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Bir tərs məsələnin ümümiləşmiş həllinin varlığı haqqında 

 

Təqdim olunan iş parabolik tənlikdə naməlum əmsalın tapılmasından ibarət olan bir 

tərs məsələnin ümümiləşmiş həllinin varlığının araşdırılmasına həsr olunmuşdur. 

Baxılan məsələ hamar sərhədli məhdud oblastda, I qarışıq sərhəd və qeyri lokal 

(inteqral) əlavə şərtlər daxilində öyrənilir. 

Naməıum {𝑐(𝑡), 𝑢(𝑥, 𝑡)}  fünksiyalar cütünun tapılması haqqında aşağıdakı tərs 

məsələyə baxılır: 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
− ∑

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑐(𝑡)𝑢 = 𝑓(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡)𝜖𝐷𝑥(𝑜, 𝑇)                                                   (1)

𝑛

𝑖=1

 

𝑢(𝑥, 0) = 𝜑(𝑥), 𝑥𝜖�̅� = 𝐷 ∪ 𝜕𝐷; 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝜓(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡)𝜖𝑆 = 𝜕𝐷𝑥[0, 𝑇]        (2) 

∫ 𝑢(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 = ℎ(𝑡), 𝑡𝜖[𝑜, 𝑇]                                                                          (3)
𝐷

 

burada 0 < 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝐷 ⊂ 𝑅𝑛, 𝑓(𝑥, 𝑡), 𝜑(𝑥), 𝜓(𝑥, 𝑡), ℎ(𝑡) verilmiş funksiyalardır. 

Fərz olunur ki, (1)-(3) məsələsinin ilkin verilənləri aşağıdakı şərtləri ödəyir:  

10.  𝑓(𝑥, 𝑡)𝜖𝐶𝛼  (�̅�𝑥[0, 𝑇]); 20.  𝜑(𝑥)𝜖𝐶2+𝛼(�̅�); 30. 𝜓(𝑥, 𝑡)𝜖𝐶2+𝛼,1+𝛼
2⁄  (𝑆); 

40. ℎ(𝑡)𝜖𝐶2+𝛼 [0, 𝑇], 0 < 𝛼 < 1. 

Əgər  (1)-(3) məsələsinin 10 − 40  şərtləri daxilində klassik həlli varsa, onda (1)-(3) 

məsələnsini özünə ekivalent olan inteqral tənliklər sisteminə gətirmək olar: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝜙(𝑥, 𝑡) + ∫ ∫  𝐺(𝑥, 𝑡; 𝜉, 𝜏)[𝑓(𝜉, 𝜏) − c(τ)u + Δϕ − ϕ
τ
]

𝐷

𝑡

0
𝑑𝜉𝑑𝜏,          (4)   

   c(t) = [∫ f(x, t)dx
D

− ht + ∫
∂u

∂N
dx

∂D
] ∙ (h(t))−1                                  (5) 

Burada 𝜙(𝑥, 𝑡)𝜖𝐶2+𝛼(�̅�𝑥[0, 𝑇]), 𝜙(𝑥, 𝑜) = 𝜑(𝑥), 𝜙(𝑥, 𝑡) = 𝜓(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡)𝜖𝑆, 𝐺(. ) −

 𝑑ü𝑧 𝑚ə𝑠ə𝑙ə𝑛𝑖𝑛 𝑄𝑟𝑖𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑠𝑖𝑦𝑎𝑠𝑖𝑑𝚤𝑟, 𝑁 − 𝑠ə𝑟ℎə𝑑ə çə𝑘𝑖𝑙𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑑𝚤𝑟.  

Tərif. {𝑐(𝑡), 𝑢(𝑥, 𝑡)} fünksiyalar cütünə o zaman (1)-(3) məsələsinin ümümləşmiş 

həlli edəcəyik ki: 1) 𝑐(𝑡)𝜖𝐶[0, 𝑇], 𝑢(𝑥, 𝑡)𝜖𝐶(�̅�𝑥[𝑜, 𝑇]); 2) bu funksiyalar cütü (4)-(5) interal 

tənliklər sistemini ödəsin. 

Teorem. Əğər (1)-(3) məsələsinin ilkin verilənləri  10 − 40 şərtlərini ödəyərsə, onda 

(4)-(5) inteqral tənlıklər sisteminin heç olmazsa bir həlli vardır. 

Teoremin isbatı ardıcıl yaxınlaşma üsülü ilə aşağıdakı sxem üzrə aparılır: 

𝑢(𝑠+1)(𝑥, 𝑡) = 𝜙(𝑥, 𝑡) + ∫ ∫ 𝐺(𝑥, 𝑡, 𝜉, 𝜏)[𝑓(𝜉, 𝜏) − 𝑐(𝑠)(𝜏)𝑢(𝑠) + ∆𝜙 − 𝜙𝜏]𝑑𝜉𝑑𝜏,
𝐷

1

0
  

𝑐(𝑠+1)(𝑡) = [∫ 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 − ℎ𝑡 + ∫
𝜕𝑢(𝑠+1)

𝜕𝑁
𝑑𝑥

𝜕𝐷𝐷

] ∙ (h(t))−1 

k=0,1,... 
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Исследование задачи распределения тепла и процесса диффузии 

 

Мы остановимся на исследовании задачи, когда температура среды или 

поверхность тела изменяется по закону простого гармонического колебания. 

Рассмотрим систему уравнений: 

,                                            (1) 

                                       (2) 

Здесь  есть коэффициент массопереноса, -критерия 

взаимосвязи между тепло и массопереносами, а -критерия температурной 

разности. 

Эту систему уравнений, можно привести к системе двух несвязанных 

уравнений типа теплопроводности, где роль потенциалов будет играть некоторые 

комбинированные переменные , являющиеся линейной комбинацией  и . 

= , и  -некоторые постоянные числа. 

Определим из уравнения (1)  и подставим ее в (2), тогда получим: 

 

 
Умножая первое уравнение на некоторую постоянную , а второе на  

и после почленного сложения будем иметь: 

                           (3) 

Уравнение (3) примет форму уравнения теплопроводности относительно 

 при условии, что  

                                      (4) 

Из (4) следует что, предварительно исключив  и , для  получится 

следующее уравнение: 

                    (5) 
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Следовательно, систему уравнений (1)-(2) с учетом (3)-(5) можно перепи- 

сать так: 

                                      (6) 

, ,                                       (7) 

где   приобретает физический смысл коэффициента 

температуропровод- 

ности или диффузии. Краевые условия рассматриваемой нами задачи имеют 

вид: 

                                                 (8) 

                                               (9) 

                                              (10) 

                                                   (11) 

 и  есть критерии тепло и массопереноса соответственно. 

В результате преобразования взаимосвязанной системы уравнений (1)-(2) и 

краевых условий (8)-(11), с учетом новой переменной  

мы получили два несвязанных уравнений типа теплопроводности. 

Первое  

и второе  уравнения вместе с соответствующим им краевым условиям 

окончательно 

будут выглядеть так: 

 

 

 

 

где  и   определяются соотношениями (7). 

Эта система уравнений с учетом (7) дает нам ответ на поставленный вопрос. 

                               (12) 
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Исходные дифференциальные уравнения (1)-(2) в процессе преобразования 

приобретают в некотором роде сходство с уравнениями, выражающими два 

связанных колебаний. Поэтому физическая интерпретация их решений (12) 

заключается в том, что каждая температурная волна сопровождается 

диффузионной волной, идущей с той же скоростью, величина которая 

пропорциональна температурной волне. Зависимость между этими волнами 

определяется только свойствами среды. Подобным же образом происходит 

обратное, т.е. диффузионная волна сопровождается дополнительной 

температурной волной. 

 

 

Ахмедали Алиев  

Профессор Юсиф Гасимов  

Университет Азербайджан 

aahmad07@rambler.ru  

yusif.gasimov@au.edu.az 

 

Исследование решение одной обратной  задачи 

 для уравнениякомпозиционного типа  

 

 Большинствозадач гидродинамики, теории упругости, геофизики, 

аэродинамики и т.д. приводятся к обратным задачам по областям . Построение 

приближенного  решения для таких задач, наталкивается на некоторые трудности. 

Это в первую очередь связано с вариацией области. 

 В работе рассмотрена обратная  задача по областям для уравнения 

составного типа. Эта задача сводится к задаче вариационного  исчисления с 

неизвестными границами и изучается связь между ними. Предлагается также  

алгоритм численного решения указанной задачи.   

 Пусть 2RD  и   )()(,:),( 12211121 xxxbxaxxD   ограниченная 

плоская область, где  )(, baba  заданные числа. 

Обозначим: 

 

 

21

1221212

1121211

)(],,[:),(

)(],,[:),(

SSS

xxbaxxxS

xxbaxxxS











 

Рассмотрим следующую задачу: 

Dx
x

u

x

u

x
























,0

2

2

2

2

1

2

2

(1) 

),( 1xu
S

 (2) 

],[),()( 11 baxxgul
S

 (3) 

Граничное условие (2) эквивалентно 

)( 1
21

xuu
SS

  

Здесь   и ),(2 baCg   известные функции, ).,(
21 xx uuu   В зависимости от вида 

функций ),,(),( 21 ppppl  получаем, разные граничные условия. Требуется найти 

пару ),,( uD  т.е. функции 2,1),,()( 2

1  ibaCxi  и )(3 DCu . 
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 Пусть D  выпуклая ограниченная область с границей .2CS Множество 

таких областей обозначим через .M  Сначала рассмотрим случай constсx )( 1  и 

,)( ppl   т.е. условия (2),(3) имеют вид: 

cu
S
  

],[),( 11 baxxgu
S

  

Рассмотрим следующий функционал: 

  
D

dxxuxfuuDJ )()(),( 1

2
(4) 

Теорема 1. Пусть 
c

xg
xf

)(
)( 1

2

1   и пара )(),( *3** DCMuD   дает минимум 

функционалу (4) при условии (2). Тогда ),( ** uD  является решением задачи (1)-(3). 

Таким образом  чтобы решить обратную задачу (1)-(3), достаточно 

минимизировать функционал (4), при условии (2). 

Для разных граничных условий типа (3), можно указать соответствующие ),( 1xf для 

которых  решение обратной задачи (1)-(3) и минимум функционала (4) связаны 

друг с другом, т.е. вместо задачи (1)-(3), можно рассмотреть минимизацию 

функционала (4), для соответствующих ),( 1xf  Используя эту схему можно 

предложить следующий алгоритм для решения задачи (1)-(3). 

Шаг 1. Возьмем начальную область .0 MD   Будем считать, что MDn   уже 

известно и решим задачу 

  


n nD
SDCu

xudxuxfu )(,min)( 1
)(

1

2

02
 (5) 

Здесь ),( 1xf  разные для различных граничных условий (3). Вместо задачи (5) 

можно решить граничную задачу 

nDxxfu  ),(
2

1
1 (6) 

],[),( 11)( baxxu nS
 (7) 

Здесь 
n

n DS )(  

Шаг 2.  Находя  решение задач (5) или (6), (7) )(xuu nn   по граничному условию (3) 

восстанавливаем 1 nDD   и переходим к шагу 1, взяв вместо nD  область .1nD  

Процесс повторяется до выполнения некоторого критерия точности, который 

может быть разным для различных случаев [3]. Если после итерации ,1 nn DD   и 

следовательно  ,1 nn uu  тогда процесс прекращается . Покажем, что в этом 

случае ),( nn uD является решением задачи (1),(2), (3). Так как , )(xuu nn   дает 

минимум функционалу (5)  на ),(3

nDC  то  )(xun  является решением задачи (6), 

(7). Дифференцируя (7) по ,2x получаем уравнение (1). С другой стороны по 

определению 
1nD  выполняется и условие (3). Это свидетельствует, что при 

некоторых условиях данный алгоритм дает приближенные решения поставленной 

обратной задачи (1)-(3). 
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Lənkəran bölgəsində bitən bir sira qeyri ənənəvi və dərman  bitkilərin 

ekoloji davamlılığının qiymətləndirilməsi 
 
Müasir dövrdə bioloji növləri əhatə edən yaşayış mühitin təbii və  əsasəndə 

antropogen amillərlə çırklənməsi bioloji növlərın hamısı ilə bərabər bitkilərin normal 
həyat fəaliyyətinə mənfi təsir göstərərək onların müxtəlif növlərinin ayrı-ayrı lokal 
populyasiyalarında mutasiya yükünün artmasına gətirib çıxarır. Bunun nəticəsındə, 
yüksək heteroziqotluğa malik qiymətli bitki növlərinin təbii landşaftdan tədricən itməsi, 
bütövlükdə bitki genetik ehtiyyatların tükənməsi-genetik erroziya baş verir. Müasir 
dövrdə müxtəlif ixtisaslı alımlərın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri baş verən 
genetik erroziyanın qarşısının alınması yollarını işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Bunun 
üçün bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir ki, belə tədbirlərdən biri bioloji 
növlərin, o cümlədən bitki biomüxtəlifliyinin vəziyyətinə sistematik nəzarəti tələb edir. Bu 
nəzarəti monitorinq sisteminin-müşahidə, qiymətləndirmə və proqnoz sisteminin köməyi 
ilə həyata keçirmək mümkündür. 

Bu istiqamətdə aparılan araşdırmaların təhlili göstərir ki, problemin həllinə düzgün 
yanaşma və müasir dəqiq metodların köməyi ilə aparılmış ekoloji-genetik monitorinq 
ekosistemlərin vəziyyəti, onların dəyişkənlik dinamikası, bitkilərin mövcud olduğu şəraitə 
qarşı adaptasiya imkanları haqqında mülahizə yürütməyə və biomüxtəlifliyin vəziyyəti 
haqqında proqnoz verməyə imkan verir. 

Ümumiyyətlə biomüxtəlifliyin monitorinqi bioloji sistemin müxtəlif səviyyələrində-
subhüceyrə (yəni molekulyar), hüceyrə, növ, populyasiya və ekosistemlər səviyyəsində 
aparılmalıdır. Lakin, monitorinqin təşkili qarşıya qoyulan problemin konkretliyindən asılı 
olaraq fərqli şəkildə aparıla bilər. Yəni, yuxarıda göstərilən səviyyələrdən birini seçməklə 
həyata keçirilə bilər.  

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq bizim tədqiqatların məqsədi müxtəlif qeyri-
ənənəvi bitkilərinin ayrı-ayrı lokal populyasiyalarından götürülmüş nümunələrdə 
davamlılığın və  müxtəlif mühit amillərinə qarşı genomun cavab reaksiyasının səviyyəsini 
öyrənməkdən ibarətdir.Tədqiqatı aparmaq üçün Lənkəran rayonun yüksəkliyinə və digər 
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən zonaları müəyyən edilmişdir və həmin ərazilərdən 
metodik qaydalara uyğun olaraq qeyri-ənənəvi   və dərman bitkilərindən – vəcələnin, 
boymadərənin, qaymaqçıçəyin, yabanı nanənin nümunələri toplanmışdır.  

Aparılan analizin nəticələri aydın olur ki, tədqiq olunan bitki nümunələrində 
xromosom aberrasiyalarının tezliyi bir-birindən və xüsusi aqroekosistemlərdə becərilən 
bitki nümunəsində olan bitkilərin müvafiq göstəricilərindən fərqlənmişdir. Araşdırmalar 
göstərir ki, genomun  cavab reaksiyası bundan əlavə  bitkinin növündən və toplandığı 
ərazidən birbaşa asılıdır. Milli Parkın ərazisindən toplanmış bitkilərin davamlılığı digər 
ərazilərdən toplanmış bitkilərin davamlılığından daha yüksək olmuşdur. Görünür ki, bu 
orada olan xüsusi mühafizə mühiti ilə birbaşa əlaqədardır. Bitkilərdən isə vəcələ 
bitkisinin genomunun cavab reaksiyası bir qədər zəif olmuşdur. Bu isə onu göstərir ki, 
həmin bitki ətraf mühitin qismən pisləşdiyi bir şəraitdə təbiətdən itə bilər. Bu bitkilər həm 
qeyri- ənənəvi, həm də dərman bitkisi kimi xalq təbabətində və dərman 
farmokopiyasında geniş istifadə olunur. Həmin bitkilərin zəngin ehtiyatının olması bir 
daha sübut edir ki, bu bitkilərin praktiki istifadə imkanları genişdir. Bu amilləri nəzərə 
alaraq həmin bitkilərin həm ex situ, həm də in situ mühafizə olunmasını tövsiyyə edirik. 

mailto:rshammadli@gmail.com
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Coğ.e.n.,dosent   Ziyafət  Ağayev 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

kreativagayev@gmail.com  
   

Lənkəran təbii vilayəti çaylarının hidroloji müşahidə məlumatları 
Sıralarının statistik təhlili 

                            
Lənkəran təbii vilayəti çaylarının illik axımını öyrənmək üçün 26 müşahidə 

məntəqəsinin məlumatlarından istifadə olunmuşdur. Bu məlumatlar əsasında tərtib 
edilmiş orta illik su sərflərinin hər birinin uzunluğu 30 ildən çoxdur.  Hidroloji müşahidə 
məlumatları sıralarının statistik təhlili muxtəlif məqsədlər üçün yerinə yetirilir. Bu təhlil 
müşahidə sıraların bircinsliyini, təsadüfiliyini, sıradaxili korrelyasiya əlaqələrinin olub-
olmamasını müəyyən etməyə imkan verir. Bu məqsədlə müxtəlif statistiki meyarlardan 
istifadə edilir.  

Hidroloji hesablamalarda statistik metodlardan istifadə etdikdə illik məlumatların 

bircins olması əsas şərtlərdən biridir. Bircinsliyə iki halda baxılır: 
1)Zamana(sıradaxili)görə; 
 2) Məkan-zamana (sıraarası) görə. 
Zamana görə bircinslik axımın dəyişməyən xarakteri qiymətləndirdikdə yerinə 

yetirilir. Bu insanların təsərrüfat fəaliyyəti və iqlim amillərin təsiri nəticəsində pozula bilər. 
 Axım sıralarının zamana görə bircinsliyini iki üsulla qiymətləndirmək olar: 
1.Cüt müqayisəyə əsasən; 
2. Seçmə statistikaların empirik və nəzəri paylanma əyrilərinin uyğunluğunun 

təhlilinə əsasən. 
Bircinsliyin pozulma vaxtı məlum olduqda birinci üsul tətbiq olunur. İkinci üsul isə 

bircinsliyin konkret pozulma vaxtı məlum olmadıqda istifadə edilir. 
Ərazi çaylarının su sərfləri sıralaranın bircinsliyi həm orta kəmiyyətə, həm də 

dispersiyaya görə qiymətləndirilmişdir. Bunun üçün müvafiq olaraq Styudent və Fişer 
meyarından istifadə edilmişdir. Bu zaman müşahidə sırası iki bərabər hissəyə bölünmüş 
və onların müvafiq parametrləri müqayisə olunmuşdur. Təhlil nəticəsində müəyyən 
olunmuşdur ki, ərazi çaylarının əksəriyyətində hidroloji müşahidə sıraları həm orta 
kəmiyyətə, həm də dispersiyaya görə bircins qəbul edilə bilər. Bəzi çaylarda bircinsliyin , 
xüsusilə orta kəmiyyətə görə pozulmasının səbəblərindən biri illik axım sıralarında uzun 
müddət davam edən azsulu və çoxsulu fazaları olan dövrlərin olmasıdır. 

Dispersiyaya görə bircinsliyin pozulmasının əsas səbəblərindən biri müşahidə 
sırasının birinci və ya ikinci hissəsinə bir neçə (1-3) həddən artıq çoxsulu illərə uyğun su 
sərflərinin daxil olmasıdır.    

Hidroloji sıraların bircinsliyinin  pozulma səbəblərindən biri də  antropogen amillərin 
təsiridir. 

Hidroloji səciyyə sıralarında sıradaxili korrelyasiya faktiki olaraq sıranın 
təsadüflüyünü  qiymətləndirməyə imkan verir. Ərazi çaylarının sıradaxili korrelyasiya 
əmsalının hesablanması zamanı məlum olur ki, çayların illik axımının korrelyasiya 

əmsallarının hamısı müsbətdir və 0,17-0,40 arasında dəyişilir. Bu ərazi çaylarının illik  
axımının əmələ gəlməsində yeraltı suların payının cuzi olması ilə izah oluna bilər.              

Beləliklə,  ərazi çaylarının  maksimal, minimal və orta illik su sərfləri sıralarının 
statistik  strukturunun  təhlili göstərir ki, müasir dövrdə bu sıraların əksəriyyəti 
bircins(stasionar)  və ya kvazistasionar  qəbul oluna bilər. Bu isə o deməkdir ki, axımın 
müxtəlif  təminatlı qiymətlərini hesablamaq üçün təsadüfi kəmiyyət modeli tətbiq oluna 
bilər. 
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Coğ.ü.f.dok., dosent Sənan Əzizov  
Lənkəran Dövlət Universiteti     
 senan.ezizov.1958@mail.ru 

 
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhali artımının 

dınamikası və ərazi fərqləri 
 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu Azərbaycan Respublikasının cənub şərqində - 
Xəzərin qərb sahili ilə Talış dağlarının arasında yerləşir. Onun ərazisi şimalda Aran 
iqtisadi rayonu sərhədindən başlayaraq, cənubda Astara çayına qədər uzanır. İqtisadi 
rayonun sahəsi 6,07 min km2, əhalisi isə 917,8 min nəfər (2017-cil il) olmaqla, respublika 
ərazisinin 7%-ni, əhalisinin isə 9,3%-ni təşkil edir. Ümumi əhalinin 247,9 min nəfər  
(27,1%-i) şəhərlərdə, 669,9 min nəfəri (72,9%-i) kənd yerlərində yaşayır. 

İqtisadi rayonda 8 şəhər,6 rayon, 14 qəsəbə, 156 kənd inzibari ərazi vahidləri və 
642 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Əhalinin orta sıxlığı hər km2-də 151 nəfərdir. Iqtisadi 

rayonun ərazisi yüksək səviyyədə mənimsənilməklə əhalinin sıx məskunlaşdığı 
regionlardan birinə çevrilmişdir. 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu özünəməxsus demoqrafik inkişaf xüsusiyyətlərinə 
malikdir. İqtisadi rayonda əhalinin məskunlaşması və onun demoqrafik vəziyyəti inkişafın 
təbii-tarixi xüsusiyyətlərindən, ictimai-iqtisadi və siyasi şəraitdən asılı olaraq inkişaf 
edərək dəyişməkdədir. 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin məskunlaşması cəmiyyətin inkişaf 
tarixinin bütün mərhələlərində dəyişikliyə məruz qalmışdır. Bu dəyişlik əhalinin artımına 
da təsir göstərmişdir. Məqalədə 1980-2017-ci illər arasında əhalinin sayının artımı 
müxtəlif dövrlərə görə müqayisəli təhlil olunmuşdur. Belə ki, 1980-ci ilin məlumatlarına 
görə iqtisadi rayon əhalisinin sayı 507,0 min nəfər olmuşdur. Həmin göstərici respublika 
əhalisinin 8,4%-ni təşkil etmişdir. Əhaliyə dair məlumatlar göstərir ki, əhalinin artımı 
əsasən təbii artım hesabına olmuşdur. Nəticə etibarı ilə iqtisadi rayonda əhalinin sayı 1,8 
dəfə artmışdır (Cədvəl 1). 

 
İqtisadi rayonun inzibati rayonları üzrə əhali artımının 

dinamikası (min nəfərlə) 
Cədvəl 1 

№ İnzibati rayonlar 
İllər 

1980 1989 1999 2009 2014 2017 

1 Lənkəran 138,0 149,3 190,3 205,7 2018,8 225,2 

2 Astara 57,3 62,8 85,4 96,2 102,6 106,5 

3 Masallı 134,2 152,4 173,0 197,2 211,9 221,5 

4 Lerik 38,0 51,5 63,8 74,5 79,7 82,8 

5 Yardımlı 34,0 39,9 49,0 58,1 62,4 65,2 

6 Cəlilabad 98,2 109,5 169,9 192,3 205,9 216,6 

7 İqtisadi rayon  üzrə 507,0 588,0 731,4 824,0 880,4 917,8 

8 Respublika üzrə 6028,0 7029,0 8016,2 8922,4 9477,1 9810,0 

 
1990-cı illərdən sonrakı iqtisadi-siyasi islahatlar həyata keçirilməsi nəticəsində 

demoqrafik proseslərdə müəyyən dəyişikliklər yaranmışdır. Əhalinin hər 1000 nəfərinə 
düşən doğum səviyyəsi 1980-cı ildə 33,1 nəfər, 1990-cı ildə 30,7 nəfər olduğu halda 
2017-ci ildə 13,4 nəfər olmuşdur (cədvəl 2). 
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Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin hər 1000 nəfərinə  
təbii artım əmsalı (nəfərlə)  

Cədvəl 2 
Inzibati 

rayonlar 

Illər 

1980 1990 2000 2017 

Doğulan  Ölən Təbii 

artım 

Doğulan  Ölən Təbii 

artım 

Doğulan  Ölən Təbii 

artım 

Doğulan  Ölən Təbii 

artım 

Lənkəran  36,4 7,3 29,1 29,9 5,2 24,7 14,4 5,1 9,3 15,4 6,1 9,3 

Astara  34,6 5,4 29,2 31,9 5,2 26,7 18,6 5,3 13,3 18,2 5,1 13,1 

Masallı 28,9 6,6 22,3 30,5 6,1 24,4 17,5 5,7 11,8 17,6 5,2 12,4 

Cəlilabad 31,7 6,0 25,7 33,2 5,8 27,4 18,3 4,3 14,0 22,3 4,6 17,7 

Lerik  33,9 5,5 28,4 33,3 7,0 26,3 23,3 6,0 17,2 18,2 4,8 13,4 

Yardımlı 33,1 3,8 29,3 37,1 6,4 30,7 27,8 5,7 22,1 21,8 4,9 16,9 

İqtisadi 

rayon üzrə 

33,1 5,7 27,4 30,7 5,7 25,0 18,9 5,6 13,3 18,6 5,2 13,4 

Respublika 

üzrə 

25,2 7,0 18,2 26,1 6,1 20,0 14,8 5,9 8,9 16,5 5,9 10,6 

 
Cədvəldən görünür ki, iqtisadi rayonda əhalinin təbii artım tempi respublika ilə 

muqayisədə yüksək olması ilə fərqlənir. Eyni zamanda regionun inzibati rayonları üzrə 
fərqlər vardır. Belə ki, ən yüksək təbii artım Cəlilabad (17,7 nəfər) və Yardımlı (16,9 
nəfər) inzibati rayonlarında, ən az təbii artım Lənkəran inzibati rayonunda (9,3 nəfər) 
müşahidə olunur. 

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda əhalinin təbii artımı nəticəsində bol əmək 
ehtiyatları cəmlənmişdir. İqtisadi rayonda əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, 
onun strukturunun təkmilləşdirilməsi üçün yüngül və yeyinti sənaye obyektlərinin 
genişləndirilməsi, onların yeni müəssisələrinin, xidmət sahələrinin yaradılması, 
ixtisaslaşdırılmış əvvəlki kənd təsərrüfatı sahələrinin (çayçılıq, çəltikçilik, sitrus 
meyvəçiliyi və s.) bərpa və inkişaf etdirilməsi zəruridir. Bununla yanaşı,iqtisadi rayonda 
əhalinin sosial iqtisadi vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına ehtiyac duyulur. Bu 
baxımdan “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisai inkişafı haqqında” qəbul 
edilmiş Dövlət Proqramları şübhəsiz Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunun da inkişaf 
etdirlməsinə səbəb olacaqdır. 

 
 

Coğ.e.n., dosent Rəşad Əliyev 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

Reshad-1974@mail.ru 
 

Lənkəran Xəzərsahili ərazilərinin təbii rekreasiya  
ehtiyatları və prespektivləri 

 
Lənkəran Xəzərsahili ərazisi Qızılağac körfəzindən başlayaraq İranla dövlət 

sərhəddinə qədər 78km, qərbdən-şərqə 5-14km uzanır, sahəsi  630km2-dır. Lənkəran 
rayonu Xəzər dənizinin qərb sahilində Lənkəran ovalığında yerləşir. Ovalıq dəniz 
səviyyəsindən -26,5m-dən başlamış 40-50m yüksəkliyə qədər çatır. Dəniz sahilində 
qumlar, balıqqulaqları, çaydaşları gözəl mənzərə yaradır. Düzənliklər isə akkumuliativ, 
abrazyon-akkumuliativ çöküntülərdən təşkil olunmuşdur. Qərbdən və cənub-qərbdən 
Talış dağları ilə əhatə olunmuşdur. Rayonda yayı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi 
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hakimdir. Rütubətli subtropik zona hesab olunan bu ərazi mülayim qışı, isti və quru yayı, 
yaz və payız aylarında yağıntıların düşməsi ilə seçilir. 

Qışda şimal-qərb və şimal küləkləri, yayda isə cənub-şərq və yerli küləklər 
səciyyəvidir. Rütubətli subtropik iqlimə malik olan bu rayonda günəşli saatların orta  illik 
miqdarı 2000-2150, günəş radiasiyasının illik miqdarı isə 125-130kkal/sm2-dir. Günəşli 
günlərin sayı 145-ə, tutqun günlər isə 85-ə çatır. Rayonda mövsüm dövründə günəşli 
günlərin təkrarlanması 65, iyul-avqust aylarında isə 78-84%- təşkil edir.  

Rayon zəngin bitki örtüyünə malikdir. Dənizsahili ovalıqlarda kolluqlar və çimərliklər 
əsas yer tutur. Dağətəyi zonanın meşələrində dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, azad, 
şümşad, ipək akasiyası və s. relikt ağaclar geniş yayılmışdır. Ərazinin  zəngin təbiəti 
burada müxtəlif növ heyvanların yayılması üçün şərait yaratmışdır. Burada Hirkan Milli 
Parkı yaradılmışdır.  

Rayon özünəməxsus landşaft ekzotikliyi  və təbiət abidələri ilə seçilir. Dənizsahili 
terrasdan sonra düzənlik meşələr və çəmənliklərin qərb və cənub-qərbdən möhtəşəm 
Talış dağları ilə əhatələnməsi burada özünəməxsus gözəllik yaradır. İstisu meşəlikləri, 

Xanbulançay, Hirkan dövlət qoruğu öz landşaft  ekzotikliyi ilə turistləri cəlb edən 
görkəmli yerlərdir. Bu yerlərdə özünəməxsus mənzərələri ilə seçilən təbiət  abidələri də 
vardır. Burada Xəzər sahilində yayılmış çaydaşları, yanar bulaqlar və s.  təbiət abidələri 
buraya gələn turistləri və qonaqları özünə cəlb edir. Hirkan qoruğunda üçüncü dövrdən 
qalmış relikt ağaclar saxlanılmışdır ki, bu da ekzotik səyahətlər üçün əlverişli ərazilərdən 
hesab olunur. Ərazi mineral  və termal sularla zəngindir. Rayonda mineral və termal 
suların ümumi debiti 662,4min l/sutkadan çoxdur. Bu sulardan Lənkəran müalicə 
ponsionatında, yerli əhəmiyyətli müalicə vannalarında istifadə olunur.  

Lənkəran rayonu bir çox tarixi-mədəni, memarlıq abidələri ilə seçilir. Abidələrin 
əksəriyyəti rekreasiya əhəmiyyətinə malik  olmaqla əsasən XII-XIX əsrə aiddir. Ərazidə 
qədim qəbirlərə, şəhər xarabalıqlarına, türbələrə, qala divarlarına, məscidlərə, 
hamamlara təsadüf edilir.Rayon ərazisi inkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsinə malikdir. 
Bakı-Astara dəmir yolu və ona paralel avtomobil yolları buradan keçir. Yük və sərnişin 
daşınması əsasən magistral xətlərlə həyata keçirilir.Xidmət sahələri arasında kommunal 
təsərrüfat əsas yer tutur. Əhalinin suyla tələbatı əsasən çaylar, bulaqlar vasitəsilə 
ödənilir. Ticarət xidməti rayonun inkişaf etmiş sahələrindən biridir. Şəhərlər və 
qəsəbələrdə müasir tələblərə cavab verən mağazalar və ticarət köşkləri tikilmişdir. 

Rayonda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli şərait vardır. Rütubətli subtropik 
zonada yerləşən əraziyə bol yağıntı düşür ki, bu da əkinçiliyin dəmyə şəraitində inkişaf 
etdirilməsinə imkan verir. Əlverişli iqlim rayonda ildə iki dəfə məhsul götürülməsinə 
imkan verir ki, bu da əhalinin və rekreasiya müəssisələrinin il boyu təzə meyvə-tərəvəzlə 
təmin edilməsində mühüm  əhəmiyyət kəsb edir. 

 
 

Riy.ü.f.dok., dosent Səlimə Mirzəyeva 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

Mirzayeva_Salima@mail.ru 

 
İqtisadi məsələlərin polumarkov dolalaşma prosesi ilə  tətqiqi 

 
İşdə müsbət sıçrayışlı, mənfi köçürməli təsadüfi gecikməli sıfır səviyyəsində 

saxlama ekranlı dolaşma prosesinin müəyyən  səviyyəyə çatma anı ilə bu səviyyədən 
sıçramanın boyunun birgə paylanması tapılmışdır. Bu cür qurulmuş Polimarkov dolaşma 
prosesləri xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən kütləvi xidmət 
nəzəriyyəsində, ehtiyatların paylanması nəzəriyyəsində və s. tətbiq oluna bilər.  
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          Tutaq ki,  PF,,  ehtimal fəzasında eyni qanunla paylanmış və bir-birindən asılı 

olmayan   ,2,1,, nnnn   təsadüfi kəmiyyətlər ardıcıllığı verilmişdir, burada 

  .,2,1,10,0,0  kP kkk   

Bu ardıcıllığın köməyi ilə aşağıdakı Polimarkov dolaşma prosesi qurulur. 
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0,  Polimarkov dolaşma prosesinin başlanğıc vəziyyətidir. Bu 

proses müsbət sıçrayışlı, mənfi köçürməli, təsadüfi gecikən arqumentli Polimarkov 
dolaşma prosesi adlanır. Bu prosesdən sıfır səviyyədə saxlama ekranlı təsadüfi proses 
düzəldək. Belə proses sıfır səviyyəsinə çatdıqdan sonra sıfır vəziyyətində proses yeni 

qiymət alana qədər qalır. Belə  t  prosesinə aşağıdakı stoxostik tənliyin həlli kimi 

baxılır: 

        .0
0

111 

t

udut   

Burada 0x  olduqda   1x  olur; 0x  olduqda   0x  olur. Bu proses müsbət 

sıçrayışlı, mənfi köçürməli, təsadüfi gecikməli sıfır səviyyəsində saxlama ekranlı 
dolaşma prosesi adlanır. Bu prosesin ilk dəfə müəyyən müsbət səviyyəyə çatma anının 
paylanması tapılmışdır. 
 
 

Biol.e.n., dosent Məmmədhüseyn Hüseynov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

mamed.h@mail.ru 
 

Lənkəran-Astara bölgəsi  biomuxtəlifliyində xurma (diospuros) cinsinə aid 
 qafqaz xurması (Diospyros lotus.L) növünün bioekoloji xüsüsiyyətləri 

 
Lənkəran-Astara bölgəsində biomüxtəlifliyinin zənginliyi torpaq-iqlim şəraiti, şaquli 

zonalılıq, yağmurun və günəşli günlərin çoxluğu və bir sıra digər amillərdən asılıdır. 
Bölgədə müasir ekoloji şəraitdə biomüxtəlifliyin fonunda nadir bitki novlərinin genetik 
ehtiyatlarının qorunması və davamlı istifadəsi üçün biekoloji xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsi problemi  nəzəri və praktik cəhətdən əhəmiyyətli olduğu üçün bu sahədə 
aparılan tədqiqatlar aktuallığını itirmir. 

Tədqiat işimizdə məqsəd xurma (Diospyros L.) cinsinə aid Qafqaz xurması 
(Diospyros lotus. L) növünün biekoloji xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. Xurma, Ebenaceae 
Vent.fəsiləsinə aiddir. Bu fəsilənin 7 cinsi və 290 növü vardır.  Bölğədə bitki örtüyü 

relyefdən, şaquli zonallıqdan asılı olaraq dəyişir. Dağətəyi 350-400 m dəniz 
səviyyəsindən yuxarı – aşağı üçüncü dövr Hirkan meşələri bitki örtüyünün növ tərkibinin 
zənginliyi ilə seçilir. Qafqaz xurması bitkisinin məhsuldarlığına istilik, işıq, havanın 
nəmliyi, yağıntılar, külək çox təsir edir. Fotosintez, tənəffüs, böyümə və inkişaf və s. 
proseslər üçün qeyd etdiyimiz amillər böyük rol oynayır. Mövsümdən asılı olaraq 
xüsusən temperaturun dəyişməsi bu növün həm inkişafına, həmdə məhsuldarlığına təsir 
göstərir. 

mailto:mamed.h@mail.ru
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Lənkəran-Astara bölgəsində Qafqaz xurması bitkisi üçün ən qorxulu ay dekabr-
fevraldır. Bu bitki nisbətən şaxtaya daha davamlıdır. Apardığımız müşahidələr göstərir 
ki, Qafqaz xurması çiçəkləməsi dövründə havanın temperaturunun 18-200C, meyvənin 
ilk böyümə dövründə isə 18-220C olması zəruridir. Torpaq rütubətlə təmin olunduqda 
yayın 400C istiliyində belə Qafqaz xurması bitkisi zərər çəkmədən inkişafını davam 
etdirir. Qafqaz xurması işıq sevən bitkidir, lakin o düz düşən günəş şüalarına tab gətirmir 
və nəticədə yarpaqlarda xloroplastların parçalanması müşahidə olunur. Qafqaz xurması 
bitkisi torpağa bir o qədər də tələbkar deyildir. Lakin o yüngül, qumlu gilli, humusla 
zəngin sarı dağ-meşə torpaqlarında yaxşı inkişaf edir. Münbit qatı qalın, qrunt suyu 
dərində yerləşən torpaqlarda bu bitki yaxşı inkişaf edir. Bərk, gilli və su keçirməyən 
torpaqlarda onun kökləri tez xəstələnir və xarici mühitə qarşı müqavməti azalır. 
Normadan artıq rütubət saxlayan torpaqlar da yararsız sayılır. Deməli özündə artıq su 
saxlayan yüngül torpaqlarda istifadə edilməlidir. Suvarmağı mümkün olan qumlu və 
çınqıllı torpaqlar narıngi üçün qiyməli sayılır. Belə torpaqlarda suvarma və gübrələməni 
istənilən vaxtlarda aparmaq mümkündür. Qafqaz xurması bitkisi başqa bitkilərə nisbətən 

həm havanın, həm də torpağın rütubətliyinə tələbkar bitkidir. Torpaqda və havada 
rütubətlik az olduqda çiçəkləmə intensivliyi nisbətən zəyifləyir, məhsul azalır və onun 
keyfiyyəti pisləşir. Qafqaz xurması bitkisi üçün həm il müddətində yağan yağıntıların 
miqdarının həm də bunların aylar üzrə paylanmasının böyük əhəmiyyəti vardır.Quru və 
isti küləklər Qafqaz xurması bitkisinə zərədəir. Güclü küləklər zoğları sındırır. Qafqaz 
xurması bitkisi torpaqdan su və onda həll olmuş qida maddələri alır. Torpağın fiziki-
kimyəvi xüsusiyyətləri də Qafqaz xurması bitkisinin məhsuldarlığına çox təsir edir. 
Keyfiyyətli və yüksək məhsul almaq üçün ən yaxşı torpaq narın torpaqdır. Suyu asan 
keçirən, üzvi maddələrlə zəngin, yumşaq torpaqda Qafqaz xurması bitkisi yaxşı bitir. 
Torpağın rütubətliyinin həddindən çox olması bitki üçün zərərdir. Lənkəran-Astara 
bölgəsində yağmur çox olsa da, ancaq onların əsas miqdarı lüzumsuz vaxtlara, yəni 
payız-qış və erkən yaz aylarına təsadüf edir. İyundan başlayaraq avqustun ortalarınadək 
demək olar ki, yağmurlar müşahidə edilmir. Buna görədə rütubətə tələbkar bitkilərin  
suvarılmasına təlabat artır. Bögədə vaxtsız düşən yağmurların artığıda zərərlidir. Belə ki, 
isti yay günlərindən sonra payızda yağmurlar başlayır, havanın temperaturu yüksək 
olduğundan ağaclar yenidən inkişaf edərək yaşıl hissələrini artırırlar. Bu hissələr də qışın 
şaxtaları düşənə kimi yaşıl qalır, möhkəmlənə bilmir və birinci şaxtalarda asanlıqla tələf 
olur. 

 
 

Coğ.ü.f.dok., baş müəllim Gülnarə Məmmədova  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

mammedova_gulnare@mail.ru 
 

Azərbaycanda daxili turizm inkişaflnda ekoloji problemlər 
 

Azərbaycanda daxili turizmin inkişafında ekoloji problemlərin öyrənilməsi müasir 

dövrdə aktual sayıla bilər. Son illərdə bölgələrdə kütləvi turizm hərakatının genişlənməsi, 
yeni istirahət mərkəzlərinin tikilməsi, dağlıq və dağətəyi meşəlik ərazilərin turizm-
rekresiya cəhətdən yüklənməsi ətraf mühitin qorunmasını mühüm məsələyə çevirmişdir. 
Ölkədə daxili turizmin inkişafı ətraf mühitə öz təsirini artırmışdır. Bu təsir regionlar üzrə 
müxtəlif olmaqla, əsasən dağlıq və dağətəyi bölgələri daha çox əhatə edir. Tədqiqatlar 
göstərir ki, respublikamızın daxili turizm bazarında Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Dağlıq 
Şirvan bölgələri daha intensiv mənimsənilmişdir. Bunlarla yanaşı Xəzər dənizi sahilləri 
yay mövsümündə ölkə vətəndaşlarının intensiv istifadə etdiyi ərazilərdir.  
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Azərbaycanda rekresiya cəhətdən meşə, meşə-çöl, dəniz sahili ərazilər üçün daha 
çox mənimsənilmişdir.Turizm baxımından istifadə olunan bölgələrdə əsasən meşələrə, 
iqlim konfortluğuna, dəniz sahili mövqeyə və digər təbii amillərə daha çox üstünlük 
verilir. Ölkədə turizm baxımından ən çox yüklənmə Xəzər sahillərində, alçaq dağlıq və 
meşə landşaftı olan ərazilərdə üstünlük təşkil edir. 

Belə ki, Xəzərin Nabran-Yalama, Abşeronun şimali ənənəvi turizm-istirahət yerləri 
olduğundan, bunlara rekreasiya yükü çoxdur. Araşdırmalar göstərir ki, mövsüm 
dövründə Nabran-Yalama sahillərində 5-8 m2 çimərlik sahəsi, 2-3 m2-ə qədər meşəlik 
düşür. Əgər çimərliklərin yüklənmə dərəcəsinin 8-15 m2, həmçinin hər nəfərə düşən 
meşəlik sahəsinin 20 m2-dən çox olmasını nəzərə alsaq, Nabran-Yalama sahillərində 
turizm yükü normadan xeyli yüksəkdir. 

Abşeronun şimal sahillərində, qismən Lənkəranın Xəzərsahili çimərliklərində və 
sahildən 5-10 km daxilə doğru daha çox mənimsənilmiş ərazilərin turizm-rekrasiya 
cəhətdən çox yüklənməsi ekoloji tarazlığın pozulmasına, meşə örtüyünün azalmasına 
səbəb olur. Onu da qeyd edək ki. Nabran-Yalama turizm bölgəsində mərkəzləşdirilmiş 

kanalizasiya sisteminin olmaması, məişət tullantılarının təkrar emalının aparılmaması 
ətraf mühitə daha çox ziyan vurur və landşaftın cəlbediciliyinə mənfi təsir göstərir. 
Bölgədə məişət tullantıları meşənin müəyyən yerlərində basdırılır, kanalizasiyalar yeraltı 
suları çirkləndirir. Digər tərəfdən də yerli əhalinin meşələrdə mal-qara otarması ekoloji 
gərginliyi daha da artırır. Belə acınacaqlı vəziyyət digər istirahət mərkəzlərində də 
müşahidə edilir. 

Şəki-Zaqatalada-Marxal, Bum, İlisu, Quba-Xaçmazda - Qəçrəş, Qonaqkənd 
meşəlik ərazilərində, Şamaxıda - Pirqulu, Çuxuryurd, Mədrəsə, Lənkəranda - İstisu, 
Xanbulançay, İbadi və digər istirahət mərkəzlərində rekreasiya yükü mövsüm dövründə 
normadan yüksək olur. Bu istirahət mərkəzinə gələnlərin əksəriyyəti ölkə vətəndaşlarıdır. 
Daxili turizm bazarını öyrənərkən aşkar etmişik ki, yay aylarında qeyd olunan istirahət 
mərkəzlərinə gələnlərin sayı çox olur. 

 
 

Baş müəllim Rəşid Qasımov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

 
İdarəediciləri hal tənliyinin sağ tərəfində və sərhəd şərtlərində, keyfiyyət 

meyarı oblastın sərhəddi üzrə olan xətti parabolik tənlik üçün  
optimal idarəetmə məsələsinin fərqlər approksimasiyası 

və onun requlyarlaşdırılması 
 

Bu iş parabolik tənliklər üçün optimal idarəetmə məsələlərinin fərqlər 
approksimasiyalarının yığılmasının tədqiqinə və onların requlyarlaşdırılmasına həsr 
olunmuşdur. 
Tutaq ki,  
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idarəedicilərə uyğun həlləridir.  
Fərqlər üsulunun vəziyyətə görə xəta qiymətləndirməsi üçün aşağıdakı teorem 

doğrudur: 
Teorem 1. Tutaq ki, (1)-(5) məsələsinin qoyuluşundakı şərtlər ödənilir. Onda 

istənilən V  və 
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Nəticə 1. Tutaq ki,          
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23h  olduqda yığılma sürətinin 

qiymətləndirilməsi  43hO ,  ~
2h olduqda isə  hO  olar. 

Fərqlər üsulunun funksionala görə xəta qiymətləndirməsi üçün aşağıdakı teorem 
isbat edilmişdir: 

Teorem 2. Tutaq ki, (1)-(5) məsələsinin qoyuluşundakı şərtlər ödənilir. Onda 

istənilən V  və 
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idarəediciləri üçün şəbəkə funksionalının xətası  
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bərabərsizliyi ilə qiymətləndirilir. 

Tutaq ki,   VJJ   :inf ,     hhhhh VJJ  :inf . Fərqlər üsulunun yığılması 

haqqında aşağıdakı teorem isbat olunmuşdur 
Teorem 3. Tutaq ki, (1)-(5) məsələsinin qoyuluşundakı şərtlər ödənilir. Onda (6)-

(10) şəbəkə idarəetmə məsələləri (1)-(5) məsələsini funksionala görə approksimasiya 
edir və yığılma sürəti üçün  
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qiymətləndirməsi doğrudur.  

Nəticə 2. Əgər  ~
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qiymətləndirmələri, əgər  ~
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21MhJJh   ,    
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h
 

210 . 

qiymətləndirmələri doğrudur. 
(6)-(10) fərqlər approksimasiyasının requlyarlaşdırılması prosesi aparılmış və 

idarəediciyə görə güclü yığılma isbat edilmişdir. 
 
 

Baş müəllim Şakir Həbibov  

Lənkəran Dövlət Universiteti 

hebibovshakir@gmail.com 

 

Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin tədqiqatçılıq 

qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi 

 

Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətinin inkişaf 

etdirilməsi ilə əlaqədar müəllim qarşısında  bir sıra suallar yaranır: 

-Tədqiqatçılıq fəaliyyətinə şagirdləri necə cəlb etməli? 

- Fikirləşmək, mühakimə yürütmək bacarığını onlara nece aşılamalı? 

-Nəticə çıxartmağı şagirdlərə necə öyrətməli? 

-Bütün bunlardan ötəri hansı effektiv metod və formalardan istifadə etməli? 

Apardığım araşdırmanın məqsədi məhz bu suallara cavab tapmaqdan ibarət 

olmuşdur.Düşünürəm ki,bu məqsədlə problemli təlim texnologiyasından istifadə 

olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır.Problemli təlimin aşağıdakı səviyyələrini qeyd 

etmək olar: 

Birinci səviyyə: Tədris materialının problemli izahı 

Bu səviyyədə aparıcı mövqe pedoqoqa məxsusdur.Tədris materialı şagirdlərə 

müəllim tərəfindən yaradılan problem şəkilində təqdim olunur. Problemin həllinin 

mümkün yolları, mühakimələrin ardıcıllığı şagirdlərə izah olunur. Müəllimin rəhbərliyi  ilə 

şagirdlər problemi həll edirlər.Bu zaman onlar problemin həllinin mərhələləri ilə tanış 

olur, nəticə çıxarmaq , qərar qəbul etmək bacarığına yiyələnirlər. 

İkinci səviyyə: Mini-tədqiqat tapşırıqlarının həlli 

 Bu səviyyədə müəllim problemi şərh edir . Onun həlli üçün  zəruri bilikləri göstərir. 

Şagirdlər onlara məlum olan biliklər əsasında  müstəqil olaraq  problemi həll edir və 

nəticə çıxarırlar. 

mailto:hebibovshakir@gmail.com
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Üçüncü səviyyə: Tədqiqat 

Şagirdlər öyrəndikləri tədris materialına aid  problemi özləri  müəyyən edir, dərsin  

məqsədinə uyğun problemi qoyurlar. Qavradıqları biliklərə istinad edərək problemi həll 

edirlər və nəticə çıxarırlar. 
Hesab edirəm ki,  problem məsələlərin həll etməklə  şagirdlərin tədqiqatçılıq  

qabiliyyətini inkişaf etdirməkdən ötəri onların fəaliyyəti aşağıdakı isiqamətlərə 
yönəldilməlidir: 

1. Problemin həlli zamanı şagirdlərə “Nəyə diqqət yetirmək lazımdır?”, “Burada 

ziddiyyətli olan nədir?”, “ Bu zaman necə hərəkət etmək lazımdır?” vəs. bu kimi  suallarla 
müraciət olunur . Bununlada şagirdlərdə  tədqiq olunmaqdan ötrü bir sıra suallar yaranır 

və onların fəaliyyəti bu suallara cavabların müstəqil axtarılmasına  yönəlir. 

2. Şagirdlərin fəaliyyəti ona yönəldilməlidir ki,onlar qavranılmış biliklərin kifayət 
olmadığını dərk etsinlər.Bu zaman şagird fərziyyələr irəli sürür, səbəb və nəticə 

əlaqələrini axtarır. 

3. Yaranan problemli şərait və yeni biliklərə ehtiyac şagirddə yeni izahat və 

fəaliyyət üsulu  axtarmaq həvəsi doğurur. Bununla da problemin həllinin yeni variantı 

meydana gəlir.  
4. Problemli şəraitin həllinin sonunda şagirdlərə tədqiqatın yekun nəticəsini 

çıxarmaq təklif olunur. 

Mini-tədqiqat aparmaqla çevrilmiş kvadrat tənliklər üçün  Viyet düsturlarının 
şagirdlər tərəfindən tapılması məsələsinə baxaq:  

Şagirdlərə bir neçə çevrilmiş kvadrat tənliyi həll etmək  təklif olunur. Hər bir tənlik 

üçün köklərin cəmi və hasilinin tapılması  onlara tapşırılır.  
Şagirdlərə belə bir tədqiqat  sualı ilə müraciət olunur:  

-Kvadrat tənliyin kökləri ilə əmsalları  arasında hansı əlaqəni görürsünüz? 

Şagirdlər tapılan ədədləri  tənliyin əmsalları ilə müqayisə edir və nəticə çıxarırlar. 
 
 

Baş müəllim Telman Bayramov  
Lənkəran Dövlət Universiteti   

bayramov.47@mail.ru 
 

İnsanın formalaşmasında coğrafi mühitin rolu 

 
İnsanların irqi, antropoloji, etnogenetik və s. formalaşmasında coğrafi mühit 

əvəzedilməz yer tutur. Bütün göstərilənlərlə yanaşı coğrafi mühit başqa bölmələrdə 

göstərildiyi kimi insanın törəməsində əsas yer tutur. Bu sahədə filosofların, 
coğrafiyaşünasların, bioloqların, antropoloqların, etnoqrafların və b. müəyyən 

tədqiqatları olsa da onları kifayətləndirici hesab etmək olmaz. Tarixçilərdən 

T.İ.Alekseyeva coğrafi mühitin insanların biologiyasına , xüsusilə mühitin tarixi 
mərhələlərlə insanların orqanizmlərinə biokimyəvi və fizioloji təsiri barədə qiymətli 

tədqiqatlar aparmışdır. Alimin tədqiqatında təbiət tarixinə, insanların paleocoğrafiyasına 
dair qiymətli məlumatlar da verilir.   

Ümumiyyətlə, aparılan təhlillərdən aydın olur ki, əlverişli təbii şərait insanın 

yaranmasının və fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Göstərilən prosesdə iki növ təsir 
mövcuddur: Mühitin insana və insanın mühitə təsiri. Mühit insana bioloji təsir etməklə 

morfofunksional, antropoloji, etnik və s. fərqlərin yaranmasında iştirak edir. Göstərilən 

təsirlər təbii ərazi və landşaft sistemləri ilə səciyyələnir. İnsanlar isə təbii şəraitə təsir 
göstərməklə onu dəyişdirir, antropogen transformasiya yaradırlar. Eyni zamanda 

insanlar antropogen mühitə uyğunlaşdıqca orqanizmlərində, antropometrik 

mailto:bayramov.47@mail.ru


 

19 
 

göstəricilərində müəyyən dəyişikliklər baş verir.       
İnsan cəmiyyətində, elmi - texniki nailiyyətlər inkişaf etdikcə, yeni sferanın - 

noosferanın intensivləşməsi ilə  insan daha mürəkkəb təsirlərə məruz qalır. Həmin sfera 
insanın yayıldığı məskunlaşma sahəsini genişləndirir, bununla yanaşı təbiətin ekstremal 
proseslərindən insanı xeyli mühafizə edir. İlkin dövrlərdə insanlar sosial mühitlə əlaqədə 
özlərinə qismən optimal yaşayış şəraiti yarada bilmişlər. İkinci, sosial mühit 
gərginləşdikcə insanların həyat tərzi mürəkkəbləşmişdir. Beləliklə, insanlarla təbiət 
arasında maddələr və enerji mübadiləsi mürəkkəbləşir. Ona görə də alimlərin landşaftın 
geokimyəvi və geofiziki şəraitinə uyğun olaraq maddələr və enerji mübadiləsinin tədqiqi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Cəmiyyətin ərazi təşkilini, məhsuldar qüvvələrin yerləşmə qanunauyğunluqlarını və 
onların coğrafi mühitə təsirininin öyrənilməsi müasir dövrdə daha çox konstruktiv 
mahiyyət daşıyır. Təbii-coğrafi şərait və ehtiyatların kompleks qiymətləndirilməsi, maddi 
və infrastruktur bazanın yerləşmə və inkişaf qanunauyğunluqlarının tədqiqi hərbi-siyasi, 
tarixi şəaitlə əlaqədar çox dəyişkən və dinamikdir. Ona görə də dəyişən geosiyasi 
mühitə, hərbi-siyasi duruma, regional iqtisadi məkana və coğrafi mühitin əhalinin 
səmərəli ərazi təşkili böyük əhəmiyyət kəsb edir. Coğrafi mühit anlayışı hər bir ölkənin, 
obyektin yerləşməsini, inkişafını müəyyən edən əsas kateqoriyadır.  

Coğrafi mühit Azərbaycanın coğrafi mövqeyində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu, 
ölkədə coğrafi mühitə təsir göstərən və hətta ekoloji vəziyyəti müəyyən edən regional 
ekoloji əhəmiyyətli obyektlərlə yaxınlıqla birbaşa bağlıdır. Respublikamızda yaranmış 
ekoloji problemlərə Ermənistanın köhnəlmiş atom elektrostansiyasının fəaliyyətinin 
yaratdığı problemləri, İranda atom sənayesinin inkişafını, Gürcüstanın və Ermənistanın 
metallurgiya müəssisələrinin zəhərli sənaye tullantılarının Cənubi Qafqazın ən 
əhəmiyyətli çaylarına axıdılmasını, dənizdə karbohidrigen hasilatı və transxəzər boru 
kəmərinin tikintisi ilə bağlı Xəzərin siyasi-ekoloji baxımdan çirkləndirilməsini, həmçinin 
nərə balıqlarının qorunub saxlanılması ilə bağlı yaranmış problemi, eləcə də 
Azərbaycanın füsunkar təbiətinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi və 
respublikamızın təbiətinin, coğrafi mühitinin qəsdən məhv edilməsi kimi xoşagəlməz 
halları qeyd etmək olar.  

Ən başlıcası iqlimin, xüsusilə temperaturun insan bədəninin termik 
nizamlanmasına təsirinin iqri fərqlərlə əlaqələndirmələri böyük maraq doğurur. Təbii 
şəraitin insanlara təsiri ilə yanaşı, sosial mühitin inkişafı əhalinin ictimai fəallığını 
artırmış, nəticə etibarı ilə məhsuldar qüvvələrin inkişafında da irəliləyişlər yaranmışdır. 

Müasir dövrdə inkişaf etmiş ölkələrdə ciddi ekoloji gərginlik yaranması (kimyəvi, 
radioaktiv və s.) mutagen effekt yaratmışdır. Fiziki və kimyəvi oyadıcılar insanlara 
birbaşa təsir göstərməklə yanaşı dolayı təsirlər də edirlər. Bəzi əyalətlərdə ətraf mühitin 
biogeokimyəvi xüsusiyyətləri insanın skletində də özünü əks etdirir. 

Coğrafi mühit insanlara daimi olaraq təsir göstərir, həmin təsirlər yerli şəraitdən 
asılı olaraq eyni irqi və eyni etnik birliklərdə də öz əksini tapır.  

 
 

Cтарший преподаватель Вахаб Габибов  
Лянкяранский Государственный Университет 

 
Об одной граничной обратной задаче типа управления для уравнения 

теплопроводности 
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при условиях 
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Здесь  0, T -заданные числа  ),0(2 TLV  -заданное множество, 

),(),( 2 TQLtxf   )(),(),,0()(),( 2 TQLtxqLxxK   -известные функции, )(t  -

управление , );,( txuu  -обобщенное решение задачи (2)-(4) из )(0,1

2 TQV  

соответствующее управлению )(t  . 

Задача (1)-(5) при ),(2 TOLV  тесно связана с граничной обратной задачей, 

заключающейся об определении функций   )(),,( ttxu   удовлетворяющих условиям 

(2)-(5) и дополнительному  интегральному условию 
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Функционал  (1)  выражает собой невязку в ),0(2 TL   соответствующей  

условию (6). 
В данной работе изучается вариационная постановка обратной задачи (2)-

(6),т.е. обратная задача типа управления (1)-(5). 
Корректность постановки задачи (1)-(5) в слабой топологии ),0(2 TL  

устанавливает 
Теорема 1. Пусть выполнены условия, принятые при постановке задачи 

(1)-(5) и V - выпуклое, замкнутое ограниченное множество из ),0(2 TL . Тогда 

множество оптимальных управлений задачи (1)-(5) 
                                     VJJJVV    :)(inf)(:  
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Дифференцируемость функционала (1) в ),0(2 TL  устанавливает. 

Теорема 2. Пусть выполнены условия, принятые при постановке задачи 

(1)-(5). 

Тогда функционал  (1) непрерывно дифференцируем по Фреше  на ),0(2 TL  и 

его градиент в произвольной точке  )(t ),0(2 TL  имеет вид 

                            );,()(  tJ   ,  Tt 0 . 

Необходимое и достаточное условие оптимальности в задаче (1)-(5) 
устанавливает 
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Теорема 3. Пусть выполнены условия , принятые при постановке задачи 

(1)-(5) и V - выпуклое множества из ),0(2 TL .Тогда для оптимальности 

управления Vt   )(  в задаче (1)-(5) необходимо и достаточно , чтобы 

выполнялось неравенство 

  0)()();,(
0

  dtttt

T

    ,  Vt  )(  . 

 
 

Müəllim Qalib Əmənov  
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Holosen əsrində Lənkəran-Astara təbii vilayətinin 
landşaftının dəyişməsi 

 

12 min il bundan əvvəldən bu günə kimi olan dövrü əhatə edən Holosen əsri 
Lənkəran-Astara təbii vilayətinin müasir təbiətinin formalaşması tarixində ən vacib və 
həlledici mərhələdir. Bu əsrin müxtəlif mərhələlərinin çöküntüləri, fauna, flora və mütləq 
yaş məlumatları landşaftda baş vermiş dəyişilikləri öyrənməyə əsas verir. Holosen iri 
Materik buzlaqlarının yox olması, dənizin transqressiyası, insanların təbiətdən sadə yolla 
qida əldə etməkdən onların istehsalına keçməsi kimi  böyük hadisələrlə əlamətdardır. 
Ladşaftın dəyişməsində Holosen əsrində baş vermiş iqlim dəyişmələri də böyük təsir 
göstərmişdir. 

Respublikamızın ayrı-ayrı regionlarının landşaftı bu və ya digər dərəcədə müxtəlif 
vaxtlarda müxtəlif  tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilməsinə baxmayaraq, Lənkəran-Astara 
təbii vilayəti bu baxımdan indiyədək hərtərəfli tədqiq olunmamışdır. Bununla əlaqədar 
olaraq vilayətin istinad kəsilişləri (Lənkərançay, Astaraçay, Viləşçay) bu baxımdan 
umumiləşdirilərək təhlil olunmuşdur. Həmin istinad kəsilişlərinin tərkibi zəngin bitki 
qalıqlarına, spor-tozcuqlarına, heyvan növlərinin sümük qalıqlarına, arxeoloji qalıqlara və 
s. malikdir. Bununla yanaşı  Holosen çöküntülərinin istinad  kəsilişlərində  müşahidə  
edilən basdırılmış torpaqlar bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Tədqiq olunan Holosen yaşlı çöküntülərdə müəyyən edilmiş basdırılmış torpaq qatı 
aşkar edilmiş və öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, gil, gillicə və basdırılmış 
torpaqların növbələşməsindən ibarət olub, qalınlığı 10-12 m arasında dəyişir və genetik 
baxımdan allüvial mənşəlidir. Həmin kəsilişlərdə 2-3 sayda basdırılmış torpaq qatı aşkar 
edilmiş və öyrənilmişdir. 

Lənkərançay, Astaraçay və Viləşcayın istinad kəsilişlərinin Holosen çöküntüləri 
litoloji və spor-tozcuq tərkibinə görə bir neçə təbəqəyə (polinozonaya) ayrılır. 

Holosenin ilk dövr (12-8 min il) çöküntülərinin litoloji tərkibində gilli fraksiyaların (60-
65%),  spor-tozcuq tərkibinə görə isə ot bitkilərinin yüksək faiz (55-60%) təşkil etməsi və 
həmçinintozağacı və iynəyarpaqlı ağac növlərinin iştirak etməsi burada nisbi soyuq iqlim 
şəraitinin mövcud olmasını sübut edir. 

Sonrakı mərhələlərdə Lənkərançay və Astaraçay kəsilişlərində sarı və qəhvəyi 
rəngə basdırılmış torpaq qatının tərkibində ot bitkilərinin gövdələrinin izləri, ağac 
qırıntıları və yerüstü fauna (Helix) qalıqlarına rast gəlinir. Bu flora qalıqları içərisində 
dəmirağacı, enliyarpaqlı ağcaqayın, akasiya, palıd, fısdıq ağacları üstünlük təşkil edir. 
Yenidən soyuqlaşma mərhələsində kol bitkilərinin (zirinc, böyürtikan kollarının) faizi 
aşağı düşmüş, ot bitkiləri isə üstünlük (55%)təşkil etməyə başlamışdır. Bəzi hallarda isə 
gillicə və qum layların tərkibində mütəmadi olaraq yerüstü fauna qalıqlarına rast gəlinir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, sonrakı dövrlərdə Lənkərançay, Astaraçay, Viləşçay 
kəsilişlərin alt hissəsindən üst hissəsinə doğru çəhrayı və ya açıq qırmızı rəngə 
basdırılmış torpaq qatlarının tərkibi bitki və heyvan sümükləri qalıqlarına daha çox rast 
gəlinir. Bu dövr çöküntülərin tərkibində tozağacı və iynəyarpaqlıların spor-tozcuqlarına 
tamamilə rast gəlinmir əvəzində istilik sevən bitkilərin tozcuqları üstünlük təşkil edir. Bu 
göstərir ki, Holosenin bu mərhələsində tədqiq olunan ərazilərdə isti-rütubətli landşaft-
iqlim şəraiti davam etmişdir. 

Beləliklə, Holosen əsrində Lənkəran-Astara təbii vilayətinin lsandşaft-iqlim şəraiti 
dəfələrlə dəyişmələrə məruz qalmışlar. 12-10  min ildən başlayaraq  Azərbaycanın 
(həmçinin sözügedən vilayətin) iqlimi üç dəfə nisbi istiləşmə, üç nisbi soyuqlaşma şəraiti 
ilə əvəz olunmuş, soyuqlaşma mərhələlərində bitki örtüyü  tərkibində tozağacı və 
iynəyarpaqlıların faizi yüksəlmiş, nisbi istiləşmə zamanı isə həmin bitki növləri ya 
tamamilə sıradan çıxmş və ya onların tək-tək nümayəndələri iştirak etmişdir. 

Cəlilabad, Masallı, Lənkəran və Astara zonasında bitki örtüyünün təqribən 50%-ə 
yaxını (dəqiq desək 48-49%-ni) ağac bitkilərindən dəmirağac, şərq palıdı, ağcaqayın, 

fısdıq və cökə ağacları meşə örtüyünün əsasını təşkil etməsi bu bölgədə insanların 
təsərrüfat fəaliyyəti daha intensiv inkişaf etsə də, yağıntıların çox düşməsi hesabına 
meşə örtüyü sürətlə formalaşmışdır və bu zaman meşə örtüyü kifayət qədər örtük təşkil 
etmişdir. Lakin Holosenin ortalarında ağac bitkilərinin faizi azalaraq onların yerində alaq 
otları taxıl kimilər, bağayarpağı, gicitkən kimi ot bitkiləri üstünlük təşkil etmişdir. Cəlilabad 
arxeoloji qazıntılarından götürülmüş nümunələrin tərkibində Holosenin ortasında taxıl 
bitkilərinin faizinin 25-30 %-ə qədər yüksəlməsi Holosenin ortalarından başlayaraq 
əkinçilik təsərrüfatlarının, xüsusi ilə taxılçılıq təsərrüfatının genişlənməsinin nəticəsidir.  

Lerik rayonunun hazırda əsasən palıd və az miqdarda vələs və fısdıq ağaclarından 
ibarət olan meşənin yuxarı sərhəddində Holosenin ortalarından (6-5 min il) palıd ağacı 
ilə birlikdə yüksək faiz təşkil edən (25%-ə qədər) fısdıq, ağcaqayın, cökə ağacları da 
iştirak etmişdir. Lakin hazırda bu böigədə cökə ağaclarına nadir hallarda, fısdıq 
ağaclarının təsərrüfat sahəsində daha geniş istifadə olunması asan olduğu üçün insanlar 
bu ağac növlərindən daha geniş istifadə etmişlər və buna görə hazırda bu ağac növləri 
kəskin azalmışdır. 

