azerbaijani language in schools and the publication of
textbooks in the native language and the training of teaching staff. During this
period, the government opened a state University in Baku. Also, one of the
important steps was the training of highly qualified personnel in leading
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universities around the world. Despite of the short existence of the ADR, this
period is considered to be a decisive stage in the history and development of
education in Azerbaijan.
Key words: Azerbaijan Democratic Republic, Ministry of Public
Education, school management, reconstruction of education, education policy,
personnel training, university opening, social protection of teachers and
students
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BƏZİ MƏNBƏ VƏ TƏDQİQATLAR
BİR RƏVAYƏT HAQQINDA
Məqalədə Azərbaycan folklorunda Makedoniyalı İsgəndərin “buynuzlu
olması” haqqında rəvayətin tarixi kökləri araşdırılır. Bu barədə mənbə və
tədqiqatlardakı fikirlərə münasibət bildirilir, məsələnin obyektiv səbəbləri
aydınlaşdırılır. Məlum olur ki, İsgəndərin “buynuzlu” adlandırılmasının tarixi
kökləri və səbəbləri Manna türk əsatiri və onun zərdüşt kahinləri tərəfindən
ölümündən sonra lağa və məsxərəyə qoyulması ilə bağlıdır.
Açar sözlər: folklor, rəvayət, mif, variant, tarixi köklər
Azərbaycan folklorunda özünə yer tutan tarixi şəxsiyyətlərdən biri də
Makedoniyalı İsgəndərdir. İsgəndərlə bağlı Azərbaycan folklorunda əfsanə,
rəvayət və nağıllara çox təsadüf olunur. Naxçıvan regionunda da belə örnəklərə
çox rast gəlinir. Bunlardan biri İsgəndərin “buynuzlu olması” haqqında
rəvayətdir. Rəvayətin variantlarından birində deyilir: “İsgəndər başındakı
buynuzu gizlətmək üçün hər dəfə onun saçını qırxan dəlləyi qətlə yetirirdi.
Sonuncu dəllək isə and içib söz vermişdi ki, bu sirri heç kimə açmayacaq.
Amma dəllək buna əməl etmir, bir quyunun başına gedib deyir:
-İsgəndərin buynuzu var, buynuzu.
Quyuda bir qamış göyərib qalxır. Bir çoban onu kəsib tütək düzəldir.
Tütək çalanda belə səs eşidilir: ”İsgəndərin buynuzu var, buynuzu”.
İsgəndər buradan keçəndə bu səsi eşidir. Dəlləyi çağırtdırıb edam
etdirir [9, s. 90-91].
Çoxvariantlı bu rəvayətdə əski çağlarla yaxından səsləşən mifik və tarixi
məqamlar var. Xalq inamına görə, sirrin, yaxud yuxunun suya deyilməsi, tütəyin çoban tərəfindən ixtirası, İsgəndərin tütəyin sirrini çobandan öyrənməsi
və s. Belə deyilir ki, “bir gün gəzintiyə çıxan İsgəndər tütəyi dilə gətirən çobanı
görür. Şah onu hüzuruna çağırıb tütəyin sirrini öyrənmək istəyir” [5, s. 230].
Bunlarla bağlı maraqlı mülahizələr söyləmək olar. Amma məqsəd bu deyil.
Azərbaycan folklorunda İsgəndərlə bağlı digər əfsanə, rəvayət və nağıllar da
var. “Dirilik suyu”, “İsgəndərin doğulması”, “İsgəndərin xəzinəsi” rəvayətləri
[10, s. 130, 135], “İsgəndər və fəqir“, “İsgəndər və üzük tapan çoban”, “İsgəndərin quşlardan xərac alması” [10, s. 121], “Quş dili bilən İsgəndər”, “İsgəndərin qaranlıq dünyaya getməsi” nağılları [3, s. 48-54, 82-92] və s. İsgəndərlə
bağlı rəvayətlərin bir qismini folklorşünas S.Paşayev Nizami yaradıcılığı ilə
bağlı araşdırmışdır [15, s. 107-118]. Əfsanə və rəvayətlərin çoxunda o, Böyük
İsgəndər, Buynuzlu İsgəndər, İsgəndər Zülqərneyn, Dərbənd qalalarını, Şirvan
darvazalarını inşa etdirən İsgəndər adlandırılır [10, s. 135]. Şübhəsiz ki, bu
107

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
örnəklərin Azərbaycan folklorunda özünəməxsus yer qazanmasının müəyyən
səbəbləri var. Fikrimizcə, bunlardan İsgəndərin “buynuzlu” olması rəvayəti
daha maraqlı özünəməxsus səbəblərlə bağlıdır. Buna görə, İsgəndərlə bağlı bu
rəvayətin variantlarındakı ciddi məqamlara, Nizaminin “İsgəndərnamə”
poemasında, eləcə də bəzi tarixi mənbə və tədqiqatlarda əksini tapmış
məlumatlara diqqət yetirək.
Azərbaycanın çox yerində, eləcə də Naxçıvan bölgəsində qeyd olunan
rəvayətə və onun variantlarına rast gəlmək mümkündür. Bunlarda, demək olar
ki, yuxarıdakı rəvayətdə ifadə olunan informasiya əks olunub. Aralarında fərq
də çox azdır. Bəzilərində İsgəndər dəlləyi öldürtmür. Digərində bir qoca
dəlləyə məsləhət görür ki, özünün zərər çəkməməsi üçün sirri gedib su
quyusuna desin. Dəllək belə də edir. İsgəndər əmin olur ki, sirr ağızdan
çıxdısa, onu gizlətmək olmaz [8, s. 78, 79]. Bunlardan çox fərqli bir rəvayətdə
isə İsgəndərin buynuzları Şirvana hücum zamanı sındırılır. Guya onun gücü
buynuzlarında imiş [11, s. 73].
Məlumdur ki, N. Gəncəvi təkcə Azərbaycan folklorundan deyil, Yaxın
Şərq xalqlarının şifahi mədəniyyətindən və İsgəndərlə bağlı yaranmış dastan,
nağıl və rəvayətlərdən geniş istifadə etmişdir. Şairin yaratdığı poemanın əsas
məzmunu, əlbəttə fateh İsgəndərin tərcümeyi-halı və tarixi fəaliyyəti deyildir.
İsgəndər burada, tarixi İsgəndərin dövrü və ictimai mühitindən fərqlənən başqa
bir dövrün və ictimai sinfin qabaqcıl ideyalarını təmsil edən bir adam kimi
meydana çıxır [14, s. 53].
Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasında qələmə alınmış bu rəvayət həyati
həqiqətlərin açılmasına və şərh edilməsinə həsr edilmişdir [12, s. 27-30].
“Nizami bu məsələni cəmiyyət aləminə tətbiq etmək məqsədilə bu poemada
cahangir Makedoniyalı İsgəndərə tənqid obyekti kimi müraciət edir. O, “həqiqət bir gün aşkara çıxmaya bilməz” problemini bədii obrazlı şəkildə həll etmək üçün İsgəndərə “Zülqərneyn deyilməsi” rəvayətinin köklərini, səbəblərini
araşdırır” [17, s. 112]. Müəllifin fikrincə, Makedoniyalı İsgəndərə xalq arasında
aşağıdakı səbəblərə görə “Zülqərneyn-iki buynuzlu” adı verilmişdir:
1. Şərqə və Qərbə səfərlər etdiyi üçün;
2. İsgəndər, guya əfsanəvi İran padşahı Cəmşid kimi iki qılıncla vuruşduğu
üçün;
3. O, səfərlərdə iki hörük saç saxladığı üçün;
4. İsgəndər yuxuda Şərqi və Qərbi günəşdən fəth edib iki səmavi buynuz aldığı
üçün.
Bunlarla yanaşı, İsgəndərin rəsminin sağında və solunda çəkilmiş
buynuzlu iki mələk təsvirinin ərəblər tərəfindən səhvən İsgəndər sanılıb ona
“Zülqərneyn” ləqəbi verilməsi, başqa bir məlumata görə, İsgəndərin uzun
qulaqlarını xalqdan gizlətmək üçün “dürdən tac kimi qınlar” taxdığı səbəb kimi
qeyd olunur.
Lakin göstərilən bu məlumatlar tarixi həqiqətin nədən ibarət olmasını
tam açıb göstərmir. Bu səbəbdən də, N.Rzayev İsgəndərə “iki buynuzlu” deyilməsinin hansı tarixi hadisə ilə bağlı olduğunu açıqlamağa çalışır.
Müəllifin bəzi mənbələrə və məlumatlara əsasən apardığı araşdırmadan
məlum olur ki, İsgəndər qurduğu dövlətin dayaqlarını möhkəmlətmək üçün
Şərqlə bağlı bir çox amilləri nəzərə alırdı. “Bu tədbirlər sırasında öz
şəxsiyyətinin ilahiləşdirilməsinə xüsusi diqqət verirdi...Aleksandr bu ideyanı
şərq hökmdarlarından görüb-götürmüşdür. Belə ki, şərq padşahlarının
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hakimiyyəti ilahi hüquqa malik idi. Padşahlara Misirdə allah, Babilistan və
Assuriyada yerli allahların nümayəndələri, İranda isə mənşəcə ilahiləşmiş
hökmdarlar kimi pərəstiş edilirdi” [17, s. 115]. “Onun qoşun mühafizə
dəstəsinin müşayiəti ilə susuz, yorucu səhralardan keçərək Liviyanın Siva
vahəsində (ərazisində) yerləşmiş Amon-Ra adlı günəş allahının məbədini
ziyarət etməsi Aleksandrın əsas məqsədilə daha çox bağlı idi” [17, s. 115].
Qədim yunan tarixçisi Plutarxın yazdığına görə, Amon məbədində İsgəndəri
qarşılayan baş Kahin yunanca ona “o paydion” (ey oğlum) deyə müraciət
edərkən öz ləhcəsində səhvə yol vermiş, nəticədə: “O pay Dios!” (Ey Zevsin
oğlu!) alınmışdı. Bu çaşma İsgəndərin ürəyindən olmuş və beləliklə, onun
Zevsin oğlu olması barədə rəvayətlər yayılmışdır” [16, s. 28]. “Bu görüşdən
sonra Aleksandr elan etmişdi ki, baş kahin onun yunanların baş allahı Zevsin
oğlu olduğunu, guya, təsdiq etmişdir... Qədim Misirdə Amon allahı buynuzlu,
qoç başlı kişi surətində təsvir edilirdi. Qədim yunanlar da Amonu Zevsə bənzər
kişi obrazında, lakin qoç buynuzlu şəkildə təsvir edirdilər” [17, s. 115]. İsgəndərin Şərq dini-mifoloji görüşlərinə uyğun müxtəlif dəbilqələr qoyduğunu da
qeyd edən N.Rzayev belə qənaətə gəlir: “Makedoniyalı İsgəndər yerli ənənələrə hörmətin vacib olduğunu lap əvvəl, Misirdə, Amon məbədində öyrənmişdi.
Odur ki, onun Misir torpaqlarında başına Amon obrazına uyğun olaraq qoç
fiqurlu dəbilqə qoyduğunu güman edirik. İsgəndəri belə dəbilqədə görmüş xalq
“İkibuynuzlu İsgəndər” rəvayətini uydurmaya bilməzdi” [17, s. 116].
Elmi tədqiqatlarda ikinci bir fikrə də rast gəlinir. Ədəbiyyatşünas Q. Cahaninin fikrincə, Azərbaycan folklorundakı bu rəvayəti xalq deyil, vaxtilə
zərdüşt kahinləri uydurmuş və xalq arasında yaymışlar. Müəllif yazır ki,
İsgəndər Şərqə yürüşündə zərdüşt dininə ağır zərbə vurduğundan zərdüşt
kahinləri onu nifrətlə xatırlayır, onu tərifləyən hekayələrin məzmunun
dəyişirdilər. “İsgəndərin buynuzu” rəvayəti belə təhrif nəticəsində yaradılmışdır [6, s. 47]. Müəllif fikirlərinə davam edərək yazır: “İsdəndəri yunanlar
çox sevdiklərindən onun şəklini çəkirlər. Rəssam İsgəndərin rəsminin sağ və
sol tərəfindən iki heykəl şəklini də əlavə edir. Həmin heykəllər isə qərinələrin
rəmzi imiş. Bu heykəllərə İsgəndəri sevənlər müsbət məna verirlər. Kahinlərin
təbiri sayəsində isə heykəllər İsgəndərin buynuzuna çevrildi” [6, s. 48]. Başqa
bir mənbədə deyildiyi kimi, “Makedoniyalı İsgəndər İstəxri tutandan sonra
“Avesta”nı tibbi, fəlsəfi, astroloji hissələrini yunan dilinə tərcümə etdirib
özünü yandırtdı” [18, s. 11]. Bəzi müəlliflər İsgəndərin “Avesta”nı yandırtması
səbəbini onun hərflərinin 12 min öküz dərisi üzərinə çalınmış qızıl mıxların
əldə edilməsi üçün etdiyini yazırlar [13, s. 11]. Lakin mənbələr aydın göstərir
ki, zərdüştlik makedoniyalılar tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qalmışdır.
Özündən əvvəlki dövrlər haqqında dəyərli məlumatlar verən böyük Nizami bu
hadisə barədə poetik dillə yazırdı:
İrana əmr etdi böyük İsgəndər,
Atəşpərəstlikdən etsinlər həzər,
Muğların paltarı oda qalansın,
Bu atəşgədələr atəşdə yansın [12, s. 162, 163].
Başqa bir mənbədə də deyilir ki, İsgəndər midiyalıları imperiyanın
qanunlarına tabe etdirməyə çalışır, atəşgahları dağıtdırır, bəzisini də teatr
binasına çevritdirirdi [1, s. 35].
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Mənbələrdən məlum olduğu kimi, İsgəndərin məhv etdiyi nüsxə
Avestanın ilkin variantı olduğundan abidənin tam məzmunu mühafizə oluna
bilməyib. Avestanın eramıza çatmış hissələri isə b.e. III əsrində sasanilər
dövründə zərdüştlük dövlət dini elan olunduqdan sonra bir yerə toplanılmışdır
[2, s. 37].
Tarixdən məlumdur ki, e. ə. 324-cü ildə İsgəndər Ekbatanda olduğu vaxt
yunan şəhərlərindən onun ilahiləşdirilməsini tələb edir. Bu orduda pis əhvaliruhiyyə yaratmaqla Makedoniya əleyhdarlarını qəzəbləndirdi. Buna
baxmayaraq, yunan şəhərlərinin nümayəndələri Babilə gəlib İsgəndərin başına
allahlıq əlaməti olaraq qızıl tac qoydular [8, s. 152, 153].
“İqbalnamədə” Nizami İsgəndərin allahlıq iddiasına düşdüyünün islam
dininə zidd olduğunu nəzərə alıb ona allahdan peyğəmbərlik verildiyini
söyləyir:
O, səni dünyada şahlıqla birgə
Ləyaqətli bilmiş peyğəmbərliyə [12, s. 98].
Göründüyü kimi, N.Rzayevlə Q.Cahaninin fikirləri arasında ciddi
məqamlar vardır. Birinci müəllifin fikrinə görə, İsgəndərin xalq arasında
“buynuzlu” adlanmasının səbəbi onun Yaxın Şərq xalqlarının dini-mifoloji
görüşlərinə uyğun olaraq başına buynuzlu dəbilqə qoyması ilə bağlıdır. İkinci
müəllifə görə isə, bunun əsas səbəbi İsgəndərin zərdüşt dininə vurduğu zərbəon iki min öküz dərisi üzərində yazılmış “Avesta”nın yandırılması və
zərdüştliyin makedoniyalılar tərəfindən təqib olunması olmuşdur.
N.Rzayevin fikirlərində həqiqətlə yaxından səsləşən məqamlar çoxdur.
Alim fikirlərini faktlar əsasında izah edir. Q.Cahani də tutarlı məlumatlara
əsaslanır. Lakin qeyd edək ki, çox vacib bir məsələ hər iki tədqiqatçının
nəzərindən qaçıb. Bu, o məsələdir ki, yuxarıda deyilən məlumatlardan çox
qabaq Manna əsatiri-dini görüşlərinə görə, allahlar qanadlı, qısa qollu, uzun
saçaqlı paltarda başlarına buynuzlu papaq qoymuş şəkildə təsvir olunmuşlar [4,
s. 112]. Yerli dini adət-ənənələr kimi bunların nəzərə alınması vacib idi. Hər
şeydən öncə, İsgəndərlə bağlı haqqında bəhs olunan rəvayətlər dini-mifik və
tarixi köklərinə görə, qədim Azərbaycan ərazisində olmuş dövlətlərdən Manna,
Midiya, Atropatena və bu şəraitlə bağlılığı olan zərdüştliklə çox səsləşir. Bu
barədə İlhami Cəfərsoylu da ingilis arxeoloqu F.Petri və İ.İ.Meşşaninovun
Misir mədəniyyəti köklərinin Qafqazdan və Xəzər dənizinin şərqindən Nil vadisinə gəldiyi fikrini irəli sürdüklərini yazır. İ.İ.Meşşaninovun şimal-şərq
xalqlarının Nil vadisinə və geriyə axınlarının şumerlərdən öncə başlanıb və
şumerlərdən sonra da davam etdiyi qənaətinə gəldiyini yazan İ.Cəfərsoylu özü
də bu fikirdədir ki, günəş tanrısı Amon(e. ə. XX-XVIII əsrlər), daha sonra
Aton(e. ə. XV əsr) Misirə Cənubi Qafqazdan gəlmədir [7, s. 42]. Adları çəkilən
alimlərin bu fikirləri də yuxarıda gəldiyimiz qənaətin əsaslı olduğunu təsdiq
edir. Bu da aydındır ki, qədim Manna prototürk əsatir və əfsanələrində özünə
yer tutmuş haqqında danışılan bu dini-mifoloji motiv özündən sonra digər Şərq
xalqlarında yaranmış oxşar ayin və görüşlərə təsir etməmiş deyil. Bununla
yanaşı, yuxarıda deyildiyi kimi, İsgəndərin Zülqərneyn (buynuzlu) adlanmasında Yaxın Şərq xalqlarının dini-mifoloji ayinlərinin təsiri də danılmazdır.
İsgəndərin şəklinin hər iki tərəfində qərinələrin rəmzi olaraq çəkilmiş heykəllərin təsviri də bunu göstərən amillərdəndir. Deyildiyi kimi, İsgəndəri sevənlər buna müsbət yanaşsa da, bəzi məlumatlarda, xüsusən yuxarıda haqqında
danışılan xalq rəvayətlərində bu şəxs ciddi istehza mənbəyi kimi verilir, daha
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doğrusu, lağa, məsxərəyə qoyulur. Bizcə, məsələnin ən əsas tərəflərindən biri
də bununla bağlıdır.
Görünür ki, İsgəndərin yuxarıda sadalanan hərəkətlərindən ciddi narazı
olan zərdüşt kahinləri onun allahlar kimi başına buynuzlu dəbilqə qoymasını,
onunla bağlı yunan rəssamının çəkdiyi şəkli ölümündən sonra istehza, nifrət
mənbəyi kimi xalq arasında yaymağa çalışmış və buna nail də ola bilmişlər.
İsgəndərin ölümünün əsas səbəbi mənbələrdə daha çox qızdırma
xəstəliyi, digər bir məlumata görə isə kef məclisində makedoniyalı “dostları”
tərəfindən zəhərləndiyi üzündən baş verdiyi göstərilir [16, s. 65, 66]. Bizcə,
İsgəndərin dünya ağalığı, xüsusən allahlıq iddialarına düşməsi və yuxarıdakı
öldürülmə versiyası da xalq psixologiyasına mənfi təsirini göstərmişdir.
Şübhəsiz ki, bunlar Yaxın Şərq ölkələrində, o sıradan Azərbaycanda
istehzalı rəvayətlərin, deyimlərin, hətta bəzi nağılların yaranmasında əsas
səbəblərdən olmuşdur. Beləliklə, mənbə və tədqiqatlardakı bəzi məlumatlarda,
xalq arasında istehza, məsxərə mənbəyi kimi yaranmış rəvayətlərdə İsgəndərin
“buynuzlu” adlanmasının başlıca səbəbləri göstərilən belə tarixi hadisə və
əhvalatlardan irəli gəlmişdir.
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РЕЗЮМЕ
ЮСИФ САФАРОВ
НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБ ОДНОМ ПРЕДАНИИ
В статье исследуются исторические корни в азербайджанском
фольклоре предания о том, что Александр Македонский был «рогатым».
Выражается отношение к мыслям по этому поводу в источниках и
исследованиях, выясняются объективные причины этого вопроса.
Известно, что исторические корни и причины называния Александра
«рогатым» связаны с маннейским тюркским мифом, а также с
насмешками и издевательствами, которым он подвергался после смерти
со стороны зороастрийских оракулов.
Ключевые слова: фольклор, предание, миф, вариант
SUMMARY
YUSIF SAFAROV
SOME SOURCES AND RESEARCHES ABOUT A LEGEND
The article examines the historical roots of the story about the "horns" of
Alexander the Great in the Azerbaijani folklore. A commentary on the source
and research is stated and the objective reasons for the issue are clarified.
Historical roots in the Azerbaijan folklore of the legend why Alexander the
Great was called “horned” are esearched in the article. The relation to thoughts
about this fact in sources and researches is expressed; the objective reasons of
this problem are esearched. It is known that historical roots and reasons for
Alexander’s being called “horned” are connected with a Manna Turkic myth,
and also with ridicules and mockeries to which he was exposed after death by
Zoroastr oracles.
Key words: folklore, story, myth, variant, historical roots
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DİL – MİLLİ VARLIĞIMIZ, BÜTÖVLÜYÜMÜZ VƏ
ƏZƏMƏTİMİZDİR
Məqalədə dilin milli varlıq olması məsələsindən bəhs olunur.
Əsaslandırılır ki, hər bir millətin tarixi onun dilinin tarixindən başlayır. Dil –
Vətəndir, el-oba, yurd-yuvadır, milli varlığımızdır. Milli olma həm də bəşəri
olma bütünlüyüdür. Dil milli və ümumbəşəri yaddaşdır: millətin varlıq
yaddaşıdır. Məqalədə sübut olunur ki, Azərbaycanın simasında türk milləti
çox-çox xalqları, etnik qrupları himayəsi altına alıb, onların etnik varlığını yox
etmək siyasəti yeritməyib, əksinə onlara sahib çıxıb, məhv olmaqdan xilas edib,
həmin xalqların dillərini də mühafizə altında saxlayıb, onun silinib getməsinə
imkan verməyib. Faktlar və sənədlər əsaslanan məqalədə tarixi gerçəklik öz
əksini tapır.
Açar sözlər: Azərbaycan, türk, dil, milli varlıq, millilik və bəşərilik, tarix
və müasirlik
Hər bir millətin tarixi onun dilinin tarixindən başlayır. Başqa cür desək,
dilin mövcudluğu və tarixi – millətin mövcudluğu və tarixi deməkdir. Təbriz
Universitetinin mərhum professoru Məhəmmədtəqi Zehtabi “İran türklərinin
əski tarixi”(Təbriz, 1999, I cild) adlı kitabında yazır: “Bir millətin dilini onun
tarixindən ayırmaq olmaz. Millətin tarixini onun dili ilə ilgiləndirmədən öyrənmək lazımi həqiqi nəticələri verməz. Bir torpaq, ölkə və diyarın tarixini, başından gəlib keçəni dilsiz öyrənmək olar, lakin bir xalqın, bir millətin dəqiq tarixini onun milli dili ilə əlaqələndirmədən öyrənmək olmaz” [Zehtabi M. s.31]
Dilini sevməyən, onun varlığını qorumayan vətənini, millətini də sevməmiş olur. Dil-Vətəndir, el-oba, yurd-yuvadır. Biz Naxçıvanda, Gəncədə, Şuşada (Qarabağda), Qazaxda, Bakıda hansı dillə danışırıqsa, Təbrizdə, Ərdəbildə, Zəncanda, Həmədanda, Səlmasda, Xoyda, Makuda, İraqda, Kərkükdə,
Suriyada, Hələbdə, Ərzurumda, Ərzincanda, Qarsda, Ərdəhanda, Borçalıda,
Dərbənddə, Sivasda, Ankarada, İstanbulda, İzmirdə, Kıbrısda, Trakyada, Qaqauzda, Aşqabadda, Daşkənddə, Kazanda, Sibiryada, Uyğurstanda da o dildə danışırıq. Dünyanın şərqindən tutmuş qərbinə, şimalından tutmuş cənubunadək
dörd bir yanda qədim və köklü türk dili işlənir. Türk dili türk soyundan olanların köklü dilidir. Azərbaycan türkcəsi də struktur varlığına görə öz tarixi
mənşəyinə bağlıdır; bu bağlılıq ümumtürk varlığının tərkibinə mənsubdur və
dilimiz özünün min illərin dərinliyindən gələn tarixi yaddaşına bu gün də
sahibdir. Hər şeydən əvvəl, Azərbaycan türkcəsi Oğuzun ən aydın və təmiz
nitq-dil simasını bu gün də davam etdirməkdədir.
Azərbaycan türkcəsi eyni millətin, eyni Vətənin dilidir. Bu mənada, son
əlli ilə qədər Azərbaycan türkcəsi bütün Asiyada, o cümlədən Zaqafqaziyada
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ümumünsiyyət dili olmuşdur. Ona görə də XX əsrin rus-sovet diktaturası
dövründə də özünün vahid statusuna sahib olmuşdur. Yəni dövlət dili statusu
rusların bəxşi deyildir. Azərbaycanın dövlət dili, statusu dilimizin tarixiqanuni haqqı, tarixi mənsubluğudur.
Lap ilkindən-qədimdən Türk dili – Azərbaycan türkcəsi ölkəmizin ana
dili, dövlət dili idi. Respublikamız başqa dilə mənsub deyildi ki, ruslar tərəfindən ona türk dilində danışmaq haqqı verilsin. Sadəcə, bir qayda olaraq, bu
məsələ konstitusiya maddəsi kimi özünün ifadəsini də tapacaqdır. Ona görə də
“Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verilmişdir” demək məntiqi baxımdan
aktiv deyil. Azərbaycan türkcəsi Cənubi Azərbaycanda–İranda, Kərkükdə,
Azərbaycan Respublikasında, habelə ayrı-ayrı xarici ölkələrdə yaşayan
milyonlarla soydaşlarımızın ana dilidir.
Azərbaycanın tanınmış alimi, filoloq ve siyasi xadim Əhməd bəy
Ağaoğlu XX əsrin 20-30-cu illərində Türkiyədə Dil İnqilabının yaxın və fəal
təəssübkeşlərindən və iştirakçılarından biri olmaqla 1933-cü ildə qələmə aldığı
“Dil məsələsi” adlı məqaləsində yazırdı: ”Dil demek ulus demektir. Dil bir
ulusun içidir, özüdür. Bir ulusu öteki uluslardan ayırd eden en temelli ve zorlu
varlık dildir. Bu temel bir kere kuruldumu artık ulusun özü yaşıyor ve hep
yaşıyacak demekdir. O kuruldukdan sonra, ulus istiklalini itirse (kaybetse)
bele, gene ulus yaşıyor ve bir gün, elbette ki, istiklalini de geri alır...” [1,
Cümhuriyet, 27 Ocak 1933].
Qeyd edək ki, bu dövrdə, yəni XX əsrin 20-30-cu illərində Türkiyədə dili
saflaşdırmaq, xalq dilini işlək yazı dili halına gətirmək uğrunda yeni mədəni islahatlar aparılırdı. Çünki Osmanlı zamanlarında dilə süni, qəlizləşdirilmiş bir
yazı, saray ifadə tipi verilmişdir. XX əsrin ilk otuz ilində aparılmış islahatlara
baxmayaraq yenə də aydınlaşma, durulaşma tələb olunurdu. Əhməd Ağaoğlu
yazırdı ki, türk dili “üç ayrı dil (ərəb, fars və osmanlı dilləri–Ə.Ə.) yasalarına
bağlı idi. Türkçe nerede başlıyor, nerede bitiyor, belli değildi. Bütün ömürlerini
okumaya vermiş olan adamlarımız bile anlamakda güçlük çekiyorlardı. Hele
dilin giyindiyi libas o kadar berbattı ki, yıllarca çalışıldığı halda kolaylıkla
okumak gene güc oluyordu. Hülasa, içimizi-dışımızı saran bu hibrit dediğimiz
hal bizi boğucu bir ağ şebekesi gibi içine alarak, dosdoğru yürümemize, ilerlememize, bir-birimizi tanımamıza, kaynaşıp birlik yapmamıza engel oluyordu.
Bu durum türk uluslarını öteden beri düşündürmekte idi. Hastalık duyulmuştu,
ilaçları da sezilmişti” [bax: Ağaoğlu Ahmet:1, Atatürk ve Türk dili, 2. 132].
Göründüyü kimi, XX əsrin 20-30-cu illərində Türkiyə türkcəsi özünün
Anadolu aydınlığına qovuşmağa can atırdı. Axtarışlar, islahatlar, nəhayət ki,
öz bəhrəsini verdi. Dilçilər türk dilini quraşdırılmış tərkibdən, yalançı təmtəraqdan, saxta, öz kökündən uzaqlaşdıran yazı qəlizliyindən, qəlizləşdirilmiş
kəlmələrin, izafətlərin cəngindən qurtarmaq üçün xalq deyimlərinə, xalq danışıq dilinə söykəndilər.
Bu dolaşıqlıq içərisində, əlbəttə ki, millətlə, xalqla, digər türkdilli məkanlarla yaxın ünsiyyət yaratmaq da çətin olacaqdı. Azərbaycanda, sözsüz ki, belə
problemlər, burulğanlar yox idi. Min illlərdir Azərbaycan xalq dili öz aydın və
anlaşıqlı dünyasını yaşayır. Tarixən Azərbaycan xalqı öz sözünü, qoşqusunu,
hikmət və nəsihətlərini, nağıl və dastanlarını, qoşmasını, bayatısını bu aydın
dildə söyləyirdi.
Bizə görə, dil özü özündə olan varlıqdır; bu Öz onu yaradan millətin,
varlığın Özüdür.
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Milli varlığı özündə əks etdirmə missiyası daşıyan dil özü-özünü xalqın,
millətin varlığı daxilində saxlaya bilir. Buna görədir ki, dil milli varlığı özündə
olmadan özünü yaşada bilməz. Öz milli yaddaşına, adına, ruhi simasına yabançı olanlar da beləcə, öz milli simalarını qoruyub saxlaya bilməzlər, tarixin səhnəsindən silinib gedərlər və yaddaşlarda bir izi qalmaz onların.
Bizim millətin dilinə nə qədər qadağalar qoyulub! Dilimizin varlığını ona
görə məhv edə bilmirlər ki, o, milli varlığımızın özüdür.
Dil həm də milli və ümumbəşəri yaddaşdır: millətin varlıq yaddaşıdır.
Hər bir toplumun, ulusun qan yaddaşı, ruh yaddaşı onun dilinin ifadə yaddaşı
deməkdir. Ana dilimiz – Türk dili “çox canlı, çox geniş, çox zəngin və çox
elastikli” [Ağaoğlu A.: bax:1, s.133] bir dünya dili kimi özünün tarixi varlığı
sürəcində cahanşümul bir inkişaf, hərəkət varlığına sahib olub.
Türk dili dünya xalqlarının dilinə də bir canlılıq, hərəkət özəllikləri bəxş
edib. Bu aspektdə belə bir gerçəkliyi də qeyd etməliyik ki, türk milləti çox-çox
xalqları, etnik qrupları himayəsi altına alıb, onların etnik varlığını yox etmək
siyasəti yeritməyib, əksinə onlara sahib çıxıb, onları məhv olub getməkdən
xilas edib, həmin xalqların dillərini də mühafizə altında saxlayıb, onun silinib
getməsinə imkan verməyib.
Dil-millət, millət dil deməkdir. Bütün hallarda “Türk dili Türk milleti için
kutsal bir hazinedir...Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir” [Afet İnan: 2,
191].
Tarixi və linqivistik simasına görə, Türk dilinin özünəməxsus qanunqaydaları vardır. Bu qaydalar onun özündən yaranan və özündə təsbit edilən
əlamətlərin ifadəsidir. Bu, bilavasitə millətin özünüifadəsi qanununa bağlıdır.
Türk dili çoxdialektli, çoxşivəli, çoxləhcəlidir. Dil baxımından dialektik
məkan genişlikləri və zənginlikləri, türk millətinin Yer üzərində mövcud olan
qədimliyindən, çox ərazilərdə məskən salmalarından, böyüklüyündən irəli
gəlir.
Ləhcə tələffüzlərinə görə, sözlərin səslənmə şəkilləri dəyişsə də, məna,
fikir dəyişilməz qalır. Dünyada dialekt, şivə, ləhcə növlərinə görə ən zəngin,
çoxsaylı dil ailəsi türk dili ailəsidir. Millət baxımından nə qədər türk xalqı
varsa, bir o qədər də dil əlamətləri vardır.
Türk Dil Qurumunun 21-23 iyun 2009-cu ildə Anadolu ləhcələri
mövzusunda Qarsda keçirdiyi Qurultayın (Çalıştayın) açılışında Türk Dil
Qurumu başkanı Professor Dr. Şükrü Haluk Akalın belə bir cümlə söylədi:
“Türkçe sınırları aşan dildir”. Qars Universitetinin rektoru Professor Dr.
Abamuslüm Güven isə belə bir cümlə işlətdi: “Türkçenin iyi kullanması
marifetdendir”.
Əslində, hər iki cümlə çox heyrətamiz bir dəyərləndirmədir. Və hər iki
fikir çox dərin mənaları əks etdirir. Professor Dr Şükrü Haluk Akalının və
Professor Dr. Abamuslüm Güvenin Türk dilinin əzəmətinə dair söylədikləri bu
fikirlər, hər şeydən əvvəl, tarixin uzaq dərinliyindən gələn bir yaddaşı yada
salır, həm də ikinci bir halda çağdaş zamanlarımızda Türk dilinin əzmətini və
böyüklüyünü qorumaq məntiqini ifadə edir. Sözsüz ki, XX əsr Türkiyə
Türkcesi Anadolu və İstanbul aydınlığına qovuşdu.
“Duyğusu yüksek, manavi bünyesi çok kuvvetli olan Türklerin”
(Demirçioğlu Yusuf Ziya- 3, 177) Dil mədəniyyəti onların soy mədəniyyəti,
varlıq, mənəviyyat, əxlaq, ruhaniyyət mədəniyyəti deməkdir.
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Varolma, özünüifadəetmə tərzinə görə, Türk dili canlı və oynaq
kompozisiya özəlliklərinə malikdir. Və ifadə simasına görə “Türk dilinin
duyğusal, kısa, oturaklı, bununla beraber, çok keskin ve sert bir anlatışı da
vardır. Söz düzeni o kadar ince, tatlı, gönül ve kulak okşayıcıdır ki, yeyniyeyni esen bir ılık yaz görezinin verdiyi esenliği, iç açıklığını verir. Ancak
tutuşunca da gök yüzünde binlerce kuskunu kopmuş atların kişniyerek
şahlandığını sandırır, yıldırım sesleri yaratır ve büyük akımın batıya siğirten
(səyirdən) altun soy çocuklarının bindikleri atların ayağından çıkan nal
seslerini andırır” ( Şeref (Edirne Mebusu)- 5, 180).
Müəllif Türk dilinə niyə belə həyəcanlı təşbihlər verib? Çünki Türk
dilinin varlığı böyük Türk Millətinin varliğidır. Digər tərəfdən, müəllif Türk
Dilinə xarakter vəsfi verir və onun varlıq özəlliklərini də bu vəsflər daxilindən
təsbih edir. Bu, həm də dilin varlıq atributunun millətə mənsub olduğunu
anlamaq elmidir.
Min beş yüz illik bir tarixi dönəmdə Türkdilli xalqların içərisində ən çox
əsər məhz Oğuzların dilində--Azərbaycan türkcəsində (İslamdan əvvəl biz
Oğuz-Türkmənlər də adlanırdıq) yazılmışdır. XX əsrin qırxıncı illərinədək
Qafqaz Azərbaycanının dili “Türk dili” adlanırdı. Bu gün İranda da bizim soy
dilimiz antik yüzillərdən bəri “Türk dili” adlanır.
Azərbaycan Turkcəsi Türk Dilləri ailəsinin Cənub qolunu təşkil edir.
Səlcuq türkcəsi, Osmanlı türkcəsi (indi Türkiyə Türkcəsi), Rumeli Türkcəsi,
Tuna Türkcəsi, Qaqauz Türkcəsi, Kırım Türkcəsi, Karakalpak Türkcəsi,
Türkmən Türkcəsi də Türk dillərinin Cənub qolunu təmsil edir
[T.Gülənsoy,səh.71]. Zənginliyinə və inkişaf, təsir arenalına, işləkliyinə, bədii
əsərlərin yazılma zənginliyinə görə Azərbaycan Türkcəsi ümumtürk ailəsində
mühüm özəlliklərə, xüsusi çəkiyə və ümumbəşəri statuslara malikdir.
Türk milləti Öz varlığını həm də Dil Varlığı kimi qoruyur və Türk Milləti
öz varlığını bu dilin ruhunda, canında və nəfəsində yaşadır. Necə deyərlər,
Türk Milləti öz dilinə aşiqdir. Başqa sözlə desək, Türkün bu vurğunluğu
bilavasitə onun Dil təəssübü və Dil tələbləri ilə bağlıdır.
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РЕЗЮМЕ
АБУЛЬФАЗ АЗИМЛИ
НАХИДА ГЕЙДАРОВА
ЯЗЫК - НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ БЫТИЕ, НАША
ЦЕЛОСТНОСТЬ И НАШЕ ВЕЛИЧИЕ
В статье рассматривается, что является ли язык национальным
бытием. Утверждается, что история каждой нации начинается с истории
ее языка. Язык - Родина, край родной, очаг, национальное бытие. Быть
национальным – значит быть человеческой целостностью. Язык - это
национальная и общечеловеческая память: память о существовании
нации. В статье показано, что в лице Азербайджана тюрки защитили
многие нации, этнические группы и не проводили политику уничтожения
их этнической принадлежности, а скорее были хранителем их, сохранив
языки этих народов и не позволив чужим искоренить их. В статье,
основанной на факты и документы, находит свое отражение историческая
правда.
Ключевые слова: Азербайджан, тюрок, язык, национальное
бытие, национальное и общечеловеческое, история и современность.
SUMMARY
ABULFAZ AZIMLI
NAHIDA HAYDAROVA
LANGUAGE-OUR NATIONAL EXISTENCE AND INTEGRITY
GREATNESS
The article deals with language being national existence. It is argued that
the history of each nation begins with the history of its language. Language – is
a homeland, nationality. Being national is also the essence of being human.
Language is national and universal memory: the memory of existence of the
nation. The article shows that in the face of Azerbaijan, the Turkish nation has
protected many nations, ethnic groups, and has not pursued a policy of
destroying their ethnicfeatures, but rather saved, preserving the languages of
these people and prevented them from eradicating. Historical reality in the
article is based on facts and documents.
Key words: Azerbaijan, Turkish, language, nationality, nationalism and
humanism, history and modernism
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UOT 81.1

