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Due to the wide branching of its system and the great role 

that verb forms play in the construction of a sentence, the verb 

in the grammatical structure of the English language occupies a 

completely exceptional place. 

A verb is a part of speech that actions or represents a state, 

a display of a feature, a change in a feature, etc. like actions. In 

modern English, the verb has a more developed system of means 

of inflection and formation than any other part of speech. The 

grammatical criteria of the verb, expressed in the forms of 

inflection and word formation, are the categories of person, 

number, aspect, tense, mood and voice. 

Compared to Azerbaijani or Russian, the English verb tense 

system is far more complex. If there are just three temporary 

forms in Azerbaijani or Russian (the present, past, and future 

tenses), then completeness and continuity are also taken into 

consideration in English. Additionally, it's crucial to consider 

how the action we're interested in correlates with the moment of 

mailto:khatirasuleymanova24@gmail.com
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speech, including whether it takes it into consideration, 

coincides with it, or does not, whether it is finished at the time 

of speech or is still in progress. 

In contemporary English, the verb has four sets of forms that 

are classified by aspect, tense, and tense reference: indefinite, 

continuous, perfect, and perfect continuous. 

The topic that receives the most discussion in English is the 

aspectual-tense forms of the verb. No other language in the 

world (and there are thousands of them) has more verb tenses 

than the "magic" number "three," which is indicated by specific 

grammatical forms. It might be two or even one. There are 

languages without verb tenses and languages with only two 

types of tenses, such as "past" and "non-past." 

Any one of the three words − Present, Past, or Future − starts 

the names of any one of the twelve English tenses. The terms 

Simple, Continuous, Perfect, and Perfect Continuous refer to the 

four different types of the present, past, and future. One present 

(yazıram; пишу), two past (yazdım, yazmışam; писал, 

написал), and two future (yazacam, yazarlar; буду писать, 

напишу) forms are used in Azerbaijani and Russian, 

respectively. We are completely aware of the meanings of the 

past tense terms getdim, gedirdim or шёл, пришёл. I work, I am 

working, I have worked and I have been working are all forms 

of the present tense, just as an English speaker understands. 

In the educational literature, there is no clear theoretical 

understanding of the meanings and functions of the aspect-tense 

verb forms, which would allow explaining in a straightforward 

manner what their purpose is, which contributes to the 

difficulties that English language learners encounter when 

mastering the grammatical forms of the verb (not only with the 

grammatical category of tenses, but also with the passive voice). 

In order to effectively and concisely explain the fundamentals of 

how the corresponding forms function, you must first 
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understand why language categories like tense, form, and voice 

are necessary. 

This theory holds that every grammatical category can be 

used to express and store knowledge in a language. Grammar is 

a more abstract system than the lexicon, making the knowledge 

it presents universal in the sense that it is crucial for society as a 

whole to function normally, regardless of the language used by 

its members to communicate. This indicates that grammatical 

categories, although have varying phrases in various languages, 

are largely similar in content. Translation from one language − 

like Azerbaijani or Russian − to another − like English − is 

therefore possible. 

What do the time and aspect categories serve? A person 

separates the entirety of the world around him into three domains 

of experience using the category of time: 
1) an experience that immediately enters the realm of reality 

as seen by the senses, or the present; 

2) an experience that has been kept as a recollection of what 
our senses have observed in the past; 

3) an experience that is anticipated based on prior knowledge 

or the foreseeable future. 

It is crucial to understand that unlike the English language, 

these notions and the so-called verb forms in Russian do not 

correspond exactly. 

We can easily observe that there are no so-called exceptions 

to the employment of verbs from different groups in different 

grammatical forms when we approach English tenses 

cognitively. Any verb can thus be used in the Continuous form; 

you simply need to be aware of when it can and should be done, 

as well as when it cannot (for example, see, know, remember, 

like, etc.). It becomes evident that there is a straightforward 

guideline that governs whether to use the passive or active voice 
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when speaking, especially given that this concept is the same in 

both English and Russian. 

As a result, it appears that there is nothing confusing or 

difficult about the English verb's grammatical aspectual tense 

system. There are thus three categories of tenses: simple or 

indefinite, which express actions as they typically occur; 

continuous (or progressive), which depict actions as they are 

occurring at a given time; and perfect, which express actions as 

they are finished. 



X Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransının Materialları / 28 noyabr 2022 / 9-12 

Materials of the X Republican Conference of Scientific Sources / 28 november 2022 / 9-12 

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/2022/03/10 

9 

 

 

Məlahət Soltan qızı Qədirova 

AMEA N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

melahet.soltanqizi@gmail.com 

 

BELARUS XALQ NAĞILLARI AZƏRBAYCAN 

MƏTBUATINDA 

 

Açar sözlər: mətbuat, nəşr, tərcümə, nağıl, ədəbi əlaqələr 

Keywords: press, publication, translation, a fairy tale, 

literary relations 

 

Belarus xalqının zəngin şifahi xalq ədəbiyyatı – folkloru 

vardır. Hər bir xalqın folkloru onun tarixinin, mədəniyyətinin, 

mənəviyyatının göstəricisidir. Şifahi xalq ədəbiyyatının ən 

zəngin, oxunaqlı janrı nağıllardır. Uşaqlıqdan nənələrimizdən, 

babalarımızdan, nəhayət analarımızdan ən çox istədiyimiz 

nağıllar hər birimizin uşaqlıq yaddaşında silinməz izlər buraxıb. 

Nağıllar uşaqların ən çox sevdiyi janrdır. Nağıllar uşaqlara 

böyük sevinc bəxş edir. Uşaqlar yetkinlik yaşına çatana qədər 

nağıllardan qopmaq istəmir. Axı nağılların qəhrəmanları da 

reallıqdan uzaqdır. 

Nənə, mənə nağıl de! Bu istək hər bir uşağın uşaqlıq 

xatirələrinin ən öndə duran maraqlı ömür cizgiləridir. Amma bir 

şeyi də qeyd etmək istəyirəm ki, insanlar nağıllara bütün yaş 

dövrlərində ehtiyac duyurlar. 

Belaruslar bir xalq olaraq çox əməksevər, qayğıkeş və 

insanpərvərdir. Mənəvi cəhətdən zəngin olan bu xalqın qəlbindəki 

mərhəmət, insanlıq, xeyirxahlıq, sevgi və nifrət nağıllarında da 

özünü göstərir. 

Azərbaycan xalq nağılları ilə müqayisə etdikdə bizim 
nağıllarımızdakı sehirli qüvvələr, küpəgirən qarı, uçan xalça, 

mailto:melahet.soltanqizi@gmail.com
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qanadlı at və digər obrazlar belarus xalq nağılları üçün də 

xarakterikdir. Acgözlük, tamah, zülm, zalımın zülmündən 

qurtulmaq üçün igidlərin apardıqları mücadilələr bu qədim xalqın 

nağıllarında da öz əksini tapır. 

Ədəbiyyatşünas Asif Əfəndiyev “Sənət və özünüdərketmə” 

adlı məqaləsində nağıl janrı haqqında öz fikirlərini belə ifadə edir: 

“Nağılda, əfsanədə misilsiz bir keyfiyyət var: real aləm ilə xəyal 

aləminin vəhdəti və bu vəhdətə inam. Dünya və insana heyrət. 

Nağıllarda qəhrəmanlar tez böyüyür, tez kamala çatır, onların 

qüdrəti sonsuzdur, arzuedilən – bütünlüklə gerçəkliyə çevrilir. 

Təbiətin ən möhtəşəm qüdrəti qəhrəmanın əzəməti və gözəlliyinə 

səcdə qılır! (Əfəndiyev, 1973:168-185). 

Bütün dünya xalqlarının nağılları bu və ya digər dərəcədə bir- 

birinə bənzəyir. “Biri vardı, biri yoxdu!” kəlamı ilə başlayır. 

Nağıllardakı xeyir və şərin mübarizəsi müəyyən bir dövrə sığışan 

deyil, bütün bəşəriyyət tarixinə aid olan hadisələrdir. 

Hələ XX əsrin 30-cu illərindən etibarən, belarus 

ədəbiyyatının dəyərli ədəbi nümunələri Azərbaycan dilinə 

tərcümə olunub. Bu ədəbi nümunələr içərisində belarus şifahi xalq 

ədəbiyyatının ən maraqlı janrlarından olan nağıllara da rast 

gəlinir. 

XX əsrdə belarus xalq nağıllarının Azərbaycan dilinə tərcümə 

olunmuş bir neçə nümunəsini göstərə bilərik. T.Bayraməlibəyli və 

Y.Məmmədovun birlikdə tərcümə etdiyi “Qızıl buynuzlu, şüşə 

gözlü keçi” adlı belarus xalq nağılı 1961-ci ildə Uşaq və gənclər 

nəşriyyatında çap olunmuşdur. Həmin nağılda qarı nənənin yulaf 

zəmisini tapdalayıb korlayan keçidən söhbət gedir: 

“Biri vardı, biri yoxdu, bir qarı nənə vardı. Qarı nənə zəmisini 
şumladı, oraya yulaf əkdi. Yulaf yaxşıca bitib boy atdı. 

Bir gün qarı nənə zəmisinə baxmağa getdi. Gördü ki, bir keçi 
girib, yulafı yeyir, tapdalayıb korlayır. Qarı yüyürüb keçiyə dedi: 

– Keçi, çıx yulafdan! 

Keçi yulafdan çıxmaq istəmədi, dedi: 
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– Qarı, yaxına gəlmə! Gözlərim şüşədəndir, buynuzum 

qızıldandır, elə ilişdirərəm, oradaca qalarsan! 

Qarı gördü ki, keçiyə gücü çatmayacaq, ona görə də ağlaya- 

ağlaya yola düzəlib getdi” (1961:14). 

Qarı nənə getdiyi yol boyu müxtəlif heyvanlara – ayı, 

canavar, tülkü və dovşana rast gəlir və onlar qarının ağladığını 

görüb ona kömək etmək istəyirlər. Lakin heç bir nəticəsi olmur. 

Keçi öz dikbaşlığı ilə onların hər birinə hədə-qorxu gəlib, 
qorxudur. Nəticədə bal arısı qarıya kömək edir. Arı uçaraq əkin 

sahəsinə gəlir və keçini sancır. Ağrıya dözə bilməyən keçi əkin 

sahəsini həmişəlik tərk edir. 

Belarus ədəbiyyatının tanınmış yazıçısı Pyatras Tsvirkanın 

Ə.Salahzadə tərəfindən tərcümə olunmuş “Tülkünün kələyi” adlı 

nağıl kitabı 1970-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında çap olunmuşdur. 

Nağılda heyvanların məsləhətiylə meşənin ağası seçilən 

canavardan və hiyləgər tülkünün onun başına açdığı oyunlardan 

söhbət gedir. Nəticədə, canavara yaxşılıq etməyə çalışan, 

meşədəki heyvanlar arasında onun nüfuzdan düşməsini istəməyən 

dovşan elə canavarın özü tərəfindən paramparça olur. Hiyləgər 

tülkü öz arzusuna çatır (Tsvirka, 1970:14). 

1972-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında ədəbiyyatşünas Pənah 

Xəlilovun tərcüməsində belorus şifahi xalq ədəbiyyatı 

nümunələrindən olan ”Kəndli və tamahkar pan” adlı nağıl kitabı 

nəşr olunmuşdur. Həmin nağıl, eyni nəşriyyatda 1982-ci ildə 

təkrar nəşr olunmuşdur. Nağılda kəndin ağası zalım və xəsis Pan 

və onun hədsiz tamahkarlığından danışılır. 

1988-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında “SSRİ xalqlarının 

nağılları” adlı kitab nəşr olunmuşdur. Ümumilikdə kitabdakı 

bütün nağılları R.Salamova və R.Hüseynov tərcümə etmişdir. 

Kitabda SSRİ-nin tərkibinə daxil olan müxtəlif xalqların nağılları 

toplanıb. “Ata bəxşişi“ adlı belorus xalq nağılı da həmin kitaba 

daxil edilmişdir. Həmin nağılda qeyd olunur ki, ömrünün son 

günlərini yaşayan ata üç oğlunu yanına çağırıb onlara vəsiyyət 
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edir. Böyük və ortancıl oğlan atanın vəsiyyətinə əməl eləmir. Evin 

kiçiyi olan İvan qardaşlarının gözünə “səfeh” biri kimi görünsə 

də, o, atasının bütün vəsiyyətlərinə əməl edir. Nəticədə, sehirli 

qüvvələrin köməyi ilə padşahın sarayına yol tapır, onun kiçik 

qızıyla evlənir, ağlı və bacarığı sayəsində qaynatasının hörmətini 

qazanır, sonda isə ölkənin padşahı seçilir (1988:160-178). 

Belarus şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin dilimizə 

tərcüməsi müasir dövrümüzdə də uğurla həyata keçirilir. 
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Tədris prosesində yeni informasiya texnologiyalarından, 

kompüterin texniki imkanlarından istifadədə müsbət amil kimi, 

ilk növbədə, ən çox böyük informasiya resurlarına əlyetənlik, 

ikitərəfli, əks əlaqənin olmasını göstərmək olar. Kompüterin 

köməyilə təhsilalan özünü ən müxtəlif, ona lazım olan hər bir 

informasiyanın yerləşdiyi mühitlərdə “hiss edə” bilər. S.Krukun 

fikrincə, kompüterin sayəsində yeni müəllim-tələbə münasibətləri 

formalaşır və burada kompüter modelləşdirən obyekt rolunu 

oynayır. Q.Maki təklif edir ki, tədris proqramları İKT-dən istifadə 

nəzərə alınmaqla yeniləşdirilsin və tələbələrin tədris motivləri, 

stimulları da nəzərə alınmaqla tədris prosesi yeni tərzdə, yeni 

qaydalar əsasında qurulsun. O, öz tədqiqatlarında aşağıdakı kimi 

yanaşmaları irəli sürür (Babayeva, Voykunskiy, 1998; 2): 

−Səthi yanaşma – burada tədris yükü minimuma endirilir, tələbə 

göstərdiyi zəif nəticələrdən xilas olur, mexaniki əzbərləmədən əl 

çəkir və yalnız ona maraqlı olan, gələcəkdə ona lazım olan 

materialı öyrənir. 

−Dərin yanaşma – öyrənilən problemə aid daha çox, daha 
səmərəli fəaliyyətə əsaslanır, burada tələbə problemlə bağlı 
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müxtəlif elmi-pedaqoji ədəbiyyatla, materiallarla, internet 

resurları ilə tanış olur. 

−Özünüqiymətləndirmə və kompetentliyin artmasına yönəlmiş 

yanaşma. Bu yanaşmada tələbə qarşısına materialın maraqlı olub- 

olmamasından, onun praktikada tətbiq edilə bilinib- 

bilinməməsindən asılı olmayaraq, yüksək qiymət, yüksək bal əldə 

etmək məqsədini qoyur. 

−Nəhayət, qarşısına bütün ömrü boyu bilik əldə etməyi və özünü 

inkişaf etdirməyi məqsəd qoyan insanlar daim dəyişən ətraf 

aləmdə daha yaxşı adaptə olur və uyğunlaşırlar. 

C.Maki tələbələr arasında tədqiqat işi apararaq, informasiya 

texnologiyalarından istifadə zamanı onların fərdi 

xüsusiyyətlərinin təhsilə necə təsir göstərdiyi məsələlərini 

araşdırmışdır. Belə ki, bütün ömrü boyu oxumağa meylli olan 

insanlar kompüterin daha çox informasiya əldə etmək vasitəsi 

olduğunu qəbul edir, kompüterdən istifadəyə müsbət yanaşırlar. 

Səthi yanaşma tərzində təhsil alan tələbə kateqoriyası kompüterlə 

işləyərkən özlərini narahat hiss edir, kompüterin müəllim-tələbə 

ünsiyyətini azaltdığını, təhsilə mənfi təsir göstərdiyini qeyd 

edirlər. Onlar həmçinin kompüterlə vaxta qənaət etməyi qeyd 

etməklə yanaşı, kompüterin tədris yükünü artırdığını hesab 

edirlər. Dərin yanaşma istiqaməti üzrə təhsil alan tələbə 

kateqoriyası kompüterdən nəinki bilikləri əldə etmək üçün, hətta 

öyrənmə obyekti kimi, müxtəlif proqramlarla iş üçün əlverişli bir 

vasitə kimi istifadə edir. Kompüter savadlılığına gəldikdə, 

göstərilən kateqoriyalarda bu məsələ də fərqli şəkildə özünü 

biruzə verir: səthi təhsil alan tələbələr kompüteri müəllim, tələbə 

yoldaşları və texniki personalın köməyilə öyrəndiyi halda, digər 

kateqoriyalar kompüterdə işi özləri sərbəst şəkildə öyrənməyə 

üstünlük verirlər. 

İnsan və kompüterin əlaqəsində müsbət və mənfi halları 

araşdırarkən mütəxəssislər aşağıdakı nəticələrə gəlmişlər (2): 
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Kompüterdə uzun müddət işləyən insanlar adətən daha 

məqsədyönlü, daha yaradıcı, özünün şəxsi fikirlərinə daha çox 

inanan və bu fikirlər əsasında qərarlar qəbul edən, insanlarla 

münasibətdə soyuqqanlı və özünəqapalı, nəhayət, daha az 

məsuliyyətli olur. 

Kompüterin insan həyatının bir çox sahələrinə nüfuz etməsi 

müsbət amillərlə yanaşı, bir sıra problemlər də yaradır. Bu 

problemlərin içərisində insanın kompüteri canlı orqanizm kimi 

görərək, onu personallaşdırması, canlandırması, kompüterlə 

ünsiyyət bağlılığının yaranması, kompüterin yaratdığı həyəcanın 

müxtəlif formaları, nəhayət, insanın koqnitiv və emosional 

aləminə təsir edərək, onda ekzistensial krizis yaratmaq təhlükəsini 

qeyd etmək olar. Xüsusilə, kompüterdə iş zamanı yaranan 

həyəcanı müxtəlif psixoloqlar tədqiq edərək, fərqli nəticələr əldə 

ediblər. Məsələn, Q.Markulidesə görə, belə həyəcan kompüter 

savadlılığını azaldır, kompüterdə işə mənfi təsir göstərir və bunun 

nəticəsində kompüterə mənfi münasibət formalaşdırır. 

D.Kempbell və D.Perri isə qeyd edirlər ki, mənfi emosiyalar, 

əksinə, kompüterdə daha yaxşı işləməyə və qarşıya qoyulan 

məsələni daha müvəffəqiyyətlə həll etməyə stimul yaradır. Hətta 

psixologiyada “kompüter stresi” adlanan yeni bir termin də 

formalaşmışdır (2). 

A.M.Bokovikov bu halları araşdıraraq, insanın kompüterdə 

işi zamanı onun özünü narahat hiss etməməsi, stresə davam gətirə 

bilməsi üçün gərəkli olan faktorları müəyyən etmişdir. Əsas 

faktor kimi o, kompüterdə iş zamanı insanın özünə nəzarətini 

itirməməsi, kompüterdən tam asılı vəziyyətə düşməməsini 

göstərir. 

Stresədayanıqlılıq insanın fərdi keyfiyyətləri, psixoloji 

vəziyyəti ilə də müəyyən edilir. Aktivlik, təşəbbüskarlıq, 

özünəinam, emosional stabillik, situasiyanı optimist 

qiymətləndirmək kimi keyfiyyətlər stresədayanıqlılığı müəyyən 

edir (Babayeva, Voykunskiy, 1998; 2). 



X Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransının Materialları / 28 noyabr 2022 / 13-16 

Materials of the X Republican Conference of Scientific Sources / 28 november 2022 / 13-16 

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/2022/03/10 

16 

 

 

 

Ədəbiyyat 

1. Babayeva, YU.D., Voykunskiy, A.Ye. (1998). 

Psikhologicheskiye posledstviya informatizatsii. 

Psikhologicheskiy zhurnal, № 1. 

2. Zaytseva, S.A., Ivanov, V.V. Sovremennyye 

informatsionnyye tekhnologii v obrazovanii 

(https://rudocs.exdat.com/docs/index-11647.html) 



X Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransının Materialları / 28 noyabr 2022 / 17-20 

Materials of the X Republican Conference of Scientific Sources / 28 november 2022 / 17-20 

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/2022/03/10 

17 

 

 

Zarina Jarulla Murtuzayeva 

Institute of Archeology Ethnography and Anthropology 

PhD in Ethnography 

zari.m.88@mail.ru 

https://orcid.org/0000-0002-6457-1238 

 

THE LEZGIAN LANGUAGE: HISTORY AND 

DIALECTS 

 

Keywords: lezgians, alphabet, dialects, Nakh-Daghestan 

language, history 

Açar sözlər: ləzgilər, əlifba, dialektlər, Nax-Dağıstan dili, 
tarixi 

 

The Lezgian people are an ancient Caucasian ethnos with 

their own language, history, literature and art. The history of these 

people, who call themselves "Lezgians", is related to the name of 

Caucasian Albania. Albanian tribes were part of the Nakh- 

Daghestan language group, to which the current Lezgians also 

belong. According to the genetic classification, there are several 

studies that the Lezgian language is very close and similar to the 

Tabasaran, Agul, Rutul, Sakhur, Archa, Budukh, Kryz, Khinalug 

and Udi languages (Alekseev, Sheykhov, 1997). 

The Lezgi language is considered by linguists to be one of the 

oldest languages. Thus, Chikobava said: "Lezgian language is 

similar to the language of the Udins, which is one of the 

"surviving" languages of Caucasian Albania and belongs to the 

Lezgian language group" (Chikobava, 1953). However, noting 

that this language is not similar to other languages, Gerber 

emphasized in his book: "Lezgian language. This language is used 

by the Lezgian or Lezgians and is unlike any other language” 

(Gerber, 1958:77). 
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The formation of the alphabet and writings of the Lezgi 

people went through several stages. Until the beginning of the 

20th century, the Lezgians used the Arabic script called Ajama 

(Balayev, 2010:41). It should be noted that the Cyrillic alphabet 

was used simultaneously with the Arabic alphabet. To be precise, 

the Cyrillic alphabet was used for the first time between 1860 and 

1910. In the middle of the 19th century, Uslar created the Lezgian 

alphabet based on the Cyrillic script and published it in his 

monograph in 1896. The Lezgi alphabet created by Uslar (Uslar, 

1896) consisted of 49 letters (of which 7 were vowels and 42 were 

consonants). He noted that 23 of them were Russian letters, 13 

letters were created from Latin and other alphabets, and 13 letters 

were created by adding various signs to Russian letters. 

A special role in the formation and development of writing 

and the literary Lezgian language, as well as the Lezgian national 

school, belongs to Hajibek Hajibekov and Abdulkadir 

Alkadarsky, the author of several textbooks published in the 30s 

and 40s (Alekseev, Sheykhov, 1997). However, starting from 

1928, the Latin letters was used in the Lezgian alphabet, and this 

period continued for 10 years. It was developed by the Lezgian 

scientist H.Hajibekov, which made it possible to teach the 

Lezgian language in schools. This Lezgi alphabet, created based 

on Latin graphics, consisted of 48 letters. But in 1938, the Latin 

letters were replaced by Cyrillic letters by the leadership of the 

USSR. It should be noted that the mentioned alphabet with 

Cyrillic letters is still used by Lezgian people. This alphabet 

consists of 45 letters, of which 11 are vowels, 32 are consonants, 

and one letter − ь does not belong to the letters that form neither 

consonants nor vowels (Karimova, Malikmammadov, 2015), 

(Table 1). 
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Table 1. 

The alphabet of the modern Lezgian language 

 
А а Б б В в Г г Гъ гъ Гь гь Д д Е е Ё ё 

Ж ж З з И и Й й К к Къ къ Кь кь КӀ кӀ Л л 

М м Н н О о П п ПӀ пӀ Р р С с Т т ТӀ тӀ 

У у Уь уь Ф ф Х х Хъ хъ Хь хь Ц ц ЦӀ цӀ Ч ч 

ЧӀ чӀ Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я 

 
Uslar studied the dialects of the Lezgian language for the first 

time and divided this language into three dialects (Uslar, 1896). 

By him, the dialects of the Lezgian language were compiled into 

three groups. The first group of dialects is called Kurinsky 

("куревияр"), which includes Guney, Yarka, Kurakh dialects, 

Giliyar and Gelkhen accents. The second group is united under 

the name of Samur (Akhti in some literature, ("ахцегьар")), 

which includes Dokuzpara and Akhti dialects, Fi and Kurush 

accents. Rizakhanova (Rizakhanova, 2005:7) talked about the 

diversity of the Lezgian dialects and noted the main dialects of 

Akhtyn, Dugny, Dokuzparin, Yarka, Kurakh and Guba. The latter 

dialect is mentioned by Uslar (Uslar, 1896) as Guba dialect 

("кубавияр"). In some studies, it was mentioned that the Guba 

dialect includes the Guba, Gusar, GımılKusnet accents. 

Meilanova included Kuzun dialect in this group as well 

(Meilanova, 1964). The Guba dialect mainly refers to the Lezgian 

people living in Azerbaijan. The other two dialects apply to the 

Lezgian people who live in the territory of Dagestan. It is known 

that the Guba dialect is spread mainly in the Guba region of 

Azerbaijan, and the Kuzun dialect is spread in the Gusar region. 
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Tarix şəxsiyyətləri yetişdirir. Şəxsiyyətlər isə tarix yazır, 

yaradır. 

Azərbaycan bütün dövrlərdə özünəməxsus milli-mənəvi 

dəyərləri, tarixi-ictimai, siyasi şəxsiyyətləri, mədəni irsi, 

ədəbiyyatı ilə dünyanın diqqətini cəlb edib. Bu gün də inkişaf 

etməkdə olan müstəqil Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzin- 

dədir. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan xalqı tarixən elmə və 

təhsilə yüksək dəyər vermişdir. Tarixən xalqımız elm və təhsil, 

tarixi, ictimai ənənələrinə malik nüfuzlu elm xadimləri, alimlər, 

şəxsiyyətlər yetişdirmişdir. Azərbaycan tarixi şəxsiyyətləri istər 

Azərbaycanın, istərsə də dünyanın maarifçilik, ictimai-siyasi tari- 

xində öz xüsusi xidmətləri ilə iz qoymuşlar. Belə ki, 

Azərbaycanın ictimai-siyasi, elm, ədəbiyyat, mədəniyyət 

sahəsində tanınımış, dünya şöhrətli şəxsiyyətləri çoxdur. Bu 
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şəxsiyyətlər yalnız bir sahədə deyil, bir neçə sahədə öz sözlərini 

layiqincə demişlər. 

Bu şəxsiyyətlər əsərlərində cəmiyyətdəki problemləri, sosial 

ədalətsizlikləri, haqsızlıqları əks etdirərək, Azərbaycanın milli 

ruhunun oyanışını, tarixi hadisələrimizi, milli-mənəvi 

dəyərlərimizi, təhsili, elmi təbliğ etmişlər. Onlar xalqın maariflən- 

məsini bütün problemlərdən qurtuluş yolu kimi görürdülər. Bu 

səbəbdən də məktəblər açmağa, uşaqlara təhsil verməyə, uşaqlar 

üçün dərsliklər hazırlamağa xüsusi diqqət yetiriblər. Bu 

şəxsiyyətlər dünyəvi məktəblərin açılmasına da çalışmışlar. Öz 

xalqının övladlarının savadlanması, elm və təhsil alması üçün 

müxtəlif ölkələrdə təhsil almış ziyalılarımız vətənə qayıdıblar. 

Onlar xalqı cəhalətdən, gerilikdən savadsızlıqdan qurtarmağı öz 

qarşılarına əsas məqəsəd kimi qoymuş və bu uğurda çalışmışlar. 

Görkəmli şəxsiyyətlərin yaradıcılığında da elm, təhsil xüsusi yer 

tutmuşdur. Dünyaca məhşur olan şəxsiyyətlərimiz Nizami 

Gəncəvi, Nəsirəddin Tusi, Xarəzimi, Xan qızı Natavan, Mirzə 

Fətəli Axundzadə, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Həsən bəy Zərdabi, 

Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Şəfi Vazeh, Molla Pənah Vaqif, Şah 

İsmayıl Xətai, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Məhəmməd Tağı Sidqi, 

Süleyman Sani Axundov, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Firidun bəy Köçərli, 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Sultanməcid Qənizadə, Mirzə 

Ələkbər Sabir, Üzeyir Hacıbəyli, Cəfər Cabbarlı və başqaları 

həyat və fəaliyyəti boyunca xalqın maariflənməsinə xidmət 

etmişdir. 

“Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, 

Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz”. 

Şeyx Nizami Gəncəvi oğluna nəsihət edərək, belə deyirdi. 

Xalqın ictimai-siyasi, mədəni, elmi həyatında mühüm rol 

oynamış, xüsusi xidmətləri olmuş şəxsiyyətləri yetişən nəsilə 

tanıtmalıyıq. Dərsliklərdə görkəmli tarixi-ictimai, siyasi 
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xadimlərlə yanaşı, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində böyük 

xidmətləri olmuş şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı da öz əksini 

tapmalıdır. Onların qələmə aldıqları şeir, hekayə və əsərlər 

dərslikdə hər sinif üzrə şagirdlərin yaşlarına uyğun verilməlidir. 

Müəllim bu nümunələr əsasında həmin şəxsiyyətin yaşadığı 

mühit, dövr, şərait, həyatı, onun yazıb yaratmış olduğu ədəbiyyat, 

incəsənət nümunələrinin məqsəd və məramını aydın izah 

etməlidir. Müəllim hər bir şeir, hekayə, nağıl, bədii əsərlər özündə 

bir tarixi dövrü, adət-ənənləri, mədəniyyəti yaşadır, təbliğ etdiyini 

şagirdlərin diqqətinə çatdırmalıdır. Görkəmli şəxsiyyətlərin elmə, 

təhsilə, maariflənməyə, azadlığa verdiyi yüksək dəyəri və bu 

yolda onların göstərdikləri xidmətləri izah etməlidir. Bu 

şəxsiyyətlərdən himnimizin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin, 

Firidun bəy Köçərlinin, Mirzə Ələkbər Sabirin, Səməd Vurğunun, 

Mirzə Fətəli Axundzadənin, Cəfər Cabbarlının adlarını qeyd edə 

bilərik. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, dərsliklərdə bir neçə 

görkəmli şəxsiyyətin həyatı, fəaliyyəti haqqında məlumatlar 

hekayələr formasına şagirdlərə təqdim olunur. Bu da şagirdlərdə 

daha çox maraq yardır. Bunlardan ictimai-siyasi xadim, müəllim, 

yazıçı olan Nəriman Nərinamov haqqında verilmiş “Nəriman 

Nərimanov haqqında xatirələr” adlı hekayəni keçən zaman 

şagirdlər onun eyni zamanda istedadlı, məhşur həkim olduğunu, 

uşaqlar üçün dərslik hazırladığını da öyrənirlər. “Müəllimdən 

hədiyyə” adlı hekayədə dahi bəstəkarımız, ictimai xadim, 

maarifçi, himnimizin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli, “Hacı 

Zeynalabdin Tağıyev” adlı hekayədə bu şəxsiyyətin necə də 

əməksevər, səxavətli olduğunu, “İstedadlı şagird” adlı hekayədə 

Qazax Müəllimlər Seminariyasının direktoru olmuş maarifçi, 

görkəmli müəllim Firidun bəy Köçərlinin görkəmli şairimiz 

Səməd Vurğunla söhbəti və burada balaca, arıq şagird olan Səməd 

Vurğunun hazırcavablığı haqqında maraqlı məlumat öyrənirlər. 

“Sabirin ilk uşaq şeri” adlı hekayədə şagirdlər üç görkəmli 
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şəxsiyyətləri, maarifçiləri Əlisgəndər Cəfərzadə, Mahmudbəy 

Mahmudbəyov və şairimiz Mirzə Ələkbər Sabir ilə tanış olurlar. 

Bu şəxsiyyətlərin uşaqların oxuması, təhsil alması üçün necə 

səylə çalışdıqlarını öyrənirlər. Görkəmli ictimai xadim Mirzə 

Fətəli Axundzadə haqqında maraqlı məlumat şagirdlərə “Bahalı 

xalça” adlı hekayə vasitəsilə verilir. Dahi dünya şöhrətli yazıçı, 

dramaturqumuz Cəfər Cabbarlının necə sadə, mehriban və böyük 

ürəyə sahib olduğunu, mütəfəkkirimizin həyat yoldaşı Sona 

xanımın “Cəfər Cabbarlı” adlı xatirələri əsasında qələmə alınmış 

hekayədə şagirdlər daha aydın öyrənirlər. “Azərbaycanda ilk milli 

Qəzet” adlı hekayənin tədrisi zamanı müəllim şagirdlərə ilk olaraq 

o zaman üçün milli ruhda qəzet çıxarmağın necə çətin olduğunu, 

necə böyük cəsarət və əzm tələb etdiyini söyləməlidir. Bu cəsarəti 

göstərərək xalqını maariflənməsi uğrunda əzmlə çalışan və bu gün 

də Milli Mətbuatımızın banisi hesab olunan Həsən bəy Zərdabi 

haqqında şagirdlərə ətraflı məlumat verilməlidir. Həmçinin 

Şərqin böyük şairi, alimi, mütəfəkkiri Mövlana Cəlaləddin Rumi 

haqqında “Ruminin məsləhəti” adlı rəvayəti oxuyan zaman onun 

necə müdrik, aqil şəxsiyyət olduğunu öyrənirlər. 

Müəllim şagirdlərə izah etməlidir ki, əsrin əvvəllərində milli 

maarifçilik hərəkatı Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Cəlil 

Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Firidun bəy Köçərli, 

Sultanməcid Qənizadə və digər işıqlı ziyalıların fəaliyyəti 

sayəsində daha da genişlənmiş, yüksək ali təhsil almağın 

zəruriliyi fikri ictimai şüurda möhkəmlənməyə başlamışdır. Bu 

sahədə bir sıra işlər görmüşlər. Belə ki, 1918-ci ildə may ayının 

28-də Şərqdə ilk Demokratik ölkə olan Azərbaycan təhsilə, elmə 

daha çox diqqət yetirmişdir. Bu illərdə qabaqcıl maarifçilər, elm, 

təhsil, ictimai-siyasi xadimlərin səyi nəticəsində Bakıda, 

Naxçıvanda, Şəkidə, Şuşada və Lənkəranda ibtidai siniflər üçün 

məktəblər açılmış və Qori Müəllimlər Seminariyasının 

Azərbaycan bölməsi Qazaxa köçürülmüşdür. Bu görkəmli 

şəxsiyyətlər dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil almış 
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şəxsiyyətləri kadrları ölkənin təhsilinə, maariflənməsinə cəlb 

etməyə calışmışlar. Buna da nail olmuşlar. Belə ki, az ömür sürən 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1919-cu ilin əvəllərində ölkədə 

23 orta təhsil müəssisəsi, 6 kişi və 4 qadın gimnaziyası, 5 realnı 

məktəb, 3 müəllimlər seminariyası, 3 qadın tədris müəssisəsi, 

politexnik və ticarət məktəbləri fəaliyyət başlamışlar. Lakin milli 

kadr hazırlayan təhsil müəssisələrinin yoxluğu ölkədə uşaqların 

hamısının bütünlüklə təhsilə, məktəbə cəlb olunmasında 

problemlər yardırdı. Bu səbədən də görkəmli maarif, ictimi-siyasi 

xadimlərimiz kadr hazırlığının vacibliyini əsas götürərək, 1919- 

cu ildə Azərbaycanın ilk ali təhsilli kadr hazırlayan təhsil 

ocağının, indiki Bakı Dövlət Universitetinin təsisi olunmasına 

nail olmuşlar. Bu ali təhsil ocağı türk-müsəlman dünyasının ilk 

Avropa tipli universiteti hesab olunur. Universitet bu gün də neçə- 

neçə ali təhsilli kadrlar yetişdirir. Bu kadrlar ölkəmizin ictimai- 

siyasi, sosial, mədəni, elmi həyatında xidmət göstərirlər. Sonralar 

ölkəmizdə bir neçə müxtəlif istiqamətlərdə fəaliyyət göstərə 

biləcək ali təhsilli kadr yetişdirən ali təhsil müəssisələri açılmış, 

məktəblərin sayı artmışdır. 

Görkəmli ictimai-siyasi xadim, yazıçı, həkim Nəriman 

Nərimanovun sözləri ilə desək, “Heç bir millət qılın və tüfənglə 

qabağa getməyibdir. Ancaq elmin gücünə tərəqqi etmək 

mümkündür”. Məhz bu tərəqqiyə çatmaq üçün elm, təhsil və 

məktəb mühüm rol oynayır. 
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Ermənistan öz məkrli niyyətlərindən ötrü Azərbaycanın 

ərazilərini işğal etmiş, əsassız iddialar irəli sürmüş və 

məqsədyönlü şəkildə Azərbaycana qarşı təxribatlar törətmişdir. 

Ermənistanın təxribatlarının qarşısı daim güclü Azərbaycan 

Ordusu tərəfindən alınmış, düşmənə məqamında layiqli cavab 

verilmişdir. 2016-cı ilin aprelin 1-2-də başlayan dörd günlük 

Aprel döyüşləri zamanı Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafında 

yüksəkliklər, Lələtəpə strateji hündürlüyü, Cəbrayıl rayonunun 

Cocuq Mərcanlı kəndi, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi, 

Tərtər rayonunun Qazaxlar kəndi və Tərtər rayonunun 

Suqovuşan kəndi işğaldan azad olunmuşdur. Sözügedən Aprel 

döyüşləri 44 günlük – İkinci Qarabağ müharibəsində 

Azərbaycanın həlledici qələbəsinin başlanğıcı idi. Erməni 

millətçilərinin onilliklər boyu Ermənistan ordusu haqqında 

uydurduqları “yenilməz ordu” mifi darmadağın olundu. Aprel 

döyüşlərinin baş verməsindən sonra Ermənistan Silahlı 

Qüvvələrində istefa dalğası başlandı, yüksək vəzifəli məmurlar 

həbs olundu. Həmin vaxt İrəvanın çaşqınlıq içərisində qalması 

açıq-aşkar hiss olunurdu. Aprel döyüşləri Ermənistanın 

məğlubiyyətinin başlanğıcını qoydu. 2016-cı ilin aprelin 5-də isə 

mailto:kamalsalayev1988@gmail.com
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ağır vəziyyətdə olan Ermənistan məhz Rusiyanın dəstəyi ilə 

atəşkəs haqqında razılığa nail oldu. 