Beləliklə də zəngin bitki və heyvanat aləminə malik Lənkəran-Astara vilayətinin 
təbii landşaftı dəyişdirilərək geniş əkin sahələrinə malik antropogen landşaftlarına 
çevrilmişdir. 

 
 

Doktorant Ülkər Babayeva 
Lənkəran Dövlət Universiteti 
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Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində torpaqdan istifadə  
zamanı yaranan problemlər 

 

Dünyada əhalinin ekoloji təmiz məhsullarla təmin edilməsi olduqca aktual bir 
məsələdir. Ona görə ki, Yer üzərində təbii ekosistemlərin antropogen amillərin hesabına 
deqradasiyaya uğramasdı prosesi getmişdir. Antropogen amillər təkcə bütövlükdə təbii 
ekosistemlərə deyil, onun ayrı-ayrı komponentlərinə də təsir göstərmişdir. Müasir dövrdə 
ölkələrin əksəriyyətində antropogen amillərin təsiri nəticəsijndə torpaq fondu erroziyaya 
uğramış, onun münbitliyi azalmışdır. Bu isə öz növbəsində kənd təsərrüfatının 
məhsuldarlığının azalmasına səbəb olmuşdur. Dünyada kənd təsərrüfatının inkişafı üçün 
böyük iqtisadi potensiala malik ölkələrdən biri Azərbaycan Respublikasıdır. 
Respublikamızda isə mövcud olan fiziki-coğrafi vilayətlərin arasında isə ən böyük iqtisadi 

mailto:Babayevauka@gmail.com
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potensiala malik olan vilayət Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətidir. Lakin, bütün dünyada 
olduğu kimi bizim ölkəmizdə də, o cümlədən Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətində də 
antropogen amillərinin təsiri nəticəsiz qalmamışdır. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar 
və  rəsmi statistik məlumatların təhlili göstərir ki, vilayətin təbii ekosistemlərinə, o 
cümlədən torpaq ekosistemlərinə göstərilən antropogen təsirlər ildən ilə daha geniş 
miqyas almaqdadır. Ərazidə olan meşə ehtiyatları kəskin azalmış, kserofit və hirkan tipli 
meşələrin demək olar ki, məhv edilmişdir. Həm bu amil, həm də kənd təsərrüfatının 
ekstensiv inkişafı və plansız aqroekoloji tədbirlər vilayətdə qrunt sularının səthə 
qalxmasına, torpaqların fiziki və digər xassələrinin pisləşdirməklə deqradasiyaya 
uğramasına gətirib çıxarmışdır. Texnikanın düzgün istifadə  olunmaması, gübrələrin və 
digər vasitələrin düzgün tətbiq olunmaması o cümlədən suvarılma rejiminin düzgün təşkil 
edilməməsi torpaqların münbitlik xassələrini azaltmaqla erroziyaya qarşı müqavimətini 
zəiflətmişdir. Bu sadalanan amillər vilayətdə olan demoqrafik göstəriciləri də əlavə etsək 
problemin nə dərəcədə aktual olduğunu dərk etmiş olarıq. 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq yerinə yetirdiyimiz işdə əsas məqsəd 

Lənkəran fiziki-coğrafi vilayətinə mövcud olan kənd təsərrüfatına yararlı olan torpaqların 
qiymətləndirmək, aparılan monitorinq əsasında torpaqların mövcud  ekoloji durumunu 
araşdırmaq, onların münbitlik dinamikasını öyrənmək və torpağa antropogen təsirlərdən 
yaranmış tendensiyaları müəyyən etməkdən ibarətdir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi zəngin iqlim, bitki və relyef şəraiti  Lənkəran vilayətində  
özünəməxsus torpaq örtüyünün formalaşmasına səbəb olmuşdur. Beləki, Lənkəran 
vilayətində sarı dag meşə, podzollu-sarı, podzollu-sarı-qleyli, qəhvəyi, çəmən-qəhvəyi, 
boz-qəhvəyi və sair tipli torpaqlar geniş yayılmışdır. 

Torpaqların mövcud ekoloji durumunu araşdırmaq üçün müxtəlif illərə aid statistik 
göstəricilər analiz edilmişdir. Müxtəli illərin statistik göstəricilərinin təhlili göstərmişdir ki, 
regionun torpaq örtüyü meşələrin qırılması, yaşayış məskənlərinin genişlənməsi, kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaqların kəmiyyətcə azalması, keyfiyyətcə pisləşməsi baş 
vermişdir. Bildiyimiz kimi təbii və aqroekosistemlərin normal fəaliyyəti və yüksək 
məhsuldarlığı üçün torpaq örtüyünün böyük əhəmiyyəti vardır. Lakin həm təbii, həm də 
antropogen səbəblərdən bitki örtüyünün məhv olması, tərkibcə dəyişməsi və qrunt 
suların səviyyəsinin qalxması, iqlim şəraitinin dəyişməsi ilə birləşərək torpaq örtüyünə 
təsir göstərərək onu eroziyaya uğratmışdır. Nəticədə onun münbitlik dərəcəsi azalmışdır. 
Regionda antropogen amillərin təsirindən torpaqların münbitlik dərəcəsinin azalması baş 
vermiş və eyni zamanda müəyyən olunmuşdur ki, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 
bir hıssəsi şoranlaşmaya məruz qalmışdır. Bu isə vilayətdə becərilən bir çox bitkilərin- 
sitrus, subtropik, tərəvəz və s. məhsuldarlığının azalmasına gətirib çıxarmışdır. 
 
 

Dissertant Ülkər Fərzəliyeva 
Lənkəran Dövlət  Universiteti 

 
Xüsusi qradiyent hədli qeyri-stasionar kvazioptika tənliyi 

 
Xətti stasionar kvazioptika tənliyi, eləcə də kvant mexanikasının qeyri-stasionar 

həqiqi dəyişənli Şredinger tənliyi üçün başlanğıc sərhəd məsələsi kifayət qədər 
araşdırılmışdır.  Lakin qeyri-stasionar kompleks dəyişənli kvazioptika tənliyi nisbətən az 
öyrənilmişdir. Ona görə də müdafiə olunması nəzərdə tutulan iş məhz bu tipli məsələlər 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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Tutaq ki, D oblastı, n -ölçülü Evklid fəzası nE , Q - D oblastının kafi qədər hamar 

sərhəddi, 0T , 0L -veilmiş ədədlər, Tt 0 , Lz 0 ,   Dxxxx n  ,...,, 21 - ixtiyari 

nöqtə, 𝛺𝑧 = 𝑄 × (0, 𝑧),    ztDtz ,0,0  , 
TL ,Stz=Q × (0,t) × (0,z), S=Stz 

  oblastında ümumi həlli  ztx ,,   funksiyası ilə təyin olunan olan belə bir 

xüsusi qradiyent hədli qeyri-stasionar kvazioptika tənliyinə baxaq: 
 

  i
𝜕ѱ

𝜕𝑡
+ia0

𝜕ѱ

𝜕𝑧
 -a1(x) 

𝜕ѱ

𝜕𝑥
+ia2(x) 

𝜕2ѱ

𝜕𝑥2+a(x)ѱ+v0(x,t,z)ѱ+iv1(x,t,z)ѱ=f(x,t,z), (x,t,z)∈Ω        (1) 

                                          ,,,,,0, 0 Lzxzxzx                                     (2) 

                                 ,,,,0,, 1 Ttxtxtx                                        (3) 

                                               0S ,                               (4) 

Burada 1i  minimal vahiddir,  ztx ,,  - dalğa tənliyi və ya işıq dəstələrinin 

elektrik sahəsinin kompleks amplitududur, a0, a1-verilmiş sabitlərdir: 

a0> 0 ; 
a1> 0. 
 a2(x), a(x) – aşağıdakı kafi şərti ödəyən verilmiş həqiqi əmsallı dəyişən funksiyadır: 

 
   

,,,0 22

2
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dx
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dx

xda
xa  

  0,,,,0 210

0

 constx  ;               (5) 

Fərz edək ki, v0(x,t,z) və v1(x,t,z) aşağıdakı kafi şərtləri ödəyən həqiqi dəyişənli 

funksiyadır: 
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 zx,0 ,  zx,1 ,  ztxf ,,  funksiyaları isə aşağıdakı kafi şərtləri ödəyən kompleks 

dəyişənli funksiyadır: 
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                                               xa
dx

d
aL 

2

2

1 .                         (10) 

 (2)-(4) şərtləri (1) tənliyi üçün başlanğıc-sərhəd şərtləridir.  

Tərif: (1) tənliyin (2)-(4) şərtlərini ödəyən   ztx ,,    həlli onun ümumiləşmiş 

həlli adlanır. 
Verilmiş tənlik Şredinger tənliyidir. Şredinger tənliyi üçün başlanğıc sərhəd şərtləri 

bir sıra üsullarla tədqiq oluna bilər. Onlardan biri də Qalyerkin metodudur. Qeyd edək  ki, 
Qalyerkin üsulunda əmsallar həm x, həm də t dəyişənindən eyni zamanda asılıdır. 
Burada x-fəza dəyişəni, t-zamandır. 

Qalyerkin metoduna əsasən  ztx ,,   funksiyası 

ψ =ψN(x,t,z)=∑ 𝑐𝑘
𝑁𝑛

𝑘=1 (𝑡, 𝑧)𝑢𝑘(𝑥)                                                               (10) 
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şəklində  axtarılmasıdır. Harda ki, 

 𝑐𝑘
𝑁(𝑡, 𝑧)=[𝜓𝑁(∙, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷)                                             (11)  

aşağıdakı kafi şərti ödəyir: 

  i
𝜕

𝜕𝑡
[𝜓𝑁(∙, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷) + 𝑖𝑎0

𝜕

𝜕𝑧
[𝜓𝑁(∙, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷) -a1(x)  

𝜕

𝜕𝑥
[𝜓𝑁(∙, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷) +ia2(x)  

𝜕2

𝜕𝑥2
[𝜓𝑁(∙

, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷)  +a(x)  [𝜓𝑁(∙, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷) +v0(x,t,z)  [𝜓𝑁(∙, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷) +iv1(x,t,z)  [𝜓𝑁(∙

, 𝑡, 𝑧)]𝐿2(𝐷)=f(x,t,z), (x,t,z)∈Ω   (12) 

𝑐𝑘
𝑁=[𝜓𝑁(∙ ,0, 𝑧), 𝑢𝑘  ]𝐿2(𝐷)=𝜑0𝑘(z), 0 ≤ z ≤ L, k=1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅  

𝑐𝑘
𝑁(𝑡, 0)=[𝜓𝑁(∙, 𝑡, 0), 𝑢𝑘  ])=𝜑1𝑘(z), 0 ≤ t ≤ T, k=1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅                           (13)           

Burada 
 𝑓𝑘(t, z) =[𝑓(∙ ,0, 𝑧), 𝑢𝑘 ]𝐿2(𝐷)                                                                         (14) 

                𝜑0𝑘(z)= [𝜑0(∙, 𝑧), 𝑢𝑘  ]𝐿2(𝐷), 𝜑1𝑘(z)= [𝜑1(∙, 𝑡), 𝑢𝑘 ]𝐿2(𝐷), k= 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅                     (15) 

    Bu ümumi həllin korrektliyinin (varlıq, yeganəlik və dayanıqlılığının) araşdırılması 
və isbatı nəzərdə tutulmuşdur. 

 
 

Dissertant Cavidan Əliyev 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

cavidan99@list.ru 
 

Abşeron yarımadasında 2011-2012 ilinin ekstremal soyuq  
qışın intensiv yağıntılarının sinoptik analizi 

 
2011-2012 ilin qış mövsümü erkən və uzunmüddətli idi. Buna səbəb arktik mənşəli 

antisiklonların üzunmüddət qalması və onun sıxışdırması nəticəsində dalğalı siklonların 
Abşeron yarımadasına hərəkəti oldu. Bundan əlavə, şimal-şərqdən bəzən soyuq 
cəbhələr keçirdi. Coğrafi qışın meteoroloji qışdan fərqləndiyi üçün bu mövsümün 
başlanğıcını biz noyabr hesab edirik. Çünki məhz bu dövrdə bir neçə gün davamlı olaraq 
şaxtalar müşahidə olunurdu. Dərin yüksək ultraqütb çökəkliyi təsirindən Bakıda bütün 
meteoroloji məlumatlar tarixində ilk dəfə 7 noyabrda qar və çovğun müşahidə olundu. Üç 
gün ərzində 88 mm yağıntı düşdü. Bu isə aylıq  normadan üç dəfə çoxdur.  

Güclü yağıntıların pik nöqtəsi  24 yanvardan 08 fevrala kimi müşahidə olundu. 
Yağıntılar hər gün qeydə alınmışdı. Buna səbəb nəhəng Sibir antisiklonunun Asiyada 
uzun müddət qalması və bir neçə mərkəz əmələ gətirməsi idi. Onun kənarlarında tez-tez 
dalğalı siklonlar əmələ gəlirdi və Abşeron yarımadasında Sibir maksimumundan soyuq 
hava tez-tez  cənuba hərəkət edirdi, cənubdan isə bir qayda olaraq, həmişə istilik 
adveksiyası  baş verir. Bu cür “daimi görüşmə” bir-birini əvəz edən fəal cəbhələrin 
keçməsi ilə nəticələnirdi. Çünki Sibir antisiklonu çox dayanıqlı olub parçalanmırdı. Qeyd 
edək ki, 3 gündən artıq davam edən anomal hava təhlükəli meteoroloji hadisə hesab 
olunur. Əgər biz yuxarıda qeyd olunan müddətə nəzər salsaq, vəziyyətin nə qədər 
gərgin olduğunu görə bilərik.  

O dövrdəki qışın analizində  antisiklonların trayektoriyasına nəzər salaq. Belə ki, 

biz bu trayektoriyadan Abşeron yarımadası üçün güclü yağıntılar haqqında proqnoz verə 
bilərik. Xəritənin analizi göstərir ki, Abşeronda güclü yağıntılar düşməzdən 3 gün əvvəl 
antisiklon Sibir ərazisində, yada Kara dənizi üzərində  əmələ gəlir. Deməli, əgər biz 
şimalda antisiklonun əmələ gəldiyini,  gücləndiyini, yalının Qafqaza doğru uzandığını 
görürüksə, onda Abşeron yarımadasında 3 gün sonra intensiv yağıntıların düşməsi üçün 
təhlükə yaranır.   

Nəticədə 24 yanvardan 08 fevrala kimi 77 mm yağıntı düşdü. Əgər biz fevral ayının 
iqlim normasının 20 mm təşkil etməsini nəzərə alsaq, o dövrün yağıntılarının həqiqətən 
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ifrat dərəcədə çox olduğunu görə bilərik. 08 fevralda havanın temperaturu rekord 
göstəriciyədək enmiş və -110C təşkil etmişdi. Davamlı güclü şaxtalı şimal-qərb küləkləri 
nəticəsində Xəzərin Abşeron sahilləri buzla örtülmüşdü. Yağıntıların hər gün yağması 
stasionar antisiklonun uzun müddət qalması ilə bağlı idi. Bu səbəbdən qərb axını 
pozulmuş, bir qolu məcburi olaraq  arktik enliklərə daxil olub  orada temperaturu 
normadan çox qaldırıb, digər qolu isə cənubdan keçərək Abşerona daxil olurdu. Yerüstü 
sinoptik  xəritələrin  analizi göstərir ki, yarımadadan qərb və cənub-qərb siklonları ilə 
bağlı tez-tez fəallaşan cəbhələr keçirdi. Beləliklə, biz  stasionar antisiklonun əmələ 
gəldiyini gördükdə, Abşeron üçün intensiv yağıntılar proqnozunu üç gün qabaq verə 
bilərik. 
 

 
 

Şəkil  22.01.2012-12.02.2012  müddəti üçün meteoqramm 

 
 
 

Диссертант Бахруз Салимханов   
Professor Адалат Ахундов 

 Сумгаитский Государственный Университет 
Mektebsum9@mail.ru 

 
Определение коэффициентов в правой части системы 

эллиптических уравнений 
 

mailto:Mektebsum9@mail.ru
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Тогда решения задачи (1)-(2) при Dx  единственно и верно оценка 
условной устойчивости: 
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İQTISADİYYAT, AQRAR VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ 
 
 

İqt.e.d., professor Tərbiz Əliyev  
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu 

tarbiz.aliyev@bk.ru 
 

Azərbaycanın iqtisadi fəaliyyət sahələrində klasterlərin yaradılmasının 
sosial-iqtisadi əhəmiyyəti 

 
Qloballaşma prosesinin geniş vüsət aldığı şəraitdə dövlət, elm, təhsil və istehsalat 

arasında obyektiv motivasiya edilmiş tərəfdaşlığın formalaşması iqtisadiyyatın müasir 
mərhələdə inkişafının ümumi qanunauyğunluqları ilə şərtləşdirilmiş klasterlərin 
yaradılmasının vacibliyini ön plana çəkir. 

“Azərbaycan 2010: gələcəyə baxış”– İnkişaf konsepsiyasında, “Azərbaycan 

Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”da 
və “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsi”ndə də 
prioritet istiqamətləri içərisində iqtisadi fəaliyyət sahələrində klasterlərin yaradılmasının 
zəruriliyi qeyd edilmişdir.  

Yaxın və uzaq xarici ölkələrin klasterləşmə təcrübəsindən istifadə edərək 
Azərbaycanın aşağıdakı iqtisadi fəaliyyət sahələri: plastik kütlə, lak-boya, əczaçılıq, rezin 
məmulatları istehsalı, üzümçülük və şərabçılıq sferası, baramaçiliq, ipəkçilik və 
xalçaçılıq, zəfəran və zeytun, çayçiliq və çay emalı, tütün və tütün fermentasiya, mebel 
sənayesi, süd və süd məhsulları, qoz-fındıq emalı və satışı, nar və nar məhsulları, turizm, 
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları, mehmanxana, özəl səhiyyə və nəqliyyat 
üzrə ərazi və sahə klasterlərin yaradılmsı yüksək sosial-iqtisadi səmərə verə bilər.   

Həmin sahələr içərisində plastik kütlə, lak-boya, əczaçılıq, rezin məmulatları 
istehsalı üzrə klasterlərin yaradılması məsələsi öz aktuallığı ilə seçilir. Bu sahədə artıq 
ilkin addımlar atılmışdır.  

Fikrimizcə, yeni klasterlərin formalaşmasında və təşkilində ölkə ərazisində fəaliyyət 
göstərən aşağıdakı müəssisələr iştirak edə bilərlər: 

Plastik kütlə istehsalı üzrə: “Səlyan Plastik Kütlə Emalı” ASC, “Azboru”, “Az 
kompozit” MMC, “EL-Plastik” MMC, “Şimşək LTD” Firması, “Azertexnolayn” MMC-nin 
Polietilen məmulatları zavodu, “Az FP CO LTD” MMC, “SOCAR Polimer” MMC, eləcə də 
plastik kütlə istehsalı ilə məşğul olan fərdi sahibkarlar. 

Lak-boya istehsalı üzrə: “Sobsan” ticarət markası altında məhsul istehsal edən 
“DU Pont”, “Troy corporation” müştərək müəssisələri, “Karvan-L” kompaniyası, FAB, 
“Bilfa” kompaniyaları, “NB qrup” ASC, “Dizayn Cenay” Azərbaycan – Türkiyə müştərək 
müəssisəsi, “POKOL” MMC və fərdi sahibkarlar. 

Rezin-texniki məmulatlar istehsalı üzrə: Qaradağ rayonunda “Rezin məmulatları 
zavodu” ASC, Xırdalan rezin məmulatları zavodu, Mingəçevir sənaye parkında 
yaradılacaq rezin-məmulatlar zavodu, həmin məhsulu istehsal edən kiçik müəssisələr və 

fərdi sahibkarlar. 
Əczaçılıq (dərman vasitələri) üzrə: “Azər Farm” MMC, Pirallahı qəsəbəsində inşa 

edilən “Caspian pharmed” MMC, Baki kimya əczaçılıq zavodu, Sumqayıt Kimya 
Sənayesi Parkının nəzdində Yaponiya və İİR ilə birgə tikilməsi nəzərdə tutulan yeni 
dərman zavodu, Neftçala Yod-Brom zavodu, Şpris zavodu və fərdi sahibkarlar. 

Yeni yaradılacaq klasterin özəyi, yəni bütün müəssisələrin fəaliyyətini koordinasiya 
edən müəssisə adətən son məhsul buraxan, nizamnamə kapitalı yüksək olan firma 
hesab edilir və iştirakçıların yekdil qəbul etdiyi qərar əsasında formalaşır. 

mailto:tarbiz.aliyev@bk.ru


 

29 
 

Qeyd edilən iqtisadi fəaliyyət sahələrində yaradılacaq klasterlərin idarə olunan 
sistemlərində köməkçi təsərrüfatların təmərküzləşməsi nəticəsində yaradılacaq vahid 
qeyri-istehsal təyinatlı, ixtisaslaşan idarə orqanının xidmətlərindən müştərək istifadə 
etmək imkanı yaranacaqdır.  

Klasterin tərkibində yaradılan ixtisaslaşdırılmış təmir sexlərində, İKT-nin bazasında, 

avtomatik idarəetmə sisteminin (AİS) tətbiqi izafi xərclərin azalmasına təminat yaratmış 

olacaqdır. 

Klaster iştirakçılarının təmir xidmətlərinin mərkəzləşdirilməsi yüksək kumulyativ 

səmərə əldə etməyə imkan yaradır ki, o da aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

nəticəsində gerçəkləşir: 

- təmir müddətinin proqnozlaşdırılması üçün daha müasir diaqnostik avadanlığın 

istifadəsi; 

- avadanlıqların mərkəzləşdirilmiş qaydada təmirini həyata keçirən vahid 

ixtisaslaşdırılmış sahənin yaradılması; 

- avadanlıqların konstruksiyalarının təkmilləşdirilməsi üzrə işlərin planlı şəkildə 

həyata keçirilməsi; 

- təmir edilən avadanlıqların və məmulatların əvəzləşdirilməsi fondunun 

yaradılması hesabına hissələr və aqreqat təmiri üsulunun geniş tətbiq edilməsi; 

- podrad işlərinin azaldılması hesabına təmir briqadalarının işinin bərabər 

qaydada təşkili; 

- təmir üçün iri partiyalarla daxil olan sifarişlər hesabına topdansatış güzəştə nail 

olmaq; 

- yüksək ixtisaslı ustaların rəhbərliyi altında mobil növbətçi təmir briqadalarının 

yaradılması; 

- klasterin hər bir iştirakçısının satın almağa imkanı olmayan unikal 

dəzgahlardan istifadə; 

- təmir üçün ixtisaslaşdırılmış lövhənin, avadanlğın, və qurğuların (alətlərin) 

işlənilməsi və tətbiq olunması; 

Bütün bunlarla yanaşı neft-kimya təyinatlı klaster çərçivəsində, kumulyativ səmərə 

nəzərə olunmaqla, təmir işlərinin mərkəzləşdirilməsi “avadanlığı layihələndirən – 

avadanlığı hazırlayan – avadanlığın vəziyyətinə nəzarət edən – təmir tədarükçüsü 

– təmiri həyata keçirən” sxeminin tətbiqinə də münbit şərait yaratmış olacaqdır. 

Təşkil ediləcək neft-kimya klasteri çərçivəsində mərkəzi kimya laboratoriyasının 

mərkəzi anbarın, vahid daxili nəqliyyat sisteminin yaradılması da mövcud xərclərin 

qənaətlə istifadəsinə təminat yaradacaqdır.  
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Azərbaycanın transregional layihələrdə iştirakının əsas prioritetləri 

 

Azərbaycan üçün mühüm rol oynayan və əhəmiyyət kəsb edən Xəzər regionu 

Avropa İttifaqı üçün enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında  vacib əhəmiyyət kəsb 

edir.Beləliklə, Azərbaycan və Qazaxıstan Avropanın Qonşuluq siyasəti, Şərq tərəfdaşlığı 

və digər proqramlarında iştirakı bu regionun Qərbə inteqrasiya yolunda olmasını bir 

daha sübut etdi.  

Xəzər regionunda Avropa İttifaqının maraqlarının günü gündən artması digər 

geoiqtisadi və geosiyasi faktorlarla yanaşı, regionun enerji resursları ilə zəngin olması ilə 
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birbaşa əlaqədardır. Avropa İttifaqının karbohidrogen resurslarına olan tələbatının 50%-

dən çox hissəsi idxal vasitəsilə ödənilir.TANAP, yəni Trans Anadolu Qaz Boru Kəməri 

layihəsi üzrə müqavilə 2016-cı ilin 26 iyun tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində 

baglanmışdır. TANAP layihəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin payı 

80%, Türkiyə şirkətləri olan BOTAŞ və TPAO-nun birlikdə payı 20% təşkil edir. Həmin 

layihəyə görə genişlənmiş Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin Avropada bir neçə kəmərlə 

koordinasiyası planlaşdırılıb. Həmin qaz boru kəməri vasitəsi ilə respublikanın təbii qazı 

Türkiyənin şərqindən qərb sərhədlərinədək nəql edilməsi nəzərdə tutulub. Proyektin 

müəyyən edilmiş dəyəri 7 milyard ABŞ dolları olaraq hesablanıb və 5 il müddətində 

layihənin icrasının başa çatacagı gözlənilir. Tikiləcək boru kəmərinin köməyilə 

Azərbaycan qazının 10 milyard kubmetri Bolqarıstan və Yunanıstan vasitəsi ilə Avropa 

ölkələrinə, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə ötürüləcək. Qazın ötürüləcəyi boru 

kəmərinin keçiricilik  qabiliyyətinin uygun  olaraq 2020-ci ildə 16 mlrd kubmetrə, 2023-cü 

ildə 23 mlrd kubmetrə, 2026-cı ildə isə 31 mlrd kubmetrə yüksələcəyi müəyyən edilib. 

Trans-Adriatik Qaz Boru Kəmərinin (TAP) tikilməsi Yunanıstanın paytaxtı Afinada imzala 

qoyulmuş 13 fevral 2013-cü il tarixdə dövlətlərarası müqaviləyə görə başlanmışdır. Qeyd 

etdiyimiz layihənin ən mühüm məqsədi “Şahdəniz-2” yatağının “Mərhələ-2” proyekti üzrə 

Avropa ölkələrinə qazın ötürülməsi üçün boru kəməri inftrastrukturunun yaradılmasıdır. 

Həmin boru kəməri Yunanıstanın 478 km, Albaniyanın 209 km sahəsindən keçməklə 

Adriatik dənizinin dərinliyi boyunca 109 km uzanaraq İtalyanın Brindizi portuna qədər 

çatdırılacaq. Trans-Adriatik Qaz Boru Kəmərinin TAP proyektinin səhmdarları hər birisi 

42,5% çəkiyə malik olan “AXPO” və “Statoil” transmilli korporasiyaları və 15% paya 

sahib olan “E.ON Ruhrgas” korporasiyasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki Cənubi Qafqaz 

kəmərinin istismarı ilə  Türkiyəyə nəql olunacaq qazın illik həcmi 12,6 milyard kubmetrə 

qədər  çatdırılması nəzərdə tutulub. TANAP proyektinə qoyulacaq 45 milyard dollar 

həcmində investisiyanın 25 milyard dollardan çox hissəsi Azərbaycan və Gürcüstan 

iqtisadiyyatların inkişafı üçün yatırılacaq. “Şahdəniz-2” qaz yatağının 1-ci və 2-ci 

fazalarının istismarından 200 milyard dollar mənfəət alınması nəzərdə tutulub.Nisbətən 

yeni hesab edilən Xəzərin “Şahdəniz-2” qaz yatagından qazın təzə boru kəməri ilə 

dünya bazarında realizə edilməsi Azərbaycanda postneft dövrünün yeni imkan və 

perspektivlər yaradan qaz dövrü ilə əvəz edilməsi anlamına gəlir. TANAP qaz  boru 

kəməri onun inşa edildiyi ərazilərdə yeni iş yerlərinin açılması və sərmayə qoyuluşları  ilə 

biruzə olunacaq.  Misal kimi qeyd edə bilərik ki, Yunanıstanda 2000 yeni iş yerləinin 

yaradılacagını, Albaniya iqtisadiyyatına 1 milyard avro, Yunanıstan iqtisadiyyatına 1,5 

milyard avro sərmayə qoyulacağıını vurgulamaq  olar.  Məlum olan qaz ehtiyyatları ilə 

Azərbaycan Avropa dövlətlərinin 10 il müddətində qaza olan tələbatlarının əsas hissəsini 

ödəyə bilmək qabiliyyətinə malikdir. Müəyyən olunan və kəşf olunan Azərbaycanın qaz 

ehtiyatlarının təkcə bu həcmdə oldugu demək deyildir. Ölkəmizin Avropa üçün 

əhəmiyyətini bir daha onunla müəyyən olunur ki, Xəzər regionunun başqa ölkələrinin 

enerji ehtiyatlarının Rusiya ərazisindən keçməməklə Azərbaycanın köməyi ilə,məsələn 

Qazaxistan qazının tranzit olaraq Avropaya çatdırılması imkanlarının mövcudluğudur. 

Tranzit ölkə kimi Azərbaycan bu layihədən faydalanaraq külli miqdarda gəlir və valyuta 

ehtiyatlatına sahib ola bilər. Fikrimizcə, ölkəmizin ərazisindən keçən beynəlxalq 

nəqliyyat dəhlizləri nəqliyyat sisteminin inkişafının əsas prioritetlərindən olmaqla yanaşı, 

ölkənin iqtisadiqüdrətinin artırılmasına yönəldilmiş müstəqil sahəyə çevrilməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 

formalaşması məqsədilə yüklərin və sərnişinlərin ölkə ərazisində maneəsiz hərəkətinin 

təmin edilməsi üçün Avropa-Asiya nəqliyyat sistemlərinin inteqrasiyası məqsədilə 

nəqliyyat infrastrukturunun razılaşdırılmış şəkildə inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat 

proseslərinin optimallaşdırılması, daxili daşımalarda milli nəqliyyat şəbəkəsinin 
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yüklənmə dərəcəsinin artırılması və mövcud ehtiyyatlardan daha səmərəli istifadə 

edilməsi hesabınayük və sərnişin daşımaları tariflərinin aşağı salınması üçün şəraitin 

yaradılması, beynəlxalq turizmin inkişafına yardım edilməsi çox zəruridir. Avropanın təbii 

qaza olan tələbatının ödənilməsi məqsədilə Avropa İtifaqı üçün prioriteti layihələrdən biri 

olan “Cənub dəhlizi”layihəsi çərçivəsində Trans-Anadolu Boru Kəməri layihəsi 

(TANAP)realizə olunacaq və bu boru kəməri vasitəsilə Xəzər regionunda  (Qazaxıstan, 

Türkmənistanda, Azərbaycanda), Yaxın Şərqdə (İraqda, İranda) və Şimali Afrikada 

(Misirdə) hasil ediləcəktəbii qazın Mərkəzi və Qərbi Avropa ölkələrinə çatdırılması 

planlaşdırılır. 

Azərbaycanın “Şahdəniz-2” layihəsi çərçivəsində hasil ediləcək təbii qazın 

Avropaya çatdırılması üçün “Şahdəniz” konsorsiumu tərəfindən son iki il ərzində bir neçə 

variantı nəzərdən keçirilmiş və nəticədə Trans Adriatik Boru Kəməri (TAP) seçilmişdir. 

Uzunluğu 870 km olacaq TAP kəməri Azərbaycan qazını Türkiyə, Yunanıstan və 

Albaniya ərazisi ilə İtaliyaya nəqlini təmin edəcəkdir. Hazırda layihə üzrəqaz alıcıları ilə 

müqavilələrin imzalanması prosesi başa çatdırılır və ilkin mərhələdə bu kəmər vasitəsilə 

ildə 10 milyard kub-metr,daha sonra isə 20 milyard kub-metr həcmində təbii qazın 

Avropaya çatdırılması təmin olunacaq. 

Nəqliyyat sektorunun inkişaf siyasətinin prioritetləri aşağısakılardan ibarət 

olacaqdır: 

- nəqliyyat sisteminin davamlı və tarazlı inkişaf etdirilməsi; 

- ölkə ərazisində beynəlxalq və tranzit dəhliz və yolların,eləcə də ölkənin 

regionlararası,şəhər və rayondaxili yol-nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı; 

- Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat-kommunikasiya trafikinin və əsas 

nəqliyyat vasitələrinin dünya standartlarına uyğun modernləşdirilməsi və 

müasirləşdirilməsi əsasında milli nəqliyyat-yol sisteminin dünya kommunikasiya 

məkanına inteqrasiyası; 

- Xəzər dənizində etibarlı multimodal nəqliyyat sisteminin yaradılması, liman, 

dəniz ticarət donanması və dəmir yollarında güzəştli tariflər əsasında cəlbedici 

loqistik sxemlərin və ən qısa transkontinental marşurutlarının tərtib edilməsi və 

tətbiqi; 

- Azərbaycan ərazisində, xüsusilə limanlarda xüsusi iqtisadi zonaların 

yaradılması, burada yüksək informasiya-kommunikasiya təminatlı nəqliyyat 

loqistika mərkəzlərinin təşkili. 
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Forecasting of qualitative characteristics of oil reservoirs 

 

In recent years, numerous geological and geophysical surveys have been conducted in 

Azerbaijan in connection with the prospect of exploration of oil and gas deposits at great depths, 

but this still remains one of the most important issues for the development of scientific criteria 

that can serve as a basis for the development of geological exploration. In particular, since 

numerous data on the characterization of oil and gas content of Azerbaijan's productive 

reservoirs [2, 3] are characterized by non-linearity, inaccuracies and other complex factors, then, 

in contrast to the classical approaches to forecasting these indicators, it is more appropriate to 
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use fuzzy logic. In our study, the goal was to obtain fuzzy "some-how" rules of dependence on 

fuzzy clustering of vector forecasting of reservoir functions. 

As a result of our researches were established that using the methods of an artificial neural 

network and fuzzy models for vector time series, it is possible to predict the qualitative indicators 

of oil and gas deposits with high accuracy [4]. 

In particular, the vector forecasting of hydrocarbon reservoirs quality indicators in the 

South  

Caspian basin was carried out according to the fuzzy Sugeno model, and preliminary 

experiments on the method of subtractive clustering were performed to select the number of 

membership functions when predicting the properties of fields [1]. 

It was also shown that high porosity in relatively deep layers allows predicting the 

possibility of oil and gas deposits. At the same time, the analysis of petrophysical data of rocks 

and, the application of the model of variation of limits, showed that in some cases this regularity 

was disturbed by physical and geological features. 
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Fuzzy petrophysical models and reliability issues of  

forecasting oil and gas reservoirs 

 

As is known, the recognition of productive horizons within of oil and gas deposits is based 

on assessments of reservoir's filtration-capacitance properties, the values of which determine 

the nature of pore space and fluid saturation. In this case, the main source of information about 

the filtration-capacitive properties is the results of well logging and core data [2, 3]. 

At the same time, considering that natural reservoirs are characterized by a multitude of 

parameters, such as tortuosity and the shape of the cross section of pore channels, the 

thickness of the layer of bound water, etc., which can not be strictly determined thru laboratory 

experiments. So, petrophysical models based on data of core researching can not be considered 

flawless. 

Another major problem in petrophysical modeling is the effect of scattering of experimental 

data in the phase space of parameters, inexplicable by calculation’s or measurement's errors. 

Fuzzy petrophysical models as the most optimal, from the point of view of the 

representation of the polygons scattering experimental data and phase space parameters should 

be considered as try to avoid the above problems. 

This particular type of models is realized through fuzzy values described by the 

membership function and fuzzy relationship between the system of physico-geological 

parameters. The indistinctness of the parameters is determined by the heterogeneity of the 

geological objects (productive reservoirs) under study with respect to the parameters under 

consideration and is expressed in the form of quantitative estimates of reliability. All this allows 

us to eventually predict the reliability of graphical images based on the distributions of the 

reliability of the initial data and the relationships between the parameters [4]. 

Accordingly, the forecast itself is realized in the form of a fuzzy model of the parameter 

distribution, in which for each spatial point the distribution of possible values is described, with 

an estimate of their reliability [1]. The negative side of this approach is the need to store and 

operate a large amount of information, as well as its unconventionality. Unconventionality is 

compensated by a high degree of visibility and the ability to reaching for each forecast 

parameter the distribution of its reliability by possible values. Accordingly, the obtained fuzzy 

models allow us to estimate the availability of the initial information of the implemented images 

and, thus, perform the expertise on the level of confidence, regardless of the type of geological 
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models. The storage and processing of a large array of petrophysical data became possible 

thanks to a specific petrophysical database, organized using modern software tools. 

The most suitable software for this is the Oracle platform, with the operating system Oracle 

Linux Server 7.4. This system allows you to create, store, modify and archive huge data sets 

(Big Data), as well as cover standard methods of professional work with relational database 

management systems (Database Management Systems). 

Communications with the Oracle database are carried out using standard Open Database 

Connectivity (ODBC) methods and an appropriate API. 
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Dövlətin Ərzaq  Strategiyasının həllində  qida təhlükəsizliyi  amilinin rolu  
 

Qida məhsullarının istehsal tempi dünya əhalısinin artım sürətindən geri qalır. 
Müasir dövrdə  ictmai-siyasi quruluşundan və idarəetmə sistemindən asılı olmayaraq hər 
bir dövlətin qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biri əhalinin təhlükəsiz ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı şəkildə təminatı olmuşdur. Bu məsələ problem olaraq bu gün də öz 
aktuallığını itirməmiş, əksinə, daha da ciddiləşmişdir. Yəqinliklə demək olar ki, istənilən 
dövlətin qarşısında duran çoxsaylı vəzifələr arasında ölkə əhalisinin təhlükəsiz ərzaq 
məhsulları ilə etibarlı təminatı məsələsi xüsusi yer tutur. Dövlət bu sahədə ciddi addımlar 
atır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İ. Əliyev 13 noyabr 2017-ci il tarixli 
“Respublikada Ərzaq təhlükəsizliyi Ağentliyi yaradılması barədə” imzaladığı sərəncama 
əsasən ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin həllini  diqqət mərkəzində saxlamış və 
bu məsələnin gələcək nəsillər üçün olduqca vacib və aktual olduğunu nəzərə alaraq 
ərzaq təhlükəsizliyi məsələsini  dövlətçilik strategiyasının əsas elementləri sırasına daxil 
etmişdir.  

Əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatı məsələsi dövlətin iqtisadi 
strategiyasının əsas komponenti kimi daim diqqət mərkəzində saxlanılır və bu 
istiqamətdə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının regionlarının 
sosial-iqtisadi inkişafı üzrə həyata keçirilmiş birinci Dövlət Proqramı bu sahədə böyük 
uğurların qazanılmasına şərait yaratmışdır. Ölkə Prezidentinin 14 aprel 2009- cu il tarixli 
Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın yerinə yetirilmişdir. Bundan əlavə, möhtərəm 
Prezidentin 25 avqust 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiqlənmiş ”2008-2015-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 
Proqramı” da uğurla icra olunur və ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 13 noyabr 2017-ci il tarixdə imzalanmış sərəncamda 
2017 – 2025 illərdə Çayçılığın inkişaf etdirməklə, əhəlinin daxili ehtiyatlar hesabına çay 
məhsulları ilə təminatı nəzərdə tutulur. Əminliklə demək olar ki, Dövlət Proqramlarının 
icrası  ərzaq təminatı sahəsində cəmiyyətdə uğurla davam etdirilmiş və bu iş daha da 
inkişaf etdiriləcəkdir. 

Son dövrlərdə dünyada baş verən ekoloji və klimotoloji dəyişikliklər, kənd 
təsərrüfatı istehsalına yararlı torpaq və su resurslarının erroziya proseslərinin 
sürətlənməsi, habelə dünya əhalisinin artım tempi ərzaq məhsullarına qlobal tələbatın 
yetərincə ödənilməsində ciddi problemlərə səbəb olmuşdur.. Bunlar ərzaq təhlükəsizliyi 
və ərzaq keyfiyyəti göstəriciləridir. 

mailto:asad.nuriyevlankaran@mail.ru
http://www.xalqqazeti.com/index.php?lngs=aze&cats=7&ids=28352&lng=aze


 

34 
 

Təhlükəli qida məhsulunun təhlükəlilik səviyyəsi onun tərkibində qalan təhlükəli 
faktorlarla ölçülür.  

Təcrübə göstərir ki, təhlükəli qida məhsullarına qarşı mübarizə tədbirlərinin ancaq 
istehlak bazarlarında həyata keçirilməsi, yəni artıq istehlak bazarına daxil olmuş hazır 
məhsulun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlər bir o qədər də 
səmərəli olmamış və qida təhlükəsizliyinin idarəedilməsi mexanizmi kimi özünü 
doğrultmamışdır. Qida təhlükəsizliyinin etibarlı təminatı kompleks yanaşma tələb edir və 
istehlak bazarında hazır məhsula nəzarət etməkdənsə, qida məhsulları istehsalı 
zəncirinin bütün mərhələlərində məhsulun zərərsizliyini şərtləndirən qida təhlükəsizliyinin 
idarəedilməsi mexanizmlərinin yaradılmasını və tətbiqini zəruri edir.  

Hazırki dövrdə insan orqanizmi üçün tam təhlükəsiz qida məhsulu dedikdə, 
tərkibindəki qida maddələrinin orqanizmə heç bir mutagen, kanserogen və digər mənfi 
təsir göstərmədiyi qida məhsulu başa düşülür.  

Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsində həyata keçirilən dövlət tədbirləri ilə yanaşı, 
ərzaq məhsullarının istehsalçıları, emalçılar, ərzaq məhsullarının ticarəti ilə məşğul olan 

təsərrüfat subyektlərinin üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Yuxarıda haqqında 
danışdığımız qida təhlükəsizliyinin idarəedilməsi mexanizminə əsasən məhz ərzaq 
istehsalı zəncirinin iştirakçıları qida təhlükəsiziliyinə görə cavabdehdirlər. İstehsalçılar və 
ticarətçilər öz fəaliyyətlərində qida məhsullarının təhlükəsizliyini əsas tutmalı, 
istehlakçılara sağlam ərzaq məhsullarının çatdırılmasını özlərinin ən müqəddəs və 
şərəfli öhdəlikləri kimi qəbul etməlidirlər. Əhalinin sağlamlığı dövlətçilik prinsiplərinin 
əsas qayələrindən biridir və hər bir kəsin iqtisadi maraqlarından qat-qat üstündür. 

 
 

İqt.ü.f.dok.,dosent Fizuli Zamanov  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

fizuliz@list.ru. 
 

Bazar iqtisadiyyatinda istehal və satışın  
Tənzimlənməsinə sığorta sisteminin təsiri 

 
Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm tərkib elementlərindən biri olan sığorta sistemi 

ölkə iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasına çox güclü təsir göstərə bilən sahələrdəndir. 
Məhz bu baxımdan sığorta iqtisadiyyatın strateji sahəsi hesab edilir.  

Hələ 1995-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyev “Sığorta- Azərbaycan üçün nisbətən 
yeni və axıra qədər öyrənilməyən sahədir. Biz şübhəsiz ki, sığorta işini inkişaf 
etdirməliyik, lakin bu işi düzgün və peşəkarcasına yerinə yetirməliyik” söyləmişdir. Bu 
məqsədlə Azərbaycanda hazırki şəraitdə sığorta işinin qanunvericilik bazası beynəlxalq 
təcrübəyə əsaslanaraq yaradılmış və sahə üzrə elmi tədqiqat işləri aprılmaqdadır. 

Sığorta bazarında inhisarçılığa qarşı tədbirlərin aparılması bu sahənin 
iştirakçılarının rəqabət qabiliyyətinin güclənməsinə təsir etməklə iqtisadiyyatın digər 
sahələrinin təhlükəsizliyinə təminat yaradır. Sığorta işinin gələcək inkişafına nail olmaq 

üçün əsas diqqəti bu istiqamətə yönəltməklə sığortaçıların və sığorta bazarının digər 
iştirakçılarının sığorta riskini azaltmaq mümkündür. Mövcud risklər istər istesal, istərsə 
də xidmət sahələrində müasir iqtisadiyyata daha ciddi təhlükələr yaratmaqla bazar 
subyektlərinin sərbəst fəaliyyətində müəyyən tərəddüdlər yarada bilir.Hesab etmək olar 
ki, risk hadisəsinin yaxınlaşmasını müəyyən dərəcədə proqnozlaşdırmaq və onu 
minimuma endirməyə imkan verən riskləri sığortalamaq qaçılmazdır. Beləki, hər bir 
təsərrüfat subyekti üçün mənfəət əldə etməzdən öncə baş verə biləcək neqativ halların, 
yəni mümkün risk hadisələrinin qabaqcadan düşünülməsi obyektiv zərurətdir. 
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Azərbaycanda sığortaya olan tələbin səviyyəsinin artması sığorta təşkilatları 
tərəfindən bağlanan sığorta müqavilələrinin sayının artması ilə müşayət olunur ki, bu da 
qəbul edilən risklərin sayının və məbləğinin xeyli yüksəlməsi deməkdir. Ona görə də bu 
gün ölkənin sığorta bazarında fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatlarının ödəmə 
qabiliyyətinin gücləndirilməsi ən aktual problemlərdən biri kimi özünü göstərməkdədir.  

Bu gün ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatlarının yüksək faizi xarici kapital 
əsasında fəaliyyət göstərən sığorta təşkilatlarıdır. Ona görə də sığorta təşkilatları 
sığortalılar qarşısında öhtəliklərinə etibarlı təminat yaratmaq məqsədilə üzərilərinə 
düşən sığorta riskini azaltmaq üçün onun əsas hissəsini təkrar sığortaya yönəldirlər. 
Əslində bu heç də qanunçuluğun pozulması deyil, lakin sığorta bazarında milli 
sığortaçıların müstəqil fəaliyyət göstərməsində müəyyən tərəddüdlər yaradır. Sırf yerli 
kapital əsasında yaradılan sığorta təşkilatlarının  xarici bazarlarda fəaliyyət göstərməsi 
və tanınması sığorta sahəsində atıla biləcək ən uğuru addım hesab oluna bilər. 

 Sığorta öklənin istehsal gücünün artırılması üçün investisiya potensialının 
çoxalmasına və əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yüksəldilməsinə əlverişli imkan 

yaradır. Xüsusilə aqrar sahənin sığorta işinin yaxşılaşdırılması aqrar istehsala və onun 
məhsul satşına etibarlı təminat yaradar. Aqrqr istehsalın risk ehtimalının yüksək olması 
bu sahədə sığorta xərclərinin çox olmasına səbəb olurki, nəticə etibarilə təsərrüfat 
subyektlərinin maliyyə imkanlarının məhdudluğu sığotalamanı arxa plana atır. Belə 
vəziyyət sözsüzki sahənin investisiya cəlbediciliyini çətinləşdirir. İnkişaf etmiş ölkələrin 
təcrübəsi göstərir ki, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə ixtisaslaşmış sığorta 
təşkilatlarının bazar iqtisadiyyatının tələbinə uyğun formalaşması tarixi inkişaf  yolu 
keçməklə müasir inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. Bu sahəyə bank sektorunun faiz 
dərəcələrinin təsirini də qeyd etmək lazımdır. 

Azərbaycanda sığorta təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətləri demək olar ki, tam 
oxşardır. Sahələr üzrə ixtisaslaşmış sığorta təşkilatlarının yaradılması isə zamanın işidir. 
Yəni, sığorta sahəsində sahələr üzrə sığortalanma tələb-təklifin təsiri nəticəsində 
formalaşmalıdır. Sahələr üzrə, xüsusilə aqrar istesal üzrə sığortalanma ölkənin etibarlı 
ərzaq təminatının yaradılmasının bir növ təminatçısı kimi çıxış edə bilər. Ona görə də bu 
sahədə sığorta işinin mükəmməl, düşünülmüş şəkildə yaradılması həm də dövlətin 
qayğısına söykənməlidir. Beləki, sahə üzrə ixtisaslaşmış sığorta təşkilatları kənd 
təsərrüfatına tətbiq edilən qaydada vergi güzəştlərinə malik olmalıdır. İkincisi, kənd 
təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmış sığorta təşkilatlarına dövəltin maliyyə dəstəyi 
göstərilməlidir. Üçüncüsü, bağlanan sığorta müqavilələrinin şərtləri daha çox 
sığortaçının yox, bir növ sığortalananın maraqlarına xidmət etməlidir. Dördüncüsü, 
istehsala xidmət edən digər sahələrin sığorta sistemindən istifadəsi onlar üçün də 
əlçatan olmalıdır ki, bütövlükdə kompeks tədbirlərin həyata keçirilməsi mümkün olsun. 
Bu və ya digər qeyd edilənlər bir daha onu deməyə əsas verir ki, sığorta sistemində 
bazar iqtisadiyyatının tələbinə uyğun iqtisadi isalahatların davam etdirilməsi obyektiv 
zərurətdən irəli gəlir.  

 
 

A.ü.f.dok, dosent Balayar Şahbazov 
balayar.shahbazov58@mail.ru 

                          Lənkəran Dövlət Universiteti 
                         
                            Torpaqda su balansının saxlanılmasında meşələrin rolu 
 

        Ekoloji cəhətdən dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə müvafiq olaraq torpaq 
ehtiyatlarından səmərəlı istifadə olunması üçün kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
ehtiyatlarının mühafizə edilməsi və mühbitliyinin artırılması məqsədilə eroziya prosesinin 
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qarşısı alınmalı və şorlaşmış torpaqların meliorativ tədbirlərin yaxşılaşdırılması, su 
balansının saxlanılmasının üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilməli, mövcud drenaj-
kollektor və suvarma şəbəkələri inventarlaşdırılmalı və onların texniki vəziyyəti 
yaxşılaşdırılmalı, təbii və antropogen amillər nəticəsində əmələ gəlmiş süni gölməçə və 
bataqlıqlar qurudulmalı və torpaq sahələri münbitləşdirilməlidir. 

        Su bitkilərə mineral maddələrin məhlulu şəklində köklər vasitəsilə sorulur, 
gövdəyə və yarpaqlara ötürülür. Beləliklə su bitkilər üçün bir növ “tikinti materialı” rolunu 
oynayır. Bitkilər hüceyrə və toxumalarını suyun hesabına qururlar. Plazmanın həyat 
fəaliyyətində, hüceyrədə turqor halının saxlanmasında suyun əvəzolunmaz rolu vardır. 
Yarpaqlar vasitəsilə suyun transpirasiyası bitkidə istiliyi tənzimləyir. 

Bitki örtüyü o cümlədən onun əsas tərkib hissələrindən biri olan meşələr biosferin 
üzvi maddə yaratmaq qabiliyyəti olan yeganə komponenti sayılır, yəni yer kürəsində 
məskunlaşan bütün canlıların, o cümlədən insanın həyatını təmin edən faktiki başlıca 
mənbədir. Təbiətin orijinal və təkrarolunmaz bir hissəsi olan meşələr biosferin 
inkişafında və mühafizəsində mühüm rol oynayır. 

Özünün mövcudluğu və inkişafı üçün meşə öz-özünə əlverişli şərait yaradır, qida 
və su ilə öz-özünü təmin edir, təzələyir, gələcək nəslinin qorunub saxlanılması üçün 
özünə qayğı göstərir. Torpaq səthinə düşən meşə töküntüləri (xırda və iri budaqlar, 
qabıq, çiçək və meyvələr) tədricən çürüyüb parçalanır və qalın üzvü kütlə əmələ gətirir 
ki, buna meşə döşənəyi deyilir. Meşə döşənəyi isə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O, 
yağış sularıını pambıq kimi özünə çəkir və uzun müdət saxlaya bilir. Çox yağışlar 
olduqda meşə döşənəyi suyu tədricən torpağa ötürür. Bu səbəbdən də leysan yağışları 
zamanı meşədə torpağın yuyulması müşahidə olunmur. Meşəsiz yamaclara düşən 
yağışlar isə səthi axım əmələ gətirərək torpağın üst münbit məhsuldar qatını yuyub 
dərələrə, çaylara axıdaraq torpaq eroziyasına səbəb olur. Meşə döşənəyi həm də 
torpağın donmasının qarşısını alır. Bununla da meşələr torpaq örtüyünü yuyulub 
dağılmaqdan mühafizə edir, dağlıq ərazinin və çayların su rejimini nizama salır, yaşayış 
məntəqələrini, əkin sahələrini, sellərdən və daşqınlardan qoruyur. 

Meşə rütubətin etibarlı toplayıcısı, qoruyucusu və ədalətli paylayıcısıdır. Bildiyimiz 
kimi yağış suları əvvəlcə ağacların budaqlarına düşür, sonra onlardan yavaş-yavaş 
meşə döşənəyinin səthinə axır, oradan da tədricən torpağa keçir. Ona görə də  meşədə 
səthi axım əmələ gəlmir. Hətta güclü leysanlar zamanı meşəyə düşən yağışın ancaq 10-
15%-i səthi axım yarada bilər. Açıq çəməndə isə yağışın yarısından çoxu səthə axıb 
gedir. 

Meşə üzərinə düşən yay və yaz yağışlarının 20-30%-ə qədəri, ümumiyyətlə 
torpağa çatmır, ağacların yarpaqlarını isladaraq buxarlanır və bulud əmələ gətirir. 

Qışda ağacların çətirlərində yağıntıların 3-5%-i saxlanılır. Meşə altına düşən qar 
orada davamlı yumşaq örtük əmələ gətirir, külək onu dərələrə apara bilmir. Qar ötrüyü 
meşə altında açıq sahəyə nisbətən qalın olur. Bununla yanaşı çətir və budaqların 
mühafizəsi nəticəsində meşədə qar örütüyü 20-30 gün artıq qalır. Bu isə rütubətin daha 
çox hissəsinin torpağın dərin qatlarına hopmasına imkan yaradır. 

Meşədə tədricən toplanmış qar torpaqda olan istinin hesabına tədricən alt hissədən 

əriməyə başlayır və torpağa hopur, torpaqda rütubət balansının artmasına səbəb olur. 
Ərinti suları meşə döşənəyindən süzülərək qrunt sularına qarışır və onun ehtiyatının 
artmasına şərait yaradır. Nəticədə meşələr qrunt suyunu artırmaqla yanaşı bulaqların, 
çayların gursulu olmasını təmin edir və təbiətdə suyun dövranında özünəməxsus rol 
oynayır.  

Meşədə qar örtüyünün əriməsinin gec başlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir, 
belə ki, çaylarda yaz daşqınlarının çoxalmasının qarşısı alınır. Meşənin mühafizəsi 
altında torpaq rütubətlə tədricən və tam doymuş hala gəlir. 
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Dağlarda və dərə-təpəli relyef şəraitində su axımının nizama salınmasında meşə, 

xüsusilə böyük rol oynayır. 

Beləliklə, meşə torpaqda su balansının tənzimlənməsi üçün yağıntıları ləngidir, 

yağış damcılarını torpağa dağıdıcı təsirini zəiflədir, suyun səth axınını və lil hissəciklərini 

saxlayır, nəticədə rütubətin torpaqda toplanmasına, qorunmasına və fəsillər üzrə 

paylanmasına əlverişli şərait yaradır. 
 
 

Biol.ü.f.dok., dosent Məlahət Ağayeva  

Lənkəran Dövlət Universiteti 

zooloq.60@mail.ru 

 

Zərərli otaq bitkiləri 

 

Yaşayış yerlərindəki çirkli hava insan xəstəliklərinin əsas səbəblərindəndir. Kərpic 

və beton divarlar isə formaldehid kimi zəhərli kimyəvi maddələr buraxır. Havanı işlənən 

plitələrin üzərində formalaşan bakteriyalar, kif, toz və karbon qazı da zəhərləyir. Evlərdə 

havanı təmizləyin ən yaxşı üsulu otaq bitkiləridir.Gözəlliyi ilə insanı heyran edən ev 

bitkiləri, ev üçün həm dekorativ bəzək, həm də evin havasını təmizləyən önəmli bir 

atributdur.Bu bitkilər, otağı çikləndirən maddələrin konsentrasiyasını azaldır və hətta 

benzol, formaldehid, toluol və ksilol kimi zərərli birləşmələrdən təmizləyə bilir.Ev bitkiləri 

həmçinin havada olan mikrobların sayını azaltma və rütubəti artırma gücünə malikdir. 

Amma elə otaq bitkiləri vardır ki, doğurdanda insanlar üçün təhlükəlidir.İnsanlar üçün 

təhlükəli olan məşhur otaq bitkilərindən aşağıdakəları qeyd edə bilərik. 

Süpürgə gülü ən təhlükəli otaq bitkisi hesab ounur. Bu bitkinin bütün hissələri 

zəhərli şirədən ibarətdir. Gözə düşərkən müvəqqəti korluq, dəridə suluqlar və qaşınma 

əmələ gətirir. 

Kompüterin monitoru işləyən zamanı ətraf mühitə zərərli olan ksilol maddəsini ifraz 

edir. Sizi bu zərərli maddədən yalnız elə bitkilər xilas edə bilərlər ki, hansılar ksilolu 

canına çəkir. Belə bitkilərə çox xırda olan xurma ağacı, yaxud drasena aiddir.  

Fikus.Ən məşhur gül olan fikus da insanlar üçün az təhlükəli deyil. Bioloqların 

təsdiq etdiyi kimi, fikusun gövdəsində və yarpaqlarında olan zəhər müxtəlif allergiyalar 

və dəridə qıcıqlanma əmələ gətirir. 

Siklamen (alp bənövşəsi). Belə hesab edirlər ki, bu sevimli və gözəl bitki pis 

yuxuları və qorxuları uzaqlaşdırmağa qadirdir. Ancaq onun zəhərli xüsusiyyətlərini 

unutmaq lazım deyil.Bitkinin ən zəhərli hissələri —  toxum və kökləridir, onların şirəsi 

qıcıqlanmaya və dərinin iltihabına səbəb ola bilər. 

 Diffenbaxiya. Araceae fəsiləsinə aiddir. Quldarlıq dövründə qladiatorlar 

xəbərçilik edən qulları diffenbaxiyanın gövdəsini yeməyə məcbur edirdilər. 

Diffenbaxiyanın şirəsi onların dil və ağızların selikli qişalarında su əmələ gətirir və qullar 

uzun müddət danışa bilmirdilər. Ona görə də diffenbaxiyanı "lal cəza" 

adlandırırdılar.Bitkinin adı XIX əsrdə Venesuelada botanika bağının bağbanı Diffenbaxın 

şərəfinə qoyulub.Yataq otağında bu gülü qoymaq lazım deyil, və xüsusən uşaqda. 

Saplaqda olan şirə çox zəhərlidir. Dəriyə düşdük yanıqlar əmələ  gətirir, və düşmə vaxtı 

həzmin və nəfəsin ciddi pozmalarına səbəb olur.  

Kaktuslar.Bu ən xain ev bitkilərindən biridir. Hətta xırda ölçülü bitkinin hüceyrə 

şirəsində 120-dən çox alkaloid  olur ki, onlarda insanın əsəb sisteminə təsir edirlər. 

Kaktuslarda olan qallüsinogenlər əsəb sisteminin ifliciniyaradır, onların hərəkəti LSD 

effekti xatırladır. 
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Tolstyanka (pul gülü). Hesab olunur ki, bu gül evə sərvəti və müvəffəqiyyəti çəkir. 
Əbəs yerə deyil onu pul ağacı adlandırırlar. Onunla ehtiyatlı olmaq lazımdır, axı bitkinin 
şirəsində arsen olur. Miqdarı çox olmasada zəhərlənməyə səbəb olur. 

Hortenziya Hortenziyakimilər fəsiləsinə aiddir. Bitkiyə toxunmalar tamamilə 
təhlükəsizdir, amma əgər orqanizmə hortenziyanın şirəsi düşərsə,  yüksək tərləməyə 
səbəb ola bilər, mədədə ağrılar, qaşınma, ürək bulanmasını yaradır, qan dövranını 
pisləşdirir. 

Ətirşah. Ətirşah — əla antiseptikdir, stressi çəkməyə kömək edir, angina vaxtı 
ağrını çıxardır. Ancaq, ətirşahın qoxusu astmaya ən güclü təsir edir və allergik 
reaksiyaya səbəb olur. Ətirşah hamilə insanlar üçün zərərlidir. 

Puansettiya. Onun şirəsində alkaloidlər olur. Nə gül, nə yarpaq öz-özlüyündə 
təhlükəli deyil, ağımtıl şirəsi təhlükəlidir Çox parlaq bitki uşaqları cəlb edir, və onlar 
sevinclə onu ağıza aparırlar, yalnız bu gözlənilməyən nəticələrə gətirib çıxara bilər.  

 
 

Doktorant Ruslan Mirzəyev  

Lənkəran Dövlət Universiteti 

ruslan.mirzeyev01@mail.ru 

 

Aqroparkların tədqiq olunmasının dizayn tərtibatı 

 

Aqropark - müəyyən ərazi və şəhər ətraflarında aqrar təsərrüfatla əlaqəli 

cəmlənmiş fəaliyyət və funksiyaları ifadə edir. Aqroparklar, yüksək bilik və 

texnologiyalara əsaslanan yüksək məhsuldarlıqlı məhsul istehsalı, bitki və heyvan 

mənşəli məhsulların sənaye emalını özündə birləşdirir.  Burada, tullantıların səmərəli 

istifadəsi və emalı, su, qaz və yanacağa olan tələbatın kəskin azalmasına gətirib çıxarır. 

Hətta kənd təsərrüfatıilə əlaqəli olmayan, enerji istehsalı, su və tullantı resurslarının 

idarə olunması və s. kimi sənaye sahələri də bu cür istehsalat prosesinə inteqrasiya 

oluna bilər. Ona görə də, aqroparklara, aqrar sektora sənaye ekologiyasının tətbiqi kimi 

də baxmaq olar. 

Aqroparklar qlobal şəbəkədə fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı planlaşdırmasının 

nəticəsidir. Aqroparklar təkcə kənd təsərrüfatısahəsi ilə əlaqəli deyil, həmçinin əlaqədar 

tərəflər arasında innovasiyadır. Bu əlaqədə, davamlı inkişaf konsepsiyası, ətraf mühitin 

çirklənməsinin qarşısının alınması, böyük iqtisadi artım, insanların əmək və həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması kimi hədəflər məcmusunda mərkəzi mövqe tutur. 

Aqroparkların müxtəlif konstruksiyalar üzrə tədqiq olunmasının dizayn tərtibatı üç 

nəzəriyyəyə əsaslanır: 

Birinci nəzəriyyə Wageningen istehsalatının ekoloqu De Wit tərəfindən 

hazırlanmış, “Resurslardan istifadənin səmərəliliyi” nəzəriyyəsidir. Aqropark ilk növbədə 

bitki və heyvan mənşəli məhsulların istehsalı və emalına istiqamətlənmişdir. De Wit 

nəzəriyyəsinin əsası ondan ibarətdir ki, hər hektarın məhsuldarlığı artdıqca, aqro-

istehsalat prosesi zəncirin effektivliyi artır. 

İkinci nəzəriyyə  Dirx və digərlərinin təsvir etdiyi üçölçülü landşafta aiddir. Təbiət 

elmi kimi, landşaft ekologiyasına əsaslanaraq, müəlliflər, təbiətşünaslığın- torpaq, su, 

bitki aspektlərini, sosial elmin- insanlar və qruplar arasında hakimiyyət münasibətləri kimi 

aspektlərini və humanitar elmlərin bir hissəsini təşkil edən estetika, tarix, ünsiyyət kimi 

subyektiv aspektləri əhatə edən landşaft nəzəriyyəsini hazırlayırlar. Üçölçülü landşaft 

nöqteyi-nəzərindən aqropark qarşıya qoyulmuş məsələlərin, səlahiyyət və zehnin 

mühüm rol oynadığı landşaft formasında tərtib olunmalıdır.  
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Üçüncü nəzəriyyə dizayn və layihələndirmə prosesinin özüdür. “Aqropark kimi 

mürəkkəb sistem yeniliyinin tərtib olunmasında hansı meyarlar təmin edilməlidir?”, 

“Müasir cəmiyyətlə birgə fəaliyyət göstərməkdə aqroparkların hər hansı bir şansı 

varmı?”,“Layihələndirmədən reallaşmağa doğru gedən proses hansı formada baş 

verir?”, “Bu layihədə hansı tərəflər itirak edir və onların birgə fəaliyyəti necə təmin 

olunmalıdır?” kimi sualara cavablar, “Landşaftın dialoqu” adlanan yeddi aqroparkın 

layihələndirilməsi və tikintisi kimi proseslərdən qaynaqlanan təcrübəyə əsaslanır. De 

Jongenin tezislərində Co-dizayn kimi təyin olunan nəzəriyyənin əsasları qeyd 

olunmuşdur. Qeyd olunan 3 nəzəriyyədən aşağıdakı hipotezlər meydana çıxır: 

- Aqropark məhsul və səth vahidinə düşən  əlavə dəyərin və ətraf mühitin 

çirklənməsinin daha aşağı xərcləri ilə xarakterizə olunur. 

- Aqropark yalnız landşaft və dizaynın qlobal və yerli miqyasda intellektual aqroloji 

məsələləri əsasında yaradıla bilər. 

- Aqropark-biliklərə əsaslanan və davamlı inkişafa töhvə verən innovasion 

sistemdir. 

- Aqroparklar kimi sistem innovasiyaların hazırlanması və tətbiqi, institutların, 

müəssisələrin və idarəetmə orqanlarının iştirakını tələb edir. 

- Aqroparkların inteqral dizaynının reallaşdırılmasına aid olan bütün qərarlarda, 

landşaft və bilik aspektlərinin, sülh, ədalət və etibar kimi aspektlər əsas 

arqumentlərdir. 

Aqropark konsepsiyası yaradılması bir çox ekoloji və sosial-iqtisadi problemlərin 

davamlı həll yolu kimi yaranmışdır. Aqroparklara kənd təsərrüfatıilə əlaqəli ərazilərdə 

aqrar sektorun prinsipləri ilə əlaqəli ekoloji yönümlü sənaye sahələrinin yığını kimi 

baxılır. Konsepsiya nəzəri olaraq nəqliyyat xərclərinin azaldılması, tullantıların 

resirkulyasiyası kimi iqtisadi və ekoloji üstünlükləri təklif edir. İntellektual layihələndirmə  

və qapalı maddi və energetik çərçivələrdə nəzarətli idarəetmə sistemi sayəsində təbiətə 

neqativ təsirlərin və atılmaların qarşısını alınır. Nəzəri olaraq aqropark- fəaliyyəti davamlı 

inkişafa istiqamətlənən, planlaşdırılan aqrobiznes sistemidir. 