“KONSEPT” KOQNİTİV DİLÇİLİYİN ƏSAS
ANLAYIŞI KİMİ
Məqalədə "konsept" termininə dair müxtəlif fikirlərə baxılır. Bəzi alimlər
konsepti eyni cür obyektlərin qeyri-müəyyən çoxluğunun ümumiləşdirilmiş
ifadəsi hesab edirlər. Digər tədqiqatçılar göstələr ki, "konsept" və "anlayış"
ifadələri eyni deyil. "Linqvistik Ensiklopedik lüğətdə" "konsept" termini
yoxdur. Burada o, "anlayış" termininin sinonimi kimi verilir. Məqalədə
"konsept" termininə bütün baxışlar ümumiləşdirilir və onun belə bir tərifi
verilir: “Konsep kollektiv şüurun vahididir”.
Açar sözlər: Koqnitiv dilçilik, konsept, anlayış, tərif, termin, vahid,
kollektiv şüur
Müasir dilçilik insan amili ətrafında formalaşır. Nəzərə alsaq ki, bu günə
qədər linqvistik diskurs üç məlum paradiqma yaradıb, onda hər bir müasir
paradiqmanın özündən əvvəkilərin bir növ inkarı olduğunu da qeyd etməliyik.
XX əsrin sonlarından başlayaraq strukrur və statik paradiqmaların yerinə
antroposentrik, funksional, koqnitiv paradiqmalar gəlir. Antroposentrik
paradiqma tədqiqatçıların obyektdən subyektə, yəni insanın dildə və dilin
insanda təhlil edildiyi bir yanaşmadır. Müasir dilçilikdə antroposentrik
paradiqma çərçivəsində bir sıra sahələr formalaşır ki, onlardan biri də koqnitiv
dilçilikdir. Bu sahə Azərbaycan dilçiliyi üçün yenidir. Koqnitiv dilçilik XX
əsrin sonlarından etibarən fəal şəkildə inkişaf edir. Koqnitiv dilçilik struktur
təlimlərdən fərqli olaraq, əsas diqqəti məhz milli “baxışlara” yönəldir. Təbii
dillərdə ”koqnisiya” xalqların təfəkkürlərinin izlərini axtarmaq və tapmaq dil
haqqındakı elmin əsas vəzifəsinə çevrilir. Bu sahədə bir çox nəzəriyyələr və
yanaşmalar meydana gəlir. Onların arasında V.Humboltun “milli ruh”
haqqında nəzəriyyəsi xüsusi qeyd olunmalıdır: “Dil xalqın ruhunun xarici
təzahürüdür, xalqın dili onun ruhudur və xalqın ruhu onun dilidir. Dil, ruhun
daim yenilənməsini özündə təzahür etdirir”.
Müasir dilçilikdə “konsept” anlayışına tez-tez rast gəlirik ki, o, dilin
koqnitiv problemləri ilə məşğul olan tədqiqatçılar tərəfindən geniş şəkildə
istifadə olunur. Konseptlərin öyrənilməsi son vaxtlar dilçilərin diqqət
mərkəzindədir. Koqnitiv dilçilikdən gələn “konsept” anlayışı dilin öyrənilməsi
üçün qaçınılmaz olduğundan onun əsas anlayışına çevrildi. Maraqlıdır ki,
“konsept” termini dildə eyni zamanda həm köhnə, həm də yenidir. Orta əsrlər
latın dilli ədəbiyyatlarda konsept “rüşeym” mənasında işlənmişdir. Sonrakı
dövrlərdə fəlsəfi əsərlərdə çox tez-tez rast gəlinən “konsept” texniki elm
sahələrinə də nüfuz etmiş, nitqlə predmeti birləşdirən anlamında işlənmişdir.
Eləcə də fiziologiyada bu anlayış işlənmə dairəsini genişləndirmişdir. Latındilli
ədəbiyyatdan sonra romandilli ədəbiyyatda da bu terminin semantikası
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genişlənməyə başlamışdır. Məsələn, XIX-XX əsrlərə qədər italyan dilində
onun aşağıdakı mənaları olmuşdur:
1.Təsəvvür, mühakimə, fikir;
2.Dünyagörüş;
3.İdeya, plan, proyekt
4.Reputasiya;
5.Ekstravaqant bədii obraz, metafora.
İspan dilinə gəldikdə isə, bu dildə anlayış, ideya, təsəvvür məzmunu
aparıcı rola malik olmuşdur. Fransız dilində XX əsrə qədər “konsept” az
işlənsə də, XX əsrdən etibarən geniş şəkildə işləklik qazanır. Ümumən
götürdükdə ora əsrlərdə bu termin əsas olaraq latın və italyan dillərində
işlənmişdir. Klassik rus fəlsəfəsində bu termin işlənməmiş, XX əsrin 70-cin
illərindən sonra isə A.N.Leontyev, N.İ.Kondakov və digərlərinin əsərlərində bu
terminin adı çəkilir. Azərbaycan dilçiliyində də rus dilçiliyindən bir az sonra
həmin termin işlənməyə başlayır.
Qeyd edək ki, dilçilikdə “konsept” terminini ilk dəfə S.A.Askoldov
işlətmişdir. Onun fikrincə, konseptlər əvəzləyici rol oynayır. O, konseptin
əvəzləyici funksiyasını göstərərək onu belə təyin edir: “konsept - fikir
prosesində bizim üçün eynicinsli bir çox əşyaların qeyri-müəyyən çoxluğunu
əvəz edir” [1, s. 251].
Yalnız XX əsrin 80-cı illərində ingilisdilli müəlliflərin rus dilinə
tərcüməsi ilə əlaqədar olaraq konsept anlayışı meydana çıxır. Konsept bizim
şüurumuzun mental və ya psixi resusları (ehtiyatlarını) vahidlərinin izahına və
insanının bilik və təcrübəsini əks etdirən informasya strukturuna xidmət edən
termindir.
İndi dilçilik elmində konsepti başa düşmək üçün ümumi müddəaya
əsaslanan üç əsas yanaşma mövcuddur:
Birinci yanaşma konsepti nəzərdən keçirərkən kulturoloji sahəyə daha
çox diqqət yetirir və bu zaman bütün mədəniyyət konseptlərin məcmusu və
onlar arasındakı münasibət kimi başa düşülür. Deməli, konsept insanın mental
aləmində mədəniyyətin əsas özəyidir.
Konseptlər kollektiv dil şüurunda nüvə vəziyyətindədir (mövqeyindədir)
və buna görə də onların tədqiqi olduqca aktual problem sayılır. V.N.Teliya
hesab edir ki, “konsept” bizim obyekt haqqında hər şeyi bilməyimizdir.
“Konsept” termininin bu cür başa düşülməsində dilin rolu ikinci dərəcəli
əhəmiyyət daşıyır. O yalnız köməkçi vasitə-konseptlərini mədəniyyətlərini
“dilləndirən”, təsbit edən formadır.
İkinci yanaşma konsept dil işarəsinin semantikasını məzmunun əmələ
gəlməsində yeganə vasitə kimi təqdim edir. Oxşar fikrin tərəfdarları olan
N.F.Alefirenko konsepti, semantik yanaşmanı koqnitiv semantika kimi başa
düşür.
Üçüncü yanaşmanın tərəfdarları D.S.Lixaçev və Y.S.Kubryakova belə
hesab edirlər ki, konsept bilavasitə sözün mənasından doğulmayıb, sözün
mənasının insanın şəxsi və xalq təcrübəsinin toqquşmasının nəticəsidir, yəni
konsept sözlə gerçəklik arasında vasitədir. Y.S.Kubryakovanın fikrincə,
konsept mental yaddaşının məzmunlu vahidi, beynin konseptual sistemi, insan
psixikasında əks olunmuş dünya mənzərəsidir. Y.S.Kubryakova konsepti və
sensor-perspektiv prosesləri təhlil və təsvir edərkən psixologiyada istifadə
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edilən “fon” və “fiqur (bədən)” terminlərinin koqnitiv dilçilikdə işlənməsinə
haqq qazandırır. Fon və fiqurun qarşı-qarşıya qoyulması insanın özünü fonun
bir hissəsi kimi, özünü hər hansı bir fonda (mühitdə, məkanda) başa düşməsi,
eləcə də dünyadakı bütün başqa şeyləri bu cür dərk etməsi ilə bağlıdır.
Beləliklə, o, qəbul edir ki, dilin və onun kateqoriyalarının əsasını insanın əyani,
cismani təcrübəsi təşkil edir və o yalnız bu təcrübəyə müraciət etməklə daha
mücərrəd sahələrə çıxır və müşahidə olunması haqqında birbaşa öz
təsəvvürlərini qurur.
Onun fikrincə, əgər dil dünyanın xüsusi görünüşünü əks etdirirsə, ondakı
müşahidəçinin mövqeyi də konseptlərin dilində möhürlənmiş və bərkidilmiş
ümumi subyektivliyinə uyğun gəlir. Bu müddəa ilə ona görə razılaşmamaq
olmaz ki, eyni hadisə: hərəkət-obyekt müxtəlif dil vasitələrindən istifadə
edilməklə müxtəlif cür təsvir oluna bilər. Təsvirdə isə müxtəlif detalları,
xassələri, əlamətləri əks etdirmək imkanı yaranır. Deməli, sinonimlik zahiri
hadisədir. Çünki hər bir alternativ leksemin arxasında fərdi konseptual struktur
durur [4, s. 240].
“Konsept” latın dilindəki “conseptus”dan kalka edilmiş, “başlamaq”,
yəni hərfi mənada “anlayış”, “başlama” deməkdir. Lakin indi “anlayış” və
”konsept” terminlərini kifayət qədər dəqiq fərqləndirirlər. Çünki bunlar eyni
qəbildən olsalar da, müxtəlif mənalı anlayışlardır. Əgər “anlayış” obyektin
dərk edilmiş mühim əlamətidirsə, “konsept” mental (əqli), milli-spesifik
varlıqdır ki, onun məzmun planı verilmiş obyekt haqqındakı biliklərin tam
məcmusu, ifadə planı isə dil vasitələrinin məcmusudur. Konsept hər hansı bir
anlayış deyil, onların ən mürəkkəbi və vacibir ki, onlarsız hər hansı
mədəniyyəti təsəvvür etmək çətindir.
Başqa fərqlər də var: “anlayış” termininin tərkibində mühüm və vacib
əlamətlər mövcuddur. Konseptdə isə qeyri-mühüm əlamətlər vardır [3, s. 194].
Konseptlərlə müqayisədə anlayışlar daha sadə struktura malikdir: anlayışın
strukturunda məzmunlu tərkib üstünlük təşkil edir. Konseptlər emosiya,
simpatiya və antipatiya, bəzən isə müxtəlif rəylərin toqquşduğu yerdir.Bundan
başqa, konsept olan leksik vahidlərin sayı məhduddur. Çünki hər hadisənin adı
konsept olmur. Gerçəkliyin yalnız o hadisələri konsept olur ki, onlar həmin
mədəniyyət üçün aktual və qiymətlidir, özünün təsbiti üçün çoxlu miqdarda dil
vahidlərinə malikdir, atalar sözləri və zərb məsəllər, poetik və nəsr mətnləri
üçün mövzu olur. Onlar xalqın mədəniyyət yaddaşının daşıyıcılarıdır.
A.P.Babuşkin “konsept” və “anlayış” terminlərinin eyni olduğunu söyləyir və onlardan birini–“anlayışı” elmi dövriyyədən çıxarmağı təklif edir [2, s.
14]. İndi dilçilər, demək olar ki, “anlayış” terminini klassik mənada işlətmir,
konsept adlanan təfəkkür konstruksiysından danışmağı daha üstün tuturlar.
N.N.Boldırev isə əksinə, onları ayırır: “Əgər anlayışda ümumi elmi mənada onun həcmini və məzmununu fərqləndirirlərsə, konsept yalnız ikincisini –
anlayışın məzmununu, eləcə də mənanın aydın hissəsini, sözün mənasını nəzərdə tutur [3, s. 36].
Müasir dilçilikdə “konsept” terminindən dilin semantikasının təsvirində
də geniş istifadə edilir. Çünki dil mənalarının ifadələri onlarda ifadə olunan
konseptlərlə konseptual strukturlara bərabər tutulur: hadisələrə belə baxış
bütövlükdə koqnitiv yanaşmanın fərqləndirici xüsusiyyəti sayılır [5, s. 147].
Beləliklə, verilmiş terminlərin fərqləri barədə təhlillərə yekun vuraraq
bəzi nəticələri qeyd edək. Bir çox dilçilər konsepti leksik mənadan daha geniş
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hesab edirlər (V.İ.Karasik, S.A.Askoldov). Digər tədqiqatçılar belə hesab
edirlər ki, o, sözlə onun mənalarının birində uyğun gəlir. (D.S.Likaçev, E.
Lassan). Biz isə belə hesab edirik ki, “məna”, “konsept” və “anlayış” müxtəlif
anlam bildirən terminlərdir. Belə ki, “konsept” və “anlayış” iki paralel olaraq
müxtəlif elmlərə məxsusdur: anlayış məntiq və fəlsəfə terminidir, konsept isə
riyazi məntiq, kulturologiya, linqvokulturologiya, koqnitiv dilçilik termini
olub, yalnız daxili formalarına görə oxşardır.
“Konsept” və “məna” da qarşılıqlı, eynimənalı deyil. Konsept gerçəkliyin
nisbətən sabit və möhkəm surətidir. Söz isə öz mənası ilə həmişə yalnız
konseptin bir hissəsini təşkil edir.
XX əsrin sonlarına yaxın dilçilər başa düşdülər ki, dil daşıyıcısı
müəyyən konseptual sistemlərin daşıyıcısıdır. Konseptuallaşma prosesinin və
konseptin məzmununun şərhi yalnız o dildə danışan dilçi üçün mümkündür.
Beləliklə, birinci yerə mentallıq keçir. Çünki konseptlər mental mahiyyətdirlər.
Dilçilikdə son zamanlar müxtəlif konseptlər, onların müqayisəlilinqvistik təhlili ilə bağlı bir sıra tədqiqatlar aparılır. Konsept anlayışının çox
tədqiq olunmasına baxmayaraq, hələ də bu terminin dəqiq tərifini vermək
olmur. Ümumiyyətlə, “konsept” insanın bilik və təcrübəsini əks etdirən,
mürəkkəb, çoxşaxəli quruluşa malik mental vahiddir və hər bir xalqın
daşıyıcılarının beynində milli-mədəni təssəvürlər sistemidir. E.S.Kubryakova
konsept haqqında bu fikri bildirir: “Konsept - yaddaşın, leksikanın, dünyanın
bütün görünüşünün məhsuludur. Dildə ən vacib konseptlər ifadə olunur” [4, s.
381]. İnsan şüurunda və təfəkküründə gedən prosesləri məhz dil vasitəsi ilə
anlamaq mümkündür. Məhz dil vasitəsi ilə ayrı-ayrı fərdlərin əldə etdikləri
təcrübələr kollektiv təcrübəyə çevrilir. S.Q.Vorqaçev konsepti “linqvistik
ifadəyə malik olan və etnik-mədəni spesifikliyə malik kollektiv biliyin
məhsulu” kimi təsvir edir.
Konseptlər struktur baxımdan freymlərdən təşkil olunur. Bir konseptin
bir neçə freymi ola bilər. Freymlər də slotlardan təşkil olunur. Məsələn; Yeni il
– Novruz konseptdir. O, aşağıdakı freymlərdən təşkil oluna bilər:
1.Barışıq;
2.Təzələnmə, təmizlik;
3.Tonqal qalamaq.
Göstərilən hər bir freymin də öz slotları var. Məsələn, tonqal; tonqal
üçün material, yandırmaq, üstündən tullanmaq, müvafiq ritual sözlərini
işlətmək.
Müasir dövrdə süni intellektlə məşğul olan mütəxəssislər konsept yerinə
“freym” işlədirlər. Ancaq biz koqnitiv dilçilikdə necə götürülürsə, elə də qəbul
edirik. Yəni, konsept milli-mədəni düşüncənin ifadəsidir. Süni intellektlə
məşğul olan M.Minski konsept yerinə “freym” işlədir. Göründüyü kimi,
konsept termininə linqvistlərin baxışları fərqlidir. Bu termin həm dilçilikdə,
həm də ədəbiyyatşünaslıqda işlədilir. Ədəbiyyatşünaslar obrazların daxili
aləmini, düşüncəsini səciyyələndirən termin kimi “konsept”i işlədir.
Linqvistikada isə koqnitiv anlayış kimi onun məna strukturundan, qurulma
xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. Y.S.Stepanovanın fikrincə “konsept” “insanın
təfəkküründə mədəniyyətin təzahürüdür, mədəniyyətin insanın mental şüuruna
daxil olması, digər tərəfdən, insanın özünün mədəniyyətə daxil olması və bəzi
hallarda ona təsir etməsidir”.
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Koqnitiv dilçiliyin əsas terminlərindən olan “konsept”lə yanaşı,
“konseptual sistem”, “koqnitiv baza”, “konseptsfera”nın da adını çəkmək olar.
Konseptual sistem dünya haqqında insanın təcrübəsini əks etdirən bilik və
rəylər sistemidir. “Koqnitiv baza” müəyyən dildə danışanların hamısının malik
olduğu bu və ya digər linqvokultural, yəni dil mədəniyyəti cəmiyyətinin mütləq
biliklərinin müəyyən üsulla strukturlaşdırılmış məcmusudur. “Konseptsfera”
isə dil daşıyıcılarının dünyanı dərk etməsini təşkil edən konseptlər
məcmusudur. Dilin konseptsferasının öyrənilməsi bir etnosun mental dünyasını
müəyyən etməyə, bir xalqın mədəniyyətinin müxtəlif inkişaf mərhələlərində
necə formalaşdığını görməyə imkan verir. Konseptin milli-mədəni istiqaməti
məsələyə kultroloji yanaşma ilə bağlıdır. Ola bilər ki, azərbaycanlının şüurunda
hansısa konsept başqa xalqlarda o statusa malik deyil, yəni milli-mədəni yükün
daşıyıcısı deyil. Məsələn, leksik vahid kimi “kül” ocağın odunun yanıb qalan
hissəsinə deyilir. Freym kimi “kül” (yurd) türkün şüurunda ocaq, doğulduğu
məkan, boya-başa çatdığı yer, ən nahəyət yurdudur. Bu anlayış qeyri-türklərdə
həmin mənaların daşıyıcısı deyil. Bu “kül” konseptinin bir freymidir.
Koqnitiv dilçilikdə konseptlərin necə əmələ gəldiyini hələ də tam izah
edə bilmirlər. Konseptin təbiətini təsvir etməyin ən yaxşı vasitəsi dil hesab
olunur. Bu bir faktdır ki, mühim konseptlər dildə kodlaşdırılıb. Konseptual
sistemin formalaşdırılması üçün bəzi ilkin və əsas konseptlərin mövcudluğunu,
bunlardan isə digər konseptlərin yarandığını qəbul etmək lazım.
Azərbaycanda koqnitiv dilçiliklə bağlı araşdırmalar təzə başlayıb və demək
olar ki, bir çox alim bu istiqamətdə bəzi tədqiqatlar aparıb. Azərbaycan
dilçiliyində konseptin tədqiqi ilə Ə.Abdullayev, A.Məmmədov, F.Veysəlli,
E.Piriyev, M.Məmmədov və s. kimi dilçilər məşğul olur.
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РЕЗЮМЕ
АИДА РАМАЗАНЗАДЕ
«КОНЦЕПТ» КАК ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ
В статье рассматривается определение термина “концепт”.
Раскрываются различные точки зрения. Одни ученые считают, что
концепт есть мысленное образование, которое замещает неопределенное
множество предметов одного и того рода. Другие ученые полагают, что
термины
“концепт” и “понятие” не равны. В “Лингвистическом
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энциклопедическом словаре” нет термина “концепт”. Это всего лишь
синоним термина “понятие”. В статье обобщаются все точки зрения
относительно термина “концепт” и дается его такое опредeление:
«Концепт – это единица коллективного сознания.»
Ключевые слова: когнитивания лингвистика, концепт, понятие,
определение, термин, единица, коллективное сознание
SUMMARY
AIDA RAMAZANZADEH
“CONCEPT” AS A MAIN NOTION OF COGNITIVE
LINGUISTICS
The article is devoted to research of the term concept. There are a lot of
points of view about what the concept is. Some scholars consider that the
concept is a mental unit which replace us indefinite lots of objects of one sort.
Other scholars suppose that the “concept” and the “conception” are not equal.
There is no dictionary entry in “Linguistic encyclopedic dictionary “ of the
term “concept”. It is only a synonym of the term conception. This article
summarizes all points of view about the term concept and gives its definition.
Key words: cognitive linguistics, concept, nation definiton, term, unit,
collective consciousness
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FRANSIZ ƏDƏBİYYATINA BİR BAXIŞ
(Aleksandr Düma, Anatol Frans, Emil Zolya, Jan Batist Molyer, Onore de
Balzak, Viktor Hüqo)
Bildiyimiz kimi, fransız ədəbiyyatı geniş dünya şöhrəti qazanmışdır. Bu
ədəbiyyatın görkəmli nümayəndələrinin əsərləri bu gün də hamı tərəfindən
sevilir və dönə-dönə oxunulur. Jan Batist Molyer, Aleksandr Düma, Viktor
Hüqo, Anatol Frans, Emil Zolya, Оnore de Balzak və başqaları fransız
ədəbiyyatının tanınmış simalarıdır. Onların əsərləri hər zaman gənclərin
tərbiyəsində böyük rol oynamış və oynamaqdadır.
Məqalədə də məhz bu yazarların yaradıcılığına müraciət edilir və
əsərləri təhlil edilərək tələbələrin diqqətinə təqdim edilir.
Açar sözlər: Fransa, ədəbiyyat, əsər, yaradıcılıq, tanınmış simalar,
zənginləşmə
Daha çox macəralarla zəngin tarixi romanları ilə dünya oxucularının
rəğbətini qazanmış, tanınmış fransız yazıçılarından biri Aleksandr Dümadır.
“Qraf Monte Kristo”, “Üç muşketyor”, “Dəmir maskalı adam”, “Qara zanbaq”
kimi əsərləri ilə şöhrət qazanmışdır. Düma dramaturq kimi 1826-1830-cu
illərin geniş romantik savaşında mühüm rol oynamış və onun dram əsərləri
həmin vaxt çox böyük əks-səda yaratmışdır. 1829-cu ildə gənc Dümanın ilk
sanballı əsəri olan “III Henrix və onun sarayı” adlı tarixi dramı səhnələşdirilir.
Bu milli tarixi əsər ilk növbədə köhnə klassisizm qanunlarına qarşı yönəlmiş
tipik romantik dram əsəri idi. Burada antik süjetlər yerinə XVI
əsr Fransa həyatının hadisələri və tarixi şəxsiyyətlər səhnəyə çıxmışdı. Bundan
əlavə Düma klassisizm faciəsinin zaman, məkan, hərəkət birliyi qaydalarına da
qətiyyətlə son qoyur. “III Henrix və onun sarayı” əsərində nə zaman, nə məkan
sabitliyi var. Hərəkət burada heç bir zaman məhdudiyyətinə məruz qalmır [6].
“III Henrix və onun sarayı” əsərinə görə əldə etdiyi uğur Dümaya dəbdə olan
yazıçı şöhrəti qazandırmışdır.
Fransız yazıçısılardan biri Jak Anatol Fransua Tibo – Anatol Frans
Parisdə doğulmuşdu. Anatol Frans universitet təhsili almamışdı. FransaPrussiya müharibəsi başlayanda Anatol Frans səfərbərliyə alınmış, ordudan
tərхis olunduqdan sonra yenidən ədəbi fəaliyyət sahəsinə qayıtmışdı. 1875-ci
ildə o Parisin “Le Temps” qəzeti ilə əməkdaşlığı başlamışdı. Bir il sonra isə
artıq bu qəzetdəki “Ədəbi həyat” rubrikasını Anatol Frans aparırdı. Sonralar o,
“Le Temps”dəki yazılarını “Ədəbi həyat” adı ilə dörd cilddə (1889-1892) çap
etdirmişdi. 1876-cı ildə Senat kitabхanası müdirinin müavini təyin olunan
Anatol Frans həyatının sonrakı 14 ilini bu vəzifədə çalışmışdı. “Yaхşı tənqidçi
oхuduqları haqda deyil, öz qəlb macəraları haqqında yazır” – qənaəti ilə Anatol
Frans da tədricən ədəbi tənqiddən bədii yaradıcılığa keçmişdi. “Yokasta”,
“Arıq pişik” povestləri (1879) və Fransa Akademiyasının mükafatını qazanan
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“Silvestr Bonnarın cinayəti” romanı (1881) onu müasirlərinə maraqlı nasir
kimi tanıtmışdı. Müəllifin özünün də müəyyən cizgilərinin əks olunduğu, hər
şeydən şübhələnən, lakin nəcib və mərhəmətli qoca alim Silvestr Bonnar
haqqındakı əsəri bu gün də fransızların ən çoх oхuduqları kitablar sırasına
daхildir. “Kraliça Qazayağının aşхanası” romanında (1893) Anatol Frans
fransız ədəbiyyatının başqa bir sevilən qəhrəmanının – sərgərdan həyat keçirən
müdrik və əhlikef Jerom Kuanyarın obrazını yaratmışdı. Yazıçı çağdaş Fransa
cəmiyyətinin qüsurlarını tənqid etmək fikrinə düşəndə yenidən bu obraza
müraciət etmişdi. “Cənab Jerom Kuanyarın mülahizələri” (1893) belə yaranmışdı. Növbəti ildə çap olunan “Qırmızı zanbaq” romanı isə Anatol Fransın
şəхsi həyatı ilə sıх bağlı idi. O, evli olmasına baхmayaraq Parisdəki məşhur
ədəbi salonlardan birinin sahibəsi Leontine Arman de Kanavanı sevirdi.
Arvadından boşandıqdan sonra onunla qeyri-rəsmi nikaha girmişdi. İtaliyaya
ilk birgə səfərləri yazıçıya “Qırmızı zanbaq” romanını qələmə almaq üçün
ilham və mövzu vermişdi [6].
Emil Zolya XIX əsrin son 30 illiyində Fransa ədəbi həyatının
mərkəzində duran və o dövrün ən məşhur yazıçıları ilə əlaqələri olan
bir şəxs idi. Müxtəlif ədəbi janrlarda əsərlər yazan Emil Zolya dünya
ədəbiyyatının ən məşhur yazıçılarından biridir. Əsərlərində Fransa
cəmiyyətinin problemlərini ətraflı şəkildə əks etdirmiş və 1880-ci ildə
ədəbiyyata yeni daxil olan naturalizm cərəyanına başçılıq etmişdir.
Xüsusilə romanları ilə tanınır.
1865-ci ildə ilk romanı olan “Klodun etirafı” nəşr olunur.
Bu roman məzun olduqdan sonra şair olmaq xəyalı ilə Parisə gələn, çardaqda
yoxsulluq içində yaşayarkən tanış olduğu yüngül həyat tərzi keçirən qadına
aşiq olan, sevgisi ilə qadını xilas edəcəyini düşünən, ancaq xəyal qırığlığına
uğrayan bir gəncin yoldaşlarına yazdığı məktubdan ibarətdir və əsasən
avtobioqrafikdir. Ən məşhur əsərləri isə “Nana” və “Jerminal”dır. “Tereza
Rakin” adlı romanı ona uğur gətirən romanlardan biri olmuşdur. “Naturalist”
ifadəsini ilk dəfə əsərin 1868-ci il tarixli ikinci nəşrinə yazdığı məşhur ön
sözdə istifadə etmişdir.
1871-1893-cü illərdə çap olunan 20 cildlik “Ruqan Makkar: İkinci
imperiya dövründə bir ailənin təbii və sosial tarixi” silsiləsini yazmağa başladı.
Həmin silsilədə bir ailənin timsalında cəmiyyətdə gedən prosesləri əks
etdirərək şöhrət qazanmışdır.
Fransız dramaturqu, aktyor, teatr xadimi Jan Batist Molyer Parisdə
saray xidmətçisi Jan Poklenin ailəsində doğulmuşdur. 1639-cu ildə Klermon
kollecini bitirmişdir. Dünyagörüşünə fransız materialist filosofu P.Qassendinin
təlimi güclü təsir göstərmişdir. Gənc yaşlarında həyatını teatrla bağlamış,
1643-cü ildə "Parlaq teatr" truppasını yaratmışdır. Lakin Parisdə müvəffəqiyyət
qazanmayan truppa 12 il (1645-1658) əyalət şəhərlərini gəzib dolaşmış, yalnız
1659-cu ildə xoşbəxt bir təsadüf nəticəsində paytaxta qayıda bilmişdir. Bu
müddət ərzində Molyer xalq həyatını dərindən öyrənmiş, gələcək əsərləri üçün
zəngin material toplamışdır. Yaradıcılığa truppası üçün xalq farsları səpgisində
yazdığı şən əhval-ruhiyyəli komediyalarla (“Barbulyanın qısqanclığı”, “Uçan
təbib”) başlamışdır.
Dünya dramaturgiyasının şah əsərləri sayılan “Tartüf”, “Kişilərə ibrət
dərsi”, “Qadınlara ibrət dərsi”, “İstəksiz nikah”, “Zorən təbib”, “Mizantrop” və
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s. komediyalarının bir çoxu Azərbaycanda da səhnəyə qoyulmuşdur. Bir sıra
əsərləri ekranlaşdırılmışdır. Bu komediyalarda feodal-dvoryan təbəqələri kəskin satira atəşinə tutulur.
“Xəsis”, “Skapenin kələkləri”, “Jorj Danden və yaxud aldadılmış ər”,
“Sqanarel”, “Tartüf”, “Don Juan və yaxud daş qonaq” və bir çox digər əsərləri
onun şah əsərləridir.
XIX əsr görkəmli fransız yazıçı-dramaturqu Onore de Balzak Fransız
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi hesab edilir. Onun adı tarixdə 100 ən çox
öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Qərbi Avropa realizminin zirvəsi Onore de Balzak hesab edilir. Onun ən məşhur əsəri – “Bəşəri komediya” və
ya “İnsan komediyası” adlı epopeyada fransız həyatının bütün sahələri 143 kitabda əks etdirilməli idi. O, bütün gücünü sərf edərək 90 roman və novella yazdı. Bu epopeyaya “Şaqren dərisi”, “Yevgeniya Qrande”, “Qorio ata”, “Sezar
Biroto”, “İtirilmiş illüziyalar” “Vadidəki Zambaq” və digər romanlar daxildir
[5, s. 213].
Fransa ədəbiyyatının digər bir nümayəndəsi sayılan Jorj Sandın
yaradıcılığı da gənclərin diqqətini cəlb etmiş, müəllifin ilk romanı sayılan
“İndiana” geniş oxucu kütləsi qazanmışdır. Ümumən zülmə qarşı çevrilən bu
əsər hər bir oxucuda mübarizə hissini gücləndirə bilər. Müəllifin xalq içərisindən çıxmış qəhrəmanları müdafiə etməsi, onları həqiqət və xeyirxahlıq ifadə edən surətlər kimi təqdim etməsi təbii ki, oxucunun da diqqətini cəlb edir və
onlarda düzgünlük, zəhmərsevərlik kimi müsbət keyfiyyətlər tərbiyə edir.
“Konsuelo” romanının qəhrəmanı Konsuelo belə gənclərə örnək ola biləcək bir
qəhrəmandır. Güclü cəsarət və dəyanətə malik olan bu qızın iradəsini heç nə
sarsıda bilmir. Onun ən qəddar, amansız düşmənə cavab vermək iqtidarı vardır.
Fikrimizcə, bu əsər hər bir gəncdə güclü iradə formalaşdıra bilər. Əlbəttə, belə
əsərlərin gənclər tərəfindən sevilməsi təqdirəlayiq bir haldır. Yalnız gözəl əsərlər sayəsində hər bir insan özündə müsbət əxlaqi keyfiyyətləri formalaşdıra
bilər.
Böyük fransız yazıçı, dramaturq, şair, publisist, utopik realizmin ən
nüfuzlu nümayəndələrindən biri Viktor-Mari Hüqodur.
Hüqo başlıca olaraq özünün poetik və dramatik əsərləri ilə şöhrət
qazanmışdır. “Düşüncələr” və “Əsrlərin əfsanəsi” kimi poemaları daha məşhurdur. Dünya oxucularının isə ən çox bəyəndiyi əsərləri yəqin ki, “Səfillər”,
“Notrdam kilsəsinin qozbeli”, “Edam Məhkumunun Son Günü” romanlarıdır.
V.Hüqo haqqında deyilən bu fikir çox yerində deyilmiş fikirdir:
“Romantizmin böyük nümayəndəsi, yalnız fransız ədəbiyyatının deyil,
ümumən dünya bədii fikir tarixinin ən görkəmli simalarından olan Viktor
Hüqonun əsərlərində-şeir və dramlarında, romanlarında humanist ideyalar
parlaq əksini tapır. Onun yer üzü xalqları üçün əziz əsərlərindən “Səfillər”i
fransız ədəbiyyatının ən yaxşı romanı sayılır [3. s.8].
1862-ci ildə yazılan “Səfillər” əsəri işıq üzü görən kimi böyük
müvəffəqiyyətlə qarşılanır və sürətlə yayılır. Bu kimi uğurlarına baxmayaraq,
romanı tənqid atəşinə tutanlar da tapılır. Lakin bu əsər dünyanın bütün dillərinə
tərcümə edilir, müəllifi Hüqoya geniş şöhrət qazandırır və əbədiyaşarlıq əldə
edir. Hətta bu əsəri yüksək qiymətləndirən Daelli yazırdı: “Səfillər” bütün
dünya xalqları üçün qələmə alınmış kitabdır”.
“Səfillər” romanında təsvir olunan Jan Valjan, yetim uşaqlar Kozetta və
Qavroş “səfillər” aləmini təmsil etməklə bərabər, oxucuların daha çox
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sevdikləri sürətlər kimi də diqqəti cəlb edir. Jan Valjanın həyat yolu hər bir
gənc üçün örnək olur. Zəmanənin hər bir ağrı-acısını dadan, səfil həyat yaşayan
Jan Valjan sonrdan səfillərə himayədarlıq edir. Romanın Azərbaycan dilinə
tərcüməsi ilə məşğul olan Mikayıl Rəfili bu əsəri belə dəyərləndirirdi: “Hüqo
yaradıcılığının şah əsəri “Səfillər” romanı hər bir insanın mənəvi cəhətdən
zənginləşməsi üçün çox qiymətli mənbələrdəndir” [4, s.25]. Əlbəttə, bu əsər hər
bir insanı mənəvi cəhətdən zənginləşdirməyə, saflaşdırmağa qadir olan bir
əsrdir. Məhz buna görədir ki, bu gün hər bir gəncin müraciət etdiyi ilk əsərlər
sırasında “Səfillər” xüsusi yer tutur.
Göründüyü kimi, Fransa ədəbiyyatı öz zənginliyi ilə diqqət çəkir.
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РЕЗЮМЕ
АГИГАТ МАМЕДОВА
ВЗГЛЯД НА ФРАНЦУЗСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
(А. ДУМА, А. ФРАНС, Э. ЗОЛЯ, Ж. Б. МОЛЬЕР,
О. ДЕ БАЛЬЗАК, В. ГЮГО)
Kaк известно, французская литература получила широкое признание
во всем мире. Произведения выдающихся представителей этой
литературы сегодня всем нравятся и перечитываются во всем мире.
А. Дума, А. Франс, Э.Золя, Ж. Б. Мольер, О. де Бальзак, В.Гюго известные деятели французской литературы. Их произведения всегда
играли и играют большую роль в воспитании молодежи.
В статье было обращено к творчеству этих писателей,
проанализирован ряд их произведений в целях представления к
вниманию студентов.
Ключевые слова: Франция, литература, произведение, творчество,
известные лица, творчество, обогащение
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SUMMARY
KHAGIGAT MAMMADOVA
A REVIEW FOR FRENCH LITERATURE
(JEAN BATISTE MOLIERE, ALEXANDRE DUMA,
VICTOR HUGO, EMILE ZOLA, HONOREE DE BALZAC)
As we know French literature has gained worldwide recognition.The
works of prominent representatives of this literature are admired by everyone
today and read throughout the world. Jean Batiste Moliere, Aleixandre Duma,
Victor Hugo, Emile Zola, Honoree de Balzac are famous figures of French
literature. Their works have played a major role in the upbringing of young
people.
In the article the attention was drawn to a deep study of these writers
works.
Key words: France, literature, work, creativity, prominent bodies,
enrichment
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NON-SINGULAR INTEGRAL OPERATORS GENERATED BY
GEGENBAUER DIFFERENTIAL OPERATOR ON GENERALIZED
MORREY SPACES
The boundedness of the maximal (G-maximal) and potential (Gpotential) operators associated with Gegenbauer differential operator on the
Lebesgue, Morrey space and modified Morrey space was considerted in [2, 3,
4]. In this paper we study the boundedness of the maximal (G-maximal) and
non-singular integral (G-nonsingular integral) operators associated with
Gegenbauer differential operator on generalized G-Morrey spaces.
Key words G-maximal operator, G-non singular integral, generalized GMorrey spaces.
Mathematics Subject Classifications (2010): 42B20, 42B25, 42B35.

