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Annotasiya. Məqalə müasir dövrdə ali məktəblərdə tələbələrin
peşə hazırlığı prosesində pedaqoji mədəniyyətin formalaşdırılması
və inkişafı probleminin nəzəri məsələlərinin araşdırılmasına həsr
olunmuşdur. Məqalədə problemin araşdırılmasını zəruri edən
şərtlər müəyyənləşdirilir, “mədəniyyət” və “pedaqoji mədəniyyət”
anlayışlarının mahiyyətinə aydınlıq gətirilir və problemin tədqiqi
tarixi haqda qısa məlumat verilir. Məqalə müəllifi hesab edir ki,
pedaqoji fəaliyyət sosio-mədəni fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Buna
görə də pedaqoji mədəniyyətin sosiomədəni xarakterinin araşdırılmasına məqalədə geniş yer verilir. Məqalədə həmçinin pedaqoji
mədəniyyətin formalaşdırılması məsələlərinin tədqiqinə kulturoloji
yanaşma ilə sistemli və şəxsi fəallıq yanaşmasının əlaqəsi çərçivəsində baxılmasının əhəmiyyəti əsaslandırılmışdır.

Author:

Theoretical issues of students' pedagogical culture

Ismail Aliyev

Abstract. The article is devoted to the study of theoretical issues
of the problem of formation and development of pedagogical
culture in the process of vocational training of students in modern
universities. The article identifies the conditions necessary for the
study of the problem, clarifies the essence of the concepts of
"culture" and "pedagogical culture" and gives a brief information
about the history of the study of the problem. The author of the
article believes that pedagogical activity is an integral part of socio-cultural activity. Therefore, the study of the socio-cultural
nature of pedagogical culture is widely covered in the article. The
article also substantiates the importance of considering the study
of the formation of pedagogical culture in the context of the relationship between a cultural approach and a systematic and personal
activity approach.
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Теоретические вопросы педагогической
культуры студентов
Aннотация. Статья посвящена исследованию теоретических
вопросов проблемы формирования и развития педагогической
культуры в процессе профессиональной подготовки студентов
в вузах в современный период. В статье определяются условия,
обусловливающие необходимость исследования проблемы,
разъясняется сущность понятий «культура» и «педагогическая
культура», дается краткая информация об истории изучения
проблемы. Автор статьи считает, что педагогическая деятельность является составной частью социокультурной деятельности. Поэтому исследованию социокультурного характера
педагогической культуры в статье уделяется большое место.
В статье также обосновывается важность рассмотрения вопросов формирования педагогической культуры в рамках
взаимосвязи культурологического подхода к ее изучению и
подхода системной и личностной активности.
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İndi ali məktəb məzununun şəxsi mədəniyyəti peşə təhsilinin zəruri komponentinə
çevrilmişdir. Ali təhsilin qarşısında təkcə
yüksək peşə hazırlığı məsələləri deyil, həm
də gələcək mütəxəssislərin ümumi şəxsi mədəniyyətinin yüksək səviyyədə formalaşdırılması məqsədi qoyulur. Bununla əlaqədar
olaraq, müasir mütəxəssis hazırlığına verilən
tələblər də dəyişir. Bu tələblərin həyata keçirilməsindən ötrü isə, ali məktəblərdə tələbələrin
pedaqoji mədəniyyətinin inkişafı sahəsində,
onların peşə hazırlığının təşkili, məzmunu,
forma və metodlarında müvafiq dəyişikliklərin
tətbiqi zəruridir.
Ali məktəblərdə tələbələrin peşə hazırlığı
prosesində pedaqoji mədəniyyətin inkişafı
probleminin araşdırılması zərurəti həm də
aşağıdakılardan irəli gəlir:
- mütəxəssislərin peşə hazırlığı səviyyəsinin
yüksəldilməsinin yeni həlli yollarının işlənilib
hazırlanması tələbinin dövlət təhsil standartları
istiqamətindən irəli gəlməsi;
- gənc mütəxəssisin şəxsi inkişafı və profes sional-pedaqoji hazırlığının əsasını təşkil edən
yeni ixtisaslar üzrə dövlət standartlarına uyğun
proqramların təhsil praktikasına tətbiqi;
- elmi-metodik və pedaqoji ədəbiyyatda
problemin lazımı səviyyədə əks olunmaması;
- ali məktəb tələbələrinin pedaqoji mədəniyyətinin inkişafına dair proqram-metodik
təminatın lazımi səviyyədə olmaması.
Ali məktəblərdə gələcək müəllimlərin pedaqoji mədəniyyətinin məzmunu, formalaşdırılması və bu işin səmərəli təşkili yolları
haqqında Azərbaycanda müəyyən tədqiqatlar
aparılır. Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq:
Araz Pənah oğlu Həsənovun yazdığı “Ali
pedaqoji təhsil müəssisələrində gələcək müəllimlərin peşə mədəniyyətinin formalaşdırılması
üzrə işin sistemi” [1] adlı dissertasiyanın avtoreferatından müəllimin peşə mədəniyyətinin
mahiyyəti və məzmunu aydın olmasa da, onun
strukturu haqda müfəssəl məlumat vardır.
Müəllif pedaqoji peşə mədəniyyətinin struktur
elementlərini bu cür müəyyənləşdirir: aksioloji
element; texnoloji element; peşə mədəniyyətinin
yaradıcı elementi; insanlıq elementi. Müəllif
daha sonra “Müasir müəllim şəxsiyyətinin
peşə modeli”, “Kütləvi təcrübədə müəllimin

peşə mədəniyyətinin formalaşma səviyyələri”,
“Qarşılıqlı pedaqoji təsirlərin səciyyəvi cəhətləri”, “Gələcək müəllimlərin qarşılıqlı pedaqoji təsirlərə pedaqoji baxımdan hazır olması”, “Gələcək müəllimlərin peşə mədəniyyətinin formalaşdırılmasında pedaqoji texnologiyalar” kimi məsələləri tədqiq etmişdir.
Pedaqoji mədəniyyət məsələlələrinin tədqiqinə professor M.İ.İlyasovun araşdırmalarında
daha çox rast gəlinir. Onun “Müəllimin pedaqoji
ustalığı [2]”, “Müəllim peşəkarlığı və pedaqoji
səriştəliliyin müasir problemləri [3]” kimi
əsərlərində müəllim hazırlığında pedaqoji mədəniyyət formalaşdırılması məsələlərindən
bəhs edən hissələr vardır.
“Müəllim peşəkarlığı və pedaqoji səriştəliliyin müasir problemləri” monoqrafiyasının
ikinci fəsli “Müəllimin pedaqoji mədəniyyətinin
formalaşdırılması” adlanır. Burada müəllimin
pedaqoji peşə mədəniyyətinin mahiyyəti və
məzmunu; müəllim peşəsi və müəllim şəxsiyyəti; müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin formalaşması yolları və peşəkar müəllimin
dərsi kimi məsələlər tədqiq edilir.
Yeri gəlmişkən, “müəllimin pedaqoji peşə
mədəniyyəti” ifadəsində, fikrimizcə, “peşə”
sözü artıqdır, ifadəni ağırlaşdırır və məzmunda
dolaşıqlıq yaradır. Belə çıxır ki, burada söhbət
müəllimin “pedaqoji” peşəsindən başqa, hansısa
başqa peşə mədəniyyətindən də gedə bilər.
Halbuki, “pedaqoji mədəniyyət” ifadəsi mahiyyəti tam aydın şəkildə izah edir.
Professor M.İlyasovun fikrincə, “pedaqoji
peşə mədəniyyəti müəllimin ümumi mədəniyyətinin tərkib hissəsi olub, onun şəxsi keyfiyyətlərini, nüfuzunu, peşəkarlığını, pedaqoji
ustalığını və s. özündə birləşdirən keyfiyyətlərin
məcmusundan ibarətdir” [4, s.59]. O, müəllimlərdə pedaqoji mədəniyyətin formalaşdırılması üçün onların “etikanı, pedaqogikanı,
psixologiyanı, pedaqoji-psixologiyanı, psixopedaqogikanı, uşaqların yaş psixologiyasını
yaxşı bilməsi, pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarına, prinsiplərinə və metodlarına,
həmçinin təhsilin kulturoloji əsaslarına dair
biliklərə yiyələnməsini başlıca şərt” hesab
edir [4, s.82].
Gələcək müəllimlərin pedaqoji mədəniyyətinin formalaşdırılması məsələləri rus pe10
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daqoji ədəbiyyatlarında daha intensiv və ətraflı
işlənmişdir. XX əsrin 90-cı illərindən başlayaraq, bu problem üzrə aparılan araşdırmaların
sayı artmaqdadır. Pedaqoji mədəniyyətin
ümumi nəzəri əsasları sahəsində V.L.Benin,
A.V.Kiryakova, N.D.Nikandrov, V.A.Slastenin,
Q.İ.Çijakova; onun ayrı-ayrı aspektləri – məsələn, metodologiya sahəsində V.A.Slastenin,
V.V.Krayevski və b.; etnopedaqoji sahəsində
- V.A.Nikolayev, V.K.Şapovalov; humanitar
sahəsində - Q.İ.Qaysina, E.N.Şiyanov və b.;
tarixi-pedaqoji sahəsində - A.K.Kolesova,
Z.İ.Ravkin və b.; əxlaqi-estetik sahəsində E.N.Boqdanov, N.B.Krılova və b.; kommunikativ sahəsində - A.M.Baskakov, Ş.A.Moqomedov və b.; mənəviyyat sahəsində - E.İ.Artamanova, E.Q.Silyayev və b. tədqiqatlar aparmışlar. Onların tədqiqatlarında pedaqoji mədəniyyət ümumi mədəniyyətin zəruri hissəsi
kimi başa düşülür [5, s.23].
Tələbələrin pedaqoji mədəniyyətinin mahiyyətini aydınlaşdırmaqdan ötrü ümumiyyətlə,
“mədəniyyət” anlayışına dair fikirləri sistemləşdirməyi faydalı hesab edirik. Müasir elmi
ədəbiyyatda “mədəniyyət” anlayışı kifayət
qədər ətraflı işlənmişdir. Filosoflar indiyə
qədər mədəniyyətə beş yüzə yaxın tərif verildiyini göstərirlər. “Mədəniyyət – cəmiyyətin
bütün tarixi boyu əldə etdiyi maddi və mənəvi
sərvətlərin məcmusudur, həmçinin onların yaradılması qabiliyyəti və bəşəriyyətin tərəqqisi
üçün onlardan istifadə etmək və onları nəsildən-nəsilə vermək bacarığıdır” [6, s.18].
Bu sərvətlər bütün bəşəriyyətin nailiyyəti
sayılsa da, bu nailiyyətdə hər bir xalqın özünəməxsus payı, rolu, xidməti vardır. Bundan
başqa, elə maddi və mənəvi sərvətlər var ki,
onlardan bütün bəşəriyyət istifadə edir, elələri
də vardır ki, ayrı-ayrı millətlərin həyatına
aiddir. Bu halda ümumiyyətlə, “mədəniyyət”
anlayışı ilə yanaşı “milli mədəniyyət” anlayışı
da meydana çıxır.
Milli mədəniyyət – hər bir millətin, xalqın,
etnik qrupun öz tarixi boyu yaratmış olduğu
maddi və mənəvi sərvətlərin məcmusu, həmçinin onların yaradıcılıqla inkişaf etdirilərək,
xalqın tərəqqisi üçün nəsildən-nəsilə çatdırmaq
qabiliyyətidir.
Tərifdən aydın olur ki, milli mədəniyyət

maddi və mənəvi mədəniyyətlərə bölünür.
Maddi mədəniyyət abidələri daha uzunömürlü
hesab olunur. “Maddi mədəniyyət abidələri
daha qədimdir” ifadəsi o, halda doğrudur ki,
bu abidələrin uzun müddət saxlanıla bilən,
dağılmayan, gec məhv olan cisimlərdə mövcudluğu başa düşülsün. Bu günkü tədqiqatçılar,
məsələn, arxeoloqlar, antropoloqlar, qismən
də etnoqraflar bu abidələri yarandığı dövrdə
olduğu kimi və ya cüzi dəyişmiş şəkildə tapır,
tədqiq edirlər.
Mənəvi mədəniyyət abidələrinin ömrü isə,
nisbətən “qısadır”. Bu abidələr bir neçə insan
nəsli ilə birlikdə yaradılır, ömür sürür, dağılıb
gedir və ya çox zəifləyir. Xüsusilə, yazı meydana çıxana qədərki mənəvi mədəniyyət abidələri dəfələrlə dəyişmiş, variantlaşmış, çox
hissəsi məhv olmuş, əksər hissəsi yenidən
“kəşf olunmuşdur”.
Beləliklə, hər bir xalq mövcud tarix boyu
öz maddi və mənəvi mədəniyyətini yaradır,
yaşadır, inkişaf etdirir və zənginləşdirir.
Hər bir xalqın mədəniyyəti zəngindir və o,
bəşəri mədəniyyətin inkişafına bu və ya digər
dərəcədə təsir göstərə biləcək imkanlara malikdir. Sadəcə, mədəniyyətlərin tədqiqi, öyrənilməsi, təbliği və öyrədilməsi müxtəlif səviyyədədir.
Pedaqoji mədəniyyət. Müasir elmi ədəbiyyatda “pedaqoji mədəniyyət” anlayışı geniş
işlənsə də, onun elmi mahiyyəti haqqında
konkret fikir tam formalaşmayıb.
Professor Nurəddin Kazımova görə “pedaqoji mədəniyyət – cərəyan etdiyi yerdən
asılı olmayaraq müəllimin (tərbiyəçinin), ustanın fəaliyyət və ünsiyyət prosesində fərdi
və ictimai münasibətləri düzgün dərk etməsi,
yüksək mənəvi davranış təcrübəsinə, humanist
və demokratik rəftar tərzinə sahib olması”dır
[7, s.178].
Professor Müseyib İlyasova görə “pedaqoji
mədəniyyət müəllimin ümumi mədəniyyətinin
tərkib hissəsi olub, onun şəxsi keyfiyyətlərini,
nüfuzunu, peşəkarlığını, pedaqoji ustalığını
və s. özündə birləşdirən keyfiyyətlərin məcmuyundan ibarətdir” [4, s.8].
Rus pedaqoqlarından A.İ.Kravçenkoya görə
“pedaqoji mədəniyyət müəyyən cəmiyyətdə
elmi biliklərin əxlaqi dəyərlərin gənc nəslə
11
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ötürülməsi mexanizimlərinin tarixən formalaşmış sistemlərini özündə əks etdirir” [8].
E.Y.Zaxarçenkoya görə, “pedaqoji mədəniyyət – pedaqoji təsirləri inteqrasiyaya yönəldən ümumbəşəri mədəniyyətin bir hissəsidir”
[9, s.38].
Mənəvi mədəniyyət xalqın uzun əsrlər boyu
toplayaraq, mühafizə etdiyi, ehtiyatda saxladığı
enerjidir. Bu enerjidən istifadənin ən sınanmış,
aparıcı yolu pedaqoji prosesdir. Mənəvi mədəniyyətin qorunması və inkişafı müvafiq pedaqoji proses olmadan mümkün deyildir. Bu
mənada pedaqoji proses mənəvi mədəniyyətin
əsas atributu olub, xalqın pedaqoji mədəniyyətinin göstəricisi və reallaşmasıdır [10, s.62].
Pedaqoji mədəniyyət təhsil və tərbiyənin
maddi və mənəvi dəyərlərini özündə əks
etdirir, həmçinin şəxsiyyətin sosiallaşması,
nəsillərin bir-birini əvəz etməsinə xidmətdən
ötrü zəruri olan yaradıcı pedaqoji fəaliyyət
qaydalarını əhatə edir.
Pedaqoji mədəniyyətə bunlar daxildir: ideyalar; biliklər; dünyagörüşü; xalqın təlim-tərbiyə sahəsində göstərişləri; təlim-tərbiyənin
vasitələri, metod və priyomları; uşaqlar, gənclər
və digər insanlarla ünsiyyət qaydaları; təhsilin
səviyyəsi və s.
Ölkədə pedaqoji fikrin nailiyyətlərini, kütlələrin pedaqoji maariflənmə səviyyəsini, böyüyən nəslin tərbiyəsi işinin vəziyyətini, həmçinin vətəndaşların fərdi pedaqoji mədəniyyətini
özündə birləşdirən ümumxalq pedaqoji mədəniyyəti ictimai inkişafın konkret səviyyəsini
əks etdirir. Buna görə də, daha demokratik
quruluşa malik olan ölkələrdə xalqın pedaqoji
mədəniyyət səviyyəsi də yüksək olur. Pedaqoji
mədəniyyətin çiçəklənməsinin ciddi stimullarından biri xalqın tərbiyəetmə ənənələrinə
diqqətin artmasıdır. Xalq pedaqogikası tərbiyəetmə sənəti, təcrübəsi kimi meydana çıxmışdır. O, elmi pedaqogikadan qədimdir,
həmişə bu pedaqogikanı zənginləşdirir və bu
yola özü də zənginləşir, inkişaf edir. Beləliklə
də, pedaqoji mədəniyyətin bir növ, geniş təkrar
istehsalı baş verir. Bu cür qarşılıqlı təsir xalqın
pedaqoji mədəniyyətini və ümumilikdə, cəmiyyətin inkişafını təmin etmiş olur.
Tədqiqatçılar pedaqoji mədəniyyətin struktur
komponentlərinə aşağıdakıları aid edirlər:

Pedaqogika
1. Aksioloji komponent. Buraya pedaqoji
əməyin nəticələrinin (psixoloji-pedaqoji biliklər,
əqli-əmək mədəniyyəti, pedaqoji prosesin
bütün iştirakçılarının şəxsiyyətinin sərbəstliyi,
dünyagörüşü, pedaqoji takt və s.) mənimsənilməsi və qəbul edilməsi daxildir.
2. Evristik komponent. Buraya daxildir:
pedaqoji fəaliyyətin mahiyyəti və məqsədinin
dərk edilməsi; onların uşaqların təbii imkanlarının yaradıcılıqla reallaşması ilə əlaqələndirilməsi; pedaqoji mövqe, pedaqoji və funksional pedaqoji məsələləri formalaşdırmaq və
yaradıcılıqla həll etmək bacarığı; mükəmməl
təhsil proqramı tərtib etmək bacarığı; uşaqların
fərdi xüsusiyyətləri və qabiliyyətlərini aşkar
etmək bacarığı; evristik fəaliyyətin forma və
metodlarını mənimsəmək; şagirdlərin özünüqiymətləndirməsinin müvafiq formalarını tətbiq
etmək.
3. Texnoloji komponent – təhsil prosesi iştirakçılarının qarşılıqlı təsirinin qayda və priyomlarının xarakterini, pedaqoji texnika, informasiya və təhsil texnologiyalarından istifadəni müəyyən edir. Bu, öz pedaqoji qabiliyyətlərinin bütün tərəflərini inkişaf etdirməyin
zəruriliyini başa düşmək, həmçinin bu qabiliyyətlərin inkişafının daha səmərəli, rasional
yol və qaydalarını tapmaqdır.
4. Şəxsiyyətinə aid komponentlər. Bu komponentlər pedaqoqun malik olduğu qüvvələri
(tələbatlar, qabiliyyətlər, maraqlar) pedaqoji
fəaliyyətində reallaşdırdığı zaman üzə çıxır.
Buraya həm də, xarici görünüş mədəniyyəti,
fiziki mədəniyyət, etika və etik mədəniyyət
daxildir [11, 12, 13, 14].
M.E.Diqanova, E.V.Bondarevskaya, E.V.
Qrunt kimi tədqiqatçıların fikrincə, tələbələrin
peşə hazırlığı sosiomədəni fəaliyyətin tərkib
hissəsidir. Pedaqoji fəaliyyət sosiomədəni
proses kimi mədəniyyətin ötürülməsi və reallaşdırılması funksiyasını yerinə yetirir.
“Sosiomədəni fəaliyyət” anlayışı nəyi ifadə
edir? Alimlərin fikrincə, insan fəaliyyəti mürəkkəb və çoxtərəfli hadisədir. Fəaliyyətin
tarixi inkişafının izlənməsi göstərir ki, o, pedaqoji proseslə sıx əlaqədar olan sosiomədəni
hadisədir.
Sosiomədəni fəaliyyət – öyrənmə mühitində
həyata keçirilən, bütün komponentləri insana
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öz fəaliyyətini, yaradıcı qabiliyyətlərini mədəni
aləmdə ifadə etməyə imkan verən prosesdir.
Sosiomədəni fəaliyyət təhsil prosesinə sosiomədəni yanaşmanı sosiomun və mədəniyyətin
vəhdəti şəklində qəbul edir. Onun əsas xüsusiyyəti insan və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsini,
mədəniyyətin xarakterini, sosiallaşma tipini
müəyyən etməsidir. Bu halda, “mədəniyyət”
dedikdə, fəaliyyətin həm maddi, həm də
mənəvi nəticə və üsullarının birliyi, “sosiallıq”
dedikdə isə hər bir insanın digər insanlarla,
bir subyektin başqa subyektlərlə fəaliyyət prosesindəki münasibətləri başa düşülür.
Bütün fəaliyyət növləri kimi, sosiomədəni
fəaliyyətin də ancaq təhsil prosesi üçün xarakterik olan komponentləri vardır. Bunlar aşağıdakılardır:
- tələbəyə sosiomədəni inkişafa və özünüdəyişdirməyə qabil olan həyat subyekti kimi
münasibət bəsləmək;
- müəllimə şagirdi mədəni aləmlə tanış etməyə qabil, şəxsiyyətin sosiomədəni dəyərlər
mühitində inkişafına və özünütəsdiqinə lazımi
köməklik göstərəcək bir qüvvə kimi münasibət
bəsləmək;
- təhsilə sosiomədəni proses kimi münasibət
bəsləmək; çünki təhsilin hərəkətverici qüvvələri
onun iştirakçılarının dialoq və əməkdaşlığıdır;
- təhsil müəssisəsində mədəni hadisələrin
baş verdiyi, mədəni insanın formalaşdıırlması
prosesinin baş verdiyi, yaradıcı həyat tərzi
yaradıldığı vahid, sosiomədəni təhsil mühiti
kimi münasibət bəsləmək.
Sosiomədəni fəaliyyət zamanı üç istiqamətdə
həyata keçirilən mədəni translyasiya (ötürmə)
baş verir:
- ünsiyyət zamanı mədəni dəyərlərin birbaşa
ötürülməsi prosesi;
- tələbələr arasında ünsiyyət prosesində
mədəni dəyərlərin ötürülməsi;
- mədəni dəyərlərin təlim prosesində öyrətmə
predmeti və texnikasının köməkliyi ilə ötürülməsi.
Təhsil prosesinin və sosiomədəni fəaliyyətin
sosial funksiyalarına aşağıdakıları daxil edirlər:
- yeni biliklər, normalar, dəyərlər və istiqamətlər yaradılması;

- biliklərin, normaların, dəyərlərin toplanması, qorunması və yayılması (translyasiyası);
- mənəvi proseslərin varisliyini saxlamaqla
yenilənməsi;
- subyektlər arasında vahidliyi və diferensiyanı təmin edən kommunikativ funksiya;
- cəmiyyətin sosiallaşdırılması funksiyası;
- əyləncəli, yaxud oyun funksiyası.
Sosiomədəni fəaliyyətin sosial funksiyalarının məzmun aspekti konkret müəssisənin
real vəziyyətindən, onun ətraf mühitlə qarşılıqlı
əlaqəsinin tamlığı və razılaşdırılmasından asılı
olaraq reallaşır.
Beləliklə, problemin nəzəri təhlili göstərir
ki, sosiomədəni fəaliyyət iki aspektdə başa
düşülür:
- mədəniyyətin və sosiumun tərkib hissələri
kimi, insanların kollektiv və fərdi həyat tərzi
kimi;
- təhsil prosesində mədəni dəyərlərə yönəlmə
ilə əlaqədar pedaqoji proses kimi.
Tədqiqatın metodologiyasına və nəzəri təhlilin nəticələrinə əsaslanaraq “sosiomədəni
fəaliyyət” anlayışını bu cür dəqiqləşdirmək
olar:
Sosiomədəni fəaliyyət – şəxsiyyətin mədəni
mühitdə yaşam zamanı sosiumla uğurlu qarşılıqlı əlaqəsinə yönəlmiş, xüsusi olaraq təşkil
edilmiş prosesdir.
Tələbələrin pedaqoji mədəniyyətinin formalaşdırılması probleminin araşdırılması kultroloji yanaşma ilə sistemli və şəxsi fəallıq yanaşmasının əlaqəsi çərçivəsində aparılmalıdır.
Buna görə də, göstərilən metodoloji yanaşmaların xarakterinin izahı tələb olunur.
“Sistem” və “sistemli yanaşma” anlayışları
elmi leksikonda tez-tez işlənən terminlərdəndir. Sistem dedikdə, vahid, tam təhsilin tərkib
hissələri olan elementlərin qarşılıqlı təsirinin
birliyi nəzərdə tutulur. Bu zaman həmin elementlərə münasibətdə daha yeni xüsusiyyətlər
yaranır.
Sistemli yanaşma ətraf aləmin hadisə və
proseslərinin ümumi əlaqəsini və qarşılıqlı
asıllığını əks etdirir. Onun mahiyyətini nisbətən
müstəqil komponentlərin bir-birindən təcrid
edilmiş halda deyil, qarşılıqlı əlaqə və fəaliyyətdə nəzərdən keçirilməsi təşkil edir. Sistemli
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yanaşma, əslində sistemi təşkil edən komponentlərdə müstəqil halda olmayan interaktiv
sistem xüsusiyyətləri və keyfiyyətləri üzə çıxarmağa imkan verir. Sistemli yanaşmanın
məzmun, funksional və tarixi aspektləri konkretlik, tarixilik və hərtərəfli əlaqələrin hesaba
alınması kimi prinsiplərin vahid halda reallaşdırılmasını təmin edir.
Rus pedaqoji elminin görkəmli nümayəndələrindən olan V.A.Slastenin qeyd edir ki,
təhsildə sistemli yanaşma sistemdə nəyin sabit,
nəyin dəyişkən, nəyin əsas, nəyinsə ikinci dərəcəli olduğunu öyrənməyə və inkişaf etdirməyə
istiqamətləndirir.
Pedaqoji mədəniyyət sistemli təhsil kimi,
pedaqoji dəyərlərin, texnologiyaların, şəxsiyyətin mahiyyətini təşkil edən, pedaqoji fəaliyyət
növlərində yaradıcı şəkildə reallaşdırılan qüvvələrin birliyini ifadə edir. Sistemli təhlil metodologiyası pedaqoji mədəniyyət fenomenini,
onun struktur komponentlərinə ayırmadan,
lakin həm də onun funksional əlaqə və münasibətlərini xarakterizə edərək araşdırmaq imkanı
verir.
Son dövrlərdə müxtəlif sosial və mədəni
mühitlərdə, onların dəyişməsi şəraitində şəxsiyyətin inkişafı probleminə maraq artmışdır.
Pedaqoji mədəniyyətin inkişafı şəxsiyyətin
inkişafı ilə birbaşa əlaqədar olduğundan, bizim
tədqiqatda şəxsi fəallıq yanaşmasından istifadə
zəruridir.
Şəxsi fəallıq yanaşması şəxsiyyətin məqsədlərə, obyektlərə, fəaliyyətin nəticələrinə
dəqiq yönəlməsini nəzərdə tutur. Bu yanaşmanın prioritet məsələlərindən biri tələbələrin
pedaqoji mədəniyyətini inkişaf etdirmək məqsədilə şəxsiyyətin müxtəlif fəaliyyət növlərində
iştirakını təmin etməkdir.
Fəaliyyətin və mədəniyyətin məzmun, vasitə
və nəticələrinin təhlili fəaliyyətin sosial reallığın
mühüm atributlarından biri olduğunu təsdiq
edir. Mədəniyyət isə, bu reallığın bütün atributlarını xarakterizə edərək, fəaliyyətin maddi
və mənəvi sahələrini əhatə edir. İnsan fəaliyyətinin inkişafı və təkmilləşməsi mədəniyyətin
də təkmilləşməsinə səbəb olur; fəaliyyət prosesində mədəni nümunələr yaranır və möhkəmlənir, insan isə bu prosesin subyekti rolunda
çıxış edir. Fəaliyyətin universal xarakteristikası
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olan mədəniyyət isə, öz növbəsində, fəaliyyətin
daha prioritet növlərini və onların həyata keçirilməsi üsullarını müəyyən edir.
Bu söylənilənlər hamısı tam mənada pedaqoji fəaliyyətə də aiddir. Belə ki, pedaqoji
fəaliyyətin istənilən əhəmiyyətli nəticəsi mütəxəssisin peşə mədəniyyətinin yaranması və
inkişafına təsir göstərir. Pedaqoji fəaliyyət
prosesində pedaqoqun mədəni səviyyəsi təkmilləşir, onun şəxsiyyəti, xarakterik xüsusiyyətləri kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişir. Pedaqoji fəaliyyətin texnologiyasını təşkil edən
qayda və priyomlara yiyələnmə pedaqoji mədəniyyətin əsas göstəricilərindəndir.
Ali məktəblərdə tədris olunan bütün fənlərin
mahiyyətində mədəniyyət durur. Təhsil prosesi
mədəni dəyərlərin mənimsənilməsi əsasında
təcrübə əldə etmək prosesidir.
Deməli, peşə təhsili prosesi tələbələrə mədəni dəyərlərin ötürülməsini idarə edən kulturoloji prosesdir. Buna görə də, tələbələrin
peşə hazırlığı prosesinin idarə edilməsində
kulturoloji yanaşma zəruridir.
Kulturoloji yanaşma pedaqoji fəaliyyətin
idarə edilməsi prinsipi olaraq aşağıdakılara
əsasən reallaşır:
- tələbələrin sosiomədəni dəyərlərə istiqamətlənməsi;
- informasiya mənbəyi kimi peşə hazırlığının
sosiomədəni məkanına malik olmaq;
- tələbənin öz fəaliyyətini, dəyərini mənimsəməsi;
- gələcək mütəxəssisin refleksiv mədəniyyətinin özünütəhlil, özünənəzarət, özünüqiymətləndirmə əsasında inkişafı;
- tələbə şəxsiyyətinin mədəni təhsil prosesinə
daxil edilməsi.
Kulturoloji yanaşmaya əsaslanan pedaqoji
fəaliyətin səmərəliliyi pedaqoji ənənələrdən
və onların dayanıqlığından asılılıdır.
Kulturoloji yanaşma hər şeydən əvvəl mədəniyyətin ümumi fəlsəfi anlamı kontekstində
nəzərdən keçirilməlidir. Bu cür yanaşma
zamanı pedaqoji fakt və hadisələr sosial və
mədəni proseslərin keçmiş, indiki və gələcək
vəziyyətlərini nəzərə alaraq təhlil edilir. Pedaqoji təhsil problemlərinin tədqiqinə kulturoloji
yanaşma – pedaqoji dəyərlərin mənimsənilmə
və öyrənilməsi şərtlərinin yaradılmasına yö-
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nəldilmiş nəzəri-metodoloji qaydaların və təşkilati-pedaqoji tədbirlərin birliyidir. Kulturoloji
yanaşma şəxsiyyətin mədəni dəyərlərə yiyələnməsinin məzmunu, metod və prinsiplərini
özündə birləşdirən idrak-dərketmə üsuludur.
Kulturoloji yanaşma tələbələrin şəxsiyyətinin
inkişafını təmin edir, hər bir şəxsiyyətin fərdiyyətini saxlamağa kömək edir, onu passiv
obyektdən mədəni yaradıcılıq subyektinə çevirir.
Kulturoloji yanaşmanın reallaşdırılması bir
tərəfdən ümumi baza mədəniyyətinin qorunması
və inkişafına səbəb olur, digər tərəfdən isə,
tələbələrdə peşə mədəniyyətinin yaradıcı
şəkildə inkişafı üçün uyğun imkanlar yaradır.
Gələcək pedaqoqların formalaşdırılması
üzrə işin sisteminin əsas faktoru onun pedaqoji
mədəniyyətinin inkişafıdır. Buna görə də, peşə
təhsilinin məzmununun, texnologiyalarının,
təşkilat formalarının işlənib hazırlanmasının
əsasında pedaqoji mədəniyyətin inkişafı konsepsiyası durmalıdır. Bu yanaşma ona görə
doğrudur ki, müasir dövrdə müəllimin fəaliyyətinin rəqabətqabilli resursu kimi təkcə xüsusi
biliklər, təlim-tərbiyə sahəsində qazanılmış
texnologiyalar deyil, həm də ümumi və pedaqoji
mədəniyyət durur. Tələbələrin pedaqoji mədəniyyətinin inkişafı problemlərinin həllində
təkcə mədəni pedaqoji irsin öyrənilməsi deyil,
həm də müəllimin mədəniyyət subyekti kimi
innovativ pedaqoji prosesə qoşulması zəruridir.
Beləliklə, tələbələrin pedaqoji mədəniyyəti
dedikdə, sosial subyektin pedaqoji fəaliyyətin
səmərəliliyini və şəxsiyyətin özünü reallaşdırmasını təmin edən inteqrativ keyfiyyəti
başa düşülür. Tələbələrin peşə hazırlığı onların
sosial-mədəni fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi
qəbul edilir. Sosial-mədəni fəaliyyət tələbə
və müəllimlərin müxtəlif fəaliyyət növlərində
qarşılıqlı əlaqəsi prosesi və onun nəticəsi kimi
başa düşülür.
Nəticə olaraq qeyd etmək istəyirik ki, tələbələrdə pedaqoji mədəniyyətin inkişafı probleminin nəzəri-pedaqoji və metodoloji aspektlərinin təhlili aşağıdakıları müəyyən etməyə
imkan verir.
- Mədəniyyət cəmiyyətin bütün tarixi boyu
əldə etdiyi maddi və mənəvi dəyərlərin məc-

musu olub, insanın yaradıcı fəaliyyətinin nəticəsidir;
- Pedaqoji mədəniyyət – ümumbəşəri mədəniyyətin tərkib hissəsi olub, təhsil və tərbiyənin
maddi və mənəvi dəyərlərini özündə əks
etdirir, həmçinin şəxsiyyətin sosiallaşması,
nəsillərin bir-birini əvəz etməsinə pedaqoji
xidmətdən ötrü zəruri olan yaradıcı pedaqoji
fəaliyyət qaydalarını əhatə edir;
- Tələbələrin pedaqoji davranışı – onların
ətrafdakılarla bu və ya digər peşə fəaliyyəti
formasında praktik qarşılıqlı əlaqəsidir.
- Ali məktəb tələbələrinin pedaqoji mədəniyyətinin inkişafı mürəkkəb və çoxsəviyyəli
prosesdir. Onun öyrənilməsi yalnız müxtəlif
metodoloji yanaşmalar sayəsində mümkündür.
Bu yanaşmalar tələbələri pedaqoji mədəniyyət
elementlərini bir sistem kimi öyrənməyə kömək
edir.
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Ali texniki məktəblərdə gələcək
mütəxəssislərin peşə hazırlığının
psixoloji-pedaqoji əsasları
Annotasiya. İndiki zamanda ali texniki məktəblərdə tədris prosesi
qarşısında daimi dəyişikliklər, yeniliklər və modernləşmələr durur.
Buna görə də ali texniki məktəblərdə gələcək mütəxəssislərin
peşə hazırlığının müasir tələblərə uyğun olması tədris prosesində
köklü sürətdə dəyişikliklər edilməsini qarşıya qoyur. Yəni qloballaşan
dünyada ölkəmizin təhsil sistemində aparılan islahatlar bütün sferalarda olduğu kimi innovasiya və modernləşmənin aktual problemlərinin həyata keçməsini əks etdirməlidir. Məqalədə müasir
tələblərə uyğun ali texniki məktəblərdə gələcək mütəxəssislərin
peşə hazırlığının psixoloji-pedoqoji xüsusiyyətləri, tədris prosesində
yeri, rolu və əhəmiyyəti verilmişdir.

Vocational training of future specialists in
higher technical schools psychological and pedagogical bases
Abstract. Today, the teaching process in higher technical schools
is constantly changing, innovating and modernizing. Therefore,
the fact that the professional training of future specialists in higher
technical schools meets modern requirements requires radical
changes in the educational process. That is, in the globalized
world, the reforms carried out in the education system of our
country, as in all spheres, should reflect the implementation of
current problems of innovation and modernization. The article
gives the psychological and pedagogical features of the professional
training of future specialists in higher technical schools in
accordance with modern requirements, their place, role and importance in the educational process.

Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки будущих специалистов в технических вузах
Aннотация. В настоящее время перед учебным процессом в
высших технических школах стоят постоянные изменения,
инновации и модернизация. Поэтому соответствие профессиональной подготовки будущих специалистов в высших технических учебных заведениях современным требованиям
предполагает радикальные изменения в учебном процессе.
То есть реформы, проводимые в системе образования нашей
страны в глобализирующемся мире, должны отражать реализацию актуальных проблем инноваций и модернизации, как и
во всех сферах. В статье приведены психолого-педагогические
особенности профессиональной подготовки будущих специалистов в высших технических учебных заведениях в соответствии с современными требованиями, их место, роль и значение
в учебном процессе.
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İndiki zamanda ali texniki məktəblərdə
tədris prosesi qarşısında daimi dəyişikliklər,
yeniliklər və modernləşmələr durur. Buna
görə də ali texniki məktəblərdə gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığının müasir tələblərə
uyğun olması tədris prosesində köklü surətdə
dəyişikliklər edilməsini qarşıya qoyur. Yəni
qloballaşan dünyada ölkəmizin təhsil sistemində
aparılan islahatlar bütün sferalarda olduğu
kimi, innovasiya və modernləşmənin aktual
problemlərinin həyata keçməsini əks etdirməlidir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24
oktyabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” məzmunundakı istiqamətlərdən biri də indiki zamanda
ali peşə təhsili sistemində təhsilin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün İKT-nin tətbiqi, yeni
təlim texnologiyaları və metodlarının həyata
keçməsi və yeni pedaqoji texnologiyaların
axtarışıdır.
Gələcək mühəndislərin peşə hazırlığında
mühəndis riyaziyyatı təliminin müasir tələblərə
uyğun olması ümumtexniki və ixtisas fənlərinin
öyrənilməsində mühüm rol oynayır. Mühəndis
riyaziyyatı təliminin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq
üçün İKT-nin tətbiqi və yeni təlim texnologiyalarının, metodlarının həyata keçməsi önə
çəkilməlidir.
Ali texniki məktəblərdə tədris prosesinin
gündən-günə artan yenilikləri və müasir riyaziyyatın elementlərinin tədris materialına daxil
olması, Dövlət Təhsil Standartlarındakı aparılan
dəyişikliklər gələcək mühəndis mütəxəssislərinin keyfiyyətli bilik qazanmasını çətinləşdirir.
Buna görə də ümumi riyaziyyat kursu üzrə
tələbələrin hazırlıq səviyyəsi bu günün tələblərinə uyğun olmalıdır. Gələcək mühəndislərin
peşə hazırlığında ümumi riyaziyyatın təlimi
fundamentallıq, peşəyönümlülük, texnolojilik
prinsipləri üzərində öz həllini tapmalıdır, çünki
ixtisas fənlərinin öyrənilməsində onların biliklərinin dərin, zəngin, möhkəm, sistemli və
s. olmasında rol oynayır.
Ali texniki məktəblərdə dövlət təhsil standartları çərçivəsində riyaziyyatın bir sıra nəzəriyyələri (bölmələri) birləşərək riyaziyyat
fənnində birləşir. Bu isə çox böyük bir prob-
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lemin həllini, çətinlik və ziddiyyətlərin aradan
qaldırılmasını qarşıya qoyur. Bu bölmələrin
öyrədilməsində yeni anlayışların təliminin xüsusiyyətləri, bir sıra çətinliklərin həllinin düzgün, məntiqli araşdırılmasını və işlənib hazırlanmasını tələb edir. Riyaziyyat kursu daxilində
xətti cəbr və ali cəbr, diferensial və inteqral
hesabı, ehtimal nəzəriyyəsi və statistika, optimallaşdırma üsulu, ədədi üsullar, əməliyyatların
tədqiqi, kompleks analiz və s. kimi nəzəriyyələrin (bölmələrin) təlimini, metodiki yanaşmaların səmərəli yollarını, təlim və tərbiyənin
prinsip və metodlarını, fənlərarası əlaqələrdən
istifadəni nəzərə alsaq qarşıya çıxan çətinliklərin
həllini konkretləşdirə bilərik.
Gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığında
keyfiyyətli bilik və bacarıqlara malik olmaları
üçün riyaziyyatın bölmələrini öyrənərkən
tətbiqi məsələlərin həlli, İKT-nin tətbiqi ilə
tədris prosesinin aparılması, yeni təlim texnologiyaları və metodlardan istifadə özünü
doğrultmalıdır. Xətti cəbrin elementlərini, yəni
matrislər və determinantlar, xətti tənliklər sistemi, vektorlar cəbri nəzəriyyələri fizika, mexanika, texniki fənlərlə sıx əlaqəlidir, bu nəzəriyyələrin öyrədilməsində tətbiqi məsələlərin
həllinə böyük yer verilməlidir. Bu nəzəriyyələrin öyrədilməsində də mürəkkəblik və qarşıya
çıxan çətinliklər vardır, məsələn, göstərilən
bölmələrin bir sıra mövzuları təlimi tədris
proqramında öz həllini tapmayıb, lakin bu
xüsusiyyətlər ondan irəli gəlmir ki, tələbələrin
bilik və bacarığı kifayət dərəcədə deyil. Bu
deyilən ideyanı uyğun olaraq riyaziyyat kursunun bütün bölmələri üçün deyə bilərik.
Texniki ali məktəblərdə tətbiqi məsələ həllində meydana çıxan çətinliklər tələbələrin
təfəkkür xüsusiyyətləri və orta məktəb səviyyəsində keyfiyyətli təhsilə malik olmamalarıdır.
Göstərilən faktların nəticələrinin araşdırılması
müəyyən edir ki, qarşıya çıxan çətinliklərin
aradan qaldırılmasında müəllimlərin rolu danılmazdır. Çalışmaq lazımdır ki, tələbələrin
əldə etdiyi bilikləri həyata keçirərkən praktikada
tətbiqini tapsın, yəni tələbələrin təlim prosesində
fəaliyyətləri qarşıdakı problemin həllində onun
analiz və təhlilinin aparılması və həll variantının
seçilməsi özünü əks etdirsin. İkinci isə, problemin həllinin sona çatdırılması, nəticənin
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mütəxəssislərin peşə hazırlığının psixoloji-pedaqoji əsasları

doğruluğunun müəyyən edilməsi öz əksini
tapsın. Tələbələrin müstəqil inkişafında əldə
etdikləri bilikləri sərbəst olaraq tətbiq etdikdə
onda onların bilik, bacarıq və vərdişləri qonşu
(qohum) fənlərinin tədrisində istifadə edilir.
Tədqiqatlardan aydın olur ki, müəyyən edilmiş
psixoloji vəziyyət məntiqi təfəkkürün inkişafına
imkan verir.
Liseylərdə və ali texniki məktəblərdə təlim-tərbiyə prosesində müasir tələblərə görə
tələbələrin keyfiyyətli bilik əldə etmələri üçün
informasiya texnologiyalarının müxtəlif növlərindən istifadə edirlər. Müasir tələblər dedikdə
yəni, hər zaman yeniləşən texniki vasitələrə
uyğun mütəxəssislər özlərini dəyişdirə bilsinlər.
Tədris prosesində riyaziyyatçı müəllimlərin
İKT-dən, yeni təlim texnologiyaları və metodlarından bilikləri qənaətbəxş deyilsə, onda
onların tələbələrlə məqsədyönlü fəalliyyəti
səmərəsiz olur. Yəni, riyaziyyat müəllimi İKTnin tətbiqini həyata keçirə bilmirsə, onda tələbənin təfəkkür inkişafından danışmaq olarmı?
Bu səbəbə görə qeyd edək ki, innovativ və
yaradıcı müəllimlərin İKT bacarıqlarına malik
iş aparmaları tələbələrin psixi peşə hazırlığının
yüksəlməsinə səbəb olur, həm də onların psixi
xüsusiyyətlərinin dəyişilməsini əks etdirir.
İKT-nin mahiyyətindən danışarkən qeyd
etmək olar ki, əldə olunmuş biliklərin bir hissəsi yaddaşdan silinir, yararlı hissələr isə uzunmüddətli hafizədə qalaraq möhkəmlənir. Riyaziyyatın tədrisində İKT-nin tətbiqinin xüsusiyyətlərindən biri də gələcək mütəxəssislərin
peşə hazırlığında onlara İKT üzrə bacarıqların
verilməsidir. Ali texniki məktəblərin bakalavr
səviyyəsində riyaziyyatın qarşısında duran
məqsədlərdən biri də tədris prosesində psixoloji-pedaqoji xüsusiyyətləri müəyyənləşdirməkdir və müəyyən edilmişdir ki, bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsinin gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığında böyük rolu vardır,
yəni riyaziyyatın tədrisini, psixoloji-pedaqoji
xüsusiyyətlərini araşdırmaq, yeri, rolu və əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək, psixoloji-pedaqoji prinsipləri əldə etmək.
Tədris prosesində riyaziyyatın təliminin
keyfiyyəti əldə olunan nəticələrlə qiymətləndirilir və bu qiymətləndirmə onun riyazi modelinin qurulmasını əks etdirir. Tədqiqatlardan

aydındır ki, tədris prosesində meydana çıxan
problemlərin aradan qaldırımasında psixologiya
elminin də böyük rolu vardır. Lisey və ali
texniki məktəblərdə riyazi təhsilin məzmununun
təkmilləşdirilməsinə və təlimin səmərəli metodlarının tətbiqinə üstünlük verilməlidir.
Ali texniki məktəblərdə riyaziyyatın tədrisində İKT, yeni təlim texnologiyaları və metodlarından istifadə etməklə ali təhsilin hər
iki pilləsində gələcək mütəxəssislərin peşə
hazırlığında pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətlərə
söykənməyini də qarşıya qoyur. Ali təhsilin
hər iki pilləsi üçün gələcək mütəxəssislərin
peşə hazırlığında qarşıya qoyulan əsas tələblərdən biri kimi İKT-nin tətbiqi ilə mühəndis
məsələlərinə yer ayrılmasını, yeni təlim texnologiyaları və metodlarına diqqət yetirilməsidir. Riyaziyyatın tədrisində bakalavr səviyyəsində gələcək mütəxəssislərin riyazi hazırlığına malik olması və dünyagörüşlü şəxsiyyət
kimi inkişafına nail olması üçün pedaqojipsixoloji biliklərdən istifadə olunması zəruridir.
Riyaziyyatın təlimində gələcək mütəxəssislər
peşə hazırlığı istiqamətində aşağıdakıların öyrənilməsinə nail olmalıdır:
- İKT-nin tətbiqi ilə riyazi məsələlərin həlli
zamanı bilik və bacarıqlar əsasında vərdişlərə
yiyələnmək və alqoritmik düşüncələri inkişaf
etdirmək;
- zəruri olan tətbiqi məsələlərə İKT-ni tətbiq
etmək;
- İKT-nin tətbiqi ilə tətbiqi məsələlərin
həllində meydana çıxan vərdişlərə nail olmasının inkişaf etdirilməsi;
- İKT-nin tətbiqi ilə fəndaxili və fənlərarası
əlaqələrdə varislik prinsipinin nəzərə alınması.
Mühəndis fəaliyyətini öyrənən tədqiqatları
nəzərə alıb gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığına xas olan psixoloji-pedaqoji xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq olar. Yəni, tələbə
şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri, mühəndis
təfəkkürünün mahiyyəti, İKT-nin tətbiqi ilə
riyaziyyatın təlimində əsas isbat metodlarından
və analogiyalardan istifadənin psixoloji məsələləri, riyaziyyatdan ümumiləşdirici və inkişafetdirici məsələlərin işıqlandırılması gələcək
mühəndislərin müasir tələblərə uyğun hazır19
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lanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Riyaziyyatın tədrisi prosesində İKT-nin
tətbiqi gələcək mühəndislərin hazırlanmasında
mühüm rol oynayır və psixoloji-pedaqoji və
metodiki yeniliklər araşdırılaraq aşağıdakı
kimi nəticələri şərh etməyə səbəb olmuşdur:
- riyaziyyatın tədrisi prosesində pedaqojipsixologiyanın məqsəd və vəzifəsini, rolu,
yeri və əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək;
- İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisində
meydana çıxan psixoloji çətinlikləri tapmaq,
psixoloji nəzəriyyənin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək;
- İKT-nin tətbiqi ilə verilənlərə görə psixoloji
cəhətləri müəyyənləşdirmək;
- İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın təlimində
əsas isbat metodları və kontur misallardan istifadə məsələ və misallar həllində biliyi möhkəmləndirmək.
XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəllərindən
ölkəmizdə aparılan islahatlar təhsil sistemində
də geniş şəkildə dəyişikliklər, yeniliklər və
modernləşmələrin həyata keçməsini qarşıya
qoydu. Yazılanlardan aydındır ki, gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığında, həm də onların
şəxsiyyət kimi formalaşmasında ali texniki
məktəblər qarşısnda bir sıra vəzifələr qoyulur.
Yəni, mühəndis mütəxəssisi yüksək ixtisas
hazırlığına, elmi dünyagörüşə malik olmasına,
peşə ustalığına, humanist ziyalılığı keyfiyyətləri
ilə xarakterizə olunmalıdır. Lisey və ali texniki
məktəblərdə varislik və fənlərarası əlaqələrin
reallaşdırılması, tədris planları və proqramlarının müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, riyaziyyat fənninin məzmun və xüsusiyyətlərinin işlənməsi və psixoloji-pedaqoji
əsaslarının diqqətdə olması gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığında bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasında rol oynayır. Bu halda aşağıdakılar öz həllini tapmalıdır:
- İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisində
mühazirə və praktik məşğələlərdə elmi-nəzəri
səviyyənin yüksəldilməsi;
- gələcək mütəxəssislərin tətbiqi riyaziyyat
üzrə kurs, referat və diplom işləri hazırlamalarının müəyyənləşdirilməsi;
- gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığının
pedaqoji-psixoloji istiqamətində varislik və
fənlərarası əlaqələrin nəzərə alınması;
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- İKT-nin tətbiqi ilə praktik və laborator
məşğələlərinin aparılması və təşkili formalarının
təkmilləşdirilməsi.
Gələcək mühəndis mütəxəssislərinin peşə
hazırlığında psixoloji xüsusiyyətləri, onların
şəxsiyyətinin və xarakterinin formalaşmasında
da özünü əks etdirir. Gələcək mühəndis mütəxəssislərin peşə hazırlığının psixoloji cəhətləri
müxtəlif olmaqla, həm də elm və texnikanın,
müasir texnologiyaların inkişafı üçün zəruridir.
Tədqiqatlardan aydın olur ki, ölkəmizin
ali məktəblərində fənlərarası əlaqələrin həyata
keçirilməsində qarşıda duran aşağıdakı vəzifələr
yerinə yetirilməlidir:
- gələcək mühəndis mütəxəssislərinin peşə
hazırlığında İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın
tədrisdə psixoloji-pedaqoji elminin rolu, yeri
və mahiyyətinin formalaşdırılması;
- gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığında
riyaziyyat və fənlərarası əlaqələrin psixolojipedaqoji istiqamətdə formalarının müəyyənləşməsi;
- ali texniki məktəblərdə riyaziyyatdan
ixtisas fənlərinin öyrənilməsində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
- gələcək mühəndislərin İKT-nin tətbiqi ilə
riyaziyyatın tədrisində başqa texniki fənlərə
münasibətinin aşkar edilməsi.
Tələbələr peşə hazırlığında yuxarıda deyilənləri həyata keçirərkən aşağıdakı şəxsi keyfiyyətləri özündə formalaşdırmalıdır:
- prinsipiallıq, tələbkarlıq, təşkilatçılıq,
məqsədyönümlülük, idarəçilik;
- psixi xüsusiyyətlərə malik olmaq, sakit
və təmkinliyi qorumaq;
- işçi əməkdaşlara hörmətlə yanaşmaq, qarşılıqlı fəaliyyət zamanı dost və qardaş kimi
yanaşmaq;
- iş prosesində ixtiyari situasiyada ədalətli
və doğru olmağa riayət etmək;
- gələcək mütəxəssislər peşələrində işgüzar
olmalı, həmişə işlərinin təkmilləşməsinə diqqət
verməlidirlər.
İKT-nin tətbiqi ilə yeni təlim texnologiyaları
və metodlardan istifadə peşə hazırlığı istiqamətində gələcək mütəxəssislərin şəxsiyyətli
mütəxəssis kimi formalaşmasında müasir tələblərə cavab verən müəllimlərin rolu böyükdür.
İndi isə gələcək mühəndis mütəxəssislərlə
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A li texniki məktəblərdə gələcək
mütəxəssislərin peşə hazırlığının psixoloji-pedaqoji əsasları

bağlı ali texniki məktəblərdə aparılan psixoloji-pedaqoji istiqamətlərdə faktlara diqqət
yetirək: istehsalat təcrübəsində nəzəri və
praktik məşğələlərdə gələcək mütəxəssislərin
peşə hazırlığında təlim-tərbiyə prosesinin yenidən qurulması, İKT-nin tətbiqi ilə riyaziyyatın
tədrisi, bu istiqamətdə tam təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsi və aktual problemlərin öyrənilməsi, tətbiqi xarakter daşıyan təhsilin
modernləşməsi kimi tələblər yerinə yetirilməlidir. Bu istiqamətdə heç bir səmərəli metod
və vasitələr tətbiq olunmur. Müşahidələr
göstərir ki, istehsalat təcrübələri, bu istiqamətdə
keçirilən mühazirə və praktik məşğələlərdə
çox böyük nöqsanlar və uyğunsuzluq vardır.
Bu faktlar isə gələcək mütəxəssislərin peşə
hazırlığında psixoloji cəhətdən rol oynayır və
onların fəaliyyətlərinin müasir tələblərə cavab
vermədiyini əks etdirir. Deyilənlərdən aydın
olur ki, ali texniki məktəblərdə gələcək mütəxəssislərin psixoloji, metodiki qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi öz həllini tapmayıb.
Belə bir sual qarşıda durur: - ali texniki
məktəblərdə İKT-nin yeni təlim texnologiyaları
və metodlarının tətbiqi ilə riyaziyyat fənni
gələcək mühəndis mütəxəssislərinin peşə hazırlığında hansı imkanlara malikdir:
- gələcək mütəxəssislərin öz peşə hazırlığında düzgün istiqamətlənmiş tətbiqi məsələlərin seçilməsi, riyazi modelinin qurulması,
analiz və araşdırma aparılması, nəticə çıxarılması və tətbiq etmək bacarığına malik olmaq;
- birinci kursun birinci semestrindən başlayaraq yeni informasiya texnologiyaları, metodları və İKT-nin tətbiqi ilə tətbiqi məsələlərin
həlli üçün bilik, bacarıq və vərdişləri aşılamaq;
- gələcək mütəxəssislərlə öz peşə istiqamətlərində tətbiqi məsələlərin həlli yollarını
göstərmək və istehsalat təcrübəsi ilə əlaqələndirilməsi bacarıqlarını formalaşdırmaq.
Gələcək mütəxəssislərin peşə hazırlığının
psixoloji-pedaqoji əsaslarını müəyyənləşdirərkən qarşıda duran əsas məsələlərdən biri
də İKT-nin və yeni təlim texnologiyaları və
metodları ilə təlim verən müəllimlərin öz peşə
hazırlığında psixoloji xüsusiyyətlərinin rolunun
müəyyənləşməsidir. Lakin bilikləri müəllim
verərkən onu formal yox, onun əsas xüsusiy-

yətlərini nəzərə alıb məntiqi təfəkkürə əsaslanan
iş sistemi hazırlamaq lazımdır. Qarşıda duran
əsas məsələlərdən biri də gələcək mühəndis
mütəxəssislərinin peşə hazırlığında intellektual
imkanlarının fəaliyyətindən ibarətdir, bu problemlərin həllinə nail olmaq üçün müəllim
müasir tələblərə uyğun hazır olmalıdır. Ali
texniki məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası indiki dövrdə demək olar ki, qane
edici deyil.
Gələcək mütəxəssislərin İKT-nin tətbiqi
ilə fəallığını və idrak fəaliyyətini gücləndirdikdə
onların mühazirə və praktiki məşğələlərə marağını artırır. Tətbiqi məsələlərin həllini və riyaziyyatın fənlərarası əlaqələrdə zəruri olan
bölmələrini yadda saxlamaq üçün fəal idrak
fəaliyyəti rol oynayır. Deməli, müqayisə, ümumiləşdirmə, müşahidə, plan tərtibetmə və s.
yadda saxlamağa təsir edən amillərdən biridir.
İdrak fəaliyyətinin gücləndirilməsi dedikdə,
təlim prosesində nəzəri materiala aid konkret
məsələnin tətbiqi başa düşülür.
Ali texniki məktəblərin müasir tələblərə
uyğun riyaziyyatın inkişafını istiqamətləndirən
qərarlar və sənədlər bütün fənlərdə olduğu
kimi, həm də ümumi riyaziyyat kursunun yeniləşməsinə səbəb olmuşdur və bu kursun
indiki zamanda yeri, rolu, məqsəd və vəzifələri
əks olunmuşdur ki, bu da riyaziyyat kursunun
tədrisində gələcək mühəndislərə veriləcək texniki təhsilin keyfiyyətli əldə olunmasına səbəb
olur. Deməli, professor-müəllim heyətinin fundamental riyazi hazırlığı, pedaqoji, psixoloji
və elmi-metodiki hazırlığı əsas problem kimi
qarşıda durmalıdır.
Ali texniki məktəblərdə İKT-nin tətbiqi ilə
ümumi riyaziyyatın seçmə mövzularında tədrisi,
bu kursun tədrisi metodikasının hazırlığında
və pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində rol oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. İndiki dövrdə
müasir tələblərə uyğun ali texniki məktəblərdə
ümumi riyaziyyat kursunun təlimində gələcək
mühəndis mütəxəssislərinin peşə hazırlığının
psixoloji-pedaqoji xüsusiyyətləri əks olunmuşdur. Riyaziyyatın tədrisində qarşıya çıxan
çətinliklərin aradan qaldırılması yollarının və
ziddiyyətlərin araşdırılmasının psixoloji xüsusiyyətləri işıqlandırılmışdır.
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Şəxsiyyətyönümlü təhsilin
məzmununun yaradılmasında
təlimin prinsiplərinə istinad
etməyin elmi-pedaqoji əsasları

Müəllif:

Annotasiya. Məqalə ali pedaqoji təshil müəssisələrində şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun yaradılması zamanı təlimin
prinsiplərinə istinad etməyin elmi-pedaqoji əsaslarına həsr olunmuşdur. Məqalədə şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun yaradılmasına köməklik göstərən ümumdidaktik üsullara istinad etməyin
yolları göstərilir. Bu zaman elmilik prinsipi, sistematiklik prinsipi,
şüurluluq prinsipi, birgə fəaliyyət prinsipi, əyanilik prinsipi, varislik
prinsipi ilə bağlı elmi şərhlər aparılır və bu prinsipləri elmipedaqoji əsasları təhlilə cəlb edilir.
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Scientific and pedagogical bases of reference to
the principles of teaching in the creation of the
content of personality-oriented education
Abstract. The article is devoted to the scientific and pedagogical
bases of reference to the principles of teaching in the creation of
the content of personality-oriented education in higher pedagogical
educational institutions. The article shows ways to refer to general
didactic methods that help to create the content of personalityoriented education. In this case, scientific interpretations are made
on the principle of science, the principle of systematics, the
principle of consciousness, the principle of joint action, the
principle of visibility, the principle of succession, and these
principles are involved in the analysis of scientific and pedagogical
bases.

Научно-педагогическое основы применения
принципов обучения при создании содержания
личностно-ориентированного образования
Aннотация. Статья посвящена научно-педагогическим основам
применения принципов обучения при создании содержания
личностно-ориентированного образования в высших педагогических учебных заведениях. В статье показаны пути использования общедактические методы, способствующие созданию содержания личностно-ориентированного образования.
В тоже время осуществляется научное толкование принципа
научности, принципа систематичности, принципа сознательности, принципа совместной деятельности, принципа наглядности, принципа преемственности, привлекаются к анализу
научно-педагогические основы применения этих принципов.
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“Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın ilk istiqaməti səriştəyə əsaslanan təhsilin məzmununun yaradılması hesab
olunur. Orta ümumtəhsil məktəblərilə yanaşı
ali məktəblərdə, o cümlədən ali pedaqoji təhsil
müəssisələrində də səriştəyə əsaslanan təhsilin
yeni məzmununun yaradılması vacib sayılır.
Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində səriştəyə
əsaslanan şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun yaradılmasında təlimin prinsiplərinə
istinad edilməsinin əhəmiyyəti çox böyükdür.
Xüsusilə, mühazirə materialları hazırlayarkən,
eləcə də, seminar məşğələlərində həmin mühazirə materiallarından istifadə edərkən təlimin
prinsiplərinə istinad edilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Təlimin prinsipləri akademik pedaqogikada
pedaqoji prosesin idarə edilməsini təmin edən
normativ müddəalar kimi təqdim olunur. Göstərilir ki, ümumdidaktik prinsiplər təlimin
əsas məqsədi, mahiyyəti, məzmunu, strukturu
və digər komponentlərinin metodoloji təzahürü,
ifadəsi və tətbiq olunma imkanlarını özündə
ehtiva edir.
Təlimin prinsiplərinin hər biri şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə bilik və bacarıqların sistem halında verilməsi işinə bir növ
nəzarəti təmin etmiş olur. Ona görə şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə mühazirə
materiallarını hazırlayarakən və eləcə də, həmin materialları auditoriya şəraitində təqdim
edərkən təlimin müvafiq prinsiplərinə istinad
etmək zəruri sayılır. Bu şərtlə ki, həmin prinsiplərin sistem halında təsnif edilməsinə əməl
olunsun.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki,
ali məktəblərin təlim prosesində istinad olunması zəruri sayılan prinsiplərin müəyyənləşdirilməsində də ziddiyyətlər mövcuddur.
İndiyə qədər ali məktəb pedaqogikası ilə
bağlı nəşr olunan dərs vəsaitlərində təlimin
prinsipləri ilə bağlı verilən təsnifatlar bir-birindən çox az fərqlənir və orta ümumtəhsil
məktəbi didaktikasının irəli sürdüyü prinsiplərin
transformasiyasından başqa bir şey deyil. Əslində həm orta məktəb, həm də ali məktəb didaktikası “nəyi öyrətmək”, “necə öyrətmək”
və “nə üçün öyrətmək” suallarına optimal
cavab tapmağa kömək etməlidir. Buradan

Pedaqogika
belə bir məntiqi nəticə çıxır ki, ali məktəbdə
təlim prinsipləri sistemini müəyyənləşdirərkən
ali təhsil verən tədris müəssisələrinin özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Fikrimizcə, bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardan ibarətdir:
• Ali məktəbdə elmlərin əsasları deyil,
elmin sistemi inkişafda və dəyişmədə öyrənilir;
• Tələbələrin müstəqil işlərinə daha çox
yer verilir;
• Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərində fəal
iştirakı təmin olunur;
• Ali məktəb müəlliminin tədris və elmi
fəaliyyəti sıx vəhdət təşkil edir və bir-birini
tamamlayır;
• Ali məktəbdə tədris edilən bütün fənlər
mütəxəssis hazırlığına yönəldilir və s. [2,
s.145-146].
Deməli, ali pedaqoji təhsil müəssisələrində
müəllim hazırlığı ilə məşğul olan fakültələrdə
şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə mühazirə oxuyan müəllimlər təlim prinsiplərinə
istinad etməklə müvafiq bilik və bacarıqların
sistem halında verilməsinə nail ola bilərlər.
Həmin prinsiplərdən biri və birincisi təlimin
həyatla, dövlət direktivlərilə əlaqələndirilməsi
prinsipi hesab olunur. Bu prinsip məktəb pedaqogikasında yer alsa da ali məktəb pedaqogikasında ilk dəfə olaraq tərəfimizdən irəli
sürülmüşdür. Çünki şəxsiyyətyönümlü təhsilin
məzmunu üzrə bilik və bacarıqların sistem
halında verilməsi ilk növbədə həyati faktlara
və dövlət direktivlərinə əsaslanaraq müəyyənləşdirilməlidir. Ona görə ki, şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə biliklərin verilməsi “Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası”nın birinci bəndində irəli
sürülmüşdür. Deməli, ali məktəb tələbələrinin
şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün direktiv sənədlərin qarşıya qoyduğu
vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək
üçün həyati faktlara istinad edilməsi lazım
gəlir. Məhz bu baxımdan şəxsiyyətyönümlü
təhsilin məzmunu üzrə, bilik, bacarıqların sisteminin yaradılması üçün ilk növbədə ali məktəb təliminin həyatla və dövlət direktivlərilə
əlaqələndirilməsi prinsipinə istinad olunması
vacibdir. Bu mənada mühazirələrin ali məktəbdə
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təlimin həyatla və dövlət direktivlərilə əlaqələndirilməsi prinsipinə istinad etməklə hazırlanması haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həllinə kömək etmiş olur.
Elmilik prinsipi obyektiv aləmin inkişafı
ilə onun insan şüurunda elmi konsepsiyalar
və nəzəriyyələr şəklində inikası arasındakı
dialektik əlaqəni aşkarlayır və tədris fənlərinin
elmi məzmununu əsaslandırır. Bu prinsipin
tələbi əsasında tələbələrin peşə-ixtisas informasiyalarını mənimsəməsi prosesində elmi
proqnozlaşdırma ilə elmi nailiyyətlərin əlaqəsi
təmin edilir.
Ali məktəbdə elmilik prinsipi nəzəriyyə
və fərziyyələrin düzgün qiymətləndirilməsində,
aksiom, postulat və prinsiplər arasındakı əlaqədə özünü göstərir. Bunlar elmin çıxış nöqtələridir.
S.İ.Arxangelskiyə görə, elmilik prinsipi
aşağıdakı məsələlərin həlli yollarını göstərməlidir:
• Tədris fənninə daxil edilən hər hansı yeni
məzmunun elmi xarakteri əsaslandırılmalıdır;
• Sistematik olaraq toplanılan elmi potensial
ilə elmi proqnoz arasındakı əlaqə müəyyənləşməlidir;
• Elmi meyarlar, səviyyə, ölçü, anlayışın
dəyişmə forması müəyyən edilməlidir;
• Öyrənilən fənnin elmi məzmununun metodoloji qiyməti müəyyənləşməlidir.
Ali peşə-ixtisas təhsili elmin inkişaf tarixini
və müasir dövrdə prioritetlərini bilməyi, elmin
tərəqqisini insan sivilizasiyasının, texnikanın
və praktikanın inkişaf ilə əlaqələndirməyi
tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq ali təhsil
prosesində konservativ (stabil) komponentlə
“gələcəyə yönəlmiş” texnoloji innovasiyalarla
zəngin dinamik komponentin dialektik vəhdəti
nəzərə alınmalıdır [2, s.146-147]. Əslində, elmilik prinsipi bütün pedaqoq alimlər tərəfindən
təlim prosesində istinad etmək üçün zəruri
sayılan prinsip kimi irəli sürülür. Ölkəmizdə
akademik Mehdi Mehdizadədən başlanan bu
təcrübə sonralar Nurəddin Kazımov, Əliheydər
Həşimov, Yusif Talıbov, Fərahim Sadıqov,
Fərrux Rüstəmov, Akif Abbasov, Hikmət Əlizadə, Ləzifə Qasımova və digər bu kimi görkəmli pedaqoqlar tərəfindən davam etdirilmişdir. Yəni adı çəkilən pedaqoq alimlərin

müəllifliyi ilə hazırlanan “Pedaqogika” adlı
dərslik və dərs vəsaitlərində təlimin prinsipləri
sırasında ilkin prinsip kimi elmilik prinsipi
göstərilir. Lakin Fərrux Rüstəmov istisna olmaqla onların hamısı elmilik prinsipini məktəb
pedaqogikasına xas olan prinsip kimi irəli
sürmüşlər. Yalnız Fərrux Rüstəmov ali məktəb
təlimində istinad olunacaq ilk prinsip kimi elmilik prinsipini irəli sürmüşdür. Biz isə ilk
dəfə olaraq şəxsiyyətyönümlü təlimin məzmunu
üzrə mühazirə materiallarının hazırlanması
və reallaşdırılması işində elmilik prinsipinə
istinad olunmasını irəli sürürük. Çünki şəxsiyyətyönümlü təlimin məzmunu üzrə hazırlanna
və tətbiq olunan mühazirə materialları hökmən
öz elmi xarakteri ilə diqqəti cəlb etməlidir.
Elmilik prinsipi üzrə mühazirələrin hazırlanması
və tətbiqi zamanı elmi potensial ilə, elmi
proqram arasında inteqrasiyanın yaradılması
vacib sayılır. Bunun üçün şəxsiyyətyönümlü
təhsilin elmi meyarları, anlayışlar sistemi öz
elmiliyi ilə fəqlənməlidir. Bundan başqa mühazirə materiallarının metodologiyası, yəni
metodoloji əsasları da elmilik prinsipi üzrə
müəyyənləşdirilməlidir. Şəxsiyyətyönümlü
təhsilin məzmunu üzrə hazırlanan və reallaşdırılan mühazirələrin sistem halında olması
zəruri sayılır. Başqa sözlə desək, şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu sistematiklik prinsipi nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilməlidir.
Sistematiklik (sistemlilik) prinsipi ali məktəbdə təhsil prosesinin reallaşdırılması xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Məlumdur ki, ali
təhsil müəssisəsində təlim tələbələr tərəfindən
mahiyyət xarakterli informasiyaların və inteqrativ biliklərin, bacarıq və vərdişlərin müəyyən ardıcıllıqla, sistem şəklində mənimsənilməsini təmin edir. Bununla yanaşı, sistematiklik
prinsipi kontekstində tələbə şəxsiyyəti müntəzəm olaraq özünütəkmilləşdirmə prosesinə
istiqamətləndirilir. Fasiləsiz, çoxmərhələli
təlim prosesi tələbənin fərdi imkan və qabiliyyətlərinin sosial mühitdə vəhdətdə reallaşdırılması üçün zəruri şərait yaradır [2, s.147].
Deməli, sistematiklik prinsipinə istinad etməklə şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun
yaradılması, tələbə şəxsiyyətinin də müntəzəm
olaraq özününtəkmilləşdirmə prosesinə istiqamətləndirilməsini təmin edir. Hansı ki, bu
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prosesdə şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu
üzrə tələbələrə bilik və bacarıqların sistem
halında verilməsi onların bir neçə istiqamətdə
inkişafını təmin etmiş olur. Ona görə də ali
pedaqoji təhsil müəssisələrində həm mühazirə
və seminar məşğələlərində şəxsiyyətyönümlü
təhsilin məzmunu üzrə bilik-bacarıqların verilməsi zamanı sistematiklilik (sistemlilik)
prinsipinə istinad olunması çox faydalıdır. Ali
pedaqoji təhsil müəssisələrində şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə mühazirələrdə
və seminar məşğələlərində şüurluluq və müstəqillik prinsipinin nəzərə alınması da vacib
hesab olunur.
Təlimin şüurluluq və müstəqillik prinsipi
tələbədə gerçək aləmə, elmi biliklərə, nəzəriyyə
və konsepsiyalara şəxsi, subyektiv yanaşma
tərzinin formalaşdırılmasında təzahür edir. Bu
prinsip təhsil alanlarda refleksiya (latınca resleksis - əks etmə, inikas deməkdir. Refleks –
orqanizmin xarici və daxili mühitin qıcıqlarına
mərkəzi sinir sisteminin iştirakı ilə verdiyi
cəld cavabdır) qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi
yolu ilə mövcud təlim stereotiplərinin (yunanca
stereos – bərk, möhkəm, tipos – iz, şəkil deməkdir. Stereotipiya iki sözün birləşməsindən
əmələ gəlib. Stereotip – eyni bir psixi fəaliyyət
aktının təkrar edilməsinə meyl göstərəndir)
aradan qaldırılmasını tələb edir.
Ali məktəbdə təlim prosesində şüurluluq
prinsipinin iki aspekti diqqəti cəlb edir:
• Təlim fəaliyyətinin şəxsi məna kəsb edən
motivlərinin dərk edilməsi;
• Təlim informasiyasının peşə-ixtisas əhəmiyyətinin dərk edilməsi.
Şüurluluq prinsipi ilə dialektik vəhdətdə
olan müstəqillik prinsipi aşağıdakı tələbləri
reallaşdırmağa imkan verir:
• Özünütəhsil fəallığı vasitəsilə təhsil alanların intellektual qabiliyyətləri aşkarlanır;
• Özünütəhsil prosesi üçün əlverişli şərait
yaranır:
• Təhsil alanlar elmi-tədqiqatçılıq fəaliyyətinə cəlb olunur;
• Tədris və elmi problemlərin fərdi həlli
yolları tapılır [2, s.147-148].
Göründüyü kimi, şüurluluq və müstəqillik
prinsipini tətbiq etməklə həm öyrədənlər, həm
də öyrənənlər problemin şüurlu olaraq dərk

Pedaqogika
edilməsinə nail olmaqla yanaşı, bu problemin
həlli istiqamətində fəallaşmış olurlar. Mühazirələrdə bu prinsipin tətbiq edilməsi birinci
halda şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu
üzrə mühazirə oxuyan müəllimin özlərini fəallaşdırır, onları şüurlu olaraq dahi şəxsiyyətlər
nümunəsində öyrənənləri formalaşdırmağa
ciddi səy göstərirlər.
Tələbə qrupunun birgə fəaliyyəti prinsipi.
Bu prinsip də tərəfimizdən irəli sürülən yeni
prinsip kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki şəxsiyyətyönmlü təhsilin məzmunu üzrə bilik və
bacarıqların verilməsi zamanı tələbə qruplarının
birgə fəaliyyəti konkret prinsip kimi nəzərə
alınmalıdır. Buna görə ki, mühazirələrdə ixtisaslarından asılı olmayaraq bütün tələbə qrupları
birləşmiş formada mühazirələri dinləyirlər.
Əslində, ali məktəbdə tələbə qruplarının belə
birliyinə “Birləşmə” (rus dilində birləşmə
sözü “patok” kimi tərcümə edilir – T.B.) deyilir. Məhz ona görə də mühazirələrdə şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu ilə bağlı verilən
biliklərin, aşılanan bacarıqların tələbə qruplarının birgə fəaliyyəti prinsipi üzrə təqdim
olunması çox faydalıdır.
Biliklərin verilməsi və möhkəmləndirilməsi
prinsipi. Bu prinsipi də biz ilk dəfə olaraq
irəli sürürük. Çünki ali pedaqoji təhsil müəssisələrində təhsilin məzmunu üzrə verilən biliklərin elmi, pedaqoji əsaslar üzərində qurulması və möhkəmləndirilməsi müvafiq prinsipə
istinad etməklə həyata keçirilməlidir. Bu mənada biz ali pedaqoji təhsil müəssisələrində
şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə
təşkil edilən mühazirələrdə biliklərin verilməsi
və möhkəmləndirilməsi prinsipinə istinad olunmasını zəruri hesab edirik. Hər şeydən əvvəl
ona görə ki, ali məktəblərdə təlimin prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi əgər
bir tərəfdən, həmin təhsil müəssisəsinin kadr
hazırlığının xarakterinə uyğunlaşdırılması
lazım gəlirsə, ikinci tərəfdən fənlərin və mövzuların tədrisinin xarakterinə uyğunlaşdırılması
vacib sayılır. Bu mənada biliklərin verilməsi
və möhkəmləndirilməsi prinsipinin ali məktəbdə
tətbiq edilməsi məqsədəmüvafiq sayılır.
Ümumiyyətlə desək, klassik dövrlərdən
tutmuş bu günə qədər Azərbaycanın bir sıra
mütəfəkkirlərini bu məsələ daim düşündür-
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müşdür. Hətta bilikərin verilməsi və möhkəmləndirilməsinin nəzəri əsaslarını işləyənlər də
olmuşdur. Onlardan biri Azərbaycan filosofu,
pedaqoqu, orta əsr müsəlmanlarının, Şərq peripatetizminin nümayəndəsi, görkəmli mütəfəkkir Əbu Əli İbni-Sinanın şagirdi Əbülhəsən
Bəşməniyar Əl-Azərbaycanidir (1065).
О, “Ət-Təhsil” (“Dərketmə”) adlı əsərində
bilikərin verilməsi, onların dərk edilməsi,
yadda saxlanılması, sonradan yada salınması
(hafizədə) və möhkəmləndirilməsi ilə bağlı
bir sıra dəyərli fikirlər söyləmişdir. Müasir
Azərbaycan pedaqogikasının korifeylərindən
sayılan professor Əjdər Ağayev və Əliheydər
Həşimov həmin əsərin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş variantının bir hissəsini Moskvada çap etdirdikləri “Azərbaycan SSR-nin
pedaqoji fikir antologiyası” əsərinə daxil etmişlər [3, s.158-159]. Həmin əsərdə biliklərin
verilməsi və möhkəmləndirilməsinin konkret
prinsip kimi qəbul olunması da tövsiyə olunur.
Deməli ali məktəb təlimində, o cümlədən şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə mühazirələrdə biliklərin verilməsi və möhkəmləndirilməsi prinsipinə istinad olunması elmi pedaqoji cəhətdən düzgün sayılır.
Əyanilik prinsipi. Əslində, bu prinsipi ilk
dəfə olaraq XVII əsrdə böyük slavyan pedaqoqu
Yan Amos Komenski irəli sürmüşdür. Sovetlər
ittifaqı dövründə çap olunan bütün “Pedaqogika” adlı dərs və dərs vəsaitlərində əyanilik
prinsipi yer almışdır. Lakin bu prinsip məktəb
təlimi ilə məhdudlaşdırılmışdır. Qeyd etməliyik
ki, hələ XVII əsrdə Yan Amos Komenski əyanilik prinsipini didaktikanın qızıl qaydası adlandırmışdır. Komenskinin yaratdığı bu qızıl
qaydaya görə öyrədənlər, yeni bilikləri yalnız
söz və yaxud, mühazirə vasitəsilə deyil, eyni
zamanda əyani vasitələrin köməyi ilə öyrənənlərə çatdırılmalıdırlar. Bu mənada şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunun yaradılması
zamanı bilik və bacarıqların, həm də əyani
vasitələrin, eləcə də texniki vasitələrin köməyi
ilə öyrənənlərə çatdırılması çox faydalı olur.
Mühazirələrdə dahi şəxsiyyətlərin həyat-fəaliyyəti ilə bağlı şəkillərin, portretlərin, fotoalbomların arxiv materiallarının əyani olaraq
nümayiş etdirilməsi şəxsiyyətyönümlü təhsilin
məzmununun yaradılmasına daha ciddi təsir

göstərmiş olur. Bu mənada şəxsiyyətyönümlü
təhsilin məzmununun yaradılmasına xidmət
edən mühazirələrin təşkilində əyanilik prinsipinə də istinad etmək haqqında danışılan problemin müvəffəqiyyətli həllinə kömək etmiş
olur.
Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində şəxsiyyətyönümlü təhsil üzrə bilik və bacarıqların
sistem halında verilməsi işində varislik prinsipinə istinad olunması da faydalı sayılır.
Varislik prinsipi spesifiklik təşkil edir və
təlim prosesində metodoloji müddəalar öyrədilərkən onların keçmiş inkişafının nəzərdən
keçirilməsini və müasir təsəvvürlər yaradılmasını nəzərdə tutur.
Varislik prinsipi müəllimlə tələbə və müxtəlif
fənlər (ali və orta məktəbdə öyrədilən kurslar)
arasında qarşılıqlı əlaqəni tənzim etməyə
imkan verir. Bu əsasda qiymət meyarları, təlimin müxtəlif mərhələləri üçün vahid terminologiya, qarışıq kursların proqramları və s.
yaradılır, tədris planlarının məzmunu və quruluşu təkmilləşdirilir. Varislik məktəblə ali
məktəb, kursla kurs, ali məktəblə istehsalat
arasında əlaqənin yaranmasını təmin edir [2,
s.150].
Fikrimizcə, varislik prinsipinin ailələrdən
yaranması, orta ümumtəhsil məktəblərində
inkişafetdirilməsi, orta ixtisas və ali məktəblərdə
formalaşdırılması ilə izah olunmalıdır. Çünki
şəxsiyyətyönümlülük ailələrdə övladlara tövsiyə
edilir. Orta ümumtəhsil məktəblərində həyati
faktlar və yazılı materiallar əsasında şagirdlərə
aşılanır, orta ixtisas və ali məktəblərdə isə
şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə biliklər sistemi hazırlanır. Bu mənada şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə görülən
işlərin varislik prinsipi əsasında təşkili mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Mühazirələrdə bu prinsipin
gözlənilməsi haqqında danışılan problemin
həllinə öz dinamik köməkliyini göstərir.
Ümumiyyətlə desək, ali pedaqoji təhsil
müəssislərində şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə bilik-bacarıqların sistem halında
verilməsi zamanı təlim prinsiplərinə məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil olaraq istinad
etməklə tələbələrin şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsini günün tələblərinə uyğun olan bir
tərzdə inkişaf etdirmək olar. Tələbələrin şəx27
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siyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsi
isə, şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun
yaradılması işində ən mühüm amillərdən hesab
olunur.
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Annotasiya. Bu məqalədə qeyd olunur ki, həyatımızın getdikcə
mürəkkəbləşdiyi müasir dünyada uşaqların böyüdüyü ailə mühiti,
valideyn-övlad münasibətləri və uşaq tərbiyəsi metodları onların
zehni sağlamlığına və şəxsiyyətlərinin inkişafına təsir edən amillər
arasında mühüm yer tutur. Ailə mühiti yeniyetmələr üçün ən
etibarlı mühit olduğu düşünülsə də, bəzi valideynlərin şüurlu və
ya şüursuz şəkildə uşaqlarına zərər verdikləri, onların fiziki, əqli,
əqli və sosial inkişafına mənfi təsir edərək, sağlam olmayan
fərdlər yetişdirdikləri müşahidə olunur. Bu səbəbdən ailədaxili
münaqisələrə təzyiqlərə məruz qalan uşaqlar multidisipliner qrup
üzvləri tərəfindən müəyyənləşdirilməli və onlara psixososial dəstək
verilməlidir. Tədqiqat nəzəri araşdırmalar formasında aparılmışdır.
Tədqiqat əsnasında müxtəlif elmi araşdırmaların nəticələri işıqlandırılmışdır.