 
 

Doktorant Murad Şahverdiyev  
           Lənkəran Dövlət Universiteti 

          muradshahverdi@mail.ru 
 

Lənkəran-Astara bölgəsində becərilən çay bitkisinin 
(Camellia sinensis (L.) Kuntze) ekoloji xüsusiyyətləri 

 
Lənkəran-Astara bölgəsinin torpaq-iqlim şəraiti çay bitkisinin becərilməsi üçün 

əlverişli mühit hesab olunur. Ətraf mühitin çirklənməsi, ekoloji problemlərin dərinləşməsi 
Camellia sinensis bitkisində vegetasiyanın normal gedişinə təsirsiz ötmür. Ona görədə 
abiotik mühit amillərinin-havanın nisbi rütübətili, işıqlı saatların miqdarı, torpağın pH 
göstəricisi, havanın temperaturu, illik yağıntının miqdarı və digər ekoloji faktorların çay 

bitkisinin normal inkişafına təsiri ilə bağlı tədqiqatlar aktuallığını saxlayır.  
Tədqiqat işimizdə mühitin abiotik amillərinin - illik yağıntı miqdarının, havanın 

rütübətliyinin və digər amillərin çay bitkisinin ontogenezinin müxtəlif mərhələlərində 
vegetasiyanın gedişinə təsirinin öyrənilməsi qarşıya bir məqsəd kimi qoyulmuşdur. 
Ədəbiyyat məlumatlarından və aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, tədqiqat 
bölgəsində illik yağıntının miqdarı 1200-1500 mm-dən yuxarı və havanın nisbi 
rütübətliliyi 70-75%-dən yüksək olan ərazilədə Camellia sinensis normal böyüyüb inkişaf 
edir. Aparılan fenoloji müşahidələr göstərmişdir ki, havanın nisbi rütübətliliyinin və 
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yağıntı miqdarının vegetasiya dövründə normada olması Camellia sinensis bitkisində 
zoğ əmələgətirmə və boyatma prosesinə müsbət təsir edir.  

Lənkəran-Astara bölgəsində il ərzində aylar üzrə yağıntı miqdarının və havanın 
orta illik nisbi rütübətinin bərabər paylanmaması müşahidə edilir. Məlum olmuşdur ki, 
tədqiqat bölgəsində yaz-yay aylarında havanın nisbi rütübətliliyi və yağıntının miqdarı 
payız-qış aylarına nisbətən daha az olur. Yay aylarında yağıntının miqdarının az olması 
ilə əlaqədar havanın nisbi rütubətinin aşağı düşməsi nəticəsində, çay bitkisində 
vegetasiyanın inkişaf mərhələlərində zəifləmələr müşahidə edilir.  

Bu baxımdan havanın rütübətliliyinin müəyyən dərəcədə artırılması və bitkinin suya 
olan təlabatını ödəmək üçün ərazidə çay planatasiyalarının yağışyağdırma üsulu ilə 
suvarılması əlverişli hesab edilir. Məlum olmuşdur ki, çay plantasiyalarının yağış 
yağdırma üsulu ilə suvarılması nəticəsində həmin ərazidə havanın nisbi rütübəyliliyi 3,5-
7% artır və nəticədə bitkinin böyümə və inkişafı aktivləşir.  

Aparılan tədqiqatlar göstərmişdir ki, tədqiqat bölgəsində bəzən surəti 20 m/san-ə 
çatan cənub-qərb istiqamətindən əsən isti-quru küləklər havanın temperaturunu 

yuksəltməklə yanaşı, bitkinin ehtiyac duyduğu havanın  nisbi rütübətliliyinin  normadan 
aşağı düşməsinə səbəb olur.    

Beləliklə, belə nəticəyə gəlmək olar ki, Lənkəran-Astara bölgəsində çay bitkisinin 
vegetasiyası dövründə yağıntının miqdarının bərabər paylanmaması, isti-quru küləklərin 
əsməsi, temperaturun yüksək olması, havanın nisbi rütübətliliyinin normadan aşağı 
düşməsi və digər faktorlar bu bitkinin məhsuldarlığına mənfi təsir göstərir.  
 
 

Doktorant Hikmət Səlimov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

hikmat.salimov@bk.ru 
 

Aqroparkların yaradılması və inkişafı üzrə beynəlxalq təcrübə 
 

Aqropark kiçik və orta sahibkarlığa dəstək formalarından biridir. Aqropark (aqrar 
sənaye kompleksi) - kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanılması və 
istehlakçılara çatdırılması ilə məşğul  olan təsərrüfat sahələrinin məcmusudur 

Hazırda beynəlxalq miqyasda onların yaradılması və inkişafı üzrə müvafiq təcrübə 
formalaşdırılmışdır. Aqroparklar İsveçrə, Almaniya, Hindistan, Çin, Fransa, İsrail, 
Niderland, Yamayka və dəgər ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişafında, ölkənin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayırlar, ekoloji təmiz məhsul istehsal 
edirlər. Aqroparkların yaradılmsı və inkişafında Niderland və Yamayka təcrübəsi öz 
mahiyyəti və iş üslubu ilə fərqlənir. Niderland aqropark konsepsiyasının 
formalaşmasının vətəni hesab edilir və orada hələ 1998-ci ildə ilk aqropark 
yaradılmışdır. Orada “aqro-qida” sektoru, aqrobiznesin inkişafı üzrə əsas strategiyaya 
çevrilmişdir. Bu ölkədə formalaşdırılan aqropark layihəsinin əsas strategiyaları arasında 
Bilik Mərkəzlərinin, Sahibkarların, qeyri-hökumət və hökumət təşkilatlarının iştirak etdiyi 

KENGİ model strategiyası əsas yer tutur. “Qızıl dairə”  və ya “Qızıl üçbucaq” adlanan bu 
modellər bütün tərəfləri aqrobiznes mühitinə cəlb etməyə davamlı və uzunmüddətli 
strategiyaya yardım etməyə səfərbər edilir. 

Aqropark şəbəkəsi inkişaf edən ölkələrdən biri də Yamaykadır. Orada icra olunan 
aqropark layihələri aşağıdakıların asanlaşdırılması məqsədilə formalaşdırılır: dövlət-özəl 
sektorun əməkdaşlığı əsasında investisiyalarının təqdimatı; resurs bölgüsü və 
istifadəsinin səmərəliliyinin nümayişi; iqtisadiyyatın diversifikasiyası; bazara girişin 
yaxşılaşdırılması; davamlılığın təmini və stimullaşdırılması; uzunmüddətli və mövsumi 
məşğulluğun yaradılması. 
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Hindistanda yaradılan aqroparklar – kənd təsərrüfatı məhsullarının emal 
imkanlarını genişləndirməyə, məhsul istehsalçılarını tələb olunan anbarla təmin etməyə, 
loqistika təqdimatları aparmağa, “daxili bazardan kənar” yeni bazar tələbi yaratmağa 
hədəflənirlər.  

Çində aqroparkların yaradılmasında başlıca məqsəd ölkədə qida təhlükəsizliyini 
aradan qaldərmaqdır. Bu ölkədə qida parkının investisiya cəlbediciliyi təmin edilir, yeni 
texnologiyaların tətbiqi əsaslı şəkildə stimullaşdırılır, ən yaxşı idarəetmə təcrübəsindən 
istifadəyə üstünlük verilir.  

Beynəlxalq təcrübədə aqroparklar aşağıdakılarla xarakterizə edilir: vahid 
məkan hüdudları daxilində fəaliyyət göstərir; istehsal-emal-logistika-marketinq həlqələrı 
bir-birini tamamlayır; bir çox hallarda dövlətin maliyyə dəstəyi ilə yaradılır; iştirakçəlarin 
rentabelli fəaliyyət imkanı yüksəkdir; innovasiya və elmi yanaşmanın tətbiqi mühüm amil 
hesab edilir; istehsalçidan-istahsalçıya prinsipi daha geniş tətbiq edilir; parka daxil olan 
qurumlar özünüidarəetmə və özünəcavabdehlik prinsipinə uyğun fəaliyyət göstərir; 
parkda fəaliyyət göstərən sahibkr və yaxud fermer müəyyən güzəştlər əldə edir. 

 Eyni zamanda aqroparklar aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: ortaq problemlər 
və ümumi maraqlar ətrafında birləşən iştirakçıların rəqabət qabiliyyəti yüksəlir; müasir 
texnika və informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə şərait yaranır; ortaq 
xərclər minimuma endirilir; nəqliyyat xərcləri və enerji sərfi azalır; kənd ərazilərinin 
inkişafına şərait yaranır;  mənfəət norması yüksəlir; ətraf mühitin mühafizəsi güclənir; 
təbii resurslardan (su, torpaq) səmərəli istifadə təmin edilir; peşəkar kadrlara tələbat 
yaratmaqla kənd təsərrüfatı və ərzaq sənayesi üzrə kadr hazırlığı stimullaşdırılır; 
heyvanlarin bəslənmə prosesinin mexanikləşdirilməsi üzrə intensiv təşəbbüs genişlənir; 
ehtimal olunan  xəstəlik və virusların yayılma dairəsi məhdudlaşır; istehsalçılarla 
istehsalçılar arasında qırılmaz üzvü əlaqə bərpa edilir; sosial-iqtisadi fayda yüksək olur; 
urbanizasiyanin dərinləşməsinin qarşısı alınır. 

Azərbaycanda “Aqropark”ın inkişaf konsepsiyası əsasən ixrac potensialının 
artırılması, milli brendlərin yaradılması, kiçik və orta fermerlərin innovativ təcrübəsinin 
artırılması, kənd təsərrüfatı sektoru ilə emal müəssisələrin arasında sıx koordinasiyalı 
sistemin yaradılması,istehsalçı, işçi və istehlakçı arasında inteqrasiyanın təmin edilməsi, 
yüksək məhsuldarlığın əldə olunması, aqrar sahədə yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri 
təkmilləşdirilməsi və yeni iş yerlərinin açıılmasından ibarətdir. 

Hazırda respublikamızın 28 rayonunda 43 böyük aqropark yaradılır ki, onların da 5-
i 2018-ci ildə istifadəyə veriləcəkdir. Son illərdə: Şəmkir, Xaçmaz, Ağsu, Qax, Kürdəmir, 
Füzuli, Ağcəbədi, Beyləqan, İmişli, Ağdaş, Şamaxı, Saatlı, Yevlax və Xızı rayonlarında, 
eləcə də, Yalamada yaradılan aqroparklar özünün əhatə dairəsinə görə fərqlənirlər. 
Yaradılan aqroparkda müasir texnologiyaların tətbiqi ilə istehsal, emal, logistika – 
məhsulları saxlama, çeşidləmə, qablaşdırma, markalama, daşınma, daxili və xarici 
bazarlarda satış, yaşıl marketlər və fermer mağazaları üzrə fəaliyyətlərin vahid ərazidə 
cəmləşməsi rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalına şərait 
yaranmışdır. 

Şəmkir rayonunda 543 hektar ərazidə yaradılan aqroparkda müasir istixana 
kompleksi, şitillik, tinglik və intensiv bağçılıq təsərrüfatları, meyvə və tərəvəz emalı 
zavodları, tara istehsalı fabriki, logistika və aqroservis mərkəzi, soyuducu anbar, satış 
mərkəzləri, avtopark, elmi araşdırma və innovasiyalar mərkəzi, otel və müxtəlif 
infrastruktur obyektləri mövcuddur. 

 Zərdab rayonu üzrə tərtib edilən regional-innovasiya proqramında 
ixtisaslaşdırılmış və qarışıq tipli aqroparkların yaradılması planlaşdırılmışdır.  

Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalına 
dair Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilir ki, ölkədə 2020-ci ilə kimi bir aqroparkın real 
ÜDM-ə birbaşa təsirinin 135 milyon manat, dolayı təsirinin isə 220 milyon manat 
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olmaqla, ümumilikdə 355 milyon manat olacağı proqnozlaşdırılır. Aqroparkların 2018-ci 
ilə kimi fəaliyyətə başlaması əsas indikator hesab edilir. Bu müəssisələrdə 7725 nəfər 
üçün birbaşa və dolayı məşğulluq imkanının yaranacağı proqnozlaşdırılır. 

Hesab edirik ki, yaxın dövrlərdə Lənkəran iqtisadi rayonunda: özəyi çay fabriki 
olmaqla, klaster tipli “Çay aqroparkı”nın, “Pal-süd” olmaqla “Qida aqroparkı”nın, xarici 
ölkələrin və Şəmkir rayonunun iş təcrübəsinə uyğun ixtisaslaşdırılmış və qarışıq tipli 
digər aqroparkların yaradılması da yuxarıda qeyd edilən üstünlüklər kontekstində, 
rayonun sosial-iqtisadi inkişafına mühüm tovhə vermiş olacaqdır. 
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Cənubi Muğanda müxtəlif bitkilər altında torpağın 
suhopdurma  göstəriciləri 

 
Torpaqların su hopdurma qabiliyyəti onun əsas göstəricilərindən biri olub, tədqiq 

edilməsi vacib məsələlərdəndir. Torpaqda bir çox proseslərin yaranması və 
formalaşması suhopdurma qabiliyyətindən asılıdır. Səthi axının yaranması yağış və 
suvarma suyu ilə əmələ gəlsə də onun formalaşmasında torpağın suhopdurma 
qabiliyyəti mühüm rola malikdir. O cümlədən eroziya prosesi və daxili axınların 
yaranmasında  bu xassə əvəzedilməz əhəmiyyəti ilə seçilir. Torpağın su balansının 
yaranmasında da onun rolu böyükdür. 

Torpaqların su hopdurma qabiliyyətinə bir çox amillər təsir göstərir. Bu xassələrin 
ən əsası torpağın qranulometrik tərkibidir. Məlumdur ki, qranulometrik tərkibdən asılı 
olaraq suhopmanın qiyməti dəyişilir. Təsərrüfat istifadəçiliyi də onun intensivliyinə təsir 
edir. Belə ki, eyni torpaqda təsərrüfat istifadəçiliyindən asılı olaraq suhopdurmanın 
intensivliyi müxtəlif olur. Beləliklə, taxıl bitkiləri və çox illik bitkilər əkilmiş torpaqlarda 
suhopdurma daha yüksək olmaqla səthi axının formalaşmasına mane olur. Onu da 
göstərmək vacibdir ki, bitkilərin becərmə müddəti də buna təsir edə bilir.  

Suvarma işlərinin təşkili və onun aparılamsı texnologiyası da su hopdurma 
qabiliyyəti ilə əlaqədardır. Burada istər verilən suyun həcmi və istərsə də onun davam 
etmə müddəti su hopdurma qabiliyyətindən asılı olaraq dəyişilir. Buna görə də hər hansı 
bir ərazidə suvarma işlərinin təşkili və müxtəlif suvarma üsullarının hazırlanması zamanı 
hökmən bu amillər nəzərə alınmalıdır. Torpaqların su hopdurma qabiliyyətinin 
öyrənilməsində bir çox tədqiqatçıların böyük əməyi olmuşdur. Lakin torpaq 
istifadəçiliyindən asılı olaraq bu sahədə işlər az aparılmışdır. Bu məqsədlə biz də 
tədqiqatlarımızı bu sahəyə yönəltmişik. Tədqiqat zamanı ölkəmizdə qəbul olunmuş 
metodikaya uyğun olaraq kiçik sahələrə su verməklə 6 saat müddətində su hopdurma 
qabiliyyətini öyrənmişik. Tədqiqat zamanı fiziki şərait və fiziki səthin xüsusiyyətləri də 
nəzərə alınmışdır. Burada iqlim göstəriciləri temperatur, nisbi rütubətlik əsas 
götürülmüşdür. Tədqiqat obyekti kimi Cənubi Muğan torpaqları seçilmişdir.  

Cənubi Muğan Muğan düzünün cənub-qərb hissəsi olmaqla Cəlilabad, Biləsuvar 
və qismən İmişli rayonlarını əhatə edir. Ərazi genezisinə görə allüvial-delüvial dalğavari  
düzənlik olub, şimal-qərbdən Araz çayı, cənubdan isə Bolqar çayının gətirmə konusu ilə 
əhatə olunmuşdur. Cənubi Muğanın iqlimi yarımsəhra və quru çöl,yayı isti,quraq və az 
rütubətli olması ilə səciyyələnir. Burada havanın orta illik temperaturu müsbət 14,0-
14,20C arasında dəyişir. Ərazidə yağıntıların miqdarı il ərzində müxtəlif olub, 254-572 
mm təşkil edir. Mümkün buxarlanmanın miqdarı 911-987 mm arasında dəyişir. Ümumi 
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radiasiyanın illik miqdarı 130,7-131,8 kkal/sm2, radiasiya balansının miqdarı isə 45,4-
47,7 kkal/sm2-dir. Ərazinin torpaqları haqqında bir çox tədqiqatçıların əsərləridə geniş 
məlumatlar verilir və bu tədqiqatçılara görə burada boz-qəhvəyi, boz, çəmən-boz və s. 
torpaqlar yayılmışdır. Biz də bu ərazidə ən geniş bir sahəni tutan boz-qəhvəyi və çəmən-
boz torpaqların da tədqiqat işləri aparmışıq. 

Qeyd edək ki, Cənubi Muğan düzündə 6 saatlıq su hopdurmanın miqdarı təsərrüfat 
istifadəçiliyindən asılı olaraq orta hesabla boz-qəhvəyi torpaqlarda 177-294 mm, çəmən-
boz torpaqlarda isə  144-267 mm arasında dəyişmişdir.Tədqiqat aparıldığı bütün 
hallarda onun hopma miqdarı və sürəti ilk saatlarda çox olub, sonradan bu göstəricilər 
tədricən azalır. 

Tədqiqat sahəsinin bir çox xüsusiyyətləri, o cümlədən səthin fiziki vəziyyəti onun su 
hopma sürətinə, intensivliyinə və miqdarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Belə ki, 
meyilli yamaclarda su hopma sürəti zəifləyir və əksinə zəif meyilli və ya hamar səthə 
malik olan torpaqlarda isə su hopma sürətlənir. Ona görə də torpaqların suhopdurma 
qabiliyyəti bir çox amillərlə əlaqədar olmaqla çox mürəkkəb bir prosesdir. Bunu bizim 
tədqiqatlar da sübut edir. Göründüyü kimi tədqiqat apardığımız torpaqlarda su hopdurma 
qabiliyyəti müxtəlif olmaqla təsərrüfat istifadəçiliyindən asılı olaraq dəyişilir. Ona görə də 
torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsində bu dəyişikliklər hökmən nəzərə alınmalıdır. 

Apardığımız  tədqiqatlar göstərir ki, taxıl əkini altındakı boz-qəhvəyi torpaqlarda su 
hopmanın sürəti və hopan suyun miqdarı daha yüksəkdir. Belə ki, 6 saatda onun miqdarı 
294 mm, sürəti isə 0,8 mm/dəqiqə təşkil etmişdir ki,bunu da bir çox amillərlə izah edə 
bilərik. Ilk növbədə taxıl bitkisinin kökləri səthdə saçaqlı formada xırda kapilyar əmələ 
gətirir ki, bunlar hopan suyun intensivliyini və onun miqdarını yüksəldir. Burada ilk 
saatda hopan su daha çox intensivliyə malik olub, sonradan yavaş-yavaş sürəti azalır. 
Tədqiqatlardan aydın olur ki, hopma sürəti qismən azalsa da 6 saatda bu azalma çox 
tədrici baş verir. Bu torpaqlarda xırda kapilyarların yaranması əkinaltı qatla üst qat 
arasında təmas qurulması burada su hopmanın intensivliyini azaltmır. Ona görə də bu 
torpaqlarda səthi axın zəif formalaşır və əsasən onun sürəti yuyuculuq qabiliyyətinə 
malik olmur.  

Pambıq əkini altında aparılmış tədqiqatlardan da aydın olur ki, su hopmanın 
xüsusiyyətləri bir çox əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənir. Buna misal olaraq demək 
olar ki, pambıq bitkisinin mütəmadi becərilməsi torpağın əkin qatının narın hala 
salınması və bu qatdan aşağıda nisbətən bərk və sıxlığın yüksək  olması və s. bu 
prosesin gedişatında dəyişkənlik yaradır. Bu torpaqlarda ilk birinci saatda hopan suyun 
miqdarı 53 mm olmaqla onun orta sürəti 0,9 mm/dəq təşkil etmişdir. Sonrakı saatlarda 
hopan suyun miqdarı və sürəti zəifləyərək altı saatda onun miqdarı 211 mm, sürəti isə 
0,6 mm/dəq olmuşdur. Örüş kimi götürülmüş xam sahədə də bu proses xeyli fərqlənir. 
Bu ərazidə torpaqların kipliyi və s. ilə əlaqədar olaraq onun su hopdurma qabiliyyəti xeyli 
zəif olur. Altı saat ərzində onun miqdarı başqa sahələrə nisbətən  xeyli az olub 177 mm, 
sürəti isə 0,5 mm/dəq təşkil etmişdir. 

Çəmən-boz torpaqlarında aparılmış təcrübələrdə də taxıl əkinində suyun hopma 
sürəti və hopan suyun miqdarı yüksək olması ilə fərqlənir. Ilk saatda hopma sürəti 
yüksək olmaqla hopan suyun miqdarı da çoxdur. Su hopma prosesi də burada həmişə 
başqa təsərrüfat sahələrindən seçilir. Burada da boz-qəhvəyi torpaqlarda olan əlamətlər 
özünü göstərir. Yəni xırda kapilyarların olması bitki köklərinin torpağın kapilyarlığına təsir 
göstərməsi və s. ilə seçilir. Bu əlamətlərdən asılı olaraq suyun hopma sürəti (0,7 
mm/dəq) və hopan suyun miqdarı (267 mm) yüksək olması ilə seçilir. Pambıq altı 
torpaqlarda isə bu sürət ancaq ilk birinci saatda (1,6 mm/dəq) yüksək olsa da altı saat 
müddətində onun orta sürəti 0,6 mm/dəq, hopan suyun miqdarı isə 217mm olmuşdur. 
Bu ancaq az sürətlə tədqiqatın sonuna qədər davam edir. 

Örüşdə isə hopan su və hopma sürəti xeyli zəifdir. Bunun da bir çox səbəbləri 
mövcuddur. Burada əsasən torpağın bərk və məsaməsiz olması, bir çox hallarda isə 
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kipləşmənin getməsi suyun hopma sürətini zəiflədir və suyun həcmini azaldır. Bu ərazidə 
suhopdurmanın miqdarı və sürəti ən az göstəricilərə malik olub, müvafiq olaraq 144 mm 
və 0,4 mm/dəqiqə təşkil etmişdir. 

Buna görə arada vaxtaşırı burada səthi yumşaltma işlərinin aparılması məsləhət 
görülür.  

Bu yuxarıda deyilənlər onu göstərir ki, təsərrüfat bitkilərindən asılı olaraq göstərilən 
hər iki torpaq tipində bütün hallarda taxıl bitkisi altında suhopdurmanın miqdarı ən çox, 
pambıq bitkisi altında isə orta göstərici olmaqla, ən az miqdarı xam sahədə müşahidə 
edilmişdir. Bunu da göründüyü kimi taxıl bitkisinin güclü kök sisteminin inkişafı olması ilə 
əlaqələndirmək olar. Ona görədə torpaqlarda düzgün əkin dövriyyəsinin təşkili torpağın 
məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, düzgün suvarma rejiminə və normasına da riayət 
etmək olar. 
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Strateji marketinqin araşdırılması məsələləri 
 

İnsan davranışları bir çox elmlərin obyektini təşkil etsə də, predmet baxımından hər 
bir elm davranışın öyrənilməsinə öz prizmasından yanaşır. İqtisad elmlərində insanın 
davranışlarının iqtisadi aspektləri və ya başqa sözlə desək iqtisadi davranışlar tədqiq 
edilir. İqtisadi davranış növlərindən biri olan son isrtehlakçı davranışının öyrənilməsi ilə 
əsasən iki iqtisad elmi məşğuldur. Bunlardan biri iqtisadiyyatın fundamental əsaslarını 
tədqiq edən iqtisadi nəzəriyyə (ekonomiks) və ya siyasi iqtisaddır. Digəri isə biznes və 
idarəetmə elmləri daxilində tətbiqi elm kimi mövcud olan strateji marketinqdir.  

İqtisadi subyektlərdən olan alıcıların davranışını nəzəri baxımdan öyrənən iqtisad 
elmi ilə davranış modellərini praktiki məqsədlər üçün (mənfəət əldə etmək və s.) tətbiq 
edən biznes idarəediciləri (xüsusən marketinq mütəxəssisləri) arasında istehlakçı 
davranışlarının öyrənilməsi problemi tədqiqatın məqsədi baxımından fərqlənir. Bu 
fərqlənmə davranışın öyrənilməsi üsullarının və nəticədə də modellərinin fərqli olmasına 
səbəb olmuşdur. Həm iqtisadçı alimlər (əsasən, iqtisadi nəzəriyyəçilər), həm də 
marketoloqlar (və ya biznes idarəediciləri), baxmayaraq ki, iqtisadçı sayılırlar, amma 
onların iqtisadi nəzəriyyə və praktikaya münasibətləri bir-birinə zidd olmasa da, bir-
birindən fərqlənir.  

İqtisadi nəzəriyyəçilər daha fundamental elmi-nəzəri və daha geniş ictimai və 
ümumxalq əhəmiyyətli tətbiqi məsələlər üzərində çalışdıqları üçün iqtisadi hadisə və 
prosesləri bir sıra mücərrəd anlayış və kateqoriyalardan istifadə edərək real gerçəkliyi 
olduqca təxmini əks etdirən modellərə müraciət edirlər. İqtisad elmində insanın əsasən 
iqtisadi fəaliyyəti tədqiq və izah olunur və bu fəaliyyətə uyğun olaraq əsas diqqət maddi və 
mənəvi nemət və xidmətlərin yaradılması, bölgüsü, istifadəsinə yetirilir. Bu da iqtisad 
elmində mövcud olan insan modelinin birtərəfli xarakterinə, yəni əsas diqqətin iqtisadi 
amillərə yönəldilməsinə səbəb olur. Bunun da obyektiv səbəbləri vardır. Çünki mürəkkəb 
sistemlərin öyrənilməsi üçün yaradılan modellər mümkün qədər az dəyişənlərdən ibarət 
olmalıdır ki, öyərnilən obyekt barədə təqribi və ümumi də olsa mütləq nəticə versin. 
Marketoloqlar isə öz peşələrinin (sahələrinin) tələbi ilə daha çox mikro səviyyədə firmanın 
bazardakı istehsal-satış fəaliyyətinin idarəedilməsinin nəzəri və praktiki tərəfləri ilə məşğul 
olurlar. Bu səbəbdən də bazarın praktik analitikləri daha real, daha tətbiqi və təfərrüat 
məsələlər üzərində çalışırlar. Qeyd edilən bu fərqlər hər iki qrupun arasındakı fikir 
ayrılığının əsas mənbəyi sayıla bilməz. Çünki öncə də qeyd edildiyi kimi hər iki qrup 
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tədqiqatçıların tədqiqat məqsədləri fərqli olsa da, bunlar bir-birini inkar etmir, əksinə 
tamamlayır.  

İqtisadi nəzəriyyəçilər və praktik idarəedicilər arasındakı fikir ayrılığının əsas səbəbi 
iqtisadçı alimlərin hədsiz mücərrədləşdirmələr aparması və araşdırılan problemin daha 
çox iqtisadi tərəfini mütləqləşdirməsi ilə əlaqədardır. Öz inkişafı dövründə bəzən (çox vaxt) 
həddən artıq nəzəriyyələşərək real dünyadan kənar qalan iqtisad elmindən fərqli olaraq, 
marketinq nəzəriyyəsi (yaxud elmi) marketinq mütəxəssislərinin daim real iqtisadi həyatda 
olmaları səbəbindən əldə etdikləri təcrübə və gəldikləri ümumi nəticələr hesabına reallığa 
daha uyğun olub, iqtisadi nəzəriyyədəki mövcud elmi paradiqma ilə uzlaşmır. Əgər bir 
iqtisadi nəzəriyyəçi araşdırdığı məsələləri daha rahatlaşdırmaq, sadələşdirərək həll etmək 
üçün hədsiz mücərrədləşdirmələr apararaq, müəyyən bir abstrakt model yaradırsa, 
məlumdur ki, bu model konkret tətbiq zamanı üzləşəcəyi çətinliklər səbəbindən daha çox 
praktiki əhəmiyyətliliyi meyar hesab edən marketoloqlar tərəfindən məqbul hesab 
olunmayacaq. Həmçinin qeyd edilməlidir ki, marketoloqlar istehlakçı davranışını 
öyrənərkən (mövcud modellər əsasında və ya yeni araşdırmalar nəticəsində) və ya bunun 
üçün yeni davranış modelləri hazırlayarkən elmin inkişafını deyil, öz bazar mənfəətlərini 
güdürlər. Amma bu iş özləri də bilmədən elmin inkişafına səbəb olur. 

Məlumdur ki, istehlakçı davranışının öyrənilməsinə olan praktik ehtiyac 
marketoloqların müxtəlif elm sahələrində hazırlanmış “insan modelləri”nə (o cümlədən də 
iqtisad elmindəki “insan modelləri”nə, məsələn, Marşall, Veblen və s.) müraciət etməsinə 
səbəb olmuşdur. Bu həmçinin də, biznes praktikasında həmin modellərin praktiki 
yararlılığının yoxlanılmasına imkan yaratmışdır. 

Son dövrlərdə klassik iqtisadi modellərin tənqidi və təkmilləşdirilməsi əsasında 
iqtisad nəzəriyyə nümayəndələrinin bəzi nailiyyətləri nəzəriyyə ilə praktika arasındakı 
fərqlilikləri xeyli dərəcədə azaldıb. Əslində həm psixoloq, həm də iqtisadçı olan Herbert 
Saymonun  1947-ci ildəki “İnzibati davranış”, ardınca “İnsan modelləri” və “Təşkilat” adlı 
kitablarında bu prosesin başlanğıcı qoyulmuşdu. O, Ceyms Markla birgə işləyərək belə bir 
nəticəyə gəldi ki, “firmalar gəlirin (faydanın) maksimallaşdırılmasını qarşıya məqsəd 
qoymur. Subyektlər rasional deyil, məhdud rasional olurlar və qərar qəbulu ən yaxşı deyil, 
kafi olan nəticəyə gətirib çıxara bilər”. Onun fikrincə klassik insan modeli insanın əxlaqi və 
idraki keyfiyyətlərini nəzərə almır. Ondan sonra Morris Alle, daha sonralar isə qeyri-
müəyyənlik şəraitində qərar qəbulu mexanizmini araşdıran Daniel Kahneman və Amos 
Tverski “iqtisadi insan” modelinin çatışmamazlıqlarını qeyd edərək, psixologiyadan iqtisadi 
davranışın izahında istifadə etmişdir. Kahneman ilk dəfə olaraq qərar qəbulu 
psixologiyasını sistemli tədqiq etmişdir. Kahnemanın “Perspektiv nəzəriyyəsi” risk 
şəraitində qərar qəbulunu təhlil edərək bu qənaətə gəldi ki, insanlar itki və mənfəətə eyni 
cür münasibət bildirmir, eyni miqdarda olan itki həmin miqdarda olan mənfəətə nisbətdə 
insanda daha çox reaksiya yaradır.  

İqtisadçı alimlər insan davranışının izahında son dövrlər psixologiya, sosiologiya və 
digər humanitar elmlərin nailiyyətlərindən tez-tez istifadə edirlər. Belə nəzəriyyələrdən biri 
kimi postkeynsçi cərəyanının nümayəndəsi C.Şekl “iqtisadi təxəyyül” nəzəriyyəsini 
göstərmək olar. O, "iqtisadi insan" modelini tənqid edərək bildirirdi ki, istehlakçı seçim 
edərkən iqtisadi reallığı xəyalən təsəvvür edir. Seçim niyyətlər arasında edilir və daha çox 
əhvali-ruhiyyə yaradana üstünlük verilir. Həmçinin neoavstriya məktəbi nümayəndələri 
olan neoliberal iqtisadçılardan L.Mizes və şagirdi F.Xayek davranışla bağlı psixoloji 
amillərə daha çox üstünlük vermiş və hətta F.Xayek insanı “irrasional” varlıq kimi qəbul 
etmişdir. Bu prosesdə eksperimental iqtisaddiyyatın yaradıcılarından olan və iqtisadi 
nəzəriyyədə təsərrüfat həyatını riyazi modellərdə deyil, insanlarla təcrübələrdə təqdim 
edən Vernon Smitin də rolu vardır. Amerikalı iqtisadçı Riçard Taler də iqtisadiyyatla 
psixologiya arasındakı boş sahəni müəyyən qədər doldura bildi. “Arzuolunmaz davranış: 
davranış iqtisadının formalaşması” kitabı ilə böyük əks-sadə yaradan R.Taler iqtisadi 
qərarlarda sosial-psixoloji aspektlər, psixologiyanın və iqtisad elminin qarşılıqlı əlaqəsinin 
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öyrənilməsindəki xidmətlərinə görə 2017-ci il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq 
görüldü.  

Son dövrlərdə iqtisadi subyektlərin davranışının izahında yeni yanaşma olan “qeyri-
səlis məntiq”in marketinq praktikası (ümumi halda desək, biznes praktikası) ilə iqtisad elmi 
arasındakı yaxınlaşmada xüsusi yeri vardır. İqtisad elmində real həyata uyğun, firmaıların 
və xüsusən onların marketoloqlarının praktiki ehtiyaclarına cavab verə biləcək bir “insan 
modeli” Azərbaycanlı alim akademik Rafiq Əliyev tərəfindən işlənilmişdir. Əsası Lütfizadə 
(Lütfəli Rəhim oğlu Əsgərzadə) tərəfindən qoyulan “qeyri-səlis məntiq” nəzəriyyəsinin 
əsasında iqtisadi subyektlərin qərar qəbulu problemi Rafiq Əliyevin “İnperfekt (tam 
olmayan) informasiya şəraitində yeni qərar qəbul etmə nəzəriyyəsi” fundamental əsərində 
öyrənilmiş və bu yanaşma elmdə yeni cığır açmış innovasiyalı bir töhfə sayıla bilər.  
 

 
Dissertant  Həşim Əhmədov 

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu  
hahmadov@yahoo.com 

 
AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkının yaranması,  

uğurları və fəaliyyətinin prioritetləri 
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkı Prezident İlham 
Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkının (AMEA YTP) yaradılmasında məqsəd iqtisadiyyatın davamlı inkişafı, rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması, müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya,  
yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsidir.  

AMEA YTP innovasiya məhsulunun və yüksək texnologiyaların hazırlanması, 
işlənilməsi və ya təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor 
işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqi 
(kommersiyalaşdırılması) üçün zəruri infrastrukturu, maddi-texniki bazası və idarəetmə 
qurumları olan ərazidir. Bu ərazidə xarici və daxili infrastrukturun yaradılması və 
sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün digər xidmətlərin göstərilməsini 
təmin etmək məqsədilə zəruri tədbirlərin görülməsi texnoparkın əsas fəaliyyət 
istiqamətidir.  

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı yarandığı gündən elm, texnologiya və 
innovasiya vasitəsilə ilə milli iqtisadi inkişafa töhfə verməyi qarşısına məqsəd qoyub. 
Milli innovasiya sistemini genişləndirmək və bu sahəyə investisiya axınını gücləndirməyi 
hədəf alaraq uğurlu layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləyir. Respublikada elmin 
inkişafı, elmi-tədqiqat işləri, innovasiya layihələri istiqamətində müvafiq ictimai, özəl və 
ya beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq edir, texnologiyaların transferi, elmin biznesə 
çevrilməsi istiqamətində müvafiq işlər görür. İxracyönümlü, idxaləvəzedici və 
rəqabətədavamlı məhsulların istehsalında maraqlı olan sahibkarlar, investorlar AMEA 
YTP vasitəsilə ilə hər hansı bir elmi ixtiranın nəticəsini tətbiq etmək və onu istehsala 
ötürməyə nail olacaqlar. Çünki elm və biznesin qovuşduğu məkan adlandırığımız AMEA 
Yüksək Texnologiyalar Parkı  elmtutumlu fəaliyyəti dəstəkləyərək, ərazisində fəaliyyət 
göstərəcək rezidentlərə müvafiq imtiyazlar təqdim edir. AMEA Yüksək Texnologiyalar 
Parkı daha əvvəl AMEA Təcrübə-Sənaye Zavodunun (TSZ) ərazisi hesab olunan 25.6 
hektar əraziyə malikdir. Texnoparkın ərazisində rezident kimi fəaliyyət göstərən 
sahibkarlara geniş imkanlar yaradılır. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 
edilmiş dəyişikliklərə müvafiq olaraq sənaye və texnologiyalar parklarının rezidentlərinə 
7 il müddətinə vergi və gömrük güzəştləri (əmlak vergisi, torpaq vergisi, mənfəət vergisi) 
tətbiq edilir. Rezidentlər idxal olunan texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğulara görə 
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ƏDV-dən və gömrük rüsumundan azad olunurlar. YTP-də sahibkarlıq subyekti üçün 
şərait yaradılır, infrastruktur təklif edilır və biznes planın iş qrafikinə uyğun işlər icra edilir. 
Rezidentlərə hüquq, mühasibat, marketinq, ketrinq, mühafizə və digər xidmətlər təklif 
olunur. 

Hal-hazırda AMEA YT Parkda yeddi rezident fəaliyyət göstərir. Bunlar 
aşağıdakılardır: “AMEA Təcrübə-Sənaye Zavodu” MMC; “Millers Oils Azerbaijan” MMC; 
“Elm və Texnologiya Parkı” MMC; “AGRO Bio Eco Tech ” MMC; “EPC Group” MMC; 
“DN Technologies” MMC; “Alqoritmika” MMC 

AMEA YTP-nin təşəbbüskar düşüncəyə malik gənclər üçün yaratdığı imkanlar 
onların startaplara marağını artırır. Gənclərin məşğulluğunun artırılması, sahibkarlıq 
ideyalarının təşkili və gənclərin sahibkarlıqla məşğul olmağa cəlb olunması məqsədilə 
AMEA YTP-də Biznes İnkubasiya Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzə innovativ 
düşüncəyə malik, müxtəlif layihələri olan gənclərdən ibarət komandalar cəlb olunurlar. 
Burada gələcək sahibkarlara öz ideyalarını daha effektiv reallaşdırmaları üçün lazimi 
şərait yaradılır. Gənclər bizneslərini qurmaq üçün inkubasiya və akselerasiya 

proqramlarından faydalanırlar.Uğurlu layihələr YTP-nin tərkibində fəaliyyət göstərən 
Texnologiya Transferi Ofisi dəstəyi ilə real bazara yönləndirilir. Bununla da, respublika 
üzrə innovativ düşüncənin biznesə çevrilməsi prosesi həyata keçirilir. AMEA YTP 
yarandığı dövrdən innovativ texnoloji yeniliklərin ölkəmizdə inkişaf etdirilməsi, 
cəmiyyətdə innovativ təşəbbüslərin artırılması və ən əsası elmin kommersiyalaşmasını 
həyata keçirməklə innovativ sahibkarlığın formalaşmasına dəstək verir. Yüksək 
Texnologiyalar Parkı yalnız ölkə daxilində deyil, hüdudlarımızdan kənarda ayrı-ayrı 
sahələr üzrə fəaliyyət göstərən alimlərimizlə də əməkdaşlıq edir.  

Yüksək Texnologiyalar Parkı gənclər arasında təşəbbüskarlığı təşviq edir. Ölkədə 
gənc sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli platformanın yaradılmasını və şəxsi 
bizneslərini qurmaq istəyən gənc liderlərin təşəbbüslərini dəstəkləyir. Bir çox ölkələrdə 
texnologiya, innovasiya sahəsində baş verən yeniliklərlə yaxından tanış olur, müxtəlif 
ölkələrin texnoparkları ilə əməkdaşlıq edir. Buna misal olaraq “Azərbaycan-Çin 
Texnologiya Transferi Mərkəzi” nin açılışını qeyd etmək olar. “Azərbaycan-Çin 
Texnologiya Transferi Mərkəzi” Beynəlxalq texnologiyaların köçürülməsi, birgə yüksək 
texnologiyalı məhsulların yaradılması və təşviqi sahəsində əməkdaşlıq məqsədi ilə 
yaradılıb. Mərkəzin yaradılmasında əsas hədəf Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq 
Respublikası arasında yüksək texnologiyalar sahəsinin birgə inkişaf etdirilməsidir. 

AMEA YTP müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan innovasiya yönümlü 
yeni texnologiyaların hazırlanması, işlənilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 
fəaliyyətini davam etdirir. Gələcəkdə elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin 
aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət və digər sahələrdə tətbiqinə dair  
layihələrin həyata keçirilməsini qarşısına məqsəd qoyub. Hazırki vəziyyətdə yerli 
alimlərin xüsusən də cavan kadrların robototexnikaya olan marağı AMEA YT Parkın 
bazasında dron və PUA – ların sıfırdan hazırlanıb ərsəyə gətirilməsi kimi pozitiv 
nüansları da qeyd etmək olar. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, yerli alimlərin və 
mütəxəssislərin ərsəyə gətirdiyi texnikalar müasir tələblərə tam cavab verir və 

sınaqlardan yüksək göstəricilərlə keçmişdirlər. Bu da dövlətin müdafiə və digər 
sahələrdə bu kimi texnikaların xarici bazardan alınmasının qarşısını almaqla yanaşı 
ölkədən valyutanın çıxmasının qarşısını alacaqdır.  

Bu kimi yeni fikirlər və ixtiralar AMEA YT Parkının prioritetində duran məsələlərdir. 
Bu da YT Parkın gələcək işlərinin hansı müstəvidə qurulacağının və hansı siyasəti 
izləyəcəyinin bariz nümunəsidir. Yerli alimlərin və yerli mütəxəssislərin yüksək texnoloji 
yeniliklərin təkminləşdirilməsi və xarici texnologiyaların transferi aktual məsələlərdir.  

 
 



 

48 
 

Baş müəllim Rövşən Ələkbərov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 
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Təhsil, elm və istehsalatın vəhdətliyi müasir iqtisadi - mühəndislik 
pedaqogikanın  prinsipidir 

 

Xüsusi ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, müasir mütəxəssisin hazırlanması 
problemlərinin və təhsilin, elmin və istehsalatın inteqrallaşması proseslərinə çoxlu 
tədqiqatlar həsr edilmişdir. 

Təhsilin, elm və istehsalatla  inteqrallaşmasını dinamik, çox komponentli sistem 
kimi qəbul etmək olar. Hər bir sistemə inteqrallaşmanın bu və ya digər formada özünü 
göstərən komponentləri arasındakı müvafiq əlaqələr uyğun gəlir. Gələcəkdə texnika və 
texnologiya sahəsində Azərbaycanın güclü elmi-texniki potensialının dinamik inkişafı  
intellektual potensialın artan inkişafı şəraitində mümkündür. 

Yaranmış bu şəraitdə ölkə məktəbinin ənənəsində, pedaqoji innovativliyində, 
aparıcı dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsində bazalaşan mühəndis-iqtisadi  təhsilin 
axtarışı tələb olunur. 

İnkişafın müasir dövründə ölkəmizdə elmi-intellektual potensial  mütərəqqi inkişafın 
mühüm amilinə çevrilmişdir. Son illər Azərbaycanda dinamik iqtisadi inkişafın 
sürətləndirilməsinə, cəmiyyət həyatının bütün sahələrində mütərəqqi islahatların 
aparılmasına etibarlı təminat yaradan dövlət başçısı İlham Əliyev elm və təhsil 
problemlərini də diqqət mərkəzində saxlamış, ulu öndər Heydər Əliyevin bu sahədə 
müəyyənləşdirdiyi islahatların davamlılığını təmin etmişdir. Yeni inkişaf mərhələsinin 
tələblərinə cavab verən, sistemli şəkildə reallaşdırılan bu islahatlar, eyni zamanda 
ölkədə müasir biliklərin, texnologiyaların tətbiqi əsasında güclü insan kapitalının 
formalaşdırılması məqsədinə hesablanan siyasətin səmərəliliyini göstərir. 

Elm və təhsil bu gün təkcə cəmiyyətin mədəni inkişafına, insanların həyat 
şəraitinin, maddi-rifah halının yaxşılaşmasına xidmət etmir, həm də qədim dövrlərdən 
bəri ictimai təsisatları aradan qaldırmağa çalışdığı mənfi təmayüllərin, ibtidai təfəkkür 
aktlarının, demək olar ki, heç bir inzibati müdaxilə olmadan önlənməsinə şərait yaradır. 
Elmin, təhsilin hər kəsə məlum olan nailiyyətlərini hələ bir kənara qoyaq, faktlar sübut 
edir ki, elm-təhsil səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə hətta cinayət halları belə, nadir 
hallarda baş verir və bu xoşagəlməz hallara qarşı mübarizə də sivil qaydalarla aparılır. 

Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” da bu sahədə qəbul edilmiş 
tarixi qərarlardan biridir. Belə mühüm bir dövlət sənədinin qəbulu ölkədə səriştəli təhsil 
verənlərə, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət nəticələri və 
əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sisteminin 
yaradılması məqsədinə xidmət edir. 

Mühüm prinsipial beynəlxalq tələblərin ideologiyasına uygun olaraq ali təhsil 
müəssisələrində müasir texniki fənn müəlliminə də istehsal şəraitində iqtisadi-
mühəndislik təcrübəsinin olması tələb olunur. 

Mahiyyət etibarı ilə bu pedaqoji və praktiki mühəndislik fəaliyyətinin uzlaşması 
təhsilin və istehsalatın inteqrallaşması forması kimi özünü göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar bizim ölkədə bu sahədə müsbət təmayüllər 
özünü göstərməkdədir. Təhsilin elm və istehsalatla inteqrallaşmasının yeni formaları – 
aqroparklar, sənaye şəhərcikləri, yüksək texnoloji innovativli mərkəzlər, sənaye 
kompleksləri yaradılır. 

Bu strukturların çərçivəsində birgə yerinə yetirilən elm-təhsil-istehsalat layihələri 
genişləndirilir,   elm-təhsil-istehsalat layihələrinin, elmi tədqiqatların və işləmələrin vahid 
tərtib şəbəkəsi formalaşır. Bununla yanaşı təhsil - elm - istehsalat sahələri, elmi, tədris-
pedaqoji və istehsalat-texniki funksiyaları birləşdirilir. 
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DİLÇİLİK VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ 
 

  
Fil.ü.e.d.,prof. Yədulla Ağazadə 

Lənkəran Dövlət Universiteti  
 LDU.prof.agazade@mail.ru 

 
“Əsrimizin Səyavuşu”yla “Əsrin müqaviləsi”ni  

doğuran oxşar və fərqli cəhətlər 
 

Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz! 

                      M.Ə.Rəsulzadə 

 
XX əsr Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində iki ən mühüm  

hadisəylə əlamətdardır. Birincisi Şərqdə ilk dəfə olaraq 1918-ci il mayın 28-də 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması ilə bağlıdırsa, ikinci önəmli hadisə 

beşiyində boğulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan, 70 illik bolşevik-
kommunist rejiminin iflasından sonra xalqın azadlıq mübarizəsi nəticəsində 18 oktyabr 
1991-ci il tarixində yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşması ilə bağlıdır. Hər iki tarixi 
hadisəni bir-birinə bağlayan önəmli cəhətlər, eləcə də fərqli məqamlar çoxdur. Bunları 
nəzərdən keçirərkən Məmməd Əmin Rəsulzadənin AXC-nin süqutundan az sonra 
qələmə aldığı “Əsrimizin Səyavuşu” sənədli povestində əksini tapan məsələlərlə 1994-
cü il sentyabrın 20-də Bakıda Gülüstan sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı 
“Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının dərin su qatlarındakı neftin birgə işlənməsinin 13 
ən məşhur neft şirkətləri ilə imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”nin dövlət müstəqilliyimizin, 
Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin möhkəmlənməsi naminə oynadığı tarixi missiyaya 
diqqət yetirmək zəruridir. 

M.Ə.Rəsulzadə obrazlı şəkildə ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin işıqlı tarixini 
Firdovsinin “Şahnamə”sində təsvir olunan,Turan və İran arasında sülh yaratmağa 
çalışan,lakin zamanın gərşivəslərinin, südabələrinin alçaq hiylələri ilə məhv olan gənc, 
perspektivli Səyavuşun acı taleyi ilə müqayisə edir. Lakin əsər bədbin deyil, nikbin 
sonluqlarla bitir. “Bir kərə yüksələn bayraq,bir daha enməz!” inamı, qətiyyəti 1991-ci il 
dövlət müstəqilliyimizin ideya sütunlarından biri olmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, nə qədər 
ağrılı olsa da, istər 1920-ci ildə, yəni AXC-nin fəaliyyətə başlamasından 23 ay 
keçdikdən, istərsə də 1993-cü ildə ikinci dəfə dövlət müstəqilliyimizi qazandıqdan 
təxminən iki il sonra eyni tarixi hadisələr “Əsrimizin Səyavuşu”nun - müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının məhv olma təhlükəsini yenidən reallaşdırmışdı. Yalnız ümummilli lider 
Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə tarixi qayıdışı, silsilə tədbirlər, düşünülmüş çevik 
siyasi xətt, nəhayət, “Əsrin müqaviləsi”nin hazırlanması və imzalanması müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsinə, dünyada söz və nüfuz sahibinə çevrilməsinə, 
ölkədə davamlı islahatların aparılmasına imkan yaratmışdır. 

Tarixi Səyavuşun çəkdiyi acıları Azərbaycanın say-seçmə oğulları zaman-zaman 
yaşamışdır. İmperiyaların payladığı ordenlər, nişanlar, təltiflər onların əsl mahiyyətini 

gizlədə bilməzdi. Əgər belə olmasaydı, çara, imperiyaya, eləcə də vətənə, millətə 
sədaqətli xidmətləri ilə yaddaşlarda qalan A.Bakıxanovun, M.F.Axundzadənin, 
N.Nərimanovun və digər nadir ziyalıların qisməti sonucda hüzn və peşmançılıq olmazdı. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dahiliyi, uzaqgörənliyi ondadır ki, o 
özünəqədərki tarixi təcrübəni diqqətlə öyrənmiş, təcrübə ilə nəzəriyyəni birləşdirərək 
bunu həm sovet dönəmində, həm də müstəqilliyimizə qovuşduğumuz narahat illərdə 
ölkə həyatına yaradıcı şəkildə tətbiq etməyə, ölkəmizi, xalqımızı gözləyən təhlükələri 
önləməyi bacarmış, sabitliyin, stabiliyin yaradılmasına nail ola bilmişdir. Lakin bütün 
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bunlar heç də asan başa gəlməmişdir. Odur ki, dediklərimiz əslində “Əsrimizin 
Səyavuşu” ilə “Əsrin müqaviləsi”ni yaradan tarixi şəraitlərin oxşar və fərqli məqamlarını 
üzə çıxarır, dövlət müstəqilliyimizin hər birimiz üçün nə qədər əziz olduğunu bir daha 
təsdiq edir. 

 
 

К.в.н., доцент Кямран Кязимов  
Лянкяранский Государственный Университет 

kkamran@mail.ru 
 

О переводе на русский язык стихотворения Г. Арифа «Снова вернусь» 
 

Одной из главных задач, стоящих перед переводчиком, является сохранение 
национального своеобразия переводимого произведения. Почти все специалисты 
высказываются за сохранение в переводе национального своеобразия, 

национального колорита переводимого произведения. Сохранение национального 
своеобразия является одним из основных критериев оценок качества перевода. 
Любой национальной литературе присуще собственные черты, благодаря которым 
она выделяется среди других. Компоненты, образующие национального 
своеобразия существуют не каждый сам по себе, а в тесной взаимосвязи. Только 
их комплексное проявление, как в оригинале, так и в переводе образует «лицо», 
национальное своеобразия произведения. 

В 30-е годы XX столетия ведущее положение в азербайджанской поэзии 
занимают такие молодые поэты, как Самед Вургун, Сулейман Рустам, Микаил 
Мушфиг, Расул Рза, которые оказали огромное влияние на все последующее 
развитие национальной поэзии. С конца 40-х годов в литературе заявляют о себе 
целый ряд талантливых поэтов, которые пройдя суровую жизненную школу, 
приходят в поэзию со своим жизненным опытом, обостренным мировидением, что 
отражается в основном в тематике их произведений. Из тех, как Ислам Сафарли, 
Зейнал Джаббарзаде, Гусейн Гусейнзаде и др,. придя в литературу, занимают в 
ней прочные позиции. Перу Гусейна Гусейнзаде (Ариф) принадлежат десятки 
поэтических сборников изданных как в нашей стране, так и за рубежом. Не 
случайно, народный поэт Азербайджана Гусейн Ариф и в Турции был удостоен 
почетного звания. Он принадлежит к числу самых популярных азербайджанских 
поэтов среднего поколения. Он автор почтенных произведений, сделавших его 
имя повсеместно известным. Немало замечательных произведений его были 
переведены на другие языки, но больше, разумеется, на русский язык. 

К поэзии Гусейна Арифа русские переводчики обратились еще в середине 50-
х годов, с тех пор на русском языке выпущено несколько его поэтических 
сборников. Правда, как отмечается критиками, не все переводы выполнены на 
должном уровне, не все из них передают большую часть индивидуального 
поэтического почерка поэта, тому свои объективные и субъективные причины. Но 

эти переводы до сих пор не получили своего творческого осмысления. 
Гусейна Арифа переводили поэты В.Кафаров, М. Вeкилов, А. Грич Е.Елисеев, 

С. Мамедзаде, В. Зайцев, Арк. Каныкин, А. Плавник, А. Кронгауз, В.Соколов. В. 
Портнов, и мн. др. Проанализировав несколько осуществленных переводов 
азербайджанского поэта, мы можем узнать, кто из них сумел передать русскому 
читателю все, что хочет сказать Г.Ариф. 

Для примера анализировали  стихотворение Гусейна Арифа «Снова вернусь» 
в переводе Аркадия Каныкина.  
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Cтихотворение это предельно музыкально. По форме эта герайлы жанр 
ашыгской поэзии со своей специфической рифмовкой (абвб, гггб, дддб) каждая 
строка в ней состоит из восьмисложника. Такие стихи обычно пред назначены для 
исполнения в музыкальном сопровождении. Повторы в начале почти всех строк 
усиливают основную мысль стихотворения. Рефрен «бир дэ кэллэм» (ещё раз 
приду») подчёркивает силу чувств, вложённых автором в произведении. Первые 
две строфы как бы подготавливают читателя для понимания основной мысли, 
содержащейся в 3-ей строфе. Поэт перечисляет все сущее, явление природы и 
времена года говоря, что к ним снова вернусь. А в заключении выясняется, что это 
желание связано с объектом своих чувств, в данном случае, с единственным 
сыном, который безвременно погиб. 

В заключении отметим, что анализ существующих переводов лирики Гусейна 
Арифа   показывает, что   сохранение  в  переводах  национального  своеобразия   
и   авторского  стиля  возможно,  достижимо, и  это   является   одним  из  
показателей   точности,  верности  перевода.        

 
 

Fil.ü.f.dok., dosent Əlirza Əliyev  
     Lənkəran Dövlət Universiteti 

alırza.a.@mail.ru 
 

Bədii ədəbiyyatda ləqəblər və onların üslubi imkanları 
 

Ləqəblər antroponimlərin tərkib hissəsində xüsusi mövqeyə malikdir. Bunlar bir 
qayda olaraq xalq danışıq dilinə məxsusdur. Məhz bu dilin təsir vasitəsi kimi bədii 
ədəbiyyatımızda da özünü geniş aspektdə göstərir. Eyni zamanda bədii üslubda 
linqvistik mahiyyəıt daşıyır. Bu baxımdan da bədii üslubda ləqəb problemi dilçiliyimizin 
vacib məsələlərindən birinə çevrilmişdir. Lakin belə olduğu halda nədənsə bədii dildə 
üslubi mahiyyət daşıyan ləqəblər demək olar ki, tədqiqatdan kənarda qalmış və bu 
istiqamətdə lazımi araşdırma aparılmamışdır. Bu məqsədlə biz bir sıra yazıçılarımızın 
yaradıcılığında ləqəblər, onların bədii ədəbiyyatda rolu, üslubi imkanları məsələsinə 
toxunmağı lazım bildik. 

Mirzə Cəlil “Danabaş kəndinin əhvalatları” əsərindən yazır ki, “Hələ bizə hörmət 
qoydular bizim ləqəblərimiz çox gülməli deyil, elə ləqəblər var bizim Danabaş kəndində 
ki, desəm, uğunub gedərsən. Məsələn , Gırdık Həsən, Dəvə Heydər, Yalançı Səbzəli, 
Eşşək Muxtar, Doşan Qasım, Müxtəsər bu cür adamlar bizim Danabaş kəndində 
hədsizdir. Əgər duram hamını ərz etməkliyə bizim Rusiyanın karxanalarında kağız 
qalmaz.” Bu parçadan aydın olur ki, Həsən və Heydərin bədən fizanomiyasına, 
Səbzəliyə yalançılığına, Muxtara qanmazlığına, Qasıma isə qorxaqlığına görə ləqəb 
verilmişdir. 

Ümumilikdə bədii ədəbiyyatda mənfi mənada işlənən ləqəblər müsbət mənalı 
ləqəblərdən üstünlük təşkil edir. Bunlara satirik yönümlü bədii əsərlərdə daha çox 

təsadüf olunur. Məsələn, M.Cəlilin “Dəli yığıncağı” əsərində şəxs adlarına qoşulmuş dəli 
(Dəli Molla Abbas), pırpız (Pırpız Sona), farmazon (Farmazyan Rüstəm), sərsəm 
(Sərsəm Heybət) ləqəblər də mənfi mənalı ləqəblərdir. Digər ədiblərimizin əsərlərində də 
bu növ ləqəblər çoxdur: Çəpgöz Həsən güman edirdi ki, qonşuya bir hadisə baş verib, 
onu köməyə çağırarlar (Ə.Haqverdiyev) Kosavay Məhəmmədin oğlu Yusif  Yusifcavad 
Kəblə Meydanında yüz manatlıq köpəyin boynunun ardından alıb yerə elə çırpdı ki, iki 
dal qıçları üzüldü. (Ə.Haqverdiyev). 

Əslində bədii üslub da mənsub olduğu şəxsin müəyyən məna çalarlıqlarını ifadə 
edir. Məsələn, bu uşaq Pişik satan Hacının nəvəsidir, bu uşaq Balıq udan Cəfərin 
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nəvəsidir, Eşşək Aslan tut ağacdan uçub ölən ili anadan olmuşdur. Gör Tülkü Məmalik 
işi nə yerə çatdırıb ki,  yetimçənin üstünə oğlunun xidmətinə xarici xanım, firəng 
mamaçası gətiribdir. (S.Rəhimov) Verdiyimiz nümunələrdə heyvan adlarından ibarət 
ləqəblər müəyyən semantik mənalar ifadə edir. Belə ki, birinci və ikinci nümunədəki 
ləqəblər xəsislik, sonuncu nümunədəki isə hiyləgərlik mahiyyəti daşıyır. 

Bəzən bədii ədəbiyyatda adsız işlənən ləqəblərə də təsadüf edirik. Əslində adsız 
ləqəblər bu və ya digər şəxsin adını əvəz edir və həmin şəxsin adının funksiyasını 
daşıyır. Məsələn: Odabaşının vasitəsilə mələkdən təvəqqe etdim ki, iki dəqiqəliyə 
məşədinin ayaqlarını açsın. (Ə.Haqverdiyev). Bu növ ləqəblər yazıçı  S.Dağlının komik 
əsərlərində də çoxdur. Keçibalası sifətinin quruluşu keçini xatırladığına görə Keçibalası 
ləqəbi ilə Təbrizdə məşhur olan bu qəribə xanım, rəisi-ayanın çağırdığı həmin 
ümumxananın rəisi idi. (S.Dağlı) Göyçək oğlan, əslində o, heç göyçək deyildi. Bəs nə 
üçün ona “Göyçək oğlan” deyirdilər? 

Bir dəfə küçə ilə gedərkən bir kişi ondan soruşdu? 
Göyçək oğlan saat neçədir? 

Altıya yeddi dəqiqə qalır. 
Oğlan özü bu ləqəbi özünə yapışdırıb, adını onunla əvəz etdi: “Göyçək 

oğlan”(S.Dağlı) 
Bəzi hallarda isə bu və digər şəxsin ləqəbi ətraf aləmdə o qədər məşhur olur ki, 

onun adını üstələyir. Həmin şəxsi adı ilə deyil, ləqəbi ilə çağırırlar. Beləliklə, o, ləqəbi ilə  
məşhurlaşır və adı tədricən kölgədə qalır: Kürsim arvad kənddə məhz “Yengə qızı” kimi 
məşhur idi və bu ləqəb ona anasından miras qalmış peşə ilə sıx bağlı idi (S.Dağlı).  

Yazıçı S.Dağlının komik əsərlərində adsız ləqəblər çoxluq təşkil edir: Qonaqqulu, 
Zülumxan, Mırmıxov, Çarmıxov, Xəstəxanova, Rüşvətov və s.  

Xüsusilə satirik əsərlərdə yazıçı fantaziyasının məhsulu olan elə ləqəblərə rast 
gəlirik ki, onlar həm şəxs adı, həm də, familiya funksiyasını daşıyır. Belə ləqəblərə 
Ə.Haqverdiyevin əsərlərində daha sıx təsadüf olunur ki, bunlar da xüsusi üslubi 
mahiyyət ifadə etmiş olur. Bu məqsədlə yazıçının ayrı-ayrı əsərlərindən gətirdiyimiz bir 
neçə nümunəyə diqqət yetirmək kifayətdir: Qudurğanov Mirzə Mahmudun qolundan 
yapışıb dedi: 

- Mirzə Mahmud! Məni bir kəs tanımasa sən, yaxşı tanıyarsan. Mənə Qudurğanov 
deyərlər (“Pir”). Dəsturov ərizələri və sair kağızları dəmir qələm və duru mürəkkəblə 
yazmazdı. Bəzi hallarda isə şəxs adını ifadə edən ləqəb familya ilə birlikdə qoşa işlənir: 
Keçən cümə axşamı ayın on ikisində “Sail” cəmiyyətinin opera artistləri Cibgir Xərişov 
tərəfindən təzə yazılmış əsəri tamaşaya qoydular (Xortanın cəhənnəm məktubları). 

Bədii əsərdə müəllif bəzi hallarda ləqəbin yaranma səbəbinin izahını da vermiş 
olur. Ə.Haqverdiyev “Uca dağ başında” əsərində Namərd ləqəbini belə izah edir: “Yazıq 
adamlardan biri də Mirzə Ali idi. Bu bədbəxt bir nəfər ilə söhbət etdikdə nədən olursa bir 
dəfə deyir: - “”Namərdəm əgər bir işi belə etməsəm”. Kənar adamlardan neçəsi bu 
söhbəti eşidir. Mirzə Alı kişi bir də görür dalınca şəhərin hesabsız uşaqları tökülüb, “ay 
namərd”, “ay namərd”- deyərək gəlirlər. Bir gün cənazə aparırlar. Arxasınca “Ay namərd 
bizi qoyub haraya gedirsən?” deyirdilər. 

Xəbər aldım ki, nədir? Dedilər: 
Namərd Mirzə Alı ölübdür, dəfn etməyə aparırlar. 
Yol gedəndə heç kəslə danışmazdı. Heç kəsin sualına cavab verməzdi. Dilindən 

ancaq bu sözlər eşidilirdi: 
-Haqq mövcüd! Haqq mövcüd! 
Bu səbəbdən onun adına hamı Haqq mövcüd deyərdi (Ə.Haqverdiyev. Haqq 

mövcüd). 
S.Dağlının əsərlərində də biz belə maneraya təsadüf edirik. O, da çox vaxt 

ləqəblərin yaranma səbəbinin də, izahını vermiş olur. Fikrimizi əyaniləşdirmək üçün belə 
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ləqəblərdəb bir neçəsini göstərməyi məqsədəmüvafiq  bilirəm: Razmenka Rzabala 
futbola gedərkən yalnız oyunun əvvəlində oyunçuların hərəkətlərindən-razmenkədən və 
bu zaman onların qapıya top vurduqlarından xoşhal olub qayıdarmış. Və ya Şalaxo 
Şirkərimin qəribə bir şakəri var, həmişə “Neftçi” qol vuranda o stadionda oturduğu 
skamyanın üstünə qalxıb ağzı ilə “Şalaxo” çalaraq rəqs edir. Azərkeşlər də çırtma 
vururdular. Buna görə də ona “Şalaxo Şirkərim” deyərmişlər. (Vergulağa Nöqtələrov). 
Avsayıt Abasəli bir matç zamanı o avsait çağıra-çağıra özündən gedib və kişini sanitar 
xərəyi ilə stadiondan çıxarırlar (Vergulağa Nöqtələrov). Ümumiyyətlə, S.Dağlının 
əsərlərində bunlardan əlavə də yumor ifadə edən maraqlı ləqəblər vardır: Bank Nuri, 
Paçka Qasım, Dəllal Alı, Astarveş Abış, Bikar Məmmədəli, Mühəndis Məmmədəli və s.  

Yazıçı S.Dağlının “Güləndağ məzhəkəsi” əsərində kollektiv ləqəblərə, yəni ailə-nəsl 
adları ifadə edən ləqəblərə də rast gəlmək mümkündür. Həmin əsərdə müəllif yazır: 
“Güləndağ zirvəsindəki meşəlikdə yaşayanlar, məskunlaşanlar “Qaçaqlar” adlanır. 
Oradakı kənddə məskən salanların ləqəbi kimi kəndin adı da “Ərizəbazlar”dır. Həmin 
əqrabənin sələfləri vaxtilə yerli bəylərdən Şirvanşahlara bol-bol şikayət yazdıqlarına görə 

buraya sürgün ediblər. Dağın ətəyindəki kolluqda məskən salanlarınsa, ləqəbləri, kəndin 
adı da “Rüşvətçilər”dir. – Dədə-babları susuz və kol-kossuz düzənlikdə yaşayan bu tayfa  
da çar məmurlarına rüşvət verərək burada yer alırdılar. “Güləndağın” əsl sakinləri olan 
“Güləyənlər” nəsli bu yerlərin köklü çobanlarıdır.  

Bədii əsərlərdə ləqəblərin müəyyən hissəsi üslub baxımından təsviri xarakter 
daşıyır ki, bunlar da bu və ya digər şəxsin, əsasən, peşə və sənətini, məşğuliyyətini 
ifadə etmiş olur. Məsələn: Usta Zeynal bir arif kişi idi (Mirzə Səfər). Nalbənd Paşa at 
ayağına mıx çaldıqda əl saxlayıb, yol gedən adamla danışmazdı. Heç kəsin sualına 
cavab verməzdi (Ə.Haqverdiyev). Aşbaz Əli aşbazxananın qapısının yanında əlində 
xəkəndaz samavara kömür salırdı(Ə.Haqverdiyev). 

Yekun olaraq, qeyd etmək istəyirəm ki, bədii əsərlərimizdə üslubi mahiyyət daşıyan 
tədqiqatdan kənar kifayət qədər ləqəblər vardır ki, bunların araşdırılıb öyrənilməsi və 
linqvistik baxımdan təhlili bu gün dilçiliyimizin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən 
biridir. 
 

 
Fil.e.n.,dosent Elşad Səfərli 

Lənkəran Dövlət Universiteti 
 

Azərbaycan sonetinin Hüseyn Cavid nümunələri 
 

Akadеmik İ.Həbibbəyli A.Səhhətin «Sınıq saz» və H.Cavidin «Bahar şəbnəmləri»  
məcmuələrində rast gəldiyi «Охucularıma» (A.Səhhət), «Çəkinmə, gül», «Mən istərim 
ki» (H.Cavid) sоnеtlərinə istinadən bu janrın pоеziyamızda yaranma tariхinin daha 
əvvələ aid оlduğunu vurğulayır.  