1 Definition and auxiliary results
The boundedness of the maximal (G-maximal) and potential (Gpotential) operators associated with Gegenbauer differential operator on the
Morrey space and modified Morrey space is consider in [2, 3].
Our studies are based on the Gegenbauer differential operator [7]
.
The generalized shift operator associated with the operator
form [4, 8]

is of the
.

This operator possesses properties similar to those of the generalized shift
operator in Levitans works [12] and [13].
Let
. For
all measurable set
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E
For
let
with the finite norm

be the space of functions measurable on
,
.

Throughout in the paper, we will denote shx, chx by the hyperbolic
functions and A B we mean that A
CB with some positive constant C
which can dependent of some parameters. If A B and B A, we write A
B and say that and are equivalent.
By analogy with [15], we introduce the following notation.
Definition 1.1.Let
. The generalized Gegenbauer-Morrey (GMorrey) space
associated with the Gegenbauer differential
operator
a the set of locally integrable functions f(chx),
with the
finite norm

and by W
functions f(chx),

the weak Morrey space of locally integrable
, with the finite norm

.
According to this definition,we recover the space
choice
,
introduced in [2]:
.
Let

be the Gegenbauer maximal operator (see [8]) for

where
For

.
let
.

Further we need the following results.
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Lemma 1.1. [8] For

the following relations are true:
.

Let
be the characteristic function of H = H(0,
Lemma 1.2. [8]. For
, r > 0, and

).
the following relation

is valid.
Lemma 1.3. For every nonnegative function
relation

the following

.
is valid.
Proof. In the work [8] in proved that (see [8], proof of Theorem 2.1)

=
where

and -1

Then
.
Now estimate

Now, let

the integral. Let

, then
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Consiequently,

and
Theorem 1.1.( Calderon-Zygmund decomposition of
). Suppose that f is
nonnegative integrable on
. Then for any fixed
> 0, there exists a
sequence
of disjoint interval such that
(1)

for a.e. x

(2)

;

;

(3)

.
The proof of this theorem is the same of the Theorem 1.2.1 from [14].
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Theorem 1.2. (Fetterman-Stein type)
(i) For every nonnegative measurable functions f and g on
and every

every

1.1)
(ii) For any measurable function on

and

(1.2)
Proof. First assertion it follows from inequality (see [2], Theorem 1.4)

by
We prove (1.2). Using the relation from the Lemma 1.3

we obtain

Summing over i, we get

From this it follows (1.2).
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Lemma 1.4. Let
any

. Assume that

satisfies the condition:for

(1.3)
(1.4)
Then for

and
.

Proof. Let
be the characteristic function of
On the other hand by Lemma 1.2 at

Then
we have

+

≈
+

(since

at

)

Since by (1.3)

we have

.(1.5)
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If

then by Lemma 1.2 how and previous case we obtain

(1.6)
The assertion of Lemma 1.4 it follows from (1.5) and (1.6).

2 Non-singular integral
Gegenbauer
differential operator

operator

associated

with

the

Let
be the space of oven infinitely differentiable functions on
with
compact support. It is known (see [11],Theorem 4.2) that
is dense in
the space
.
Definition 2.1. Suppose
conditions:

and satisfies the following

(2.1)
and, for

the operator
(2.2)

for
kernel

, we called the Gegenbauer non-singular operator with a
.

Theorem 2.1.For every

and

let

then the following statements hold:

,
and

Proof. By Minkowski generalized inequality we get
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(2.3)
since

(see [10], Lemma 2).

We consider

Take into account (2.1) we obtain

and also

.
Thus we have

but then by (2.3)
(2.4)

Now we will illustrate that for any
and

, T f exists

.
First suppose that

For any t we which to obtain

Since (see [4], Lemma 3.6 and [5], Lemma 5)

then
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Now assume

, then

Thus shows for every functions
therefore there exists

in

is a Cauchy sequence
such that

It immediately follows that

so
.
For any
and

and
, there exists
such that
(see [8], the proof of the Corollary 2.1).

Thus, for

as
Since

is arbitrary, we conclude that
is still a Cauchy sequence in
for any
. Thus there exists ,
such that
.
This completes the proof of Theorem 2.1.
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3 Main results and there proof
Theorem 3.1. By the condition (1.3) and (1.4) the following assertions is
true:
For

and
(3.1)

For

and

and for any t > 0
(3.2)

Theorem 3.2. Assume that w satisfies (1.3) and (1.4).
Let
then

,

. If

is bounded on

,

(3.3)
Let

. If

is bounded on

, to weak

then for any
(3.4)
Proof of Theorem 3.1.
function of
.
Then

We use (1.1) for

It follows from Lemma 1.4 with

and

, the characteristic

that

Therefore we obtain (3.1).
We use (1.2). By Lemma 1.4 with

138
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From this it follows (3.2).
Proof of Theorem 3.2. (i) Let
let
,

. For any
. We define
(3.5)

for

.
Then according of Theorem 2.1,

is bounded on

and

we get

(3.6)
Let

and

By Lemma 1.1 and Lemma 1.2 we obtain
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Let

. By Hölder's inequality, we have

(3.7)
since (see [2] , proof of the Theorem 1:4)
.
Now by Lemma 1.1 and Lemma 1.2 we obtain
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(since by

)

(3.8)

From (3.7), (3.8) and Lemma 1.4 for

we get

(3.9)
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So we write

Then

(3.10)
Taking into account (3.6) and (3.10) on (3.5) we obtain (3.3).
For and
let
,
. Then
Since
from
to weak

is bounded

. (3.11)
For

, it follows from (3.9) with p = 1

Therefore

(3.12)
Combining (3.11) and (3.12) we obtain (3.4).
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РЕЗЮМЕ
ВАСИФ ГУЛИЕВ,
ЭЛЬМАН ИБРАГИМОВ
НЕСИНГУЛЯРНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ,
ПОРОЖДЕННЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ГЕГЕНБАУЭРА НА ОБОБЩЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ МОРРИ
Ограниченность максимального (G-максимальный) и потенциального (G-потенциальный) операторы, связанные с дифференциальным
оператором Гегенбауэра на пространствах Лебега, Морри и
модифицированных пространствах Морри был консидер в [2, 3, 4]. В этой
статье мы изучаем ограниченность максимального (G-максимальный) и
несингулярного интегрального (G-несингулярный интеграл) операторов,
связанных с дифференциальным оператором Гегенбауэра на обобщенных
пространствах G-Морри
Ключевые слова: G-максимальный оператор, G-несингулярный
интеграл, обобщенное G-пространство Морри
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Lebeq, Morri və modifə olunmuş Morri fəzalarında Qeqenbauer
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XÜSUSİ TİP BİRİNCİ TƏRTİB QEYRİ-BİRCİNS XƏTTİ
DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN HƏLLİNƏ DAİR
Məqalədə birinci tərtib qeyri-bircins xətti diferensial tənliyin xüsusi
tiplərinin həllinin elementar funksiyalarla ifadə şəklində tapılması şərtləri
alınmışdır. Şərtlər əsaslandırılmış, kifayət qədər misallar verilmişdir.
Açar sözlər: diferensial tənlik, tənliyin həlli, sabitlərin variasiyası,
ifadənin inteqrallanması şərti
y   px  y  qx  (1)

biribci tərtib xətti tənliklərin həll qaydasına görə əvvəlcə bu tənliyə uyğun
y   px  y  0 (2)
bircins tənliyin həlli

y
  p x 
y

 ln

 p  x dx
y
  px dx y  Ce 
C

şəklində tapılır və bundan istifadə edilərək qeyri bircins tənliyin həlli
 p  x dx
y  C x e 

(3)
şəklində axtarılır. Sabitlərin variasiyası metodunun köməyi ilə
 p  x dx
p  x dx
p  x dx
C xe 
 qx  C x  qxe 
 Cx   qxe 
dx  C1

şəklində tapılır. Bunu (3)-də yerinə yazsaq
p  x dx
 p  x dx
y    qxe 
dx  C1 e 



alarıq. Bu həllin sonlu sayda elementar funksiyalarla ifadə oluna bilməsi üçün
həldə iştirak edən inteqralların hər ikisi sonlu sayda elementar funksiyalar
şəklində ifadə oluna bilməlidir. Fərz edək ki,  px dx
inteqralı hesablanandır. Onda q(x) aşağıdakı şəkillərdə olduqda həll
elementar funksiyalarla ifadə olunar
 p  x dx
1)
, burada k(x) inteqrallanan ifadədir.
qx   k x e 
Bu halda həll
 p  z dx
y  k xdx  C e 





şəklinə düşər.
2)
qx   px  olduqda. Bu zaman həll
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p  x dx
 p  x dx
p  x dx
y    pxe 
dx  C e 
   e 
d



p  x dx
 p  x dx
p  x dx
  e 
 C e 
 Ce 
1


şəklinə düşər.





qx  px  pxdx

3)

n

 pxdx  C e   

 p x dx



olduqda. Bu zaman həll





n
p  x dx
 p  x dx
p  x dx
 p  x dx
y    qxe 
dx  C1 e 
   px  pxdx e 
dx  C1 e 





n
p  x dx
 p  x dx
 p  x dx
    pxdx e 
d  pxdx  C1 e 
  t n e t dt  C e 


şəklinə düşər. İnteqralların hər ikisi hesablanan olduğundan həll də sonlu
sayda elementar funksiyalarla ifadə olunar. Burada









t   px dx

ğötürülmüşdür.
4)
qx   Cpx  sin a  px dx,

qx   Cpx  cosb px dx,

qx   C1 px  sin a  px dx  C 2 px  cosb px dx
olduqda. Bu zaman həllər uyğun olaraq
p  x dx
 p  x dx
p  x dx 

  p x dx
y    qxe 
dx  C1 e 
    Cpx sin a pxdxe 

dx  C1 e



 






 C  sin atet dt  C1 e t
p  x dx
 p  x dx
p  x dx 

  p x dx
y    qxe 
dx  C1 e 
    Cpx cosb pxdxe 

dx  C1 e



 






 C  cosbtet dt  C1 e t
p  x dx
 p  x dx
y    qx e 
dx  C1 e 



p  x dx
   C1 px  sin a  px dx  C 2 px  cosb px dx e 
dx  C

 p  x dx
 C sin at  C cosbt e t dt  C e 







1

2

3



şəklində olar. Başqa ifadələri aşağıda veririk.

 pxdx
qx   px  cos  px dx

qx   px  sin 2

5)

2

6)

qx   px arctge 

p  x dx

7)
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qx   px arcctge

p  x dx

8)


 

9)
qx  px pxdx cosb pxdx
10)
qx  px  pxdx sin a  pxdx
n

n

11) Son iki ifadənin xətti kombinasiyası
Xüsusi misallar üçün




q x  
 pxdx  2
px   px dx

2

2

q x  

px  px dx

 pxdx  2

2

və s.

p  x  xüsusi halda [1] –də baxılan
1
y
y şəklində olan ifadə olarsa, onda onun inteqralı hesablanan olduğundan

yuxarıda verilən bütün hallarda diferensial tənliyin həlli elementar
funksiyalarla ifadə olunar.
Misal

y 

l.

1  sin x cos x(ln tgx  2c)
sin x cos x(ln tgx  2c)

y  x 2e

 2 sin x ln tgx 2c

diferensial tənliyini həll

edin.
Həlli.Əvvəlcə
 pxdx inteqralının hesablanan olduğunu göstərək.

 pxdx 
y



sin x cos x ln tgx  2c

dx

1  sin x cos xln tgx  2c 
1 1  sin x cos xln tgx  2c 

 y2 
y 1  0
y
sin x cos x ln tgx  2c
sin x cos x ln tgx  2c

y12  


1  sin x cos x(ln tgx  2c)

1  sin x cos xln tgx  2c 
2 sin x cos x ln tgx  2c

1  sin x cos xln tgx  2c 
2 sin x cos x ln tgx  2c

1  sin x cos xln tgx  2c   sin 2 x cos2 xln tgx  2c 

2



4 sin x cos x ln tgx  2c

1  sin x cosxln tgx  2c

2



4 sin x cos x ln tgx  2c

1  sin x cos xln tgx  2c 
2 sin x cos x ln tgx  2c
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1

y1 

sin x cos x ln tgx  2c

3,§8

y2  sin x cos x ln tgx  2c

-dəki (5) düsturuna əsasən


dx
2
hx   hx   
 C 
 hx 
dx  2 hx  dx  C 
  hx 




 dx

hx  hx  
 C 
 hx 

dx

Bu düsturu tətbiq etdikdə, alarıq. Burada

 hx

inteqrallanandır.

dx
1
1
1
1
1
2
 hx  2 ln tgx  C  hx  2tgx  cos2 x  2sin x cosx  hx  2sin x cosx  hx  sin x

1  sin x cos xln tgx  2c 

2

1

dx  2 sin 2 x ln tgx  c 
2

sin x cos x ln tgx  2c

 1  sin x cosxln tgx  2c  

dx  2 sin x ln tgx  2c
 2 sin x cosx ln tgx  2c 


Bunu nəzərə alaraq (1) tənliyinin həllini tapa bilərik
y  ( q( x)e 

p ( x )dx

 x3
 
   c1 e
 3


 p ( x ) dx

dx  c1 )e 
   x 2 e


2 sin x ln tgx  2 c

2 sin x ln tgx  2c

Misal 2.

x2
x2
C
x 4 ln x   C
2
2
y 
y
 x2

 x2

x 2   C  ln x
x 2   C  ln x
 2

 2

diferensial tənliyini həll edin.
x 4 ln x 

Həlli.

x2
x ln x   C
2
dx

2

Əvvəlcə 2  x
x   C  ln x
 2

4

inteqralını hesablayaq. Bunun üçün
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y

1

y

x2
C
2
 x2

  C  ln x
 2


x 4 ln x 
x2

kvadrat tənliyini həll edək
y

1

y

x2
x2
x2
C
x 4 ln x   C
x 4 ln x   C
2
2
2
 y2 
y 1  0  y 

2
2
2
x



2 x
2 x
  C  ln x
x   C  ln x
2 x   C  ln x
 2

 2

 2


x 4 ln x 
x2

2



 x2

 4

x2
x2
4
x 4 ln x    C 
x
ln
x


C
x
ln
x


C


 2

2
2


 1 
2
2
2
 2 x


x

x

2 x 2   C  ln x 2 x 2   C  ln x
 2 x   C  ln x 
 2

 2

 2




Buradan

y

x 2 ln x
x2
C
2

.

x2
C
2
y 2
x ln x

Buradan görünür ki,
h x   ln x

götürmək olar. Bunu nəzərə alsaq,
x2
x 4 ln x   C
 x2

2
  C   C1
dx

2
ln
x
xdx

C

2
ln
x
1
  x2 

 2

x 2   C  ln x
 2






Bu zaman diferensial tənliyin həlli




x2
4
 x2

 2

x
ln
x


C


2
ln
x

C

 2 ln x x2 C 
 2

p
(
x
)
dx

p
(
x
)
dx








2
y    q ( x )e
dx  C1 e
 
e
dx  C1 e

2






x
2
 2 x ln x  C 

 2



 x2

 x2

 x2

 2 ln x x2 C 



2
 2


 2 ln x 2 C   2 ln x 2 C 
 2 ln x 2 C 
 x2



 e
d 2 ln x  C   C1 e
 e
 C1 e
 1  C1e
 2










y  1  C1e

 x2 
2 ln x  C 
 2


differensial tənliyin ümumi həllidir.
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Misal 3.

1  x  arctgx  x3  x  c

y 

1  x  arctgx  x3  x  c

3

2 2

1  x 
2

x3
 xc
3

3

2 2

y

1 x2

e

 x3

2   x c  arctgx
3



diferensial tənliyini həll edin.Əvvəlcə
2
x3
1  x 2 arctgx   x  c
3
dx

3
x
2
1 x
 xc
3









inteqralını hesablayaq. Bunun üçün


2
x3
 1  x 2 arctgx   x  c 
3
1

y
3
y
x
 x  arctgx
3





kvadrat tənliyini həll edək
x3
(1  x 2 ) 2 arctgx   x  c
3
y2 
y 1  0 ,
3


x
(1  x 2 )   x  c arctgx
3

buradan

(1  x 2 ) 2 arctgx 
y1, 2 


 x3

x3
 x  c  (1  x 2 ) 2 arctgx    x  c 
3
3



 x3

2(1  x 2 )   x  c arctgx
3


Yəni verilən inteqrala (5) düsturunu tətbiq etmək olar.

dx
x3
1
2

 hx 3  x  C  hx  1  x  hx  arctgx
Bunları nəzərə alaraq
x3
2 2
1  x arctgx   x  c
3
dx  2

3
x
1 x2
 xc
3









 x3

  x  C arctgx  C1
3


alarıq. Bu halda diferensial tənliyin ümumi həlli
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p ( x ) dx
 p ( x )dx
y    q( x)e 
dx  C1 e 




  x3 
2
x3
 1  x 2 arctgx   x  c 2  x3  xc  arctgx
 2   xc  arctgx
3
 3


3

 
e
dx  C1 e 

2


1 x




 x3


 2
2   x c  arctgx


 x3

 x3

3


   2   x  c arctgxe
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ЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ПЕРВОГО ПОРЯДКА
В статье получены условия для решений специального типа
неоднородного линейного дифференциального уравнения первого
порядка, кoторые выражаются элементарными функциями. Полученные
условия обоснованы. Приведены примеры более, чем достаточно.
Kлючевые слова: дифферециальное уравнение, решение
уравнений, вариация постоянных, условия интегрирyемости выражений.
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SUMMARY
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ABOUT SOLUTION OF SPECIAL TYPE OF THE FIRST
STRUCTURAL NON-HOMOGENOUS LINEAR DIFFERENTIAL
EQUATIONS
In the article the solution terms of the special types of first structural
non-homogenous, linear homogenous differential equations weregiven in an
elementar form. The terms were grounded and sufficient samples were
provided.
Key words: differential equation, solution of equation, constant
variations, term of integration construction.
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SADƏ TRİQONOMETRİK BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN
HƏNDƏSİ HƏLLİ
İstənilən
triqonometrik
bərabərsizlik
sadə
triqonometrik
bərabərsizliklərə yaxud onların sistemlərinə gətirilir. Orta məktəb riyaziyyat
kursunda triqonometrik bərabərsizliklərin həlli şagirdlər tərəfindən nisbətən
çətin qavranılan mövzulardan biridir. Məqalədə sadə və mürəkkəb bərabərsizliklərin həlli üçün bir çox hallarda çevrədən istifadə olunmasının
məqsədəuyğunluğu qeyd edilmiş, həllin çevrə üzərində bir və ya bir neçə qövs
vasitəsi ilə təsvir olunmasına aid misallar gətirilmişdir.
Açar sözlər: triqonometrik bərabərsizlik, həndəsi üsul, çevrə, qövs
Triqonometrik bərabərsizliklərin həlli, bir qayda olaraq, sadə triqonometrik
bərabərsizliklərin, yəni sin x  a, cos x  a və s. şəklində bərabərsizliklərin,
həmçinin sadə triqonometrik bərabərsizliklər sisteminin yaxud sistemləri
məcmusunun həllinə gətirilir. Sadə triqonometrik bərabərsizliklərin həlli üçün
bir çox hallarda çevrədən istifadə etmək əlverişlidir. Bu çevrə üzərində
verilmiş sadə bərabərsizliyi ödəyən dəyişənin qiymətləri çoxluğu bir və ya bir
neçə qövs şəklində təsvir olunur.
Ədəd düz xətti üzərində aralıqların bərabərsizliklərin köməyi ilə
verilməsinə analoji olaraq  çevrəsinin bu və ya digər qövsünə aid olan
nöqtələr çoxluğunu da yazmaq olar.
Qövsün  M 1 M 2 simvolu ilə işarə olunmasını şərtləşək, burada M 1 –
cari nöqtə ilə  çevrəsi boyunca müsbət istiqamətdə (saat əqrəbinin əksinə)
cızılan yolun başlanğıc nöqtəsi (o, qövsün işarələməsində birinci yerdə yazılır),
M 2 – son nöqtəsidir.
Tutaq ki, bərabərsizliklərin köməyi ilə  çevrəsinin aşağıdakı qövslərini

 0 1 ; 2)  13 ; 3)  10 ; 4)
  2 1 ; 5)  0 M ; 6)  M0 ; 7)  3 M , burada M –  1 2

yazmaq tələb olunur (şəkil 1): 1)
qövsünün orta nöqtəsidir.
1)
də

0 nöqtəsi 0 ədədinə,

 1 nöqtəsi isə


ədədinə uyğun gəlir, ona görə
2

01 qövsünün cari nöqtəsi 0  x   şərtini ödəyən x ədədinə uyğun
2

gəlir.
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Bununla belə, nəzərə alsaq ki, çevrənin nöqtəsi x ədədinə uyğun gəlirsə,
onda o x  2k (k – tam ədəddir) şəklində olan bütün ədədlərə uyğun gəlir.
Alırıq ki,

01 qövsünün nöqtələri

0  2k  x 



 2k , yaxud 2k  x 

2
bərabərsizliklər sistemini ödəyən
01 qövsünün analitik yazılışıdır.
2)



 2k
2
x ədədlərinə uyğun gəlir. Bu –

13 qövsü üçün alırıq:   2k  x  3  2k .

2
2
3) Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu halda  10 yazılışı altında

1230 qövsü başa düşülür. Çevrə boyunca birinci dolanma zamanı
nöqtəsi

1


ədədinə,  0 nöqtəsi isə 2 ədədinə uyğun gəlir (0 ədədinə deyil,
2

belə ki,  1 -dən

0 -a doğru dövretmə müsbət istiqamətdə baş verir), deməli

 10 -ı analitik olaraq aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:


 2k  x  2  2k .
2
4)  2 1 qövsünü iki üsulla yazmaq olar:
   2k  x 
5)



2

 2k yaxud   2n  x 

 0 M : 2k  x  3  2k .

5
 2n .
2

4
3
6)  M0 :
 2k  x  2  2k .
4

3
7)  3 M :   2k  x 
 2k .
2
4
Q e y d: Qövsün
  2k  x    2k
şəklində yazılışında diqqət yetirmək lazımdır ki,    bərabərsizliyi
ödənilsin, əks halda bərabərsizliklər sistemi ziddiyət təşkil edəcəkdir.
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Tutaq ki, indi də  çevrəsinin hər bir dörddə bir hissəsi üç bərabər
hissəyə bölünmüşdür (şəkil 2). Aşağıdakı qövslərin analitik yazılışını tapaq: 1)
 B1 B2 ; 2)  1 B4 ; 3)  B3 A1 ; 4)  A2 B1 ; 5)  A4  2 ; 6)  A3 B2 .
1) B1 B2 qövsünə baxaq. Belə ki,

0 A1 ,

A1 B1 , B11 , 1 A2 , ...,

B4 0


-ya bərabər olduğundan, çevrə üzrə birinci
6
5

müsbət dolanmada B1 nöqtəsi ədədinə, B 2 nöqtəsi isə
ədədinə uyğun
6
3
qövslərindən hər birinin uzunluğu

gəlir. Deməli, B1 B2 qövsünün analitik yazılışı

5
 2k  x 
 2k
3
6
kimi olacaqdır.

11
2)  1 B4 :  2k  x 
 2k .
2
6
4
2
13

3)  B3 A1 : 
 2n  x 
 2k  x   2k (yaxud
 2n ).
3
3
6
6
Q e y d: Qövsün uc nöqtələrini yazarkən, yoxlamanın zəruriliyini bir daha
4
diqqətə çatdırırıq. Belə ki,  çevrəsi ilə birinci dolanmada B3 nöqtəsi
3
ədədinə uyğun gəlir; hərəkəti B3 nöqtəsindən A1 -ə doğru davam etdirərək  0
nöqtəsindən keçdikdə çevrəni ikinci dəfə dolanmağa başlayırıq, başqa sözlə,
13
ədədinə uyğun gəlir. Buradan da B3 A1 qövsünün ikinci
A1 nöqtəsi
6
yazılışı alınır.
2
4
7

4)  A2 B1 : 
 2n  x 
 2k  x   2k (yaxud
 2n ).
3
3
3
3
5

5)  A4  2 :   2k  x    2k (yaxud
 2n  x  3  2n ).
3
3
5
5
6)  A3 B2 : 
 2k  x 
 2k (yaxud
6
6
7
17
 2n  x 
 2n ).
6
6
M i s a l 1.
1
sin x  (1)
2
bərabərsizliyini həll edək.
H ə l l. Tərifə görə sin x –  çevrəsi üzərində x ədədinə uyğun gələn t
1
nöqtəsinin ordinatıdır.  çevrəsi üzərində ordinatı -ə bərabər olan M və
2
1
P nöqtələrini qeyd edək (şəkil 3). Onda, ordinatı -dən böyük olan nöqtələr
2
MP açıq qövsünü doldurar. Bu qövsü təbii olaraq (1) bərabərsizliyinin həndəsi
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həlli adlandırırıq. MP açıq qövsünün analitik yazılışını tərtib edək:

5
 2k  x 
 2k . Bu da (1) bərabərsizliyinin həllidir.
6
6
M i s a l 2. Aşağıdakı bərabərsizliyi həll edək:
1
cos x  (2)
3
H ə l l. Tərifə görə cos x – bu x nöqtəsinə uyğun gələn t   nöqtəsinin
1
absisidir.  çevrəsi üzərində absisi olan nöqtələri qeyd edək. Onlar şəkil 43
də göstərilən M və P nöqtələridir. Onda (2) bərabərsizliyinin həndəsi həlli
1
hər bir nöqtəsinin absisi -dən kiçik olan MP açıq qövsü olacaqdır. MP açıq
3
qövsünün analitik yazılışını tərtib etsək alarıq:
1
1
arccos  2k  x  2  arccos  2k .
3
3

M i s a l 3.
1
𝑡𝑔 𝑥 ≤ − 2 (3)
bərabərsizliyini həll edək.
H ə l l. tan x funksiyası x 
Bu ədədlərə  çevrəsinin  1 və


2

 k qiymətlərində təyin olunmamışdır.

3 nöqtələri uyğun gəlir (şəkil 5). 31
1

yarımçevrəsi üzərində elə M  M (x) nöqtəsini qeyd edək ki 𝑡𝑔 𝑥 − 2olsun.

𝑦 = 𝑡𝑔𝑥 funksiyası 31 qövsü üzərində (daha dəqiq desək, 31 qövsünə
inikas olunan R ədəd düz xəttinin hər bir intervalı üzərində) artdığından,
1
𝑡𝑔 𝑥 ≤ − 2bərabərsizliyi 31 qövsünün M nöqtəsindən mənfi istiqamətdə

yerləşən bütün nöqtələri üçün, başqa sözlə 3 M yarımaçıq qövsü üzərində
ödəniləcəkdir.
Belə ki, daha sonra, tangensin əsas periodu  -yə bərabər olduğundan,
(3) bərabərsizliyi 3 M qövsündən çevrənin yarısı qədər fərqlənən 1 P
qövsünün bütün nöqtələri üçün də ödəniləcəkdir.