The impact of family conflicts on the socialization
of adolescents
Abstract. This article emphasizes that in today's increasingly
complex world, the family environment in which children grow
up, parent-child relationships, and parenting methods are among
the factors that affect their mental health and personal development.
Although the family environment is considered to be the safest
environment for adolescents, it has been observed that some
parents, consciously or unconsciously, harm their children, raising
unhealthy individuals, adversely affecting their physical, mental,
intellectual and social development. For this reason, children
exposed to pressure from family conflicts should be identified by
members of a multidisciplinary group and given psychosocial
support. The research was conducted in the form of theoretical research. The results of various scientific researches were highlighted
during the research.

Влияние семейных конфликтов на социализацию подростков
Aннотация. В данной статье отмечается, что в современном
мире, где наша жизнь становится все более сложной, семейная
среда, в которой растут дети, детско-родительские отношения
и методы воспитания детей занимают важное место среди
факторов, влияющих на их психическое здоровье и развитие
их личности. Хотя семейная среда считается наиболее безопасной средой для подростков, некоторые родители сознательно
или неосознанно наносят вред своим детям, негативно влияя
на их физическое, умственное, психическое и социальное
развитие, воспитывая нездоровых людей. По этой причине
дети, подверженные давлению внутрисемейных конфликтов,
должны быть идентифицированы членами многодисциплинарной группы и им должна быть оказана психосоциальная
поддержка. Исследование проводилось в форме теоретических
исследований. В ходе исследования освещаются результаты
различных научных исследований.
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Giriş
Ailədaxili münaqişələr yeniyetmələri ailədən
uzaqlaşdırır. Bunun nəticəsində yeniyetmələr
qeyri-formal yaxşı olmayan qrupların təsirinə
düşə bilərlər. Valideynlər bundan ehtiyat etməlidirlər. Yeniyetməlik yaş dövrün sosiallaşmağa daha çox ehtiyac yaranır, buna səbəb
ünsiyyətə təlabatın artmasıdır. Uşaq və yeniyetmələrin sosial formalaşmasında ailə və
məktəbin təşkil olunmuş pedaqoji təsirləri ilə
yanaşı, sosial mühitdə gənclərin kortəbii həyat
forması kimi sərbəst ünsiyyəti də mühüm rol
oynayır. Şəxsiyyətin sosiallaşması institutu
kimi küçə mühitinə müəyyən dərəcədə müxtəlif
klublar, uşaq və gənclər mərkəzləri də qovuşur.
Beləliklə, yeniyetmələrin öz həmyaşıdları ilə
birgə həyatı, sərbəst ünsiyyəti şəxsiyyətin formalaşmasının qüvvətli və eyni zamanda problematik amilini təşkil edir. Yeniyetmələr ailədən
və məktəbdən kənarda dünyanı fəal dərk
edirlər.
Bu, bir tərəfdən, yaxşıdır: uşaq və yeniyetmələr geniş sosial həyata uyğunlaşır və inkişaf
edirlər. Digər tərəfdən, belə sərbəst həyat və
ünsiyyət müəyyən çətinliklər doğurur: hələ
formalaşmamış yeniyetməni “pis” yola çəkə
bilər. Təsadüfi deyildir ki, valideynlər və
məktəb küçənin və “pis” dostların təsirindən
həmişə qorxur və ehtiyat edirlər.
Küçənin mənfi təsirinə qarşı uşaq və yeniyetmələrin müqaviməti zəifdir. Yeniyetmələr
bu cəhətdən yaşlı insanlardan fərqlənirlər: onların öz davranışı, ictimai qaydaların gözlənilməsi üçün məsuliyyət hissi hələ kifayət
qədər inkişaf etməmişdir. Həm də, onların
hərəkətləri üçün daha çox valideynləri cavab
verir.
Yeniyetmələr həmişə cəmiyyətin fərqli
sosial qrupunu təşkil etmişlər, lakin müasir
dövrdə xüsusi yeniyetmə mədəniyyəti formalaşmaqdadır. Yeniyetmə və gənclərin sərbəst
qrup mədəniyyəti dedikdə, onların davranış
normaları, ünsiyyət formaları, zövqləri və dəyərlər sistemi başa düşülür. Bu dəyərlər keçən
əsrin ortalarından daha çox inkişaf etməyə
başlamışdır. Bu da müəyyən səbəblərlə bağlıdır:
təlim müddətinin artırılması, işsizlik, akselerasiya və s. Yeniyetmə və gənclərin sosial dəyərləri mürəkkəb və ziddiyyətli sosial hadisə
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olub, yeniyetmələrə heç də birmənalı təsir
etmir: o, bir tərəfdən, gəncləri ümumi, “böyük”
mədəniyyətdən müəyyən qədər aralayır, digər
tərəfdən isə yeni dəyərlərin, norma və sosial
rolların mənimsənilməsinə kömək edir, yeniyetmələrin həyata daxil olmasını asanlaşdırır.
Əsas hissə
İnsanın dünyaya gəldiyi andan etibarən
böyüməsi, inkişafı və sosiallaşmasında ailənin
rolu qaçılmazdır, bir sözlə fərd cəmiyyətin
bir parçasıdır. Bir yeniyetmənin inkişafında
ilk dəfə sosiallaşdığı yer ailə; ilk əlaqə qurduqları insanlar ailə üzvləridir. Uşaq dünyaya
gəldiyi andan etibarən şəxsiyyətinin və mənəvi
quruluşunun təməlləri məhz ailəsi ilə qarşılıqlı
əlaqəsindən əldə etdiyi təcrübələrin nəticəsidir.
Uşaq yalnız qidalanma üçün deyil, həm də
qayğı və sevgi üçün valideynlərə ehtiyac
duyur. Yeniyetmənin davranışında, sosial münasibətlərində və cəmiyyətə uyğunlaşmasında
göstərdiyi müsbət keyfiyyətlər onun sevgi
dolu, dinc bir ailə mühitində böyüməsindən
xəbər verir. Bu səbəbdən valideynlərin övladlarına qarşı münasibətləri və davranışları
yeniyetmələrin sosial inkişafına təsir göstərir.
Ailə inkişaf imkanlarının mənbəyi olmaqla
yanaşı, ən böyük emosional narahatlıqların,
gərginliyin və münaqişələrin də mənbəyi ola
bilər. Ailədaxili münaqişələrin bütün fərdlər
üçün mənfi təsirləri olsa da, ən çox zərər
görən uşaqlardır.
Münaqişə yaşayan ailələr bəzən bunun
uşaqlara hiss etdirmədiklərini, onları qoruduqlarını desələr də, lakin münaqişələrin
olduğu hər bir ailədə yeniyetmə uşaqlarında
bunun mənfi nəticəsini gördükləri müəyyən
olunmuşdur. Münaqişələr olan ailələrdə böyüyən yeniyetmələrdə çəkinmə, qorxu, ünsiyyət problemi, məktəb həyatındakı uğursuzluq, ailəsi ilə bağlı sual verilməsindən çəkindikləri üçün məktəbə belə getmək istəməmək
kimi davranışlarla özünü göstərir.
Ailədəki münaqişələrin yeniyetmələr üzərindəki ən böyük təsiri, onların hər ailədə münasibətlərin belə olduğuna inanmasıdır. Ailədəki münasibətlər sisteminin pisləşməsi, ərarvad münasibətlərinin kəskinləşməsi, gələcəkdə böyüklər kimi müxtəlif sosial rol və
funksiyalar alacaq uşaqların psixososial sağ-
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lamlığına mənfi təsir edir. Sevgi və hörmətə
əsaslanan bir ailə mühitində yaşayan, böyüyən
yeniyetmə ilə rədd edilmiş və ehtiyacları ödənilməyən yeniyetmə arasındakı davranış fərqləri
araşdırılmış və belə bir nəticəyə gəlinmişdir.
Sevgi və hörmətə əsaslanan bir ailə mühitində
böyüyən yeniyetmə özünü olduğu kimi qəbul
edən, ictimai münasibətlərdə insanlara qarşı
humanist mövqe tutan fərd olduqları, bunların
olmadığı bir ailə mühitində böyüyən yeniyetmələrin isə içərilərinə qapanıq, ətrafındakı
insanlara, yoldaşlarına qarşı aqressiv olduqları
müşahidə edilmişdir [5, s.83-92].
Ailədaxili münaqişələrin yaranmasının çox
səbəbləri var. Әn başlıca səbəb evlənməmişdən
öncə qızla oğlan bir-birinin xasiyyətlərinə
yaxşı bələd olmamalarıdır. Xasiyyətlərinin
uyuşmamaları ailədaxili konfliktlərə gətirib
çıxarır və bu da ailə bağlarının qopmasına
səbəb olur. Әgər ərlə arvad arasında mübahisə
yaranarsa, onlar bunu öz aralarında həll edib
ortaq məxrəcə gəlib, bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Yeni evlənən gənclər
bəzən öz ailələrinin tamlığını qorumaq üçün
cəmiyyət qarşısında ciddi məsuliyyət daşıdıqlarını dərk etmirlər, halbuki bu insan həyatında ən məsuliyyətli iş sayılır. Çünki nigahın
əsasını məhəbbət hissi ilə borc və məsuliyyət
hisslərinin vəhdəti təşkil edir. İdeal ailə yoxdur,
çünki hər ailənin öz problemləri, öz çatışmamazlıqları vardır. Ancaq valideynlər elə etməlidirlər ki, uşaqlar öz ailəsini ideal ailə
kimi görsün. Mübahisələrini onların yanında
etməsinlər. Yoxsa bu yeniyetmələrin psixologiyasına güclü zərbə vura bilir.
Ata-ana boşandıqdan sonra yeniyetmələrin
tərbiyəsində yeni çətinliklər meydana gəlir:
məktəbə getmək, təhsilini davam etdirmək istəməyən pozulmuş oğlan və qızın tərbiyəsi
problemi ilə ana (və ya ata) üzbəüz qalır, təklikdə bu problemin öhdəsindən gələ bilmir.
Tədqiqat göstərir ki, boşanmış ailələrin 60%i uşaqlarla tamamilə görüşmür, 30%-i seyrək
əlaqə saxlayır, ancaq 10%-i uşaqların tərbiyəsində fəal iştirak edir. Belə vəziyyət ailənin,
o cümlədən yeniyetmələrin mənəvi-psixoloji
və maddi durumuna ciddi mənfi təsir göstərir.
Tədqiqatçılar ailədaxili münaqişələr törədə

biləcək səbəblərin sırasını dörd səviyyədə
ifadə etməyi məqsədəuyğun sayırlar:
1) psixofizioloji səviyyə;
2) psixoloji səviyyə;
3) sosial rollar səviyyəsi;
4) sosiomədəni (mənəvi) səviyyə.
Psixoloqlar bir qayda olaraq, psixofizioloji
uyğunluğu sağlam, ahəngdar ailə münasibətlərinin təməli kimi qiymətləndirirlər. Prinsip
etibarı ilə, bu fikri dolayısı ilə rədd edənlər və
ya onu kəskin polemika, müzakirə mövzusuna
çevirənlər az deyil. Lakin psixofizioloji uyğunluğu ailədə tərəf müqabili olan şəxslərin
qarşılıqlı münasibətlərində həlledici rola malik
olması heç kəsdə şübhə doğurmur. Әgər ailə
qurularkən tərəf müqabilləri üçün psixofızioloji
uyğunluq nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb
edirsə, əlverişli psixoloji iqlim də ailənin qorunub saxlanması və möhkəmlənməsi üçün
bir o qədər zəruri olur. Başqa sözlə, ailədə
münasibətlərin psixoloji səviyyəsi ailənin müqəddəratını və gələcəyini bir çox cəhətdən
təyin edir.
Sosial rollar səviyyəsi ailədə məişət-təsərrüfat işlərinin düzgün bölüşdürülməməsi, ailədaxili məsuliyyətsizlik və intizamsızlıq ilə sıx
bağlıdır. Belə ailələrdə adətən ümumi narazılıq
mühiti, qarşılıqlı laqeydlik hökm sürür. Ailədə
tərəf müqabili olan şəxslərdən biri, bəzən hər
ikisi üzərinə düşən məsuliyyəti lazımınca qiymətləndirmir. Bu isə ailədə ciddi böhranın
yaranmasını, bəzi hallarda isə ailənin dağılmasına gətirib çıxarır [6, s.121]].
Ailədaxili münaqişələrin sosiomədəni (mənəvi) səviyyəsi qarşılıqlı anlaşılmazlıqdan,
tərəf müqabillərinin fikirlərinin, düşüncəsinin,
dünyagörüşünün uyğun gəlməməsindən doğur.
Ailədə maraqların toqquşması, qadın və ya
kişi üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən dəyərlərin,
onun tərəf müqabili üçün qəbuledilməz olması,
onların ünsiyyət, fikir mübadiləsində ortaq
məxrəcə gələ bilməmələri ailə mühitinin harmoniyasını pozur, ciddi narazılığa, kəskin
fikir ayrılığına səbəb olur. Ailədaxili münaqişələri doğuran səbəblər kifayət qədər mürəkkəb
və rəngarəngdir.
Ailənin mahiyyətini, insanın, cəmiyyətin,
doğulan körpələrin həyatında necə mühüm
əhəmiyyət daşıdığını anlamaq ailənin dayaq31
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edilməsi də çox faydalı olardı. Bu məsələdə
ailəyə ailə psixologiyası problemləri ilə məşğul
olan mütəxəssislərin yaxından köməyi çox
əhəmiyyətli olardı. Gənclərin ictimai-siyasi
inkişafına valideynlər mühüm təsir göstərirlər.
Uşağın gələcək kişi və qadın kimi formalaşmasının əsasları da ailədə qoyulur.

larını sarsıtmağa qoymur, ər-arvad qarşılıqlı
münasibətlərini, ailə daxilindəki ünsiyyət və
rəftarını, davranışını düzgün qurur, yaranan
ixtilaflar zamanı hissin hökmünə tabe olmağı
deyil, ağlın hökmünü əsas tutur. Nigahın mahiyyəti, nigah ittifaqına girməyin insanın
üzərinə necə böyük məsuliyyət qoyduğunu
anlamaq, nigahın bağlanması qaydalarına və
şərtlərinə bələd olmaq, nigahı qoruyub saxlamağın, təkcə bu ittifaqda olan tərəflər üçün
deyil, bütün ailə üzvləri, uşaqlar üçün necə
əhəmiyyət daşıdığını başa düşmək və buna
görə məsuliyyət hiss etmək gənclərin ailə həyatına uğurla hazırlanmasını təmin edir. Sevənlərin qarşılıqlı münasibətlərinin psixoloji
və mənəvi əsaslarını, məhəbbət hissinin ülviliyini bilmək, öz hissini qorumağı bacarmaq,
gələcək ər-arvadda məhəbbət hissinin olması,
şərəf və ləyaqət hisslərinə malik olmaq, seçdiyi
şəxsə hörmət və etibar uğurlu nigahın əsasıdır.
Nəticə
Tədqiqatlar göstərir ki, müxtəlif ailə tiplərində özünü büruzə verən ailə münaqişələrinin
təzahürləri və aradan qaldırılması sosial-psixoloji mexanizminə görə stereotipləşdirmə və
identikləşdirmə üsulu ilə açılır. Münaqişələrin
həllində sosial-sirayət, təqlid və s. kimi sosial-psixoloji üsullardan istifadə də çox faydalı
olur. Ailə münaqişələrinə, sosial-psixoloji
amillərlə yanaşı, maddi-iqtisadi vəziyyəti, ailə
üzvlərinin maddi ehtiyaclarının ödənilməsi
səviyyəsi və imkanları çox ciddi təsir göstərir.
Ailə münaqişələrinin hər saat ailənin dağılması,
yəni boşanma ilə nəticələnməsinin səbəb və
mexanizmləri barədə məlumatlardan, xüsusən
də şəhərlərdə ailə məsləhətxanalarında istifadə
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İbtidai sinif şagirdlərinin həyati
bacarıqlarının formalaşdırılması
işinin psixoloji əsasları
Annotasiya. Məqalə ibtidai sinif şagirdlərinin həyati bacarıqlarının
formalaşdırılması işinin psixoloji əsaslarına həsr olunmuşdur. Məqalədə şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişfı ilə bağlı, elmi-pedaqoji ideyalar irəli sürülür. Bu zaman fəal təlim prinsiplərinə
istinad etməyin əhəmiyyəti aydınlaşdırılır. Məqalədə ibtidai sinif
şagirdlərinə aşılanması zəruri sayılan ən zəruri həyati bacarıqlar
təhlilə cəlb olunur və onların elmi, pedaqoji, psixoloji cəhətdən
əhəmiyyəti açıqlanır. Şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü fəallaşdırmaqla,
onların yeni bilikləri mənimsəmələri ön plana çəkilir. Təlimin psixoloji mühitinin hörmət və etibar əsasında qurulması ilə şagirdlərdə,
inamsızlıq hissinin aradan qaldırılması məqalədə əks olunur.

Psychological bases of formation of life skills
of primary school students
Abstract. The article is devoted to the psychological basis of the
formation of life skills of primary school students. The article
puts forward scientific and pedagogical ideas related to the development of students' creative thinking. In this case, the importance
of referring to the principles of active learning is clarified. The
article analyzes the most important life skills that need to be
inculcated in primary school students and explains their scientific,
pedagogical and psychological significance. By activating the
creative thinking of students, their acquisition of new knowledge
comes to the fore. The article explores the elimination of mistrust
in students by building a psychological learning environment
based on respect and trust.
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Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən təhsil islahatlarına dair proqram sənədlərdə
şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması zəruri
sayılır. Bunun üçün, haqqında danışılan problemlə bağlı ibtidai sinif müəllimləri qarşısında
mühüm vəzifələr qoyulur. Ona görə ki, şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması işinə
ibtidai siniflərdən başlamaq lazım gəlir. İbtidai
siniflərdə şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması üçün ilk növbədə onlara psixoloji cəhətdən düzgün yanaşmaq vacibdir. Ona görə
ki, şagirdlərə həyati biliklərin verilməsi təlimin
səmərəliliyini artırmış olur. Təlimin səmərəliliyinin artırılması yollarından ən effektlisi,
biliklərin verilməsi zamanı şagirdin yaradıcı
təfəkkürünü işə salmaq, ona istinad etməkdir.
Əks halda, yəni biliklər hazır şəkildə verilərsə,
təfəkkür özünün müstəqillik, təşəbbüskarlıq
kimi yaradıcı mənbələrindən məhrum olunar.
Şagirdin yaradıcı təfəkkürünü fəallaşdırmaqla,
onun yeni biliklərə müstəqil yiyələnməsinə
şərait yaradan, ənənəvi metodikalardan keyfiyyətcə fərqlənən yeni interaktiv təlim üsulları,
idrak fəaliyyətinin təşkil və idarə olunması
üsulları olub, müəllim tərəfindən idraki problem–situasiyanın yaradılması, problem–situasiyanın həlli zamanı şagirdlərin fəal tədqiqatçı
mövqeyinin həvəsləndirilməsi və şagird üçün
maraqlı və yeni biliklərin müstəqil kəşf edilməsi, mənimsənilməsi ilə xarakterizə edilir.
İnteraktiv təlimdə mexaniki yaddaşın deyil,
təfəkkürün inkişafı, şagirdlərin fəal dərketmə
mövqeyi, biliklərin müstəqil əldə edilməsi,
tədqiqat və dərketmə üçün müvafiq situasiyanın
yaradılması, təbii öyrənmə fəallığının artırılmasına təkan verən problemli şəraitin yaradılması, biliklərin yaradıcı tətbiqi, ətrafdakılarla
əməkdaşlıq etmək bacarığı, təfəkkürün müstəqilliyi və sərbəstliyi vacib amillər kimi nəzərdə tutulur [2, s.9]. Burada problem situasiyaların yaradılması daha böyük səmərə verir.
Çünki təlim prosesində şagirdlərə həyati bacarıqların aşılanması üçün, tətbiq edilən problem situasiya mərhələsi şagirdlərin düşüncə
tərzinin təfəkkür səviyyəsini yüksəltmiş olur.
Bir çox hallarda problem situasiyanın normal
tətbiqi inkişafetdirici təlim modelinin yaradılmasına kömək etmiş olur. İnkişafetdirici
təlim deyəndə şəxsiyyətyönümlü təlimin məz-
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mununun yaradılması başa düşülür. Bunun
üçün fəal təlimin prinsiplərinə istinad etməklə
uğur qazanmaq olar. Fəal təlimin prinsipləri
deyəndə şagirdə yönəlmiş təlim; inkişafetdirici
təlim; qabaqlayıcı təlim; əməkdaşlıq təlimi;
qrup təlimi nəzərdə tutulur.
- şagirdə yönəlmiş təlim zamanı yəni, dərs
prosesində uşaq əsas tərəf kimi qəbul edilir,
onun idrak maraqları və tələbatları, imkan və
qabiliyyətləri önə çəkilir;
- İnkişafetdirici təlim prosesində şagirdlərin
şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsi önə çəkilir. Bu zaman inkişafetdirici
təlim işi uşağın bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin potensial imkanlarına yönəldilir. Bu
da ya müstəqil iş prosesi zamanı, ya da
yaşlıların köməyi ilə üzə çıxarılır;
- Qabaqlayıcı təlimin əsas məqsədi cəmiyyətin inkişaf meyllərini əks etdirməli və yaxın
gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək yeni nəsil hazırlamağa xidmət etməlidir;
- Əməkdaşlıq təlimi zamanı “müəllim-şagird-valideyn” bərabər hüquqlu tərəf–müqabil
kimi çıxış edirlər;
- Qrup təlimi zamanı hər bir şagirdi kiçik
qrup işinə cəlb etmək, qrup halında qarşılıqlı
fəaliyyət və əməkdaşlıq etmək lazım gəlir [2,
s.9-10].
Göstərilən prinsiplərə istinad etməklə, kiçikyaşlı məktəblilərə həyati bacarıqları aşılamaq
üçün onlara həm də psixoloji cəhətdən düzgün
yanaşmaq lazım gəlir. Məsələn, şagirdə yönəlmiş təlim prinsipinə istinad edərkən kiçikyaşlı məktəblilərə həyati bacarıqları aşılamaq
üçün onların yaradıcı qabiliyyətlərinin hansı
səviyyədə olub olmamasını müəyyənləşdirmək
vacib sayılır. Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin səviyyəsinə uyğun olaraq onlarda
həyati bacarıqları formalaşdırmaq çox faydalıdır. Yaxud, inkişafetdirici təlim prinsipinə
istinad etməklə, şagirdlərin şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsini yüksəltmək üçün onlara psixoloji cəhətdən düzgün yanaşmaq lazım gəlir.
Yalnız belə olduğu təqdirdə onlara hər hansı
həyati bacarıqları aşılamaq olar. Yaxud, qabaqlayıcı təlim prinsipinə istinad edərkən şagirdlərin təfəkkür səviyyəsinə uyğun həyati
bacarıqları onlara aşılamaq faydalıdır. Əməkdaşlıq və qrup təlimi prinsiplərinə istinad edən
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zaman şagirdlərin təxəyyül imkanlarını nəzərə
almaq lazımdır. Çünki bu zaman şagirdlərə
qrup halında rəqs etmək, xorla mahnı oxumaq,
həyat hadisələrini təsviri incəsənət nümunəsinə
çevirmək bacarıqları aşılamaq daha məqsədəuyğundur.
Deməli, şagirdə yönəlmiş təlim deyəndə,
onlara aşılanması nəzərdə tutulan həyati bacarıqların formalaşdırılması önə çəkilir. Çünki
belə təlim forması ibtidai sinif şagirdlərinin
idrak maraqlarının və eyni zamanda onların
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafını
təmin edir. Şagirdlərin idrak maraqlarının və
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi isə, onların həyati bacarıqlarının
aşkara çıxarılmasına təkan vermiş olur. İnkişafetdirici təlimin tətbiqi, yəni şəxsiyyətyönümlü təlimin tətbiqi prosesində şagirdlərin
həyati bacarıqlarının aşkara çıxarılmasına
şərait yaratmış olur.
Qabaqlayıcı təlim prinsipi üzrə fəaliyyət
göstərən ibtidai sinif müəllimləri hər şeydən
əvvəl, şagirdlərin maraq-meyllərini, qabiliyyətlərini, istedadlılıq və talantlılıq səviyyələrini
formalaşdırmağa kömək edir. Bu zaman şagirdlərdə daha çox həyati bacarıqlar üzə çıxır.
Əməkdaşlıq prinsipinə istinad etməklə,
müəllim-şagird-valideyn “əməkdaşlığı” sayəsində şagirdlərin həyati bacarıqları üç tərəfli
inkişaf etməyə başlayır. Bir tərəfdə müəllim
həmin bacarıqların aşkara çıxarılmasına istiqamət verirsə, digər tərəfdə valideyn həmin
bacarıqların formalaşdırılmasına kömək etmiş
olur. Bu zaman belə şagirdlərin həyata münasibətləri dəyişir, onların ətraf mühitə olan baxışları yaxşılaşır, ünsiyyət bacarıqları formalaşır,
münasibət qurmaq üçün yeni imkanlar əldə
edirlər.
Qrup təlimi də şagirdlərin həyati bacarıqlarının aşkara çıxarılmasına kömək etmiş olur.
Çünki qrup halında qarşılıqlı fəaliyyət etməyə
səy göstərən şagirdlərdə daha faydalı həyati
bacarıqlar özünü göstərmiş olur.
İbtidai sinif şagirdlərinin həyati bacarıqları
ilə bağlı ilk modeli hazırlayarkən oraya psixoloji
inkişafla bağlı ideyalar sistemi də daxil etmək
lazımdır. Çünki şagirdlərə həyati bacarıqları
aşılayarkən onlara psixoloji cəhətdən təsir
göstərməyin əhəmiyyəti daha böyükdür.

Təlimin psixoloji mühitinin hörmət və
etibar əsasında qurulması şagirdlərdəki inamsızlıq hissini aradan qaldırmaqla bərabər, ən
zəif şagirdin belə yaradıcı prosesə qoşulmasına
təkan verir. Çünki müəllim hər bir şagirdə
hörmət və ehtiramla yanaşır və onda belə bir
inam yaradır ki, onun işi yaradıcı bir işdir. Bu
zaman şagird uğursuzluq qorxusu, səhv fikir
söyləyəcəyinə görə tənbeh edilmək, aşağı qiymət almaq təhlükəsindən uzaqlaşır və onun
idrak fəallığı bütün dərs boyu lazımı səviyyədə
saxlanılır [2, s.11].
Şagirdlərə psixoloji cəhətdən düzgün yanaşıldıqda, təlim üsullarının tətbiqi üçün geniş
imkanlar açılmış olur. Təlim üsullarının müvəffəqiyyətlə tətbiqi zamanı şagirdlərin həyati
bacarıqlara yiyələndirilməsi işi müvəffəqiyyətlə
başa çatdırılmış olur. Bu zaman dərsin mərhələlər üzrə aparılmasına şərait yaranmış olur.
Şagirdlərə həyati bacarıqları aşılamaq üçün
həyata keçirilən dərsin mərhələləri deyəndə,
sinifin fəallaşdırılması, motivasiya, problemin
qoyulması, tədqiqatın aparılması, informasiya
mübadiləsi, informasiyanın müzakirəsi və təşkili, ümumiləşdirmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, qiymətləndirmə və ya refleksiya nəzərdə
tutulur. Dərsin belə mərhələlər üzrə aparılması
şagirdlərdə əməkdaşlıq etmə, başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşma, mədəni dinləmə, fikirləri təhlil etmək, öz fikirlərini dəqiq izah
etmə bacarıqlarını və eyni zamanda tənqidi
təfəkkürü, yaradıcı və məntiqi təfəkkürü inkişaf
etdirir [2, s.11].
Bir dərsin hər hansı bir mövzusunun tədrisində göstərilən mərhələlər üzrə iş aparılarkən
şagirdlərə müvafiq həyati bacarıqlar aşılamaq
olar. Məsələn, 3-cü sinifdə həyat bilgisi dərsinin
tədrisi zamanı “Hörmət qazanmağın yolu”
mövzusu üzərində işləyərkən birinci mərhələdə
sinifin fəallaşdırılmasına ehtiyac duyulur.
Bunun üçün “hörmət qazanmağın hansı yolları
var” sualı ilə sinifə müraciət etmək çox faydalıdır. Çünki şagirdlər hörmət qazanmağın
yolları ilə bağlı öz mülahizələrini söyləyir,
müxtəlif mühakimələr yürüdür, bir sıra praktik
nümunələr təqdim edirlər. Bu zaman sinifin
fəallaşmasından istifadə etməklə, müəllim
motivasiya və problem situasiya mərhələləri
üzrə iş aparır. Motivasiya və problem situasi35
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yanın qoyuluşunu tədqiqatın aparılması ilə
əlaqələndirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki bu üç prosesin vəhdətə götürülməsi
hörmət qazanmağın yollarının şagirdlər tərəfindən həm araşdırılmasına, həm axtarışına,
həm də hörmət qazanmağın hansı situasiyalarda
baş verməsi ilə bağlı şagirdlərdə müvafiq bacarıqlar özünü göstərir. Sonrakı mərhələlərdə
dərslikdəki mövzuda öz əksini tapan informasiyaların müzakirəsinə həsr etmək və müvafiq ümumiləşdirmələr aparmaq haqqında
danışılan problemin həlli baxımından müsbət
nəticələrə gətirib çıxarır. Dərslikdəki “Özünə
inam və özündən razılıq”la bağlı informasiyalara istinad etməklə, şagirdlərdə daha zəruri
həyati bacarıqların aşkara çıxarılmasına təsir
etmiş olur. Çünki şagirdlərdə aşılanan özünəinam bacarıqları onların gələcək inkişaflarına
nə qədər müsbət təsir göstərirsə, özünərazılıqla
bağlı verilən informasiyalar şagirdlərdə qeyri-adi bacarıqların aşkara çıxarılmasına köməklik göstərmiş olur. Özündən razılıq haqqında informasiya verərkən müəllim göstərir
ki, “özündən razı olanların hörmətləri az olur.
Özündən razı olan adamların dünyagörüşü
zəif olur. Özündən razılar həyatda yüksək
mövqe tuta bilmirlər. Əgər insan özündən razı
qalmırsa deməli o, öz biliyini daima artırır,
əmək fəaliyyəti ilə daha ciddi məşğul olur,
ekoloji mühitin saflaşmasında yaxından iştirak
edir, valideynlərinə kömək edir, əlillərə, xəstələrə yardım etməyə, şəfa göstərməyə daima
hazır olur. Belə adamlar cəmiyyət arasında
hörmət qazanmış insanlar kimi təqdir olunurlar”. Müəllimin belə şərhindən sonra şagirdlər
daha ciddi həyati bacarıqlar qazanmağa hazır
olduqlarını bildirirlər. Belə həyati bacarıqları
bütün mövzuların tədrisi prosesində şagirdlərə
aşılamaq olar.
Təcrübə göstərir ki, ibtidai sinif müəllimləri
həyat bilgisi fənninin tədrisi prosesində həyati
bacarıqların formalaşdırılmasına cəhd göstərsələr də, “Hansı həyati bacarıqların formalaşdırılması daha vacibdir” sualı ilə qarşı-qarşıya
dayanırlar. Unutmaq olmaz ki, şagirdlərdə
aşılanması nəzərdə tutulan bütün həyati bacarıqlar onların həyat yoluna işıq salmış olur.
Lakin dövrün, zamanın və günün ən aktual
tələblərinə cavab verə biləcək bacarıqların
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formalaşdırılması vacib sayılır. Çünki belə
həyati bacarıqlar yetişən gənc nəslin bir sıra
müsbət keyfiyyətlərinin inkişafına da təsir
göstərmiş olur. Ona görə də, ilk növbədə
müəyyənləşdirilməlidir ki, biz böyüyən gənc
nəsildə hansı keyfiyyətləri tərbiyə edib, formalaşdırmaq istəyirik? Gənc nəsil hansı keyfiyyətlərin daşıyıcıları olmalıdırlar? Bu sualın
cavabı tapılmayınca, tərbiyə edənlərə, öyrədənlərə bu sahədə düzgün istiqamət verilməyincə xaotik vəziyyət davam edəcək, hər bir
öyrədən, hər bir məktəb öz bildiyi, məqbul
hesab etdiyi tərbiyə sistemi quracaq, kefiyyətlər
formalaşdırmağa cəhd edəcəkdir. Biz “cəhd
edəcək” sözünü əbəs yerə işlətmirik. Məlumdur
ki, indi məktəblərdə şagird-müəllim münasibətləri o, qədər də ürəkaçan deyildir. Şagirdlər
daha çox müstəqillik, sərbəstlik istəyirlər,
müəllimlər isə, bunu tədrisin, intizamın pozulması mənbəyi hesab edirlər. Nəticədə həm
şagirdlər, həm müəllimlər, həm də valideynlər
gərginlik keçirir, konflikt vəziyyətinə düşürlər
[1, s.124]. Belə halların baş verməməsi üçün
həyat bilgisi dərslərində hər hansı mövzunun
tədrisində mövzu ilə bağlamaq şərti ilə şagirdlərə mühüm aktuallıq kəsb edən məsələlər,
problemlər, mövzular barədə məlumatlar, informasiyalar vermək faydalıdır.
İndi cəmiyyətdə insanları düşündürən başlıca
məsələlərdən biri də qloballaşmaya, inteqrasiyaya yoxsa, soy-kökünə qayıdış, milli-mənəvi
dəyərlərə üstünlük verilməsi ilə bağlıdır. Bu
məsələlər təhsil sisteminə də birbaşa təsir göstərir. Təhsilin, tərbiyənin məzmunu , münasibətlər sistemi və s. onların əsasında qurulmalı,
gənc nəsil hələ parta arxasından bu keyfiyyətləri
mənimsəməlidirlər [1, s.124]. Məhz, ona görə
də, həyat bilgisi fənninin tədrisi prosesində
göstərilən bütün amillərlə bağlı şagirdlərə
həyati bacarıqların formalaşdırılması daha
faydalı hesab olunur.
Müşahidələr göstərir ki, ibtidai sinif şagirdlərinə ünsiyyətə girə bilmək, milli xüsusiyyətləri öyrənmək və ona hörmətlə yanaşmaq,
tolerantlığa və multikultural dəyərlərə ehtiram
göstərmək, qarşılıqlı münasibətlərdə, ünsiyyətdə
bərabərliyi qəbul etmək, sinergizmə intelektual
səviyyədə yanaşmaq kimi, həyati bacarıqların
aşılanması kiçikyaşlı məktəblilərin yaradıcı
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təfəkkürünü işə salmağa kömək edir.
Həyat bilgisinin tədrisi prosesində hər hansı
mövzu ilə bağlı müzakirələr apararkən fəal
təlim prinsiplərinə istinad etməklə, şagirdlərdə
ünsiyyətə girmək bacarığını inkişaf etdirmək
və formalaşdırmaq mümkündür. Çünki yuxarıda
qeyd etdiyimiz mövzuların hər birinin müzakirəsi prosesində şagirdlərə işgüzar münasibətlər
qurmaq, insanlarla mənəvi-psixoloji yaxınlıq
etmək bacarığına yiyələnməklə bağlı tövsiyələrin verilməsi çox vacibdir. Çünki ünsiyyət
prosesində qeyri-verbal ünsiyyət mühüm yer
tutur. Belə münasibətləri qurmaq üçün şagirdlərə jestin, mimikanın, sifətin ifadəliliyinin,
baxışların səmimiliyinin, geyim estetikasının,
təbəssümlə ünsiyyətə başlamağın mühüm təsir
vasitəsi olmasını aydınlaşdırmaq faydalıdır.
Əgər ibtidai sinif müəllimi həyat bilgisi dərslərində hər hansı mövzunun izahı zamanı
mövzudan uzaqlaşmamaq şərti ilə, şagirdlərə
belə həyati bacarıqları aşılaya bilirsə, onun
bu sahədə tutduğu mövqeyi alqışlamaq lazımdır.
Yaxud, milli xüsusiyyətləri bilmək və ona
hörmətlə yanaşmaq bacarığını hər bir şagirdə
aşılamaq həyat bilgisi müəllimlərinin ümdə
vəzifələrindəndir. Ona görə ki, şagirdlərin
milli koloritə yaxınlaşdırılması, milli xüsusiyyətləri öyrənmələri onların mənəvi-psixoloji
cəhətdən zənginləşməsi kimi başa düşülməlidir.
Hər bir şagirdin mənəvi zənginliyi onun milli
psixologiyasının meyarı hesab olunur. Açığını
etiraf etməliyik ki, bu gün ölkəmizdə valideynlərin bir qisminin övladlarına xarici dillərin
öyrənilməsinə səy göstərmələrini heç də alqışlamaq olmaz. Əksinə, uşağın öz doğma
dilinə etinasızlıq göstərməsi, yalnız xarici
dilləri öyrənməyə cəhd göstərməsi yaxşı hal
kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki belə hallarda
uşağın öz dilinə, öz torpağına, öz vətəninə
etinasızlıq göstərmək kimi hisləri baş qaldırır.
Hesab edirik ki, bu fikri vaxtilə fransız

mütəfəkkiri Dyuklo çox gözəl ifadə edib:
“Uşaq yaxşı yazıb oxumağı bacarmalıdır. Öz
doğma dilinə etinasızlıq göstərib, yalnız xarici
dilləri öyrənməyə cəhd etməkdən də cəfəngiyyat bir şey yoxdur. Mən uşağın bir ingilis,
romalı, yunan, spartalı kimi böyüməsini arzulamıram. O, fransızdır. Məhz bir fransıza
lazım olan hər şeyi öyrənməsini istəyirəm”
[1, s.124-125]. Deməli, hər bir ibtidai sinif
şagirdi azərbaycanlı olaraq öz dilini, öz torpağını, öz vətənini hədsiz məhəbbətlə sevməklə
yanaşı, digər xalqlara onların dininə, dilinə
də ehtiram bəsləməyi də öyrənməlidir. Şagirdlərə belə həyati bacarıqları aşılamaq üçün
isə, onlara psixoloji cəhətdən düzgün yanaşmaq
lazım gəlir. Başqa sözlə desək, həyat bilgisi
dərslərindən şagirdlərə həyati bacarıqlara yiyələnməyi öyrətmək üçün onları bu işə psixoloji
cəhətdən düzgün hazırlamaq lazımdır.
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, həyat
bilgisi dərslərində dərsin mərhələlər üzrə aparılmasına, ümumpedaqoji prinsiplərə düzgün
istinad edilməsinə, fəal təlim metodlarının
tətbiqi zamanı didaktik mövqeyin düzgün seçilməsinə psixoloji cəhətdən düzgün yanaşıldıqda, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafı
üçün hər cür şərait yaranır və beləliklə, onların
həyati bacarıqları formalaşdırılmış olur.
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Ailədaxili münasibətlərin
strukturu və ailə tərbiyəsinin
səciyyəvi xüsusiyyətləri
Annotasiya. Məqalədə ailədaxili münasibətlərin strukturu və ailə tərbiyəsinin
səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında geniş şəkildə məlumat verilmişdir. Bu zaman
müəyyən olunmuşdur ki, müasir dövrdə ailə problemlərinin tədqiqi, onların
qloballaşan ictimai-siyasi, sosial-psixoloji proseslər zəminində öyrənilməsi
psixologiyanın aktual problemlərindən biri kimi diqqəti daha çox cəlb edir.
Ailə həyatı mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Ailə həyatının vektoru bilavasitə ailə
münasibətləri ilə şərtlənir. Onların araşdırılması ailə psixologiyasının önəmli
vəzifələrindən biridir. Ailə həyatının sosial-psixoloji effektləri, hər şeydən
öncə ailə konfliktləri məhz ailə münasibətləri zəminində əmələ gəlir və inkişaf
edir. Ailə bütün dövrlərin və bütün cəmiyyətlərin aktual problemləri hesab
edilir. Bu baxımdan ailə anlayışına olan maraq daimi və kütləvi xarakter
daşıyır. Bu da təsadüfi deyil. Belə ki, hər birimiz bir ailədə dünyaya göz
açmışıq, böyümüşük, boya-başa çatmışıq. Hər birimiz bir atanın, bir ananın
övladıyıq. Bu mənada nəsillər, dövrlər yeniləşdikcə, dəyişdikcə, bir müddət
əvvəl körpə, uşaq, daha sonra yeniyetmə, gənc olanların çoxu zamanı çatanda
öz daimi tərəf müqabilini, həyatın enişli-yoxuşlu yollarında birgə addımlamaq
istədiyi ömür-gün, həyat yoldaşını seçir, öz ailə ocağını qurur. Biz öz araşdırmalarımızda bu tədqiqatlara əsaslanmış konseptual tədqiqat modelini təhlil etmişik.

The structure of family relations and the characteristics
of family upbringing
Abstract. The article provides extensive information on the structure of family
relationships and the characteristics of family upbringing. At the same time, it
was determined that the study of family problems in modern times, their study
on the basis of globalized socio-political, socio-psychological processes, attracts
more attention as one of the urgent problems of psychology. Family life is
complex and multifaceted. The vector of family life is directly conditioned by
family relations. Their study is one of the important tasks of family psychology.
Socio-psychological effects of family life, first of all, family conflicts arise and
develop on the basis of family relations. The family is considered an urgent
problem of all times and all societies. In this regard, the interest in the concept
of family is permanent and widespread. This is not accidental. So, each of us
was born in a family, grew up and grew up. Each of us is a child of one father
and one mother. In this sense, as generations and epochs renew and change,
some time before the baby, then the child, then the teenager, most of the young
people choose their permanent counterpart, the spouse they want to walk
together in the ups and downs of life, build their family. In our research, we
have analyzed a conceptual research model based on these studies.

Структура внутрисемейных отношений и характерные особенности семейного воспитания
Aннотация. В статье представлена обширная информация о структуре
семейных отношений и особенностях семейного воспитания. В то же
время было определено, что изучение проблем семьи в наше время, их изучение на основе глобализированных социально-политических, социально-психологических процессов привлекает все большее внимание как
одна из актуальных проблем психологии. Семейная жизнь сложна и многогранна. Вектор семейной жизни напрямую зависит от семейных отношений. Их изучение – одна из важных задач семейной психологии. Социально-психологические эффекты семейной жизни, в первую очередь семейные конфликты возникают и развиваются на основе семейных
отношений. Семья считается актуальной проблемой во все времена и во
всех обществах. В связи с этим интерес к концепции семьи постоянен и
широко распространен. Это не случайно. Итак, каждый из нас родился в
семье, вырос и достиг определенного возраста. Каждый из нас – ребенок
одного отца и одной матери. В этом смысле, по мере того, как поколения
и эпохи обновляются и меняются, так и мы, приходит время, когда-то
младенец, ребенок, затем подросток, молодой человек - большинство
людей выбирают своего спутника жизни, по которой они хотят вместе
пройти через взлеты и падения жизни, своего супруга и строит им свой
семейный дом, свой очаг В настоящей работе мы проанализировали концептуальную модель, основанную на предыдущих исследованиях.
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Ailə münasibətlərinin kökünü vəhdətdə
olan ər-arvad və valideyn-uşaqlar arasındakı
münasibətlər təşkil edir. Ənənəvi ailə həmin
şaxəli sütun üzərində yaranmış və inkişaf etmişdir. Müasir ailədə isə, bu baxımdan mahiyyətcə yeni cəhətlər əmələ gəlmişdir.
Vaxtilə sosioloqlar və psixoloqlar ailənin
möhkəmləndirilməsindən danışanda, diqqəti,
ilk növbədə, valideynlərlə-övladlar arasındakı
münasibətlərə cəlb edirdilər. İndi isə bir çox
sosioloqlar və demoqraflar valideynlik münasibətlərini ər-arvadlıq münasibətlərindən
təcrid edirlər. Bəzi psixoloqların fikrincə,
müasir ailədə, xüsusilə şəhər ailəsində, şəxsiyyətlərarası münasibətlərin psixoloji mərkəzi
dəyişilmiş, ərin və arvadın şəxsiyyəti birinci
dərəcəli əhəmiyyət kəsb etmişdir. Ər-arvad
münasibətləri nisbi müstəqillik kəsb etmiş və
ailə həyatında daha mühüm rol oynamağa
başlamışdır. Valideynlərlə uşaqların qarşılıqlı
münasibətlərinin əhəmiyyəti böyük olsa da,
onlar müasir ailədə artıq ikinci plana keçmişdir.
Bəzi müəlliflər, hətta ər-arvadın mənafeyinin
öz-özlüyündə ailənin mənafeyindən daha üstün
olduğunu iddia edirlər.
Qeyd edək ki, 1970-1980-ci illərdə sosiologiyada, demoqrafiyada, psixologiyada ailə
bu ölçülərlə təhlil olunub. Ailə münasibətlərində
ər-arvad münasibətlərinin ön plana keçməsini
humanizmin təntənəsi, zəfər çalması hesab
ediblər. Lakin indi mütəxəssislər ailənin böhran
vəziyyətində olmasından və ya böhran həllinə
çatmasından daha çox narahat olmağa başlamışlar.
Sən demə, ailə münasibətlərində valideynlər-övladlar arasındakı münasibətlərin arxa
plana keçməsi ilə ailənin möhkəmliliyini şərtləndirən mənəvi-psixoloji dayaqlar sarsılmışdır.
Boşanma zəminində dağılan ailələrin həddihüdudu yoxdur. Artıq bir çox sosioloqlar və
demoqraflar belə hesab edirlər ki, ailə münasibətlərini təkcə ər-arvad münasibətləri ilə
məhdudlaşdırmaq birtərəflidir. Ailəni möhkəmləndirməyin başlıca şərti valideynlər-övladlar arasındakı münasibətlərin optimallaşdırılması ilə bağlıdır, Azərbaycan ailəsinin inkişaf yolu da bunu sübut edir. Azərbaycanlı
ailəsi dünyada ən möhkəm ailələrdən biridir.
Bu mühüm xüsusiyyətin özünəməxsus tarixi

kökləri vardır. Müasir Azərbaycan ailəsində
də ər-arvad münasibətləri inkişaf edərək yeni
məna çalarları kəsb etmişdir. Həmin çoxşaxəli
və mürəkkəb proses müxtəlif amillərlə bağlı
olsa da, onun dinamikasında aydın nəzərə
çarpan başlıca cəhətlər ailə həyatında qadının
xislətinin artması ilə bilavasitə bağlıdır.
Bildiyimiz kimi, azərbaycanlı ailəsində qadının statusu həmişə yüksək olub. Qadının
adı ailənin namus, şərəf rəmzi sayılır. Qadın
ləçəyini atanda ən azman qəhrəmanlar belə əl
saxlardı. Kişi uzaq səfərlərə gedəndə də arvadının qeyrətinə bel bağlardı, onun xeyir-duası
ilə lap nağıllarda olduğu kimi möcüzələr göstərərdi. Azərbaycan qadını həmişə ailədə böyük
hörmət sahibi olub, bu gün də böyük hörmət
sahibidir. Lakin indi o, özünün sosial statusunun
genişlənməsi hesabına ailədə daha mühüm
rol oynamağa başlamışdır. Bu zəmində onun
əri ilə münasibətləri sahəsində yeni psixoloji
çalarlar əmələ gəlmişdir. Məhəbbət, qayğı və
kömək onların başlıca əlamətləri kimi özünü
göstərir.
Xüsusən də, müasir Azərbaycan ailəsində
ər-arvad münasibətləri valideyn-övlad münasibətlərindən ayrılmazdır. Müəyyən yaşa çatanda bütün oğlan və qızlarda ailə qurmaq tələbatı əmələ gəlir, onlar evlənmək istəyirlər
və nəticədə evlənirlər. Ancaq onlardan hər
biri bu vaxt müəyyən motivdən çıxış edir: bir
qrupu oğlanı sevdiyi üçün ona ərə gedir,
ikincisi, adət və ənənə üzrə evlənir (hamı
evlənir məndə evlənim), üçüncüsü, maddi
mülahizələrə (oğlanın yaxşı peşəsi, evi, ümumiyyətlə, maddi təminatı və s. vardır), digər
qrupu qız xoşuna gəldiyi üçün, yaxud əxlaqi
mülahizələrə görə evlənir.
Onu da qeyd edək ki, ailənin taleyi, bu həyatın fərəhli, uğurlu olub-olmaması ərin və
arvadın şəxsiyyətindən asılıdır. Ailədə ərarvad orta hesabla 32-40 il birgə ömür sürür.
Azərbaycan Respublikasında - uzunömürlülər
diyarında 100 ildən artıq birlikdə ömür-gün
sürmüş xoşbəxt adamlar da vardır. Hər bir
gənc bilməlidir ki, kiminlə ailə qurur, yaşayır,
onun hansı xüsusiyyətləri vardır, bu xüsusiyyətləri ailə həyatında necə nəzərə almaq olar?
Lakin bəzən bu vacib cəhətlər nəzərə alınmır,
zahiri xoşagəlmə, təsadüfi ünsiyyət və s.ailə
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qurmaqla nəticələnir. Ailənin psixoloji iqlimi
ər və arvadın, gəlin və qayınananın, eləcə də
ailənin digər üzvlərinin sosial-psixoloji cəhətdən
bir-birinə uyuşmasında özünü daha aydın şəkildə göstərir.
Ər və arvadın bir-birinə uyuşması özünün
bir mühüm xüsusiyyətinə görə başqa adamlar
arasındakı uyuşmasından fərqlənir: o, əsasən
məhəbbət hissinə əsaslanır. Tədqiqatçılar yazırdı: “Ailəni iki nəfər naşı həyata təzəcə atılan, eyni zamanda bir-birini sevən adam qurmağa məcburdur. Onlar elə adamlardır ki,
şəxsiyyətcə, şəkilcə, zövq və maraq cəhətcə
də bir-birlərinə oxşamırlar. Onların uyuşması
üçün ümumi dil tapması üçün istinad edə biləcəyi yeganə bir vasitə varsa, o da sevgiləridir.
Bunun üçün onlar nə cür hərəkət edirlərsə etsinlər, sevginin ləkələnməsinə, bu istinadgahın
laxlamasına imkan verməməlidirlər” [2, s.48].
Qeyd edək ki, məhəbbət qanunları ilə yaşayan ailələr çoxdur. Ər və ya arvad bütün
həyatı boyu nəinki ömür-gün yoldaşını sevir,
həm də ona öz uşaqlarını, ev-eşiyini sevməyi
öyrədir, hətta özlərinin ixtiyar çağlarında belə
bir-birinin qəlbini gənclik məhəbbətinin pak
nəfəsi və qeyri-adi hərarəti ilə isidirlər.
Ailə xoşbəxtliyinin sirlərini təkcə məhəbbətlə izah etmək bu gün çox sadəlövh görünərdi.
Adamların təxminən 30 faizi bir-birini sevmədən ailə qururlar. Buraya ilk növbədə
qohum və tanışlar, ana və bacılar vasitəsilə
yaranan ailələr daxildir. Bir çox ailələr isə təsadüfi tanışlıq əsasında yaranır. Müəyyən mülahizə ilə bağlanan nigahlara da az təsadüf
olunmur.
Onu da qeyd edək ki, ailə inkişaf etdikcə,
ər-arvadın münasibətləri də mürəkkəbləşir.
Onların bir-birinə uyuşmasında müxtəlif amillər
mühüm rol oynamağa başlayır. Ailə bir-birini
sevən, bir-birinə hörmət və ehtiram edən iki
adamın birliyindən yaranır. Ailənin bir sütunu
ərin, bir sütunu isə arvadın çiyninə söykənir.
Ər və arvadın maraqları və zövqü uyğun gəldikdə, sözləri daha yaxşı tutur. Bəzən ər-arvad
öz xarakterlərinə görə bir-birlərinə oxşadıqda,
hər ikisi mehriban olduqda, psixoloji cəhətdən
bir-birinə asanlıqla uyuşur, birlikdə fərəhli
həyat sürürlər. Ər-arvadın hər ikisi sanqvinik
temperament tipinə mənsub olduqda bir-birilə
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asanlıqla dil tapır və mehriban yaşayırlar. Ər
də, arvad da xolerik (tündməcaz) temperament
tipinə mənsub olduqda isə çox vaxt bir-birinə
uyuşa bilmirlər. Halbuki onlar müxtəlif temperament tipinə, məsələn, sanqvinik və fleqmatik temperament tipinə mənsub olduqda,
bir-birinə daha yaxşı uyuşurlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir adam bütün
ömrü boyu, əsasən, iki ailənin üzvü olur. Onlardan biri valideynlərin ailəsi, ikincisi isə
oğlan və qızların özlərinin yaratdıqları ailədir.
Bu iki ailədən hər birinin öz tarixi, öz taleyi
vardır. Onları heç vaxt eyniləşdirmək olmaz.
Lakin bu iki ailə görünməz tellərlə bir-biri ilə
bağlıdır. Biz burada təkcə heç də onu nəzərə
almırıq ki, hər bir qız və oğlan ata evinin abuhavasını öz ailəsinə gətirir. İki ailənin əlaqəsi
daha geniş məna daşıyır: aylarla, illərlə davam
edir, qayınata va qayınana, gəlin və kürəkənin
hətta nəvələrin də həyatına bu və ya digər şəkildə öz təsirini göstərir. Ailə həyatının ilk
illəri gənc ər-arvadın bir-birinə uyğunlaşması,
isinişməsi dövrüdür. Ər və arvad hərəsi bir
ailədə böyüyüb tərbiyə almışlar, hərəsinin öz
xarakteri, zövqü, adəti vardır. İnsanlara, məişət
məsələlərinə, ər və arvadın vəzifələrinə, davranış və rəftarına müxtəlif cür yanaşırlar. Hətta
birini kədərləndirən, şadlandıran hadisə digərinə
adi kimi görünür. Ər və arvad ilk gündən birbiriləri ilə münasibətdə səmimi olmalı, qətiyyən
yalan danışmamalı, evin sirrini saxlamağı bacarmalı, bir-birinə inanmalı və etibar etməli,
ailənin sevincini də, kədərini də birlikdə yaşamalıdır. Əgər ilk gündən evdə inam və
etibar itirsə, onlardan hər biri özü üçün yaşayırsa
belə ailələrin sonrakı ömrü heç də fərəhli
olmur.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, sosialist nikah-ailə münasibətlərinin əsasında nəinki qarşılıqlı məhəbbət, habelə ər-arvad, ailə borcu,
ailənin qorunması üçün əxlaqi və hüquqi məsuliyyət, uşaqların tərbiyəsi, ailənin əmək qabiliyyəti olmayan üzvlərinin maddi cəhətdən
təminatı durur [5, s.96].
Qeyd edək ki, ər-arvad münasibətləri Azərbaycan ailəsində mahiyyətcə nə qədər mühüm
yer tutsa da, onun mənəvi həyatının dərin
qatlarını əhatə edən ana kökləri valideynövlad arasındakı münasibətlərlə bağlıdır.
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Keçmiş ailə həm doğum evi, həm poliklinika
və aptek, həm də məktəb idi. Onun müalicə
üsulu xalq təbabətinə əsaslanırdı. Ailənin qida
rasionunda əksər yeri meyvə, tərəvəz, ağartı
və s. tuturdu. Əti hərdənbir yeyərdilər. Xörəklərin çeşidi bir-birindən qəşəng, hamısı da
ədviyyatla bişirilirdi. Ailə yeməyi bir yerdə
yeyərdilər. Buna ailəni möhkəmləndirən ritual
kimi baxırdılar. Süfrə başında hamının ovqatının
yaxşı olmasına fikir verərdilər.
Onu da qeyd edək ki, keçmiş ailə həm də
özünəməxsus məktəb idi. Onu obrazlı şəkildə
“ana məktəbi” adlandırırdılar. Bu məktəbin
nə cədvəli, nə zəngi, nə də tənəffüsü vardı. O
yayda da, qışda da adi günlərdə olduğu kimi
fəaliyyət göstərirdi; sübh açılandan gecənin
yarısına qədər uşaqlar həyat dərsi alırdılar.
Bu məktəbdə, necə deyərlər, cəmi iki fənn
keçirilirdi-ana dili və əmək fənləri. Ana məktəbinin qızıl qanunu nümunədən ibarət idi.
Qızı anasının, oğlanı atasının timsalında tərbiyə
edirdilər. “Ana məktəbi” əsil mənəvi tərbiyə
məktəbi idi. Bu məktəbin nə qədər səmərəli
olmasını təsəvvür etmək üçün göstərmək kifayətdir ki, uşaqlar 16 yaşına çatanda artıq
sərbəst işləməyə də, ailə qurmağa da hazır
olurdular.
Ənənəvi ailənin müsbət cəhətləri ilə yanaşı,
məhdud cəhətləri də az deyildi. İstər ailədə,
istərsə də ondan kənarda qadınların ünsiyyəti
məhdudlaşdırılırdı. Ər-arvadın savadsızlığı
təkcə, onların qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterini deyil, həm də ailə pedaqogikasında,
xüsusilə qız tərbiyəsində özünü göstərən məhdud cəhətləri şərtləndirirdi.
Qeyd edək ki, ikinci dünya müharibəsindən
sonrakı illərdə ailənin inkişafında bir meyl
xüsusilə aydın nəzərə çarpırdı. Dünyanın hər
yerində olduğu kimi respublikamızda da azuşaqlı ailələrin miqdarı sürətlə artırdı. Demoqrafların fıkrincə, hazırda azuşaqlılıq müasir
ailə üçün müəyyənedici xüsusiyyətə çevrilir.
Demoqrafiyada müasir ailəni xarakterizə etmək
üçün sadə (nuklear) və mürəkkəb ailə ilə
yanaşı tam və ya natamam ailə terminlərindən
də geniş istifadə olunur.
İnsanlara çoxdan məlumdur ki, ailələrin
əmin-amanlığı cəmiyyətin mənəvi sağlamlığında bilavasitə əks olunur. Ölkəmizdə bir

milyondan çox ailə var. Onların çoxu ana-ata
fərəhi ilə xoşbəxt uşaqlar tərbiyə edirlər. Lakin
bir çox ailə əməlli-başlı qol-qanad açmağa
macal tapmamış boşanma nəticəsində dağılır.
Bu sahədə statistik məlumatlar çox göstərilir.
Onların arxasında neçə-neçə insanın acı taleyini
bəzən görmək olmur. Halbuki boşanmaya biz
bu meyarla yanaşmalı, ancaq və ancaq insan
taleyi haqda düşünməliyik.
Sosioloqlar ailələri bu baxımdan təhlil edərkən uğurlu və uğursuz ailə terminlərindən istifadə edirlər. Uğurlu ailələrdən hər biri özünəməxsus sosial-psixoloji xüsusiyyətləri ilə
seçilir. Bu gün uğurlu ailələr bir-birinə bənzəməsələr də, onların rastlaşdıqları özünəməxsus problemlər ailə həyatının fərəhli axınında çox vaxt nəzərə çarpmır. Uğursuz
ailələrin həyatı isə bu problemlərdən başlayır,
onlardan hər biri özünün hətta ilk baxışda
həllolunmaz görünən problemləri ilə diqqəti
daha çox cəlb edir. Uğurlu ailələrdən fərqli
olaraq uğursuz ailələrdə ərlə arvad ailə həyatında meydana çıxan problemlərə eyni baxımdan yanaşmır, bir-birilərinin hisslərini pis
başa düşürlər. Onlar bir yastığa baş qoysalar
da, bir-birlərinə ər-arvad qayğısı göstərmir,
acı sözlərlə bir-birlərini təhqir edir, hirsləndirirlər. Ərə elə gəlir ki, arvadı onu sevmir,
arvad isə yəqin edir ki, əri onu istəmir. Onlar
bir-birinə inanmır, etibar etmir, asudə vaxtlarını
bir yerdə keçirmirlər. Uğursuz ailədə sözsöhbət öz-özünə əmələ gəlir. Belə ailələrdə
uşaqların vəziyyətini təsəvvür edin. Onların
bir çoxunun küçəyə düşməsi valideynləri sonradan, mənəvi cəhətdən şikəst olanda yandırır.
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə
xeyli müddət ərzində əsas rol oynayır. “İnsanın
xarakterinin, əməyə, mənəvi, ideya və mədəniyyət sərvətlərinə münasibətinin əsasları
ailədə formalaşır” [1, s.85].
Ailənin tərbiyə mühitini şərtləndirən amilləri
iki tipə ayırmaq olar. Ana-ata, ana-uşaqlar,
bacı-qardaşlar arasındakı münasibətlər, valideynlərin uşaqlara münasibətləri, onların şəxsi
keyfıyyətləri və s. birinci tip amillər sırasına
daxildir. Ailənin maddi vəziyyətini, mənzil
şəraitini, strukturunu və s. isə ikinci tip amillərə
aid etmək olar.
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Qeyd edək ki, uşaqların tərbiyəsi sahəsində
ikinci tip amillərin əhəmiyyəti aydındır. Lakin
bununla belə, onların təsirini həlledici hesab
etmək olmaz. Ailənin əsas tərbiyə imkanları,
hər şeydən əvvəl, valideynlərin və uşaqların
qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən olunur.
Daha dəqiq desək, ailə həyatı şəxsiyyətin
inkişafına bütövlükdə təsir göstərir. Bu cəhət,
birinci növbədə, uşağın emosional aləmində
əks olunur. Son zamanlar psixoloqlar həmin
məsələyə xüsusi diqqət yetirir, uşağın emosiya
və hisslərinin inkişafında ananın roluna son
dərəcə böyük əhəmiyyət verirlər.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, uşağı
sol tərəfdən qucağa götürən qadınların çoxu
bunun nə ilə əlaqədar olduğunu izah edə bilmirlər. Xoşbəxtlikdən anaların əksəriyyəti intuitiv surətdə olsa da, uşağı necə qucağa götürməyi yaxşı bilirlər.
Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, südəmər
uşağın hansı tərəfdən qucağa götürülməsi
onun inkişafına böyük təsir göstərir. Əgər ana
uşağı sol tərəfdən qucağına götürmüşsə, deməli,
hər şey qaydasındadır, yox əgər sağ tərəfdən
qucağına götürmüşsə, deməli, bunun ziyanı
ola bilər [3, s.58].
Qeyd edək ki, ana uşaq aləminin affektiv
mərkəzidir. Uşağın xarici aləmə bütün münasibətləri ana vasitəsilə reallaşır. Bu münasibətlər
sisteminə tədricən ata, bacı, qardaş və b. daxil
olur. Uşaq yaşa dolduqca onun həyatında və
psixi inkişafında atanın rolu daha da artır.
Onun münasibətlər sistemi şaxələnir və daha
da mürəkkəbləşir. Uşaq tədricən ailə münasibətləri normalarına yiyələnir.
Psixoloqlar kollektivdə öz davranış və
rəftarı ilə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənən
şagirdləri iki qrupa ayırmışlar. Birinci qrupa
özünün kollektivçiliyi, müstəqilliyi, məsuliyyət
hissi, aktivliyi, özünütənqidi yanaşması və s.,
ikinci qrupa isə əks keyfiyyətlərlə fərqlənən
uşaqları daxil etmişlər. Bundan sonra psixoloqlar həmin uşaqların valideynləri ilə münasibətlərinin xarakterini müqayisəli surətdə öyrənmişlər. Məlum olmuşdur ki, birinci qrupa
daxil olan uşaqların valideynləri onların hissləri
ilə yaxından maraqlanır, onlarla təmkinlə rəftar
edir, özlərinin asudə vaxtlarını onlarla birlikdə
keçirir, onlara mənəvi təsir göstərirlər.
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Xüsusi ilə də, qeyd etmək lazımdır ki,
uşağın gələcək kişi və qadın kimi formalaşmasının əsasları da ailədə qoyulur. Bu məsələyə
ayrıca diqqət yetirmək lazımdır. Uşağın tərbiyəsində müəyyən adət və ənənələr mövcuddur. Ailədə oğlan və qız uşaqlarını tərbiyə
edərkən, adətən, bu adət və ənənələri gözləyirlər.
Hər bir valideyn cəmiyyətdə bərqərar olmuş
kişilik və qadınlıq etalon və stereotiplərini
nəzərə alır, oğlanlara kişi, qızlara isə qadın
üçün səciyyəvi tələbat, maraq və xarakter əlamətləri, adət və vərdişlər, davranış və rəftar
qaydaları aşılayır.
Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, qızlar qadınlıq etalonlarını, hər şeydən əvvəl, ana ilə
dialoq şəraitində mənimsəyirlər. Onlara bu
etalonlara müvafıq şəkildə evdarlıq, uşaqlara
qulluq etmək vərdişləri aşılanır, musiqi mədəniyyəti (o cümlədən layla çalmaq), özünün
ata və qardaşları nümunəsində kişiyə hörmət
hissi, oğlanlarla rəftar aktı tərbiyə olunur. Onlarda mehribanlıq, təmkinlilik, nəzakətlilik və
s. kimi qız üçün səciyyəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Oğlan uşaqlarına kişiyə məxsus xarakter
əlamətləri, xüsusilə iradi keyfiyyətlər aşılanır.
Onlarda təmkinlilik, dözümlülük, mərdlik və
s. keyfiyyətlər tərbiyə olunur. Oğlan uşağına
anası, bacısı nümunəsində qadına, qızlara hörmətlə yanaşmaq, çətin işlərdə onlara kömək
etmək və s. aşılanır. Onların bədən tərbiyəsinə
daha çox diqqət yetirilir.
Uşaqların kişi və qadın rollarını mənimsəməsində valideynlərin davranışı da mühümdür.
Atanın bir kişi, ananın isə qadın kimi nümunəsi
uşaqların oğlan və qız tək formalaşmasında
eyni dərəcədə zəruridir. Bu baxımdan valideynlərin uşaqlarına münasibətinin xarakteri
də əhəmiyyətlidir.
Uşaqların formalaşmasında ailənin rolu
son dərəcə misilsizdir. Ailədə uşaq sosial münasibətlərə-ailədaxili münasibətlərə qoşulur,
onların vasitəsilə insan, dünya, mənəvi sərvətlər
haqqında anlayışlara yiyələnir, cisim və hadisələrə qiymət verməyi, başqa adamları başa
düşməyi, yaşlılara, qadın və kiçiklərə, kiçik
uşaqlara hörmət və kömək etməyi, öz nöqsanlarını görməyi öyrədir. Ailədə ata-ana, atauşaqlar, ana-uşaqlar, ana-qayınana, bacı-qardaş,
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söhbətləri də böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Valideynlər uşaqlara ən yaxın adamlardır;
uşaqlar, bir qayda olaraq, onlara hamıdan çox
inanır, etibar edirlər. Bir cəhət şübhəsizdir ki,
valideynlərlə uşaqlar arasındakı münasibətlər
nə qədər əlverişli olsa, onların uşaq və yeniyetmələrin şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri
bir o qədər möhkəm və səmərəli olar.

bacı-bacı arasındakı paralel münasibətlər-bunların hamısı böyük tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir. Uşaqların tərbiyəsi baxımından ailədə
kiçik məsələ yoxdur.
Görkəmli pedaqoq valideynlərə müraciətlə
deyirdi ki, tərbiyə işinin əsil mahiyyəti heç də
sizin uşaqlarla təklikdə söhbət etmənizdən,
uşağa müstəqil təsir göstərmənizdən ibarət
deyildir, ailənizin, şəxsi və ictimai həyatınızın
təşkilindən, uşağın həyatını təşkil etməkdən
ibarətdir [4, s.96].
Valideynlər uşaqlara onların yaşına müvafiq
tələblər verməli, nəinki həmin tələblərə əməl
olunmasına diqqət yetirməli, həm də onlara
müstəqillik verməli, ailə problemlərinin müzakirəsinə cəlb etməli, uşaqları narahat edən
məsələləri onlarla birlikdə müzakirə etməlidir.
Valideynlər bu yolla uşaqlarda iradə və xarakterin inkişafı, məsuliyyət hissinin formalaşması üçün şərait yaradır, öz övladlarına
əmək adətləri aşılayırlar.
Sonda onu qeyd edək ki, valideynlərin
uşaq və yeniyetmələrlə sosial-siyasi mövzularda
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Kimyəvi reaksiyaların başvermə
mümkünlüyü və tarazlıq şərtlərinin
təlim prosesində izahına dair
Annotasiya. Məqalədə termodinamikanın I və II qanunlarından
çıxan nəticələr əsasında kimyəvi reaksiyaların baş vermə mümkünlüyü və tarazlıq şərtləri izah edilmişdir. Termodinamik funksiyaların mahiyyəti aydınlaşdırılmış, onlar arasındakı əlaqənin sxemi
verilmişdir. Bu sxem əsasında reaksiyaların getmə mümkünlüyü
təhlil edilmiş, təlim prosesində tələbələri maraqlandıran və
mövzunun əsas məqamları ilə bağlı suallar izah edilmişdir. Müvafiq
tənliklər əsasında termodinamik funksiyaların qiymətlərinin temperaturdan asılılığı haqda yığcam məlumat verilmişdir. Öz-özünə
baş verən proseslərin canlı aləm və ətraf mühitlə əlaqələndirilməsinin
tədris materialının dərindən mənimsənilməsində rolu qeyd edilmişdir.