Bu yerdə məqamına görə böyük dramaturq və şair H.Cavidin imzasını Azərbaycan 
sonetinin ilkin yaradıcıları sırasında vurğulamaq məntiqi olar. Düzdür, mərhum professor 

S.Əsədullayev sonetlə bağlı monoqrafiyasında Ə.Mirəhmədovun “Ədəbiyyatşünaslıq 
ensiklopediyası lüğəti”nə istinadən lirikamızda sonetin ilk yaradıcısı kimi Əlipaşa Səbur 
Hüseynzadəni qeyd edir. Lakin bu dəqiq məlumat deyildir. Çünki sonetoloq alim 
H.Həşimlinin ciddi araşdırmaları və İ.Həbibbəylinin mülahizələri bu fikrin yanlışılığını 
sübut edir. Sadəcə, Ə.Səbur Azərbaycan sonetinin təkamülündə S.Səlmasi, H.Caviddən 
sonrakı sıralamada üçüncü yerə sakindir. 

Azərbaycan poeziyası üçün janrına və formasına görə yeni olan sonet də Cavidin 
orijinal yanaşdığı ilk qələm təcrübələri sırasındadır. Ümumiyyətlə: «Şairin ilk qələm 
təcrübəsi sayılan lirik şeirləri formasına, vəzninə və janrına görə müxtəlifdir». 
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İ.Həbibbəyli H.Cavidin sоnеtə, xüsusən yaradıcı yanaşması haqqında maraqlı 
mülahizələr irəli sürür. Bеlə ki, müəllif «Mən istərim ki,..» sоnеtindən bəhs еdərkən şairin 
hətta müəyyən qədər yenilik еtdiyini də diqqətə çatdırır. Bu yeniliyin daha çох tеrsеtlərdə 
misraların özünəməхsus şəkildə qafiyələnməsində özünü büruzə vеrdiyini diqqətə 
çatdırır: «Bеləliklə, Azərbaycan şеiri tariхində dörd misralı bəndlərlə üç misralı bəndlərin 
birləşməsindən düzələn, оrijinal qafiyələnmə quruluşuna malik оlan yеni pоеtik fоrma 
sоnеt yaradılmışdır» mülahizəsi ilə müəllif sоnеtin ilk dəfə pоеziyamızda mövcudluq 
tariхinə də sanki işarə vurmuş оlur. Düzdür, bu şеirlərin altında оnların yazılma tariхi 
göstərilməmişdir. Ancaq Cavid irsinin tanınmış tədqiqatçısı akadеmik M.Cəfər həmin 
şеirlərin yaranma tariхini 1910-cu ildən əvvələ aid еdir.   

H.Cavid yaradıcılığında sonet nümunələrinə ilk dəfə onun 1917-ci ildə çapdan 
çıxan “Bahar şəbnəmləri” kitabında təsadüf edilir. Bu kitabın forma cəhətdən əvvəlki 
“Keçmiş günlər” kitabından fərqli xüsusiyyətlərindən Cavidlə bağlı monoqrafik əsərində 
müəyyən qədər bəhs edən R.Z.Xəndan onun sonetlərinin yaranmasında böyük türk şairi 
Tofiq Fikrətin ədəbi təsirini də xüsusi vurğulamışdır: ”Şübhəsiz, şairin bu sonetlərinin 

ilhamçısı o dövrdə ədəbi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş “Rübabi-şikəstə” 
kitabının müəllifi Tofiq Fikrətin parlaq sənət örnəkləri olmuşdur. ”Çəkinmə, gül”, ”Bu 
gecə”, ”Görmədim”, ”Sevinmə, gülmə, quzum”, ”Mən istərim ki” mənzumələrində 
T.Fikrətin “Təsadüf”, ”Xəstə cocuq”, ”Son təsadüf”, ”Kəndi-kəndimə” sonetlərinin izlərini 
görmək çətin deyildir”. 

İ.Həbibbəylinin H.Cavidin sоnеt yaradıcılığı və ümumən sоnеt haqqında 
mülahizələri maraq kəsb еdir. Lakin оnun H.Cavidin «Mən istərim ki,..» sоnеtində 
tеrsеtlərdə yеnilik еtməsi, bəzi şеirlərini ustad şairin yaradıcılığında sоnеt janrına aid 
еtməsi və fоrma yеnilikləri haqqında fikirlərində bizcə, müəyyən qədər mübahisəyə əsas 
var. Bеlə ki, adıçəkilən sоnеtin tеrsеtlərində bir və ikinci misraların məsnəvi şəklində 
qafiyələnməsi, üçüncü misraların öz aralarında qafiyələnməsi, yəni ееf/ggf qafiyə 
prinsipindən istifadə guya H.Cavid yaradıcılığında оrijinallığa dəlalət еdir mülahizəsi 
düşündürücüdür. Çünki bəhs edilən sonetdə şairin orijinallığının nə ilə – dünya sonet 
təcrübəsində təsadüf edilməyən qafiyə modulu işlətməsi, yaxud həmin modulu 
Azərbyacan poeziyasında ilk dəfə tətbiq etməsiylə – bağlı olması mülahizədə aydın 
sezilmir. 

Məlumdur ki, qeyd edilən sonetin tersetlərində tətbiq edilən – eef/ggf qafiyə 
sxemindən dünya sonetində qədərincə istifadə edilmişdir. Deməli, müəllifin Cavidə aid 
etdiyi orijinallıq bu amillə yox, yalnız həmin qafiyə modulunu Azərbaycan 
sonetistikasında ilk dəfə işlətməsi ilə bağlı ola bilər. Məsələnin bu tərəfi ilə bağlı müəlliflə 
razılaşmaq mümkündür. Nümunəyə diqqət yеtirək:  

 
Əvət, uzaqda səadət var, еşqə hörmət var,  
Yaхın zəhərlidir, amma uzaqda cənnət var,  
Uzaqda var əbədiyyət ki, başqa nеmətdir.  
 
Cahanı cənnətə təşbih еdər də bir şair,  

Gözəl bir afəti bəzən mələk sanır, sеvinir,  
Fəqət səadəti-aldanma, çох müvəqqətidir.      

 
Məlum оlduğu kimi, sоnеtin tеrsеtlərdə ccd/ееd şəkli Fransa sоnеtinin qafiyələnmə 

tipinə aiddir. Düzdür, fransız sоnеtinin tеrsеtlərində qafiyələnmə şəkli katrеnlərdəki 
dairəvi (qapalı) qafiyələnmə sхеminin tələblərinə uyğun оlmalıdır və dairəvi (qapalı) 
mоdеlə – abba/abba sхеminə bu uyğunluq tеrsеtlərdə gözlənilməlidir. Əgər tersetlərdə 
qafiyə açıq sxemə malikdirsə, sonetin fransız tipində katrenlərdə qafiyə dairəvi – abba 
şəklində olmalıdır. Lakin Cavid şeirində katrenlər açıq (çarpaz) qafiyəlidir. Şair İtaliya və 
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rus sоnеti təcrübəsində  olduğu kimi katrеnlərdə çarpaz (açıq) qafiyələnmə mоduluna,  
tеrsеtlərdə isə Fransa sоnеti tipinə müraciət еtmişdir. Fransa sоnеtinin mövcud prinsipi – 
abba/abba əslində bu şeirdə pоzulmuşdur. Həm də, unutmaq olmaz ki, sonetin fransız 
tipində katrenlərdə çarpaz qafiyə prinsipi mövcud deyildir. Buna görə də, İ.Həbibbəylinin 
sitatında göstərildiyi kimi guya Cavid tеrsеtlərdə yеnilik еtmişdir müddəası bizcə, 
həqiqətə uyğun dеyildir. Оla bilər ki, tеrsеtlərdə qafiyələnmənin ееf/ggf şəklində 
qurulması hələ yеnicə qədəm tutan Azərbaycan sоnеti üçün yеni оlsun, lakin Avrоpa 
sоnеtində bu çохdan mövcud bir fоrmadır.   

Bеlə ki, «Çəkinmə, gül» sоnеtində tеrsеtlərdəki qafiyələnmənin еff/еgg mоdеli 
üzərində qurulması, əslində sоnеtin Azərbaycan qоlu üçün tam mənasında gözlənilməz 
və yеnidir. Yəni Cavid sоnеtin Azərbaycan şеirində işlənilməmiş qafiyə mоdеllərinə daha 
çох üstünlük vеrirdi. «Çəkinmə, gül» sоnеtinin bir tersetinə diqqət yеtirək:  

 
Çəkinmə, gül! Ləbi-ləlin həyatı güldürürsün;  
Bu halə qarşı bütün mənliyim qalır məhbut,  
Baх, iştə hеykəli-camid qədər əsiri-sükut...             

 
Bu cür qafiyə sхеmləri еffеktiv, təsirli və kamil qafiyə tipi kimi Avrоpanın ustad 

sоnеtçiləri tərəfindən məqbul fоrma kimi işlənmişdir. 
Tersetlərdə eff/egg modelinə Cavid və A.İldırımdan sonrakı Azərbaycan 

sonetçilərinin: M.Müşfiqin, A.Babayevin, Ə.Kürçaylının, Abbasağanın, S.Mustafanın və 
digərlərinin yaradıcılığında rast gəlmirik.Lakin Azərbaycan sonetinin çağdaş 
mərhələsində bu qafiyə tipinə təsadüf edirik. Bu tipə kimin daha çox müraciət etməsi 
məsələsinə ədəbiyyatşünas H.Həşimli öz moniqrafiyasında geniş toxunmuşdur. Dünya 
sonetinin Azərbaycan qolunda işlənilməmiş və lirikamız üçün yeni quruluşlu formalarında 
H.Cavidin sonetlər yazması, əlbəttə ki, onun böyük yaradıcılıq istedadı və bu istedadın 
orijinallıq ruhu ilə bağlı idi.  

Hətta H.Cavid mövcud ənənələrdən təsirlənərək onun adı ilə bağlanan yeni sonet 
şəkillərinin Azərbaycan lirikasında təzahürünə da nail olmuşdur. Məsələn, Cavidin 
“Neçin” şeirini təhlil edən mərhum şair, ədəbiyyatşünas Rəfiq Zəka Xəndan onu “Cavidə 
aid şəkil” kimi ədəbi rəyə təqdim etmişdir.  

 
 

Fil.e.n.,dosent Mirhüseyn Abbas 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

abbas.a @ mail.ru 
 

Azərbaycan mühacirət mətbuatı 
 

Məlumdur ki, görkəmli təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabi 1870-ci ildən 
başlayaraq Azərbaycan dilində qəzet nəşrinə icazə almaq üçün rəsmi dairələrə dönə- 
dönə müraciət etmişdir. 1875-ci ildə ilk milli Azərbaycan qəzeti olan “Əkinçi”nin I 
nömrəsinin nəşr olunması ilə ölkənin sosial- mədəni həyatında bir canlanma əmələ 
gəlmişdi. 

Azərbaycan mühacirət jurnalistikasının tarixi XIX əsrin sonlarından başlanır. Həmin 
dövrdə Ə.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzadə, C.Hacıbəyli, M.B.Məmmədzadə və M.Ə.Rəsulzadə 
mühacirət jurnalistikasının ilk nümunələrini yaratmışlar. 

Mühacirət mətbuatının yaranması isə sonrakı dövrə təsadüf edir. 
M.B.Məmmədzadə 1937-ci ildə qələmə aldığı “Milli Azərbaycan hərəkatı” adlı əsərində 
“Yeni Qafqazya” məcmuəsini mühacirət mətbuatının başlanğıc tarixi kimi qeyd edir. 
Onun fikrincə, “Yeni Qafqazya” yalnız azərbaycanlıların deyil, rus əsarəti altında bütün 
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türklərin xaricdə çıxardıqları ilk məcmuə olmuşdur. Məhz buna görə mühacirət 
mətbuatının başlanğıc tarixini 1923-cü ildən götürürlər.  

Həmin illərdə- Rusiya imperiyası dövründə çıxan mətbu orqanları, yaxud Tiflisdə 
çıxan çoxlu sayda qəzet və jurnalları mühacirət mətbuatı sıralarına daxil etmək olmaz. 
Çünki həmin nəşrlər Azərbaycanın da daxil olduğu bir dövlətin – Rusiya imperiyasının 
ərazisində buraxılırdı.  

Lakin böyük ədib C.Məmmədquluzadənin 1921-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri 
Təbrizdə- İranda nəşrini davam etdirdiyi “Molla Nəsrəddin” artıq mühacir nəşr idi. Çünki 
Mirzə Cəlil bir dövlətdən başqa bir dövlətin ərazisinə keçmişdi ki, bu da mühacirətdir.  

1927-ci ildə keçmiş Sovet İttifaqının Türkiyə hökumətinə təzyiqlərindən sonra “Yeni 
Qafqazya” öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Lakin 1932-ci ilədək- Azərbaycan mühacirləri 
Türkiyədən çıxarılanadək onlar bu və digər adlar altında öz nəşrlərini buraxmağa 
müvəffəq olmuşlar. Həmin müddət ərzində Azərbaycan mühacirləri İstanbulda “Azəri- 
türk”, “Yaşıl yarpaq”, “Odlu yurd” məcmuələrini və “Bildiriş” qəzetini nəşr etmişlər.  

30-cu illər azərbaycanlı mühacirlərin Türkiyədə yeganə mətbu orqan prof. Əhməd 
Cəfəroğlunun redaktorluq etdiyi “Azərbaycan yurd bilgisi” adlı tədqiqat jurnalı olmuşdur. 
Həmin jurnalın 1934-cü ilə kimi cəmi 36 nomrəsi çap olunmuşdur. İyirmi illik fasilədən 
sonra isə 37-ci, eyni zamanda son nomrəsi buraxılmışdır.  

Azərbaycanlı mühacirlərin xaricdə əcnəbi dildə nəşr etdikləri ilk jurnal 1926-cı ildə 
Parisdə Ceyhun Hacıbəylinin redaktorluğu ilə buraxılan “Azərbaycan” jurnalı olmuşdur.  

II dünya müharibəsi ərəfəsində və dövründə mühacirlərin fəaliyyəti sönük 
olmuşdur. Çünki bu vaxt mühacirlərin bütün, o cümlədən nəşri fəaliyyətlərinə qadağalar 
qoyulmuşdur.  

Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycan mühacirləri yenidən təşkilatlanmağa, sovet 
rejiminə qarşı ideoloji mübarizəyə başlamışlar. 1949-cu ildə Ankarada “Kültür dərnəyi” 
təsis edilmişdir. 1952-ci ildən isə dərnəyin aylıq “Azərbaycan” adlı jurnalı “Birlik- dirilikdir” 
şüarı ilə nəşr olunmuşur.  

Bundan əlavə, M.B.Məmmədzadənin tərtib etdiyi Gültəkinin “Buzlu cəhənnəm”, bir 
qrup ziyalının yazdığı “Azərbaycan türklərinin milli bayramı”, M.Ə.Rəsulzadənin “Nizami” 
əsərləri də işıq üzü görmüşdür.  

Altımış və yetmişinci illər Azərbaycan mühacirət mətbuatı tarixində durğunluq dövrü 
kimi xarakterizə edilir. Həmin illərdə yalnız  “Azərbaycan” jurnalı böyük fasilələrlə, eyni 
zamanda birləşmiş nömrələrlə nəşr olunmuşdur. 

1979-1980-ci illərdə İran İslam inqilabından sonra hakimiyyətə gələn Xomeyni 
rejiminin siyasəti yüzminlərlə azərbaycanlını ölkədən didərgin salmışdı. 1985-1986-cı 
illərdə SSRİ-də başlanan aşkarlıq və yenidənqurma siyasəti imperiyanı süquta 
sürükləyən milli-azadlıq hərəkatının başlanmasına səbəb olmuşdur.  

Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etmək uğrunda mübarizə apardığı illər 
– 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində mühacirət mətbuatı öz inkişafında yeni 
mərhələyə qədəm qoymuşdur.  

 
 

Fil.e.n., dosent Elman Mirzəyev  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

Mirzayev_or@mail.ru 
 

“Dem” coğrafi termininin mənşəyinə dair  
(Azərbaycan dili şivələrinin materialları əsasında) 

 
Türkologiyada, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində ən geniş araşdırmaya cəlb 

olunmuş sahələrdən biri də dialektologiyadır. İndiyə qədər bu sahənin müxtəlif 
istiqamətlərdə öyrənilməsi işində mühüm uğurlar əldə edilmişdir. Bütün bunlara 
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baxmayaraq, Azərbaycan dili dialekt və şivələrində işlənən onomastik vahidlərin, o 
cümlədən coğrafi adların kompleks şəkildə öyrənilməsi üçün əsaslı tədqiqat işləri 
aparılmamışdır. 

Respublikamızın cənub bölgəsinin mikrotoponimləri sisteminin tərkibində dem 

komponentinin iştirakı ilə formalaşmış məhdud sayda coğrafi adın işlənməsinə təsadüf 
olunur. Qeydə aldığımız toponimlərin coğrafi mövqeyi və linqvistik faktlar belə bir 
nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, dem coğrafi termin kimi iki fərqli mənaya malikdir. 

Birinci mənada bu termin “dağın ətəyi, yamac, eniş, enişlik” kimi sinonim mənalar 
ifadə edir. Məsələn, Babadem, Oluncədem “Lerik rayonu ərazisində, İran sərhədində 
yerləşən Göydərə  kəndinin cənub-şərq hissəsində mikrooronimlər”. İnformatorların 
verdiyi məlumata görə yerli şivədə dem semantik cəhətdən “dağın ətəyi, yamac, eniş” 
deməkdir. Müqayisə üçün: Ətəyləri hamar ərazilərdən ibarət olan Babadem – Baba 
“şəxs adı”, dem “dağın ətəyi, yamac, eniş” tərkib hissələrindən ibarət olub, ərazinin 
keçmişdə tayfa başçısı olan Baba adlı şəxsə məxsus olduğu üçün belə adlandırılmışdır. 

Qeyd olunan semantikanı daşıyan bu sözə Azərbaycan dilinin başqa dialekt və 
şivələrində, o cümlədən digər türk dilləri və dialektlərində təsadüf olunmur. Yalnız 
Azərbaycan klassik ədəbiyyatı nümunələrində “ətək” mənasında daman//damən, “dağ 
ətəyi”, “yamac” mənasında isə damənə//damani-kuh sözlərinin işlənməsi müşahidə edilir 
və mənbələrdə bunlar fars mənşəli sözlər kimi təqdim olunmuşdur. 

Mənbələrdən aydın olur ki, bu söz müasir fars dili ilə bərabər, digər İran dillərində 
də geniş işlənmə mövqeyinə malikdir. Nümunələrə nəzər salaq: müasir fars dilində 
damən “ətək”, daməne “dağın ətəyi, yamac, eniş, enişlik”, tacik dilində domən “ətək”, 
domənə “dağın ətəyi, yamac, eniş”, puştu dilində daman//damən “ətək”, daməne “dağın 
ətəyi, yamac, eniş” , kürd dilinin sorani dialektində damən “ətək (paltarda)”, “dağın ətəyi, 
yamac, eniş (məcazi mənada)”, tat dilinin İbrahimabad və Səgzabad ləhcələrində 
dimun//dumun, Qonaqkənd və Məlhəm ləhcələrində damun//dəmun “ətək”, talış dilində 
dimə “dağın ətəyi, yamac, eniş”. Şərqi İran dillərində söz əvvəlində d səsinin l səsi ilə 
əvəzlənməsinə müvafiq olaraq göstərilən sözün mincan dilində lomda//lōmadå//lamdo 
“ətək, paltarın ətəyi, qıraq, kənar”, puştu dilində lamən “ətək, aşağı, qıraq (paltarda)”, 

“dağın ətəyi”, “yamac, eniş” kimi paralel variantları da müşahidə edilir. 
Tanınmış toponimist V.İ.Savinanın lüğətinə əsaslansaq bu sözün İran toponimləri 

sistemində həm də coğrafi termin kimi çıxış etdiyinin şahidi olarıq. Lüğətdə “dağın ətəyi”, 
“dağın yamacı”, “enişlik” mənalarında damən, daman, daməne, daməne-kuh, 
daməneye-kuh toponimik formaları qeydə alan müəllif Azərbaycan və mərkəzi İran 
ərazilərindəki Damənabad və Daməne kimi toponimləri də təqdim etmişdir]. 

Respublikamızın Lerik rayonu ərazisindəki talış mənşəli toponimlər arasında isə 
göstərilən terminin dimə şəklində işlənməsini qeydə aldıq. Məsələn, Siyosıği dimə – 
Siyosığ (siyo talış dilində “qara, sığ “daş”) “Lerik rayonunun Orand bölgəsində 
mikrotoponim”, dimə “dağın ətəyi, yamac, eniş” – tam mənada Siyosığ adlanan ərazinin 
ətəyi, yamacı, enişi; Qanzili dimə – Qanzil “Lerik rayonunun Orand bölgəsində 
mikrotoponim”, dimə “dağın ətəyi, yamac, eniş” – tam mənada Qanzil adlanan ərazinin 

ətəyi, yamacı, enişi. 
Bir sıra İran dillərinə dair nümunələr “dağın ətəyi, yamac, eniş” anlamını ifadə edən 

dem sözünün etimoloji cəhətdən “üz” mənasını bildirən dem//dim sözü ilə bağlı olmasına 
dair əsaslı faktlar ortaya çıxarır. Belə ki, İran dillərinin şimal-qərb yarımqrupuna daxil 
olan kürd dilinin sorani dialektində dem, talış, gilək, mazandaran dillərində dim, o 
cümlədən cənub-qərb yarımqrupuna daxil olan tat dilinin İbrahimabad, Səgzabad 
ləhcələrində dim “üz, sifət” mənasını daşıyır. Digər İran dillərində , o cümlədən müasir 
fars və tacik dillərində isə bu mənanı əsasən ru [رو] sözü ifadə edir. Bu çoxmənalı söz 
qeyd olunan dillərdə metaforik məcazlaşma yolu ilə bir sıra əlavə məna çalarları da 
qazanmışdır. Digər bir tərəfdən göstərilən dillərdə bu söz əsasında formalaşmış bəzi 



 

58 
 

derivatlar da təsadüf olunmaqdadır. Müqayisə üçün: talış dilində dimə “çörəyin təndirdə 
bişirilməsi zaman üzünə çəkilən ayran qarışığı”. 

Dem ikinci bir mənada isə “susuz, su çıxmayan yer” və ya “suvarılmayan əkin 
sahəsi” anlamını ifadə edir. Azərbaycan dilinin Yardımlı, Lerik, Cəlilabad şivələrində bu 
söz dem//demi variantlarında müstəqil işlənməklə bərabər, həm də məhdud sayda 
toponimin tərkibində müşahidə olunmaqdadır. Məsələn, Cəlilabad rayonunun Alaşar 
kəndi ərazısində Bicar və Dem bicarı adlanan iki mikrotoponimin işlənməsinə təsadüf 
etdik. Hər iki toponimin qeydə alındığı ərazilər keçmişdə çəltik sahələri olmuşdur. Bicar 
sözü Azərbaycan dilinin Lənkəran qrupu şivələrində “düyü əkilən yer, sahə” (müqayisə 
et: gilək dilində bəcar, talış dilində bicor//bijor, müasir fars dilində berenczar, kürd dilinin 
sorani dialektində mizar “düyü əkilən yer, sahə”) mənasındadır. Bicar adlanan ərazi 
kəndin yaxınlığında Şinəpədərə adlanan dərənin kənarında yerləşir. Dem bicarı isə 
kəndin şimalından 4-5 km aralıqda, bir neçə təpəliklə əhatə olunmuş bir ərazidir. 
İnformatorların verdiyi məlumata görə əvvəllər bu təpələrin ətəklərində çəltik əkini 
aparılmışdır. Su mənbələri ərazidən kənarda yerləşdiyi üçün suvarılması əl əməyi və ya 
yağış suları hesabına olmuşdur. Bundan başqa, Yardımlı rayonu ərazisində Deman 
adlanan oykonim yerləşir. Fikrimizcə, dem “susuz, su çıxmayan yer” və -an “İran 
dillərində cəm şəkilçisi” komponentlərindən ibarət olan toponim coğrafi mövqeyinə görə 
belə adlandırılmışdır. Belə ki, təqribən dəniz səviyyəsindən 1500-1800 metr yüksəklikdə 
yerləşən Deman dağarası çökəkliyi respublikamızda ən az yağıntı düşən ərazilərdən 
hesab olunur. 

Müxtəlifsistemli dillərə dair mənbələrdə qeyd olunan sözün bir çox fonetik 
variantlarını görmək olur. Müqayisə üçün: Azərbaycan ədəbi dilində dəmyə 
“suvarılmayan yer və belə yerlərdə əkilən məhsul”, Azərbaycan dilinin Təbriz dialektində 
dem, Qarabağ və Naxçıvan qrupu şivələrində demi//demo//demat//demisdannıx “su 
çıxmayan, susuz yer”, kürd dilinin sorani dialektində dem, tat dilinin İbrahimabad və 
Səgzabad ləhcələrində dəm//da:m, Azərbaycan tatlarının dilində dəmyə, talış dilində 
demi, müasir fars dilində deym//deymi//deyme “suvarılmayan, yalnız yağış suyu ilə bitən 
əkin sahəsi”. 

Beləliklə, linqvistik faktlar belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, eyni arealda iki 
semantikanı daşıyan dem coğrafi termini mənşəyinə görə İran dilləri üçün səciyyəvidir.  

 
 

Fil.ü.f.dok., dosent Afaq İsmayılova 
Lənkəran Dövlət Universiteti,  

afaq.ismayilova@outlook.com 
 

Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin təməl prinsipi 
 

Dövlət müstəqilliyi illərində Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin ayrılmaz 
tərkib hissəsinə çevrilməklə beynəlxalq aləmdə yeri olan ölkələrdən biri kimi tanınmağa 
başlamışdır. Belə ki, Azərbaycanın yerləşdiyi əraznin coğrafi və strateji çəkisinin olması, 
dünya maraqlarının daha sıx şəkildə uzlaşdığı geostrateji məkan kimi çox dəyərlidir. 

Bunu siyasi, ictimi və sosial baxımdan bir neçə məqamla isbat etmək mümkündür: 
1. Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafının Qafqaz məkanında həmrəyliyinin nümayiş 

etdirilməsi; 
2. Azərbaycanın Qərblə inteqrasiyasının yeni modelləri; 
3. İslam aləminin bir parçası olaraq, müsəlman Şərqi ilə uzlaşdırılmış düzənlə inkişaf 

yollarının düsturuna istinad edilməsi; 
4. Türk dünyası ailəsinin bir üzvü kimi bu istiqamətdə sinergetik şərtlər altında 

inkişaf etmək; 

mailto:afaq.ismayilova@outlook.com
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5. Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin multikulturalizm standartları çərçivəsində tolerant bir 
ölkə kimi inkişafının təmin edilməsindən ibarətdir. Müasir azərbaycan 
dövlətçiliyinin memarı, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik ümummilli öndər 
Heydər Əliyev zəkasının bu beş düstur çərçivəsində apardığı dərin dövlətçilik 
siyasəti faktiki olaraq, hərbir azərbaycanlının həyat normasının bir parçasıdır.  

Beləliklə, müasir dövlətçilik sisteminin dinamizm fəlsəfəsinin tarixi ənənələrə 
söykənməklə təməl prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi strategiyası bu gün Yeni Azərbaycan 
Partiyası və ölkə prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən yüksək səviyyədə həyata 
keçirilir. 

Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq münasibətlərində önəm verdiyi inkişaf mərhələsi 
elm, təhsil və istehsalatın vəhdəti sayəsində kadrlaşma siyasətinin nəticəsində bir 
yandan ölkədaxili, digər yandan isə beynəlxalq səviyyədə daim artan xətlə inkişaf etməsi 
hər bir azərbaycanlının qürur mənbəyinə çevrilmişdir. Artıq Azərbaycan Respublikasında 
təhsil sistemi ilə iqtisadiyyatın inkişafınıstimullaşdırmaq, cəmiyyətin və əmək bazarının 
sürətlə dəyişən tələblərinə uyğun mütəxəssis hazırlığını təmin etməyə başlamışdır. Bu 

gün ölkəmizdə iqtisadi inkişaf strategiyası xammala əsaslanan iqtisadiyyatdan yüksək 
texnologiyalara innovasiyalara əsaslanan iqtisadiyyata keçidi nəzərdə tutur. Enerji 
resurslarının ixraacından əldə edilən vəsaitlər qeyri-neft sektorunun formalaşması üçün 
insan kapitalının inkişafına yönəlir. Ölkəmizdə reallaşan qaraqızılı insan kapitalına 
çevirmək siyasəti dünyanın müasir inkişaf meyillərinə uyğundur. Çünki bu gün hər hansı 
ölkənin zənginliyi onun insanlarının təhsili səviyyəsi ilə ölçülür. Azərbaycan 
Respubikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: 

Insan kapitalı inkişaf etmiş ölkələrin indiki durumunu müəyyən edən amildir. Həmin 
ölkələr təbii resurslar hesabına yox, intellektual potensiala, yeni texnologiyaların icad 
olunması və tətbiqinə görə inkişaf edirlər. Biz də bu yolu seçməliyik.  

Məlum olduğu kimi ölkəmizdə iqtisadiyyat sahəsində keçid dövrü artıq başa 
çatmışdır. Artıq bundan sonrakı mərhələdə elm və təhsilin inkişafı üçün daha əlverişli 
maliyyə imkanları yaranıbdır. Buna görə də “Elmin İnkişaf üzrə Milli Strategiya” qəbul 
edilmişdir. Həmin sənəddə qeyd edilir ki, elm və texnologiyanın inkişafı, qabaqcıl 
innovasiya sisteminin yaradılması və tətbiqi dövlət siyasətinin strateji məqsədlərindəndir. 
Strategiyanın məqsədləri kimi eli tədqiqatların və innovasiya siyasətinin səmərəsini 
artırmaq, ölkəni texnoloji cəhətdən modernləşdirmək , insanın bu və ya digər sahədəki 
fəaliyyət səmərəsinin yüksəldilməsinə yönələn innovasiyalardan geniş istiafdə məslələri 
xüsusilə qeyd edilmişdir.  

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında göstərildiyi kimi, 
hazırda ölkəmiz yüksək rəqabət qabiliyyətli, qeyri-neft sektoru və qeyri-neft ixracı sürətlə 
böyüyən, yüksək insan kapitalına malik və adambaşına düşən gəlir göstəricisi üzrə gəlir 
ölkələr qrupuna daxil olan və iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməyi 
hədəfləmişdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, qeyd olunan istiqamətlərdə iqtisadiyyatın 
qurulması və onun dayanıqlılığının təmin edilməsiilk növbədə yüksək texnologiyalar, 
elmin sayəsində tutumlu məhsul istehsalı, sahibkarlıq və mütərəqqi menecment sistem 
və texnologiyalarını tələb edir. Ölkədə innovasiyalara əsaslanan bilik iqtisadiyyatının 

formlaşdırılmasının nəzərdə tutan bu prosesdə şübhəsiz ki, elmin və təhsilin vəhdətinin 
onun dünya elmi və təhsilinə inteqrasiyasının təmin edilməsi qarşıda duran əsas 
vəzifələrdəndir. Azərbacanda ali təhsil səviyyəsində elmin inkişafı əsas rola malikdir. 
Çünki, təhsil-el-biznes üçbucağı Azərbaycanda bilik iqtisadiyyatının özülünü təşkil edir. 
Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu islahatlar fonunda informasiya və bilik resursa 
çevrilir, elmlə iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi beləcə formalaşır. Daha çox işçinin 
təhsilinin keyfiyyət səviyyəsi, peşəkarlığı və kreativliyi qiymətləndirilir. Ali təhsil 
müəssisələrimizin bu prosesdə iştirakı, bir tərəfdən bilik cəmiyyətində insan kapitalının 
inkişafına verəcəyi töhfə, digər tərəfdən isə elmin özünün inkişafı ilə bağlıdır.  
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Fil.ü.f.dok.,dosent Ayəddin Əliyev 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

 
Hüsaməddin Xoyinin “Töhfeyi Hüsam” lüğətinin 

 fonetik xüsusiyyətləri 
 

XIII əsrdə Azərbaycanda ən çox inkişaf etmiş sahələrdən biri də  lüğətçilik 
olmuşdur. Bəzən bu əsri lüğətçiliyin qızıl dövrü də adlandırırlar. Belə ki, məhz bu əsrdə 
türk lüğətçiliyi tarixində ikidilli (türkcə-farsca, farsca-türkcə) lüğətlər hazırlanmışdır. Bu 
lüğətlərə Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvaninin «əs-Sihah əl-əcəmiyyə», Hüsaməddin 
Xoyinin “Töhfeyi Hüsam”, Seyid Cəmaləddin İbn Mühənnanın “Kitabi hiliyətül insan və 
halibətül lisan”adlı lüğətlərini nümunə göstərmək olar. Qeyd etməliyik bu lüğətlərin 
əksəriyyəti tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Odur ki, XIII əsrdə Hüsaməddin Xoyi 
tərəfindən tərtib olunmuş “Töhfeyi Hüsam” adlı farsca-türkcə və türkcə-farsca mənzum 
lüğətinin tədqiqi çox önəmlidir. 

“Töhfeyi Hüsam” XIII əsr dilimizin lüğət tərkibi, fonetik sistemi və qrammatik 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından əvəzolunmaz mənbədir.  

Əsərin tədqiqi Azərbaycan dilçiliyində bir sıra qaranlıq məsələlərin 
aydınlaşdırılmasında mühüm rol oynaya bilər. Lüğətin eyni zamanda, XIII əsr şeir 
dilimizin, onun bir sıra nəzəri məsələlərinin öyrənilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti 
vardır. 

“Töhfeyi Hüsam” XIII əsr ana dilimizin fonetik sistemi ilə bağlı bir sıra maraqlı 
faktlarla zəngindir.Belə ki, ilk anadilli lüğətlərdən olduğundan və bir o qədər də fars 
dilinin təsiri altına düşmədiyindən əsər dilimizin ilkin xüsusiyyətlərini özündə qoruyub 
saxlamışdır. 

Əsərdə ana dilimizin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı aşağıdakı məsələlər diqqəti cəlb 
edir: 

1. Lüğətdə ana dilinə məxsus sözlərdə h,f və j fonemləri işlənməmişdir. 
2. Lüğətdə daha daha çox milli sözlərə yer verilmişdir. 
3. Dilimizə məxsus sözlərin əvvəlində ğ, z, l, r, x, c, b, m, n, ş fonemləri 

işlənməmişdir. 
4. Bir vaxtlar ədəbi dilimizdə işlənmiş sağır nun (η) səsinin işlənməsinə təsadüf 

edirik. Məsələn, köηül, siηək, toηuz, siηir və s. 
5. Bəzən söz ortasında ğ və q  səslərinin düşməsiniə təsadüf edirik. Məsələn, 

peyəmbər (peyğəmbər), qarış (qarğış), tulquq  (tuluq) və s. 
6. Metateza, yəni səslərin yerdəyişməsi hadisəsinə rast gəlirik. Onu da qeyd edək, 

müasir dil baxımdan həmin faktları metateza kimi qəbul etsək də, onlar əslinə 
uyğundur. Məsələn, tobraq (torpaq), ilaru (irəli və s.) 

7. I saiti ilə başlayan sözlərə təsadüf olunur. Məsələn, ılduz (ulduz), ırmaq (irmaq) və 
s. 

8. Lüğətin dilində səs əvəzlənməsi geniş yayılmışdır. Bunu da müəllifin daha çox 
danışıq dilinə üstünlük verməsi kimi qəbul etmək olar. Məsələn, g<y  səs 
əvəzlənməsi – gög (göy), dögənəg (döyənək), bögrəg (böyrək), əgri (əyri) və s., 
q<x səsəvəzlənməsi – oq (ox), yuqaru (yuxarı), toqmaq (toxmaq) və s., b<m 
səsəvəzlənməsi – bən (mən) və s., t<d səsəvəzlənməsi – tolu (dolu), todaq 
(dodaq), tuz (duz), v<ysəsəvəzlənməsi – sovuq (soyuq), tavuq (toyuq)və s. 

9. Assimilyasiya  (uyuşma) hadisəsinə uğramış sözlərə təsadüf olunur. Ola bilsin ki, 
həmin sözlər əslinə daha uyğundur. Məsələn, issi (isti), yassı (yastı) və s.  

10. 10.Söz sonunda proteza hadisəsinə məxsus sözlər işlənmişdir. Məsələn, buğday 
(buğda). 

11. Söz sonunda eliziya hadisəsinə məxsus sözlər işlənmişdir. Məsələn, kiçi (kiçik) və 
s.  
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Fil.ü.f.dok., dosent Ruxsara Feyziyeva  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

 
Frazeoloji dialektizmlərin üslubi imkanları 

 
Xalqın milli xüsusiyylərini özündə birləşdirən, ağızdan-ağıza keçərək yaşayan və 

bu günümüzə qədər  gəlib çatan, xalqın psixologiyası, düşüncəsi, yaşam tərzi, məişəti,  
həyata baxışı, çoxcəhətli əlaqələrini özündə əks etdirən yığcam, obrazlı ifadələr - 
frazeoloji birləşmələr ədəbi dilin inkişafında xüsusi önəm daşıyır.  

Frazeoloji birləşmələrin bədii ədəbiyyatda üslubi imkanları daha genişdir. Belə ki, 
onlar obrazlılıq, yığcamlıq, ahəngdarlıq kimi xüsusiyyətləri özündə birləşdirir, obrazların 
dilini fərdiləşdirir, ideyanın təsirli olmasında, təhkiyə dilinin ümumxalq dilinə 
yaxınlaşdırılmasında böyük rol oynayır, yazıçı dilini zənginləşdirir,  əsərə oxucu marağını  
artırır. Yazıçılar mənsub olduqları xalqın milli ruhunu, adət-ənənəsini yaxşı bildiklərindən 
personajların zövqünə, dünyagörüşünə,  psixologiyasına uyğun olaraq öz əsərlərində 

atalar sözləri, zərbi-məsəllərdən, frazeoloji vahidlərdən istifadə edirlər. 
Frazeoloji birləşmələrin tədqiqində dialekt və şivələri xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Bu gün dialekt və şivələrdə işlənən və yazıçılarımız tərəfindən bədii dilə gətirilən 
frazeoloji dialektizmlər xüsusi maraq doğurur. Dialekt və şivələrdə olan frazeloji 
birləşmələr əksər hallarda ədəbi dildə işlənən frazeologizmlərlə sinonimlik təşkil edir.  

İ. Şıxlının “Dəli kür”, F. Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü”, “Çaldıran döyüşü”, Ə. 
Məmmədxanlının “Babək”, Q. İlkinin “Qalada üsyan”, Ə. Cəfərzadənin ”Aləmdə səsim 
var mənim”, “Yad et məni”,  “Cəlaliyyə”,” Bakı 1501”, M. İsmayılovun ”Ağ yapıncı”, “El 
üçün yan” tarixi romanlarının dilində dialekt səciyyəli feli (predikativ ) frazeoloji 
birləşmələrə daha çox təsadüf etdik. Akad. V.V. Vinoqradov bunu felin üslubi 
imkanlarının geniş olması ilə izah edir. Feli birləşmələrdə ifadə olunan əsas fikir feilin 
leksik məzmunundan asılı olur.  

Topladığımız nümunələrdə  frazeolji birləşmələrin böyük əksəriyyəti feli frazeoloji 
birləşmələrdir ki, onlar da ismin hallarına görə qruplaşdırılmışdır. Nümunələrə diqqət 
edək.  

Loş çıxmaq – boş çıxmaq. Bu  nədir, Əmiraxur, sənin gətirdiyin atların loş çıxır. 

Sayır-bayır vurmaq - sayıqlamaq. Qızdırmam qalxmış, sayır-bayır vururdum. 
Qızdırman bu gecə qalxa bilər; sayır-bayır vurarsan. 

Zaval toxunmasın – xətər gəlməsin.  Amma desə də, o gözəl qıza zaval 
toxunmasını istəmirdi; Bəlkə oğlanı düşünə-düşünə, bir zavala rast olmasın deyə, dua 
edə-edə ürəkciyi üzülmüşdü;İsgəndərlə və Roma qeysərləri silah gücüylə yığın-yığın  
parakəndə xalqları və ölkələri vahid siyasi bir orqanizimdə birləşdirmişdilər və böyük 
cahan dövlətləri qurmuşdular, sonra içəridən çürümüş, zavala uğramış, çökmüş və məhv 
olmuşdular. Lənkəran şivəsində zavalın güjdü gəlsin, zavala gələsən şəklində eyni 
mənada işlənir. 

Həqqə irişmək – haqqa çatmaq. Həqqə irişmək üçün yolun məhəbbətdən keçir; 
İnsan təriqətə qovuşub ikinci dəfə doğulmayınca, haqqa irişmir; Mənəvi cəhətdən isə 

yenidən dünyaya gəlir, haqqa irişmiş olur. 
Qahmar çıxmaq - tərəfini saxlamaq, tərəfdar çıxmaq mənalarında işlənir. 

Daha sonrası yoxdur ki, anası qızına qahmar çıxıb, Qüdrəti tərifləyib , Əziz bacım, sən 
ərinə qahmar çıxmaqnan bizi məhv edəcəksən, Qorxuram bəyin adamları onların 
gününü göy əskiyə bükə, qahmar duranları olmaya.  

Rəncidə düşmək - incik düşmək. Yığın əmirləri, indiyə kimi əmirlər məndən 
rəncidə düşüblər ki, niyə bizi müharibələrə aparmırsan  

Amanı qırılmaq - əldən düşmək, taqəti qalmamaq. Bir az səbir elə, amanın 
qırılmayıb ha!  
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Qaranlığa bürkələnmək - qaranlığa bürünmək. Qoca hər dəfə susanda elə bil 
mağaranın aşağısındakı bu nəmli qaranlıq bir az irəli gəlirdi və o qaranlığa bürkələnmiş 
iyrənc bir az yaxınlaşırdı və marığa dayannırdı...; ...istəmirdi ki, qoca bu gecə ölsün və 
qaranlığa bürkələnmiş o iyrənc varlıq yaxın gəlsin; ... və yenə ona elə gəldi ki,  qaranlığa 
bürgələnmiş o iyrənc varlıq yenə bir az yaxına gəlib qaramat baxışlarıyla qocaya baxır.  

Ovsanata düşmək – vaxtilə edilmiş yaxşılığın, köməyin qarşılığını görmək, 
əvəzi çıxmaq, yerinə düşmək. Bir tikə çörəyimiz ovsanata düşüb.   

Sümüyü eymənmək - canına qorxu düşmək, qorxu hissi keçirmək. Allahyarın 
həmişə olduğu kimi, indi də bu dərəyə çatanda sümüyü eyməndi   

Sızı keçmək – sızıltı keçmək. Hamının qəlbindən bir sızı keçirdi: “kaş burada 
gecələyə idik”   

İxlasla qulluq etmək –sədaqətli olmaq. Mən də sənə ixlasla qulluq eləmişəm.  
Gürrah vermək - səs-küylə qışqırıqla, birdən-birə bir işə başlamaq, yaxud 

yüyürüşmək, axışmaq, hücum etmək. Uşaqlar da onların dalınca koridora doğru gürrah 
verdilər . 

 
 

Fil.e.n., dosent İlahə Seyfullayeva  
                                                                                    Lənkəran Dövlət Universiteti 

Seyfullayeva-i@mail.ru 
 
 

Ərəb mənşəli sözlərin Azərbaycan dilində mürəkkəb (tərkibi) 
feillərin əmələ gəlməsində rolu  

 
Mürəkkəb (tərkibi) feil problemi müasir Azərbaycan dilində maraq doğuran 

məsələlərdən biridir.Topladığımız faktlar göstərir ki, ərəb mənşəli sözlər müasir 
Azərbaycan dilində mürəkkəb (tərkibi) feillərin əmələ gəlməsində fəal rol oynayır. Əsasən 
iki tərkib hissədən ibarət olan bu qəbil mürəkkəb sözlərin birinci komponentini ərəb 
mənşəli sözlər, ikinci komponentini isə Azərbaycan dilinə məxsus feillər təşkil edir. Belə 
quruluşlu mürəkkəb sözlərin tərkibindəki ikinci komponent köməkçi feil funksiyasını yerinə 
yetirir. 

Azərbaycan dilinə məxsus köməkçi feillərin ərəb mənşəli sözlərə artırılması ilə 
düzələn əksər tərkibi feillərdə, demək olar ki, köməkçi feil öz əsl mənasını itirərək məcazi 
mənaya keçir. Eyni zamanda qoşulduğu sözləri təkcə qrammatik idarə təsiri altına alıb, 
formaca dəyişdirməklə kifayətlənməyərək, bəzən məcazilik təsiri altına da alır və öz həqiqi 
mənasından uzaqlaşdırır. 

Topladığımız nümunələr göstərir ki, ərəb mənşəli sözlərlə Azərbaycan dili feillərinin 
birləşməsindən yaranan mürəkkəb (tərkibi) feillər öz mahiyyəti etibarı ilə iki yerə ayrılır: 1) 
müstəqilliyini itirmiş köməkçi feillər vasitəsilə düzələnlər; 2) müstəqilliyini itirməmiş 
köməkçi feillər vasitəsilə düzələnlər. 

Müasir dilimizdə mürəkkəb (tərkibi) feillərin komponenti kimi çıxış edən müstəqilliyini 
itirmiş köməkçi feillər, əsasən, bunlardır: “etmək”, “eləmək”, “olmaq” və “qılmaq”. 
Bunlardan “etmək”, “eləmək” və “olmaq” köməkçi feilləri dilimizdə istər türk, istərsə də ərəb 
mənşəli sözlərə qoşularaq fəal şəkildə işlənməkdədir, lakin “qılmaq” feilinin istifadə dairəsi 
XVII əsrdən sonra tədricən məhdudlaşmışdır. Müasir Azərbaycan dilində “qılmaq” 
köməkçi feili yalnız bir neçə mürəkkəb (tərkibi) feildə öz köməkçi rolunu saxlaya bilmişdir, 
məsələn: namaz qılmaq, çarə qılmaq, məsləhət qılmaq və s. “Qılmaq” feili “etmək”, 
“eləmək” feillərinin sinonimidir və işləndiyi məqamlarda, əsasən, bu mənaları ifadə 
etmişdir. 

Misallara nəzər salaq: 

mailto:Seyfullayeva-i@mail.ru
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 .bais” sözü ərəb dilində “səbəb, motiv, təhrik etmə” mənasında işlədilir (2, s. 94)“ باعث
Müasir Azərbaycan dilində də ərəb mənşəli bu söz ayrılıqda işlənərək “səbəb, səbəbkar, 
səbəb olan adam” mənasını ifadə edir. (1, I c., s. 182). Məsələn: “Hər kəsin öz sənəti 
özünə iksirdir və xoş güzəranlığina baisdir” (M.F.Axundov). “Gər İbni Səlam idi bəhanə; 
Məcnun idi bais ol fəğanə” (Füzuli). Eyni zamanda, “bais” sözü dilimizin köməkçi feili 
“olmaq” sözü ilə tərkibi feil əmələ gətirir və “səbəb olmaq” mənasını bildirir. Məsələn: “Atlar 
da, deyəsən, sahiblərinin iftixarına bais olduqlarını duymuşdular” (Mir Cəlal). “Bais nə 
oldu, ey güli-rəna ki, görmürəm; Əvvəlki iltifatlarından əsər sənin?” (S.Əzim). 

 ,qadir” sözü ərəb dilində “1) güclü, əzəmətli, qüdrət və qüvvət sahibi; 2) bacarıqlı“ قادر
bacaran” mənalarını ifadə edir (2, s. 800). “Qadir” sözü dilimizdə həm ayrılıqda, həm də 
“qadir olmaq” mürəkkəb feilinin tərkibində işlədilir. Ayrılıqda işləndikdə ərəb mənşəli bu 
söz dilimizdə “1) qüdrətli, böyük qüvvət və qüdrət sahibi olan; bacaran, qabil; qüvvəsi, 
gücü çatan; 2) yaradan, allah” mənalarını ifadə edir (1, I c., s. 390). Məsələn: “Min nemət 
yetirir vətən torpağı; Alqış mərd, qabarlı, qadir əllərə!” (Ə.Cəmil). “Dünyada ilk dəfə olaraq 
qadir sovet dövləti insanı müqəddəs istəyi ilə birləşdirdi” (S.Rüstəm). “Qadir olmaq” tərkibi 
feili isə dilimizdə “bacarmaq, bir şeyi etməyə qüvvəsi və qüdrəti olmaq” mənalarını ifadə 
edir. Məsələn: “Yavaş-yavaş ətrafımdakı şeyləri seçməyə qadir oldum” (S.S.Axundov). 
“Bir az ürəkli olsun, yoxsa mürafiə vaxtında qorxuram iqrara qadir olmuya” (M.F.Axundov). 

Göstərdiyimiz nümunələrdən də göründüyü kimi, müasir Azərbaycan dilində 
mürəkkəb (tərkibi) feillərin əmələ gəlməsində ərəb mənşəli sözlər fəal rol oynayır. İstər 
müstəqilliyini itirmiş, istərsə də müstəqilliyini itirməmiş köməkçi feillərlə birləşərək tərkibi 
feillər əmələ gətirən ərəb sözləri əmələ gətirdikləri rəngarəng semantik çalarlıqları ilə 
müasir dilimizdə fəaliyyət göstərir.  

  
 

Fil.ü.f.d.,baş müəllim Könül Dənziyeva 
Lənkəran Dövlət   Universiteti 

                                                                                               denziyevak@mail.ru                                                                                                                                                             
 

Nitqin yaranmasında fonetik vasitələrin rolu 
 

Nitqin yaranmasında fonetik vasitələrin rolu böyükdür. Belə ki, fonetik vasitələr 
nitqin ifadəliliyinin, emosionallığının, ahəngdarlığının təmin edilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.  Nitqdə ifadəlilik, emosionallıq, ahəngdarlıq yaradan fonetik 
vasitələrə intonasiya, ton, vurğu, pauza, ahəngdarlıq və s. daxildir. 

Azərbaycan dili intonasiya cəhətdən çox zəngin dildir. Bu dil nitq prosesində 
rəngarəng məna çalarlarının ifadə olunmasına da xidmət göstərir. Bu baxımdan 
intonasiya vasitəsilə müxtəlif emosional vəziyyətlər: qorxu, qayğı, qərəz, qəm, 
məğrurluq, əsəbilik, dəhşət, etinasızlıq, məftunluq, nigarançılıq, həyəcan, təşviş, 
təskinlik, təntənə, pərtlik, lovğalıq, coşqunluq, həya, sevinc, acıq, şübhə, təkəbbür və s. 
ifadə olunur. Danışan avazlanmanın bu çalarından məqsədinə müvafiq şəkildə istifadə 
edir.  

İntonasiya nitqdə elə incə emosional münasibətlər yaradır ki, heç bir əlamət onu 
yarada bilməz. İntonasiya cümlənin, ifadənin, ayrıca götürülmüş sözün təsir qüvvəsini 
nəinki artıra, onun əslində ifadə etdiyi mənanı təhrif edə, ya da tamamilə əks mənada 
başa düşülməsinə səbəb ola bilər. İntonasiya vasitəsilə adi fikri ifadə edən ən “nəzakətli” 
sözlərlə dinləyicinin qəlbinə dəymək olar. Məsələn, buyurun oturun, bağışlayın, üzr 
istəyirəm, xoş gəlmişsiniz, bəli, əhsən, təşəkkür edirəm və s. kimi nəzakət və hörmət 
mənasını ifadə edən sözlər bəzi məqamlarda rişxənd, istehza, hiddət, qəzəb, kinayə, 
etiraz və s. bildirən intonasiya boyaları ilə də işlədilə bilər. 
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Beləliklə, intonasiya həm danışıq, həm də oxu prosesi ilə bilavasitə əlaqədar olan 
ən xarakterik tələffüz hadisəsidir. Nitq prosesində danışan məqsədinə müvafiq şəkildə 
nitqinə müxtəlif səs tərtibatı verir. Yəni danışıq prosesində təfəkkür fəaliyyətinin nəticəsi 
olan nitq rəngarəng intonasiya çalarına, boyalığına malik olur. 

Nitqi yaradan fonetik vasitələrdən biri ahəngdarlıqdır. Ahəngdarlıq nitqin səlisliyi, 
gözəlliyi, onun dinləyənə xoş təsir bağışlamasıdır. Dilimiz öz təbiətinə, səslənməsinə 
görə ahəngdar dillərdən biridir. Bu ahəngdarlığı yaradan fonetik vasitələrdən biri lüğət 
tərkibinə daxil olan sözlərin özünəməxsus səs düzümünə malik olmasıdır. Məlumdur ki, 
saitlər tonun, samitlər isə küy və tonun iştirakı ilə yaranır. Saitlər samitlərə nisbətən daha 
ahəngdardır. Sait və samitlərin sözlərdəki ahəngdar düzümü tələffüzdə asanlığı, 
səslisliyi təmin edir, harmoniya yaradır. Belə ki, dilimizdəki təkhecalı, eləcə də çoxhecalı 
sözlərin müəyyən qismi son hecadakı səsə görə həmqafiyə olur. Məsələn, aş, baş, daş, 
yaş, kar, qar, tar, az, yaz, qaz, toz, tez, bez, dəniz, bəniz, əziz, bəyaz, Araz, halal, maral, 
kamal və s. Bunlara daha çox bədii nümünələrdə təsadüf olunur. Məsələn: 
 

Eləmi, təkə düşdü, 
Qayadan dikə düşdü, 
Səndən mənə yar olmaz, 
Adıma ləkə düşdü.  (Bayatı) 

 
Nümunədəki təkə, dikə, ləkə bu qəbil sözlərdəndir. Bu sözlərdə səslərin 

ahəngdarlığı qafiyəni yaradır ki, bu da həmin sözləri qulağa yatımlı edir və ölçülü nəzm 
kimi səslənməsinə səbəb olur. 

Səslərin yaratdığı ahəngdarlıq təkcə şeirlərdə deyil, nəsr üslubunda yazılmış 
mətnlərdə də özünü göstərir. Nəsr əsərlərində eyni və ya yaxın səslərin sözlərin 
əvvəlində və ya ortasında ardıcıl düzümü bu üslubi effekti yaradır.Məsələn, “Sona şamı 
yandırdı. Şamın işığı fotoşəkilin üstünə düşdü və Gülağanın gözləri şam işığında 
işıldadı” (Elçin) 

Nümunədəki ş samitinin təkrarlanması nitqdə ahəngdarlığın göstəricisidir.    
Fonetik vasitələr nitqin ifadəliliyinin, emosionallığının, ahəngdarlığının təmin 

edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunların araşdırılması ədəbi dilimizin fonetik 
sisteminin zənginliyini üzə çıxarır, həm də fonetik normanın nitqdə rolunu 
müəyyənləşdirir. 

 
 

Fil.ü.f.dok., baş müəllim Qədim Rufullayev  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

qedim73@mail.ru 
 

Şifahi xalq ədəbiyyatında bayatı janrı 
 

Şifahi xalq ədəbiyyatımızın lirik növünə məxsus ən qədim janrlarından biri də 

bayatılardır.  Bayatılar, bəlkə də, Azərbaycan lirik şeirinin mütəşəkkil quruluşa malik ilk 
yaradıcılıq nümunəsidir.  Çünki bir bənddən və dörd misradan ibarət olan bu bədii nümunə 
həm bitkin mənaya, həm də özünəməxsus qafiyə quruluşuna, sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə 
malikdir. Bayatıların bir bənddən ibarət olması onun həm də asanlıqla yadda qalmasına, 
ağızdan-ağıza dolaşmasına kömək edir. Ancaq bayatıların dörd mişralıq olması onların  
asan ərsəyə gəlməsi anlamını ifadə etmir.  Bu məqamda P. Əfəndiyevin bayatılar 
haqqında qənaətlərini yada salmaq yerinə düşür. O vurğulayırdı ki, düzdür, “bayatı şifahi 
xalq ədəbiyyatımızın ən çox yayılmış janrlarından biridir. Bunlar çox dərin mənalı, fəlsəfi, 
əxlaqi, ictimai fikirlər ifadə edən qısa, yığcam, lirik parçalardır. Ancaq bayatı yaratmaq 
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asan deyildir. Çünki dördcə misrada bədii və  təsirli şəkildə tamamlanmış bir fikir ifadə 
etmək tələb olunur. Bayatı ən çox hisslə, həyəcanla, insanların daxili iztirabları ilə 
əlaqədar yaranır.” Buradan aydın olur ki, bayatını yaradan sənətkar həm geniş ədəbi 
təfəkkürə, həm də dərin müşahidə qabiliyyətinə malik olmalıdır. İnsanı duyğulandıran 
həyat hadisələrini görmək, onu fəlsəfi baxımından bəzəmək və dörd misra ilə ifadə etmək, 
doğrudan da, böyük ustalıq tələb edən məsələdir. Bayatı yaradıcılığında əsas götürülən 
məqamlara nəzər yetirdikdə aydın olur ki, bu lirik janr xalqımızın ən qədim 
həyatabaxışlarının, arzu və istəklərinin, sevinc və kədərinin poetik formada ifadəsidir. Ona 
görə də tarixin bütün anlarında insan hisslərinin daşıyıcısı kimi meydana gələn bu şeir 
şəkli onların təskinlik və toxtaqlığı üçün ən ümumi vasitələrinə çevrilmişdir. Bayatıların 
xalq həyatı üçün əhəmiyyətindən bəhs edən professor İsrafil Abbaslı yazır: “Azərbaycan el 
ədəbiyatının lirik qolunun geniş vüsət tapan çoxçeşidli janrlarından biri bayatıdır. Bayatılar 
insan həyatının canlı poetik salnaməsidir. Onun varlığını, mənəvi aləmini dünyaya göz 
açdığı çağdan ömrünün son anlarına kimi müşayiət edir, duyum və hisslərinə estetik, bədii 
zövq aşılayır. Əski tarixi ənənəsi olan bayatılar bu gün də dildə, ağızda dolaşan, yaranıb-

yayılan bir janr kimi xalqın mənəvi aləmini zənginləşdirməkdədir. Aşıqlarımız, 
müğənnilərimiz, bəstəkarlarımız xalq bayatılarına tez-tez müraciət edirlər. Mərasimlərdə, 
toy-düyünlərimizdə bu gün də bayatı çağrılır, bayatı oxunur. Qəmli-kədərli anlarımızda da 
bayatılar köməyimizə çatır. Bizə təsəlli verir..”. 

Bayatıların  etimologiyası haqqında da elmi ədəbiyyatlarda maraqlı fikirlər 
dolaşmaqdadır. Paşa Əfəndiyev  S.Mümtaza istinad edərək vurğulayır ki, “Bayat Oğuz 
xanın nəvəsidir. Bu söz indiki azərbaycanlıların formalaşmasında əsas rol oynamış Bayat 
qəbiləsinin adı ilə bağlıdır. Bayatı - yəni Bayat qəbiləsinə məxsus şeir forması. Salman 
Mümtaz bu sözün iki hissədən ibarət olduğunu qeyd edir: bay-bəy, varlı, at isə ad, san 
mənasındadır. Ədibin mülahizəsinə görə, Dədə Qorqud, Füzuli və Vaqif də Bayat 
qəbiləsindəndir”. Vaqif Vəliyev də demək olar ki, P.Əfəndiyevlə ortaq fikirdədirlər. O, bir 
çox alimlərin, o cümlədən S.Mümtazın, Ə.Abidin, H.Araslı və M.H.Təhmasibin bu 
sahədəki araşdırmalarına əsaslanaraq qeyd edir ki, burada əsas fikir bayatı "Bayat" 
qəbiləsinin yaratdığı dördlük şeir ölçüsündə olan bədii əsərdir.    V.Vəliyev həm də İraq 
ədəbiyyatşünası Şakir Sabir Zabitin araşdırmalarını  diqqətdə saxlayır. Şakir Sabir Zabit 
"Bayat oymağı haqqında tarixi araşdırma" əsərində göstərir ki, qədim türk xalqlarından 
olan Ağru dilində "Bayat" "ulu tanrı" mənasını ifadə edir. Ona görə də bəzən "Bayat" sözü 
köhnə, qədim mənasında işlədilir. Ancaq V.Vəliyev onu da vurğulayır ki, bayatı haqqında 
mülahizələrə, axtarışlara hələ nöqtə qoyulmamışdır. Xalq ədəbiyyatına, xüsusilə 
bayatılara maraq artdıqca həll olunmamış mülahizələr haqqında yeni-yeni daha maraqlı 
fikirlər irəli sürülür. Azərbaycan folklorşünaslığının inkişafında müəyyən xidmətlərə malik 
olan S. Mümtaz,  P. Əfəndiyev, V. Vəliyev və digər tədqiqatçılarımızın səyləri və 
araşdırmaları bayatıların sonrakı tədqiqi üçün mühüm bir elmi baza rolunu oynayır.  

Həqiqətən, ölkəmizdə Boyat adlı yaşayış məskənləri vardır. Onlardan biri Neftçala 
rayonu, digəri isə Ağcabədi rayonu ərazisində yerləşir və bayatıların bu sakinlər tərəfindən 
yaradılması ehtimalı inandırıcı görünür. Biz bilirik ki, türk poetik fikrində türkü, şərqi adlı 
ədəbi janrlara  da rast gəlinir. İlk baxışdan bayatı şeir janrının da məhz sözügedən etnik 

qrupun adından yaranması məsələsi qanunauyğun və təbii bir hal kimi qiymətləndirmək 
olar. Digər tərəfdən türkülər bütövlükdə xalq toplumunun yaratdığı lirik və melodik 
nəğmələridir. Bayatıların da geniş xalq kütləsinin ümümyaradıcılq növünə və yayılma 
arenasına görə qiymətləndirdikdə heç də türkülərdən geri qalmadığını görürük. Hətta iraq 
türkmənləri də bayatı janrında lirik əsərlər yaratmışlar. Bu məqamda bayatıların konkret bir 
qəbiləyə məxsusluğu və bir qəbilənin sərhədləri daxilində yaranması iddiası bir qədər 
inandırıcı görünmür. 

Bayatılar xalq ədəbiyyatına daxil olan əsərlər sırasındadır və şübhəsiz ki, şifahi 
şəkildə bədahətən ifa edilən lirik əsərlərdir. Əsasən yaradıcı insanlar tərəfindən ərsə gələn 
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bu nümunələr müxtəlif əhval ruhiyyələri özündə əks etdirmişdir. Xalq ədəbiyyatımızdan, 
eləcə də elmi ədəbiyyatlardan da məlumdur ki,  ən məşhur bilici və yaradıcı insanlardan 
biri Dədə Qorqud olmuşdur. “Dədə  Qorqud gəldi boy boyladı, soy soyladı”-ifadəsi Kitabi-
Dədə Qorqud dastanlarında yaddaqalan cümlələrdən biridir. Folklorşünaslarımız 
vurğulayırlar ki, buradakı boy-boylamaq sözü nəsr, soy-soylamaq isə nəzm anlamındadır. 
Bizə məlumdur ki, adıçəkilən əsərdə “boy” müstəqil və bitkin dastan, hekayə və 
əhvalatlara verilən addır. “Boylama” söyləmə, qoşma mənasını bildirir. Yəni, boy boylama 
dastan qoşmaq və ya dastan söyləmək mənasındadır. Dədə Qorqud oğuz igidlərinin 
qəhrəmanlığı şərəfinə məclis qurmuş və onları vəsf edərək adlarına dastan qoşmuşdur və 
ya dastan söyləmişdir.  Dastan qoşmaq məhz-"boy boylamaq" ifadəsidir.  Soy nəsil 
deməkdir. Dədə Qorqud məclisdə igidlərə qəhrəmanlığını vəsf etdikdən sonra onlara ad 
qoyarmış və  bu adın öz ata-babalaına və gələcək nəslə fəxarət gətirməsi üçün dualar 
etmişdir. Soy soylamaq bu anlamı ifadə etmişdir. Biz düşünürük ki, bəlkə də, bayatı sözü 
Dədə Qorqud dilində ifadə olunan məhz boylamaq sözünün sonradan formalaşması 
nəticəsində yaranmışdır.  

Bu nəticə bayatının etimologiyası ilə bağlı daha bir fikrin yaranmasına şərait yaradır. 
Boy söyləmə, qoşma, “at” sonluğu isə cəm şəkilçisi kimi də başa düşülə bilər.  Bu söz 
indiki halda işlənən şeiriyyat sözünə uyğun gəlir.  

Bayatıların ifa etdiyi məna və məzmuna nəzər yetirsək, hardasa, haray, çağırış kimi 
məqamları özündə birləşdirdiyini görürük. Ona görə də bir çox musiqiçilər muğam 
şöbələrinin adlarını bayatı ilə yanaşı çəkirlər. Məsələn, “Çoban bayatısı”,  “Bayatı Şiraz”, 
“Bayatı Kürdü”, “Bayatı Qacar” bu qəbildəndir. Burada da bayatı sözü çoban söyləməsi, 
çoban harayı mənasında başa düşülür.Əlbəttə, ideya və məzmun baxımından bayatılar 
daha rəngarəngdir. Dörd misra, yeddi hecadan və aaba qafiyə quruluşundan ibarət bu 
bitkin yaradıcılıq nümunələri müstəqil bir əsər kimi ağızdan-ağıza dolaşmaqdadır. Müəllifi 
məlum olmayan bayatıların az sözlə dərin məna ifadə etmək xüsusiyyətini nəzərə alan 
sonrakı sənətkarlar da bu yolda uğur əldə etmək istəmişdilər. Bəllidir ki, aşıq 
yaradıcılığında bayatılardan az istifadə edilməmişdir. XVII əsrdə yaşamış Sarı Aşıq 
yaradıcılığı məhz bayatı üzərində köklənmişdir. Bundan başqa öz dövrünün ən məşhur 
aşıq şairlərindən olan Aşıq Abbas Tufarqanlı təcnis yaradıcılığına bayatı şəkilli cığa bəndi 
əlavə edərək cığalı təcnis adlı yeni janrın əsasını qoymuşdur. Şifahi şəkildə yaranan, 
ağızdan-ağıza dolaşaraq bu günə qədər yaşayan sözügedən sənət nümunələri, eyni 
zamanda, yazılı ədəbiyyatda da özünə yer tapmışdır. Belə ki, Ş.İ.Xətayi, M.Əmani, 
Q.Zakir, C.Cabbarlı, S.Vurğun və b. sənət adamlarının yaradıcılığında bayatı şəkilli şeir 
formasına rast gəlinir. 

 
 

Fil.ü.f.dok., Bilal Alarlı (Hüseynov) 
ADPU Cəlilabad filialı 
bilalalarli58@mail.ru  

 
Muğan folklor mədəniyyətinin əsas istiqamətləri 

 
Muğan Azərbaycanın geniş bir ərazisini əhatə edir. Aran və dağlıq hissələrinə 

bölünür. Muğan düzü Savalan dağının ətrafından Xəzər dənizinə kimi uzanır. Kür-Araz 
ovalığında yerləşir. Şimal-qərbdə Araz çayı vasitəsilə Mil düzündən, Kür çayı vasitəsilə 
Şirvan düzündən ayrılır. Cənubda və cənub-şərqdə Lənkəran ovalığına və Salyan düzünə 
qovuşur.  