Aprel döyüşləri həm də Azərbaycan Ordusunun döyüş 

səviyyəsinin yoxlanılması idi. Sözügedən döyüşlər zamanı 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin arsenanlındakı bəzi hərbi 

texnikalar sınaqdan çıxarıldı ki, bunun nəticəsində də 

Azərbaycan Ordusunun güclü hərbi potensiala və yüksək döyüş 

məharətinə qadir olması təsdiqləndi. Verilən rəsmi məlumatlara 

əsasən, həmin vaxtı döyüşdə − pilotsuz uçuş aparatları – 

kamikadze “Naqor”, “ThunderB” və “Spayk” dronları, eləcə də 

“TOS-1A” yaylım atəş sistemləri tətbiq olunmuşdu. Aprel 

döyüşləri başlamazdan əvvəl Azərbaycan Ordusunun kəşfiyyat 

qrupları cəbhənin dərinliklərinə daxil olaraq əməliyyatlar yerinə 

yetirmişdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, düşmənin hava 

hücumundan müdafiə komlpleksinin RLS-i sıradan çıxarılıb. Ali 

Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 

hərbçilərinin döyüş xidmətlərini yüksək səviyyədə 

qiymətləndirib. Belə ki, 2016-cı ilin aprelin 19-da Prezident 

İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən Azərbaycan 

Ordusunun üç hərbçisi “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”, 7 

hərbçisi “Azərbaycan Bayrağı”, 1 hərbçisi “2-ci dərəcəli Vətənə 

xidmətə görə” ordeni ilə, 4 hərbi qulluqçusu “3-cü dərəcəli 

Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə, 19 hərbçisi “Vətən uğrunda” 

medalı ilə, 43 hərbçisi “İgidliyə görə” medalı ilə, 45 nəfər hərbi 

qulluqçusu “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif olunmuş, 2 

nəfər hərbçisi isə ali hərbi rütbələrə layiq görülmüşdür. 

Qeyd edək ki, Aprel döyüşləri Azərbaycan xalqının öz 

müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda möhkəm dəmir yumruq 

olduğunu göstərdi. Həmin vaxtı beynəlxalq birliklərin – BMT- 

nin, ABŞ-ın Avropa İttifaqının bəzi nümayəndələri Azərbaycanı 

məqsədyönlü şəkildə pisləyir və ona qarşı təxribat xarakterli 

bəyanatlarla çıxış edirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-ın o 

vaxt hakimiyyətdə olan dövlət katibi Con Kerri Azərbaycana 
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qarşı 907-ci düzəlişin həmmüəllifi idi. Con Kerri öz müavini 

Viktoriya Nuland ilə birlikdə açıq-aşkar Azərbaycanı təhdid 

edirdi. Başqa sözlə desək, Aprel döyüşləri kimlərin Azərbaycana 

dost və düşmən olduğunu hamıya göstərdi. Qardaş Türkiyə 

Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəklədiyini bildirmişdi. 

Azərbaycana dost ölkə olan Pakistan da haqq uğrunda gedən 

mübarizədə bizə öz dəstəyini göstərmişdi. 

Aprel döyüşləri zamanı Ermənistanı sarsıdan bir sıra 
amillər var idi: 

1. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək əzmində 

olduğunu hər kəsə sübut etdi; 
2. Azərbaycan xalqı hamıya öz birliyini nümayiş etdirdi; 

3. Azərbaycan Ordusunun yüksək döyüş məharətinin olması 

hər kəsə bəlli oldu; 

4. Ermənistanın həddindən artıq zəif olduğu hər kəsə aşkar 

oldu; 
5. Ermənistana və onun havadarlarına sarsıdıcı zərbə vuruldu; 

6. ATƏT-in Minsk qrupunun uğursuz fəaliyyətinin olması 
birmənalı şəkildə aydın oldu; 

7. Erməni millətçilərinin uydurduqları – “Böyük Ermənistan”, 

“yenilməz Ermənistan ordusu” mifləri yerlə yeksan olundu; 

8. Kimin dost, kimin isə düşmən olduğu Azərbaycana məlum 
oldu. 

Aprel döyüşündən sonra hər kəs başa düşdü ki, regional 

təhlükəsizliyin keşikçisi Azərbaycandır. Regiondakı sabitliyi 

pozaraq təxribat mənbəyi olan isə sırf Ermənistandır. Belə ki, 

Ermənistanın terorçu dövlət olması və işğalçılıq siyasəti yeritməsi 

Cənubi Qafqaz ölkələrinin təhlükəsizliyinə və əməkdaşlığına 

daim təhlükə törədib. 

Ermənistanın növbəti təxribatı 2020-ci ilin iyulun 12-də 

müşahidə edilmişdir. Həmin vaxt Azərbaycan-Ermənistan dövlət 

sərhədində Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində 

ermənilər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə hücum 
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ediblər. Belə ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuz 

istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədini ələ 

keçirmək məqsədilə atəşkəs rejimini kobudcasına pozaraq 

gərginliyin artırılması məqsədilə növbəti hərbi təxribat törədərək, 

mövqelərimizi iriçaplı pulemyotlardan, qumbaraatanlardan, 

snayper tüfənglərindən, minaatanlardan və digər artilleriya 

qurğularından atəşə tutublar. Bir neçə gün ərzində baş verən 

döyüşlər zamanı düşmən təxribatının qarşısı alınıb və düşmənə 

sarsıdıcı zərbələr vurulub. Azərbaycan Ordusu düşmənin 100-dək 

canlı qüvvəsini, çoxlu sayda hərbi texnikasını və mühüm düşmən 

obyektini məhv edib. 

Tovuz döyüşlərində Azərbaycan Ordusunun 12 hərbi 

qulluqçusu − general-mayor Polad Həşimov, polkovnik İlqar 

Mirzəyev, mayor Namiq Əhmədov, mayor Anar Novruzov, baş 

leytenant Rəşad Mahmudov, gizir İlqar Zeynallı, gizir Yaşar 

Babayev, sıravi Elçin Mustafazadə, çavuş Vuqar Sadıqov, sıravi 

Nazim İsmayılov, sıravi Elşad Məmmədov, sıravi Xəyyam 

Daşdəmirov qəhrəmancasına şəhid olublar. Döyüşlər zamanı bir 

neçə əsgər isə yaralanıb. Ermənilərin Ağdam kəndində yerləşən 

evlərdən birinə atdığı mərminin nəticəsində kəndin 76 yaşlı dinc 

sakini Əziz Əliyev həlak olub. Göründüyü kimi güclü 

Azərbaycan Ordusu qarşısında tab gətirməyən ermənilər 

xaincəsinə kəndin dinc sakinini hədəfə alıblar. 

2020-ci ilin sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq əks-hücum əməliyyatını 

həyata keçirdi. 44 günlük əks-hücum əməliyyatı nəticəsində 

noyabrın 8-də Qarabağın mədəniyyət beşiyi olan qədim Şuşa 

şəhəri işğaldan azad olundu. Noyabrın 10-da Azərbaycan, 

Ermənistan və Rusiyanın arasında üçtərəfli bəyannamənin 

imzalanması ilə Azərbaycanın qələbəsi daha da möhkəmləndi. 

Bununla da Ermənistanın işğalına son qoyuldu və tarixi ədalət 

bərpa olundu. 
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Qeyd edək ki, İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan 

daha çox itkilərə məruz qalıb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

hərbi təxribatı ona baha başa gəldi. Belə ki, 44 günlük İkinci 

Qarabağ müharibəsində 3773 erməni hərbçisi həlak oldu, 243 

nəfər isə itkin düşdü. Azərbaycan Ordusunun məhv etdiyi 366 

tank, Ermənistan ordusunun 529 tankından ibarət arsenalının 

təxminən 70%-ni təşkil edib. 4,008 milyard dollarlıq hərbi 

texnika itkisi Ermənistanın 2020-ci ildəki 4 milyard dollarlıq 

dövlət büdcəsini üstələyib, eləcə də bu rəqəm ölkənin 2020-ci ilə 

olan hərbi xərclərindən altı dəfə çox olub. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü şairlərinin 

yaradıcılığında romantik üslub əsas yer tuturdu. Bu romantizm bir 

tərəfdən yeni dövr türk romantizminə, xüsusən, Ə.Hamid, 

T.Fikrət, N.Kamal yaradıcılığı ilə, digər tərəfdən də Qərbi Avropa 

romantizmi ilə bağlı idi. Bu dövrün romantik cərəyanının 

inkişafında əsas özül, əsas örnək mənbəyi isə Əli bəy Hüseynzadə 

irsi və Füyuzat ədəbi məktəbinin ənənələri idi. Ş.Vəliyev 

“Füyuzat ədəbi məktəbi” monoqrafiyasında yazır: “Füyuzatla 

ədəbi mühitə gətirilən romantik sənət kredosu Ə.Hüseynzadə, 

H.Cavid, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq, A.Sur və başqalarının əməyi 

nəticəsində milli dəyərlər hesabına daha da təkmilləşdirilirdi” 

(Vəliyev, 1999:374). 

AXC ədəbiyyatının nümayəndələri sənətin romantik dililə 

hadisələrə realist yanaşma üslubunu yaxın platformaya gətirərək 

gerçək həyatdan doğan problemləri arzu və ideyalarının romantik 

boyaları ilə ifadə etməyə nail olmuşdular. Dövrün ictimai-siyasi 

düşüncə tərzi ilə paralellik təşkil edən Cümhuriyyət poeziyası 

istər romantik, istərsə də realist yanaşma tərzindən asılı 

olmayaraq eyni mövqeyi ifadə edərək cəmiyyətin inkişafı, azad 

respublika quruculuğu, sosial-siyasi stabillik kimi amilləri 

Azərbaycan gerçəkliyi ilə həmahəng görmək və ictimai maraqları 

təmin etmək qayəsində olmuşdu. Başqa sözlə desək, real 
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həyatdan doğan milli təfəkkür romantik düşüncə tərzi sintezi ilə 

milli gerçəkliyin poetik ifadə formasına çevrilərək uğur 

qazanmışdı. XX əsr Azərbaycan şeirində romantizm haqqında 

söz açanda təbii ki, ilkin olaraq H.Cavid, A.Səhhət, M.Hadi və 

A.Şaiq yaradıcılığı xüsusi məna kəsb edir. Romantizmin ədəbi 

məktəb kimi formalaşmasında, romantik poeziyanın yaranması 

və inkişafında onların böyük xidməti olmuşdur. Lirik-romantik 

duyum tərzinin bədii yanaşma vasitəsilə realizə olunması AXC 

dövrü poeziyasında, xüsusən, Hadi romantizmində daha qabarıq 

formada təzahür olunmuşdur. M.Hadinin romantizmi reallığa − 

ictimai-siyasi proseslərin axarına qoşularaq, ideal cəmiyyət və 

azad insan uğrunda mübarizə aparır, reallığı məhz romantik 

düşüncə formasının təsviri kimi görmə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti dövründə romantiklərin yaratdıqları sənət örnəkləri 

Azərbaycan gerçəkliyinin ədəbi-tarixi, ictimai-siyasi olaylarını 

özündə əks etdirmişdir. Romantizmin fəlsəfi konsepsiyası 

cəmiyyətdəki problemlərin poetik fikirdə analizi prinsipinə 

əsaslanırdı. Ədəbi mühitdə təşəkkül tapan romantizm cərəyanı 

süjet xətti, ifadə və təsvir vasitələri, neqativ hallara etiraz 

motivləri ilə ictimai-siyasi durumun ədəbi mühitə gətirilməsini 

ifadə edirdi. Dövlətçiliyimiz və milli idealların gerçəkləşməsi 

uğrunda mübarizəsini təfəkkür süzgəcindən keçirərək romantik 

şəkildə təsvir etmək M.Hadinin əksər şeirlərini səciyyələndirir. 

Azərbaycan romantizminin yaradıcılarından biri kimi M.Hadinin 

poeziyasındakı estetik xüsusiyyətlər AXC dövrünün romantik 

poeziyası haqqında bütöv təsəvvür yaradır. 

Akademik K.Talıbzadə romantiklərin sənətkarlıq 

xüsusiyyətlərini belə açıqlayır: “Həqiqətən romantiklər insanı, 

həyatı sevirdilər, bunlarsız onların sənəti ölü, cansız, təsirsiz söz 

yığınına çevrilərdi. Əgər romantiklər bir tərəfdən cəmiyyətdəki 

ədalətsizlikləri, milli zülmü, hakim siniflərin rəzalətini, 

məhkumların ah-fəryadlarını görür, müasir həyata nifrətlər 

yağdırırdılarsa, digər tərəfdən, insanın gücünə, qüdrətinə inam 
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onlarda bəşəriyyətin gələcəyinə böyük ümid doğurur, bu isə 

romantiki həyata, insana bağlayırdı” (Talıbzadə, 2012:116). 

AXC ideoloqları romantizmin estetik prinsiplərini təbliğ 

edərək bu metodun üslub özəlliklərini də səciyyələndirir, “tazə 

şeir”in tələblərinin mahiyyəti və inikası kimi açıqlayırdılar. 

Azərbaycan poeziyasına romantik sənətkarlıq üslubunu gətirən 

H.Cavid, M.Hadi, A.Şaiq, A.Sur və A.Səhhət yaradıcılığı bir 

mərhələ, bir örnək olaraq AXC dövrü poeziyası tərəfindən qəbul 

edilmişdir. Poeziyaya romantik sənətkarlıq elementlərinin ilkin 

variantlarını gətirən A.Səhhət yaradıcılığı AXC poetik mühiti üçün 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Məhz buna görə də A.Səhhətin vəfatı 

AXC dövrü poeziyasında təsirli poetik nümunələrin yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Abbas Səhhətin ölümündən məyus olan M.Hadi 

yazırdı: “Şu müdhiş, şu qorxunc vəlvələyi hadisat içində şair, təbib 

Abbas Səhhət də sükunətgahı əbədiyyətə çəkilib getdi. Həm maddi, 

həm mənəvi xadimi millət olan Səhhət qardaşımızın əful 

əbədiyyəsindən hənuz Qafqaz türklərinin xəbəri yoxdur...”. 

A.Səhhətin itgisindən sarsılan M.Hadi öz hiss və həyəcanlarını 

“Həyat hazirəmizin ilhamları” şeirində ifadə edirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü romantiklərinin 

yaradıcılığının ideya-estetik qayəsi onların təfəkküründən süzülən 

böyük amal və idealların daşıyıcısı idi. Bunun nəticəsi olaraq milli 

gerçəkliyin ifadə formasını əks etdirən real həyatdan doğan milli 

təfəkkür romantik düşüncə tərzi ilə sintezə girərək poetik ifadə 

vasitəsinə çevrilirdi. Həm romantiklərin, həm də realistlərin sənət 

konsepsiyası milli azadlıq ideallarının mahiyyətini ədəbi prosesdə 

canlandırmaq və bununla da ictimai şüura təsir etmək idi. İstər 

satirik, istərsə də romantik üslub tərzində önəmli cəhət ədəbi- 

estetik baxışların vahid ideya yönümünü ifadə etməsi idi. 

Romantik şeirlərdəki peyzaj poetik obraz olaraq poeziyanın 

bədii-estetik sənət prinsiplərinə uyğun məfkurəvi anlamı da 

ehtiva edirdi. Bu cür romantik lövhələr A.Şaiqin yaradıcılığında 

da ustalıqla qələmə alınmışdır. “Vətənin yanıq səsi”, “Arazdan 
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Turana” poemalarında bu cür təbiət təsvirləri bəzən də ictimai 

səciyyə daşıyırdı. A.Şaiqlə yanaşı M.Hadi, Ə.Cavad, C.Cabbarlı, 

Umgülsüm kimi şairlərin yaradıcılığındakı romantik təsvir 

vasitələri yeni şeirin özəlliklərini səciyyələndirir. Bu baxımdan 

yanaşdıqda romantik şeirlərin obrzlarının və bədii təsvir 

vasitələrinin get-gedə kamilləşdiyini görürük. Ümumiyyətlə, 

AXC dövrü romantik və realist şairləri bədii-estetik prinsipləri 

əsas götürsələr də, 1918-1920-ci illər poeziyasını siyasi 

mübarizələrdən keçirib inkişaf etdirmişlər. Bu poeziyanın lirik 

qəhrəmanı vətəndaş mövqeyindən çıxış edərək, vətənə bağlı 

ideallar uğrunda mücadiləyə qalxır, ümummilli problemlərin 

yollarını da arayırdı. 
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Dünya Bankının məlumatlarına əsasən, dünyadakı mövcud 

ölkə iqtisadiyyatlarını nəzərə alsaq, müəssisələrin 95-99%-i, 

məşğulluğun və ümumdaxili məhsulun 60-70%-i, investisiyaların 

30-60%-i, ixracın 10-40%-i kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 

(KOS) əhatə edir. Bu göstəricilərdən görünür ki, KOS-lar iqtisadi 

və sosial nizamın onurğa sütununu təşkil edirlər (Tashkin, 

Kahraman, 2016:392). 

Qlobal proseslərin sürətləndiyi dövrdə 

rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması və dayanıqlı fəaliyyətin təmin 

edilməsi istiqamətində innovasiya siyasəti KOS-lar üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Sözügedən çərçivədə innovasiya prosesi 

təşkilatın fəaliyyətində məqsədyönlü təkmilləşdirməyə nail olmaq 

üçün yeni texnologiya və ya yeni idarəetmə təcrübələrindən 

istifadəni nəzərdə tutur (Soto, 2016:336). 

KOS-lar bütün ölkələrdə vacib bir iqtisadi potensiala sahibdir. 

Həmin subyektlər iqtisadiyyatda ümumi müəssisə sayına görə 

sahib olduqları paya, məşğulluq imkanlarına, eləcə də yaratdıqları 

əlavə dəyərin həcminə görə xüsusi rola malikdirlər. 
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Eyni zamanda KOS-lar sahib olduqları xüsusiyyətlərə əsasən 

müasir innovasiya sisteminin dinamik strukturuna ən uğurlu 

uyğunlaşan iqtisadi aktorlardandır. Belə ki, yeniliklərin tətbiqi, 

eləcə də həmin yeniliklərə uyğunlaşma imkanlarına görə 

sözügedən subyektlər iri müəssisələrə nisbətən daha çevik hesab 

olunurlar (Subrahmanya, 2015: 33). 

Bununla yanaşı, beynəlxalq innovasiya sistemində 

istehlakçılar aktiv rol oynayırlar. Məhsul istehsalı və satışı birbaşa 

istehlakçı tələbinə və zövqünə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu 

baxımdan kiçik sahibkarlıq subyektləri istehlakçıların tələbini və 

ehtiyaclarını çevik qarşılamaq gücünə sahib olduğundan 

istehlakçılarla daha yaxın əlaqələr qura bilirlər. Qeyd edilənlərlə 

əlaqədar KOS-lar böyük həcmdə investisiya etmədən yeni fikir və 

ya ideyanın reallaşdırılması imkanlarının, o cümlədən bazarın 

reaksiyasının öyrənilməsi istiqamətində mühüm yer tutur. 

Dövlətlər tərəfindən davamlı iqtisadi artıma nail olunması, 

məhsul çeşidliliyinin artırılması, o cümlədən rəqabətqabiliyyətli 

məhsul və xidmətlərin təklif edilməsi məqsədilə dövrün 

tələblərinə uyğun innovasiya siyasəti təkmilləşdirilir (OECD, 

2018). Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən sözügedən siyasətin 

formalaşması tədbirləri çərçivəsində KOS-lar əsas meyl hesab 

olunur. Belə ki, iqtisadiyyatın rəqabət gücünün artırılması 

strategiyası çərçivəsində beynəlxalq innovasiya sistemini inkişaf 

etdirməyə yönələn tədbirlərlə paralel KOS-ların innovasiya 

qabiliyyətini artıran siyasət tədbirlərinin hazırlanması mühüm 

hesab edilir. 

Dövlətin KOS-lar üçün innovasiya siyasətində maliyyəyə 

əlçatanlığın təmin edilməsi, məşğulluğun imkanlarının 

artırılması, eləcə də şəbəkənin formalaşdırılması əsas istiqamətlər 

kimi müəyyən edilir (Becker, 2011:948). 