156

XƏBƏRLƏR– 2019, № 2
Beləliklə, (3) bərabərsizliyinin həndəsi həlli 3 M və 1 P iki
yarımaçıq qövslərinin birləşməsindən ibarətdir. Bu qövslərin analitik yazılışını
tərtib edək. 3 M qövsü üçün

1
  2k  x   arctan  2k ,
2
2

1
 1 P qövsü üçün isə  2k  x    arctan  2k alırıq.
2
2
Bununla belə, (3) bərabərsizliyinin həllini daha qısa yazmaq olar:

1

 n  x   arctan  n .
2
2
M i s a l 4.
√3

𝑐𝑡𝑔𝑥 < 3 (4)
bərabərsizliyini həll edək.
H ə l l. x  k qiymətlərində cot g x funksiyası təyin olunmamışdır. Bu
qiymətlərə  çevrəsinin  0 və  2 nöqtələri uyğun gəlir (şəkil 6).
yarımçevrəsi üzərində elə M  M (x) nöqtəsini qeyd edək ki,
𝑐𝑡𝑔𝑥 =

√3
olsun,
3

bunun üçün uzunluğu 𝑐𝑡𝑔𝑥 =

ayıraq. 𝑦 = 𝑐𝑡𝑔𝑥 funksiyası

√3
3

=

𝜋
3

olan

02

0 M qövsünü

02 qövsü üzərində azaldığından, 𝑐𝑡𝑔𝑥 < √3
3

bərabərsizliyi 0 2 qövsünün M nöqtəsindən müsbət istiqamətdə yerləşən
bütün nöqtələri üçün, başqa sözlə M 2 açıq qövsü üzərində ödəniləcəkdir
(𝑐𝑡𝑔𝑥 < 3 bərabərsizliyini həll edərkən 0 M qövsünü götürmək lazım
gələrdi). Kotangensin əsas periodunun  -yə bərabər olduğunu nəzərə alaraq
(4) bərabərsizliyinin ödənildiyi P0 qövsünü də qeyd edək (bu qövs M 2
qövsündən O nöqtəsi ətrafında 180◦ dönmə ilə alınır).
Beləliklə, (4) bərabərsizliyinin həndəsi həlli M 2 və P0 iki açıq
qövslərinin birləşməsindən ibarət olur. M 2 qövsünün analitik yazılışı:
√3



 2k  x    2k ; P0 qövsünün analitik yazılışı isə
3
4
 2k  x  2  2k şəklində olur.
3
(4) bərabərsizliyinin həllini qısa şəkildə aşağıdakı kimi də yazmaq olar:



3

 n  x    n .

Triqonomtrik bərabərsizliklər sisteminin həlli üçün konsentrik çevrələr
üsulundan istifadə etmək əlverişlidir. Bu üsul rasional bərabərsizliklər
sisteminin həllidə istifadə olunan paralel ədəd oxları üsulunun analoqudur.
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M i s a l 5. Aşağıdakı sadə triqonomtrik bərabərsizliklər sisteminin həllinə
baxaq:
1

cos x   2 ,

3

, (5)
sin 2 x 
2

 tan x  1 .


H ə l l. Əvvəlcə (5) sisteminin hər bir bərabərsizliyinin şəkil 7-də
göstərildiyi kimi ayrılıqda həndəsi həllini verək. Bunun üçün həmin
bərabərsizliklərə uyğun çevrə qövslərini quraq:

Daha sonra x arqumenti üçün konsentrik çevrələr sistemi qururuq. Çevrəni
çəkirik və onun üzərində birinci bərabərsizliyin həllinə uyğun gələn qövsü
ştrixləyirik, sonra böyük radiuslu çevrə çəkirik və onu ikincinin həllinə görə
ştrixləyirik, daha sonra üçüncü bərabərsizlik üçün çevrə və əsas çevrəni
qururuq. Sistemin mərkəzindən qövslərin uclarından keçməklə elə şüalar
çəkirik ki, onlar bütün çevrələri kəsmiş olsun. Əsas çevrə üzərində (5)
3
7
sisteminin həllini qurmuş oluruq:
 2k  x 
 2k , k  Z
4
6
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Sonda bir mürəkkəb bərabərsizliyin həllinə diqqət yetirək.
M i s a l 6. Aşağıdakı bərabərsizliyi həll edək:
1
(6)
sin x  cos x 
sin x
H ə l l i. (6) bərabərsizliyi üzərində bir neçə ardıcıl çevirmələr aparaq:
1
sin 2 x  sin x cos x  1
,
,
sin x  cos x 
0
0
sin x
sin x
cos x(sin x  cos x)
sin x cos x  cos2 x
(7)
0 .
 0,
sin x
sin x
sin x  tan x cos x eyniliyindən istifadə edək. İndiki halda bu,
bərabərsizliyin təyin oblastını daraldır, lakin həllin itirilməsinə gətirmir, belə
ki, cos x  0 şərtini ödəyən x qiymətləri (7) bərabərsizliyinin həlli deyildir.
cos2 x(tan x  1)
(7) bərabərsizliyi
 0 şəklinə düşür, sonra da
sin x
tan x  1
 0 (8)
sin x
alırıq.
Alınmış bərabərsizlik aşağıdakı bərabərsizliklər sistemlərinin cəmindən
ibarət olur:
tan x  1,
(9)

sin x  0 ,
yaxud
tan x  1,
(10)

sin x  0

P3 və M1 qövslərinin
birləşməsi tan x  1 bərabərsizliyinin həndəsi həlli, 20 qövsü isə
sin x  0 bərabərsizliyinin həndəsi həllidir. (9) sisteminin həndəsi həlli P3
(9) sistemini həll edək. Şəkil 9-da göstərilən

qövsü olur, onun analitik yazılışı isə aşağıdakı kimidir:
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5
3
 2k  x 
 2k
4
2
İndi də (10) sistemini həll edək. Şəkil 10-dan görünür ki, bu sistemin
həndəsi həlli 0 M və 1 2 qövslərinin birləşməsidir. Onda, analitik yazılış





 2k  x    2k şəklində olur.
2
4
Deməli, (9) və (10) sistemlərinin birgə həlli, və eyni zamanda (6)
bərabərsizliyinin həlli belədir:

5

3
 2k  x    2k .
 2k  x 
 2k , 2k  x   2k ,
2
4
4
2
Yekunda qeyd edək ki, triqonometrik bərabərsizliklər sistemini yaxud
məcmusunu çevrələrin köməyi ilə həll etmək həmişə mümkün olmur. Belə
vəziyyət o hallarda yaranır ki, verilmiş sistemi yaxud onların məcmusunu təşkil
edən bərabərsizliklərə daxil olan bütün funksiyaların əsas periodlarının ən kiçik
ortaq bölünəni çevrənin uzunluğundan, yəni 2 ədədindən böyük olur. Bu cür
hallarda çevrə əvəzinə ədəd düz xəttindən istifadə olunur.

2k  x 

 2k ,
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РЕЗЮМЕ
АЗАД МАМЕДЛИ,
РУСЛАН МАМЕДОВ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОСТЫХ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ
Любое тригонометрическое неравенство приводится к простому
тригонометрическому неравенству, или системе таких неравенств.
Решение тригонометрических неравенств в курсе средней школы по
математике представляет относительную трудность для учеников. В
данной статье отмечается целесообразность во многих случаях
использования окружностей для решения простых и сложных
тригонометрических неравенств и приводятся примеры описания
решений с помощью одной или нескольких дуг на окружности.
Ключевые слова: тригонометрическое неравенство, геометрический
способ, окружность, дуга
SUMMARY
AZAD MAMMADLI,
RUSLAN MAMMADOV
GEOMETRIC SOLUTION OF SIMPLE TRIGONOMETRIC
INEQUALITIES
Any trigonometric inequality can be reduced to a simple trigonometric
inequality, or a system of such inequalities. Solving trigonometric inequalities
in secondary school maths course is difficult for students to comprehend. This
paper notes that using circles to solve simple and complex trigonometric
inequalities is expedient in many cases, and provides examples of describing
solutions using one or more arcs on a circle.
Keywords: trigonometric inequality, geometric method, circle, arc.
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RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ MODELLƏRİ VƏ ONLARI
REALLAŞDIRAN TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN İMKANLARINA DAİR
Məqalədə riyaziyyatın nəzəri modelləşdirilməsi məsələləri və bu
modelləri reallaşdıran texniki vasitələrin imkanları haqqında məlumat verilir.
Ümumi metodoloji nöqteyi-nəzərdən riyazi modelləşdirmənin imkanları, nəzəri
modelləşdirmə, riyazi tədqiqat prosesinin tərəfləri və onların bir-birinə
qarşılıqlı təsiri, bu proseslərdə müasir kompüterlərin rolu, texniki hesablama
vasitələrinin inkişaf tarixi və digər məsələlər təhli edilir, ümumiləşdirmələr
aparılır.
Açar sözlər: riyaziyyat, model, modelləşdirmə, kompyuter, hesablayıcı
maşınlar.
Ümumiyyətlə, riyazi modelləşdirmə praktikasının təsvirini vermək
imkanı yoxdur.
Həmin cəhdi etmək:
1)bütün nəzəri və praktik riyaziyyatı təsvir etmək;
2)çoxobrazlı riyazi konstruksiyaları təsvir etmək;
3)həmin konstruksiyaların qurulması metodlarını təsvir etmək;
4)onların tədqiqini və tətbiqlərini təsvir etmək-demək olardı.
Buna mane olan riyazi modelləşdirmədə tətbiq olunan terminlərin qeyrimüəyyən olması və birmənalı olmamasıdır.
Riyazi modelləşdirmə praktikasında bəzi metodoloji problemləri
nəzərdən keçirək. Bu məqsədlə iki situasiyaya baxaq.
1.Riyazi modelləşdirmə real obyektlərin araşdırılması və onun
eksperimentlə əlaqələndirilməsi prosesində baş verir.
2.Mücərrəd obyektlər və onların sistemləri modelləşdirilir.
Məlumdur ki, real aləmdəki həqiqətlərin dərk edilməsi “canlı müşahidəmücərrəd təfəkkür-praktika” sxemi üzrə baş verir. Başqa sözlə, həqiqəti
dərketmə praktikadan, eksperimentdən başlanır, sonrakı mərhələ-nəzəri təhlil,
o cümlədən, riyazi qurmalar və çevirmələrdən ibarət olur. Bu mərhələdə alınan
anlayışlar sistemi və nəticələr riyazi nəzəriyyəni təşkil edir və sonrakı
mərhələdə bu nəzəriyyənin doğruluğu praktikada yoxlanılır və ya alınan
riyazi qanunauyğunluqlar praktikada tətbiq edilir.
Riyaziyyat bu dövrü prosesin bütün mərhələlərində iştirak edərək əsas
məqsədə xidmət edir: öyrənilən obyekt və ya hadisənin mümkün qədər tam
təsvirini verməyə və gələcək inkişaf üçün proqnozlar verməyə çalışır.
Riyazi modelləşdirməyə aid prosesin alqoritminə aid bir nümunəni
nəzərdən keçirək:
1.Məsələnin qoyuluşu və onun dəqiq ifadə edilməsi.
2.Tədqiq olunan prosesdə əsas dəyişən kəmiyyətlərin müəyyən edilməsi.
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3.Prosesin vəziyyətini müəyyən edən dəyişən kəmiyyətlərlə parametrlər
arasındakı münasibətlərin müəyyən edilməsi.
4.Şəraitə uyğun olaraq, hipotezin irəli sürülməsi və dəqiq ifadə edilməsi.
5.Texniki imitasiyanın, riyazi təsvirin və ya başqa sistemin modelinin
qurulması.
6.Yoxlayıcı eksperimentin keçirilməsi.
7.Modelin qurulmasında qəbul edilmiş hipotezin yoxlanılması və nəzarət
eksperimentinin nəticəsinə əsasən hipotezin qiymətləndirilməsi.
8.Korreksiyanın aparılması.
Müəyyən məna daşıyan simvollar vasitəsilə real situasiyanın riyazi
təsviri riyazi modelin qurulması adlanır. Bu zaman sistemin dəyişən
kəmiyyətləri arasındakı münasibətlər təsvir olunur.
Riyazi modelləşdirmənin birinci və zəruri şərti-riyazi mücərrədliyin
qurulması və onun real aləmlə əlaqələrinin aşkar edilməsinə aid metodoloji
məsələdir.
Burada çətin məsələlərdən biri-dəyişənlərin seçilməsi və məsələnin
məntiqi strukturunun qurulmasıdır. Dəyişənlər müəyyən və ya təsadüfi
kəmiyyətlər ola bilər.
Riyazi mücərrədliyin qurulması və onun maddi reallıqla əlaqələrinin
aşkar edilməsi-riyazi modelləşdirmənin zəruri şərtidir.
Riyazi modelləşdirmədə istifadə olunan riyazi aparatın növünün
müəyyən edilməsi modelləşdirilən obyektləri öyrənmək üçün hansı münasibətlərin ayırd edilməsi tələb olunur.
Vaxtla əlaqədar olan modellərin tədqiq edilməsi üçün ən yaxşı aparat
diferensial tənlikdir.
Məlumdur ki, riyaziyyatın simvolik dili anlayışlar üzərindəki
əməliyyatlarla təchiz olunur. Riyazi modellərin çoxunun məntiqi quruluşu
təyin olunmuşdur. Bu təyin olunma aksiomatikdir. Çünki əsas- ilk anlayışların,
əməllərin və asiomların seçilməsindən ibarətdir.
Ümumriyazi sistemlərin təsnifi struktur (A.Burbaki) anlayışına gətirib
çıxarmışdır. Bunların sayı üçdür:
-cəbri strukturlar,
-tərtib strukturları,
-topoloji strukturlar.
Bu strukturların köməyi ilə digər xüsusi strukturlar qurulur.
Mücərrəd riyazi modellər bu və ya digər strukturlara aid olur.
Ümumi struktur bir neçə model vasitəsilə reallaşa bilər. Son iki model
arasında izomorfizm münasibəti qurulur.
Nəzəri modelləşdirmə praktiki tətbiqləri və onun perspektivlərini
sürətləndirir. Son 10 ildə riyazi modelləşdirmənin geniş vüsət almasına təsir
edən amillər bunlardır:
-riyazi sistemlərin qurulması aparatının müəyyənləşdirilməsi,
-bu sistemlərin əsasını təşkil edən məntiqi aparatların yaradılması işini
sürətlənmdirilməsi,
-kompüter
texnikası
tərəfindən
riyazi
modellərin
təhlilini
asanlaşdırılması.
Riyazi strukturu dəyişdikcə riyazi əməyin xarakteri də dəyişər.
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Ümumi metedoloji nöqteyi nəzərdən müasir kompüterlərin rolu-riyazi
modelləşdirmənin imkanlarını reallaşdırmaqdan ibarətdir. Nəzəri modelləşdirmə və texniki hesablama vasitələrini bir-birindən ayırmaq və ya qarşı-qarşıya
qoymaq olmaz. Riyazi tədqiqat prosesinin iki tərəfi olmaqla, onlar bir-birinə
qarşılıqlı təsir edir. Kompüter texnikasının inkişafı müasir riyaziyyatın yeniyeni sahələrinin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, rəqəmsal-hesablama
maşınlarının meydana gəlməsi diskret riyaziyyatın çoxlu nəzəri bölmələrinin
yaranmasına səbəb oldu: çoxluqlar nəzəriyyəsi, riyazi məntiq, kombinator
analiz.
Bununla əlaqədar aşağıdakı mühüm metedoloji problemlər meydana
gəlmişdir:
a)kompüterlərin quruluşu və fəaliyyəti hansı ümumi ideyalara əsaslanır.
b)mahiyyətcə müxtəlif olan bu ideyalar bir-birilə uzlaşır,
c)riyazi modelləşdirmənin nəzəri və texniki aspektləri hansı nisbətdədir.
Alınan informasiyanın növündən və onun emalı üsulundan asılı olaraq,
riyazi modellərin reallaşdırılmasını iki tipi vardır: analoq və rəqəmsal. Bu iki
tipin inkişafı paralel getmişdir. Hər birinin üstün və çatışmayan cəhəti vardır.
Hesablama texnikasında analoq tipli modelləşdirmə öyrənilən sistem
haqqında informasiyanın toplanması və müvafiq funksional xarakteristikanın
alınmasından ibarətdir.
Analoq hesablama qurğusuna ən sadə nümunə XVII əsrdə kəşf olunmuş
loqorifma xətkeşi misal ola bilər. Həmin xətkeşdə düz xətt parçaları şkaladakı
ədədlərin analoqunu təşkil edir.
Rəqəmsal hesablama maşınları diskret xarakterli informasiyanı qəbul
edir və emal edir. Müşahidə və ya eksperimentin diskret nəticələri emal
edilməzdən əvvəl rəqəm kodları vasitəsilə ifadə olunur. Rəqəmsal hesablayıcı
maşınların varisləri B.Paskalın, Q.V.Leybnisin, P.L.Çebışevin icad etdikləri
hesab əməllərini icra edən maşınlar olmuşdur.
Analoq hesablama maşınları üçün xarakterik olan cəhətlər bunlardır:həll
ediləcək məsələ haqqında ilkin informasiya, həllin aralıq və son mərhələləri
kəsilməz fiziki kəmiyyətlər şəklində ifadə olunur; məsələnin həllinin maşının
sexemindəki riyazi təsviri məsələnin riyazi ifadə formasına analoji olur.
Analoq tipli hesablama maşınlarına aşağıdakı səmərəli keyfiyyətlər
xasdır: yüksək sürət, həllin əyaniliyi, real aparatlarla qoşulma şəklində işləyə
bilmək imkanları, təbii vaxt ölçülərində işləmək, maşındakı ilkin verilənlərin
asalıqla dəyişdirilməsi.
Lakin analoq maşınların qüsurları da vardır: həllin dəqiqliyinin aşağı
olması, məsələlərin yığılması prosesinin avtomatlaşdırılması çətinliyi,
parametrlər haqqında informasiyanın daxil edilməsi və həllin nəticələrinin
çıxarılması və ədədi olmayan informasiyaların emalı çətinliyi.
Rəqəmsal hesablama maşınlarının xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: ilkin və aralıq mərhələ informasiyalarının və nəticələrin diskret formada
(əsasən mövqeli say sistemlərindən birində) göstərilməsi, konkret proqram
əsasında məsələ həllinin ardıcıl alqoritmlər əsasında reallaşdırılması.
Rəqəmsal elektron hesablama maşınları üçün riyazi və məntiqi
əməliyyatların dəqiq icra edilməsi ən yaxşı əlamətdir; informasiyanın daxil
eilməsi, emalı və ötürülməsi proseslərin yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılması,
alqoritmik uiversallıq ədədi və qeyri-ədədi şəkildə informasiyanın emalı və
yadda saxlanması üçün qeyri məhdud yaddaşa malik olması.
164

XƏBƏRLƏR– 2019, № 2
Rəqəmsal hesablayıcı maşınların nöqsanı ondan ibarətdir ki, hər hansı zaman anında bir və ya məhdud sayda riyazi əməliyyatları və ya idarəetmə əməliyyatlarını yerinə yetirir.
Hər iki növ maşını hibridləşdirib, bir maşın şəklində birləşdirmək və
analoq və rəqəmsal üsullarla informasiyanın alınması və emalına nail olmaq
mümkündür. Bu ideyanın reallaşdırılmasına təsir edən real vaxt miqyasında
sürətli proseslərin və dinamik obyektlərin modelləşdirilməsi tələbidir. Bu tipli
məsələlərə aşağıdakılar aiddir: aviasiya və idraki cəhətdən kömək edə bilən
maşınların, qurğuların yaradılamsı ideyası meydana çıxdı. Hələ 1500-ci illərdə
İntibah dövrünün görkəmli nümayəndəsi Leonardo da Vinçi çoxrəqəmli
ədədləri toplamağı bacaran maşın yaratmağa cəhd etdi. 1642-ci ildə fransız
alimi Blez Paskal (1923-1662) hesablama maşın düzəltdi. Onun 8 rəqəmli
ədədlər üzərində toplama əməlini icra edən maşını indi də muzeydə saxlanılır.
Paskalın bu ixtirasından təxminən 250 il sonra dörd hesab əməlini icra edən
mexaniki maşın-arifmometr ixtira edildi. Artıq XIX əsrin əvvəllərində
riyaziyyat, fizika, astronomiya, mexanika, mühəndislik elmi, naviqasiya
özünün intibah dövrünə qədəm qoymuşdu. Belə inkişaf külli miqdarda riyazi
hesablamaların sürətli icrasını tələb edirdi.
1970-ci illərə qədər mexaniki arifmometrlər və elektrik hesablama
maşınları (arifmometrin elektrik cərəyanı ilə işləyən analoqu) bizə xidmət
edirdi.
Rəqəmli avtomatik hesablama maşınlarının tarixi XIX əsrin ingilis
riyaziyyatçı və mühəndisi Çarlz Bebbicin (1792-1871) adı ilə bağlıdır. Bu
maşına iş prosesində proqram daxil etmək olurdu. Onun “yaddaşı” da var idi.
Müəllifi isə onu “anbar” adlandırmışdı. Bu cür yenilikləri reallaşdırmaq üçün
mexaniki qurğular kifayət etmirdi. XX əsrin ortalarında mexaniki konstruksiya
və elektromexaniki relenin tətbiqi ilə avtomat hesablama maşının ixtirası
mümkün oldu. 1944-cü ildə Amerika riyaziyyatçısı və fiziki Hovard Aygenin
rəhbərliyi ilə Ç.Bebbicin ideyasını reallaşdıraraq “Mark-I” hesablama maşını
hazırladılar. Rele sistemli ən güclü hesablama maşını 1950-ci illərin
əvvəllərində SSRİ-də N.İ.Bessonovun rəhbərliyi altında yaradılmışdır. Lakin
rele sistemli hesablama maşınlarının sürəti dövrün tələbinə cavab vermirdi.
Müasir elektron hesablama maşınlarının yaradılması elektron lampalardan
istifadəsi ilə başlandı. İlk sürətli elektron hesablama maşını 1945-1946-cı
illərdə ABŞ-da yaradıldı. Müəllifləri C.Mouçli və Presper Ekkert olmuşlar.
Maşında 18 min elektron lampa var idi.
Elektron hesablama maşınlarının nəzəriyyəsində və praktikasında
görkəmli xidmət göstərən Amerika alimi Con fon Neyman (1903-1957)
olmuşdur. İnformasiyanı saxlayan ilk EHM 1949-cu ildə İngiltərədə
düzəldilmişdir.
XX əsrin 80-ci illərinin ən müasir elektron hesablama maşınları ABŞ-da
və Yaponiyada hazırlanırdı. Həmin ölkələr indi də həmin mövqeyi saxlayır və
EHM-lərin müasir nəsli ciddi şəkildə gizli saxlanılır. Çünki müasir silahlarda
EHM-lər böyük müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur.
İlk sovet EHM-i 1951-ci ilə Serqey Aleksandroviç Lebedyevin (19101974) rəhbərliyi altında yaradılmış və ən güclüsü “БЭСМ-6” olmuşdur.
1980-cı illərin EHM-lərində süni intellektin prinsipləri reallaşdırıldı.
Lakin burada əvvəllər nəzərdə tutulmayan çətinliklər meydana çıxdı.
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Hesablama maşınları texnikasında fərdi kompüterlərin meydana gəlməsi
inqilab səviyyəli bir yenilik idi.
ABŞ-da 1971-ci ildə-prosessorun funksiyasını balaca mikrosxemdə
reallaşdıraraq, kiçik qabaritli hesablama maşını yaradıldı. 1972-ci ildə
S.Voznyak və Stiv Cobson tərəfindən (ABŞ) yaradılan “Appl-2” tipli fərdi
kompüter (kalkulyator) ilk dəfə olaraq kütləvi şəklində (milyonlarla) istehsal
olunmağa başladı. 1983-cü İBM PC-(fərdi kompüter) firması daha mükəmməl
kompüter istehsal etməyə başladılar.
Fərdi kompüterin FK əsas xarakteristikalarını qeyd edək.
-qiyməti ucuzdur, bu da ondan kütləvi surətdə istifadə etməyə imkan
verir;
-əməliyyat və interfeys sistemlərinin “birgə” işləməsi FK-dan səmərəli
istifadə etməyə imkan verir;
-kifayət qədər ucuz olan və həcmcə kiçik detallar ondan istifadəni
asanlaşdırır;
-aparat və proqram resurslarının kifayət qədər olması-peşəkar fəaliyyətdə
müxtəlif məsələlərin həllini mümkün edir.
Təxminən 30 il ərzində fərdi kompüterlərin bir neçə nəsli yaranmış və
bunlar 8 bitdən 16 bitə, 32 və 64 bitə çatmışdır.
İndi kompüterlərin ümumi təsnifatını nəzərdən keçirək. Fərdi
kompüterlərdən fərqli olaraq, daha böyük həcmdə və məzmunda məsələ həll
etməyə qadir olan güclü elektron hesablama sistemi vardır.
Kompüter şəbəkəsinin vəzifəsi-məsələ həllini bir neçə kompüter arasında
paylamaqdan ibarətdir. Hazırda informasiyanın şəbəkə texnologiyası əsasında
emalı ön plana çıxıb. Əslində fərdi kompüterlər şəbəkə kompüterlər sisteminə
inteqrasiya olunurlar.
Müxtəlif elmlərin inkişafı onlara uyğun orta məktəb fənlərinin
məzmununa təsir göstərir və ya yeni tədris fənləri yaranır. Elmi-texniki tərəqqi
həm də fənlərin məktəb təlimi ilə bilavasitə əlaqədardır. Yüksək hazırlıqlı orta
məktəb məzunu bu və ya digər sahədə elmi axtarışlara qoşulur və yeni
nəticələr əldə edir. Bu cəhətdən orta məktəbdə fənlərin təlimi müvafiq emlərlə
bilvasitə əlaqədar olmalıdır. Son 20 ildə orta məktəb tədrisinə daxil olan
informatika fənni elektron texnikasının nailiyyətləri əsasında həyata vəsiqə
almışdır. Bu fənn ilk dəfə 1985-ci ilin 1 sentyabrında keçmiş SSRİ-nin orta
məktəblərində tədris olunmağa başladı. Fənn “İnformatika və hesablama
texnikasının əsasları” adlanırdı və IX-X siniflərdə tədris olunurdu.
Riyazi təmayüllü məktəblərdə proqramlaşdırma və kibernetika
elementlərinin tədrisi təcrübəsi və aparılmış pedaqoji eksperiment əsasında
informatikanın məktəbin aşağı siniflərində də tədrisi ideyasını ortaya qoydu.
XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq EHM-lərin yaradılması və getdikcə
təkmilləşdirilməsi nəticəsində insan fəaliyyətinin yeni sahəsi-EHM üçün
proqramlaşdırma sürətlə inkişaf etməyə başladı. Proqramlaşdırmanın orta
məktəbə gətirilməsi zərurəti meydana gəldi. Bu sahədə akademik
A.P.Yerçovun (1931-1988) böyük xidmətləri olmuşdur.
Məktəb şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuş proqramlaşdırma proqramının
yaradılması ideyası 1960-ci ildə orta təhsil bazası əsasında peşəkar hesablayıcıproqramçıları hazırlayan riyazi təmayüllü məktəblər açıldı.
Sonrakı illərdə riyazi təmayüllü məktəblərin təcrübəsi əsasında orta
ümumtəhsil məktəblərində xüsusi fakultətiv kurslar yardıldı. Bu kursların
166