Muğanın böyük bir hissəsi Cənubi Azərbaycan ərazisindədir və bu bölgənin şimal-
şərq ərazilərini əhatə edir. Germi, Biləsuvar, Parsabad, Aslandüz istiqamətində İncilli və 
Xoruzlu mahalları, Eskanlı, Cəfərabad, Şəhrəki-Qərb, Oltan, Oltanqala, Balabərzənd, 

mailto:bilalalarli58@mail.ru
https://az.wikipedia.org/wiki/Savalan_da%C4%9F%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
https://az.wikipedia.org/wiki/Araz_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Mil_d%C3%BCz%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCr_%C3%A7ay%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirvan_d%C3%BCz%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Az%C9%99rbaycan
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Qalabərzənd, Sakakənd kəndləri Muğan ərazisində yerləşir. Muğanın Araz, Kür, Balhari 
(Bolqar), Quruçay, Mişarçay, İncəçay kimi axar çayları burada əkinçiliyin və maldarlığın 
inkişafına şərait yaratmışdır.  Araz çayı Muğan düzündən keçib Xəzər dənizinə tökülür.  

Azərbaycanda Muğan adlı xeyli yaşayış məntəqəsi var və bunların çoxu indiki 
Muğan iqtisadi rayonunun sərhədlərindən kənarda yerləşir. Təkcə bu faktın özü təsdiq edir 
ki, Muğan mədəniyyəti Azərbaycan tarixi üçün nə dərəcədə dəyərlidir. Azərbaycan tarixi 
Muğan mədəniyyətindən başlayır. Muğan mədəni irsi Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən 
qədim mərhələsini təşkil edir. İndiyədək tam öyrənilməmiş Muğan mədəniyyətinin 
əsasında arxeoloji və epiqrafik abidələr və bu abidələrlə bağlı folklor qaynaqları dayanır. 

Muğan folklor mədəniyyətini, əsasən, üç dövrə bölmək mümkündür: Qədim dövr, 
orta yüzilliklər dövrü və yeni dövr. Qədim dövr arxaik janrların yaranması və formalaşması 
dövrüdür. Arxaik janrlar əsasən kosmoqonik-mifoloji rəvayətlər üzərində qurulur, mifik-
fəlsəfi təfəkkür və onun izləri mövsüm-mərasim nəğmələrində, poleotoponimlərlə bağlı 
yozum və yorumlarda, epiqrafik abidələrdəki işarələrdə, Oğlan və Qız qalaları ilə bağlı 
əfsanələrdə daha çox təzahür edir. 

Muğan folklor mədəniyyətinin orta yüzilliklər dövrü janr zənginliyi ilə diqqət çəkir. Bu 
dövrdə ictimai-siyasi hadisələrə, yaşam tərzinə fəal münasibətilə fərqlənən janrlar yaranır 
və inkişaf edir. Rəvayət, əfsanə, hədis, olmuş əhvalat, başagəldi, lətifə və nağıl kimi janrlar 
xüsusi söyləyicilər tələb edirdi. Oyunlar və tamaşalar, xüsusən, şəbih tamaşaları aktyorluq 
qabiliyyəti olan adamlar tərəfindən icra edilirdi. Folklor nümunələrinin söyləyici və dinləyici 
auditoriyaları da fərqli idi. Muğan bölgəsinin folklor auditoriyasını yas mərasimləri  və digər 
dini məclislər, toy şənlikləri və nişan gecələri, nağıl gecələri, peşə mərasimləri, mövsüm 
tədbirləri və sair təşkil edirdi.  

Muğan folklor mədəniyyətinin yeni dövrü (mərhələsi) aşıq sənəti və dastan (nağıl) 
janrının inkişafı, həmçinin müxtəlif məzmunlu mahnıların yaranması və təkmilləşməsi ilə 
bağlıdır. Bu dövrdə klassik rəvayət janrı üzərində aşıq rəvayətləri meydana çıxır, bəzən bu 
rəvayətlər nağılla dastan arasında bir körpü rolunu oynayır. Ümumiyyətlə, bütün 
mərhələlər üçün folklor nümunələrinin fundamental araşdırma istiqamətlərini belə 
müəyyən etmək olar:  

- mifik-dini təfəkkür və folklor 
- yer adları, müqəddəs yerlər və folklor 
- epik janrlar 
- lirik janrlar 
- şəbih və dini şeirlər 
- Muğan aşıq sənəti və dastançılıq ənənələri 
Müharibələr, ağrılı-acılı ölüm hadisələri ağı janrına təkan verir. Çox maraqlıdır ki, ağı 

janrı şivən və qıyha ilə başlayır, başdaşı və sinədan üzərində yazılmış ağılarla 
tamamlanır. Burada janrdaxili improvizasiya özünü daha bariz şəkildə göstərir və ağının 
bir janr olaraq növlərə bölündüyünü görürük. Yazılı sinədən və başdaşıları epiqrafik 
abidələr sayılır. Epiqraflar başdaşılarındakı rəqəmlərə və naxışlara da böyük əhəmiyyət 
verirlər. Lakin indiyədək heç kəs qəbirüstü abidələrdəki ağıları öyrənməyib. Düzdür, belə 
ağılar çox-çox sonralar meydana çıxmışdır və demək olar ki, son yüz ilin sinədan və 
başdaşılarına məxsusdur. Lap elə bir neçə il bundan qabaq “yazılmış” ağılar da xalqımızın 
qiymətli sərvətidir. Bu mənada 1990-cı ilin qanlı yanvar günlərində və Qarabağ uğrunda 
şəhid olmuş həmyerlilərimizin qəbirüstü abidələri daha böyük ictimai əhəmiyyətə malikdir. 
Xalqımızın “qəmli nəğmələri” olan ağılar bu gün də yaranmaqdadır. Ağılarda xalq öz 
tarixini yaşadır. Belə demək mümkünsə, ictimai, ümumxalq faciələri şəxsi faciələrin 
timsalında üzə çıxır. Belə ağıları nəinki epiqrafik abidə, həmçinin folklor mənbəyi kimi 
qoruyub saxlamaq lazımdır.  

Bölgədə ağıya “oxşama” da deyirlər. Adətən, körpəni nazlayır, oxşayırlar. Mərhumu 
oxşamağın, onu qəmli avazla sən mənzilə yola salmağın da bir rəmzi mənası vardır. Bu, 

https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r_d%C9%99nizi
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təxminən o deməkdir ki, insan dünyaya gələndə də, dünyadan gedəndə də oxşanır. Xalq 
olumla ölümü yaxınlaşdırır, birini digərinin davamı kimi başa düşür.  

Muğan bölgəsinin folkloru olduqca zəngindir. Türkəçarələr sadə və mürəkkəb olur. 
Onların belə qruplaşdırılması məzmununa görədir. Dildolaşdırma alliterasiya və 
assonaslar poeziyasıdır. Hisbətən az öyrənilmiş janrlardan biridir. Toy adətləri və 
nəğmələri Muğan bölgəsinin folklorunda aparıcı yer tutur.  

Muğan folklor mədəniyyətinin yeni dövrü söyləyici və dinləyici auditoriyasının 
daralması ilə yadda qalır. Hətta bəzi hallarda bu auditoriya toy şənlikləri və yas 
mərasimləri ilə məhdudlaşır. İfaçı (söyləyici) yalnız səbəb olduqda folklor ötürücüsü kimi 
fəallıq göstərir. Məsəl janrı dialoqlarda təzahür edir, lətifə əyləncəli məclislərdə söylənilir 
və sair və ilaxır.   

Yeni dövrdə lətifə janrı daha da inkişaf edir, lətifənin özünün bölgəyə məxsus 
nümunələri meydana çıxır ki, bunlar da tematik və struktural çalarları ilə seçilir. Xalq 
həmişə ən faciəli hadisələri gülüşlə qarşılayır. Bədbəxliyə, zorakılığa, təbii fəlakətlərə də 
gülüşlə cavab verilmişdir. Nökərin ağa haqqında, rəyyətin bəy haqqında gözəl lətifələri 
var. Sovet dönəmində raykom katibləri, milis işçiləri belə “sağlam” tənqid atəşinə 
tutulurdular. Ölkəmizin siyasi mühiti dəyişdikdə keçmiş rəhbərlər haqqında olan lətifələr 
kəskinliyi ilə üzə çıxdı. Xalq xoşlamadığı rəhbərlər haqqında qoşub-düzdüyü lətifələri bu 
gün də açıq-aşkar söyləyir. Belə lətifələr acı həqiqətləri əks etdirir. Bölgədən toplanmış 
siyasi lətifələrdə ümumiləşdirilmiş məmur obrazları gülüşlə islah olunur. 

Başagəldi rəvayətin bir növüdür. Bu rəvayətlərdə bölgənin tarixindən, yetirdiyi 
şəxsiyyətlərdən söhbət açılır. Bölgə nağıllarının fərdi fərqləndirici xüsusiyyətləri yoxdur. 
Hağılların bir çoxu variantdır. İri həcmli bu epik janr Muğanda geniş yayılmışdır. 

Xalq arasında inancları sınama, yozum da adlandırırlar. Lakin inanc məfhumu daha 
genişdir. Müəyyən hadisələrin dəfələrlə sınanılması və  yozulması hər dəfə də oxşar 
nəticələrin əldə edilməsi inancları yaratmışdır. İnancları təsnifləşdirmək də mümkündür. 
Məişət, təbiət hadisələri, astral təsəvvürlər və əsatiri görüşlərlə bağlı yaranan inanclar  bir 
neçə qrupa bölünür. Bu bölgü nisbidir və ola bilsin ki, yeni inanclar yazıya alındıqca 
onların təsnifatı da dəyişsin. 

Muğan aşıqlarından toplanmış dastanlar, əsasən, məhəbbət mövzusundadır. Salyan 
aşıq məktəbinin yetirmələri Qurbanxan Sadıqovun və Pənah Pənahovun, Cəlilabad aşıq 
məktəbinin yetirmələri Yadulla Abbasovun və Ayış Abbasovun, Biləsuvar aşıq məktəbinin 
yetirmələri Əlifağa Əmioğlunun, Əzizağa Babayevin və Həsən Sevdalının söylədiyi 
dastanlar variant təsiri bağışlasa da, onlarda indiyədək folklorşünaslıq elmi üçün məlum 
olmayan qoşma və gəraylılardan istifadə olunmuş, baş verən hadisələr fərqli süjet xətləri 
üzərində qurulmuşdur.  

 
 

Baş müəllim Asudə Abdullayeva 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

                                                                          asuda.lsu@gmail.com 
 

Tips to improve your english writing skills 
 

Everyone has different reason why they need to imorove their writing. One needs 
to impreove his/her writing for woork or for his/her English class. Or mmy be they want 
to start a blog about learning English or to respond to emails in English for business or 
just to a friendly mesage. What whatever the purpose is one needs to a strong wting 
skills that mostly come from practice and determination. 

No one is born with excellent writer skills. Learning to be an excellent writer in 
English takes a lot of time, effort passion and practice.Anyone can be a good writer if 

mailto:asuda.lsu@gmail.com
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they are determined enough. Before starting to learn how to acquire excellent writing 
skills you should know that there are several rules which you have tobe aware of.  

We will discuss eight tips here to improve your English Writing Skills. 
Tip – 1. Keep All of Your Writing in One Place.  
Thus, buy a notebook or journal or you can start an electronic journal, as well. Buy 

keeping your writing all in the same place, you will be able to see how much you are 
improving and keep it organized. Seeing your success will encourage you. 

Tip – 2.Practice Writing in English Daily.  
The importance of writing in English daily is that you start to create anew habit. 

Writing everyday in English will soon become natural and something you look forward to. 
You will not see a significant improvement if you are not ddicated to becoming abetter 
writter in English. You cannot create awesome  stories and papers if you never try. 

Tip – 3. Pick a Topic and Write! 
Don’t get stuck on figuring out what to write about. You can write about anything. 

You can write about what you do, things you hear or see, news, or mmake up a story. If 
you do get stuck, revise some writing tips in different sources. Because there are too 
many rules and recomendations on this issue. After getting some more knowlege you 
will be encouraged and feel ready to get started.  

Tip – 4. Write More than One Draft. 
Never start writing the last version first. Drafting is necessary, especially for the first 

sage of learning. Draft mmeans a preliminary version of a piece of writing. Sommetimes, 
your best writing becomes better after you take a break and work on a second or third 
draft. When you revise (or rewrite) your work you are often able to get your message 
across mmore clearly. You may think of things that you did not think to write in the first 
draft and you can add it in a later draft and make you writing more readable or effective.  

Tip – 5.  Use Online Resources to Correct your Grammar. 
 Many young learners think that grammar is very difficult and not so very 

important.In some point we agree with this statement. Yes, grammar is a pain. But 
without any knowledge of grammar not any language could be understood. You don’t 
need to know everything about English grammar. You need to know the basic rules to 
start then gradually your grammar will improve together with the writing skills not 
depending on your likes or dislikes. You can use your text books as well as onlene 
resources such as Grammarily, Grammarcheck or Grammar Book.com to help you 
answer agrammar question when it comes up. You could also check your spelling and 
grammar by using MS Word, or Google doc. 

Tip – 6. Think Outsdide the Box 
What does i mean? It means that if you write about the same thing over and over 

you will loose your passion for writing soon. Therefore don’t write about the same thing 
everyday or you will get bored. Try writing the same story from different perspectives or 
different tenses if you are obliged to address the same issue.  For eaxample: If you are 
writing a story about a baby that won’t stop crying,your story could be told by mother, 
then from the perspectives of the baby by the writer or you could write it in present 
moment as complain. 

Besides,if you want your writing be more interesting and impressive, then don’t 
write about topics in the obvious way. Be creative. Give your readers an opportunity to 
think and make decisions.  

Tip – 7.  Have Someone Edit Your Writing. 
Have a friend or any of yourfamily member edit your work.but be sure if their 

English is perfect. Having another person read your work helps generate more ideas to 
better your writing. You could have them edit everything or just a part that you are stuck 
on. Often having another set of eyes look at your writing helps find mistakes that you 
have overlooked for several times but could not have found any.  
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Tip – 8. Finf Best Place for You to Write.  
You should try writing in different places or at different times of the day. It is 

recommended to getting up 15 minutes earlier than usual and writing in the morning. 
You mmay have trouble wriying where there is a lot of noise.Then try writing in a quiet 
and comfortable place.  

Writing is aprocess. The more you work on your writing the better it will get. 
 
 

Baş müəllim Haşım Əkbərov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

hashim.akbar@mail.ru 
 

Relyativ sintaqmların sintaqmatik xüsusiyyətləri 
 

Nitqimiz əsasən cümlələrdən ibarətdir. Cümlələr də öz növbəsində müəyyən ibarə 
vurğusu ilə birləşən söz qruplarına və ya sözə parçalanır. Danışıq zamanı nitqin təbii 
sintaqmatik parçalanması prosesi gedir və beləliklə də, sintaqmlar yaranır. Biri təyin 
edən, digəri təyin olunan funksiyasında işlənmiş iki üzvün birləşməsindən ibarət olan 
vahid sintaqm adlanır. Sintaqm məsələsinin tarixi dilçilikdə heç də qədim deyil. Dilçilik 
ədəbiyyatlarında sintaqm ilə bağlı çoxlu fikirlər yaranmışdır. Araşdırmada məqsədimiz 
sintaqmların sintaktik vahid kimi işlənə bilməsini tədqiq etməkdir. Bu iş Azərbaycan və 
ingilis dillərində relyativ sintaqmların sintaqmatik xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Sintaqma 
xas xüsusiyyətlər qarşılaşdırılır. Sintaqmın növlərindən biri olan relyativ sintaqmlar (yəni 
nisbi sintaqmlar) Azərbaycan və ingilis dillərində yanaşı qoyulur, tutuşdurulur və 
müqayisə olunur, onların fərqli və oxşar xüsusiyyətləri göstərilir. Relyativ sintaqm — fellə 
onun hərəkət tərzini bildirən zərfin birləşməsindən ibarət sintaqmdır. Məsələn, Səlis 
oxumaq. Sürətlə yazmaq. Cəld hərəkət etmək. To listen carefully. To write quickly. To 
speak well. və s. Onlar söz birləşmələri kimi inkişaf etdirilir. 

Sintaqm sözü yunanca syntaqma - hərfən nə iləsə birləşən anlamındadır. 
Sintaqmın üzvləri kimi həm sözlər, həm morfemlər, həm söz birləşmələri, həm də 
cümlələr çıxış edə bilər: Məsələn, Azərbaycan dilində: ev almaq,  al-maq, kənd 
meşəsinin yaşıl ağacları. Könlü balıq istəyənin ayağı suda gərək, mehribanca 
qarşılamaq, tez-tez oxumaq və s. İngilis dilində: to work hardly, to do well, to meet 
kindly, to answer correctly, to buy a car, the green trees of the forest, He laughs best, 
who laughs last! 

 Sintaqmın ikiüzvlü vahid kimi anlaşılması F. de Sössür tərəfindən irəli sürülmüş və 
onun təlimi ilə əlaqədardır. Mətni daha xırda hissələrə bölmək olur və həmin bölünmə 
nəticəsində alınan vahidlər yanaşı mövcud olur, bir-birilə birləşə bilir, habelə bir-birindən 
fərqlənir. Həmin vahidlər söyləm tərkibində söz, söz tərkibində morfem, səslər birləşməsi 
tərkibində isə səs olur. Beləliklə, nitqin sintaqmlara bölünməsi sintaqmatika adlanır. Bu 
həm də söz birləşməsi haqqında təlim kimi başa düşülür. İngilis dilində söz 
birləşmələrinin ən ümumi növləri aşağıdakılardır: 

1. noun+noun, e.g. family friend, city house, country house, family doctor, pen 
name.  

2. noun in the common case+noun, e.g. speech sound, army unit, boy friend.  
3. noun in the genitive case+noun, e.g. boy’s friend, student’s book, woman’s 

doctor. 
4. adjective+noun, e.g. silver skate, good name, long street, red tie, interesting 

book. 
5. participle+noun, e.g. written letters, spoken language, dancing girls, broken cups. 
6. infinitive+noun, e.g. to read books, to build houses, to write letters, to draw 

pictures. 
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7. infinitive+adverb, e.g. to speak fluently, to answer qiuckly, to work hard, to go 
fast. 

8. numeral+noun, e.g. ten students, eight cars, five children, two boys, three books.  
Bu birləşmələrə Azərbaycan dilində də rast gəlinir. Müasir dilçilikdə dil vahidləri 

bir-biri ilə əlaqələrin iki fundamental növü ilə müəyyən olunurlar: Sintaqmatik və 
Paradiqmatik. Sintaqmatik əlaqələr - seqmental (hissə, parça) uzlaşmada vahidlər 
arasında bilavasitə xətti əlaqələrdir. Bu əlaqə, əslində dil vahidlərinin sıralanmasına 
aiddir. İngilis dilində olan belə bir misala baxaq: The plane landed where it was 
supposed. Bu cümlədə sözlər və söz qrupları sintaqmatik olaraq aşağıdakı kimi 
bağlanır: “the plane”, “landed”, “the plane landed”, “where it was supposed”, “it was 
supposed”, “was supposed”, “supposed”.  Bu cümlədəki morfemlər də həmçinin 
sintaqmatik olaraq bir-birinə bağlanmışlar. Diqqət edək: land / ed, suppose / d.  

Fonemlər də sintaqmatik olaraq morfem və sözlərdə müxtəlif birləşmə 
nöqtələrində bir-birinə bağlanmışlar. İki sözün yaxud söz qrupunun birləşməsi sintaktik 
sintaqma aid olan vahid kimi müəyyənləşir. Semantik funksiyalarını ifadə edərkən 
sözlər tələffüzdə bir-biriləri ilə müxtəlif sintaqmatik əlaqələr qururlar. Sintaqmatik 
qruplar arasında əsas məna daşıyan sözlər tək, bu qruplarda əsas məna daşıyan 
sözlər köməkçi sözlərlə və köməkçi sözlər də sərbəst işlənmə xüsusiyyətlərinə 
malikdirlər. Sintaqm semantik-sintaktik nitq hadisəsi kimi alınıb izah edilir. Bu 
baxımdan sintaqm cümlə daxilində məna və ritmik cəhətdən birləşmiş sözlər qrupudur. 
Bu sözlər arasında olan sintaqmatik əlaqələr isə sintaqmı sintaksisin vahidi kimi inkişaf 
etdirir. Professor Q.Kazımov sintaqmın cümlədə sintaktik əlaqələrlə birləşən və vahid 
tam kimi fəaliyyət göstərən söz birləşməsi və söz qruplarından ibarət olmasını göstərir. 
O, sintaqmları əlaqə tiplərinə görə bir-birindən fərqləndirir, onları predikativ və atributiv 
sintaqmlara bölür. Bu fikir akademik A.Axundovun fikrinə də uyğun gəlir. Lakin 
A.Axundov bu sintaqmları əlaqə tiplərinə görə predikativ və qeyri–predikativ sintaqmlar 
adlandırmışdır. Q.Kazımov da sintaqmı iki üzvlü hesab edir. Onun fikrincə, sintaqmlar 
söz birləşmələri ilə oxşar cəhətlərə görə və bəzi xüsusiyyətlərə görə onlardan 
fərqlənirlər. Sintaqmatik növün əksi olan paradiqmatik növdür ki, seqmental 
uzlaşmadan kənarda birlikdə baş verən sistemin elementləri arasında mövcuddur. 
Sintaqmatik əlaqələrdən fərqli olaraq, paradiqmatik əlaqələr tələffüzdə birbaşa 
müşahidə oluna bilməz. Paradiqmatika – ya - ya prinsipinə əsaslanan bir əlaqədir və 
onlar müxtəlif əksliklər əsasında mövcud olur. Hər iki əlaqə dilin bütün səviyyələrinə 
aiddir. Paradiqmatik əlaqələr sintaqmatik əlaqələrlə birgə mövcud olur, belə ki, 
sintaqmatik birləşmənin bəzi növü hər hansı bir paradiqmatik seriyaların həyata 
keçirilməsi üçün lazımdır. Bu hadisə özünü, xüsusilə klassik qrammatik paradiqmlərdə 
göstərir ki, hər biri sintaqmatik birləşmənin iki elementindən ibarətdir: biri – ümumi 
bütün seriyalar (kök) üçün, digəri isə hər bir fərdi formaya spesifikdir (qrammatik 
xüsusiyyət – şəkilçi, köməkçi söz). Sintaqmatik və paradiqmatik xüsusiyyətləri izah 
etməkdən ötrü belə bir misala baxaq: 

 

S     i     n     t     a     q     m     a     t     i     k     a 

P 
a 
r 
a 
d 
i 
q 
m 

1 
Mən 
Sən 
O 
Biz 
Siz 
Onlar 
- - - - 

2 
universitetdə 
institutda 
zavodda 
kitabxanada 
fabrikdə 
bağda 
- - - - - - - - - 

3 
işləyirəm. 
işləyirsən. 
işləyir. 
işləyirik. 
işləyirsiniz. 
işləyirlər. 
-  - - - - - - - 
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Hər üç sütunda sözlərin üfuqi xətt üzrə əlaqəsi sintaqmatikaya, şaquli xətt üzrə 
əlaqəsi isə paradiqmatikaya aid olan misaldır. Sintaqmatik yanaşmalar işarələrin 
distributiv (təsviredici) potensialına əsaslanır. Lakin paradiqmatik yanaşmalar isə 
işarələrin pardiqmlərinin müəyyən elementinə əsaslanmışdır. Məhz bu səbəbdən də 
F.de Sössür morfologiyaya “paradiqmatika sahəsi” kimi, sintaksisə isə “sintaqmatika 
sahəsi” kimi baxmışdır. Amma “vertikallıq” və “horizontallıq” (şaqulilik və üfüqilik - H.Ə.) 
hətta klassik dilçiliyin dil əlamətləri sırasında ta qədimdən mövcud olmuşdur. 

Beləliklə, sintaqmatika “horizontallıq”, paradiqmatika isə “vertikallıq” kimi izah 
olunur.  

Yəni, sintaqmatika sintaksisə, paradiqmatika isə morfologiyaya aid edilir. 
 
 

Baş müəllim Rəfail Heydərov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 
heyderovrafael@gmail.com 

 

İngilis dilinin lüğət fondunun zənginləşməsində söz birləşmələrinin rolu 
 

İngilis dilinin lüğət fondunun  zənginləşməsində bir sıra amillərlə yanaşı, söz 
birləşmələrinin də mühüm rolu vardır. Bəzən öyrənilən bir sözün ayrılıqda bir cür, 
birləşmə daxilində isə başqa cür məna verməsi müəyyən qədər anlaşılmazlıq yaradır. 
Bu anlaşılmazlıq təkcə dili yeni öyrənənlər üçün deyil, çox vaxt bu dildə az-çox 
danışmağı bacaranlar üçün də çətinlik törədir. Nəticədə isə oxunan, yaxud dinlənilən 
material lazımi səviyyədə qavranılmır. 

İngilis dilində olan  söz birləşmələrinin öyrənilməsi həm də bu dilin tarixini 
öyrənmək deməkdir. Dilin lüğət fondunun hansı yollarla zənginləşməsi yollarının 
öyrənilməsi dilin özünün daha rahat  və sistemli şəkildə mənimsənilməsinə kömək edir. 

Söz birləşmələrinin tədqiqi, hər şeydən əvvəl, dilin qrammatik quruluşunun tədqiqi, 
dilin daxili inkişaf qanunlarını meydana çıxarmaq, onun milli orijinallığını  müəyyən 
etmək deməkdir. Bu isə söz birləşməsi probleminin böyük nəzəri əhəmiyyətə malik 
olduğunu göstərir. 

Dildə mövcud olan sözlər nitq prosesində söz birləşmələri və cümlələr şəklində 
birləşə bilər. Nitq prosesində sözlərin bu şəkildə birləşməsi hər bir konkret dildə tarixən 
əmələ gəlmiş və həmin dilin daxili inkişaf qanunları əsasında formalaşmış qaydalara 
əsaslanır. Hər bir dildə qrammatikanın bu qaydalardan bəhs edən hissəsinə “sintaksis” 
deyilir. Beləliklə, məlum olur ki, qrammatikanın əsas hissələrindən olan sintaksis söz 
birləşməsini və cümləni öyrənir. 

Ən azı iki nitq hissəsinin birləşməsindən ibarət olan və atributiv əlaqə zəminində 
formalaşan sintaktik vahidə söz birləşməsi deyilir. 

Söz birləşmələrinin predikativ və qeyri-predikativ kimi növləri vardır. 
Hadisə və fakt haqqında məlumat verən, cümlənin struktur əsası kimi mübtəda və 

xəbəri birləşdirən söz birləşmələri predikativ söz  birləşmələridir. 
Məsələn: to have a smoke – siqaret çəkmək         
Müxtəlif  həyat hadisələrinin mürəkkəb adlarını bildirən, mübtəda və xəbərin 

konstruksiyasına malik olmayan və ona görə də cümlə əmələ gətirməyən birləşmələr 
qeyri-predikativ birləşmələr adlanır. 

Məsələn: a high house – hündür ev 
Söz birləşmələrindən danışarkən, sərbəst söz birləşmələri ilə sabit söz 

birləşmələrini qarışdırmaq olmaz. 
Bildiyimiz kimi, sərbəst söz birləşmələrini təşkil edən sözləri hər vaxt dəyişdirmək 

olur və bununla yeni söz  birləşməsi yaranır. 
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Məsələn: a red apple – qırmızı alma 
Sabit söz birləşmələrinin hər iki tərəfini istənilən vəziyyətdə dəyişmək olmur. 
Məsələn: to give up – tərkitmək, imtina etmək                  
İngilis dilində söz birləşmələri, adətən, üç qrupa  ayrılır:  

1) Ismi birləşmələr 
2) Feili birləşmələr 
3) Zərf birləşmələri 

I) İsmi birləşmələr adı altında əsas sözü adlarla və ya substantivləşmiş hər hansı 
bir sözlə ifadə olunan birləşmələr nəzərdə tutulur. Bu birləşmələr, əsasən, adlardan və 
müəyyən cəhətdən adlara meyl edən sözlərdən təşkil olunur. 

II) Feili birləşmələrin əsas tərəfi feilin təsriflənməyən formaları (məsdər, feili sifət və 
feili bağlama) ilə ifadə olunan söz birləşmələrinə feili birləşmələr deyilir 

III) Zərf birləşmələrinin əsas sözü zərfdən ibarət olur. Bu birləşmələr başqa 
birləşmə növlərinə nisbətən az işlənsə də,onlarda əsas söz kimi çıxış edən zərf həmin 
birləşmələrə xüsusi keyfiyyət verir ki, bu da onların ayrıca söz birləşməsi kimi qeyd 

edilməsini şərtləndirir. 
İngilis dilinin lüğət fondunun zənginləşməsində söz birləşmələrinin rolu mövzusu  

çox maraqlı və geniş bir mövzudur. Mövzunun öyrənilməsi bu dilə olan marağı 
artırmaqla onun yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir. 
 
 

Старший преподаватель Бахтияр Мурадханлы 
Лянкяранский Государственный Университет 

                                                          canbaba09@mail.ru 
 

Особенности  восприятия  конструкций русских фразеологических  
единиц  учащимися – Aзербайджанцами 

  
Относясь наряду со словом к строительным материалам языка, 

фразеологизм, однако,  является особой, отличной  от   слова единицей обучения,  
усвоение его протекает иначе. 

Восприятие  фразеологической  единицы обусловлено особенностями его как 
лингвистической единицы с дифференциальными признаками  воспроизводимости. 

Для овладения навыками  аудирования и чтения фразеологизма, восприятие 
его в процессе функционирования в речи, необходимо научить их  соотносить с 
одним  значением   двухкомпонентную раздельнооформленную  единицу языка, 
отграничивать её от   свободного   сочетания. Воспроизведение фразеологизмов 
требует умения правильно употреблять их  в нужных морфологических  формах. 
Характерной особенностью  большинство   фразеологизмов, в отличие от слова, 
является ограниченная реализация морфологических форм компонентов. В 
процессе  усвоения фразеологизмов учащиеся должны усвоить  не только и 
семантику, морфологические формы и  сочетаемость,  но и эмоционально – 

экспрессивную и стилистическую окраску, научиться употреблять их  
соответственно речевой  ситуации.  

Одна из важных задач в современной лингвистике есть отказ от 
изолированного изучения отдельных единиц языка. Принцип системного  изучения 
единицы различных уровней языка, определение структуры и функционирования 
системы в современном  языкознании необходимость системного  анализа  
получает и во фразеологии,  но следует отметить, что  системности лексики и  
фразеологии  одна из  сложных, в то же время наименее изученных.  
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Системный характер фразеологии проявляется в парадигматических 
отношениях (как у лексики) и синтаксических связях фразеологизмов, в 
особенности их группировок. Положение о фразеологии, как об особой  
автономной  части  лексической  системы, предполагает определение разных   
групп   фразеологизмов,  получающих название  микросистем. С этой  точки  
зрения можно  выделить два   типа фразеологической микросистемы: 

1. Фразеологические группы,  члены которых  обозначают одно  явление, 
понятие  или один  круг  понятий  реальной  действительности. Например, 
обозначение  предметности,  качества, эмоции, психических  состояний. 

2. Фразеологические  группы, члены которых имеют  общий  семантический  
признак. Например, объединённые общим  значением  радости,  горя, 
печали. 

Внешне фразеологизмы часто бывают похожи на свободные   словосочетания,  
имеют  ту же синтаксическую функцию и структуру,  но различаются по  семантике.  
С  точки зрения   психолингвистики, они  представляют  собой «переход  на новый 

код», когда  полное расчленение  слова «замещается простыми нерасчлененными 
сигналами», т.е. занимает переходную ступень  от лексического к синтаксическому 
уровню  речи.  

При обучении русским фразеологическим единицам следует давать 
учащимся сведения по истории, географии, экономике, общественно-
политическом устройстве  страны,  язык которой изучается, а так же о быте, 
нравах того народа и т.д. так как  язык каждого народа включается в понятие 
национальной культуры, является компонентом, тесно связанным с жизненной 
деятельностью и бытом народа. 
          
 

Baş müəllim  Aynur Bünyadova  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

aynour13@mail.ru 
 

Frazeoloji birləşmələrdə su ünsürünün bəzi xüsusiyyətləri  
 

Dilin frazeoloji fondu onun milli şüurunu əks etdirən bir aynadır, yəni hər hansı bir 
diliə xas olan frazeoloji birləşmələrin ifadə etdiyi məna bu dilə mənsub olduğu cəmiyyətin 
mentalitetini əks etdirir. Məlumdur ki, dörd təbii ünsür- su, hava, od və torpaq-insan 
həyatını təşkil edən ən vacib ünsürlərdir. Qədimdən bəri insanlar inanırdılar ki, bu 
ünsürlər onları qoruyur, onlara güc verir. Azərbaycan və ingilis dillərində mövcud olan 
frazeoloji birləşmələr arasında təbii ünsürlərlə bağlı olan frazeoloji birləşmələr xüsusi yer 
tutur. Bu birləşmələr dil daşıyıcılarının dünyagörüşü haqqında məlumat verməklə yanaşı, 
onların tərkibindəki sözlər arasında olan leksik və grammatik əlaqələrin tədqiqi də xüsusi 
maraq doğurur. 

Təsadüfi deyil ki, bütün ünsürlərin başında su ünsürü durur, cünki bütün digər 

ünsürlər ondan yaranır.Frazeologiyada su komponentinə geniş yer verilməsi qədim 
dövrdən  insanların onunla bağlı olan inancları ilə bağlıdır. Məlumdur ki, susuz həyat 
mümkün deyil, və suyun təmizliyinin qorunub saxlanılmasıni, Yer kürəsində həyatın 
davam edilməsini təmin edir. Ona görə də, su ilə bağlı fikirlər hələ qədim miflərdə, 
adətlərdə, rituallarda öz əksini tapir. 

Leksik məna baxımından su həyat mənbəyi olan şəffaf maye deməkdir. Lakin 
müxtəlif frazeoloji birləşmələrdə su ünsürünə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. 
Qrammatik məna baxımından feil kimi çıxış edən bir neçə frazeoloji birləşmə var ki, 
onlarda şəffaflıq, təmizlik rəmzi olan su mənfi əks məna qəbul edir. Məsələn, suyu 
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bulandırmaq, yəni araya fitnə fəsad salmaq, ara qarışdırmaq (ing. to muddle waters; rus 
мутить воду); bulanıq suda balıq tutmaq, yəni hər hansı çətin böhranlı vəziyyətdən öz 
xeyrinə istifadə etmək (ing. to fish in troubled waters; rus. ловить рыбу в мутной 
воде). 

Od və hava ünsürləri arasında olan su ünsürü bəzi frazeoloji birləşmələrdə iki 
təzadlı məfhumun bir tərəfi kimi cıxış edir. Məsələn, od ilə su arasında, yəni çətin, çıxışı 
olmayan vəziyyətdə olmaq (ing.between the devil and the deep sea, rus. между двух 
огней); özünü oda-suya atmaq, yəni fədakarcasına çalışmaq (ing.go through fire and 
water; rus. идти в огонь и воду).Bu mənada “su” (‘ water’) sözünə ingilis dilində come 
hell or high water (az.iki dünya bir olsada) frazeoloji birləşməsində də rast gəlmək olar, 
baxmayaraq ki Azərbaycan dilinə tərcümədə “su”sözü dünya sözü ilə əvəz olunub. 

Maraqlı faktdır ki, ingilis və Azərbaycan dillərində hər hansı bir əşya ya şəxsə xas 
olan qüsurlu və ya problemli keyfiyyət “su” sözü vasitəsi ilə ifadə olunub. Məsələn, ingilis 
dilində, in deep water (Az.dərin quyuda), in hot water (Az. cəncələ düşmək), not hold 

water (yəni, tənqidə davamlı deyil).İng.This hypothesis does not hold water. – Az.Bu 

hipoteza tənqidə davamlı deylil. İngilis, Azərbaycan və rus dillərində bu frazeoloji 
birləşmənin mənasına yaxın, lakin fel kimi işlənən su komponentli daha bir frazeoloji 
birləşmədə də nəticəsiz, boş yerə iş görmək anlamında işlənir: ing. to draw water in a 
sieve (Az. ələklə su daşımaq; rus. носить воду решетом).Gördüyümüz kimi, hər üç 

dildə eyni məna daşıyan bu frazeoloji birləşmələr söz tərkibinə görə də eynidir. Bu o 
deməkdir ki, su digər təbii ünsürlər kimi, sadəcə insan həyatının tərkib hissəsi deyil, 
qədim dövrlərdən bəri bütün kainatın əsasını təşkil edən element hesab olunur. Bunun 
təsdiqini biz, demək olar ki, dünyanın bütün xalqlarının inancları, mifləri, əfsanələri,  
fəlsəfi fikirləri ilə yanaşı bu xalqların (tipoloji fərqliliyindən asılı olmayaraq) dillərində 
tapmaq olar. 

Beləliklə, su məvhumunun semantikasını özündə əks etdirən Azərbaycan, ingilis və 
rus dillərində olan frazeoloji birləşmələr vahid metaforizasiya modelinə malikdilər: su-
bəşəriyyət üçün həyati əhəmiyyəti olan maddədir; su insanın əxlaqi və mənəvi 
təmizliyinin mənbəyidir; su-sonsuzluq, ölümsüzlük və potensial təhlükə mənbəyidir. 
 
 

Foreign Languages department Aysel Mehdiyeva  
Lankaran State University 

mysel.lsu@yahoo.com 
 

Euphemisms in the English language  
 

A source of synonymy also well worthy of note from sociolinguistic point of view is 
the so-called euphemism in which by a shift of meaning a word of more or less pleasant 
or at least inoffensive connotation substitutes one that is harsh, obscene, indelicate or 
otherwise unpleasant. A euphemism is a generally innocuous word or expression used 
in place of one that may be found offensive or suggest something unpleasant. A 

euphemism is a polite expression used in place of words or phrases that otherwise 
might be considered harsh or unpleasant to hear. The word comes from Greek 
(euphemia) "the use of words of good omen", which is a compound of eû "good, well" 
and phḗmē "prophetic speech; rumour, talk". The term euphemism itself was used as a 
euphemism by the ancient Greeks, meaning "to keep a holy silence" (speaking well by 
not speaking at all).  

Euphemisms can also be treated within the synchronic approach because both 
expressions, the euphemistic and the direct one, coexist in the language and form a 
lexical opposition. Not only English but other modern languages as well, have a definite 
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set of notions attracting euphemistic circumlocutions. Some euphemisms are intended to 
amuse; while others use bland, inoffensive terms for things the user wishes to downplay. 
Euphemisms are used to refer to taboo topics (such as disability, madness, crimes, 
stupidity, physiological processes, drunkenness, sex, excretion, death and so on) in a 
polite way, or to mask profanity. Euphemisms are used regularly, and there are many 
examples in everyday language. For example, pass away instead of die, to be no more 
instead of die, to breathe one’s last instead of to lose one’s life, perspiration instead of 
sweat, intoxication instead of drunkenness, in one’s birthday suit instead of naked, in the 
family way instead of pregnant, correctional facility instead of jail, ethnic cleansing 
instead of genocide, on the streets instead of homeless, turn a trick instead of engage in 
prostitution, negative patient outcome instead of dead, relocation center instead of 
prison camp, collateral damage instead of accidental deaths, etc. 

Some euphemisms are used to take the place of words or phrases you might not 
want to say in polite company. Examples of euphemisms that fall into this category 
include: Adult entertainment instead of pornography, Adult beverages instead of beer or 

liquor, Au natural instead of naked, Big-boned instead of heavy or overweight, Portly 
instead of heavy or overweight, Chronologically-challenged instead of late, Comfort 

woman instead of prostitute, Use the rest room instead of go to the bathroom, Break 
wind instead of pass gas, Economical with the truth instead of liar, Powder your nose 
instead of use the rest room, The birds and the bees instead of sex, Between jobs 

instead of unemployed, Go all the way instead of have sex, Domestic engineer instead 

of maid, Sanitation engineer instead of garbage man, Vertically-challenged instead of 
short, Sleep together instead of have sex, etc. 

In some cases, euphemisms are intentionally a grosser or less pleasant way of 
saying something. These are usually used when people are being sarcastic or trying to 
make light of a serious subject or make it seem less serious. Examples include: 

Batting for the other side instead of homosexual, Bit the big one instead of died, Bit 

the farm instead of died, Cement shoes instead of dead, Bit the dust instead of died, 
Croaked instead of dead, Kick the bucket instead of die, Blow chunks instead of 

vomited, Hide the sausage instead of sex, Making whoopee instead of sex, etc. 

We can see from the examples that in present-day English euphemism is mostly 
based on some social and ethical standard of behavior, on the desire not to hurt other 
people’s feelings, to soften painful news and, only in the second place, on superstition. A 
prominent source synonymic attraction is still furnished by interjections and swearing 
addressed to God. To make use of God’s name is considered sinful by the Church and 
yet the world, being expressive, formed the basis of many interjections. Later the word 
God was substituted by the phonetically similar word goodness: for goodness sake! 
Goodness knows! Or by Good Lord! By Gum! 

Some euphemisms are called phonetic euphemisms. Phonetic euphemism is used 
to replace profanities, giving them the intensity of a mere interjection. 

Shortening or "clipping" the term ("Jeez" for Jesus, "What the—" for "What the 
hell") 

Mispronunciations, such as "Frak", "Frig" "What the fudge", "What the truck", "Oh 
my gosh", "Frickin", "Darn", "Oh, shoot", "Be-yotch", etc. 

Using the first letter ("SOB", "What the eff", "S my D", "BS"). Sometimes, the 
word "word" is added after it ("F word", "S word", "B word", "N word"). Also, the letter can 
be phonetically respelled, for example, the word "piss" was shortened to "pee" 
(pronounced as the letter P) in this way. 

Euphemisms always tend to be a source of new formations because after a short 
period of use the new term becomes so closely connected with the notion that it turns 
into a word as unpleasant as the earlier synonym. A euphemism may itself devolve into 
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a taboo word, through the linguistic process known as semantic change. For instance, 
Toilet is an 18th-century euphemism, replacing the older euphemism House-of-Office, 
which in turn replaced the even older euphemisms privy-house and bog-house. In the 

20th century, where the words "lavatory" or "toilet" were deemed inappropriate (e.g. in 
the United States), they were sometimes replaced with bathroom or water closet, which 
in turn became "restroom", "W.C.", or "washroom". 

Euphemisms often make sentences longer. They can also take away clarity – 
especially in writing. For these reasons, writing style guides often recommend that 
writers not use euphemisms or indirect language. Whether we like euphemisms or not, 
we should learn some of the common ones. They play a part in English or American 
culture – for better or for worse.   
 
 

Teacher Sevar Aliyeva  
Lankaran State University 

sevarnurullayeva@mail.ru 
 

Theme: Teaching English through the Literature and its benefits 
 

The use of literature as a technique for both basic language skills (in reading, 
writing, listening and speaking) is very popular within the field of foreign language 
learning and teaching nowadays. 

Literature can be useful in the language learning process owing to the personal 
involvement it fosters in the reader. When the student reads literary texts, he begins to 
inhabit the text. He is drown into the text and understanding the meanings of lexical 
items or phrases becomes less significant than pursuing the development of the story. 
The student becomes enthusiastic and he feels close to certain characters and shares 
their emotional responses. 

Choosing books relevant to the real-life experiences, emotion, or dreams of the 
learner is of great importance. Language difficulty has to be considered as well. If the 
language of the literary work is simple, this may facilitate the comprehensibility of the 
literary text but is not in itself the most crucial criterion. 

We said that literature plays an important role in teaching four basic language skills 
like reading, writing, listening, and speaking. When we use literature in the language 
auditorium, skills should never be taught in solution but in an integrated way. Teachers 
should try to teach basic language skills as an integral part of oral and written language 
use, as part of the means for creating both referential and interactional, meaning, not 
merely as an aspect of the oral and written production of words, phrases and sentences. 

Today, Literature in second language classes has a very important linguistic input 
for students and it is valuable source for learners ‘motivation. Teachers are the main, 
basic pillars to teach students through the literature trying to attract them to this field that 
can be interesting to everyone. I think we, teachers should think about everything that 

we are going to do without falling in bedroom and keep our students interested in the 
topics. We are the ones  must make students get closer to literature so that can realize it 
is not s abstract as they think. 

Reading getting close to Literature students can also learn the context and 
meaning of famous phrases. They can improve not only language such as vocabulary, 
but also the language that can be used for specific purposes. Literature can provide 
students learn about their creativity and imagination. Reading new words and phrases 
they can improve and increase their lexicon.  Through the reading of literary texts, 
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students can develop their independence, making hypothesis and guessing unfamiliar 
words.  

According to Collie and Slater there are four reasons which lead a language 
teacher to use literature in the classroom. These are valuable authentic material, cultural 
enrichment, language enrichment and personal involvement. In addition to these four 
main reasons, universality, non-triviality, personal relevance, variety, interest, economy 
and some other factors requiring the use of  literature as a powerful resource in the 
classroom context.  

Literature can act as a beneficial complement to such materials, particularly when 
the first “survival” level has been passed. In reading literary texts, because students 
have also to cope with language intended for native speakers, they become familiar with 
many different linguistic forms, communicative functions and meanings. Literature 
provides students with a wide range of individual lexical or syntactic items.Learners 
become familiar with many features of the written language, reading a substantial part of 
text. They become more productive.  

There are teachers and students that consider this way of teaching is too abstract 
and bored, but it works and get you closer to the language, culture as well as customs 
and it is always a way of learning how to speak, write and spell it correctly. 
 
 

Müəllim İlqar Əliyev  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

ilqar500@mail.ru 
                                                                                                                                          

Ingilis dilidə olan sözönülərin  azərbaycan dilində ekvivalentlik problem 
 

Dünya dilləri lüğət tərkibinə daxil olan sözlərin bütövlüyünün nə dərəcədə qorunub 
saxlanılmasına görə bir birindən fərqlənir.Bu baxımdan İngilis dili ilə Azərbaycan dili 
arasında çox böyük fərq vardır. Belə ki,Azərbaycan dili öz morfoloji quruluşu etibarilə 
iltisaqi dillər qrupuna daxildir və bu dillər qrupunda sözlər əsasən öz bütövlüyünü 
mühafizə edir,onların sonuna şəkilçilər artırmaqla yeni sözlər düzəldilir,yaxud sözlər 
arasında özünəməxsus əlaqə yaradılmaqla söz birləşmələri və cümlələr əmələ gətirilir. 
Azərbaycan dili ilə müqayisədə ingilis dili bir çox məsələlərdə tamamilə fərqlənir. Belə ki, 
ingilis dilinin qrammatik-morfoloji strukturu üçün xarakterik cəhət ona xas olan 
analitizmdir. Sintetik dil olan Azərbaycan dili ilə müqayisəli şəkildə ingilis dilini öyrənmək 
sintetik və analitik vasitələrin qarşılıqlı ifadə edilməsi baxımından müəyyən çətinliklər 
yaradır. İngilis dilində söz birləşmələri və cümlədə sözlər arasında sintaktik-qrammatik 
əlaqələr köməkçi fellər, sözönüləri, artikl və digər vasitələrlə ifadə edilir. Bu analitik 
vasitələrin əksəriyyətinin Azərbaycan dilində birbaşa qarşılığı olmadığı üçün onları 
düzgün ifadə etmək bəzən çətin olur. Bu hal ən çox özünü  azərbaycan dilinə əsasən hal 
şəkilçiləri kimi tərcümə olunan “sözönülər”in  düzgün işlənməsi zamanı büruzə verir.  

Bir faktı qeyd etməklə bu çətinliyin nədən ibarət olması tam mənası ilə aydınlaşar. 

Beləki, qədim ingilis dilində ismin əvvəlcə on, daha sonra altı, orta dövr ingilis dilində 
dörd halı oldugu halda müasir ingilis dilində cəmi iki hal mövcuddur. Nəzərə alsaq ki, 
müasir  azərbaycan dilində ismin altı halı var və bu altı halda işlənən sözlərin hər birinin  
ingilis dilinə düzgün tərcümə etmək əsasən sözönülər vaitəsilə yerinə yetirilir, onda 
sözönüləri düzgün işlətməyin vacib olduğu qədər də çətin olduğu bir daha öz təsdiqini 
tapmış olar.  

Dediklərimizi sübut etmək üçün Azərbaycan dilində mövcud olan ismin altı halının 
ingilis dilində hansı şəkildə öz əksini tapmasına diqqət yetirək.Qeyd etdiyimiz kimi 
azərbaycan dilində ismin altı halına qarşı ingilis dilində cəmi iki hal var: ümumi və yiyəlik 
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hal. Ümumi hal Azərbaycan dilində adlıq hala uyğundur və Azərbaycan dilində olduğu 
kimi heç bir morfoloji göstəricisi yoxdur. Hər iki hal cümlədə əsasən dörd funksiyada 
işlənir: mübtəda, ismi xəbər, təyin, xitab. 

“I don’t know how to play, ’ Mrs. Dale answered. ( I, Mrs.Dale –mübtəda) 
“You are my hero,” the little girl said to her Daddy.( you – mübtəda;  my hero – ismi 

xəbərin ad hissəsi; the little girl – mübtəda) 
She is going to hold a surprise party for her friends. (surprise party – mübtədanın 

təyini) 
“ Boys, don’t shout, please !”  ( boys – xitab) 
Ingilis dilində ismin ikinci halı yiyəlik haldır. Bu hal ingilis dilinə xas olmayan 

qaydada – sintetik yolla düzəlir.Yəni, hal şəkilçisi sintetik dillərdə olduğu kimi aid olduğu 
sözün sonuna əlavə edilir.  

“ I didn’t like Polly’s rhymes at all ,”  Jimmy muttered below his breath. 
Lakin azərbaycan dilində ismin yiyəlik halı həm canlılar, həm də cansızlar üçün 

eyni şəkilçilər –  -ın, -in, -un, -ün və ya -nın, -nin, -nun, -nün  kimi uyğun şəkilçilər 

vasitəsilə düzəldiyi halda, ingilis dilində canlı yaxud şəxs və bəzi məkan, zaman və 
mücərrəd anlayış bildirən isimlərin yiyəlik halı təkdə `s, cəmdə s` morfemi artırmaqla 
ifadə edildiyi halda cansız  (bəzən heyvan və quş adları da bu bolməyə aid edilir) 
isimlərin yiyəlik halını düzəltmək üçün – of sözönü şəkilçisindən istifadə olunur.  

“ You need to keep the door open for a while, the air of the room is very stuffy.” – 
the air of the room – otağın havası. 

Buradan belə bir sual ortaya çıxır – bəs azərbaycan dilinə məxsus ismin digər dörd 
halında işlənmiş sözlər ingilis dilinə necə tərcümə olunur?  Bu suala bir mənalı olaraq 
belə cavab vermək olar – Sözönülər,bəzən isə artikl vasitəsilə. 

Ingilis dilidə olan sözönülərin  azərbaycan dilində ekvivalentlik problemi həmişə 
müzakirələrə səbəb olan mövzulardandır. Bu barədə nə qədər yazılmış olsa da yenə 
nəsə deyilməmiş qalır. 
 
 

Müəllim Rövşən Qurbanov 
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

ADPU-nun Cəlilabad filialı  
rovsen.f@mail.ru 

 
Masallı şivələrində toy və digər mərasimlərlə bağlı terminlər 

 
Masallı şivələrinin leksik tərkibinin bir hissəsini toy və digər mərasimlərlə bağlı söz 

və ifadələr təşkil edir. Masallı şivələri bu tip söz və ifadələrlə olduqca zəngindir. Bu tip 
söz və ifadələrin toplanılması, tədqiqi xalqımızın zəngin adət-ənənələrinin öyrənilməsi 
işində çox faydalı ola bilər. Masallı şivələrindən toplanan şivə səciyyəli mərasim 
terminlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1. Toy və nişan mərasimi ilə bağlı sözlər 
2. Uşağın anadan olması və sonrakı mərasimlərlə bağlı sözlər 3. Təzə evin tikilməsi ilə 

bağlı mərasim terminləri 
Toy və nişan mərasimi ilə bağlı sözlər: çarşapulov//çarşapolo (oğlan toyundan 

üçüncü günü keçirilən mərasim). Bu mərasimin adı Masallı şivələrində kəndlərə görə 
dəyişir: üçgün//üç polo//üçgün polo//üçgün [ək.k.], yeryığdı [Yo.], üçgünnüx´ [X.], 
üzəçıxdı [Ye.]. Dilimizə məxsus bir sıra şivələrdə bu mərasimin adına 
xangəldi//eləçıxdı//dizayağı//dizdayağı//elgördü//üçşələ formalarında rast gəlinir [3, s.45-
46]; şirniqabı (qız evində şirni içildikdən sonra oğlan evinin hədiyyələrlə dolu gətirdiyi 
qablara qız evi hədiyyələr yığaraq oğlan evinə gətirməsi ilə bağlı mərasim), şələməzər 

(nişan mərasimindən sonra, qız toyundan əvvəl qız evinə oğlan evinin qiymətli 
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hədiyyələr apardığı mərasimin adı) [T.A.]; yeddişələ//şələ (oğlan toyundan bir müddət 
sonra qız adamlarının oğlan evinə qonaq getməsi mərasimi) [K.A., T.A., Əh., Gü.], 
paltarkəsdi//paltarapardi (gəlinin toyu günü bəyin yaxın adamları xonça bəzəyərək toya 
gəlməsi ilə bağlı mərasim) [ək.k.]; çiləxonçası (böyük çilə girən günü oğlan evinin qız 
evinə hədiyyələr aparması mərasimi) [Tk.]; ilbayramı//bayrampayi//çərşəmbəpayi 

(Novruz bayramına az qalmış qız adamlarının oğlan evinə hədiyyələrlə getməsi 
mərasimi) [ək.k.] adelədi, yaylığverdi (oğlan evinin qız evindən razılıq alması ilə bağlı 
keçirilən mərasimin adı) [ək.k.]; havayıpolox´(şirni mərasimindən sonra oğlan evində 
keçirilən mərasim, bura əsasən kişilər dəvət olunur) [Xı.]; mübarəkolsun//mübarəkbazdığ 

(oğlan və qız toylarından bir gün əvvəl qohumların toy olacaq evə yığışması mərasimi) 
[T.A.]. Bu mərasimin adı kəndlərə görə dəyişir: ciyaryedi//ciyaraxşamı [ək.k.], danakəsdi 
[Hə.], cöngəkəsdi [Yo.], havayiaxşam [Gə.] ətkəsdi, bölgi [Xı.]; əlöfdi (toydan əvvəl oğlan 
evinin qız evinə getməsi mərasimi) [Hə.]; sütpulu//başdığpulu (oğlan evi qız evinə toydan 
əvvəl qonaq gəlir və müəyyən miqdarda pul gətirir) [Gü., T.A., Yo.]; elçipulov, üzüytaxdı 
(nişan) [Ça.]; ayağaşdı//qonağçağırdı (toydan sonra təzə bəylə gəlinin ilk dəfə qız evi 

tərəfindən qonaq çağırılması mərasimi) [ək.k.] qazanaşdı (toy günü aşpazlar ev 
yiyəsindən pul, xələt alıb yemək qazanlarının ağzını açması mərasimi), qapıkəsdi (gəlin 
köçən gün gəlinin otağının qapısında durub oğlan evindən xələt alınması mərasimi), 
məbər//xoşgəbər (toy xonçası), evbəzədi (oğlan toyundan bir neçə gün öncə qız evindən 
gəlib bəy otağının bəzədilməsi mərasimi. Oğlan adamı evi bəzəməyə gələnlərin hər 
birinə hədiyyə verir.). Dilimizin Lerik rayonu şivələrində bu mərasimin adı 
qabdüzdü//cehizdüzdü formalarında işlədilir [2,s.45], bəyxonçasi (qızın toyu günü oğlan 
evinə gələn hədiyələr və yeməklər) qızbaşı//xınayaxdı (oğlan toyundan bir gün öncə qız 
evində gəlinin öz rəfiqələri ilə keçirdiyi qonaqlığ), bəybaşı (qızın toyu günü bəyiin öz 
evində dostları və yaşıdları ilə keçirdiyi qonaqlığ), toyoğurruğu (gəlini aparmağa gələndə 
oğlan adamları adətə görə gəlingilin həyətindən nə isə oğurlamalıdı), hüzürgötürdü 

(adətə görə toydan bir neçə gün öncə əgər kənddə qırxı çıxmamış dünyasını dəyişən 
varsa, toy edən bir neçə yaşlı adamla ölən insanın qapısına gedib onlardan icazə 
alamalıdır)  [ək.k.].  

Uşağın anadan olması və sonrakı mərasimlərlə bağlı sözlər: ongün (uşağın 
anadan olmasının onuncu günü keçirilən mərasim), çilə//qırxgün (uşağın anadan 
olmasının qırxıncı günü münasibəti ilə keçirilən mərasim). Həm ongün, həm də qırxgün 
mərasimlərində təzə doğulan uşaq yuyundurulur və təzə paltarlar geyindirilir [ək.k.]. 
beşiybələyx´, uşağgördi (təzə doğulmuş uşağın bütün qohum-əqrəbası bahalı 
hədiyələrlə uşağı görməyə gəldiyi mərasimin adı) [ək.k.]. 

Təzə evin tikilməsi ilə bağlı mərasim terminləri: daşdibi (təzə evin tikilməsinin 

birinci günü keçirilən mərasim). Bu mərasimdə ev tikdirənin yaxın adamları evi tikən usta 
və evin sahibi üçün hədiyyələr gətirir. Bu mərasimin adı kəndlərə görə dəyişir: daşqoydi 
[Yo.], bünövrətökdü [Qı.], mübarəkbazdığ [Hə.], binəqoydu, binətutdi [Ö.]; tirbaşı (evin 

üstünün örtülməsi və tamalanması ilə bağlı keçirilən mərasim) [T.A., Əh.]. Bu mərasimdə 
evin damına yaxın adamlar hədiyyə olaraq parça bağlayır. Bu mərasimin adı yaşayış 
məntəqələrinə görə dəyişir:  tirqalxdı [Tk.], tirqaldırdı [Ö.] kümqalxdı [Ye.]. Küm sözü 

Masallı şivələri ilə yanaş dilimizin bir sıra şivələrində evin üstü mənasında işlənir 
[1,s.267]. sünatdı [Xı.]. «Sün» sözü əski türk dilində sütun, dayaq mənalarını verməklə 
işlənmişdir [4,s.142], damüsdü [Ye.], sünqalxdı [Hə.], tirxonçası [X.]. Evəköşdü [ək.k.] 

(təzə evə köçərkən keçirilən mərasim). 
Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, dilimizə məxsus şivələrdə özünü mühafizə 

edən və getdikcə unudulmaqda olan bu tip lüğəvi vahidlərin toplanılması, o cümlədən 
linqvistik tədqiqatlara cəlb edilməsi Azərbaycan dilçiliyinin qarşısında duran aktual 
məsələlərdəndir. Nümunələrdən də göründüyü kimi həm dilimizin tarixi xüsusiyyətlərini, 
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həm də xalqımızın milli etnoqrafik xüsusiyyətlərini yaxından öyrənmək işində toy və 
mərasim terminləri əvəzsis materialdır. 

 

İxtisar edidilmiş kənd adıarı 

Əh. - Əhmədli 
Gü. - Güllütəpə 
ək.k. - əksər kəndlərdə 
Hü. – Hüsnühacılı 
Xı. – Xırmandalı 

Gə. - Gəyəçöl 
Ö. – Yolağacı 
K.A. – Köhnə Alvadı 
X.  – Xıl 
Qı. – Qızılağac 

Hə. – Həsənli  
Ye.-   Yeddioymaq 
Yo. – Yolağacı 
T.A. – Təzə Alvadı 
Tk. – Təzəkənd 

 
 
 

Преподаватель  Зульфия Агаева   
Лянкяранский Государственный Университет 

 

Соответствие  и несоответствие   словосочетаний  в русском и 
азербайджанском  языках 

 
Как известно, словосочетание  состоит из главного  слова, и зависимого. И в 

русском  и в  азербайджанском  языках по  характеру  главного  слова 
словосочетания делятся на: 

- глагольные (главное  слово - глагол, деепричастие, причастие) 
- именные 
- наречные 

Например: смотрел  внимательно, пользуясь  учебником, смотрев   влево 
Diqqətlə baxdı,dərslikdən istifadə  edərək, sola baxaraq. 
В данных  примерах в  словосочетаниях время, число соответствует. 
Интересный (прилагательное)  рисунок, семь  человек (числительное), 

каждый  из  нас (местоимение). Maraqlı şəkil (sifət), yeddi nəfər (say), hər birimiz 
(əvəzlik). 

Слишком необычно, слева от школы- çox qeyri-adi, məktəbdən solda.  
Иногда можно   изменить место словосочетаний  в  обоих  языках: моя  

Родина- Родина  моя.-Mənim  Vətənim- Vətənim mənim. 

Есть такие именные словосочетания, зависимое слово в которых не 
объясняет основную часть. Такие словосочетания называются неопределёнными. 
Например: dağlardan  uca, anaya  məhəbbət- Выше гор, любовь   к матери. 

И на  азербайджанском,  и на русском  языках эти словосочетания являются 
одним членом  предложения. 

В  русском  языке  в  словосочетаниях  «красивая  девочка» и  «девочка  
красива» переводится  на  азербайджанский  язык  как “qözəl   qız”, “qız   gözəldir”. 

В одном случае это словосочетание,  а в  другом - предложение. 
Фразеологизмы  можно разделить на: 

- слово, входящие во фразеологизм, потерявших первоначальный   смысл: 
бить баклуши; - бездельничать - boş  yerə  əlini  çırpmaq. 

- имеют образное, переносное значение: подливать  в  масло  огонь- odun  
üstünə  yag tökmək. 

Фразеологизмы в обоих языках образуется  на  базе свободного сочетания, 
т.е. в прямом смысле. В обоих    язык могут   быть фразеологическими  
антонимами и синонимами. Например: кот  наплакал (мало), яблоку некуда  
упасть – много - антонимы. Бить  баклуши - спустя  рукава - бездельничать - 
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синонимы. В обоих  языках фразеологизмы  выполняют роль одного  члена 
предложения. Например: Работать не  покладая  рук - усердно (обстоятельство). 

Во  фразеологизмах также  есть соответствия и несоответствия. В одних  
фразеологизмах   словосочетания употребляются в прямом, а в  других в 
переносном  значениях. Например: набрать воды в рот - ağzına  su  almaq, 
gözdən pərdə  asmaq. 

Таким  образом, и в русском  и   азербайджанском  языках есть  соответствия  
и несоответствия  в словосочетаниях.   
 

 
Müəllim Aynur Rzayeva  

Lənkəran Dövlət Universiteti 
mrs.rzayeva@list.ru 

 
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə dilimizə daxil olan bəzi 

siyasi terminlər və onların ingilis dilində ekvivalentləri 
 

Müasir şərqdə yaranmış ilk parlament respublikası olan  Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyətinin 23 ay kimi qısa bir zaman daxilində atdığı çoxsaylı və mühim 
addımlardan biri də sözsüz ki, azərbaycan dilinin rəsmi ana dili kimi təsdiqlənməsi 
olmuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə dair sanballı əsərlər, hətta ikicildlik 
ensiklopediya, parlamentin steneoqram hesabatları və s. nəşr edilsə də, tariximizin bu 
mərhələsi ilə bağlı çox sayda sənədlər hələ xarici ölkələrin qapalı arxivlərində saxlanılır 
və öz tədqiqatçılarını gözləyir. Cumhuriyyət dövründə ədəbi prosesin sürətli inkişafının 
əsasını qoyanlar Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə, Parlamentin 
sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov, sədr müavini Həsən bəy Ağayev, Cümhuriyyət 
hökumətinin sədri Fətəli xan Xoyski, həmçinin Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy 
Ağaoğlu, Salman Mümtaz, Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyov qardaşları, Hüseyn Cavid, Cəlil 
Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi, Əhməd Cavad, Abdulla Şaiq və başqaları 
olmuşdur. Sözsüz ki, o dövrdə ana dilimizə daxil olan yeni türkmənşəli sözləri , xüsusilə 
də siyasi terminləri adlarını sadaladığımız şəxsiyyətlərin yazı və nitqlərində tapa 
bilərik.  1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda ideoloji mübarizənin bütün ağırlığı dövri 
mətbuatın kəsərli silahı olan publisistikanın üzərinə düşürdü. Tez-tez işlədilən 
propaqandaçı- propagandist, dəmir pərdə-iron curtain, cümhuriyyət-republic, mücadilə-
struggle, yabancı istilaçı-foreing invader ,asayiş-security, müqəddərat-fate, qalibiyyət-
victory, istiqlal- sovereignty, tərcüman-translator, interpreter, sözçü- spokesman və s 
kimi sözlər nüfuz etmişdir. Bu terminlərdən başqa bir sıra söz birləşmələrini də tərcümə 
edərkən sözlərin inversiya olunduğunun şahidi oluruq.  Məsələn, Şurayi Milli-bugünkü 
Milli Şura ingilis dilində National Council kimi, münasibətə gəlmək-əlaqələr yaratmaq 
birləşməsi İngilis dilində to interrelate, to contact kimi tərcümə olunur. Azərbaycan 
davası ismi söz birləşməsi müasir azərbaycan dilində Azərbaycan məsələsi –
Azerbijanian case, xalq nümayəndələri cavabdeh olan-people’s power, üsuli idarə (idarə 

üsulu)-government kimi ifadələr də diqqət çəkir. Azərbaycan dilində işlədilən türk 
mənşəli siyasi terminlər M.Ə.Rəsulzadənin nitqində çox rəngarəng və təsirli əks 
olunmuşdur. Bu sözlərin bəziləri və onların ingilis dilində qarşılığına diqqət yetirək. 
Səlahiyyətdar- authorized, məmləkət-country, motherland, mən edilən(qadağa olunan)-
prohibited, istibdad-despotism, zabıta-police, əmniyyət-police station və s sözlər 
diqqətəlayiqdir. 

Sadaladığımız bu kimi sözlərin çoxu müasir lüğət fondunda hələ də yaşayır, elə bu 
səbəbdən də onların ingilis dilində ekvivalentləri maraq kəsb edir.Ölkədə çarizmin 
monarxist idarə üsulunun hökm sürdüyü dövrdə Əli bəy Hüseynzadənin istifadə etdiyi 
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“zillüllah” ifadəsi padşahı Allahın kölgəsində saymaq anlamına gəlirdi. Bu ifadənin ingilis 
dilində qarşılığını söz birləşməsi şəklində-to obey monarch kimi tərcümə etmək 
mümkündur. Ə.Hüseynzadənin fəlsəfi fikirləri də bu mənada maraqlıdır. –Hürriyyət!...O 
nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları bəşərin bütün ruh və mınəviyyatını sövq 
ediyor. Hürriyyət  sözü müasir azərbaycan dilində azadlıq kimi işlənməyə başlanmışdır. 
Müasir ingilis dilində isə onun freedom və liberty şəklində tərcümə edirik. İttihad və 
tərəqqi sözlərini ingilis dilinə tərcümə etsək, ittihad sözünü birlik mənasını ifadə edən 
unity, tərəqqi sözünü isə inkişaf  anlamında işlədilən development sözü ilə ifadə edə 
bilərik. Bu dediklərimizdən əlavə dövr üçün səciyyəvi olan neoromantizm və yenilikçilik 
cərəyanları sayəsində də lüğət fonduna bununla bağlı sözlər inteqrasiya etmişdir. 
Yenilikçilik-“təcəddüdçülük” hərəkatını gücləndirmək və bu əsasda dünyəvi məktəbdarlıq 
işini həyata keçirmək əsas idealardan biri idi. Təcəddüd sözü müasir azərbaycan dilində 
yenilik, innovasiya kimi işlədilir və müasir ingilis dilinə innovation kimi trcümə olunur. 