KOS-ların maliyyə əlçatanlığının təmin edilməsi 

istiqamətində siyasət çərçivəsinin müəyyən edilməsinin əsas iki 

səbəbi mövcuddur: 
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➢ Yenlikçi fəaliyyət nisbətən uzun müddət gəlir gətirməyən 

riskli fəaliyyət hesab olunur. Bu baxımdan investorlar 

tərəfindən bu tip fəaliyyətə sərmayə verilməsi imkanları 

çətinləşir. 

➢ KOS-lar strukturca kiçik olduğu üçün şirkət barədə 

məlumat verən aidiyyəti bölmələr artıq məlumata sahib 

deyillər. Buna görə də sərmayə təklif edən təşkilatlarla 

KOS-lar arasında assimetrik məlumat problemi yaranır. 

Problemin yaranması sözügedən təşkilatlar tərəfindən 

vəsait cəlb edilməsi imkanlarını azaldır. 

KOS-lar məhdud resurslara sahib olduqlarından aşağı 

əməkhaqqı siyasətini həyata keçirirlər. Bu baxımdan ixtisaslı və 

peşəkarlar kadrların cəlb edilməsində müəyyən problemlər 

yaşanır. Belə ki, KOS-lar tərəfindən yeni fəaliyyətlərin icrasında 

aktiv təşəbbüs göstərilsə də, həmin təşəbbüsün 

reallaşdırılmasında ixtisaslı işçi sayı kifayət etmədiyi təqdirdə 

həmin təşəbbüs uğursuz olur. Eyni zamanda yeni tətbiqlərin 

həyata keçirilməsi zamanı ortaya çıxan proqnozlaşdırılan texniki 

məsələlərdən irəli gələn problemlər həmin işin peşəkarı tərəfindən 

həll edilməlidir. 

İnnovativ məhsul və xidmətlərin reallaşdırılması, eləcə də 

bazara təklif edilməsi çərçivəsində KOS-ların şəbəkələşməsi 

zəruri hesab edilir. Belə ki, həmin şəbəkələşmə konteksində 

məlumat və təcrübə mübadiləsi rəqabətqabiliyyətliliyin 

artırılması, habelə dayanıqlılığın təmin edilməsinə böyük töhfə 

verir (Angilella, Mazzu, 2015:546). Bir çox KOS-larda resurslar 

kifayət etmədiyindən şəbəkələşmə istiqaməti üzrə bünövrənin 

qurulmasında çətinliklər müşahidə edilir. 

Qeyd edilən istiqamətlər üzrə dayanıqlı mexanizmlərin 

hazırlanması və həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Eyni zamanda bu tədbirlərlə paralel universitetlərdə, institutlarda 

və ya təşkilatlarda “Tədqiqat və İnkişaf” bölmələrinin 

təkmilləşdirilməsi və KOS-larla inteqrasiyalı fəaliyyətin təmin 
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edilməsi vacibdir. Sürətli inkişafa nail olan bir çox ölkələrdə 

(Cənurbi Koreya, Yaponya və s.) sözügedən istiqamətlərin dərin 

təhlili aparılmış və tətbiqi həyata keçirilmişdir (Aksoy, Demirel, 

2008:398). 
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İnsanlar atalar sözlərindən bacarıq və biliklərin, ideyaların, 

emosiyaların, təcrübələrin ünsiyyətdə olduğu sosial-mədəni və 

etno-sivilizasiya kontekstləri daxilində şifahi diskursların mühüm 

aspekti kimi istifadə edir. Atalar sözləri hər bir xalqın 

mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Onlar xalqın tarixini 

mənimsəyir, onun tarixi inkişafının bütün mərhələlərini əks etdirir 

və qeydə alır, müəyyən dildə danışan insanların ruh və enerjisini, 

mentalitetini, həyata münasibətinin xüsusiyyətlərini çatdırır. 

Atalar sözləri müasir dünyanın bütün reallıqlarını, cəmiyyətin 

həyatında baş verən bütün dəyişiklikləri süngər kimi özünə 

hopduran, çoxsaylı variant və çevrilmələrində əks etdirən canlı, 

hərəkətli orqanizmdir. Atalar sözünün uğurlu istifadəsi mətnin 

emosional qiymətləndirmə potensialını artırmaqla yanaşı, 

situasiyanı minimal vasitələrlə, lakin maksimum semantik 

tutumla dəqiq şəkildə xarakterizə etməyə imkan verir. 

Zaman keçdikcə atalar sözləri aktiv şəkildə təkrarlanır, 

yenidən işlənir, düşünülür və müasir nitqdə transformasiya 

olunmuş formada istifadə oluna bilir. Atalar sözlərinin 

transformasiyası təkcə cəmiyyətdə və dildə formalaşmış 
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stereotiplərin inkarı deyil, həm də yeni ictimai-tarixi şəraitdə yeni 

həyat prinsiplərinin təsviridir. 

Transformasiya olunmuş atalar sözləri müxtəlif 

variasiyalarda təzahür edir. Anti-atalar sözləri də buna aiddir. 

Anti-atalar sözləri ənənəvi atalar sözlərinin struktur-semantik 

vahidlərinin cari reallıqdan aslı olaraq dəyişdirilməsidir (Mieder, 

2002:30). XX əsrin sonlarında paremiologiyada atalar 

sözlərinin qeyri-ənənəvi formaları üçün adekvat təyinat tapmaq 

vəzifəsi ortaya çıxdı. Paremiologiyada dəyişdirilmiş atalar 

sözlərini ümumi terminlə təyin etməyə çoxsaylı cəhdlər 

edilmişdir. “Anti-atalar sözləri” termini ilk dəfə alman dilində 

(Anti-Sprichwort) V.Mieder tərəfindən irəli sürülmüşdür. Mieder, 

anti-atalar sözlərini “ənənəvi atalar sözü müdrikliyi ilə yumoristik 

və ya satirik nitq oyunu” kimi təyin edir (Mieder, 2014:28). 

Müasir paremiologiyanin problemlerindən biri olan anti-atalar 

sözlərinin bir çox xalqlarda paremioloqlar tərəfindən 

araşdırılmamış və ya elmi status almamışdır. Onlar müxtəlif söz 

oyunları vasitəsi, yumoristik və satirik funksiyası ilə kütləvi 

informasiya vasitələrinin daha təsirli və obrazlı dili kimi bəzi 

xəbər başlıqlarının adlarında, verilişlərdə, internetdə daha tez-tez 

qarşımıza çıxır. Mieder qeyd edir ki, jurnalistlər atalar sözləri ilə 

“oynamaqdan” və aşkar anti-atalar sözləri yaratmaqdan həzz 

alırlar. Bu, oxucuların diqqətini cəlb etmək üçün istifadə edilən 

bir taktikadır (Mieder, 2014:250). Məsələn, 2008-ci ildə New 

York Times-da dərc edilmiş məqalədə Once bitten, twice 

bankrupt (Bir dəfə dişləndi, iki dəfə iflas etdi) ifadəsi başlıq kimi 

verilmişdir. Ənənəvi atalar sözü Once bitten, twice shy (Bir dəfə 

dişləyib, iki dəfə utan) ifadəsindəki “utanmaq” sözünün “iflas” 

sözü ilə əvəzlənməsi şəklində semantik dəyişiklik mətnin əsas 

mövzusunu təqdim edir ki, bu da şirkətin maliyyə çətinlikləridir. 

Bir işin xoşagəlməz təcrübəsindən sonra ehtiyatlı olmağa çağıran 

atalar sözünün ümumiləşdirici məzmunu konkret vəziyyətə 

proqnozlaşdırılır. Digər misalda, A bird in the hand is worth two 
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in the bush (Əldəki bir quş koldakı iki quşdan yaxşıdır) ifadəsinin 

A bird in the hand is a dangerous thing (Əldəki quş təhlükəlidir) 

variotiv forması yaranmışdır. 

Müasir paremiologiyanın aktual vəzifələrindən biri təkcə 

ənənəvi atalar sözlərini deyil, həm də onların transformasiyasının 

fiksasiyası və funksional-stilistik şərhidir. Tanınmış atalar 

sözlərinin qəsdən təhrif edilməsi və dəyişdirilməsi bütün dillərdə 

müşahidə edilir. Money can’t buy happiness, but it will go a long 

way in helping you (Pul xoşbəxtliyi satın ala bilməz, ancaq sizə 

kömək etmək üçün uzun bir yol keçəcək), Beauty is the best policy 

(Gözəllik ən yaxşı siyasətdir) atalar sözlərini ifadəli nitq aktı, 

cəmiyyətin tənqidi kimi şərh edə bilərik. Bu atalar sözlərinin 

orijinal versiyaları Money can’t buy happiness (Pul xoşbəxtlik ala 

bilməz), Honesty is the best policy (Dürüstlük ən yaxşı siyasətdir), 

adətən kiməsə məsləhət vermək üçün nəzərdə tutulmuş direktiv 

nitq aktıdır. Bu halda anti-atalar sözü ilkin ifadənin və onun təklif 

etdiyi hikmətin tənqidi kimi başa düşülə bilər. 

Anti-atalar sözləri son onilliklərdə baş verən siyasi-ictimai 

dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq yeni sosial-mədəni kontekstin 

tələblərinə uyğun olaraq dinamik inkişaf edir. Çevrilmiş atalar 

sözləri mətnlərarası münasibətlərin aktuallaşmasının nəticəsi 

olmaqla, struktur-semantik çevrilmələrin və dil oyununun köməyi 

ilə dildə mövcud olan sabit ifadələr əsasında formalaşır. Belə 

atalar sözləri ironiya, parodiya, mənaların transformasiyasına 

gətirib çıxarır. Transformasiya olunmuş paremiyalarda bir-biri ilə 

sıx bağlı olan üç obyekt sabitləşir − bunlar dil, mətn və 

mədəniyyətdir. Dəyişdirilmiş bir çox atalar sözləri bayağı reallığı 

yenidən nəzərdən keçirir və həyatın yeni şəraitində davranış 

reaksiyalarını təsvir edir. Anti-atalar sözlərinin leksikoqrafiyası 

müəyyən inkişaf mərhələsində insanların dil vahidlərində 

sabitlənmiş reallıq haqqında təsəvvürlərinin məcmusunu əks 

etdirən xalq mədəniyyəti anlayışlarının, əsas tematik sahələrin 

geniş spektrinin müəyyənləşdirilməsinə kömək edir. Ənənəvi 
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atalar sözləri kimi anti-atalar sözləri də eyni funksiyaları yerinə 

yetirir, lakin öz yeniliyinə görə həyata müasir baxışı əks 

etdirməyə xidmət edir. 
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Texnoloji innovasiyanın nəticəsi olaraq dünya ölkələri XXI 

əsrdə 4-cü Sənaye İnqilabına keçid etmişlər (2). Bu inqilabın 

formalaşmasının fundamentaı əsası rəqəmsallaşmaya söykənir. 

Belə ki, rəqəmsallaşmanın yeni trendləri olan süni intellekt, Big 

Data, nano-texnologiya, 3D və robotexnikanın inkişafı 

texnologiyaların strukturunda dəyişiklik yaratmışdır. 

Yeni Sənaye İnqilabı cəmiyyət üçün yeni faydalar qazandırsa 

da, təəssüf ki, mənfi nüansları da mövcuddur. Ən əsas məsələ isə 

yeni sənaye dövrünə uyğunlaşmaqdır. Dünya ölkələrinin 

Dördüncü Sənaye İnqilabına keçid etməsi cəmiyyəti bir çox 

çətinliklərlə üzləşdirmişdir. Bu çətinliyin aradan qaldırılması 

üçün davamlı olaraq müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. 

Cəmiyyətin 4-cü Sənaye İnqilabına keçid döründə nəzərə alınacaq 

əsas faktorlar vardır ki, bunlara aşağıdakılar aid edilir: 

− İnsan kapitalı. Bügünki dövrdə texnoloji innovasiyaya 

uyğunlaşmaq üçün başlıca amillərdən biri savadlı gənclərin 

yetişdirilməsi ilə bağlıdır. Bunun üçün isə dövlət qarşısında bir 

sıra öhdəliklər dayanmışdır. Bu sahədə rəqəmsal bilik və 

bacarıqların tədrisi ön planda durur. 
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− Rəqəmsal infrastruktur üçün əlverişli şəraitin yaradılması. 

Sənayenin texnoloji inkişafı bir çox struktur yeniliklərə səbəb 

olmuşdur. Əmək bazarında tətbiq olunan sıradan texnologiyanın 

Əşyaların İnterneti (İoT) texnologiyası ilə (2018) əvəzlənməsi 

bunun bariz nümunəsidir. Bu sahadə işçi qüvvəsinin ixtisarına 

səbəb olan struktur və texnoloji işsizlik də qaçınılmazdır. 

− Cəmiyyətin rəqəmsal platformaya uyğunlaşması. Yalnız 

rəqəmsal dövrə keçid ölkələrin inkişafının əsas göstəricisi 

sayılmır. Bunun üçün rəqəmsal alətlərdən düzgün şəkildə 

istifadə edilməlidir. Eyni zamanda bu göstərici vaxta qənaət 

edilməsində əsas sayılır. 

− Rəqəmsal infrastruktura investisiyaların cəlb edilməsi. 

Dövlət rəqəmsal sferada özəl sektorların marağını artırmaq üçün 

bir çox tədbirlər həyata keçirmişdir. Buna nümunə kimi 

ölkəmizdə Rəqəmsal Ticarət Qovşağının (RTQ) (1) 

yaradılmasını qeyd etmək olar. Bunun vasitəsilə xarici 

investorlar üçün əlverişli mühit yaradılmış, sahibkarlıq vizasının 

alınması asanlaşdırılmışdır. 

Qeyd olunan faktorlar rəqəmsallaşmaya keçid dövründə 

nəzərə alınacaq əsas faktorlardır. Hətta Dünya İqtisad 

Forumunun təsisçisi Klaus Şvab “Dördüncü Sənaye İnqilabı” 

adlı kitabında da rəqəmsal alətlərə uyğunlaşma prosesinin 

əhəmiyyətini vurğulamışdır (Şvab, 2016). Bugünki gündə dünya 

ölkələrinin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq rəqəmsal 

transformasiyanın yaratdığı təzahürləri görmək mümkündür. 
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Leksikalizasiya prosesi və onun nəticələri (və bu yolla əmələ 

gələn dil vahidləri) tarixən tədqiqatçıların diqqətini dəfələrlə cəlb 

etmişdir; tanınmış rus alimləri onların linqvistik reallıq faktı kimi 

və söz yaradıcılığının qeyri-məhsuldar üsulları çərçivəsində qeyd 

edərək öz fikirlərini bildirmişlər. Məsələ burasındadır ki, 

leksikalizasiya hadisəsini nəzəri cəhətdən xarakterizə edərkən, 

tədqiqatçılar, bir qayda olaraq, səthi görünən sintaktik 

göstəriciləri nəzərə almışlar. Son zamanlar müasir dildə bu kimi 

üsulları bir cox nəzəri mənbələrdə tədqiq edirlər. Qeyd olunan 

prosesin daha produktiv oduğu təsvir edilərkən və ya söz-birləşmə 

strukturlarının konstruktiv (müəyyənedici) xüsusiyyətlərinin 

(məsələn, komponentlərarası semantik aidiyyət, obyektivlik, 

dolğunluq və s. münasibətlər) neytrallaşma mexanizmləri 

leksikləşmə prosesi haqqında danışılarkən ya nəzərə alınmır, ya 

da səthi işıqlandırılır. Bu və ya digər şəkildə sintaktik 

konstruksiyaların leksikləşmə prosesi müxtəlif baxış 
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bucaqlarından nəzərdən keçirilir. Bəzi tədqiqatçılar onları söz 

yaradıcılığının tanınmış modelləri (substansivasiya 

(isimləşdirmə), ixtisar və s.) nöqteyi-nəzərindən xarakterizə 

edirlər. Məs.: qornicnıe devki (qornicnıe); temperatura vısokaya 

(temperatura), uzkoleynaya jeleznaya doroqa (uzkoleyka). XX 

əsrin son onilliklərində bir sözlü nominativlərin formalaşmasının 

bu prosesləri univerbasiya adlanırdı, yəni mənasını tam 

saxlayaraq ifadəni bir sözə qatlamaq: rodimoe pyatno – rodinka, 

futbolnaya fufayka − futbolka və s. (Kolchin, 1987:124). 

Azərbaycan dilində leksikləşmə prosesi daha çox söz 

birləşməsi səyyəsindən yaradıcı bir vasitə kimi qeydə alınmışdır. 

Məs.: dondurulmuş süd − dondurma, gözəl qız − gözəlçə, əl ilə 

yazmaq − əlyazma, yuk daşımaq − yükdaşıma və s. 

Sintaktik konstruksiyaların (söz birləşmələrinin və 

cümlələrin) leksemə-sözə çevrilməsi, artıq gördüyümüz kimi, 

tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş və cəlb etməkdədir. Bu 

proses, əlbəttə ki, yalnız yaradıcı proseslərin deyil, həm də 

sistemli-linqvistik və qeyri-sistemik (təsadüfi) faktların müxtəlif 

növ linqvistik və ekstralinqvistik faktorların uzlaşmasının 

nəticəsində yaranan təzahürlərinin, eləcə də mürəkkəb sözün 

semantik quruluşunda və məna formalaşmasının estetik 

parametrlərinin diqqətçəkici kəsişmə nöqtəsidir. 

Göründüyü kimi, məhz bu səbəbdən sözügedən hadisə 

müxtəlif terminoloji adlar ala bilir − univerbasiya, nominatsiya, 

leksikləşmə, söz yaradıcılığının semantik-sintaktik tipi, bitişmə, 

predikativ vahidlərin sintaktik çevrilməsi və s. Korrelyativ 

vahidləri yaradıcı söz birləşmələri ilə nəzərdən keçirək − bunlar 

formalaşmasında sərbəst, qeyri frazeoloji məna daşıyan ifadələrin 

iştirak etdiyi sözlərdir ki, onlar sifət və ya isim qismində də cıxış 

edə bilər. Məs.: azotosoderjaşiy – soderjaşiy azot; siyuminutnıy – 

siyu minutu; umalişennıy – lişennıy uma; dolqoiqrayuşiy – 

iqrayuşiy dolqo (bax. iqrat dolqo) və ya sokovıjimalka – vıjimat 

sok (apparat dlya vıjimaniya soka); xlebouborka – uborka xleba 
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(bax. ubirat xleb) və s. Qeyd olunan söz-leksemlərin əsas 

xüsusiyyəti nəzərə alınmalıdır ki, onlar iki səviyyədə: ilk öncə 

yaradıcı söz əsası səviyyəsində (vodosnabjenie – snabjenie 

vodoy) və “ilkin yaradıcı söz kökü” səviyyəsində sintaktik söz 

birləşməsi bazasına malikdir, bunun əsasında şifahi (nominativ) 

birləşmə əmələ gəlir ki, bu da ikinci dərəcəli adın vahidi üçün 

yaradıcı söz əsası rolunu oynayır, yəni “vodosnabjenie” sözü 

üçün. 

Beləliklə, leksikləşmiş söz özünəməxsus, fərdi əlaqəsi olan 

fel birləşməsi ilə birbaşa əlaqə yaradır: “vodosnabjenie” sözü bu 

halda sonuncu ilə dolayı yol ilə bağlanır. Nəzərdən keçirdiyimiz 

tipli sözlərin əmələ gəlməsini tədqiq edən derivatoloqlar, 

fikrimizcə, bu iki əlaqə səviyyəsini gözdən qaçırırlar ki, bunun 

nəticəsində söz əmələ gəlmə üsullarını təsnif və təsvir edərkən hər 

iki söz “vodosnabjenie” və “sneqozaderjanie” kimi və s. eyni 

qrupda olduğu üçün nəticədə əldə olunan sözlər cümlə ilə birbaşa 

əlaqəyə malikdir. Bu halda belə vahidlərin leksikləşməsi bizi, ilk 

növbədə, onomasioloji aspektdə maraqlandırır. Rus dilçiliyində 

bu vahidlərin əsas hissəsinin sırf derivatoloji (söz əmələ gətirmə) 

aspekti, artıq qeyd etdiyimiz kimi, yaradıcı vasitənin qrammatik 

təbiəti arasında fərqin olmaması, yəni yeni formalaşmanın − söz 

birləşməsinin və ya cümlənin söz yaradıcı əsasını təşkil edir. 