On the explanation of chemical reactıons possibility
and balance condıtıons in the training process
Abstract. The article explains the possibility of chemical reactions
and equilibrium conditions based on the results of the first and
second laws of thermodynamics. The essence of thermodynamic
functions is clarified, the scheme of connection between them is
given. Based on this scheme, the possibility of reactions is
analyzed, questions of interest to students in the learning process
and the main points of the topic are explained. Based on the
relevant equations, a summary of the temperature dependence of
the values of thermodynamic functions is given. The role of the
connection of spontaneous processes with the living world and
the environment in the deep mastering of the teaching material
was noted.

К объяснению возможности протекания химических реакций и условий равновесия в процессе обучения
Aннотация. В статье дано подробное объяснение возможности
протекания химических реакций, на основе результатов исходящих из I и II законов термодинамики, а так же условий равновесия. Прояснена суть термодинамических функций, дана
схема связи между ними. На основе этой схемы проанализирована возможность протекания реакций, выяснены и вопросы,
связанные с основными моментами темы, которые интересуют
учащихся в процессе обучения. Дана краткая информация о
зависимости значений термодинамических функций от температуры на основе определенных уравнений. Отмечена роль
взаимосвязи самопроизвольно протекающего процесса между
живыми организмом и окружающей средой с глубоким
освоение обучаемого материала.
44

Qorxmaz Hüseynov, Hüseyn İmanov, Sara Yasinova

Kimyəvi reaksiyaların başvermə mümkünlüyü və tarazlıq şərtlərinin təlim prosesində izahına dair

Kimya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr bəzi mövzuların öyrənilməsində müəyyən
çətinliklərlə üzləşirlər. Belə ki, dərsliklərdə bəzi mövzular haqqında məlumatların az olması
və problemi tam əhatə etməməsi tədris prosesinin keyfiyyətini aşağı salır. Belə mövzulardan
biri, fiziki kimya dərsliklərində olan kimyəvi reaksiyaların baş vermə mümkünlüyü və tarazlıq
şərtləridir. Bu haqda yazılmış məqalədə məqsəd tələbələrin kimyəvi reaksiyaların baş vermə
mümkünlüyü və tarazlıq şərtləri haqqında biliyini artırmaq, termodinamikanın I və II
qanunlarını və onlardan çıxan nəticələrin kimyəvi proseslərə tətbiqi məsələlərini
aydınlaşdırmaq olmuşdur. Qarşıya qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq termodinamikanın I və II
qanunları haqqında yığcam məlumat verdikdən sonra aşağıdakı ardıcıllıqla izah edilməlidir.
Dönən proseslər üçün termodinamikanin riyazi mexanizminin əsasını termodinamikanın
I və II qanunlarının ümumiləşdirilmiş (birləşdirilmiş) tənliyi təşkil edir 2, s.10:
(1)
dU  T  dS  p  dV    de    dS1,2  mg  dh  ...,
Gibbs bu tənliyi termodinamikanın əsas tənliyi adlandırmışdır. Bu tənlik
termodinamikanın I və II qanunlarını özündə əks etdirir. Burada sistemdə baş verə biləcək
bütün növ iş nəzərə alınır:
 A  p  dV    de    dS1,2  mg  dh  ...
Sonuncu tənlikdə ideal qaz üçün genişlənmə işi ( p  dV ), elektrik qüvvəsi (   de ), səthi
gərilmə qüvvəsinə qarşı görülən iş (   dS1,2 ), ağırlıq qüvvəsinə qarşı görülən iş ( mg  dh ) və
s. cəmlənmişdir. Burada   elektrik potensialı;   səthi gərilmə; e  yük; S1,2  iki
fazanın ayrılma səthinin sahəsidir.
Praktikada adətən köməkçi  funksiyası qəbul edilir və aşağıdakı ümumi formulla ifadə
olunur 3, s.4:
  U   Pk  xk ,

burada Pk  ümumiləşdirilmiş güc (güc rolunu p, ,  və mg oynayır); xk 
ümumiləşdirilmiş koordinatdır (koordinat rolunu V, e, S1,2, h oynayır).
Bütün  funksiyaları hal funksiyaları olub, enerjinin ölçüsünü ifadə edir. Bütün bu
funksiyaların mütləq qiymətlərini təyin etmək mümkün deyil.
Bizə artıq iki funksiya məlumdur: daxili enerji U və entalpiya H.
H=U+pV.
Bu funksiyalardan kimyəvi reaksiyaların istilik effektlərinin analizində istifadə olunur.
Termodinamikada köməkçi funksiyalardan böyük əhəmiyyət kəsb edəni Helmhols
enerjisidir. Onun digər adı  izoxor-izotermik (F) potensialdır:
F=U-TS.
Bundan başqa, Gibbs enerjisi (G) də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Onu bir çox hallarda
“Gibbs sərbəst enerjisi”, “sərbəst entalpiya”, “izobar-izotermik potensial” adlandırırlar:
G=U-TS+pV və ya G=H-TS .
Aşağıdakı şəkildə U, H, F və G arasındakı əlaqənin sxemi göstərilmişdir (şək.1). Bu
funksiyaları əlavə olaraq termodinamik potensiallar da adlandırırlar.

Şəkil . U, H, F və G arasındakı əlaqənin sxemi
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F və G üçün olan tənlikləri müvafiq olaraq izoxor-izotermik və izobar-izotermik
şəraitlər üçün diferensiallasaq, aşağıdakı tənlikləri alarıq 4; 5:
dF  dU  TdS  SdT  dU  TdS ;
dG  dU  TdS  SdT  pdV  Vdp  dU  TdS  pdV  dH  TdS .
Sistemdə baş verən makroskopik proseslər üçün aşağıdakı tənlikləri yazmaq olar:
F  U  TdS ;
G  U  TdS  pdV  H  TdS .
Prosesin öz-özünə baş vermə mümkünlüyünü, həmçinin tarazlıq halını müəyyən etmək
üçün termodinamik potensialların dəyişməsini təyin etmək lazımdır (cədvəl).
Kimyəvi reaksiyanın öz-özünə baş veməsinin və tarazlığın əsas amili kimi entropiyadan
da istifadə etmək olar. İzolə olunmuş sistemdə S0 (U=0, H=0) olduqda, proses özözünə baş verir, S=0 olduqda isə, tarazliq halı yaranır. Lakin entropiya termodinamik
funksiya deyil və köməkçi  funksiyanın ümumi tənliyində iştirak etmir 7.
Cədvəl
Reaksiyanın öz-özünə baş vemə və tarazlıq şərtləri
Termod.
potensial

Termod.
potensialın
dəyişməsi

Tətbiq şərti

Öz-özünə
vemə şərti

U
H
F
G

U=Q-A
H=U+TS
F=U-TS
G=H-TS

V, S=const
P, S=const
V, T=const
P, T=const

U0
H0
F0
G0

baş

Tarazlıq şərti

U=0
H=0
F=0
G=0

Kimyəvi proseslər üçün G-nin hesablanması iki üsulla həyata keçirilir. I üsulda
aşağıdakı tənlikdən istifadə olunur 8:
G=H-TS.
Suyun əmələgəlməsi reaksiyası üçün G0-ni hesablayaq:
H2+1/2O2H2O(m).
“0” işarəsi reaksiyada iştirak edən bütün bütün maddələrin standart halını ifadə edir.
Məlumdur ki, suyun standart əmələgəlmə entalpiyası H=-285000 C/mol-dur.
Reaksiyada iştirak edən maddələrin standart entropiyalarının cədvəl qiymətləri
aşağıdakı kimidir:

SH0 2  126 C / mol  K ; SO02  205 C / mol  K ; SH0 2O  69,9 C / mol  K .
S 0reak .   j S 0 j   i S 0i tənliyindən istifadə edərək S0-i hesablayaq:

S0=69,9-(126+1/2.205)=-158,6 C/mol.K.

Onda
TS=-47262 C/mol
olar. Beləliklə,
G0=-285000-(-47262)=-238538 C/mol.
Mənfi qiymətin alınması onu deməyə əsas verir ki, standart şəraitdə reaksiya soldan
sağa doğru istiqamətdə gedir.
Kimyəvi reaksiyalar üçün G-nin hesablanmasının II üsulu digər reaksiyalar üçün
məlum olan G-nin qiymətlərinə görə hesablanmasıdır. Mürəkkəb maddələrin əmələgəlmə

46

Qorxmaz Hüseynov, Hüseyn İmanov, Sara Yasinova

Kimyəvi reaksiyaların başvermə mümkünlüyü və tarazlıq şərtlərinin təlim prosesində izahına dair

reaksiyaların tənliklərinə görə aparılan hesablamadır. Burada G-nin qiyməti prosesin keçdiyi
yoldan asılı deyil. Bu da, Hess qanunundan çıxan əsas nəticəyə daxildir. Maddələrin 1 molu
üçün Gibbs enerjisinin qiyməti standart Gibbs əmələgəlmə enrijisi olduğundan istənilən
kimyəvi reaksiyanın standart Gibbs enerjisinin dəyişməsi aşağıdakı kimi hesablanır 9, s.10:
Məsələn: qlükozanın oksidləşmə reaksiyası üçün standart Gibbs enerjisinin dəyişməsini
hesablayaq:
C6 H12O6  6O2  6CO2  6H2O(m) ,
0
G0  6GCO
 6GH0 2O( m)  GC06H12O6  6GO02 ;
2

G0  6(396,9)  6(238,1)  913,1  1885,2 kC / mol .
Göründüyü kimi, bioloji proseslərdə böyük miqdarda enerji ayrılır. Bu enerji birdən
deyil, hissə-hissə (porsiyalarla) ayrıldığı üçün orqanizmdə qızma müşahidə olunmur.
Standart şəraitlərdən fərqli temperaturlarda Gibbs sərbəst enerjisinin qiymətini
hesablamaq üçün 298 KT temperatur aralığında reaksiyada iştirak edən maddələrin istilik
tutumunun qiymətlərini bilmək lazımdır. Hesablama aşağıdakı kimi aparılır:
(2)
GT  HT  T ST .
Entalpiya və entropiya isə müvafiq olaraq aşağıdakı tənliklərlə təyin edilir:
HT  H

0
298

T



 c dT ;
p

298

c p
dT .
T
298
Onda bunları (2) tənliyində yerinə qoysaq, aşağıdakı tənliyi alarıq:
T
T
c
0
0
GT  H 298
 T S298
  c p dT  T  p dT .
(2 a)
298
298 T
T
ST  S298


T



Oxşar qaydada F-i də hesablamaq olar:
T
T
c
0
0
FT  U 298
 T S298
  cV dT  T  V dT .
298
298 T

(3)

G və F-dən praktikada istifadə etmək üçün aşağıdakı məsələləri bilmək vacibdir:
1. T=const olduqda G və F arasında nə kimi əlaqə vardır?

Məlumdur ki,
G=F+pV.
Kondensə olunmuş mühitdə (bərk və maye) gedən reaksiyalarda həcm dəyişikliyini
nəzərə almamaq (V=0) olar. Onda,
G=F.
Əgər reaksiyada qaz iştirak edirsə, onda onu ideal hesab etmək olar. Belə halda
G=F+RT.
=0 olduqda reaksiyada mol sayı dəyişmir və G=F olur.
2. Öz-özünə baş verən proseslərin termodinamik amillərindən hansı nəticələrə gəlmək
olar?
Əgər F0 və ya G0 olarsa, sistemdən xaricə enerji verilməsi qeyri-mümkündür.
Belə halda öz-özünə baş verən proses yalnız əks istiqamətdə mümküdür.
Əgər F0 və ya G0 olarsa, onda istiliyin ayrılması nəticəsində öz-özünə proses baş
verir. Lakin bir çox hallarda bu şərt daxilində reaksiya adi şəraitdə getmir. Məsələn, CO2-nin
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əmələgəlmə Gibbs sərbəst enerjisi – G0=-395,9 kC/mol-dur. Buna baxmayaraq, qrafit
oksigenlə 298 K temperatur və 1 atm. təzyiqdə qarşılıqlı təsirdə olmur. Reaksiyanın başlaması
üçün müəyyən qədər enerji və ya katalizator lazımdır.
3. F0 və ya G0 olarsa, proses baş verə bilərmi?
Belə halda, proses öz-özünə baş verə bilməz. Lakin xaricdən enerji sərf etdikdə prosesi
həyata keçirmək mümkündür. Məsələn, bitkilərin yaşıl yarpaqlarında günəş enerjisinin
təsirindən baş verən fotosintez prosesini misal göstərə bilərik. Canlı orqanizmlərdə baş verən
elə proseslər var ki, onların Gibbs sərbəst enerjisinin qiyməti müsbətdir. Lakin buna
baxmayaraq, bu reaksiyalar adi şəraitdə öz-özünə baş verir. Məsələn, saxarozanın qlükoza və
fruktozadan sintezi:
C6H12O6(qlük.)+ C6H12O6(fruk.)C12H22O11(sax.) +H2O
Bu reaksiyada G0=21 kC/mol-dur. Deməli, bu reaksiyanın adi şəraitdə öz-özünə baş
verməsi mümkün deyil. Orqanizmdə bu reaksiyanın öz-özünə baş verməsinin səbəbi
adenozintrifosfatın (ATF) adenozindifosfata və ortofosfat turşusuna (F) hidroliz etməsidir:
ATF+H2OADF+F;
G0=-50,4 kC/mol.
Alınmış ortofosfat turşusu qlükoza ilə aralıq məhsul – qlükoza-1-fosfat (qlükoza-1-F)
əmələ gətirir. Reaksiya iki mərhələdə gedir:
I. ATF+QlükozaQlükoza-1-F+ADF
G0=-29,4 kC/mol;
II. Qlükoza-1-F+FruktozaSaxaroza+F
G0=0.
Reaksiyanın ümumi tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar:
ATF+Qlükoza+FruktozaSaxaroza+ADF+F
G0=-29,4 kC/mol.
Belə qarşılıqlı təsir çoxlu bioloji proseslər üçün xarakterikdir.
4. Hansı hallarda H (və ya U) öz-özünə baş verən prosesin əsas amili hesab olunur?
Ümumi halda G (və ya F) öz-özünə baş verən prosesin əsas amilidir. Belə ki,
G=H-TS (və ya F=U-TS).
S=0 olduqda (izoentropiya şəraiti) G=H (və ya F=U) olur. Bu halda H (və ya
U) öz-özünə baş verən prosesin əsas amili hesab olunur və bu zaman ekzotermik reaksiyalar
öz-özünə baş verir (H0, U0).
5. Hansı hallarda S öz-özünə baş verən prosesin əsas amili hesab olunur?
Deməli, G=H-TS (və ya F=U-TS) tənliyində istilik effekti nəzərə alınmadıqda
(H=0 və ya U=0) G=-TS (və ya F=-TS) olur. Belə halda S öz-özünə baş verən
prosesin əsas amili hesab edilir. Bu zaman maddələrin parçalanması, destruksiyası və
dezaqreqasiyası hesabına entropiya artır (S0).
6. Ekzotermik reaksiyaların (H0 və ya U0) öz-özünə baş vermə şəraiti necədir?
Bunu müəyyən etmək üçün izobar şəraitdə (H0) baş verən ekzotermik reaksiyanı
nəzərdən keçirək. Belə şəraitdə reaksiyanın öz-özünə baş vermə şəraiti Gibbs sərbəst
enerjisinin (G=H-TS) işarəsi ilə müəyyən edilir.
G-nin işarəsinin S-dən asılı olaraq necə dəyişdiyini nəzərdən keçirək:
1) Əgər S0 olarsa, onda G=H-TS0 olur. Proses öz-özünə baş verir;
2) Əgər S=0 olarsa, onda G=H-TS0 olur. Proses öz-özünə baş verir;
3) Əgər S0 olarsa, onda G=H-TS-in işarəsi TS mütləq kəmiyyətindən asılı olur:
a) HTS olduqda G0 olur. Proses öz-özünə baş verir;
b) H=TS olduqda G=0 olur. Tarazlıq halı yaranır;
c) HTS olduqda G0 olur. Proses düzünə istiqamətdə getmir.
Beləliklə, ekzotermik reaksiyalar entropiyanın müəyyən həddə kimi azalması şərtində
baş verir. Məsələn, quruluşəmələgəlmə və əlavə rabitələrin yaranması proseslərində
entropiyanın azalması müşahidə edilir. İzoləolunmuş sistemlərdə öz-özünə baş verən
proseslərdə daha çox istilik effekti müşahidə olunduqda entropiya azala bilər.
48

Qorxmaz Hüseynov, Hüseyn İmanov, Sara Yasinova

Kimyəvi reaksiyaların başvermə mümkünlüyü və tarazlıq şərtlərinin təlim prosesində izahına dair

7. Hansı şəraitdə endotermik reaksiyalar (H0) öz-özünə gedə bilər?
Bunu müəyyən etmək üçün izobar şəraitdə baş verən kimyəvi reaksiyanı nəzərdən
keçirək: H0. Belə halda, reaksiyanın öz-özünə baş vermə şəraiti Gibbs enerjisinin (G)
işarəsi ilə müəyyən edilir:
a) Əgər S0 olarsa, onda G mütləq kəmiyyətdən (TS) asılı olaraq mənfi və ya
müsbət qiymət ala bilər. Məsələn: HTS olduqda G0 olur və reaksiya öz-özünə baş
verir; H=TS olduqda, G=0 olur və tarazlıq halı yaranır; HTS olduqda G0 olur və
reaksiya öz-özünə baş vermir;
b) S=0 olduqda, G=H-TS0 olarsa, belə halda reaksiya öz-özünə düzünə
istiqamətdə gedə bilməz;
c) S0 olduqda, G=H-TS0 olarsa, reaksiya öz-özünə düzünə istiqamətdə gedə
bilməz.
Beləliklə, aydın olur ki, endotermik reaksiya yalnız entropiyanın qiyməti artdıqda özözünə gedə bilər. Məsələn, parçalanma, destruksiya, dezaqreqasiya proseslərini misal
göstərmək olar.
8. Kimyəvi reaksiyalarda temperaturun artması U, H, S, G və F parametrlərinə
necə təsir edir?
U və H-ın temperaturdan asılılığı Kirxhoff tənlikləri ilə müəyyən edilir:
0
HT  H298
 cP (T 298) ;
0
UT  U298
 cV (T 298) .
S-in temperaturdan asılılığı aşağıdakı tənliklə ifadə olunur:
T
0
.
ST  S298
 cP ln
298
Buradan aydın olur ki, temperatur artdıqda cV 0 olursa, U artır, cV 0 olduqda, U
azalır. cV =0 olarsa, U kəmiyyəti temperaturdan asılı olmur. H və S-ın də dəyişməsi
buna oxşardır.
G və F-in temperaturdan asılılığı aşağıdakı tənliklərlə ifadə olunur:
T
T
c
0
GT  H 298  T S   cP dT  T  P dT ;
298
298 T

0
FT  U 298
 T S 

T



298

cV dT  T

T

cV
dT .
298 T



G və F-in temperaturdan asılılığı əsasən, entropiya dəyişikliyi ilə müəyyən olunur.

Çünki yuxarıdakı tənliklərdə sonuncu iki toplananlar çox kiçik qiymətlər aldığı üçün bəzi
hallarda nəzərə alınmır. S0 olduqda, G və F-in qiyməti artır, S0 olduqda azalır, S=0
olduqda isə, onlar temperaturdan asılı olmur.
Pedaqoji təcrübələrdən 1 məlum olur ki, dərsdə sualların qarşıya qoyulması və onların
elmi əsaslarla dəqiq izahı dinləyicilərin diqqətini və müzakirə marağını artırır. Tədris
prosesində yeni və geniş materiallar əsasında mövzuların izahı dərsin canlı və maraqlı
keçməsini təmin edir. Hər bir prosesin canlı aləmlə və ətraf mühitlə əlaqələndirilməsi isə
tədris materialının dərindən mənimsənilməsinə səbəb olur.
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Məktəbəqədər təhsildə uşaqların
musiqi tərbiyəsinin məzmun
xüsusiyyətləri
Annotasiya. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların musiqi tərbiyəsinin
məzmunu və formalaşdırılması yollarından bəhs edilir. Burada uşaqların musiqi
tərbiyəsinin məktəbəqədər yaş dövründən başlanmasının əhəmiyyətinin, onların
musiqi təhsili ilə bağlı qarşıda duran vəzifələrin müəyyən edilməsinə səy göstərilmiş, təcrübi işdə uşaqların musiqi fəsliyyətinin müxtəlif növləri şərh
edilmişdir. Musiqinin köməyi ilə uşaqların maraq və qabiliyyətləri, mənəvi
ehtiyac və tələbatlarının formalaşması, emosional və intellektual inkişafın
təmin olunması məsələlərinə də elmi yanaşma və münasibətlərdən bəhs olunmuşdur. Göstərməliyik ki, məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsinin vacibliyi ona əsaslanır ki, sistemli təhsilin bu ilk pilləsi uşaqların
musiqi təcrübəsinin ilk mənbəyidir. Burada musiqi cahəsində aparılan işlər
uşaqların təlim-tərbiyəsində ilk və əhəmiyyətli yer tutur, ümumən uşağın bu
dövr həyatında böyük bir hissəni təşkil edir. Belə bir baxımdan müasir məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsi, onun məzmunu, həyata keçirilməsi yol və vasitələrinin öyrənilməsi, bu sahə üzrə pedaqoji kollektivin
işinin düzgün istiqamətləndirilməsi həmişə aktual görünür. Məqalədə məktəbəqədər
müəssisələrdə uşaqların musiqi tərbiyəsini formalaşdırmaq, bu prosesi optimal
şəkildə həyata keçirmək üçün diqqət yetirilməsi zəruri olan cəhətlər araşdırılmışdır.

Content features of music education of children
in preschool education
Abstract. The article discusses the content and ways of formation of music
education of preschool children. Efforts were made to determine the importance
of starting children's music education from preschool age, the tasks ahead in
connection with their music education, and various types of children's music
were explained in the experimental work. Scientific approaches and attitudes
to the interests and abilities of children with the help of music, the formation of
spiritual needs and requirements, ensuring emotional and intellectual development
were also discussed. It should be noted that the importance of music education
of children in preschool institutions is based on the fact that this first stage of
systematic education is the first source of children's musical experience. The
work carried out here in the field of music occupies the first and most important
place in the education of children, and in general is a large part of the child's
life at this time. From this point of view, the education of children's music in
modern preschool institutions, the study of its content, ways and means of implementation, the correct direction of the work of the teaching staff in this area
always seems relevant. The article examines the aspects that need to be
considered in order to form the musical education of children in preschool institutions and to carry out this process optimally.

Особенности содержания музыкального воспитания
детей в дошкольном образовании
Aннотация. В статье рассказывается о содержании и способах формирования
музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Здесь cделаны
попытки определить значение музыкального воспитания детей в дошкольном
возрасте, предстоящие задачи, связанные с их музыкальным образованием.
В практическом плане были описаны различные виды музыкального воспитания детей. В ней были рассмотрены вопросы формирования интересов
и способностей, духовных потребностей, обеспечения эмоционального и
интеллектуального развития детей с помощью музыки. Следует отметить,
что необходимость музыкального воспитания детей в дошкольных учреждениях основана на том, что этот первый уровень системного образования
является первым источником музыкального опыта детей. Проводимая
работа в этой сфере занимает первое и важное место в обучении и
воспитании детей, так как в целом этот период является большой частью
жизни ребенка. С такой точки зрения, в современных дошкольных учреждениях всегда актуально музыкальное воспитание детей, изучение его содержания, способов и средств реализации, правильное направление работы
педагогического коллектива в этой сфере. В статье также исследованы
аспекты, на которые необходимо обратить внимание для формирования
музыкального воспитания детей в дошкольных учреждениях, оптимального
осуществления этого процесса.
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Uşaqlarda qabiliyyətlərin ilk əlamətləri
özünü hələ məktəbəqədər yaşlarda büruzə
verir (musiqi duyumu, rəsm, rəqs və b.). Onları vaxtında aşkara çıxarmaq və inkişafı üçün
qayğı göstərmək vacibdir. Bu dövrdə emosional
sahənin psixoloji aspektləri çox əhəmiyyətlidir.
Emosiyalara aid tədqiqatlarda ekspressiv komponentin öyrənilməsinə xüsusi diqqət verilir.
Emosiyaların başlıca ifadə vasitələri nitq, mimika, pantomimika, jestlər, vokalizasiyadır.
Onun aşağıdakı funksiyaları vardır:
1. Qiymətləndirmə
2. Təhrik etmə (motivləşdirmə)
3. Tənzimetmə və dezorqanizasiya (pozma)
4. Tormozlama və ya möhkəmləndirmə
5. Sezmə, qabaqlama funksiyaları.
Emosiyalar qavrayış, təfəkkür və fəaliyyəti
orqanizə edir. Uşaqlarda emosiyanı inkişaf
etdirmək üçün ən yaxşı vasitə kimi musiqini
göstərmək olar. Çünki musiqi vasitəsi ilə
insanın daxilinə, onun esmosional durumuna
təsir etmək asan olur. Buna görə də musiqi
mədəniyyəti şəxsiyyətin, bir çox strukturunun
(hissi mədəniyyət, emosional sahə və s.) inkişaf
etdirilməsində əvəzsiz rol oynayır.
Emosiyaların yaranması kiməsə qarşı olan
hisslərdən yaranır və inkişaf edir. Məktəbəqədər
yaşlı uşaqların tərbiyə edilməsi zamanı müsbət
emosiyaların və eyni zamanda uşaqda çatışmayan emosiyaların korreksiya edilməsi əsas
məsələlərdən biridir.
Musiqi tərbiyəsi musiqiçi hazırlamaq, tərbiyə
etmək deyil, əksinə, insanın tərbiyə olunmasıdır.
Müxtəlif incəsənət növləri insana spesifik vasitələrlə təsir göstərir. Musiqi uşağa çox erkən
vaxtlardan təsir imkanlarına malik olur. Musiqi
estetik tərbiyənin çox zəngin və təsirli vasitələrindən biridir. Musiqi insanın zövqünü formalaşdırır, hisslərini tərbiyə edir. Musiqi böyük
emosional təsir gücünə malikdir.
Müasir tədqiqatlar sübut edir ki, musiqi
qabiliyyətinin inkişafı, musiqi mədəniyyətinin
əsaslarının formalaşdırılması, bir sözlə uşaqların
musiqi tərbiyəsi məktəbəqədər yaş dövründən
başlamalıdır.
Respublikamızın məktəbəqədər müəssisələrində musiqi məşğələlərinin təşkili üzrə aparılan işləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq
olar:
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1. Azərbaycan musiqisinin müxtəlif janrlarından olan nümunələri dinlənilərək, onların
mövzusu, emosional məzmunu, tempi, ritmi,
dinamik çaları təntənəli, şən, sakit, qəmli,
qəhrəmani əzmi, cəld, oynaq xarakteri aydınlaşdırılmalıdır.
2. Musiqili ritmik hərəkətlərin ifası zamanı
Azərbaycan xalq musiqisinin ritminə uyğun
yerində addımlamağı, əl çalmağı, qaçmağı və
müxtəlif rəqs elementlərini yerinə yetirməyi
öyrətmək lazımdır [2, s.615].
Uşaqlarda musiqiyə meyl və qabiliyyətlərin
inkişafı onun ümumi inkişafının üzvi bir hissəsidir. Bu zaman uşaqlarda emosional aləm
formalaşır, bu sahəyə aid idraki qüvvələri təkmilləşir, həyatın, təbiətin, incəsənətin gözəlliklərinə baxışları yaranır və zənginləşir. Uşağın
emosiyası, marağı, zövqü məhz musiqi mədəniyyətinə qoşulmaqla yüksək məzmun xüsusiyyəti qazanır. Bütün bunlar föstərir ki,
hələ məktəbəqədər yaş dövründən uşaqlarda
musiqi mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün
şəraitin yaradılması olduqca vacibdir.
Professor Fərahim Sadıqov uşaq bağçalarında musiqinin, musiqili oyunların vacibliyini
xüsusi vurğuluyaraq yazır: “Məktəbəqədər
müəssisələrdə...musiqili oyunların əhəmiyyətini
xüsusi ilə dəyərləndirmək lazımdır. Ona görə
ki, musiqili-hərəkətli oyunlar uşağın hisslərinə
qüvvətli təsir göstərir, bədii emosional duyğularını formalaşdırır, vərdişlərini cilalayır,
təfəkkürünü genişləndirir. Oyun uşaqlar üçün
hər şeydir-təlimdir, əməkdir, tərbiyənin ən
təsirli vasitəsidir. Oyun böyüməkdə olan orqanizmin əsas tələbidir. Elə uşaq bağçasında
musiqili-didaktik oyunlar hazırlayıb keçirmək
də bu vacib tələbdən irəli gəlir” [3, s.51].
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların musiqi tərbiyəsi üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi vacib hesab olunur.
1. Musiqi fəaliyyətinin müxtəlif növləri
üzrə uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi;
2. Musiqi tərbiyəsinin məzmunundan asılı
olaraq seçilmiş vəzifənin uğurlu həlli üçün
ilk əvvəl musiqi fəaliyyətinin təşkili formaları,
təlimin metod və priyomlarını, istifadə olunacaq
repertuarın və s. əhəmiyyətinin nəzərə alınması.
Tədqiqatlar göstərir ki, uşaqların musiqi
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təliminin əsasında aşağıdakı nəzəri məsələlər
durur:
1. Musiqi nəzəriyyəsinin elementar əsasları
2. Musiqi janrları və üslubları
3. Musiqi formaları
4. Musiqi ifaçılığı. Xor. Orkestr
Uşaqların musiqi tərbiyəsinin metodikası
aşağıdakı həlli vacib məsələlərin yerinə yetirilməsini tələb edir:
1. Uşaqların musiqi qabiliyyətlərinin və musiqi– estetik düşüncəsinin inkişafı metodikası.
2. Uşaqların musiqi fəaliyyətinin növ və
xüsusiyyətləri.
3. Uşaqların musiqi fəaliyyətinin təşkili
formaları.
4. Musiqinin uşaq baxçasının və ümumtəhsil
məktəbinin gündəlik həyatına daxil olması.
5. Ailədə musiqi tərbiyəsi.
6. Uşaqların musiqi tərbiyəsi üzrə pedaqoji
kollektivin fəaliyyəti [4, s.23].
Yetişən nəslin musiqi fəaliyyətinin inkişafının təhsilləndirici sahəsinin başlıca məqsədi
musiqini emosional şəkildə qavrama qabiliyyətini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Uşaqların
musiqi üzrə səviyyəsinin inkişafı musiqi məşğələlərində formalaşır, müstəqil olaraq musiqi
fəaliyyəti prosesində yaradıcılıq imkanları üzə
çıxır. Əgər uşaq öz təşəbbüsü ilə böyük həvəslə
oxuyursa, digər uşaqlarla birlikdə xora gedirsə,
musiqi alətlərində çalırsa, rəqs etməyi bacarırsa,
deməli, uşağın musiqi üzrə inkişafının yüksək
səviyyədə olduğunu söyləmək olar.
Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqların
musiqi təlimi prosesində iki çox mühüm vəzifənin yerinə yetirilməsi vacibdir:
- yetişən nəslin bədii-musiqi fəaliyyətini
inkişaf etdirmək qayğısına qalmaq;
- uşaqların musiqi incəsənətinə qoşulmasına
şərait yaratmaq.
Musiqi tərbiyəsi estetik tərbiyənin mühüm
vasitəsi kimi məktəbəqədər yaşlı uşaqların
hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.
Məhz təhsil prosesində uşaqların müxtəlif
növ musiqi fəaliyyətinin əsası qoyulur, onların
musiqi mədəniyyətinin formalaşması imkanları
yaranır ki, bu da uşağın doğulduğu ilk günlərdən
musiqi tərbiyəsi işinin necə bir aktuallıq kəsb
etdiyini təsdiq edir.
Bir cəhəti də qeyd edək ki, uşağın musiqi

üzrə fərdi inkişafını kollektiv məşğələlərə
qarşı qoymaq, onun üstünlüyünü hər vəchlə
müdafiə və təqdir etmək olmaz. Bu, pedaqoji
cəhətdən yanlış bir üsul, mövqedir. Əksinə,
uşağın fərdi fəaliyyəti ilə kollektiv fəaliyyəti
birləşdirmək, uzlaşdırmaq, məhz kollektivdə
fərdi – diferensial yanaşma nümayiş etdirmək,
müxtəlif səviyyəli mürəkkəb tapşırıq və çalışmalarla uşağın əhatə olunmasına nail ola bilmək, imkan və qabiliyyətlərin inkişafı üçün
zəmin yaradar.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların musiqi təhsilininin məzmununa aid bu göstərilənləri
planlaşdırmalı olsaq, bağça yaşı dövrünün
müxtəlif illəri üzrə uşaqların intellektual
bacarığı və şəxsi keyfiyyətlərinin təxmini konturunu necə deyərlər, cızmaq olar. Uşaq musiqi
sənəti üzrə zəruri bacarıq və vərdişlərini məhz,
bağça yaşında əldə edir ki, bu da uşağın müxtəlif növ yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmasına
imkan yaradır.
Konkret olaraq, uşaqlarda həyatın müxtəlif
illərinə aid musiqi tərbiyəsi bacarıqlarını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
Həyatın 4-cü ilində:
- Musiqi əsərlərini axıra qədər dinləmək;
- Tanış mahnıları öyrənmək;
- Səsi yüksəkliyi üzrə fərqləndirmək (oktavalar dairəsində);
- İfa zamanı geridə qalmamaq və biri-birini qabaqlamaq, digərlərini dalda qoymaq;
- Rəqslər üzrə hərəkətləri düzgün yerinə
yetirmək, digər iştirakçı ilə dövrə vurmaq,
musiqinin altında öz əşya və geyimi ilə düzgün
hərəkət etmək;
- Uşaq musiqi alətlərini adlandıra və fərqləndirə bilmək;
- 4 yaşdan 5 yaşa qədər olan dövr (məktəbəqədər yaşın orta yaş dövrü) üzrə musiqi
tərbiyəsi bacarıqları;
- Melodiya üzrə mahnını bilmək;
- Səsin ucalığını fərqləndirmək (birinci və
yeddinci pillələr arasındakı fasilə, birinci pillə
ilə altıncı pillələr arasındakı fasilə);
- Səsini uzadaraq oxumaq, sözü dəqiq söyləmək, birlikdə başlamaq və birlikdə qurtarmaq;
- Musiqini xarakterizə edən hərəkətləri yerinə yetirmək;
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ləşdirməyi bacarmaq, oyunlarda obrazlı hərəkətlərin müxtəlif variantlarını düşünüb hazırlamaq;
- Uşaq musiqi alətlərində çox da mürəkkəb
olmayan mahnı və melodiyalar ifa etməyi bacarmaq.
Bütün bu deyilənlər, uşaqların dinləmək
və ifa etmək mədəniyyətini inkişaf etdirir, bu
istiqamətdə qavrayışlarını möhkəmləndirir.
Belə bir cəhət uşaqlarda konsert proqramlarına
meyl yaradır, musiqili teatra həvəsləndirir,
klassik musiqiyə, xalqın musiqi yaradıcılığına,
bəstəkarların yaradıcılığına sevgi və məhəbbət
hissi yaradır.

- Rəqs üzrə hərəkətləri yerinə yetirmək,
birlikdə dövrə vurmaq və s.
- Əşyalarla davranmağı bacarmaq (kukla,
oyuncaqlar və s);
Həyatın 6-cı ilində musiqi tərbiyəsi üzrə
bacarıqlar:
- Musiqi əsərlərinin janrlarını fərqləndirmək
(marş, rəqs, mahnı), musiqi alətlərinin səsini
fərqləndirmək (fortepiano, skripka və s.)
- Oxuyanda gərgin olmamaq, asan, ifadəli
səsə malik olmaq, mahnını vaxtında başlamaq
və vaxtında qurtarmaq, musiqi alətlərinin müşayəti ilə oxumaq;
- Musiqinin dinamikası və xarakterinə
uyğun olaraq ritmik hərəkətlər etməyi bacarmaq;
- Mahnının məzmununu müstəqil şəkildə
səhnələşdirmək, hərəkət etməyi bacarmaq,
yallı və süjetli rəqsləri ifa edə bilmək;
- Zərbli musiqi alətləri səsləndirilən melodiyalar altında tək, yaxud çox da böyük olmayan qrup halında oynamaq.
Həyatın 6-cı ilində musiqi tərbiyəsi üzrə
bacarıqlar:
-Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnin
sözlərini və melodiyasını öyrənmək;
- Dinlənilən əsərin janrını müəyyənləşdirmək
və hansı alətlərdə ifa olunduğunu bilmək;
- Fərdi və kollektiv şəkildə oxumağı bacarmaq, müşayətlə və müşayətsiz ifa etmək;
- Musiqinin xarakterinə uyğun olaraq ifadəli
və ritmik hərəkət etmək;
- Rəqsə aid hərəkətləri düzgün yerinə yetirmək;
- Rəqslə müşayət olunan mahnını səhnə-
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Azərbaycan dili və ədəbiyyat
dərslərində İKT-dən istifadə
metodlarıına dair
Annotasiya. Azərbaycan dili və ədəbiyyatin tədrisində interaktiv
metodlarının tətbiqi müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinə yeni tələblər
qoyur. Müəllimlər dərs formasını seçərkən şagirdlərin marağını
nəzərə almalı, İKT-dən istifadə etmək bacarıqları yüksək səviyyədə
olmaları üçün texniki təminatı lazımi materiallarla zənginləşdirməli,
dərsə yaradıcı yanaşmalı, məzmun standartlarına əsasən dərsin
məqsədini müəyyənləşdirməli, şagirdlərin biliyi tədqiqat yolu ilə
əldə etmələri üçün interaktiv təlim prosesi qurmalıdırlar. Bunun
üçün müəllimin İKT-dən istifadə etmək bacarığı yüksək olmalıdır.
Həm də bu texniki təminatı lazımi materiallarla zənginləşdirməyi
bacarmalıdır.

In Azerbaijani language and literature classes
on methods of using ICT
Abstract. The application of interactive methods in the teaching
of the Azerbaijani language and literature places new demands on
the level of professionalism of teachers. Teachers should take into
account the interests of students when choosing a form of
instruction, enrich the technical support with the necessary materials
for a high level of ICT skills, take a creative approach to the
lesson, define the purpose of the lesson according to content standards, and establish an interactive learning process. For this, the
teacher must have a high ability to use ICT. It must also be able to
enrich this technical support with the necessary materials.

К методам использования ИКТ на уроках азербайджанского языка и литературы
Aннотация. Применение интерактивных методов в обучении
азербайджанскому языку и литературе предъявляет новые
требования к профессионализму учителей. Учителя должны
учитывать интересы учеников при выборе формы обучения,
обогащать техническую подержку необходимыми материалами,
чтобы иметь высокий уровень владения ИКТ, творчески подходить к уроку, определять цель урока в соответствии со
стандартами содержания, установить интерактивный процесс
обучения для учеников, чтобы они могли приобретать знания
посредством исследования. Для этого учитель должен обладать
высокими навыками использования ИКТ. Он также должен
иметь возможность дополнить эту техническую поддержку
необходимыми материалами.
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Elm və texnikanın sürətli inkişafı cəmiyyətdə
informasiya bolluğu yaradır, həm də onları
məzmun və əhəmiyyətlilik baxımından çevik
şəkildə dəyişkən edir. Bu səbəbdən fakt və
məlumatların yaddaşda mühafizə edilməsinə
əsaslanan təlim texnologiyaları aktual bir problem olaraq pedaqoq və psixoloqların müzakirə
obyektinə çevrilir. Yaddaşa əsaslanan təhsilin
dövrün tələblərinə cavab vermədiyi aydınlaşdıqca problemli təhsilə keçid daha geniş vüsət
alır. Təlimin təşkilinə verilən yeni tələblər
lazım olan informasiyaları əldə etmək, onlardan
düzgün istifadə etməklə problemin həllinə
nail olmaq bacarıqlarını gerçək nailiyyət və
yüksək təlim nəticəsi kimi müəyyənləşdirir.
Bu təlim texnologiyası idraki fəaliyyətləri,
tədqiqatçılıq bacarıqlarını, ictimai vərdişləri
və maraqların düzgün istiqamətləndirilməsini
ön plana çəkir. Göstərilən bacarıq və vərdişlərin
formalaşmasında İKT-nin geniş imkanlarından
düzgün istifadə ölkədə aparılan təhsil siyasətinin tərkib hissəsidir. Problemin həllinə nail
olmaq üçün sinif otağını tərk etmədən, ən
son məlumat mənbələrinə daxil olmaqla lazımi
informasiyanı əldə etmək imkanını məhz İKT
verir. Əldə olunmuş məlumatları emal etmək,
onlardan düzgün yararlanaraq problemin həllinə
doğru irəliləmək idraki bacarıqları inkişaf
etdirir. Təlimin yeni yanaşmalar baxımından
təşkili şagirdlərin vəzifələrini köklü şəkildə
dəyişir. Belə ki, şagirdlər informasiyaları yaddaşda mühafizə edənlərdən, həmin informasiyaların istifadəçilərinə çevrilirlər. Onlar konkret problemi həll etmək üçün lazım olan informasiyaları əldə edir, onlardan düzgün
istifadə etməklə problemin həllinə nail olurlar.
Bu təlim texnologiyası idraki fəaliyyətləri,
tədqiqatçılıq bacarıqlarını, ictimai vərdişləri
və maraqların düzgün istiqamətləndirilməsini
ön plana çəkir. Yeni təlim texnologiyalarının
reallaşma imkanlarının genişlənməsi İKT-ni
mühüm təlim vasitəsi kimi təqdim edir. İKT
cəmiyyətin inkişafına müsbət təsir etmək imkanlarına malik olan mühüm bir vasitədir. O,
dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları,
iqtisadi-biznes və sosial sektorlarla yanaşı,
həm də elm, təhsil, mədəniyyət sahələri və
insanların gündəlik həyatına öz təsirini göstərir.
Bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan

Pedaqogika
ölkələr İKT-nin tətbiqi nəticəsində böyük nailiyyətlər əldə etmişlər və beləliklə, də dünya
mədəniyyətinin gələcəyinə aparan yolun İKTnin cəmiyyətdə geniş tətbiqindən keçdiyi artıq
heç kimdə şübhə doğurmur. Dünya təcrübəsi
açıq-aydın göstərir ki, İKT-nin geniş tətbiqi
ölkənin ümumi sosial-iqtisadi inkişafına təkan
verir və o, yoxsulluğun azaldılması üçün təsirli
vasitələrə malikdir. Buna görə də inkişafı gücləndirmək məqsədilə ölkə potensialından istifadə etmək üçün hər bir ölkənin öz milli İKT
strategiyasının işlənib hazırlanması həlledici
əhəmiyyət daşıyır. Ümumiyyətlə, XX əsrin
son on illiyindən başlayaraq, İKT cəmiyyətin
inkişafına təsir edən ən vacib amillərdən birinə
çevrilmişdir. Hazırda respublikanın İKT sənayesi nisbətən gəncdir və texnologiya həvəskarı olan sahibkarlar tərəfindən inkişaf etdirilir. Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin islahatları ilə bağlı ən aktual məsələlərdən biri İKT tətbiq etməklə təhsilin idarə
olunmasının təkmilləşdirilməsidir. Bu sırada
təhsildə İKT-nin tətbiqi sahəsində yerli özünüidarə və dövlət orqanlarının fəaliyyətini
tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, təhsil sahəsində effektiv idarəetmə
üçün zəruri olan və bu sahənin vəziyyətini
xarakterizə edən elektron məlumat bazası sistemi hazırlanıb tamamlanması xüsusi diqqət
tələb edir. Həmçinin, ölkənin təhsil sisteminin
yüksək İKT bilik və bacarıqlarına malik pedaqoji və inzibati kadrlarla təminatının müasir
standartlar səviyyəsinə çatdırılması təxirəsalınmaz məsələ kimi qarşıda durur.
Müəllim dərs formasını seçərkən şagirdlərin
marağını nəzərə almalıdır. Bu gün məktəbdənkənar mühitdə mövcud informasiya vasitələrindən fəal istifadə edən şagird dərsdə
onlar üçün maraqlı olanları görmək istəyir.
Bunun üçün müəllimin İKT-dən istifadə etmək
bacarığı yüksək olmalıdır. Fəal təlimdən istifadə
etməklə dərslərin yeni təlimə uyğun qurulması
müəllim və şagird fəaliyyətinin səmərəsini
artırır. Nəticədə, şagirdlərdə müstəqil düşünmə
bacarığı, başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşma,
məntiqi təfəkkürün inkişafı, çeviklik, hadisələri
təhlil etmə, müqayisə aparma, nəticə çıxartmaq,
keçmiş mövzu ilə yeni mövzunun əlaqələndirilməsi, ədəbi faktları ardıcıllıqla izləmək,
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dövrlər üzrə müqayisə, tədqiqat aparmaq,
mövzunun yeri və rolunun nədən ibarət olunduğunu mənimsəmək kimi bacarıqlar formalaşır. Müəllim mövzuya uyğun resursları seçməlidir ki, bu resursların da rəngarəngliyi
dərsin maraqlı keçməsinə, qarşıya qoyulan
məqsədə nail olmağa imkan yaradacaqdır.
Belə dərslərdə, həmçinin digər texniki təminatların olması dərsin səmərəliliyini artırır.
Müəllim dərsə yaradıcı yanaşmalıdır, məzmun
standartlarına əsasən dərsin məqsədini müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman öyrədici, inkişafetdirici, tətbiqedici funksiyalar nəzərə alınmalıdır. Müasir dərs demokratik prinsiplərə
söykənməli, bütün hallarda məqsədin düzgün
müəyyən olunması və məzmunun, formanın
ona uyğun seçilməsi vacibdir. Pedaqoji prosesdə
müəllimin rolu dəyişir, o, daha çox bələdçi
rolunu oynayır, fəal-interaktiv təlimə üstünlük
verir, əyani vəsaitlərdən geniş istifadə etməyə
çalışır, dərslərini daha maraqlı qurur. Bu səbəbdən də şagirdlərin təlimə marağı artır,
təlim materialları daha yaxşı mənimsənilir,
məktəbin səmərəli idarə edilməsi asanlaşır,
nəticədə təhsilin keyfiyyəti yüksəlir. Şagirdlərin
irəliləyişləri, əldə etdiyi nailiyyətləri müəllimlərin fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricisi
kimi qiymətləndirilir.
Ana dili və ədəbiyyatın öyrənilməsində interaktivlik dedikdə, sadəcə obyektlərin qarşılıqlı
təsir prosesi deyil, şagirdlərin tədqiqat xarakteri
daşıyan xüsusi təşkil olunmuş idrak fəaliyyəti
başa düşülməlidir. İnteraktiv metodlara ədəbiyyatın tədrisinin elə metodları aid edilir ki,
onlar şagirdlərin dərslik materialı (mənbələr,
sənədlər, xəritələr, illüstrasiyalar, tədqiqatçıların
ziddiyətli fikirləri, səs yazıları, video materialları) ilə, eləcə də ətraf aləmin reallıqları və
təzahürləri ilə (rollu oyunların, müxtəlif hüquqi
və münaqişəli vəziyyətlərin müzakirəsinin,
layihələrin tərtibinin, müsahibələr aparılmasının
və s. köməyi ilə) sərbəst iş prosesini təmsil
edir, nəticədə onlara əsasən şagirdlərdə yeni
biliklər yaranır. Hazır proqramlardan istifadə,
MS Office proqramları (Word, Power Point,
Microsoft Publisher) ilə, elektron dərsliklə,
internet resursları ilə işləmək onlarda dərsə
marağı daha da artırmağa, yaradıcılığa doğru
həvəslə addımlamağa səbəb olur. Beləliklə,

interaktiv təlim metodları – müəllimin iştirakı
ilə şagirdlərin müxtəlif informasiya mənbələri
və ya bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyət prosesində
yeni biliklər əldə etməyə imkan verən təlim
üsullarının və dərs formalarının məcmusudur.
Bu qayda ilə qazanılan biliklər şagirdlərin
yaddaşında uzun müddət qalır və onlar tərəfindən hər hansı bir təcrübə kimi istifadə
olunur. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisində interaktiv metodlarının tətbiqi müəllimin
peşəkarlıq səviyyəsinə yeni və kifayət qədər
yüksək tələblər qoyur. Müəllimlər dərs formasını seçərkən şagirdlərin marağını nəzərə
almalı, İKT-dən istifadə etmək bacarıqları
yüksək səviyyədə olmaları üçün texniki təminatı
lazımı materiallarla zənginləşdirməli, dərsə
yaradıcı yanaşmalı, məzmun standartlarına,
əsasən dərsin məqsədini müəyyənləşdirməli,
şagirdlərin biliyi tədqiqat yolu ilə əldə etmələri
üçün interaktiv təlim prosesi qurmalıdırlar.
Hazır multimediya vasitələrindən, elektron
vəsaitlərdən, zəngin illüstrasiya, cədvəllər,
müəllimlərin mikrofonla hazırladıqları imla
mətnlərə-audio imlalara əsaslanan müxtəlif
qrammatik tapşırıqlar, animasiya, video fraqmentlərdən istifadə etmək olar. İnternet şəbəkələrindən istifadə edərək humanitar fənlərin
tədrisini genişləndirmək və rəngarəng etmək
olar. İnternetdən məqsədyönlü istifadə ilə şagirdlər üçün maraqlı məlumatlar, şəkillər,
sxemlər, fotoşəkillər, audio-video fraqmentlər
təqdim etmək olar.
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri
dərs hazırlayarkən üzləşdikləri problemlər şagirdlərin dərsliklə, bədii mətnlərlə bərabər,
elmi, elmi-kütləvi mətnlər üzrə tapşırıqların
hazırlanmasında daha çox yaranır. Yeni pedaqoji
və İKT texnologiyalarından istifadə müəllimşagird münasibətlərinə müsbət təsir edir, münasibətlərin genişlənməsinə və şagirdlərin sərbəst çalışmalarına şərait yaradır. İKT-dən istifadə tədris vaxtına qənaət etməyə imkan yaradır.
Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan dili
və ədəbiyyatının tədrisinin təşkili üçün yararlı
ola bilən bir çox internet saytları mövcuddur
və onların sayı hər gün artmaqdadır. Odur ki,
tədris zamanı istənilən mövzu ilə bağlı axtarışların aparılmasını təmin edən müvafiq
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dırmaların səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi
baxımından çox əhəmiyyətlidir.

saytları tapmaq mümkündür. Aşağıda göstərilən
internet səhifələri təlimin təşkilində şagirdlərə
yararlı ola bilərlər:
www.Google.az <http://www.Google.az>
www.Azerbaijan.aznet.orq<http://www.A
zerbaijan.aznet.orq>
www.diskografiya.aznet.orq<http://www.
diskografiya.aznet.orq>
www.kitabxana.orq <http://www.kitabxana.orq>
www.tehsil.20m.com <http://www.tehsil.20m.com>
www.t.q.d.k.gov.az<http://www.t.q.d.k.go
v.az>
www.edu.ace_az.org<http://www.edu.ace
_az.org>
Təcrübə göstərir ki, təlim mövzusu ilə bağlı
ən dəyərli, məqsədəuyğun, materialları ehtiva
edən 4-5 internet səhifəsinin müəllim tərəfindən
əvvəlcədən seçilərək, şagirdlərə tövsiyə edilməsi
daha səmərəli nəticələr verir. Belə ki, komandalara tapşırıqlar verilərkən, həm də mövzunun
tədqiq edilməsi üçün internet səhifələrinin
ünvanlarının da göstərilməsi aparılan axtarışlar
zamanı vaxt itkisinin baş verməməsi və araş-
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Didaktik oyunlar vasitəsilə kiçikyaşlı
məktəblilərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına təsir
edən əsas amillər

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə ibtidai siniflərdə kreativ şəkildə təşkil
olunan didaktik oyunların kiçikyaşlı məktəblilərin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasında rolu aydınlaşdırılır. Göstərilir
ki, Azərbaycan dili dərslərində didaktik oyunların kreativ təşkili
zamanı şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üçün bir çox amillər mövcuddur. Məqalədə həmin amillər
sadalanır, onların mahiyyəti aydınlaşdırılır. Qeyd olunur ki, həyat
bilgisi dərslərində didaktik oyunların kreativ təşkili zamanı istifadə
olunan bir sıra amillər şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin
didaktik oyunların uşaqların estetik tərbiyəsinin inkişafında, istedadlarının üzə çıxmasında bir vasitə kimi rolundan bəhs olunur.
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The main factors influencing the formation of artistic creativity of young schoolchildren through
didactic games
Abstract. The article clarifies the role of creatively organized
didactic games in primary school in the formation of artistic
creativity of young students. It is noted that there are many factors
for the formation of artistic creativity of students during the
creative organization of didactic games in the Azerbaijani language
classes. The article lists these factors and clarifies their essence. It
is noted that a number of factors used in the creative organization
of didactic games in life skills classes are important in the
formation of artistic creativity of students. The role of didactic
games as a tool in the development of children's aesthetic education
and the emergence of their talents is also discussed.

Основные факторы, влияющие на формирование художественных творческих способностей
младших школьников посредством дидактических игр
Aннотация. В статье освещается роль креативно организованных
дидактических игр в начальных классах в формировании художественных творческих способностей младших школьников.
Показано, что при креативной организации дидактических игр
на уроках азербайджанского языка существует много факторов
для формирования художественных творческих способностей
учащихся. В статье эти факторы перечисляются, выясняется
их сущность. Отмечается, что ряд факторов, используемых в
процессе творческой организации дидактических игр на уроках
познания жизни, имеет важное значение в формировании художественно-творческих способностей учащихся. Также говорится о роли дидактических игр как средства развития эстетического воспитания детей, раскрытия их талантов.
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Şagirdlərin şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsində təlim prosesində didaktik oyunların kreativ təşkili ən mühüm
aktual məsələ kimi qarşıda durur. Ona görə
ki, ölkəmizdə kurikulum təlimi üzrə fənlərin
tədrisi prosesində ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsi zamanı şagirdlərin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üçün geniş
imkanlar mövcuddur. Lakin bu fənlər içərisində
Azərbaycan dili dərslərinin bir neçə cəhətdən
imkanlarının daha geniş olmasını qeyd etmək
lazım gəlir. Birinci cəhət odur ki, Azərbaycan
dili dərslərində didaktik oyunların təşkili üçün
hər cür imkanlar mövcuddur. İkincisi, Azərbaycan dili dərslərində didaktik oyunların
kreativ təşkili üçün zəruri amillərin olması
yaxşı hal kimi qeyd olunmalıdır. Üçüncüsü,
Azərbaycan dili dərslərində didaktik oyunların
kreativ təşkili zamanı şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılmasına,
inkişaf etdirilərək formalaşdırılmasına təsir
edən əsas amillərin müəyyənləşdirilməsi zəruri
sayılır. Çünki didaktik oyunların kreativ təşkili
prosesində ilk növbədə şagirdlərin ən zəruri
yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılmasını
təmin edən amillər çoxdur. İkincisi, kiçikyaşlı
məktəblilərin estetik tərbiyəsinin hərtərəfli inkişafına zəmin yaranmış olur. Ən ümdəsi didaktik oyunların kreativ təşkilindən qazanılan
bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi məktəblilərin
şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmiş olur.
Əslində didaktik oyunlar şagirdlərin təlim
fəaliyyətinə marağını daha çox artırmış olur.
Təsadüfi deyil ki, didaktik oyunlar zamanı
kiçikyaşlı məktəblilər biliklərin əsaslarına
yiyələnirlər. Oyunlar zamanı uşaqlar qazandıqları bilikləri müvafiq bacarıqlara çevirirlər.
Yəni, didaktik oyunların mövzusundan asılı
olaraq onlar hərtərəfli biliklərə və ən zəruri
bacarıqlara yiyələnirlər. Məhz ona görə də
istər təlim prosesində, istər dərsdənkənar tədbirlərdə didaktik oyunları təşkil edən zaman
onların mövzularının düzgün seçilməsinə
diqqət etmək lazım gəlir. Təbii ki, təlim prosesində təşkil edilən didaktik oyunlar tədris
olunan mövzunun məzmununa uyğun olmalıdır.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki,
didaktik oyunları daha çox Azərbaycan dili
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dərslərində təşkil etmək haqqında danışılan
problemin müvəffəqiyyətli həlli baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz belə bir
təqdirdə I sinifdən başlayaraq didaktik oyunlar
vasitəsilə şagirdlərə daha çox biliklər qazandırmaq, bacarıq və vərdişlər aşılamaq mümkündür. Ona görə ki, istər savad təlimi dövründə, istərsə də savad təlimi dövründən sonra
ayrı-ayrı mövzuların tədrisi prosesində didaktik
oyunlardan istifadə etməklə şagirdlərin bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına
köməklik göstərmək olar. Bu şərtlə ki, didaktik
oyunların mövzularının düzgün seçilməsinə
diqqət yetirilmiş olsun. Məsələn, Azərbaycan
dili dərslərində Novruz bayramı mövzusu
bütün siniflər üçün xarakterik sayıldığına görə,
bütün siniflərdə, yəni I, II, III, IV siniflərdə
Novruz bayramı mövzusuna müraciət etmək
zəruri hesab olunur. Bunun üçün tədris proqramına uyğun olaraq yazın gəlişi münasibətilə
proqrama və dərsliklərə daxil edilən Novruz
bayramı mövzularına uyğun didaktik oyunların
təşkili daha məqsədəuyğun hesab olunur. Didaktik oyunların təşkili I-II siniflərin təlim
prosesi üçün səciyyəvi olduğu halda, III-IV
siniflər üçün didaktik oyunların təşkilinin
dərsdənkənar tədbirlərə şamil edilməsi daha
məqsədəuyğundur. Didaktik oyunları dərsdənkənar tədbirlərdə təşkil edərkən bu oyunlara
III və IV sinif şagirdlərini birlikdə dəvət etmək
olar. Bu zaman didaktik oyunları təşkil edən
müəllim onların iştirakı ilə ssenari hazırlamalı
və şagirdlərin yaradıcı fəaliyyəti prosesində
belə oyunları təşkil etməlidirlər. Şübhəsiz,
belə oyunların təşkili zamanı şagirdlərdə əxlaq
normaları ilə yanaşı, onların bədii zövqlərinin
formalaşdırılması vəhdətə götürülməlidir.
Çünki didaktik oyunlar ilk növbədə şagirdlərdə
əxlaqi-mənəvi normaların aşkara çıxarılmasını
təmin etməklə yanaşı, onların estetik-bədii
zövqlərinin formalaşdırılmasını da təmin etmiş
olur. Məsələn, “Milli bayramlarımız” didaktik
oyunun ssenarisini hazırlayarkən, didaktik
oyunun giriş musiqisi kimi “Bayram axşamlarında” mahnısının səsləndirilməsi, mahnının
ritminə uyğun uşaqların yallı getmələri,
Novruz bayramının yaranma tarixi barədə
məlumatların verilməsi, Novruz ənənələri ilə
bağlı səməni yetişdirilməsi, süfrələrə bayram
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şirniyyatlarının, çərəz nemətlərinin qoyulması,
rəngli şamların yandırılması ənənələri ilə bağlı
məlumatlar daxil edilir. Şagirdlərə bayramlarımızla bağlı milli koloritimizə uyğun olan
informasiyaların verilməsi, onlarda yeni biliklərin yaranmasına, Novruzla bağlı mahnılar
oxumaq, milli rəqslər etmək onlarda bir sıra
zəngin faydalı bacarıqların aşılanması kimi
dəyərləndirilməlidir. Qeyd etdiyimiz kimi,
belə yanaşmalar ilk növbədə şagirdlərin əxlaqi
və estetik hisslərinin vəhdətdə inkişaf etdirilməsinə təsir göstərmiş olur. Yəni Novruz bayramı ilə bağlı verilən məlumatlar, Novruz
ənənələrilə bağlı şagirdlərin didaktik materiallarla tanışlığı, onların əxlaqi-mənəvi hisslərini
yüksəltmiş olur. Bu, o deməkdir ki, Vətənə,
Vətən torpağına, onun nemətlərinə, əmək
adamlarına olan sevgi və məhəbbətin əxlaqi
hisslər kimi baş qaldırmaları onları yeni bacarıqlar qazanmağa sövq edir.
Əxlaqi hisslərin obyekti ayrı-ayrı adamlar,
insan qrupları, insanlar arasındakı münasibətlər,
ictimai həyat hadisələri və qanunları, eləcə
də adamın öz hərəkət və rəftarları ola bilər.
Əgər həmin hadisələrə münasibət mövcud
cəmiyyətin birgə yaşayış qaydalarına uyğun
gəlirsə, müəyyən davranış normalarına müvafiqdirsə, o zaman insanda müsbət əxlaqi
hisslər yaranır. Xeyirxahlıq, dostluq, rəğbət,
yoldaşlıq, kollektivçilik, məsuliyyət hissləri
belə hisslərdəndir [1, s.176]. Belə hisslər yeni
estetik hisslərin oyanmasına səbəb olur. Yəni
əxlaqi hisslərin təsirindən uşaqlarda estetikbədii zövqün yaranması üçün yollar açılır.
Əxlaqi hisslərin təsirindən yaranan estetik
hisslər uşaqların bədii zövqlərini formalaşdırmağa başlayır.
Estetik hisslər təbiətin, incəsənət əsərlərinin
gözəlliyini qavramaq, dərk etməklə əlaqədardır.
Çünki insanlar ictimai təcrübədə dünyanın
gözəlliyini əks etdirmək qabiliyyəti əldə etmişlər. Bu zəmində insanda müxtəlif estetik
hisslər təşəkkül tapmışdır [1, s.177].
Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, didaktik
oyunların təşkilində özünü göstərən qabiliyyətlərin fonunda əxlaqi hisslərlə estetik hisslərin
vəhdəti yeni dünyagörüşü yaratmış olur. Hansı
ki, bu yeni dünyagörüşü onların həyat fəaliyyətinin gələcək inkişafının təməlini qoymuş

olur. Çünki onların qazandıqları dünyagörüşü
elmi dünyagörüşü, ictimai dünyagörüşü, siyasi
dünyagörüşü, dini dünyagörüşü, iqtisadi dünyagörüşü formasında təzahür edir. Bütün bunlar
isə şagirdlərdə bir sıra qabiliyyətlərin təzahür
etməsinə təsir göstərir. Belə qabiliyyətlər içərisində bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri daha
tez özünü biruzə verir. Didaktik oyunların
məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil olaraq təşkili
şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
formalaşdırılması üçün zəmin yaratmış olur.
Çünki didaktik oyunların düzgün təşkili prosesində şagirdlər yaradıcı fəaliyyətə cəlb olunurlar. Şagirdlərin yaradıcı fəaliyyəti onların
estetik-bədii zövqləri ilə yanaşı, əxlaq normalarının tənzimlənməsinə təsir göstərir. Şagirdlərin belə yaradıcı fəaliyyəti zamanı onlarda
hərtərəfli qabiliyyətlərin, o cümlədən bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafını daha
çox stimullaşdırmış olur.
Psixoloqlar sübut etmişlər ki, insanlarda
məqsədyönlü şəkildə yaradılan estetik hisslər
çox zaman əxlaqi hisslərlə birləşir. Məsələn,
şagirdlərin bədii yaradıcılıq fəaliyyəti üçün
təşkil olunan didaktik oyunlar zamanı vətənpərvərlik mövzusu önə çəkilərkən müasir pedaqoji innovasiyaların köməyi ilə monitorlarda
vətənimizin gözəl güşələri, o cümlədən uca
dağları, gözoxşayan şəlalələri, əsrarəngiz
gölləri, uca dağlardan ilan kimi qıvrılıb axan
çayları, Xəzərin sahilindəki istirahət meydanları,
Bakı bulvarının zövq oxşayan mənzərələri,
habelə gözoxşayan göydələnləri nümayiş etdirilir. Belə gözəllik ünvanlarından zövq alan
şagirdlərin estetik hissləri yüksəlir, onlar belə
gözəllikdən zövq alır, mədəni istirahət etmiş
olurlar. Lakin bir an düşmən tapdağı altında
inləyən Şuşanın yaşıl meşələri, Qarabağın füsünkar gözəllikləri yada düşür. Şagirdlərdə
Qarabağ torpağının azad olunması uğrunda
mübarizəyə qoşulmaq, düşmənlə vuruşmaq,
onları məğlub etmək, torpaqlarımızı azad
etmək kimi qoçaqlıq, igidlik, mübarizlik,
qələbə əzmi, yenilməzlik, torpağı yad nəzərlərdən qorumaqlıq kimi əxlaqi hisslər baş qaldırır. Deməli, situasiyalardan asılı olaraq estetik
hisslərin əxlaqi hisslərlə birləşməsi, vəhdət
təşkil etməsi qanunauyğunluq kimi dəyərləndirilməlidir. İnsan bəzən Vətənin təbii mən61

Pedaqogika

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 4

lanmanın müəllimin daxilən bu prosesə hazır
olma hissi ilə şərtləndiyi nəzərə çarpır. Hazır
olma hissi isə tələbatlar və motivlərin əsasında
tərbiyəvi fəaliyyətdə məqsədin müəyyənləşdirilməsindən başlayır [5, s.13]. Deməli, didaktik oyunların təşkili zamanı şagirdlərin bədii
qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üçün sinif
müəllimlərinin bu işə hazırlanması ümumpedaqoji tələblər kimi də irəli sürülə bilər. Deyilənləri, ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək
olar ki, didaktik oyunların kreativ təşkili şagirdlərin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
formalaşdırılmasına hərtərəfli köməklik göstərmiş olur. Məhz ona görə də bu prosesdə
şagirdlər:
- Didaktik oyunlar vasitəsilə yeni biliklər
qazanırlar;
- Didaktik oyunlar prosesində yeni biliklər
əldə edən şagirdlər bir sıra əmək bacarıqlarına
yiyələnir və ən zəruri vərdişlər qazanırlar;
- Didaktik oyunların məqsədyönlü, planlı,
mütəşəkkil olaraq kreativ təşkil olunması şagirdlərin estetik-bədii zövqləri ilə yanaşı, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərinin vəhdətdə inkişafına
təsir göstərmiş olur;
- Didaktik oyunların mövzularının düzgün
seçilməsi, onların kreativ təşkilinə istiqamət
verir. Belə yanaşma prosesində isə şagirdlərin
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması üçün geniş imkanlar açılır;
- Didaktik oyunların kreativ təşkili zamanı
əsas amillərdən bəhrələnməklə şagirdlərin
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərini günün tələbləri
səviyyəsində dəyərləndirmək olar.

zərələrindən də gözəl mənzərələrə rast gələ
bilər, ondan həzz alar, lakin bir az keçən kimi
həmin gözəllik insanın gözündə başqalaşır,
sanki Vətən həsrəti hissinin təsiri altında öz
cazibədarlığını itirir, adam artıq darıxmağa
başlayır, Vətənin boz çölləri belə, insanın nəzərində dəyişir, gözəlləşir. Daha cazibədar
olur və insanı özünə çəkir [1, s.178-179]. Deməli, göstərilənləri bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin təzahür formaları kimi də təqdim
etmək olar. Çünki belə təzahür forması fonunda
şagirdlər bədii yaradıcılıq fəaliyyəti prosesində
estetik hisslərlə bədii hisslərin vəhdətindən
yeni qabiliyyətlər qazanırlar. Bunun üçün şagirdlərin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirən müəllimlərin özlərinin bu işə hazırlanması zəruri sayılır. Ona görə ibtidai sinif
müəllimləri didaktik oyunları təşkil edərkən,
ilk növbədə, yeni biliklər aşılayan tərbiyəçi
rolunda çıxış edirlər. Unutmaq olmaz ki, didaktik oyunlar həm də ən mühüm tərbiyə vasitəsidir. Məsələyə belə yanaşsaq deməliyik
ki, ibtidai sinif müəllimlərinin didaktik oyunlarının təşkilinə hazırlanması da mühüm vəzifələrdəndir. Bu o deməkdir ki, didaktik oyunları təşkil edən ibtidai sinif müəllimləri hər
şeydən əvvəl özlərini bu prosesə hazırlamalıdırlar. Doğrudur, ibtidai sinif müəllimlərinin
didaktik oyunların təşkilinə hazırlanması özünütəhsil, özünütərbiyə, özünütəlqin, özünəyanaşma və nəhayət, özünüfəaliyyətə hazırlama
prosesləri kimi də dəyərləndirilə bilər. Əlbəttə,
müəllimin özünüfəaliyyətə hazırlanması prosesinin qiymətləndirilməsində də müxtəlifliyin
özünü göstərməsini qeyd etməmək olmaz.
Müəllimin tərbiyəvi fəaliyyətə hazırlanmasının qiymətləndirilməsində fərqli münasibətin olduğunu nəzərə alaraq, bu fikrə iki
əsas yanaşmanı qeyd etmək olar: 1) tərbiyəvi
fəaliyyətə hazırlanma; 2) şəxsiyyət kimi formalaşdırma. Tərbiyəvi fəaliyyətə hazırlanma
dedikdə, müəllimin bu fəaliyyətə başlamağa
hazır olması və psixi proseslərin baş verdiyi
şərait nəzərdə tutulur. Bu yanaşmada hazır-
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Məhəmməd Tağı Sidqinin əxlaq
tərbiyəsi haqqında fikirləri
Annotasiya. Məqalədə M.T.Sidqi yaradıcılığında məktəbə və elmə
rəğbət, müəllimə hörmət, yeni nəslin tərbiyəsi, insanı və cəmiyyəti dərk
etməyə çağırış məsələlərinin şərhi qabarıq şəkildə ifadə olunur. Sidqi
irsində uşaqların tərbiyəyə, tərbiyəçi müəllimlərə, böyüklərə, qocalara
hörmət etməsi, oxuduqları “Tərbiyə” məktəbinə hüsn-rəğbət bəsləməsi
tələblərinə ciddi surətdə əməl edilməsi məsələsində danışılır. M.T.Sidqi
göstərirdi ki, insanın cəmiyyətdə davranışı, yoldaşları ilə münasibəti və
s. onun əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmasından çox asılıdır. Buna görə
də Sidqi bir pedaqoq kimi, uşaqlara körpəlikdən tərbiyə verməyi məsləhət
görürdü. Sidqi əxlaqi sifətlərin hədsiz dərəcədə mürəkkəb olmasını göstərməklə bərabər, bu hərəkətlərin nizama salınmasının tam mümkün olmasını da şərh etmişdir. O, tərbiyənin təsiredici qüvvəsinə möhkəm
inanır və hər bir mənfi əxlaqi sifətə malik olan insanın tərbiyə vasitəsilə
islah olunmasını mümkün hesab edir və “İslaha gəlməz insan yoxdur” –
deyirdi. Pedaqoq tərbiyəni “ailənin güzgüsü” hesab edirdi.

The thoughts of Mohammad Taghi Sidgi on
moral education
Abstract. The article vividly expresses the issues of sympathy for school
and science, respect for teachers, upbringing of the new generation, the
call to understand human and society in the works of M.T.Sidgi. Siddiqui's
legacy speaks of the children to respect upbringing, educators, adults,
and the elderly, and to strictly follow to the requirements of the sympathy
for "Tarbiya" school they attend. M.T.Sidgi showed that a person's
behavior in society, relationships with peers, and so on. much depends
on his moral qualities. So Siddiqui, as a pedagogue, advised children to
be raised from infancy. Siddiqui showed moral values to be extremely
complex, he also commented on the complete possibility of regulating
these actions. He strongly believed in the power of education and
considered every person with a negative moral character to be corrected
through education, and said, "There is no one who cannot be corrected."
The educator considered upbringing as a "mirror of the family."