Azərbaycan dilinin sözün əsl mənasında dövlət dili kimi işlənməsi təcrübəsi geniş 
şəkildə ilk Azərbaycan Parlamentinin dilində əksini tapmışdır. Elə parlament sözünün 
özü yeni siyası termin kimi dildə yenicə təzahür etməyə başlamışdır və beynəlxalq söz 
olduğundan elə ingilis dilində da parliament kimi tərcümə olunur. 

 
 

Переподаватель Алмас Садыхова   
Ленкоранский Государственнцй Университет 

 
Ситуации связанные с несоотствием гласных букв и звуков 

в современном русском языке 
 

Фонетика русского языка изучает его звуковой состав с точки зрения  
акустических   особенностей  отдельных звуков, их образования и 
смыслоразличительной роли . С фонетикой связана  графика т.е система 
буквенных знаков,принятых для обозначения отдельных звуков русского языка на 
письме. 

В национальных школах обучение русскому языку начинается с 5 го класса и 
носит коммуникативный характер.Это значит,что произношение обучающихся 
русскому  языку должно соответствовать общепринятым нормам современного 
русского языка.Что в свою очередь требует составление пособий в соответсвии  с 
требованиями  и потребностями  национальной аудитории на основе 
научнообоснованного материала. 

Особую трудностьдля  обучающихся русскому языку представляют буквы я е 
ю е. 

Учитывая отсутствие в азербайджанском языке альтернативных букв 
требуется особый подход в обучении.Наша цель- устранить этот звуковой 
барьер.Чтобы добиться поставленной цели нужно спользоватьвсе доступные 
средства т.еИКТ.Использование ИКТ позволяет повышать интеллектуальные  
возможности обучаемых, воздействуя  на их памятъ, эмоции, мотивы, интересы, 
создает условие для перестройки  их познавательной деятельности и  навыков 
воспроизведения и аудирования изученного языкового материала. При этом 
изменяется роль учителя, основная задача которого в том, чтобы поддерживать и 
направлять развитие навыков и умения учащихся, их творческий поиск, и 
совместную работу для развития устной и письменной речи. 

Интернетные связи способны вносить существенные изменения в методику 
учебной работы: системы интерактивного видео, говорение и прослушивание, 
общение, локальные базы данных, большой объем на компакт – дисках и т.д. Это 
является первым и очень важным  этапом.При помощи лингофонной  аппаратуры 
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обучающиеся многократно  слышат правильное произношение фиксируют и 
используют эти звуки в соответствующих словах предложениях 
словосочетаниях.Интенсифицированиепроцесса  обучения, развитие идеи 
развивающего обучения, в том числе, в рамках новых моделей  организации 
учебного  процесса по обучению иностранным языкам. Формы и методы 
организации  учебного  процесса обусловлено возможностями информационных 
технологий  как инструмента человеческой деятельности и  принципиально  нового 
учебного средства. 

Информационные  технологии  открывают каждому обучаемому доступ  к 
практически неограниченному объему информации 

Процесс разъяснения должен происходитьпоэтапно,опираясь на 
коммуникативный характер обучения. 

Неправильное произношение  и  вообще использование в речи букв е е ю я 
Наблюдается  в основном при употреблении  прилагательных и порядковых 

числительных.Например ,называя число т. е дату говорящие вместо треье , 
двадцать третье  двойное «йе»  произносят как  « э ». 

Еще одна труднопозиционная ситуация наблюдается при 
произношенииданных гласных после гласной в словах такой категории как  
зеленая , громкая .Причина в том ,что краткая «й»  соединяется с гласной и  
выполняет функции гласных звуков. 

На первоначальном этапе обученя русскому языку огромное значение имеет 
правильное соотношение  гласных букв и звуков. 

Опираясь на свою практику я могу констатировать факты Например,слова 
начинающиеся гласными буквами я е е ю обучающиеся произносят без звука й 
Например, йего-эго. 

Общеизвестно, что эти буквы  не всегда обозначают  2 звука. Существуют 
позиции. 

1. В начале слова 
2. После гласных 
3. После ь и ъ знаков 

В этих позицияхэти буквы звучат  как две. 
Объяснение нужно проводить опираясь на словарный минимум  

использоване  наиболее общеупотребительны слова. 
 

 
Doktorant  Leyla İbrahimova 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

Ileyla_88@list.ru 
 

Frazeoloji vahidlərin Azərbaycan dilində qarşılığının ifadəsi 
 

Müəyyən mənanı bildirmək məqsədi ilə bəzən tək bir sözdən yox, vəhdət təşkil etmiş 
sözlər qrupundan da istifadə olunur. Vahid bir məfhum bildirən söz qrupuna çevrilmiş belə 
birləşmələr qrammatik ( predikativ və qeyri-predikativ) birləşmələrdən uzaqlaşaraq, 
tərkibindəki sözlər və əlaqələr təhlil edilməyən leksik birləşmələr vəziyyətinə düşür. Daha 
doğrusu belə birləşmələrdə sözlər üzvi surətdə söz qrupuna çevrilir ki, onları bir-birindən 
ayırmaq, birini başqası ilə əvəz etmək və hər sözü müstəqil mənada düşünmək olmur. 
Belə söz birləşmələri dilçilikdə sabit söz birləşmələri (frazeoloji birləşmələr) adlanır.  

Sabit söz birləşmələrinin bir əsas xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, onları əksər 
hallarda başqa bir dilə olduğu kimi tərcümə etmək olmur və çox zaman mənasız ifadələr 
alınır. Belə ki, bir çox tədqiqatçılar (A. A. Reformatski, M. Ruzikilova, A. Arnold, S. Ojeqov 
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və b.) frazeoloji vahidlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsini mümkün olmamasını qeyd edir 
və bunun səbəbini həmin dillərin milli səciyyəsi ilə əlaqələndirmirlər.  

Bəzi dilçilər isə bu əlaməti frazeoloji vahidlərin dilin milli xüsusiyyətini özündə əks 
etdirməklə izah edirlər. Bu barədə A. N. Qvozdyev yazır: “Frzaeoloji vahidlərin ümumi 
üslubi mənaları bununla izah olunur ki, onlar sözlərin və söz birləşmələrinin sinonimi kimi 
çıxış edərək dilin leksikasını zənginləşdirir. Bundan başqa, frazeoloji vahidlər dilin 
səciyyəvi xüsusiyyətini saxlayır ki, bunların başqa dillərdə hərfən qarşılığı yoxdur (adətən, 
başqa dillərə hərfən tərcümə edilmirlər) nitqdə “milli  səciyyənin parlaq ifadəliliyin təmin 
edir.” 

Azərbaycanın dilçi alimlərindən M. Hüseynzadə və S. Cəfərov da sabit söz 
birləşmələrinin əsas xüsusiyyətindən birinin onların əksər hallarda başqa dilə tərcümə 
etmək olmamasından ibarət  olduğunu qeyd edirdilər. 

S. Murtuzayev də bu barədə tədqiqat apararaq dünya dillərinin frazeologiyasına aid 
bir xüsusiyyət kimi başqa dillərə hərfən tərcümə oluna bilməmək xüsusiyyətinin 
Azərbaycan dilinə də aid  olduğunu iddia edirdi.  

Frazeoloji vahidlərin bu spesifik xüsusiyyətini nəzərə almamaq əlbəttə ki, mənasız, 
gülünc ifadələr yaranmasına səbəb olur, məsələn: quşotu-птичья трава, gözə gəlmək- 
прийти в глаз və s.  

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, müəyyən fikri bilavasitə və ya bilvasitə ifadə 
etməkdən ötrü hər  bir dilin kifayət qədər imkan və vasitəsi vardır. Bu müddəa eynilə 
Azərbaycan dilinə də aiddir. Dünyanın ən zəngin dillərində verilmiş elə bir fikir tapmaq 
çətindir ki, onu bizim dilimizdə ifadə etmək qeyri-mümkün olsun. Lakin nəzərə almaq 
lazımdır ki, frazeoloji birləşmələr hər bir xalqın milli koloritini, adət -ənənəsini, nəhayət, dil 
sisteminindəki özünəməxsus leksik-qrammatik formalarını əks etdirdiyindən belə ifadələr 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilərkən orjinaldakı xüsusiyyətlərinin hamısını eyni dərəcədə 
saxlamaq imkan xaricindədir. Lakin qohumdilli olmayan xalqlarla müqayisədə qohum, 
xüsusilə də qohum dillərin daşıyıcıları olan xalqlar daha çox ümumi, müştərək frzaeoloji 
vahidlərə malikdir. Burada dil qohumluğu ilə yanaşı mənşə ümumiliyi, təbiət, eyni coğrafi 
yaxınlıq, sosial-iqtisadi, mədəni –məişət, adət-ənənə müştərəkliyi də mühüm rol oynayır.  

Dilimizə digər dillərdən olan frazeologizmlər  ifadəsi baxımından iki yerə bölünür: 
1. Ekvivalent frazeologizmlər 
2.  Ekvivalentsiz frazeologizmlər 

Ekvivalent frazeologizmlər tərkibinə, məna, leksik, tərkib, bədiilik, qrammatik quruluş 
və üslubi çalarlıq baxımından tərcümə olunduğu dilin frazeologizmləri ilə uyğun gələn və 
yaxud üst-üstə düşən, dildə hazır şəkildə olan frazeologizmlər daxildir. Belə ki, bu 
vahidlərin ekvivalenti varsa və bu qarşılıq orjinalın, ifadə etdiyi fikri tam ifadə edə bilirsə, ilk 
növbədə, həmin uyğunluq axtarılıb tapılır, yəni transsizonimlərdən (tam qarşılıqlardan-
ortoekvivalentlərdən) istifadə edilir. Başqa sözlə, tərcümədə frazeoloji vahidlər semantik 
və situativ kontekst nəzərə alınmaqla eynilə, bəzən xırda leksik əvəzlənmələrlə qorunur ki, 
bu da tam frazeoloji ekvivalentlər kimi formalaşmış olur, məsələn: İngilis dilindən 
tərcümədə Achilles, heel-Axilles dabanı; as cold as ice-buz kimi soyuq; in the seventh 
heaven- göyün yeddinci qatında, to dig a pit for somebody-bir kəsə quyu qazmaq, və ya 
rus dilindən “Ни рыба, ни мясо-nə balıqdı, nə ət, войти в историю-tarixə düşmək, 
найти общий язык- ümumi dil tapmaq, və ya qohum dillərdən olan türkcədən: Balık 
başdan kokar-balıq başdan iylənər, arife tarif ne hacet-arifə bir işarə bəsdir 

Ekvivalentsiz frazeologizmlər isə dildə ən çox olan frazeologizmlərdir. Belə 
frazeologizmlərın tərcüməsi frazeoloji deyil, leksik vasitələrin köməyi ilə verilir və uyğunsuz 
uyğunluqlar işlədilir. Bu cür frazeologizmlərdə həmişə bədiilik, ekspressivlik, məna 
çalarları çatışmamazlığı özünü göstərir. Məsələn, ingiliscədən What will Mrs Crundy say 
ifadəsi dilimizə-caamat bizə nə deyər, be born with a silver spoon in one,s mouth-xoşbəxt 

ulduz altında doğulmaq, to spread before the eye-elə bil ovcumun içindədir, türkcədən: 
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Abayı yakmak-birisinə aşiq olmaq, falso yapmak – saxtalıq etmək, keçi yolu –dar cığır, rus 
dilində говорить без умолку-boğazını yırtmaq,  питать симпатию-qanı qaynamaq 

Beləliklə, aydın olur ki, hər bir dil bu və ya digər dilin  frazeologizmini özünəməxsus 
şəkildə əks etdirir. Bu səbəbdən başqa dildən keçən frazeologizm tədqiq edilərkən həm 
təmsil etdiyi milli düşüncələrindən, eləcə də bədii əsərin konteksindən uzaqlaşdırmamalı, 
həm də tərcümə olunduğu dilin tələblərinə cavab verməli, başqa xalqın düşüncəsinə yol 
tapmalıdır.  

  
 

Докторант Гюнай Мирзоева  
Азербайджанский Университет Языков 

m.guna@inbox.ru 
 

Соотношение  языка и речи в языкознании 
 

Сегодня нередко в российском языкознании раздаются голоса против строгого 
разграничения языка и речи. При этом часто ссылаются на академика Л.В.Щербу, 
говорившего о недопустимости кардинального разграничения системы и ее 
манифестации. По мысли Л.В.Щербы, язык включает не только элементы и модели, 
но и то, что на этом языке создано. По этому поводу необходимо отметить, что и 
сам Ф. де Соссюр не абсолютизировал различия между языком и речью. Он 
неоднократно указывал, что все наши знания о языке получены из речи. Например: 
«Несомненно, оба эти предмета тесно связаны между собой и предполагают друг 
друга: язык необходим, чтобы речь была приятна и тем самым была эффективна; 
речь в свою очередь необходима для того, чтобы сложился язык; исторически факт 
речи всегда предшествует языку». Следовательно, всё что мы знаем о языке, знаем 
из речи. И далее: «Наконец, именно явлениями речи обусловлена эволюция языка: 
наши языковые навыки изменяются от впечатлений, получаемых при слушании 
других. Таким образом, устанавливается взаимозависимость между языком и 
речью: язык одновременно и орудие и продукт речи. Но все это не мешает языку и 
речи быть двумя совершенно различными вещами» .  

Как видим, у Соссюра нет глобального и тотального противопоставления языка 
речи. Другое дело, что него важно было изучение именно семиотические 
релевантных сущностей, что и заставляет его говорить о лингвистике как одной из 
наук семитологического цикла, изучающих жизнь знаков в жизни общества. 

Важно отметить, что такое противопоставление языковых явлений речевым 
встречается в начале прошлого столетия не только у Ф. де Соссюра. Например, для 
лингвистических взглядов И. А. Бодуэна де Куртенэ это было вполне обычным 
явлением. Достаточно вспомнить его статью под названием «Фонема», в которой 
максимально точно и однозначно ученый противопоставляет фонему как языковое 
явление звуку как явлению речевому и преходящему. С удивительной 
последовательностью И. А. Бодуэн де Куртенэ разграничивает языковое (в 

действительности – виртуальное) и речевое, непосредственно связанное с 
конкретизацией во времени и в пространстве. Характерно математически четкое 
подчеркивание того, что он имеет в виду: «Пока мы имеем дело с преходящим 
говорением и слушанием, нам достаточно термина з в у к, обозначающего 
простейшую фонационную, или произносительную единицу, вызывающую единое 
акустическо-фонетическое впечатление. Но если мы встанем на почву 
действительного языка, существующего в своей непрерывности только психически, 
только как мир представлений, нам уже не будет достаточно понятия звука, и мы 



 

87 
 

будем искать другого термина, могущего обозначать психический эквивалент звука. 
Именно таким термином и является термин ф о н е м а» .  

Как видим, И. А. Бодуэн де Куртенэ оперирует здесь в основном словом 
термин и создается впечатление, что главное для него заключается в определении 
границ самого термина. На самом деле И. А. Бодуэн де Куртенэ стремится не 
столько к определению границ термина и разграничению терминов фонема и звук, 

сколько к определению границ самих фактов, явлений, обозначаемых этими 
терминами.      

Тот же самый принцип прослеживается и в статье «Фонология». Здесь И. А. 
Бодуэн де Куртенэ делает недвусмысленное замечание: «Языкознание вообще 
относится к психическим наукам, вернее – к психическо-социальным. Фонология, 
однако, представляет собой промежуточное звено между рядом естественных наук, 
вызванных к жизни внешними, в нечеловеческими связями, и рядом наук 
психических, для которых единственное обоснование, единственную причину 
следует искать в ассоциациях представлений». 

 
 

Докторант Ульвия  Мирзоева 
Бакинский Славянский Университет  

demand_girl@mail.ru 
 

Интегрированное обучение русскому языку как иностранному 
студентов-иностранцев с использованием 

русских скороговорок 
 

Говоря о современных методах обучения иностранным языкам, в последние 
десятилетия тема интегрированное обучение русскому языку как иностранному 
была освещена в работах многих ученых. Термин интегророванное обучение 
используется в работах ведущих ученых: Л.С.Волковой, Н.Н. Малофеева, Н.М. 
Назаровой, М.Н. Никитиной, Л.П. Уфимцева, Н.Д. Шматко и др. 

Интеграция в методике преподавания - это процесс объединение несколько  
учебных дисциплин или предметов в одном учебном процессе и передача 
материала студентам в комплексном виде на основе их смысловых логических 
связей и образующих целостно усваиваемую единицу информации.  

Форма проведения интегрированных занятий  нестандартна, увлекательна. 
Одним из интересных видов работ является использование скороговорок при 
интегрированном обучении русскому языку. Сначала мы должны объяснить 
студентам  что такая скороговорка на русском языке? 

Существуют разные значения скороговорки в толковых словарях русского 
языка: 

 скороговорка — СКОРОГОВО´РКА народно поэтическая шутка, основанная 
на аллитерациях, заключается она в умышленном подборе слов, трудных 

для правильной артикуляции при быстром и многократном повторении всей 
фразы. Комический эффект С. состоит в почти неизбежном… 
…   Поэтический словарь 

 Скороговорка — ж. 1. Быстрая, торопливая речь. Быстрый темп речи. 2. 
Искусственно придуманная фраза с подбором трудно произносимых звуков, 
которую ради забавы стараются произнести быстро, не запинаясь. Толковый 
словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый 
словарь русского языка Ефремовой 

https://poetique.academic.ru/516
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/245176
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Так как быстро и правильно произнести скороговорку удается не всем сразу. 
Их надо многократно и быстро повторить. Поэтому, методисты и педагоги 
рекомендуют включать скороговорки в самом начале изучения иностранного 
языка. Благодаря им появляется беглость в речи. Скороговорки  тренируют речи 
студентов и учашихся. Скороговорка помогает проявить интерес к многообразию 
звуков, к познанию и творению слов, к занимательности и богатству языка и, 
конечно же помогает развивать артикуляционный аппарат, освоить и ощутить 
красоту чистой речи.  

Существуют скороговорки и  на азербайжанском, и на английском, и конечно 
же на  других языках.  

Тема использования скороговорок при обучении иностранному языку была 
освещена в работах А.А. Алхазишвили, Б.Г. Ананьева, Е.В Белкиной, И.Л Бим, Л.Б 
Биржаковой, В. А. Бухбиндера, М.Л Вайсбурда, А.Н Гвоздева, Т.Н. Добронравовой, 
Л.И. Ефименковой, Н.И. Жинкина, С.И. Заремской, И.А. Зимней, Г.А Каше, С.В. 
Лосевой, М.В. Мезениной, М.В. Мельникова, С.А. Мироновой, Т.А. Померанцевой, 

В.Л. Скалкина, А.В Ястребовой. 
Особенно бы хотелось отметить работы Померанцевой, которая говорит о 

том, что лучше начинать с коротких скороговорок, так как они легко запоминаются 
ребятами и не смотря на то, что их структура может быть довольно-таки простая, 
они дают представление о правильном произношении определенного звука. И 
говорит, что  диапазон скороговорок очень велик. Они используются так и для 
снятия трудностей и переключения с родного языка на иностранный. В 
зависимости от этого выделяют разные виды скороговорок.  [Померанцева, 2001]. 

 Короткие и длинные; 
1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.  
2. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 
3. Около колодца кольцо не найдется.  
4. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, 

шумливо шарят гроши. 
5. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, матросы две недели 

карамель на мели ели.    
 Сюжетные и бессюжетные; 

Сюжетные скороговорки могут представлять студентам совместно с 
иллюстрациями, в которых прорисован ее сюжет. Понимая суть скороговорки, они 
легче воспроизводят ее.  

Бессюжетные скороговорки - отличный способ поднять активность у учащихся 
и снять фонетические трудности. Такие скороговорки очень веселят ребят и за 
счет это усваиваются ими достаточно легко. 

  Простые и сложные и т.д.  
1. У ежа — ежата, у ужа — ужата.                
2. Яшма в замше замшела. 
3. Свиристель свиристит свирелью. 

4. Не жалела мама мыла. Мама Милу мылом мыла. Мила мыла не любила, 
мыло Мила уронила.  

Таким образом, различные виды скороговорок имеют важное значение на 
уроке иностранного языка. [Померанцева, 2001:  Хайруллина, 2012] 

Скороговорка делает речь студентов четче и красивее, она корректирует того 
или иного слова и будит фантазию студента, помогает проявить интерес к русской 
речи. С другой стороны, студенты получают информацию о русском фольклоре.  
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 Doktorant Nərmin Məmmədova 
LənkəranDövlətUniversiteti 

ele.eliyev@gmail.com 
 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonar 
Lənkəran ədəbi mühitinin inkişafı 

 
Müstəqillik illərində Lənkəran ədəbi mühitini nəzərdən keçirdiyimiz zaman 

qarşılaşdığımız mənzərə olduqca ürəkaçandır. Son dərəcə sevindirici haldır ki, Lənkəran 
ədəbi mühitinin məcrası elə də kasadlıq keçirməmişdir. Əvvəlki ənənələrini qoruyub 
saxlamaqla yanaşı, həm mövzuca, həm janr etibarı baxımından, həm də üslubca fərqli 
örnəkləri ilə seçilmişdir. Poeziyada   klassik  şeir ənənələri ilə yanaşı onun yeni 
formaları ayrı-ayrı söz ustalarının qələmindən keçərək çilalanmışdır.    

Məzmun və formaca rəngarəng poetic nümunələrin yaranmas ıüçün vacib olan 
ictimai- siyasi.ədəbi—mədəni mühitin bəzən ziddiyətli , bəzən sakit, bəzən dalğalı, 
bəzən gözlənilməz olması təbii ki,ədəbiyyata təsirsiz ötüşməyib. Beləki, milli müstəqillik 
aktının qəbul edilməsi, Müstəqil Respublikanın yaradılması,  müstəqilliyin 
möhkəmləndirilməsi uğrunda aparılan mübarizənin gərginliyi və onu yaradan, törədən 
daxili və xarici səbəblər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə əlaqədar 
olaraq xaos və hərc-mərcliyin tədricən aradan qadırılması və sabitliyə, inkişafa nail 
olunması, xüsusilə müstəqilliyin qanuni əsası kimi yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi və 
s. bu kimi hadisələr buna missal ola bilər. Təbii ki, sadaladıqlarımız bütövlükdə həm 
Azərbaycan ədəbiyyatının bu dövrkü mühitinə, həm də onun ayrılmaz bir parçası olan 
Lənkəran ədəbi mühitinə aiddir. 

Cənub bölgəsinin tacı sayılan Lənkəran təkcə coğrafi mövqeyi ilə seçilmir desək 
təbii ki, yanılmarıq.Bu bölgənin ədəbi həyatı hər zaman maraqlı və qaynar 
olmuşdur.Hələ 1850- ci ildəLənkəranda “Fövcül-füsəha ”adlı ədəbi məclis təşkil 
olunmuş, ərtaf rayonlardan olan şairlər də bu məclisə gələrək şeirlər oxumuş, ədəbi 
söhbətlər aparmışlar. Azərbaycanda yaradılmış ilk məclislərdən hesab olunan  “Fövcül- 
füsəha” məclisinin təşkilatçısı Mirzə İsmayıl Qasir olub.  Belə bir dəyərli ədəbi mühitin 
üzərində qərar tutan cənub bölgəsinin bədii həyatı, təbii ki. möhkəm təməl üzərində 
formalaşmışdır. Eləcə də müstəqillik dövründə bu təməlin sarsılmaz və daha da 
möhkəm olduğu ayrı-ayrı ədiblərinyaradıcılığında açıq –aşkar görünür. 

Qeyd etdiyimiz kimi dövrün ictimai-siyasi hadisələri ədəbiyyata təsirsiz ötüşmürdü. 
Müstəqillik ideyaları ədəbiyyata o qədər yansımışdır ki, demək olar ki, bu ideyaların 
təbliğinə yazarların əsərlərində rast gəlməmək mümkünsüzdür. Sabaha inam, yurdun 
azadlığı və bu kimi ideyalar bölgədəki söz ustalarının dilindən də kənar qalmamışdır. 
Buna misal olaraq Mirhaşım Talışlının müstəqillik ideyalarını özündə yansıdan “ 
Azərbaycan” şeiri daha da diqqət çəkicidir. 

 
28 may – açılan düyün, 
Xalqımın əbədi  xilası oldu. 
Ocaq sahibinə  qismət olan gün, 
Müdriklərin  arzu- duası oldu. 
 

Həmçinin Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi, xalqın xilası, 
sabitliyin bərpa olunması bölgə yazarlarının da ilham mənbəyi olmuşdur. Buna misal 
olaraq Allahverdi Zeynalovun “ Heydərbaba”, “ Heydərimiz”, “ Heydərə səs verirəm”  kimi 
şerilərini misal göstərmək olar. 

 
Heydərə səs verirəm, 
“Milyonlardan biri tək!” 
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Heydər adı gələndə , 
Ayağa duraq gərək! 
 

Bundan başqa Lənkəran ədəbi mühitində nikbin poeziya ilə yanaşı qəm- kədər 
motivləri də dövrün ictimai – siyasi hadisələri ilə səsləşmişdir. Xüsusilə, Xocalı soyqırımı 
və bu faciənin kədərli notları bölgə yazarlarının qələmindən kənarda qalmamışdır. Bu 
baxımdan Aliyə Seyidqııznın yaradıcılığı diqqət çəkişidir.  

 
Sən ey azğınlar əlində qalan ağlar, Xocalı! 
Ruhum, hissim, ürəyim qəmimlə sızlar, Xocalı!  
Neyləmişdin fələyə bu ilk bahar fəslində?  
Kafər od vurdu, sinəndə yandı bağlar, Xocalı! 
 

Bütövlükdə Lənkəran ədəbi – mühitinin müstəqillik dövrünü nəzərdən keçirdiyimiz 
zaman inkişaf cizgilərini çox aydın sezmək olur. Mövzu əlvanlığı, forma  fərqliliyi  bu 

inkişafın ən gözə çarpan cəhətlərindən biridir. Belə ki, müstəqillik dövründə klassik şeir 
ənənələri ilə yanaşı yeni forma biçimlərindən də istifadə məhz bu inkişafdan xəbər verir.  

Lənkəran ədəbi mühiti müstəqillik dövründə digər  bölgə ədəbi mühitlərə nisbətən 
daha da inkişaf etmişdir desək , heç də yanılmarıq. Belə ki, bölgədə fəaliyyət göstərən 
“Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran filialı” , bölgə yazarlarının ədəbi fəaliyyətini 
mütəmadi işıqlandıran “ Söz”, “Məşəl” müstəqil ədəbi-  publisistik jurnalları bu inkişafın 
ən parlaq göstəricilərindən biridir. Həmçinin müstəqillik dövründə ədəbi məclis 
ənənələrinin davamını “Ziya” ədəbi məclisinin fonunda görmək olur.  

Müstəqillik dövrü Lənkəran ədəbi – mühitinin nümayəndələrinin hər birinin 
yaradıcılığı o qədər  fərqli, rəngarəng və  diqqət çəkicidir ki, ayrı-ayrılıqda  tədqiqat 
obyekti olmalıdır desək heç də yanılmarıq. 
   
 

Dissertant Xalidə Rəhimova 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

 
Qədim janrın Azərbaycan ömrü 

 
1985-ci ildə əlli yaşı tamam olmamış vaxtsız dünyasını  dəyişən lənkəranlı şair 

Vaqif Hüseynov özünəməxsus zəngin irs qoyub getmişdir. O, hər şeydən əvvəl, lirik şair 
idi.  Bütün yaradıcılığı sanki Azərbaycanın, doğma yurdu Lənkəranın sarı limon 
bağlarının, əlvan və həmişə təzə-tər güllüklərinin, dəmirağaclı meşələrinin əbədi 
gözəlliklərinə köklənərək, bir az yanğılı, bir az da yüyənsiz at kimi coşub-kükrəyən 
lirikası, təbii ki, öz mövzu və məzmununa həmahəng yeni ifadə vasitələri axtarırdı. 
Qələm dostu Şəkər Aslanla bu yolda olan axtarışları öz bəhrəsini verdi:  Azərbaycan 
poeziyasında yeni bir janrın ilk müvəffəqiyyətli nümunəsi meydana gəldi—sonetlər 
çələngi. 

Sonet Avropa poeziyasının qədim janrlarından biridir. O, ilkin orta əslərdə İtaliya 
ədəbiyyatında təşəkkül  tapdıqdan sonra bütün Avropada geniş yayılmışdı. Sonetin 
klassik  nümunələrini Petrarka yaratmışdı. Dahi Dante də “İlahi komediya”sında 
poeziyanın bu şəklindən istifadə etmişdir.  

Doğma Lənkəranın gözəlliklərini tərənnüm etmək üçün Vaqif bu qədim janrı 

seçərək, məlum ölçülərə yeni məzmun, zəngin milli ovqat gətirərək, Azərbaycan 

poeziyasına xas olan lirik ifadə vasitələrindən məharətlə istifadə etmişdir. Onun 
“Sonetlər çələngi”  forma etibarilə bizim şeirimizdən fərqli olsa da, məzmun, lirik təhkiyə 

üsulu, bədii ifadə və təsvir vasitələrinə görə  Səməd Vurğunun “Talıstan” poemasını 
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xatırladır. Janrına görə isə bu sonetlər poema deyildir. Onlardan hər biri mövzunun 
hansı bir motivin isə tərənnüm edən lirik parçalardır. Həmin çələng  14 şeirdən-

sonetdən, hər şeir də öz növbəsində 4 bənddən ibarətdir. Hər parçanın ilk iki bəndi 4, 

ikisi isə 3 misralıdır.  
İlk nəzərdə belə görünə bilər ki, çələng adı altında birtləşən 14 şeirdən hər biri  

müstəqil, bir-biri ilə əlaqəli olmayan  bədii parçalardır. Əslində isə məzmun etibarilə onlar 
bir-birini tamamlayır, lirik təhkiyəni baş leytmotiv vasitəsilə vahid xətdə davam etdirirlər.  

Bu vahid xətt şeirin quruluşunda da öz əksini tapır, yəni hər hissənin son misrası 

özündən sonrakı şeirin birinci misrası kimi təkrar olunur. Çələngdə ayrı-ayrı  çiçəklər 
vahid bir əlvan dəstədə birləşdiyi kimi, burada da 14 gözəl bədii parça həm mövzu, həm 

də forma cəhətcə birləşib oxucuya bitkin sonetlər çələngini təqdim edir.  

Poeziyamızda digər milli janrlarla bərabər sonet yaradıcılığı da inkişaf etməkdədir. 
Vaqif Hüseynov onun Azərbaycan ömrünü yaşadan ilk müəlliflərdəndir.  

 
 

Dissertant Esmira İsmayılova 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

esmira.ans@ mail.ru 
 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın  “Heydərbabaya salam” poemasında 
Novruz adət-ənənələrinin təsviri və  tərənnümü 

 
Klassik poeziyamızın bütün dönəmlərində, həmçinin yaşadığımız dövrdə  Novruz 

bayramının   gəlişi, adət-ənənələri zaman-zaman  təsvir olunub.Amma , istisnasız  deyə 
bilərik ki, Novruz bayramının gəlişi,el-obanın hiss və həyəcanı heç bir əsərdə 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “ Heydərbabaya salam” poemasındakı kimi sadə, təsirli, 
kövrək və ürəyəyatan alınmayıb.  

Fikrimizə aydınlıq gətirmək üçün M.Şəhriyarın anadilli yaradıcılığının zirvəsi olan 

“Heydərbabaya salam” poemasını  oxumaq kifayətdir. Əsərin ilk bəndindəki təsvir yazın 
gəlişindən xəbər verdiyinə görə,çox  güman ki, dahi ustad bu əsəri yazmağa məhz 

yazqabağı, ilaxır çərşənbələr vaxtı başlayıb.Çünki,əsərdə  əvvədən  axıra kimi  əsl yaz 

ovqatı hökm  sürür.Novruz çərşənbələrinin  adı çəkilməsə də, təsvir və tərənnümdən 
söhbətin  məhz ilaxır çərşənbələrin hansından getdiyi bəlli olur. 

Bayram yeli çardaqları yıxanda,  

Novruzgülü ,qar çiçəyi çıxanda, 
Ağ buludlar köynəklərin sıxanda, 

Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun, 
Dərdlərimiz qoy dikəlsin,dağ olsun. 

Novruz adət-ənələrinə yaxşı bələd olan, kənd  yerində yaşayan və ya bu həyatı 
xatirəsində yaşadan  hər kəs  bilir ki,şair yuxarıdakı  bənddə  Yel şərşənbəsindən söz 
açıb, onun xüsusiyyətlərini şeir dilinə çevirib. Bu təsvirlərin içindən isə sadə xalq 
məişəti,adət-ənələri boylanır.Cənubi Azərbaycanda ötən əsrin əllinci illərində kənd 

yaşayışını rəsmə almaq istəyən , ya da kinoya köçürmək istəyən kimsə çətinlik 
çəkmədən bu əsəri oxumaqla istəyini  reallaşdıra bilər.Evlərin palçıq döşəməsi, 
taxçaları,  taxça və rəflərin naxışlı bəzəmələrlə, tikmələrlə bəzənməsi. Hər ilaxır 
şərşənbənin sonunda-Torpaq çərçənbəsində evin xanımı torpaq döşəməni Novruz 
bayramının gəlişi  şərəfinə yeniləyər, suvayardı -eynən M.Şəhriyarın təsvir etdiyi kimi. 

Bayram olub,qızıl palçıq əzərlər, 
Naxış vurub,otaqları bəzərlər, 
Taxçalarda düzmələri düzərlər, 
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Qız-gəlinin fındıqçası,hənası, 
Həvəslənər anası,qaynanası. 

Novruz bayramı elimizin elə bayramlarındandır ki,adət-ənələri bu  günə qədər 
yaşarıdır, xüsusən  cənub bölgəsində. Bu bölgədə yaşadığıma görə , bayram 
ənənələrinin  hər il necə şövqlə təkrarlandığına özüm şahidəm.M.Şəhriyarın 
“Heydərbabaya salam” poemasını oxuyarkən bir daha yəqinlik etdim ki,Novruz bayramı  
heç bir  sərhəd, o tay ,bu tay tanımır. 

Bayram idi, gecəquşu oxurdu, 
Adaxlı qız  bəy  corabın toxurdu, 
Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu, 
Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, 
Bəy şalına bayramlığın bağlamaq. 

Bu gözəl adət  bu gün  Azərbaycanımızın hər guşəsində  yaşayır. Onu yaşarı 
edənsə, xalqa bu qədər doğma olması, qəlbindəkiləri əks etdirməsidir. Bu anı  hər 
bayram axşamı yaşından,vəzifəsindən asılı olmayaraq  hamı gözləyir. 

Şal istədim,mən də evdə ağladım, 
Bir şal alıb tez belimə bağladım, 
Qulamgilə qaçdım,şalı salladım, 
Fatma xala mənə corab bağladı, 
Xan nənəmi yada salıb ağladı. 

Bu adi bir məişət hadisəsinin sözlə təsviri deyil, bu günümüzə qədər yaşarı olan 
qədim adət-ənələrimizə olan sayğının məhəbbətlə tərənnümüdür.Bu günümüzdə də 
yaşarı olan adətə görə, il ərzində ölüsü düşənlər  Novruz bayramını  təmtəraqla qeyd 
etmirlər.Yası  düşən ailələrdən olan uşaqların  da bayram axşamı,bayram günü 
yaylıq,şal atmaları, bayramlığa getmələri məqbul sayılmır. Həmçinin yaxın qohum –
qonşular  həmin ailəyə bayram günü mütləq baş çəkməli , bayramlarını təbrik etməklə 
yanaşı, bir daha səbir diləməlidirlər.  Belə  evlərdə bayram süfrəsində   yumurta  qırmızı  
əvəzinə göy boyanırdı. Qalan  evlərdə isə, yumurtanı rəngbərəng boyayır, həm süfrəyə 
qoyur, həm  də evə gələn uşaqlara paylayırdılar. 

Yumurtanı göyçək,güllü boyardıq, 
Çaqqışdırıb sınanların soyardıq... 

Novruz bayramının ən gözəl adət-ənələrindən biri də  İlaxır şərşənbə 
gecəsində,Od şərşənbəsində yanar odun üstündən yeddi dəfə   atılmaqdır ki, M.Şəhriyar  
poemasında  buna da biganə qalmayıb, şövqlə,  uşaqlıq, gənclik  xatirələrinin kövrək 
istiliyi ilə  tərənnüm edib. 
    Çərşənbənin girdəkanı ,mövizi, 

Qızlar deyər:” Atıl-matıl ,çərşənbə, 
Ayna təkin bəxtim açıl ,çərşənbə”. 

Beləliklə, çağdaş  Azərbaycan  ədəbiyyatının  istedadlı nümayəndəsi, Cənubi 
Azərbaycan yazarı , Şərqin  dahi söz ustadı M.Şəhriyarın  ana dilində, qələmə aldığı , 
anadilli poeziyasının  zirvəsi sayılan “ Heydərbabaya salam” poeması həm məzmun-
forma  gözəlliyi,şeiriyyəti,  həm də  xalq adət- ənələrinin təsviri, məhəbbətlə tərənnümü 
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Elə təkcə  “Heydərbabaya salam” poemasındakı  
ruhi doğmalıq , el sevgisi ,vətənə məhəbbət hissi  Şəhriyarı o taylı,bu taylı soydaşlarına 
sevdirməyə,əbədiyaşar etməyə  kifayət edər. 
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TARİX FƏLSƏFƏ VƏ PEDAQOGİKA 
 

 
Tar.e.n., dosent Əliağa Baxşıyev  

Lənkəran Dövlət Universiteti 
 

Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti mühacir tarixşünaslığında 
 

ADC-nin yaranması, onun daxili və xarici siyasəti Sovet tarixşünaslığında qadağan 
edilmiş mövzular cərgəsində olduğu üçün tədqiqatdan kənarda qalmış, vahid sovet 
konsepsiyası əsasında yazılmış əsərlərdə isə qərəzli təhriflərə məruz qalmışdır. 

ADC-nin tarixi Azərbaycanın siyasi və ictimai xadimləri tərəfindən yazılmış və 
xaricdə nəşr edilmiş əsərlərdə özünün obyektiv əksini tapmışdır. Bu baxımdan 
Ə.M.Topçubaşovun, M.Ə.Rəsulzadənin, A.Ziyadxanovun, R.Vəkilovun, C.Hacıbəylinin, 
Y.Çəmənzəminlinin və b. məqalə və kiçik həcmli əsərləri bu problemin tarixşünaslığı 

üçün əhəmiyyətlidir. 
M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan Cümhuriyyəti”, “Əsrimizin Siyavuşu”, “Çağdaş 

Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan və İstiqlaliyyətimiz”, “Pantürkizm haqqında” adlı kitab və 
məqalələrində ADC-nin yaranması, fəaliyyəti, xarici siyasət kimi problemləri izləməyə 
imkan verir. 

A.Ziyadxanovun publisistik xarakterdə yazılmış “Azərbaycan” (Bakı, 1919) adlı 
əsərində Azərbaycanda 1918-ci ilin mart-aprel aylarında törədilmişhadisələr, I Dünya 
müharibəsinin yekunu kimi müttəfiq qoşunlarının Bakıya daxil olması və d. Sovet 
tarixçiləri tərəfindən təhrif olunmuş səhifələrinə aydınlıq gətirmək üçün qiymətli məlumat 
verilmişdir. 

M.B.Məmmədzadənin “Milli Azərbaycan hökuməti” adlı əsəri; 50-ci illərdə 
Azərbaycan mühacirlərinin Türkiyədə buraxdıqları “Azərbaycan” dərgisində çap edilmiş, 
Avqust 1918-ci il; “İstiqlalın diplomatik cəbhəsi”, “Qırmızı rus istilası” mövzusunda 
məqalələri Azərbaycan milli hökumətinin diplomatik fəaliyyəti, azadlıq hərəkatı, Sovet 
Rusiyasının müdaxiləsi kimi köklü məsələlərin öyrənilməsi üçün qiymətli material verir. 

Paris Sülh Konfransına getmiş Azərbaycan nümayəndə heyətinin məsləhətçisi 
M.Mehdiyevin “Qafqaz problemi” (Paris, 1933) adlı əsəri fransız dilində nəşr 
olunmuşdur. Kitab Azərbaycan nümayəndə heyətinin Versal Konfransındakı fəaliyyətini 
öyrənmək üçün qiymətli hesab edilə bilər. Konfrans dövründə Antanta dövlətlərinin 
Azərbaycana münasibəti, Versal Ali Şürası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyinin 
tanınması və digər məsələlər öz əksini tapmışdır.  

Əfsuslar olun ki, sovet tarixçiləri bu əsərlərə istinad etməmişlər. ADC-ni bəy-xan 
hakimiyyəti kimi qələmə almışlar. 

 
 

P.ü.f.dok., dosent Afiq Əliyev 
Lənkəran Dövlət Universiteti  

qi.afiq1958@gmail.com 
 

İnkişafetdirici təlimin gənc nəslin vətəndaş fəallığının 
güclənməsinə təsiri 

 
Təhsil sisteminin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri hərtərəfli inkişaf 

etmiş vətəndaş şəxsiyyətlər yetişdirilməsinə nail olmaqdır. Şəxsiyyət kimi formalaşaraq, 
vətəndaş kimi yetkinləşmək dedikdə isə insanın yaşayıb boya-boşa çatdığı yurdun, 
torpağın qədrini bilmək, ictimai həyatda fəal mövqe tutmaq, cəmiyyətin inkişafında iştrak 
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etmək, qoyulmuş qayda və qanunlara əməl etmək, yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri 
özündə birləşdirmək nəzərdə tutulur. Bu xüsusiyyətlərin gənc nəsildə formalaşması isə 
ilk növbədə təhsil müəssisələrində təlimin inkişafetdiricixarakterdə aparılmasından çox 
asılıdır. 

Hazırda gənc nəslin yüksək vətəndaş fəallığına malik şəxsiyyət kimi 
formalaşmasında bilik, bacarıq, vərdiş, müxtəlif fəaliyyət sahələri ilə bağlı funksional 
hazırlıqla yanaşı, həm də onun şəxsi keyfiyyətləri – ictimai fəallığı, yaradıcılıq qabiliyyəti, 
intellektual səviyyəsi və digər xüsusiyyətlərə malik vətəndaş-şəxsiyyət kimi yetişdirilməsi 
əsas tələblərdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 
24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrəDövlət Stratregiyası”nda Birinci strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan 
şəxsiyyətyönümlü təhsil məzmununun yaradılmasına  yönəlmişdir.İnkişafetdirici təlimə 
görə təlimin bütün cəhətləri – onun təkili də, üsul və vasitələri də şagirdlərin biliklərə 
müvəffəqiyyətlə yiyələnməsinə kömək etməli, onlarda mənəvi keyfiyyətləri, qabiliyyətləri 
hərtərəfli inkişafetdirməli, onların vətəndaş fəallığını gücləndirməlidir. 

Görkəmli psixoloq prof. Ə.Əlizadə qeyd edir ki: “Məktəb məkanında idrak (psixi) 
prosesləri konsepsiyasının əsas paradiqmaları inkişafetdirici və tərbiyəedici təlim 
prinsipləri ilə bağlıdır. Bu iki önəmli prinsipin qovşağında isə müasir məktəb özünün ən 
başlıca missiyasını yerinə yetirir.  

Hər bir şagirdin müstəqilliyi onun şəxsi fəallığı ilə bilavasitə bağlıdır.  Adətən, ən 
fəal şagirdlər gələcəkdə həm də ən fəal vətəndaş olurlar. Şəxsi fəallığın kifayət qədər 
olmaması onu başqalarından asılı vəziyyətdə qoyur, müstəqillikdən, təşəbbüskarlıqdan  
məhrum edir.Obyektindən asılı olaraq vətəndaş fəallığı müxtəlif formalarda təzahür edir: 
ictimai-siyasi, əmək, bədii, fiziki, proqressiv, milli və s. Bu formaların təzahür dərəcəsi 
vətəndaşın hansı sahədə fəaliyyət göstərməsi ilə xarakterizə olunur. Gənclərin bu 
fəaliyyət sahələrində ləyaqətli vətəndaşlar kimi hansı dərəcədə fəallıq göstərməsinin 
başlanğıc yolu ümumtəhsil məktəblərindən keçir. 

Şagirdin hədsiz informasiya kanalları, bununla yanaşı həm idarə olunan, həm də 
idarə olunmayan tərbiyəvi təsir kanalları ilə əhatə olunduğunu nəzərə alaraq, bu təsir 
kanallarına pedaqoji məzmun və istiqamət vermək, şagirdlərin dünyagörüşünü, davranış 
mədəniyyətini inkişaf etdirmək istiqamətində aparıcılıq missiyasıtəhsil müəssisələrində 
aparılan düzgün təlim-tərbiyənin öhdəsinə düşür. Bu prosesin əsas ağırlıq qüvvəsi isə 
müəllimlərin və onların tədris etdiyi dərslərin üzərinə düşür. Bunagörə də “...dərsdə hissə 
və şüura təsir əsas ğötürülməli, onun yolu və forması müəllimin özü tərəfindən 
tapılmalıdır”. 

Təlimin inkişafetdirici funksiyası məhz bütün parametrlərdə vətəndaş-
şəxsiyyəthazırlığının həyata keçirilməsinə istiqamətlənir. Şəxsiyyətin inkişafı müxtəlif 
parametrli dinamik prosesdir. Bu prosesdə təzahür edən keyfiyyət dəyişmələri təlim, 
tərbiyə, inkişaf əlamətlərinin kamilləşməsinə xidmət edir. Keyfiyyət dəyişikliyinin qeydə 
alınması ilə müşayiət olunmayan pedaqoji inkişaf qeyri-real hesab olunur. 

İnkişafetdirici təlimin birinci, əsas fərqləndirici cəhəti onun yaradıcı xarakter 
daşımasıdır. İkincisi, reproduktiv təfəkkürü inkişaf etdirən ənənəvi təlimdən fərqli olaraq, 

inkişafetdirici təlim produktiv təfəkkürün inkişafına səbəb olur. Üçüncüsü, inkişafetdirici 
təlim təhsilalandan daha çox müstəqillik, öz qüvvə və imkanlarına inam tələb edir.  

Müstəqilliyi məqsədyönlü fəaliyyət üçün başlıca məqsəd hesab edən 
prof.Y.Kərimova görə, müstəqillik uşaqdan əməksevərlik, əməyə hazır olmaq, 
təşəbbüskarlıq, inamla qərar qəbul etmək, çətin vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq, başlıca 
məsələni ikinci, üçüncü dərəcəli məsələlərdən ayırmaq, öz səhvlərini düzəltmək, gələcək 
həyat yolunu müəyyənləşdirmək keyfiyyətləri tələb edir. Həqiqətən də, uşağı vətəndaş 
kimi formalaşdırmaq üçün ona tərbiyənin müxtəlif  parametrləri üzrə bilik vermək və 
onlarda tətbiqi bacarıqlar aşılamaq lazımdır.  
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Müasir məktəb praktikasında psixoloji amillər daha böyük əhəmiyyət kəsb 
edir.Şagirdin psixoloji inkişafı təlimin həm nəticəsi, həm də başlıca şərtidir. İnkişafetdirici 
təlim şagirdin əqli inkişafına xüsusi əhəmiyyət verir, onu şəxsiyyətin formalaşması ilə 
qarşılıqlı əlaqədə araşdırır. Bununla əlaqədar T.Edison qeyd edirdi ki, sivilizasiyanın 
başlıca məqsədi – insana fikirləşməyi öyrətməkdir. Təlimi inkişafın başlıca şərti hesab 
edən L.S.Vıqotski inkişafın iki sahəsini fərqləndirirdi. Birinci – aktual inkişaf səviyyəsində 
şagrd nisbətən asan tapşırıqları başqalarının köməyi olmadan, müstəqil yerinə yetirir, 
ikinci – yaxın inkişaf səviyyəsində isə, tədricən daha çətin tapşırıqları başqalarının, ilk 
növbədə müəllimlərin köməyi ilə yerinə yetirməyi öyrənir. 

Pedaqoji fəaliyyətin nailiyyətləri qarşıya məqsədin necə qoyulmasından asılıdır. 
Lakin fəaliyyətin məqsədinin müəyyənlədirilməsi heç də asan iş deyil. Məqsəd hər cür 
fəaliyyətin xarakterini müəyyən edir. Məqsəd insanın şüurlu fəaliyyətinin əvvəlcədən 
düşünülmüş nəticəsini ifadə edən kateqoriyadır. Məqsədin müxtəlif aspektləri var. 
Fizioloji aspektdən məqsədin refleksi mühüm rol oynayır.  

Psixoloji baxımdan məqsəd insan fəaliyyətinin fərz edilən nəticəsinin ideal 

obrazıdır. Məqsədin müəyyənləşdirlməsi əqli fəaliyyətin funksiyasıdır. 
Məqsədin pedaqoji aspekti onun tərbiyəedici və inkişafetdirici xarakterindən 

ibarətdir. Məqsəd tərbiyənin istiqamətini, məzmununu, forma və təşkili metodlarını 
müəyyənləşdirir. 

Məqsədin sosial aspekti onun ünsiyyət prosesində oynadığı roldan ibarətdir. Bütün 
tipdən olan tədris məşğələsi, tərbiyəvi tədbirin  hər cür formaları şagirdlərlə planauyğun, 
ardıcıl və sistemli ünsiyyət prosesidir.Məqsəd təhsilverici, tərbiyəedici və inkişafetdirici 
sistemə istiqamət verir. Adətən tərbiyəvi nəticə çıxarmağa imkan verən mövzular tədris 
olunarkən müəllim həmin istiqamətdə müəyyən dərəcədə iş aparır, inkişafetdirici cəhət 
isə çox vaxt unudulur. Lakin unutmaq olmaz ki, hər bir müəllim tədris olunacaq 
materialın şagirdlərin təfəkkürünün inkişafı baxımından hansı imkanlara malik olması və 
onu necə mənimsədəcəyi üzərində düşünməli, dərsin ayrı-ayrı anlarının şagirdlərin fikri 
fəaliyyətinin formalaşmasına yönədilməsi variantlarını sistemləşdirməlidir.Qarşıya 
qoyulan məqsəd aydın olduqda müəllim həmin məqsədin yerinə yetirilməsinə xidmət 
edə biləcək məzmunun müəyyənləşdirilməsinənail olmağa çalışmalıdır.  

Təlimin hansı səviyyədə inkişafetdirici təsirə malik olması və səmərəliliyi onun 
təşkili formasının və tiplərinin seçilməsindən asılıdır.Təlimdə inkişafetdirici prinsipə əməl 
edilməsi məntiqi təfəkkürün əsas tərkib hissələrindən olan tənqidi təfəkkürü 
formalaşdırır. 

Məsələnin kökünü məhz bu kontekstdə araşdıran prof. Ə.Əlizadə qəti surətdə 
əminliklə bildirir ki, müasir təhsil konsepsiyası ənənəvi didaktik sistemdən fərqli olaraq 
koqnitiv strukturların inkişafı problemini sadəcə olaraq hafizə məkanında deyil, yeni 
psixoloji məkanda – təfəkkür və hiss məkanında həll edir. 
 

 
Tar.e.n., dosent Rakif İbadov  
Lənkəran Dövlət Universiteti 

ibadov_rakif@mail.ru 
 

XX Əsrin 70-80-ci illərdə Azərbaycan SSR-in  iqtisadiyyatına dair 
 

Sovet hakimiyyəti illərində respublika rəhbərliyinin totalitar rejimə uyğun olaraq 
həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasətin həyata keçirməsi istiqamətinə uyğun olaraq 
ölkəmizdə baş verən geriləmə prosesini aradan qaldırmaq üçün 70-ci illərin əvvəllərində 
geniş və dinamik fəaliyyətə başlayan H.Əliyevin idarəçiliyi ilə əsaslı iqtisadi dəyişiliklərin 
edilməsi strategiyasının nəzəri və elmi əsaslarının yaradılması sahəsində əldə edilən 

mailto:ibadov_rakif@mail.ru
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mühüm dəyişilikərin edilməsinin obyektiv və subyektiv səbəblərinin araşdırılması və 
tətqiq olunması mövzunun bilavasitə aktuallığını təşkil edir 

Heydər Əliyevin 1969-1982–ci illər fəaliyyətinin ilk dövrlərində Azərbaycanda sürətli 
iqtisadi inkişaf inkaredilməz bir həqiqətdir. O dövrlərdə Azərbaycanın təkcə sənaye 
sahəsində deyil, həmçinin kənd təsərrüfatında da, özünəməxsus inkişaf hökm sürürdü. 
Azərbaycan SSRİ-də kənd təsərrüfatının inkişafına görə xüsusilə fərqlənirdi. Azərbaycan 
bu dövrlərdə pambıq yığımında, üzüm və texniki bitkilərin becərilməsində ön sıralarda 
yerini qoruyurdu. Heydər Əliyevin fəliyyəti dövründə Azərbaycan üzümün,tezyetişən 
tərəvəzin,tütünün,çayın ən böyük istehsalçısı oldu. Bu inkişaf Azərbaycanın bütün 
bölgələrində nəzərə çarpırdı. Azərbaycanda o dövrlərdə pambıq yığımında 100min 
tondan çox pambıq toplanması SSRİ-də ən yüksək göstərici kimi, Azərbaycanı digər 
respublikadan  fərqləndirirdi. Xəzər dənizinin təbii resuslarından səmərəli istifadə və 
onların artırılması Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsinə təkan verdi. Bununla 
yanaşı, Heydər Əliyev neft və qaz sahəsində də bir çox addımlar atdı.   

1991-ci il 18 oktyabr tarixində Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasını elan etdi. 

H.Əliyev demişdir: “Müstəqilliyi əldə etmək asandır, onu qoruyub saxlamaq ondan qat-
qat çətindir”. Dövlət müstəqilliyimizin bərpasının bir sıra tarixi obyektiv və subyektiv 
səbəbləri əlbətdə olmuşdur. Lakin unutmamalıyıq ki, bu müstəqilliyin bərpası üçün 
ictimai-siyasi mühitlə yanaşı, ən başlıcası güclü və milli dəyərlərimizə arxalanan tarixi 
şəxsiyyət, onun fəlsəfi baxışları və ideyaları başlıca rol oynayır. Belə şəxsiyyət H.Əliyev 
idi. Məhz ulu öndərimiz H.Əliyevin ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında respublikaya 
rəhbər təyin edilməsi onun illərlə həyata keçirə bilmədiyi strateji məqsədlərin 
reallaşdırılması üçün tarixi məkan və zaman yarandı. H.Əliyevin bütün sahələrdə olduğu 
kimi ölkənin sosial-iqtisadi sahədəki yeni və yaradıcı metodu bütövlükdə dinamik 
inkişafımızın təməlini qoydu. İlk növbədə ümummmilli liderimiz xalq təsərrüfatının bütün 
sahələrində dönüşün yaradılması üçün əməli iş prinsiplərini ortaya qoya bildi. Belə ki, 
təsərrüfat sahələrinin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, coğrafi relyef və iqlim 
şəraitinə uyğun olaraq yeni təsərrüfat sahələrinin canlandırılması, iqtisadi 
potensiallığının mövcudluğunun öyrənilməsi və təqiqi, bacarıqsız kadrların 
dəyişdirilməsi, novatorçuluğa malik şəxsiyyətlərin istehsala cəlb edilməsi, nəhayət 
mərkəzi hakimiyyətdən respublikanın iqtisadi-ictimai həyatı ilə bağlı ümumi dövlət 
büdcəsində vəsaitlərin həcminin artırılması, yeni müsəssisələrin ölkəmizdə inkişaf 
etdirilməsinə və s. köməklik göstərilməsinə səyi və bacarığını əsirgəmədən sərf etməklə 
nail olmaq günün ən aktual məsələlərindən biridir.  

Azərbaycan Respublikasının Cənub-Şərq bölgəsində 70–80–ci  illərin 
əvvəllərindəki sosial–iqtisadi inkişafı əsas spesifik xüsusiyyətlərini təhlil etmək, bu 
rayonun iqtisadi göstəriciləri müqayisəli göstərməklə yanaşı,  əlləlki illərdə mövcud olan 
sosial-iqtisadi  problemlərin həll edilməsi yolları, respublikanın dinamik inkşafını 
xüsusiyyətinin  müəyyənləşdirilməsi və s.  cəhətlərinin araşdırılması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir . 

Məhz  Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin səyi,təşəbbüsü, istedadı və iradəsi 
bunu həyata keçirə bildi  

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq tədqiqat sahəsi olaraq  aşağıda qeyd olunan spesifik 
cəhətlərin araşdırılması zəruri hesab etmək olar: 

- Sovet İttifaqının ictimai-siyasi sisteminə uyğun olaraq idarəçilikdə avtoretar və 
totalitar rejiminin xüsiyyətləri  respublikarımızın dinamik inkişafına maniələrin 
yaradılması 

- Mərkəzi hakimiyyətin  büroktratik idarəçiliyi, milli regionlara ittifaq üçün xammal 
bazası kimi diqqətin göstərməsi və onların sosial-iqtisadi potensiallarının nəzərə 
alınmaması 
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- Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişaıfı təmin edə biləcək kadrların 
hazırlanmasına diqqətin göstərilməməsi və nəticədə milli təsərrüfatın dirçəldilməsi 
zəruriliyinin yaranması, 

- H.Əliyevin ölkəmizə rəhbər təyin olunması üçün tarixi şəraitin yetişməsi, 
respublikanın idarə oulnmasında yeni strateji xəttin müəyyəndirilməsi və bütün  potensial 
imkanlardan istifadə olunmaqla dövlət müstəqilliyimizin yaxın gələgəkdə bərpasına 
yölənəcək istiqamətin qəbul edilməsi, ölkəmizdə əsaslı kadr siyasətinin optimal 
səviyyədə qurulmasına uyğun olaraq dövlət aparatının milli baxımından 
formalaşdırılması prosesi üçün zəminin yaradılması 

- Regionların təsərrüfat xüsusiyyətlərinə uyğun mexanizmlərin hazırlanması,yeni 
istehsal sahələrinin yaradılmasının vacibliyi və yerlərdə kadrların düzgün seçilib 
yerləşdirilməsi , coğrafi şərainə uyğun təsərrüfat sahələrinin genişləndirilməsi,   müvafiq 
istehsal  bazalarının  planlaşdırılması üçün maddi- texniki təminatının təsis edilməsi 

- Regionun sosial-iqtisadi inkişafına uyğun respublikanın daxili bazarlarının təminatı 
ilə yanaşı,ittifaq miqyasında kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracatına şəraitin  

yaradılması və əhalinin maddi rifah halının yüksəldilməsinə səylərin 
göstərilməsi,yerlərdə kadr hazırlığı , onun təşkilatçığı əsasında sosial- iqtisadi 
istiqamətdə dönüşün əldə edilməsi,geniş təsərrüfat  quruculuğunun bərqərar edilməsi və 
əhalinin maddi-rifah halının yüksəldilməsi 

- Maarif, səhiyyə,mədəniyyət və digər sahələrdə yaradıcı dəyilişiklərinin 
aparılması,sosial-iqtisadi strategiyanın milli dövlətçiliyimizin  və müstəqillimizin 
bərpasına istiqamətlənə biləcək  siyasətin əsil mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsində 
respublıka rəhbərliyinin ardıcıllıq və dinamik fəaliyyətinin reallığı 

Belıliklə, XX  əsrin 70-80-ci illərində respublkasımızın sosial- iqtisadi  strategiyası 
siyasətinin əsasını qoyan Ümummilli liderimiz H.Əliyevin fəlsəfi idarərəçiliyinə uyğun 
olaraq  dövlət müstəqillimizin yaxın gəcələkdə bərpası istiqamətində görülən işlər real 
faktlardır.Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası və möhkəmləndirilməsi ölkəmizin 
sosial-iqtisadi  inkişafının  təmin olunması tarixi bir zəruriyyətdir.Ölkəmizin bu günün və 
gələcəyin strateji tərəqqisi, iqtisadiyyatda əsaslı dönüşün üzərində dövlətimizin xarici 
siyasətində ardıcıl qələbələrin qazanması, bir neçə beynəlxalq  layihələrin Azərbacanda 
reallaşması və s.məhz Prezidentimiz İ.Əliyevin peşəkar və dinamik fəliyyəti ilə 
bağlıdır.11 aprel 2018-ci il respublikada keçirilən prezident seçkilərində Azərbaycan 
xalqının təminatçlşı olan cənab prezidentimiz İ.Əliyevə səs verməklə ölkəmizin 
gələcəkdə firavan həyatına yeni yolların aşılması təsadüfi deyil, tarixi zəruriyyətdir.     
 
 

Tar.e.n., dosent Fəxrəddin Hüseyn 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

                                                              siyavar@box.az 
 

Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasındakı qurulan 
münasibətlərdə meydana gələn problemlər 

 
Azərbaycan xalqı müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həmsərhəd olduğu İran-İslam 

Respublikası ilə siyasi-diplomatik və iqtisadi əlaqələr qurub inkişaf etdirməyə başladı. 
Araşdırmalar göstərdi ki, iki qonşu ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafı yolunda bir 
sıra problemlər meydana gəlmişdir. Bu problemləri əmələ gəlmə səbələrinə görə iki yerə 
ayırmaq olar. Həmin problemlərə həm tarixilik, həm də müasir dövrün tələbləri 
baxımından yanaşmaq olar. 

Qeyd edək ki, tarix boyu Rusiya, Türkiyə və İran Azərbaycan torpaqlarına, onun 
zəngin təbii sərvətlərinə göz dikmişlər. Azərbaycan xalqı tarixin müəyyən mərhələlərində 
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bu dövlətlərin tərkibində olmuş və onlarla müştərək inkişaf yolunu keçmişdir. Azərbaycan 
xalqı müstəqillik əldə etdikdən sonra qonşu dövlətlərlə Rusiya və İranla qurduğu siyasi-
diplomatik münasibətlərdə müəyyən problemlər özünü göstərmişdir. XIX əsrin 
əvvəllərində Rusiya ilə aparılan müharibələr nəticəsində İran məğlub olmuş və Araz 
çayından şimalda qalan torpaqlara olan iddialarından əl çəkməli olmuşdur. İranın bu 
məğlubiyyəti uzun illər keçməsinə baxmayaraq müəyyən İran ictimai-siyasi dairələrin 
düşüncəsində Qafqazın 17 şəhərinin itirilməsi şəklində qalmışdır. Keçən əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasını  İran dövləti qısqanclıqla 
qarşılamış, hətta Paris sülh konfransı zamanı Azərbaycanı vaxtı ilə itirilən torpaqlar kimi 
ona qaytarılması tələbi ilə çıxış etmişdir. 

XX əsrin sonlarında müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasının İran 
İslam Respublikası ilə qurduğu siyasi-diplomatik münasibətlərin inkişaf yolunda 
müəyyən problemlər mövcud olmuşdur. Bu hər şeydən əvvəl Azərbaycan 
Respublikasında hakimiyyətdə olan siyasi qüvvələrin bəyanatları vəiki dövlətin bir-birinə 
qarşı yeritdikləri siyasi xəttdən irəli gəlmişdir. Bütün bunları araşdırmaq aktuallıq kəsb 

edir. 
Belə ki, beş Xəzərsahili dövlətlər Xəzərin statusu, onun enerji ehtiyatlarından 

istifadə edilməsi məsələlərində fərqli mövqe tutmağa başladılar. Hər bir dövlət öz 
maraqlarından çıxış edərək Xəzərin hüquqi statusunun və onun enerji ehtiyatlarından 
istifadə edilməsi məsələsinə yanaşırdılar. İlk vaxtlarda müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının Xəzər dənizinin milli sektorlara bölünməsi xəttinə İran dövləti heç bir 
mənfi reaksiya vermədi. Lakin 1994-cü ildə bağlanmış “Əsrin müqaviləsi” layihəsindən 
sonra İranın Xəzər siyasətində dəyişikliklər əmələ gəldi. 

Azərbaycan-İran siyasi münasibətlərinin inkişafında problem yaradan məsələlərdən 
biri də Azərbaycan-İsrail əlaqələri olmuşdur. Özünün düşməni kimi qəbul etmiş İsrail 
dövlətinin regiona nüfuz etməsini və Azərbaycanla yaratdığı münasibətləri İran İslam 
Respublikası rəğbətlə qarşılamamışdır. 

İki ölkə arasında siyasi münasibətlərin inkişafına mane olan amillərdən biri də 
İranın öz qapılarını Ermənistanın üzərinə geniş açması olmuşdur. Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev Tehranda olarkən jurnalistlərin suallarına 
cavab olaraq bildirmişdir ki, İsrail dövləti İranın ərazisini işğal etməmişdir, əksinə 
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını zəbt etmiş və regionda gərginlik yaratmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında Şimali və Cənubi Azərbaycanın birləşməsi haqqında 
səslənən rəylər iki dövlət arasındakı münasibətlərə mənfi təsir göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikası ABŞ-ın təşəbbüsü ilə yaradılan “Sülh naminə tərəfdaşlıq” 
proqramına qoşulmasını İran İslam Respublikasının rəsmi dairələri narazılıqla 
qarşılamışlar. ABŞ və onun müttəfiqlərinin Cənubi Qafqaz regionuna nüfuz etmələri 
İranın maraqlarına uyğun gəlmirdi. İran tərəfi Azərbycanı qeyri-region dövlətlərinin 
Cənubi Qafqaz bölgəsinə daxil olmasında günahlandırırdı. 

Azərbaycan-İran siyasi münasibətlərinin inkişafına təsir göstərən amillərdən biri də 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İran İslam Respublikasının uğursuz vasitəçilik 
missiyasını hesab etmək olar. Öz sərhədləri yaxınlığında hərbi əməliyyatların baş 

verməsindən  və onun nəticələrindən ehtiyat edən İran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
qarşısının alınması üçün fəal vasitəçilik səyləri göstərmişdir. Lakin regionda İran İslam 
Respublikasının nüfuzunun güclənməsini istməyən ABŞ və Rusiya öz fəaliyyətləri ilə 
İranın vasitəçilik hərəkətlərini heçə endirdilər. 