Cümlə strukturları ilə leksikləşmiş vahidlərin korrelyativ 

faktoruna gəlincə, təhlilimizin predmetinin vahidləri − vahid 

inteqral formalaşmış söz-leksemə çevrilmiş cümlə (predikativ) 

struktur vahidləri təşkil edir. Genetik olaraq predikativ vahidlərə 

aid olan dil vahidlərinin leksikləşməsindən danışarkən, rus dilinin 

müəyyən struktur tipləri əsasında sadə və nadir hallarda mürəkkəb 

cümlələr əsasında söz-isimlərin formalaşması 

qanunauyğunluqlarını nəzərdə tuturuq: nemoquznayka (ne moqu 

znat), nerazley-voda (vodoy ne razolyeş), pokatiqoroşki (pokati 

qoroşki). 
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Predikativ vahidlər müəyyən sayda onların əsasında 

yaranmış vahidlərdə (struktur üzrə) nominativ mənanın 

formalaşmasını təsvir etmək, nominasiya funksiyasının 

predikasiyanın “mənası” ilə birbaşa birləşməsini göstərmək üçün 

kifayət qədər əlverişli material təşkil edir. Bu vahidlərin 

leksikləşməsi ən çox söz köklərinin bir-birinə əlavə edilməsi 

əsasında baş verir. Bu hallar, məsələn, müasir rus dili 

dərsliklərindən birində qeyd olunur: solnsepek (solnse pecet), 

vodopad (voda padaet), sneqopad, listopad və s. Ədəbiyyatda 

“mürəkkəb isimlərin bağlayıcı sait vasitəsi ilə” yaranması halları 

qeyd edilmişdir – derjimorda, sorviqolova. Artıq qeyd etdiyimiz 

kimi, bu sözlərin struktur əsası qismində predikativ vahidlər çıxış 

edir. Bu material yaradıcı formantların (birləşmələrin) əsasına 

spesifik formada daxil edilir, proses həm derivatoloji, həm də 

ümumi leksikoloji sistemdə onların periferik mövqeyinin təsviri 

ilə müasir ədəbiyatda da təsvir edilir. Daha mürəkkəb səviyyəli 

vahidlərin leksikləşməsi ilə əmələ gələn leksemə mütləq əsas 

konseptual sem ilə yanaşı, konnotativ məna də daxil olduğu üçün 

leksikləşmə ikinci dərəcəli nominasiyanın, yəni leksik 

vahidlərinin əmələ gəlməsi prosesi kimi xarakterizə olunur. 
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The article describes the specifics of the development of quality 

criteria by which the functioning of information systems in the field 

of general education management is evaluated. Application of 

foreign practice and new information system application methods 

are described. The experience of approbation of the ISO 

International Standards Organization model in educational 

institutions of Baku is presented. 

Over the past few years, the complexity of information 

systems (hereinafter referred to as IS) has increased significantly, 

their functionality has significantly expanded, and the conditions 

under which systems must operate have changed. All this entailed 

an increase in the requirements for the quality and safety of their use, 

both on the part of service customers and developers. Since the 

interests of users can differ significantly, and the ideas of specialists 

about the functioning of IS do not coincide, assessing the quality of 

these systems seems to be a very difficult task. A universal approach 

to the definition of quality criteria is not entirely correct: it is 

necessary to take into account many factors, including the current 

situation, the field of activity, all the requirements, etc. 
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Numerous international standards governing the development of 

software tools and databases can become the basis for identifying 

the necessary and sufficient list of criteria. This will require filtering, 

adaptation and adjustment of the detected positions, taking into 

account domestic realities and the specifics of the scope (in the 

presented case, the area of administrative management of 

education). Compliance of IP quality with international standards 

will ensure competitiveness in the service market. And vice versa, 

an insufficient level of IS development (non-compliance with 

quality standards) can cause damage that largely exceeds the 

positive effect of their functioning. In the practice of education in 

Azerbaijan, one can often find examples when various kinds of 

system errors (when assessing labor intensity, determining 

requirements, cost or duration of preparing an IS) led to 

malfunctions, which entailed the investment of additional funds, 

efforts and time costs to bring an imperfect IS to the proper level. 

A competent approach to the development of IS, as well as 

assessing its quality and level of functioning, will help solve several 

problems at once: 

• improve the efficiency of managing the educational process at the 

local level and the education system as a whole (successful 

coordination of various IS); 

• increase the effectiveness of interaction with consumers of 

services − first of all, teachers, students and their parents; 

• increase the efficiency of the use of available resources (material, 

technological, temporary, etc.). 

The criteria for the quality of information systems in the field 

of administrative management of education, that will contribute to 

the optimization, intensification and increase in the efficiency of 

information support for administrative work in educational 

institutions, is the totality of the properties of this system, which 

determine the possibility of its use to meet all the identified needs of 

stakeholders (Isaev, 2006:1). With this approach, the leading goal of 
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IS developers is to satisfy the needs of customers in ensuring the 

timely provision of complete, reliable and confidential information 

for its subsequent functional use. The quality assessment in each 

specific case is based on the assessment of the quality of the finished 

information product, taking into account the costs of its creation and 

the assessment of the production process. 

In order to identify the criteria for the quality of IP, the most 

relevant for the management of general education, a sociological 

study was conducted. The respondents were the heads of educational 

organizations in Baku, deputy heads and those responsible for 

informatization. Survey participants were asked to familiarize 

themselves with the characteristics of software tools developed by 

ISO − the International Standards Organization, one of the most 

famous and authoritative organizations in the field of quality 

assessment (Lipaev, 2002:3). 

Then the respondents had to answer a series of questions: some 

of them were with a choice of answers, while others were open- 

ended. First of all, interest was in determining the most adequate, 

from the point of view of the respondents, quality attributes. Then 

they had to be streamlined by establishing a hierarchy of criteria, 

after that − to plan the process of assessing the quality of IP 

throughout its entire life cycle (Maglinets, 2008:1). In addition, the 

survey participants were asked to name the problems they face in the 

process of IS operation, and offer their own options for 

characteristics (criteria, sub-criteria, individual features not named 

in the list) for assessing the quality of information systems. At the 

same time, if desired, one could be guided by an extended list of 

attributes, prepared in advance based on sources of information. In 

the future, the respondents will have to test the selected quality 

criteria in terms of their feasibility with the resources available to a 

particular organization (Kostogryzov, 2008:1). 

Obviously, the development of IS quality criteria depends not 
only on the field of activity (in our case, the field of education 
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management), but also on many other factors. The creation of an 

optimal information system, as well as a quality assessment system, 

will only be possible through a deep study of the needs of service 

customers, analysis of available resources and consideration of 

possible risks. The developed criteria will most likely help to 

improve the efficiency, content and economic benefits of the 

system, and hence the organization as a whole. 
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Müasir təhsil prosesi əsrlər boyu yaranmış və inkişaf edən 

nəzəriyyələrə əsaslanır. İnsan elmlərinin inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq müxtəlif istiqamətləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olan 

pedaqoji nəzəriyyələr də inkişaf etmişdir. 

Tərbiyə və şəxsiyyətin inkişafının müasir əsas nəzəriyyələri, 

bir qayda olaraq, təkcə pedaqoji deyil, həm də fəlsəfi, psixoloji, 

təbiətşünaslıq nəzəriyyələrinin sintezidir. Praqmatizm, 

neopozitivizm, neotomizm və biheviorizm tərbiyə və şəxsiyyətin 

inkişafının ən məşhur nəzəriyyələridir. Bu nəzəriyyələrin ortaq 

bir xüsusiyyəti, onların humanist yönümlü olması, azad, özünü 

inkişaf etdirən bir şəxsiyyətin tərbiyəsinə yönəldilməsidir. 

Praqmatizm tərbiyə və şəxsiyyətin inkişafı nəzəriyyəsi 

praktikanın fəlsəfəsinə əsaslanır. Pedaqogikada praqmatik fəlsəfə 

ideyaları ən uğurla C.Dyui (ABŞ) tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Bu nəzəriyyənin əsas çatışmazlığı 1960-cı illərdə olan sistematik 

biliklərə laqeyd yanaşma idi. 

1970-ci illərdə pedaqoji praqmatizm şəxsiyyətin özünu 

təsdiqləməsi ilə azalmış və təhsilin fərdi yönümünü 

möhkəmləndirən neo-praqmatik təhsil nəzəriyyəsinə çevrildi. 

Neopozitivizm (yeni pozitiviziya və ya yeni humanizm) elmi 

və texnoloji inqilabın yaratdığı hadisələri dərk etməyə yönələn 
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fəlsəfi və pedaqoji bir istiqamətdir. Bu cərəyan Platonun, 

Aristotelin, Kantın etik fikirləri əsasında formalaşmışdır. 

Neopozitivizm pedaqogikasının əsas müddəaları (C.Vilson, 

L.Kolberg və başqaları) aşağıdakılardır: 

− təhsil sisteminin humanistləşdirilməsi, müəllim və şagird 

arasında fənn-mövzu münasibətlərinin qurulması; 

− qurulmuş məfkurələrdən tərbiyə etməkdən imtina, uşaqda 

rasional düşüncənin formalaşması; 

− şəxsiyyətin sərbəst inkişafı üçün şərait yaradılması, uşağın 

davranışını manipulyasiya etməkdən imtina. 

Neotomizm katolik ilahiyyatçı və mütəfəkkir Tomas 

(Foma) Akvinsinin (XIII əsr) adına dini və fəlsəfi doktrina 

deməkdir. Neotomizm pedaqogikası (C.Maritain, V.M.Gaken, 

M.Casotti və s.) təhsildə xristian və ümumbəşəri dəyərləri 

(xeyirxahlıq, humanizm, dürüstlük, qonşuya sevgi və s.) tərbiyə 

edir (1). 

Biheviorizm təhsilin psixoloji və pedaqoji nəzəriyyəsidir. 

Bu nəzəriyyəyə görə təhsil insan elmlərinin son nailiyyətlərinə 

əsaslanmalıdır (C.Vatson). Biheviorizm təhsil prosesinin 

rasional təşkilinə, təhsilin müasir metod və texnologiyalarının 

inkişafına mühüm töhfə verir. 

XX əsrdə pedaqoji nəzəriyyələrin inkişafına digər məşhur 

bir fəlsəfə qolu əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi. Bu 

ekzistensializm qoludur. 

Ekzistensializm şəxsiyyəti dünyanın ən yüksək dəyəri kimi 

tanıyır və hər bir insanın özünəməxsusluğunu elan edir. Fərz 

edək ki, insan yad bir sosial mühitə düşüb. Bu zaman o, 

özünəməxsusluğunu qorumaq üçün buna müqavimət 

göstərməyə məcbur olur. Təhsil nəzəriyyəsindəki ekzistensialist 

istiqamət bir çox məktəblər tərəfindən təmsil olunur. 

Təhsilin ekzistensial konsepsiyalarının ümumi bir 

xüsusiyyəti, uşağın şəxsiyyətinin inkişafının pedaqoji idarəetmə 

imkanlarına inamın olmamasıdır (G.Marsel, V.Barrett, 
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C.Kneller və s.). Ekzistensional pedaqogika nümayəndələrinin 

fikrincə, müəllimin rolu, hər şeydən əvvəl uşağın sərbəst inkişaf 

edə biləcəyi şərait yaratmaqdan ibarətdir. 

Bütün nəzəriyyələrin fövqündə azad və pulsuz təhsil 

nəzəriyyəsi dayanır. Azadlıq insan həyatının ən mühüm həyati 

dəyərlərindən biridir və pulsuz təhsil mövzusu həmişə həm 

bəşəriyyəti, həm də valideyinləri narahat etmişdir. 

Azad təhsil hərəkatı XVIII əsrdə J.J.Russo , L.N.Tolstoy 

tərəfindən güclü şəkildə davam etdirildi. Pulsuz təhsil 

nəzəriyyəsinin tərəfdarları hesab edirdilər ki, uşaqlar azad 

varlıqlar olaraq doğulur və böyüklərin əsas vəzifəsi, onların 

fikrincə, məcburiyyət olmadan uşağı böyütməklə, onun 

azadlığını qoruyub saxlamağa kömək etməkdir (2). 
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Müasir zamanda qloballaşma ilə birgə iqtisadi hədlər aradan 

qalxmış və müvəffəqiyyətin ən vacib şərti olan rəqabətin artması 

ilə şirkətlər və müəssisələr üçün struktur dəyişikliklər 

məcburiyyətə çevrilmişdir. Bu dəyişikliklərin başında 

logistikanın idarəedilməsi sahəsində atılmış addımlar durur. Bu 

addımlar logistika sahəsini hər gün bir addım da irəliyə aparmış 

və bu sahədəki dəyişikliklərdən təkcə şirkətlər deyil, ölkələr də öz 

payını almışdır. Dünyada logistik baza sürətlə artmaqdadır. Qərbi 

Avropa ölkələri başda olmaqla, artıq dünyada bir çox ölkələrin 

logistik fəaliyyətlər sahəsində təcrübəsi günü-gündən artır. 

Logistik fəaliyyətlər özü ilə bərabər bir çox ehtiyacı önə çıxarır. 

Başda ABŞ olmaqla, logistik mərkəzlər sahəsində təcrübəli bir 

çox ölkə qanunvericiliyi yenidən işləyib hazırlamışdır. Bu 

məqsədlə bəzi ölkələr xarici investorları ölkəyə cəlb etmək üçün 

yerli şirkətlərə səlahiyyətlər verirlər. Ölkəyə investisiyanın cəlb 

edilməsi isə logistik fəaliyyətlərin müasir şərtlərə uyğun 

inkişafıdır (Filik, 2011). 

Logistik sahənin yüksək səviyyədə inkişafı coğrafi 

yerləşmədən də çox asılıdır. Buna görə də logistik mərkəzlər 

planlaşdırılarkən coğrafi dəyərləndirmələr aparılır. Logistikanın 
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tarixini bilmək və onu daha yaxşı dəyərləndirmək iqtisadi 

cəhətdən üstünlük əldə etməyə kömək edir. Tarix boyu müxtəlif 

ticarət yollarının açılması da buna xidmət edir. Hər zaman ticarət 

karvanlarının keçdiyi yollar üzərində olmaq, məhsulların gediş 

gəlişində əhəmiyyətli rola malik olmaq iqtisadi baxımdan 

üstünlük olmuşdur. İstənilən nəqliyyat növü ilə daşıma tarix boyu 

olduğu kimi hazırda da ehtiyac duyulan sahələrdəndir. Ona görə 

də quru, dəniz, hava və dəmiryolu nəqliyyatı daim dəyər qazanır. 

Hər il bütün dünyada çox sayda logistik mərkəzlər fəaliyyətə 

başlayır. İstehsal mərkəzləri ilə istehlak mərkəzləri arasında əlaqə 

yaratmaq üçün nəqliyyat növləri istifadə edilir. Lakin bu zaman 

ən az xərclə məhsulun istehlakçıya çatdırılması üçün coğrafi 

faktorların effektiv istifadəsi vacibdir. Məhsulun istehsal 

olunduğu coğrafi amillərlə bərabər istehlak bölgəsinə çatdırılma 

yolu da vacibdir. Bu səbəbdən də logistik coğrafiyaya ehtiyac 

duyulur. İlkin olaraq logistik mərkəzlərin qurulması zamanı 

coğrafi amillər nəzərə alınmalıdır (Akyildiz, 2004:1-22). 

Çatdırılma və ticarət coğrafiyası ilə bir bütün halında olan 

logistika coğrafiyası daim artan çatdırma və logistik 

fəaliyyətlərinə əsasən artıq inkişaf edən və daim nəzarətdə 

saxlanılan bir amilə çevrilmişdir. Logistika coğrafiyası bu sahədə 

olan problemləri görüb, ona uyğun hərəkət etməyə fokuslanır. 

Çünki məhsulların təkcə məkan olaraq deyil, həm də coğrafi 

olaraq yerdəyişməsinin əsas meyarları nəzarətdə saxlanılmalıdır. 

Logistika coğrafiyası həm ticarət, həm də çatdırılma coğrafiyası 

ilə əlaqəlidir. Logistika coğrafiyası məhsulun hara, hansı yollarla, 

hansı minimal müddətdə çatdırılmalı olduğunu hesablamağı əsas 

götürür. Biz, məhsulu istehlakçıya çatdırmaq üçün logistikanın 7 

şərtinin ödənəcəyi coğrafiyanı effektiv hesab etməli və buna 

uyğun davranmalıyıq. Daşınma dedikdə, məhsulun bir yerdən 

başqa yerə (istehlakçıya) aparılması nəzərdə tutulur (Gulen, 

2011:112-135). Çatdırılma isə məhsulun əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilmiş nöqtədən götürüb əvvəlcədən 
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müəyyənləşdirilmiş nöqtəyə çatdırmaq üçün hava, dəniz, 

avtomobil və dəmiryolundan istifadə etməklə yaranan zəncirdir. 

Logistika coğrafiyası isə daşıma, çatdırılma, ticarət arasındakı 

əlaqələr ilə həyata keçirilən ticarət fəaliyyətlərinin marşrutunu və 

əsas göndərmə məntəqələrini coğrafi baxımdan dəyərləndirib, 

minimal xərc və minimal vaxtda göndərilməni təşkil edir. Deməli, 

logistika coğrafiyası çatdırılma, ticarət və iqtisadi dəyəri olan 

məhsulların istehlakçıya çatanadək olan müddətdə səbəb və nəticə 

əlaqələrini müəyyənləşdirir. Təbii ki, logistika ilə logistika 

coğrafiyası arasında da əlaqə mövcuddur. Logistika bildiyimiz 

kimi, ilk öncə hərbi mal-materialın hərəkəti və yerdəyişməsinə aid 

işlərin planlaşdırılması olaraq meydana gəlmişdir. Daha sonra 

logistikaya müxtəlif mənalar yüklənmiş, o daha geniş sahəni əhatə 

etməyə başlamışdır. Son olaraq, logistika dedikdə, düzgün 

məhsulu düzgün yer düzgün zamanda, düzgün miqdarda düzgün 

formada və düzgün (minimal) xərclə müştərilərə çatdırmaq 

nəzərdə tutulur (Ozey, 2013:83-90). 

Coğrafi faktorlar logistik fəaliyyətlərin effektivliyinə birbaşa 

təsir göstərir. İqlim, su enerjisi, resurslar, çatdırılmanın əlverişliyi 

və s. kimi amillər əsas coğrafi faktorlar hesab edilir. Əslində, hər 

bir ölkə öz coğrafi şəraitinə uyğun olaraq logistik coğrafiyanı 

qurur. Belə ki, dənizə birbaşa çıxışı olan ölkələr limanlardan – su 

nəqliyyatından istifadəni artırarkən, hava şəraitinin tez-tez 

dəyişməsi və ya qarşı şaxtalı hava şəraitinin çoxluq təşkil etməsi 

səbəbindən avtomobil nəqliyyatından istifadəni minimuma 

endirir. Ölkələrin əsasən liman şəhərləri olaraq inkişafı limanların 

nəqliyyat şəbəkələri ilə asanlıqla inteqrasiya oluna bilməsinə 

görədir. Buna görədir ki, ölkələrin daxilində və ya ölkələr 

arasında ticarətin geniş inkişafı təbii şərtlərlə birbaşa əlaqəlidir. 