Взгляды Мухаммеда Таги Сидги на
нравственное воспитание
Aннотация. В статье ярко выражена трактовка вопросов симпатии
к школе и науке, уважения к учителю, воспитания нового поколения,
призыва к постижению человека и общества в творчестве М.Т.Сидги.
В ней говорится о строгом соблюдении детьми требований к воспитанию, уважении к воспитателям, взрослым, старикам, симпатии
к школе «Воспитание», в которой они учатся, нашедших свое отражение в наследии Сидги. М.Т.Сидги показывал, как человек ведет
себя в обществе, как он относится к своим товарищам и т. д.,
которые во многом зависит от того, обладает ли он моральными качествами. Поэтому Сидги, как педагог, советовал воспитывать детей
с младенчества. Наряду с показанием чрезмерной сложности нравственных качеств Сидги трактовал и полную возможность упорядочения этих действий. Он твердо верил в действенную силу воспитания и считал возможным реформировать через воспитание
каждого человека, обладающего отрицательным нравственным качеством, и говорил: «Нет неисправимого человека». Педагог рассматривал воспитание как «зеркало семьи».
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XIX əsr Azərbaycan maarifi və mədəniyyətinin ən görkəmli simalarından biri də Məhəmməd Tağı (Sidqi) Səfərovdur.
XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində
Azərbycanda xalq maarifi və pedaqoji fikrin
təşəkkülündə mühüm rol oynamış ziyalılar
içərisində Sidqinin özünəməxsus dəsti-xətti
vardır. Sidqinin pedaqoji fəaliyyəti, təlim
üsulları, tədris, təlim və tərbiyə haqqında fikirləri o dövr ziyalıları üçün böyük bir təcrübə
məktəbi idi.
XIX əsrin sonlarında Naxçıvanda mütərəqqi
fikirli ziyalıların əməlləri zülmət içində parlayaraq, xalq maarifi səmasını işıqlandırırdı.
İndi də onların adı xalq maarifi bürcündə sayrışmaqdadır.
Doğurdan da M.T.Sidqinin fəaliyyəti yalnız
Naxçıvanda deyil, Yaxın və Orta Şərqdə də
bir qrup qabaqcıl ziyalıların təcrübə məktəbi
olmuşdur.
AMEA-nın Əlyazmaları İnstitutunda saxlanılan M.T.Sidqinin adına göndərilmiş 400-ə
yaxın məktub bu deyilənlərə əsaslı sübutdur.
Bir sözlə, M.T.Sidqi XIX əsr Azərbaycan
maarifi və pedaqoji fikrinin inkişafı tarixində
bir şam kimi yanaraq, maarif və mədəniyyət
qaranlığını öz nuru ilə işıqlandırmışdır.
Mədəniyyət tariximizə nəzər salarkən biz,
uşaqların əxlaq tərbiyəsi haqqında bir çox
şəxslərin – filosofların, ədiblərin, publisistlərin,
metodistlərin, pedaqoqların və incəsənət xadimlərinin irəli sürdükləri dəyərli fikirlərlə
rastlaşırıq. Aydın olur ki, hər kəs bu məsələyə
öz siyasi dünyagörüşü, ictimai-siyasi fəaliyyəti
əsasında yanaşmış, müxtəlif nəticələr çıxarmışdır. Sidqinin əxlaq tərbiyəsinə dair fikirləri
müsbət insani keyfiyyətlər aşılayır. Sidqi bu
fikirlərində təcrübəli bir əxlaq müəllimi, məşhur
pedaqoq, qorxmaz vətəndaş, ictimai-siyasi
xadim, gözəl tərbiyəçi psixoloq və köhnə
tərbiyə sisteminə qarşı barışmaz mübarizə
aparan bir demokrat kimi çıxış etmişdir. Sidqi
köhnə məktəblərdə tətbiq edilən, falaqqa, diz
altına çınqıl (noxud) döşək kimi anpedaqoji
əxlaq tərbiyəsinin prinsip və üsullarını hazırlayıb həyata keçirmişdir.
Sidqi hər bir adama elmli, tərbiyəli olmağı
məsləhət görür və yazırdı: “İnsana yemək, içmək nə qədər lazım olsa elm, tərbiyə və əxla-
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qi-həsənə (gözəl əxlaq) o qədər lazımdır”.
Çünki insanın cəmiyyətdə davranışı və özünü
aparması, yoldaşları ilə münasibəti və s. onun
əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmasından çox
asılıdır. Buna görə də, Sidqi bir pedaqoq kimi,
uşaqlara lap kiçikliyindən “əxlaqi-həsən” verməyi məsləhət görürdü. Çünki “Təzə əkilən
tənəklərə və ağaclara su vermək nə qədər
lazım olsa, uşaqlara da təlim və tərbiyə kiçiklikdə bir o qədər lazımdır”. İnsanın xüsusiyyəti,
əxlaqi mürəkkəb və müxtəlif olduğundan Sidqi
tərbiyəni uşaqlara “lap kiçikliyindən verməyi
lazım bilirdi”. Sidqi ədəbi tərbiyəsi olmayan
uşaqların aqibətini kömürə bənzədir və yazırdı:
“Tərbiyəsiz uşağın münasibəti kömürə bənzər,
hərgah insanın libasını yandırmasa da qaraldar”.
Pedaqoq belə uşaqları təsvir edərək, göstərir
ki, “biədəb uşaqlarda əsla ar və namus olmaz,
böyük və kiçik tanımaz, ata və anasının ehtiramını saxlamaz, ustad və müəllimin qədrini
bilməz, gələcək günlərini əsla xəyala gətirməz,
avara və sərgərdan adamlar kimi küçələrdə
boş və bekar dolanıb, əziz ömrünü qəflət və
cəhalət ilə keçirər”.
İnsanın bütün əxlaqi keyfiyyətlərini ictimai
mühitin və tərbiyənin məhsulu hesab edən
Sidqi dəfələrlə qeyd etmişdir ki, heç kəs bilik
və bacarığa, istedad və qabiliyyətə anadangəlmə
malik olmur, bu əxlaqi keyfiyyətlər insana
sonralar təlim və tərbiyə yolu ilə aşılanır.
İnsan tərbiyəsinin müxtəlifliyinə görə pedaqoq
qeyd edir ki, müxtəliflilik uşaqlara aşılanan
tərbiyə formalarının bir-birindən fərqli olduğundan əmələ gəlir. Pis tərbiyə olunan ədəbsiz,
yaşı tərbiyə olunan isə lazımi əxlaqi sifətlərə
malik olur.
Sidqinin bu fikrinə Azərbaycanın görkəmli
maarifpərvəri Firudin bəy Köçərli də şərik
olub. “Tərbiyənin amilləri” əsərində Sidqi ilə
eyni mövqedən çıxış etmişdir. O yazır ki,
“uşağın şəxsiyyətini tərtib və təşkil etməkdə
tərbiyə nüfuzu uşağın ruhunda və qəlbində də
bir iz, bir əsər buraxır və onun qəlbini bu və
ya digər hala salır”. İnsanın hərəkət və davranışlarının son dərəcə müxtəlif və mürəkkəb
olduğunu yaxşıca bilən Sidqi bu hərəkətləri
doğuran amillərin də mürəkkəb və müxtəlif
olduğunu qeyd edir və göstərir ki, “Bu ecibeyi-dövran olan insan dəmirdən davamlı və
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gül yarpağından nazikdir”. Sidqi əxlaqi sifətlərin
hədsiz dərəcədə mürəkkəb olmasını da şərh
etmişdir.
M.T.Sidqinin tərtib etdiyi, əlyazması şəklində olan “Nümuneyi-əxlaq”, “Qiraəti-fənniyə”, “Töhveti-bənat, yainki qazlara hədiyyə”
adlı dərslikləri və uşaqlar üçün yazdığı şeirləri
də bu prinsipə əsasən tərtib edilmişdir. Sidqi
yoldaşlıq mühitin düzgün təşkil etməyi əxlaq
tərbiyəsinin əsas amillərindən biri hesab etmişdir.
Sidqinin “Tərbiyə” məktəbi üçün yazdığı
“Təkalifi-şagirdan Məktəbi-Tərbiyeyi şəhəri
Naxçıvan” adlı “Ədəb qaydaları”nda yoldaşlıq
və dostluğa dair bir neçə maddə verilmişdir. O
istəyirdi ki, “Tərbiyə” məktəbində oxuyan
bütün şagirdlər bir-birinə dostluq və yoldaşlıq
münasibəti bəsləsinlər. Bunun üçün Sidqi “Tərbiyə” məktəbi müəllimlərinin hamısını bu işin
yerinə yetirilməsinə köməkçi və nəzarətçi olmağa səfərbər etmişdi. Sidqi “Hümyneyiəxlaq” əsərində də bu məsələyə xüsusi yer
vermiş və bu haqda öz şagirdlərinə yoldaşlıq
və dostluq haqqında müsbət əxlaqi keyfiyyətlər
aşılamış, bərabərlik prinsipini irəli sürmüşdür.
Birlik və həmrəylik tükənməz qüvvə mənbəyi olduğundan Sidqi xalqın həyatındakı bu
cəhəti düzgün təşkil etməyə və ondan səmərəli
şəkildə istifadə etməyə çalışırdı. Pedaqoq qanmaz, nadan dostu düşməndən pis hesab edərək,
yazırdı: “Bilici düşmən, nadan dostdan çox
yaxşıdır”.
Sidqi gənclərə təklif etdiyi səmimi dostluğa
özü də əməl edirdi. Pedaqoqun arxivində saxlanılmış 397 ədəd məktub arzu etdiyi və gənclərə məsləhət gördüyü belə bir dostluğun ən
gözəl ifadəsidir. Sidqi dostluqda təvazökar
olmağı da tələb etmişdir.
Təvazökarlığı insanların həyatında saxlanılan
ən gözəl tərbiyə şərtlərindən hesab edən Sidqi
yazırdı: “Təvazökarlıq etməsən məhəbbətini
artıra bilməzsən”.
Bu haqda Sidqi “Hümyeyi-əxlaq” dərsliyində ətraflı məlumat vermişdir. Həmin dərslikdəki “Kibrli uşaq”, “Təmkinli uşaq” və
“Kibrsiz uşaq”, “Kəlləgec və bədhava uşaq”
və s. mövzular təvazökarlığın səciyyəvi əlamətlərini şagirdlərə dolğunluğu ilə aşılamağa
geniş imkan yaradır. Dərsliyin 17-ci imlasında

yazılır: “Məktəbimizin kibrsiz və xoşəxlaq
uşaqlarından nə qədər razı və xoşnudam !
Hələ də məktəbimizdə bəzi uşaqlar vardır ki,
atası nə qədər desən dövlətli və mümkünətli,
özü isə təzə libas geymir və cəmi ləvazimatı
cəbacadır, bununla belə genə heç bir vaxt
yoldaşlarında təfaxür edib təşəxxüs satmaz.
Əsla onların ürəyini sıxıb qəlbini incitməz.
Fəqir və miskin şagirdləri həmişə himayət
eylər. Məktəb yoldaşlarından hansı olursaolsun, onunla oyun oynamaqdan və müsahibət
etməkdən hərgiz çəkinməz. Bir yerə yığışanda
və ya bir məclisdə əyləşəndə aşağı tərəf oldu,
yuxarı tərəf oldu heç əhvalına təvafüt etməz”.
Belə uşaqların hamı tərəfindən səmimi qarşılandığını Sidqi öz şagirdlərinə dönə-dönə başa
salırdı.
Əxlaq tərbiyəsinin bu xüsusiyyətlərinə
Sidqi “Tərbiyə” məktəbində xüsusi diqqət yetirmiş və şagirdlərin davranış qaydalarını
lazımi səviyyədə təmin etmək üçün məktəbin
tədris planına həftədə iki saat hesabı ilə, etika
dərsləri daxil etmişdi.
Sidqi təmizkar və səliqəli olmağa da əhəmiyyət verirdi. O qeyd edir ki, “təmizkarlıq
və səliqəlilik hamı üçün lazım”dır. Buna görə
də o, valideynlərin hamısından öz uşaqlarını
səliqəli və təmizkar olmağa alışdırmağı bir
qanun kimi tələb edirdi.
Sidqinin bu fikri çox uzaq zamanlarda söylənsə də indi də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Sidqi “Tərbiyə” məktəbində şagirdlərinə vaxtdan düzgün və səmərəli istifadə etməyi də
təklif edirdi. O qeyd edirdi ki, vaxtından
düzgün istifadə etmək şagirdlərin mütəşəkkilliyini, intizamlı olmalarını göstərməklə bərabər, həm də onların mədəni olmalarını sübut
edir. Sidqi bu haqda öz fikirlərini “Nümuneyi-əxlaq” əsərinin ikinci, dördüncü, beşinci
mövzularında; “Ədəb qaydaları” əlyazmasının
birinci, on doqquzuncu və iyirmi ikinci maddələrində əks etdirmişdir.
Sidqi şagirdlərindən tələb edirdi ki, “onlar
əziz vaxtlarını lüzumsuz və bifayda işlərə
məsrəf etməsin”. Onun fikrincə, hər bir şagird
vaxtlı-vatında məktəbə gəlməli, dərs qurtaran
kimi evə qayıtmalı, vaxtında yatmalı, vaxtında
yeməli və dərslərini vaxtında hazırlamalıdır.
Pedaqoq elmli, zəkalı, hikmətli və ağıllı
adamı cahil, elmsiz və nadan adamla müqayisə
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edərək, göstərir ki, “Cahil olan kimsə vaxtsız
banlayan xoruza bənzər. Cahilə söz qandırmaq
dəvəyə xəndək atılmaqdan çətindir”.
Pedaqoq “elmsiz və mərifətsiz adamları”
yaşamağa qadir bilmir və yazır ki: “elm və
mərifətdən məhrum olanlar üçün ölüm böyük
bir nemətdir”.
Göründüyü kimi, M.T.Sidqi təlimin məzmununu müəyyənləşdirmək üçün tədris planı
nümunələri hazırlamış, “Məktəbi-tərbiyə”də
və o dövrün məktəblərində həmin tədris planlarından istifadə edilmişdir.
M.T.Sidqi məktəblərə və müəllimlərə kömək məqsədilə tədris proqramı və dərslik
haqqında da dəyərli fikirlər söyləmişdir.
M.T.Sidqinin təlim üsulları, onların düzgün
seçilməsi haqqında dəyərli fikirlər söyləmiş,
təlim üsullarından “müəllimin şərhi” üsulunu
yüksək dəyərləndirmişdir.
Sidqinin pedaqoji sistemində diqqətəlayiq
yerlərdən birini də, onun təlim haqqında fikirləri tutur. Pedaqoq nə təlimi tərbiyədən, nə
də tərbiyəni təlimdən təcrid etməmişdir.
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Ailədə uşaqların emosianal qabiliyyətlərinin inkişafının pedoqoji-psixoloji əsasları
Annotasiya. Uşağın mənəvi tərbiyəsində ailənin rolu əvəzsizdir.
Belə bir deyim var: uşaq ailənin aynasıdır. Mütəxəssislərin fikrincə,
uşağın tərbiyəsinə anadan olduğu gündən başlamaq lazımdır.
Uşaqlarda həm idrak qabiliyyətini, həm də duyğu qabiliyyətini
inkişaf etdirmək vacibdir. Valideynlərin və müəllimlərin emosional
qabiliyyətindən daha çox idrak qabiliyyətinə diqqət yetirmələri
çox təəssüf doğurur. Eyni zamanda, uşaqlarda empatini inkişaf etdirmək ata-ana olaraq valideynlərin diqqət mərkəzində olmalıdır.
Qurduğumuz münasibət zamanı nitqimizin məzmunu qədər,
istifadə etdiyimiz bədən dili də empatik olmağımızı göstərən ən
vacib şərtlərdəndir.

Pedagogical and psychological bases of development of children's emotional abilities in the
family
Abstract. The role of the family is irreplaceable in child`s moral
education. There is such a saying: child is the mirror of the family.
According to the specialists, child`s upbringing should be started
from the day he or she is born. It is important to improve both
cognitive ability and emotional ability in children. It is a pity that
parents and teachers pay more attention to cognitive ability than
emotional ability. At the same time, developing empathy in
children should be the focus of parents as parents. The body
language we use, as well as the content of our speech, is one of
the most important conditions for showing empathy.

Педагогико-психологические основы развития эмоциональных способностей детей
в семье
Aннотация. Известно, что роль семьи в духовном воспитании
ребенка неоценима. Есть такая поговорка: Ребенок-зеркало
семьи. По мнению специалистов, начинать воспитание ребенка
нужно со дня его рождения. Важно развивать у детей как познавательные, так и сенсорные способности. Очень жаль, что
родители и учителя уделяют больше внимания когнитивным
способностям, чем эмоциональным способностям. В то же
время развитие эмпатии у детей должно быть в центре
внимания родителей как родителей. Как и содержание нашей
речи во время отношений, которые мы строим, язык тела, который мы используем, является одним из наиболее важных
условий, которые указывают на то, что мы должны быть эмпатичными.
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Qədim dünyanın böyük filosoflarından olan
Sokrat: “Kimə təhsilli deyəcəyəm?” sualını
belə açıqlamışdır:
“Mən, şərtlərə uymaq yerinə, onlara liderlik
edən, fürsəti dəyərləndirən, ağıllı hərəkət edən,
bütün iş və münasibətlərində qürurlu olan,
dəlisov adamlara və uğursuzluqlara normal
baxan, ayrıca zövqlərini nəzarət altında saxlayan və acizliyə boyun əyməyən, uğurlarıyla
öyünməyən insanlara təhsilli deyərəm.”
Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin
rolu əvəzsizdir. Hər bir şəxsin sonrakı taleyi,
həyatda tutacağı mövqe ailə tərbiyəsindən bilavasitə asılıdır. Bəs uşağın tərbiyəsinə nə
vaxtdan başlamaq lazımdır? Bir vaxt valideynlərdən biri böyük rus pedoqoqu K.D.Uşinskiyə belə bir sualla müraciət etmişdir.
Görkəmli pedoqoq:
- Sizin uşağınızın neçə yaşı var?- deyə
xəbər almışdır.
Vur-tut iki yaşı.
K.D.Uşinski başını yelləyərək:
Siz düz iki il gecikmisiniz - deyə cavab
vermişdir. Dərin məna kəsb edən bu sözlərdə
böyük həqiqət vardır. Deməli, uşağın tərbiyəsinə
o, anadan olduğu gündən başlamaq lazımdır.
Digər mütəxəssislərin də fikri belədir.
Bəs valideynlər buna necə əməl edirlər?
Körpəni əmizdirmək, yedirtmək, geyindirmək, ona qulluq göstərmək qaydalarını demək
olar bir çox valideynlər bacarırlar. Lakin
uşağın mənəvi tərbiyəsinə erkən yaşdan başlamaq lazım gəldiyini heç də hamı bilmir.
Valideynlər ailədə uşaqları tərbiyə edərkən
onların idraki qabiliyyətinin inkişafı qayğısına
qaldıqları kimi, həm də emosional qabiliyyətinin
də inkişafı qayğısına qalmalıdır.
Çox təssüf ki, istər ailədə, istərsə də məktəbdə bu məsələ birtərəfli həll olunur. Hər zaman valideynlər və müəllimlər diqqəti daha
çox uşağın idrakı qabiliyyətinin inkişafına
yönəldirlər, emosianal qabiliyyətin inkişafına
bir qədər laqeyd yanaşırlar.
Məktəb mühitinə alışmaq uşaq üçün o,
qədər də asan olmur. O, yeni tanımadığı insanlarla, ünsiyyət tərzi ilə üzləşir. Onun müəllimlə qarşılıqlı münasibəti ünsiyyətin xüsusi
formasıdır. Bu halda müəllim pedoqoji kollektivi, uşaq isə mikroqrupu təmsil edir. Bu
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qarşılıqlı münasibət rəsmi sənədlərdə tənzimlənir, lakin müəllimin uşaqla qarşılıqlı emosianal
münasibəti təlim prosesinin səmərəli təşkilindən
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Yaşıdları ilə münasibətləri özünəməxsus
tərzdə qurulur. Onlarda öz yaşıdlarına güzəştli
mövqe əsasən müəllimin mövqeyi ilə müəyyənləşir. Müstəqil mövqe müəyyənləşdirilərkən
bir sıra amillərə istinad edirlər:
- çətinliyə düşən həmyaşıdlarına yazığı
gəldiyi üçün öz xoşu ilə güzəştə gedir.
- başqalarını qiymətləndirmə mövqeyindən
çıxış edərək, istər-istəməz güzəştə gedir.
Davranışın sosial normalarla qiymətləndirilən uşaq tərəfindən artıq qəbul olunubsa,
çox zaman güzəştli mövqe tutur.
- Özü səmimiyyətlə, istəyərək güzəştə gedir
[1, s.290].
İdraki Qabiliyyət İQ (Zəka); uşağın bu
mövzudakı öyrənmə, bir işi görə bilmə və bir
problemi həll edə bilmə qabiliyyətidir.
Emosional qabiliyyət: (EQ) insanın duyğusal və sosial münasibət bacarığı, öz duyğularını tanıması, çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi öyrənməsi, qarşı tərəfin duyğularını anlaya bilməsi (empati) problemi həlletmə bacarığı, xeyirxahlıq kimi yaxşı xarakterlərə
sahib olması, doğru və sağlam əlaqələr qura
bilməsini əhatə edər.
Yıxılan bir insanı görüb narahat olmayan,
qarışqa yuvalarını dağıdan, pişiklərin quyruğuna metal əşyalar bağlayıb əylənən, marşurut avtobuslarında yaşlı insanlara yer verməyən uşaqların EQ-ları zəifdir.
Əgər valideynlər və müəllimlər uşağın gələcək həyatında uğurlar qazanmasını istəyirsə,
onun IQ-suyla bərabər, EQ-sunu, yəni duyğusal
zəka və sosial əlaqələr bacarığını da inkişaf
etdirməlidirlər.
Ünsiyyət insanın əsas təlabatlarından biridir.
İnsanın həyat və fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini təşkil edir. Məhz, ünsiyyət prosesində
insanlar bir-birinə müxtəlif hadisələr haqqında
məlumat verir, özlərinin iş və hərəkətlərini
planlaşdırır, bir-birlərini qavrayır və anlayırlar,
əməllərinə qiymət verir, birlikdə sevinir və
kədərlənirlər. Ünsiyyətin bütün xüsusiyyətləri
insanların qarşılıqlı münasibətlərinin xarakterindən və səviyyəsindən asılıdır. Bu fakt in-
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sanlara emprik surətdə çoxdan məlumdur. Ta
qədim zamanlardan insanlar ünsiyyət prosesinin
səmərəliliyinə xüsusi diqqət yetirmişdilər.
Müasir dövrdə bu iş aktuallığını xeyli artırmış,
valideyn, müəllim və ictimaiyyət qarşısında
duran ən vacib problemlərdən birinə çevrilmişdir.
Çünki emosional qabiliyyəti yüksək olan
insan, iş həyatında və şəxsi həyatında uğur
qazanır. Uşaqları və həyat yoldaşı ilə xoşbəxt
olur. Danışmağı, kimə nə söyləyəcəyini, problemləri həll etməyi yaxşı bilir. Sosial münasibətləri çox yaxşıdır. Bəs, uşaqlarda ünsiyyət
bacarıqlarının pozulmasına nələr mənfi təsir
edər?
Uşaqlar ana-ata diqqətsizliyi, çevrədəki şərtlərin uyğun olmaması, uşağın keçirdiyi bəzi
xəstəliklər, yaxşı təhsil ala bilməməsi kimi səbəblərlə, lazımi qədər inkişaf etməyə bilər.
Tənqid, günahlandırma və fiziki hərəkətlərin
(şiddət) çox olduğu şəraitdə uşağın emosional
qabiliyyəti inkişaf etməz və edə də bilməz.
Bir insanın yüksək zəkaya sahib olması,
o insanın ana-ata, ailə və cəmiyyət üçün
faydalı olcağı anlamına gəlməz. Zəkasını cəmiyyətin zərərinə olsa belə, kəsə yolla varlanmaq yolunda da işlədə bilər.
Ailədə adam yerinə qoyulmayan, sevilməyən, döyülməyə və sıxışdırılmağa məruz qalan
uşaqların emosional qabiliyyətləri inkişaf
etmir. Bu uşaqlar cəmiyyətə və özlərinə inamsız
olurlar [2, s.39-40].
Bununla yanaşı, uşaqlarda empatini də inkişaf etdirmək ata-ana olaraq valideynlərin
diqqətində olmalıdır.
Bir insanın özünü qarşısındakının yerinə
qoyaraq, hadisələrə onun nəzəriylə baxmasına,
o insanın duyğularını və düşüncələrini doğru
olaraq anlamasına, duymasına və bu vəziyyətdə ona yaxınlıq hiss etməsinə “Empati”
adı verilir. Empati 3 variantda gerçəkləşir.
a) Empati quran şəxs, özünü qarşısındakının
yerinə qoymalı, hadisələrə onun nəzəri ilə
baxa bilməlidir.
b) Empati qurmuş olmağımız üçün, qarşımızdakı insanın duyğu və düşüncələrini
doğru başa düşməyimiz lazımdır.
c) Empati quran insan olaraq, beynimizdə
yaranan empatik anlayışı, qarşıdakına təqdim

edə bilməsək, həmin insanı tam olaraq anlasaq
belə, Empati qurma prosesini tamamlamış sayılmarıq. Empati qurarıq, lakin hiss etdirə
bilmərik.
İnsanlar özləriylə Empati qurulanda, başa
düşüldüklərini və özlərinə dəyər verildiyini
hiss edərlər [3, s.390].
Ətrafımızda problem yaşayan bir insanı
gördüyümüz zaman, ona “səni anlayıram” demək üçün bəzi cümlələr qurarıq. Qurduğumuz
cümlələr o, qədər yığcamdır ki, “səni anlayıram,
eynisini mən də yaşadım, gəl sənə yol göstərim”
deyərik. Bu qədər məzmunlu cümlələrimizdə
əsil edəcəyimiz şeyi “Empatik yaxınlaşmanı”
nə qədər göstərə bilirik? Ən çox işlətdiyimiz
cümlələri bir də “Empati” ifadəsi baxımından
incələyək: “Mən uşağıma bu metodu tətbiq
etdim, yaxşı oldu. Sən də et”.
Bu ona bənzər ki, bizə çox yaraşan bir
paltarı, başqa bir dostumuza göstərib “bu
paltarı mən geydim, hər kəs çox bəyəndi və
mənə yaraşdı. Sən də gey, sənə də çox yaraşar”. Dostunuzun sizdən daha alçaq və daha
kök olduğunu düşünsək paltarın bizə yaraşdığı
kimi, ona yaraşmayacağı aşkardı. Ancaq paltar
eyni paltardı. Uşaqlara tətbiq edilən üsullar
da belədir. Hər bir üsul, hər uşağa eyni təsiri
göstərməyə bilər.
Bəzən valideynlər davamlı olaraq uşaqları
ilə yemək problemi yaşayırlar. “O qədər yeməklə doymaq olarmı?” – deyə uşaqlara təzyiq
göstərirlər.
İnsanın doyması mədənin böyüklüyünə
görə dəyişir. Ana-atalar iki küftə ilə doyursa,
uşağından da ən azı bir küftə yemək gözləyər.
Amma uşaq yarı küftə ilə də doya bilər. Bu,
bir çox ailədə hər gün yaşanan problemdir.
Və yaxud “Nə var burda qorxmalı?”.
Qorxan uşaqların ən çox eşitdiyi cümlədir.
Ana-atalar bunu uşaq rahatlansın deyə söyləyərlər. Amma ana-ata bunu söyləyərkən, o
anda uşağın nə hiss etdiyini başa düşmədiyini
göstərir. Uşağın qorxduğu şeyə uşağın dünyasından deyil, öz dünyasından baxdığı üçün,
“Nə var burda qorxmalı” deməyi normaldır.
Uşağın qorxduğu şeyə uşağın dünyasından
baxa bilsə, “nə var burda qorxmalı” sözünü
deməz. Bunun əvəzində qorxan uşağınızı qaranlıq bir otağa aparıb işiğı yandırın, sonra
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söndürün, bir neçə dəfə bunu təkrar edin və
otaqda heç bir şeyin dəyişilmədiyini ona əyani
bir şəkildə göstərin. Beləliklə, onda qaranlıqdan
qorxma hissini azalda bilərsiniz.
Empatimi, Sempatimi?
Bir filmə baxarkən, sevdiyimiz obraz sevinəndə biz də sevinirik, narahat olanda biz
də narahat oluruq. Belə davranaraq onun duyğularını anlamış olmuruq. Sadəcə, onun duyğularına həmfikir oluruq. Empati yerinə sempati qurmuş oluruq. Hadisələrə baxdığımızda
tək tərəfli, subyektiv baxmış oluruq. Əslində,
anaların öz övladlarının həmişə haqlı bilmələrinin səbəbi budur. Ancaq “Sempati”, “Empati”nin yerini verməz.
Çox zaman analar uşaqdan bir şey istəyəndə, həmin şeyin yerini özləri bildikləri
üçün, onlara elə gəlir ki, uşaqlar da həmin
şeyin yerini bilirlər. Ona görə də, həmin dəqiqə gətirmələrini tələb edirlər.
Empatiylə dinləmənin böyük tibbi və müalicəvi təsiri vardır, çünki uşağınıza psixoloji
dinclik imkanı verirsiniz.
Aparılan araşdırmalara görə, çətin vəziyyətdə
olan insanlarla empati quranlar, qurmayanlara
nisbətən daha çox yardım etmiş olurlar.
Tox bir insanın, ac bir insana yardım etməsi
üçün, empatik olması lazımdır.
Övladımız bizə ağlayaraq, gülərək, üzgün,
susqun, ya da həyəcanlı bir şəkildə gəldikdə,
“O anda əhvalımız nə olursa olsun”, “Mən
uşaq olsaydım və anamın qarşısına bu duyğularla getsəydim, onun mənə nə söyləməsini,
yaxud da, etməsini istərdim?” - deyə düşünərək,
uşağımızla empati əlaqə yaratmış olarıq.
Empati qurarkən ona indi “Nə söyləməliyəm, nə etməliyəm” yerinə, bu durumda mən
olsaydım, “nə deyilməsini, nə söylənməsini
istərdim?” sualına cavab tapmağa çalışaraq,
doğru bir münasibət qurmağa çalışın.
“Dost qazanmaq üçün, əvvəlcə dost olmaq
lazımdır” (Emerson).
Bizlər uşaqlarımızdan bizi anlamasını gözləyirik. Məsələn: “Sən mənim yaşıma gələndə
başa düşərsən,” “Ana olanda başa düşərsən”.
Burada uşağımızın özünü bizim yerimizə qoymasını, bizə, bizi anladığını göstərən bir davranış göstərməsini istəyirik. Amma uşaqdan
bunu gözləmək yerinə “indi mən onun ye-
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rində olsaydım ana və atamdan nə gözləyərdim”? sualının cavabını axtarmalıyıq.
İkinci variant, uşağı anlamağa və onu öyrətməyə yönələn bir yaxınlaşmadır. Təəssüf
ki, birinci variantda uşağı küncə qısnama,
onu üstələmə vəziyyəti vardır. Belə bir vəziyyət
yaratsaq, uşaqda müsbətə doğru bir dəyişiklik
olmaz. Uşaq empatik münasibət qura bilməz.
“Mən anamın və ya atamın yerində olsam...”
- deyə düşünməz. Duyğusal olaraq küncə qısnanan uşaq daha da şıltaq olur və inadlaşır.
Qarşımızdakı adama bir söz söylədiyimiz
zaman, “Söylədiyi şeyləri mən də düşünə bilərəm, bunları sanki mən düşünə bilmirəm
deyə, mənə söyləyir..?” hissi yaratmamalıyıq.
Əgər digər valideynlərlə birlikdə söhbət
zamanı, uşağınızla yaşadığınız bir problemdən,
sıxıntıdan danışsanız, duyacağınız ilk cümlə
bu olacaq “Mən bizim uşağa belə davrandım,
çox faydasını gördüm, sən də belə et”.
Nə üçün belə bir söhbət edirik? Qarşımızdakını anladığımızı göstərmək üçünmü? Bunu
bir də empatik yaxınlaşma yolu ilə araşdıraq:
Dostlarınızla danışarkən gözünüzün artıq
əvvəlki kimi yaxşı görmədiyindən şikayət
edirsiniz. Dostunuz da həmin dəqiqə öz gözlüyünü çıxarıb sizə uzadır: “Al bu gözlüyü,
sən istifadə et. Mənim evdə biri də var.” Siz
dostunuzun eynəyini alıb taxırsınız, amma
əvvəlkindən daha pis gördüyünüzü deyirsiniz.
Dostunuz deyir: “Mən istifadə edirəm, həm
də yaxşı görürəm, sən də yaxşı görməlisən,
məncə!”. Belə bir söhbətə şahid olsanız, nə
düşünərsiniz? Çox xeyirxah və xoş niyyətli
bir insan olduğunu düşünərsiniz. Üstəlik də,
öz eynəyini dostuna verdiyi üçün, mərdanədir
də. Ancaq o, uzağı görmür, dostu isə yaxını
görmür. Eynəyin nömrəsi tamamilə fərqlidir.
Bu eynək mənim gözümə uyğundur, sənin
də gözünə uyğun olmalıdır - deyə israr etmənin bir faydası varmı?
Empatik yaxınlaşmada bədən dili çox vacibdir.
Qurduğumuz münasibət zamanı nitqimizin
məzmunu qədər, istifadə etdiyimiz bədən dili
də empatik olmağımızı göstərən ən vacib şərtlərdəndir.
Ata uşaqlarıyla birlikdə böyük bir super
marketə gedəcəkdi, lakin: uşaqlarının oradakı
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Ailədə uşaqların emosional qabiliyyətlərinin
t
inkişafının pedoqoji-psixoloji əsasları

mək üçün şampun almağımıza heç gərək
yoxdu oğlum” dedi.
Bir gün Molla Nəsrəddin damda gəzərkən
damdan düşüb əzilir. O anda orada olan,
oradan keçən, səs eşidən hər kəs mollanın
başına toplaşır və hər ağızdan bir avaz gəlir:
“Molla, molla! Səni bir həkimə götürək, bir
sınıqçı çağıraq, xanımı çağıraq, qohumları
çağıraq...və s... “Molla yatdığı yerdə ətrafdakılara mənalı-mənalı baxaraq:” Heç birini istəmirəm! Mənə daha əvvəl damdan düşmüş
birini çağırın!” deyir.
Bizlər də damdan düşmüş Molla Nəsrəddin
kimi; çətin vəziyyətə düşdüyümüz zaman,
bizə nəsihət verəcək, yol göstərəcək birini
deyil, bizi anlayacaq birini axtararıq, yəni bizimlə empati quracaq birini, bizə ən yaxın
olan anlaşıqlı valideynlərimizi.

alış-veriş arabalarını sürməyi çox sevdiklərini
bildiyi üçün və bir az da, şıltaqlıqlarını nəzərə
alaraq “marketdə qətiyyən bir şeyə zərər verməyinizi istəmirəm, yoxsa mən sizə nə edəcəyimi bilirəm” demişdi. Uşaqlar aldıqları
bu ilk tapşırıqla, atalarıyla alış-verişə getməyin
həyəcanıyla evdən çıxdılar. Marketə girəndə
Yusif astaca arabanın yanına getdi və atasına:
“Ata, bacımla birlikdə sürə bilərikmi” dedi.
Onun bu sakit halı qarşısında ata razılıq vermişdi. 15-20 dəqiqə sonra araba dolduqca
Yusif də həyəcanlanmağa və sürətlənməyə
başlamışdı və bir daha deyərkən, olanlar olmuşdu...Yusif sürəti ala bilməmiş, və araba
şampunlar olan cərgəyə çırpılmışdı. O anda
Yusifin gözləri atasını axtarmışdı və başını
qaldıran kimi də atasıyla göz-gözə gəlmişdi.
Onsuz da, “Olanlar olmuşdu, indi nə baş
verəcəkdi?”. Ata evdən çıxarkən söylədiyi
cümlələri yaxşı xatırlayırdı ancaq, söylədiyi
kimi davranmaq gəlmirdi içindən. Bu vəziyyətdə başqa bir şey etməliydi və bir an üçün
düşündü “indi oğlumun yerində mən olsam,
nə istəyərdim?” bu sualı özünə verən ata nə
edəcəyi mövzusunda heç çətinlik çəkmədi.
Olduğu yerdə duran oğlunun yanına getdi və
onu bütün sevgisilə qucaqladı: “Səni təmizlə-
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The role of the use of game technologies in primary education in the formation of children's
mental and physical development
Abstract. What is the role of children in the game? How sustainable
are game technologies in the mental and physical development of
students? This article is always looking for answers to such
questions of interest to researchers. The article also comments on
the research of relevant researchers and examines the impact of
game technology on the mental and physical development of
students. The article touches on the impact of games on the pedagogical and psychological development.

Роль использования игровых технологий в
формировании психического и физического
развития детей в начальном образовании
Aннотация. Какова роль игры в жизни детей? Насколько
важны игровые технологии в умственном и физическом развитии учащихся? В представленной статье ведутся поиски
ответов на такие вопросы, которые интересовали исследователей. В статье также были рассмотрены труды соответствующих исследователей, также вопросы влияния игровых технологий на умственное и физическое развитие учащихся. В
статье далее затрагиваются вопросы влияния игр на педагогическое и психологическое развитие учащихся.
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Oyun bəşəri inkişafın ən qədim və mühüm
vasitələrindəndir. Oyunun fəlsəfi, psixoloji,
pedaqoji, bioloji, folklor və mədəniyyətşünaslıq
baxımından öyrənilməsi göstərir ki, o, “möcüzələr möcüzəsi”dir. Oyun insan həyatının
o, qədər əsrarəngiz ünsürüdür ki, onun insan
tərəfindən yaradıldığı şübhə doğurur. Oyun –
insana yaradılışdan bəxş edilən Allah möcüzəsidir! İnsan ancaq onun müxtəlif təzahür
formalarını kəşf edə bilər.
Oyunun tədqiqi tarixinə nəzər saldıqda, bu
həqiqət bir daha aşkarlanır.
Belə tədqiqlərdən biri, Niderland tarixcisi,
filosof və mədəniyyətşünası Yoxan Heyzinqaya
(1827-1945) məxsusdur. Mədəniyyəti, oyun
konsepsiyasının müəllifi olan Y.Heyzinqa onu
bütün dünyada məşhurlaşdıran “Oynayan
insan” əsərində isbat edir ki, “Oyun – mədəniyyətin mənbəyidir”, mədəniyyət əvvəlcə
oynanılır, sonra formalaşır. Oyun instinkləri
insana təbiətən məxsusdur. Mədəniyyətin daha
yüksək formalarına nail olmaq məhz, həmin
instiklərlə bağlıdır. Mədəni həyatın qüdrətli
hərəkətverici qüvvələri olan hüquq və qaydaqanun, ünsiyyət, sahibkarlıq, peşələr, incəsənət,
elm və s. məhz oyunla yaranır, oyun sosial
həyatın zəruri üsuludur [1, s.188].
Lev Vıqotski uşaq inkişafı nəzəriyyəçilərindən biridir. Vıqotski, oyunun uşaqların inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə malik olduğuna
inanırdı. Uşaqların inkişafında bir başqa əsas
nəzəriyyəçi olan Jan Piajet, oyuna digər keyfiyyətlər arasında söz ehtiyatı, konsentrasiya,
rahatlıq və empati yaratmaq kimi baxır. Stuart
Broun adlı nəzəriyyəçi, oyunun xüsusiyyətlərini
təsvir edir. Brauna görə, həqiqi oyun, göründüyü
kimi, məqsədsiz, könüllü və vaxt məhdudiyyətlərindən azaddır. Bununla birlikdə, hamımızın struktursuz oyun vaxtına ehtiya-cımız
var və məktəblilər də istisna deyil. Həm də
bilirik ki, oyun məqsədsiz görünsə də, uşaqlara
bir çox cəhətdən kömək edir.
Oyun uşağı zehni tərbiyə etməyin vacib
bir vasitəsidir. Uşaq bağçasında və evdə əldə
edilən biliklər oyunda praktik tətbiq və inkişaf
tapır. Müxtəlif həyat hadisələrini, nağıl və
hekayələrdən epizodları çoxaldaraq, uşaq gördüklərini, ona oxuduqlarını və söylədiklərini,
bir çox hadisələrin mənasını, mənaları onun

üçün daha aydın olur.
Oyunda, uşaqların zehni fəaliyyəti hər
zaman xəyal işi ilə bağlıdır. İntellektual bacarıq,
müəyyən bir zehni fəaliyyətin həyata keçirilməsi və onun müxtəlif problemlərin həllində
istifadəsi üçün rasional bir texnika biliklərini
nəzərdə tutan bacarıq kimi qəbul edilə bilər.
Kiçik məktəbyaşlı uşaqların intellektual bacarıqlarına yiyələnmək üçün, onların ətraf aləmin obyektləri haqqında sistemli biliklərini
formalaşdırmaq lazımdır. O.N.Bakayevaya
görə, intellektual və idrak bacarıqlarının formalaşması, birincisi, obyektlərin ardıcıl, çoxtərəfli təhlili üçün lazım olan sorğu hərəkətləri
sistemini mənimsəməyi, ikincisi, müqayisə
etmək, təsnif etmək, ümumiləşdirmək, qruplaşdırmaq və təhlil etmək bacarığını əhatə
edir. Oyunu bu cür bacarıqların formalaşdırılması vasitələrindən biri kimi görmək çətin
deyil, çünki uşaqda qavrayış hərəkətləri inkişaf
edir. Zehni qabiliyyətlərin inkişafı uşaqların
məktəbə hazırlanmasında xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Uşağın, məktəbə getdikdə nə biliklərə
sahib olması, həm də yeni biliklər əldə etməyə
hazır olub-olmadığını, düşünə biləcəyini, xəyal
edə biləcəyini, müstəqil nəticə çıxara biləcəyini,
inşa, rəsm, quruluş üçün fikirlər qurması vacibdir.
Fiziki tərbiyə оrtа ümumtəhsil məktəblərindən bаşlаyаrаq tədris еdilir. Bu bir həqiqətdir
ki, Аzərbаycаn dövləti sаğlаm gənc nəsil
tərbiyə еtməyə lаzımi əhəmiyyət vеrir. Аzərbаycаndа ibtidаi məktəb yаşındаn bаşlаyаrаq
uşаqlаrın fiziki tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir.
Kiçik məktəbyаşlаrındаn bаşlаyаrаq şаgirdlərin
bədəncə möhkəmlənməsinə və hərtərəfli fiziki
inkişаfınа fikir vеrilir. Оrtа ümutəhsil məktəblərində fiziki tərbiyə dərsləri kеçirilir.
Burаdа 1 milyоn şаgird iştirаk еdir. Dərslər
tədris ilində həftədə 2 dəfə 45 dəqiqə оlmаqlа
təşkil оlunur. Bundаn əlаvə, məktəblərdə sinifdən və məktəbdənkənаr kütləvi bədən tərbiyəsi və idmаn işləri də təşkil оlunur. Məktəblilər idmаn bölmələrinə, müхtəlif növ yаrışlаrа, kütləvi idmаn tədbirlərinə cəlb оlunurlаr.
Məktəbdə аpаrılаn fiziki tərbiyə tədbirləri
uşаqlаrın bədəncə və irаdəcə möhkəm оlmаsınа
zəmin yаrаdır. Оnlаrа “Vətənin müdаfiəsinə
hаzırаm” bədən tərbiyəsi kоmplеksinin nоr73
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də digər sinifdənkənar formalarda istifadə
edilə bilən açıq hava oyunlarıdır.
İbtidai sinif uşaqlarının inkişafı üçün istifadə
oluna bilən oyunlara “Gizlənqaç”, “Yeddi
şüşə”, “Beş daş”, “Ortada qaldı”, “Qaçdıtutdu”, “Gözbağlıca”, “Xan-vəzir”, “İp üstündən
hoppanma”, “Evcik-evcik” və s. kimi oyunları
misal göstərə bilərik.
Uşağın böyüməsi, boyu və bədən çəkisi
ilə ölçülə bilən bu toxumaların quruluşundakı
və biokimyəvi tərkibindəki dəyişikliklər nəticəsində böyüyən bir orqanizmin bioloji funksiyalarının püxtələşməsi və fərqlənməsi kimi
təyin edilə bilər.
Uşaqlar oyun vasitəsilə, bir-birləri arasında
ünsiyyət qurur, yeni dostlar, tanışlar qazanırlar.
Uşaqlar eyni zamanda oyunun köməyi ilə
dostlarını tanıyır, onların sevdikləri və ya sevmədikləri xüsusiyyətləri öyrənirlər. Uşaqlar
həmçinin, başqalarına hörmət etmək, səbirli
olmaq, stresdən yaxa qurtarmaq, problemləri
həll etmək və liderlik kimi xüsusiyyətləri də
oyun vasitəsilə əldə edirlər.
Oyundan kənarda qalma uşaq üçün psixoloji
baxımdan travmaya çevrilə bilər. Belə uşaqlar
yaşıdlarına qarşı daha təcavüzkar olurlar.

mаtivlərini yеrinə yеtirməsinə kömək göstərir.
Оrtа ümumtəhsil məktəbində fiziki tərbiyə
işləri, bədən tərbiyəsi prоqrаmlаrı əsаsındа
təşkil оlunur. Hər bir sinif üçün nəzəri və
təcrübi prоqrаm bölmələri vаrdır. Prоqrаmda
tədris mаtеriаllаrı tədricən çətinləşdirilir və
аrdıcıllıqlа öyrədilir. Bu dа uşаqlаrın оrtа
məktəbi bitirərkən tаm sаğlаm оlmаsını, həyаtа
hаzırlığını təmin еdir [3, s.30].
Oyunlarda itələmə, dartma, tullanma, daşıma, mübarizə və s. yəni, bədən xüsusiyyətləri
ilə mübarizə aparmaq vardır. Bu mübarizə ilk
növbədə fiziki tənəffüs, qan dövranı və həzm
sisteminə müsbət təsir edir və endokrin vəzilərinin daha çox ifraz olunmasına kömək
edərək uşağın inkişafını sürətləndirir. Açıq
havada oynanan oyunlar sayəsində uşaq günəş
şüalarından faydalanaraq D vitamini qəbul
edir, oksigen və təmiz hava sayəsində iştahı
artır və daha rahat yatır. Balans oyunları, top
oyunları və bənzər fəaliyyətlər uşaqlara güclərini yerində və vaxtında istifadə etmə vərdişini
verir. Bundan əlavə, uşaqda koordinasiya və
bacarıq inkişafı müşahidə olunur.
Çoxsaylı tədqiqat nəticələri göstərir ki,
məktəb şəraitində ibtidai siniflərdə vaxt və
miqdar artıraraq uşaqlarda bütün motor keyfiyyətlərində əhəmiyyətli bir artıma nail olmaq
mümkündür. Bədən tərbiyəsi praktikası, kiçik
məktəblilərdə fiziki keyfiyyətlərin uğurlu inkişafının müxtəlif məşqləri yerinə yetirməkdə
maraq oyatdığını təsdiqləyir, buna görə də,
bu işin vasitələri, metodları və formalarını
mümkün qədər müxtəlifləşdirmək lazımdır.
Bu baxımdan, fikrimizcə, fiziki keyfiyyətlərin
kompleks inkişaf etdirilməsinin çox təsirli bir
vasitəsi, həm fiziki tərbiyə dərslərində, həm
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Abstract. There are various methods of teaching English. When
teaching a foreign language, it is necessary to pay attention to
new ways of stimulating students' speech. However, numerous
classical schools still try to teach by the old methods and from the
old books. This old methods will cause that they always be
problems and you will never speak English well. By using new
methods, it is easy to learn to speak English and improve at it. İn
this result you will be able to speak like a native speaker.

Xarici dilin tədrisində interaktiv forma
və metodlardan istifadə
Annotasiya. İngilis dilinin tədrisi üçün müxtəlif metodlar mövcuddur.
Xarici dil tədris edərkən tələbələrin nitqini stimullaşdıran yeni
üsullara diqqət yetirmək lazımdır. Bununla birlikdə, bir çox klassik
məktəb hələ də, köhnə metodlarla və köhnə kitablardan öyrətməyə
çalışırlar. Bu köhnə metodlar həmişə dil öyrənilməsində problem
yaradacaq və nəticədə tələbələr ingilis dilində yaxşı danışmayacaqlar.
Lakin yeni metodlardan istifadə edərək, İngilis dilində danışmağı
öyrənərək, bu dili yaxşılaşdırmaq mümkün olacaq. Nəticədə
anadili kimi təmiz danışa biləcəklər.

Использование интерактивных форм и
методов в обучении иностранному языку
Aннотация. Существуют различные методы обучения английскому языку. При обучении иностранному языку необходимо
обращать внимание на новые способы стимулирования речи
учащихся. Однако многие классические школы по-прежнему
пытаются преподавать по старинным методикам и по старинным
учебникам. Эти старые методы всегда будут вызывать проблемы,
и вы никогда не будете хорошо говорить по-английски. Используя новые методы, легко научиться говорить по-английски
и улучшить его. В этом случае вы сможете говорить как
носитель языка.
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A lot of time has passed since the time
when the study of a foreign language was reduced to the passive memorization of new
words and expressions. Monotony, boring
cramming of grammatical rules and, at best,
the ability to translate an Azerbaijani phrase
into a foreign language - this was the limit of
perfection in mastering a foreign means of
communication. And although the world has
long known a huge number of approaches to
the study of a foreign language and methods,
a real revolutionary revolution in the methods
of teaching English in our country took place
only in the 20th century. Approaches and
goals have changed. Today everyone learns a
foreign language. In proportion to the number
of people, the number of techniques has also
increased.
However, each of the techniques has both
pros and cons. The principles of the old school
are now subject to sharp criticism, despite the
fact that the application of the "classics" has
borne fruit, and considerable. The only question
is at what cost it was possible to achieve
these results. As a rule, in order to master a
language, one had to pore over books for a
long time, devoting a lot of time to translation,
reading texts, memorizing new words, performing various exercises and retelling [5,
p.20]. To change activities, tasks such as
writing essays or dictations were offered.
One of the oldest techniques is the classical,
or fundamental. The purpose of the classical
technique is not so much a study as an understanding of the subtleties and details of
the principles of a foreign language. The main
task pursued by the classical technique is the
formation of the grammatical base of the
target language. Target audience - people who
start learning English from scratch, from
scratch. This technique is well known to those
who started learning English at school. It
should be noted that it is she who is preferred
by many language universities, both in Azerbaijan and in the border states. The simplified
scheme is as follows - the study of grammar,
the basic rules, which are subsequently applied
in specific examples and consolidated through
exercises. The most popular representative of
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the traditional method is N.A. Bonk. Her famous "Bonk textbook", co-authored with other
representatives of the same traditional method,
is a kind of template. This textbook has withstood fierce competition with the latest techniques that came from the West and continues
to be the benchmark [2, p.17].The only drawback, or rather, even the drawback of the
classical technique is the poor experience of
speaking. This deficiency can be filled by adding other methods of communicative teaching
to the classical method.
One of these methods is the so-called linguistic sociocultural method. The supporters
of the above method are those who believe
that a modern foreign language should not be
a set of lexical and grammatical rules. On the
contrary, the absence of extra-linguistic factors
leads to the fact that learning English becomes
boring and aimless. Adherents of the linguosocio-cultural method elevate a foreign language to the rank of a communicative tool
that helps a person not only speak, but also
provides an opportunity for self-expression.
Following the principles of the linguo-sociocultural method, we can safely say that a
foreign language is a kind of mirror, which
reflects the way of life, traditions and customs,
culture and history of the language.
However, in recent years, in the top of the
most popular methods of teaching foreign
languages, there is a communicative method,
which occupies the first line in the ratings
and calculations of statisticians. This technique
has proven itself in America and Europe.
Continuing to conquer the world, the communicative technique came to us, taking an
honorable place in the leading language universities of the republic. The methodology is
based on the integration of two main methods
of teaching foreign languages: traditional and
modern. As the name suggests, communication
plays an important role in communication [1,
p.120]. The main goal of this technique is to
overcome the language barrier. The main thing
is to relieve a person from fear of a foreign
language, from the fear of speaking in a
foreign language and at the same time to develop other language skills and abilities, in
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particular, speaking and writing, reading, listening. It should be noted that grammar is
studied in the process of speaking, communicating in a foreign language. The principle is
as follows: first, students memorize and memorize language formulas, expressions, phrases,
and only then parse the grammatical constructions found in memorized phrases. In
simple terms, the principle of oral anticipation
works.
The name itself speaks of the fact that the
practice of communication occupies a special
place in the communicative methodology. The
communicative technique is aimed at developing the skills and abilities of speaking in a
foreign language. It is also worth noting that
the application of the methodology directly
affects the structure of the lesson. Very often
in the classroom it is necessary to use game
situations, carry out group work, develop
tasks for finding errors, for the ability to compare and compare [4, p.86]. As a rule, such
activities force not only memory to work actively, but also logic, which allows you to develop the ability to think analytically and figuratively and, in turn, encourages the expression of thoughts.
The variety of methods and ways of mastering a foreign language in a higher educational
institution leads to the need for a rational
choice of one of them or the optimal combination of complementary methods and technologies, from which follows the need to generalize knowledge about the methods and
techniques of organizing foreign language
communication. Currently, intensive teaching
of foreign languages is implemented in various
developing, newly created and operating methodological systems. This is due to the variety
of specific goals of teaching a foreign language
for a different contingent of students, as well
as the variety of learning conditions.
Today, the development of the modern IT
industry makes the latest interactive resources
available for learning English: computers of
the latest generation, the Internet, TV programs,
newspapers, magazines. It is very important
to put into practice all of the above. This
helps to awaken students' interest in the history,

culture, traditions of the country of the target
language and helps to form the skills that will
be needed in the future.
Teaching is an active interaction between
teacher and students, and it cannot be onesided. It depends on the teacher how successful
the learning process will be.
The linguistic-sociocultural approach is inherent in almost all foreign language schools.
The communicative approach is guided by
the British and American language schools
Bell International, OISE, St. Giles International,
Rennert Bilingual, NESE. The intensive method
is designed for business people who expect to
master specific language skills in a short time.
Often, an intensive course is enough to use
the language in a professional field: in business
correspondence, during presentations and telephone conversations, and in drawing up
commercial proposals[1, p.127]. The "direct"
method is known as the Berlitz method, the
main principle is to completely exclude the
student's native language from the learning
process, the goal is to teach the student to
think in a foreign language. The business (activity) approach involves the study of a foreign
language in combination with the practice of
communication in the professional field. This
opportunity is provided by the language schools
of New York, London, San Francisco, Toronto
and other world business centers. Formation
of a certain level of foreign language professional communicative competence is an actual
and effective basis for further foreign language
professionally oriented communication of university graduates. However, it should be borne
in mind that when teaching a professional foreign language, the various functions of speech
and the ways of its application cannot be of
equal value.
Along with instrumental (simple transfer
of information), regulatory (regulation of activity), personal-emotional and artistic (roleplaying games, imagery of speech), heuristic
(expressing one's understanding), social (communication outside one's narrow circle) and
information-scientific, analytical, reference
[2, p.22].
It is obvious that each teacher is guided in
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accordance with his personal experience in
the choice of methods and techniques of work.
But, based on the results of the experimental
and practical work, it can be argued that the
use of various techniques within the framework
of communicative, inductive, deductive methods gives a positive result and, undoubtedly,
contributes to an increase in the effectiveness
of teaching grammar. The author tries to
adhere to the so-called "mixed" teaching method. This allows you to achieve your goals
and gives you high results.
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Annotasiya. Məqalədə ibtidai sinif şagirdlərinin intellektual inkişafında
dərsdənkənar işlərin rolundan bəhs edilir. Dərsdənkənar fəaliyyət ibtidai
sinif şagirdlərinin ahəngdar inkişaf etməsinə xidmət etməklə yanaşı
onların intellektual inkişaflarına da səbəb olur. Məlumdur ki, dərs təlim
və tərbiyə işlərinin əsas formasıdır. Şagirdlər bilik, bacarıq və vərdişləri,
əsasən, dərsdə əldə edir, əxlaqi tərbiyəyə yiyələnirlər. Məlumdur ki, dərs
təlim və tərbiyə işlərinin əsas formasıdır. Qarşıya qoyulan məqsəd və
vəzifələri ancaq dərs prosesində həyata keçirmək o qədər də mümkün
deyil. Dərsdənkənar məşğələlər və fəaliyyət, əsasən, məktəbin qarşıya
qoyduğu əsas vəzifəni, yəni böyüyən nəslin hərtərəfli inkişaf etmiş, milli-mənəvi dəyərləri mənimsəmiş, cəmiyyət üçün yararlı kadrlar hazırlamaq
vəzifəsini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməyə kömək edir. Dərsdənkənar
fəaliyyətin əhəmiyyəti məqalədə təhlil olunmuş, şagirdlərin intellektual
inkişafında fəaliyyətin bu növünün mahiyyəti açıqlanmışdır.

The role of extracurricular activities
in the intellectual development of
primary school students
Abstract. The article discusses the role of extracurricular activities in
the intellectual development of primary school students. Extracurricular
activities not only serve the harmonious development of primary school
students, but also contribute to their intellectual development. It is
known that lessons are the main form of training and education. Students
acquire knowledge, skills and habits mainly in the classroom, acquire
moral education. It is known that lessons are the main form of training
and education. It is not possible to implement the set goals and
objectives only in the teaching process. Extracurricular activities and
activities mainly help to successfully fulfill the main task of the school,
that is, to train the younger generation to be well-developed, to assimilate
national and spiritual values, to train useful personnel for society. The
importance of extracurricular activities is analyzed in the article, the
essence of this type of activity in the intellectual development of
students is explained.

Роль внеурочной работы в интеллектуальном
развитии младших школьников
Aннотация. В статье рассказывается о роли внеурочной работы в
интеллектуальном развитии младших школьников. Внеклассная
деятельность не только служит гармоничному развитию младших
школьников, но и ведет к их интеллектуальному развитию. Известно,
что урок является основной формой учебно-воспитательной работы.
Знания, умения и навыки учащиеся приобретают, в основном, на
уроке, получают нравственное воспитание. Однако реализовать поставленные цели и задачи в процессе урока не так уж и просто.
Внеклассные занятия и деятельность во многом способствуют успешному выполнению основной задачи, стоящей перед школой, а
именно-подготовке подрастающего поколения всесторонне развитых,
усвоивших национально-нравственные ценности, полезных для общества кадров. В статье проанализировано значение внеурочной
деятельности, раскрыта сущность этого вида деятельности в интеллектуальном развитии учащихся.
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Təhsil xalq təsərrüfatının tərkib hissəsi
olub, tərbiyə və psixi inkişaf imkanlarına
malik olan, təlimin həm zəruri şərti, həm də
nəticəsi kimi, özünün göstərən bilik, bacarıq
və vərdişlərin məcmusu olub, xüsusi qaydada
idrak fəaliyyətinin idarəolunması prosesidir.
Təlim isə, biliksizlikdən biliyə, bir bilikdən
digərinə, yəni daha dərin, daha mükəmməl,
daha geniş biliyə keçid, həqiqətə doğru öyrənənin əqli hərəkətinin idarəolunması kimi baş
verən, müəllimin rəhbərliyi altında öyrənənlərin
sistemli bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri, psixi cəhətdən inkişaf və tərbiyə olunması prosesidir.
Təlim zamanı biliyin möhkəmliliyini, dərinliliyini və süurluluğunu təmin etməklə kifayətlənmək olmaz. Bunlarla yanaşı, bilik
həm də, əməli səciyyə daşımalıdır; lazım gəldikdə mövcud bilikdən təlimdə və ictimai-iqtisadi həyatda istifadə edilməlidir. Biliklər hafizədə qaldıqda istifadə edilmədikdə əhəmiyyəti
itir.
Görkəmli Azərbaycan pedaqoqlarından
Ə.Ağayev, M.Mehdizadə, Ə.Əfəndizadə,
H.Əhmədov, Y.Kərimov və b. tədrisdə geri
qalan zəif öyrənənlərlə təlimin effektliliyinin
artırılmasının zəruriliyini qeyd etmiş və bunun
müxtəlif səmərəli yollarını göstərmişlər. Onlar,
bu problemin həllində uşaqların hərtərəfli öyrənilməsi, müəllim-şagird münasibətlərinin
düzgün qurulmasını, nitq inkişafını, təlim metodları və üsullarının inkişaf etdirilməsini ön
plana çəkmişlər. “Bu işdə müəllimlərə ən
böyük dəstək sinifdənxaric işlərin təşkil olunmasıdır” [3, s.264].
Pedaqoji ədəbiyyatda “sinifdənxaric iş”
məfhumu ilə yaxınmənalı “sinifdənkənar iş”,
“dərsdənkənar fəalliyyət”, “dərsdənkənar tədbir”, “sinifdənkənar tədbir”, “məktəbdənkənar
tədbir” məfhumlarına da rast gəlinir. Onların
arasında oxşar və fərqli cəhətlər vardır. Bu
cəhətlər pedaqoji ədəbiyyatlarda geniş təhlil
edilir.
İbtidai sinif şagirdlərinin intellektual bacarıqlarının formalaşmasında dərsdənkənar
məşğələlər mühüm rol oynayır.
Dərsdənkənar fəaliyyət ibtidai sinif şagirdlərinin ahəngdar inkişaf etməsinə xidmət etməklə yanaşı, onların intellektual inkişaflarına
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da səbəb olur. Məlumdur ki, dərs təlim və tərbiyə işlərinin əsas formasıdır. Şagirdlər bilik,
bacarıq və vərdişləri, əsasən dərsdə əldə edir,
əxlaqi tərbiyəyə yiyələnirlər. Lakin təlimtərbiyə işində təkcə, dərslə kifayətlənmək, bu
işi proqramın tələbləri ilə məhdudlaşdırmaq
olmaz. Qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələri
ancaq dərs prosesində həyata keçirmək o,
qədər də mümkün deyil. “Dərsdənkənar məşğələlər və fəaliyyət, əsasən, məktəbin qarşıya
qoyduğu əsas vəzifəni, yəni böyüyən nəslin
hərtərəfli inkişaf etmiş, milli-mənəvi dəyərləri
mənimsəmiş, cəmiyyət üçün yararlı kadrlar
hazırlamaq vəzifəsini müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirməyə kömək edir” [5, s.469].
Məlumdur ki, dərsdənkənar fəaliyyət məktəbdə təlim-tərbiyə prosesinin əsas hissəsi olmaqla, şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli
təşkil edilməsi formalarından biridir. Məktəbdə
əsasən, təhsilin inkişafı istiqaməti üzrə keçirilən
fənn məşğələlərinə, şagird elmi cəmiyyətlərinə,
eləcə də məktəblilərin bədii və texniki yaradıcılıqlarının inkişafına yönəldilən dərnəklərə,
idmana üstünlük verilir.
Dərsdənkənar fəaliyyət formalarına söhbətlər, görüşlər, dəyirmi stol ətrafında görüşlər,
şagird konfransları, müzakirələr, disputlar və
s. fəaliyyət aiddir.
Dərsdənkənar fəaliyyət məktəblilərin təlim
imkanlarını fəallaşdırır. Şagirdlərin özünə
inamsızlığı, iradəsizlik, tam formalaşmamış
bacarıqlar, maraqlı təşkil olunmuş fəaliyyət
zamanı aradan qaldırılır və bu proses onlara
böyük sevinc və uğur bəxş edir.
Dərsdənkənar məşgələlər məktəblilərin dərs
zamanı aldıqları nəzəri biliklərini dərinləşdirir,
onların fənnə marağını artırır və şagirdləri
müstəqil işləməyə alışdırır. Fənn məşğələləri,
dərnək, elmi konfrans, disput, müzakirə, qiraət
gecələri, istehsalata ekskursiyalarda təyinatı
üzrə keçirilən praktik nümunələrin köməyi
vasitəsi ilə məktəbli bunu əyani olaraq gördüyü
üçün dərindən anlayır və yaddaşına daha tez
həkk edir.
Dərsdənkənar məşğələlər müəllimə öz şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini daha yaxından
tanımaq imkanı verir, onların arasında olan
xüsusi istedadlı şagirdləri müəyyən edir və
onları öz maraqlarına uyğun olaraq istiqa-
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mətləndirir.
Dərsdənkənar fəaliyyətin müxtəlif formaları
vasitəsilə keçirilən tədbirlər quru, cansıxıcı
söhbətlərdən, nəsihətlərdən uzaq olmalı, konkret
işə, canlı adamların əməli fəaliyyətinə, faktlara
əsaslanmalı, məktəbliləri şəxsi nümunə üçün
ideal tapmağa istiqamətləndirməlidir.
Dərsdənkənar işlərin mütəşəkkilliyinə nail
olmaq üçün, onun keçirilməsi zamanı məsuliyyət və intizamın olması başlıca şərtdir.
Dərsdənkənar işin səmərəli qurulması üçün,
pedaqoji işçilərin bu işin mahiyyətini, məqsəd
və vəzifələrini, istiqamətlərini, təşkili formalarını yaxşı bilməyi, təşkilatçılıq bacarıq və
qabiliyyətlərinə malik olmağı tələb edir. İbtidai
sinif şagirdləri ilə dərsdənkənar işləri həyata
keçirən pedaqoji işçilər pedaqoji prosesin
prinsiplərinə, metod və priyomlarına, məktəblilərin yaş, cinsi və fərdi xüsusiyyətlərinə,
temperament tiplərinə yaxından bələd olmalı,
onlarda diqqət, hafizə, qavrayış, xarakter və
s. inkişaf etdirilməsinə dair nəzəri biliklərini
daima təkmilləşdirməlidirlər.
Dərsdənkənar fəaliyyət məzmunu, forma
və çoxnövlülüyü ilə geniş imkanlar açır. Dərsdənkənar tədbirlərlə, nəinki bütün şagirdləri
əhatə etmək, həm də təfəkkürü zəif olan uşaqlarla fərdi məşğul olmaq mümkündür. Unutmayaq ki, belə şagirdlər tədbirlərdə daha çox
fəallıq göstərirlər.
Şagirdlərin elmi və bədii təfəkkürünün inkişafı çətin, həm də uzun proses olduğu üçün,
onu yalnız dərslə məhdudlaşdırmaq olmaz.
Təcrübə göstərir ki, dərsdənkənar tədbirlər
(xüsusilə, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənləri
üzrə) şagirdlərin təlimə marağını artırmaqla
yanaşı, həm də onların nitq mədəniyyətinin
inkişafına qüvvətli təsir göstərir. Dərsdənkənar
tədbirlər şagirdin idarəetmə vərdişlərinin formalaşdırılmasına, elmi dünyagörüşünün genişləndirilməsinə, onda əsil azərbaycanlıya
xas olan yüksək mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlərin
formalaşmasına imkan yaradır. Şagirdin asudə
vaxtlarının səmərəli təşkilini təmin etməklə
yanaşı, sinifdə müəyyən fənlərdən verilmiş
biliyi dərinləşdirir, şagirdlərin meyl və qabiliyyətini müəyyənləşdirib üzə çıxarır. Dərsdənkənar tədbirlər müəllimin özünə də müsbət
təsir edir, müəllimə proqrama ciddi əməl et-

məklə, şagirdləri maraqlandıran əlavə ədəbiyyat
oxutmağı, teatra, kinofilmlərə, tarixi abidələrə,
muzeylərə baxmağı məsləhət görməkdə sərbəstlik verir.
Məktəblilərin dərsdənkənar tədbirlərə cəlb
olunması iki istiqamətdə aparılır:
1) Şagirdlərin təlim xarakterli dərsdənkənar
işlərə cəlb edilməsi;
2) Tərbiyələndirici səciyyə daşıyan dərsdənkənar fəaliyyətə təhrik olunması.
Müasir şəraitdə dərsdənkənar tədbirlərin
təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin məzmununu,
yəni forma və üsullarla müəyyənləşdirmək
üçün, xüsusən əməyə hazırlıq, əqli, əxlaqi,
fiziki, estetik, iqtisadi və ekoloji tərbiyə, habelə
insan hüquqlarına hörmət əsasında hər bir
məktəbli ilə bir neçə yöndə iş aparılması günümüzün aktual tələblərindən biridir. Bu məqsədlə, şagirdlərin tərbiyələndiricilik vasitələrini,
bilavasitə dərsdə və dərsdənkənar vaxtda
onların əməli fəaliyyətini vahid sistemdə birləşdirməyin daha təsirli yollarını aşkara çıxarmaq hər bir müəllimin (tərbiyəçinin),
məktəb rəhbərlərinin diqqət mərkəzində olmalıdır. Məktəblilərin həmin amillər zəminində
dərs və dərsdənkənar fəaliyyəti onların millimənəvi dünyagörüşünün formalaşdırılmasına
xidmət etməlidir.
Şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili,
əməli bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri, onların mənəvi və intellektual inkişafı, potensial
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılması,
elmi-tədqiqatçılıq istedadlarının formalaşdırılması baxımından da, bu məşğələlərin həyata
keçirilməsi çox zəruridir.
İbtidai sinif şagirdlərinin intellektual inkişafında dərsdənkənar işlərin əhəmiyyətini pedaqoq-alim İ.Əliyev “Pedaqogika” (2017)
dərs vəsaitində aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir:
- şagirdlər dərsdə qazandığı bilikləri əlavə
məlumat hesabına daha da genişləndirir, dərinləşdirir və zənginləşdirir;
- həmin bilikləri həyata, praktikaya tətbiq
edilməsinə əlverişli şərait yaradır;
- şagirdin görüş dairəsini genişləndirir,
marağını təmin edir;
- şagirdin öz arzusuna uyğun elm, texnika
və incəsənətin müxtəlif sahələri ilə, bədən
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tərbiyəsi, idman və s. fəaliyyət növləri ilə
müntəzəm və ətraflı surətdə tanış və məşğul
olması imkanı verir;
- şagirdlərin təşəbbüskarlığı və yaradıcılığı
üçün, o cümlədən özfəaliyyətini, fərdi qabiliyyət
və bacarığını etdirmək üçün geniş imkanlar
açır;
- şagirdin mənfi təsirlərə məruz qalmasının
baxımsızlıq hallarının qarşısını alır;
- hərtərəfli və ahəngdar inkişafa əhəmiyyətli
dərəcədə kömək göstərir.
Təbii ki, sadalalan bu kimi, göstəricilər şagirdlərin intellektual inkişafına səbəb olmaqla
yanaşı, onlarda elm və mədəniyyətin müxtəlif

sahələrindəki qabiliyyətlərinin üzə çıxmasına
və inkişaf etməsinə təkan verir.
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Aннотация. В статье освещаются некоторые вопросы обучения
правописанию в школе. При этом подчеркивается, что поскольку
грамотное в орфографическом отношении письмо выполняет
социальную функцию – служит удобным средством письменного общения, овладение нормами письменной речи, в частности
орфографией, считается одной из важнейших задач изучения
русского языка в школе, т.е. задача формирования прочных
орфографических навыков у подрастающего поколения возлагается на среднюю школу. В статье особо подчеркивается,
что систематичность в занятиях орфографией и сознательность
в овладении навыками правописания рассматриваются в методике в качестве основных требований к изучению орфографии.

Məktəbdə düzgün yazı təliminin bəzi məsələlərinə dair
Annotasiya. Məqalədə məktəbdə düzgün yazı təliminin bəzi məsələləri işıqlandırılır. Bu zaman vurğulanır ki, orfoqrafiya sahəsində
savadlı yazı sosial funksiyanı yerinə yetirdiyindən – rahat yazılı
ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət edir. Buna görə də böyüməkdə olan
nəsilə yazılı nitq normalarını, xüsusilə orfoqrafiya normalarını
aşılamaq məktəbdə rus dilinin öyrənilməsinin ən vacib vəzifələrindən
biri sayılır, yəni şagirdlərdə möhkəm orfoqrafik vərdişlərin formalaşdırılması məsələsi orta məktəbə həvalə edilmişdir. Məqalədə
orfoqrafiya üzrə məşğələlərdə sistemlilik və orfoqrafiya vərdişlərinə
yiyələnməkdə şüurlu olmağın metodikada orfoqrafiyanın öyrənilməsinə verilən əsas tələblər kimi nəzərdən keçirildiyi xüsusi vurğulanır.