XƏBƏRLƏR– 2019, № 2
məzmununa “Hesablama riyaziyyatı”, “EHM-in iş prinsipinin hesabi əsaları”,
“Say sistemləri” kimi mövzular daxil edilmişdi. Hələ XX əsrin 60-cı illərində
orta məktəb riyaziyyat kursuna kibernetitka elementlərinin daxil edilməsi
ideyası güclənmişdi. Bu ideyanın rəhbəri V.S.Lednyov idi. Sonradan bu ideya
A.A.Kuznetsov tərəfindən dəstəkləndi və onlar məsələni belə qoyurdularkibernetika elementlərinin orta təhsil də yeri və mövqeyi. Kibernetik biliklər
böyük təhsil, politexnik təlim əhəmiyyətinə malik olmaqla, şagirdlərin ümumi
dünyagörüşlərinin inkişafında və şagirdlərin gələcək peşə hazırlığında xüsusi
rolunu qeyd edirdilər. Müəlliflərin apardığı pedaqoji eksperimentin nəticələrini
nəzərə alaraq, XX əsrin 70-ci illərinin ortalarında “Kibernetikanın əsasları”
adlı 140 saatlıq material orta ümumtəhsil məktəblərinin tədris planına
fakültətiv məşğələ kimi daxil edildi.
Bu kursun məzmununa model, alqoritm və informasiyanın ifadə
edilməsi, rəqəmsal hesablama maşınları, EHM üçün proqramlaşdırma,
kodlaşdırma və informasiyanın ötürülməsi və digər mövzular daxil edilmişdi.
Göründüyü kimi həmin mövzular bu gün də məktəbin informatika kursunda öz
yerini tutmuşdur.
Kibernetika elementlərinin orta məktəbə gətirilməsinə tərəfdar olanlardan
biri də V.N.Kasatkin olmuşdur. Onun ideyasına həm də avtomatların
qurulması əsasları da daxil edilmişdi.
Orta məktəbin riyaziyyat kursuna fakültətiv-məşğələlərin əlavə edilməsi
ilə əlaqədar informatika elementlərinin məzmunu və həcmi genişləndirildi.
Belə ki “Alqoritmlər və proqramlaşdırma”, “Proqramlaşdırma dilləri” (X
sinif), “Vektor fəzası və xətti proqramlaşdırma” və digər mövzular bir daha
göstərdi ki, XX əsrin 60-cı, 70-ci illərində aparılan eksperimental axtarışlar
elmi-texniki tərəqqinin orta təhsilə gətirilməsi-50-60-cı illərdə irəli sürülmüş
strateji ideyalar düzgündür.
Orta təhsilə informatika elementlərinin gətirilməsində, onların elmimetodiki məsələlərinin işlənib hazırlanmasında A.P.Yerşov, İ.N.Antipov,
V.M.Monaxov, V.S.Lednyov, A.A.Kuznetsov, V.N.Kasatkin, P.M.Lapçik və
başqalarının xüsusi xidmətləri olmuşdur.
Azərbaycanda bu sahədə fəaliyyət göstərən və ana dilində şagird və
müəllimlər üçün elmi, tədris-metodiki materialların hazırlanmasında xüsusi
zəhmət sərf edən alim, pedaqoq və metodistlərdən Ə.M.Məmmədov, Telman
Əliyev, Ramin Mahmudzadə, Sabit Kərimov, Fikrət Əliyev və b. göstərmək
olar.
Şagirdlər arasında informatika məlumatları və ilkin vərdişləri
formalaşdırıb inkişaf etdirmək üçün məktəblərarası tədris-istehsalat
kombinatları yaradıldı və zəruri olan elektron-texniki avadanlıqlarla təchiz
edilmişdi. Keçmiş SSRİ-də təhsil sahəsində görülən tədbirlər inkişafına
gələcək perspektivlərinin nəzərə alınması elmi-texniki tərəqqinin həyatımızın
bütün sahələrində reallaşdırılmasını təmin etdi.
Lakin 90-cı illərin başlağıcında irəli sürülən üzdəniraq “yenidənqurma”
siyasəti və bununla yanaşı milli zəmində ədavətin süni şəkildə qızışdırılmasıelmin və təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirən böyük bir ölkənin
dağılmasına gətirib çıxartdı. 70-80-cı illərdə yaradılan və təhsil üçün böyük
perspektivi olan tədris-istehsalat kombinatları da heç bir maddi və hüquqi
dayaq almadıqları üçün dağıldı.
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1993-1994-cü illərdən başlayaraq, müstəqil Azərbaycan dövləti elmə,
incəsənətə və təhsilə xüsusi qayğı göstərməyə başladı. Azərbaycan Təhsili,
Azərbaycan Elmi öz obyektiv inkişaf yolunu tapdı.
“İnformatika və hesdablama texnikasının əsasları” fənninin orta
məktəbdə daxil edilməsi zamanı (1985-1986-cı illərdə) onu məktəbdə tədris
edən mütəxəssis müəllimlər, demək olarki, yox səviyyəsində idi. Çünki 1985ci ilə qədər (həmin il də daxil olmaqla) ali pedaqoji məktəblərin fizika və
riyaziyyat fakültələri məzunları orta məktəbdə informatikanın tədrisinə dair
kifayət qədər elmi-metodiki hazırlığa malik deyildilər. Bunun səbəbini
aşağıdakı iki faktla göstərmək olar:
1.Tələbələr informatika sahəsində müəllim-peşəkar səviyyəsində hazırlıq
almamışdılar. Yanlız proqramlaşdırma ilə tanış olmuşdular ki, bu da məktəbdə
yeni fənnin tədrisi tələbələrini ödəmirdi.
2.Pedaqoji ali məktəbdə tələbələrə proqramlaşdırma haqqında verilən
məlumat ümumtəhsil xarakterində olub, informatika fənnini peşəkar səviyyədə
tədris etmək üçün yaramırdı.
Bunu nəzərə alaraq, dövlət səviyyəsində qısa müddətli hazırlıq kursları
(müəllimlər üçün) təşkil edildi, operativ şəkildə metodiki vasitələr və işləmələr
kütləvi şəkildə çap olunaraq. Məktəblərə çatdırıldı. Ali pedaqoji məktəblərdə
“Riyaziyyat və informatika”, “fizika-informatika” ixtisasları üzrə müəllimlərin
hazırlanmasına göstərişlər verildi və tələbə qəbuluna başlanıldı.
Cədvəli doldurmaq üçün ilk növbədə onun bölmələrdəki mövzuları əsas
götürmək lazımdır. Aydındır ki, bu
cədvəl ilk növbədə anlayışlarla
əlaqədardır. Ona görə də anlayışın daxil edilməsi, misallar göstərilməsi,
anlayışın mühüm və mühüm olmayan əlamətlərinin göstərilməsi, anlayışın
tərifi kimi məsələlər şərh olunur.
Təlimin bir metodik sistem kimi təqdim edilməsində-mövzu, məqsəd,
məzmun, təlim metodları təlimin təşkili formaları və vasitələri öz əksini
tapmalıdır.
Məşğələnin sonuncu mərhələsi-şagirdlərin tədris fəaliyyətinin forma və
üsullarının təhlilindən ibarət olur: qoyulmuş məsələnin planı müzakirə olunur;
qruplarla iş, frontal iş və fərdi iş keçirilir. Frontal və fərdi sual-cavab aparılır.
Sual-cavab formasından istifadə olunur.
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РЕЗЮМЕ
АЛЕСКЕР ИМАНОВ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИ И К
ВОЗМОЖНОСТЯМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
НА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
В статье приводятся сведения о теоретическом моделировании
математики и возможностях технических средств, которые выполняют
эти модели. С общей методологической точки зрения обобщены
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возможности
математического
моделирования,
теоретического
моделирования, стороны процесса математического исследования и их
взаимодействие, роль современных компьютеров в этих процессах,
история развития средств технического вычисления и другие вопросы.
Ключевые слова: математика, модель, моделирование,
компьютеры, вычислительные машины.
SUMMARY
ALASKAR IMANOV
THEORETICAL MODELS OF MATHEMATICS AND THE
POSSIBILITIES OF THE TECHNICAL MEANS REALIZING THEM
The article provides information on the theoretical modeling of
mathematics and the possibilities of the technical means that perform these
models. From the general methodological point of view the possibilities of
mathematical modeling, theoretical modeling, the sides of the mathematical
research process and their interaction, the role of modern computers in these
processes, development history of technical calculation tools and other issues
are summarized.
Key words: mathematics, model, modeling computer, modeling,
calculating machines.
Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Yaqub Məmmədov tərəfindən təqdim olunmuşdur
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RİYAZİYYATIN VƏ ONUN TƏDRİSİ METODİKASININ
İNKİŞAF TARİXİNDƏN
Məqalədə riyaziyyat və onun tədrisi metodikasının inkişaf tarixi xronoloji
ardıcıllıqla və elmi-metodiki tələblərə uyğun şəkildə verilmişdir. Riyaziyyat
elminin inkişаf tarixini aşağıdakı dövrlər - a)riyaziyyatın yaranması, b)
sabit kəmiyyətlər riyaziyyatı, c)dəyişən kəmiyyətlər riyaziyyatı və d)dəyişən
münasibətlər riyaziyyatı dövrləri üzrə təhlil etdikdən sonra müəllif
riyаziyyаtın tədrisi metodikasının tarixini isveçrəli riyaziyyatçı-pedaqoq
Q.Pеstаlоtsi ilə başlamaqla XIX əsrin əvvəllərində müstəqil bir elm sahəsi
kimi yaranması, onun keçdiyi yolu izləyir və bugünkü vəziyyətini
səciyyələndirir.
Açar sözlər: ibtidai, riyaziyyat, dövr, hesab, cəbr, həndəsə
Riyaziyyat elminin inkişаf tarixini aşağıdakı dövrlərə bölürlər:
1) riyaziyyatın yaranması dövrü;
2) sabit kəmiyyətlər riyaziyyatı dövrü;
3) dəyişən kəmiyyətlər riyaziyyatı dövrü;
4) dəyişən münasibətlər riyaziyyatı dövrü.
Bu dövrlərə nəzər salaq.
Ədədvə ölçüyə aid anlayışların meydana gəlməsi Daş Dövrünə qədər
uzanır. Yüz minillərlə insanlar heyvanların yaşadığı vəziyyətdən fərqli
olmayan bir şəkildə mağaralarda yaşamışlar. Onlar öz enerjilərinin çoxunu
yemək tapmağa sərf edirdilər. İnsanlar ov etmək və balıq tutmaq üçün silahları,
bir-biriləri ilə əlaqə qurmaq üçün isə danışıq dilini inkişaf etdirdilər. Daş
Dövrünün sonlarına doğruyaradıcı sənətlərlə heykəllər və rəsmlər yaradaraq öz
yaşayışlarını rəngləndirdilər. Tunc dövründə isə ticarətelə inkişafetdiki,
yüzlərcə kilometr uzaqlıqdakı kəndlər belə ticarət əlaqələrinə girirdilər. Tuncun
əridilməsi ilə bu metallardan alətlər və silahlar düzəldilirdi. Bu da ticarətin və
yeni dillərin daha da inkişaf etməsinə şərait yaradırdı. Şəraitdən asılı olaraq
əllə tutula və gözlə görülə bilən əşyaları təyin etmək üçün bəzi rəqəmsal
terminlər ortaya gəldi. Riyaziyyatın da ilk dəfə ortaya çıxdığı vaxt Tunc
Dövrüdür. Məşhur bir riyaziyyatçı olan Adam Smitin "insanağlının məhsulu ən
dəqiq düşüncələrdir" deyə izah etdiyi rəqəmsal terminlərdən istifadə çox yavaşyavaş inkişaf edirdi. Rəqəm köklərinin izlərinə qədim Yunanvə Keltdillərində
rast gəlinir. Rəqəm anlayışı inkişaf etdirildikcə, toplama üsulu ilə daha da
böyük rəqəmlər meydana gəlməyə başladı. Məsələn, 2 ilə 1 toplanaraq 3, 2 ilə
2 toplanaraq 4, 2 ilə 3 toplanaraq 5 əldə edildi. Bəzi Avstraliya qəbilələrindən
örnəklər:
Murray qəbiləsi: 1=enea, 2=petçeval, 3=petçeval-enea, 4=petçeval-petçeval.
Kamilaraoi qəbiləsi: 1=ma, 2=bulan, 3=quliba, 4=bulan-bulan,
5=bulan-quliba.
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Sənətlərin və ticarətin sürətlə inkişafı rəqəm və ədəd anlayışının
dəqiqləşməsinə yardım etdi. Rəqəmlər iki əlin barmaqları vasitəsi ilə təsvir
edilirdi. Beləliklə say sistemləri yarandı. Məsələn, Amerika hinduları 307-lik
say sistemindən istifadə etmişlər. 20-lik say sistemindən isə Meksikada Maya
qəbiləsi və Avropada Keltlər istifadə edirdilər. Ədədləri hesablamaq üçün,
onlar hissələrə (tərkiblərinə) bölündülər. Sayma üçün üstü düyünlü ipdən, taxta
üzərində düymələrdən istifadə edilirdi. Bu alətlərin köməyi ilə rəqəmsal
qeydlər aparılırdı. Bu metodlardan istifadə tədricən ədədlər üçün müəyyən
işarələrin meydana gəlməsi prosesini sürətləndirdi. Daş Dövrünə aid ən qədim
hesablama çubuğu 1937-ci ildə Vestonikada qazıntı zamanı aşkar edilmişdir.
Hesablama çubuklarının və daha sonralar isə abakın meydana gəlməsi tez-tez
söylənilən "qədim zamanlarda saymaq üçün barmaqlardan istifadə edilirdi"
cümləsi keçərliliyini itirmiş oldu. Bu dövrdən sonra ədədlərin mərtəbələrə görə
ifadə edilməsi başlanıldı. Bu da daha böyük ədədlərin meydana gəlməsinə
şərait yaratdı. Beləcə, qədim riyaziyyat meydana çıxdı. 14 rəqəmi bəzən 10+4,
bəzən 15-1 olaraq göstərilirdi. Ancaq 20-nin 10+10 deyil, 2x10 deyə ifadə
edilməsi ilə vurma əməli də meydana gəlmiş oldu. Vurma əməlindən sonra isə
bölmə əməlinin də yaranması Şimali Amerika qəbilələrində ilk kəsrlərin
meydana gəlməsini sürətləndirdi.
B.e.ə. cisim anlayışı yarandı. İnsanlar cisimlərin uzunluqlarının və
içindəkilərin ölçülməsinin lazım olduğunu bildikdə ümumilikdə insan
vücudunun hissələrindən istifadə edirdilər; barmaq, ayaq və qarış kimi sadə
ölçülərdən istifadə edilirdi. Yavaş-yavaş arşın, qulac kimi ölçü sistemləri
meydana gəlirdi. Ev inşa edərkən qədim hind kəndliləri də, Orta Avropada
qütb evi inşa edənlər də ölçüləri düz xətlər boyunca və yerə görə düz bucaq
altında qurmaq üçün bəzi qaydalar yaratdılar. Beləliklə, qədim geometriya elmi
və simmetriya anlayışı yaranmağa başladı. Bəzi rəsmlərdə üçbucaq rəqəmlər,
bəzilərində isə "müqəddəs" ədədlər yer almağa başladı. Bunların çox gözəl
nümunələrinə Minos və Qədim Yunan vazalarında, daha sonra isə Bizans və
Ərəb mozaikalarında, Fars və Çin divar xalılarında rast gəlinir.
Şərq riyaziyyatı elmi əsaslı idi: Təqvimin hesablanması, tarlaların
ölçülməsi, vergilərin toplanması artıq daha mükəmməl riyazi biliklər tələb
edirdi. Bu səbəbdən də, ilk dəfə Qədim Şərqdə arifmetika cəbrə çevrilməyə
başladı. Qədim Misir riyaziyyatı ilə əlaqədar bilgilərin çox hissəsi iki qaynağa
dayanır: Bunlar 85 məsələni əhatə edən hind papirusu və 25 məsələni əhatə
edən Moskov papirusudur. Buradakı əlyazmalar yazılarkən içindəki məsələlər
bəlkə də lap qədimlərdən bəri bilinirdi. Amma bu papiruslarda istifadə edilən
say sistemi 10-luq say sistemi idi. Papiruslarda hər ədədin öz simvolu var idi.
10 ədədindən böyük ədədlər üçün isə ayrıca simvollardan istifadə edilirdi. İlk
mövqeli say sistemi qədim Vavilonda kəşf olunmuşdur. Vavilon say sistemi
onaltılıq idi, yəni 16 rəqəmdən istifadə olunurdu. Bu zaman ədədin təsvirindəki
hər bir rəqəm öz mövqeyinə görə konkret məna daşıyır(məsələn,333 ədədində
1-ci 3-yüzlük mərtəbəni, 2-ci 3-onluq mərtəbəni,3-cü 3 təklik mərtəbəni
gostərir).Mövqeli say sistemlərində ədədi təsvir etmək üçün müxtəlif
simvolların(rəqəmlərin) sayı say sisteminin əsası adlanır.
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Say
sistemi

Əsası

Rəqəmlər

Onluq

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

İkilik

2

0, 1

Səkkizlik

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Onaltılıq

16

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D,
E, F

İstənilən A ədədinin n əsaslı say sistemində yazılışını almaq üçün:
1. Verilmiş ədədi qismətdə keçiləcək say sisteminin əsasından kiçik ədəd
alınana kimi ardıcıl olaraq say sisteminin əsasına bölməli.
3.Alınmış sonuncu qisməti və qalıqları bölmənin əksi istiqamətdə(geriyə)
olmaqla yazmalı.6710 = А2
6710 = А8 6710= А 16
6710 = 1000012 16050403021110 = 1∙26+0∙25+0∙24+0∙23+0∙22+1∙21+1∙20=
=64+0+0+0+0+2+1=6710
6710= 1038
6710= 4316
10000112= 6710
Ədədi əmələ gətirən eyni rəqəmlər, yerindən asılı olaraq müxtəlif ədədləri
təyin edirsə mövqeli say sistemi, ədədi təşkil edən rəqəmlər tutduğu yerindən
asılı olmayaraq həmişə eyni ədədi göstərirsə mövqesiz say sistemi adlanır.
Mövqesiz say sistemində ədədin təsvirindəki rəqəmlər durdugu
yerə(mövqeyinə) görə heç bir məna daşımır.
Bu günədək qorunmuş mövqesiz say sisteminə misal, hələ 2.5 min il
bundan əvvəl qədim Romada istifadə olunan Rum rəqəm sistemini göstərmək
olar:
Misal:
CXXVIII=100+10+10+5+1+1+1=128
XCIX=-10+100-1+10=99 Burada, kiçik rəqəm, böyük rəqəmin önünə
keçersə çıxma əməli yerinə yetirilir. Bu cür sistemləri Roma rəqəmləri
sistemindən bilirik: MDCCCLXXVIII=1878. Bu sistemdən istifadə edən
misirlilər vurmanı toplamalarla əvəz edən və əsasən toplamadan ibarət olan
arifmetika(hesab) yaratdılar. Məsələn, misirlilər 3-ü 13-ə vurmaq üçün
(13=4+8+1), 3x4=12, 3x8=24, 24+12=36, 36+3=39 kimi bir metoddan
istifadə edirdilər. Göründüyü kimi cavab eynidir. Qədim Misir riyaziyyatının
ən önəmli kəşfi kəsrlərlə edilən hesablamalardır. Bütün kəsrlər – payı bir olan
başqa kəsrlərin toplaması şəklində yazılırdı. Qədim Misirlilər ilk dəfə olaraq
silsilə anlayışını və həndəsi olaraq artan bir ardıcıllığın düsturunu kəşf
etmişdilər.
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Mesopotamiya riyaziyyatı Misir riyaziyyatının heç bir vaxtda gəlibçatmadığı bir səviyyəyə çatdı. Burada yüzillər içində belə irəliləmələr aşkar
bilinir. Eramızdan əvvəl 2100-cü illərə aid qədim mətnlərdə belə hesab izləri
açıq-aydın görünür. Bu mətnlərdə 10-luq sistemin üzərinə 60-lıq sistemin əlavə
edildiyi vurma cədvəlləri var idi. Hətta qüvvət üstü anlayışı belə mixi yazılarla
təsvir edilmişdi. Amma bu onların riyaziyyatının tipik xüsusiyyəti deyildi.
Qədim Misirlilər daha böyük hər rəqəmi yeni bir simvol ilə işarə edərkən,
Şumerlilər eyni işarədən istifadə edərək qiymətini tapdıqları yerə görə təyin
edirdilər. Ayrıca 60-lıq say sistemi insanlığın əldə etdiyi qalıcı bir mənfəət
oldu. Ilk altmışlıq say sistemindən də, yəni 60 rəqəmin köməyilə
nömrələmədən qədim Vavilionda istifadə edilmişdir. Günümüzdə istifadə
etdiyimiz saatın 60 dəqiqə və 3600 saniyəyə bölünməsinin də, dairənin 360
dərəcəyə, hər dərəcənin 60 dəqiqəyə, hər dəqiqənin də 60 saniyəyə
bölünməsinin də kəşfləri qədim Şumerlilərə məxsusdur.
Riyaziyyat elminin inkişaf tarixini əsasən dörd mərhələyə bölürlər [1;9]:
1) Riyaziyyatın müstəqil bir elm kimi formalaşması, bizim eradan əvvəl
VI-V əsrlərə təsadüf edir. İbtidai riyaziyyatın yaranması dövründə ilk olaraq
ədəd və fiqur anlayışları formalaşmağa başlamışdır. Əvvəlcə, riyaziyyatın
ibtidai kursunun məzmununu elementar hesabi biliklər olan sayma
(nömrələmə) və hesablama (sadə əməllər) təşkil etmişdir. Bu dövr riyazi,
sadə hesablama və ölçmələrlə bağlı olub, fiqurların perimetirlərinin,
sahələrinin və s. hesablanması ilə xarakterizə olur.Bu dövrdə hesab və
həndəsənin əsası qoyulmuşdur ki, bu da praktik məsələlərin həlli üçün
müəyyən olunmuş, empirik qaydaların mövcudluğunda özünü biruzə verir.
Hesab: ədəd və onlar üzərində dörd əməldən ibarət olan elmi- riyazi sahədir.
Sonralar ibtidai riyazi təhsilə həndəsə elementləri də daxil edilmişdir.
Bu dövr bizim eradan əvvəl V əsrədək davam etmişdir.
2) Sabit kəmiyyətlər riyaziyyatı dövrü bizim eradan əvvəl VI-V
əsrlərdən başlanır və XVII əsrədək davam edir. Bu dövrdə riyaziyyat
müstəqil elm kimi formalaşır, onun tədqiqat obyekti (ədəd və fiqur), tədqiqat
metodları müəyyənləşir. Xüsusi simvolikanın və cəbrin yaranması bu dövrə
təsadüf edir. Eramızdan əvvəl 570-ci ildə anadan olmuş metafizika, riyaziyyat,
musiqi, etika və siyasətə dair araşdırmalar müəllifi olan Pifaqor riyaziyyat elminin
banilərindən sayılır.Cəbrin əsaslarını əl-Xarəzmi təşkil etmişdir. Cəbr sözü də
Xarəzminin "Əl-kitabüll-Muhtasar fi Hisabil Cəbri vəl-Mükabelə" (Cəbr və
Tənliklərə aid kitab) adlı əsərindən gəlməkdədir. Bu əsər eyni zamanda şərq və
qərbin ilk müstəqil cəbr kitabı olmuşdur. Əl-Xarəzmidən başlayaraq cəbr çox
dəyişmiş və inkişaf etmişdir. Ayrıca Cəzərinin Kitabül-Hiyal adlı kitabında da
cəbrlə əlaqədar məlumatlar vardır.
Cəbr quruluş və əlaqə ilə əməliyyat aparan bir riyaziyyat budağıdır.
Bilinməyən qiymətlərin, simvol və hərflərlə işarələnərək qurulan tənliklərlə
tapılması ya da bilinməyənlərin arasındakı əlaqənin tapılması əsasına dayanır.
Tənlik qurma və həll etmə, həll metodlarını axtarma və tənliklərlə və oradan
hərəkət funksiyaları ilə üç əsas müddəa ilə xarakterizə edilir.
Riyaziyyatın bir alt növü olan həndəsə (geometriya) fiqurlar arasındakı
əlaqələrlə məşğul olan bir elmdir. Geometriya sözü yunanca geo-yer və metroölçmə sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Yunan tarixçisi Herodot
həndəsənin başlanğıc yerinin Qədim Misirə aid olduğunu göstərir. Ona görə də
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həndəsə sözü Misir mənşəlidir. Bu sözdən istifadə Əflatun(Pluton), onun tələbəsi
Aristotel (Ərəstun da öz növbəsində böyük İsgəndəri yetirmişdir) və Tsalesə
(Sokratın müəllimi olmuş yunanlı bir filozofdur) qədər gedib çıxır. Yalnız Evklid
geometriya sözünün yerinə Elements sözünü də əlavə etmişdir.
Görkəmli mütəfəkkir Nəsirəddin Tusi XIІІ əsrdə yaşayıb yaratmış
olduğundan sabit kəmiyyətlər riyaziyyatı dövrü riyаzi təlimin inkişаf
səviyyəsinə görə хüsusilə fərqlənir və olduqca əhəmiyyətli sayılır.
Məhəmməd Nəsirəddin Tusi 1201-ci il 16 fevralda Həmədan şəhərində
anadan olmuşdur. İlk təhsilini atasından almış, sonra Həmədan və Tus şəhərlərində dövrünün tanınmış alimləri - İbn Sina və Bəhmənyarın davamçılarının yanında təhsil görmüşdür. Aldığı hərtərəfli və dərin biliklər
Məhəmmədi az bir vaxtda elmi mühitdə məşhurlaşdırmışdır.
Hələ gənc yaşlarından etibarən o, bir sıra hökmdarların diqqətini cəlb
etmişdir. 30 yaşında ikən Kuhistan ismaililərinin rəhbəri Nasirəddin
Möhtəşəm onu sarayına qonaq çağırmış və gənc alimdən əxlaq barədə kitab
yazmasını xahiş etmişdir. 1235-ci ildə Nəsirəddin Tusi, sonralar ona dünya
şöhrəti gətirən və bir çox dillərə tərcümə olunan məşhur “Əxlaqi Nasiri”
əsərini tamamlamışdır. Əsərlərində planetlərin geosentrik orbitinin əsas
elementləri, çoxlu astronomik, coğrafi və riyazi cədvəllər verilmiş,
“Evklidin şərhi” əsəri isə həndəsənin inkişаfında əsaslı rol oynamışdır.
Onun elmlə tərbiyəni bir araya gətirməsi konkret fənlərin tədrisi üsullarının
başlanğıcını qoydu.
3) Dəyişən kəmiyyətlər riyaziyyatı dövrü XVII əsrdən başlanmış XIX
əsrin birinci yarısınadək davam etmişdir. Dekartın dəyişən kəmiyyətlər
anlayışını riyaziyyata daxil etməsi bu elmin geniş inkişafına səbəb oldu.
Dəyişən kəmiyyətlər anlayışından sonra riyaziyyata funksiya, kəsilməzlik,
törəmə, inteqral və s. anlayışlar daxil edildi. Riyazi analizin yaranması bu
dövrdə riyaziyyatın təbiəti dərketməyə güclü təsir edir və həndəsənin
yaranması da bu dövrə təsadüf edir.
4) Dəyişən münasibətlər riyaziyyatı dövrü (müasir riyaziyyat dövrü də
adlanır) XIX əsrdən sonrakı(indiki) dövrə qədəri əhatə edir. Bu dövr abstrakt
riyaziyyatın yaranması, riyazi modellərin formalaşması kimi xarakterizə
olunur. Klassik riyaziyyat həm elmin özü, həm də tətbiq sahəsi üçün çox
darlaşır və onların həqiqi vəziyyəti ilə ziddiyyət təşkil etməyə başlayr.
Riyaziyyatın tətbiq sahəsinə onu idarə edən, aksiomlar sistemi olaraq müxtəlif
riyazi struktur təşkil edən, ixtiyari təbiətli elementlər çoxluğunda təyin
olunmuş əməliyyat və münasibətlər daxildir. Bununla bağlı olaraq riyaziyyat
müasir riyazi sruktur və onların modelləri haqqında elm kimi təyin olunmağa
başlayır. Bu dövr mücərrəd qurmalarla xarakterikdir. Riyаzi struktura anlayışının yaranması da bu dövrə təsadüf edir.
Riyаziyyаtın tədrisi metodikası müstəqil bir elm sahəsi kimi XIX əsrin
əvvəllərində yaranmışdır. İlk dəfə riyаziyyаtın tədrisi mеtоdikаsı isveçrəli
riyaziyyatçı-pedaqoq Q.Pеstаlоtsi (1746-1827) tərəfindən «Ədəd hаqqındа
əyаni təlim» əsəri ilə başlanmışdır. Bеləliklə, riyaziyyatın tədrisi
metodikasına aid ilk tədqiqat əsəri 1803-cü ildə nəşr olunmuşdur.
Riyaziyyatın inkişafı tarixi riyazi metodlar və riyazi dilin inkişafı
yollarıhaqqında çox mühüm informasiya verir. Bu informasiya isə, riyazi
metodlar və riyazi dilin məktəb riyaziyyatı kursuna daxil edilməsinin
mümkün yollarını tapmağa imkan yaradır [1, s. 7].
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Riyazi təhsil sistem halında XIX əsrdə yaranmış və təqribən 100 ildə
formalaşmışdır. Təhsil təlimin erkən mərhələsi olan ibtidai və tam orta təhsil
olmaqla iki pilləyə bölünmüşdür. İbtidai təhsil 3-5 ilə, tam orta təhsil isə 11-13
ilə başa çatırdı. Orta məktəbin riyaziyyat kursunun məzmununu bir-birindən
təcrid edilmiş riyazi bölmələr: hesab, cəbr, triqonometriya və həndəsə
fənləri təşkil edirdi.
Riyaziyyatın ibtidai kursunun təlimində təcrübələrin öyrənilməsi,
ümumiləşdirilməsi və elementlərindən lazım gəldikdə istifadə olunması,
riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikasının inkişafında mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Riyaziyyatın ibtidai kursu metodlarının didaktik
işlənilməsi və ibtidai riyaziyyat kursuna daxil edilməsi də Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikasının inkişafına xidmət göstərmişdir.
1970-2017-ci illərdən bəri riyаzi təlimin inkişаf səviyyəsi üçün
аpаrılmış islаhаtlаr, riyaziyyatın tədrisində indiyədək bаş vеrən və bundan
belə bаş vеrəcək dəyişikliklər və yеniliklər İKT-nin bilаvаsitə inkişafı ilə
əlaqədardır. Еlеktrоn dərslik, еlеktrоn lövhə, kompüter, smartfon və
digərlərinin təsiri riyаzi təlimin müаsir inkişаf səviyyəsini təmin еdən
amillərdir.
Lomonosov təsdiq edirdi ki, riyaziyyatıöyrənmək lazımdır ki, o, insanzehnini nizama salır.Elm adamları bu qənaətə gəlir ki, riyaziyyat təlimi düzgün
təşkil olunarsa, o, şagirdlərdə doğruçuluq, dəqiqlik, düzgünlük, dözümlülük,
məsuliyyət, vətənpərvərlik və s. kimi müsbət mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına əvəzsiz xidmət göstərə bilər. Riyaziyyat təliminin müvəffəqiyyəti
şagirdlərdə riyaziyyatı öyrənməyə dayanıqlı maraq tərbiyə etməkdən
əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Əgər müəllimin verdiyi istiqamət, məsələ həlli
prosesindəki izahı məktəbliyə aydın çatdırılarsa, onun seçdiyi məsələ həm
məzmunca, həm də həll üsuluna görə maraq doğurarsa, onda şagirdin özünün
müstəqil düşünməsi, ümumiləşdirmə aparması və nəticə çıxarması üçün real
imkan yaranmış olar.
Odur ki, didaktikanın əsas müddəaları sayılan təlimdə - sadədən
mürəkkəbə doğru, konkretdən ümumiyə doğru getmək olduqca vacibdir və
qaydalara əməl etmək çox əlverişlidir. Şagirdlərdə riyaziyyatı öyrənməyə
marağın tərbiyə olunmasında onlara yaradıcılıq və qələbə sevinci
yaşatmağın da təsiri böyükdür. Deməli, mümkün olduqca hər bir şagirdin
həmin hisləri keçirməsinə çalışmaq lazımdır. Həmin sevinc hislərı təkrarlandıqca şagirdin riyaziyyatı öyrənməyə marağı artar və bu maraq dayanıqlı olar.
İbtidai kursun riyaziyyat təlimi zamanı şagirdlərdə estetik tərbiyənin
inkişafına diqqət yetirmək də vacibdir. Çünki bunun üçün riyaziyyatın potensial
imkanları böyükdür. Riyaziyyat şagirdlərdə, geniş mənada, gözəl hislər tərbiyə
etmək üçün hərtərəfli imkanlara malikdir: simmetrik fiqurlar, düzgün çoxbucaqlılar, fiqurların ölçülərinin nisbəti və s. şagirdlərdə estetik hislərin oyanmasına
imkan yaradan ifadələrdəndir.
Müəllimdən isə bu nünanslara şagirdlərin diqqətini cəlb etmək tələb olunur.
Məsələn, «kvadrat formaca daha gözəl görünmürmü?» sualı şagirdlərin dərin
marağına səbəb olar. Müxtəlif tip məsələlərin orijinal və qeyri-standart həlli də
şagirdlərin estetik tərbiyəsində başlıca əhəmiyyət daşıya bilər. Estetik tərbiyə
dedikdə incəsənət sahələrinin hər birinə aid olan, bizi əhatə edən aləmdəki
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gözəlliklərin bütün formalarını əhatə edən bilik və bacarıqların sistem
şəklində formalaşması başa düşülür.
Uyğun metodik ədəbiyyatlarda durğunluq dövründə ibtidai təhsilin
məzmunu ilə orta təhsilin məzmunu arasında bəzi ziddiyyətlərin yaranması
qeyd olunmuşdur. İbtidai siniflərdə riyaziyyat təlimi üsulunun əsasını
hesablama qaydaları və bəzi mətnli hesab məsələlərinin həlli qaydalarının
empirik öyrədilməsinin təşkil etməsi və ibtidai təhsillə orta təhsil arasında
varislik prinsipinin gözlənilməməsi buna misaldır.
Beləliklə, o dövrdə riyaziyyat təliminin aşağıdakı nöqsanları qeyd edilir:
1) riyaziyyat təliminin məzmunca müasir elmi-texnikadan təcrid
olunması;
2) riyaziyyat təlimində tətbiq olunan təlim üsullarının çox primitiv
olması;
3) riyaziyyat təlimində şagirdin yaddaşının həddən çox yüklənməsi;
4) riyaziyyat təliminin məzmununun şagirdin həyat təcrübəsinə uyğun
gəlməməsi;
5) şagirdin riyazi təfəkkürünün inkişafına diqqət yetirilməməsi.
Riyaziyyat təliminin göstərilən nöqsanları XIX əsrin mütərəqqi pedaqoji
ictimaiyyətini riyazi təhsilin islahatları uğrunda beynəlxalq hərəkat yaratmağa
məcbur etdi.
O dövrün mütərəqqi fikirli riyaziyyatçı – pedaqoqlarının təmsil olunduğu bu
hərəkat 1899-cu ildə “Riyazi təhsil” adlı beynəlxalq jurnal nəşr etməyə başladı.
Həmin jurnalda riyazi təhsilin mövcud problemlərinin müzakirəsi aparıldı. 1908ci ildə Romada IV Beynəlxalq riyaziyyat konfransı çağrıldı və burada riyazi
təhsilin islahatı ilə əlaqədar beynəlxalq komissiya yaradıldı. Həmin komissiyanın
sədri görkəmli riyaziyyatçı pedaqoq F.Kleyn seçildi.
Komissiyanın rəyi əsasında riyazi təhsilin ibtidai kursu üzrə islahatının
aşağıdakı əsas istiqamətləri müəyyən edildi:
1) ibtidai hesab kursunda həndəsənin rolunu artırmaq;
2)tədris məsələlərinin məzmununu şagirdin həyat təcrübəsinə uyğunlaşdırmaq;
3) hesabın tədrisində əyaniliyin rolunu artırmaq.
Riyazi təhsilin islahatı uğrunda beynəlxalq hərəkatın yaranmasına təkcə
riyaziyyat təliminin yuxarıda göstərilən nöqsanları təkan verməmişdir.
Dəqiq elmlərin sürətlə inkişaf etməsi nəticəsində riyaziyyatda yeni
bölmələrin biri-birindən aralı düşməsi səbəbindən riyazi bölmələr arasında süni
səddlər yaranmışdı. Riyaziyyatın bölünməz və zəncirvari bir elm olduğunu öz
fundamental tədqiqatlarında «Nikola Burbaki» təxəllüslü fransız riyaziyyatçıları
kollektivi sübut etdi.
Aşağıdakı yeni bölmələrin məktəb riyaziyyat kursuna daxil edilməsi
təklif olunmuşdur [1, s. 12]:
1) elementar çoxluqlar nəzəriyyəsi;
2) riyazi məntiqə giriş;
3) müasir cəbr elementləri (qrup, halqa, meydan, vektorlar);
4) ehtimal və riyazi statistika elementləri(kurikulumun tətbiqi əsasında).
XX əsrin ikinci yarısında aparılan tədqiqatlar nəticəsində ibtidai siniflərdə
məktəblilərin riyazi abstraksiyaları(mücərrətlik) mənimsəmə imkanlarından az
istifadə olunduğu nəticəsinə gəldilər. Bununla da bəzi mühüm riyazi anlayışları
ibtidai siniflərdə aşkar şəkildə daxil etmək imkanı yarandı.
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İbtidai riyaziyat təliminin tam riyaziyat təliminin başlanğıcı olduğunu nəzərə
alaraq, Riyaziyyatın ibtidai kursu tədrisi mеtоdikаsının bir fənn kimi nə dərəcədə
əhəmiyyət daşıdığını dərk etmək çətin olmaz.
Riyaziyyatın ibtidai kursu tədrisi mеtоdikаsı bütün tədris mərhələlərində
riyaziyyatın təlimi qanunauyğunluqlarını öyrənir. Təlim-tərbiyə prоsеsində
əsаs diqqət şəхsiyyətin hərtərəfli və hаrmоnik inkişаfı məsələsinə
yönəlmişdir ki, RTM-in bir fənn kimi inkişafı da bu məsələni əldə rəhbər
tutur.
Ölkəmizin təhsil sisteminin müxtəlif mərhələləri arasında indi varislik
və qarşılıqlı ardıcıllıq mövcuddur. Təhsil sisteminin hər bir mərhələsi öz işini
əvvəlki mərhələyə uyğunlaşdırır. Təlim və tərbiyənin həlli, onların mərhələləri
arasında qarşılıqlı bağlılıq prinsipinə əsasən müəyyənləşdirilir.
Məktəblərdə ibtidai riyaziyyatın hesab, cəbr, həndəsə və s. kimi elmlər
arasında sıx əlaqə yaratmağı, riyazi ideyaların ümumtəhsildə rolunu
gücləndirməyi, tədris məsələlərinin məzmunu və həlli metodlarını
təkmilləşdirməyi RTM və həmçinin də Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi
metodikası fənləri qarşılarına məqsəd qoyur.
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РЕЗЮМЕ
СУДАБА МАМЕДОВА
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ И
МЕТОДИКИ ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
В статье хронологически последовательно представлены сведения
по истории математики и методики ее преподавания в соответствии с
научно-методическими требованиями. История математической науки
рассматривается в периодах: а) возникновения математики, б)
математики постоянных величин, в) математики изменяющихся величин
и г) математики изменяющихся отношений. Вслед за этим автор
прослеживает историю методики преподавания математики, начиная со
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швейцарского математика-педагога Г. Песталоци, ее формирование в
начале XIX века как самостоятельной науки и дальнейший путь ее
развития, также характеризует ее нынешнее состояние.
Ключевые слова: первичный, математика, период, арифметика,
алгебра, геометрия
SUMMARY
SUDABA MAMMADOVA
FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF
MATHEMATICS AND ITS TEACHING METHODS
The article presents chronologically consistent information on the history
of mathematics and its teaching methods in accordance with scientific and
methodological requirements. The history of mathematical science is
considered in the periods of: a) the emergence of mathematics, b) the
mathematics of constant values, c) the mathematics of variable quantities, and
d) the mathematics of changing relations. Following this, the author
characterizes the history of the methods of teaching mathematics, starting with
the Swiss mathematician-teacher G. Pestalochy, its formation at the beginning
of the XIX century as an independent science and the future path of its
development, also characterizes its current state.
Key words: primary, mathematics, period, arithmeticts, algebra,
geometry
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PERL DİLİNDƏ PROQRAMLAŞDIRMANIN
ÖZƏLLİKLƏRİ
Tədqiqatın əsas məzmunu PERL dilində proqramlaşdırma xüsusiyyətlərindən ibarətdir. PERL proqramlaşdırma dili mətnin, sabit ifadələrin
işləməsi lazım olan hallarda çox geniş imkanlara malik olur. PERL yardımcı
modullar üçün genişseçimlərin olması ilə fərqlənir. Zamanla bu unikal dil
hüdudlarını genişləndir, hazırda şəbəkə proqramlaşdırma və ya istifadəçi
interfeyslərinin qrafik işlənilməsi tələb olunduğu hallardaveb-işləmə və
oyunlarda geniş istifadə olunur. İstifadə rahatlığına görə ilə indi ən dinamik
proqramlaşdırma dili olaraq tanınır. Bu dil funksional, prosessual və digər
üslubları əhatə edən bir sıra paradiqmaları dəstəkləyir, onun yaddaş nəzarəti,
mətn emalı dəstəyi var.
Açar sözlər: PERL proqramlaşdırma dili, PERL –də proqramlaşdırma,
Larri Uoll, kompyüter elmləri, linqvistik dillər
“Yüksək səviyyəli dil” dedikdə onun insan dilinə nə qədər yaxın olması
başa düşülür. 1980-ci illərdən başlayaraq, insan üçün daha anlaşıqlı olan və
proqramlaşdırma prosesini asanlaşdıran yeni dillər yaradılmağa başlandı.
Proqramlaşdırma dilinin hər bir yaradıcısı insan-maşın əlaqələri haqqında
öz təsəvvürlərini gerçəkləşdirdiyindən, qısa müddət ərzində yüzlərlə yeni dil
meydana çıxdı. Yüksək səviyyəli dillər adlandırılan dillərin az bir qismi öz
yerini tapıb inkişaf etdi və möhkəmləndi. Perl belə proqramlaşdırma
dillərindən biridir.
1987-ci il dekabrın 19-da Larri Uoll “Perl” proqramlaşdırma dilinin
birinci versiyasını hazırlayıb. Larri Uoll riyaziyyatçı və ya proqramçı deyil,
dilçidir. Ona görə də proqramlaşdırma dilini yaradarkən təklif etdiyi bir qədər
qeyri-adi konstruksiyalar “Perl”i o dövrdə populyar olan aşağısəviyyəli
proqramlaşdırma dillərindən kəskin surətdə fərqləndirib [1].
“Perl” yüksəksəviyyəli proqramlaşdırma dilidir, yəni onun qaynaq
kodları ikilik fayllara kompilyasiya edilmir və birbaşa prosessora ötürülmür,
“PHP”, “JavaScript”, “Python” və digər bu kimi proqramlaşdırma dillərində olduğu kimi interpretator vasitəsilə icra olunur. İnterpretatordan istifadə
edilməsi, əlbəttə ki, proqramın məhsuldarlığını aşağı salır, lakin
yüksəksəviyyəli dillər daha aydın struktura malikdir və hətta bir o qədər
təcrübəyə malik olmayan proqramçılar da onlardan istifadə edə bilər.
Proqramlaşdırma dilinin əsas xüsusiyyətlərindən biri mətnlə, həmçinin
sintaksisə quraşdırılmış daimi ifadələrlə işləmək üçün zəngin imkanlara malik
olmasıdır. “Perl” proqramlaşdırma dili “C”, “AWK”-dən bir çox xüsusiyyətləri
mənimsəyib. PERL (Practical Extraction and Report Language) – Verilənlərin
xaric edilməsi və hesabatların tərtibi üçün praktik dil sözlərinin qısaldılmasıdır.
179