Həmçinin, təbii resursların ölkələr arasında bərabər 

paylanmaması da ticarətin inkişaf səbəblərindən biridir. Məsələn, 

ipək yollarının Osmanlının əlinə keçməsi, Avropanın isə bir neçə 

marşrutdan istifadə etməklə daha baha qiymətə ipəyi alması İpək 
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Yolunun qurulmasını zəruri edən amillərdən idi. Zaman-zaman 

bəzi marşrutlar əhəmiyyətini itirərkən, digərləri daha çox istifadə 

edilən marşrutlara çevrilmişdir. Əslində ölkələrin logistik uğurları 

əsasən tələb olunan məhsulların tam şəkildə, lazım olan vaxtda və 

tələb olunan miqdarda istehlakçılara çatdırmalarından asılıdır. Bu 

isə logistik coğrafiyada nəqletmənin vacibliyini önə çıxarır. 

Məsələn, Çinin beynəlxalq bazarda əldə etdiyi uğura görə Asiya 

ölkələri arasında ticarət genişlənmiş və başda ABŞ olmaqla bütün 

bölgə ölkələrinin Çindən məhsul idxal etməsinə səbəb olmuşdur. 

Dünya üzrə Almaniya, ABŞ, Çin, Yaponiya və Fransanın məhsul 

ixracında ilk yerlərdə olmasının səbəbi, əsasən, fərqli qitələrdə 

yerləşmələridir ki, bu da dünyada ticarətin və logistik 

fəaliyyətlərin qloballaşmasını göstərir. 

Daşıma xərclərinin azaldılması baxımından şirkətlər 

qurularkən quruluş yerinin doğru seçimi vacib amillərdəndir. 

Əsasən nəqliyyat növləri yaxınlığı, məsələn limanlara, 

dəmiryollarına və ya hava limanına yaxınlığı onun əhəmiyyətini 

artırır. Quruluş yerini seçərkən, əsasən, iqlim xüsusiyyətləri, 

bazara yaxınlığı, relyef, ölkənin həmin əraziyə investisiya qoyma 

səviyyəsi, mütəxəssislərin cəlb edilməsi, çatdırma şərtləri və s. 

kimi əsas amillər nəzərə alınmalıdır (Arnold, 1995:128-149). 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il 

tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 

logistika və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 

Azərbaycanda Ələt qəsəbəsində azad ticarət zonasının təşkili 

təkcə yük axınlarının ölkədən keçməsinə deyil, həmçinin 

qablaşdırma, saxlama, çatdırılma və xidmətlərdən əlavə dəyər 

formasında iqtisadiyyata fayda gələcəkdir. Azad ticarət zonası ilə 

hava limanı arasında yüksəksürətli qatarların olmasının 

planlaşdırılması onun ticarət baxımından əsas zonalardan birinə 

çevrilməsinə şərait yaradacaqdır. Həmçinin belə bir zona üçün 

Bakının seçilməsində əsas səbəblərdən biri əsas regional ticarət 

marşrutları ilə əlaqəsinin olmasıdır. Strateji yol xəritəsində 
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Xaçmaz, Gəncə, Astara, Ələt və Qırmızı körpüdə yeni yaradılacaq 

logistika mərkəzlərinin inkişafı regionların inkişafı üçün yeni 

imkanlar yaradacaq, həmçinin qeyd edilən regionlarda istehsal 

edilən kənd təsərrüfatı məhsulları bir mərkəzdə toplanacaq. 

Bunun nəticəsində isə əsas məqsəd urbanizasiya problemlərini 

aradan qaldırmaq və regionlararası əlaqəni genişləndirmək 

olmuşdur (AR. Strateji Yol Xəritəsi, 2016:20-33). 

Ölkənin xarici ticarət əməliyyatlarına nəzər salsaq, ticarət 

dövriyyəsinin əhəmiyyətli   dərəcədə artmasını qeyd etmək 

lazımdır. Belə ki, coğrafi xüsusiyyətlər baxımından ixrac 

imkanları müxtəlif illər üzrə faiz nisbətlərində öz istiqamətini 

Amerikadan Avropa ölkələrinin xeyrinə dəyişmiş, Asiyanın pay 

nisbəti isə müəyyən dəyişmələrlə öz payını artırmışdır. Ticarət 

axınının nisbətinin dəyişməsi tendensiyanı müsbət meyllərdə və 

Azərbaycanın logistik imkanlarının genişlənməsi baxımından 

təhlil etməyə imkan verir. Qeyd edək ki, ölkə ərazisindən yük 

axınının artması makroiqtisadi göstəricilərə əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir edəcək və büdcə, xüsusilə logistika gəlirlərinin dövlət 

büdcəsinin formalaşdırılmasının tamamilə yeni maddələri üzrə 

daxil olmasına imkan verəcək (Ceran and Alagoz, 2007:153-175). 

Ümumiyyətlə, logistika mərkəzinin rasional fəaliyyəti üçün 

bir sıra amilləri nəzərə almaq lazımdır: birincisi, logistikanın 

inteqrasiyası üçün zəruri olan makro səviyyəli logistika 

infrastrukturunun olması; ikincisi, gələcək logistika infrastrukturu 

obyektinin parametrlərinə birbaşa təsir göstərən inkişaf üçün 

konkret sahənin seçimi nəzərə alınmaqla, mikrosəviyyəli logistika 

mərkəzinin özünün işləməsi üçün lazımi şərait. 

Ermənistan ərazisindən keçən dəmir yolu, avtomobil və hava 

nəqliyyatı marşrutlarının işləməsi şərti ilə Zəngilanda ikinci 

logistika mərkəzi tikilməlidir. Hazırda yük axınının artması 

şəraitində ənənəvi marşrutlar Rusiyaya qarşı tətbiq edilən iqtisadi 

sanksiyalar səbəbindən artan bazar tələbatını tam ödəyə bilmir. 

Logistika marşrutunda əsas yüklənmə Bakı-Tbilisi-Qars və Bakı- 
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Tbilisi-Ceyhan nəqliyyat qovşaqlarının payına düşəcək. Bu 

marşrutun intensivliyinə və yüklənməsinə baxmayaraq, yüklərin 

çatdırılmasının etibarlılığı baxımından o, daha cəlbedici hesab 

olunur. 

Ermənistan ərazisindən keçən Qərbi Zəngəzur marşrutu 

açılsa, proporsional bölgü yolu ilə yüklərin daşınması 

şaxələndirilə bilər. Bu halda Zəngilan ildə 25 milyon ton 

həcmində logistika axınının hərəkətini təmin edə bilən logistik 

marşrutun əsas birləşdirici həlqəsi olacaqdır. Bu layihəni həyata 

keçirmək üçün qovşaqlarda və terminallarda nəqliyyat 

arteriyalarını birləşdirən multimodal logistika mərkəzi tikmək 

lazımdır. Bu mərkəzin tikintisi üçün lazım olan ərazilər ağırlıq 

mərkəzi hesablanmaqla ayrılmalıdır. 

Logistika və logistika coğrafiyası arasında əlaqə logistika 

fəaliyyətləri ilə coğrafiya elmi arasındakı əlaqədir. Yekun nəticə 

olaraq, logistika coğrafiyası iqtisadi coğrafiya və çatdırılma 

fəaliyyətlərinin əlaqəsinə əsaslanmışdır. Belə ki, dünyanın hər 

hansı bir yerindən logistik mərkəzlər vasitəsilə hansı yollarla və 

hansı yüklərin daşınmasına coğrafi yanaşma ilə yanaşılırsa, 

deməli artıq söhbət logistik coğrafiyadan gedir. Dünyanın bütün 

hissələri nəqletmə, çatdırılma üçün eyni dərəcədə əlverişli deyil. 

Eynilə, bütün ölkələrin dəniz, hava, su və avtomobil 

nəqliyyatından istifadə səviyyələri də eyni deyildir. Buna görə də 

şirkətlər qurularkən coğrafi şərtlər və logistik imkanlar nəzərə 

alınmalıdır. 

Logistik coğrafiyası baxımından dəyərləndirmələr aparmaq 

qısa və uzunmüddətli logistik və ticarət fəaliyyətlərinin effektiv 

nəticələri üçün səmərəli nəticələr verməkdədir. Dünyada dəyişən 

geosiyasi vəziyyət Azərbaycanı müasir logistik mərkəzlər sistemi 

ilə yükdaşıma bazarının tələbatını ödəməyə qadir olan iri logistik 

terminala çevirir. Azərbaycan ərazisindən böyük həcmdə 

yükdaşımalara malik müxtəlif logistika marşrutları keçəcək. 
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Ən böyük logistika axını, çox güman ki, əsasən, Cənub-Şərqi 

və Mərkəzi Asiya istehsalçılarından malların Ro-Ro logistika 

mərkəzi vasitəsilə daşınması olacaq. Digər optimal logistika 

marşrutu yüklərin Rusiya ilə Belarus, İran və Fars körfəzi ölkələri 

arasında daşınması olacaqdır. 
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The goal of education has always been to make learning 

experience easier and more enjoyable. Educational games can 

enhance student’s high-level capabilities by establishing an 

engaging environment for learning, making it more exciting and 

encouraging for students to learn by doing. Practicing educational 

games can boost learning's efficiency, excitement, and intellectual 

methodology. In reality, board, card, and video games are 

commonly implemented in education. Following questions will 

be discussed in this review in light of the research on educational 

games: What are educational games? What are the advantages and 

benefits of educational games? Do games facilitate learning a 

foreign language? How to implement educational games in order 

to promote better learning? 

– The concept of educational games. Educational games are 

a distinctive activities system that is both entertaining and 

educational. It can successfully support students' learning by 

combining knowledge with games, providing realistic problem 

situations for students, and stimulating them to learn. Due to its 
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ability to inspire and engage students in complex learning, such 

as problem solving, decision making, and metacognitive thinking, 

game-based learning has become an increasingly popular teaching 

strategy over the past 20 years 

– The theory: Are educational games worth the effort? 

Enhance students' motivation to learn. Considering they 

have such a significant potential for boosting. Can we utilize them 

in teaching to improve productivity? Numerous observational 

research have revealed (Jong, Shang, Lee, Lee, & Law, 2006; 

Barab et al., 2011) that, in fact, game-based learning is superior to 

conventional learning. The learners' interest and motivation can 

be sparked by game-based learning. 

Maximize study effectiveness. Many academics have 

conducted extensive research on this topic and claim that 

educational games provide rich learning components that can 

strengthen students' motivation to learn as well as their academic 

performance and foster higher-order cognitive skills like problem- 

solving and collaboration as well as creative thinking 

(Whitebread, 1997). Moreover, educational games can be quite 

beneficial for other skills. For instance, educational games can 

promote fundamental abilities like hand-eye coordination (Hong 

et al., 2013). 

Creating the learning environment. Students can 

collaborate and support one another in learning and problem- 

solving tasks by using a number of tools and information 

resources in the learning environment (Wilson, 1996). In their 

interactions with the learning environment, students pick up 

knowledge and create meaning for what they are learning. Games 

that provide rewards foster positive behaviour. Additionally, they 

deter errors by awarding failed levels or detracting points. The 

student works to improve their performance because it's 

enjoyable, not because they are worried about getting a poor mark. 

Students are engaged by games. They actively participate in the 
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learning process rather than just listening passively. Compared to 

traditional lectures or even video lessons, games are more 

interactive. 

– Do games facilitate learning a foreign language? 

Games are crucial, especially for language development. 

According to research, gamers are able to pick up vocabulary 

through gaming since they pay great attention to the vocal and 

textual components of the games. Their capacity to remember 

new terminology and apply it appropriately develops as a result 

of the game. More can be given to students of English as a 

second language (ESL) and English as a foreign language (EFL) 

through games. Games are an effective method for enhancing 

students' language competency in addition to visual aids, CALL 

(Computer Assisted Language Learning), theatre, role-playing, 

and other techniques (Richard-Amato, 1996:192-199). Learning 

a language is a challenging and perhaps difficult undertaking. 

Understanding, producing, and manipulating the target language 

take constant effort. Well-selected games are crucial since they 

provide kids a break and give them a chance to develop their 

language abilities at the same time. 
– Games in practice: How to use them. 

We must be mindful about how we incorporate gaming into 

the classroom since the risk of distraction still there. 

1. Activate the students. The purpose of games is to break 

away from the conventional lecture delivery style. The instructor 

shouldn't be thought of as someone who keeps the class calm 

while he or she explains the meaning of various subjects. A 

competent teacher involves the pupils in the learning process. 

Playing games can help. 

2. Choose relevant games. It's crucial for you to browse 

several educational websites for students so that you can pick the 

suitable games. Your learners should be led by the game toward a 

clear goal. They ought to decide on a goal and try to achieve it. If 
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you're trying to teach writing, for instance, through a game, it 

should take the players from basic to more complex ones. In 

games, growth is made through time. 

3. Make sure the game leaves space for discussion. By 

integrating multiplayer games, you can promote teamwork. 

However, you may still involve teamwork even if all you ask the 

children to do is play at home. Simply talk about the lessons they 

took away from the game you assigned. Ask them to assess it and 

report back on the development. They can support one another by 

sharing specific strategies that have improved their outcomes. 

Programs for learning through games will undoubtedly remain 

popular throughout time. Some schools have been successful in 

giving their students a virtual reality experience while also 

instructing them on how to use the abilities they learn there in the 

real world. The integration of games, especially video games, to 

the educational curriculum has the added benefit of giving pupils 

a solid platform on which to develop their social skills. It is rather 

safe to assume that this is the best course of action at this point. 
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Əkinçilikdə, xüsusilə də şoran torpaqlarda torpaq-meliorasiya 

işlərinin aparılması məqsədi ilə elektrofiziki üsullardan istifadəyə, 

məhz keçən əsrin 60-cı illərindən başlanılmışdır. Ancaq təəssüflər 

olsun ki, tədqiqat işləri, əsasən yüksək nəmlənmiş torpaq 

məhlullarında, ekstraktlarda, suspenziyalarda və pasta şəkilli 

nümunələrdə laboratoriya şəraitində tədqiqatlar aparılırdı. 

Həqiqətdə, təbii şəraitdə elektrofiziki üsullarından istifadə çətin iş 

hesab olunurdu. Çünki şoranlıqların qiymətləndirilməsi quru 

vəziyyətdə torpağın nəmindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirdi. 

Arid və həddən artıq suvarılan torpaqlarda suda həll olunan 

duzlar, əsasən torpaqların keyfiyyətini və onların əkinçilik üçün 

yararlılığını müəyyən edir. Odur ki, birbaşa sahədə torpaqların 

duzluluq dərəcəsinin öyrənilməsi üçün elektrofiziki üsullardan 
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istifadənin mümkünlüyü ilə bağlı tədqiqat işləri aparılmışdır. Bu 

işin vacibliyi həm də ondan ibarətdir ki, son dövrlər qlobal 

istiləşmə və su qıtlığı ilə əlaqəli münbit torpaqların əkin 

dövriyyəsindən çıxma ehtimalı dünya səviyyəsində 

səsləndirilməkdədir. Odur ki, torpaqda onun münbitliyini 

şərtləndirən əsas tərkib elementi kimi humusu, qranulometrik 

tərkibi və udulmuş əsaslarla təmin olma vəziyyəti daimi tədqiq 

olunmalıdır. Bu həm də dəqiq (koordinatlı) əkinçilik sistemi 

baxımından çox qiymətlidir. Nəzərə alsaq ki, hazırda torpağın 

münbitlik göstəricilərinin (qranulometrik tərkib, humus, 

duzluluq, udulmuş əsaslar və s.) öyrənilməsi laboratoriya 

şəraitində aparılır. Həm də, aparılan tədqiqatlar müxtəlif 

reaktivlərdən istifadə etməklə, müəyyən vaxt və zəhmət hesabına 

başa gəlir. Təqdim edilən elektrik üsulu söylənilən çətinliklərin 

aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, 

tərəfimizdən elektrik üsulundan istifadə etməklə, ekspress 

metodla birbaşa sahədə, sadalanan parametrlər haqqında anındaca 

məlumatların əldə etmək mümkünlüyü təqdim edilir. 

Bu işlərin yerinə yetirilməsi üçün, yəni torpağın əsas xassələri 

ilə elektrik müqaviməti (ρe) arasında əlaqələrin öyrənilməsi 

məqsədilə çöl şəraitində bir neçə torpaq tipində şaquli elektrik 

zondlama və üfüqi elektrik profilləmə işləri LandMapperTM ERM 

cihazından istifadə etməklə yerinə yetirilmişdir. 

Alınan nəticələrin doğruluğunu yoxlamaq və müqayisə 

məqsədi ilə laboratoriya şəraitində də tədqiqatlar aparılmışdır. 

Torpaqların qranulometrik tərkibi, humusu və udulmuş əsasları 

təcrübələr vasitəsilə müəyyən edilərək, elektrik müqaviməti 

göstəricisi arasında asılılıqlar müəyyənləşdirilmişdir. Nəticələrin 

təxminən eynilik təşkil etdiyi məlum olmuşdur. Çöl və 

laboratoriya şəraitində aparılan tədqiqatların nəticəsi olaraq 

qurulan qrafiklərindən aydın olmuşdur ki, torpaq profil boyunca 

elektrik müqavimətinin dəyişməsi ilə onun xassələri arasında 

müəyyən qanunauyğunluqlar var. Müəyyən edilmişdir ki, quru 
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qalığın >0,25-0,55% miqdarı elektrik müqavimətinin < 10 Om·m, 

>1%-i isə elektrik müqavimətinin <4 Om·m qiymətinə uyğundur. 

Bu da onu sübut edir ki, sahənin anındaca duzluluğunu 

aşkarlamaq olur. Həmçinin alınan nəticələrə uyğun torpaq 

örtüyünün qranulometrik tərkibcə ağır və ya yüngüllüyü, udulmuş 

əsaslarla, nəmliklə təmin olunma vəziyyəti və s. haqqında elektrik 

müqavimətinin qiymətlərinə görə ekspress məlumat əldə etmək 

olur. 
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Üçgünlük malyariya törədicisi olan P.vivax dünyanın 95 

ölkəsində milyonlarla insanın həyatını təhlükə altına qoymuşdur. 

Üçgünlük malyariya ağır gedişli xəstəlik olub, ilkin infeksiyadan 

bir neçə ay sonra qaraciyər toxumasında anabioz (durğunluq) 

vəziyyətində olan parazitlərin aktivləşməsi səbəbindən kəskin 

residiv verə bilir. Parazitin törətdiyi bioloji problemlərin həlli 

üçün onun in vitro fasiləsiz kulturası alınmalıdır. Lakin müasir 

dövrə qədər törədicinin fasiləsiz kulturası alınmamışdır. Bundan 

əlavə antigen əldə edilməsi üçün kulturada yüksək parazitemiya 

faizinə nail olmaq lazımdır. Üçgünlük malyariya törədicisinin 

kulturasında isə plazmodiumların stabil və fasiləsiz inkişafını 

təmin etmək hələlik mümkün olmamışdır. Hal-hazırda 

tədqiqatçıların qarşısında duran əsas vəzifə P.vivax-ın in vitro 

fasiləsiz inkişafını təmin edə biləcək optimal kultura şəraitinin 

yaradılması və parazitin in vitro inkişafına mane olan səbəblərin 

araşdırılmasıdır. 
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Hazırki tədqiqat işi üçgünlük malyariya törədicisinin 8 

izolyatı və tropik malyariya törədicisi ilə aparılmışdır. P.vivax 

izolyatları müxtəlif ölkələrdən alınmışdır: 3 izolyat Azərbaycanın 

bölgələrindən, 1 izolyat Əfqanıstandan, qalanları Türkiyədən. 