On some issues of correct writing training
at school
Abstract. The article highlights some issues of correct writing
training at school. At the same time, it is emphasized that literate
writing in the field of spelling serves a social function - it serves
as a convenient means of written communication. Therefore, inculcating written speech norms, especially spelling norms, in the
younger generation is one of the most important tasks in learning
Russian at school, ie the formation of strong spelling skills in
students is entrusted to secondary school. The article emphasizes
that in spelling classes, systematization and awareness of spelling
skills are considered as the main requirements for the study of
spelling in the methodology.
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Как известно, правописание и его нормы
являются обязательным атрибутом письменной формы русского литературного языка и объединяют нормы орфографии и
пунктуации. Целью изучения орфографии
в школе является формирование орфографической грамотности. В школе формируется относительная орфографическая грамотность – умение применять изученные
в школьном курсе русского языка правила
и безошибочно писать словарные слова
(слова с непроверяемыми гласными и согласными), включенные в школьный учебник. Помимо относительной грамотности,
выделяют абсолютную грамотность –умение
пользоваться всеми правилами орфографии
и писать безошибочно любые словарные
слова. Многие лингвисты и методисты, например Л. В. Щерба и М. В. Панов, отмечали, что эта цель практически недостижима и что абсолютно грамотных людей
нет: в русском языке огромное количество
сложных правил и исключений из них, а
также словарных слов, в том числе и малоупотребительных, и человек не в состоянии
знать их все, но человек грамотный задумывается над написанием слов, осознанно
применяет особо сложные правила, пользуется справочником и орфографическим
словарем. Искусство грамотности как раз
и состоит в том, чтобы понимать, где может
быть допущена ошибка (вообще или конкретно этим человеком), и избежать ее
путем проверки, употребления правила
или, в крайнем случае, неупотребления
этого слова.
В школе изучаются не все орфографические правила, а только наиболее значимые,
и учитель постоянно должен соотносить
практику правописания с программой, особенно при проверке творческих работ –
сочинений и изложений. При оценке допущенных учащимися ошибок на еще не
изученные орфограммы, исключения из
правил и на словарные слова, не включенные в школьные учебники, действуют специальные критерии оценки. Не существует
нормативного документа, определяющего
перечень словарных слов, обязательных
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для изучения в том или ином классе. Авторы
учебников исходят из употребительности
слова в речи и актуальности для учащихся
определенного возраста, а также опираются
на традицию и примерные списки, составленные учеными-методистами. Каждый из
учебных комплексов фиксирует новые словарные слова, предлагаемые к изучению в
данном классе, в справочном аппарате учебников в «Орфографических словариках»
(комплекс 3) и словариках «Пиши правильно» (комплексы 1 и 2). Путь формирования
орфографической грамотности лежит от
знаний к умениям и навыкам, то есть основной метод изучения орфографии – догматический. Некоторые методисты отмечают, что целью обучения орфографии является выработка навыка, то есть автоматизированного, а не пропускаемого через
сознание написания слов и их форм. Так,
А.В.Текучев в своем учебнике «Методика
русского языка в средней школе» пишет,
что «для того, чтобы быть орфографически
грамотным, не допускать орфографических
ошибок, недостаточно знать принципы орфографии, правила, уметь объяснить написание слов – все эти знания и умения
надо обратить в навык» (1, с. 299). Однако
это соображение не представляется бесспорным. Навык может быть выработан
только в том случае, если написание слова
не требует анализа грамматической формы,
семантики слова или контекста его употребления, однако многие правила построены именно на таком анализе. Таково, например, правило правописания н и нн в
причастиях и отглагольных прилагательных,
где для правильного написания необходимо
проанализировать не только видовую принадлежность глагола, но и наличие зависимых слов. Таковы правила правописания
не с разными частями речи, выбор написания и многие другие правила. Методика
обучения орфографии базируется на следующих принципах: – изучение орфографии
в тесной связи с изучением фонетики, морфемики, морфологии и синтаксиса; – сопоставление различных явлений (звук и
буква, фонема в сильной и слабой позиции);
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– структурно-семантический принцип (опора на знание состава и значения морфем в
слове). Изучение орфографии невозможно
без опоры на знания и умения, полученные
в процессе изучения всех разделов науки о
языке. Правила орфографии в своих формулировках опираются на умения различать
сильную и слабую позицию гласных и согласных (проверяемые и непроверяемые
гласные и согласные), делить слово на
слоги и морфемы (правила переноса), определять морфемный состав слова и его частеречную принадлежность (о и ё в разных
типах морфем разных частей речи, правописание важнейших приставок и суффиксов
слов разных частей речи и другие правила),
определять наличие или отсутствие у слова
зависимых слов (н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных, написание не
со словами разных частей речи), различать
собственные и нарицательные имена (правописание прописной и строчной буквы)
и т. д. Работа по изучению орфографии
опирается на использование всех видов
памяти – зрительной, слуховой, моторной:
при переводе устной речи в письменную
учащиеся отождествляют различно звучащие морфемы, зрительно и моторно запоминают написание отдельных морфем и
целых слов, особенно словарных.
Поскольку в учебной деятельности
школьников письмо занимает значительное
место, с вопросами орфографии учащиеся
сталкиваются постоянно, с первого по десятый класс. Однако специально, в порядке
конкретных программных требований, орфография изучается в I-III и IV-VI классах
(VII-VIII, IX-X) программа по русскому
языку не определяет содержания работы
по орфографии, указывая лишь на необходимость совершенствовать навыки правописания учащихся.
В орфографическом отношение письмо
должно складываться у учащихся уже к
VII классу. Однако в реальной жизни школы
пока еще такого уровня обучения достичь
не удается, и, с трудом изыскивая недостающее время, учитель вынужден вновь
и вновь возвращаться к орфографии не

только в VII- VIII, но и в IX-X классах.
Вопросы организации занятий по орфографии в старших классах стали особенно
актуальными.
Применительно к VII-VIII классам, когда
завершается изучение систематического
курса русского языка и повторяется весь
материал за IV-VIII классы, разработка системы обобщающего повторения орфографии приобретает большое значение.
Требует конкретизации и специальной
методики работа по орфографии в IX-X
классах, когда русский язык как учебный
предмет фактически не изучается.
Но учащиеся в связи с уроками литературы пишут объемные сочинения и нуждаются в целенаправленных указаниях, помогающих поднять уровень орфографи¬ческой грамотности их работ.
Хотя школа и заинтересована в детальной
разработке вопросов методики орфографии
в старших классах, тем не менее первоочередными продолжают оставаться проблемы орфографической подготовки учащихся.
Школьные программы по русскому языку
для IV-VI классов предусматривают изучение почти всех разделов русской орфографии: и правил обозначения звуков буквами,
и правил слитно-дефисно раздельных написаний, и правил употребления прописных
букв.
Орфографический материал изучается
не как самостоятельный раздел, со своей
системой и спецификой, а в связи с разделами «Фонетика», «Словообразование»,
«Части речи».
Такой порядок обучения правописание
имеет и положительные, и отрицательные
стороны.
Необходимость изучать правописание
на базе знаний по грамматике, фонетике,
лексике, семантике вызвана особенностями
самой русской орфографии.
Орфография изучается параллельно с
самостоятельными разделами школьного
курса русского языка, чем и достигается
доступность для учащихся того языкового
анализа, который необходим для опреде85
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ления правильного написания.
Однако, «сопровождая» изучение других
программных тем, материал по орфографии
при таком построении курса воспринимается учащимися не в своей специфичной
системе, а в виде изолированных правил,
написаний, понятий.
Дети обычно не осознают основных закономерностей русской орфографии, системности ее понятий и правил, что ослабляет общий учебный эффект и тормозит
формирование орфографических навыков.
В школе обучение письменной речи начинается сразу же, с I класса. Следовательно,
орфографическими нормами учащиеся тоже
должны овладевать с I класса, параллельно
с элементарными сведениями о языке. В
таком случае принятый в школе принцип
построения курса орфографии следует принять как наиболее целесообразный.
В методике орфографии плодотворно
разрабатываются оба эти направления, что
способствует постепенному заметить отчетливо просматривающуюся тенденцию
усиления теоретических основ обучения
орфографии. Наблюдается стремление в
большей степени, чем прежде, учесть специфику самого изучаемого предмета - русской орфографии- и построить учебный
процесс с опорой на его основные закономерности.
Еще в 1930 году А.М. Пашковский принципом методики орфографии провозгласил
принцип «рационально-волевого участия
пишущего в выборе той или иной орфограммы», специально подчеркивая при
этом, «что обучение «по правилам» отнюдь
не состоит из одного только внедрения
правил в сознание и память учащихся»,
что «для важнейших языковых навыков
языковые значения не только просто полезны, а и прямо необходимы...».
Накопленный за прошедшие десятилетия
опыт позволяет утверждать, что орфографическая грамотность учащихся действительно ощутимо возрастает, если ими осознаются важнейшие теоретические положения русской орфографии; имеется представление об орфограмме как специфично
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орфографическом явлении в ряду других
явлений письма:
Как известно, в новые школьные учебники для IV-VI классов введен термин «орфограмма», что обязывает к его терминологическому, однозначному употреблению.
Между тем на сегодняшний день общепринятого определения орфограммы нет.
В литературе по теории орфографии и в
учебной литературе определения орфограммы как такового не дается. В методической же литературе постоянно делаются
попытки дать определение орфограммы
(Н.Н, Китаев, М.В.Ушаков, Н.С.Рождественский, Б.А.Дмитриев, М.Т.Баранов и
др.), что свидетельствует о потребности
школы в теоретической разработке этого
вопроса.
Обращает на себя внимание тот факт,
что орфограмм как своеобразное явление
письма употребляется в узком и широком
значении. В лингвистической литературе,
как правило, термин «орфограмма» употребляется применительно к звуко-буквенным написаниям (земля, идти, рожь) и связывается с вопросами соотношения произношения и написания, с ведущим принципом русской орфографии.
Вопросы методики орфографии решаются с учетом ее принципов уже давно. После
того как вышли в свет работы А.Н.Гвоздева,
Н.С.Рождественского, М.В.Ушакова, казалось бы, этого вопроса можно не касаться.
Об его очевидности свидетельствует, в
частности, такое высказывание: «В наше
время самым рациональным методом обучения орфографии в школе справедливо
признан метод изучения орфографии на
основе общих закономерностей, лежащих
в основе правописания, то есть на основе
принципов орфографии».
В связи с тем, что в последние 10-20
лет в литературе по теории орфографии
усиленно дискуссируется вопрос о ведущем
принципе русского правописания.
Общая закономерность русской орфографии, согласно которой звуки слабых позиций предаются на письме буквами сильных фонем в составе одной морфемы, чем
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и достигается ее единообразное написание.
До сих пор вопросы обучения правописанию решались на основе учения о морфологическом характере русской орфографии. Сейчас предпринимаются шаги построить обучение с учетом теории фонемного принципа орфографии. Вопрос этот
только начинает разрабатываться в методике,
и было бы преждевременно делать какиелибо выводы, тем более, что разногласия в
значительной мере носят терминологический характер. Но тем не менее некоторые
соображения хотелось бы изложить.
Решая вопросы написания, ученик в подавляющем большинстве случаев (см., например, приведенные ранее данные) не
пользуется (не умеет, не обучен) указаниями
правила. И тогда заученная формулировка
живет в сознании ученика сама по себе,
обособленно, изолированно от тех навыков,
которые произвольно складываются в результате выполняемых орфографических
упражнений.
Выделяется в современной методике орфографии и, так сказать, лингвистическое
направление, представители которого рассматривают данную проблему на основе
привлечения теоретических положений, и
в первую очередь, на основе осознания
учащимися ведущего принципа русской
орфографии, что позволяет «сократить то
расстояние, которое существует между теорией, знанием, с одной стороны, и умением,
навыками – с другой» и приводит «ребенка
к внутреннему пониманию законов письма».
Существенной для обучения орфографии
является проблема подбора дидактического
материала, на котором раскрываются основные виды написаний, подводимых под
то или иное конкретное правило орфографии.
По-видимому, с целью привития орфо-

графических навыков выбор слов с непроверяемыми орфограммами для изучения
определяется конкретными условиями обучения; однако принципы отбора этих слов,
методы их изучения и выработка умений
определит написание должны быть тщательно разработаны.
В заключении следует отметить, что современный этап развития методики преподавания русского языка в школе, основные
задачи, решаемые методикой в конце ХХ
в. – начале XXI века, в частности необходимость использования имеющегося методического наследия и опыта для дальнейшего развития методической мысли в
связи с проблемами обучения орфографии
и правописанию по русскому языку, современные требования к преподаванию
русского языка в школе в целом, действующие новые программы, принципы их построения (концентрический, линейный, линейно-концентрический, линейно-ступенчатый, линейно-параллельный (перемежающийся), блочный (модульный), спиральный) и содержания, способствуют поискам эффективной методики орфографии,
что накопленный опыт и инновации в этой
области помогут в решении важнейшей задачи – поднять уровень орфографической
грамотности школьников.
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Annotasiya. Məqalədə İKT və onun dünya elminə və texnoloji inkişafa
təsiri, təhsildə rolu, təhsildə tətbiqi, yeni texnologiyaların istifadəsi,
komputerin təhsil prosesinə təsiri və tətbiqi məsələləri nəzərdən keçirilir.
Kompüterin ictimai həyatın bir çox sahəsində istifadəsi, təhsildə və
digər sahələrdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarından istifadənin zəruriliyindən bəhs edilir. Həmçinin, internetin həyatımıza təsiri
və təhsil prosesinə təsiri də, izah olunmuşdur. Tədris prosesində interaktiv
lövhədən istifadə edilməsi, elektron lövhənin,“Ağıllı” lövhə, həmçinin,
kompüterə qoşulan mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat, videokameranın
istifadəsi, İKT-nin imkanlarından tədrisdə uğurla istifadəsi və s.
məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində mühüm əhəmiyyətə malikdir. İKT-nin özünün tədris olunması, uşaqlarda müstəqil şəkildə informasiya toplamaq, analiz etmək, ötürmək qabiliyyətinin formalaşdırılması
balalarımızın gələcəkdə informasiya cəmiyyətinin qiymətli üzvlərinə
çevrilməsində mühüm rolundan bəhs olunur.

On the issues using ICT in education
Abstract. The article examines ICT and its impact on world science
and technological development, its role in education, its application in
education, the use of new technologies, the impact and application of
computers in the educational process. The use of computers in many
areas of public life, the need to use Information and Communication
Technologies in education and other areas are discussed. It is important
the use of interactive whiteboards in the teaching process, the use of
electronic boards, "smart" boards, as well as microscopes, scanners,
digital cameras, video cameras connected to a computer, the successful
use of ICT in teaching, etc. in the organization of virtual laboratories in
schools. The teaching of ICT itself, the formation of children's ability to
independently collect, analyze and transmit information is about the important role of our children in becoming valuable members of the information society in the future.

К вопросам использования ИКТ в
образовании
Aннотация. В статье рассматриваются ИКТ и их влияние на
мировую науку и технологическое развитие, их роль и применение
в образовании, в целом использование новых технологий, в том
числе компьютера в образовательном процессе. Речь идет об использовании компьютера во многих сферах общественной жизни,
о необходимости использования информационно-коммуникационных
технологий в образовании и других сферах. В ней также было
освещено влияние интернета на нашу жизнь и на образовательный
процесс. Использование интерактивной доски, электронной доски
в учебном процессе, а также подключенных к компьютеру микроскопов, сканеров, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, успешное
использование возможностей ИКТ в обучении и т.д. имеет важное
значение в организации виртуальных лабораторий в школах. Преподавание самих ИКТ, формирование у детей способности самостоятельно собирать, анализировать, передавать информацию говорят
о важной роли наших малышей в превращении их в будущем в
ценных членов информационного общества.
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Pedaqoji praktikada, elektron təlim vasitələrinin tətbiqi müasir təhsil sisteminin inkşaf
etdirilməsində aparıcı amillərdən biridir. Bu
səbəbdən, qabaqcıl təlim-texnoloji komplekslərdən, xüsusi olaraq informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) imkanlarından təlim prosesində istifadə olunması, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində mühüm
amildir.
İnsanların baxışları və düşüncə tərzləri dəyişdikcə, elmi nailiyyətlər artdıqca, yeni informasiya və kommunikasiya texnologiya
məhsulları ortaya çıxır və bununla da, dünya
iqtisadiyyatının tələbləri dəyişikliyə məruz
qalır. Müasir dövrdə İKT-nin inkişaf etdirilməsi
hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialının
vacib göstəricilərindən biridir. Bu prosesin
zəruriliyi indiki qloballaşan dövrdə daha çox
hiss olunur. Texnologiyaların sürətlə inkişafı
və yayılması bəşəriyyətin inkişafı üçün böyük
imkanlar yaradır.
Bu gün informasiya cəmiyyətinin və rəqabətədavamlı yüksək texnologiyalı milli iqtisadiyyatın yaradılması bir sıra ölkələrin dövlət
siyasətinin əsas istiqamətinə çevrilmişdir. Bu
ölkələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsi inkişafın ən önəmli
amili kimi çıxış edir. Bu sahə dövlətlərin
siyasi, iqtisadi və sosial fəaliyyətinə aktiv
təsir edərək iqtisadiyyatın və ictimai münasibətlərin qloballaşmasını təmin edir. İnformasiya
cəmiyyətində təhsil sisteminin necə qurulması,
təhsilin modernləşdirilməsi üçün hansı texnologiyalardan və necə istifadə edilməsi hazırda
ən aktual məsələlərdən biridir.
Hal-hazırda dünyada kompüter texnologiyasında, ictimai həyatın bütün sahələrində istifadə edildiyi kimi, təhsil sahəsində də geniş
tətbiq edilməkdədir. Dünyanın bir çox ölkələri
bir neçə illərdir ki, bu sahədə bir sıra uğurlu
addımlar atmışdır.
Bu gün dünya iqtisadiyyatı daha çox bilikyönümlü iqtisadiyyat olduğundan ölkələrin
təhsil sistemlərindən də məhz, bu tələblərə
cavab verən sistemin qurulması tələb olunur.
Bu amil inkişaf etmiş ölkələrdə təhsilin informasiyalaşdırılması istiqamətində sistemli şəkildə bir neçə mərhələdə islahatlar keçirilməsinə
səbəb olmuşdur.

Hazırda respublikamızda bütün sahələrdə
mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları (İKT) ilə işləmək və onlardan
düzgün istifadə etmək bacarığına çox böyük
önəm verilir.
Artıq bir neçə ildir Azərbaycanda da kompüter texnologiyasından geniş istifadə edilməyə
başlamışdır. Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasından sonra bu sahədə işlər daha da
gücləndirildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə təhsil
sisteminin İKT əsasında təkmilləşdirilməsi
informasiya cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir.
İki mərhələdə-2003-cü ildə Cenevrədə və
2005-ci ildə Tunisdə keçirilmiş İnformasiya
cəmiyyətinin qurulması problemlərinə həsr
olunmuş dünya sammitində təhsilin modernləşdirilməsi məsələlərinə önəmli yer verilmişdir.
2003-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycanda
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
inkişafı üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci
illər)” sənədində hazırkı dövrdə Azərbaycan
üçün məhz təhsil sahəsi İKT-nin tətbiq istiqamətləri içərisində ən yüksək prioritetə malik
istiqamət hesab olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 avqust 2004-cü il tarixində təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya
və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramı (2005-2007-ci illər)” ölkəmizdə bu
prosesə start verdi. Bu proqram çərçivəsində
böyük bir layihə olaraq “Xalq komputer” layihəsi həyata keçirilmiş və keçirilməkdə davam
edir. “Azərbaycan Respublikasında rabitə və
informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə
2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı
(Elektron Azərbaycan)” sənədində də təhsil
sisteminin təkmilləşdirilməsində İKT-nin tətbiq
edilməsi və İKT sahəsində ümumi maarifləndirmə üzrə xüsusi tədbirlər keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Bunlardan biri kimi, dünyanın
İKT üzrə ən böyük kompaniyalarından sayılan
Microsoft şirkətinin dəstəyi ilə respublika
təhsil nazirliyinin pedaqoji kadrlar üçün təşkil
etdiyi İNTEL-Azərbaycan kurslarını göstərmək
olar. Bütün bunlar Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi, təhsildə informasiya texno89
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logiyalarının tətbiqi istiqamətində ciddi addımlar atıldığını göstərir.
İKT-nin təhsil sahəsinə tətbiqi bir sıra vacib
olan şərtlərin təminatına, o cümlədən:
- təhsilə geniş şəkildə yanaşmaya;
- mütəmadi təhsilə və praktiki aşkarlıq
prinsipinin reallaşdırılmasına;
- təhsil prosesinə yardımçı vasitələrin, ayrıayrı müəssisələrin və fərdi vətəndaşların müasir
elektron təhsil informasiya resurslarına girişinin
təmin edilməsi hesabına təhsilin effektivliyinin
artırılmasına;
- ali təhsil müəssisələrinin tabeliyində olan
təcrübə-layihələndirmə işlərinin və elmi tədqiqatların inkişafı prosesinin müasirləşdirilməsinə;
- təhsil sahələrinin idarə olunması effektivliyinin artırılmasına;
- təhsil və elm sahələrinin xalqlararası kooperasiyasını inkişaf etdirməklə, Azərbaycan
təhsilinin xaric edilməsinə və s. imkan yaradır.
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının
əsas məqsədi müasir informasiya cəmiyyətinə
layiq olan şəxslər yetişdirmək, ölkədə vahid
təhsil və informasiya mühitini yaratmaqdır.
Bunun üçün yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə aşağıdakılar təmin
edilməlidir:
Təhsilin keyfiyyətinin artırılması;
- Müasir informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması;
- Bütün yaş dövrlərində olan insanların
təhsil alma hüquqlarının bərabərləşdirilməsi;
- Milli təhsil sisteminin dünya informasiya,
mədəniyyət və təhsil sisteminə inteqrasiyasının təmin edilməsi.
Bundan sonra 10 iyun 2008-ci il tarixində
ölkə başçısı tərəfindən qəbul edilmiş “20082012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə
Dövlət Proqramı” isə İKT-dən istifadə etməklə
ölkəmizdə beynəlxalq standartlara uyğun keyfiyyətcə yeni təhsil modelinin qurulmasını,
vahid elektron təhsil məkanının yaradılmasını
və təhsil sisteminin dünya təhsil məkanına
inteqrasiya etdirilməsini əsas məqsəd kimi
qarşıya qoyub.
Artıq təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə əlaqədar əsas hədəflər müəyyən-

Pedaqogika
ləş-dirilmiş, nəzərdə tutulan tədbirlərin xeyli
hissəsi həyata keçirilmişdir. Əlamətdar hadisələrdən biri odur ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 2010-cu ili ölkəmizdə
“Təhsildə İKT ili” elan edib və bu kampaniya
çərçivəsində konfranslar, seminarlar, müxtəlif
stimullaşdırıcı və həvəsləndirici aksiyalar, müsabiqələr həyata keçirilir. Təqdirəlayiq haldır
ki, bu işlərdə müxtəlif fondlar, şirkətlər, firmalar
da yaxından iştirak edirlər. Məktəblərin İKT
avadanlığı, o cümlədən kompüter, noutbuk,
interaktiv lövhələr ilə təchizatı isə, hazırda
uğurla davam etdirilir.
Yaşadığımız dövrdə kompüter texnologiyasının təhsildə rolu çox genişdir. Beləliklə,
dünyada, o cümlədən Azərbaycanda istər universitetlərdə, istərsə də, məktəblərdə və digər
təhsil ocaqlarında artıq bir çox dərslər kompüterlə idarə olunur. Bu sahədə ilk vasitə kimi
internetdən istifadə olunur.
Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi
müasir və müxtəlif proqram təminatlarının
istifadə olunduğu dövrdə, müəllimlər də yeni
texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqlarına
yiyələnməlidir. XXI əsr yüksək kompüter texnologiyaları əsridir və müasir təlim metodları
ənənəvi təlim üsullarından fərqlənir. Dünya
təcrübəsi göstərir ki, texnologiyalar müasir
tədrisdə mühüm rol oynayır.
İKT biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən
yaxşı yolu isə, elə orta məktəbdən başla-yır.
İbtidai siniflərdən başlayaraq, təhsilin İKT
əsasında qurulması, şagirdlərə ənənəvi dərslərlə
yanaşı, ilkin informatik biliklərin öyrədilməsi,
məktəblilərin kompüterlə, internetlə işləməyə
psixoloji hazırlanması, uşaqların savadlı və
istedadlı kadr kimi yetişməsində çox mühüm
rol oynaya bilər.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə
etməklə qurulan müasir təhsil modeli məktəbin
pedaqoji heyəti qarşısında da, yeni tələblər
və vəzifələr qoyur. Bu gün pedaqoji professionallığın informatik keyfiyyətini artırmadan
İKT-nin təhsil sisteminə səmərəli tətbiqinə
nail olmaq qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən,
müəllimlərin tək öz seçdikləri fundamental
biliklər, pedaqogika və psixologiya sahəsində
deyil, həm də informasiya sahəsində yenidən
təlim alması olduqca aktuallaşır. Artıq yeni
nəslin müəllimlərindən konkret öyrətdikləri
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fənnin struktur məzmununa və məqsədinə uyğun, uşaqların individual xüsusiyyətlərini
nəzərə alan, şagirdlərin harmonik inkişafını
mümkün edən texnologiyaları seçib, tədrisdə
tətbiq etmək tələb olunur.
Tədrisdə yeni texnologiyalardan müvəffəqiyyətlə istifadə edən müəllimlər İKT vasitələri
öz geniş imkanları ilə, təhsil prosesini xeyli
sadələşdirir, onu dinamik və çevik edir. “Müəllim-şagird-dərslik” tədris modelinə kompüterin
də əlavə edilməsi tədris prosesini individual
proqram üzrə təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını və istəyini stimullaşdırmağa imkan
verir. Kompüterlə aparılan dərslər uşaqlar
üçün çox cəlbedici və yaddaqalan olur. Multimedia vasitələri, avtomatlaşdırılmış öyrədici
sistemlər, kompüter tədris proqramları, animasiya qrafikası, rəngarəng illüstrasiyalar
uşaqların idrak aktivliyinə müsbət təsir göstərir
və yekun etibarilə şagirdlərin olimpiadalarda,
müxtəlif intellektual yarışmalarda göstərdikləri
nəticələrin keyfiyyəti xeyli artır.
Tədris prosesində interaktiv lövhədən istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini,
onun əyaniliyini təmin edir. Elektron lövhənin
sensorlu, yəni hissiyyatlı səthinə xüsusi qələmlə
və ya barmaqla yavaşca toxunmaqla, onun
üzərində kompüterdə mümkün olan bütün
əməliyyatları interaktiv rejimdə aparmaq olar.
“Ağıllı” lövhə, həmçinin kompüterə qoşulan
mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat, videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri də
proyektor vasitəsilə qəbul edə bilir ki, bu da
məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şagirdlər istənilən
kimyəvi reaksiyanın, fiziki, bioloji, coğrafi
proseslərin izahını və videogörüntülərini, müxtəlif cihazların, qurğuların, texniki vasitələrin
işləmə prinsiplərini “möcüzəli” ekranda izləyə
bilərlər. Bu isə, şagirdlərin nəzəri-metodoloji
biliklərini, praktiki bacarıq və təcrübələrini
inteqrasiya etməklə, tədrisi xeyli canlandırır,
uşaqlarda yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını dərindən dərk
etmə qabiliyyətini daha da artırır.
“Ağıllı” lövhənin bir üstün cəhətini də,
xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, onun üzərində
aparılan bütün əməliyyatları, dərsin gedişini,
hazırlanmış şablonları, modelləri kompüterin

daimi yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə
etmək olar. Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən
dərsləri buraxan şagirdlər və ya təlimdən geri
qalan uşaqlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Belə ki, şagird iştirak edə bilmədiyi dərsin
elektron variantı ilə sonradan tanış ola bilər
və ya təlimdən geri qalanlar həmin materialı
tam qavrayana kimi təkrar-təkrar kompüterdə
izləyə bilərlər.
İKT-nin imkanlarından tədrisdə uğurla istifadə edən müəllimlər qeyd edirlər ki, interaktiv
rejimdə keçirilən dərslərdə şagirdlərin mərkəzi
fiqur olması təmin edilir. Müəllim, əsasən,
şagirdin konsultantı, onun fərasətini və orijinal
bacarığını qiymətləndirən, şagirdi aktivliyə,
müstəqilliyə, təşəbbüskarlığa həvəsləndirən
rolunda çıxış edir. Elektron tədrisdə uşaqların
hamısı lövhəyə çıxıb müəllimin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə həvəsli olurlar. İnteraktiv rejimdə keçirilən dərslər bütün uşaqların, o cümlədən passiv, utancaq, müəyyən
fiziki və ya psixoloji qüsuru olan şagirdlərin
dərs prosesinə aktiv qoşulmasına şərait yaradır.
Bəzən olur ki, adi dərslərdə suala səhv cavab
verən şagird digər uşaqların yanında müəllimin
ona etdiyi məzəmmətə ağrılı reaksiya verir
və sıxıntı hissləri keçirir. İnteraktiv rejimdə
isə, müəllim şagirdin etdiyi səhvləri bütün
sinifə deyil, onun özünə fərdi qaydada göstərməklə səhvlərin nədən ibarət olduğunu və
onları necə düzəltməyi çox aydın başa sala
bilər. Belə tədris uşağın özünə inamını artırmaqla bərabər, həm də onda olan psixoloji
maneələri və fənn qarşısındakı qorxunu yox
edir. Məlumdur ki, birdən-birə ev şəraitindən
məktəb mühitinə düşən uşaqların ilk vaxtlar
yüksək emosiya dərəcələri ciddi təhsil prosesləri
çərçivəsində boğulur. İnteraktiv dərslər belə
emosiyaların boşalmasına xidmət etməklə təhsilin motivasiyasını daha da yüksəldir. 1-4-cü
sinif şagirdlərinin güclü əyani, bədii, canlı təfəkkürə malik olduğunu nəzərə alsaq, onlar
üçün keçirilən dərslərdə uşaqların görmə,
eşitmə duyğularını, emosiya və təsəvvürlərini
cəlb edən metodların istifadə edilməsi olduqca
əhəmiyyətə malikdir. Dərslərin məhz, interaktiv
rejimdə deyilməsi bu işdə çox faydalı olur.
İnformatikanın əsaslarının ibtidai siniflərdə
təlimi artıq 3 və 4-cü siniflərdə şagirdlərə
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mətn redaktorlarında elementar işləri görmək,
internet şəbəkəsində axtarışlar aparmaq, Power
Point proqramında sadə prezentasiyalar yaratmaq imkanı verir.
Bunlardan əlavə, müəllimlər İKT-nin köməyi
ilə bir dərs prosesində müxtəlif hazırlıqlı şagirdlərə fərqli yanaşma və adaptasiyalı öyrətmə
sistemini tətbiq etməklə qavrama qabiliyyətlərinə uyğun tapşırıqlar verə bilər. Uşaqların
sinifdə statusuna uyğun onları qruplara ayırmaqla kompüterdə optimal iş rejimi də qurmaq
olar. Müəyyən fənlər üzrə məsələlərin, tədqiqat
xarakterli çalışmaların həllində belə qruplaşdırma xüsusi effekt verir. Kompüter qarşısında
təhsil alan şagird materialın verilmə və mənimsəmə sürətini özünə rahat formada müəyyənləşdirə bilər. Öz sürət rejimində uşağın işləməsi yaxşı nəticə verir, onun özünə inamı
artır, bu isə təlimə əlverişli psixoloji atmosfer
verir. Müəllimin verdiyi suala sinifdəki şagirdlərin hamısı kompüter vasitəsilə, eyni zamanda cavab verməklə, dərs prosesində aktiv
iştirak edir, müəllimlər isə dərs boyu uşaqların
aktivliyini istədikləri kimi qoruyub saxlaya
bilirlər.
Təhsildə İKT-nin bir faydalı cəhəti də var
ki, istedadlı pedaqoqlar kompyuter vasitəsilə
öz tədris işlərini və yaradıcılıq fəaliyyətlərinin
nəticələrini individuallaşdıra bilirlər. Müəllim
standart dərsliklərdə olmayan, özü tərəfindən
düşünülmüş maraqlı məsələ və tapşırıqları
kompüterdə prezentasiya şəklində hazırlaya
bilər. Pedaqoji praktikada toplanmış təcrübələr
əsasında hazırlanmış belə materiallar digər
müəllimlər üçün də çox faydalıdır.
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasında
əsas vəzifələrdən biri də ölkə miqyasında
müəllimlərin, şagirdlərin, valideynlərin və
təhsillə maraqlanan hər bir kəsin mənafeyinə
xidmət edən, özündə təhsil-tərbiyə proseslərinin
müxtəlif aspektləri barədə məlumatları cəmləşdirən vahid təhsil şəbəkəsinin yaradılması
və təhsil müəssisələri arasında operativ informasiya mübadiləsinin təmin edilməsidir.
Göründüyü kimi, İKT-nin təhsil sisteminə
səmərəli tətbiq etməklə tədris prosesinə tamamilə yeni ruh, yeni nəfəs vermək, uşaqlar
üçün çox cəlbedici, onların maraqlarına hesablanmış sadə və keyfiyyətli yeni təhsil mo-
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delini qurmaq olar.
Hazırda informasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiş yolu bəşəriyyətin gələcəyinə gedən
yol kimi dəyərləndirirlər. Digər sahələrdə olduğu kimi, İKT sahəsində də regionda liderlik
edən Azərbaycan bu yolla uğurla irəliləyir.
Artıq alimlərin proqnozuna görə, informasiya
cəmiyyətinin tam formalaşdığı mərhələdə insanların əsas əmək predmeti informasiya,
əmək alətləri isə İKT olacaq. Ona görə də, bu
gün respublikamızda təhsilin bütün pillələrində
İKT-nin tətbiq və istifadə edilməsi, eyni zamanda İKT-nin özünün tədris olunması, uşaqlarda müstəqil şəkildə informasiya toplamaq,
analiz etmək, ötürmək qabiliyyətinin formalaşdırılması balalarımızın gələcəkdə informasiya
cəmiyyətinin qiymətli üzvlərinə çevrilməsində
mühüm rol oynaya bilər.
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Əmək təlimi və tərbiyəsi
prosesinin metodik cəhətdən
təkmilləşdirilməsi yolları
Annotasiya. Əmək tərbiyəsi təhsilə şüurlu münasibətin yaranmasında, uşaqların bir şəxsiyyət kimi yetişməsi və mənəvi cəhətdən
formalaşmasında, onların ümumi bilik və bacarıqlarının inkişafında,
əməyə və əmək adamlarına məhəbbətin formalaşdırılmasında
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əmək təlimi uşaq şəxsiyyətinin
nəzəri və praktik məsələləri üzrə bilik, bacarıq və vərdişlər
sisteminə müvafiq təlim texnologiyaları vasitəsilə yiyələndirilməsini
təmin edir. Əmək təlimi yalnız əmək tərbiyəsi ilə sıx əlaqələndirildiyi
şəraitdə əmək təlimi və tərbiyəsi prosesini metodik cəhətdən təkmilləşdirməyin həlledici yolu və vasitəsi ola bilər. Yəni, əmək və
tərbiyə anlayışlarını bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə təsəvvür
etmək çətindir. Ona görə də əmək və tərbiyə arasında daimi
qırılmaz əlaqənin problem baxımından araşdırılmasına həmişə
ehtiyac vardır ki, bütün bunların şərhi məqalədə öz əksini tapmışdır.

Methodology of the process of labor training and
education ways to improve in terms
Abstract. Labor education is important in the formation of a
conscious attitude to education, in the development and moral
formation of children as a person, in the development of their
general knowledge and skills, in the formation of love for labor
and working people. Labor training provides that the child's personality acquires a system of knowledge, skills and habits on
theoretical and practical issues through appropriate learning technologies. Labor training can be a decisive way and means of methodologically improving the process of labor training and education
only if it is closely linked with labor education. That is, it is
difficult to imagine the concepts of labor and education in isolation
from each other. Therefore, there is always a need to study the
constant inseparable link between work and education in terms of
the problem, the interpretation of which is reflected in the article.

Пути методического совершенствования
процесса трудового обучения и воспитания
Aннотация. Трудовое воспитание имеет важное значение в
формировании осознанного отношения к воспитанию, в воспитании и нравственном становлении детей как личности, в
развитии их общих знаний и умений, в формировании любви
к труду и людям труда. Трудовое обучение обеспечивает овладение системой знаний, умений и навыков личности ребенка
по теоретическим и практическим вопросам посредством соответствующих технологий обучения. Трудовое обучение
может стать решающим путем и средством методического совершенствования процесса трудового обучения и воспитания
только в условиях тесной связи с трудовым воспитанием. То
есть трудно представить себе понятия труда и воспитания
изолированно друг от друга. Поэтому всегда существует необходимость в исследовании с точки зрения проблемы постоянной неразрывной связи между трудом и воспитанием, толкование всего этого нашло свое отражение в статье.
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Məktəb mühitində təlim-tərbiyə işinin təşkili
fəaliyyətin başlanğıc və davamının uğurlu olmasının təminatıdır. Tam təhsil mühiti yaratmaq
və əsas məqsədə çatmaq xüsusi nizam-intizamdan və qaydaların tətbiqindən asılıdır. Bu baxımdan müasir təlim metodları məktəbdə şagirdi dövrün tələblərinə uyğunlaşa biləcək bir
şəxsiyyət kimi formalaşdırmaqdan əlavə, eyni
zamanda qarşımızda bir çox vəzifələr qoyur.
Məlumdur ki, yeni kurikulumların tətbiqi
bu gün təlimin nəticələr üzərində qurulmasını
və interaktiv formada təşkilini tələb edir ki,
bu da şagirdlərin həyati bacarıqlar qazanmasına,
müasir təfəkkürə malik şəxsiyyət kimi formalaşmasına zəmin yaradır. Bu gün ümumtəhsil
məktəblərində təhsilə yanaşma dəyişmişdir.
Belə ki, artıq təhsil şagirdlərə təkcə bilik verməyi deyil, onlarda müəyyən bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsini də tələb edir.
Yəni, şagirdi müstəqil həyata hazırlamaq şəxsiyyətyönümlü təhsilin əsas məqsədinə çevrilib.
Qeyd olunmalıdır ki, hərtərəfli inkişaf etmiş
şəxsiyyətə verilən əsas və mühüm tələblərdən
biri şəxsiyyətin müəyyən əməyə qadir olması,
istehsalatın, həmçinin, xalq təsərrüfatının bu
və ya digər sahəsində fəaliyyət göstərmək bacarığına, əməyə və əmək adamlarına müsbət
münasibətlərə malik olmasıdır. Yəni müstəqil
həyata qədəm qoyan yeniyetmə və gənclər,
istehsalın ən azı bir sahəsində çalışmaq üçün
zəruri əmək bacarıq və vərdişlərinə malik olmalıdır. Belə əmək bacarıq və vərdişlərinin
təməli həm ailədə, həm də sistemli şəkildə
təhsil müəssisələrində təlimin ilk günlərindən
qoyulur.
Şagirdlərin əməyə hazırlanması və onlarda
yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılması
birinci həyati zərurətdir. İnkişaf etmiş demokratik cəmiyyət tələb edir ki, böyüyən nəsl
əmək əsasında tərbiyə alsın, hələ kiçik yaşlarından quruculuq və yaradıcılıq fəaliyyətində
iştirak etsinlər. Əmək fəaliyyəti prosesində
quruculuq işində iştirak etməklə onlarda zəruri
əmək bacarıq və vərdişləri tərbiyə edilsin. Bu
baxımdan qeyd etmə lazımdır ki, əmək bacarıq
və vərdişləri məhz əmək təlimi və tərbiyəsi
prosesində yaradılır.

Əmək təlimi və tərbiyəsi prosesinin metodik
cəhətdən təkmilləşdirilməsi müəyyən pedaqoji
tələblər əsasında aparılır ki, bunları aşağıdakı
şəkildə təsnif etmək olar.
Məlum olduğu kimi əmək təlimi xüsusi
əmək (texnologiya) dərslərində aparılır və bu
dərslərdə əmək fəaliyyətinin maddi istehsal
prosesi haqqında şagirdlərə zəruri elmi məlumatlar verilməklə, onlarda müvafiq bacarıq
və vərdişlər formalaşdırlır. Birinci sinifdən
başlayaraq uşaqlar texnologiya dərslərində
əməyə hazırlanırlar. Bu baxımdan məktəblərdə
əməyə düzgün və şüurlu münasibət tərbiyə
edilməsi imkanları genişdir. Bura uşaq və yeniyetmələrin təlim əməyini, əmək dərslərini,
ictimai-faydalı işlərdə iştirakını və s. aid etmək
olar. Səmərəli təşkil olunmuş təlim prosesində
şagirdlər əməyə alışır, biliklərinin qiymətləndirilməsi ilə əməklərinin nəticəsini görür,
əməyi sevir və kiçik yaşlarından əməyə hazırlanırlar. İstənilən şəraitdə əmək təlim işi
ilə elə əlaqələndirilməlidir ki, bu həm əməyi,
həm də təlimin şüurluluğunu təmin etmiş
olsun.
Əmək təlimi məktəblilərə əmək, bilik, bacarıq və vərdişlər sistemini aşılamağa, texniki
yaradıcılığı, kənd təsərüffatı təcrübəçiliyini
inkşaf etdirməyə, məktəblilərdə əmək mədəniyyətinin formalaşdırılmasına və onlarda
əməyə yaradıcı münasibətin tərbiyə olunmasına
xidmət edir. Bu prosesdə həmçinin şagirdlərdə
müqayisə və çeşidləmə, ilkin emal, özünəxidmət və birgə fəaliyyət vərdişləri, sadə layihələndirmə, tərtibat, modelləşdirmə, dizayn,
canlı təbiətə xidmət bacarıqları, ölçü, mütənasiblik, simmetriya və digər həndəsi anlayışlar
formalaşdırılır ki, bütün bunların da nəticəsində
sadə konstruksiyalar və yaradıcı işlərin yerinə
yetirilməsi üzrə qabiliyyətlərin aşılanması
təmin olunmaqla, əmək təlimi və tərbiyəsi
prosesinin metodik cəhətdən təkmilləşdirilməsinə öz töhfəsini vermiş olur.
Əmək tərbiyəsi uşaqların əməyə, əmək
adamlarına, onların əməyinə hörmət formalaşdırmağı, uşaqların psixoloji cəhətdən məqsədyönlü fəaliyyətə və şüurlu olaraq peşə seçməyə hazırlamağı reallaşdırır. Məlumdur ki,
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uşaqların əməyə hazırlanması obyektiv və
subyektiv amillərin təsiri nəticəsində təşəkkül
tapır. Obyektiv amil kimi uşaqların verilmiş
tapşırıqların icrası üçün əmək fəaliyyətinə qoşulma istəyi, subyektiv amilə isə uşaqların
əməyə şəxsi münasibəti aiddir. Ona görə də
yaradıcı əməyə maraq, onun nəticəsinə həvəs
göstərmək, əhəmiyyətini anlamaq və s. bu
kimi müsbət keyfiyyətlər uşaqların formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Qeyd etmək lazımdır ki, təlim prosesindəki
əmək fəaliyyətindən tərbiyə vasitəsi kimi də
istifadə edilməlidir. Müasir dövrdə ümumtəhsil
məktəblərində əmək təlimi (texnologiya) fənninin tədrisi, ilk növbədə şagirdlərdə əmək
mədəniyyəti, əmək bacarıq və vərdişlərinin
inkişaf etdirilməsi, öz fəaliyyətlərində onlardan
məqsədyönlü istifadə edə bilmələri zəruriyyətindən irəli gəlir və şagirdlərdə həyati bacarıqların formalaşdırılması baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır.
Yəni əmək şagirdlərdə müəyyən əxlaqi və
mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasına istiqamətlənməlidir. Əmək fəaliyyətində iştirak elə
təşkil edilməlidir ki, bu prosesdə iştirak edən
hər bir şagird əməyinin nəticəsini görərkən
özünü cəmiyyət üçün faydalı şəxs hesab edə
bilsin. Əməyinin nəticəsinin əhəmiyyətini dərk
etsin və bununla fərəh duysun. Qarşıya çıxan
əmək çətinliklərindən qorxmasın və bu çətinliyi
aradan qaldırmaq yollarını müəyyənləşdirə
bilsin. Əməyin uşağın yaşına və gücünə uyğun
qurulması tələbi təhsil proqramında (kurikulumda) öz əksini tapmışdır. Əmək təlimi uşaqların fiziki, intellektual, psixoloji inkişaf səviyyəsinə uyğun qurulur. Əməyin bütün sahələrində, yəni sinifdənxaric, ictimai-faydalı
və digər tədbirlərdə bu tələb nəzərə alınmalıdır.
Bu tələb həmçinin mədəniyyət müəssisələrində,
məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində təşkil
edilən əmək fəaliyyətlərində, texniki-yaradıcılııq
və s. dərnəklərin təşkilində də nəzərə alınmalıdır. Bu müəssisələrdə təşkil edilən yaradıcı
əmək fəaliyyəti zehni əməklə fiziki əməyi
birləşdirməli, şagirdlərin yaradıcılq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməli, onlarda yeni əxlaqi
keyfiyyətlər formalaşdırmalı, özünətəhsili sti-
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mullaşdırmalıdır.
Əmək təlimi və tərbiyəsi uşaq və gənclərin
fiziki inkişafına təkan verməlidir. Hazırda
gənc nəslin ümumi tərbiyəsinin qarşısında
duran mühüm vəzifələrdən biri onların hərtərəfli
inkişafına nail olmaqdan ibarətdir. Fiziki cəhətdən ahəngdar inkişaf etmiş, bədəncə sağlam,
gözəl qamətli, möhkəm, qüvvətli və gümrah
şəxsiyyət yetişdirilməsi məktəblərimizin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biridir.
Məhz əmək təlimi və tərbiyəsi həmin keyfiyyətlərin məktəblilərdə yaranmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, əmək prosesində müntəzəm və ardıcıl məşğul olan uşaqlar qamətli, şən, gümrah,
bədəncə sağlam böyüyürlər. Onlar zehni cəhətdən daha yaxşı inkişaf etmiş olur. Fiziki
və mənəvi cəhətdən inkişaf etmiş uşaqlar istər
əmək prosesində, istərsədə ictimai işlərdə başqalarından fərqlənirlər. Onlar daha yaxşı işləyir,
işə olan fərəhi, işə olan həvəsi daha güclü
olur, işləmək qabiliyyəti, yaradıcılıq və çalışqanlıq hissi yüksəlir.
Ona görə də əmək prosesində işlədilən
alətlər, görülən işlər uşaqların əzələlərini
inkişaf etdirib, möhkəmləndirməlidir. Belə
prosesdə iş şəraiti elə təşkil edilməlidir ki,
uşaqların bədəninin quruluşu, qaməti, mütənasibliyi, görmə qabiliyyəti və s. düzgün
inkişaf etsin.
Əmək təlimi və tərbiyəsində sistematiklik
və ardıcıllığa xüsusi fikir verilməlidir. Belə
ki, şagirdlərə elmlərin əsasını öyrədərkən elmin
əsas sistemini mühafizə etmək, həmçinin bilik,
bacarıq və vərdişlərin aşılanmasında müəyyən
ardıcıllığı gözləmək lazımdır.
Bu tələb materialın ardıcıl yerləşdirilməsini
tövsiyə edir. Sistemli və ardıcıl biliklər sayəsində şəxsiyyətin formalaşdırılması kimi
mürəkkəb problem həll edilir. Yəni uşaq və
yeniyetmələrdə əmək adətləri formalaşdırmaq
üçün onların müntəzəm surətdə əmək fəaliyyətində iştirak etməsi təmin edilməlidir. Yaradılmış əmək adətləri isə böyüyən və inkişaf
edən məktəblini əməyə psixoloji cəhətdən hazırlamaqla, onlarda ictimai fəallıq mövqeyini
formalaşdırır.
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Əmək təlimi və tərbiyəsi prosesində sistematiklik və ardıcıllıq gözlənilməsə, təlimdə
müvəffəqiyyət qazanmaq çətindir. Bu o deməkdir ki, hər bir tələb, həyata keçirilən hər
bir tərbiyəvi tədbir bir-birini tamamlamalı,
tərbiyəvi təsirlər zamanı ardıcıl, işgüzar sistem
yaradılmalıdır. Təlim-tərbiyə prosesində öz
tələblərində ardıcıl olmayan müəllimin nüfuzu
itmiş olur, yəni, müəllim verdiyi tapşırığı yoxlayacağını bildirir, ancaq yoxlamır, maraqlı
tədbir keçirəcəyini vəd edir, amma keçirmirsə,
gördüyü tərbiyə işində də sistem və ardıcıllıq
pozulur. Halbuki, təlim-tərbiyə işi müəllimdən
sözlə əməl arasında bütövlük tələb edir. Ona
görə də, əmək təlimi və tərbiyəsi işində sistematiklik və ardıcıllıq uğurlu nəticənin bünövrə
daşlarından biridir.
Əmək təlimi və tərbiyəsi prosesində fərdi
əməklə kollektiv əmək uzlaşdırılmalıdır. Fərdi
əmək məktəblilərdə müvafiq əmək vərdişləri,
fərdi məsuliyyət formalaşdırır, iradəni inkişaf
etdirib möhkəmləndirir. Kollektiv əməkdə isə
bu cəhət kollektiv səylə birləşir, ictimai əhəmiyyət kəsb edir və daha səmərəli şəkil alır.
Kollektiv əməkdə əsas cəhət ondan ibarətdir
ki, ümumi əmək kollektiv üzvləri arasında
bölüşdürülür, kollektiv üzvləri fəaliyyət baxımından bir-birindən asılı olur, kollektiv əməyin
müvəffəqiyyətli nəticəsi hər bir şagirdin əməyindən asılı olması hər uşağın məsuliyyətini
birə-iki qat artırır, onlar daha diqqətli olmağa
çalışırlar. Əgər fərdi əmək zamanı şagird
yalnız öz işinin nəticəsi üçün məsuliyyət daşıyırsa, kollektiv əmək zamanı isə bütün kollektivin əməyi üçün məsuliyyət daşıyır.
Söz yox ki, yuxarıda qeyd etdiklərimizdən
aydın olur ki, şagirdlərin əmək təlimi və tərbiyəsi praktikada bir-birindən ayrılmazdır.
Onlar bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədədir və
vahid bir proses təşkil edirlər.
Əmək məşğələləri nəinki məktəblilərin
əmək üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərini zənginləşdirir və əmək tərbiyəsində mühüm rol
oynayır, həm də müxtəlif istehsalat peşələrini
öyrənməkdə və gələcək həyat yolunu seçməkdə
onlara kömək edir.
Respublikamızın ümumitəhsil məktəblərində

şagtrdlərin əmək təlimi və tərbiyəsi, habelə
peşə oriyentasiyası üzrə aparılan işlərin ümumi
mənzərəsindən görünür ki, bu, məktəblilərin
peşələrə hazırlanması və peşə oriyentasiyası
üçün, geniş imkanlar açır. Bütün bunlar bir
yerdə elə bir pedaqoji bünövrə və pedaqoji
proses yaradır ki, onun üzərində məktəblilərin
fəallığı formalaşır. Bu mövqe müxtəlif formalarda təzahür edir; məktəbin əmək tapşırıqlarının fəal icraçıları halında, texniki yaradıcılıqda, kənd təsərrüfatı təcrübəçiliyində,
öz yaşıdlarının kollektiv əməyinin fəal təşkilatçısı olmaqda və s. Bu da öz növbəsində şagirdlərdə könüllü əməyin zəruri bacarıq və
vərdişlərinin formalaşdrılması üçün üfüqlər
açır. Məktəblərimizdə yaradılmış müasir təlim-tərbiyə sistemi o cümlədən əmək təlimi
və tərbiyəsi sistemi şagirdləri gələcək həyata
hazırlamaqda fərəhləndirici nəticələr göstərməkdədir. Odur ki, əmək təlimi yalnız əmək
tərbiyəsi ilə sıx əlaqələndirildiyi şəraitdə əmək
təlimi və tərbiyəsi prosesini metodik cəhətdən
təkmilləşdirməyin həlledici yolu və vasitəsi
ola bilər. Bu, isə xeyli dərəcədə əməyin məzmunundan, həmçinin forma və metodların
uğurlu həyata keçirilməsindərı asılıdır.
Beləliklə, məktəb şagirdlərlə aparılan bütün
təlim-tərbiyə işini, o cümlədən əmək təlimi
və tərbiyəsinin kefiyyətini daha da yaxşılaşdırmaqla, bu prosesin metodik cəhətdən təkmilləşdirilməsi üçün mövcud imkanlardan bacarıqla və fədakarcasına istifadə etməlidir.
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Annotasiya. Məqalədə müasir ali təhsilin inkişafındakı əsas prinsiplər, tendensiyalar, ənənəvi təhsil paradiqmasından yeni təhsil
paradiqmasına keçid mərhələləri təhlil edilir. Bu keçid yaradıcılıq
prosesində özünü həyata keçirə bilən subyektiv şəxsiyyətin formalaşması üçün zəruri şərt hesab olunaraq, əsas məqsəd müasir
təhsilin əsas istiqamətləri, insan və onun dəyərləri üzərində olan
məna və ümumbəşəri maraqlardan, yeni təhsil paradiqmasını təhsilalanların bilik müstəqilliyinin inkişafı istiqamətləri, təhsilin humanitarlaşmasının aspektləri, texnokratik təfəkkürün vacib xüsusiyyətləri, eləcə də yeni təhsil paradiqmasına keçid prinsipləri və
bu əsasda ali təhsil müəllimlərinin peşəkar səriştələrinin formalaşması
prinsipləri də öz əksini tapır.

Basic principles of transition to a new
educational paradigm
Abstract. The article analyzes the main principles, tendencies in
the development of modern higher education, the stages of
transition from the traditional education paradigm to the new educational paradigm. This transition is considered a necessary
condition for the formation of a subjective personality who can
realize himself in the creative process. The directions of the development of independence, aspects of the humanization of education,
important features of technocratic thinking, as well as the principles
of transition to a new educational paradigm and the formation of
professional skills of higher education teachers on this basis are
also reflected.

Основные принципы перехода к новой образовательной парадигме
Aннотация. В статье анализируются основные принципы,
тенденции развития современного высшего образования, этапы
перехода от традиционной образовательной парадигмы к
новой образовательной парадигме. Считая этот переход необходимым условием для формирования субъективной личности, способной реализовать себя в творческом процессе,
основной целью является знание основных направлений современного образования, смысла и общечеловеческих интересов
человека и его ценностей, новой образовательной парадигмы.
Также отражены направления развития независимости, аспекты
гуманизации образования, важные особенности технократического мышления, а также принципы перехода к новой образовательной парадигме и принципы формирования профессиональных навыков преподавателей высшего образования.
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Hər bir tarixi mərhələdə təhsilin əsas missiyası insan icmasının qəbul etdiyi sosial dəyərlər sistemindəki dəyişikliklərdən asılı
olaraq formalaşır. İnsan inkişafı təhsil vasitəsilə həyata keçirildiyi qanunlar haqqında formalaşmış fikirlərlə birlikdə bu dəyişikliklər
təlim və tərbiyənin məzmununu, forma və metodlarını, pedaqoji təfəkkürü, təhsilalanların
mövqeyini, təhsil müəssisələrinin həyat tərzini
- başqa sözlə müəyyən bir təhsil paradiqmasının mahiyyətini müəyyənləşdirdi.
Təhsilin yeni təhsil paradiqmasına keçməsi
onun prinsiplərinin inkişafını əhatə edir:
1) fundamentalizasiya və idrak bütövlüyü;
2) metodologiya;
3) humanistləşdirmə.
Fundamentalizasiya, ilk növbədə təhsilin
müasir elmin son nəzəri nailiyyətlərinə, elmi
mətnlərin (biliklərin) tədris və idrak fəaliyyətinin dilinə tərcüməsini nəzərdə tutur. Bu
vəziyyətdə fundamental biliklərdəki gerçəklik
hadisələrinin bu qədər ümumiləşdirmə səviyyəsinə malik olan elmi biliklərin struktur
bölmələri, bu bilik vahidlərinin bütün digər
variantları orijinal struktur vahidlərinin parametrlərinin müəyyən məhdudiyyətləri altında
xüsusi hallar kimi başa düşülməlidir.
Ümumiyyətlə “təhsil biliyi” forması - təhsil fəaliyyəti prosesində yaranır və dünyanın
mənzərəsinin yaradan bilik forması ala bilən
xüsusi elmi biliklərin təşkili ilə əlaqələndirilir.
Dünya bütövlüyü haqqında müasir düşün cələr, mürəkkəb mütəşəkkil sistemlər kimi
təbiətdə və cəmiyyətdə öz-özünə təşəbbüsün
yaradıcı proseslərinin vahid mahiyyəti
haqqında da biliklərin idrak bütövlüyünə
keçidi nəzərdə tutulur. Təhsil prosesində praktik olaraq buna aşağıdakı şəkildə nail olunur:
1) dünyanın alternativ mənzərəsi olan ən
yeni konsepsiya və nəzəriyyələrin tədris proqramlarına daxil edilməsi;
2) sosial və humanitar biliklər sistemində
təbii-elmi komponentin və əksinə, təbii-elmi
biliklər sistemində humanitar komponentin
möhkəmləndirilməsi;
3) elmi təfəkkürün formalaşması;
4) elmi təfəkkürün sinergik metodu.
Bununla birlikdə, yeni təhsil paradiqmasının axtarışında “mədəniyyətin təbiətşünaslıq

və humanitar komponentlərinin əlaqəsizliyini
aradan qaldırmaq, onların qarşılıqlı zənginləşməsini, nüfuz etməsini və bütöv bir
mədəniyyət axtarışının təşviq edilməsini” əsas
götürən fundamentalizmin başqa bir anlayışı
mövcuddur.
Təhsilin yeni paradiqmasının mədəniyyətin
bütövlüyünə deyil, elmi biliklərin idrak
bütövlüyünə əsaslanmalıdır. Bununla əlaqədar elm və mədəniyyət məsələsinə diqqət yetirilən zaman aşağıdakı bir sıra məqamları
ifadə etmək olar:
Birincisi, elmin və mədəniyyətin fərqli
məqsədləri olduğu üçün (elmin missiyası yeni
biliklərin inkişafı, mədəniyyətin missiyası
fəaliyyətin bərpasıdır), elm düşüncə və
fəaliyyətin xüsusi bir növü, mədəniyyət isə
dəyişdirilmiş formaların xüsusi bir növünün
həyata keçirilməsi sistemi kimi meydana
çıxır: normalar, standartlar və fəaliyyət nümunələri. Nəzərə almaq lazımdır ki, yeni normaların və mədəniyyət məkanlarının
yaradıldığı və tətbiq olunduğu, bu normaların
saxlanıldığı və çoxaldığı yerlərin boşluğunu
ayırmaq lazımdır. Bu da öz növbəsində sosial
dünya və mədəniyyət qanunlarına uyğun eyni
vaxtda yaşayan xüsusi təşkil olunmuş “sistemlər” olaraq sosial-mədəni hadisələrin
mahiyyətini daha dəqiq müəyyənləşdirməyə
imkan verir. Yeri gəlmişkən, təhsil insan
fəaliyyətinin xüsusi bir sahəsinə aiddir.
İkincisi, elmi bilik rasional bilik növlərindən biri kimi müəyyən edilirsə, mədəniyyət
normaları rasional olmayan da daxil olmaqla
müxtəlif növ bilikləri özündə cəmləşdirir.
Üstəlik, mədəniyyət bütövlükdə cəmiyyətin
həyatını müəyyənləşdirir və özü bütövlük
kimi görünür, elm isə qismən bunu həyata
keçirir.
Üçüncüsü, elm universaldır, yəni tək
deməkdir. Həqiqətə dair iddialarında özünü
göstərir və monoloqdur. Mədəniyyət çoxdur,
digər mədəniyyətlərlə dialoqda öz yerini tapır.
Təhsilin bu qədər yönəldilməsi və hətta elmə
yönəlməməsi, əks olunan işığa yönəldilməsinin səbəbi budur?
Təhsilin təməlləşdirilməsini təhsil prosesinin və ona daxil olan fundamental biliklərdən ibarət bir növ bütövlük kimi təsəvvür
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etsək, kifayət qədər başa düşülə bilər. Tədris
prosesinin təməlləşdirilməsi, düşüncə tərzinin
onun təşkili mövzusuna aid olmasına əsaslana
bilər. Beləliklə, məzmunun ümumiləşdirilməsinin (metodoloji, nəzəriyyələşdirici, konseptual) və bilik əldə etməyin proyektiv-tədqiqat
xarakteristikasının daha yüksək səviyyələrinə
keçmək zərurəti yaranır.
Ancaq təkcə bilik əldə etməyin təbiətini
deyil, həm də özünü dərk etməsini dəyişdirmək lazımdır. Heç olmasa, müasir dünyaya
bütöv, ümumbəşəri bir fikir formalaşdırmağa
qadir olan və buna görə də insanın obyektiv
birliyini və təcridini aradan qaldırmağa imkan
verən bilik kimi fundamental biliklərdən bəhs
edirik. Fundamental komponent çoxsəviyyəli
olsa da, hər bir akademik mövzunun məzmunundadır. Burada ilk növbədə fundamental
təhsil biliklərinin anlayışını müəyyənləşdirmək lazımdır.
Beləliklə, dünya nizamının və fərdi hadisələrin dərin, əsaslı təməlləri, dünya prosesləri
arasındakı əlaqə haqqında ümumiləşdirilmiş
bilik əldə etmək vacibdir. Ortaq bir mədəniyyətin və elmi düşüncə formalarının inkişafı,
elmin quruluşu və vahid məzmunu haqqında
müasir düşüncələrin meydana gəlməsini əhatə
edir. Buna görə də biliyin fundamental təbiətinin əsas əlamətlərindən biri konsepsiyada
ümumiləşdirmə səviyyəsidir. Burada fundamental biliklər təkcə fərdi özəl elmlərdə eyni
dərəcədə yaxşı işləyən anlayışlarda ifadə olunmur, eyni zamanda bütün elm sahəsini birləşdirən bir növ konseptual körpü olan ümumi
elm səviyyəsinə keçir.
Fundamental biliklərin mahiyyətini başa
düşməyin başqa bir tərəfinə diqqət yetirmək
olar ki, bu da fundamental biliklərin “müəyyənlik əsasını” meydana gətirən və yaradıcı lıqla istifadə edilə bilən semantik və praqmatik
təbiətli mürəkkəb assosiativ şəbəkələrə daxil
olan düşüncə fəaliyyətinin parçalarının
yaradıcılıq kimi meydana çıxması ilə ifadə olunur. Faktlar, alqoritmlər və hətta üsullar da
fərdi assosiativ şəbəkələrə daxil olan, başa
düşülən, təcrübəli, şəxsi həyat təcrübəsinin
mənalı və qiymətləndirilən dinamik parçalarıdır [8]. Bundan əlavə, didaktik meyarlar
belə təsnif etmək olar: ümumilikdə biliklərin
101

sistemə daxil olma dərəcəsi, yüksək səviyyədə
abstraksiya, möhkəmlik, dərinlik və s.
Ancaq müasir təhsilin vacib prinsipləri
olan fundamentalizm və idrak bütövlüyü hələ
öz yeni paradiqmasını formalaşdırmırlar. Burada böyük rolu metodika prinsipi oynayır.
XIX əsr elmin və təhsilin əsas vəzifəsi biliyi
genişləndirmək idi, onda XX əsrdə bütün
əvvəlki idrak təcrübəsinin topladığı geniş faktiki materialı izah etmək və anlamaq vəzifəsi
ön plana çıxdı. XX əsrin sonlarında əsas problem bilik və fəaliyyət üçün yeni metodiki
göstərişlərin axtarışı idi. Təhsil sahəsində ensiklopedizm və nəzəriyyədən metodologiyaya, müxtəlif empirik və nəzəri biliklərin
assimilyasiyasından idrak fəaliyyətinin müxtəlif yollarının ustalığına keçid olmuşdur.
Təhsildə metodologiya prinsipinin əhəmiyyəti informasiya inqilabı şəraitində açıq şəkildə özünü göstərir. Hazırda bir insan ehtiyac
duyduğu məlumatın axınını emal edə bilmir,
istər-istəməz informasiya seçimi vəziyyətində
olur. Empirik və fundamental nəzəri biliklərin
bütün sistemini mənimsəyən öyrənənlərə yönəlmiş müasir təhsilin paradiqması prinsipcə
mümkün deyil. Metodologiya prinsipi yeni
təhsil paradiqmasını təhsilalanların bilik
müstəqilliyinin inkişafına istiqamətləndirir ki,
onlar “öyrənməyi öyrənsinlər”, ilk növbədə
ehtiyac duyduqları məlumatları seçsinlər.
Fikrimizcə, təhsildə biliklərin təməlləşməsinin didaktik quruluşu barədə ən dolğun
fikir onun metodikası, konseptuallaşdırılması,
nəzəriyyəsi və təhsil məzmununun inteqrasiyası kimi əlamətlərlə təmin olunur.
Təhsilin yeni paradiqmasında xüsusi
əhəmiyyət onun humanistləşdirilməsi olmalıdır. Təhsilin humanistləşdirilməsinin nə
olduğu barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur.
Bunların arasında aşağıdakılar var:
1) geniş humanistləşdirilmə - əsasən, humanitar tsikl subyektlərinin tədris planlarına
əlavə giriş kimi başa düşülən, mövcud olanların daha intensiv, dərindən öyrənilməsi;
2) intensiv texnoloji - tərəfdarları ilk
növbədə təhsil fəaliyyəti texnologiyasında
dəyişiklikləri humanistləşdirilmədə görənlər;
3) intensiv mənalı - ilk növbədə şəxsiyyətyönümlü paradiqma şəklində təqdim olunur.
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Sonuncu yanaşmanın konseptual əsas
şərtləri şəxsiyyətyönümlü təhsilin insanlıq
prinsipinin müəllimin avtoritar, təlimatçı və
reproduktiv xarakterli təlimlərdən, demokratik, yaradıcı, fərdiləşmiş sistemin xeyrinə olması anlayışından ibarətdir. “Bu, hər bir
təhsilalana fərdi inkişaf hüququ verildiyi zaman onun psixoloji vəziyyətinə (imkanları,
meylləri, maraqları) zidd olmayan bir təlim
növüdür” [5].
Digər mütəxəssislər ali təhsilin humanistləşdirilməsini texnokratik düşüncə tərzindən
humanitar birliyə keçməklə əlaqələndirirlər.
Texnokratik təfəkkürün vacib xüsusiyyətləri müasir dünyanın varlığı və reallıqları,
insan və onun dəyərləri üzərində olan məna
və ümumbəşəri maraqlardan üstün olan vasitə,
məqsədin üstünlüyüdür. Uzun müddət təhsil
rasional “bilik - həqiqət” və ya ən yaxşı halda
təbiəti izah etməyin xüsusi metodlarını öyrətməklə texnokratik bir yol tutdu. Eyni zamanda
texnokratik hədəflər insanın həyat hədəfləri
yerinə qoyuldu: daha çox, daha sürətli, daha
səmərəli, daha ucuz. Bu məqsədlər yalnız humanist məqsədlərə çatmağın yolları, daha
doğrusu, qeyri-kafi vasitə olduğu ortaya çıxdı
[3, s.96].
Bu şərtləri nəzərə alaraq bəzi mütəxəssislər
təhsilin humanistləşdirilməsinin insan ölçüsünün elmə və təhsilə qaytarılmasına yönəlmiş
tədbirlər sistemidir, buna görə də ənənəvi təhsilin təşkili üçün bu qədər xarakterik olan
sosial, texnokratik yanaşmanın öhdəsindən
gəlməkdədir [5; 6]. Hər hansı bir peşə fəaliyyətinin nümayəndələri üçün eyni dərəcədə aktualdır, çünki texnoloq təfəkkürün öhdəsindən
gəlmək məqsədi daşıyır, onun daşıyıcısı həm
fizik, həm də tarixçi ola bilər. Bu baxımdan humanistləşmə onun ayrı-ayrı peşə seqmentlərinə
deyil, bütövlükdə təhsil rejiminə çevrilir.
Təhsilin məzmununu yaradan insandır. Bu
vəziyyətdə ali təhsilin humanistləşdirilməsi
bütöv bir insanın formalaşması üçün şərait
yaratmaq prosesi kimi şərh edilə bilər. İnsanın
ətrafdakı dünyanı dərk etməsində vahid
olduğu qənaətinə gəlinərək, humanistləşmə nin, ilk növbədə, müasir insanın bütövlüyünün
itirilməsi problemini həll etməsi lazım olduğu
qənaətinə gəlmək olar.

Buna əsaslanaraq, humanistləşdirmə prosesinin təşkilində yanaşma arasındakı əsas
fərqin bir forma və ya bir məzmun olaraq başa
düşülməsi sərhədində olduğunu iddia etmək
olar. Üstəlik, mərkəzində məlumatlı (və təhsili olmayan) şəxs olan məzmun cisimlərin
dövrü və ya hətta onların inteqrasiya olunmuş
blokları və ya modulları deyil, ilk növbədə
bilik və qarşılıqlı əlaqə yoludur. Bu baxımdan,
“humanitar təhsil” dedikdə, insanın əsas
qüvvələrinin təbii bütövlüyü və məqsədlərinə
çatmasına yönəlmiş düşüncə kimi humanitar
düşünmə qabiliyyətini yaradan təhsil başa düşülür. Humanitar düşüncə xarici dünya ilə münasibətlərin xüsusi bir yoluna əsaslanır. Bu,
dünya həqiqətlərini “insan ölçüləri”ndə anlamaq və dərk etmək, obyektiv mənzərəni insan
təbiətinin əsas təzahürünün mənaları və dəyərləri ilə doyurmaq cəhdidir [3, s.25].
İdrakın vurğu və məntiqini əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişdirən məhz aşağıdakı prinsiplərdir:
Əvvəla, faktların, səbəblərin, nəticələrin
izahı ilə insanın onlarla tamamilə dəqiq
əlaqəsi qurulur, insanın idrak və transformasiya fəaliyyəti hissi yaranır.
İkincisi, müəyyən bir fenomeni izah edən
qanunun obyektivliyi və universallığı həqiqət
kimi verilən bir şey kimi qəbul edilmir, lakin
kollektiv bölünmüş fəaliyyətlər prosesində
fərdi səylər nəticəsində ortaya çıxır. Üstəlik,
humanitar düşüncə meyarı yalnız verilən standarta (norma, nümunə) uyğunluq dərəcəsi
deyil, həm də qanunun universallığını və
obyektivliyini təmin edən adekvatlığa çatmağın təbii mahiyyətini və mexanizmini aşkar
etməyə imkan verən metodun dərindən dərk
edilməsidir.
Üçüncüsü, humanitar düşüncə, həm obyektiv dəyərlər, həm də insanın dəyər-semantik
təzahürləri kimi anlayışlarının açıq olmasına
imkan verən hər hansı bir işarə - simvolik sistemlə bu cür qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır. Buna
görə müxtəlif humanitar anlayışlar dialoq şəklində əldə edilən idrak prosesi (həm də transformativ) anlayışının əsasını təşkil edir.
Üstəlik, dialoq ünsiyyətin universal yolunun
(və yalnız xüsusi hal kimi deyil) əhəmiyyətini
götürür.
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Dördüncüsü, humanitar düşüncə nəticənin
bənzərsizliyini təyin edən dünyəvi biliklərdəki
mütləq determinizm və rasionalizm haqqında
məhdud anlayışları alt-üst edir.
Həm dünyanın, həm də idrak prosesinin
uyğunsuzluğunun, dəyişkənliyinin, tükənməzliyinin tanınmasına əsaslanır. Buna görə də,
təbiətşünaslığa xas olan, rasional şəkildə əldə
edilmiş birmənalılığı rədd edir. Burada biliyin
özü nəticə deyil, bir proses, yəni açıqlıq
potensialını daşıyan “canlı bilik” olur.
Beşincisi, humanitar düşüncə, məqsəd və
vasitələrin yalnız qarşılıqlı təsirinin səmərəliliyi dərəcəsi ilə əlaqələndirilməsinə yönəldilmir. Mütləq məqsədəuyğunluq olaraq insanın
əsas qüvvələrinin inkişafında məqsəd və vasitələrin dəyərlərinə, dəyişməz mənalarına
baxılması əsasında qurulur.
Təhsilin humanistləşdirilməsini başa
düşmək və həyata keçirmək üçün müxtəlif
yanaşmalardan ən optimalı humanitarizmə
həqiqətən humanitar, mədəniyyət yaradan,
bütöv bir insanın yetişməsinə şərait yaratmaq
kimi yanaşmaq olar. Humanitarlaşma müasir
ali təhsilin transformasiyasının müəyyənləşdiricisi olaraq, keyfiyyət xüsusiyyətlərinin
dəyişməsini təmin edir.
Təhsilin humanitarlaşmasının aşağıdakı aspektlərini ayırd etmək olar:
Təhsilin humanitarlaşması ilk növbədə,
təhsilin özünü dərk etmək üçün dar elmi, texnokratik bir yanaşmanı aradan qaldırmaqdır.
Bu gün təhsil bilik və bacarıqların artırılmasında mühüm rol oynayır. Təhsilalana
dünya ilə rasional (intellektual) əlaqəni
öyrədir. Bütün təlim təbiətə görə vahid
şəxsiyyətin tərəflərindən birini inkişaf etdirir.
Ancaq bir insan yalnız hərəkətlərində özünü
dünya, mədəniyyət, cəmiyyət, başqa bir insan,
özü ilə əlaqələndirəndə, insanın zəruri
qüvvələrinin inkişafı, özünüinkişafı üçün bir
məkan kimi azad edərkən həqiqətən insan
olur.
İkincisi, humanistləşmə insanın həyatda
yaradıcı aktiv mövqeyini qazanması kimi təhsildə subyektivlik problemini həll edir.
Həqiqətən humanitar təhsil insanı obyektiv tədris fəaliyyətinin subyekti hesab edir, bu, öz
məqsədini təyinetmə və yaradıcılıq düşüncə-

sini həyatın əsası, öz bənzərsizliyi düşüncəsinə əsaslandırır.
Üçüncüsü, müasir insan tərəfindən bütövlüyün itirilməsi problemlərini həll edən humanistləşmə mədəniyyətin intensivləşməsi və
zənginləşməsi üçün hazırlanmışdır. Təhsil və
mədəniyyət bir-biri ilə sıx bağlıdır. Müasir
təhsil sistemi şəxsiyyətin yaradıcılıq potensialını sıxışdırırsa və onunla birlikdə mədəniyyət inkişaf edirsə, şəxsiyyəti mədəniyyətin
yaradıcısı və ya onun subyekti hesab etmirsə,
bununla fərdi inkişafın yaradıcı xarakterindən
istifadə edərək mədəniyyət yaratmaq imkanı
vermir - bu yalnız onu mənimsəməyə imkan
verir. Bu mədəniyyətin inkişafına mane olur,
onun yoxsullaşmasına səbəb olur. Əslində
“təhsil insanın yaradıcılıq qabiliyyətini formalaşdırmalı, yaradıcılığın norma və forma şəklinə çevrilməsini, insan fəaliyyətinin bütün
sahələrində - əməkdə, elmdə, texnologiyada,
mədəniyyətdə və s. özünü göstərməlidir.
Beləliklə, təhsilin humanistləşdirilməsi [3,
s.147] həm məzmunun dəyişdirilməsi, həm də
tədris məkanının təşkili problemini aktuallaşdırır, əsas məqam tələbə (şagird) və müəllimin “birgə fəaliyyəti”, bunun sayəsində
öyrənənin şəxsiyyəti, onların fəaliyyətində
iştirak edən mühüm mənalarda məkanına açıq
olur. Belə bir təhsil “bilmək”, “bilməmək“ biliklərini yadda saxlamaqla deyil, dünyanın
yaradıcı dərk edilməsi vasitəsi olmaq fürsəti
qazanır.
Ümumiyyətlə, təhsilin humanistləşdirilməsi tələbənin bilik müstəqilliyinin artırılmasına, yüksək peşəkar səriştəli bir mütəxəssisin
yaradıcı şəxsiyyətinin yetişdirilməsinə, estetik
dünyagörüşünün və reallığa etik münasibətin
inkişaf etdirilməsinə yönəldilməlidir. Bundan
əlavə, təhsilin humanistləşdirilməsi mütəxəssisin sosial mühitdə sərbəst yönəldilməsini,
yaşadığı və işləməli olduğu sosial-mədəni
mühitin anlaşılmasını əhatə edir.
Bununla əlaqədar, ilkin təhsil yeri olan yeni
bir təhsil konsepsiyası təhsilalanların intellektual qabiliyyətlərinin inkişafı təhsilin məqsədi
və nəticəsi kimi çıxış etməlidir. Eyni zamanda, hər bir təhsilalanın intellektual imkanları elm və mədəniyyətin fərdi inkişaf
vasitəsinə çevrilir, peşəkar səriştənin əsasını
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və onun inkişafının daxili mənbəyini yaradır.
Bacarığını nəzərə alaraq təhsilalan dünya quruluşunun nümunələrini təhlil edir, elm öyrənir, gələcək peşə və həyat şəraitini araşdırır,
həmçinin öz fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirməyi öyrənir.
Humanitarlaşdırma müasir təhsilin çevrilməsinin sosial-mədəni yolu kimi, keyfiyyət
xüsusiyyətlərinin dəyişməsinə öz töhfəsini
verir. Təhsildə mühüm rol yalnız peşəkar
fəaliyyət üçün zəruri bilik, bacarıq və qabiliyyətlərin əldə edilməsinə deyil, həm də
peşəkar fəaliyyətin özü bəhrələnə bilməyəcəyi
humanitar düşüncənin inkişafına verilir.
Təhsilalanın tərbiyəvi fəaliyyət obyektinin
aktiv mövzusuna çevrilməsi, təhsilin humanistləşdirilməsi, təhsilalanın təfəkkürünün həyatın əsası olan yaradıcılıq ideyasına
köklənmişdir.
Bununla birlikdə, ali təhsil müəssisəsinin
inkişaf etməkdə olan təhsil paradiqmasına
keçməsinə “öyrənən cəmiyyət”in yeniliklər
üçün kifayət qədər güclü stimul olmaması
mane olur. Ənənəvi tədris sisteminə xas olan
pedaqoji fəaliyyətin klassik formalarına bağlılıqda özünü açıq göstərəir. Əsrlər boyu həll
olunan bu sistemin sosial-pedaqoji “mexanizmləri” özünün qorunması, təşkili və məzmun prinsiplərinə uyğun olmayan yenilikləri
mənimsəmək üçün işlərini davam etdirir.
Təhsilin informasiya- bilik paradiqmasından inkişaf etməkdə olan təhsil paradiqmasına
keçid müəllimlərin üstünlük təşkil edən peşə
və pedaqoji mədəniyyətinə mane olur. Eyni
zamanda, bu mədəniyyətin iki xüsusiyyəti
qeyd edilməlidir. Birincisi, “məlumat-bilik”
təhsil paradiqması kontekstində formalaşdı.