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
Abbreviatura əvvəlcə 5 simvoldan ibarət olaraq “pearl” (mirvari) adlandırılıb.
Lakin sonradan məlum olub ki, belə proqramlaşdırma dili mövcuddur və “a”
hərfini çıxarıblar.
Tərtibatçılar bildirirlər ki, çox dözümlü, ağır işləri yerinə yetirməyə qadir
dəvə “Perl” proqramlaşdırma dilinin simvoludur.
Larri Uoll “Perl” proqramlaşdırma dilini 1987-ci ildə, “Unisys”
şirkətində proqramçı işləyərkən hazırlamağa başlayıb. 1.0 versiyası 1987-ci il
dekabrın 18-də “comp.sources.misc” xəbərlər qrupunda “awk və sed” üçün
əvəzedici kimi istifadəyə verilib. “Perl 2” isə 1988-ci ildə istifadəyə verilib.
Daimi ifadələrin yenidən işlənmiş mexanizmi bu versiyada əsas yenilik olub.
1989-cu ildə istifadəyə verilmiş “Perl 3” ikilik verilənlər axınını emal etmək
imkanına yiyələnib.
Larri Uoll qeyd edib ki, “PERL” proqramlaşdırma dilini daha çox praktik
(istifadədə sadə, səmərəli) kimi xarakterizə etmək olar. Proqramlaşdırma
dilinin əsas üstünlüyü müxtəlif paradiqmaları (prosedur, obyekt yönümlü və
funksional proqramlaşdırma stilləri) dəstəkləməsi, yaddaşa nəzarət, həmçinin
kənar tərtibatçıların yaratdığı böyük sayda modul kolleksiyasına malik
olmasıdır.
Perl-də proqramlaşdırmanın özəllikləri nədən ibarətdir.
18 dekabr 1987-ci ildə Perl-in 1-ci versiyası buraxıldıqdan sonra, o,
Usenet şəbəkəsinin istifadəçiləri arasında geniş yayılmağa başladı. Perl dilinin
Unix əməliyyat sisteminin əsasında yaradılmasına baxmayaraq mətn tipli
informasiyanın
(awk, csh, grep, sed və digərləri) emalında, sistem
administratorları və proqramçılar üçün çoxsaylı və müxtəlif çeşidlı vasitələrin
yaranmasını tələb etdi. Bu dil öyrənmə və tətbiqetmədə çox sadədir, sintaksisi
C –yə oxşayır.
Perl proqramlar əvvəlcədən kompilyasiya olunmağı tələb etmir, ilkin
mətnləri asanlıqla modifikasiya oluna bilir. Ən əsası isə bu dil çox praktikdir:
onun köməyilə ən sadə məsələdən ən mürəkkəbinə kimi asanlıqla həll etmək
mümkündür. Ona görə də Perl tədricən UNİX mühitində mətnlərin çevrilməsi
vasitələrindən proqramlaşdırmanın güclü universial sisteminə çevrildi.
1990-cı illərin ortalarında www (World Wide Web) genişləndikdən
sonra Perl dinamik saytların və İnternet – proqramlaşdırmanın yaradılması
üçün sevimli vasitəyə çevrildi. Mətn tipli verilənlərlə iş üçün qurulmuş güclü
vasitələrinə görə Perl HTML və XML formatındakı informasiyanın emalı
üçün çox əlverişlidir. Bundan başqa, Perl mürəkkəb əlavələrin prototiplərinin
sürətli yaradılması üçün də ideal dil hesab olunur [2].
Onun müvəffəqiyyəti və geniş yayılmasında bir fakt da çox önəmlidir:
Perl UNİX ƏS ailəsinin (məsələn, FreeBSD, Linux və ya Solaris) ixtiyari
əlavəsinin müntəzəm komponentinə çevrilə bilmişdir.
Bundan başqa hazırda Perl praktik olaraq bütün müasir aparat
platformalarında (superkompyuterlər, RISC, Macintosh, PC, təchiz edilmiş
kompyuterlər və s.) və əməliyyat sistemlərində (AIX, Linux, MacOS, MSDOS, NetWare, OS/2, QNX, Solaris, Windows, VMS –hamısını saymaq
mümkün deyil!) realizə oluna bilir. Bu da Perl proqramın bir əməliyyat
mühitindən asanlıqla digərinə keçməyə imkan verir.
Şübhəsiz ki, onun geniş yayılmasının səbəblərindən biri də lisenziyasız,
pulsuz proqram təminatına malik olmasıdır: seçimdən asılı olaraq GNU
General Public License (GPL) ya da Artistic License. Ən əsası isə odur ki,
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müxtəlif sistem və tətbiqi məsələlərin - ən sadədən ən mürəkkəbə qədər –
sürətli həlli tələb olunduqda onda professional və təcrübəsiz proqramçılar üçün
vasitələr vardır. Nəticədə Perl open source (açıq ilkin kodlu) layihəsinin
irəliləməsi üçün Apache, Linux, PHP və Python-la yanaşı ən müvəffəq
layihəyə çevrilmişdir.
Perl-in novator xarakteri müəllifin unikal xüsusiyyətləri və hərtərəfli
maraqları ilə bağlıdır [3].
Universitet illərində Larri Uoll tək kompüter savadı deyil, eyni zamanda
linqvistik (həmçinin kimya və musiqi sahəsi) təhsil almışdır.
Perl-in mənbələri haqda danışarkən Larri Uoll aşağıdakı şəkildə təsvir
olunmuş sxem təklif etmişdir. Sxemdə göstərilir ki, Perl bir araya sığışa
bilməyən ziddiyyətli ideya və fənlərin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.

Perl-in valideynləri
Fənlərin
birləşməsi
Kompyuter elmləri
linqvistik
a

Ağıllı fikir
Incəsənət

Şəkil 1 . Perl-in yaradılmasına təsir edən faktorlar.
Perl –in qurulması binar distributivdən çətinlik törətmir və yüklənmiş
arxivdən faylların açılmasına xidmət edir. Bu zaman Unix-in terminal
pəncərəsində, Windows-un əmrlər sətrində və ya
Pocket PC –də cmd
interpretatorunun pəncərəsində belə bir yazılış əks olunacaq:
perl –v

Dilin versiyasını və müəlliflik hüququnu göstərən məlumat ekrana çıxır:
This is perl, v5.8.7 built for MSWin32-x86-multi-thread
Copyright 1987-2005, Larry Wall Perl may be copied only under
the terms of either the Artistic License or the GNU General
Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.
Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be
found on this system using `man perl’ or `perldoc perl’. If you
have
access
to
the
Internet,
point
your
browser
at
http://www.perl.org/, the Perl Home Page.

Padre, the Perl IDE
Multiplatformalı sadə emal mühiti məhz Perl üçün yaradılmışdır.
Ənənəvi sintaksis və avtodoldurma, quraşdırılmış refaktorinq alətləri PERL-in
üstün xüsusiyyətlərindəndir. Beləki, Padre-nin özü də Perl 5-də yazılıb.
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EPIC.
Eclipse -ə əsaslanan emal mühitidir. Bu Perl-I daha dərindən
mənimsəmək istəyənlər üçündür. Böyük funksionala malik bütün əsas
platformanı : xüsusi halda, dəyişənlərin yoxlanmasını, qısa sənətləşmənin
naviqasiyasını və emal mühitini dəstəkləyir (sonuncu üçün əlavə moduldan
istifadə edilməlidir).

Mətn redaktorları
İxtiyari
proqramlaşdırma
dilində
nəhəng
çoxluğa
malik
multiplatformalı mətn redaktorları vardır: əvvəlcədən müəyyən edilmiş
bloknotdan başlamış ilkin kodlu daha əlverişli redaktə mühitinə - sintaksisə və
avtodoldurmaya – malik redaktorlar. Xüsusi halda:
 KomodoEdit–kommersiya emal mühiti Komodo IDE, ActiveState-də
işləyən, (ActivePerl distributivini dəstəkləyən), avtodoldurma funksiyası,
sintaksis, kursorlar çoxluğuna malikdir;
 Vim–mətn redaktoru olub, Windows istifadəçi üçün xüsusi imkanlara və
sintaksisə malikdir;
 Sublime Text–sintaksisi ilkin kodlu redaktə alətlərinə, avtodoldurmaya
malik mətn redaktoru olub funksional imkanlarını mövcud plaqinlər hesabına
genişləndirir;
 Notepad++– səthi mətn redaktoru olub digər mətn redaktorlarına nisbətən
yüngül sintaksisə malikdir.
CodeGround
Bundan başqa əgər siz istəyirsinizsə ki, Perl –də proqram tərtib edəsiniz,
və öz kompüterinizəəlavəproqram təminatı yükləmək istəmirsinizsə, onda
CodeGroundservisindən istifadə edə bilərsiniz. Bu servis online müraciətdə
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işləməyə, Perl və bir çox digər proqramlaşdırma dillərində baza funksiyalı
emal mühitinə malikdir.
PERL С/С++ proqramlaşdırma dili ilə müqayisəsi
Perl-in strukturu С proqramlaşdırma dilinin srukturuna çox bənzəyir,
Perl proqramı ilk baxışdan C proqramı təsiri bağışlayır. С –nin bütün
operatorları Perl-də təmsil olunmuşdur, idarəedici sruktur isə, if və ya for
kimi, nisbətən nisbi dəyişikliyə malikdir. Lakin heç də belə düşünmək olmaz
ki, C-də yazılan proqram həmişə yaxşıdır, nəinki ona ekvivalent olan Perl-də.
Perl və С-nin bütün mühitləri öz tətbiq sahələrinə malikdirlər. Bu mühitlərin
hər birindən daha yaxşı istifadə etmək üçün hər iki dili yaxşı bilmək lazımdır.
PERL dilinin imkanlarının zənginliyi
Perl istifadəçiyə qısa və effektli proqramlar yaratmaq üçün geniş
imkanlar spektri bəxş edir. Aşağıda Perl-in ən mühüm xüsusiyyətləri qeyd
edilmişdir:
– tam olmayan açarlardan istifadə edən, proqramlarla indeksləşdirilən
assosiativ massivlər; tam ədədlərlə sürüşkən nöqtəli ədədlər və sətir tipli
verilənlər arasında avtomatik çevrilmə; massiv ölçülməsinin avtomatik çevrilməsi;binar verilənlərin çevrilməsi üçün funksiyalar; mətnlərin təhlili ilə bağlı
axtarış, dəyişmə və digər əməliyyatlardan ibarət olan requlyar ifadələrin
dəstəklənməsi; giriş\çıxış fayllarının funksiyaları; C-nin funksiyalarına bənzər
formatlanmış çıxış funksiyaları, şablonların (template) əsasında hesabatların
generasiyası xüsusiyyətlərini əlavə etmək; sətirlərin müqayisəsi əməliyyatlarını
əlavə etməklə C operatorlarının tam yığımı; stekləri, növbələri və digər yazı
tipli verilənləri dəstəkləyən siyahıların emalı üçün funksiyalar; servis
sisteminin funksiyaları; geniş operatorlar toplusu və altproqramları daxil
etməklə idarəetmə strukturu.
İdarəedici konstruksiyalar
Perl imperativ alqoritmik dillər siyahısına aiddir. Bu o deməkdir ki, ayrıayrı frazalar özünü göstəriş kimi aparır, yəni əmr belə olur: «bunu və bunu
etmək lazımdır». Göstərişlər proqram mətnində yazıldığı kimi ardıcıllıqla icra
olunur. Bu dəmir ardıcıllığı pozmaq üçün yalnız idarəedici konstruksiyaların
və operatorların köməyindən istifadə edilir.
Alqoritmin əyani təsviri üçün bəzən blok-sxemdən istifadə olunur. Bloksxem özünü müəyyən növlü elementlər yığımı kimi aparır, bunların da hər biri
bir neçə girişə və çıxışa malikdir (sıfır və ya daha böyük).
Hər bir çıxış elementi giriş elementi ilə istiqamətlənmiş oxla birləşir və
əksinə, hər bir çıxış bir neçə girişlə birləşə bilər.
Element

Mənası
İnisiator –alqoritmin başlanğıcını bildirir. Bir çıxışa malikdir.
Terminator –alqoritmin sonunu bildirir. Bir girişə malikdir.
Prosess –Ardıcıllıqla icra olunan əmrlər ardıçıllığını göstərir. Bir girişə və
bir çıxışa malikdir.
Konnektor – Bir neçə girişə və bir çıxışa malikdir.
Şərti blok – Alqoritmin icra istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi üçün şərtin
yerinə yetirilməsindən asılı olaraq iki yoldan birinə yönəlir.

Şərti konstruksiya
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Tez-tez proqramda müəyyən əmrlər ardıcıllığını müəyyən şərt daxilində
icra etmək lazım gəlir. Şərt ya yerinə yetirilir, ya da yerinə yetirilmir, əmrlər
ardıcıllığının yerinə yetirilib\yetirilməməsi haqqında həll hə\yox məntiqi
cavabından ibarət olur.
Məntiqi ifadələrə aid bir neçə misal: «dəyişənin qiyməti
yerləşirmi2?» — $a<=2; «massivin uzunluğu bərabərdirmi @ARGV
dördə?» — @ARGV==4; «sətir $x sətrin uzunluğu $y?» — length $x>length
$y.
If konstruksiyası
Şərtə görə əmrlər ardıcıllığını icra etmək üçün aşağıdakı şərti
konstruksiyadan istifadə olunur:
Perl
if(şərt)
{
Hərəkət
}
if … else konstruksiyası
Bu və ya digər əmrlər ardıcıllığını şərtin yerinə yetirilib yetirilməməsindən
asılı olaraq aşağıdakı struktur vasitəsilə həyata keçirirlər:
Perl
if(şərt)
{
Hərəkət₁
}
else
{
Hərəkət₂
}
if … elsif … else konstruksiyası
Bir-birinin içərisinə daxil olan if … else konstruksiyası üçün if … elsif
… else: konstruksiyasından istifadə etmək əlverişlidir. Bir-birini qarşılıqlı
inkar edən şərtlərdən birinin yerinə yetirilməsi zamanı bu konstruksiya
əlverişlidir.
If … elsif və if … elsif … else konstruksiyasına aid missal:
Perl
if($D>0)
{
print ‘həll: ‘, (-$b-sqrt $D)/2/$a, ‘, ‘, (-$b+sqrt $D)/2/$a, “\n”;
}
elsif($D==0)
{
print ‘həll: ‘, $x=-$b/2/$a, “\n”;
}
else
{
print “həll yoxdur!\n”;
}
(Buradakı die əmri səhv haqda məlumatı çıxışa verir və proqramı bağlayır).
Perl-də icra
əməliyyatlar

olunan

əsas

əməliyyatlar.
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Hesabi əməliyyatlar ədədi kəmiyyətlər üzərində aparılır və nəticə ədədi
kəmiyyət olur. Əgər ifadə sətir tipli operanddan ibarətdirsə, onda Perl sətir tipli
kəmiyyətləri, ifadəni qiymətləndirmək üçün, ədədi kəmiyyətlərə konversiya
edir. Perl-də sətirlərin ədədə çevrilməsi C dilində atof() funksiyasının analoqu
kimi icra olunur. Perl-də aşağıdakı hesabi əməliyyatlar mövcuddur:
- + toplama; çıxma və ya işarənin dəyişməsi; * vurma; / bölmə (yalnız dəyişən
vergüllü ədədlər üçün); % modula görə götürmə (yalnız tam ədədi qiymətlər
üçün) . Misala baxaq:
$x = 2.5;
$y = 3;
print ($x + 2*$y);
# 8.5 alınır
print (7 / $y);
# 2.3333333 alınır
print int (7 / $y);
# 2 alınır
print (7 % $y);
# 1 alınır
print (7.5 % $y);
# 1 alınır
Modula görə götürülmüş növbəti əməliyyata baxaq:
print (7.9 % 3.6);
# 1 həmçinin (7 % 3) = 1 alınır
Perl həmçinin inkrement və dekrement operatorlarını dəstəkləyir:
- ++ dekrement prefiks və postfiks formada ; inkrement prefiks və postfiks
formada.
İnkrement və dekrement operatorları il iş üçün əməliyyatlara baxaq:
$x = 4;
++$x;
print $x; # 5 alınır
$y = $x-; # x-i y-ə mənimsətdikdən sonra x-i azaltmalı
print “$y $x” # 5 4 alınır
Nəhayət, Perl-də qüvvətə yüksəltmə əməliyyatı da (**) icra olunur. Bunu
aşağıdakı misaldan görə bilərik:
$x = 2 ** 3; # nəticə 8
$x = 2 ** 0.5; # 2-dən çıxan kvadrat kök
$x = -2 ** -3; # 1/(-2 kuba qaldırılır), nəticə -1/8 (-0.125)
Nəticə. Aparılmış tədqiqat və yuxarıda göstərdiyimiz misallar bizə belə
qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Perl – ümumi təyinatlı proqramlaşdırma dili
olmaqla yanaşı, əvvəlcə mətnlərin manipulyasiyası üçün yaransa da, sonradan
geniş spektrli məsələlər sinfi üçün tətbiq olunmağa başlamışdır: buraya sistem
administratorluğu, veb emalı, şəbəkə proqramlaşdırılması, oyunlar,
bioinformatika, qrafik istifadəçi interfeyslərinin qrafik emalı aiddir.
ƏDƏBİYYAT
1. Уолл Л. Программирование на Perl/Ларри Уолл, Том Кристиансен,
Джон Орвант. – М.: Символ-плюс, 2016, 917 c.
2. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. Подробное
руководство / Марк Саммерфилд. – М.: Символ-плюс, 2012, 896c.
3. Леонтьев Б. Язык программирования Perl для Интернет / Борис
Леонтьев. – М.: Новый издательский дом, 2006, 160 c.
185

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
РЕЗЮМЕ
КЯМАЛА ИБРАГИМОВА
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ PERL
Основное содержание исследования составляют особенности
программирования на языке PERL. Язык программирования PERL
открыл очень богатые возможности в тех случаях, когда требуется
обработать текст, устойчивые выражения. Отличают PERL большие
варианты вспомогательных модулей. Со временем этот уникальный язык
расширил свои границы, и теперь широко используется в веб-разработках
и играх, если необходимо сетевое программирование или графическая
разработка интерфейсов для пользователей. За легкость использования
сейчас его признают как самый динамический язык программирования.
Он поддерживает разнообразные парадигмы, куда входят стили –
функциональный, процедурный и другие, у него имеется контроль за
памятью, есть поддержка обработки текста.
Ключевые
слова:
Язык
программирования
PERL,
программирование на PERL, Ларри Уолл, компьютерные науки,
лингвистические языки
SUMMARY
KAMALA IBRAHIMOVA
FEATURES OF PROGRAMMING IN THE PERL
LANGUAGE
The main content of a research is about features of programming in the
PERL language. The modern language of programming of Perl opened very
rich opportunities when it is required in the process of text, set expressions
usage. Perl distinguishes with its big versions of auxiliary modules. Over time
this unique language expands the borders of it, and now it is widely used in
web developments and games if network programming and graphic
development of interfaces are necessary for users. It is now recognized as the
most dynamic programming language for its convenience. It supports various
paradigms where styles – functional enter, procedural and others, it has a
control of memory, there is a text processing support.
Key words: PERL programming language, PERL programming, Larry
Wall, computer sciencets, linguistic languages

Riyaziyyat üzrə elm fəlsəfə doktoru, dosent Elşad Ağayev tərəfindən təqdim olunmuşdur

Məqalə daxil olmuşdur: 8 aprel 2019-cu il
Çapa qəbul edilmişdir: 17 may 2019-cu il

186

XƏBƏRLƏR– 2019, № 2
NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU/ XƏBƏRLƏR/ 2019, №2, 187-190
NAKHCHIVAN TEACHERS INSTITUTE/NEWS/2019,№2, 187-190
НАХЧЫВАНСКИЙ ИНСТИТУТ УЧИТЕЛЕЙ/ИЗВЕСТИЯ/ 2019, №2, 187-190

KÖNÜL MƏMMƏDOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
rustemli1976@gmail.com
HƏMİDƏ ƏLİYEVA
Bakı 5 saylı Respublika xüsusi internat məktəbi
hemid@gmail.com
HƏNDƏSİ FİQURLARIN PARAMETRLƏ MÜQAYİSƏSİNƏ DAİR
BƏZİ MƏSƏLƏLƏR
Məqalədə həndəsi fiqurların parametrlə müqayisəsinə dair məsələlərə
baxılır. Aparılan müqayisələr göstərir ki, müstəvi və fəza həndəsi fiqurların
səthinin sahələri, həcm nisbətləri, yəni kvadrat daxilinə və xaricinə çəkilmiş
çevrə uzunluqlarının, dairə sahələrinin, kub daxilinə və xaricinə yerləşdirilmiş
kürələrin səthinin sahələrinin; həcmlərinin nisbətləri müxtəlif olmaqla
müəyyən qanunauyğunluga tabedirlər.
Açar sözlər: kub, kürə, radius, parametr, həcm
Bəzi elmləri öyrənib tətbiq etmək üçün yanaşıb baxmaq, oxuyub
təkrarlamaq və s kifayət edir. Həndəsə elminin qanunları o qədər çoxdur ki,
qurulub yaradılan hər bir həndəsi dəyişməz qurğu bu qanunlara tabe olur. Qeyd
etmək lazımdır ki, həndəsi qanunlar təqribiliyi qəbul etmir və dəqiq elmdir.
Fikirlərimizlə baglı bir neçə həndəsi fiqurun parametrlərinin müqayisəsini
nəzərdən keçirək.
I. Kvadrat daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrə uzunluqlarının, onların əhatə
etdiyi dairə sahələrinin, kub daxilinə və xaricinə çəkilmiş kürələrin həcmləri və
səthlərinin nisbətlərini müqayisə edək. Kvadrat daxilinə və xaricinə çəkilmiş
çevrə uzunluqlarını və onu əhatə edən dairə sahəsinin qiymətlərini müqayisə
edək. Şəklə nəzər salaq:

Tərəfinin uzunlugu olan kvadratın daxilinə çəkilmiş dairənin radiusu
onun tərəfinin yarısına bərabərdir.
Yəni
1.
Kvadratın xaricinə çəkilmiş dairənin radiusu aşagidakı kimi olar.
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- dən

oldugunu nəzərə alaq

R –in qiymətini nəzərə alsaq çevrənin uzunlugu

2.

Kvadratın daxilinə çəkilmiş çevrə üçün
,

3.

Dairə sahələri və çevrə uzunluqları nisbətləri aşagıdakı kimi olar:

II.
Aparılan müqayisəni kubun daxilinə, xaricinə çəkilmiş kürələrin həcm
və səthlərinin sahələri nisbətləri üçün tətbiq edək:
III.

Məlum oldugu kimi kürənin həcmi

, səthinin sahəsi:

düsturları ilə hesablanır. Bu düsturları yuxarıda göstərilən hallar
üçün tətbiq edək. Kubun daxilinə çəkilmiş kürənin radiusunu r və xaricinə
çəkilmiş kürənin radiusunu R işarə edək.
Tilinin uzunlugu ya bərabər olan kubun daxilinə çəkilmiş kürənin
radiusu kubun tilinin yarısına bərabər oldugundan onun həcmi
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burada
- dir.
Həmin kubun xaricinə çəkilmiş kürənin həcmini hesablayaq:
Kubun tərəflərinin diaqonalını ilə işarə edək:
.
Kubun diaqonalını L – ilə işarə edək:
Onda kubun xaricinə çəkilmiş kürənin həcmi
olar.
Burada

nəzərə alınmışdır. Yekun olaraq

alırıq.
Eyni müqayisəni kürələrin səthi sahələri üçün aparaq.
Kürənin səthinin sahəsinin
düsturu ilə hesablandığını bilirik. Bu
düsturda kubun daxilinə və xaricinə çəkilmiş kürələrin radiuslarının
qiymətlərini nəzərə alsaq

Beləliklə, kubun daxilinə və xaricinə çəkilmiş kürələrin həcm və səthləri
sahələri aşagıda göstərilən kimidir:
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РЕЗЮМЕ
КЕНУЛЬ МАМЕДОВА,
ГАМИДА АЛИЕВА
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СРАВНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ФИГУР С ПАРАМЕТРАМИ
Проведенные сравнения показывают, что площади поверхностей
единиц и пространственных фигур подчиняются определенным законам,
таким как пропорции объема, то есть внутри квадратных и внешних
окружностей площади поверхности и объемы пространств, размещенных
внутри куба, и вне куба круги разнообразны.
Ключевые слова: куб, сферы, радиус, параметр, объем
SUMMARY
KONUL MAMMADOVA,
HAMIDA ALIYEVA
SOME ISSUES ON THE COMPARISON OF GEOMETRIC
FIGURES WITH PARAMETERS
The made comparisons show that the surface areas of the units and
spatial figures are subject to certain laws, such as the proportions of volume,
that is, within the square and outside circles, the surface areas and volumes of
the spaces placed inside the cube and outside of the cube circles are varied.
Key words:cube, ball, radius, parameter,volume
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UOT 582