İran dövləti həmişə Azərbaycan Respublikasının cənubi azərbaycanlıların milli 
mənlik şüuruna təsir edəcəyindən ehtiyat etmişdir. SSRİ-nin dağılması, Cənubi 
Qafqazda yeni dövlətlərin yaranması və iri dünya dövlətlərinin geosiyasi maraqlarının 
buraya çevrilməsi regionun strateji əhəmiyyətinin artmasına səbəb olmuşdur. 
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Azərbaycan-İran  siyasi münasibətlərin inkişafında qeyd edilən problemlər mövcud 
olmuşdur. Bu problemlərin bir qismi zaman keçdikcə həll olunmuş, bir qismi isə öz həllini 
gözləyir. Hər iki ölkə problemlərin aradan qaldırılmasına cəhdlər etmişdir. Çünki müxtəlif 
tellərlə yaxın olan iki qonşu dövlətin bir-birinə bəslədikləri siyasi və iqtisadi maraqlar 
onlar arasındakı münasibətlərin inkişafındakı meydana gəlmiş problemlərin aradan 
qaldırılması üçün əlverişli zəmin yaradır. 

Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan-İran siyasi münasibətlərin inkişafına 
mane olan problemləri iki qismə ayırmaq olar  onlara tarixilik və müasir dövrün tələbləri 
baxımından yanaşmaq olar, elmi-tarixi təhlilini vermək, problemin əmələ gəlmə 
səbəblərini göstərmək əhəmiyyətlidir. 
 
 

Tar.ü.f.dok., dosent Kamal Mahmudov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

kamal-1965@mail.ru 

 
Qloballaşma prosesinin əsas istiqamətləri 

 
Böyük imperiyalar, coğrafi kəşflər qloballaşmanın təməlini qoydu. Qloballaşma yeni 

proses olmayıb, tarixin müxtəlif dövrlərində bu və ya digər səviyyə və formada təzahür 
etmişdir. 

 Qloballaşmanın tarixi hərəkətverici qüvvələri din, texnika, iqtisadiyyat və 
imperiyalar sayılır. Qloballaşmanın müxtəlif istiqamətləri mövcuddur. Bu proses daha 
çoxiqtisadiyyat, siyasət və mədəniyyət istiqamətdə cərəyan edir. XXI əsr dünya 
iqtisadiyyatının qloballaşması, transmilli iqtisadi strukturların fəaliyyət sahəsinin dünya 
miqyasında genişlənməsi qarşılıqlı iqtisadi asılılığın güclənməsi kimi xüsusiyyətlərlə 
səciyyələndirilir. SSRİ-nin süqutu nəticəsində XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində dünya 
xəritəsi növbəti dəfə geosiyasi cəhətdən önəmli dəyişikliklərə məruz qaldı və siyasi 
qloballaşma genişləndi. Bir sıra mütəxəssilərin fikrincə mədəni qloballaşma 
«müxtəlifliklərin vəhdəti» modeli üzrə formalaşmaqda olan qlobal dünyanın başa 
düşülməsi üçün konstruktiv, əməli əsas verir. Göründüyü kimi, qloballaşma prosesi 
olduqca mürəkkəb tendesiya olmaqla yanaşı, özündə olduqca geniş sahə və 
istiqamətləri ehtiva edir. 

Dünyada kütləvi yayılan epidemiyalara, qiobal istiləşməyə, ekoloji problemlərə, 
yoxsulluğa, qanunsuz miqrant axınlarına, terrorçuluğa qarşı yalnız beynəlxalq 
əmakdaşlıq inkişaf etydirməklə mübarizə aparmaq mümkündür. 

Müasir dövrdə qlobal proseslər əsaslı şəkildə intensivləşdiyi üçün hər bir dövlət 
özünün inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirərkən qloballaşma tendensiyasının fonunda 
cərəyan edən prosesləri nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Qloballaşma öz növbəsində 
dövlətlərarası münasibətlərə və beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni çalarlar və 
təmayüllər əlavə etmişdir.  

Qloballaşma, sürətli inteqrasiya mütəxəssislərin fikrincə XXI əsrdə yeni dünya 

nizamını yarada biləcək ən etibarlı ideyalar sistemidir. Bunula yanaşı qloballaşma 
prosesinə ehtiyatla yanaşanlar da az deyildir. Bunun əsas səbəbləri kimi zəngin 
dövlətlərin iqtisadi cəhətdən, ümümiyyətlə isə milli dövlətlərin zəifləmə ehtimalının 
olması, emiqrant axınları nəticəsində inkişaf etmiş dövlətlərdə sosial-iqtisadi 
problemlərin yaranması, milli mədəniyyətlərin zədələnmə təhlükəsi, və terrorizmin 
artması göstərilir. Amerkanlılar qloballaşmaya “amerkanlaşma” prizmasından baxırlar. 
Mədəni özünəməxsusluqlarını qoruyan qeyri-qərb sivilizasiyalara aid olanlar isə 
qloballaşmanın Qərb sivilizasiyasının digər sivilizasıyaları sıxışdırmaq üsulu olduğunu 
güman edirlər. 
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Ekoloji, iqtisadi və təhlükəsizlik problemlərinin həll edilməsində qloballaşma müsbət 
rol oynadığı haldabu prosesdə qərb dəyərlərinin üstünlük təşkil etməsi və dünyada 
gedən inteqrasiya prosesinin dərinləşməsindən qərbdəki güc mərkəzlərinin böyük fayda 
əldə etməsi bu gün dünyada mövcud olan fərqli sivilizasiyaların nümayəndələrinin 
qloballaşmanın qərbin maraqlarına xidmət etdiyini düşünməyə və ona ehtiyatla 
yanaşmağa vadar edir. Qloballaşmanın genişlənməsi ilə paralel olaraq antiqlobalistlərin 
sayı qərb dünyasının özündə belə artmaqdadır. Bu isə dünyada qloballaşma prosesinə 
yanaşmanın fərqli olduğunu və bu fərqliliyin getdikcə artdığını göstərir. 
 
 

P.e.n.,dosent Mehman Abduləzizov  
Lənkəran Dövlət Universiteti  

 
Pedaqoji kollektivin idarə olunmasında məktəb direktorunun rolu  

 

Məktəb – təkcə kabinet və avadanlıqlar demək deyil. Bu hər şeydən əvvəl orada 
çalışan və təhsil alan insanlardır. Müasir, effektiv təhsil prosesinin qurulmasında 
məktəblə valideynlər və ictimaiyyət arasında əlaqələrin yaradılmasında əsas rolu 
direktor oynayır.  Belə ki, o, kollektivi təhsil prosesinin strateji məqsədlərinə çatmasına 
və effektiv fəaliyyət göstərməsinə yönəldir. Hazırda məktəblərin idarə olunması üçün 
xüsusi təlim keçmiş rəhbərlərin çatışmazlığı hiss olunur.  

Pedaqoji kollektivin idarə olunmasında direktorun rolunun araşdırılması 
məsələlərinə bir çox müəlliflər baxmışlar (A.O.Mehrabov, M.C.Mərdanov, Ə.Ə.Ağayev, 
M.M.Abduləzizov, A.V.Belyak, R.L.Kriçevskiy, Z.A.Lileyev). Lakin idarəetmədə 
direktorun rolu məsələsinin əlavə öyrənilməsinə ehtiyac duyulur və bu da bu məqalənin 
dərc olunması zərurətinə gətirir.  

Məqalənin dərc olunmasında məqsəd direktorun pedaqoji kollektivin idarə 

olunmasındakı funksiyalarının tədqiq edilməsidir.  
Təqdiqatın metodikası isə kontent – analiz, müqayisə, statistik analiz və sintez 

əsasında qurulmuşdur. 
Tədqiqatın nəticəsi.Pedaqoji kadrların idarə olunması sistemində direktor aparıcı 

manqadır. Rəhbər heyət pedaqoji kollektivin idarə ounmasını və kadr siyasətini həyata 
keçirir, idarəetmənin prinsip və metodlarını hazırlayır. Direktorun işinin nəticəsi – 
pedaqoji kollektivin fəaliyyəti və inkişafı qarşısında duran problemlərin həllidir. Direktorun 
fəaliyyəti məlumatın hazırlanaraq əməkdaşlara ötürülməsi ilə birbaşa əlaqədardır.  

Direktorun ən aktual funksiyaları aşağıdakılardir:  
- vəziyyətin qiymətləndirilməsi, məqsədin həyata keçirilməsi yollarının işlənməsi, 

əsaslandırılması və ona nəzarət; 
- bu məqsədlərə çatmaq üçün tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və hazırlanması; 
- pedaqoji kollektivin fəaliyyətinin uzlaşdırılması; 
- əməkdaşların işinə nəzarət; 
- əməkdaşların fəaliyyətinin təşkili; 

- əməkdaşların məlumatlandırılması; 
- əməkdaşlarla qarşılıqlı əmək münasibəti, işgüzar ünsiyyət; 
- əməkdaşların əsaslandırılmış rəğbətləndirmə sisteminin yaradılması; 
- konfliktlərin qarşısının alınması və yaranmış konfliktlərin həll olunması; 
- tabeçiliyində olanların qayğısına qalmaq; 
- həmrəy kolektiv yaratmaq və onun işçi qabiliyyətini qorumaq; 
- təşkilati sabitliyi təmin etmək. 
Müasir direktor öz işinin öhdəsindən tabeliyində olanlarla, həmkarları ilə, 

rəhbərliklə, valideynlər və şagirdlərlə aktiv qarşılıqlı əlaqədə olmaq yolu ilə gələ bilər. 
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Məktəbi daha effektiv idarə etmək üçün direktor yüksək kommunikasiya mədəniyyətinə, 

işgüzar münasibət və vərdişlərinə malik olmalıdır. 

İnsanları idarə etməyi bacarmadan, məktəb qarşısında duran məsələləri kollegial 

həll etmədən effektiv idarəetmə, ümumiyyətlə, mümkün deyildir.  

Əməkdaşlara uğurlu rəhbərlik etmək üçün müxtəlif müşavirələrin, iclasların 

keçirilməsi, valideynlərin, şagirdlərin və KİV nümayəndələrinin qəbul edilməsi, 

məktublara cavab verilməsi və danışıqlar aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Rəhbərlik tərəfindən idarəetmənin müasir effektiv metodlarının qiymətləndirilməməsi 

məktəblərin normal inkişafına maneçilik törədən əsas amillərdəndir. 

Nəticələr. Direktor düzgün qərarlar qəbul etmək, danışıqlar aparmaq, təşkilatçılıq 

qabiliyyətinə malik olmalı, məktəbin gələcək fəaliyyətini planlaşdırmağı, tabeliyindəki 

işçilərə nəzarət etməyi bacarmalıdır.  

O hər bir kollektiv üzvünün  məktəbin idarə olunmasında iştirak etməsi üçün şərait 

yaratmalıdır. Direktor hər bir əməkdaşın məktəbin maraqlarına xidmət etməsi üçün 

rəğbətləndirmə sistemi qurmalıdır. Bu zaman əsas keyfiyyətlərdən biri də kollektivi öz 

ardınca aparmaq, liderlik bacarığıdır. 

Əsl direktor o kəsdir ki, o yalnız tutduğu vəzifəyə deyil, həm də kolelktivə xidmət 

edir. Direktorluq kompleks peşədir, çünki bir çox müxtəlif bacarıq və vərdişlərə malik 

olmağı tələb edir. Direktorun psixologiyadan, pedaqogikadan, metodika və 

metodologiyadan və iqtisadiyyat elminin əsaslarından ətraflı məlumatlı olması vacibdir. 

Məktəbin effektiv fəaliyyəti və kollektivdəki ümumi atmosfer, kollektiv üzvlərinin bir 

– birinə və rəhbərə olan münasibəti direktordan asılıdır. İşin effektiv təşkil olunması 

zamanı direktor həm qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olur, həm də kollektivdə sağlam 

ab – hava hökm sürür.       

Kollektivdə direktorun rolu – ekspert roludur və ona hər bir əməkdaş peşəkar  

kömək məqsədi ilə müraciət edə bilər.  

Peşəkar rolunda olmaq nələri əhatə edir: 

- direktor öz sahəsində ekspert biliyi səviyyəsinə malik olmalıdır; 

- direktor tabeliyində çalışanlardan tələb etdiyi işi onlar səviyyəsində, hətta 

onlardan yaxşı bacarmalıdır; 

- kollektivdə direktorun əsas rollarından biri məktəbin fəaliyyətinin effektivliyini 

artırmaq üçün yollar axtarmaqdır; 

- direktor, kollektiv üzvlərinə peşə fəaliyyətləri zamanı yaranan problemlərin 

həllində köməklik göstərməlidir, onlara nümunə olmalıdır; 

- direktor hər zaman öz bilik səviyyəsini artırmalı və peşəkar vərdişlərini 

aşılamalıdır; 

- direktor kollektivin hər bir üzvü kimi ümumi işə öz töhfəsini verməlidir; 

- direktor öz işgüzar keyfiyyətlərini inkişaf etdirməli və təkmilləşdirməlidir; 

- direktor kollektivdə həm də psixoloq rolunu oynamalıdır. Buna görə də kollektivin 

idarə olunmasında psixoloji aspektləri öyrənməli və praktikada tətbiq etməlidir; 

- direktorun danışığı inandırıcı olmalı, nitqini səlist və savadlı qurmalıdır; 

- direktorun sözü və əməli arasında ziddəyyət olmamalı, nöqsansız işgüzar ada 

malik olmalıdır;  

- əgər direktor haqlı deyilsə, o mütləq bunu etiraf etməli və üzrhaqlıq etməlidir.  

Göründüyü kimi, müasir direktorun kollektivdə rolu çoxsahəli və çoxfunksiyalıdır və 

o bir çox müsbət keyfiyyətlərə, biliklərə, bacarıqlara, vərdişlərə yüksək səviyyədə malik 

olmalıdır. Bundan başqa bu keyfiyyətlər, biliklər, bacarıqlar və vərdişlər daim inkişaf 

etdirilməlidir. Çünki müasir şəraitdə onlar çox tez köhnəlir və öz aktuallığını itirir.   
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Tar.ü.f.dok., dosent Rəsmiyyə Məmmədova 
Tar.ü.f.dok. Zaur Məmmədov 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
Lənkəran Dövlət Universiteti  

mammadovzaur@mail.ru 
 

Erməni terrorizmi və qondarma “erməni soyqırımı”  
iddialarına münasibətlər 

 
Azərbaycan Respublikası 18 oktyabr 1991-ci il tarixdə dövlət müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra yenidən tədqiqi üçün şərait yaranmışdır. Ümummilli lider H.Əliyevin “ 
Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında ” Fərmanın (26 mart 1998-ci il) bu işdə müstəsna 
rolu vardır. Fərmanda deyilir: ”Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba 
qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Lənkəranda və Azərbaycanın başqa 
bölgələrində xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi 

surətdə qətl edilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv 
edilmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə - 1918-ci il mart qırğınına siyasi qiymət vermək 
cəhdi göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan 
Respublikası bu gün axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq 
soyqırım  hadisələrinə siyasi qiymət borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir. Tarixən qəbul 
edilmiş qənaətə əsasən terrorizm zəiflərin ideologiyası və eyni zamanda strategiyası 
olaraq qalmaqdadır. Zəif ölkələrin terrorizmi həm ideoloji, həm də praktiki olaraq 
dəstəklənmənin müxtəlif səbəbləri mövcud olmuşdur və onlardan ən əsası, uğursuz 
siyasəti və cəmiyyətin idarə olunmasındakı problemləri milli şüurda “tarixi inciklik və 
əzabları ört-basdır” edərək davam etməsidir. Bununla yanaşı, terrorizmlə səsləşən ideoloji 
təsəvvür və stereotiplərlə mütərəqqi bəşəriyyət üçün ciddi təhlükə sayılan, dövlət 
səviyyəsində dəstəklənən erməni terrorizminin məkrli plan və proqramlarının tərkib hissəsi 
olan, kütləvi şəkildə insan hüquqlarının tərkib hissəsi olan, kütləvi şəkildə insan 
hüquqlarını pozaraq həyata  keçirdikləri terror aktları nəticəsində, qondarma erməni 
soyqırımı yalanları və uydurma tarixlərini başlarının üzərində bayraq edən erməni 
terrorçularının vurduqları ağır zərbələrlə mütərəqqi  bəşəriyyətin leksikonunda artıq 
arxaikləşməyə doğru gedən “əsir”, “girov”, “itkin” məfhumlarını xalqımızın yaddaşına həkk 
etdi. 

Erməni soyqırımı Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Anadoluda yaşayan 
ermənilərin sistemli şəkildə məhv edildiyini irəli sürən iddiadır. Türkiyə Respublikası 
hadisələri sadəcə erməni-türk qarşıdurması kimi dəyərləndirməklə və dövlət göstərişinin 
olmadığını irəli sürsə də, bu gün dünyanın bəzi ölkələri soyqırımın varlığını qəbul ediblər. 
Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, qərarlar yalnız tarixə əsaslanaraq yox, bəzi siyasi 
faktorların təsiri ilə qəbul edilib. 

"Erməni soyqırımı"nı tanıyan beynəlxalq təşkilat da var – Avropa Parlamenti. 
Yəni Avropa Birliyi ölkələrinin parlamenti. Bu qurum "erməni soyqırımı"nı hələ 1987-ci ildə 
tanıyıb. Həm də Fransanın səyləri ilə 1981-ci ildə fransalı parlamentar Jage "Erməni 

xalqının durumu" adlı layihə hazırlayaraq Avropa Parlamentinə təqdim edib. Sonra bu 
parlamentdəki sosialistlər qrupu adından fransalı parlamentarı Duport və belçikalı deputat 
Qlinn qərar layihəsi hazırlayıblar. Layihədə ilk dəfə "erməni soyqırımı" iddiaları Avropa 
Parlamentinin gündəliyinə çıxarılıb. Avropa Parlamenti qərarını 2005-ci ildə təzələdi – 
Türkiyə Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı ala-yarımçıq müzakirə tarixi almazdan bir ay əvvəl. 
Həmin qərarda Türkiyənin 1915-ci ildə baş verənləri "soyqırım" kimi tanıması Avropa 
Birliyinə üzvlüyün əsas şərtlərindən biri olaraq göstərilir. Doğrudur, Türkiyə üçün direktiv 
Kopenhagen meyarlarıdır, Avropa Parlamentinin qərarları direktiv yox, tövsiyə xarakteri 
daşıyır. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ən sonda Türkiyənin tam üzvlüyünə səs verəcək 
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qurum Avropa Parlamentidir. Həmin səsvermədə, əgər Türkiyə bu səsverməyə qədər 
gedə biləcəksə, Avropa Parlamentinin qərarları gündəmə gələcək və Ankaranın bu şərtləri 
yerinə yetirməsi tələb ediləcək. Biz ha desək də ki, bu ədalətsizlikdir. 

 
 

P.ü.f.dok.,dosent Afiq Əliyev 
Aynur Əliyeva  

qi.afiq1958@gmail.com 
aynur_ldhk@mail.ru 

Lənkəran Dövlət Universiteti 
 

Təlim maraqlarının yaradılmasında müəllim-şagird 
münasibətlərinin rolu 

 
Respublikamızda həyata keçirilən təhsil islahatının məqsədi təlim prosesinin 

səmərəliliyini təmin etməklə milli və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən, yaradıcı və tənqidi 
düşünməyi bacaran, fəal şəxsiyyətlər yetişdirməkdir.  

Müəllim-şagird münasibətləri tədris prosesinin əsas komponentlərindəndir. Tədris 
prosesində müəllimin şagirdlərlə ünsiyyəti, onlara yanaşma tərzi, rəftarı həlledici rol 
oynayır. Hər bir müəllim öz dərsində nailiyyət qazanmalı, səmimi ünsiyyət yaranmasına 
nail olmalıdır. Təhsil sisteminin yaxşı qurulması üçün müəllim-şagird münasibətləri 
tənzimlənməlidir. Təhsil sistemi dünyada yarandığı vaxtdan müəllim-şagird münasibətləri 
də mövcud olmuşdur. Zaman keçdikcə bu münasibətlər formalaşmış, yeni mahiyyət 
kəsb etmişdir.  

Müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan sevgi, məhəbbət və eyni 
zamanda ciddi yanaşma olmalıdır. Müəllim şagirdi bir şəxsiyyət kimi görməli, onun 
mənliyinə, şəxsiyyətinə toxunan söz deməməlidir. Nə qədər sözə baxmayan, nadinc 
şagird olsa belə, müəllim pedaqoji taktikadan istifadə edərəkisti və xoş münasibət 
yaratmalıdır. 

Düzgün qurulmuş müəllim-şagird münasibətləri şagirdlərin təlim marağının 
artmasında mühüm vasitədir. Pedaqoji ustalığı olan müəllim üçün  maraq bir növ 
“Arximed lingidir”. O, dərsdə təlimə qarşı maraq yaratmaqla uşağın ruhi aləminə təsir 
edə bilər. Maraqlı dərs şagirdin bütün diqqətini səfərbər edir. Bu vaxt şagird həm 
müxtəlif informasiyalarla məlumatlanır, həm də emosional cəhətdən çox rahat olur. Lakin 
təlim prosesində belə müvəffəqiyyətə həmişə nail olmaq olmur. Tədqiqatlar göstərir ki, 
uşaqlar məktəbə ilk illərdə çox həvəslə gəlirlər, lakin sonrakı  illərdə onların bir qismində 
yorğunluq, maraqların zəifləməsi müşahidə olunur. Bunun bir çox psixoloji-pedaqoji 
səbələri vardır. Belə ki, təlim materiallarının getdikcə çətinləşməsi, onların həcmi, 
məzmunu, eləcə də yuxarı siniflərdə dərs deyən ayrı-ayrı müəllimlərin şagirdlərlə 
əməkdaklıq etmək, düzgün ünsiyyət münasibətləri qura bilməməsi mühüm rol oynayır. 

Tədqiqatlar əsasında sübuta yetirilmişdir ki, təlim prosesinin səmərəliliyi qarşılıqlı 
münasibətlərə əsaslanan müəllim və şagird əməkdaşlığı ilə şərtlənir. 

Təlim zamanı şagirdin arzusu, istək və maraqları nəzərə alındıqda, təhsildə 
humanistləşdirmə prinsipinə əməl olunduqda, müəllim-şagird münasibətlərinin normal 
ahəngi təmin olunduqda təlim prosesinin səmərəsi də yüksəlir. Təlim maraqlarınıntəsiri 
altında gərginlik aradan qalxır, fəaliyyət asanlaşır, intensivlik artır, şagird özünü daha 
sərbəst hiss edir və bununla da əlaqədar olaraq yorğunluq aradan qalxır. 

Qarşılıqlı ünsiyyət şagirdlərin fəallığını artırır, onlara kollektiv şəkildə işləməyə 
istiqamət verir. Müəllimdə bu tip keyfiyyətlərin olmaması təhsil sistemində şagird-müəllim 
problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır.  
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Müəllim öz ixtisasını dərindən bilməklə, pedaqoji, psixoloji, metodik hazırlığa malik 
olmaqla yanaşı, peşəsinin vurğunu olmalı, onu sevməli, uşaqlara qayğı ilə yanaşmalı, 
onları başa düşməli, hər birinə fərdi yanaşmağı bacarmalı, problemlərini, qayğılarını 
öyrənməli, münasibətləri əməkdaşlıq səviyyəsində qurmalı, davranışı, geyimi, yerişi, 
duruşu ilə nümunə olmalıdır. Bu gün şagird müəllimlərlə əməkdaşlıq edir, öz fikir və 
mülahizələrini sərbəst bildirir, rəy söyləyir, fərqli yanaşma nümayiş etdirə bilir, hətta 
müəyyən məsələlərdə müəllimlə razılaşmaya da bilir.  

Müəllim-şagird münasibətləri qurularkən nəzərə alınmalıdır ki, müasir dövrdə 
müəllim yeganə bilik, informasiya mənbəyi deyildir, şagirdlərin əlində internet, kifayət 
qədər elektron resurslar, digər vasitələr mövcuddur. Şagird hər an yeni informasiya əldə 
etmək imkanına malikdir və bunun əsasında o, müəllimlə dialoqa girməyə, mükalimə 
aparmağa hazır ola bilər. 

Müəllim-şagird münasibətlərinə müsbət təsir edən amillərlərə aşağıdakıları  aid 
etmək olar: 

- müəllim öz peşəkar fəaliyyəti, qüsursuz davranışı, düzgün münasibəti, yüksək 

mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə fərqlənməlidir. Bunlar müəllimin daxili aləmindən 
gələn bir təşəbbüs olmalıdır; 

- müəllim öz fənnininsahibi olmalı, şagirdlərə bilikləri öyrənməyin yollarını 
öyrətməli,müəllim adının ucalığını qoruyub saxlamalıdır; 

- məktəblər müəllim adını doğrultmayan, bu yüksək ada ləkə gətirən təsadüfi 
müəllimlərdən təmizlənməlidir. Bunun üçün müvafiq qanunvericilik bazası və 
hüquqi sənədlər təkmilləşdirilməli, onların həyata keçirilmə mexanizmi 
tənzimlənməlidir; 

- ali vəorta ixtisas məktəblərinə tələbə qəbulu prosesində müəllim peşəsinə ciddi 
seçim aparılmalıdır.Bu peşənin ağırlıqlarını çiyinlərində daşıya biləcək, 
müəllimlik peşəsinin xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirəcək şəxslərin müəllim 
kimi yetişməsinə geniş imkanlar yaradılmalıdır. 

Qeyd olunanlardan aydın olur ki, məktəblərdə aparılan təlim-tərbiyə işlərinin 
müvəffəqiyyəti və səmərəliliyi müəllim-şagird münasibətlərindən, psixoloji dildə desək, 
şəxsiyyətlərarası münasibətlərindən çox asılıdır. 
 

 
P.ü.f.dok., baş müəllim Sahil Cəfərov 

Lənkəran Dövlət Universiteti 
ceferovs998@gmail.com 

 
Şagird şəxsiyyətinin sosiallaşmasının müasir modelini  

şərtləndirən əsas prinsiplər 
 

Müasir dövrdə cəmiyyəti düşündürən məsələlərdən biri də, insan amilinin daha 
dinamik və perspektivli səviyyəsini böyüyən nəslə qazandırmaqdır. Bu məqsədin 
reallaşmasından ötrü cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən aidiyyatı strukturların üzərinə 

mühüm vəzifələr düşür. Lakin aparıcı işin, perspektivli nailiyyətlərin bazasının nəzəri və 
praktik hissəsinin hazırlanmasında görülən işin ağırlıq dərəcəsi biz tədqiqatçıların 
üzərinə düşür. Bu mənada biz elmi məqalədə təlim fəaliyyətinin şagird şəxsiyyətinin 
sosiallaşmasında səmərəsini və daha perspektivli yollarını axtarıb araşdırmağa və 
tədqiq etməyə çalışmışıq. Əsas məqsəd şagird şəxsiyyətinin sosiallaşmasında təlim 
fəaliyyətinin və tətbiq olunan metod vasitə və prinsilərinoptimal səviyyəsinin 
müəyyənləşməsinə öz elmi –nəzəri və praktik əhəmiyyətli təkliflərimizi irəli sürməkdir.  

Bildiyimiz kimi, təlim fəaliyyətinin müasir modelinin qurulması bilavasitə 
interaktivliklə şərtlənir. İnteraktiv təlim dedikdə dərsdə yaranan, təlim prosesində 
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meydana çıxan şagirdlərarası öyrənən ünsiyyət və əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyi 
nəzərdə tutulur. İnteraktiv metodlar isə həmin prosesdə öyrənmə və anlaşmaya, eləcə 
də, irəlidə qeyd etdiyimiz bacarıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin yiyələnməsini həyata  
keçirən üsullar, tərzlər, işlər, yanaşmalar və vasitələrdir. Bu baxımdan interaktiv təlim 
metodlarının tətbiqi  şəraitində şagird şəxsiyyətinin sosiallaşmasına münbit zəmin 
yaranır.  

İnteraktiv təlim metodlarının tətbiqi prosesində əksər hallarda sinif müvafiq say 
tərkibində qruplara bölünür. Qrupların tərkibi təqribən 4-5 şagird sayından ibarət olur. 
Verilən sualların müzakirəsi şagirdlərin qrup tərkibində fəallaşmasına şərait yaradır. Bu 
tendensiya bir neçə istiqamətdə şagirdlərin sosiallaşmasına səmərə verir. Həmin 
istiqamətlərin və prinsiplərin optimal məzmununu aşağıdakı formalarda təqdim etmək 
mümkündür: 

- şagirdin intellekt səviyyəsinin yüksəldilməsi; Müasir baxış və yanaşmaların əsas 
tələbi şagird şəxsiyyətinin intellekt səviyyəsinin yüksəldilməsinə istiqamət 
götürmüşdür; 

- şagirdin təlim fəaliyyətində fasilənin aradan qaldırılması; Sosiallaşmanın optimal 
həddi həyati bacarıqların fasiləsiz şəkildə formalaşmasına istiqamətlənmişdir; 

- şagirdin ünsiyyət tələbatının  ödənilməsi; 
- şagirdlərarası münasibətlərdə məzmun dəyişikliyi baş verir. Yəni, şagirdlərarası 

münasibətlərin mövzusunda təhsilin məzmunu perspektivləri aparıcı yer tutur; 
- vaxt itkisi aradan qalxır. Yəni, eyni zamanda, bütün şagirdlər fəallıq nümayiş 

etdirir. Deməli, sosiallaşma prosesində intensivlik təmin olunur; 
- müəllim-şagird münasibətlərində fərqli model formalaşır. Bu prosesdə qarşılıqlı 

münasibətlərin həcmi, xarakteri, anlaşıqlığı, sabit və müvazinətliyi, 
ümumiləşdiriciliyi və oyadıcı qüvvəyə malik olması sosiallaşma prosesinin 
mükəmməlliyi üçün əsas və aparıcı şərtlərdir. Yəni, şagird münasibətlər 
prosesində həm sinif  yoldaşlarından və həm də müəllimdən ictimai dəyərlər 
qazanma imkanlarını əldə edir; 

- şagirdlərdə verilən sualların müzakirəsi və cavabın təqdimetmə mədəniyyəti 
formalaşır; 

- sinif şagirdlərinin kollektiv birgə fəaliyyət modeli formalaşır. 
Qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə şagird şəxsiyyətinin sosiallaşmaına çox geniş və 

əlverişli şərait yaranır. Məhz bu tendensiyanın reallaşması üçün müəllimdən xüsusi 
hazırlıq səviyəsi və təşkilatçılıq bacarığı tələb olunur. Sosiallaşmanın vacib şərti olaraq 
təhsil alanın şəxsiyyətyönümlü prinsiplər əsasında formalaşdırılması vacibdir. 
 

 
Tar.ü.f.dok., müəllim Cəmil Quliyev 
Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci 

qcamil@mail.ru 
 

1918–ci ilin 31 mart soyqırımı 
 

«Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq xalqımıza baha başa gələ bilər. Azərbaycanlılara qarşı 
zaman–zaman törədilən ağır cinayətləri unutmamaq, böyüyən nəsli bədxah qüvvələrin məkrli 

niyyətlərinə qarşı ayıq–sayıqlıq ruhunda tərbiyə etmək mühüm vəzifədir» 
Heydər Əliyev: 

 

Məlum olduğu kimi, tarixi Azərbaycan torpaqlarının ən gözəl guşələrində 
məskunlaşan şovinist ermənilər tarixin sonrakı dövrlərində davamlı olaraq 
torpaqlarımızın zəbt edilməsinə və milli–mədəni irsimizin oğurlanmasına çalışmış və 
mənfur amalları uğrunda xalqımızın başına min bir bəlalar gətirmişlər. Ermənilərin bu 
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faşizm ideyaları uğrunda mübarizəsi bəzən etnik “təmizlənmə”, bəzən də Azərbaycan 
mənşəli yer adlarının dəyişdirilməsi yolu ilə həyata keçirilmişdir. Xalqımıza qarşı keçən 
əsrin əvvəllərində iki dəfə soyqırımı siyasətinin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, 
bugünkü nəsil yaxın vaxtlara qədər bu tarixi faciələr barədə, demək olar ki, heç bir 
məlumata malik deyildi. Bu il 1918–ci ilin 31 mart soyqırımından artıq 100 il keçdi. 
Daşnak silahlı dəstələri dinc əhaliyə qarşı elə vəhşiliklər tətbiq etdilər ki, bu gün həmin 
tarixi faciələr barədə söhbət açanda adamın nəbzi dayanır.  

Erməni vəhşiləri qocaları, qadınları, uşaqları qılıncdan keçirir, bu gün olduğu kimi, 
1918–ci ildə də azərbaycanlıların yaşayış yerlərini yandıraraq ölü zona yaratmağa 
çalışırdılar.  O zaman təkcə Bakı şəhərinin Dağüstü parkında 18 min nəfər soyqırımın 
qurbanı dəfn edilmişdir. Təhqiqatlar göstərir ki, yalnız XX əsrin birinci rübündə Cənubi 
Qafqazda baş vermiş iki qırğında öldürülən və erməni terrorundan zərər çəkən 
azərbaycanlıların sayı 2 milyona yaxın olmuşdur. Bu soyqırımını başda Stepan 
Şaumyan olmaqla erməni bolşevikləri vətəndaş müharibəsi kimi qələmə verməyə və 
bununla da əsl tarixi həqiqəti ört–basdır etməyə çalışırdılar. Ermənilər rusları 
inandırmışdılar ki, guya içəri şəhərdə azərbaycanlılar rusları qırıblar. Matroslar bunun 
yalan olduğunu biləndən sonra atəşi dayandırsalar da artıq gec idi, alova bürünmüş 
məhəllələrdə ölənlərin sayı–hesabı yox idi. Erməni millətçi faşistləri heç kimə rəhm 
etmirdilər, qarşılarına çıxan hər kəsi türk deyə dərhal qətlə yetirirdilər. Daşnaklar 
deyirdilər: «Biz heç bir bolşevik tanımırıq, təkcə müsəlman olmağın kifayətdir». Onlar 
evləri qarət edir, adamları yandırır, hamilə qadınları ağılasığmaz işgəncələrlə qətlə 
yetirirdilər. Ermənilər azərbaycanlılara məxsus məktəbləri, kitabxanaları, mədəniyyət 
ocaqlarının hamısını yandırırdılar. Hətta içəri şəhərə hücum zamanı A.Mikoyanın 
başçılığı ilə yaradılmış «İnqilabı müdafiə» adı ilə çıxış edən bu quldur dəstələri Bakının 
ən gözəl memarlıq abidələrindən olan «İsmailiyyəni» yandırmış, «Açıq söz», «Kaspi», 
«Baku», qəzetləri redaksiyalarını dağıtmış, «Təzə pir» məscidinin minarələrini isə top 
atəşi ilə dəlik-deşik etmişdilər. Lakin zaman hər şeyi öz yoluna qoydu. Erməni 
bolşeviklərinin əsl siması məlum oldu.  

Xalqımızın soyqırımına susamış bu vəhşilər öz tarixi cinayətlərini gizlədə 
bilmədilər. Bakıda azərbaycanlılara qarşı soyqırım aprelin 2–də gecə yarısı dayandırıldı. 
1918–ci ilin 31 mart soyqırımı günü vaxtilə Azərbaycan Demokratik Respublikası 
hökuməti tərəfindən milli matəm günü kimi keçirilmişdir. Bu matəm iki il, yəni 1919 və 
1920–ci illərdə Azərbaycanda milli matəm kimi qeyd edildi. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918–ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirmişdir. 
Nazirlər Şurası 1918–ci il iyulun 15–də bu faciənin təhqiqi məqsədilə Fövqəladə İstintaq 
Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiya mart soyqırımını, ilkin 
mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri 
ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici İşlər 
Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradıldı. 1919 və 1920–ci ilin mart ayının 31–i iki dəfə 
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir. 
Əslində bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən 
torpaqlarımızın işğalı proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Lakin, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu işin başa çatmasına imkan vermədi. Sovet 
hakimiyyəti illərində isə tariximizin bu qanlı səhifəsi təhrif edilmiş və xalqımıza 
unutdurulmuşdur. Yalnız Ümummilli lider H.Əliyevin 1998–ci il mart ayının 26–da 
Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında imzaladığı fərmanla 31 mart azərbaycanlıların 
soyqırımı günü elan edildi. 1918–ci ilin mart ayının son günləri Azərbaycan xalqının qanlı 
və faciəli günləri kimi tarixə düşmüşdür. Bu tarixi cinayət Azərbaycan xalqının müstəqillik 
ideyalarına, milli demokratik qüvvələrə ağır zərbə vurmaq məqsədilə təşkil olunmuşdu. 
Bu faciə Bakı Sovetinin antiazərbaycan siyasətini xalqa nümayiş etdirdi. Azərbaycanda 
sovetləşmə ideyasına güclü zərbə vuruldu. Azərbaycan xalqı arasında milli birlik və 
müstəqil dövlətçilik ideyasını gücləndirdi.  
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Erməni millətçi terror qruplaşmaları tərəfindən törədilən, insanlığa sığışmayan 
terror aktları saya gəlməzdir. Bütün bunları təsvir etmək isə imkan xaricindədir. Son 25 il 
müddətində davam edən Qarabağ məsələsi üzərində isə geniş şəkildə dayanmayaraq, 
yalnız bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, bu münaqişədə Azərbaycanın daha 20% 
torpağının işğalı, 1 milyondan artıq insanın qaçqın düşməsi, 20 mindən artıq insanın 
qətlə yetirilməsi, 50 mindən artıq insanın əlil olması, 927 kitabxana, 464 tarixi abidə və 
muzey, 100–dən artıq arxeoloji abidə, ümumilikdə 4366 sosial–mədəni obyektin məhv 
edilməsi, eyni zamanda çoxlu sayda qiymətli tarixi eksponatların oğurlanmasına səbəb 
olan erməni ideologiyasının millətçi mahiyyətini dərindən dərk etməyi bacaran hər bir 
şəxs müasirləşməkdə olan dünyada bu təhlükəli şovinizmə qarşı mübarizənin qlobal 
şəkildə aparılmasını vacib hesab etməlidir.  

  
 

Tar.ü.f.dok. Müşfiq Bayramov 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

       mushfiq76@mail.ru 
 

Qafqazda sülhün, sabitliyin və inteqrasiyanın  inkişafında 
 Azərbaycanın rolu 

 
Qafqaz yer kürəsinin kiçik bir hissəsi olsa da milli və dini  konfessinal tərkibinə 

görə dünyanın  ən mürəkkəb olan regiondur. Geosiyasi, geoiqtisadi və geostrateji 
cəhətdən əlverişli bölgədə yerləşdiyi üçün dünyanın əsas güc mərkəzlərinin diqqətini 
həmişə özünə cəlb etmişdir. Tarixi ticarət yollarının üzərində yerləşən, zəngin yeraltı 
sərvətlərə malik Qafqaz regionu tarixin müəyyən inkişaf mərhələlərində Sasanilər, 
Bizans İmperiyası, Ərəb Xilafəti, Qızıl Orda, Rusiya İmperiyası və Avropa avropa 
dövlətlərinin təsiri altına düşmüş lakin bu dövlətlərin heç biri bu əraziyə tamamilə sahib 
olmamışdır.  

Müasir dövrdə dünyada millətlərarası münaqişələr geniş yayılmışdır.  Qafqaz 
regionu da  dünyanın çoxsaylı münaqişələrin mövcüd olduğu bölgələrindən biridir. 
Xüsusilə, Qafqazın cənubu etnik müxtəlifliyin daha çox yayıldığı ərazi olduğu üçün 
burada münaqişələrin də sayı kifayət qədərdir. Keçən əsrin sonlarından başlayaraq 
Qafqaz Avrasiya qitəsinin etno-siyasi münaqişələri və müharibələrinin baş verdiyi bir 
regionuna çevrilmişdir. Postsovet məkanındakı 8 silahlı etno-siyasi və mülki 
münaqişələrdən 6-sı Qafqaz regionunda baş vermişdir.  

Azərbaycan tarix boyu Qafqazda siyasi hadisələrin gedişinə fəal təsir  göstərən 
ölkə olmuşdur. Regionda aparıcı dövlət kimi movcüd problemlərin həll edilməsi, sosial, 
iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədə sabit inkişafı təmin etmək üçün müxtəlif layihələr 
hazırlamışdır.  Belə layihələrdən biri 1996-cı il martın 8-də Ümummilli lider Heydər 
Azərbaycan  Əliyevin  Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı reallaşdırılmışdır.  Bu səfər 
zamanı imzalanmış  "Qafqaz bölgəsində sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqqında" 
Azərbaycan-Gürcüstan Bəyannaməsi Azərbaycan Respublikasının Qafqazda həyata 
keçirdiyi xarici siyasətin mühüm uğuru idi. Tbilisidə iki dövlət başçısının imzaladığı birgə 
Bəyannamə “Ümumi Qafqaz evi” ideyasının əməli olaraq həyata keçirilməsinin 
başlanğıcını qoydu. 

 1997-ci ildə Gürcüstan Azərbaycan, Ukrayna və Moldovanın Strasburqda Birgə 
Kommunike imzalamaları ilə yaradılmış GUAM- da,  TRASECA (Avropa –Qafqaz –Asiya 
nəqliyyat dəhlizi) proqramı çərçivəsində Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft 
kəmərlərinin tikintisində və istifadəsində, Bakı –Tbilisi –Qars dəmir yolu layihəsinin və 
digər layihələrin  həyata keçirilməsində Azərbaycanın fəaliyyəti Qafqaz ölkələrinin sosial-
iqtisadi, mədəni inkişafına, Qafqazda sülhün əmin-amanlığın, sabitliyin 
möhkəmlənməsinə, millətlərarası münaqişələrin tənzimlənməsinə yönəlmişdir.  

mailto:mushfiq76@mail.ru
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Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində növbəti addım 
ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 1999-cü ildə irəli sürülən “Cənubi Qafqaz 
Təhlükəsizlik Paktı” dır. ATƏT-in Zirvə Görüşündə təqdim edilmiş bu layihədə  regionda 
kənar dövlətlərin hərbi güclərinin yerləşdirilməsinin qarşısının alınması, separatçı 
quvvələrin fəaliyyətinin dayandırılması, terrorizimlə mübarizənin gücləndirilməsi, Qafqaz 
ölkələrinin iqtisadi münasibətlərinin  inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

1999-cu il 5 iyun tarixində 435 saylı Sərəncamla Azərbaycan respublikası Cənubi 
Qafqazda münaqişələrin qarşısının alınması sahəsində növbəti addım atdı. Azərbaycan 
Respublikasının hökuməti ilə BMT-nin Qadınlar üçün İnkişaf Fondu arasında əməkdaşlıq 
üzrə «Qadınlar Cənubi Qafqazda Münaqişələrin Qarşısının Alınması və Sülh 
Yaradılması Uğrunda» layihəsi Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Abid 
Şərifov tərəfindən imzalandı. Layihənin 2001-ci ildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. 
Bu layihə çərçivəsində münaqişələrin qarşısının alınması və həll edilməsi, eləcə də sülh 
yaradılması sahəsində 20 təlimçi hazırlıq kursunu bitirmiş, respublikanın bütün 
regionlarını əhatə edən 60 seminar-təlim keçirilmişdir. Məsul vəzifələrdə çalışan 1200 
qadın bu təlimlərdə iştirak etmişdir.  

2003-cü ildə Ümumilli lider H.Əliyevin layiqli davamçısı İlham Əliyevin hakimiyyətə 
gəlməsi ilə Qafqaz regionunda, sülhün, sabitliyin təmin olunması,  millətlərarası və 
dinlərarası münasibətlərin inkişafı sahəsində yeni-yeni naliyyətlər əldə olundu.  

2013-cü ildə Bakı və Tbilisi şəhərlərində Qfqazda sülhün təmin edilməsnə həsr 
olunm  konfranslar keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji 
Araşdırmalar Mərkəzi (SAM) və Qafqaz Strateji Araşdırmaları Mərkəzinin təşkilatçılığı,  
Gürcüstanın Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondu və bu ölkədəki Qafqaz İnkişaf 
Fondunun dəstəyi ilə "Qafqazda münaqişələr: tarix, bu gün və həll perspektivləri" 
mövzusunda keçirilmiş Bu konfransda 20-dən çox ölkədən 60-dan  artıq rəsmi 
nümayəndə, diplomat, alim və tədqiqatçı iştirak etmişdir. 

Azərbaycanda  həyata keçirrilmiş enerji layihələri, regional inteqrasiyaya xidmət 
edən əməkdaşlıq formatları Cənubi Qafqazda sülhün, sabitliyin təmin edilməsində 
mühüm rol oynamışdır. Hazırda Azərbaycan regionda yeni əməkdaşlıq formatlarının 
əsas təşəbbüskarı kimi çıxış edir və bütün səylərini regionun inkişafına və rifahına 
yönəldib. Azərbaycan-Rusiya-İran, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan və digər əməkdaşlıq 
formatları buna əyani sübutdur. 

Azərbaycan hazırda mühüm geosiyasi məkan kimi regionda sülhün və 
təhlükəsizliyin təmin olunması üçün dayaq nöqtəsi, ən perspektivli tərəfdaş hesab edilir. 
Artıq ölkəmiz bütün regional məsələlərdə əsas iştirakçıdır və dövlət başçısı cənab İlham 
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “regiondakı strateji əhəmiyyətli heç bir layihə Azərbaycanın 
razılığı olmadan reallaşa bilməz”.  Dünyanın kifayət qədər gərgin, mürəkkəb xarakterə 
malik Qafqaz regionunda bir türkdilli ölkənin qazandığı bu nailiyyətlər, heç şübhəsiz ki, 
ilk növbədə Ulu Öndərin tapındığı “Vətəndə sülh, regionda sülh, dünyada sülh” 
prinsipinə əsaslanır. 
 

 
Tar.ü.f.dok., müəllim Leyla Məcidova  

Lənkəran Dövlət Universiteti 
Kameliya76@mail.ru 

 
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində 

Şimali Azərbaycanda kapitalizmin inkişafı 
 

XIX əsrin II yarısında kapitalist sənayesinin inkişafı cəmiyyətin tərkibində əsaslı 
dəyişikliklərin baş verməsi yeni kapitalist münasibətlərinin, burjuaziya və fəhlə sinfinin 
təşəkkül tapmasına şərait yaratdı. Azərbaycan burjuaziyası neft sənayeçilərindən, fabrik, 
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zavod və manufaktura səviyyəsində olan sənətkar emalatxanalarının sahiblərindən, 
tacirlərdən, qolçomaqlardan, təsərrüfatlarını muzdlu əmək üzərində quraraq kapitalistə 
çevrilmiş bəylərdən və b. ibarət idi. Azərbaycan burjuaziyasının XIX ərsin II yarısında 
başlamış təşəkkül prosesi XX əsrin əvvəllərində də davam etmişdi. Azərbaycanlı 
sahibkarlar əsasən Bakının yüngül sənaye, neft emalı sahələrində, gəmiçilikdə, 
Azərbaycan qəzalarındakı sənaye müəssisələrində üstünlük təşkil edirdi. XX əsrin ilk 
illərində neft sənayesində olan 167 şirkətdən 49-u milli kapital nümayəndələrinə məxsus 
idi. Azərbaycan milli burjuaziyası nümayəndələri arasında çox varlı, sənaye və ticarətdə 
yüksək xüsusi çəkili kapitalistlər də var idi. Öz kapitalını xalqın maariflənməsinə və 
xeyriyyə işlərinə sərf edən Hacı Zeynalabdin Tağıyevi sözün əsl mənasında el atası 
adlandırdılar. O, bənna şagirdi ola-ola öz fərasəti, əməksevərliyi ilə müəyyən məbləğ 
yığaraq, 1872-ci ildə neftverən torpaq sahəsini uzunmüddətli icarəyə götürmüş və neft 
buruğunun fəvvarə vurması nəticəsində Bakının ən böyük milyonçusuna cevrilmişdi. O, 
Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəmləkə xarakterinə zərbə vuraraq sındıran yeganə 
kapitalist idi. Belə ki, Tağıyev uzun illərin mübarizəsindən sonra toxuculuq fabriki 
açmaqla Azərbaycan iqtisadiyyatının bir qolunun inkişafını başqa istiqamətə yönəldə 
bilmişdi. Sənaye ocaqları yarandıqca, var-yoxdan çıxmış kəndlilər bir parça çörək 
dalınca bu şəhərlərə axışırdı. Lakin onların hamısı daimi olaraq Bakıda və digər 
şəhərlərdə qalmır, fəhlə sinfinin təşəkkülündə iştirak etmirdi. Onların bir qismi torpağı az 
olduğundan, təsərrüfat işləri sənayedə kəsbkarlığa gəlir, pul qazanıb geri qayıdırdılar. 
Onlara mövsümi fəhlərlər deyirdilər. Bakıya gələnlərin digər qismi isə təsərrüfatla əlaqəni 
kəsərək sənaye müəssisələrində muzdla işləyən daimi fəhləyə çevrilirdi. Məhz onların 
hesabına Azərbaycan fəhlə sinfi təşəkkül tapırdı. Azərbaycan kəndliləri 2 qrupa sahibkar 
və dövlət kəndlilərini bölünmüşdülər.. Dövlət kəndliləri torpaqlardan yenə də icmalıqla 
istifadə edirdilər. Torpaqların çoxu hər kəndin icmanın varlı üzvlərinin əllərində 
cəmləşmişdi. Kəndlilərin böyük əksəriyyəti ilə aztorpaqlı, yaxud torpaqsız idi.  Bu dövrdə 
torpaqların xeyil hissəsini əlində cəmləşmiş kənd varlıları, öz təsərrüfatla məşğul olub 
muzdlu əmək tətbiq etməklə kapitalistə çevrilmiş bəylər idi. 

1872-ci ildə neft sənayesinin inkişafına əngəl törədən və sanayedə kapiral axınına 
manə olan iltizam sistemi ləğv edildi. Neftverən torpaqlar qruplara bölünüb müzaidə yolu 
ilə ayrı-ayrı kapital sahiblərinə uzunmüddətli icarəyə verilirdi. Tezliklə neft istehsalı ilə 
məşğul olan şirkətlər yarandılırdı. Neft sənayesinə rus və xarici kapital axını başlandı. 
1879-cu ildə “Nobel” qardaşları “birliyi”nin əsası qoyuldu. 80-ci illərdə Bakıya Rotşildin 
simasında fransız kapitalı müfuz etdi. 

Neft sənayesinə kapital axını neftin çıxarılması, emalı texnikasının 
yaxşılaşdırılmasına, neft məhsullarının daşıma vasitələrinin təkmilləşdirilməsinə səbəb 
oldu. 1971-ci ildə buruq üsulu ilə ilk neft quyusu qazıldı, nefti quyulardan jelankalarda 
çıxarmağa başladılar. Neft sənayesində əl əməyinin buxar mühərrikləri ilə əvəz edilməsi 
manufakturadan iri fabrik istehsalına keçilməsi demək idi. 1870-ci illərin sonunda 
Balaxanı mədən rayonu ilə neft emalı müəssisələri arasında ilk neft kəməri işə salındı. 
Əsrin sonunda onların sayı 26-ya çatdı. Nefti saxlamaq üçün çənlər quruldu, daşımaq 
üçün vaqon-sistərnlər yaradıldı Neft istehsalının sürətlə inkişafı neft emalı-neftayırma 
sənayesinin inkişafına səbəb oldu. 1890-cı ildə Bakıda 150-yə qədər neft emalı zavodu 
fəaliyyət göstərirdi. Ağ neft məhsullarının daşınmasını asanlaşıdırmaq məqsədilə Bakı 
və Batum arasında 1897-ci ildə birbaşa ağ neft kəməri çəkilməsinə başlandı. 

Gədəbəy mis mədənlərində bağ-mədən sənayesi, Şəki, Şuşa və Ordubadda 
barama istehsalı, ipək emalı sənayesinin, pambıqçılığın inkişafı pambıqtəmizləmə 
sənayesi kapitalist sənayesinə çevrilmişdilər. 

Bakı və Naxçıvanda duz mədənlərində duzv istehsalı xeyli artmışdı. Balıqçılıq da 
genişlənərək 1880-ci ildə vətəgələrin icarəyə verilməsi ilə gücləndi. Balıq vətəgələri 
Tağıyev, Mayılov, Sianozov kimi neft maqnatlarının inhisarında idi. İpək emalı 
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sənayesinin əsas mərkəzi olan Nuxa şəhərində buxar müərrikləri ilə hərəkətə gətirirən 
ipək emalı fabrikləri var idi. Cənubi Qafqazdan ixrac olunan ipəyin 90%-i Azərbaycanın 
payına düşürdü. Bu dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı Rusiya sənayesi və bazarının 
tələbinə tabe edilmişdi. Rusiya burada mərkəzi quberniyalardakı sənaye müəssisələri 
yaratmır və Azərbaycanı özünün xammal əlavəsinə çevirməyə çalışırdı. Lakin o bu 
müstəmləkəçilik siyasətini tam həyata keçirə bilmədi. XIX əsrin II yarısında 
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında və sənayesində kapitalist münasibətləri inkişaf 
etməkdə idi.Əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafı və təsərrüfat qapalılığının ləğvi üçün 
şosse yollarının salınmasının, xüsusən də dəmir yollarının çəkilməsinin böyük 
əhəmiyyəti olmuşdu. 1883-cü ildə Qafqaz dəmir yolunun Bakı ilə Tiflisi birləşdirən 
hissəsinin və 1900-cu ildə Bakının Rusiyanın mərkəzi quberniyaları ilə birləşdirən 
Bakı_Vladiqafqaz dəmir yolunun istismara başlanması heç şübhəsiz ki, ölkənin iqtisadi 
inkişafında mühüm əhəmiyyətə malik idi. Şəhərlərin genişlənməsi, əhalinin saynın 
artması, ixrac üçün əlverişli şəraitin olması burada taxılçılığın inkişafına güclü təkan 
verdi. Bakıda qəza mərkəzlərində bank-kredit təşkilatları yaradıldı. sənayenin inkişafı 

Xəzər dənizində gəmiçiliyin inkişafı üçün də şərait yaratdı. Xəzər dənizində dünyada ilk 
neft tutumlu gəmilər meydana çıxdı. Aşurov, Hüseynovlar, Zeynalov və b. 5-6 gəmisi var 
idi. XIX əsrin sonunda Bakı limanı yük dövriyyəsinə görə Rusiyada I yeri tuturdu. 80-ci 
illərdə Bakıda ilk telefon rabitəsi yaradıldı. 

Sənətkarlığın xalçaçılıq, toxuculuq, boyaqçılıq, dəmirçilik, xarratlıq və s. sahələri 
mövcüd idi. Daxili ticarətdə həftə bazarları mühüm rol oynayırdı. Şəhərlərdə yarmarkalar 
təşkil olunurdu. Ən böyük şəhərlər olan Bakı, Gəncə, Şuşa, Nuxa və Şamaxının əhalisi 
artır, şəhərlərin siması dəyişirdi. 

Azlıq təşkil edən varlıların təsərrüfatının inkişafı, minlərlə kəndlinin müflisləşməsi və 
muzdurların sırasına keçməsi-Azərbaycan kəndinin kapitalist təkamülünün mahiyyəti  idi. 
 
 

Tar.ü.f.dok., Zaur Məmmədov 
Vüqar Şahbazov 

LənkəranDövlətUniversiteti 
mammadovzaur@mail.ru 

vugr83@mail.ru 
 

Xaç – od nişanıdır 
 

Araşdırmalar göstərir ki, mənbələrdə xristianlığın tarixi haqqında (xüsusən 
Azərbaycanda) kifayət qədər məlumat vardır. Görkəmli tarixçilərin tədqiqatlarında 
xristianlığın Azərbaycanda xristian dünyasına (Avropaya) ərazicə daha yaxın olan 
Ermənistan və Gürcüstandan daha əvvəl yayıldığı qeyd olunur. Xristianlıq Azərbaycanın 
mənəvi mədəniyyət tarixində əsasən dini və dünyəvi abidələrdə, həm kilsələrdə, həm 
yaşayış yerlərində, həm də qalalarda öz əksini tapmışdır. İslamın artıq hökmran dini 
idealogiyaya çevrildiyi XII əsrdə (ondan xeyli sonralarda) azərbaycanlılar fikir və 

düşüncələrində, məişətlərində 3 (üç) dinin adət-ənənələrini yaşatmış, müsəlman olmaqla 
yanaşı, atəşpərəstliyə və xristianlığa da sitayiş etmişlər. Azərbaycan ərazisində 
xristianlıq əsasən Yuxarı Qarabağın dağlıq təsərrüfatlarında olmuş, qalan ərazilərdə isə  
islama qədərki dövrdə Atəşpərəstlik mövcud olmuşdur. Bütün bunları o dövrün çoxlu 
yazılı və şifahi məlumatlarından, xalq yaradıcılığı nümunələrindən, qədim binaların divar 
naxışlarından, ulu xalçalarımıza köçürülmüş müxtəlif təsvirlərdən, qab-qacaq 
bəzəklərindən də bilmək olur. Azərbaycan ərazisində “xaç” tərkibli adlara geniş şəkildə 
rast gəlinir. Məs: Xaçbulaq, Xaçınçay, Xaçmaz, Xaçmazkənd və s. bu qəbildəndir. Bəs 
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bu sözlərin birinci – “xaç” tərkibi və eləcə də qədim xalçalarımızdakı xaç şəkilli bəzəklər 
doğurdanmı məhz xristianlıqla bağlıdır? 

Bu suala cavab verməzdən əvvəl qeyd edək ki, tədqiqatlar və araşdırmalar “xaç” 
sözünün, eləcə də xaçın özünün şəkli və məzmununun ilk dəfə məhz 
Azərbaycandadünyaya gəldiyini sübut edirlər. Belə ki, ibtidai dövrün insanı səhər-səhər 
ayaq üstə, qollarını yuxarı qaldıraraq və azacıq yana açmış vəziyyətdə üzünü göylərə 
tutub ulu günəşi salamlayırmış. Diqqət yetirsək bu vəziyyətdə o, bütün bədəni, bütün 
varlığı ilə “canlı xaçdır”. İbtidai cəmiyyətdə yaşayan azərbaycanlı ilk dəfə daşda öz 
rəsmini bir ucu aşağı uzadılmış üstəgəl işarəsi şəklindəçəkmişdir. Araşdırma zamanı 
belə işarələrə Qobustan və Kəlbəcər qayaüstü rəsmlərində rast gəlinir. 

Bununla yanaşı bədəndə xəstəliyi qızdırılmış şişin və ya maşanın ucu ilə çarpaz 
şəkildə damğalamaqla, “qorxudub qaytarıblar” ifadələrinə rast gəlinir.“Dağ” sözündən 
sonradan “tamğa”-“damğa”, “damğalamaq” sözləri də yaranmışdır. İbtidai azərbaycanlı 
ulduz işığını əvvəlcə “dördxətli” görmüş, yəni üstəgəl şəklində dərk etmişdir. Od dağı, od 
damğası nişanınıulu işığın “sınaraq” üstəgəl şəklini alması kimi düşünmüşlər. Qeyd 

olunanlara əsasən aydın olur ki, ilk xaç dünyaya işıq xətti – od xətti nişanı məzmununda 
gəlmişdir. 

Xaç ayrı-ayrılıqda insanın bir cüt qolu şəklindəiki xətt kimi də mövcuddur. Elektrik 
dirəklərində insanın qol və qılça sümükləri nə üçün mütləq çarpaz şəklində çəkilir? Bu 
özü də ulu odsevərlik adətindən qalmışdır. Mənası “qorxutmaq”, “cızığa qaytarmaq” 
işarəsi kimi ifadə olunur. Bununla bağlı bir sıra xalq deyimləri, məsəllər də yaranmışdır. 
Məs: “ürəyimə dağ çəkmisən”-yəni xaç çəkmisən, yandıran xətt-od çəkmisən. Lakin 
elmbelə bir suala hələ də konkret cavab verməyib. Belə ki, azı 500 min il əvvəlki 
“Azıxantrop” insanları Azıx mağarasındakı “xəlvətdə” gizlətdikləri ayının çənə sümüyünə 
nə üçün iki yerə bölmüş və bir-birinin üzərində məhz çarpaz vəziyyətdə, yəni bu gün 
dediyimiz xaç şəklində qoymuşlar? 

Araşdırmalar bir daha əsas verir ki, “xaç” sözü və “xaç”ın özü Azərbaycanda 
xristianlığın yayılmağa başladığı, onun dünyada ilk dəfə meydana gəldiyi güman edilən 
eramızın I əsrindən (Fələstində) min illərlə əvvəl mövcud olmuşdur. Görkəmli mifoloq 
Mirəli Seyidov da xaç işarəsinin məhz odla bağlı olduğunu və xristianlıqdan çox əvvəl 
mifik təfəkkürdə mövcud olduğunu aşkara çıxarmışdır. 

Ulu babalarımızın həyatına və məişətinə daxil olmuş xaç bu gün də dilimizdə və 
məişətimizdə tez-tez işlənməkdədir. Uzun müddətdən sonra meydana gələn xristianlıq 
isə xaça, öz əzəli od məzmunu ilə əsla uzlaşmayan, tamam başqa, həm də çox dar və  
məhdud məzmun vermişdir. Bildiyimiz kimi o, İsa Peyğəmbərin guya düşmənlər 
tərəfindən çarmıxa çəkilməsinin dini təsvirinə çevrilmişdir. Ancaq düşünməliyik ki, heç bir 
ağıllı millət, xalq öz peyğəmbərinin çarmıxa çəkildiyi əşyaya sitayiş etməz. 

Beləliklə, xaç uzun illər sonra müxtəlif xalqlarda meydana çıxan məna çalarları kimi 
səslənsə də öz ulu kökünü, məna və məzmununu itirməmiş, ondan uzaqlaşmamışdır. 
 
 

Baş müəllim Nahidə Cəfərova 

Lənkəran Dövlət Universiteti 
nahide.ceferova@gmail.com 

 
İstedadlı şagirdlərin formalaşmasında yaş və  

cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması 
 

İstedadın formalaşmasının öyrənilməsi problemə müxtəlif aspektdən yanaşmağı 
tələb edir. Bu mühüm amilin formalaşmasının mexanizmlərinin öyrənilməsi onun 
qabiliyyətlərlə əlaqəsinin hərtərəfli təhlil olunması ilə şərtlənir. Qabiliyyətlər də digər psixi 
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xüsusiyətlər kimi kiçik yaşlardan formalaşmağa başlayır. Qabiliyətlərin formalaşması 
prosesini psixoloji cəhətdən düzgün təhlil etmək və inkişafını şərtləndirmək üçün yaş 
xüsusiyyətlərini hərtərəfli öyrənmək  lazımdır. Yaş dövrlərinə müvafiq olaraq uşaqların 
maraqları, bilik, bacarıq və vərdişləri fərqli şəkildə özünü büruzə verir. Belə ki, kiçik 
məktəbli yaş dövründə şagirdlərdə bütün fənnlərə qarşı marağın olması onlarda 
akademik istedadın inkişafına şərait yaradır. Onların təlim fəaliyyətinə məsuliyyətli 
münasibəti bu prosesdə uğur qazanmalarına imkan verir. Yeniyetməlik yaşı dövründə 
şagirdlərin xüsusi fəallığı və meyllərinin genişliyi, maraqlarının seçici xarakter daşıması 
xüsusiyyətləri müşahidə olunur. Bundan əlavə yeniyetmələrin bədii yaradıcılığa, mütaliə 
etməyə, şeir yazmağa, hekayə yazmağa, hansısa bir model hazırlamağa, kiçik ixtiralar 
etməyə marağı artır. Böyük məktəblilərdə əlavə olaraq özünü şüurlu surətdə tənzim 
etmək meyli əmələ gəlir. Bütün bu xüsusiyyətlərin hamısı şagirdlərdə qabiliyyətlərin 
formalaşmasına imkan yaradır.  

Qabiliyyətlərin inkişafının yaş dövrləri ilə əlaqəsini təhlil edərkən mühüm bir 
cəhətə–  psixi inkişafın qanunauyğunluqlarına diqqət yetirilməlidir. Psixi inkişafın qeyri-

bərabərliyi qanunauyğunluğu ayrı-ayrı yaş dövrlərində psixi inkişafın sürətlənməsi və ya 
ləngiməsi, gözlənilmədən yüksəlməsi və ya geriləməsi ilə müşahidə olunur. Bu cəhət 
şagirdlərin təlimdə öz yaşıdlarından, bəzən hətta böyüklərdən belə çox yüksək nəticə 
göstərmələri ilə fərqlənməyə gətirib çıxarır. Qabiliyyətlərin inkişfı prosesində də həmin 
cəhət aydınlığı ilə meydana çıxır.          

Qabiliyyətlərin inkişafı prosesində senzitiv dövrlərin də özünəməxsus rolu vardır. 
Senzitiv dövrlər qabiliyətlərin inkişafı üçün optimal mərhələni təşkil edir. Ona görə də 
uşaqlarda senzitiv dövrlərin inkişafını izləmək lazımdır. Lakin bir cəhət qeyd olunmalıdır 
ki, senzitiv dövrlər zamanı ayrı-ayrı qabiliyyətlərin intensiv inkişafını həmişə istedad 
əlaməti kimi götürmək olmaz. Senzitiv dövrlər uşaqlarda istedadın inkişafı üçün optimal 
dövr hesab olunsa da, bu dövrdə müşahidə edilən əlamətlər həmişə, gələcəkdə də 
uşağın istedadlı olmasını şərtləndirmir. 

İstedadlı şagirdlərin şəxsiyyətinin öyrənilməsi zamanı onların yaş xüsusiyyətləri ilə 
yanaşı cinsi xüsusiyyətləri də təhlil olunmalıdır. Prof. Ə.Əlizadə şagirdlərin cins-yaş 
xüsusiyyətlərini öyrənmiş və şagirdlərin intellekt səviyyəsi və onun inkişaf məsələlərinin 
öyrənilməsində cinsi fərqlərin nəzərə alınmasının vacibliyini qeyd etmişdir. Həmçinin 
D.B.Elkonin, V.V.Davıdov, K.M.Qureviç, A.N.Leontyev, N.S.Leytes, R.Kon, İ.Kon və 
başqaları şagirdlərin intellektual qabiliyyətlərinin formalaşmasında cins və yaş 
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını vacib sayırdılar. Cins və yaş xüsusiyyətlərinin 
öyrənilməsinin vacibliyi ondan ibarətdir ki, psixi inkişaf qızlarda və oğlanlarda təxminən 
1-2 yaş fərqi ilə şərtlənir. Əsasən  oğlan və qızlar arasındakı fərqlər onların intellektual 
fəaliyyətin müxtəlif sahələrinə meyl etməsində özünü göstərir. Belə ki, qızların əsasən 
humanitar fənlərə, oğlanların isə dəqiq elmlərə, xüsusilə, riyaziyyata maraqlarının üstün 
olması tədqiqatlar əsasında öyrənilmişdir. Riyazi qabiliyyətlərdə fərqlər özünü təxminən 
11-12 yaş həddində göstərməyə başlayır. Bu fərqlər getdikcə bir qədər də artır. 
Ümumiyyətlə, bu sahədə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, oğlanlar əsasən fəza təsəvvürü, 
ixtiyari diqqət və riyazi qabiliyyət tələb edən testlərdə, qızlar isə verbal testlərdə fəal olur, 

üstün nəticə əldə edirlər. Bu son illərdə respublikamızda ali məktəblərə qəbul 
imtahanlarının nəticələrində də özünü göstərir. Belə ki, riyaziyyat fənni üzrə oğlanların 
nəticələri qızlara nisbətən daha üstün olur.  