İkincisi, heç kim təhsilin inkişaf qaydalarının
ruhunda dəyişdirilməsi problemi ilə xüsusi
məşğul olmur. Müvafiq işi təşkil etməyə
imkan verən yeganə istiqamət hazırda müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsidir.
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Annotasiya.Məqalə müasir təhsilin aktual problemi olan distant
təlimə həsr olunmuşdur. Məqalənin əsas vəzifəsi distant təlimi
yeni təlim forması kimi əsaslandırmaqdır. Məqalədə təlim formasını
təhlil etmək, distant təlimin inkişaf istiqamətinin əsaslarını müəyyənləşdirmək, həmçinin distant təlimin ənənəvi təlimdən fərqini
göstərməkdir. Burada əsasında distant kursun layihələndirilməsi
və reallaşdırılması durmaqla distant təlimin effektivliyinə nail
olmaq üçün pedaqoji texnologiyalardan istifadənin düzgün müəyyənləşdirilməsinin başlıca şərt olduğu göstərilir. Beləliklə, göstərilir
ki, distant təlim müstəqil təlim formasıdır və onun layihələndirilməsi
və reallaşdırılması ənənəvi formalardan əsaslı dərəcədə fərqli mahiyyətə malik olduğunu təsdiq edir.

About the form, technology and means of
distance learning
Abstract. The article is devoted to distance learning, which is an
urgent problem of modern education. The main task of the article
is to justify distance learning as a new form of training. The
article aims to analyze the form of training, to determine the basis
for the development of distance learning, as well as to show the
difference between distance learning and traditional learning. It
shows that the main condition for achieving the effectiveness of
distance learning, based on the design and implementation of
distance learning, is the correct definition of the use of pedagogical
technologies. Thus, it is shown that distance learning is a form of
independent learning, and its design and implementation confirms
that it is fundamentally different from traditional forms.

О формах, технологиях и средствах дистанционного обучения
Aннотация. Статья посвящена дистанционному обучению,
которое является актуальной проблемой современного образования. Основные задачи статьи – обосновать дистанционное
обучение как новую форму обучения, проанализировать форму
обучения, определить основы направления развития дистанционного обучения, а также показать отличие дистанционного
обучения от традиционного. Здесь указывается, что главным
условием правильного определения использования педагогических технологий для достижения эффективности дистанционного обучения является проектирование и реализация
дистанционного курса. Таким образом, показано, что дистанционное обучение является самостоятельной формой обучения
и подтверждает, что его проектирование и реализация имеют
принципиально иной характер, чем традиционные формы.
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Yaxın dövrlərə qədər distant təlim anlayış
və termin kimi pedaqoji ədəbiyyatda praktik
olaraq işlənmir, məna-məzmuna görə spesifikası
fərqləndirilmirdi. Müasir şəraitdə isə əksinə,
distant təlim öz mahiyyəti və əhəmiyyəti ilə
günümüzün tələbinə çevrilmək hüququ qazanmışdır. Bu günün təhsil mühitində distant
təlimin perspektivi, yəni onun insanın bütün
həyatı boyu reallaşdırılması vacibliyi dərk
olunur. Bu mənada dövrümüzdə, günümüzdə
belə bir məsələ aktuallaşır: distant təlim öyrənmə formasıdır, yaxud təlim prosesinin texnologiyasıdır? Problemin ciddiliyi ondadır ki,
distant təlimin strategiya və taktikasının reallaşdırılması, bu işdə müəllimin hazırlığının
əhəmiyyəti aydın və lazımi səviyyədə dərk
olunmalıdır. Distant təlimin öyrənmə forması,
yaxud texnologiya olması və yaxud hər iki
anlayışın öyrənmə prosesində (distant təlimdə)
nisbi olaraq müəyyən funksiya daşıması ilə
bağlı Azərbaycan pedaqogikasında elmi fikrin
formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyətə malik
məsələlərdən biridir.
İndiki halda tədqiqatçılar və distant təlim
üzrə praktik pedaqoqlar problemin əsaslarını
müəyyənləşdirmək istiqamətində bir sıra işlər
görmüşlər. Bu nəzəri və təcrübi işlərin ümumiləşdirilməsi göstərir ki, distant təlim təhsil müəssisələrində, konkret olaraq tədris prosesində öyrənənlə müəllim arasında dialoq, yeni informasiya
texnologiyaları və texniki vasitələri ilə tədris
materialını müstəqil şəkildə öyrənmə, tamın ayrılmaz bir hissəsini təşkil edən, özündə humanist
prinsipləri əks etdirən təlim formasıdır [1].
Rusiya Təhsil Akademiyasının Ümumi Orta
Təhsil İnstitutunun elmi əməkdaşlarının tədqiqatlarının nəticələri distant öyrənmə prosesinin təlim forması kimi mahiyyətini şərh
etmək baxımından maraqlı və elmi əsasa malik
fikirləri diqqətəlayiqdir. Xüsusi qeyd edək ki,
bu tədqiqatlarda göstərilən problemlə bağlı
fikirlərdə müəyyən fərqli cəhətlər olsa da,
təlim formasının məzmununa baxış bucağında
yaxınlığı da müşahidə etmək çətin deyil. Məsələn, göstərilən elmi tədqiqat əlaqəsinin
mövcudluğu və tədris prosesinə məxsus bütün
komponentlərin əks olunması (məqsəd, məzmun, metod, təlim vasitələri, təlimin təşkili
forması), spesifik internet-texnologiya vasi-
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tələrinin reallaşdırılması qabaqcadan nəzərdə
tutulmuş interaktivlikdir [2, s.17].
Təlim texnologiyalarına gəlincə isə, onun
müəllim və öyrənənlərin məsafədən, faktiki
olaraq müxtəlif yerlərdən və şəraitdən qarşılıqlı
əlaqəsi kimi əks olunması başa düşüləndr.
Elmi fikirdə belə bir qənaət hamılıqla təsdiq
və təqdir olunur. Lakin əvvəllər bu cəhəti
əsas götürərək bəzi tədqiqatlarda distant təlimi
”Qiyabi təlim” adlandırmaq meyilləri də olmuşdur. Hazırda bu təlim vasitəsi-keys (konkret
situasiyanın təsviri, yaxud hər hansı bir sferada- sosial, iqtisadi, tibbi və sairədə hadisə)
kimi mənalandırılır, təlim texnologiyası kimi
şaxələndirilir.
Tədqiqatçı alimlər E.S.Polat və A.Ç.Xutorskoyun digər bir araşdırmasında distant təlimin belə bir cəhəti də diqqətə çəkilir ki,
təlim prosesi uzaq məkandan (məsafədən) həyata keçirilsə də, bu prosesdə təlimin subyektləri
(pedaqoqlar, öyrənənlər, tyutorlar) telekommunikasiya vasitələrinin köməyi ilə qarşılıqlı
əlaqə saxlayır, müzakirələr, fikir mübadiləsi
aparılır ki, bu da təhsil subyektlərinin mənən
zənginləşməsi, yerinə yetirilməsi zəruri olan
“təlim payının” mənimsənilməsinə zəmin yaradır [3].
Bu deyilənlər belə bir nəticə çıxarmağa
imkan verir: distant təlim anlayışının mahiyyəti
haqqında yekdil fikir yoxdur. Azərbaycan ali
təhsilində distant təhsil və distant təlim anlayışları çox vaxt biri-birindən fərqləndirilmir,
əksinə oxşar anlayışlar kimi təqdim olunur.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda
göstərilir ki, ” 1.0.9.distant (məsafədən) təhsil
- tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya,
proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil olunduğu təhsilalma forması”dır [4 ]. Burada distant
təlim forması anlayışının adı belə çəkilmir.
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində gedən “Tədrisdə distant təhsil “ adlı məqalədə də distant
təlim formasından söhbət açılmır. Məqalədə
yazılır ki, “ Məsafədən təsil (distant) proqramı,
təhsil müəssisələrinin, öyrənənlərin təkbaşına
təhsili reallaşdırmasıdır. Mütəxəssislərin fikrinə
görə, bu sistemdən istifadə etmək istəyən tələbələrə faks, poçt və ya e-poçt kimi
üsullarla...tapşırıq mövzuları verilir “ [5]. Bu
deyilənlər göstərir ki, pedaqoji fikrimizdə

106

Günay Fərəcova

Distant təlimin forma, texnologiya və vasitələri haqqında

distant təhsil və distant təlim anlayışının mahiyyəti haqqında sərhədlər hələ də müəyyənləşməmiş, elmi mühitdə onlar arasında fərqli
və oxşar cəhətlərin, necə deyərlər, konturları
çəkilməmişdir.
Bu cəhəti də yadda saxlayaq ki, texnologiyanın şaxələndirilməsi ali məktəblərin internet
– serverlərində kompyuter təlim proqramının
və elektron dərsliklərin istifadəsi ilə reallaşır.
İnternet üzərindən müəllimlərlə əlaqə saxlamaq,
mühazirə və seminar məşğələlərini müəyyən
rejim əsasında qurmaq, vaxtdan səmərəli istifadə etmək, məqsədi reallaşdırmaq bu prosesin
optimal imkanları kimi qiymətləndirilməlidir.
Ali məktəblərin tədris mərkəzi xətti ilə imtahanların aparılması bu prosesin üstünlüklərindən
biridir. Televiziya-sputnik texnologiyası da
pedaqoq və öyrənənlər cütlüyünün qarşılıqlı
əlaqəsində səmərəli vasitədir. Göstərilən texnologiyaların (və digər texnologiyaların) hazırkı
vaxtda, necə deyərlər hibrid modelinindən
təlim mərhələsində (sessiya dövründə) istifadə
edilməsi faydalıdır.
Xarici ölkələrdə distant təlimə forma kimi
baxırlar. Ona görə də yuxarıda göstərdiyimiz
kimi distant təlimə forma, texnologiya, yaxud
vasitə olduğu sualına bir daha aydınlıq gətirmək
üçün ali təhsildə təlim formalarını həzərdən
keçirək.
Əvvəlcə distant təlimə təlimin forması kimi
baxaq. Tədqiqatlar bir mənalı şəkildə distant
təlimə yeni təlim forması kimi tam, müstəqil
(avtonom) sistem olaraq baxmağı məqbul saymır. Distant təlim öz məqsədinə uyğun olaraq
qurulur və əyani təlimin (əgər o təhsil proqramına uyğun qurulursa) məzmununu özündə
eks etdirir. Materialların verilmə forması müəllim və öyrənənlərin qarşılıqlı əlaqələri əsasında
reallaşır. Distant təlimin baza didaktik prinsipləri
özünün spesifik forması ilə fərqlənir. Burada
İnternetin informasiya vasitələri və informasiya
xidmətlərinin (forum, poçt, videokonfranslar)
imkanları geniş, hüdudsuzdur. Distant təlimin
xarakter cəhəti onun modulluğu ilə bağlıdır.
Müəllimin rolunun dəyişməsi, təlimin virtuallığı,
tədris prosesinin subyektlərinin müxtəlif məsafədə (məkanda) olması, müasir ixtisaslaşdırılmış texnologiya və tədris vəsaitləri və s.
distant təlimin xarakter xüsusiyyətlərindəndir.

Bəzən qiyabi təhsillə distant təlim forması
arasında müqayisələr apararaq, onlar arasında
bənzəyiş və oxşarlıqlar, eyniyyət tapmaq
səyləri müşahidə olunur. Bu, əlbəttə, formal
müqayisələr, bənzətmələrdir. Hər iki təlim
formaları özünəməxsus, spesifik xüsusiyyətləri,
ciddi məzmun fərqləri ilə seçilir. Hər şeydən
əvvəl, distant təlim formasında keçirilən tədris
prosesində tələbə müntəzəm olaraq müəllim
və tyutorla əlaqə saxlaya bilir, qarşıya çıxan
problemləri operativ şəkildə müzakirə etmək
imkanı qazanır.
Tədris kursunun öyrənilməsi prosesində,
yaxud hər hansı bir vəziyyətdə disskusiyaların
təşkili, layihələr üzərində, digər növ işlərdə
qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək, birgə işləmək
bacarıqlarına yiyələnmək imkanları distant
təlim formasının spesifik, pedaqoji prosesə
gətirdiyi üstün cəhətlərdir. Təlimin bu forması
kompakt və uzaq məsafədə yaşamasından asılı
olmayaraq tələbələri bir araya gətirmək üçün
unikal təlim formasıdır. Bu halda öyrənənlər
telekommunikasiyalar vasitəsi ilə müəllimlərlə
də əlaqə saxlaya bilirlər.
Distant təlim forması nəzəri materialın
müxtəlf nəşrlər və elektron tədris vasitələri
ilə ötürülməsini təmin edir. Bu isə ali məktəbin
müəyyənləşdirdiyi sessiyada iştirak etməni
azaltmaq, yaxud tam şəkildə ixtisar etmək
imkanı yaranır.
Müasir dövrün və yaxın gələcəyin təlim foması kimi distant təlim bir çox cəhətləri ilə
əyani təhsil formasını da kölgədə qoyur. Artıq
distant təlim öyrənənləri, həmçinin öyrədənləri
yaşayış yeri və iş yeri üzrə təhsil alma prosesini
planlaşdırmaqdan azad edir, yəni o harada olmasında asılı olmayaraq, hansısa ali təhsil
müəssisəsində təhsil almaq seçimində sərbəstlik,
müstəqillik əldə edir. Öyrənənlər ciddi, möhkəm
qrafikə malik tədris prosesindən tamamilə azad,
sərbəst təhsil alma imkanı qazanır ki, bu da
öyrənənin özünü ifadəsinin başlıca şərtidir.
Distant təlim qiyabi və əyani təlimin bir
çox yaxşı cəhətlərini özündə birləşdirməklə
yanaşı, həm də təlimin müstəqil forması kimi
təzahür edir ki, bu da distant təlimə öyrənmə
prosesinin forması kimi baxmağa əsas verir.
Ölkənin bir çox təhsil müəssisələri distant təlimdən istifadəyə başlamış və müəyyən uğurlar
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müəyyənləşdirilməsi distant kursun mənimsənilməsinin əsasını təşkil edir.
Beləliklə, distant təlimə XXI əsrin müstəqil
təlim forması kimi baxmalı, öyrənmə prosesinin
innovasiya və təhsilləndirici komponenti kimi
yeniləşdirilməli və təkmilləşdiriməlidir.

əldə etmişlər. Belə bir sual da düşündürücüdür:
yeni distant təlim formasında ənənəvi tədris
vəsaitlərinin elektron surətindən istifadə etmək
lazımdırmı? Əgər zəruridirsə, hansı səviyyədə
və necə istifadə olunmalıdır? Qeyd edək ki,
təlimin ənənəvi formasının əsasında tədris
yükünün həcmi durur. Bununla belə bir çox
ənənəvi tədris vəsaitlərində ifadə olunan elmi
fikir və müddəalar bu gün üçündə əhəmiyyətli
olduğundan onların elektron variantında istifadə
etmək mümkün və zəruridir.
Tədqiqatçıların və praktik pedaqoqların
distant təlim haqqında baxışlarının təhlili göstərir ki, distant təlim yeni təlim formasıdır.
Distant təlim forması təhsil müəssisəsinə hər
hansı bir məsafədən ötürülən təhsilləndirici
informasiya vasitələrinin köməyi ilə ölkədə
və xaricdə əhalinin geniş təbəqəsinə kompleks
təlim xidmətləri təqdim edir. Təhsilləndirici
və informasiya ötürücü distant təlim özündə
sistemli təşkil olunmuş məlumatların məcmusunu, informasiya ehtiyyatlarını, qarşılıqlı
protokol əlaqələrini, metodik təminatın təşkilini,
iştirakçıların təhsil tələbatının istiqamətləndirilməsini ehtiva edir. Belə bir məsələnin
vacib olduğunu da əlavə edək ki, təlimin
təşkili, öyrənənlərin əlaqələrinin strategiyası
və müəllimlərin pedaqoji texnologiyalarının
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Annotasiya. Motivasiya psixologiyada məhsuldar bir tədqiqat sahəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, motivasiya ümumi psixologiyada
olduğu kimi onun mühüm bir qolu olan pedaqoji psixologiyada
da dominant mövzu olaraq aktuallığını saxlamaqdadır. Belə ki,motivasiyanın öyrənməyə təsirini izah edən müxtəlif konsepsiyalar
mövcuddur. Motivasiya konsepsiyaları müxtəlif olub, müasir
təlim prosesində zəruri hesab olunan məsələlərə toxunur və geniş
izahatları verməklə yanışı bu mövzudakı bilikləri təkmilləşdirir.
Bu işdə məqsəd təlimdə müvəffəqiyyətə və öyrənməyə motivasiyanın
təsir səviyyəsi, təlim zamanı idrak proseslərində motivasiyanın
vasitəçlik rolunun nədən ibarət olduğuna dair araşdırmaları, eyni
zamanda öyrənmə kontekstinə yönəlmiş təlim prosesi zamanı
ortaya çıxan başlıca psixoloji problemləri, həmçinin motivasiya
ilə əlaqəli əsas məsələləri işıqlandırmaqdan ibarətdir.

Main psychological problems of motivation
in training
Abstract. Motivation is a productive field of research in psychology.
It should be noted that motivation remains relevant as a dominant
topic in general psychology, as well as in pedagogical psychology,
which is an important branch of it. Thus, there are various concepts
that explain the effect of motivation on learning. This shows that
the topic is always in the spotlight of researchers in this area.
Concepts of motivation are different, explores some dimensions
of motivation, possible profiles that affect the learning process,
touches on issues that are necessary in the modern learning
process, and improves knowledge on this topic by providing
extensive explanations. The aim of this paper is to shed light on
the impact of motivation on learning success and learning, the
role of motivation in cognitive processes during learning, as well
as the main psychological problems that arise during the learning
process, as well as key theories related to motivation.

Основные психологические проблемы
мотивации в обучении
Aннотация. Мотивация является продуктивной областью исследований в психологии. Следует отметить, что мотивация
сохраняет свою актуальность как доминирующий предмет в
педагогической психологии, являющейся ее важной отраслью,
а также в общей психологии. Таким образом, существуют
различные концепции, объясняющие влияние мотивации на
обучение. Концепции мотивации были разнообразны, они затрагивают вопросы, которые считаются необходимыми в современном процессе обучения, и, предоставляя обширные
объяснения, Янши совершенствует знания по этой теме. Целью
данной работы является исследование уровня влияния мотивации на успех в обучении и обучении, изучение того, в чем
заключается опосредующая роль мотивации в познавательных
процессах во время обучения, а также освещение основных
психологических проблем, возникающих в процессе обучения,
ориентированных на контекст обучения, а также основных
вопросов, связанных с мотивацией.
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Motivasiya nədir? Psixoloji ədəbiyyatın
mürəkkəb araşdırma sahələrindən biri olan
“motivasiya” mövzusu müxtəlif zamanlarda
bir sıra mütəxəssislər tərəfindən araşdırılmışdır.
Motivasiya – fransız dilində istifadə olunan
“Motive” sözündən götürülmüşdür, “oyatmaq,
sövq etmək” deməkdir. Motivasiya insanın
məqsədinə yönəlmiş iş və fəaliyyətinin təşkil
edilməsini dəstəkləyən təhrikedici, psixoloji
qüvvə hesab olunur. Daha dəqiq ifadə etsək,
motivasiya orqanizmin psixoloji cəhətdən hər
hansısa qarşıya qoyulmuş məqsədəuyğun olan
bir davranışa hazır olmasıdır. O, beyin fəaliyyətinin fundamental məsələlərinin həllində,
xüsusilə ali sinir proseslərinin öyrənilməsində
mühüm rol oynayır və insan davranışlarını istiqamətləndirməklə fəaliyyətin davamlılığını
təmin edir. Fərdin motivasiya olması üçün
onun maraq və ehtiyac sahəsi nəzərə alınmalıdır.
Motivasiya haqqında nəzəriyyələr onun iki
növünü qeyd edir: daxili (təbii) motivasiya
və xarici motivasiya. Daxili motivasiya özündə
daxili motivasiya faktorlarını, xarici motivasiya
isə xarici motivasiya faktorlarını cəmləşdirir.
Təlim prosesinə uyğun olaraq, şagirdlərdə daxilimotivasiya faktorları özlərinin daxili ehtiyacları və maraqlarıdır. Daxili motivasiya şagirdin heç bir məcburiyyətə məruz qalmadan
öz iradəsi ilə davranışını yerinə yetirməyə çalışmasıdır. Xarici motivasiya xaricdən təsir
edən faktorların nəticəsində yaranır. Xarici
motivasiya öyrənənin hər hansısa bir davranışı
etmək istəmədiyi halda xaricdən, yəni ətrafındakı insanlar tərəfindən həmin davranışı
etməyə məcbur edilməsidir. Xarici təsiredici
qüvvələrə təhsilalanların yaşadıqları sosial
həyatı, müəllimləri, təlim metodlarını və təlim
mühitini aid etmək olar.
Motivasiyanın nəzəriyyələri. Motivasiyanın
aşağıda adını qeyd etdiyimiz bəzi nəzəriyyələrini nəzərdən keçirmək mümükündür.
1. Öz müqəddəratını təyinetmə nəzəriyyəsi
2. Nailiyyət nəzəriyyəsi
3. Əlaqələndirmə nəzəriyyəsi
4. Nailiyyət nəzəriyyəsi
5. Özünəməxsusluq nəzəriyyəsi
6. Akademik motivasiya
Öz müqəddəratını təyinetmə nəzəriyyəsi:
Bu nəzəriyyə Rochester Universitetinin təd-
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qiqatçıları Richard M.Ryan və Edward L.Deci
tərəfindən hazırlanmışdır. Öz müqəddəratını
təyinetmə nəzəriyyəsi motivasiyanı daha yaxşı
başa düşməyə və daha yaxşı izah etməyə imkan verən əsas nəzəriyyələrdən biridir. Motivasiyaya təsir edəcək sosial kontekstin müxtəlif
amillərinin müəyyənləşdirilməsini asanlaşdıran
bir nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyə, insanın inkişafı
ilə əlaqədar mühüm təsirləri olan, öz-özünə
təyin olunan müxtəlif növ motivasiyaların
mövcudluğunu təklif edir. Öz müqəddəratını
təyinetmə nəzəriyyəsinə görə, üç psixoloji
ehtiyac insanın motivasiyasının əsasını təşkil
edir: müstəqillik ehtiyacı, yetərlilik ehtiyacı
və sosial mənsubiyyət ehtiyacı. Bu üç ehtiyacın
təmin edilməsi, fərddə rifah hissinə səbəb
olur.
Nailiyyət nəzəriyyəsi: Uğur və ya nailiyyət
əldə etmək motivasiyası ilə bağlı araşdırmalarla
əlaqəli çox sayda müasir nəzəriyyə mövcuddur.
Müvəffəqiyyət üçün fərqli motivasiya nəzəriyyələri bir-birini bir neçə cəhətdən tamamlayır.
Bu sahədəki araşdırmalar öyrənənlərin vəzifə
seçimlərini, bu vəzifələrdə əzmkarlığını, əldə
etdikləri nailiyyəti və bu vəzifələrə olan bağlılığın keyfiyyətini izah etməyə çalışır.
Əlaqələndirmə nəzəriyyəsi: Weinerin bu
nəzəriyyəsi son otuz il ərzində uğur qazanma
motivasiyasında tədqiqatlar içərisində üstünlük
təşkil etmişdir. Nəzəriyyə bir şəxsin, bir fəaliyyətdə nəticələrlə bağlı əks etdirdiklərini şərh
edir. Yəni, bu nəzəriyyənin prinsipləri motivasiyanın şəxsə hansı yöndə təsir etdiyinin nəticəsini
və bunun səbəblərini müəyyənləşdirmək üçün
istifadə imkanı verir. Nəticələrin səbəbiyyətinin
öyrənilməsi motivasiya tətbiqində vacibdir,
çünki bu səbəblər fərdin davranışına və gələcək
fəaliyyətinə təsir göstərir.
Özünəməxsusluq nəzəriyyəsi: Banduranın
öz-özünə effektivlilik və ya özünəməxsusluq
nəzəriyyəsi, fərdlərin bir tapşırıqda özlərində
istədikləri təsiri meydana gətirmə qabiliyyətinə
sahib olduqlarını isbata yetirir. Araşdırmalarında
Bandura iki növ prinsipi təyin etdi:
• nəticələrin gözlənilməsi: təlim kimi müəyyən davranışların inkişaf etmiş performans
kimi müəyyən nəticələrə səbəb olacağına
inam;
• effektivlik gözləntiləri: nəticəni əldə etmək
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üçün lazımi motivasiyaedici davranışları əldə
edə bilməyə inam;
Bandura hesab edir ki, fərdlərin motivasiya
effektivliyini qəbul etmələri dörd elementdən
asılıdır:
• fərdin əvvəlki performansları;
• fərdin öyrənməkdən zövq alması;
• digər insanların şifahi təşviqi;
• fərdin fizioloji reaksiyaları.
Akademik motivasiya: Akademik motivasiya
ilə bağlı bir çox tədqiqatçı tərif təklif
etmişdir.Viau tərəfindən təklif olunmuş tərifə
görə akademik motivasiya “Mənşəyi bir şagirdin özü və ətrafı haqqında qavrayışından
qaynaqlanan və onu bir fəaliyyət seçməyə,
məşğul olmağa və buna daimi davam etməyə
təşviq edən dinamik bir konsepsiyadır və
bunun nəticəsində hər hansısa qarşıya qoyulmuş
bir məqsədə çatmaq üçün hədəfin həyata keçirilməsidir”.
Motivasiyanın təlimdə rolu: Müasir texnoloji
inkişaf və elmi yeniliklərin tələb etdiyi təlim
hədəflərinə çatmaq üçün son illərdə əksər ölkələrin təhsil sistemində savadlı kadr yetişdirmək anlayışı geniş yer tutmağa başlamışdır.
Təlimdə motivasiya şagirdlərlə əlaqəlidir və
onları təlim prosesində iştirak etmək arzuları
ilə təmin edir. Daxili və xarici motivasiyanın
təhriki ilə şagirdlərin davranış dəyişikliyinin
hansı səviyyədə ortaya çıxmasını müşahidə
etmək mümkündür. Daxili motivasiyanın
təhriki ilə öyrənənlər işə, başlayarkən özü
üçün bir məqsədə sahib olur və işində nə
qədər irəliləyə biləcəyini təyin edir. Bundan
başqa, hər zaman təyin etdiyi hədəfə çatmaq
üçün təyin olunmuş hədəfə inanaraq səy göstərir. Xarici motivasiyanın təhriki zamanı
şagird gözlənilən davranışı etməyə səy göstərsə
də, davranış istənilən səviyyədə reallaşmır.
Müşahidələr zamanı görürük ki, öyrənənlərin
bəziləri qarşıya qoyduğu məqsədinə çatmaya
bilir, çünki, hədəflərinə çatanlar mütləq məqsədli və işinə inananların arasından çıxır. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, əslində bütün öyrənənlər
motivasiyalı ola bilər, lakin onların motivasiya
mənbələri bir-birindən fərqlidir. Bu fərqləri
bilən müəllim şagirdlərin öyrənmə həvəsini
tənzimləmə bacarığına malik olmuş olur. Şagirdlərdə motivasiyanı yaradan səbəbləri bilmək

təlim prosesinin təşkilatçıları üçün vacibdir.Təlim üçün nəzərdə tutulan müəyyən tapşırıqları
yerinə yetirmək və ya xüsusi davranışlara
təhrik etmək məqsədilə yaradılan motivasiya
situativ motivasiya adlanır. Güclü xarici motivasiya faktoru olan müəllim həm də ruhlandırıcıdır. Şagird və tələbənin yüksək və ya
zəif motivasiyası müəllimdən çox asılıdır. O,
təlim prosesinin təşkili, tədris materiallarının
rəngarəngliyini, maraqlı olmasını, sərbəst
seçim şəraitinin yaradılmasını təmin edir.
Motivasiya və öyrənmə: Öyrənmənin əsas
anlayışlarından biri də motivasiyadır. Motivasiyasız öyrənmə olmaz və öyrənmədən motivasiya olmaz. Motivasiya sahəsindəki bir
sıra tədqiqatlarda, motivasiya ilə tədris-öyrənmə
prosesinin uğuru arasında qarşılıqlı əlaqənin
olduğu təsdiqlənir. Martin və Albanese motivasiyanın olmaması və ya zəif motivasiyanın
tədris-öyrənmə prosesinin müvəffəq olması
üçün həqiqi bir maneə olduğunu təsdiqləyirlər.
Motivasiya bütün təhsil müəssisələrində şagirdlərin davranışlarına və münasibətlərinə,
həmçinin bilik və bacarıqları öyrənmələrinə
təsir göstərən mühüm amillərdən biri olaraq
qəbul olunur. Eyni zamanda motivasiya bu
gün şagirdlərin üzləşdiyi əsas problemlərdən
biri kimi, qeyd edilən amillər sırasındadır.
Motivasiyanın olmaması səbəbindən şagirdlər
istədikləri uğuru əldə edə bilmirlər. Motivasiya
öyrənmənin mahiyyəti hesab olunur. Motivasiya
“öyrənmə” prosesinin hərəkətverici qüvvəsi
olduğu halda, müəyyən şərtlər altında o, təlim
prosesini olduqca səmərəli şəkildə gücləndirə
bilər. Öyrənənlərin təhsildə qazandıqları ilk
akademik bacarıqlar oxu, yazı, riyaziyyat və
s. yalnız hansısa zaman kəsiyi üçün nəzərdə
tutulmur. Bunlar böyüməkdə olan fərdin həyatı
boyu istifadə edəcəyi həyat bacarıqları kimi
də başa düşülür. Bu səbəbdən də elə ibtidai
təhsilin ilk illərində, bilik və bacarıqların öyrədilməsi zamanı, şagirdlərin sevgisini və diqqətini öyrədilən hər bir yeni biliyə cəlb etmək
lazımdır. Belə düşünülür ki, şagirdlərdə motivasiya artışında müsbət nəticə almaq üçün
öyrədilən bilik və bacarıq sahələri üzrə intensiv
işlər aparılmalı və deyilənlər kifayət qədər
vurğulanmalıdır. Onlara tətbiq edilən sözü
gedən fəaliyyətlərin davamlı şəkildə təmin
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ediləcəyi təqdirdə, şagirdlərin motivasiyasının
artacağı düşünülür. Bunun üçün də, təlim və
təhsilin olduğu məktəb və digər mühitlərdə
motivasiya prosesinə laqeyd yanaşılmaması
məsləhət görülür. Çünki, motivasiya öyrənmənin hər anında ehtiyac duyulan əsas faktorlardandır. Belə izah edilir ki, şagirdlərə öyrədilən hər bir yeni bilik və bacarıq materialı
üçün istək nə qədər çox olarsa, öyrənmə prosesi bir o qədər tez başa çatacaq və nəticələr
istənilən səviyyədə olacaqdır. İbtidai sinif şagirdləri daxili motivasiyanın sayəsində akademik cəhətdən uğur qazanırlar. İbtidai təhsilin
ilk illərində şagirdlərin oxu, yazı kimi əsas
bacarıqlarına dair motivasiyalarını müəyyənləşdirmək vacibdir bu zaman motivasiya, şagirdlərlə bağlı öncədən bir çox təyinata imkan
verir.
Nəticədə belə başa düşürük ki, təlim prosesində
motivasiya nə qədər yüksək olarsa, təlimin əsaslarına
bir o qədər rahat yiyələnmək olar. Hər bir müəllimin,
təhsil müəssisələrin qarşısında duran əsas vəzifələrdən
biri motivasiyanı və onun təlimdəki rolunu düzgün
dəyərləndirərək, onu təhsilalanlarda yaratmaq və
inkişaf etdirməkdir.

Məqalə psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor Gültac Əliyeva
tərəfindən təqdim olunmuşdur.
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Çapa qəbul edilmişdir: 22 dekabr 2020-ci il
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Annotasiya. Məqalədə şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında irsiyyətin formalaşmasından danışılır. Şəxsiyyət problemi, onun
müxtəlif yönlərdən öyrənilməsi həm antik filosofların marağına
səbəb olmuş, Sokrat, Platon, Aristotel şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması haqqında dəyərli fikirlər söyləmiş, həm də keçən əsrdən
başlayaraq istər Azərbaycanda, istərsə də xarici ölkələrdə alimlər,
xüsusilə pedaqoq və psixoloqlar daha ciddi və sistemli tədqiqat
işləri aparmışlar. Şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün
irsiyyət amilinin nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Təlim prosesində hər bir müəllim uşaqların elmin hansı sahəsinə,
hansı qabiliyyət növünə maraq göstərmələrini, hansı sahəyə daha
çox meyl etmələrini düzgün müəyyənləşdirməlidir.

The role of heredity in the formation
of student personality
Abstract. The article discusses the formation of heredity in the
formation of the student's personality. The problem of personality,
its study from different angles has attracted the interest of ancient
philosophers, Socrates, Plato, Aristotle gave valuable insights into
the development and formation of personality, and since the last
century, scientists, especially pedagogues and psychologists in
Azerbaijan and abroad have become more serious and systematic.
conducted research. It is important to take into account the
hereditary factor for the formation of the student as a person. In
the process of training, each teacher must correctly determine
which field of science, which type of abilities children are interested
in, which field they are most inclined to.

Роль наследственности в формировании
личности ученика
Aннотация. В статье говорится о формировании наследственности в формировании личности школьника. Проблема личности, ее изучение с разных сторон вызывали интерес у античных философов. Сократ, Платон, Аристотель высказывали
ценные идеи о развитии и формировании личности. Начиная
с прошлого века, как в Азербайджане, так и в зарубежных
странах, ученые, особенно педагоги и психологи, проводили
более серьезные и систематические исследования. Для формирования ученика как личности немаловажное значение
имеет учет фактора наследственности. В процессе обучения
каждый педагог должен правильно определить, к какой области
науки, к какому виду способностей интересуются дети, к
какой сфере они склонны больше всего.
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Şəxsiyyət problemi, onun müxtəlif yönlərindən öyrənilməsi hələ antik filosofların marağına səbəb olmuş və Sokrat, Platon, Aristotel
şəxsiyyətin inkişafı və formalaşması haqqında
dəyərli fikirlər söyləmişlər. Şəxsiyyət problemi,
onun inkişafı, tərbiyəsi və formalaşmasına
təsir edən amillər Şərq fəlsəfəsinin, pedaqoji,
psixoloji fikrinin də həmişə hədəfi olmuş, bu
istiqamətdə Nizami Gəncəvinin, Füzulinin,
Nəsiminin, Nəsirəddin Tusinin, Əhvərdinin,
habelə Sədi Şirazinin, İmam Qəzzalinin, Cəlaləddin Ruminin və başqalarının dəyərli fikirləri, şəxsiyyətin tərbiyəsinə dair qiymətli
öyüd-nəsihətləri məlumdur. Şəxsiyyətin inkişafı,
tərbiyəsi, yaş xüsusiyyətləri və onun dövrləri
Azərbaycan xalq pedaqoji fikrində də özünə
möhkəm yer tutmuş, bu barədə xalqın düşüncə
və fikirləri, mülahizələri bütün dövrlərdə
yüksək dəyər və qiymətə malik olmuşdur.
Şəxsiyyət probleminin tədqiqi ilə bağlı keçən
əsrdən başlayaraq istər azərbaycanda, istərsə
də xarici ölkələrdə alimlər, xüsusilə pedaqoq
və psixoloqlar tədqiqatlar aparmışlar. Azərbaycan alimlərindən N.M.Kazımov, Ə.A.Ağayev, R.İ.Əliyev, O.Q.Həsənli və başqaları öz
əsərlərində şəxsiyyətin formalaşması prosesinin
qanunauyğunluqlarından, tərbiyə olunmasının
səmərəli yollarından və.s bəhs etmişlər.
Professorlar Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadə
yazırlar: “Hər bir insan bir tərəfdən bioloji
varlıqdır”, digər tərəfdən sosial varlıqdır. Onun
bioloji varlıq kimi psixoloji xüsusiyyətlərini
fərd termini, sosial varlıq kimi psixoloji xüsusiyyətlərini şəxsiyyət termini ilə ifadə edirlər.
İnsanın həyat fəaliyyətində bu iki cəhət birbirilə elə uzlaşır ki, bir çox vaxt onları nəinki
aydın şəkildə fərqləndirmir, hətta bu haqda
fikirləşmirik. İnsanın fərd və şəxsiyyət kimi
xarakteristikaları vəhdət təşkil etsə də, eyniləşdirmək olmaz” [1, s.128].
Professor N.M.Kazımov bu fikirdədir ki,
şəxsiyyət anlayışını şəxs və fərd anlayışı ilə
eyniləşdirmək düzgün deyil. Bu xüsusda o,
yazır: “Şəxs bioloji və sosial keyfiyyətlərin
birliyidir. Bu keyfiyyətlər təbii və ictimai
amillərin, habelə tərbiyəvi təsirlərin sayəsində
təşəkkül tapır və inkişaf edir” [2, s.52].
İnsanın inkişafı və onun şəxsiyyət kimi
formalaşması üç başlıca amilin - irsiyyət,
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mühit və tərbiyənin qarşılıqlı təsiri ilə həyata
keçirilir. İrsiyyət dedikdə, valideynlərdən uşaqlara müəyyən keyfiyyət və xüsusiyyətlərin
irsən keçməsi başa düşülür. Fiziologiyada
sübut olunmuşdur ki, cinsi hüceyrədə olan
xromosomlar nəsillər arasında bir növ keçid
körpüsü rolunu oynayır. Bu əsasda yaranan
sinir sistemi insanın təlim almasına və tərbiyə
olunmasına imkan yaradır. Fiziologiyada o
da isbat olunmuşdur ki, insanların böyük əksəriyyətinin irsi imkanları normada olduğundan,
onların psixoloji inkişaf imkanları da oxşardır,
eyni yaş dövründə və eyni şəraitdə normal inkişaf edən insanların əksəriyyətində psixoloji
xüsusiyyətlər təqribən bir-birinə yaxın olur.
Uşağın malik olduğu irsi və anadangəlmə əlamətlər usaq şəxsiyyətinin inkişafı üçün müəyyən fizioloji imkan rolunu oynayır. İrsiyyətin
daşıyıcısı genlərdir. Müasir elm sübut etmişdir
ki, orqanizmin xassələri gen kodunda şifrələnmişdir. Orqanizmin xassələri haqqında
bütün informasiyalar məhz orada toplanmışdır.
Valideynlərdən uşaqlara fizioloji əlamətlər:
ali sinir sisteminin xüsusiyyətləri, sinir hüceyrələrinin sayı, baş beyin qabığındakı hüceyrələrin sayı, temperament və.s irsən keçir.
Nəsildən-nəsilə keçən fizioloji əlamətlərin
şüura, davranışa, təlim-tərbiyə işinə, şəxsiyyətin
inkişafına təsiri vardır.
Şərq pedaqoji-psixolojı fikrində, Azərbaycan
folklor nümunələrində şəxsiyyətin inkişafında
irsiyyətin rolu öz ifadəsini tapmışdır. Xalqımızın
atalar sözlərində deyilir: “Ot kökü üstə bitər”,
“Namərd gəlib mərd olmaz, mərd olmasa
atası”, “Quyuya su tökməklə quyuda su olmaz”,
“Bədəsil əsil olmaz, boyunca qızıl qala” və s.
Dahi Nizami Gəncəvi bu xüsusda belə yazırdı:
Zatı pis olana üz göstərmə sən,
Qurdu bəsləməkdən ziyan çəkərsən
Məhəmməd Füzuli irsiyyətə, zata, kökə
üstünlük verərək obrazlı şəkildə belə deyirdi:
Hər kimin var isə zatında şərarət-küfrü.
İslihati - ilə müsəlman olmaz.
Marağalı Əhvədi kamil insan yetişdirilməsində irsiyyəti əsas amil hesab etmişdir. O,
gənclərə nəsihətində yazırdı:
Sən nəsil törətmək fikrində olsan
İsmətsiz qadınla evlənmə, dayan
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Övladın yaramaz, ya oğru olar,
Toxum pis əkilsə, pis də verər bar.
Təlim-tərbiyə prosesində şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün amilin nəzərə
alınmasının çox mühüm əhəmiyyəti vardır.
Bunun üçün təlim prosesində bir sıra cəhətlərin
nəzərə alınması vacib hesab olunur. Təlim
prosesində hər bir müəllim uşaqların elmin
hansı sahəsinə, hansı qabiliyyət növünə maraq
göstərmələrini, hansi sahəyə daha çox meyl
etmələrini düzgün müəyyənləşdirməlidir. Bu
zaman özünü göstərən maraq və meyillərin
böyük əksəriyyəti irsi əlamətlər kimi özünü
göstərir. Əqli, fiziki və bədii istedadı olan
uşaqların müəyyənləşdirilib üzə çıxarılması
zamanı onların hansı irsi əlamət və keyfiyyətlərinə üstünlük verilməsi vacibdir. Avropa
ölkələrində Amerikada ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunan 100 ballı qiymətləndirmə
sistemində kredit balı üzrə həyata keçirilən
transferlərin hər birində irsi keyfiyyətlərin
müşahidə olunması işin səmərəsini artırır.
Transfer zamanı şagirdin hansı elm sahəsinə,
hansı fənnə daha çox maraq göstərməsi, hansı
qabiliyyət tələb edən sahələrə meyl göstərməsi
ilkin olaraq irsi əlamətlərin köməyilə aşkarlanır.
Şagirdlərin bir qismi dəqiq elmlərlə, bir qismi
təbiət elmlərinə, bir qismi humanitar elmlərə
(fənlərə), bir qismi isə qabiliyyət tələb edən
sahələrə (musiqi, incəsənət digər növləri, idmanın ayrı-ayrı sahələri nəzərdə tutulur) daha
çox maraq göstərirlər. Komissiya onların maraq-meyillərinə və digər müşahidə faktlarına
görə onları ayrı-ayrı siniflərə qruplaşdırır və
qruplaşdırılmış siniflərin hər birinə öz təmayülünə uyğun proqramlar hazırlanır. Aparılan
eksperimentlərdən aydın olur ki, dəqiq elmlərə
maraq göstərilən ailələrdən gələnlər dəqiq
elmlər üzrə, təbiət elmlərinə maraq göstərən
ailələrdən gələnlər təbiət fənləri üzrə, humanitar
sahəni sevən ailələrdən gələn uşaqlar humanitar
fənlər üzrə təmayül siniflərdə oxuyurlar. İdman
təmayüllü siniflərdə oxuyanların əksəriyyətinin
idmançı övladları, incəsənət təmayüllü siniflərdə
oxuyanların isə incəsənət işçilərinin övladları
olduğu da müəyyənləşdirilmişdir. Burada 62
irsiyyət amilinin böyük rol oynadığı özünü
daha bariz şəkildə göstərir.
Tərbiyə prosesində də irsiyyət amilinin nə-

zərə alınmasına ehtiyac duyulur. İstər ideyasiyasi, istər əxlaq, istər əmək, istər fiziki, istər
estetik, istərsə də tərbiyənin digər tərkib hissələri üzrə həyata keçirilən tədbirlərdə bunun
nəzərə alınması tərbiyə işinin səmərəsini artırır.
Elə götürək estetik tərbiyə üzrə həyata keçirilən
işləri. Bu işlər bir neçə istiqamət üzrə həyata
keçirilir. Orta ümumtəhsil məktəbinin həm
təlim prosesində, yəni bir sıra fənlərin tədrisi
zamanı (ana dili, oxu, təsviri sənət, musiqi,
ədəbiyyat və s.), həm də dərsdənkənar tədbirlərdə (bədii-yaradıcılıq dərslərində, incəsənət
studiyalarında, maraq kurslarında, bədii özfəaliyyət müsabiqələrində və.s) şagirdlərin seçilməsi, dərnəklərə, kurslara, müsabiqələrə,
tədbirlərə cəlb edilməsi zamanı onların irsi
əlamət və keyfiyyətlərinin nəzərə alınması
çox zəruridir. Əks halda, belə dərsdənkənar
tədbirlərdə zövqsüzlük problemilə üzləşmək
təhlükəsi yaranır. Çünki belə dərsdənkənar
tədbirlərə cəlb olunanların istisnasız olaraq
hamısında, incəsənətin ayrı-ayrı sahələrinə
uyğun olan qabiliyyət, istedad və talant kimi
özünü göstərir. Qabiliyyəti olan uşaqların müvafiq qabiliyyətləri anadangəlmə olsa da, onun
cilalanması mühitdən asılı olur. Uşaq elə
mühitə düşə bilər ki, həmin qabiliyyət amilinin
üzə çıxması üçün heç bir şərait yaranmaz.
Müəllimlərlə yanaşı, valideynlər də irsiyyətin
tərbiyəyə təsiri ilə yaxından tanış olmalı,
uşaqlar qarşısında məsuliyyətlərinin dərəcəsini
yaxşı anlamalı və aşkarda olanı inkar etməməlidirlər:
1. Valideynlərin fiziki və əqli pozulmaları,
həmçinin ananın hamiləlik dövründə keçirdiyi
qıcolmalar dölün ana bətnində inkişafına mənfi
təsir göstərir;
2. Həyəcan, qəzəb, qorxu və təlaş halında
insanın qanının tərkibi dəyişir. Ananın qanı
dölün qidalandığı yeganə mənbədir. Bu, o deməkdir ki, ana olmağa hazırlaşan qadının sakit
və tarazlaşdırılmış həyatı gələcək uşağın fiziki
və əqli qabiliyyətlərinin inkişafına müsbət
təsir göstərir;
3. Toksiki maddələrlə zəhərlənmə, alkoqollu
içkilərə aludəçilik şübhəsiz ki, nəslin sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Valideynləri daim
alkoqollu içkilər qəbul edən uşaqlar anti-sosial
davranışa meylli olur və onların mərkəzi sinir
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sistemində ciddi pozuntular yaranır ki, bu da
əqli inkişafın ləngiməsinə gətirib çıxarır;
4. Qan qohumluğu olan valideynlərin dünyaya
gətirdiyi uşaqlarda çox vaxt fiziki və əqli qüsurlar
müşahidə edilir. Əqli və fiziki pozulmalar uşaqlıq
dövrü ərzində gizli halda qalır və yalnız sonrakı
yaş dövrlərində özünü göstərir.
Beləliklə, valideynlərin həm yaxşı, həm
də pis keyfiyyətləri və qüsurları uşaqların tərbiyəsinə böyük təsir göstərir. Ona görə də valideynlər öz hərəkət və davranışlarına daim
diqqət yetirməlidirlər. Valideyn öz övladını
xoşbəxt və sağlam edər, ya da onları kədər və
alçalmaya məhkum edə bilər.
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Avropa (Fransa) Müqavimət hərəkatında azərbaycanlı döyüşçülərin rolu
və yeri (Əhmədiyyə Cəbrayılova aid
materiallar əsasında)

Müəllif:

Annotasiya. Məqalədə II Dünya müharibəsində Avropa (Fransa) Müqavimət hərəkatında azərbaycanlı döyüşçülərin rolu, fəal içtirakçısı Əhmədiyyə Cəbrayılovun keçdiyi tarixi yol işıqlandırılır. Mövcud tarixi və
ədəbi-bədii materiallar əsasında bu, Azərbaycan övladının istirak etdiyi
partizan dəstələrindəki fəaliyyəti, faşizmə qarşı mübarizəsi təhlil edilir.
Almanlar tərəfindən əsir düşməsinə, ağır işgəncələrə məruz qalmasına
baxmayaraq, hərbi bacarıqlarından istifadə edərək mərdliklə öhdəsinə
düşən missiyanı yerinə yetirmişdir. Fransa prezidenti Şarl dö Qoll
tərəfindən bir neçə dövlət medalına layiq görülmüşdür. Faşızm üzərində
qələbədən sonra doğma vətənə qayıtmış, ailə quraraq yeddi övlad sahibi
olmuşdur. Vətənpərvər atanın igid oğlu Mikayıl Cəbrayılov torpaqlarımızın
bütövlüyü uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmus və ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür. Ata və oğul
öz vətənpərvərlik və igidlikləri ilə gənclərə örnək oluşdur.
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The role and place of Azerbaijani fighters in the
European (French) Resistance Movement (based
on materials related to Ahmadiyya Jabrailov)
Abstract. The article highlights the role of Azerbaijani fighters in the
European (French) Resistance Movement in World War II, the historical
path of Ahmadiyya Jabrailov, an active participant. On the basis of the
available historical and literary-artistic materials, it analyzes the activities
of the Azerbaijani people in the guerrilla groups in which they participate,
the struggle against fascism. Despite being captured and severely
tortured by the Germans, he bravely used his military skills to carry out
his mission. He was awarded several state medals by French President
Charles de Gaulle. After the victory over fascism, he returned to his homeland, married and had seven children. The brave son of the patriotic
father Mikayil Jabrailov was heroically martyred for the integrity of our
lands and after his death was awarded the title of "National Hero of
Azerbaijan". Father and son set an example for young people with their
patriotism and courage.

Роль и место азербайджанских бойцов в Европейском (французском) движении Сопротивления (По
материалам об Ахмедии Джабраиловом)
Aннотация. В статье освещается роль азербайджанских бойцов в
европейском (французском) Движении сопротивления во Второй
мировой войне, исторический путь, пройденный активным участником
Ахмедией Джабраиловым. На основе имеющихся исторических и
литературно-художественных материалов анализируется деятельность
партизанских отрядов в борьбе с фашизмом, в которых воевал этот
сын азербайджанского народа. Несмотря на то, что он попал в плен
к немцам, подвергался жестоким пыткам, он, используя свои
военные навыки, мужественно выполнил поставленную задачу. Он
был награжден несколькими государственными медалями президентом Франции Шарлем де Голлем. После победы над фашизмом
вернулся на родину, женился и имел семерых детей. Отважный
сын отца-патриота Микаил Джабраилов героически погиб во имя
целостности наших земель и был посмертно удостоен звания “Национальный Герой Азербайджана”. Отец и сын своим патриотизмом
и отвагой служат примером для молодежи.
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Faşizmə qarşı müqavimət hərəkatında azərbaycanlı döyüşçülərin rolu böyükdür. II Dünya
müharibəsində antifaşizm müqavimət hərəkatında tarixə adını yazdıran azərbaycanlı döyüşçülərin şücaətindən çox danışmaq olar.
Qəhrəmanlıqları ilə dillərə dastan olan Həzi
Aslanovu, Mehdi Hüseynzadəni, Əhmədiyyə
Cəbrayılovu qürurla nümunə gətirə bilərik.
Bu qəhrəmanlar böyük igidlik göstərərək həm
ölkəmizdə, həm də başqa dövlətlərdə tanınmışdılar [7, s.4].
XX əsr nasizm üzərində qələbə çalınmasında
böyük qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycanın
igid oğlu, əfsanəvi partizan Əhmədiyyə Cəbrayılov rəşadətli döyüş yolu keçmişdir. Ölkəmizin hüdudlarından kənarda qəhrəmanlığı
ilə misilsiz xidmətlər göstərən, bir çox kəşfiyyat
əməliyyatlarında iştirak edən Ə.Cəbrayılov
öz fədakarlığı və cəsarəti ilə igidlik rəmzinə
çevrilmişdir. Ölümlə üz-üzə olmaq heç vaxt
onu qorxutmayıb, üzərinə düşən missiyanı
cəsarətlə yerinə yetirib. Xarqo, Rus Axmed,
Armed Mişel, Fraji, Qoçaq kimi gizli fəaliyyət
ləqəbləri ilə Fransanın qəhrəmanlıq nümunəsinə
çevrilən Əhmədiyyə kəşfiyyat əməliyyatlarının
birində qəhrəman Mehdi Hüseynzadə ilə görüşmüşdür. O, faşizmə qarşı müxtəlif mübarizə
taktikasından istifadə edərək, düşmənin obyektini dağıdıb, itkiyə məruz qoyub. Müharibənin ağır sınaqlarından üzüağ çıxan Ə.Cəbrayılovun hərbi fəaliyyəti layiqincə qiymətləndirilmişdir. Hər bir igid kimi, onun göstərdiyi
şücaət ölümündən sonra da onu yaşadır, unudulmağa imkan vermir. O düşdüyü çətin vəziyyətlərdən ağlı, səbri, dözümü və bacarığı
ilə çıxmışdır. Faşizmə qarşı mübarizədə Azərbaycanı dünyaya tanıtmış Əhmədiyyə Cəbrayılovun həyatı və keçdiyi şərəfli döyüş yolu
Azərbaycanın igid oğullarına nümunə olmuşdur.
Onun mərdliyi, cəsarəti, qəhrəmanlığı haqqında
kitablar yazılmış, film çəkilmiş və videoçarx
hazırlanmışdır. Şəkidən Fransaya qədər uzanan
bu yolda Əhmədiyyə Cəbrayılovun uzun bir
həyat hekayəsi var.
Əhmədiyyə Mikayıl oğlu Cəbrayılov 1920ci ildə yurdumuzun ən gözəl guşələrindən
biri olan Şəki rayonunun Oxud kəndində doğulmuşdur. Balaca vaxtından ağlı və düşüncəsi
ilə öz həmyaşıdlarından fərqlənirdi. O, Şəki
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Kənd Təsərrüfatı Texnikumunu oxuyub, aqronom ixtisasına yiyələnmişdir. Əhmədiyyə
Cəbrayılovun hərbi xidməti bitirməsi II Dünya
müharibəsinin başlamasına təsadüf edir. Könüllü olaraq müharibədə iştirak etmək və kəşfiyyatçı olmaq istədiyini bildirir, komanda
onu aviasiya məktəbinə təyin edir. Ukraynanın
Barvinki-Lozavaya- İzyum rayonu ətrafındakı
döyüşdə vuruşmuş və göstərdiyi şücaətə görə
leytenant rütbəsi almışdır. 1941-ci ildə könüllü
surətdə cəbhəyə yola düşən Ə.Cəbrayılov
Fransa Müqavimət hərəkatında fəal iştirak etmişdir. 1942-ci ildə onun təyyarəsi kəşfiyyat
zamanı Kursk ətrafında vurulub, bu hadisədən
ağır yaralanan döyüşçü almanlar tərəfindən
əsir götürülüb. O, almanların Barvinka və
Lbov yaxınlığındakı həbs düşərgəsinə gətirilir,
bir düşərgədən digərinə gondərilir və nəhayət,
Daxau ölüm düşərgəsində dəsmal sayəsində
qaz kamerasından sağ çıxmağı bacarır. Müxtəlif
düşərgələrdə almanlar tərəfindən işgənclərə
məruz qalaraq əzablı günlər keçirir, amma
heç vaxt ümidini itirmir.
Həbsxana komendantının qulluqçusu Janna
adında bir qadın Ə.Cəbrayılova kömək edir.
Bəzi mənbəələrə görə, Əhmədiyyənin fransız
dilini öyrənməsində bu qadının köməyi olub.
Fransız dilindən başqa, rus dilini də bilirdi.
Alman dilini isə “düşmənə qalib gəlmək üçün
gərək onun dilini öyrənəsən” düşüncəsiylə
öyrənmişdi. O, həm də tabeliyində olan kəşfiyyatçılara almanca danışmaqda kömək edirdi.
Janna fransız vətənpərvərlərinin köməyi ilə
tabutda gizlədilmiş Əhmədiyyəni evinə gətirir.
Onun yarası sağaldıqdan sonra yenidən fəaliyyətə başlayır. O, bir çox kəşfiyyat əməliyyatlarında iştirak edir və uğurla nəticələnir.
İşğalçı alman hakimiyyət orqanları onu tapmaq
üçün əllərindən gələni edirdilər. Hətta almanlar
Əhmədiyyənin tapılması üçün böyük məbləğdə
mükafat təyin etmişdilər. Ə.Cəbrayılov iştirak
etdiyi partizan dəstəsində Montabanın və digər
yerlərin azad edilməsində böyük qəhrəmanlıq
göstərmişdir, Elzas döyüşlərində də iştirak etmişdir. Ona bir çox gizli əməliyyatlar həvalə
olunmuşdur və igid döyüşçü öz missiyasını
layiqincə yerinə yetirmişdir.
Əhmədiyyə Cəbrayılov kəşfiyyat əməliyyatlarının birində həbs düşərgələrinə aparılan
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Avropa (Fransa) Müqavimət hərəkatında azərbaycanlı
döyüşçülərin rolu və yeri (Əhmədiyyə Cəbrayılova aid materiallar əsasında)

fransızları xilas edərkən yaralanmışdır. Əynində
alman forması olduğuna görə, bir müddət
alman xəstəxanasında müalicə almışdır. Alman
əsgəri kimliyində fürsəti dəyərləndirib partizan
yoldaşlarına çox faydalı məlumatlar vermişdir
və iştirak etdiyi təhlükəli kəşfiyyat əməliyyatlarında müvəffəqiyyət qazanmışdır.
Fransa dövləti tərəfindən orden və medallarla
təltif olunmuşdur. Əhmədiyyə Cəbrayılov həm
ölkəmizin, həm də Fransanın qəhrəmanı oldu.
Sovetlər birliyində də Əhmədiyyə Cəbrayılov
Fransanın Milli Qəhrəmanı kimi tanınırdı.
Şarl dö Qoll Əhmədiyyə ilə bir neçə dəfə görüşüb. Göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Fransanın
“Fəxri legionu ordeni” “Müharibə xaçı”, “Fransa Müqavimət hərəkatı”, “Hərbi şücaət xaçı”,
“İgidliyə görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.
Fransa tam azad olunduqdan sonra o, bir müddət orada qalır. Əhmədiyyə Cəbrayılov bir
neçə ləqəbdən istifadə edirdi. Şarl dö Qoll ilə
görüşdə o, köməkçisindən digər döyüşçülərlə
görüşmək istədiyini bildirir. Əhmədiyyə isə,
cavabında ləqəblərin ona aid olduğunu deyir.
Hətta Şarl dö Qoll həmyerlimizə Fransada
qalıb yaşamağı təklif etmişdir. Lakin o, vətənə
qayıtmağı üstün tutmuşdur. Ürəyində vətən
sevgisi olan Ə.Cəbrayılova Azərbaycana qayıtmağı üçün Şarl dö Qoll köməklik göstərmişdir. Beləliklə, 1946-cı ilin 25 noyabrında
SSRİ-yə qayıdan Ə.Cəbrayılov 1947-ci il ildə
Sürəyya adlı xanımla ailə həyatı qurur və bu
nikahdan yeddi övladı olur.
Fransanın prezidenti Şarl dö Qoll SSRİ-yə
rəsmi səfəri zamanı Əhmədiyyə Cəbrayılovla
yenidən Moskvada görüşür, bu tarixi görüş
Kreml tərəfindən ona qarşı olan mənfi, qaranlıq
fikirlərə aydınlıq gətirir. Bu görüşdən sonra
onun həyatı öz axarında davam edir, Şəki rayonu Nərimanov adına kolxozda aqronom
kimi fəaliyyət göstərir. O, bir neçə dəfə
Fransaya dəvət olunur, vaxtilə döyüşdüyü yerləri gəzir, fəaliyyət göstərdiyi partizan dəstələrindəki keçmiş döyüş yoldaşları ilə görüşür.
1976-cı ilə II Dünya müharibəsindəki iştirakına
görə “Oktyabr İnqilabı Ordeni” ilə mükafatlandırılır. 1977-ci il Qaron və Tarnda partizan
dəstəsində birgə iştirak etdiyi dostu Rene
Şambar ilə görüşür. Rene Şambar ilə Əhmədiyyə Cəbrayılov arasındakı dostluq Şambarın

yazdıqları məktublarda özünü büruzə verirdi.
Əhmədiyyə Cəbrayılovun Fransadakı yaxın
dostu Rene Şambarın azərbaycanlı döyüşçü
haqqında olan məktubları Əhmədiyyənin igidliyini, cəsarətini, rəşadətli döyüş yolunu işıqlandıran nümunələrdəndir. Məktublarda Ə.Cəbrayılovun nasizmə qarşı fransız partizan dəstəsinə daxil olmasından, Fransanın azadlığı
uğrunda yüksək hərbi bilik və bacarıqlarından,
səmimi yoldaşlığından və dostluqda sədaqətindən aydın şəkildə danışılır.
Əhmədiyyə Cəbrayılov 1990-cı ildə Şarl
dö Qolun anadan olmasının 100 illiyinə həsr
olunmuş Parisdə keçirilən mərasimə fəxri
qonaq kimi, dəvət olunur və orada on dəqiqəlik
çıxış edir.
Göstərdiyi igidlikdən əlavə o, həm də öz
insani keyfiyyətləri ilə fərqlənən xeyriyyəçi
idi. Vətənə qayıtdıqdan sonra müxtəlif vaxtlarda
Ə.Cəbrayılova iki avtomobil hədiyyə olunub,
onun birini Sülh fonduna bağışlayıb, digərini
isə kolxozun hesabına köçürərək, çayla kənd
arasında bənd saldırıb. Kolxozda abadlıq, quruculuq işlərində, eləcə də kəndə su çəkilməsində fəal iştirak etmişdir. Kəndin və kənd sakinlərinin problemini özününkü kimi bilirdi,
çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün əlindən
gələni əsirgəmirdi. Kəndin ağsaqqalı kimi
hörmət qazanmışdı. İnsanlar arasında olan
münaqişəni sülh yolu ilə həll edir, kənd sakinlərinin ehtiyacı olduqda onlara yardım əlini
uzadırdı.
Müharibə sınaqlarından üzüağ çıxan, rastlaşdığı çətinliklərə mərdliklə sinə gərən, iştirak
etdiyi kəşfiyyat əməliyyatlarında missiyasını
layiqincə həyata keçirən, ölkəmizi dünyada
tanıdan, insani xüsiyyətləri ilə seçilən əfsanəvi
döyüşçü Əhmədiyyə Cəbrayılov 1994-cü il
oktyabrın 10-da Şəkidə yol qəzasında dünyasını
dəyişib. O, Şəkinin Oxud kəndində dəfn
olunub.
2020-ci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev II Dünya müharibəsinin fəal iştirakçısı, Fransa Müqavimət
hərəkatında öz şücaəti ilə seçilən Əhmədiyyə
Cəbrayılovun anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Sərəncam imzalamışdır.
Hazırda əfsanəvi döyüşçü Əhmədiyyə Cəbrayılovun Şəkidə dörd otaqdan ibarət ev muzeyi
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mövcuddur. Bu muzeydə əfsanəvi partizanın
döyüş həyatından, qəhrəmanlığından bəhs
edən eksponatlar nümayiş olunur.
Övladları onun adını uca tutur, həmiçə igid
ataları ilə fəxr və qürur duyurlar. Əhmədiyyə
Cəbrayılovun övladı Mikayıl Cəbrayılov atasının yolunu davam etdirərək igidlik nümunəsi
oldu. O, hələ balaca vaxtlarından atası kimi
qəhrəman olmağı arzu edirdi. O, da atası kimi
cəsur, vətənpərvər ruhda böyüdü. 1952-ci il
aprelin 27-də Şəki rayonunun Oxud kəndində
anadan olan Mikayıl Cəbrayılov orta məktəbi
doğulduğu kənddə, sonra isə Şəki şəhərində
davam etdirib. Polis orqanlarında fəaliyyət
gostərən Mikayıl dörd nəfər polis əməkdaşı
ilə 1990-cı il 12 dekabr Qarabağa ezam olunur.
Leytenant Mikayıl Cəbrayılovun başçılıq etdiyi
bu dəstə Xocalı rayonunun Cəlilli kəndinin
müdafiəsində iştirak etməli idi. Bir neçə dəfə
yolda erməni hücumlarına məruz qalmaqlarına
baxmayaraq, təhlükədən sağ çıxa bilmişdilər.
Cəmilli kəndi 15 dekabrda ermənilər tərəfindən
mühasirəyə alınmışdır. Cəmilli və Kosalar
kəndi arasında yolda yenidən erməni hücumuna
məruz qalırlar və yoldaşlarından biri yaralanır.
Çiynindən yaralanan Mikayıl yoldaşlarını xilas
etmək üçün ermənilərlə vuruşur. Kənd sakinlərini və yoldaşlarını xilas etsə də, özünü xilas
edə bilmədi və qəhrəmancasına şəhid oldu
[6, s.6]. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə Mikayıl
Əhmədiyyə oğlu Cəbrayılova “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” adı verildi [8, s.5]. İgid
atanın qəhrəman oğlu Vətən uğrunda, xalq

yolunda canını fəda etdi. Ata və oğul göstərdikləri şücaətə görə qəhrəmanlıq rəmzinə çevrilmiş və onların rəşadətli döyüş yolu gənclər
üçün əsl nümunədir.
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XX əsrin 20-60-cı illərdə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
üzrə tədqiqlərin tipoloji və elmikonseptual səciyyələri

Müəllif:

Annotasiya. Tarixinə görə, Azərbaycan Türk ədəbiyyatı mənşə
və mənbəcə qədimdən qədimdir. Xarakter mənsubluğuna görə,
Bütov və Öz olan ədəbiyyatdır. Bu ədəbiyyatın məxsusi bütövlük
əmsalları vardır: Şərq əmsallığı: Dünya ədəbiyyatı doğuluşu ilə
Şərq tərkibidir; Ümumtürk ədəbiyyatı üzrə bütövlük, ümudünya
ədəbiyyatını təmsil edən bütövlük. 20-30-cu və 40-50-ci illər ədəbiyyatşünaslığında tarixilik və məkan, zaman hüdudları üzrə
təsbitlər: Ədəbiyyata siyasi qadağalar onun tarixi baxımdan tədqiqi
və təbliğinə də tətbiq edildi. Ədəbiyyatşünaslar ədəbiyyata konkret
zamanlardan yanaşsalar da, həmin zamanların ədəbi hərakatlarını,
milli ədəbi-tarixi irsini bütöv və tam şəkildə əhatə edə bilmədilər.
Ədəbiyyat tarixinin Ümumtürk dünyası kontekstindən dövrləşdirilməməsi məsələsi ilə bağlı təzahürlər də siyasi qadağalardan
irəli gəlirdi.
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Azerbaijani literature in the 20-60s of the XX
century typology of historical research and
scientific-conceptual characteristics
Abstract. According to its history, Azerbaijani Turkish literature
is ancient in origin and source. According to the character, it is the
literature of Butov and Oz. This literature has special integrity coefficients: Eastern coefficient: World literature is the composition
of the East by birth; Integrity in all-Turkic literature, integrity representing world literature. Definitions of history and spatial and
temporal boundaries in literary criticism in the 20s and 30s and
40s and 50s: Political prohibitions on literature also applied to its
historical research and promotion. Although literary critics have
approached literature from specific times, they have not been able
to fully and comprehensively cover the literary movements and
national literary and historical heritage of those times. Manifestations
of the non-chronology of the history of literature in the context of
the All-Turkic world also stemmed from political prohibitions.