LILIACEAE JUSS FƏSİLƏSİNƏ DAXİL OLAN BİTKİLƏRİN
TƏDQİQİ VƏZİYYƏTİ
Məqalədə Liliaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan bitkilərinin öyrənilmə
tarixndən bəhs edilmişdir. Azərbaycan və dünya alimlərinin tədqiqat işlərində
fəsiləyə daxil olan bitkilərin, öyrənilmə tarixi, sistematikası, introduksiyası,
yayılması, morfoloji quruluşu, faydalı xüsusiyyətləri və qorunması haqqında
geniş məlumatlar verilir. Liliaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan növlərin
əksəriyyətinin bəzək, dərman, yabanı tərəvəz, yem və boyaq, bitkiləri olduğu
göstərilir. Qeyd edilir ki, bu fəsiləyə daxil olan bitkilər geofit bitkilərdir.
Açar sözlər: fəsilə, bəzək bitkiləri, geofit, faydalı, cins, növ, mühafizə,
flora, sistematik təhlil
Zambaqkimilər fəsiləsinə (Liliaceae Juss.) daxil olan bitkilərinin
sistematikasının tədqiqinin əsasını Marşall-Biberşteyn qoymaqla indiyə qədər
öyrənilməsi davam etdirilir [38, s.128-133]. Zambaqkimilər fəsiləsinin
öyrənilməsi sahəsində L.P. Boçanseyevanın gördüyü elmi-tədqiqat işlərini
xüsusi ilə qeyd etmək olar. Müəllif, Qafqazda yayılmış tülpan növlərindən
hibridləşmə və seleksiya yolu ilə müxtəlif rəngli 80-ə yaxın yeni sort almışdır,
həmçinin regionda yayılmış bu növlərinin toxumlarının cücərmə biologiyası,
introduksiyası, morfologiyası üzrə elmi-tədqiqat işəlri aparmışdır [12, s.75133]. A.A. Axverdov, N.V. Mirzəyeva Zambaqkimilər fəsiləsi bitkilərinin
bioekoloji xüsusiyyətlərini çiçəkləmə müddətini, toxumlarla və vegetativ
üsullarla çoxaldılma yollarını öyrənmiş, perspektiv növlərin yaşıllaşdırmada
istifadə olunmasını göstərmişdir [11, s. 37-45]. B.D. Serdyukov da
Zambaqkimilər fəsiləsilərinə aid olan dekorativ növlərin təbii şəraitdə yayılma
arealını, hansı bitkilər əhatəsində bitdiyini müəyyən etməklə yanaşı, həyat
formalarını, toxum əmələ gətirməsini, boy və inkişafını, kultura şəraitində bu
bitkilərin çiçəkləməsini, aqrotexniki qaydada becərilməsi yollarını öyrənmiş və
yaşıllaşdırma təsərrüfatına təkliflər etmişdir [34, s. 85-93].
Son illərdə Türkiyə florasından Liliaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan elm
üçün bir-neçə yeni bitki verilmişdir ki, onlardan da Tulipa L. cinsinə aid T
.gumusanica və Lilium cinsinə aid L. pamphylicum və s. növləri göstərmək
olar. Elm üçün yeni növ hesab edilən T. gumusanica haqqında məlumat
verilmişdir [43, s. 221-226; 47, s.149-151]. Cinsin digər Tulipa biebersteiniana
Schult. et. Schult. fil. növü Moskva vilayətinin cənubunda Oka çayının
vadisində və Moldovanın şimal-şərqində Alatır çayının ətrafında yayıldığı
qeyd olunmuşdur. Həmçinin bu növün Tatarıstanda da yeni yayılma arealı
müəyyən edilmişdir. B.Winterhdlerə görə Qərbi-Tyan-şan üçün Tulipa
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neustruevae Zur. növü nadir və endemik hesab olunur. Alim tərəfindən bu
növün digər növlərlə qohumluq əlaqəsi də filogenetik əsaslarla öyrənilmişdir.
Daşkənd ətrafında isə tülpanın 10 yabanı növünə rast gəlinir [12, s. 300-329].
Çeboksar botanika bağında (Çuvaş Respublikası) Tulipa cinsinə aid 35 - dən
çox növ introduksiya edilərək fenoloji müşahidələr aparılmış, monitorinq
keçirilərək onların böyümə dinamikası öyrənilmiş, qönçə, çiçək və meyvə
fazaları qeydə alınmışdır. Burada alimlər relikt növlərin anotomik quruluşunun
öyrənilməsi istiqamətində də bir sıra elmi tədqiqat işləri aparmışdırlar [12,
s.125-153].
Raamsdonk L.W.D tərəfindən Şimail Əfqanıstan üçün endemik və elm
üçün yeni olan T. Heweri, yarımcins - Tulipa, seksiya - Eichleres, sıra Multiflarae təsvir olunmuşdur. Tədqiqatçı müəyyən etmişdir ki, T. heweri və T.
praestans növlərinin çarpazlaşdırılması nəticəsində həyat qabiliyyəti yüksək
olan toxumlar əmələ gəlir [45, s. 51-55]. L.İ. Silina tərəfindən Tulipa L.
növlərinin müasir şəraitdə formalaşmasının tarixini öyrənmiş, Leninqrad
şəraitində bu bitkinin bir neçə növünü mədəni şəraitdə becərmişdir. O.N.
Danilevskaya Tulipa L. növlərini introduksiya edərək, vegetativ və toxumla
çoxaldılmasını, yaşıllaşdırmada istifadə olunması üçün yeni üsullarını
göstərmişdir [19, s. 31-37; 20, s. 176-224].
O.A. Sorokopudova Lilium cinsinin anatomik-morfoloji xüsusiyyətlərini
araşdırmışdır. Bunun üçün açıq sahədə becərilən Lilium cinsinə aid 11 növ və
13 sort götürülmüşdür. Öyrənilən növlər M.B. Baranovun klassifikasiyasına
uyğun olaraq 7 seksiyaya aid edilmişdir. Novosibirsk regionunda aparılan
araşdırmalarını Lilium cinsinin yarpaqların anatomik strukturlarının
öyrənilməsinə həsr etmişdir. Məlum olmuşdur ki,mezofitlərə Lilium hansoniivə
Lilium pardalinum, kserofitlərə isə Lilium davidii,Lilium regale,Lilium
pumilum növləri və “Lastoçka” sortu aiddir [33, s. 46-53].
Danileviç V.Q. Rusiyanın cənubunda olan Gagea Salisb. (Liliaceae
Juss.) cinsinin qorunması və introduksiyasına aid məlumatlar verilmişdir.
1993-cü ildən 1995-ci ilə qədər Gagea Salisb. cinsinə aid 14 növ becərilmişdir.
1995-ci ildən 1998-ci ilə qədər növlərin inkişaf və boyları üzərində
müşahidələr aparılmışdır. Yalnız Gagea villosa növündə hər il çiçəkləmə
müşahidə olunmuşdur. İkinci il Gagea dubia,Gagea bultifora, Gagea pusilla,
Gagea chanae, Gagea taurica çiçək açmış, Gagea minima, Gagea gemainae
və Gagea lutea növlərində bəzi hallarda çiçəkləmə müşahidə olunmuşdur.
Meşə və yarımsəhra növlərində isə çiçəkləmə prosesi nəzərə çarpmamışdır.
Aparılan tədqiqatlar nəticəsində mədəni şəraitdə introduksiya üçün tövsiyyə
olunan Gagea villosa növünün bir çox xüsusiyyətləri haqqında məlumatlar əldə
edilmişdir. Farmakoloji xüsusiyyətlərlə bərabər, cinsin 4 növünün kimyəvi
tərkibi də öyrənilmiş, həmçinin Gagea cinsinin Rostovda nadir növləri qeyd
edilmişdir. Stavropolun “Qırmızı” kitabına Gagea fibrosa, Gagea tenuifolia,
Gagea alexeenkoana növləri daxil edilmişdir: [18, s.16-18].
Kulikov P.V. öz tədqiqatlarında Gagea fagifera, Gagea samojedorum və
Gagea mirabilis növlərinin Uralda yayılması haqqında məlumat vermişdir.
Həmçinin bu taksonların cənubi Uralda yeni yayılma areallarını aşkar etmişdir.
İ.Q.Leviçev ontogenezdə Gagea Salish cinsinin (Liliaceae Juss.) nümayəndələrinin yarpaqlarının en kəsiyinin oxşarlıqlarını müqayisə etmişdir. Qeyri
tendensiya hal ən çox zoğun (birinci) ilk böyüməsində, nisbətən az dərəcədə
isə ikinci böyüməsində (əsasən yan hüceyrələrdən inkişaf edənlərdə) müşahidə
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edilmişdir. Leviçev İ.Q digər elmi əsərində cinsinin yeni növü Gagea
takhtajanii haqqında məlumat vermişdir. [27, s. 657-667; 28, s. 278-280].
Kriçfaluşiy V.V. və Sabadaş V.İ. Gagea spathacea növünün Avropada
və Ukraynada (Karpat ətrafında) yayılma sahələrini göstərmiş, boiekoloji
xüsusiyyətlərindən bəhs etmişdir. Məlum olmuşdur ki, Karpat ətrafından
yıyılan və əvvəllər ayrı bir növ müxtəlifliyi hesab olunan Gagea spathacea var.
transcarpatica Domin morfoloji əlamətlərinə görə göstərilən bu növlərdən
fərqlənmədiyindən, onu ayrıca yeni bir takson hesab etmək lazım deyil. Növün
ekoloji-fitosenotik xüsusiyyətləri öyrənilmiş, müəyyən olunmuşdur ki, bu
bitkinin qorunması vacibdir. Belə ki, son 100 ildə növün yayılma sahəsi
demək olar ki, 80-90% azalmışdır [18, s.16-18].
Sauerwein Bernd Almaniyanın qərbində Kasseliya şəhəri yaxınlığında
Gagea pratensis, Gagea villosa (G. arvensis) və Gagea pratensis (Pers.) Dum.
növlərinin yayıldığını aşkar etmişdir. Bu növlər yeni şəhərlərin salınması ilə
əlaqədar olaraq dövrün reliktləri hesab edilirlər. Molina James öz əməkdaşları
ilə Buş-dyu-Ron (Fransa) dendroparkında aşkar olunan Gagea mauritanica
haqqında məlumat vermişdir. Alman alimlərindən Hugin Gerold, Hugin Heide
apardığı elmi tədqiqatlarını Gagea villosa növünün müxtəlif torpaqlarda
yayılma xəritələrinin tərtibinə həsr edilmişlər və eyni zamanda ona yaxın olan
Gagea lutea, Gagea pratensis növləri haqqında məlumatlar verilmişlər [46,
s.71-79].
Ukrayna alimi Sabadai V.İ. göstərmişdir ki, Gagea spathacea növünün
fitokütləsi, antogenezdə bir inkişaf halından digərinə keçidikdə 3 dəfə artır.
Çiçəkləyən nümayəndələrdə generativ təbəqənin kütləsi (çiçəksaplağı
çiçəklərlə birlikdə) bitkinin fitokütləsindən 40% çox artır, yarpaqların və
soğanaqların kütlə payı isə nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Çiçək saplağının
çiçəklərlə birlikdə kütləsi isə bitkinin assimilyasiya olunan yarpaqlarının
kütləsinə yaxın olur. Çiçək qrupunda çox zaman tam inkişaf etməyən 1-5 sayda
çiçəklər olur. Çiçəkyanlığın yarpaqlarının başlanğıcı ilə erkəkcik arasından şirə
ifraz olunur. Çiçəkləri xırda milçəklər və böcəklərlə, bəzən isə arılar fəsiləsinin
nümayəndələri (Andrena haemorrhoa,A. minutula və s.) ilə çarpazlaşırlar. Bu
bitkilərin çiçəklərinin spesifik iyləri olur. Nektarlı bitkilərdir [27, s. 658-667;
28, s. 278-280].
Fəsilənin maraqlı nümayəndələrindən olan Laləvərin ilk növdaxili
təsnifatını K. Linney vermişdir. O, bu cinsin 5 növünü təsvir etmiş, onları
yarpaqlarının və çiçək qruplarının düzülüşünə görə ayırmışdır. Bununla
bərabər Lalavər cinsinin 2 növünü K. Linney başqa cinsə daxil etmişdir. XIX
əsrin əvvəllərində Laləvər cinsinin təsnifatı ilə M. Biberşteyn (1808), Şultes
(1830), Kunt (1843), Beyker (1874), Bentam və Quker (1883), Buasse (1884),
Enqler və Prante (1930), Bornmüller (1930), Tarril (1932-1937), Bek (1946,
1947, 1953), Mişenko (1911), Qrossheym (1928, 1940, 1949) və başqaları
məşğul olmuşdurlar [14, s. 1-34; 15, s.105-136; 16, s. 109-127; 38, s. 128-133].
Cinsə aid yeni növlər və variasiyalar təsvir edilmiş, sistematik analizlər
verilmişdir. M. Bieberştein Laləvər cinsinin Qafqazda olan növləri haqqındakı
ilk dəfə məlumat verilmiş, o cinsinin ərazidə 6 növünün yayıldığını
göstərmişdir. Lakin onlardan üçü Adam (1805) tərəfindən başqa adla
adlandırılmışdır. Laləvər cinsinin sistematikası haqqında ən böyük elmi
tədqiqat işi S.Beckə məxsusdur. O, bu cinsin 55 növünün təsvirini vermiş və
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onların ümumi təsnifatını çıxarmışdır. Beck cinsi 10 yarımcinsə bölmüşdür.
Beattie V.R. Laləvər cinsinin 33 növünün xromosom sayını vermişdir. O,
təyinat üçün gövdənin düzülüşünü, çiçəkyanlığının və qutucuğun quruluşunu
nəzərə almışdır. P.İ. Mişenko Qafqaz üçün verilən 7 növü Eufritillaria (və ya
Fritillaria) seksiyasına daxil etmişdir. V.İ.Melnik Ukrayna florasında nadir
növ olan Fritillaria meleagris növünün yayılma arealları, ekoloji-senotik
xüsusiyyətləri və populyasiyanın strukturunu öyrənmişdir. Növün
genofondunun qorunması haqqında təklif irəli sürülmüşdür [32, s.81-86; 38,
s.213-219; 39, s. 83-91; 40, s. 23-30; 41, s. 18-27; 42, s. 94-97].
İvanov A.İ. və Çistyakova A.A. Penza vilayətində Fritillaria cinsi 2
növlə (F. ruthenica Wikstr və F. meleagroides Patr. ex Schult) təmsil
olunduğunu qeyd etmişlər. Alimlərin fikirincə Rusiyanın “Qırmızı kitabı”na 1
növ daxil edilib, lakin şübhəsiz ki, hər 2 növün qorunması vacibdir. Qubanov
və b. tədqiqatlarında Fritillaria meleagroides Rusiyanın Avropaya yaxın
hissəsində olduqca az, Penza vilayətində cənubi, mərkəzi və cənub-şərq
rayonlarında isə çox rast yayıldlğını göstərmişlər. Penza vilayətində Fritillaria
ruthenica , F. ruthenica və Tulipa biebersteniana növlərinin yaşayış yerlərinin
saxlanılması və Fritillaria meleagroies növünün qorunması üçün isə 2 qoruq
yaradılması planlaşdırılmışdır [25, s.301-307; 26, s. 1-78-85].
Alman alimi Schilko Andronun Salta gölünün cənub hissəsində
(Türkiyənin qərbində) aşkar edilən Fritillaria saldaensis növünün bitki
populyasiyasında yayılmasını, F. pinardii növünü isə endemk növ kimi
göst\ərmişlər. Zhao Peijie Wang Huizhong və Zhao Huai sistematik analizlər
nəticəsində Smilax, Allium, Fritillaria, Asparagus və s. cinslərin taksonomik
vəziyyətini öyrənmiş, bir sıra yeni növ və variasiyaları təsvir etmişdir. Zarri
Bertrand Fransanın Mayen dendroparkında Orta Aralıq dənizi növü olan Tulipa
sylvestris növünün olduğunu və fitosenozda onun iştirakı ilə yeni yayılma
formasiyalarını aşkar etmişdir [ 42, s. 221-226; 45, s. 51-55; 46, s. 71-92.
Zhu Xue-nan, Zin-Xiaofeng, Gao Zhan Liliaceae Juss.fəsiləsinə aid bəzi
növlərin xromosom dəstlərini öyrənmişdir və Tulipa edulis 2n = 2x = 48 = 26
sm + 22 st xromosom ədədi olduğunu müəyyən etmişdir. Zhao Qing-fang,
Wang Hui-rong tərəfindən isə skayner elektron mikroskopunun köməyilə
zanbaqların 10 sortunun tozcuq dənələrinin morfologiyası öyrənilmiş, eyni
zamanda 3 hibrid formanın və Lilium davidii var, unicolor LxL formolongi
Hort, L. formosanum x L. longiflorum tozcuğun əsas əlamətəlri və morfoloji
göstəriciləri təsvir oulnmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, Lilium sortlarında
tozcuq dənələri adətən ellipsvari və distal formada olur və morfoloji
əlamətlərinə görə oxşardırlar [48, s. 66-68; 49, s. 22-25].
Zambaqkimilər fəsiləsinıə daxil olan növlər dekorativ bəzək bitkiləri
kimi daima introduktorlar tərəfindən diqqət mərkəzində olmuşdur. Qeyd etmək
lazımdır ki, 1918-ci ilə qədər bu bitkilərin becərilməsi, fərdi xüsusiyyət
daşımış və ayrı-ayrı çiçək həvəskarları bu işlə məşğul olmuşdurlar. Tacirlər,
varlı təbəqədən olanlar, Yaxın Şərqdən və Avropadan nərgiz, dağlaləsi,
qərənfil, süsən və başqa bəzək bitkilərini gətirib, öz bağlarını və bağçalarını
bəzəyirdilər. Azərbaycanda ilk dəfə, 1890-cı ildə çiçəkbecərilmə işi ilə Rza bəy
Səlimxanov məşğul olmuşdur. O, Peterburqdan 1989-cu ildə geofit bitkilərin
bir çoxunun əkin və səpin materialları gətirərək özünün həyətyanı sahəsində
becərmişdir. 1913-cü ildə o, Almaniya, Belçika, Fransadan bir çox bəzək, qida
əhəmiyyətli bitkilərin əkin materialları gətirmişdir [13, s. 26-33; 14, s.11-34].
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Azərbaycanın faydalı bitkilərin öyrənilməsində, akademik A.A.
Qrossheymin böyük xidmətləri olmuşdur. O, regionun bitki ehtiyatlarını, bir
çox növün əhəmiyyətli xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmiş, bəzək əhəmiyyəti
olan geofit bitkilərin bəzi növlərinin siyahısını tərtib etmişdir. A.A. Qrossheym
“Qafqaz florası” əsərində Laləvər cinsinin 9 növünü, bir növmüxtəlifliyini və 3
formasını təsvir etmişdir. A.A. Qrossheym eyni zamanda burunçiçəyi cinsini
öyrənmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində qozbel burunçiçəyi
(Rhinopetalum gibbosum Boiss.) Lasinsk. et Vved. bir növ olduğunu müəyyən
etmişdir. Laləvər cinsinin 2 növünü Fritillaria kurdica Boiss. et Noe və F.
caucasica Adam. qeyd etmişdir [15, s. 203-212; 16, s. 65-82]. Zanbaqkimilər
fəsiləsinin Laləvər cinsinin Sarı laləvər (Fritillaria lutea Miller) növü V.C.
Hacıyev və S. Musayev tərəfindən “Qırmızı kitab”a salınması təklif edilmişdir.
A.B. Melnikova və A.M. Dolqix Laləvər cinsinin növlərini də “Qırmızı kitab”a
daxil etmişlər [24, s. 225-253; 25, s. 209-235]. R. Əsgərova Naxçıvan Muxtar
Respublikası florasından elm üçün yeni qazsoğanı növü vermişdir [10, s. 8485].
L.İ. Prilipko Naxçıvan MR-nin bitki örtüyünü öyrənmək məqsədilə
əraziyə 4 ekspedisiya təşkil etmişdir. Bu ekspeidsiyalar zamanı o geofit
bitkilərdən Allium L., Tulipa L., İris L. cinslərinə aid ayrı-ayrı növlərin
çoxalma qaydalarını göstərməklə, faydalı xüsusiyyətlərini, bəzək bağçılıqda
istifadə məqsədilə mədəni şəraitə becərilməsinin vacib olduğunu qeyd etmişdir
[17, s. 35-47]. Q.F. Axundov Azərbaycan endemiklərinin üzərində apardığı
tədqiqat işlərində geofitlərin bir çox cinslərinin sistematikasını öyrənməklə bu
növlərin təbabətdə, yaşılaşdırmada istifadə yollarını, bəzi növlərin Azərbaycan
florası üçün endemik olduğunu aydınlaşdırırmışdır [8, s.23-30].
Suleymanova V.N., Mullaxaeva E.Z. Fritillria ruthenica Wikstr. - Rus
laləvərinin generativ orqanlarının parametrəlrinin və toxumun potensial və real
məhsuldarlığının ən çox ekoloji şəraitdən asılılığını göstərmişlər. Tədqiqatlar
zamanı müəyyyən etmişlər ki, senopopulyasiyalarda yüksək toxum
məhsuldarlığı müşahidə olunur ki, bu da müvəffəqiyyətlə toxumla çoxalmanı
təmin edir [31, s. 188-190]. Məmmədova S.A. isə öz elmi tədqiqatlarını
dağlaləsinin 6 növünün xromosom sayının müəyyənləşdirilməsinə həsr
etmişdir. Bunlardan florensiya dağlaləsi, eyxler dağlaləsi, şmidt dağlaləsi,
yuliya dağlaləsi və çoxçiçəkli dağlaləsi dinloid xromosom sayına (2n=24),
biberşteyn dağlaləsi isə poliplad xromosom sayına malikdir (2n=48). Müəyyən
olunub ki, geniş yayılan dağlaləsi növlərinin hüceyrələrinin toxumlarının uzun
müddətli saxlanılması zamanı xromosomların sponton mutasiyası nadir,
itməkdə olan dağlaləsi növlərinin spontan mutasiyasından aşağıdır. Geniş
yayılan çoxçiçəkli dağlaləsi növünün fiziki və kimyəvi tərkibi mutagen
faktorların təsirinə daha davamlıdır [29, s. 30-31; 30, 25 s.]
Son illərdə Liliaceae Juss.fəsiləsinədaxil olan bitkilər, taksonomik
dəyişikliklər nəzərə alınmaqla,T.H. Talıbov, Ə.Ş. İbrahimov, O.V. İbadlı, S.C.
İbadullayeva, Z.K. Salayeva tərəfindən tədqiq olunmağa başlanmış, nəticədə
Naxçıvan Muxtar Ruspublikasının flora biomüxtəlifliyinə yeni cins və növlər
daxil edilmişdir [3, s. 35-41; 6, s. 45-47; 9, s.17-18; 21, s.11-115; 22, s. 53; 23,
s.65-67; 35, s. 124-171; 36, s. 201-269; 37, s. 309- 378]. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında Zanbaqkimilər fəsilələrinin biomüxtəlifliyi və introduksiyası
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son olaraq Z.K. Salayeva tərəfindən elmi surətdə ətraflı tədqiq edilmişdir [1, s.
218-219; 2, s. 458-461; 4, s. 125-128; 5, s. 90-95; 7, s.108-113].
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РЕЗЮМЕ
ЗУЛЬФИЯ САЛАЕВА
ПОЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТЕНИЙ, ВХОДЯЩИХСЯ В
СЕМЕЙСТВА LILIACEAE JUSS.
В статье говорится об истории изучения видов семейства Liliaceae
Juss.. Установлено, что эти растения геофиты. В трудах азербайджанских
и мировых ученых отражена обширная информация о систематике,
интродукции, распространении, морфологических структурах, полезных
свойствах и охране растений семейства Liliaceae Juss.. Большинство
видов семейства Liliaceae Juss. Включено в списки декоративных,
лекарственных, дикорастущих овощных, кормовых и красильных
растений.
Ключевые слова: семейство, декоративные растения, геофит,
полезный, род, вид, охрана, флора, систематический анализ.
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SUMMARY
ZULFIYYA SALAYEVA
RESEARCH STATE OF PLANTS BELONGİNG TO THE LILIACEAE
JUSS FAMILY
The article points out the historical studies of Liliaceae Juss family
species. It has been been found that these plants are geophytes.Considerable
amount of information has been given about research works of Azerbaijani and
world scientists in the systematic, introduction, distribution, morphological
structures, useful properties and plant protection of Liliaceae Juss. family.Most
species of Liliaceae Juss. family are included in the lists of ornamental,
medicinal, wild, vegetable, fodder and dye plants.
Key words: family, ornamental plants, geophyte, useful, kind, species,
protection, flora, systematic analysis.
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GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR QƏMBƏR HÜSEYNLİNİN HƏYAT
VƏ YARADICILIĞINA DAİR
Məqalədə məşhur Аzərbaycan bəstəkarlarından biri Qəmbər Hüseynlinin
həyat və yaradıcılığı geniş işıqlandırılır. Onun keşməkeşli həyat yolu təhlil
edilərək əsərləri – mahnıları, operaları, simfonik və xalq çalğı alətləri
orkestrləri üçün yazdığı musiqilər barədə söhbət açılır. Bəstəkara dünya
şöhrəti qazandırmış “Cücələrim” mahnısının məxsusi yeri xüsusi vurğulanır.
Açar sözlər: Qəmbər Hüseynli, bəstəkar, musiqi, mahnı, “Cücələrim”
Bəsətəkarın 45 illik ömründə yaratdıqlarını sadalamaq həyatının dəyərini
qiymətləndirməyə yetər. Q.Hüseynli sənət aləmində xalqına xidməti həyatının
əsas mənası hesab edən sənətkarlardan olub. Bəstəkarın dövlət radiosunun
Qızıl fondunda qorunub saxlanılan və müxtəlif sənətkarlar tərəfindən ifa
olunan əsərləri hər zaman sevə-sevə dinlənilir. Q.Hüseynli deyərmiş ki,
bəstəkar hər hansı janrda yeni əsər yaradarkən onun ünvanını – kimlər üçün
yazdığını öncədən nəzərə almasa, özünü dinləyici yerində təsəvvür edib ona
“yad” gözlə baxmasa, həmin əsərin müvəffəqiyyətinə tam əmin ola bilməz”.
Məhz buna görə də, görkəmli bəsətkarın bütün əsərləri xalqa ünvanlanıb.
16 aprel 1916-cı ildə Gəncədə dəmirçi Məşədi Muxtarın ailəsində anadan
olan Qəmbər Hüseynli 1925-ci ildə Gəncədəki birinci dərəcəli məktəbdə təhsil
almışdır. Güclü yaddaşa malik olan 9 yaşlı Qəmbər artıq Seyid Əzim
Şirvaninin, Abbas Səhhətin, Mirzə Ələkbər Sabirin bir çox şeirlərini əzbər
bilirdi. Gəncənin musiqi mühiti, çal-çağır məclisləri, xüsusilə Qarabağ el şənlikləri və konsertlərə dəvət olunan görkəmli xalq sənətkarlarından Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Bülbül, Həmid Malıbəyli, Xan Şuşinski, Qurban
Pirimov, Məşədi Cəmil Əmirov və başqalarının çıxışları musiqiyə sonsuz marağı olan balaca Qəmbərə böyük təsir göstərirdi. O dövrdə Gəncədə tez-tez aşıq
musiqisi gecələri də təşkil olunurdu. Aşıq İslam Yusifov, Aşıq Əsəd, Hüseyn
Bozalqanlı, Aşıq Nağı, Teymur Hüseynov, Aşıq Qədir və başqalarının sazlısözlü dünyası balaca Qəmbərin musiqi sənətinə olan marağını daha da artırırdı.
1927-ci ildə Gəncə Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin tar sinfinə qəbul
olunur. Tarda yaxşı ifa etməyi mənimsəyir. 1929-cu ildə isə Gəncə Pedaqoji
Texnikumuna daxil olur. Azərbaycan klassik muğamlarına böyük maraq göstərən gənc bəstəkar “Rast”, “Şur”, “Zabul segah” və digər muğamları tarda məharətlə ifa edir, eyni zamanda aşıq və el havalarını toplayıb nota salırdı.
1934-cü ildə texnikumun tar sinfini fərqlənmə diplomu ilə bitirən Qəmbər pedaqoji kollektivin qərarı ilə təhsilini davam etdirmək üçün Bakıya göndərilir. Ona Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin violonçel sinfində təhsil almaq təklif olunanda tərəddüd etmədən razılıq verir. İki il müddətində tanınmış
musiqi pedaqoqu A.S.Şvartsın violonçel sinfində təhsil alır. Qərb ölkələrində
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geniş yayılan bu aləti fitri istedadı ilə “özününküləşdirməyi” bacarır.
Lakin Qəmbərin musiqi bəstələməyə olan hədsiz marağı onu bir an belə,
rahat buraxmır. Bu cəhət o dövrdə məktəbin görkəmli musiqi pedaqoqlarının
da diqqətindən yayınmır və nəhayət, Qəmbəri bəstəkarlıq şöbəsinə keçirirlər.
O, burada Q.Z.Burşteynin sinfində təhsilini davam etdirir. Çox keçmir ki,
Qəmbərin bəstəkarlıq üçün zəruri olan qabiliyyətləri özünü göstərir. O, görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının sözlərinə “Tellər oynadı” romans-mahnısını bəstələyir. Bu gün də 80 ilə yaxın bir müddətdə dillərdən düşməyən bu
gözəl vokal əsəri ilə gənc Qəmbər istedadlı bir bəstəkar olacağını təsdiqləyir.
1939-cu ildə Qəmbər Hüseynli milli musiqimizin beşiyi olan Şuşanın
Musiqi Texnikumuna direktor vəzifəsinə göndərilir. O, burada cəmi bir il çalışsa da, əhəmiyyətli işlər görməyə müvəffəq olur.
Bir il sonra Qəmbər Hüseynlini yenidən Bakıya dəvət edirlər. Məhz bu
zaman gənc bəstəkarın dahi Üzeyir Hacıbəyovla şəxsi tanışlığı gerçəkləşir. O,
Dövlət Filarmoniyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Xalq Çalğı
Alətləri Orkestrində dirijor köməkçisi vəzifəsində çalışmaqla yanaşı, Üzeyir
bəyin tövsiyəsi ilə həmin illərdə yaranan “Sazçı qızlar” ansamblının təşkilatçısı, həm də bədii rəhbəri işləyir. Q.Hüseynli sazçı qızlardan ən fəalını – gənc
Rəhilə Həsənovanı ansamblın konsertmeysteri təyin edir.
Qəmbər Hüseynli 1938-ci ildən fəaliyyət göstərən Gəncə Dövlət Filarmoniyasına direktor təyin olunaraq burada çox səmərəli fəaliyyət göstərir.
Bəstəkara dünya şöhrəti gətirmiş əsəri isə uşaqlar üçün bəstələdiyi “Cücələrim”
mahnısı olub. 1947-ci ildə bəstəkar şair Tofiq Mütəllibova bir musiqi dinlədir
və ondan bu musiqiyə söz yazmasını xahiş edir. O dönəmlər uşaq şeirləri yazan
Tofiq Mütəllibov musiqiyə söz yazır.
Qəmbər Hüseynli 1951-ci ildə yenidən Bakıya qayıdıb A.Zeynallı adına
Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olaraq professor
B.İ.Zeydmanın sinfində təhsilini davam etdirir. Eyni zamanda Azərbaycan Radio Verilişləri İdarəsinin orkestrində çalışır, “Sazçı qızlar” Ansamblını bərpa
edir.
Gənc bəstəkar üç ildən sonra tanınmış şair Mirmehdi Seyidzadənin
librettosu əsasında diplom işi kimi “Qızıl quş” operasını yazaraq 1954-cü ildə
Bakı Orta İxtisas Musiqi Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirir. Elə həmin ildə
yaxın dostu, gənc şair Nəriman Həsənzadənin sözlərinə bəstələnən “Azərbaycan ordusu” marşı yaranır. Bu, sovet dövründə hələ mövcud olmayan milli
orduya ithaf olunmuş ilk və yeganə musiqi əsəri olmuşdur.
Görkəmli bəstəkarın yaradıcılığında mahnı və romans janrları mühüm
yer tutur. O, “Ay işığında”, “Gecələr uzanaydı”, “İlk məhəbbət”, “Düşür yadıma”, “Gülə-gülə”, “Tel nazik”, “Sənsən”, “Ceyran”, “Düşər yadıma”, “Tellər oynadı”, “İnsafsızsan sən yaman”, “Qonşuda qız sevənin”, “Bizə niyə gəlmirsən?”, “Qoy dolanım başına”, “Nə vaxta qaldı?” kimi mahnıları, həmçinin
1956-cı ildə 55 klassik aşıq havasını Aşıq Teymurun ifasından nota köçmüşdür: “Çeşmə başında”, “Gəraylı”, “Yar yanında günahkaram”, “Xoş
gəldin”, “Saz çalan olsa”, “Maral”, “Qadan alım”, “Yaz olur” və s. Burada
maraqlı bir məqamı qeyd etmək yerinə düşər. Unudulmaz sənətkarın romans
lirikasının zirvəsi sayılan “Ay işığında” əsərini müəllif qatarda, kupe pəncərəsindən süzülən ay işığını seyr edərək bəstələmişdir. Qeyd edək ki, bəstəkarın 43 nəşr olunmamış vokal əsəri var.
199