İstedadın strukturunu psixi proseslər təşkil edir. Bütün psixi hadisələrin fizioloji 
əsası beyin yarımkürələri, beyin qabığı, onun ayrı-ayrı şöbələri ilə əlaqədardır. Bu 
baxımdan intellekt və istedadın cinsi fərqlər üzrə öyrənilməsi zamanı bu istiqamətdə 
təhlillər genişləndirlməlidir. İnsanın fəaliyyətinin, hərəkətlərinin sağ və sol beyin 
yarımkürələri tərəfindən tənzimləndiyi məlumdur. Bu istiqamətdə Koliforniya 
Universitetinin proffessoru Robert Ornsteynin apardığı tədqiqatlar müxtəlif yarımkürələrin 
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idarə etdiyi fəaliyyət növlərinin nə dərəcədə fərqli olmasını bir daha işıqlandırdı. 
Ornsteynin tədqiqatlarına görə sol yarımkürə aşağıdakı əqli fəaliyyət növlərini idarə edir: 

- riyaziyyat, dillər- məntiq, təhlil, yazı, digər analoji fəaliyyət növləri;  
-sağ beyin yarımkürəsi isə müxtəlif fəaliyyət növlərini idarə edir; 
-təxəyyül, rəng qavraması, musiqi, ritm hissi, xəyal etmə, digər analoji fəaliyyət 

növləri. 
Ümumiyyətlə, qabiliyyətlərin inkişafının məhz yaş və cinsi fərqlər aspektində 

araşdırılması istedadlıların vaxtında aşkarlanması işinə çox kömək edir. Bu zaman psixi 
inkişafı şərtləndirən aparıcı fəaliyyət növləri, senzitiv dövrlər, eləcə də orqanizmin fərdi-
psixoloji xüsusiyyətləri ətraflı təhlil olunub öyrənilməlidir. 

 

 

Baş müəllimi Həşim Kəlbiyev  
hesimkelbiyev@box.az 

Lənkəran Dövlət Universiteti  

 

Azərbaycan Respublikası Cənub-Şərq bölgəsinin etnoqrafik və arxeoloji 

cəhətdən öyrənilməsi tarixindən 
 

Tarixi keçmişi mükəmməl öyrənmək üçün hər şeydən əvvəl xalqın istehsal 

fəaliyyətinin hərtərəfli tədqiqi tələb olunur. Bu mənada maddi mədəniyyət bəşər tarixinin 
tərkib hissəsinə çevrilmiş olur ki, ayrı-ayrı xalqların maddi mədəniyyətiniöyrənilməklə 

ümumilikdə dünya tarixi öyrənilir. Beləliklə, biz tarixi keçmişimizi öyrənməkdən ötrü 

Azərbaycanı etnoqrafik  və arxeoloji cəhətdən  dərindən tədqiq etməliyik. Bu tarixi 
etnoqrafiyanın qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri olmaqla ümumazərbaycan 

mədəniyyətinin öyrənilməsinə xidmət edir. 
Tədqiq olunan bölgənin tarixi keçmişinin etnoqrafik və arxeoloji cəhətdən 

öyrənilməsinə gəldikdə isə bölgə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğuna görə 

onun qədim dövr tarixinin ümumazərbaycan tarixi kimi  Mesopatamiya; yunan, assur, 
Roma, Bizans, ərəb və bir sıra orta əsr yerli mənbələr əsasında öyrənilmişdir. Bilavasitə 

bölgədən bəhs edən yerli tarixi əsərlər XIX əsr Azərbaycan tarixşünaslığına daxil olan 

Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlunun “Əxbərnamə” və Səid Əli Kazımbəy oğlunun 
“Cavahirnaməye-Lənkəran” (Səyidiyyə) əsərləridir. Bunlardan savayı XX əsrin 50-ci 

illərindən başlayaraq Azərbaycan xalqının maddi mədəniyyətinin etnoqrafik bölgələr üzrə 

tədqiqi sahəsində mühüm naliyyətlər əldə olunmuşdur. Bəhs olunan dövrdən bu günə 
qədər bölgənin maddi mədəniyyətinin tədqiqinə dair Q.C.Cavadovun, A.N.Mustafayevin, 

Q.T.Qaraqaşlının, Ə.K.Ələkbərovun, M.N.Nəsirlinin, İ.Nərimanovun, Ə.Cəfərovun, 

M.Məmmədovun və digər arxeoloq, etnoqraf və dilçi  alimlərimizin sanballı əsərləri çap 
olunmuşdur.  

Ümumazərbaycan miqyasında əkinçilik texnikasını öyrənməkdən ötrü 
Q.C.Cavadovun “Народная земледельческая техника Азербайджана”əsərinin; xalq 

nəqliyyatı vasitələrini öyrənməkdən ötrü T.M.Kərimovun “Народные транспортные 

средство Азербайджана ХIX -начале   XX вв” adlı əsərinin; bəhs edəcəyimiz bölgənin 
yemək mədəniyyətini öyrənmək baxımından C.M.Ağamalıyevanın “Традиционная пища 

и культура питания населения зоны Талыша ” Q.Ə.Rəcəblinin “Azərbaycanda süd 

məhsullarının hazırlanmasının xalq üsulları”, məqalələrini H.A.Kəlbiyevin “ Lənkəran-
Astara bölgəsinin yeməkləri haqqında ” məqaləsinin, “ Azərbaycanın Cənub-Şərq 

bölgəsinin etnoqrafik xüsusiyyətləri ” adlı kitabı və b. elmi əsərlərin olmasına 

baxmayaraq bu sahədə əsaslı tədqiqat işləri hələ başa çatmamışdır. Deməli, 
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Azərbaycanın bu etnoqrafik bölgəsinin maddi mədəniyyəti  tam əhatəli şəkildə 
öyrənilməmiş, tədqiqatlara hələ də ehtiyac vardır. 

Dövlətimizin sosial-iqtisadi həyatında mühüm yer tutan Respublikanın Cənub-Şərq 

bölgəsi özünün zəngin etnoqrafik, maddi mədəniyyət nümunələri ilə diqqəti həmişə cəlb 
etmiş və etməkdədir. Bu istiqamətdə bölgənin arxeoloji və etnoqrafik abidələrinin tədqiqi 

və içtimaiyyət üçün nümayişi bölgəyə olan turizm maraqlarını artırmaqla yanaşı 
Azərbaycanı zəngin maddi mədəniyyətinin geniş miqyasda tədqiq olunması mühüm 

tarixi əhəmiyyətli hesab oluna bilər. 

 

 

Müəllim Şahin Mehrəliyev 

shahin_75@mail.ru 

Lənkəran Dövlət Universiteti 

 

Əqli geriliyi olan uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı istiqamətində  

işin müasir psixoloji üsullarla təşkili 

 

Elmdə endogen-ekzogen mənşəli əqli gerilik və ya oliqofreniya (yun. oligos-

əhəmiyyəsiz,phren-ağıl zəifliyi mənasını verir) növləri ayırd edilir.İlk növbədə müasir 

elmdə normal intellekt (İQ) göstəricisi ilə əqli gerilik göstəcilərinin(İQ) aşağıdakı 

müqayisəli təsnifatına nəzər yetirək. Çox yüksək intellekt İQ >12, yüksək intellekt İQ 

>115-129,normal intellect İQ>85-114,aşağı intellekt İQ>70-84.  

Əqli geriliyin təsnifatı isə aşağıdakı kimidir: yüngül əqli gerilik debillik İQ > 50-69 (9-

12 yaş göstəricisinə uyğun), orta əqli gerilik imbesillik İQ >35-49 (6-9 yaş göstəricisinə 

uyğun), ağır əqli gerilik aşkar imbesillik IQ > 20-34 (3-6 yaşlı uşağın göstəricisə uyğun), 

ən ağır əqli gerilik idiotiya IQ >20 (3 yaşdan aşağı intellect göstəcisi). 

Mütəxəssislər bildirilər ki,əqli geriliyi olan uşaqlarla aparılan işlərin müsbət nəticələr 

verməsi  üçün tədqiqatçıdan uzun zaman və səbr tələb olunur. Tanınmış rus 

patopsixoloqu S.Y.Rubinşteyn  buna əsaslanaraq qeyd edirdi ki, ən dərin əqli geriliyi 

olan bir insanın belə psixikasını inkişaf etdirmək mümkündür. 

Əqli geriliyi olan uşaqlarda idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi yollarından bəhs 

etməzdən öncə  onlarda baş verən psixi proseslərə nəzər yetirmək lazımdır.İlk növbədə 

onlarda idrak prosesləri sferasında duyğulara daha çoxdiqqət yetirilməlidir. Çünki əqli 

geriliyi olan uşağın normal bir insandan fərqli olaraq  analizatolarında duyğu prosesləri 

çox ləng gedir.Onların ətrafda qavradıqları obyektlərazlıq təşkil edir və eşitmələri də 

məhduddur,sözlərin çoxunu eşitmirlər.Bəzən eşitdikləri sözlərdə bir çoxsəsləri də 

qavramırlar.Ətrafdakı obyektlərdə və şəkillərdə isə rənglərin də çoxunu görmürlər.  Misal 

olaraq  əqli geriliyi olan uşaqpişik şəklinə baxırsa onu dələyə,kompası isə saata 

bənzədəcək.Üçbucağı,rombu,düzbucaqlı fiqurları isə kvadrat kimi görəcək. Müəyyən 

olunmuşdur ki,əqli gerilyi olan uşaqların  psixi proseslərində ən labil inkişafa məruz qala 

bilən qavrayışlarıdır.Əqli cəhətdən geriliyi olan bir uşaqda görmə qavrayışı çox zəif olsa 

da eşitmə qavrayışı digərlərinə nisbətən daha aktiv hesab olunur. Aparılan tədqiqarlar 

göstərmişdir ki,eşitməni inkişaf etdirməklə əqli geriliyi olan uşaqda idrak prosesləri ilə 

yanaşı intellektin inkişafına da ciddi təsir göstərmək mümkündür. 

Son elmi araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, əqli geriliyi olan uşaqlara 

səsli hərəkətlər öyrətməklə onlarda komleks şəkildə psixi proseslərin inkişafına da 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmək mümkündür. Misal olaraq ilk növbədə əqli geriliyi olan 

uşaqda yerə düşən bir əşyanın səsindən onu tanıyıb götürmək vərdişi yaradılmalıdır. Bu 

isitqamətdə xüsusi psixokorreksiya və ya bərpaedici psixoloji  oyunları aparıla bilər. Eyni 

zamanda əqli geriliyi olan uşaqlara mütəmadi şəkildə təbiətdəki quş və heyvan səslərini 
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eşitdirməklə də müəyyən dəyişikliklər yaratmaq olar. Həmçinin əqli geriliyi olan 

uşaqlarda qrafik yazı mədəniyyətini formalaşdırmaqla,onlara verilən müntəzəm 

tapşırıqlarda varaqda karandaşla düz xətt və fiqurlar çəkdirməklə də psixi proseslərin 

inkişafına nail olmaq olur. Əqli geriliyi olan uşaqlara süjetli şəkillər üzrə danışmağı 

öyrətməyin də qeyd olunan istiqamətdə əhəmiyyəti mütəxəssislər tərəfindən əvəzsiz 

hesab edilmişdir. Çünki, şəkillərə uşaqlar böyük maraqla baxmağı xoşlayırlar.Qeyd 

olunan son üsulların kompleks şəkildə əqli geriliyi olan uşaqlarda tətbiq olunması 

onlarda ümumi şəkildə idrak sferasının inkişaf etdirilməsində xüsusi əhəmiyyəti olduğu 

müasir ədəbiyyatlarda vurğulanmaqdadır.Ən son elmi araşdırmalar delfinoterapiyanın da 

əqli geri uşaqların idrak sefrasına müsbət təsiri olduğu müəyyənşləşdirmişdir.Delfinlərlə 

əqli geriliyi olan uşaqları əyani olaraq bir araya gətirmək mümkün olmadıqda sadəcə 

onların səslərini mütəmadi olaraq onlara eşitdirməyin də müsbət təsiri qeyd olunmuşdur. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki,əqli geriliyi olan uşağın söz ehtiyatı çox azdır.Əksər 

sözləri düzgün tələffüz edə bilməməklə yanaşı onların mənasını və izahını da 

bilmirlər.Nitq birbaşa təfəkkürlə bağlı olduğundan əqli geriliyi olan uşaqlarda nitqin 

inkişaf etdirilməsi çətin və uzun zaman aparsa da təfəkkürün qismən də olsa inkişafına 

xüsusi təsir göstərir.Bu istiqamətdə onlara təqdim olunan şəkilləri bir-bir göstərməklə 

orada təsvir olunanların adlarınıöyrətməyə çalışmaq lazımdır. 

Təfəkkür ətraf aləmin ən yüksək səviyyədə psixikada əks olunmasıdır.Təfəkkür 

vasitəsilə insanın düşünə bilmək bacarığı ilə birgəhadisələrin və obyektlərin düzgün 

qiymətləndirilməsi baş verir.Canlı nədir,cansız nədir, onlar arsındakı fərqləri 

müəyyənləşdirmək təfəkkür sayəsində mümkünləşir.Bu istiqamətdə əqli geriliyi olan 

uşaqlarda təfəkkürün inkişaf etdirilməsi üçün əşyaların təsnifi,artıq olan əşya və 

hadisələrin ardıcıllığı üsullarından da istifadə etmək olar.Eyni zamanda aparılan müasir 

araşdırmalarda onlara obyektlər arasında oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməyi 

öyrətməyin də müsbət nəticələri olduğu üzə çıxmışdır.Əqli geriliyi olan uşaqlar 

ümumiləşdirməyi öyrənə bilirlər amma sağlam insanlara nisbətən ləng öyrənirlər.Bunun 

üçün uzun bir zaman lazımdır. 

Hafizə əqli geriliyi olan uşaqlarda çox ləng inkişaf edir. Onlar gördüklərini çox gec 

yaddaşlarında saxlayırlar və tez də unurdurlar.Əqli qeri uşaqlar uzun müddət diqqətlərini 

bir obyektdə və hadisədə cəmləşdirə bilmirlər.Onların diqqətləri qısamüddətli və tez bir 

zamanda mərkəzləşir və tez də sönür. 

Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, əqli geriliyi olan uşaqlarda sadə təlim vərdişləri 

yaratmaq mümkündür. Bunun üçün 3 xətli dəftərdən istifadə edilir.Belə dəftərlərdə əqli 

geriliyi olan uşağa yazı yazdırmaq onların əqli inkişafında yüksək effektiv nəticələr əldə 

olunmasına səbəb olduğu qeyd olunur. Həmçinin belə uşaqlarda sadə əmək vərdişlərini 

də yaratmaq mümkündür. Bu istiqamətdə onlara paltarlarını özləriningeyinməsi, 

düymələrini bağlaması, kağız kəsməyi,evi təmizləməyi, yemək yediyi qabı yumağı 

öyrətməklə yanaşı, iki əllə işləməkləri üçüntorpaqda və məişətdəki işlərə cəlb etmək 

olar. 

Şəxsiyyət özünü anlayan, öz hərəkətlərini başa düşən və analiz edən, daima 

inkişaf edən, yetkin biri kimi səciyyələndirlir. Bu səbəbdən əgər əqli geriliyi olan bir uşaq 

xüsusi bir məktəbdə təhsil alırsa, orda lazım olan təlim və tərbiyəni ala bilirsə, onun 

gələcəkdə normal bir insana çevrilə bilməsi şansı artır.Müasir psixologiya elmi təlimi 

birbaşa şəxsiyyətin formalaşması və inkişafında başlıca amil hesab edir. Ona görə də 

fərqi yoxdur uşaq normal olsun və yaxud  problemi olsun, əgər uyğun proqrama əsasən 

təlim və tərbiyə olunursa, şəxsiyyətinin formalaşması da mümkünləşir. Bu xüsusda 

Azərbaycanın tanınmış psixoloqu prof. Ə.Əlizadə qeyd edirdi ki,təlim və inkişaf 

problemini bu müstəvidə araşdıranda, o mahiyyətcə təlim və əqli inkişaf problemi kimi 

meydana çıxır. 
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Əqli geriliyi olan uşaqlarda qismən və ya müəyyən qədər idrak proseslərinin inkişafı 

istiqamətində intellektual göstəricilərinin yüksəldilməsi üçün aparılan müasir elmi 

tədqiqatlar və eksperimentlərdə müşahidə olunmuşdur ki, belə uşaqlarla aparılan sosial-

psixolojipsixokorreksiya üsulları ilə yanaşı böyük və kiçik motorik məşqlərdən də istifadə 

etdikdə ciddi şəkildə müsbət nəticələr əldə etmək olur. Həmçinin əqli geriliyin 

azaldılması və idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi üçün koqnitiv və sosial yönümlü 

oyun psixokorreksiya üsullarından da istifadə etmək olar. 

 
 

Müəllim Təranə Təhməzova  
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Gənclərin müstəqillik tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi xüsusiyyətləri 
 

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Ümumtəhsil  və ali məktəbləri qarşısında son 
dərəcə böyük şərəfli vəzifələr durur. Müasir gənclərimizə Azərbaycan mənəviyyatı, 
Azərbaycan mentaliteti, dili, ədəbiyyatı, maddi və mənəvi sənətimiz barədə dərin və 
hərtərəfli biliklər verməli, yetişən gənc nəsildə mənəviyyat və mədəniyyət hisslərini 
formalaşdırıb müstəqil tərbiyə etməliyik. Ümummilli lider Heydər Əliyev məhz bu 
məsələlər barəsində çox dəyərli fikirlər söyləmiş və təhsilimizin qarşısında böyük 
vəzifələr qoymuşdur və demişdir : “Gənclərimiz milli ruhda müstəqil tərbiyə olunmalıdır, 
bu gün gənclərimiz müstəqil olaraq, vətənpərvərlik hisslərinə malik olmalı, vətənin, 
Dövlətin, torpağın qorunub saxlanmasına, onun qədrinin bilinməsinə qadir olmalı, 
çətinliklərə dözməyi bacarmalıdır.  

Gənclərimizin müstəqillik tərbiyəsi təkcə ana dili, tarix, fənləri ilə deyil, pedaqogika, 
psixologiya fənlərinin tədrisi zamanı da xüsusi diqqət yetirilən mövzulardandır. 

Yaşadığımız dövr gənc nəsli  kiçik yaşlardan hərbi ruhda böyütməyi tələb edir. 
Gənc nəsli psixoloji və mənəvi baxımdan hərbi həyata hazırlamaq lazımdır. 2 fevral 
1996-cı ildən başlayaraq, Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Gənclər forumlarının 
keçirilməsi, ölkədə Gənclər gününün qeyd olunması gənclərimizin problemlərinə yönələn 
fərman və sərəncamların verilməsi, onların dövlət quruculuğuna cəlb olunması, müvafiq 
qanunların qəbulu deyilənləri reallığa çevirdi. Bu gün təhsilimizin, elmin və Azərbaycan 
dövlətçiliyinin inkişafı gənclərimizin əlindədir, onlara etibar olunub. Azərbaycan gəncliyi 
demək olar ki, 1988-ci ildə xalq azadlıq hərəkatının başlanması dövründən müstəqillik 
hərəkatının ön sıralarında gedərək öz aralarında olan fərqlərdən, müxtəlif siyasi 
baxışlardan asılı olmayaraq böyük siyasi fəallıq nümayiş etdirir. Məlumdur ki, ordu 
gənclərdən ibarətdir. Bu gün ölkəmizin idarə olunması gəncliyin əlindədir. Bütün bunlar 
göstərir ki, yüksək mənəviyyatı olan gənclərimiz Azərbaycan gəncliyi cəmiyyətin 
inkişafında fəal sosial təbəqəyə çevrilmişdir. Əsası Ümummilli lider H.Əliyev tərəfindən 
qoyulan dövlət gənclər siyasətinin Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan gəncləri ictimai-siyasi, 
sosial-mədəni , elm, təhsil, quruculuq və digər sahələrdə çox fəal iştirak edirlər. 
Gənclərlə iş sahəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin inkişafına təkan verir. 
Respublikada fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları, ictimai birliklər ölkəmizdə vətəndaş 
cəmiyyətinin qurulmasında fəallıq göstərirlər. Bu gün fəxrlə deyə bilərik ki, Azərbaycan 
gəncliyi böyük uğurlara imza atıb, idman, elm, təhsil sahəsində bütün dünya təhsili ilə 
inteqrasiya olunaraq, böyük nailiyyətlər əldə edir. Azərbaycan adını, bayrağını daha uca 
zirvələrə davamlı olaraq qaldırmaq üçün hər bir Azərbaycan gəncinə kömək və qayğı 
göstərməliyik. Tədris etdiyimiz pedaqogika və psixologiya fənləri vasitəsilə gənclərimizə 
milli-vətəndaşlıq hisslərini aşılamalıyıq.  
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Sinifdənxaric tərbiyə prosesində islami dəyərlərdən istifadə 
 

Hər bir vərdiş və xarakter insan taleyində xüsusi rola malikdir. İstənilən duyğu və 
düşüncə də bunlara təsir göstərir. Bu səbəbdən də hər bir insanın xarakteri davamlı 
dəyişilməkdə – ya inkişafa doğru irəliləməkdə, ya da tənəzzülə doğru süqut etməkdədir. 
Şəxsiyyətin gücləndirilməsi üçün atılan ilk addım isə daxili potensialı aşkar edib, ondan 
yararlanmağın yolları ilə tanış olmaqdır. 

Insanın mənəvi inkişafı onun bütün həyatı boyu baş verir. Lakin əsas mənəvi 
cizgilər kiçik yaş dövründə formalaşmağa başlayır. Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, 
kiçik məktəb yaşı dövründə aşılanmış keyfiyyətlər gələcək həyat tərzinin məhz əsas 
təməl daşı ola bilər. Hələ kiçik yaşlarından uşaqlara aşılanan mənəvi dəyərlər onların 
həyatını zinətləndirib, şəxiyyətlərini kamilləşdirməyə xidmət etməlidir.  

Bu prosesdə məktəbin və müəllimlərin, xüsusən ibtidai sinif müəllimlərinin üzərinə 
böyük məsuliyyət düşür. Lakin untumaq olmaz ki, tərbiyə işi təkcə tədris prosesi ilə 
məhdudlaşa bilməz.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində tədris prosesi ilə yanaşı sinifdənxaric 
tərbiyə işlərinin də əhəmiyyəti əvəzedilməzdir. Çoxşaxəli və zəngin proses olan 
sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdlərin yuxarıda qeyd olunmuş daxili potensialının aşkar 
edilməsi və onların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi işini həyata keçirmək 
daha da real xarakter alır. Ona görə də hər bir müəllim bu imkanlardan maksimum 
yararlanmağa çalışmalı, tərbiyənin bütün üsul və vasitələrindən istifadə edərək zəngin 
mənəvi keyfiyyətlərin şagirdlərə aşılanmasına nail olmağa çalışmalıdır. 

Sinifdənxaric tərbiyə işlərinin müxtəlif formaları vardır ki, bunlardan əxlaqi 
söhbətlər, Kiçik həcmli kitabların, kitabçaların mütaliəsi və müzakirəsi,mənəvi tərbiyəyə 
həsr edilmiş oyunlar, cizgi filmlərinə baxış və s. mövzu baxımından diqqəti cəlb edir. 

Hər bir tərbiyəçi, hər bir müəllim tərbiyəetmə prosesində dini ehkamlara müraciət 
etməyi unutmamalı, hətta bu məsələni əsas istiqamət kimi diqqət mərkəzində 
saxlamalıdır. Nəzərə alsaq kimi Pedaqogika elminin əsas mənbələrindən olan İslam 
dininin müqəddəs kitabı Qurani-Kərim ən böyük mənəvi-əxlaqi dəyərləri özündə əxz edir 
o zaman fikirlərimiz öz təsdiqini tapmıs olar. 

Islam dinində bütün yaş dövrləri üçün mənəvi tərbiyə probleminə əsaslı şəkildə 
dəstək olacaq fikir və ideyalar mövcuddur ki, bunlar hələ elmi pedaqogika 
yaranmamışdan çox-çox əvvəllərdən insanların istinad yeri olmuşdur.  

Məlumdur ki, bütün dinlər cəmiyyətdaxili münasibətlərin tənzimlənməsinə, mənəvi 
dünyanın kamilləşməsinə xidmət etmişdir. Lakin İslam dini tarixən yaranmış dinlərin ən 
mükəmməli, ən alisidir. İslam dini yaranışı və varlığı ilə zülmətlərə nur saçan parlaq bir 
günəşə çevrilmişdir. İslam bütün istiqamətlərdə şəxsiyyətin mənəvi kamilliyə çatmasına 
xidmət etmişdir.  

İslama görə yaranmışların əşrəfi olan insan məhz tərbiyə sayəsində onu yer üzünə 
bəxş edən Tanrıya yetişəcəkdir.  

İslamda uşağın tərbiyəsinə ana bətnindən başlamaq tövsiyə edilir. Buna görə də 
haqlı olaraq İslamda tərbiyəni iki dövrə ayırırlar: Tədbiri dövr və tətbiqi dövr.  

Mövzuda sözügedən uşaq tətbiqi dövrün artıq müəyyən mərhələsini adlamış 
uşaqdır. Artıq təlim-təhsil fəaliyyəti ilə tanış olmuş, cəmiyyətin fəal bir parçasına 
çevrilmiş bir insanın mənəvi tərbiyəsindən söhbət gedir.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin sinifdənxaric tərbiyə işlərində İslami dəyərlərdən istifadə 
barədə danışdıqda Məhəmməd peyğəmbərin hədisləri diqqəti xüsusilə cəlb edir. Bu 
hədislər böyük tərbiyəedici imkanlara malikdir. O, ilk növbədə uşaqların valideynlərə 
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hörmət və ehtiram ruhunda tərbiyə olunmasını tövsiyə edirdi: “Ata-ananıza hörmət edin 
ki, övladlarınız da sizə hörmət etsinlər”. Peyğəmbərin kəlamlarında vətənpərvərlik 
hissləri, əməyə və əmək adamlarına hörmət və məhəbbət, qonaqpərvərlik, dosta 
sədaqət, düzlük və doğruluq, şərəf və ləyaqət, böyüklərə hörmət,  aşılanır. Bu kəlamlar 
aydın və anlaşıqlı dildə olduğu üçün şagirdlərin şüuruna əsaslı təsir gücünə malikdir.  

Peyğəmbər elmli olmağı ən vacib məsələ hesab edərək deyirdi ki, “Elmin dalınca ol 
beşikdən qəbrə qədər”. 

Qurani-Kərim Hz. Əlinin kəlamlarında və digər islam alimlərinin ideyaları kamil 
insan obrazının formalaşmasına xidmət etmişdir. Sağlam cəmiyyət yaradılması İslam 
dininin yaradılışının qayəsi olmuşdur və bu cəmiyyətin yaradılması doğru-düzgün tərbiyə 
edilmiş şəxsiyyətlər vasitəsi ilə mümkündür.  

Azərbaycan xalqı bütün dövrlərdə milli mənəvi dəyərlərə, zəngin əxlaqi 
keyfiyyətlərə malik olmuşdur. Bu dəyərlərin böyüməkdə olan nəsillərə ustalıqla 
aşılanması müəllimlərdən böyük məsulliyyət tələb edir. Artıq əsrlərdir ki, İslami dəyərlər 
xalqımızın dəyərlərinə çevrilmiş və tərbiyə sistemində böyük əhəmiyyət kəsb 
etməkdədir.  

Hər bir ibtidai sinif müəllimi tədris prosesində, eləcə də sinifdənxaric tərbiyə 
işlərində şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin həyata keçirilməsində İslami dəyərlərdən 
faydalanmağı bacarmalıdır. Lakin bilmək vacibdr ki, görülən bu və ya digər işlər ailə ilə 
qarşılıqlı əlaqə zəminində aparılmalıdır. Dərsdə və sinifdənxaric tədbirlərdə tətbiq 
olunmuş proseslər zamanı tərbiyə olunmuş hər bir müsbət mənəvi keyfiyyət ailədə də 
möhkəmləndirilməlidir. Valideyn və eləcə də müəllim unutmamalıdır ki, uşaq kiçik 
yaşında mükəmməl tərbiyə edilərsə, daş üzərinə yazılan yazı kimi olar və asan-asan 
silinməz. 
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Azərbaycan şəhərləri XVIII əsrin birinci otuz ilində 
(Con Bel və İohan Qustav Gerberin müşahidələri əsasında) 

            
 XIII əsrin birinci otuz ilində bütün Yaxın və Orta Şərq ölkələri kimi Azərbaycn da 
ümumi iqtisadi böhran və tənəzzül vəziyyətində idi. Lakin Azərbaycanın Xəzəryanı 
şəhərləri Xəzər dənizinin ticarəti hesabına nisbətən yaxşı durumda idilər. XVIII əsrin 
əvvəllərində Azərbaycana səyahət etmiş Con Bel və İohan Qustav Gerberin 
"Səyahətnamə"lərindəki məlumatlar də bunu təsdiq edir.     
 Eyni adlı sultanlığın mərkəzi olan Dərbənd şəhərini səyyahlar  çox 
möhkəmləndirlmiş bir qala kimi xarakterizə edirlər. Lakin burada təbii şəraitə görə 
gəmilər sahilə çox da yaxın üzə bilmirdilər. İ.Gerberin verdiyi məlimata əsasən 
müvəqqəti rus işğalı dövründə I Pyotr Dərbənddə layihə üzrə liman inşa olunmasını əmr 
etmişdi. 1723-cü ildə Həştərxanda ticarət kompaniyasının təsis olunması Xəzərsahili 
şəhərlərə, o cümlədən Dərbənddə də ticarətin inkişafına yardım göstərmişdi. 
Dərbənddən Həştərxana xam ipək, emal olunmuş ipək parçalar və başqa mallar 
aparılırdı. Dərbənd sakinlərinin hamısı müsəlman və şiəməzhəbdirlər. Türk, tatar və  fars 
sözlərindən qarışıq olan dildə (yəni Azərbaycan türkcəsində - A.İ.) danışırlar, ruhanilər 
təmiz farsca yazırlar. Dərbənd sakinlərinin əksər hissəsi döyüşçü idi. Min süvari və iki 
min piyada toplamaq mümkün idi. Onlar məvacib alırdılar, eləcə də əkin yerləri vardı və 
mal-qara da saxlayırdılar. Bağçılıqla daha çox məşğul olurdular. İ.Gerber dərbəndlilərin 
çox sədaqətli və xeyirxah olduqlarını yazırdı. 
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Dərbənddən bir qədər cənubda yerləşən Niyazabad haqqında məlumat verən 
İ.Gerber Şirvan üsyanına qədər burada yerli tacirlərlə Rusiya və Dağıstan tacirləri 
arasında intensiv ticarətin getdiyini bildirirdi. Həmçinin bu ticarətdən Şirvan 
bəylərbəyliyinin böyük məbləğdə gəlir götürdüyünü qeyd edirdi.  

Şəhərlər arasında Bakı daha əlverişli mövqeyə malik idi. Bakı karvan yollarının 
üstündə yerləşməklə yanaşı, həm də Xəzərin ən böyük limanı olduğundan bura tacirləri 
cəlb edirdi. İ.Gerberin təbirincə "orta böyüklükdə, lakin möhkəm" şəhər olan Bakı 
şəhərində  rus qoşunları ciddi müqavimətlə üzləşmişdilər. Səyyahların məlumatına görə 
Bakıda xəzinənin başlıca gəlir mənbələri neft və duz mədənləri idi. Duzu şəhərətrafı 
göllərdən toplayır, nefti isə şəhər qırağında əllə qazılmış quyulardan hasil edirdilər. Neft 
Səfəvi dövlətinin bütün ərazisinə, habelə dəniz yolu ilə qonşu ölkələrə daşınırdı. Bakıda 
olmuş bütün səyyahlar Bakının Xəzər dənizi ətrafında əlverişli liman şəhəri olduğunu 
qeyd edirdilər. Bu isə Bakı şəhərini Xəzəryanı ərazilərdə ən böyük ticarət mərkəzinə 
çevrilməsinə şərait yaratmışdı. Bakıdan duz, neft ilə yanaşı xam ipək və ipək parçalar da 
ixrac olunurdu.  

Azərbaycanın digər mühüm şəhəri Şamaxı Şərqdən Qərbə və Cənubdan Şimala 
gedən karvan ticarət yollarının qovşağında yerləşirdi. C. Bel Şamaxı şəhəri haqqında 
qiymətli məlumatlar verir. O yazırdı: “Şamaxı şəhəri qırxıncı şimal enliyində yerləşir. 
Qədimdə o, Midiyanın bir hissəsini təşkil edirdi. Hazırda isə Şirvan adlanan böyük bir 
əyalətin paytaxtıdır. Şəhər dağın cənub ətəyində amfiteatr şəklində salınmışdır. O 
(Şamaxı), böyükdür, lakin canişinin, hakimin və bəzi varlı tacirlərin evlərindən başqa 
(şəhərdə) evlər pis tikilmişdir. Şamaxının havasının çox gözəl olduğunu yazan C.Bel 
yerli əhalinin türk dilində danışdığını xüsusi qeyd edir.  

Azərbaycanın cənubunda ən böyük şəhər Təbriz idi. Bu şəhər əlverişli coğrafi 
mövqeyinə görə hələ qədimdən Yaxın və Orta Şərqin ən mühüm ticarət mərkəzlərindən 
biri idi. Uzun müddət müxtəlif Azərbaycan feodal dövlətlərinin yarandığı müddətdə, həm 
də yarım əsr Səfəvi dövlətinin mərkəzi olmuş Təbriz, paytaxt İsfahana köçürüləndən 
sonra da dövlətin ən mühüm ticarət – sənətkarlıq mərkəzi idi. Təbriz əhalisinin sayına 
görə də Səfəvi dövlətində və regionda ilk yerlərdən birini tuturdu. A.Volınski ilə eyni 
vaxtda Təbrizdə olmuş C.Bel yazır ki, Təbriz əyalətin ən böyük şəhəri və xanın 
iqamətgahı olub çox böyükdür və xeyli əhalisi var. O, Tavr dağı ilə əhatələnmiş münbit 
vadidə yerləşir. Şəhərdə hələ də əzəmətinin nişanəsi olan qədim tikililərin qalıqları 
görünürdü. Onların içərisində məscidə çevrilmiş qədim məbəd də vardı. Onun tavanını 
çoxlu porfir sütunlar saxlayırdı, bəzilərinin rəngi yaşıla çalırdı, digərləri qızılı çaları olan 
müxtəlif rənglərdə idi. Ölçüləri çox dəqiqdir. C.Bel onların gözəlliyini təsvir etməkdə 
çıtinlik çəkdiyini yazır. 

C.Bel yazırdı ki, Təbrizdə küçələr dar və əyri-üyrüdürlər, evlər əsasən çiy kərpicdən 
tikilib, bəylərbəyinin və bir sıra yüksək rütbəli məmurların evləri daşdan inşa olunub və 
kifayət qədər gözəl görkəmləri var. Evlərin damları yastıdır, döşəmələrə xalılar və 
ayaqaltılar sərilir. Əsilzadə şəxslərin evlərinin ön həyətində sütunlar  dördbucaqlı 
kərpicdən hörülmüş müxtəlif güllərlə əkilərək bəzədilmişdir. 

Azərbaycanın bir çox şəhərləri, xüsusən də Dərbənd, Niyazabad, Şamaxı, Təbriz, 
Bakı və başqaları karvan yollarının düyün nöqtələri idilər. Bəhs edilən dövrdə Səfəvi 
dövlətinin ağır tənəzzül keçirməsi, üsyanlar və iğtişaşlar, xarici dövlətlərin - Rusiya və 
Osmanlı imperiyasının hərbi müdaxiləsi iqtisadiyyata ağır zərbə endirsə də 
Azərbaycanın zəngin təbiəti, Avropa ilə Asiya arasındakı əlverişli coğrafi mövqeyi belə 
ağır vaxtda da ticarət üçün şərait yaradırdı. Ticarət əsasən şəhərlərdə aparıldığı üçün 
karvan yolları da şəhərlərdən keçirdi. Bu və ya digər şəhərlərdən bir deyil, bir neçə 
karvan yolu keçirdi. Şəhərlərdə xarici tacirlərin qalması üçün karvansaralar mövcud idi. 
Onlar bəzən çox iri olurdular. C.Bel düşdüyü karvansaraların birində 500 adam qaldığını 
yazır. Karvansaraları mühafizəçilər qoruduğundan onlar təhlükəsiz idi. 
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Müəllim Şahvələd Rzayev 
Lənkəran Dövlət Universiteti 

 
Bəhruz Kəngərlinin Azərbaycan incəsənətində yeri 

 
Bəhruz Kəngərli 1892 - ci ildə Naxçıvan şəhərində  anadan olmuşdur. Rəssamın  

anası o, hələ körpə ikən vəfat etmişdir. Məhkəmədə tərcüməçi vəzifəsində işləyən atası 
Şirəli bəy dövrünün qabaqcıl ziyalısı kimi tanınmışdır. Gimnaziyada təhsilı almış Şirəli 
bəy fars və rus dillərini mükəmməl bilmiş, Şərq və Avropa ədəbiyyatı ilə yaxından tanış 
olmuşdur.  

B.Kəngərli atasının evə gətirdiyi bədii ədəbiyyat və şəkilli kitablardan faydalanır, 
kiçik yaşlarından rəsm çəkməyə maraq göstərir. Şəkillərin surətini çıxarmaqla məşğul 
olur, rus dilini öyrənərək özünün bilik səviyyəsini artırmağa çalışır. 

Atasının abunəçi olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalı Bəhruzun həyatında mühüm rol 
oynayır. Belə ki, bu şəkilli jurnal kiçik Bəhruzun  mənəvi aləminə qida verir. O, jurnalda 

dərc olunan felyetonlarla tanış olur, məzəli şəkillərin üzünü çıxarmaqla rəssamlıq 
sənətinə daha dərindən bağlanır. Bu ilk vərdişlər Bəhruzun bu sənətə sevgisini 
gücləndirir. Odur ki, B. Kəngərli 1910 - cu ildə Tiflis rəssamlıq məktəbinə daxil olur və 5 
illik təhsilini başa vurduqdan sonra 1915-ci ildə Naxçıvana qayıdır.  

Bəhruz Kəngərlinin təhsil illərində çəkdiyi akademik rəsmlərin nümunələri bizə gəlib 
çatmışdır. Onun karandaş, kömür, sulu və yağlı boyalarla işlədiyi bir sıra rəsmlər, o 
cümlədən qədim Yunan və Roma incəsənətinin şah əsərlərindən sayılan “Apollonun 
başı”, ”Laokoon”, Mikelanjelonun - “Qanadlanmış qul” kimi rəsmlərinin surətlərini 
çıxarması böyük sənət nümunələridir. Bunlar gənc rəssamın naturadan işləyib sərbəst 
rəsm vərdişinə yiyələndiyini göstərir.      

Hələ tələbə ikən 1914-cü ildə Naxcıvanda onun ilk fərdi sərgisi təşkil olunur. Bu 
sərgi sənətsevərlərin diqqətini cəlb etmiş, rəğbətlə qarşılanmış, onun rəsmləri  haqqında 
o dövrün mətbuat səhifələrində maraqlı yazılar dərc olunmuşdur. Qabaqcıl ziyalılar 
sərgini yüksək qiymətləndirərək Bəhruzun bundan daha artıq, daha mükəmməl rəsmlər 
yaratmaq iqtidarında olduğunu söyləmiş və buna yəqinliklə inandıqlarını bildirmişlər.     

B. Kəngərlinin sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti  gərgin ictimai - siyasi, təzadlı illərə, 
xüsusilə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi  təcavüz və terror 
əməliyyatlarının baş verdiyi dövrə təsadüf etmişdir. Rəssamın həmin mövzulara həsr 
etdiyi rəsmlər kəskin sənədli ittihamnamə vüsətinə malikdir. Xüsusilə “Qaçqınlar” rəsm 
silsiləsi zamanın ictimai ziddiyyətlərini əks etdirən realist ümumiləşdirmə qüvvəsi ilə 
səciyyələnir. “Qaçqın oğlan”, ”Qaçqın xanım”, ”Qaçqın uşaqlar”, ”Naxçıvan xərabələri” 
kimi rəsmlər ideya - bədii məzmuna görə həssas ürəkli, humanist rəssamın milli qırğın, 
ədavətə, ictimai ədalətsizliklərə qarşı etirazı kimi səslənir. 
 

 
Doktorant Ülkər Hüseynova  

Lənkəran Dövlət Universiteti 

  
XX Əsrin 20-ci illərində Azərbaycan SSR-də 

sovetləşməyə qarşı mübarizə 
 

1925-ci ildə RK(b) P-nin XIV  qurultayı (qurultayda partiyanın adı dəyişdirilərək ÜİK 
(b) P adlandırıldı) sənayeləşdirmə xətti elan etdi. 

Qafqaz Ordusu komandanlığından 2-ci Qafqaz atıcı diviziyası komandirinə verilən 
22 noyabr 1922-cı il tarixli əmrdə dərhal Zəngəzur qəzasının Sofyan-Xanlıq rayonunda 
alaylıların silahlı dəstəsinin məhv edilməsi tələb olunurdu. 
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2-ci Qafqaz atıcı diviziyasının qərargahının əməliyyat hissəsinin əlahiddə Qafqaz 
diviziyası qərargəhına göndərdiyi 13 noyabr 1922-ci il tarixli məlumatda deyilirdi ki, 
alayların silahlı dəstəsinin 150 daimi üzvü var, lakin lazım gələrsə bu rəqəmi 300 nəfərə 
catdıra bilərlər.  

Zaqafqaziya Fövqəladə Komissiyanın nəzdindəki qoşunların qərargahının Əlahiddə 
Qafqaz Ordusu qərargahına göndərdiyi 4 noyabr 1922 il tarixli əmrdə deyilirdi ki 
“quldurluğun ləğvini” Zaq FK-nin qoşunlarına tapşırmaq planlaşdırılır, buna görə də tələb 
olunur ki, ƏQO qərargahı “quldurluğa” qarşı mübarizə üçün ayırdığı dəstələr və hissələr 
haqında təcili məlumat versin. 

Əlahiddə Qafqaz Ordusunun qərargahının əməliyyat şöbəsinin 1922-ci ilin 
noyabırın 3 tərtib etdiyi hesabatda deyilirdi ki, oktyabırın 29-da Nehrəm stansiyasından 
göndərilmiş 25 hərbçidən ibarət kəşfiyyat dəstəsi Naxçıvan şəhərindən on verst 
Cənubda Qızıl Vəng rayonunda 15 nəfərlik silahlı dəstə ilə rastlaşmış, dəstə üzvləri 
təslim olmaqdan imtina edərək atəş açmışdılar. Kəşfiyyat dəstəsinin rəisi tağım 
komandiri Nexayev öldürülnmüş, silahlı dəstə isə aradan çıxmışdı. Hesabatda daha 

sonra deyilirdi ki, oktyabırın 20-də, Cəbrayıldan 20 verst qərbdə yerləşən Qazan Zəmi, 
Maşanlı və Tumaslı kəndlərinin sakinləri ərzaq vergisi toplanmasına etiraz əlaməti 
olaraq üsyan qaldırmış, alaylı tayfası da onlara fəal dəstək vermişdi. Üsyanı yatırtmaq 
üçün oktyabırın 21 Karyagindən 70 tüfəngçi, 6 pulemyotdan ibarət sərhəd dəstəsi Xanlıq 
kəndinə yönəlmiş buradan dəstənin bir hissəsi şimala – Padar kəndinə, Başarak kəndinə 
yönəlmişdi, dəstənin qalan hissəsi isə Xanlıq – Veysəlli nahiyəsini nəzarət altına 
almışdır. Maşanlı və Qazanzəmi kəndləri yanında 9 nəfər itki verən üsyançılar Tumaslı 
kəndinə çəkilmişdi. Sonda 20 nəfər itki verən üsyançılar Arazı keçərək İran ərazisinə 
daxil olmuşdular.  

Oktyabırın 30-da 25 nəfərdən ibarət atlı silahlı dəstə Kərxulu – Qaradərə 
(Cəbrayıldan 10 verst cənubi- şərqdə) ot arabalarını mühafizə edən əsgərlərə hücum 
etmişdi. Qeyd edək ki, 20-ci illərdən başlayaraq mövcud olan ənənəyə görə sənaye 
inkişafı məsələləri və hər şeydən əvvəl, neft sənayesinin inkişafı Bakı partiya təşkilatının 
təsir dairəsində idi. Çünki Moskva yalnız əsasən qeyri-azərbaycanlılardan təşkil olunan 
Bakı partiya təşkilatına özünün Azərbaycanda dayağı kimi baxırdı. 

Əksər azərbaycanlı kommunistlər Moskvanın müstəmləkəçi siyasət yeritməsi, 
dünya inqilabi və sosializm cəmiyyəti qurulmasının cəfəngiyat olmasını, hakim rejimin 
qəddar diktatura olmasını dərk edirdilər. Bəziləri belə  hesab edirdilər ki, daxili və xarici 
çətinliklərin yaranması Mərkəzi hakimiyyəti onlara verməyə məcbur edə bilər. Digərləri 
hesab edirdilər ki, silahlı üsyan və SSRİ-nin hər hansı Avropa dövləti ilə müharibədə 
məğlubiyyəti çıxış yolu olacaqdır.Bolşevizm prinsiplərini inkar edən “təmayülçülər” sovet 
demokratiyasını, zəhmətkeşlər üçün demokratiyanı əsas götürürdülər. Müsavatçılar isə 
geniş demokratiyanı əsas götürürdülər. 
 
 

Doktorant Leyla Zeynalova  
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

 
Azərbaycan kulturoloji düşüncəsində bayram və mərasim 

anlayışlarının mənşəyi barədə 
 

Xalqların dünyagörüşünü, tarixə baxışını, etnik-psixoloji mühitini, istək və arzularını, 
bir sözlə, mənəvi aləmini özündə əks etdirən bayram və mərasimlər bütövlükdə onu 
yaradan etnosun milli sərvəti, mənəvi xəzinəsidir. Hər bir xalqın tarixində onun milli-
mənəvi dəyərlərini əks etdirən mühüm mərasim ənənələri vardır. İctimai-sosial 
mövcudluğun zəruri şərti və yalnız insanlığın spesifik ifadəsi olan bu mərasimlər lap 
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qədim dövrlərdən başlayaraq bütün cəmiyyətlərdə və mədəniyyətlərdə mövcud 
olmuşdur. Mərasimlər xalqın tarixini, onun sosial-iqtisadi və mənəvi təkamülünü, təbiətə 
və cəmiyyətə münasibətini, dünyagörüşü və ictimai şüurunun yetkinlik səviyyəsini 
göstərən sosial-bədii hadisə, sosial-mənəvi fenomendir.  

Digər xalqlar kimi azərbaycanlılar da tarixən yaratdığı mənəvi sərvətləri müasir 
dövrümüzə qədər qoruyub saxlaya bilmişlər. Tədqiqatlar göstərir ki, qədim mərasimlərdə 
xalqımızın ictimai-siyasi baxışları, bədii-emosional hiss və duyğuları cəmləşmişdir. 
Həmin mərasimlərdə müxtəlif fikirləri ifadə edən bədii xalq oyunlarımız, rəqslərimiz, 
nəğmələrimiz poetik yadigarlarımız qorunub saxlanılmışdır. Bu mədəni nümunələr indi 
də mənəvi həyatımızı zənginləşdirir, milli ruhumuzu, mənliyimizi tərənnüm edir. 
Mərasimlərdə Azərbaycan xalqının dünyagörüşü ilə bağlı təsəvvürləri – rəmzi atributlar, 
mərasim modelləri, arxetiplər və s. öz əksini tapmışdır. Ona görə də burada müəyyən 
ümumi məzmun formalaşır ki, bu da bütün incəsənəti mərasim ətrafında birləşdirir. 

Deməli, insanların əmək, birgəyaşayış, ailə-məişət qaydaları qədim dövrlərdən 
başlayaraq bilavasitə xalq adət və ənənələri, mərasim və ayinləri, əyləncə və oyunları ilə 
bağlı olmuşdur. Folklorla sıx bağlı olan etnoqrafiyanı bilmədən hər hansı bir xalqın 
ümumi mədəni səviyyəsini, mənəvi xilqətini müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. 
Azərbaycan türklərinin uzun əsrlərin keşməkeşlərinə sinə gərib özünü bu günə yetirən el 
mərasimləri respublikamızın müxtəlif bölgələrində özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik bir 
şəkildə yaşamaqdadır. 

Mərasimlər hər millətdə görünən, cəmiyyətin bütün fərdləri tərəfindən qəbul olunan 
və günümüzdə bütün imkanları ilə xalqın iştirak etdiyi ortaq adət və ənənələrdəndir. 
Xalqların qədim adət və ənənələri, bayram və mərasimləri, əyləncə və oyunları onların 
gündəlik həyatlarına möhkəm daxil olmuş, insanlara yüksək əxlaq aşılamış, onların bədii 
zövqünün inkişafına xidmət göstərmişdir.  

Bəşər təcrübəsi göstərir ki, hər bir ölkənin sivilizasiya tarixi burada yaşayan 
xalqların sosial-psixoloji həyat tərzinin formalaşdırılması tarixidir. Qədim mütəfəkkirlər 
coğrafi məkanı öyrənərkən daha çox xalqların ənənə və davranışına, onlardakı təkrarsız 
fərqlərə diqqət yetirmişlər.  

Azərbaycan ərazisinin əlverişli coğrafi mövqeyi tarixən müxtəlif mənşəli xalqların 
qovuşması üçün uğurlu şərait yaratmışdır. Bu coğrafiyada müxtəlif dil qrupuna və 
mədəni tarixə malik olan xalqların qarşılıqlı əlaqəsi və sintezi nəticəsində Azərbaycan 
xalqının formalaşması prosesi dinamik surətdə getmişdir.  

Kulturoloji fikirdə mərasim anlayışı əsasən sosial-bədii hadisə, sosial-mənəvi 
fenomen kimi qavranılmaqdadır. Lakin yuxarıda sadaladığımız şərtlər nəzərə alındıqda 
bayram çoxyönlü funksional təzahürləri ilə daha geniş miqyas alır. Çünki mərasimlər milli 
mədəniyyətimizin ən qədim və daim təkrarlanan elementi kimi həmişə birliyin, 
həmrəyliyin formalaşması və təsdiqinin ən mühüm vasitəsi olmuş, insanın 
sosiallaşmasına təkan vermişdir.  

Bayram və mərasimlər milli-mənəvi dəyərlər sisteminin ayrılmaz parçası, ənənənin 
tərkib hissəsidir. Lakin mərasim ənənənin ən mütəşəkkil, mükəmməl, daha geniş təsir 
dairəsinə malik olan formasıdır. Bayram və mərasimlər cəmiyyət üzvlərini ümumi 
mənafe baxımından birləşdirir, onlarda azadlıq və kollektivçilik hissləri oyadır, həmrəylik 
duyğusu aşılayır. Bu sosial prosesdə insanlar öz maddi varlıqlarını, birlik və ümumilik 
hisslərini daha çox aydın dərk edirlər.  

Bayram və mərasim anlayışlarının Azərbaycan etno-kulturoloji düşüncəsindəki 
mahiyyəti özünü ümumi olaraq əməyə yüksək qiymət vermək və tənbəlliyə qarşı nifrət, 
azadlıq arzuları, vətənpərvərlik və insaniyyət hissləri, zülmə və haqsızlığa qarşı nifrət, 
azad həyat və gələcəyə ümid, haqqın qələbəsi inancı şəklində təzahür etdirir. Xüsusilə 
də maddi dəlil, sübutun tapılmadığı mərhələlərdə xalqın mənəvi mədəniyyətinin, 
dünyagörüşünün, etiqadının müəyyənləşdirilməsində bayramın etno-kulturoloji analizi 
mühüm rol oynayır. 
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Terminoloji anlayışlar arasındakı fərqliliklərə diqqət yetirilmədiyi zaman qavram 
qarışıqlığına yol verilir. Halbuki onların hər birinin ayrı-ayrı yeri və anlamı vardır. Birinin 
yerinə digərini işlətməmək, nüanslarına diqqət yetirmək gərəkdir. Belə ki, müəyyən 
cəmiyyətdə və ya ictimai qrupda təkrar edilən və onun hər bir üzvü üçün adi hala 
çevrilən, irsən keçmiş eyni (stereotip) davranış qaydası olan adət termini çox vaxt 
“ənənə” və “mərasim” (“ayin”) terminləri ilə eyniləşdirilir. Hərçənd ki, ənənə daha geniş 
mənadadır, mərasim isə adətin yalnız bir növüdür.  

Adətlər üstqurum hadisəsi olmaqla, ictimai varlığa daima güclü təsir etmiş, sosial-
mənəvi münasibətlərin təkmilləşməsi və inkişafına, insan amilinin fəallaşdırılmasına 
əsaslı kömək göstərmişdir. Adətlərin bir neçə nəslin həyatı müddətində mövcudluğunun 
səbəbi onların uzun ömürlü olmasından və tez-tez təkrar edilməsindən ibarətdir. Tarixən 
yaranmış və nəsildən-nəslə çatdırılan adətlərin, yaşayış və davranış qaydalarının 
məcmusuna isə ənənə deyilir.  

Cəmiyyətin inkişafı, müxtəlif mədəniyyətlər arasındakı əlaqələrin genişlənməsi, 
ictimai həyatın dünyəviləşməsi və s. ilə əlaqədar adət və ənənələrin gücü əsasən 
sarsıldı. Müasir ictimai həyatın dinamik inkişafı, sənayenin, kütləvi kommunikasiya 
vasitələrinin tərəqqisi, urbanizasiya bu prosesi gücləndirir, ictimai fəaliyyətin başlıca 
tənzimçisi kimi ictimai institutları ön plana çəkir.  

Burada dövrün, zamanın tələbindən doğan yeni-yeni keyfiyyətlərlə yanaşı, tarixin 
çətin sınaqlarından çıxmış və bu gün də mühafizə edilən cəhətlərə xüsusi diqqət 
yetirmək lazımdır. 

Terminoloji anlayış olmaq etibarilə ənənə bayramdan daha geniş məfhumdur. Daha 
doğrusu, elə bayramın özü də ənənədir, onun tərkib hissəsidir, sistemin ayrı-ayrı 
parçalarıdır. Lakin bayram ənənənin ən mütəşəkkil, mükəmməl, daha geniş təsir 
dairəsinə malik olan formasıdır. Bayramlarda digər adət və ənənələrə daha çox xas olan 
mühafizəkarlıq xüsusiyyəti özünü yeni, mütərəqqi keyfiyyətlərlə çulğaşmış şəkildə 
büruzə verməkdədir. Təbiətdəki dəyişikliklər, fəsillərin başlanğıcı və ya sonu tarix 
boyunca hər millətin həyatında bir dönüş nöqtəsi olmuşdur. Bayram günlərinin zamana 
uyğun olaraq bu şəkildə təsbitindən sonra insanlar bu günlərdə cürbəcür mərasimlər, 
ayinlər və əyləncələr yaradıblar. Beləliklə, bayramlar dini, mifoloji və folklorik bir xüsusiy-
yət qazanmış və xalqların vazkeçilməz adətləri arasında yer tutmuşdur. Azərbaycan 
xalqı da özünün zəngin və geniş tarixi ərzində silsilə bayramlar yaratmışdır. Lakin qırxa 
yaxın bayramı olan xalqımızın bütün bayramlarının hamısı bizə gəlib çatmamışdır.  

Beləliklə, mədəniyyət milliyyətin ən mühüm göstəricisi, onu təyin edən, 
müəyyənləşdirən amildir, deməli bu fenomen millət, xalq, qövm, tayfa və s. insan 
cəmiyyəti ilə vəhdətdə araşdırılmalıdır. Mədəniyyətin ən mühüm ünsürü, tərkib hissəsi 
olan adət və ənənələr, bayramlar və el mərasimləri də bəşər tarixinin yaranışından 
mövcud olduğu üçün bu tarixlə birgə öyrənilir. Milli-mənəvi dəyər kimi bayramlar və el 
mərasimləri cəmiyyət həyatının tarixi, ictimai-siyasi, iqtisadi, coğrafi, etnoqrafik və s. 
faktorları ilə qarşılıqlı təsirdə və kompleks halda tədqiq olunur. 
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ekoloji təhlükəsizliyi və milli təhlükəsizliyi təhdid edən ölçüyə gəlməkdə, enerji 
qaynaqlarının məhdud  olması da ölkələr arasında qarşıdurma yaratmaqdadır  

Beynəlxalq münasibətlərin günümüzdəki ən əhəmiyyətli başlıqlarından biri də 
enerji sahəsində yaşanan proseslər və qlobal aktorların enerjiyə olan ehtiyaclarıdır. 
Qlobal siyasətdə enerji resurslarının effektiv istismarı və bu sahədə söz sahibi olmaq 
aparıcı dövlətlərin prioritet maraqlarını təşkil edir. Belə ki, qloballaşan dünyada super 
güclər artıq ərazi, torpaq uğrunda deyil, məhz enerji yataqlarının istismarının ələ 
keçirilməsi uğrunda mübarizə aparırlar. Bu məzmunda dünya, enerji qaynaqlarının sıx 
olduğu və enerji qaynaqlarının dünya bazarına çatmasını təmin edən əhəmiyyətli keçid 
koridorları üzərində olan dövlətlərin ön planda olduğu rəqabət sahələrindəki inkişafları 
izləməkdədir. Bu bölgələrdən biri də Qafqaz , o cümlədən Cənubi Qafqaz coğrafiyasını 
əhatə edən bölgədir. Dünyanın ən böyük təbii qaz və ikinci böyük neft istehsalçısı 
mövqeyindəki Rusiyanın dünya bazarına açıldığı ən əhəmiyyətli nöqtə olan bu coğrafiya 
sahib olduğu bu xüsusiyyətləri ilə  yanaşı yenə buna bağlı olaraq bir çox siyasi 
qarşıdurmaların da mərkəzindədir. 

Enerji tələbatının dünya səviyyəsində artması və Cənubi Qafqazdakı enerji 
ehtiyatlarının varlığı digər ölkələrin Cənubi Qafqazla bağlı siyasətlərində əsas yeri tutur. 
Region ölkələri baxımından enerji resursları ərazi bütövlüyünün qorunması, digər 
ölkələrlə münasibətdə vasitə və siyasi-iqtisadi dirçəliş mənasına gəlir. Regional və qlobal 
güclər tərəfindən isə enerji ehtiyatlarının təhlükəsizliyinin bərpası ilə enerji kəmərlərinin 
diversifikasiyası və dünya bazarlarına təhlükəsiz nəqli uzun müddətli strategiya kimi 
dəyərləndirilir. 

Xəzər Hövzəsi enerji qaynaqlarının vəziyyətinə baxıldığı zaman Xəzər Hövzəsi 
enerji qaynaqları həm ciddi bir alternativ yaradacağı, qlobal aktorların asılılıqlarının 
azalacağı bir proses yaradacağı üçün və qlobal hegemoniyanın kilidinin açıldığı bölgədə 
olması səbəbiylə bu günün beynəlxalq mühitini təyin edən ən əhəmiyyətli elementlərdən 
birini təşkil edir. Rusiya, Çin, İran və Hindistan kimi regional güclərin tam mərkəzində 
yerləşən Xəzər Hövzəsi enerji qaynaqları ABŞ və Avropa Birliyinin enerji siyasətləri 
baxımından narahatlıq ifadə edir. Qərbin bu gün ən əhəmiyyətli tələbi regiondaki enerji 
qaynaqlarının ən qısa zamanda və ən uyğun şəkildə dünya bazarına açılması 
istiqamətindədir.  

Ümumiyyətlə, enerji təhlükəsizliyi bəzi elmi ədəbiyyatlarda enerjinin davamlı təmiz 
və diversifikasiya olunmuş resurslardan/ölkələrdən, diversifikasiya olunmuş marşrutlarla 
(müxtəlif boru xətləri, dəniz yolu və s.) müəyyən miqdarda və iqtisadi inkişafa müsbət 
təsir göstərəcək uyğun qiymətlərlə təmin olunması kimi izah edilir. Bəzi ədəbiyyatlarda 
isə enerji təhlükəsizliyi həm də iqtisadiyyatın enerjiyə olan tələbatının qarşılanması 
məqsədi ilə qlobal enerji ehtiyatlarının qənaətlə və səmərəli istifadəsi kimi izah 
edilir.Bütün hallarda qeyd olunmalıdır ki, “enerji təhlükəsizliyi” anlayışı nisbi olmaqla 
yanaşı, onun tam təmin olunması həm qeyri-təbii, həm də fövqəladə təsir amillərinin 
(təbii fəlakətlər, müharibələr və s.) çoxluğu və koplikativliyi kimi səbəblərdən praktiki 
cəhətdən mümkün deyildir. Bu mənada enerji təhlükəsizliyində əsas məqsəd riskin 
minimuma endirilməsi və yaxud məhdud imkanlar (iqtisadi, siyasi, ekoloji və s.) daxilində 

minimum risklə (məqbul siyasi, iqtisadi, ekoloji, maliyyə və s. risk, xərc, zərər) 
təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. 

XX əsrin son onilliyində və XXI əsrin başlanğıcından dünyada gedən ictimai-siyasi 
və beynəlxalq əhəmiyyətli hadisələr nəticəsində Xəzər dənizi və Qafqaz regionu yenidən 
öz əhəmiyyətinə görə dünyada mərkəzi yerlərdən birini tutdu. Planetin artan enerji 
ehtiyacı və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi tələbatı qarşısında Xəzər hövzəsi və 
Cənubi Qafqaz özünün zəngin karbohidrogen ehtiyatları, Şərq-Qərb, Şimal-Cənub 
əlaqələrində, nəqliyyat-kommunikasiya sahəsindəki imkanları ilə bütün transmilli 
dünyanın nəzər diqqətini özünə cəlb edərək geoiqtisadi maraqların kəsişmə nöqtəsinə 
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çevrilmişdir.  Bu gün dünyanın müxtəlif güc mərkəzlərinin Avrasiyada geosiyasi 
maraqlarının kəsişməsindən danışarkən, ilk növbədə enerji resursaları ilə zəngin olan 
Xəzər hövzəsi və Qərb-Şərq, Şimal-Cənub geosiyasi münasibətlərinin, onların iqtisadi-
ticarət və digər əlaqələrinin üzərində yerləşən Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi 
Qafqaz göz önünə gəlir. Bu bölgə əvvəlki dövrlərdə özünün xüsusi geosiyasi, geostrateji 
və geoiqtisadi xarakteristikası ilə XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərindən Rusiya 
imperiyası və Osmanlı dövlətinin, XX əsrin əvvəllərindən Avropa imperiyalarının və ABŞ-
ın, SSRİ dağılandan sonra- XX əsrin sonlarından bütün transmilli qlobal dünyanın 
diqqətini cəlb etməyə başlamışdır. Region ümumi xarakteristikasına görə Avrasiyanın 
böyük geosiyasi oyunlar məkanı hesab edilsə də, ilk növbədə neft-qaz amili və transmilli 
əlaqə imkanları onu güc mərkəzlərinin diqqətinə cəlb etmişdir. 

Geoiqtisadi parametrlər üzrə qiymətləndirmə apardıqda Xəzər hövzəsindəki  böyük 
güclər arasındakı rəqabətin əsas hədəfləri ilk növbədə: 

 Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarına sahiblənmək, yaxud onlardan istifadə 
sahəsində üstün mövqeyə malik olma; 

 Hövzənin enerji resurslarının istehsalı və dünya bazarlarına çıxarmasında 
iştirak; 

 Enerji istehsalında istifadə edilən texnologiya və maliyyə vəsaitinə sahiblik, 
yaxud malik olmaq; 

 Regionun enerji ixracı marşurutlarının və nəqliyyat-kommunikasiya sistemlərinin 
seçiminə təsir etmək və onların fəaliyyətinə nəzarət; 

 Neft-qaz istehsalı, istehlakı və ixracı sahəsindəki digər geoiqtisadi dividentlərə 
sahib olma və s. ibarətdir. 

Xəzər regionunun regionda geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyəti həm bölgənin əsas 
güc mərkəzi hesab olunan Rusiya üçün, həm regionda "yeni transmilli güc mərkəzi" 
olmaq istəyən Qərb üçün, həm də digər maraqlı ölkələr üçün şübhəsizdir. Əvvəla, 
Rusiya buradakı SSRİ dövründən qalmış ənənəvi rəqabətdənkənar üstün mövqelərini, 
bölgənin geosiyasi, geoiqtisadi, hərbi-geostrateji hədəfləri, transmilli nəqliyyat-
kommunikasiya sistemi, Xəzər hövzəsi ölkələrinin mövcud karbohidrogen sərvətləri 
üzərindəki təsirini qoruyub saxlamaq istədiyi kimi, Qərb də eyni sahələr üzrə regiona 
daxil olmaq və möhkəmlənmək, buradakı əlavə təbii ehtiyatlar hesabına Avropanı yeni 
yüzillikdə "qeyri-sabit Yaxın Şərq" və "monopolist mövqeyə malik Rusiya"nın neft-qaz 
asılılığından qurtarmaq istəyir. İkincisi, regionda möhkəmlənməklə Rusiya yenə də 
özünün ənənəvi hərbi-geostrateji mövqelərini qorumağa çalışdığı halda, ABŞ və onun 
NATO üzrə müttəfiqləri Xəzər-Qara dəniz hövzəsində, Mərkəzi və Orta Asiyayada yeni-
yeni təsir mexanizmləri qazanmağı, geosiysi, geoiqtisadi və hərbi-geostrateji cəhətdən 
öz mövqelərini gücləndirməyi və əsrlər boyu bu regionda davam edən Rusiya 
hegemonluğunu azaltmağı düşünür. 

 ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti onun enerji təhlükəsizliyinin və qlobal təhlükəsizlik 
hədəflərinin bir nəticəsi şəklində qiymətləndirilə bilər. Enerji təhlükəsizliyi çərçivəsində 
Xəzər regionu buradan əldə edilən enerjinin qlobal dövriyyədəki rolu baxımından 
əhəmiyyət kəsb edir. Xəzər regionundan əldə edilən enerjinin növ və mənbə baxımından 

diversifikasiyasına nəzər salındığı zaman, ABŞ-ın regiona olan diqqətini görmək 
mümkündür. Cənubi Qafqazın Xəzərdəki enerjinin nəqli yolu üzərində olması ilə 
əlaqədar ABŞ-ın maraq sahəsinə daxil edilir. Digər tərəfdən, ABŞ-ın Cənubi Qafqazda 
hərəkət sərbəstliyini qoruma hədəfi regiona istiqamətlənən siyasətinin amillərindən biri 
kimi görülə bilər. Bu siyasətin nəticəsi kimi, ABŞ Xəzərdəki enerji qaynaqlarının nəqlini 
nəzarətdə saxlamağı hədəfləyir. Bundan başqa, ABŞ qlobal enerji tələbatı üzərində təsir 
gücünü əlində saxlamağa əhəmiyyət verir. Bu səbəbdən, ABŞ üçün bu hədəflərin təmin 
edilməsində Cənubi Qafqazda demokratiya və iqtisadiyyatın sərbəstləşməsi kimi 
liberalizm amilləri bir vasitə kimi istifadə edilə bilər. 
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