Типологические и научно-концептуальные особенности исследований по истории азербайджанской литературы в 20-60-х годах xx века
Aннотация. По своей истории aзербайджанская тюркская
литература имеет древнее происхождение и истоки. По своей
характерной принадлежности – это литература целостная и
оригинальная. У этой литературы есть особые коэффициенты
целостности: восточный коэффициент: восточная по своей
сути в контексте мировой литературы; общетюркская целостность, и целостность, представляющая и мировую литературу.
Констатация положения в литературоведении 20-30-х и 4050-х годов, обусловленного историчностью, пространством и
временем, состоит в следующем: Политические запреты на
литературу распространялись и на ее изучение и пропаганду
с исторической точки зрения. Несмотря на то, что литературоведы подходили к литературе с конкретных времен, они не
смогли в полной мере охватить литературные течения того
времени, национальное литературно-историческое наследие.
Проявления, связанные с непериодизацией истории литературы
в контексте общетюркского мира, также вытекали из политических запретов.
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XIX əsr tədqiqatçıları da orta əsr tədqiqatçıları kimi, təzkirə hazırlamaq, ayrı-ayrı şairlərin
əsərlərini təqdim etmək səviyyəsindən irəli
gedə bilməmişlər.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqi və
araşdırılmasının yeni – XX əsr mərhələsi F.B.
Köçərlinin adı ilə bağlıdır. 1903-cü ildə rus
dilində “Azərbaycan tatarlarının (yəni türklərinin) ədəbiyyatı” adlı kitabça çap etdirmişdir.
1908-ci ildə “Azərbaycan ədəbiyyatı materialları” adlı kitabın birinci nüsxəsini tamamladı
və daha iki il sonra – 1911-ci ildə kitabın son
variantını hazırladı. Tam olaraq, 1925-1926cı illərdə nəşr edilmişdir. Ədəbiyyat tarixini
dörd dövrə bölür:
1. Nizami və Xaqanidən (XII əsrdən) Vaqifə
(XVIII əsrə) qədər olan dövr.
2. Vaqifdən XIX əsrə qədər olan yüzilliyi
– Vaqif dövrü – ikinci dövr kimi tədqiq edir.
3. XIX əsrin birinci yarısını üçüncü dövr
kimi Abbasqulu ağa Bakıxanovla (1794-184)
başlayır.
4. XIX əsrin “Bahar Şirvani əyyamı və
Seyid Əzim dövrü” adlandırdığı ikinci yarısını
dördüncü dövr kimi səciyyələndirir (40, s.38).
1920-ci ildə qətlə yetirilmiş, tədqiqlər yarımçıq
qalmışdır.
Firudin bəy Köçərlinin ədəbiyyatı dövrləşdirməsi və tədqiqi də məhdud və sxematik olmuş, ədəbiyyat tarixinin elmi-tarixi varlığını
tam əks etdirə bilməmişdir.
GİRİŞ
XIX əsrlə ümumdünya ədəbiyyatında orta
əsrlər dönəmini yeni dövr əvəz edir. Bu
yüzilliyi təzkirə əsri də adlandıra bilərik. XIX
əsr ədəbi düşüncəsi, bədii yaradıcılıq özəllikləri
ədəbiyyata münasibətində yeni baxış və münasibətlərini yaratdı. Ədəbiyyatın həyata və
insana, cəmiyyətə münasibətində, janr, mövzu,
ideya, bədii ifadə tərzində xüsusi meyllər və
təzahürlər üzə çıxdı.
Ədəbiyyat və həyat, ədəbiyyat və cəmiyyət
konsepsiyaları bilavasitə, zaman və tarix,
zaman və insan münasibətləri üzərində də dayandı. Bununla, ədəbiyyat aləmində inkişaf
və hərəkətin yeni zamanı başladı. Bu dövrdə
bütün türk dünyasına qarşı uzunmüddətli müharibələr aparıldı, türk əraziləri işğal edildi,
Azərbaycan iki yerə bölüşdürüldü. Şimali,
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Qafqaz Azərbaycanını ruslar, Arazdan o tərəfdəki Azərbaycan – Cənubi Azərbaycanı farslar
əsarət altına aldı. İngilislər də bu parçalamağa-bölüşdürməyə rəvac verdi.
Beləcə, ictimai-siyasi, mənəvi-mədəni həyatdakı proseslər bədii ədəbiyyata da təsirsiz
qalmadı. Ədəbiyyatda həyata və mühitə, zamana aktiv münasibətlərin tələb edildiyi bir
dövr başladı. Bu sürəcdə Azərbaycan ədəbiyyatı
da özünəməxsus yeni dönəminə qədəm qoyur.
Ədəbiyyata, ötən zamanların ədəbi irsinə münasibət XIX əsrin sonlarında yeni müstəviyə
qalxır.
XIX əsr – təzkirə əsrı kımı: Mirzə Əbdülkərim İrəvani, Əbdürrəzzaq bəy Xoylu, Etimadüs-Səltənə, Bəhmən Mirzənin, A.Bakıxanov Qüdsi, M.F.Axundzadə, Seyid Əzim Şirvani, Xan Qaradaği, Rzaquluxan Hidayət,
Mirzə Yusif Nersesov Qarabaği, Adolf Berje,
Hüseyn Əfəndi Qayıbov, Mir Möhsün Nəvvab
kimi alim və şairləin əsərləri ədəbiyyata dair
ilkin öyrənmə nümunələridir. Ədəbiyyatın
yeni tarixi dönəmində, yəni 1800-cü ildən
1920-ci ilədək olan dövr həm də milli ədəbiyyat
tariximizə münasibətin yenilənməsi demək
idi. XIX əsrdə yazılmış təzkirələr ədəbiyyata
şair və yazıçıların ədəbi nümunələrini təqdim
etmək üsulu ilə yanaşırdı: bu, klassik yanaşma
tərzi idi. Ədəbiyyata münasibətin ikinci bir
tərzi də var idi: bu, ədəbiyyata zaman, mühit,
klassik mənsubluq və yeni məzmun və ideya,
yeni yanaşma tərzi ilə xarakterik cəhətlərə
diqqət yetirmək metodologiyası demək idi.
XIX əsrdə yazılmış tədqiqat əsərləri janrca
təzkirələrdən ibarət idi. Bu dövrdə aşağıdakı
tədqiqat əsərləri meydana gəlmişdir: Ədəbiyyatşünas Mirzə Əbdülkərim İrəvaninin “Risaleyi-əruz”, Əbdürrəzzaq bəy Xoylunun
(1762-1827) “Hədayiqul-udəba”, EtimadüsSəltənənin “Xeyrətül-hüssan”, Bəhmən Mirzənin (1794-1841) “Təzkireyi-Məhəmmədşah”
(1832), Abbasqulu ağa Bakıxanov Qüdsinin
“Gülüstani-İrəm” (nəşri: Abbas-Kuli-Aqa Bakixahov Kudsi. Qyulistani-İrem. Baku, 1926),
Seyid Əzim Şirvaninin “Təzkireyi-Seyid Əzim”
(tamamlanmamış bu təzkirədə müəllif 280-ə
yaxın Azərbaycan, Rum, Türküstan (Cığatay)
şairləri təqdim edilir), Xan Qaradağinin “Təzkirə”, Rzaquluxan Hidayətin “Kitabi-rövzə-
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tüs-səfa”, Mirzə Yusif Nersesov Qarabağinin
“Məcmueyi-divani-Vaqif və müasirini-digər”,
Adolf Berjenin “Qafqazda və Azərbaycanda
məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir”
(1867-cı ildə Leypsiqdə nəşr edilmişdir), Hüseyn Əfəndi Qayıbovun (1830-1917) “Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir” (XVIII-XIX yaşamış 107 şairin əsərlərindən nümunə verilmişdir), Mir Möhsün
Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” (1892) və başqa
əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini tədqiq
etmək baxımından yeni dövr ədəbiyyatşünaslığının əsas nailiyyətləri idi.
Bununla belə, XIX əsr tədqiqatçıları da
orta əsr tədqiqatçıları kimi, təzkirə hazırlamaq,
ayrı-ayrı şairlərin əsərlərini təqdim etmək səviyyəsindən irəli gedə bilməmişlər.
Ümumilikdə, həm orta əsrlər, həm də yeni
dövr ədəbiyyatşünaslarının elmi-nəzəri əsərləri,
risalələri, cüng, bəyaz, təzkirə və antologiyaları
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsi
və tədqiq edilməsi baxımından xüsusi elmi
dəyərə malikdir. Hər şeydən əvvəl, bu əsərlər
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin yazılma zərurətini göstərir, ədəbi şəxsiyyətlərin bütövlükdə
ədəbiyyat tarixindəki mövqelərini dəyərləndirir.
Daha bir mühüm məziyyət də ondadır ki,
bu tədqiqat əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixinin yazılmasına xidmət etmiş və ümumən,
sonrakı dövrlərdə – XX əsrdə, habelə müasir
dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin sistemli
və əhatəli, dolğun yazılması üçün xüsusi elmi
mənbələr olmuşlar.
Ümumilikdə, XIX əsrdə yazılan təzkirəantologiyalar da klassik Şərq tədqiq ənənələrini
davam etdirirdi. Bu təzkirələrdə müəlliflərin
əsas məqsədləri özlərindən əvvəlki zamanların
şairlərini, habelə öz müasirlərini tanıtmaq və
tədqiq etmək, onların bədii mövqelərini dəyərləndirmək olub.
Bu zaman tədqiqatlarda üç amil əsas götürülmüşdür:
1) təzkirəçi, şairlər haqqında yığcam məlumat verir, onların ədəbi mühitdəki mövqelərini
səciyyələndirir;
2) müəllif xüsusi olaraq şairin bədii ifadə
xüsusiyyətlərini, təsvir, tərənnüm, obrazlı
deyim kimi poetik əlamətləri dəyərləndirir;
3) tədqiqatçı şairin şeirlərindən nümunələr

təqdim edir.
Ədəbi şəxsiyyətlərin həyatı və ədəbi irsi
haqqında məlumat vermə və əsərlərindən nümunələri təqdim etmə tərzi, ümumən, orta
əsrlər ənənəsidir. Bu, həm də ədəbiyyatın
müəyyən zaman müstəvisindəki tarixi mənzərələri haqqında da konkret münasibətləri
təkmilləşdirirdi.
Azərbaycan ədəbiyyatı zamanlarına-dövrlərinə görə xüsusi tarixi dərinliyə, ədəbi ənənələrə malikdir. Bu cür tarixi qloballığı və
ədəbi zənginliyi olan bir millətin ədəbiyyat
tarixini yazmaq da çətin idi və bunun üçün
uzunmüddətli axtarışlar, tədqiqlər gərək idi.
Orta əsrlərin “divan”ları, cüngləri, bəyazları,
risalələri, təzkirələri həm də ədəbiyyatın tarixçiliyinə xidmət edirdi. Hər təzkirə özündən
əvvəlki ədəbi irs haqqında məlumat verməklə
bərabər, həm də öz dövrünün ədəbi-tarixi
mənzərəsini canlandırırdı. Bununla belə, ədəbiyyatın dövrlər və zamanlar, ədəbi-bədii, metodoloji, üslubi baxımdan tədqiqi sahəsində
ciddi maneələr dayanırdı. Azərbaycan ədəbiyyatının qədim və orta əsrlər dövrünə dair ilk
sistemli tədqiqatlara, klassiklərimizin həyat
və yaradıcılığına dair materialların toplanması
işinə XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərindən başlanmışdır. Mirzə Fətəli Axundzadənin (1812-1878) elmi əsərlərində, məqalələrində, məktublarında ədəbiyyata ciddi münasibət göstərmək tələbləri qoyulur, eyni zamanda, klassik ədəbi şəxsiyyətlərə və müasir
sənətkarlara da bu tələblər müstəvisindən qiymət verilirdi.
M.F.Axundzadənin Əbülqasim Firdovsiyə,
habelə Nizami Gəncəvi, Cəlaləddin Rumi,
Məhəm-məd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Qasım
bəy Zakir və başqalarına münasibətində konkret
olaraq tarixilik və müasirlik, forma və məzmun,
elmilik, bədiilik tələbləri var idi. Onun yanaşmaları və təhlilləri X-XIX əsrlər ədəbiyyatının tarix və zaman bağlılıqları haqqında da
müəyyən elmi təsəvvürlər yaradırdı.
XX əsrin əvvəllərində ədəbiyyatı tarixi baxımdan tədqiqin metodoloji aspektləri. XIX
əsrin sonlarından başlayaraq, Firudin bəy Köçərlinin axtarış və tədqiqləri ədəbiyyatı tarixi,
sistematik şəkildə konkret dövrlər və məkanlar
kontekstindən öyrənmə tərzinə görə fərqləndi.
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Bu mənada, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin
tədqiqi və araşdırılmasının yeni mərhələsi
ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərlinin adı ilə
bağlıdır.
Firudin bəy Köçərli Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlərə hələ yaradıcılığının ilk
çağlarından başlamışdır: 1885-ci ildən etibarən
o, ədəbi materialların sorağında olmuş və
onları ilk dəfə tədqiqata cəlb etmişdir. Tədqiqlərinin nəticəsi olaraq, Firudin bəy Köçərli
1903-cü ildə rus dilində “Azərbaycan tatarlarının (yəni türklərinin) ədəbiyyatı” adlı kitabça
çap etdirmişdir. Kitabça “Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixçiliyi sahəsində yazılmış ilk əsər” [43,
s.17] kimi rusdilli oxucular arasında da rəğbətlə
qarşılandı. Bundan sonra da tədqiqatçı axtarışlarını genişləndirdi və özünün dediyi kimi,
Azərbaycan alimi Hacı Lütfəli bəy ibn Xaqan
Azərin “Atəşkədə” adlı kitabına uyğun bir
kitab hazırlamağa girişdi və burada Azərbaycanın hər bir diyarının, bölgəsinin şair və
ədibləri haqqında “ayrı-ayrı məlumat verməyi
münasib bildi” [40, s.69].
Firudin bəy Köçərli uzun illər axtarışlarının
bəhrəsi olan “Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı” kitabını sağlığında çap etdirə bilmədi.
Tədqiqatlar aparmaqda ən ciddi maneə Azərbaycanın ərazi baxımdan ruslar və farslar tərəfindən bölüşdürülməsindən (1826 və 1828)
sonra yaradıldı; işğaldan sonra ictimai-siyasi
həyatda olduğu kimi, ədəbiyyata da siyasi
hökmlər kəsildi, təzyiqlər edildi, qadağalar
qoyuldu. Siyasi həyatında olduğu kimi, ədəbiyyatında, mədəniyyətində də Azərbaycanın
müstəqilliyi və bütövlüyü əlindən alınmış idi.
Bunun nəticəsi idi ki, F.B.Köçərli material
toplamaqda, məlumatlar almaqda çətinlik çəkdiyini dilə gətirirdi. Sözsüz ki, XX yüzillikdə
mükəmməl “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin
yazılmamasının bir ciddi səbəbi də bu idi.
Tədqiqatçı yazırdı ki, “bu məcmuə on illik
zəhmət və təlaşımızın nəticəsidir” və bir də
qeyd edirdi ki, “bu bizim üçün əziz və mübarək
bir kitabdır” [40, s.69].
Nəhayət, kitabın nəşrinə 1902-ci ildə razılıq
verilmişdir. Nə qədər vacib materiallar var
idi, Firudin bəy Köçərli onları əldə edə bilmədiyini söyləyirdi. Tədqiqatçı daha on il axtarışlarını davam etdirdi və 1908-ci ildə “Azər-
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baycan ədəbiyyatı materialları” adlı kitabın
birinci nüsxəsini tamamladı və daha iki il
sonra 1911-ci ildə kitabın son variantını hazırladı.
Firudin bəy Köçərli tədqiqatlarını üç cilddə
hazırlamışdır (XX əsr müasirlərindən bəhs
edən üçüncü cild sonralar əldə edilməmiş və
işıq üzü görməmişdir).
Kitabın ilk variantı 27 ümumi dəftərdən –
1314 səhifədən, son variantı isə “30-dan artıq
qalın dəftər”dən ibarət idi [40, s.35-36].
Ümumilikdə, kitabda 128 Azərbaycan şairinin (yazıçısının) “həyat və yaradıcılığına
həsr olunmuş irili-xırdalı oçerklər və kiçik
məlumat”lar [40, s.37] verilmiş, şairlərin şeirlərindən nümunələr təqdim edilmişdir, onların
bəzilərinin bədii məziyyətlərində, mövzu və
məzmun aspektlərindən bəhs edilmişdir.
Firudin bəy Köçərli orta əsrlər, habelə
XVIII əsr, XIX əsrin birinci yarısı, XIX əsrin
ikinci yarısı üzrə dövrləşdirdiyi şairləri, əsasən,
coğrafi ərazilər, məkanlar üzrə təqdim edir.
Məkanlar üzrə təqdim ədəbi məkanlar, ədəbi
mühitlər üzrə təqdim deməkdir. Bu cür təqdim
Azərbaycan məkanlarının ədəbi-mühit bölgüsü
deməkdir.
Sözsüz ki, Azərbaycanın hər bölgəsinin
özünəməxsus ədəbi mühiti var idi və bu ədəbi
mühitlər bir mərkəzdə birləşirdi. Bu, ədəbiyyat
mərkəzi demək idi. Hər hansı bir ədəbi məkan
haqqında məlumatlar orada yaşamış şairlərin
ümumi ədəbi mövqeləri kontekstinə daxildir.
Müəllif Nizami və Xaqanidən (XII əsrdən)
Vaqifə (XVIII əsrə) qədər olan dövrü birinci
dövr.
Vaqifdən XIX əsrə qədər olan yüzilliyi
Vaqif dövrü ikinci dövr kimi tədqiq edir.
XIX əsrin birinci yarısını üçüncü dövr kimi
Abbasqulu ağa Bakıxanovla (1794-184) başlayır.
XIX əsrin “Bahar Şirvani əyyamı və Seyid
Əzim dövrü” adlandırdığı ikinci yarısını dördüncü dövr kimi səciyyələndirir [40, s.38].
Firudin bəy Köçərlinin orta əsrlər XIIXVIII əsrlər və XIX əsr kimi geniş bir bölgü
üzrə tədqiqi, ümumiyyətlə, Azərbaycan ədəbiyyatının, tarixinin dövrləşdirilməsi üzrə ilkin
bölgü kimi xarakterikdir: bu cür “dövrləşdirmə
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyində həmin
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sahədə ilk və olduqca əhəmiyyətli addımlar
kimi qiymətləndirilir” [40, s.38].
“Azərbaycan ədəbiyatı” adlı fundamental
əsərdə “coğrafi prinsip üzrə bölgü dövr bölgüləri
içində aparılır” [40, s.38]. Ümumilikdə, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi və coğrafi bölgülər
üzrə tədqiqi və təqdimi Firudin bəy Köçərlinin
araşdırmalarının iki metodologiyaya üstünlük
verdiyini göstərir:
I) zaman-dövrlər üzrə bölgüyə; 2) məkanlar
üzrə bölgüyə.
Firudin bəy Köçərli iyirmi il üzərində işlədiyi “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabını 1911ci ildə tamamladı, lakin sonrakı on il ərzində
– ömrünün sonunadək (1920-ci ildə öldürüldü)
nə qədər çalışsa da, nəşr etdirə bilmədi.
1920-ci ildə ruslar Azərbaycan Demokratik
Cümhuruyyətini devirdi. İki illik müstəqillikAzadlıq əldən alındı, Azərbaycanda ictimai
quruluş dəyişdirildi. Bu, həm də ədəbiyyata,
onun milli tarixinə, metodoloji, ideya-estetik
özəlliklərinə, klassik ədəbi qanunlarına, janr
estetikasına münasibətin dəyişilməsi demək
idi.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqinə
qarşı sərt sinfi-siyasi, totalitar təzyiqlər artdı,
ciddi qadağalar qoyuldu.
Nəhayət, Firudin bəy Köçərlinin “Azərbaycan əıdəbiyyatı” kitabı onun oldürülməsindən beş il sonra – 1925-1926-cı illərdə iki
cilddə nəşr edildi.
Birinci cild iki hissədən ibarət idi:
Birinci hissə XII-XVIII əsrləri, ikinci hissə
XIX əsri əhatə edir.
Kitabın ikinci cildi də iki hissədən ibarətdir:
İkinci cildin birinci hissəsi Mirzə Nəsrulla
bəy Bahar Şirvani ilə başlayır, Hacağa Fəqir
Ordubadi ilə bitir.
İkinci hissə də XIX əsrin ikinci yarısında
yazıb-yaradan şair və yazıçılardan bəhs edir.
XX əsrin əvvəlləri ədəbiyyatşünaslığının
əsas nailiyyətlərindən biri də xalq yaradıcılığının
tədqiqi idi. Bu, ədəbiyyata bütöv yanaşmanın
tələbi kimi xarakterik idi. Bu, metodoloji yanaşmanın tarixi konseptuallığı və yazılı ədəbiyyatı ilə xalq ədəbiyyatının milli varlığının
inikas bütövlüyündən irəli gələn münasibət tədqiq metodologiyası idi.
Bu başlanğıcdan sonra, bugünədək xalq

ədəbiyyatı ilə yazılı ədəbiyyat paralel şəkildə
tədqiq edilmişdir.
F.B. Köçərli öz baxışlarında ədəbiyyatı iki
növ üzrə təsnif edirdi:
birincisi - ağız ədəbiyyatı (el ədəbiyyatı):
ikincisi - yazılı ədəbiyyat.
Tədqiqatçı ədəbiyyat tarixini onun folklor
tarixi ilə bağlı hesab edir və hər iki ədəbi
növ-tərz üzrə tədqiq və öyrənməni başlıca
vəzifə kimi önə sürürdü.
F.B.Köçərli “Balalara hədiyyə” (Bakı, 1912)
adlı folklor toplusunu da dərslik kimi nəşr etdirmişdir.
Ədəbiyyatşünas alim F.B.Köçərlinin müasirləri də onun ədəbiyyat tarixi üzrə tədqiqatlarından ruhlanaraq, ədəbiyyat məcmuələri,
dərsliklər hazırlayıb nəşr etdirdilər. Abdulla
Şaiq “Gülzar”, (Bakı, 1912), Fərhad Ağazadə
“Ədəbiyyat məcmuəsi” (Bakı, 1912) kimi kitablarını nəşr etdirmişlər.
XX əsrin ilk onilliklərində Azərbaycan
ədəbiyyatını tədqiqi üzrə ədəbi-elmi ictimaiyyətdə, necə deyərlər, bir dialektik hərəkət
başlanmışdır. Rəşid bəy Əfəndiyev, Abdulla
Sur, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Salman Mümtaz, M.M.Axundzadə, Abbas Səhhət və başqaları ədəbiyyatın bu və ya digər məsələləri
ilə bağlı müxtəlif mətbuat orqanlarında məqalələr dərc etdirir, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə
dair yeni faktlar və məlumatlar təqdim edirdilər.
Firudin bəy Köçərli ədəbi məkanlara dair
məlumatlar ilə bərabər, şairlərin yaşadıqları
dövrlərin xronoloji tarixinə üstünlük vermişdir.
Bu ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi zamanı
diqqət yetirilən birinci amildir. Lakin Firudin
bəy Köçərlinin təqdim bölgüsü bitkin deyildir.
Birincisi, ona görə ki, o, Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi üzrə məkan, milli mənsubluq
məsələsində yanlış taktika seçmişdir. Buna
görə də fars dilində yazmış şairləri fars ədəbiyyatının nümayəndələri kimi təqdim etmiş,
hətta Füzulinin məkan mənsubluğuna birtərəfli
yanaşdığına görə Azərbaycan ədəbiyyatına
aid etməmişdir.
Orta əslərdə ədəbiyyatın üç dildə inkişafı
o demək deyildir ki, şairlərin milli mənsubluğu
onların yazdıqları dillə ölçülsün. Digər bir
halda, Firudin bəy Köçərlinin ədəbiyyatı dövrləşdirməsi də məhdud və sxematik olmuş,
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ədəbiyyat tariximizin elmi-tarixi varlığını tam
əks etdirə bilməmişdir.
Əslində bu, onun axtarışlarının imkanı xaricində olmuşdur; çünki nəhayətsiz dərəcədə
zəngin bir ədəbi irsi və onun tarixi sürəclərini
ətraflı şəkildə tədqiq etmək üçün uzun vaxt
gərək idi.
Sonrakı onilliklərdə Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixini yazmaq zərurəti qarşısında qalan ədəbiy-yatşünaslıq F.B.Köçərlinin tədqiqləri ilə
artıq ədəbiyyatın tarixi zamanlar üzrə tədqiq
edilməsi zərurətini qəbul etmişdir.
Nəticə olaraq bütün tədqiqatlarda ədəbi
şəxsiyyətin zamanı və məkanı prinsiplərinə
xüsusi əhəmiyyət verilmişdir. Ədəbiyyat tarixinin tədqiqində dövrlər üzrə bölgü zamanla
məkanın vəhdəti tələbləri üzərində dayanmaqla
yeni elmi-metodoloji nəticələr əldə etmək
olardı. Bu prinsipə görədir ki, bu günədək
ədəbiyyatın tarixi baxımdan tədqiqində qədim
dövr, orta əsrlər dövrü, XIX və XX əsrlər
dövrü ayrıca bir zaman kontekstindən tədqiq
edilmişdir.
Ədəbiyyat tarixinə yanaşma tərzinə görə,
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tədqiqat metodologiyasında əsas prinsip milli
ədəbiyyatın tarixi inkişaf sürəclərinin zaman
koordinatlarını müəyyənləşdirməkdən, klassik
ədəbi irsin ümumşərq dünyasında tutduğu yeri
açıqlamaqdan ibarət idi.
Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə
dair dövrləşdirmənin ilkin mənzərəsini ədəbiyyat-şünas Firudin bəy Köçərli təqdim edir
və bu zaman həm də orta əsrlər, habelə XIX
əsr ədəbiyyatları üzrə tədqiqatlarında bədii
ifadə tərzinin, üslub, metod anlayışlarının bəzi
əlamətlərini açıqlamağa çalışırdı. Bununla
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə
olaraq ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi
məsələsinə xüsusi diqqət yetirildi.
Və bununla həm də, nəzəri-metodoloji yanaşma baxımdan gələcək illər üçün ədəbiyyatın
tarixi dövrləşdirilməsinin struktur sisteminin
yaradılması prosesinə təkan verildi.
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Annotasiya. Məqalədə qeyd edilir ki, müasir dövrdə Azərbaycan
– Yaponiya əlaqələrinin bütün sahələrdə genişlənməsi qarşılıqlı
əməkdaşlığın yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsinə gətirib çıxarmışdır. Müasir dövrdə inkişaf etmiş elm və texnologiya ölkəsi
kimi dünyada böyük maraq doğuran Yaponiya ilə ölkəmizin diplomatik əlaqələr sistemində mədəni əməkdaşlıq xüsusi yer tutduğundan bu ölkənin mədəniyyət və incəsənəti, xüsusilə ədəbiyyatı
və bədii xalq yaradıcılığı məsələləri bizim üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Müasir yapon ədəbiyyatının inkişafında yapon mifologiyasının xüsusi yeri və rolu, yapon mifologiyası ilə bağlı bir sıra
diğır məsələlərə nəzər salmaq bu məqalənin başlıca vəzifəsidir.
Məqalədə Yaponiya ilə əlaqələrin tarixi məsələsinə işıq salınsa
da, əsas diqqət yapon mifologiyası ilə bağlı məsələlər üzərində
cəmləşdirilir.

On Japanese mythology
Abstract. The article notes that the expansion of AzerbaijaniJapanese relations in all areas in modern times has led to the development of a high level of cooperation. As cultural cooperation
has a special place in the system of diplomatic relations of our
country with Japan, which is of great interest in the world as a
country of advanced science and technology in modern times, the
issues of culture and art, especially literature and folk art are of
special importance to us. The main task of this article is to look at
the special place and role of Japanese mythology in the development
of modern Japanese literature, as well as a number of other issues
related to Japanese mythology. Although the article sheds light on
the history of relations with Japan, the focus is on issues related to
Japanese mythology.

Aвтор:
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Aннотация. В статье отмечается, что в современный период
расширение азербайджано – японских связей во всех сферах
привело к развитию взаимного сотрудничества на высоком
уровне. В связи с тем, что культурное сотрудничество занимает
особое место в системе дипломатических отношений нашей
страны с Японией, представляющей в наше время большой
интерес в мире как развитой страной науки и техники, вопросы
культуры и искусства этой страны, особенно литературы и
художественного народного творчества, имеют для нас особое
значение. Особое место и роль японской мифологии в развитии
современной японской литературы, рассмотрение ряда важных
вопросов, связанных с японской мифологией, является главной
задачей данной статьи. Хотя в статье освещен исторический
вопрос отношений с Японией, основное внимание уделяется
вопросам, связанным с японской мифологией.
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Ölkəmizdə Yaponiya ilə bağlı müxtəlif
araşdırmalar aparılmış, Gündoğar ölkənin iqtisadiyyatı, elmi, mədəniyyəti, incəsənəti haqqında maraqlı nəticələr əldə edilmişdir. Bu
sahədə ilk tədqiqatlardan biri kimi çıxmış Rza
Talıbovun “Azərbaycan – Yaponiya əməkdaş-lığı” monoqrafiyası ölkələrimiz arasındakı
çoxcəhətli əlaqələrin geniş mənzərəsini real
şəkildə canlandıran qiymətli elmi mənbəədir.
Rza Talıbov bu münasibətlə qeyd edir: “Müstəqillik illərində Azərbaycanla Yaponiya arasındakı cəmiyyət həyatının əksər sahələrində
əlaqələrin yaranıb genişlənməsi fonunda ölkələrimizdə ədəbi əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsi üçün münasib imkan yaranmışdır.
Hazırda Azərbaycanda Gündoğar ölkəyə artan
maraq Yaponiya ilə ədəbi əlaqələrin artmasına
və genişlənməsinə ciddi surətdə təkan verir”
[1, s.31]. Bundan başqa, Rza Talıbovun “Asiya
ölkələri” kitabının bir fəsli bütövlükdə Azərbaycan – Yaponiya məsələlərinə həsr edilmişdir.
Kitabın “Beynəlxalq münasibətlər və Yaponiya”
bölməsi maraqlı mövzular üzrə təqdim olunur.
Burada dünya siyasətinin cazibə qüvvəsi kimi,
xarakterizə edilən Yaponiyanın ABŞ, ÇXR,
Rusiya və digər Cənub-Şərqi Asiya ölkələri
ilə əlaqələrindən geniş söhbət açılır. Əsərin
müəllifi Azərbaycan-Yaponiya əməkdaşlığı
məsələlərinə də ətraflı nəzər salır, ölkəmizin
Yaponiya ilə siyasi-diplomatik əlaqələri, təhsil
sahəsində əməkdaşlığı, turizm, səhiyyə, idman,
eləcə də mədəni və ədəbi əlaqələrindən ətraflı
bəhs edir [2].
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Yaponiyanın bugünkü inkişafında milli təhsilin
böyük rolu vardır. Xüsusilə, lisey təhsili xalqın
ədəbi zövq və şüurunu çoxinkişaf etdirmişdir.
Qeyd edək ki, müasirləşmə Yaponiyanı irəli
aparan başlıca amillərdən biridir.
Müasir yapon ədəbiyyatının inkişafında
yapon mifologiyasının xüsusi yeri və rolu
vardır. Bu baxımdan yapon mifologiyası ilə
bağlı bir sıra məqamlara nəzər salmaq məqsədəuyğundur.
Yapon ədəbiyyatının və yapon mifologiyasının inkişafında Kintaronun özünəməxsus
rolu vardır. Kintaro (金太郎) ənənəvi yapon
mifologiyasında olan bir qəhrəman adıdır. Dilimizdə mənası “qızıl uşaq” deməkdir. Haqqında
çoxlu rəvayətlər mövcuddur. Rəvayətə görə

o, 956-cı ilin mayında Kyotoda ailə quran
saray məmuru Sakata no Kurando ilə evlənən
oyma ustası Jübeinin qızı Yaeqirinin oğludur.
Yaeqiri Kintaroyu dünyaya gətirmək üçün Saqami əyalətinə ailəsinin yanına gəlmişdir. Bu
vaxt onun atası Kurando Kyotoda vəfat etdiyinə
görə, Kintaronun uşaqlığı Saqami əyalətində
Aşiqara dağının ətəklərində keçmişdir. Təxminən, 976-cı ilin 28 aprelində Aşiqara keçidinə
gələn Minamoto no Yorimitsu ilə tanış olmuş
və onun dostlarından birinə çevrilmişdir. Sakato
no Kintoki olaraq adını dəyişdirən Kintaro
Vatanabe no Tsuna, Urabe no Suetake və Usui
Sadamitsu ilə birlikdə Raikonun Şitenno (mənası “öndə gələn dördlük” – X.M.) birliyini
yaratmışdır. 990-cı ilin 28 aprelində Tanba
əyalətində yerləşən Oe dağında yaşayan Şüten
Dojiyə qalib gəlmiş, 1012-ci ilin 11 yanvarında
Kyüşünü fəth etmək üçün yola çıxarkən Mimaska əyalətinin Katsuta ərazisində qızdırma
xəstəliyindən vəfat etmişdir [3].
Başqa bir rəvayətdə isə deyilir ki, fövqəladə
gücə, qeyri-adi qüvvəyə malik olan bu gənc
dağda yaşayan bir div tərəfindən Aşiqara
dağına gətirilib, buraya atılmışdır. Kintaro zaman keçdikcə, dağda yaşayan heyvanlarla
dost olmuş, bir-birlərini müəyyən səslər çıxarmaqla başa düşmüşlər.
Yapon foklorunda maraqlı mənbələrdən
biri “Minomato Yoşitsune və Tenqu” rəvayətidir
[3]. Tenqu qədim yapon folklorunda yarı insan,
yarı quş formasında olan ruh kimi, təqdim
olunur. Onun şəkli divə bənzədilmiş, ancaq
əsrlər keçdikcə son dərəcə böyük olan insan
burnu şəklini almışdır. Rəsmi çəkilərkən insan
kimi əzələləri, bədən orqanları və böyük qanadları da təsvir edilmişdir. Minomato Yoşitsune
14-cü yüzillikdə yaşamış və samuray sinfinə
mənsub olmuşdur. Balaca ikən atasına rəqib
bir klan tərəfindən sui-qəsd olmuş, ancaq keşişlik etməsi üçün buddist iqamətgahına göndərilmişdir. Balaca Yoşitomo böyümüş və babasının intiqamını aldığı gün gəlib çatmışdır.
Ancaq o, klanlara qarşı təkbaşına mübarizə
apara bilməzdi. Bu mübarizədə Yoşitomo
Tenqu ilə qarşılaşır. Tenqu buddistlər arasında
dağların, meşələrin qoruyucusu kimi şöhrət
qazanmışdı. Yoşitomonun onunla görüşməkdə
məqsədi qılınc oynatmaq, yaxşı döyüşməyi
öyrənmək idi. Əslində Tenqu buddistlər arasında
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əvvəllər iblis sifətilə tanınmış, zaman keçdikcə,
öz xeyirxahlığı ilə əhalinin rəğbətini qazanmışdır. İnsanlar Tenqunun Yoşitomoya olan
köməyini, Yaponiyanı müharibəyə sürükləmək
kimi başa düşürdülər. Ancaq zaman keçdikcə,
Yoşitomonun gücü və iradəsi əfsanəvi hal
almış və Tenqunun əhali arasında etibarı yüksəlmişdi. Bu səbəbdən də onların hər ikisi insanların dərin məhəbbətini qazanmışlar.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, yapon
mifologiyasında xalqın dərin rəğbət bəslədiyi
bir sıra əfsanələşdirilmiş obrazlar var. Bunlar
aşağıdakılardır: Azukiaray, Baku, Byak-ko,
Xoxinobake, Futakuçi-onna, Qaşadokuro, Genbu, Hannya, Hitodama, İnuqami, İttan-momen,
Jikininki, Jinmenju, Kappa, Kasa-obake, Kitsune,
Kuçisake-onna, Mokumokuren, Noppera-bo,
Nue, Raiju, Rokurokubi, Seiryu, Şiniqami, Suzaku, Tanuki, Tenqu, Tsurube-otoşi, Umibozi,
Uşi-oni, Uvan, Vanyudo, Yama-uba, Yamato
no Oroçi, Yuki-onna, Yüreu [4].
Yapon mifologiyasında Yüreu ruhları ilə
bağlı olan bir sıra rəvayətlərə nəzər salaq.
Yüreu əfsanələrindəki inanca görə, hər insanın daxilində “reikon” deyilən bir ruh vardır.
İnsan öldüyündə reikon bədəni tərk edir və
onun ruhu dünyadan köçmüş atalarının ruhlarına qarışır. Əgər həmin insana sui-qəsd edilmiş
və ya intihar etmişsə, onda onun bədəni ruhunu
rahat təslim edə bilməz. Düşmənlərdən intiqam
almaq üçün nifrətlə dolu olan bir kabusa (və
ya ruha) çevrilər. Qədim yapon inancına görə,
belə ruhlar kişilərdən deyil, daha çox qadınlardan ibarət olur. Ümumiyyətlə, yaponlar
fərz edirlər ki, insan öldükdən sonra onun
ruhu dini ayinlərdə, rahatlıq tapmazsa, onda
bu dünyanı tərk etməz, öz yaşadığı torpaqlara,
tanıdığı insanların arasına qayıdar. Ölən insanın
ruhu din xadimləri və ya yaxın qohumları tərəfindən tamamilə rahat buraxılmazsa onda
o, ruh olaraq bu dünyada qalar və insanları
rahat buraxmaz. Həm də özü daim əzabəziyyət içərisində olar. Əgər ölünün ruhu tamamilə pisliklərdən hifz olunub, rahatlıq taparsa, yalnız o zaman əbədiyyətə qovuşar, öz
dünyasında rahat yaşayar [4].
Əfsanə və rəvayətlərdən götürülən məlumatlara görə, 794 və 1185-ci illər arasında
Heyan dövründə bu dünyanı tərk etməkdə çətinlik çəkən ruhlar havada uçuşaraq aclıq, yo-
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luxucu xəstəliklər, pisliklər yayaraq insanları
rahat yaşamağa qoymamışlar.
1185-1333-cü illərdə Kamakura dövründə
isə guya bu ruhlar müəyyən kiçik heyvanların (məs. tülkü- X.M.) cildinə girərək insanları
yoldan çıxarmışlar [4].
1336-1533-cü illərdə Muromaçi dövründə
insanlar arasında qiymətli və yüzillik tarixə
malik olan əşyaların fövqəladə güclər tərəfindən
idarə olunduğu inancı hakim idi. Bu insanları
bir az da qorxu içərisində yaşadırdı. Bu da insanların bütlərə dərin sitayişi ilə bağlı idi.
1573-1600-cü illər arasında Momoyama,
1603-1868-ci illəri əhatə edən Edo dövründəki inanca görə isə, bir kişinin əzabla hər
hansı xəstəlikdən ölümündən sonra onun ruhu
nəhəng bir şeytana çevrilmiş və insanları daim
qorxu içərisində saxlamışdır. Məhz Edo dövründə insanlar arasında ruhlarla bağlı geniş
yayılan fikirlər tənqid olunmuş, hökumət qorxulu ruh oyunlarını əks etdirən tamaşalara
qadağa qoymuşdur. Qeyd edək ki, insanlar
arasında qorxu, həyəcan yaradan ruhların
əksəri, əslində bu dünyada yaşadıqları vaxt
zavallı, heç kimlə işi olmayan sakit qadınlardan
ibarət idi. O, dövrdə qadınlara qarşı olan qəddarlıq və öldükdən sonra onların ruhunun insanlara fəlakət gətirməsi məsələsi ədəbiyyatda
geniş şəkildə öz əksini tapmışdı və hətta, həddindən artıq aktual mövzuya çevrilmişdi. Təxminən 1700-cü ildən başlayaraq bu mövzu
kukla teatrlarında göstərilməyə başlamış və
tezliklə Yaponiyanın dörd bir yanında geniş
vüsət almışdır. Bu tamaşalar daha çox Osaka
və Edoda (Tokionun qədim adı – X.M.) oynanılmlşdır [5].
Qeyd etmək lazımdır ki, 18 yüzilliyin sonlarında yaponların ənənəvi kabuki teatrlarında bu
mövzu üsünlük təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə,
kabuki teatrı öz heyrətamiz rəqsləri, oxunan
nəğmələri, şuxluğu ilə şöhrət qazanmışdı. Ruhlarla
bağlı mövzunun bu teatra yol tapması insanlar
arasında qorxu, həyəcan, təşviş yaratmışdı ki,
bu da teatra gələn insanların sayını zaman
keçdikcə azaltmağa başlamışdır. Buradakı yüreular
ənənəvi olaraq “katabira” deyilən, qədim zamanlarda ölülərə geydirilən, ayaqları görünməyən
kimono geyinmişlər. Alınlarına üçbucaq şəklində
kağız və ya parça salmışlar. Yüreuların oyunları
ilə bağlı qorxulu tabloları yapon rəssamları
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lıqlarını bir daha sübuta yetirir [4].
Yaponlar arasında “samuray” kəlməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Tarixi-mədəni abidələri,
bir sıra ədəbi mənbələri əks etdirmək baxımından bu kəlmə yüksək dəyərə malikdir.
Buşi (侍) sözündən götürülüb. Mənası - aristokrat təbəqəyə malik olan döyüşçü deməkdir.
Samuray - qədim yapon dilində “xidmət
etmək” mənasında işlənən “saburay” kəlməsindən götürülmüşdür. Samuraylar Yaponiyanın
apardığı müharibələrdə fəal iştirtak etmişlər.
Ümumiyyətlə, müharibə Yaponiyanın millimədəni həyatına yüksək təsir etmişdir. Ölkənin
nüfuzlu klanları (qəbilə) arasında həmişə çəkişmələr baş vermişdir. Yapon torpaqlarının
sadəcə 20 faizinin əkin üçün yararlı olması
bu çəkişmələrin illərlə sürməsinə səbəb olmuşdur. Samuraylar arasında “buşido” kəlməsi
də tez-tez işlənmişdir ki, mənası “döyüşçünün
yolu” deməkdir. Buşido fəlsəfəsinə görə, insan
heç bir şeydən qorxmamalıdır [5]. Bu fəlsəfədə
“qorxu” kəlməsi yoxdur. Bu fəlsəfəyə əminamanlıq və sədaqət hakimdir. 9-12-ci yüzilliklərdə samuraylar bir sinif halında formalaşmışlar. Əsasən, iki qismə bölünmüşlər: Samuraylar – cəngavərlər və buşilər – döyüşçülər.
Samuraylar dövlətə bağlı olmuşdular, xidmətlərinin əvəzində ənam olaraq rütbə və torpaqla
mükafatlandırılmışlar.
Həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı daha çox rəvayətlərə rast gəlinən samuray Miyamoto Musaşidir (宮本武蔵, təxminən 19 may 1584 və
ya 13 iyun 1645). Görkəmli qılınc ustadı
olmuş, saysız-hesabsız döyüşlərdə qəhrəmanlıq
qazanmışdır. Strategiya, taktika və fəlsəfə haqqında “Beş çevrə” (Go Rin No Şo) kitabının
müəllifi kimi şöhrət qazanmışdır [4]. Kitab
bu gün də, oxucular arasında öz aktuallığını
qorumaqdadır. Miyamoto Musaşinin ölümündən sonra bir çox rəvayət meydana çıxmışdır.
Bunların böyük əksəriyyəti, döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıq haqqındadır. Bəzi rəvayətlərdə deyilir ki, guya o, tərsinə olaraq
adamı başına alıb 1.5 metr məsafəyə tullayırmış.
Bir çox rəvayətlərdə onun döyüşçülük texnikası
ilə bağlı imkanları mədh edilir. Bəzi rəvayətlərdə
isə Miyamoto Musaşinin nəhəng kərtənkələləri
öldürməsi təsvir olunur [4].
XIV-XVII əsrlərin yapon teatrı və drama-

böyük məharətlə işləmişlər [5].
Ümumiyyətlə, yüreu əfsanələri yaponlar
arasında maraqla qarşılanmışdır. Bir yüreu
əfsanəsinə nəzər salaq.
Qədim zamanlarda Tessan Aoyama adlı
bir samuray varmış. Onun əl işlərinə, çini
qablara, fincanlara, xüsusi hazırlanmış boşqablara, yemək dəstlərinə marağı həddindən
artıq imiş. Onun yanında işləyən Okiku adlı
qulluqçu qızın vəzifəsi yalnız bu qabları hər
gün silib təmizləməkdən ibarət idi. Bir gün
qız işini görərkən qablardan birini salıb qırdı.
O, çox qorxdu, amma olan olmuşdu. Başqa
çarə yox idi. Samuray bu xəbəri eşitdiyində
o, qədər qəzəbləndi ki, qılıncını çıkib qızı
həmin dəqiqə öldürdü və əmr etdi ki, qulluqçunun cəsədini evin yanındakı quyuya salsınlar.
Bu hadisədən sonra hər gecə quyudan boşqabları sayan Okikunun ağlaması, qəlbləri
parçalayan hıçqırıqlı yalvarışları eşidilməyə
başladı. Qızın ruhu hər gecə ətrafı dolaşırdı.
Bu dəhşətli hadisədən sonra samuray vicdan
əzabı çəkməyə başladı. Hər gecə Okikunun
boşqabları sayması samuray Tessanın qulaqlarında cingildəyirdi. Axırda samurayın dəli
olması ilə qızın ruhu intiqamını aldı. Yaponlar
arasında bu əfsanənin reallıqla əlaqəsi olduğu
söylənilir. Deyilənə görə, həmin hadisə Himeci
qalasının yaxınlığında baş vermişdir. Qala
Kobe şəhərinin 50 kilometrliyinin qərbində
yerləşən Himeci şəhərindədir. Bu qala 400
ildir ki, Yaponiyada mədəni abidə kimi qorunmaqdadır [4]. Məşhur Hollivud ulduzu
Tom Kruzun baş rolda çəkildiyi “Son Samuray”
filminin bəzi səhnələri də, bu qalada çəkilmişdir.
Tokio və Kyoto şəhərləri arasında Tokaido
yolu üzərində yerləşən məşhur bir qaya vardır
ki, bunun da adı əfsanə ilə bağlıdır. Bu yer
“Gecə ağlayan daş” adlı bir əfsanə ilə səsləşir.
Əfsanə belədir: Həyat yoldaşı ilə görüşmək
istəyən hamilə bir qadın gecə yolda gedərkən
quldurlar tərəfindən amansızlıqla öldürülür.
Qadın qətlə yetirilərkən onun qanından bir
damla yaxınlıqdakı qayaya sıçrayır. Həmin
gündən bu qayadan gecələr qadının göz yaşını
xatırladan su sızır. Yaponların inancına görə,
bu gün də öldürülən qadının ruhu bu dünyada
dolaşır. O, hər gecə qayanın üzərində görünərək
ağlayır. Bu gün belə qədimdən gələn əfsanələrə
inanc və onların qorunub mühafizə edilməsi
yaponların öz qədim adət-ənənələrinə bağlı131
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turgiyasında da samuray dünyagörüşünün,
onun həyat tərzinin qabarıq inikasına rast
gəlinir.
Tokuqava dövrünün ortalarında müasir
prinsiplər üzərində qurulmuş, yapon oyunlarının
əsasını təşkil edən Kabukinin yaşı 300 ili keçməz. İlk dəfə olaraq 370 il əvvəl Okuni adlı
bir rəqqasə tərəfindən Kyoto şəhərinin geniş
küçələrində oynanılan və ilk çıxışından etibarən
xalqı əyləndirmək üçün şəhər-şəhər gəzən bu
Kabuki teatrı, nümayəndəsini zaman-zaman
başqaları da təqib etməyə başlamışdır [5]. Nəhayət, yapon hökuməti bunu sabit bir hala gətirmək üçün qayda qoymuş və yalnız kişilərin
ümumi yerlərdə rəqs edə biləcəkləri qərarını
vermişdir. İlk vaxtlar bu teatrın nümayəndələri
cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməyən insanlar
olmuş, lakin bu yeni sənət növünün şöhrəti
atrdıqca, yapon aristokratları belə gizlin olaraq
onu izləməyə gəlmişlər. Zaman keçdikcə xalqın
əxlaq və ictimai vəziyyəti daha da yüksəlincə
teatra, eləcə də incəsənətin digər növlərinə
dərin rəğbət özünü göstərməyə başlamışdır.
Kabukinin əslində buqakudan inkişaf etdiyi
göstərilir. Hətta denqaku, saruqaku və hərb
əsnasında meydana gələn “No” rəqsinin də
buqakudan yarandığı fərz edilir [5]. Bu rəqs
növü bütün siniflər arasında yayıldığına görə
müəyyən ampulada özünü göstərməyə başlamışdır. Bu səbəbdən də, xalq daha demokratik
ruhlu oyun yaratmağa müvəffəq ola bilmək
üçün Okuni Kabuki deyilən bir oyun növü ərsəyə gətirmişdir.
Üçtelli samisənin (bir növ saz) Luçhu adalarından Yaponiyaya girişi teatrda zirvə təşkil
edir. Çunki həmin vaxtlarda “No” rəqsi üçün
musiqi kompozisiyası bu alətlə çalınmışdır.
Kabukidən sonra Qaragöz adlanan kukla teatrı
da yarandı ki, bu da Kabukinin ənənələrini
davam etdirməyə başlamışdır [5].Ümumiyyətlə,
Yaponiyada yaranan bu teatrlar Avropadan
gələn istedadlı musiqiçilər tərəfindən birgə iş
kimi özünü göstərməyə başlamışdır. Məhz
bunun sayəsində də Kabuki teatrı zamanla

özünün ən yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır.
Qeyd edək ki, Kabuki aktyorlarını klassik
dramların təşkilində mütəxəssis hesab etmək
düzgün deyil. Teatrlar zaman-zaman müasir
dramları da səhnələşdirmişlər. Həmçinin, teatrlarda yapon aktyorları Şekspirin əsərlərini
də oynamışlar [5].
Meici dövründə Kabuki aktyorlarına aid
olmayan tamamilə fərqli bir zümrə tərəfindən
yeni bir dram məktəbi təsis edilmişdir. Qərbin
məhsulu olan revü oyunu Yaponiyada çox
rəğbətlə qarşılanmışdır. Qısa zamanda bu
ölkədə yayılmasına baxmayaraq, bu oyun
növü ilə bağlı peşəkarlar meydana çıxmağa
başlamışdır.
Son dövrlərdə yapon teatrını müasirləşdirən
müəlliflərdən biri Kavakimidir. O, özünün
“Na Jururi” adlanan toplusuna müxtəlif dramlar
daxil etmişdir [4].
Ümumiyyətlə, yapon ədəbiyyatı müəyyən
mərhələlərə bölünür. Bu mərhələlər də bildiyimiz kimi Yaponiyada zaman-zaman baş
verən ictimai-siyasi həyatla birbaşa əlaqədardır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan – Yaponiya
əlaqələrinin mühüm bir qismini Azərbaycan
– Yaponiya ədəbi və mədəni əlaqələri təşkil
edir və bu sahədə elmi tədqiqatların aparılması,
hər iki xalqa məxsus ədəbiyyatın müqayisəli
şəkildə araşdırılması elmi ədəbiyyatşünaslığa
layiqli töhfə ola bilər.
Ədəbiyyat
1. Talıbov Rza. Azərbaycan – Yaponiya əməkdaşlığı. Bakı: Elm və Təhsil, 2009.
2. http://azertag.az/xeber/Asiya_olkeleri_ beynelxalq_munasibetler_sisteminde_kitabi_nes
r_olunub-825324
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Annotasiya. Məqalə Azərbaycan dilinin inkişafında Məmməd
Səid Ordubadinin rolu və yeri məsələsinə həsr olunmuşdur. Burada
qeyd olunur ki, Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığında ana
dilinin saflığı, bu dilin yad təsirlərdən qorunması, ana dilli
məktəblərin yaranması, ana dilinin tədrisi kimi məsələlərin mühüm
yer tutmuşdur. Ömrünü doğma xalqının maariflənməsi işinə, həmvətənlərin elmsizlikdən, cəhalətdən xilasına həsr edən bu fədəkar
zəka sahibi qəti şəkildə bu fikirdə idi ki, dünyəvi elmlər xalqa
doğma ana dilində çatdırılmadan, məhz bu yolla ağlın qələbəsinə
nail olmadan, cəmiyyəti təhkimçilik buxovlarından, ictimai zülmdən,
mənəvi və fiziki köləlikdən, cəhalət zindanından xilas etmək
mümkün deyildir.

The role of Mammad Said Ordubadi in the
development of the Azerbaijani language
Abstract. The article is dedicated to the role and place of
Mammad Said Ordubadi in the development of the Azerbaijani
language. It is noted that the purity of the mother tongue, the protection of this language from foreign influences, the establishment
of mother tongue schools, the teaching of the mother tongue have
an important place in the work of Azerbaijani educators. This
devoted intellectual, who devoted his life to the enlightenment of
the native people and the salvation of those people from illiteracy
and ignorance, was of the firm opinion that it was impossible to
save society from captivity, public violence, moral and physical
slavery and prison of violence without conveying secular sciences
in native mother tongue and achieving victory of wisdom.

Роль Мамеда Саида Ордубади в развитии
азербайджанского языка
Aннотация. Статья посвящена вопросу о роли и места Мамеда
Саида Ордубади в развитии азербайджанского языка. Здесь
отмечается, что в творчестве азербайджанских просветителей
важное место занимали такие вопросы, как чистота родного
языка, защита этого языка от чуждых влияний, создание школ
с родным языком, преподавание родного языка. Мамед Саид
Ордубади, этот самоотверженный интеллектуал, посвятивший
свою жизнь делу просвещения родного народа, спасению соотечественников от безграмотности, невежества, был твердо
убежден в том, что без того, чтобы светские науки были доведены до народа на родном родном языке, без победы разума
именно невозможно спасти общество от пороков угнетения,
общественного угнетения, духовного и физического рабства,
темницы невежества.
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XX əsrin əvvəllərində ana dilinin saflığı
uğrunda mübarizənin önündə molla-nəsirəddinçilər getmişlər. Cəlil Məmmədquluzadə və
onun mübariz məslək dostları doğma dili yad
kəlmələrlə korlayan qələm sahiblərini daim
tənqid atəşinə tutmuşlar. Eyni mübarizədə
M.S.Ordubadi də yeri gəldikcə, öz sözünü
demiş, göstərmişdir ki, ana dilini bilməyən
ziyalıların xalqına xeyir verməsi inanılası
deyil. Maarifpərvər yazıçı ilk əvvəl ictimai
diqqəti dövlət tərəfindən açılmış məktəblərdə
ana dilinin tədris olunmaması faktına yönəltmiş, göstərmək istəmişdir ki, yeni nəsil ziyalıların doğma dildə təhsil almamaları prinsipcə,
ruslaşdırma siyasəti ilə bağlıdır. Bu mənada
“Molla Nəsirəddin” jurnalının 27 oktyabr
1906-cı il tarixli sayında çap olunmuş “Millətpərvər intelligent” başlıqlı miniatür felyeton
ibrətamiz bir səhnənin canlandırılması ilə
maraq doğurur. Felyetonda özünü xalqına
bağlı bir ziyalı kimi tanıdan şəxsin ana dilində
təhsildən kənarda qalması təsvir olunsa da,
yazıçı bu vəziyyətin kütləviləşməsinə qarşı
çıxaraq yazır: “Qiraətxanada oturmuşdum,
onda gördüm, poçtdan qəzetləri gətirdilər. Hər
çinovnik, hər rəiyyət bir rus qəzeti götürüb
oxumağa başladılar. Bizim yanımızda bir abrazovannı müsəlman cavanı ilə bir Tamara
adlı məhbus qız oturmuşdu. Haman qeyrətmənd
müsəlman cavana dedim: Ağazadə, siz nə
üçün qəzet oxumursunuz? Buyurdu, rus qəzetlərindən boş yoxdur. Dedim, eyib deyil,
götür “İrşad”, “Vəqt”, “Vətən xadimi” və
qeyri... qəzetlərdən oxu! Buyurdu, bu qəzetləri
mən çürük qəpiyə almaram. Dedim, nə üçün?
Bu sözə güldü və dedi: - Ay Hərdəmxəyal!
Sən necə fitbaz adamsan. Bax, əvvəl budur
ki, müsəlman qəzeti oxuyan adamı ruslar dost
tutmurlar. İkinci, müsəlman qəzetləri heç bir
şey yazmırlar: hey yazırlar, müsəlman belə
gəldi, tərəqqi elə getdi. Doğrusu, adamın
zəhləsi gedir!..
Mən bir qədər fikir elədim, sonra əyildim
cavana tərəf və qulağına dedim: - Mən ölüm,
lotuyana de görüm, niyə müsəlman qəzeti
oxumursan? Cavan mənə tərəf çönüb qulağıma
yavaşca pıçıldadı: - Sən öləsən, müsəlmanca
savadım yoxdur” [1, s.255].
M.S.Ordubadinin “Ana dili” adlı balaca

Filologiya
felyetonunda [“Molla Nəsirəddin”, 27 yanvar
1907, № 4]] üç surət qələmə alınmışdır. Bunlardan biri, universitet təhsilini başa vuraraq
vətə-ninə qayıdan gənc, digəri şəhərin qazisi
Axund Molla Səbzəli, üçüncüsü isə, Anadır.
Axund Molla Səbzəli ilə universitet təhsili
alaraq vətəninə dönmüş gəncin görüşü əsil
faciədir. Çünki axundun nitqi ərəb və fars
sözlərindən ibarət olduğu kimi, gəncin də istifadə etdiyi kəlmələr rus dilinə məxsusdur.
Beləliklə, bir xalqın iki övladı qeyri-milli
məktəblərdə təhsil aldıqların-dan bir-birlərini
başa düşməkdə acizdirlər. Daha doğrusu, axundun işlətdiyi cümlə “əhval”, “şərif”, “ənasir”,
“lətif”, “əxəvizadə”, “müddət”, “müntəzir”,
“vücud”, “zicud”, “müştaq”, “didar”, “məcazi”,
“mübarək” sözlərindən düzəlmişdir. Bu sözlərin
mənasını başa düşməyən universitet məzunu
görüşün sonundan belə bəhs edir: “Mən bir
şey başa düşməyib dedim: Da.
Cənab qazi bir qədər baxdı mənim üzümə
və genə başladı: Əxəvizadə, təhsili-fünunuzu
əncama yetiribsiniz, ya dübarə təkmili-nöqsan
üçün darülelmə övdət etməlisiniz?
Mən genə bir şey başa düşməyib dedim ki,
cənab axund, yaxşı panimat eləmirəm ki, nə
ərz edirsiniz.
Axund soruşdu: necə?
Mən dedim: çto?” [1, s.355].
Faciənin daha kədərli məqamı ondan ibarətdir ki, bir-birlərini başa düşmədən ayrılmaları
nə Axund Molla Səbzəlini, nə də universitet
məzununu narahat etmir. Əksinə, onlar özlərinin
elmli olduqlarını təsdiqləməkdən ötrü nitqlərinə
yenə də alınma sözlər əlavə etməyə hazırdırlar.
Bu vəziyyətin qeyri-normallığı təhsil görməyən
ananı daha çox düşündürür. Ana narahatdır
ki, doğma dil bu qədər unudulmuş, yaddan
çıxarılmışdır. Budur, axund ilə rus təhsili almış
gənc arasındakı danışığın sonu: “Söhbətimiz
elə bu cür qurtardı və axund başmaqlarını
geyib çıxıb getdi. Anam girdi içəri və mənə
dedi: - Balam, mollaynan nə dil danışırdınız
ki, mən heç başa düşmədim?
Dedim: - Ana, mollaynan biz ana dili danışırdıq. Anam başını saldı aşağı və bir qədər
fikrə gedib dedi: “Yazıq ana dili” [1, s. 355].
M.S.Ordubadi bu fikirdə olmuşdur ki, hər
bir xalq öz doğma dilinə sonsuz məhəbbət
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bəsləməli, bunun üçün yeni nəsillərdə ana
dilinə sevgi hissi aşılanmalıdır. Bu ideya ədibin
bir çox əsərlərində, o cümlədən “İki çocuğun
Avropaya səyahəti” səyahətnamə-povestində
aydın şəkildə qələmə alınmışdır. Daha doğrusu,
müəllif alman xalqından bəhs edərkən almanların öz doğma dillərinə sonsuz sevgisindən
də ayrıca söz açmışdır. Yazıçı öz oxucusuna
belə bir ideya təlqin etmişdir ki, insanın ən
üstün mənəvi keyfiyyətlərindən biri də, doğma
dilə bağlılığıdır. Əlbəttə ki, doğma dilə sevgi
özgə dillərə nifrət demək deyildir. Avropanın
ən mədəni xalqlarından sayılan almanlar başqa
xalqlara məxsus məşhur əsərləri alman dilinə
tərcümə etməklə, öz dünya baxışlarını zənginləşdirməkdədirlər. Lakin bu, onların ana
dilinə sevgisinə zərrə qədər də təsir göstərmir.
Əslində M.S.Ordubadi “İki çocuğun Avropaya
səyahəti” əsərində almanların doğma dillərinə
məhəbbətini qələmə almaqla öz həmvətənlərinin də eyni hisslərlə yaşamalarını arzulamışdır:
“Yevropalıların, xüsusən, almanların böyük
bir diqqətini mövcud olacaq yerləri, məşğul
olacaq mövqeləri varsa, o da mehmanxanalardır.
Almanların milli qeyrət tərəfdarı və vətəndust
(vətənpərvər) olmaları buradan qiyas edilsin
ki, almanların öz lisanlarından başqa, sair dil
ilə danışmağa əsla rəğbətləri yoxdur...
“Berlin cəmiyyəti” ayrı bir heyət milli dillərinin ədəbi tərəqqisinə (inkişafına) xidmət
üçün mühüm bir vəzifə ilə müvəzzər olurlar”
[2, s.280-288].
M.S.Ordubadinin fikrincə, Avropa xalqları
həm də, ona görə hörmətə layiqdirlər ki, doğma ana dillərinə hədsiz sevgi bəsləməkdədirlər.
Yazıçı “İki çocuğun Avropaya səyahəti” əsərində fransızların öz ana dillərinə xüsusi həssaslıqla yanaşmalarını ehtiramla qələmə almışdır. Bu səyahətnamə-povest ilə müəllif
sanki üzünü ana dilinə biganə münasibət bəsləyən həmvətənlərinə tutmuş, onları fransızlardan ibrət almağa səsləmişdir: “Müxtəsər,
söylənməlidir ki, bugünkü gündə bir dil, bir
kitab yoxdur ki, Parijdə uşaqlara təlim və
tədris edilməsin. Beş qitənin şəhərləri deyil,
6-7 evli kəndində də bir nafe (lazımlı) kitab
yazılmışdırsa da, fransızlar onu əldə etməkdə,
tərcümə edib övladlarına verməkdədirlər...
Fransa camaatı dillərinə elə asanlıq vermişlər

ki, hər yerə gedilsə orada firəng dili söyləməkdə
bir çox adamlar görmək olar” [2, s.297-299].
“Molla Nəsirəddin” jurnalının 27 oktyabr
1908-ci il tarixli 43-cü sayında getmiş “Çox
lazımdır” felyetonunda müəllifi düşündürən
əsas məsələ bir çox mətbuat orqanlarında
mövhumat və cəhalətin daha da güclənməsinə
xidmət edən yazıların geniş yer tutmasıdır.
Digər tərəfdən, M.S.Ordubadi din nümayəndələrinin öz məqalələrini ərəb dilində yazmalarına da etirazını bildirmişdir. Əslində, XX
əsrin əvvəllərində bəzi qələm sahibləri guya
müsəlmanların birliyinə çalışır, bu səbəbdən
din qardaşlarının məhz ərəb dili vasitəsilə birləşəcəkləri arzusu ilə yaşayırdılar. Beləliklə,
“Çox lazımdır” felyetonu həm mövhumat və
xurafat yayanlara, həm də ana dilini ərəb-fars
sözləri ilə korlayanlara qarşı mübarizə aparan
yazıçının növbəti etirazlarından biri olaraq
qələmə alınmışdır. M.S.Ordubadi Rusiyada
yaşayan və ruslaşdırma siyasəti nəticəsində
bir-birlərini anlamayan türk-müsəlmanların
ərəb dili ətrafında birləşəcəkləri ideyası ilə
özlərini və xalqı aldadanları beləcə gülüş hədəfinə çevirmişdir: “Mən hələlik bu qisim
qələm sahiblərimizə və xüsusən, Hafiz Məhəmmədəmin Şeyxzadə cənablarına belə məsləhət
görürəm ki, məsciddə söylədikləri moizəni
əgər çap etdirmək istəsələr, genə çarəsizlikdən
haman “Məlumat” məcmuəsinə göndərsinlər
və heç kəs ehtiyat eləməsin ki, bəlkə Rusiya
tatarları bizim dilimizi yaxşı başa düşmədilər.
Çünki Şeyxzadə cənablarının və bütün Qafqaz
yazıçılarımızın yazdıqları ərəb dilindədir və
məlumdur ki, yer üzündə olan cəmi müsəlmanlar ərəb dilinə aşnadırlar.
Doğrudan, məhz indi mən duyuram ki,
bunlar niyə ərəbcə yazırlar. Ondan ötrü yazırlar
ki, üç yüz milyon müsəlmanın hamısı oxusun
və burada ittihadi-müslimin mülahizəsi də
var, yəni “dil birliyi”. Doğrudan, nə “zalım”dırlar. Mən heç bunu bilmirdim.
Hələ mətləbdən uzaq düşmüyək.
Bəli, elə sözüm buru ki, ərz elədim” [3, s.344].
M.S.Ordubadi ana dilinin korlanmasına
təsir göstərən amillər haqqında da düşünmüş,
bu qərara gəlmişdir ki, müstəmləkəçilik şəraitində azərbaycanlılar çorək pulu qazanmaq
məqsədilə Rusiya şəhərlərinə üz tutur, orada
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məskunlaşırlar ki, bu da ruslaşdırma siyasətinin
daha asanlıqla həyata keçirilməsini şərtləndirir.
Düşdükləri yeni mühitdə azərbaycanlılar məcburən hətta, məişət dilində rus dilinə məxsus
sözlərdən artıqlaması ilə istifadə edir, adlarının,
övladlarının ruslaşdırılmasına bilərəkdən və
könüllülük əsasında göz yumurlar. Görkəmli
maarifpərvər “Var” rədifli felyetonunda məhz
Rusiya şəhərlərində yaşayaraq azərbay-cançılığı
unudan, doğma dil haqqında fikirləşməyən
azərbaycanlıların tipik surətini yaratmışdır.
“Babayi-Əmir” jurnalının 3 iyun 1915-ci il
tarixli 7-ci sayında çap olunmuş felyetonda
azərbaycançılıqdan uzaqlaşmış vətən övladının
həyat fəlsəfəsi belə qələmə alınmışdır:
Pul yoxsa nə qəm, işvəli Polyalarımız var,
Seyrət yox isə, seyri-tamaşalarımız var...
Adı Maşadi, məzhəbi islam, özü şiə,
Evladı Simon, övrəti-Lizalarımız var.
Bəh-bəh, nə gözəl din, nə gözəl məzhəbi-ayin,
Hər qövmlə layiqcə müdaralarımız var
Bir yanda ikon taxçada, bir səmtdə təsbeh,
Bir evdə ikiyanlı müsəllalarımız var [4, s.234].
M.S.Ordubadi bir qayda olaraq əsərlərində
xalqın taleyüklü problemlərindən söz açmış
və bu səbəbdən onun əsərləri çap olunduğu
andan ədəbi ictimaiyyətin diqqətini səfərbər
etmişdir. Yazıçının belə əsərlərindən biri də
“Dil birliyi” adlı felyetondur. Bu felyetonun
ədəbi gəncliyə təsirini Cəfər Cabbarlı xüsusi
səmimiyyətlə vurğulamışdır. Daha doğrusu,
M.S.Ordubadinin “C.Cabbarlı” məqaləsindən
oxuyuruq: “Mən 1914-cü ildən başlayaraq
18-ci ilə qədər Saritsın şəhərində sürgündə
yaşadığım zaman rəssam Əzimzadənin yazdığı
dostanə bir məktubun vasitəsi ilə gənc Cəfər
ilə tanış oldum. O, Əzimzadənin məktubunun
haşiyəsində yazırdı: “Möhtərəm Səid! Bu gün
“Tuti” məcmuəsi idarəsinə getmişdim. Orada
möhtərəm rəssamımız Əzimzadəni gördüm.
O sənə məktub yazırdı. Mən də haşiyəsində
bir neçə cümlə yazmağa cəsarət elədim. Mən
məcmuədə yazdığınız felyetonları sevə-sevə
oxuyuram. Xüsusən, öz xalqına yuxarıdan baxan ziyalıların üstünə gülərək yazdığınız:
“Əlminnətülillah, bizim oğlan radikaldır,
Başdan aşağı fikridir, hər yan idealdır”, –
mətləli felyetonunuz çox xoşuma gəldi.
Sizin “Əndəlisin son günləri” sərlövhəli teatr
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əsərinizi oxuduğum zaman ağlamışdım, çünki
mən özüm də bu temalar ilə maraqlanıram”
[5, s.291-292].
“Dil birliyi” felyetonu ciddi bir səbəb əsasında qələmə alınmışdır. Məsələ ondadır ki,
XX əsrin əvvəllərində Rusiyada yaşayan türkmüsəlman xalqlarının ziyalıları bu xalqlar
üçün ortaq ədəbi dilin yaradılması məqsədilə
səylər göstərmişlər. Ortaq ədəbi dil məsələsində
ziyalılar arasında kəskin fikir ayrılıqları olmuş,
bu yeni yaradılacaq ədəbi dildə türk xalqlarından hansına məxsus dilin ağırlıq təşkil
etməsi dəqiqləşdirilərkən söz sahibləri, əsasən
subyektiv mövqe nümayiş etdirmişlər. Müzakirələr zamanı xalqdan uzaq düşmüş bəzi oxumuşlar doğma Azərbaycan dilini bəyənmədən
üstünlüyün digər dillərdə olduğunu bildirmiş,
bir daha doğma dildən, eləcə də xalq ruhundan
uzaq düşdüklərini təsdiqləmişlər. Bu təfəkkürün
daşıyıcıları radikallar kimi tanınmışlar. “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə şəxsin müəyyən
partiyada təmsil olunmasını bildirən “radikal”
sözünün mənasına belə aydınlıq gətirilmişdir:
“Radikal2 (lat. radicalis). 1. Radikallar partiyasının (sol burjua siyasi partiyalardan biri)
üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiyanın proqramında burjua dövləti çərçivəsində
və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik
islahatlar irəli sürülür).
2. İfrat siyasi görüşlər, qəti hərəkət və tədbirlər tərəfdarı” [6, s.525].
Azərbaycan radikallarının ən böyük nöqsanı
dil probleminə münasibətlərində olmuş, bu
isə qabaqcıl dünyagörüşlü ziyalıların haqlı
tənqidi ilə nəticələnmişdir. M.S.Ordubadi də
“Dil birliyi” felyetonunda doğma dili aşağılayan, ana dilində danışmağı özlərinə ar bilən,
digər dillərlə müqayisədə Azərbaycan dilinin
kobud olmasını bildirən, bu dilin elmi və
ədəbi əsərlər üçün yaramadığı fikrinə tərəfdar
çıxanların gülünc surətini yaratmışdır:
Nöqsanını hazırkı dilin qandı cəmaət,
Dərk etdilə, yox türk lisanında fəsahət,
Arif də bilir, yoxdu bizim dildə ləyaqət,
Dama harada olsa, dil ol səmtə miyaldır,
Əlminnətülillah, bizim oğlan radikaldır.
Ən doğrusu, birövnəqi-mənadı bizim dil,
Yox zərrə əhəmiyyəti, rüsvadı bizim dil,
Qanmaz onu kimsə, müəmmadı bizim dil,
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Millətdə lisan məsələsi boşca xəyaldır,
Əlminnətülillah, bizim oğlan radikaldır [7, s.245].
Bütün varlığı ilə maarifçilik hərəkatına
bağlı olan M.S.Ordubadi inqilabdan sonra da
dil probleminin həllini vacib saymış, “Dil bəlası” məqaləsi ilə Azərbaycan dilinə dair o
zaman mətbuatda, eləcə də türkoloji qurultayda
aparılan müzakirələrə münasibətini bildirmişdir.
Düşünürük ki, “Dil bəlası” məqaləsi müəyyən
mənada, həm də “Molla Nəsirəddin” jurnalını
qorumaq məqsədilə yazılmışdır. Qulam Məmmədlinin “Molla Nəsirəddin” salnaməsindən
oxuyuruq: “5 mart (1926-cı il – R.Ə.). “Yeni
yol” qəzeti türkoloji qurultayının axşam iclasında çıxış edən H.Terequlovun çıxışından
misal gətirib yazır: “...Bakıda çıxan “Kommunist” qəzeti ilə “Molla Nəsirəddin” jurnalını
alın. Bunlar xalq ziyalılarına eyni dərəcədə
anlaşılmır. Azərbaycan işçi-kəndli kütləsinə
“Molla Nəsirəddin” “Kommunist”dən daha
yaxşı anlaşılır” [8, s.437].
Bolşevizmin iç üzünə daha yaxından bələd
olan M.S.Ordubadi “Molla Nəsirəddin”lə
“Kommunist”in müqayisəsində üstünlüyün birinciyə verilməsinin nə kimi fəsadlarla nəticələnəcəyini də bilməmiş deyildi. Bu cəhəti
nəzərə alan yazıçı “Dil bəlası” məqaləsini çap
etdirməklə, demək olar ki, qarşıdurmanı bir
qədər səngitmək istəmişdir. Bununla belə,
kommunistçilər “Molla Nəsirəddin”i məhv etmək istiqamətində artıq sistemli işə başlamışlar.
Məsələn, təxminən bir il sonra Azərbaycan
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi üzvlüyünə namizəd
seçilən Mirzə Cəlilin adı və soyadı “Kommunist” qəzetinin 27 mart 1927-ci il tarixli sayında
“Cəlil Məmmədzadə” kimi yazılmışdır. Yaxud,
eyni mətbuat orqanının 23 noyabr 1927-ci il
tarixli sayında Məmməd Zəki adlı müəllif
“Ədəbiyyat dərsləri” məqaləsində “Quzu” hekayəsinin dil baxımından bərbad şəkildə qələmə
alındığını göstərmişdir və s.
“Yeni yol” qəzetinin 11 mart 1926-cı il tarixli 60-cı sayında dərc olunmuş “Dil bəlası”
məqaləsi prinsipcə tənqiddən ibarətdir. Məqalənin əvvəlində göstərilir ki, müəllif Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı ölkədə bir o
qədər də irəliləyişlərin olmamasından narahatdır. Beləliklə, yazıçı bu sahədəki müvəffəqiyyətsizliklərin səbəbini axtarır, Azərbaycanda

dil məsələlərini nizama salacaq təşkilatın yoxluğunu qeyd edərək yazır: “Mətbuat və yazılarımızda mövcud olan bəla yeni deyildir. Bu
kimi bir çətinlik çoxdan bəri hiss edilsə də,
onun rəf olunması üçün qəti qədəm atılmamışdır. Bu qədəm beş ildən bəri Azərbaycanda
atılmış, dilimizdəki çətinlikləri ləğv etmək işlərinə başlanılmış isə də, bu yolda qazanılan
müvəffəqiyyət başqa cəbhələrdəki müvəffəqiyyətlərə nisbətən, o qədər də gözə çarpacaq
deyildir. Bu müvəffəqiyyətsizliyin başlıca səbəbi dil məsələlərindəki işlərin təşkilatsızlığıdır”
[5, s.334].
Doğrudur, məqalədə müəllif vurğulayır ki,
Azərbaycanda dilin saflığı uğrunda mübarizə
əsasən mətbuat vasitəsilə aparılmışdır. Lakin
M.S.Ordubadinin fikrincə, bu sahədə mətbuatın
istinad edəcəyi vahid prinsiplər olmadığı üçün
bütün məsuliyyəti qəzetlərin üstünə atmaq
doğru deyil. Yazıçı qəti şəkildə bildirir ki, dil
məsələləri ilə məşğul olacaq elmi təşkilat yaradılmalı, həmin təşkilatın çıxardığı qərarlara
hər bir mətbu orqan, eləcə də hər bir qələm
sahibi əməl etməlidir.
Maraqlıdır ki, M.S.Ordubadi dil məsələsində, bəlkə də, mətbu orqanları məsuliyyətdən
uzaqlaşdırmaq üçün cəmiyyətdə savadsızlığın
aradan qaldırılması problemini, yəni savadlı
oxucu problemini də gündəmə gətirmişdir.
Bu fikrin təsdiqi üçün “Dil bəlası” məqaləsindən
aşağıdakı cümlələrə diqqət yetirmək kifayətdir:
“Hazırda hər kəs qəzetənin dilinin çətinliyindən
şikayət edir. Burası doğrudur. Qəzetələrin dilində çətinlik yox deyildir. Lakin bir dəfə
orasını düşünməlidir ki, bu çətinliyin ikinci
tərəfi də vardır. O da qəzetə oxucularından
bir çoxunun savadsızlığıdır.
Bizcə, bu son ağırlığı, bu son qüsuru da qəzetə və mətbuatın üzərinə qoymaq doğru deyildir. Zira bizim asanlıq vücuda gətirmək təşəbbüsümüz mütəqabil bir surətdə irəliləməlidir.
Nə qədər qəzetlərin dili yüngülləşdirilir, bir o
qədər də, qəzetə oxucularının savadlanması
işləri irəli aparılmalıdır. Əksinə olaraq, qəzetəni
xalq danışan dildən də xaricə çıxarmaq, onun
tərbiyəverici xasiyyətini itirmək deməkdir. Bununla bərabər, qəzetə idarələri dili yüngülləşdirmək işlərindən boyun qaçırmırlar” [5, s.334].
“Dil bəlası” məqaləsi deməyə əsas verir
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ki, artıq 1926-cı ildə M.S.Ordubadinin dillə
bağlı konkret konsepsiyası olmuşdur. Bütün
ömrü boyu ana dilinin saflığı haqqında düşünən
yazıçı artıq müasir dövrdə orijinal əsər yazanların azaldığını, daha çox tərcümə yaradıcılığına üstünlük verildiyini də xatırlatmış,
təklif etmişdir ki, mətbuatda dil xətalarını
aradan qaldırmaqdan ötrü lüğətlər hazırlanmalı,
dil daşıyıcıları vahid qaydalara əməl etməlidirlər. Bu məqamda yazıçı hazırda qələm sahiblərinin faydalandığı Şəmsəddin Sami lüğətinin qüsurlarından da söz açmış, bu lüğətdən
istifadə etməklə, Azərbaycan ədəbi dilinə gətiriləcək nöqsanların nəzər-nöqtəsinə çəkilməsini də gərəkli saymışdır: “Qəzetə işçiləri,
kitab mütərcimləri hər bir kəlmənin mənasını
tapmaq üçün bir qamusa möhtacdır. Əcaba,
dil çətinliyi üzərində qəzetə və mətbuatdan
şikayətdə bulunanlar yeni düzəlmiş bir qamusun
yerini göstərə bilərlərmi? Şübhəsiz, bunu göstərən olmaz. Zira onu indiyə qədər düzəldən
olmamışdır.
Buna görə də qəzetə işçiləri Şəmsəddin
Sami bəyin qamusuna müraciət etməli olurlar.
İş belə olduqda, Şəmsəddin Sami qamusunun
düzəldiyi mühiti və onun dilinin vəziyyətini
nəzərə almalıdır. O kimi qamuslar bizim içərisində boğulduğumuz İstambul türküsü, İstambul ədəbi şivəsi həyatına uyğun bir surətdə
yazılmışdır.
Qəzetə işçilərimiz bir istilahı türkcəyə çevirmək üçün əvvəlcə Şəmsəddin Sami bəyə
müraciət edir, sonra Şəmsəddin Sami bəydən
aldığı istilaha dəxi xalqımızın anlayacağı qaydada bir qarşılıq tapmaq istər. Bu hal bizdə
daha da bir dil və istilah qarşılığı yaratmaqdadır” [5, s.335].
Ümumiyyətlə, dil məsələsi M.S.Ordubadini
daim məşğul etmişdir. Məsələ ondadır ki, XX
əsrin əvvəllərinə qədər azərbaycanlı ziyalılar
əsasən ana dilimizin gərəksiz fars-ərəb sözlərindən təmizlənməsi uğrunda mübarizə aparırdılarsa, yeni yüzildə vəziyyət bir qədər də
mürəkkəbləşmişdi. Daha doğrusu, indi də
oxumuşlar öz nitqlərində rus dilinə məxsus
sözləri işlətməklə öyünürdülər. Hər iki halda
zərər çəkən Azərbaycan xalqı və dili idi. O da
var ki, XX əsrin 30-40-cı illərində artıq elmi,
yaxud bədii-publisistik əsərlərimizdə rus di-
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lindən alınma sözlərin işlədilməsinə qarşı çıxmaq da bolşevik təqibləri ilə nəticələnə bilərdi.
Qüdrətli yazıçı ana dilinin saflığı uğrunda
mübarizəsini bir qədər başqa istiqamətdə aparmış, bəlkə də, diqqətdən yayınmaq üçün irihəcmli əsərləri daxilində yeri gəldikcə, ana
dili məsələlərindən söz açmış, bu yolla da
müasiri olduğu şair və yazıçıları doğma dilə
həssaslıqla yanaşmağa səsləmişdir. Budur, yazıçı “Qılınc və qələm” əsərində Əbül-Ülanın
və Nizaminin dili ilə deyir: “Hər bir xalqın
ruhunun ifadəsini ancaq onun öz dilində
vermək olar. Ata və babalarımız: “Şairlər öz
xalqının dilidir” sözlərini əbəs yerə deməmişlər.
Xalqın içərisindən doğulan şairin hər bir şeiri
öz xalqının iradəsini ifadə etməlidir. Şairin
şeiri içərisində yaşadığı xalqın simasını göstərən
bir güzgü olmalıdır.
...Şair həm şairdir, həm də öz xalqı danışan
dilin müdafiəçisidir, dilin varlığını qoruyan
əsgərdir” [6, s.29].
M.S.Ordubadi qəti şəkildə bu fikirdə olmuşdur ki, ana dilinin saflığı uğrunda mübarizədə bütün qələm sahibləri eyni mövqedə
dayanmalı, hər bir şair-yazıçı doğma dilin
saflaşdırılması işinə öz töhfəsini verməlidir.
Yazıçının qənaətincə, dil daima inkişafda
olmalı, lakin bu inkişaf doğma dilə bütün
varlığı ilə bağlı görkəmli şəxsiyyətlərin əsərləri
vasitəsilə gerçəkləşdirilməlidir. M.S.Ordubadi
dövrün yazıçılarından sadəcə yaradıcılıq proseslərinin qanunauyğunluqlarına deyil, həm
də dilin inkişaf qanunauyğunluqlarında vaqif
olmağı tələb etmişdir. Beləliklə, “Şeirimiz
haqqında bir neçə söz” məqaləsində [“Ədəbiyyat qəzeti”, 23 fevral və 9 mart 1946-cı il]]
yazıçı Azərbaycan şairlərini əsərlərində özünü
göstərən dil hərcmərcliyinə, əsər müəlliflərinin
ədəbi dil normaları ilə hesablaşmamalarına
qarşı çıxmış, göstərmişdir ki, hər bir yeni
nəsil yazarın ümdə vəzifələrindən biri də
doğma dilin inkişafı naminə çalışmasıdır: “Sənətkarlarımız ədib və şairlərimiz bilməlidir
ki, hər bir dilə, öz tarixinin hansı dövründə
olursa-olsun, “ikmalə varmışdır” demək olmaz.
Dil ümumi qayda üzrə həmən dili danışan
xalqın inkişafı ilə bərabər inkişaf edir. Həyatımızda hakim olan inkişaf və tərəqqi qanunları
dilimizin çərçivə arasına alınmasına zidd
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olduğu üçün dil get-gedə zənginləşməli və
bədiiləşməlidir. Təəssüflər olsun ki, şairlərimiz
həyatımızın başqa sahələrində mövcud olan
tərəqqi və inkişafın əleyhinə olaraq şeir dilimizə
nəzəri cəlb edə biləcək yeni zənginliklər gətirmək işində az işləyirlər” [5, s.346].
M.S.Ordubadi dil məsələsinə tamamilə
kompleks yanaşmış, bu nəticəyə gəlmişdir ki,
dil probleminin həllində xalq, ziyalı və dövlət
eyni səviyyədə həmrəy və maraqlı olmalıdır.
Əlbəttə, bu gün çox sevindirici haldır ki,
M.S.Ordubadinin Azərbaycan dili haqqındakı
arzuları bu gün Azərbaycan Respublikasında
tamamilə həyata keçirilmişdir.