Nümunələr kultura şəraitində 3-20 ay müddətində fasiləsiz 

saxlanılmışdır. Bu müddətdə kulturada parazitemiya əsasən 0,2- 

0,9% təşkil etmiş, nadir hallarda 1,2-2,5%-ə yüksəlmişdir. 

Müşahidələrə görə P.vivax-ın in vitro inkişaf dinamikası tropik 

malyariya törədicisi olan P.falciparum-dan fərqlənir. P.vivax 

trofozoitlərinin üzükvari formaları kulturada azlıq təşkil etmiş, 

yetkin trofozoitlər isə say çoxluğu ilə diqqəti cəlb etmişdir. 

P.vivax-ın hər 20-25 gündən bir aktivləşməsi və bu aktivləşmədən 

sonra parazitemiyanın artaraq 2,5%-ə çatması müşahidə 

edilmişdir. Lakin bundan sonra kulturada plazmodiumlar 

müəyyən müddətə qətiyyən nəzərə çarpmamışlar. P.falciparum- 

un kulturada inkişaf xüsusiyyətləri ətraf mühit faktorlarından 

birbaşa asılıdırsa, P.vivax-ın in vitro inkişaf xüsusiyyətləri 

parazitin öz bioloji spesifik cəhətlərindən asılıdır. Məhz bu 

səbəbdən P.vivax-ın in vitro uzunmüddətli kulturada müşahidə 

edilən xarakterik özəllikləri dərindən öyrənilməlidir. Gələcək 

tədqiqatlarda bu biliklər üçgünlük malyariya residivlərinin 

səbəbini anlamağa və qarşısını almağa imkan verəcəkdir. 
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Coğrafi İnformasiya Sistemi (CİS) XX əsrin ikinci yarısından 

etibarən, elm və texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar məkan 

məlumatlarının idarə olunmasını dəqiq, operativ və qənaətcil 

metodlarla həyata keçirən müasir elmi-texnoloji istiqamətdir. 

Yarandıqda təbii ehtiyatların uçotu kimi funksiya daşıyan bu sahə 

son illərdə tətbiqində sərhədsiz imkanlara malik olmuşdur. Bu 

imkanları həyata keçirərəkən CİS gündəlik həlləri yerinə yetirmək 

məqsədilə aerokosmik verilənlərdən, çoxillik müşahidələrin 

statistik nəticələrindən, müxtəlif sahələrdən əldə etdiyi 

informasiyalardan istifadə edir. Nəticədə, CİS müxtəlif proqram 

təminatlarının (ArcGİS, QGİS, Mapİnfo və s.) vasitəsilə 

verilənlərin toplanmasını, saxlanmasını, idarə olunmasını və 

nəşrini yerinə yetirən ayrıca elm sahəsinə çevrilmişdir. Müasir 

CİS öz inkişafında süni intellekt və internet texnologiyasının 

qabaqcıl funksiyalarını cəmləşdirərək aşağıdakı imkanları öz 

istifadəçilərinə təqdim edir: 

− Problemlərin identifikasiyası; 
− Dəyişikliklərin monitorinqi; 

− Hadisələrin idarə olunması və qiymətləndirilməsi; 

− Proqnozlaşdırmanın həyata keçirilməsi; 

− Prioritetlərin təyin edilməsi; 
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− Trendlərin müəyyənləşdirilməsi. 

Əsas inkişafı XX əsrin əvvəllərindən başlayan ekologiya 

elminə diqqət, məhz bu dövrə aid ciddi təşviş doğuran ekoloji 

problemlərin cəmiyyətin həyatına təsirindən sonra başladı. 

Ekoloji problem anlayışı – təbiətin, konkret regionlarda insanın 

yaşadığı şəraitin dəyişməsi, ətraf mühitin qorunub saxlanması, 

onun təbii resurslarından səmərəli istifadəsi və s. ilə bağlı 

məhdudiyyətlər, çətinliklərdir. Bundan əlavə təbii fəlakətli 

hadisələr (məs., daşqın, sel, vulkan püskürməsi, zəlzələ, meşə 

yanğını və s.) və ya antropogen faktorların təsiri ekoloji 

sistemlərdə müvazinətin pozulması vəziyyətinin − ekoloji 

böhranın yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu səbəbdən 

bəşəriyyətin xilası naminə çalışan elm adamları, ekoloqlar və 

ekologislər bir tərəfdən elmi-texniki tərəqqinin səbəb olduğu 

ekoloji problemlərin həlli üçün, digər tərəfdən də məhz həmin 

elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən istifadə etməyə 

başladılar. Belə ki, informasiya texnologiyalarının inkişafı, Yerin 

müşahidəsi məqsədilə orbitinə elmi tədqiqat təyinatlı peyklərin 

çıxarılması, çoxillik statistik məlumatların analizi üçün yüksək 

hesablama imkanlarına malik kompüterlərin yaradılması ekoloji 

həllərin yerinə yetirilməsində səmərəliliyi artırmış, bu sahədə 

daha çevik qərarqəbuletmək üçün maddi xərclərin azaldılmasına 

gətirib çıxarmışdır. 

Qloballaşan dünyanın günü-gündən həcm və xarakteristika 

baxımından artan ekoloji problemlərinin analizi və 

proqnozlaşdırılmasında səmərəliliyi sürətləndirmək üçün tətbiq 

olunacaq CİS öz imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf 

etdirmişdir. Artıq CİS proqram təminatları yalnız fərdi 

kompüterdə işləyən xəritə mühəndisləri üçün “alət” olmaqdan 

çıxıb, çoxistifadəçili müəssisə və korporativin ayrı-ayrı rəhbər və 

məsul işçiləri üçün real zaman kəsiyində daxili və ya qlobal 

şəbəkə (WEB GIS) üzərindən idarə oluna bilən işçi mühit halına 

gəlmişdir. Bu isə birbaşa olaraq zamanından və məkanından asılı 
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olmayaraq ekoloqlar və ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan 

mütəxəssislər tərəfindən istənilən an istənilən yerdən elektron 

cihazların (smartfonlar, planşetlər və s.) köməyi ilə cari ekoloji 

dəyişikliklərin, biomüxtəlifliyin komponentlərinin vəziyyəti, və s. 

barədə atributların sistemə daxil edilməsinə dəstək verir. 

Təbii amillərin (zəlzələ, vulkan püskürməsi, sunami və s.) və 

antropogen fəaliyyətin nəticəsində yaranmış ekoloji problemlərin 

müxtəlifliyinə baxmayaraq CİS (ESRI-Environmental Systems 

Research Institute şirkətinin məhsulları timsalında) ayrı-ayrı 

sahələr üzrə öz alət və metodlarını istifadəçilərə təqdim edir. Kənd 

təsərrüfatı, meşəçilik, mədən sənayesi, təbii ehtiyatlar, qlobal 

səhralaşma, ümumdünya səhiyyə problemləri, alternativ enerji 

mənbələri, nəqliyyat və s. kimi insan fəaliyyəti ilə bu və ya digər 

dərəcədə bağlı olan sahələrin idarə olunması və 

proqnozlaşdırılmasında CİS mühüm rola malikdir. Misal üçün: 

− Kənd təsərrüfatında CİS-dən istifadə edərək (ArcGİS və 

QGİS proqramlarının timsalında) bitkilərin vegetasiya indeksini 

(NDVİ-Normalized Difference Vegetation İndex − 

normallaşdırılmış diferensial vegetasiya indeksi) hesablamaq 

olur. NDVİ sadə qrafiki göstərici olmaqla, məsafədən zondlama 

verilənlərindən istifadə edərək bitkilərin günəş radiasiyasının əks 

etdirmək xüsusiyyətini göstərən nisbətdir. Bu metodla 

ekosistemin mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və 

proqnozlaşdırılmasını və beləliklə ekoloji problemin 

qiymətləndirilməsini həyata keçirmək mümkündür. 

− Alternativ enerji mənbələri sahəsində CİS və onun digər 

imkanlarından (WEB GIS-dən) istifadə edərək müəyyən ərazi 

daxilində məkan analizi funksiyasının köməkliyi ilə iqtisadi sosial 

qərarlar vermək mümkündür. Belə ki, ayrı-ayrı alternativ enerji 

növlərindən olan günəş enerjisinin, külək enerjisinin, bioenerjinin 

son illər üzrə istehlak göstəricilərinin tempini izləməklə müəyyən 

maraqlı fiziki və hüquqi şəxslərin götürülmüş ərazi üçün 
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alternativ enerji qurğularının layihələndirilməsində investisiya 

ideyalarını həyata keçirməsinə köməklik edə bilər. 

− İqlim xəritələrinin hazırlanması üçün CİS mükəmməl həllər 

təklif edir. Hava və iqlim dəyişikliklərindən əldə olunmuş 

məlumatlar əsasında meteoroloqlar, iqlimşünaslar və CİS 

mütəxəssisləri atmosfer təbəqəsində gedən prosesləri izləyə bilir, 

bu proseslərin ekosistemlərə təsirini analiz etmək imkanlarına 

sahib olur. Əyani nümunə kimi Amerika Milli Aerokosmik 

Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Atmosfer Elm Məlumat 

Mərkəzinin fəaliyyətini göstərmək olar. 

Qurumun başlıca fəaliyyəti atmosferdə gedən prosesləri, 

atmosferin tərkibi, radiasiya səviyyəsinin ölçülməsi işlərini 

həyata keçirməkdir. Nəticələr rəqəmsal xəritəçəkmənin ayrıca bir 

qolu olan “WEBGIS” texnologiyası ilə qlobal internet 

şəbəkəsinin istifadəçilərinə təqdim olunur. Burada hər bir 

istifadəçi ayrı-ayrı məlumat laylarını görməklə Yer kürəsində 

gedən atmosfer və iqlim proseslərinə dair məlumatlar əldə edə 

bilər. 

CİS dəyişən, qloballaşan dünyanın müxtəlif elm sahələrinə 

inteqrasiya edərək geoməkan məlumatlarının idarəolunmasını, 

çevik və sürətli qərar qəbuletməni optimallaşdıran elmi texnoloji 

sahədir. Qlobal problemlər, ekoloji böhranlar və s. kimi Yer 

kürəsində bəşəriyyətin gələcəyini yox edəcək ekoloji 

problemlərin dərindən öyrənilməsi və vaxtında qarşısının 

alınması elm adamlarının yeni yanaşmalar axtarmasına səbəb 

olur. Bu baxımdan CİS öz unikallığı ilə idarəetməni asanlaşdırır, 

vaxt və maliyyə xərclərinin azalmasına köməklik edir. CİS-in ayrı 

ayrı sahələrlə sıx bağlılığı və XXI əsrin texnoloji inkişafını 

özündə ehtiva edərək paralelləşməsi nəinki bu günün, hətta 

gələcəyin elmi olacağını qaçılmaz edir. 
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Bitkilərin dərman kimi istifadəsi bəşər tarixindən əvvələ 

gedib çıxır. “Min dərd varsa, min bir də dərmanı var” − deyən 

ulularımız öz azar-bezarlarını bitkilərdən hazırladıqları 

dərmanlarla müalicə ediblər. Dərman bitkilərinin öyrənilməsi və 

onlardan istifadə olunması ən qədim dövrdən − ibtidai icma 

dövründən başlayır. İbtidai insanlar öz həyatlarını qorumaq və baş 

verən xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif bitkilərdən 

dərman vasitəsi kimi geniş istifadə etməyə çalışmışlar. 

Yazı meydana çıxanadək dərman bitkiləri haqqında 

məlumatlar nəsildən nəsilə şifahi şəkildə keçmişdir. Yazı icad 

olduqdan sonra isə dərman bitkiləri haqqında çoxlu kitablar, 

külliyyatlar yazılmış və bu sahədə olan məlumatlar sabit və 

müntəzəm bir şəkil almağa başlamışdır. Qədim tarixə malik Çin 

təbabətində dərman bitkilərindən geniş istifadə olunmuşdur. 

Mənbələrə görə eramızdan 3 min il əvvəl Çində 230-dək dərman 

bitkilərindən, 65 heyvan mənşəli və 43 mineral mənşəli dərman 

maddəsindən istifadə olunurmuş. 

E.ə. 460-377-ci illərdə yaşamış Hippokratın “Kompus 

Hyppokraticum” adlı külliyyatı dərman bitkiləri haqqında 

məlumatları tibb elminin inkişafinda mühüm rol oynamış və bu 

əsər eramızın XVIII əsrinə qədər öz əhəmiyyətini itirməmişdir. 

mailto:gunel.vahabzade1@mail.ru
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Dərman bitkiləri müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi və 

profilaktikasında istifadə olunan geniş bitki qrupudur. Dərman 

bitkilərinin müalicəvi xassəsi onların tərkibindəki fizioloji 

təsiredici fəal maddələrin (alkaloidlər, qlikoidlər, flavonoidlər, 

vitaminlər, aşı maddələri, kumarinlər, efir yağları və bir sıra 

turşular, mikroelementlər, fermentlər) olması ilə əlaqədardır 

(Qurbanov, 2009:329). 

Müasir dövrdə kimya-əczaçılıq sənayesi tərəfindən istehsal 

edilən dərman maddələrinin 40 faizini dərman bitkilərinin 

xammalı təşkil edir. Araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, 

ürək-damar, mədə-bağırsaq, sinir sistemi, qara ciyər və böyrək 

xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunan dərman bitkilərinin 

xammalı 80-90 faiz təşkil edir. Respublikamızın elmi təbabətində 

200 növə yaxın dərman bitkilərindən istifadə olunur. Hər il min 

tonlarla dərman bitkiləri tədarük olunur. Bu kütlənin 50 faizini 

yabanı dərman bitkiləri təşkil edir. Dərman əhəmiyyətli 3 bitki 

haqqında ətraflı məlumatı qeyd edirik. 

Zəncəfil (lat. Zingiber) zəncəfilkimilər fəsiləsinə aid olan və 

tərkibində efirli yağ olan bitkidir. Ümumiyyətlə, bu fəsildən olan 

üç növ bitkinin köklərindən zəncəfil alınır. Bunlar: aptek zəncəfili 

(Zingiber officinale), alpiniya zəncəfili və kurkuma 

zəncəfilləridir. Göstərilən bu bitkilərin üçü də Cənubi Asiyanın 

rütubətli tropik meşələrində bitir. Bunlardan: aptek zəncəfili 

Amerikanın münasib iqlimli rayonlarında çoxdan bəri becərilir. 

Zəncəfil bitkiləri çoxillik, orta boylu ot bitkiləridir. Hər üçünü 

də xoşagələn ətirli efirli yağı vardır. Kökümsov gövdələrində 

efirli yağın miqdarı daha çox olduğu üçün o, xammal kimi 

işlədilir. Bu bitkilərin efirli yağına xoş ətirli iy verən tərkibindəki 

seskviterpenlərdir (sineol, zinkiberol, kingerol və s.). Bildiyiniz 

kimi, zəncəfil Afrikadan Hindistana qədər dünyanın bir çox fərqli 

bölgəsində yetişdirilə bilən, eyni zamanda çoxlu istifadə və 

faydaları ilə bütün dünyada tanınan bir bitkidir. Cökə kimi ağıla 

https://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Zingiberaceae
https://az.wikipedia.org/wiki/Aptek_z%C9%99nc%C9%99fili
https://az.wikipedia.org/wiki/Zingiber_officinale
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuruma_z%C9%99nc%C9%99fili&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuruma_z%C9%99nc%C9%99fili&action=edit&redlink=1
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ən çox qış aylarında gəlir, amma əslində təzəliyi və tozu ilə bütün 

il evinizdə olması lazım olan şeylərdən biridir. 
Zəncəfilin faydaları 

Zəncəfilin faydaları əslində bir-bir saymaqla bitməyəcək 

qədər çoxdur, amma hamının bilməli olduğu şeyi aşağıda qeyd 

edək. Zəncəfil tərkibindəki qan dövranını sürətləndirməyə kömək 

edən komponentlər sayəsində bədənin istiləşməsinə kömək edir. 

İmmunitet sistemini gücləndirir, qrip və soyuqdəymə ilə 

mübarizəmizdə bizimlədir. Boğaz ağrılarının daha tez 

sağalmasına kömək edir. Bu təsir bal ilə birlikdə istehlak 

edildikdə daha qabarıq görünür. İştah açıcı təsirə malikdir. Ürək 

bulanmasını tez bir zamanda aradan qaldırır. Təbii bir ağrıkəsici 

kimi fəaliyyət göstərir və bədənin bir çox yerində ağrılara yaxşı 

gəlir. Bu xüsusiyyət qadınların menstruasiya zamanı ağrılarında 

da təsirli olur, ağrıları kəsir. Sinir sisteminin sağlam fəaliyyətini 

dəstəkləməklə, həmçinin stress və əsəbilik kimi vəziyyətləri 

azaltmağa və hətta sona çatdırmağa kömək edir. Qaz ağrılarından 

əziyyət çəkənlərin probleminə çarədir. 

Əkin qaraçörəkotu (lat. Nigella sativa) qaymaqçiçəyikimilər 

fəsiləsinin qaraçörəkotu cinsinə aid bitki növüdür. 

Bitkinin botaniki adı – Nigella Sativadır. Azərbaycan dilində 

ənənəvi olaraq onu qara zirə adlandırırlar. Bitki Aralıq dənizi 

regionunda, Afrikanın şimalında, Asiyada və Ərəbistan 

yarımadasında bitir (Əliyev, 1998:324). Gözəl ətirli xassəyə 

malik, görünüşünə görə küncütə bənzəyən, amma qara rəngi ilə 

ondan fərqlənən zirə xalq arasında müxtəlif adlarla məşhur dur. 

Nigella sativa tarlalarda yetişdirilən və uzunluğu 50 santimetrə 

çata bilən bir bitkidir. Qara zirə dediyimiz o kiçik qara hissəciklər 

də bu bitkinin budaqlarından çıxarılır və tam bir müalicə anbarı 

kimi mühüm işlər görür. Qara zirənin faydaları yüz illər əvvəl 

müalicəvi məqsədlə istifadə edilən bitkilərdən biri olan qara zirə 

yalnız dadı ilə mətbəxlərdə qonaq olmağa başlayan, zamanla 

faydaları unudulan bitkilərdəndir. Lakin onun kiçik ölçüsünün 

https://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae
https://az.wikipedia.org/wiki/Nigella
https://az.wikipedia.org/wiki/Bitki


X Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransının Materialları / 28 noyabr 2022 / 78-83 

Materials of the X Republican Conference of Scientific Sources / 28 november 2022 / 78-83 

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/2022/03/10 

81 

 

 

 
 

altında çox fayda gizlənib. Bunu öyrəndikdə bizimlə 

razılaşacağınıza əminik. Qara zirə orqanizmdə iltihabların əmələ 

gəlməsinin qarşısını alır və bu xüsusiyyət onsuz da iltihablanmış 

nahiyələrin daha tez sağalmasını təmin edir. Antioksidant 

xüsusiyyətləri sayəsində bədəni toksinlərdən təmizləyir və bir çox 

mümkün xəstəliklərin qarşısını alır. Antioksidan xüsusiyyəti 

qaraciyər və böyrəklərin rahat olmasını təmin edir və bədəndən 

zərərli maddələri çıxardığı üçün bu orqanların qanı təmizləmək 

üçün çox işləməsinə mane olur. Qan şəkərinin tənzimlənməsində 

təsirli olduğu bilinir və bu səbəblə bir çox diabet xəstəsinin 

evindən əskik olmur. Xolesterolu tarazlaşdırdığı və sidikqovucu 

təsiri olduğu da məlumdur. 