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
Qəmbər Hüseynli deyəndə “Cücələrim”, “Cücələrim”in sədası yayılanda
isə Qəmbər Hüseynli yada düşür. Bu gözəl musiqi incisini yaratmaq böyük
sənət uğuru idi. “Cücələrim” 1950-ci illərin ortalarından indiyə qədər dünyanın 100-dən çox xalqının dilinə tərcümə olunub. Dünyada “Cücələrim” qədər geniş yayılan, yüz milyonlarla uşaqların və böyüklərin – müxtəlif nəsillərdən olan adamların zövqünü oxşayan ikinci bir Azərbaycan mahnısı yoxdur.
Sənətşünasların, musiqişünasların, sənət bilicilərinin yekdil rəyinə görə, indiyə
kimi “Cücələrim” qədər öz müəllifini bütün dünyada tanıtdıran ikinci mahnı
olmayıb. Bu mahnı sanki Azərbaycanın “vizit kartı”na çevrilib. T.Mütəllibov
öz xatirələrində yazırdı: “Q.Hüseynli “Cücələrim” mahnısı ilə sağlığında özünə
abidə ucaltdı”.
Bu məşhur mahnının şərəfinə Bakıda Respublika Pionerlər Sarayının
nəzdində “Cücələrim” mahnı və rəqs ansamblı yaradılmış, “Cücələrim” Ana və
Uşaq Kafesi açılmış, Gəncədə “Bir mahnının tarixi” adlı muzey təsis
olunmuşdur. “Cücələrim” ansamblı demək olar ki, 50 ilə yaxın bir müddətdə
keçmiş SSRİ-nin bütün müttəfiq respublikalarında, dünyanın onlarla ölkəsində
uğurlu qastrol səfərlərində olmuş, hər zaman böyük sevinc və rəğbətlə qarşılanmışdır.
Ömrünün son illərində “Simurq quşu” adlı opera üzərində yaradıcılıq
işinə başlayan bəstəkar 1961-ci ilin əvvəllərindən onu yaxalayan ağır və üzücü
xəstəlik ucbatından ikinci operasını tamamlaya bilməmişdir.
Simli kvartet, fortepiano üçün pyeslərin, dram tamaşalarına yazılmış
musiqi və mahnıların, o cümlədən onlarla mahnı və romansın müəllifi olan
Qəmbər Hüseynli “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuş, Azərbaycan SSRİ
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1961-ci il 11 may tarixli Fərmanı ilə “Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Bu xoş
xəbərdən üç ay keçməmiş dünyaşöhrətli mahnının bəxtəvər bəstəkarı haqq
dünyasına qovuşmuşdur. Q.Hüseynli 1961-ci il iyul ayının 31-də, 45 yaşında,
Bakıda dünyasını dəyişmiş, avqustun 3-də Gəncəyə gətirilən cənazəsi şəhər
mərkəzindəki “Məktəblilər bağı”nda torpağa tapşırılmışdır.
Azərbaycan musiqisinin görkəmli nümayəndələrindən olan, istedadlı və
unudulmaz bəstəkarın adı Gəncə Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin, həmçinin bu
şəhərin küçələrindən birinin adında əbədiləşmişdir. 25 noyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qəmbər Hüseynlinin
100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır. Görkəmlii
bəstəkarın yubileyi ölkə miqyasında geniş şəkildə qeyd edilmişdir. 2018-ci ilin
yanvarında Gəncədə bəstəkarın heykəli ucaldılmışdır.
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РЕЗЮМЕ
ТОГРУЛ ГУЛИЕВ
К ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОМПОЗИТОРА
ГАМБАРА ГУСЕЙНЛИ
В статье всесторонне освещаются жизнь и творчество Гамбара
Гусейнли, одного из знаменитых композиторов Азербайджана.
Анализируя его трудный жизненный путь рассказывается о его песнях, об
операх, о музыках, написанных для оркестров как симфонических, так и
народных инструментов. Особенно подчеркивается специальное место
песни «Джюджелерим», которая принесла мировую славу композитору.
Ключевые слова: Гамбар Гусейнли, композитор, музыка, песня,
«Джюджелерим»
SUMMARY
TOGRUL GULIYEV
ABOUT LIFE AND CREATIVITY OF THE OUTSTANDING
COMPOSER GAMBAR HUSEYNLI
The article comprehensively highlights the life and creativity of Gambar
Huseynli, one of the famous composers of Azerbaijan. Analyzing his difficult
way of life tells about his songs, about operas, about music, written for
orchestras of both symphonic and folk instruments. The special place of the
song “Chickens”, which brought world fame to the composer, is especially
emphasized.
Key words: Gambar Huseynli, composer, music, song, “Chickens”
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ŞAMİL QAZIYEV VƏ MƏNZƏRƏ YARADICILIĞINA DAİR
Məqalədə görkəmli realist rəssam Şamil Qazıyevin ömür və sənət yoluna
müxtəsər nəzər salınmış, istedadlı fırça ustasının yaradıcılığının diqqət çəkən
məziyyətlərindən bəhs olunmuşdur. Vurğulanmışdır ki, Şamil Qazıyevin yaradıcılığı realist boyakarlığın banisi Bəhruz Kəngərli sənətinin təsiri ilə formalaşmış, onun yaradıclığı mənzərə, portet və digər janrlarda yaradılmış mükəmməl nümunələrlə qədim Naxçıvanın tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra detalları özündə yaşadır. Şamil Qazıyev sənəti bir də ona görə mühüm əhəmiyyət
kəsb edir ki, məhz onun yaradıcılığı teatr rəssamlığının Naxçıvanda inkişafına
xidmət etməklə təsviri sənətlə teatrın vəhdətində formalaşmışdır.
Açar sözlər: realist təsviri sənət, Şamil Qazıyev, teatr rəssamlığı,
qrafika, mənzərə janrı
XX əsrdə Azərbaycan təsviri sənət tarixində özünəməxsus sənət dəyərləri
və yaradıcılıq yolu olan, peşəkar səviyyəli rəssam, eyni zamanda teatr rəssamı
kimi də səmərəli fəaliyyət göstərən istedadlı sənət adamlarından biri də Şamil
Qazıyevdir. O, yaradıcı fəaliyyətinin uzun bir dövrünü Naxçıvanda keçirmiş,
Naxçıvan teatrında teatr rəssamı kimi fəaliyyət göstərməklə yanaşı Naxçıvanda
əsası Bəhruz Kəngərli tərəfindən qoyulan profesional, realist rəssamlıq ənənələrini gərəyincə davam etdirən sənətkarlardan biridir. Qeyd edək ki, rəssamın
ömür yolundan bəhs edən mənbələrdə də göstərilir ki, Şamil Qazıyevin təsviri
sənətə marağında, sənətin sirlərini mənimsəməsində iki dəyərli şəxsiyyətin adı
xüsusilə çəkmək olar. Bunlardan biri görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərli, digəri
istedadlı rəssam və sənətşünas Adil Qazıyevdir. Şamil Qazıyevin ailəsi Naxçıvana köçdükdən sonra o burada Bəhruz Kəngərli, Adil Qazıyevlə tanış olmuş,
Bəhruz bəyin sərgisinə baxmış və gələcək rəssamın, eləcə də bir çox istedadlı
gənclərin sənət yolunun müəyyənləşməsində Bəhruz Kəngərlinin böyük rolu
olmuşdur. Bu barədə ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfər Cəfərovun qeydlərində
də bəhs olunur ki, Bəhruz Kəngərli özünün sərgisini necə həvəslə balacalara
göstərir, onların sənətə olan marağının artması üçün cəhd edirdi. Akademikin
qeydlərindən aydın olur ki, belə gənclər içərisində Şamil Qazıyevlə yanaşı
Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev də olmuş, bu rəssamlar Bəhruz sənətinin təsiri ilə
gələcək peşəkar rəssamlıq fəaliyyətlərində Bəhruz Kəngərli ənənələrini uğurla
davam etdirmişlər. Məhz belə bir mühitdə yetşib formalaşan Şamil Qazıyev
Bakı Rəssamlıq Məktəbində təhsilini tamamladıqdan sonra Naxçıvana qayıdır,
bir müddət digər sahələrdə çalışsa da yaradıcı fəaliyyətinin əsas dövrünü əhatə
edən Naxçıvan teatrında teatr rəssamı kimi mühüm xidmətlər göstərməklə yanaşı portret, mənzərə, natürmot və s. janrlarda da dəyərli tablolar yaradır. Onun
yaradıcılığından bəhs edilərkən bir məqama xüsusilə toxunmaq gərəyi vardır.
Belə ki, onun sənət amalının formalaşmasında böyük rol oynayan, sonrakı dövr
yaradıcılığında bu xətti uğurla davam etdirən Şamil Qazıyevin Bəhruz Kəngərli
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sənətinin təsiri ilə bu dövr Naxçıvan həyatının realist planda, dolğun rənglərlə
yaratdığı canlı mənzərələri məhz XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan həyatı, mühiti
haqqında dəyərli informasiyalar verməkdədir. Bu mənada Şamil Qazıyevin tablolarında Naxçıvan şəhərinin, Muxtar Respublikanın bir sıra tarix və mədəniyyət, təbiət abidələrinin bu dövrdəki görünüşünün verilməsi tarixi əhəmiyyət
daşıdığı kimi onun əsərlərində XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın məişət
həyatının, etnoqrafiyasının, ədət-ənənələrin mövcud vəziyyəti haqqında da tamaşaçılarında dolğun təsəvvür yaradır. Məhz bu məqamda Şamil Qazıyev
yaradıcılığı xüsusi əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edir, tarixi-mədəni dəyəri ilə
seçilir. Şamil Qazıyevin ömür yolu, təhsil illərinin keçdiyi, yaradıcı fəaliyyətinin böyük bir dövrünün bağlı olduğu Naxçıvan dövrü tədqiqatlarda geniş
şəkildə əksini tapdığı kimi bütün varlığı ilə bağlı olduğu Naxçıvanda da Şamil
Qzıyev yaradıcılığı yüksək səviyyədə qiymətləndirilmişdir. Bu mənada qeyd
oluna bilər ki, 1978-ci ildə görkəmli rəssamın anadan olmasının 70, yaradıcı
fəaliyyətinin 50 illiyi münasibəti Naxçıvanda fərdi sərgisi keçirilməsi onun
sənətinə verilən dəyər idi. 2010-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərinin qayğısı ilə Şamil Qzıyevin əsərlərindən ibarıt albom-kataloq hazırlanmış, 2011-ci ildə həmin kataloqun təqdimatı yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Rəssamın qızı Natella Qazıyeva böyük diqqətin ifadəsi olan işləri
yüksək qiymətləndirmişdir [6]. Bu sahədə görülən işlərin növbəti davamı isə
01 fevral 2018-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Görkəmli rəssam Şamil Qazıyevin 110 illik yubileyinin keçirilməsi” haqqında
imzaladığı sərəncam olmuşdur. Sərəncamdan irəli gələn “Tədbirlər planı”na
uyğun olaraq görkəmli rəssamın ömür və sənət yolu dərindən araşdırılmış,
əsərlərinin nəşri və təbliği istiqamətində çoxsaylı işlər görülmüşdür. Sərəncamda qeyd olunur: “Bəhruz Kəngərli realizm məktəbini davam etdirən Şamil
Qazıyev qrafika, natürmort, peyzaj, portret janrlarında maraqlı əsərlər
yaratmışdır. Rəssamın Naxçıvanın tarixi, təbiəti, adət-ənənələri, həyat və
məişəti ilə bağlı çəkdiyi “Çoban”, “Xırmanda”, “Qalayçı”, “Dəyirman”, “Lavaş yapanlar”, “Qaçqınlar”, “Çarıqçılar”, “Öküzlərin nallanması”, “Örtülü bazar”, “Naxçıvan hamamı”, “İnqilabaqədərki Naxçıvan”, “Naxçıvanda köhnə
həyət” kimi əsərləri keçmiş tariximiz və mədəniyyətimizin öyrənilməsi üçün
olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir” [7].
Zəhmətkeş ömür yaşayan, məhsuldar yaradıcılıq yolu keçən Şamil
Qazıyev 30 mart 1908-ci ildə İrəvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlmiş,
uşaqlığının 12 ilini keçirdiyi qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanda rus dilində təhsil almağa başlamışdır. Bu illərdə ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi qırğınlar, qətliamların mərkəzlərindən biri olan İrəvan şəhəri də ağır günlərini yaşayırdı. Şamilin atası dövrünün açıq fikirli, yaxşı təhsil görmüş ziyalısı
idi. Müəyyən sıxışdırılmalardan sonra pedaqoji fəaliyyətdən uzaqlaşdırılan atası Həsən bəy Qazıyev ailəsini götürərək 1920-ci ildə Naxçıvana gəlmişdir. Həsən bəy Qazıyev dəyərli pedaqoq kimi fəaliyyətini Naxçıvanda davam etdirmiş, Naxçıvanda məktəbdarlıq fəaliyyəti ilə Muxtar respublikanın təhsil tarixində özünəməxsus xidmətlər göstərmişdir. Həsən bəy Qazıyevin ömür yolundan, fəaliyyətindən bəhs edən tədqiqatında folologiya elmləri doktoru
Fərman Xəlilov qeyd edir ki, “Həsən bəy Qazıyev (1878-1950) rus dili təhsili
almışdı, dövlət qulluqçusu idi... İrəvan quberniyasında, sonralar Naxçıvan qəzasında maarif və mədəniyyətin inkişafında böyük xidmətlər göstərmişdi” [2].
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Belə bir ailədə böyüyən, kiçik yaşlarından qaçqınlıq həyatı yaşayan Şamilin
uşaq yaddaşındakı izlər idi ki, sonralar “Qaçqınlar” tablosunda bu illərin məhrumiyyətlərini canlandırmışdır. 1920-ci ildən Şamilin həyatının Naxçıvan
dövrü başlayır. O, Naxçıvan teatrına gedir, hazırlıq məşqlərinə, tamaşalara baxır, görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərli, Adil Qazıyev, Hüseyn Əliyev kimi istedadlı şəxslərlə tanış olur. 1921-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji Məktəbində
təhsilini davam etdirir, 1922-ci ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumuna qəbul
olunur, 1924-cü ilə qədər burada təhsil alan gələcək rəssam içindəki sənət
eşqinin arxasınca getmək qərarına gəlir, texnikumdan öz ərizəsi əsasında çıxır.
Bəhruz sənətinin sehrinə düşən Şamil Bəhruz ənənələrini davam etdirmək qərarına gəlir. Rəssam haqqındakı tədqiqatda oxuyuruq: “Beləliklə, 1924-cü ildə
Şamil Naxçıvan Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən Bakı Rəssamlıq Məktəbinə göndərilir, həmin məktəbin rəngkarlıq və dekorasiya şöbəsində ixtisas
təhsili alır” [3, s. 30]. Bakı mühiti, məşhur sənət adamlarından sənətin sirlərini
öyrənən Şamilin dünyagörüşündə yeni üfüqlər açılır. 1929-cu ildə təhsilini
başa vurub Naxçıvan qayıdan Şamil sərbəst yaradıcılıq axtarışlarını davam
edir, etüdlər edir, müxtəlif sahələrdə çalışır. Amma onun sənət amalı Naxçıvan
teatrında rəssam kimi çalışmaq olduğundan 1934-cü ildə həm “Şərq qapısı”
qəzetində baş rəssam, həm də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrında baş
rəssam olmuş, “...burada 120–dən çox tamaşaya bədii tərtibat vermişdir”
[4, s. 267]. Rəssamın 1934-cü ilə qədər Bakıda fəaliyyət göstərdiyi
tədqiqatlarda öz əksini tapsa da o da vurğulanır ki, bu dövrdə də, 1948-ci ildən
Bakıda fəaliyyət göstərdiyi illərdə də Naxçıvanla əlaqələrini kəsməmişdir [5].
Bir məqamı da qeyd edək ki, Şamil Qazıyevin 1940-41-ci illərdə Naxçıvan
Rəssamlıq Məktəbinin direktoru, Naxçıvan Pedaqoji Məktəbinin müəllimi kimi
vəzifələrdə də çalışmışdır. Rəssamın sənət fəaliyyətində əhəmiyyətli hadisələrdən biri də 1931-ci ildə Tiflis şəhərində təşkil olunan sərgidə Şamil Qazıyevin “Çobanlar” əsərinin Moskva Tretyakov Qalereyası tərəfindən yüksək
qiymətləndirilməsi və bu gün də həmin əsərin bəhs olunan qalereyada sərgilənməsidir. O da maraqlıdır ki, Azərbaycan rəssamları içərisində yeganə rəssamdır bu mənada Şamil Qazıyev. Bundan sonra müxtəlif illərdə təşkil olunan
sərgilərdə iştirak edən rəssamın təsviri sənət nümunələri sevilərək izlənilmişdir. Onun fəaliyyətinin qızğın dövrü Naxçıvan teatrında çalışdığı illərdir,
desək, yanılmarıq. Belə ki, mənbələrdə də göstərildiyi kimi Şamil Qazıyev bu
dövrdə 100-dən çox tamaşaya rəssamlıq etmiş, öz sənət qüdrəti ilə Naxçıvan
teatrının inkişafında mühüm xidmətlər göstərmişdir. Bütün mənalı ömrünü
təsviri sənətə həsr edən görkəmli rəssam övladlarının təhsili ilə bağlı olaraq
1948-ci ildən Bakı şəhərinə köçür, bundan sonrakı fəaliyyətini “Azərbaycan
gəncləri” qəzetində davam etdirir. Naxçıvanda uzaqda fəaliyyət göstərdiyi
illərdə də onun yaradıcılığında Naxçıvan xüsusi yer tutmuşdur. Tablolarında
Naxçıvan mövzusu, Naxçıvan həyatı ön planda dayanmışdır. 1978-ci ildə
görkəmli rəssamın 70-illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan kataloqda onun
müxtəlif janrlarda çəkdiyi rəsmlər toplanmışdır. Kataloqda, eyni zamanda Naxçıvan mövzulu tablolarının çoxluğu da diqqəti cəlb edir. Bütün mənalı həyatını
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafına həsr edən, Naxçıvan incəsənətinin, mədəniyyətinin tərəqqisində səmərəli fəaliyyət göstərən, Bəhruz Kəngərlidən aldığı estafeti layiqli şəkildə daşıyan, görkəmli rəssamın sənət ənənələrini davam
etdirən Şamil Qazıyevin mənalı həyatı 1980-ci ildə 13 iyun tarixində başa çatsa
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da onun yaratdığı sənət əsərləri öz dəyərini qoruyub saxlamaqda, illər keçdikcə
daha da dəyər qazanmaqdadır.
Mənalı həyat yolu, məhsuldar yaradıcılığı ilə təsviri sənət tarixinə öz
adını yazdıran Şamil Qazıyevin yaradıcılığı təsviri sənətin bir sıra janrlarını
əhatə etdiyi kimi mövzu etibarilə də şərti olaraq təsnifləndirilir. Belə ki,
rəssamın əsərləri “İrəvan”, “Naxçıvan” və “Qusar” silsiləsi kimi qruplaşdırılmışdır. Şamil Qazıyevin sənət dünyasında sözsüz ki, teatr rəssamlığının xüsusi
yeri, rolu və dəyəri vardır. Onun fəaliyyət yolunda Naxçıvan teatrı mərhələsi,
bu sənət məbədində teatr rəssamlığının təşəkkülündəki xidmətləri teatrın inkişaf yolundan bəhs edən müxtəlif tədqiqatlarda da geniş şəkildə işıqlandırılmış,
minnətdarlıqla xatırlanmışdır.
Şamil Qazıyevin yaradıcılığında önəmli yerə malik olan əsərlər sırasın
mənzərə janrlı tabloların da xüsusi əhəmiyyəti və dəyəri vardır. Belə ki, “Çobanlar” əsəri ilə sənətdə iri addımlar atan rəssamın mənzərə janrlı əsərləri öz
sənət texnikası, rənglər aləmi, estetik tutumu, sənətkarlıq məziyyətləri, ideyası,
mövzusu ilə də onu özünəməxsus qılırdı.
İstedadlı rəssam Şamil Qazıyevin mənzərə yaradıcılığında qədim Azərbaycan şəhəri, onun dünyaya gəldiyi və uşaqlığının 12 ilinin keçdiyi İrəvan
mövzulu tablolarının da özünəməxsus dəyəri vardır. Rəssamın yaradıcılığı
üçün spesifik olan bir cəhət kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tarix və təbiət
abidələrinin yaşadığı dövrdəki görünüşünün realist planda işləməsi, xalqımızın
məişət mədəniyyəti, adət-ənənəsini özündə əks etdirən cizgilərin kətan üzərində canlandırılması onun İrəvan silsiləsindən olan mənzərə janrlı əsərlərində də
məxsusi şəkildə işləndiyini müşahidə etmək olur. “İrəvanda dağ”, “İrəvanda
qədim körpü” və s. tablolarında Şamil Qazıyev İrəvan şəhərinin təbiəti, zəngin
mədəniyyətini özündə əks etdirən abidələrini dolğun rənglərin ahəngində
canlandıraraq gözəl sənət əsəri yaratmaqla tamaşaçının zövqünə, göz yaddaşına
nüfuz etdiyi kimi, eyni zamanda gələcək nəsillərə tarixi-mədəni dəyər daşıyan
məlumatlar çatdırmışdır. Bu mənada “İrəvanda qədim körpü” mənzərə tablosu
XX əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərində mövcud olan, inşa edildiyi dövrün memarlıq xüsusiyyətlərini özündə daşıyan, bu gün isə ermənilərin törətdiyi dağıntıların altında qalan körpünün realist planda işlənmiş görünüşü tariximizin,
mədəniyyətimizin məlum dövrünü öyrənmək baxımından sənədli mənbədir.
Şamil Qazıyevin yaradıcılığında daha çox təbiət mənzərələri ilə diqqəti
cəlb edən Qusar silsiləsinin özünəməxsus yeri vardır. Belə ki, rəssamın Qusarın təbiətinə dair müşahidələrinin bəhrəsi olan “Qusar”, “Qusar bağ”, “Qusar
meşəli dağlar”, “Peyzaj”, “Kənd ətrafı”, “Meşəli dağlar” kimi mənzərə tabloları onun yaradıcılığında canlı təbiətin dərki, təbiətə vurğunluq, yurdumuzun
bu əzəmətli bölgəsinin sirli-sehirli təbiətindən ilhamlanaraq yaradılan əlvan
mənzərələr bir həqiqəti ifadə edir ki, Şamil Qazıyev Azərbaycan təbiətinin
vurğunudur, doğma diyarımızın gözəlliklərini vəsf etmək rəssamın sənət
dünyasında özünüifadə forması kimi mükəmməl bəhrələrini vermişdir. Qusar
mənzərələrində rəssamın rənglər dünyası daha çevik, parlaq olmaqla yanaşı
daha çox onun təbiət fəlsəfəsində genetik yaddaşdan gələn ağac kultunun ön
plana çıxarılması ilə diqqəti cəlb edir. Baxdıqca insanı təbiətlə bütövləşdirən
bu mənzərə tabloları eyni zamanda ruhi rahatlıq gətirən rəng çalarları ilə də
diqqətəlayiqdir. Bəzən meşədəki bir ağacı diqqətə aldıqda sənətkarın rəng
seçimindəki cəsarəti, yaxmalarındakı sərbəstliyi qarışıq rənglərin timsalında
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yaratdığı harmoniyanı canlı təbiətin fonunda qəbullanmaq çətin olmadığı kimi
bir məqamı da önə çəkmək olur ki, Şamil Qazıyev Qusar mənzərələrində
özünü təbiətlə həmahəng görür, bütün varlığı ilə sevdiyi, duyduğu ana təbiəti
əlvan rənglərlə ustalıqla canlandıra bilir. Bu isə onun sənətinin qüdrətini,
estetik duyum tərzini, sənət texnikasını və rəng seçimini özünəməxsus qılır.
Şamil Qazıyev yaradıcılığında görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərli
sənətinin təsiri bir neçə istiqamətdə aşkar şəkildə duyulmaqdadır. Belə ki,
rəssamın ümumilikdə yaradıcılığındakı realizm ənənələri Bəhruz Kəngərli
sənətinin təsirini göstərməklə yanaşı onun Naxçıvan təbiətinə müraciətlə
yaratdığı tabloları da da görkəmli rəssamın ənənələrinin davamı təsirini
bağışlayır. Eləcə də Şamil Qazıyevin fırçasıyla tarixləşdirdiyi “İlanlı dağ”,
“Qaçqınlar”, “Qızlar bulağı” və s. kimi əsərləri Bəhruz Kəngərlinin müraciət
etdiyi mövzular idi və Şamil Qazıyev bu cəhətdən də ustadının yolunu uğurla
davam etdirirdi. Ümumilikdə Şamil Qazıyevin Naxçıvan silsiləsinə daxil olan
“Köhnə İmamzadə”, “Qızlar bulağı”, “Şəlalə”, “Çobanlar”, “Xırmanda”,
“Qalayçılar”, “Dəyirman”, “Lavaşyapanlar”, “Qaçqınlar”, “Çarıqçılar”,
“Öküzlərin nallanması”, “Örtülü bazar”, “Naxçıvan hamamı”, “İnqilabaqədərki
Naxçıvan”, “Naxçıvan XIX əsrin əvvəllərində”, “Naxçıvanda köhnə həyət”,
“Köhnə mehmanxana”, “Peyzaj”, “Qızlar bulağı”, “Gün batır”, “Köhnə həyət”,
“Xıncov məhəlləsi”, “Molla məktəbi”, “Oraq kolxozu”, “Çörək satan”,
“Taxılbiçənlər”, “Gəc dəyirmanı”, ”Naxçıvanda günəş qürubu”, “Xarabalıq”,
“Şərab zavodu”, “Köhnə qalanın bir hissəsi”, “Məscidin qalıqları”, “İlanlı
dağ”, “Naxçıvançay”, “Cəhri. Yolda səhər”, “Əlincəqala”, “Köhnə qala” kimi
tabloları rəssamın təfəkküründə qədim Naxçıvan torpağına olan sevgidən,
vurğunluqdan, bu diyarın əsrarəngiz təbiəti, sirli tarixinə olan heyranlıqdan
doğan əsl sənət möcüzələri idi.
Görkəmli rəssam Şamil Qazıyevin mənzərə yaradıcılığında mənzərə janrı
özünəməxsusluğu ilə seçildiyi kimi mənzərə yaradıcılığında da Naxçıvan
mövzulu əsərlər xüsusi mərhələ sayıla bilər. Qeyd edək ki, sənətkarın
Naxçıvan mövzulu, mənzərə janrlı tablolarını bir neçə fərqli prizmadan
yanaşaraq dəyərləndirə bilərik. Belə ki, rəssamın Naxçıvan mövzulu
mənzərələrində qədim Naxçıvanın əsrarəngiz təbiətini özündə əks etdirən, fərdi
sənət texnikası ilə yaradılan real təbiət mənzərələri öz rənglər aləmi, estetikbədii tutumu ilə əsl sənət möcüzəsi dəyərindədir. “Aylı gecə”, “Bağ”, “Qızlar
bulağı”, “Dağ yolu”, “Şəlalə”, “Peyzaj”, “Gün batır”, ”Naxçıvanda günəş
qürubu” kimi tabloları rəssamın canlı təbiət duyumunu, Naxçıvan təbiətinə
heyranlığını, vurğunluğunu göstərməklə yanaşı öz sənət prinsipləri, əlvan
rəngləri, həssas müşahidələri, yaratdığı xoş ovqat ilə Azərbaycan təsviri
sənətində təbiət mövzulu əsərlər içərisində özünəməxsusluğu ilə seçilir.
Görkəmli rəssamın qızı Natella Qazıyeva atasının təbiətə dair düşüncələri və
görüşlərini belə ifadə edirdi: “Gözəllik aşiqi idi atam. Təbiətin gözəlliklərinə
heyran idi. O, təbiətə çoxlarının baxa bilmədiyi gözlə baxırdı. Bu zaman onda
qeyri-adi yaradıcı təxəyyül, bu təxəyyüldən isə ürəkdə məhəbbət, dəli bir təbiət
vurğunluğu baş qaldırırdı. Hərdən təbiətə biganə münasibət görəndə hövrəlirdi
də... O, Naxçıvanın füsunkar təbiətinin qoynunda saatlarla gəzər, onun
əsrarəngiz gözəlliklərinə baxmaqdan doymazdı...” [8]. Göründüyü kimi bu
gözəl tabloları Naxçıvan təbiətinə vurğun, həssas, dərin müşahidələri ilə
seçilən bir ürək, bir düşüncə yaratmışdı- Şamil Qazıyev.
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Şamil Qazıyev yaradıcılığı Azərbaycan təsviri sənət tarixində bir də ona
görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, qeyd etdiyimiz kimi əsası XX əsrin
əvvəllərində görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərli tərəfindən qoyulan realist
rəssamlıq məktəbinin ənənələrinə uyğun olaraq Naxçıvanın tarixi, mədəniyyəti,
şanlı keçmişini özündə əks etdirən, qoruyub yaşadan tarix və mədəniyyət
abidələrinin realist plandə çəkməsidir. Onu da qeyd edək ki, sənətkarın
yaradıcılığında müşahidə olunan bu xüsusiyyət XX əsrin əvvəllərində yaşayıb
fəaliyyət göstərən rəssamlarla müqayisədə daha çox özünü göstərir. Qeyd
olunduğu kimi “Şamil Qazıyev realist təsvir boyaları ilə B.Kəngərli yaradıcılıq
irsini istər yaratdığ tablolarda, istərsə də teatr-dekorasiya əsərlərində layiqincə
davam etdirdiyi aydın hiss olunur” [1, s. 132].
Rəssamın haqqındakı tədqiqatlarda da öz əksini tapdığı kimi Şamil
Qazıyev sənətinin şah əsərləri sayılan “Köhnə İmamzadə”, “Naxçıvan
hamamı”, “İnqilabaqədərki Naxçıvan”, “Naxçıvan XIX əsrin əvvəllərində”,
“Köhnə mehmanxana”, “Xıncov məhəlləsi”, “Molla məktəbi”, “Köhnə qalanın
bir hissəsi”, “Məscidin qalıqları”, “Köhnə qala” kimi tablolarında biz XIX
əsrin sonları- XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın tarixini özündə yaşadan tarixmədəniyyət abidələrinin təsvirini görürük. Bir faktı qeyd edək ki, bu gün də,
gələcəkdə də bu abidələrin tarixi görünüşü, memarlıq quruluşu, XX əsrin
əvvəllərindəki vəziyyətini öyrənmək üçün ən dəyərli mənbələrdən biri də məhz
bu tipli sənət abidələridir. Nəzərə alsaq ki, Naxçıvan tarixinin simvollarından
biri sayılacaq “Nuh türübəsi”nin bərpası zamanı görkəmli realist rəssam
Bəhruz Kəngərlinin tablolarından da istifadə edilmişdir, o zaman bu səpkili
əsərlərin əhəmiyyəti bir daha təsdiqlənmiş olur.
Şamil Qazıyevin Naxçıvan silsiləsinə daxil olan mənzərə janrlı əsərləri
içərisində rəssamlıq texnikası, rəng seçimi, sənət dili, estetik-bədii dəyəri ilə
əhəmiyyət kəsb edən, eyni zamanda xalqımızın məişət mədəniyyəti, ədət-ənənəsi, etnoqrafiyasının müvafiq tarixi dövrdəki vəziyyətini öyrənmək üçün
dəyərli təsviri mənbə olan tabloları da vardır. Bu mənada Şamil Qazıyev sənətinin sözün əsl mənasında “sənət möcüzələri” olan “Xırmanda”, “Qalayçılar”,
“Dəyirman”, “Lavaşyapanlar”, “Çarıqçılar”, “Öküzlərin nallanması”, “Örtülü
bazar”, “Naxçıvanda köhnə həyət” kimi sənət inciləri onun Naxçıvan təsviri
sənətinə, mədəniyyətinə bəxş etdiyi dəyərli xəzinələrdir. Bu gün unudulmaqda
olan qalayçılıq sənəti, xırmanda buğdanın dəyirman üçün hazırlanması və
üyüdülməsi prosesi, çarıqçılıq, məişətdə işlədilən heyvanların nallanması və
sair peşə sahələrinə məxsus olan mərasimlər yeni nəslin yaddaşında bir də
Şamil Qazıyevin tablolarını izlədikləri zaman qalacaqdır. Bu aspektdən
yanaşan tədqiqatçı qeyd edir ki, Şamil Qazıyevin mənzərə tablolarına baxdıqda
“Müstəqillik illərində günü-gündən müasirləşən, özünün intibahını yaşayan
bugünkü Naxçıvandan köhnə Naxçıvana bir anlıq səyahət, insanı keçmişi,
tarixilə görüşdürür, onun mənəviyyatını zənginləşdirir” [3, s. 83]. Fikirlərə
qoşularaq onu da qeyd edək ki, bu idi Şamil Qazıyev sənətinin sehri, möcüzəsi.
Görkəmli rəssamın sənət yolu, yaratdığı tabloları, Naxçıvan teatrında bədii
tərtibat verdiyi tamaşaları bu gün onun sənəti haqqında yüksək fikirlər
söylənməsinə zəmin yaradırsa, deməli sənətkar yaşayır. Bütünlükdə doğma
vətənə məhəbbətdən, sədaqətdən yoğrulmuş Şamil Qazıyevin ömür və sənət
yolu Azərbaycan təsviri sənətinin dəyərli nümunəsi kimi mədəniyyət tariximizdə yaşayacaqdır.
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РЕЗЮМЕ
ИСМАИЛОВ ДЖАВИД
ШАМИЛЬ ГАЗИЕВ И О ЕГО ПЕЙЗАЖНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
В статье говорится о выдающемся художнике реалисте Шамиле
Газиеве, коротко описывается его жизненный и творческий путь, а так же
раскрываются некоторые особенности, привлекающие внимание
талантливого мастера кисти. Подчёркивается, что творчество Шамиля
Газиева
сформировалось
благодаря
творчеству
реалистаосновоположника живописи Бахруза Кенгерли, пейзаж в его творчестве,
созданные им портреты и великолепные образцы в других жанрах,
связанных с древней историей Нахчывана, с его кльтурой и прочие
вопросы. Творчество Шамиля Газиева играет важную роль тем, что
именно его произведения послужили
развитию театральной
художественной культуры в единстве с изобразительным искусством.
Ключевые слова: реалистическое художественное искусство,
Шамиль Газиев, театральное художество, графика,жанр пейзажа
SUMMARY
JAVID ISMAYILOV
ABOUT SHAMIL GAZIYEV AND LANDSCAPE CREATIVITY
The article deals with the brief overview of the life and creativity of the
prominent realist painter the Shamil Gaziyev and gifted brush master. It is
stressed that it is based on the influence of the founder of realist painting,
Bahruz Kangarli’s arts, Gaziyev’s activity interlaces the magnificient models
created in the genre of landscape, portrait with several details associated with
the history and culture of ancient Nakhchivan. Moreover, Shamil Gaziyev’s
creativity is of great importance due to the fact that his creative work is based
on the unity of fine arts and theatre arts along with serving the development of
theatrical painting in Nakhcivan.
Key words: realistic fine arts, theatrical painting, Shamil Gaziev, genre
of landscape, graphics, theatre of arts
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ
1.Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və
informatika, biologiya və incəsənət üzrə yazılmış mövcud tələblərə cаvаb verən keyfiyyətli
elmi məqаlələrin dərc edilməsindən ibаrətdir.
2.Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və
keyfiyyətlə redаktə оlunmuş orijinal elmi məqаlələr dərc edilir.
3.Məqаlələrin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4.Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа
cаvаbdehdir.
5.Dərc оlunаn hər məqаlə hаqqındа redаksiyа heyəti üzvlərindən ən аzı birinin, həmin
sаhə üzrə mütəхəssisin rəyi təqdim olunmalıdır.
6.Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin
yаzıldığı dildən əlаvə digər 2 dildə açar sözlər və хülаsə verilməlidir.
7.Məqаlənin mətni kоmpyuterdə А4 fоrmаtında “14” ölçülü hərflərlə, səhifənin
pаrmetrləri yuхаrıdаn 2 sm, аşаğıdаn 2 sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn 1,5 sm məsаfə ilə, sətirdənsətrə “defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times New Rоmаn şriftində
yаzılır. Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır.
8.Səhifənin bаşlığındа sağ küncdə “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin
(müəlliflərin) аdı və sоyаdı, sоnrа аşаğıdа “12” ölçülü adi şirftlə işlədiyi təşkilаtın аdı (məs:
Nахçıvаn Müəllilər İnstitutu, Nахçıvаn Dövlət Unversiteti, АMEА Nахçıvаn Bölməsi və s), 1
intervаl аrа verməklə «12» ölçülü qаlın və böyük hərflərlə məqаlənin аdı, аşаğıdа 1 intervаl
аrа verməklə məqalənin yazıldığı dildə xülasə və açar sözlər yаzılır. Məqаlənin əsаs mətni
yenə də 1 sətir bоş burахmаqlа yаzılır.
9.Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır. Məqаlənin sоnundа verilən
ədəbiyyаt siyаhısı “12” ölçülü hərflərlə yаzılmаlıdır. İstinаdlar əlifbа və ya ədəbiyyаtlаrın
mətndə rаst gəlinmə аrdıcıllığı ilə nömrələnməli və yəni, məsələn, [1] və yа [1, s. 119] kimi
işаrə оlunmаlıdır. Eyni ədəbiyyаtа mətndə bаşqа bir yerdə təkrаr istinаd оlunаrsа, оndа istinаd
оlunаn həmin ədəbiyyаt əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. «Ədəbiyyаt» sözü səhifənin
оrtаsındа qаlın hərflərlə yаzılmаlıdır.
Ədəbiyyаt siyаhısı yаzıldığı dildə аdi hərflərlə yığılır. Məs:
Kitаblаr:
Mehrаbоv А., Cаvаdоv İ. Ümumtəhsil məktəblərində mоnitоrinq və qiymətləndirmə.
Bаkı, 2007, 182 s.
Məcmuə məqаlələri:
Həbibbəyli I.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət /Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn. Bаkı:
Elm, 1996, s.73-91.
Jurnаl məqаlələri:
Seyidоv M.А., Seyidоvа А.M. Kimyəvi elementlərin tədrisində fənlərаrаsı əlаqədən
istifаdə metоdikаsı // Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100.
10. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik və qаlın,
mövzunun аdı böyük və qаlın, хülаsənin özü və açar sözlər isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə
məqаlənin məzmununu tаm əhаtə etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. Məqаlənin
müхtəlif dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin eyni və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır.
11.Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt
siyаhısı və хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-15 səhifədən ibarət оlmаlıdır.
12. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir.
Əlyazmaların elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın
elektron poçtuna (elmieserler@nmi.edu.az) göndərilir.
13. Müəlliflər redaksiyaya əlyazma ilə birgə doldulmuş anket də təqdim edirlər.
Anketdə müəllif hаqqındа ətraflı məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, elmi
dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı, iş və ev telefоnlаrı, elektrоn pоçt ünvаnı) verilir.
Qeyd: Nахçıvаn Müəllimlər İnstitunun «Хəbərlər» jurnаlının hər bir nömrəsində müəllifin
yаlnız bir məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.

209

NAXÇIVAN MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU
TO THE ATTENTION OF AUTHORS
1. The main purpose of the journal is the publication of scientific articles of high
quality meeting determined needs written on pedagogy, psychology, history, philology,
mathematics and informatics, biology and art
2. Briefly and perfectly edited scientific articles which are the results of novel
researches not presented to other publications are published in the journal.
3. The number of co-authors of the articles with more than 3 is undesirable.
4. The author is directly responsible for the quality of the articles and the correctness of
the facts suggested in the article.
5. At least, one of the members of editorial staff, the review of specialist in that field
should be presented about every article to be published.
6. The articles may be published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian.
Except the language of the article, key words and resume should be given in 2 other languages.
7. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in
computer, with A4 format, in “14” size type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2
cm at the bottom, 3 cm on the left and 1,5 cm on the right, without shifting with “hyphen” from
line to line, with the line space of 1 interval and in Times New Roman type. The parameters of
the schedule in the text must be – 3,7 cm from right and left.
8. At the top of the page, the title of the article is written in “12” bold type and capital
letters leaving 1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written in
“12” bold type leaving 1 interval space (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute,
Nakhchivan State University, Nakhchivan section of ANAS and so on). The main text of the
article is written below leaving 1 line space.
9. Scientific sources should be quoted related to the theme. The list of references given at
the end of the article should be written in “12” size type. The list of references should not be
numbered in alphabetic order, it should be numbered in the order as the quoted references are
met in the text. For example, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is
quoted once again in another place of the text, the very reference should be shown in previous
number. The word “Reference” should be written in bold type. The list of references is given
in case letters in the language which is written. For example,
Books:
Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku,
2007, 182 pp.
Articles in bouk:
Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan
history. Baku: Science, 1996 p.73-91
Articles in journal:
Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the
teaching of chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13),
p.97-100.
10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in
“12” size case, bold letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters;
and the resume itself is written in ordinary letters. The resume should encompass the theme
completely, the results obtained should be given in detail. The resumes of the article in
different languages should overlap and be relevant to the content of the article.
11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic
materials, photos, tables, formulae, the list of references and resumes.
12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy
disk. Manuscripts are also available electronically. In this case, the manuscript is sent to the
journal's e-mail (elmieserler@nmi.edu.az).
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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