Buynuzcuqlu seratoniya (lat. Ceratonia siliqua) − 

seratoniya cinsinə aid bitki növüdür. 

İngilis dilində “carob” deyilsə də, ümumiyyətlə “St.Johns 

Bread” kimi tanınır. Alman dilində “johannisbrot” deyilir. Bir 

neçə yüz il bundan əvvələ kimi şəkər əvəzinə və ya hazırlanan 

şirniyyatlarda istifadə olunurdu. Dövrümüzdə ağ şəkər 

istehsalının başlaması ilə bu mədəni və sağlam qida yox 

olmuşdur. Keçibuynuzu ağacı ilk 15 il heç meyvə verməyən bir 

ağacdır. Yetişmiş bir ağac 1000 kq-a qədər meyvə verə bilir. İllər 

keçdi və insanlar keçibuynuzunun qidalanmadakı önəmini 

unutdular. Keçibuynuzunun ən vacib xüsusiyyəti nəfəs darlığına 

qarşı çox təsirli olmasıdır. Nəfəs darlığına qarşı çox təsirli olan bu 

maddə, demək olar ki, başqa heç bir bitkidə yoxdur. Bu maddə 
eyni zamanda bəzi allergik astma xəstəliklərində elə təsirlidir ki, 

dərhal nəticə almaq mümkündür. Bundan başqa allergiyanın 

səbəb olduğu nəfəs darlığı problemlərində müvəffəqiyyətlə tətbiq 

oluna bilər. Keçibuynuzunun tərkibindəki qallium turşusu insan 

sağlamlığına müsbət təsir edən çoxtərəfli xüsusiyyətləri olan 

maddədir. Bitkinin tərkibindəki digər promotor maddələr bu 

maddənin xüsusiyyətlərini daha da artırmışdır. Sağlamlığımız 

https://az.wikipedia.org/wiki/Lat%C4%B1n_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Ceratonia
https://az.wikipedia.org/wiki/Bitki
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üçün keçibuynuzunun faydaları saya bilməyəcəyimiz qədər 

çoxdur. Faydalarından bir qismi aşağıdakılardır: 

Ağrıkəsici, allergiyaya qarşı, astmaya qarşı, bakteriya məhv 

edici, bronxitə qarşı, xərçəngə qarşı, qaraciyəri toksindən 

təmizləyici, immunitet sistemini gücləndirici, mikroblara qarşı, 

antiseptik, xərçəngə qarşı qoruyucu, ishal və qəbzliyə qarşı, 

nitrozamin məhv edici, bronx genişlədici, uşaq iflicinə qarşı. 

Bundan başqa qida maddələrində E410 ilə göstərilən həcm artırıcı 

qida maddəsi kimi də istifadə olunur. Keçibuynuzu və 

çəyirdəkləri üyüdülərək südlə və balla südlü qəhvə kimi bişirərək 

və ya bəkməz düzəldərək istifadə etmək olar. Keçibuynuzu 

ağciyər xərçənginin 90% qarşısını almaq gücünə malikdir. 

Ağciyər xərçəngi daha çox siqaret çəkən insanlarda özünü biruzə 

verir. Bu xəstəliyi müalicə etmək üçün keçibuynuzu böyük 

nemətdir. Ağciyər xərçənginin daha yaxşı müalicə edilməsi üçün 

keçibuynuzu ilə qırmızı turp da istifadə edilərsə, keçibuynuzunun 

təsir gücü daha da artar. 

Keçibuynuzunda xolestrol olmaması da böyük bir 

üstünlükdür. Tərkibində kafein və teobromin olmadığı üçün qan 

təzyiqi olan insanlar da rahatca istifadə edə bilər. Bitki fosfor və 

kalsium baxımından çox zəngindir. Bu səbəblə osteoporoz 

(sümük əriməsi) xəstəliyi olanlara kalsium ehtiyacının 

qarşılanmasında dəstəkləyicidir. Bunlarla bərabər, minlərlə belə 

dərman bitkilərinin adını qeyd edə bilərik ki, insanlar onlardan öz 

sağlamlıqlarını qorumaq üçün istifadə etmişdirlər. Həmçinin 

dünya üzrə də dərman bitkilərindən alınan dərmanlar kifayət 

qədərdir və onlarən əks təsirinin minimal olduğu dəfələrlə dərman 

istehsalçıları tərəfindən təsdiqlənmişdir. Dərman bitkiləri bitki 

mənşəli və ya ənənəvi dərman kimi birbaşa istehlak üçün çıxarılır 

və emal edilir və ya eksperimental məqsədlər üçün hazırlanır. 

Dərman bitkilərinin eksperimental məqsədlər üçün hazırlanması 

konsepsiyasına bitkinin uyğun və vaxtında yığılması, mütəxəssis 

tərəfindən təsdiqlənməsi, adekvat qurudulması və üyüdülməsi 
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daxildir. Bunun ardınca müvafiq hallarda bioaktiv birləşmənin 

çıxarılması, fraksiyalaşdırılması və təcrid edilməsi aparılır. O, 

həmçinin bioaktiv birləşmələrin kəmiyyət və keyfiyyətinin 

təyinini əhatə edir (3). Dərman bitkilərindən istifadə bəşəriyyətin 

mövcudluğu qədər qədimdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

(ÜST) məlumatlarına görə, dünya əhalisinin təxminən 80%-i 

dərman bitkiləri əsasında hazırlanan məhsullardan istifadə edir. 

Fitoterapiya profilaktika və müalicə üçün bitki mənşəli 

dərmanların və dərman preparatlarının istifadəsinə əsaslanır. 

Rasional fitoterapiya standartlaşdırılmış bitki ekstraktlarından 

hazırlanan bitki mənşəli dərmanların istifadə edildiyi müasir 

konsepsiyadır. Hər bir son məhsulun keyfiyyətinə standart 

keyfiyyətli xammal, müəyyən edilmiş istehsal prosesi və 

yoxlanılmış avadanlıqdan istifadə etməklə zəmanət verilir. Qədim 

dövrlərdən bəri insanlar sağlamlıq problemləri üçün təbii 

vasitələrdə təhlükəsizlik və vasitələr axtarırdılar. Tarixdən 

əvvəlki insanlar onlardan istifadə edən heyvanların davranışlarını 

diqqətlə müşahidə edərək müəyyən otlardan istifadə etməyə 

cəsarət edirdilər. Zaman keçdikcə bitki mənşəli vasitələrdən və 

digər təbii məhsulların istifadəsi həm müsbət, həm də mənfi 

təcrübələr əsasında inkişaf etmişdir. 
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Elmi-texniki inqilabın müasir dövründə təbiətlə insanın 

qarşılıqlı əlaqəsi məsələləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünya 

əhalisinin sürətlə artması, texnikanın intensiv inkişafı insanın 

təbiətə təsir dərəcəsini, müxtəlif təbii sərvətlərin istehlakını xeyli 

artırmışdır. Bütün bunlar bu gün bəşəriyyəti təbiətin mühafizəsi 

məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməyə vadar etmişdir. Təbiəti 

qorumaq hər bir vətəndaşın ən mühüm vəzifələrindən biridir. 

Buna görə də müasir insanın şəxsiyyətinin formalaşmasının zəruri 

komponenti kimi onda təbiətə düzgün münasibət tərbiyəsi təşkil 

edir. Buna hər bir insanda düzgün ekoloji düşüncənin 

formalaşması ilə nail olmaq olar. Dünya əhalisinin əksəriyyətində 

düzgün ekoloji təhsil və düşüncə yoxdur. Uşaqlarda ekoloji 

təfəkkürün formalaşdırılmasının əsasında ətraf mühitin estetik 

qavrayışı, gözəllik hissi və güclü təbiətşünaslıq bilikləri kimi 

amillər durur. 

Hər bir insanda ekoloji mədəniyyət özündə idrak fəaliyyəti 

mədəniyyəti, əmək mədəniyyəti, təbiətlə mənəvi ünsiyyət 

mədəniyyəti kimi komponentləri birləşdirir. 

mailto:ferzullayeva4@gmail.com
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Bu baxımdan müəllim üçün onun şagird şəxsiyyətinə təsir 

göstərə biləcəyi yollar, şagirdlərin ekoloji təhsil və tərbiyəsinin 

həyata keçirildiyi pedaqoji vasitələr mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məktəb kimya kursunda, ilk növbədə, şagirdləri ekologiyanın 

kimyəvi problemləri ilə tanış etmək lazımdır. Əsas diqqət təbii 

mühitin vəziyyəti və sivilizasiyanın gələcəyi üçün ciddi narahatlıq 

yaradan qlobal ekoloji problemlərə yönəldilməlidir. Müasir 

mərhələdə ekoloji problemlərin həllində kimyanın rolu böyükdür: 

•  kimya müəyyən bir maddənin atmosferdə, torpaqda, su 

mühitində necə davranması, onun çevrilmə məhsullarının bioloji 

sistemlərə hansı təsirləri olması sualına cavab verə bilər; 

• kimya sənaye istehsalının təbii dövrlərə ən təbii və “ağrısız” 

daxil olması, onu hər hansı bir ekosistemin bir hissəsi halına 

gətirmək vəzifələrinin həllinə kömək edir; 

• zərərli maddələrin ətraf mühitə daxil olmasının qarşısını almaq 

üçün lazım olan məlumatları verir və s. 

Kimya dərslərində ətraf mühitlə bağlı müəllimin əsas hədəfində 

göstərilənlər olmalıdır: 

− məktəblilərdə ətraf mühitin ekologiyasına müsbət münasibətə 

yönəlmiş ekoloji səriştəni formalaşdırmaq; 
− davamlı ekoloji təhsil sisteminin yaradılması; 

− şagirdlərdə sosial mövqeyin formalaşması; 

− sağlam həyat tərzinin əsaslarının formalaşdırılması; 

− ekoloji problemlərin öyrənilməsində fənlərarası əlaqələrin 

formalaşması və inkişafı. 
Ekoloji problemlərin öyrətmə prosesində kimya müəllimi 
məktəblilərdə qeyd olunan bacarıqları formalaşdırır: 
− ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində görülən işləri təhlil etmək 

və qiymətləndirmək; 

− bu prosesdə hər bir vətəndaşın rolunu müəyyənləşdirmək; 

− ekoloji problemlərin səbəblərini izah etmək və onların həlli 

yollarını tapmaq üçün kimya biliklərini tətbiq etmək; 
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− yerli ekoloji problemlərin öyrənilməsi üzrə tədqiqat aparmaq 

üçün əlavə materiallardan istifadə etmək. 

Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, hazırki durumda ətraf 

mühitin ekoloji problemlərinin həllində ən mühüm rolu ekoloji 

təhsil sistemi oynayır. Bu baxımdan orta məktəblərdə kmyanın 

tədrisi ilə məşğul olan müəllimlər şagirdlərlə bu istiqamətdə daha 

çox iş görməlidirlər. Kimya dərslərinin ekologiyalaşdırılması ilə 

şagirdlərdə ekoloji bilik və bacarıqların, ekoloji mədəniyyətin 

formalaşdırılmasına nail olmaq olar. 
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Son zamanlar dünyada getdikcə daha tez-tez bəşəriyyət üçün 

real təhlükə yaradan ekoloji problemlər yaranır. Ekologiya bir elm 

kimi təkcə təbiəti anlamağa kömək etmir, həm də onu qorumağı 

öyrədir. Təhsil sistemində baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar 

olaraq, ətraf mühitin vəziyyətinə görə hər bir insanın mənəvi 

məsuliyyətinin tərbiyəsi zəruri hal almışdır. Ona görə də müasir 

şəraitdə ekoloji təhsil və tərbiyə məsələləri xüsusilə aktuallaşır. 

Ekoloji maarifləndirmənin məqsədi istehlakçının təbiətə qarşı 

münasibətini aradan qaldırmaq və əksinə, ona qarşı məsuliyyətli 

münasibət hissini formalaşdırmaqdır. 

Hazırda ekoloji təhsil və tərbiyə problemlərinin aktuallığı 

durmadan artır. Buna səbəb kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 
• insanın ekoloji mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsi ehtiyacı; 

• yer kürəsində insanların normal həyat şəraitinin daim qorunub 
saxlanılması və təkmilləşdirilməsi ehtiyacı; 

• adambaşına düşən yaşayış sahəsinin azalması ilə bağlı aktual 
problemlərin həlli zərurəti; 

• təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi, mühafizəsi və bərpası 

ehtiyacı; 

mailto:aylaaliyeva981@yahoo.com


X Respublika Elmi Qaynaqlar Konfransının Materialları / 28 noyabr 2022 / 87-89 

Materials of the X Republican Conference of Scientific Sources / 28 november 2022 / 87-89 

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/2022/03/10 

88 

 

 

• insanın ekoloji problemləri şəxsi əhəmiyyətli problem kimi 

qavramasının aşağı səviyyəsi; 

• ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində praktik iştirak üçün kifayət 

qədər inkişaf etmiş vətəndaşın olma ehtiyacı. 

Ekoloji təhsil bu gün müasir ümumitəhsil məktəblərinin və 

bütövlükdə təhsil sisteminin inkişafında prioritet istiqamət 

olmaqla iki problemi həll edir. Birincisi, ekoloji təhsil ətraf 

mühitin öyrənilməsinə və tədqiqinə yönəlir, ikincisi, 

düşünülmüş qərarlar əsasında ona qayğı göstərməyi öyrədir. 

Ekoloji təhsilin məqsədi həyat tərzinin ətraf mühitə necə təsir 

etdiyini və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqə seçiminin onun 

qorunmasına və ya məhvinə necə kömək etdiyini bilən bir insan 

hazırlamaqdır. 

Kimyəvi biliklər ətraf mühitin qorunması və ondan səmərəli 

istifadənin əsasları haqqında biliklərin ayrılmaz hissəsidir. 

Hazırki mərhələdə ətraf mühit və ekoloji problemlərinin 

həllində kimyanın rolu böyükdür: hər hansı bir maddənin 

atmosferdə, torpaqda, su mühitində necə davrandığı, onun və 

çevrildiyi məhsulların bioloji sistemlərə hansı təsiri olduğu 

sualına cavab verir; sənaye istehsalının ekosistemin bir hissəsi 

halına gətirməklə onun təbii dövrlərə ən təbii yolla daxil 

olmasını təmin edə bilir; zərərli maddələrin ətraf mühitə daxil 

olmasının qarşısının alınması, bu maddələrin və tullantıların 

təmizlənməsi, təkrar emalı və s. haqqında lazımi məlumat əldə 

etməyə imkan verir. 

Kimya dərslərində şagirdlərdə ekoloji tərbiyənin 

formalaşdırılması prosesində aşağıda qeyd olunan vəzifələrin 

həlli zəruridir: 

− Ətraf mühitə insan diqqətinin zəruriliyi fikrini şagirdlərdə 

formalaşdırmaq; 

− Şagirdlərin idrak fəaliyyətinə cəlb olunmasını 

asanlaşdırmaqla təmin etmək; 
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− Şagirdlərin şəxsi yaradıcılıq imkanlarını və müstəqilliyini 

inkişaf etdirmək; 

− Şagirdlərdə sağlam həyat tərzində yaşamağa və öz 

sağlamlığını qorumağa marağı inkişaf etdirmək. 

Müasir məktəblərin inkişafında ekoloji təhsil prioritetdirki, 

burada da əsas məqsəd şagirdlərdə ekoloji mədəniyyətin 

formalaşdırılmasıdır. Ekoloji təhsil məktəblilərin hərtərəfli 

inkişafı, eləcə də mövcud ekoloji problemlərin həlli üçün zəruri 

elementlərdən biridir. 



90 

 

 

 

İÇİNDƏKİLƏR 

 

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR 

HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 

 
Khatira Etibar Suleymanova 

On the aspect-tense forms of the English verb ......................... 5 

Məlahət Soltan qızı Qədirova 

Belarus xalq nağılları Azərbaycan mətbuatında ....................... 9 

Xumar Tofiq qızı Novruzova 

Tədris prosesində İKT-dən istifadənin psixoloji aspektləri .... 13 

Zarina Jarulla Murtuzayeva 

The Lezgian language: history and dialects ............................ 17 

Gülnarə Vilayət qızı Şahmuradova, 

Türkan Ağabala qızı Hüseynova 

Ümumtəhsil məktəbi dərsliklərində tarixi şəxsiyyətlər ............ 21 
Kamal Eyvaz oğlu Salayev 

Ermənistanin hərbi təxribatinin sonu və Azərbaycanın 

tarixi qələbəsi .......................................................................... 26 
Maral Yunis qızı Hüseynova 

Romantik şeirin yeni imkanları (1918-1920) .......................... 31 

Bəhruz Firuz oğlu Ələkbərov 

Dövlətin innovasiya siyasətində kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektləri üçün nəzərə alınmalı istiqamətlər ...... 35 

Əfşan Şövqi qızı Əfşari 

Ənənəvi atalar sözlərinin anti-atalar sözlərinə 

paremioloji transformasiyası ................................................... 39 
Nüsrət Kamal oğlu İbrahimov 

Dördüncü Sənaye İnqilabına keçid dövründə nəzərə 

alınmalı nüanslar ..................................................................... 43 

Rəna Rafiq qızı Şıxəmirova 

Sintaktik vahidlərin leksikalizasiyasının əsas formaları 

haqqında (Rus və Azərbaycan dillərinin materialları 

əsasında) ............................................................................. 46 
 



91 

 

 

Samira Madat Rafiyeva 

The specifics of the development of quality 

criteria for information systems in the field 

of general education management ....................................... 50 
Kifayət Qurban qızı Mənsimova 

Müasir pedaqoji nəzəriyyələr ............................................. 54 

Nuray Fərman qızı Rüstəmova 

Logistika coğrafiyasının əhəmiyyəti: 
dünya ölkələri və Azərbaycan ............................................ 57 

Gulsum Vusal Khalilova 

The theory and practice of educational games 

as a means to promote better learning ................................ 64 

 

TƏBİƏT ELMLƏRİ 

NATURAL SCIENCES 

 
Çingiz Gülalı oğlu Gülalıyev 

Ekoloji baxımdan torpaq dayanıqlığının 

elektrik üsulu ilə qiymətləndirilməsi .................................. 69 

Şəhla Nihan qızı Əliyeva 

In vitro kultivasiya şəraitində üçgünlük malyariya 
törədicisinin eritrositar mərhələsinin 

bəzi bioloji özəllikləri ........................................................ 72 
Zöhrab Sədir oğlu İsmayılov 

Ekoloji problemlərin həllində CİS-dən 
istifadənin xüsusiyyətləri ................................................... 74 

Günel Rəhman qızı Vahabzadə 

Dərman bitkiləri ................................................................. 78 



92 

 

 

Arzu Cəbrayıl qızı Fərzullayeva 

Kimya dərslərində ekoloji mədəniyyətin 
formalaşdırılması .............................................................. 84 

Ayla Novruz qızı Əliyeva 

Məktəb kimya kursunda ekoloji təhsil 

və tərbiyə problemləri ........................................................ 87 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

İmzalandı: 24.11.2022 

Kağız formatı: 60x84, 1/16 

H/n həcmi: 5.875 ç.v. 

Sifariş: 585 
 

“ZƏNGƏZURDA” çap evində çap olunub. 
Ünvan: Bakı şəh., Mətbuat prospekti, 529-cu məh., 

“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə. 
Tel.: +994 50 209 59 68 

+994 55 209 59 68 
+994 99 800 67 68 
+994 12 510 63 99 

e-mail: zengezurda1868@mail.ru 

mailto:zengezurda1868@mail.ru


 

 

 