Ədəbiyyat
1. Molla Nəsirəddin. 12 cilddə. I cild. Bakı:
Elm, 1988.
2. Ordubadi M.S. Həyatım və mühitim. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2012.
3. Molla Nəsrəddin. 10 cilddə. II cild. Bakı:
Azərnəşr, 2002.
4. Mir Cəlal. Azərbaycanda ədəbi məktəblər.
Bakı: Ziya Nurlan, 2004.
5. Ordubadi M.S. Əsərləri. 8 cilddə. VII cild.
Bakı: Azərnəşr, 1967.
6. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 4 cilddə.
IV cild. Bakı: Elm, 1987.
7. Mollanəsrəddinçi şairlər. Bakı:Yazıçı, 1986.
8. Məmmədli Q. İmzalar. Bakı: Azərnəşr,
1977.

Məqalə AMEA-nın həqiqi üzvü İsa Həbibbəyli
tərəfindən təqdim olunmuşdur.
Məqalə daxil olmuşdur: 12 noyabr 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 22 dekabr 2020-ci il

139

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 4

Filologiya

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2020, № 4, s. 140-144
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2020, № 4, p. 140-144
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2020, № 4, c. 140-144

UOT 821.161.1

Müəllif:
Rufanə Abbasova
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
E-mail: zamirmir 016@ gmail.com

Açar sözlər:
M.Y.Lermontov, şair, yazıçı,
Qafqaz, Azərbaycan, türk
(Azərbaycan) dili

Author:
Rufana Abbasova
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail: zamirmir 016@ gmail.com

Key word:
M.Y.Lermontov, poet, writer,
Caucasus, Azerbaijan, Turkish
(Azerbaijani) language

Aвтор:
Руфана Аббасова

Нахчыванский институт
учителей
E-mail: zamirmir 016@ gmail.com

Ключевые слова:

М.Ю.Лермонтов, поэт, писатель, Кавказ, Азербайджан,
тюркский (азербайджан-

ский) язык

M.Y.Lermontovun yaradıcılığında
Azərbaycan mövzusunun tədqiqi
tarixindən
Annotasiya. Məqalədə dahi rus şairi və yazıçısı Mixail Yuryeviç Lermontovun
yaradıcılığında Qafqaz səfəri zamanı Azərbaycanla bağlı yazdığı əsərlələrin
yeri və rolundan bəhs olunur. Ayrı-ayrı tədqiqatçıların əsərlərinin öyrənilməsi
nəticəsində məlum olur ki, böyük rus ədibi Lermontov Qafqaz xalqlarının
həyatı, adət-ənənələri ilə yaxından tanış olmuşdur. Əsərlərinin bir neçəsinin
Qafqaz mövzusuna həsr etmişdir. Onun Azərbaycan dilinə böyük marağı
olmuşdur. Azərbaycan dastanı əsasənda “Aşıq Qərib” nağılını yazmışdır.
Tiflisdə Azərbaycan ziyzlıları ilə görüşmüş, dahi dramaturqumuz M.F.Axundzadədən Azərbaycan dilini öyrənmişdir. M.Y.Lermontov əsərlərini bir neçəsində
türk (azərbaycan) sözlərindən istifadə eləmişdir. Rusiysanın böyük şairi və
yazıçısı Lermontovun yaradıcılığı Azərbaycan şair və yazıçılarının yaradıcılığına
təsir göstərmişdir. Lermontovun Azərbaycanla bağlı tarixi və ədəbi əlaqələri
Azərbaycan, rus və digər xalqların tədqiqatçıları tərəfindən geniş tədqiq
olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlara baxmayaraq sübut edilməmiş müddəalar,
fikirlər, gələcəkdə elmi həllinin gözləyən məsələlər var.

In the creativity of M.Y.Lermontov from the
history of Azerbaijan research
Abstract. The article discusses the place and role of the great Russian poet and
writer Mikhail Yuryevich Lermontov in his works on Azerbaijan during his
visit to the Caucasus. As a result of studying the works of individual researchers,
it is clear that the great Russian writer Lermontov got acquainted with the life
and traditions of the Caucasian peoples. He dedicated several of his works to
the Caucasus. He had a great interest in the Azerbaijani language. He wrote the
fairy tale "Ashig Garib" based on the Azerbaijani saga. He met with Azerbaijani
intellectuals in Tbilissi (Georgia) and learned the Azerbaijani language from
our great playwright MFAkhundzade. M.Y. Lermontov used Turkish (Azerbaijani)
words in some of his works. The work of the great Russian poet and writer Lermontov influenced the work of Azerbaijani poets and writers. Lermontov's
historical and literary relations with Azerbaijan have been widely studied by
researchers of Azerbaijan, Russia and other nations. Despite the research, there
are unproven provisions, opinions, and issues awaiting scientific solution in the
future.

Из истории исследования азербайджанской тематики в творчестве М.Ю.Лермонтова
Aннотация. В статье рассказывается о месте и роли произведений великого
русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова, написанных
им об Азербайджане во время Кавказской поездки, в его творчестве. В результате изучения трудов отдельных исследователей выясняется, что
великий русский писатель Лермонтов был близко знаком с бытом, обычаями
и традициями народов Кавказа. Кавказской теме он посвятил несколько
своих произведений. У него был большой интерес к азербайджанскому
языку. На основе азербайджанского дастана им была написана сказка
«Ашуг Гариб». В Тифлисе он встретился с азербайджанскими интеллигентами, изучал азербайджанский язык у нашего великого драматурга
М.Ф. Ахундзаде. В некоторых своих произведениях М.Ю.Лермонтов использовал тюркские (азербайджанские) слова. Творчество великого русского
поэта и писателя Лермонтова оказало влияние на творчество азербайджанских
поэтов и писателей. Исторические и литературные связи Лермонтова с
Азербайджаном были широко изучены исследователями азербайджанского,
русского и других народов. Несмотря на проведенные исследования, есть
недоказанные положения и мнения, также вопросы, которые ждут своего
научного решения в будущем.
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M.Y.Lermontov böyük rus xalqının ən məşhur ədəbi simalarından biridir. Qüdrətli bir
söz ustası kimi və mütərəqqi siyasi-ictimai
görüşləri etibarı ilə A.S.Puşkindən sonra Rusiyada ikinci böyük şair adını qazanmışdır.
Rus ədəbi və ictimai fikrinin inkişafinda
mühüm rol oynayan Lermontov tarixən çox
çətin və mürəkkəb bir dövrdə - I Nikolay irticasının tuğyan etdiyi bir zamanda yaşayıbyaratmışdı. Bu, elə bir dövr idi ki, Rusiyanın
ağıllı adamları hər addımda ağıldan bəlaya
düçar olur, əzilib məhv edilirdilər.
Dahi rus şairi və yazıçısı Lermontov hələ
1818, 1820 və 1825-ci illərdə nənəsi Yelizaveta
Alekseyevna Arsenyeva ilə Qafqaz mədən
sularında dincəlməyə gəlmiş, bu füsunkar diyarla ilk tanışlığı da məhz, bu illərdən başlamışdır. Lermontov 1837-ci ildə Puşkinin öldürülməsindən sonra “Şairin ölümünə” şeirini
yazmışdır. Bu şeirin hər misrasında çar hakimiyyəti və çar cəlladlarına ittiham var idi.
Məhz, buna görə şair 1837-ci ilin fevralın 27də Qafqaza sürgün edilmişdir. Şair yola düşməzdən qabaq dostu Rayevskiya yazırdı: “Əlvida, mənim dostum. Mən sənə möcüzələr
ölkəsi olan Şərqdən məktub yazıram”. Lermantov zarafatla onu da əlavə edirdi ki, “Napoleonun bu sözləri mənə təsəlli verir: “Böyük
adlar Şərqdə yaranır” [1].
Qafqaza ilk sürgünü zamanı o, Azərbaycanın
bir çox şəhərlərini gəzmiş, azərbaycanlılarla
tanış olmuş, onun dilini və mədəniyyətini öyrənmişdi. Azərbaycanın mənəvi, coğrafi zənginliyi, füsunkar təbiəti şairdə nəcib, poetik
hisslər oyatmışdı. Qeydlərinin birində o, dostu
Rayevskini inandırmağa çalışırdı ki, “Əgər
Qafqadzan gəlsən... oradan şair olub qayıdarsan” [1].
Şair Şamaxıda olarkən, yerli xalqın həyatı
ilə tanış olur, xalqımızın mənəvi zənginliyi,
folklor xəzinəsi, musiqi yaradıcılığı, yüksək
emosional təsir gücünə malik Azərbaycan dili
onda, nəcib hisslər oyadır və yaradıcılığında
müəyyən iz buraxır. O, dostu Rayevskiyə Qafqazdan göndərdiyi məktubda yazırdı: “İnanırsanmı, Rusiyadan çıxandan indiyə kimi
yollardayam, gah poçt arabasında, gah at belində... dağlar aşmışam...” Şuşada (M.Y.Lermontov Şuşada olmamışdır. Bəzi tədqiqatçıların

fikrincə, bu Şəki, yaxud da, Timur xan olmalıdır), Şamaxıda, Kaxetiyada olmuşam... Tatar
(Azərbaycan) dilini öyrənməyə başlamışam.
Avropada fransız dili kimi, Asiyada da bu dil
çox lazımdır. Təəssüf ki, axıra qədər öyrənə
bilməyəcəyəm, gələcəkdə lazım olardı [1].
Azərbaycanın təbiətinə vurğunluğu, xalq yaradıcılığı, adət-ənənələrinə marağı, Azərbaycan
dilinin gözəlliyinə məftun olması şairdə Azərbaycan dilini öyrənməyə maraq yaratmışdı.
Azərbaycan dilini ünsiyyət vasitəsi kimi Yaxın
Şərqdə oynadığı rolu yüksək qiymətləndirmişdir. Buna görə də o, Azərbaycan dilini
Asiyada əhəmiyyətli bir dil hesab edirdi və
onu öyrənməyin lazım olduğunu qeyd edirdi.
Zahid Hüseynli haqlı olaraq qeyd edir ki,
“Lermontovun Azərbaycan dilini öyrənmək
təşəbbüsü onun qarşılaşdığı zəngin xalq yardıcılığını öyrənmək niyyətinin təzahürü idi”[5].
Şair Şamaxıdan Tiflisə gəlir. O zaman Zaqafqaziyanın mədəni mərkəzi Tiflis hesab olunurdu və yerli xalqların ziyalıları da buraya
cəmləşmişdi. Lermontov onlarla tanış olur və
onların əhatəsində özünü yaxşı hiss etdiyini
qeyd etmişdir. Dostu Rayevskiyə yazdığı məktubların birində onu da əlavə edirdi ki, “burada
yaxşı, ləyaqətli adamlar çoxdur, xüsusən Tiflisdə” [1].
Lermantov 1837-ci ilin payızında sürgündən
azad olunur və Peterburqa yola düşür. Qafqaz
təəssüratları nəticəsində yeni əsərlərini yazır.
Lermonotovun “Çərkəz qızı”, “Tütək”, ”Gürcü
qızı”, “Qafqaz”, “Qafqaza”, “Qafqazda səhər”,
“Vidalaşma”, “İntihar” və s. əsərləri Qafqaza
həsr edilmişdir.
Bu şeirləri Lermontov Qafqazda, mədən
sularında olduğu zaman aldığı təəssürat və
orada yaxın adamlardan eşitdiyi xatirələr əsasında yazmışdır. Səyahət edən və iki dəfə
buraya sürgünə göndərilən şairə bu romantik
diyar əsil ilham mənbəyi olmaqla yanaşı, həm
də gözəl və orijinal mövzu, ideya, süjet, motiv
və xarakter bəxş etdi. Bestujev-Marlinski və
Puşkindən sonra Qafqaz reallıqlarını inandırıcı
və incə şəkildə işıqlandıran və sələflərinə münasibətdə mövzuya daha dərindən bələdçilik
nümayiş etdirən də Lermontov oldu. “Geniş
azadlığın əzəl məskəni olan” Qafqaza müraciətlə şair “Sevirəm Qafqazı mən” adlı şeirində
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Qafqazı necə sevdiyini, həmişə onda xoş xatirələr canlandırdığını qeyd edirdi.
Şairin Qafqaz mövzusunda yazdığı “Qafqaz
əsiri”, “Qanlı”, “İsmayıl bəy”,“Hacı Abrek”,
“Qaçqın”, Qafqazın, Qafqaz xalqlarının taleyi
şairi bütün ömrü boyu düşündürmüş və Qafqazda istər sürgündən qabaq, istər sürgün illərində keçirdiyi həyat onun mənəviyyatında
dərin izlər buraxmışdı.
Qafqazın öz daxilində olan ictimai ziddiyyətlər 15-16 yaşlarında olan şairə hələ məlum
deyildi. Bütün romantik şairlər kimi, ilk şeirlərində Lermontovu cəlb edən Qafqazın təbii
gözəlliyi, Qafqaz xalqlarının əxlaqının sadəliyi
idi. Bununla yanaşı, Rusiyanın Qafqazda apardığı qanlı müharibələri ədalətsiz müharibə
hesab edirdi. O, qeyd edirdi ki, bu müharibələr
xalqları bir-birinə düşmən etməkdən, kiçik
xalqları əsarət altına almaqdan başqa heç nəyə
xidmət etmir.
“Çərkəzlər”, “Qafqaz əsiri”, “Qanlı”, “Bastunçi aulu”, “İsmayıl bəy”, “Qaçqın”, “Hacı
Abrek”, və “Mtsyri” poemalarını göstərmək
olar. Bu əsərlərin bir qismi siyasi mövzulardır,
şairin şimali Qafqazda gedən qanlı müharibələrə
münasibətini əks etdirir, ikinci bir qismində
isə, qabardinlərin, çeçenlərin, və ləzgilərin
məişətinə, adət-ənənələrinə münasibət verilir.
Siyasi mövzuda yazılan “İsmayıl bəy” poeması
şairin poemaları sırasında xüsusi yer tutur.
Bu poemada tarixi həqiqətlər əks olunur. Çarizmin və çar generallarının yerli əhali ilə
amansız rəftarlarının, yerli əhalinin dədə-baba
yurdlarından zorla köçürülməsini Lermontov
poemada bir neçə yerdə xatırlayaraq pisləmişdir.
Bir çox əsərlərində və “İsmayıl bəy” poemasında çarın vəhşicəsinə zor işlətmək siyasətinə
qarşı çıxırdı. Poemada bu ağılsız siyasət bütün
dəhşətləri ilə təsvir edilmişdir. Çarizmin Qafqazda işğal etdiyi yerlərdə qədimdən kök
salmış yerli adət-ənənələri, özünüidarə üsullarını
ləğv etmək, müsəlmanları xristianlaşdırmaq
siyasəti dağlıları narazı salırdı. Lermontov bu
çirkin siyasəti kəskin şəkildə pisləmişdir. Poemada İsmayıl ilə ləzgi qızı Zəhranın nakam
məhəbbəti, Zəhranın oğlan paltarında Səlim
adı ilə İsmayılın köməyinə gəlməsi təsvir olunur. Buradan aydın olur ki, Qafqaz xalqlarında
qadınlar öz qəhrəmanlığı ilə kişilərdən geri

Filologiya
qalmır. Qadınların da vətənə, xalqa məhəbbəti
açıq şəkildə təsvir olunur. Azərbaycan xalq
yaradıcılığına nəzər salsaq, Nigarın Koroğludan,
Həcərin Qaçaq Nəbidən geri qalmadığı, qadın
hökmdar Tomrisin şücaəti, vətənə sədaqəti,
xalqa məhhəbəti buna sübutdur. “İsmayıl bəy”
poemasında İsmayıl ilə Zəhranın taleyi, mənəviyyatı, mərdlik və qəhrəmanlığı Lermontovu
xüsusilə, məşğul etmişdir. Bunlar şairin nəzərində, özlərindən asılı olmayaraq, tarixi zərurətlə
üz-üzə gələn, heç bir şəxsi mənafeyi güdmədən
elin, vətənin qurtuluşu xatirinə, haqqın, azadlığın naminə üsyana qoşulan və xalqın səadəti
yolunda özlərini fəda edən qəhrəmanlardır.
Bütün bunlarla yanaşı, “İsmayıl bəy” poemasında əsas ideya xalqları bir-birinə düşmən
edən ədalətsiz müharibələri pisləmək, belə
müharibələrin törətdiyi fəlakətləri, məhrumiyyətləri göstərməklə oxucuda cinayətkarlara
qarşı nifrət oyatmaq olmuşdur. Bunlarla yanaşı
şair “Qanlı”, “Bastunçi aulu”, “Hacı Abrek”
poemalarında qan intiqamı, qadına alçaq
nəzərlə baxmaq kimi adətlərə nifrət oyatmağa
çalışmışdır. Ümumiyyətlə, Lermontov qadın
əsarəti, qadın hüquqsuzluğu əleyhinə olan fikirləri ilə, dövrünün qabaqcıl ziyalılarından
idi. Qadın hüquqsuzluğu problemləri Azərbaycan ziyalılarının, şair və yazıçılarının
tənqid obyektinə çevrilmişdir. Onun əsərlərində
qadın azadlığı problemləri öz əksini tapmışdır.
Şairin bəzi əsərlərində, məktub və qeydlərində Azərbaycan və azərbaycanlı adlarına
da rast gəlirik. Şairin 1837-ci ildə “ tatarcanı
öyrənməyə başlamışam..” ətrafından əlavə,
yazdığı əsərlərdə “bayran”(bayram),” “allah”,
“meket”, “mulla”, (“İsmayıl bəy”-1832) “kıxır”
(kaxır”), “başlıq”, “vallax”( Hacı Abrek 1833) və s. “Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanında şair “vallax”, “yok”, “yakşi”, “tatar yaman” və s. sözlərini işlədir. “Aşıq Qərib” nağılında işlənən “ağa”, “allah”, “ana”, “saaz”,
“aşıq”, “mövlam” , “oğlan”, “rəşid”, “görərsiz”,
“salam əleykum”və s. sözlərin əksəriyyəti,
ancaq Azərbaycan xalqı tərəfindən işlənən
sözlərdir. Şair “Bella” povestində türk sözlərindən də istifadə etmişdir.
Lermantov Azərbaycan dilini savadlı bir
azərbaycanlıdan öyrənməli idi. Tədqiqatçıların
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uzun müddət maraq və araşdırma mövzusu
olmuş həmin şəxs əslində kim idi?
Lermantov Azərbaycan dilini Cənubi Qafqazın mədəni mərkəzi sayılan Tiflisdə öyrənə
bilərdi. Lermantovun qeydlərində alim tatar
Əlinin adı çəkilir. Tədqiqatçıların böyük çoxluğunun (xüsusilə, İ.Andranikov, Ə.Ə.Səidzadə)
fikrincə, həmin tatar Əli Tiflisdə yaşayan azərbaycanlı Mirzə Fətəli Axundov olmuşdur.
Dramaturqun adı rus əlifbası ilə yazılanda
bölünür və Fet–Ali şəklinə düşür, bəzən də
birinci hissə tamam atılır və Ali kimi yazılır.
Digər tərəfdən M.F.Axundovun özü də bəzi
mənbələrdə adını ancaq Əli şəklində yazmışdı.
O,1871-ci ildə məktublarının birində yazırdı:
“Bu islam dini əlifbanın həyata keçirilməsi
yolunda sədd olduğu üçün əgər mən bu dini
kökündən məhv etməsəm, Həsən oğlu Tağının
oğlu Əli deyiləm” [1].
“Aşıq Qərib” nağılının yazılması ilə bağlı
da mübahisəli fikirlər mövcuddur. Burada
söhbət şairin dastanı canlı şəkildə eşitməsindən
gedir. İddia olunur ki, şair dastanı peşəkar
aşıqdan yox, savadlı bir azərbaycanlıdan eşitmişdir. Bu savadlı şəxs Mirzə Fətəli Axundov
idi. Lermontov-şunasların rəyi budur ki, rus
şairinin Azərbaycan dili müəllimi böyük mütəfəkkir, dramaturgiyamızın banisi M.F.Axundov olmuş və məhz onun yaxından köməyi
nəticəsində məşhur məhəbbət dastanımız “Aşıq
Qərib” “türk nağılı” adı altında Lermontov
tərəfindən yazıya alınmışdır. Digər tərəfdən
o, da sübüt edilmişdir ki, Lermontovu Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələri ilə tanış
edən adam azərbaycanlı olmuş və şair “Aşıq
Qərib” dastanını azərbaycanlının ağzından
eşitmişdir [4].
O zaman Azərbaycan dastanları Qafqazın
başqa xalqlarının dilində də improvizasiya
edilirdi. Keçən əsrdə Azərbaycan kəndlərində
bayram günlərində el aşıqları tərəfindən xalq
dastanları ifa edilirdi. Xisləti oğurluq xəmiri
ilə yoğrulmuş ermənilər də öz bayramlarında
Azərbaycan xalq dastanlarının hadisələrini erməni dilində danışır, mahnıları isə, Azərbaycan
dilində oxuyurmuşlar. Erməni və gürcü alimləri
“Aşıq Qərib” “türk nağılı”nın dahi rus şairinin
güya erməni və gürcü variantlarından bəhrələndiyini sübut etməyə çalışırdılar. Bu günkü

Ermənistan və Gürcüstanın ərazilərində dastanın
qeydə alınmış variantları azərbaycanlılara
məxsus olub, onların dilindən qeydə alınmışdır.
Dahi rus şairinin qələmə aldığı “Aşıq Qərib”
nağılında Azərbaycan və türk söz və ifadələri,
atalar sözləri ustalıqla istifadə olunmuşdur.
“Görüş” şerində Tiflis azərbaycanlılarının
həyat və məişətini təsvir edən mənzərələr və
ən nəhayət, bu əsərdəki Azərbaycan motivlərinin şairin dostuna yazdığı məktublardakı
məqamlarla səsləşməsi onu göstərir ki, Lermontov gələcək yaradıcılıq planlarında göstərilən mövzunun daha geniş şəkildə işlənilməsini nəzərdə tuturdu. “Mtsyri” və “Demon”
poemasındakı Azərbaycan təəssüratları və Lermontov yaradıcılığının zirvəsi hesab edilən
“Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanı, xüsusilə
son povesti “Fatalist” də “Aşıq Qərib” dastanı
motivlərinin nəzərə çarpması, Azərbaycan
mövzusunun rus şairinin yaradıcılılığı üçün
nə qədər önəmli olduğunu bir daha təsdiq
edir.
Lermontovun yaradıcılığı Azərbaycan şair
və yazıçılarının yaradıcılığına təsir göstərmişdir.
Azərbaycan sovet poeziyasında Lermontova
həsr olunmuş kiçik şeirlərdən, romanlardan
tutmuş iri həcmli əsərlərə - hekayə, ballada
və poemalara qədər rast gəlmək mümkündür.
Lermontov Azərbaycan şairlərinin şeirlərində,
aşığın telli sazında, rəssamların fırçasında dilə
gəlmiş, canlandırılmışdır. XIX əsr ədəbiyyatında
çox aktual görünən “artıq insan problemi”nin
işıqlandırılmasına yönəlmiş “Zəmanəmizin
qəhrəmanı” romanı 1908-ci ildə Azərbaycan
türkcəsinə çevrilmişdir. Bu mövzudan təsirlənən
tanınmış şair və yazıçımız, Abdulla Şaiq də
Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən “Əsrimizin
qəhrəmanı” romanını yazmışdır. Lermontova
meyl göstərənlər onun əsərlərini tərcümə edənlər və təbliğ edənlər ilk növbədə milli ədəbiyyatın inkişafına çalışırdılar. Lermontov
əsərlərinin Azərbaycan dilində tərcümələri
əsasən, Rəşidbəy Əfəndiyev, Əhmədbəy Cavanşir, Əsgərağa Adıgözəlov, Firudin bəy Köçərli, Abdulla Əfəndizadə, Abdulla Şaiq, Abbas
Səhhət, Əlisəttar İbrahimov, S.M.Qənizadə,
Ə.M.Əkbərov və başqaları idi.
Publisist məqalələrində, bədii yazılarında
şairin odlu misralarına müraciət edən N.Nəri143
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manovu, S.Ağamalıoğlunu, H.Minasazovu,
E.Sultanovu, Y.V.Çəmənzəminlini və başqalarını da buraya əlavə etsək, bu XX əsr Azərbaycan mütərəqqi ziyalılarının böyük əksəriyyətini əhatə etmiş olar. Lermontovun əsərlərini tərcümə etmək ilk növbədə Azərbaycan
ədəbiyyatını, ictimai şüuru inkişaf etdirmək
məqsədi daşıyırdı.
Bütün bunlar göstərir ki, Lermontov xalqımız, ziyalılarımız və sənətkarlarımız üçün
həmişə əziz olmuşdur və uca tutulmuşdur. O,
keçən əsrin 30-cu illərindən başlayaraq, bu
günə qədər azərbaycanlılar arasında sevilmiş,
bundan sonra da seviləcəkdir.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan dilinin keçdiyi tarixi yol, bu
dilin qorunması, yaşadılması istiqamətində görülən işlərdən bəhs
olunub. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul edilməsində ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin xidmətlərindən, bu sahədə gördüyü
işlərdən danışılır. O cümlədən Dünya Azərbaycanlılarının Azərbaycan
dilinə məhəbbət hissini gücləndirmək məqsədilə görülən işlərdən
söhbət açılır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında, Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Qanununda bu problemin yeri göstərilir.
Göstərilmişdir ki, Azərbaycan dili ilə bağlı maraqlı tədqiqatlar
fikirlər daim olmuş, bu gün də vardır. N.Cəfərovun, V.Əliyevin,
T.Əfəndiyevin, B.Nəbiyevin, S.Əhmədovun və s. dəyərli fikirləri
Heydər Əliyev və Azərbaycan haqqında düşüncələri də məqalədə
öz əksini tapmışdır. Məqalədə Azərbaycan dilinə tarixi yanaşmada
aydınlaşdırılmışdır.
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Azerbaijani is our state language
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Abstract. This article is about historical development of Azerbaijan
language, the works carried out in the direction to protect and
florish this language. The role and actions of greatl leader Haydar
Aliyev in the direction of declaring Azerbaijan language as a state
language and works done by him in this field. Also the actions in
the direction of making the Azerbaijan language loved by world
Azerbaijanis are mentioned in the article. Azerbaijan Republic
Constitution and Azerbaijan Republic Education legislation shows
this problem. It is shown that there were always interesting
research, ideas about Azerbaijan language in the past and now. Interesting ideas of N.Jafarov, V.Aliyev, T.Afandiyev, B.Nabiyev,
S.Ahmedov and others, about Haydar Aliyev and Azerbaijan are
given in the article. The article is clarified historical approach to
the Azerbaijan language.

Nakhchivan State University
E-mail:
jaliyeva80@gmail.com

Key word:
Azerbaijani language, state,
development, Heydar Aliyev's
service

Aвтор:
Жале Аббасзаде
Нахчыванский государственный университет
E-mail:
jaliyeva80@gmail.com

Ключевые слова:

азербайджанский язык, государственный язык, развитие,
услуги Гейдара Алиева

Азербайджанский язык – наш
государственный язык
Aннотация. В статье говорится об историческом пути, пройденном азербайджанским языком, о работе, проводимой в направлении защиты и сохранения этого языка. Речь идет о заслугах нашего великого лидера Гейдара Алиева в принятии
азербайджанского языка в качестве государственного, о работе,
проделанной им в этой области. В том числе, речь идет о
работе, проводимой с целью усиления чувства любви азербайджанцев мира к азербайджанскому языку. В Конституции
Азербайджанской Республики, законе Об образовании Азербайджанской Республики определяется место этой проблемы.
Показано, что были проведены интересные исследования по
азербайджанскому языку, имелись серьезные результаты. Ценные мысли Н.Джафарова, В.Алиева, Т.Эфендиевой, Б.Набиева,
С.Ахмедова и др. , также мысли о Гейдаре Алиеве и Азербайджане нашли свое отражение в статье. В статье рассмотрен
исторический подход к азербайджанскому языку.
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Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqa bəxş
etdiyi milli-mənəvi dəyərlərdən biri də, Azərbaycan dilinin qorunması və ona məhəbbət
hissinin yaradılmasıdır. Heydər Əliyevin qoyub
getdiyi irslər sırasında ən dəyərlilərindən, ən
möhtəşəmlərindəndir. Ümummilli liderimizin
Azərbaycan dilinə hörmət və qayğısı sovet
hakimiyyəti illərində də müstəqillik dövründəki
qədər köklü və güclü olmuşdur. Azərbaycanda
sovet hakimiyyətinin qurulduğu ilk illərdə bu
istiqamətdə yenilik özünü göstərə bilmədi.
1937-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSRİnin yeni Konstitusiyasında ana dili ilə bağlı
düzəliş etmək, həm böyük risk və nəticə verməyən addım hesab edilə bilərdi. Stalinin ölümündən sonra repressiyaların dayandırılması
sahəsində uğurlu addımlar atıldı. 1956-cı ildə
Konstitusiyada Azərbaycan Respublikası Ali
Soveti xüsusi əlavələr edə bildi. Həmin əlavədə
Azərbaycan SSRİ-də dövlət dilinin Azərbaycan
dili olması irəli sürülürdü. Lakin belə bir qərar
həm respublika daxilində olan bəzi qısqanc
qüvvələr, həm ittifaq mərkəzindəki mühafizəkarlar tərəfindən müqavimətlə üzləşməli
oldu. Bu problem Moskva rəsmi dairələr tərəfindən narazılıqla qarşılandı. Buna baxmayaraq, Stalin rejimindən bir qədər azad olmuş
xalqlar, ziyalılar milli məsələyə daha böyük
diqqət yetirməyə başladılar və daha cəsarətlə
çıxışlar edə bildilər. Keçmiş sovet imperiyası
milli dirçəlişə səbəb ola biləcək hər bir hərəkatın
qarşısını almaq üçün hər cür təxribatlara əl
atmaq məqsədi güdürdü. Heydər Əliyev həmin
dövrdən bəhs edərkən deyirdi ki, dərhal qərar
verib bütünlüklə, Azərbaycan dilinə keçmək
çox riskli, mərkəzə meydan oxumaq olardı.
Azərbaycan dili dövlət-idarəçilik sisteminə
tədricən daxil olmalı, milli məmurlar, dəftərxana
işçiləri yetişməli idi.
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçilən
Heydər Əliyev respublikanın həyatında bütün
istiqamətlər üzrə yeni-yeni işlər görmüş, dil
məsələsinə xüsusi diqqət yetirmişdi. Ulu öndərin dil məsələsi ilə bağlı məqsədi ana dilini
inkişaf etdirmək, onun dövlət statusunu reallaşdırmaq, dünya dilləri içərisində onun nüfuzunu qaldırmaqdan ibarət idi. Moskvanın
ruslaşma siyasətinin əksinə olaraq, Azərbaycanda ali məktəblərdə ana dili və ədəbiyyatla
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bağlı tələbə qəbuluna üstünlük verildi. 1970ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirdə Heydər
Əliyev doğma dildə çıxış etdi. 1978-ci ildə
Heydər Əliyev Azərbaycan Konstitusiyasında
dövlət dilinin Azərbaycan dili olması haqqında
müddəanın müəllifi oldu. Böyük şəxsiyyətin
uzaqgörənliyi sayəsində Konstitusiyanın 73cü maddəsində Azərbaycan dilinin dövlət dili
olması müddəası öz əksini tapa bildi. 1995-ci
ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
21-ci maddəsində Azərbaycan dilinin dövlət
dili olmasını bir daha səhifələrində əks etdirdi.
Ulu öndərimiz hələ 1994-cü ilin sentyabrında
ali məktəblərin birinci kurs tələbələri ilə görüşündə demişdir: “Xalqımız, cəmiyyətimiz
üçün gərəkli olmaq gənclər üçün böyük sərvətdir. Bizim hamımızın bir Vətəni var, bu
Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanlı hər yerdə
yaşaya bilər, ancaq azərbaycanlılığını, öz
dilini, dinini, milli ənənələrini unutmamalıdır.
Onun qəlbi daim doğma Azərbaycanla bir
vurmalıdır” [4, s.190]. Daha sonra o, demişdir:
“Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq bu dili
yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl
adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti
nəticəsində mümkün olur”. O, gənclərə tövsiyə
edirdi ki, xarici dilləri öyrənmək yaxşıdır,
lakin ana dilini daha mükəmməl bilmək zəruridir.
Ulu öndər Azərbaycan dilinin qorunması
və inkişafını rəhbər tutaraq 2001-ci ilin iyun
ayının 18-də “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərman imzalanmışdır. Bu fərman Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Komissiyasının yaradılmasını
reallaşdırdı. 2001-ci ilin avqustun 9-da isə
Prezident “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan
dili gününün təsis edilməsi haqqında” yeni
Fərman imzalamaqla dilimizin tətbiqi sahəsində
görüləcək işlərin həyata keçirilməsinə stimul
verdi. 2003-cü il yanvar ayının 2-də Heydər
Əliyev “Azərbaycan Respublikasında dövlət
dili haqqında” fərman verməklə Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qüvvəyə mindi. Qanun
dövlət dilinin inkişaf proqramının hazırlanmasını və dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait
hesabına həmin proqramın həyata keçirilməsini
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maliyyələşdirdi. Çox dil bilmək xalqımız üçün
faydalıdır, - deyən ümummilli lider onun ədəbiyyatımız üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini
dönə-dönə vurğulamışdır. Ümummilli lider
Heydər Əliyev respublika yazıçılarının VII
qurultayındakı nitqində göstərmişdi: “Dil
xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi
olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan dili görünməmiş zirvələrə qalxmış,
müasir poeziyanın və nəsrin elm və texnikanın,
kargüzarlığın və fəal ictimai-siyasi həyatın
hərtərəfli inkişaf etmiş dilinə çevrilmişdir. Biz
tam inamla deyə bilərik ki, çoxəsrlik tariximizdə
Azərbaycan dili heç vaxt belə zəngin, nüfuzlu
və hörmətli olmamışdır. Lakin mədəniyyət
və elmin səviyyəsi yüksəldikcə, həyatın axarı
sürətləndikcə dilin təkmilləşdirilməsinə, inkişaf
etdirilməsinə daha çox qayğı göstərmək lazımdır. Bu da respublikanın bütün ədəbiyyatlarının, yazıçılar ittifaqının ən mühüm vəzifələrindən biridir” [4, s.270].
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan
dili ilə fəxr etməyə, onunla öyünməyə qabil
olacaq şəxsiyyətlərin fəaliyyətinə yüksək dəyər
verirdi. O, Azərbaycan yazıçılarının X qurultayında demişdir: “...Bu gün müstəqil bir
dövlət kimi ən fəxr etdiyimiz bir də odur ki,
bizim gözəl dilimiz var. Azərbaycan dilinin
formalaşmasında, inkişaf etməsində, bu günkü
səviyyəyə çatmasında yazıçılarımızın, şairlərimizin, ədəbiyyatşünaslarımızın, dilçi alimlərin
böyük xidmətləri var. ...Bəli, əsrin əvvəlindəki
dil deyil. Amma ondan qat-qat mükəmməl
dildir. Bu bizim ən böyük sərvətimizdir. Xalqı
xalq edən, milləti millət edən onun ana dilidir.
Layiqli ana dili olmayan, ana dilindən istifadə
edə bilməyən, ana dilindən bəhrələnə bilməyən
xalq, millət ola bilməz. Bizim xoşbəxtliyimiz
ondan ibarətdir ki, şərq ölkəsinin əsarəti altında
olduğumuz zaman da biz bu dilimizi yaşatmışıq.
Nəinki yaşatmışıq, onu inkişaf etdirmişik. Bu
xalqımızın, xüsusən, bizim söz ustalarının,
ədəbiyyatçıların, mədəniyyət xadimlərinin elm
xadimlərinin ən böyük nailiyyətidir” [6, s.6].
Müstəqil dövlətimizin rəsmi dili statusunu
almış Azərbaycan dilinin geniş tətbiq edilməsi
və sərbəst inkişafı üçün geniş imkanlar açılmışdır. Tariximizin müxtəlif dövrlərində dili-

mizə qarşı aparılan qərəzli haqsızlıqların,
təzyiq və hücumların aradan qaldırılması üçün
ölkəmizdə böyük imkanlar yaradılmışdır. Dil
öz daxili qanunları sayəsində inkişaf edirsə,
demək onun tərəqqisi və inkişafı üçün geniş
imkanlar mövcuddur. Azərbaycan xalqının
dili başqa xalqlarda olduğu kimi onun milli
varlığını, milli özünüdərkini müəyyən edən
başlıca şərtlərdən biridir. Dilimiz xalqın tarixində onunla yürümüş, onun həyat yolunu çiyinlərində daşımış, onu mənfur düşüncələrdən
qorumuşdur. Demək, neçə-neçə mədəniyyətin
yaradıcısı olan xalqımızın tarixi qədər onun
dilinin təşəkkülü də qədimdir. Azərbaycan dilinin inkişafı, qorunub saxlanması ümummilli
liderin adı ilə bağlıdır. Bunu, bir daha tarixin
səhifələrinə köçürən bu problemlə bağlı yazılan
əsərlərdir. Onların hər birində “Azərbaycan
dili Heydər Əliyev” ideyası görünür. Bu sıraya:
“Görkəmli adamların həyatı seriyasından olan
Heydər Əliyev”(2008); Yusif Seyidovun “Heydər Əliyev və demokratiyanın şərəfli yolu”
(2009); Nizami Xudiyevin “Heydər Əliyev
və Azərbaycan dili”,“Azərbaycanın Sovet dövrü” (1989); Mübariz Yusifovun “Dahi şəxsiyyətin nitq fenomenliyi” (1987); Bəkir Nəbiyevin
redaktorluğu ilə çap olunan “Heydər Əliyev
və Azərbaycan ədəbiyyatı” (1998); “Heydər
Əliyev dil haqqında” və “Heydər Əliyevin
dili” (1998); Nizami Cəfərovun “Azərbaycanşünaslığın əsasları” (2005); Vilayət Əliyevin
“Heydər Əliyevin dil siyasəti” (2003); Timurçin
Əfəndiyevin “Heydər Əliyev və milli-mənəvi
dəyərlərimiz” (2011); Salatın Əhmədovun
“Heydər Əliyevin dil siyasəti” (2008) və s.
daxil etmək olar. Onlardan bəzilərinə nəzər
salaq:
Prof. Bəkir Nəbiyevin redaktorluğu ilə yazılan kitabdan oxuyuruq: “Ana dilinin inkişafında ədəbi dilimizin büllurlaşmasında Cəlil
Məmmədquluzadənin və onun ədəbi məktəbinin
davamçılarının tutduqları ardıcıl mövqe də,
Heydər Əliyevin diqqətindən yayınmamışdır.
Qarşısına “türkün açıq ana dilində” yazmağı
başlıca məqsəd qoyan Mirzə Cəlil məhz, bu
yolla qısa müddət ərzində jurnalın auditoriyasını
genişləndirmiş, ana dilinin saflaşmasına, təmizlənməsinə və zənginləşməsinə yardımçı
olmuşdur. “Cəlil Məmmədquluzadənin fəa147
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liyyətində ən dəyərli cəhətlərdən biri də, Azərbaycan xalqının dilinin inkişafı üçün göstərdiyi
xidmətlərdir. Ədibin ana dilinə - Azərbaycan
dilinə böyük diqqəti, ana dilini tətbiq etməsi
və ana dilinin, Azərbaycan dilinin hər yerdə
hökm sürməsinin zəruriliyinə dair fikirləri,
yazıları o vaxt üçün çox vacib idi, bu gün
üçün də çox aktualdır”, - deyən Heydər Əliyevin Mirzə Cəlilin dili barəsindəki bu mülahizələri, eyni zamanda ümummilli liderimizin
özünün də ana dilinə qayğı və münasibətinin
üzərinə işıq salır.
Prof. Nizami Xudiyevin “Heydər Əliyev
və Azərbaycan dili” kitabında göstərilir: “Azərbaycan cəmiyyətinin mənəvi-əxlaqi sağlamlığına xüsusi diqqət yetirən Heydər Əliyev
üçün dil rəhbəri Azərbaycan yazıçıları ilə
müxtəlif görüşlərində həmin məsələyə məhz,
bu cür geniş mənəvi-əxlaqi problemlər kontekstində qiymət verir, maarif-məktəb, elmipedaqoji sahələrdə ana dilinin inkişaf etdirilməsinə ayrıca qayğı göstərirdi”.
Professor Timurçin Əfəndiyevin “Heydər
Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz” kitabından oxuyuruq: “Heydər Əliyevin miras qoyduğu sərvətlər içərisində onun zəngin irsi
xüsusi yer tutur. Onun irsi bizim sərvətimizdir.
Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, mədəni-mənəvi
dəyərləri ümummilli liderin azərbaycançılıq
fəlsəfəsinin, müstəqil Azərbaycanın milli və
dövlət ideologiyasının əsas mərkəzləri, bədiifəlsəfi mənbələridir”. O, qürurla deyirdi: “Dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz ana dilinin,
milli ənənələrini heç zaman unutmamalıdır.
Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, onun
böyük tarixə, qədim, zəngin mədəniyyətə
malik olan Azərbaycan kimi vətəni vardır”.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev irsinə yüksək
dəyər verən M.Yusifov “Dahi şəxsiyyətin nitq
fenomenliliyi” kitabında yazır: “Heydər Əliyev
böyük siyasi xadim olmaqla yanaşı, vətənini,
torpağını, xalqını, dilini sevən, onu öz dünyası
ilə yüksəklərə qaldıran görkəmli bir şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev ana dilini sevməklə bərabər, onu bütün incəliklərinə kimi bilir. Ona
görə də, bu dilə daim qayğı göstərir, onun inkişafı, zənginləşməsi və çiçəklənməsi yolunda
heç vaxt qüvvəsini əsirgəmir. Heydər Əliyevin
ana dili haqqındakı fikirləri bütövlükdə, dilçilik

Filologiya
elmimizin müasir və aparıcı istiqamətlərini
müəyyən edir.
Nitq fikrin canlandırılmasının ən vacib və
zəruri amillərindən biridir. Ümumilikdə, nitq
fikrin təzahür formasıdır. Adi adamların nitq
informasiyası fərdi xarakter daşıdığı halda,
dahi şəxsiyyətin nitqi kütləvi əhəmiyyətə malik
olmaqla, həm də ümumi səciyyə daşıyır.
1992-ci ildə Azərbaycan hökümətinin qərarı
əsasında yeni əlifba komitəsinin yaradılması,
həmin komitəyə Azərbaycan dili üçün latın
qrafikalı əlifba tərtibinin tapşırılması, yeni
qrafikaya keçilməsi yolunda atılmış ilk addım
idi. 1923-cü ildən etibarən latın əsaslı əlifbaya
keçmə prosesi sürətləndirildi. 1926-cı ildə keçirilmiş birinci ümumittifaq türkoloji qurultayın
tövsiyələrinə cavab olaraq, 1929-cu ilin yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda kütləvi
şəkildə latın qrafikalı əlifba tətbiq edildi. Qısa
bir müddət ərzində latın qrafikasının işlədilməsi
Azərbaycanda yeni kütlələr arasında savadsızlığın ləğvi üçün əlverişli zəmin yaratdı.
Bütün bu nailiyyətlərə baxmayaraq, həmin
əlifba 1940-cı il yanvarın 1-dən kiril yazısı
əsasında tərtib edilmiş, yeni qrafikalı əlifba
ilə əvəz olundu. Yarım əsrdən çox bir müddət
ərzində kiril qrafikası ilə Azərbaycan elmi və
mədəniyyətinin qiymətli nümunələri yaradıldı.
Lakin kiril qrafikasının dilimizin səs quruluşuna
uyğun gəlməməsi, Azərbaycan ziyalılarını bu
əlifbanın təkmilləşdirilməsi yolunda mütəmadi
iş aparmağa sövq etdi. Təcrübə göstərdi ki,
kiril qrafikasının dilimizin səs quruluşuna uyğunlaşdırılması yolunda nə qədər cəhd göstərilsə də, optimal variantın əldə edilməsi mümkün deyildir, bu da onun nə vaxtsa dəyişdiriləcəyi ehtimalını gücləndirir.
Müstəqilliyimizin qazanılmasından sonra
yaranmış tarixi şərait xalqımızın dünya xalqlarının ümumi yazı sisteminə qoşulması üçün
yeni perspektivlər açdı və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpasını zəruri etdi. Bu
isə müvafiq qanunun qəbul olunması yolu ilə
nəticələndi. Bütün bu qeyd olunanlara əsasən,
ümummilli lider Heydər Əliyev fərman imzaladı. Fərmandan daha sonra oxuyuruq:
On ilə yaxın bir müddətdə latın qrafikalı
Azərbaycan əlifbasına keçidin ölkəmizdə 2001ci il avqust ayında bütövlükdə, təmin edildiyini
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və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında, yazı mədəniyyətimizin tarixində mühüm
hadisə olduğunu nəzərə alaraq qərara alıram:
• Hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan
dili günü kimi qeyd edilsin.
Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
verilən bu fərman Ulu öndərin tarixi irsi kimi
uğurludur. 2003-cü il yanvar ayının 2-də Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı bir daha ümummilli liderin
həm xalqına, həm də onun dilinə nə qədər
hörmət və etiramla yanaşdığını bir daha sübut
etdi.
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Annotasiya. Məqalədə ölkənin inkişaf tarixi ilə sıx əlaqəli müasir
ingilis dilinin yaranma mərhələləri müzakirə olunur. Fəthlərin
(Roma, Anglo-Sakson, Skandinaviya və Norman) dilin leksik,
fonetik və qrammatik quruluşuna təsiri göstərilir. İngilis dili german
dillərindən biridir (qərbi german qrupu). İngilis dili V-VI əsrlərdə
Keltdən məskun-laşmış Britaniyaya köç edən qədim Alman tayfalarının (Angles, Saxons və Utes) dilindən yaranmışdır. İngilis
millətinin formalaşmasında inkişaf etmiş Angles, Saxons və Utes
qəbilə ləhcələrinin qarşılıqlı əlaqəsi ərazi ləhcələrinin meydana
gəlməsinə səbəb oldu. Köhnə İngilis inkişaf dövründə İngilis dili
(7-11 əsrlər; Anglo-Saxon dili adlanır) 4 dialekt, Northumbrian,
Mercian, Wessex və Kent ilə təmsil olunur. Britaniyanın Kelt
xalqının dilindən əsasən coğrafi adlar qorunub saxlanılmışdır.

On the history of the formation and development
of the lexical structure of the English language
Abstract. The article discusses the stages of the emergence of
modern English, which is closely linked with the history of the
country's development. Conquests (Roman, Anglo-Saxon, Scandinavian and Norman) influence the lexical, phonetic and grammatical structure of the language. English is one of the Germanic
languages (West German group). English originated from the language of the ancient Germanic tribes (Angles, Saxons and Utes)
who migrated to Britain from the Celts in the V-VI centuries. The
interaction of the Angles, Saxons, and Utes tribal dialects, which
developed in the formation of the English nation, led to the
formation of territorial dialects. During the development of Old
English, English (7-11 centuries; called Anglo-Saxon) is represented
by 4 dialects, Northumbrian, Mercian, Wessex and Kent. Mainly
geographical names have been preserved in the language of the
Celtic people of Britain.

К истории становления и развития лексического состава английского языка
Aннотация. В статье рассматриваются этапы становления
современного английского языка, тесно связанные с историей
развития страны. Показано влияние завоеваний (римских,
англосаксонских, скандинавских и норманнских) на лексический, фонетический и грамматический строй языка. Известно,
что английский является одним из германских языков (западногерманская группа). Английский язык возник из языка
древних германских племен (англов, саксов и ютов), мигрировавших в Британию в V-VI веках, населенную кельтами.
Взаимодействие племенных диалектов англов, саксов и ютов,
сложившееся в формировании английской нации, привело к
образованию территориальных диалектов. В древнеанглийский
период развития английский язык (7-11 вв.; так называемый
англосаксонский язык) представлен 4 диалектами, Нортумбрийским, Мерсийским, Уэссексским и Кентским. На основе
языка кельтского народа Британии сохранились географические
названия.
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Giriş
Dünya dilləri arasında mühüm və aparıcı
mövqe tutan ingilis dili Hind Avropa dilləri
ailəsinin German dil qrupunun Qərbi German
bölməsinə aiddir. Müasir ingilis dili hazırki
səviyyəyə çatana qədər uzun tarixi bir yol
keçmişdir. Dilçilər ingilis ədəbi dilinin yaranma
tarixini 3 dövrə bölürlər: 1.Qədim ingilis dili
(Old English); 2.Orta ingilis dili ( Middle English); 3.Yeni ingilis dili (New English).
İngilis ədəbi dilinin inkişafinda leksikanın
formalaşması
1) Qədim ingilis dili dövrü V-XII əsrləri
əhatə edir və anqlo-sakson dili adlanır. Dilçilər belə hesab edirlər ki, IX əsrə qədər ümumişlək ingilis dili olmamışdır. Bunu həmin
dövrə aid əlyazmalar sübut edir. Belə ki,
Qədim ingilis dili dövrünə aid tapılan əsərlər
müxtəlif dialektlərdə yazılmışdır, lakin qərbigerman dil qrupuna aid olmaları onların
ümumi cəhətləridir. Məhz, bu əsasdan çıxış
edərək bu dövrə məxsus dialektləri 4 qrupa
bölürlər:
▪ Kent dialekti (ilk əlyazmaları VII əsrə
aiddir)
▪ Mersiya dialekti (anqların dialekti)
▪ Qərbi-sakson dialekti (ilk əlyazmaları IX
əsrə aiddir)
▪ Nozanbriya dialekti (anqların dialekti VII əsr) [5, p.52-58].
Qədim ingilis dilində yazılmış və dövrümüzə qədər gəlib çatan mətnlərin quruluşuna nəzər salsaq, görərik ki, Qədim ingilis
dilinin qrammatik quruluşu sintetikdir. Yəni
cümlə üzvləri arasında əlaqə sözlərin yeri və
köməkçi fellərlə deyil, sözlərin sonuna artırılan
şəkilçilər, bəzi hallarda isə kökdən dəyişmə
ilə (əvəzlik, sifət, fel) müəyyən olunurdu.
Ölkədə hamı tərəfindən başa düşülən və işlədilən ümumi dilin ancaq IX-X əsrlərdə Qərbi-sakson dialekti əsasında formalaşdığı təxmin
edilir.
Eyni mənşəlli dialektlərin bir-birindən
kəskin fərqlənməsi ölkədə baş vermiş və
davam edən müxtəlif tarixi proseslərin nəticəsi
idi. Britaniya adalarında German tayfalarından
çox-çox əvvəl (5 min əvvəl) keltlər məskunlaşmışdı (qallar indiki İrlandiya və Şotlandiya,
britonlar isə Uels ərazisində). Ümumilikdə,

isə dilçilər latın dilindən götürülmüş alınmaları 3 mühüm tarixi faktla əlaqələndirərək
qruplara bölürlər: Roma əsarəti (I-V əsrlər),
xristian dininin qəbulu (VI-VIII əsrlər) və
mədəniyyətin inkişafına səbəb olan intibah
dövrü (XV-XVI əsrlər). Bu dövrlərdə latın
və yunan dillərindən götürülmüş alınma sözlər
hazırda müasir ingilis dilinin leksik layında
bir sıra sferaları əhatə edir:
Gündəlik yaşayış, qida və geyimlə bağlı
sözlər: box “qutu” (Lat. buxus), paper “kağız”
(Gr. paryrus), port “liman” (Lat. portus),
street “küçə” (Lat. strata 'straight way'), wall
“divar” (Lat.vallum); butter “yağ” (Gr.butyros),
cheese “pendir” (Lat. caseum), kitchen “mətbəx” (Lat. coquina), pepper “istiot” (Lat. piper,
Gr. piped); cap “papaq” (Lat. cappa), sock
“corab” (Lat.soccus) etc [7].
Ölçü vahidləri: inch “düymə” (Lat. incia),
pound “funt” (Lat. Pondo) etc.
Heyvan, quş, bitki adları: ass “eşşək”
(Lat. asinus), camel “dəvə” (Lat. camelus <
Gr. kamelos), trout “alabalıq” (Lat. tructa),
turtle “tısbağa” (Lat. turtur); lily “zanbaq”
(Lat. lilium < Gr. leirion), palm “palma”
(Lat. ralma), pear “armud” (Lat. pirum), plant
“bitki” (Lat. planta), rose “qızılgül”(Lat. rosa
< Gr. rhodon) etc.
Dinlə bağlı sözlər: angel “mələk” (Lat.
angelus, bishop “yepiskop”(Lat. episcopus),
church “kilsə” (Lat. cyriaca), monk “keşiş”
(Lat. monachus), nun “rahibə” (Lat.nonna),
pope “papa” (Lat. papa) etc.
Elm, təhsil, ədəbiyyat və mədəniyyətlə
bağlı sözlər: chronicle “salnamə”, (Lat. chronica < Gr. khronikon), comet “komet” (Gr.cometa), crystal “büllur” (lat. crystallum < Gr.
crystallos), fiddle “skripka” (lat. vitula), grammar “qrammatika” (lat. qrammatika < Gr.
qrammatike), marble “mərmər” (lat. marmor),
part “hissə” (lat. partem), philosoph “filosof”
(lat.philosophus < Gr. philosophos), school
“məktəb” (lat. schola < Gr.skholes), theatre
“teatr” (lat. theatrum < Gr. theatron), verse
“şeir” (lat.versus) etc. [4].
V əsrdə german tayfalarının hücumları və
Britaniyada məskunlaşmasından sonra Qərbi-german dili kelt və latın dillərinin qarışığı
olan bir dilin təsiri ilə inkişaf etməyə başladı.
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Artıq 3 dilin qarışığından ibarət dil tezliklə
(VIII əsr) skandinaviyalıların hücumundan
sonra onların dillərinin təsiri altına düşdü,
lakin bu dil də german mənşəli olduğundan
çətinliklər az oldu. Yəni bu dövrdə ingilis
dilinin leksik layına qəbul edilmiş alınma
sözləri - tam alınma sözlər adlandırmaq olmaz.
Belə ki, bu sözlər sadəcə eyni bir dilin müxtəlif
dialektlərinin qarşılaşmasının nəticəsi idi.
Buna baxmayaraq, ingilis dilinə bu dövrdə
xeyli miqdarda skandinaviya mənşəli sözlər
keçmişdir: happy - xoşbəxt, weak - zəif, ship
- gəmi, anger - qəzəb, cake - tort, call zəng, egg - yumurta, fellow - gənc oğlan,
give - vermək, husband - ər, kick - vurmaq,
law - qanun, low - alçaq, lump - hissə, raise qaldırmaq, root - kök, score - xal, scrape sürtmək, seat - yer, skill - vərdiş, skin - dəri,
skirt - yubka, sky - səma, take - götürmək,
they (them, their) - onlar, want - istəmək,
window - pəncərə, wing - qanad, etc. [2].
XI əsrdə isə Britaniya normanların hücumuna məruz qaldı. Normanların ölkəni işğal
etməsi bu dilin də ölkədə danışılan qarışıq
german dilinə təsiri ilə nəticələndi. Fransız
dilinin qədim forması olan bu dil yerli tayfaların
dilləri ilə qarışıb anqlo-norman dilini təşkil
etdi və tədricən ölkənin yuxarı təbəqələrinin
əsas danışıq dilinə çevrildi. Fransa ilə sıx
əlaqələr getdikcə dili əsaslı şəkildə dəyişməyə
başlamışdı. Və artıq nəinki yuxarı təbəqələr,
hətta cəmiyyətin orta təbəqəsi də bu dildə
danışırdı.
2) Orta ingilis dövrü XII-XV əsrləri əhatə
edir və bu dövrün fərqləndirilməsinə səbəb
ingilis dilinin XI əsrdən başlayaraq kəskin
şəkildə dəyişməsidir.
Normanların hakimiyyətə keçməsi fransız
dilinin ölkədə çox geniş yayılması ilə nəticələndi. Mövcud olan təhsil müəssisələrində
yalnız fransız və latın dili tədris olunurdu.
Əhalinin çox hissəsini aşağı təbəqə təşkil etdiyindən və təhsilli şəxslərin azlığı yerli dilin
də dəyişmiş olsa da, hələ də işlənməsi demək
idi.
Skandinaviyalıların və fransızların təsiri
ilə nitq hissələrinin hallanması zəifləmişdi.
Kök sözlər işlədilir, dil getdikcə analitik dil
olma istiqamətində inkişaf edirdi. Əvvəlcə,
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qeyd etdiyimiz kimi, XI əsrdən etibarən
norman dili və XIII əsrdən başlayaraq fransız
dilinin Paris dialekti İngiltərədə əsasən, yuxarı
təbəqələrdə istifadə edilirdi. Ona görə də, bu
dövrdə alınma sözlər də əvvəlki illərdəkindən
fərqlənirdi [5].
Əgər latın və Skandinaviya dillərindən
əsasən, ümumişlək sözlər götürülmüşdüsə,
fransız dilindən bu tip sözlərlə yanaşı, alınan
sözlərin böyük faizini mədəniyyət, din, qanunvericilik, dövlət idarəçiliyi, feodal titulları,
hərbi terminlər, aşbazlıq və s. sahələrlə bağlı
normanların gətirdiyi və ingilislərə məlum
olmayan yeni anlayışları ifadə edən sözlər
təşkil edirdi. Beləliklə, fransız dilindən alınan
sözlər aşağıdakı sahələri əhatə edir:
Qanunvericilik: attorney - vəkil, country ölkə, court - məhkəmə, crime - cinayət, defendant - müttəhim, evidence - şahidlik ifadəsi,
government -hökumət, jail (& prison) - həbsxana, jidge - hakim, noble - alicənab, parliament - parlament, revenue - gəlir, state dövlət, tax - vergi, verdict - hökm və s.
Din və kilsə: abbot - abbat, clergy ruhani, prayer - dua, priest - keşiş, religion din, sacrament - dini ayin, saint - müqəddəs
və s.
Zadəganlıq: baron (baroness) - baron,count
(countess) - qraf, duke (düchess) - hersoq,
marquis (mar¬quess) - markiz, prince (princess) - şahzadə, viscount (viscountess) -vikont,
noble - alicənab, royal - krala məxsus və s.
(Amma king - kral, queen - kraliça, earl qraf, lord - lord, lady - ledi, knight - cəngavər
kimi sözlər ingilis dilinin öz sözləridir) [3].
Hərbi: army - ordu, artillery - artilleriya,
battle - döyüş, captain - kapitan, company şirkət, defense - müdafiə, enemy - düşmən,
navy - hərbi dəniz donanması, soldier - əsgər,
volunteer - könüllü və s.
3) Yeni ingilis dili dövrü XV əsrdən başlayaraq fərqləndirilir. Çapın kəşf olunması dil
inkişafında ən əsaslı hadisə hesab olunduğundan
ilk ingilis dilində kitabın nəşri ili (1475) ingilis
ədəbi dilinin tarixində III dövrün başlancığı
hesab olunur. 1438-ci ildə Almaniyada kəşf
olunan çap texnologiyası tezliklə Vilyam Kakston tərəfindən İngiltərədə, Londondan, çox
qısa məsafədə olan Vestministrdə tətbiq olun-
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mağa başlandı. İlk ingilis dilində çap olunan
əsər isə Kakstonun tərcümə etdiyi “Troyanın
Tarixi” əsəri oldu. O, çox az müddətdə yüzə
yaxın kitabı öz maşını vasitəsilə nəşr etdi.
Ən əsası isə o, çap etdiyi bütün əsərlər üzərində dəyişikliklər aparır, onları London dialektinə
çevirir və sözlərin düzgün yazılış formalarından
istifadə edirdi. Bu, ingilis dilinin yazılı formasının sabitləşməsi demək idi. Kakston həmçinin, London dialektində yazılmış Çoserin
Canterbury tale əsərini də nəşr etmişdi və
Çoseri ədəbi dilin yaradıcısı adlandırmışdı.
Çoserin London dialektinin inkişaf və yayılmasında xidmətləri böyük idi, ancaq o, dilin
yaradıcısı deyildi. H.S.Vayld “Müasir ingilis
dilinin tarixi” adlı əsərində yazırdı: “London
dialekti Soser olmadan da milli dilin əsasını
təşkil edəcəkdi. London mərkəz idi və iqtisadi,
siyasi, sosial faktorların təsiri bu dialekti əsas
dil kimi formalaşdırdı. Ancaq şübhəsiz ki,
yazılı ədəbiyyatın olması onun tez inkişafına
səbəb oldu”. Həmçinin Con Trevisa “Polychronicon” adlı əsərində (XIV əsr) qeyd edirdi:
“Şərqin və Qərbin əhalisi bir-birini yaxşı başa
düşürdü, Şimal və Cənubun əhalisi isə birbirini o, qədər də anlamırdı. Mərkəzdə yaşayanlar isə bütün ətrafdakıları, o cümlədən
Şimal və Cənub dialektlərini onların özlərindən
də yaxşı başa düşürdü”. Buradan aydın görünür
ki, bütün ölkə üçün ümumi dil məhz mərkəz
dialekti əsasında formalaşmalı idi [1]. Çünki,
mərkəz dialektini həm Şərq və Qərb, həm də,
Şimal və Cənub yaxşı başa düşürdü.
Yeni ingilis dili dövründə dilə ölkənin həm
daxili, həm də, xarici əlaqələrin inkişafı təsir
etdi. 1492-ci ildən Böyük Coğrafi Kəşflər
Dövrü başlandı, Britaniyanın müxtəlif ölkələrində - ən əsası isə, yeni kəşf olunmuş Amerikada koloniyalarının sayı yavaş-yavaş artdı
(XVI əsr). İngilis dili nəinki ölkə daxilində,
həm də digər ölkələrdə danışılmağa və tədris
olunmağa, dilin dərindən və düzgün öyrənilməsi üçün müxtəlif kitablar (qrammatika
kitabları və fərqli tərkiblərdə lüğətlər) nəşr
olunmağa başlandı. Öncə nəşr olunan qrammatika kitablarında müəlliflər latın dilini
tətbiq edərək, ingilis dilinin qrammatikasını
tərtib etmişdilər (Vilyam Lili). İlk Latın dilindən kənar ingilis dilinin qrammatikası isə

Con Uils tərəfindən 1653-cü ildə tərtib olundu.
Klassik əsərləri oxumaq üçün köməkçi lüğətlər də XVII əsrdən etibarən nəşr olundu. 1604cü ildə isə ingilis dilinin ilk izahlı lüğəti çap
edildi (Robert Koudrey). Lüğətlərin nəşri
ingilis ədəbi dilinin yazı normalarını müəyyənləşdirir, əhali üçün dildəki sözlərin mənalarını açıqlayırdı. XVII əsr ədəbi dilin formalaşması tarixində “düzgün yazı dövrü” adlanır
(age of correctness). Ədəbi dilin yazılı forması
normalar çərçivəsinə gec salınsa da, sonradan
onun inkişafında sabitlik dövrü başladı. Şifahi
formada isə, dəyişikliklər çox sürətlə gedirdi,
buna səbəb əhalinin müxtəlif təbəqələrinin
danışığının fərqlənməsi və başqa dillərin təsiri
idi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, XVIII
əsr milli ədəbi dilin hər 2 formasının normalarının təsdiq olunması və dilin formalaşmasının başa çatması dövrü hesab olunur.
XIX əsrdə ədəbi dilin bu 2 forması arasında
fərq nisbətən azalır; ədəbi dilin yazılı formasında xalq dilindən, dialektlərdən, hətta bəzən
qadağa qoyulmuş sözlərdən istifadə edilməyə
başlanılır. Bu təbii ki, yazılı ədəbi dili daha
da, rəngarəng və zəngin edir. Gördüyümüz
kimi, İngilis ədəbi dilinin indiki səviyyəyə
çatmasında orta ingilis dili dövrü həlledici olmuşdur. Məhz bu dövrdə ingilis dilində köklü
qrammatik və fonetik dəyişikliklər getmişdir.
Lakin, yeni ingilis dili dövründə leksik layda
gedən dəyişikliklər ingilis dilinin lüğət tərkibinin
zənginləşməsində xüsusi rol oynamışdır. Böyük
coğrafi kəşflər, elm-texnika sahəsində yeni
ixtiralar, həmçinin intibah dövrü - insan fəaliyyətinin bütün sahələrini, o cümlədən dili
əhatə etmiş və onun inkişafına səbəb olmuşdur.
Ölkələr arasında müxtəlif sahələrdə, xüsusən
də, ticarət sahəsində əlaqələrin artması yeni
mədəniyyətlərlə, yeni anlayışlarla tanışlıq yaratmış və bütün bunlar dildə öz əksini tapmışdır.
Bu dövdə ingilis dili ispan, italyan, alman,
rus, ərəb, fars və s dillərdən xeyli miqdarda
söz almışdır: [3]
İspan dilindən alınmalar - armada-armada
(hərbi flot), comrade-yoldaş, cotton-pambıq,
embargo-embarqo, guitar-gitara, lemon-limon,
mosquito-ağcaqanad, mulatto-mulat, tomatopomidor, tobacco-tütün və s.
İtalyan dilindən alınmalar - aria-ariya, duet153
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na-papaq forması, bangle-qolbağ, bungalowbir mərtəbəli ev, chintz-çit parça, jungle-cəngərlik, maharaja-feodal rütbəsi, pajamaspijama, shamroo-şampun və s.), çin (ketchup-ketçup, tea-çay), afrika (banana (via Portuguese)-banan, gorilla-qorilla, jazz-caz musiqisi, zebra-zebra, zombie-zombi (kütbeyin)
və s.) dillərdən də sözlər alınmışdır [3]. Bundan
əlavə, ingilis dilinin leksik layının zənginləşməsində onun variantlarının çox böyük
rolu olmuşdur. Onlardan ən çox yayılmışları
amerikan, kanada və avstraliya variantlarıdır.

duet, opera-opera, piano-piano, sopranosoprano (zil qadın səsi), stanza-şeir bəndi,
tempo-temp, violin-skripka, balcony-eyvan,
fresco-freska (divar naxışı), cazino-kazino,
studio-studiya, gazette (via French)-qəzet,
pantaloons-şalvar, umbrella-çətir, cappuccino-kapuçino və s.
Holland dilindən alınmalar - brandy (wine)
-konyak, cookie-peçenye, cranberry-quş üzümü, waffle-vafli, cruise-dəniz gəzintisi, dockdok (gəmi təmiri yeri), freight-fraxt, leaksızma, pump-nasos, yacht-yaxta və s.
Alman dilindən alınmalar - loafer-avara,
poodle-pudel it; noodle-əriştə, pumpernickelçovdar çörəyi, sauerkraut-kələm növü, schnitzel-yemək növü, (beer)stein-pivə növü və s.
Ərəb dilindən alınmalar- bazar- bazar, caravan- karvan, caliph-xəlifə, emir-əmir, gazelle-ceyran, giraffe-zürafə, harem-hərəm,
lute-ud (musiqi aləti), minaret-minarə, mosque-məscid, salam-salam, sirokko-sirokko
(isti külək növü), sultan-sultan, vizier- vəzir
və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində yuxarıda göstərilən dillərlə yanaşı, yapon (judoidman növü, jujitsu-döyüş və müdafiə növü,
karaoke-karaoke, kimono-geyim növü, samurai- döyüşçü, sumo-güləş növü, sushi-dəniz
yeməkləri, tsunami-qasırğa), hind (bandan-
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Annotasiya. Məqalədə ölkənin inkişaf tarixi ilə sıx əlaqəli müasir
ingilis dilinin yaranma mərhələləri müzakirə olunur. Fəthlərin
(Roma, Anglo-Sakson, Skandinaviya və Norman) dilin leksik,
fonetik və qrammatik quruluşuna təsiri göstərilir. İngilis dili german
dillərindən biridir (qərbi german qrupu). İngilis dili V-VI əsrlərdə
Keltdən məskun-laşmış Britaniyaya köç edən qədim Alman tayfalarının (Angles, Saxons və Utes) dilindən yaranmışdır. İngilis
millətinin formalaşmasında inkişaf etmiş Angles, Saxons və Utes
qəbilə ləhcələrinin qarşılıqlı əlaqəsi ərazi ləhcələrinin meydana
gəlməsinə səbəb oldu. Köhnə İngilis inkişaf dövründə İngilis dili
(7-11 əsrlər; Anglo-Saxon dili adlanır) 4 dialekt, Northumbrian,
Mercian, Wessex və Kent ilə təmsil olunur. Britaniyanın Kelt
xalqının dilindən əsasən coğrafi adlar qorunub saxlanılmışdır.

On the history of the formation and development
of the lexical structure of the English language
Abstract. The article discusses the stages of the emergence of
modern English, which is closely linked with the history of the
country's development. Conquests (Roman, Anglo-Saxon, Scandinavian and Norman) influence the lexical, phonetic and grammatical structure of the language. English is one of the Germanic
languages (West German group). English originated from the language of the ancient Germanic tribes (Angles, Saxons and Utes)
who migrated to Britain from the Celts in the V-VI centuries. The
interaction of the Angles, Saxons, and Utes tribal dialects, which
developed in the formation of the English nation, led to the
formation of territorial dialects. During the development of Old
English, English (7-11 centuries; called Anglo-Saxon) is represented
by 4 dialects, Northumbrian, Mercian, Wessex and Kent. Mainly
geographical names have been preserved in the language of the
Celtic people of Britain.

R истории становления и развития лексического состава английского языка
Aннотация. В статье рассматриваются этапы становления
современного английского языка, тесно связанные с историей
развития страны. Показано влияние завоеваний (римских,
англосаксонских, скандинавских и норманнских) на лексический, фонетический и грамматический строй языка. Известно,
что английский является одним из германских языков (западногерманская группа). Английский язык возник из языка
древних германских племен (англов, саксов и ютов), мигрировавших в Британию в V-VI веках, населенную кельтами.
Взаимодействие племенных диалектов англов, саксов и ютов,
сложившееся в формировании английской нации, привело к
образованию территориальных диалектов. В древнеанглийский
период развития английский язык (7-11 вв.; так называемый
англосаксонский язык) представлен 4 диалектами, Нортумбрийским, Мерсийским, Уэссексским и Кентским. На основе
языка кельтского народа Британии сохранились географические
названия.
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Giriş
Dünya dilləri arasında mühüm və aparıcı
mövqe tutan ingilis dili Hind Avropa dilləri
ailəsinin German dil qrupunun Qərbi German
bölməsinə aiddir. Müasir ingilis dili hazırki
səviyyəyə çatana qədər uzun tarixi bir yol
keçmişdir. Dilçilər ingilis ədəbi dilinin yaranma
tarixini 3 dövrə bölürlər: 1.Qədim ingilis dili
(Old English); 2.Orta ingilis dili ( Middle English); 3.Yeni ingilis dili (New English).
İngilis ədəbi dilinin inkişafinda leksikanın
formalaşması
1) Qədim ingilis dili dövrü V-XII əsrləri
əhatə edir və anqlo-sakson dili adlanır. Dilçilər belə hesab edirlər ki, IX əsrə qədər ümumişlək ingilis dili olmamışdır. Bunu həmin
dövrə aid əlyazmalar sübut edir. Belə ki,
Qədim ingilis dili dövrünə aid tapılan əsərlər
müxtəlif dialektlərdə yazılmışdır, lakin qərbigerman dil qrupuna aid olmaları onların
ümumi cəhətləridir. Məhz, bu əsasdan çıxış
edərək bu dövrə məxsus dialektləri 4 qrupa
bölürlər:
▪ Kent dialekti (ilk əlyazmaları VII əsrə
aiddir)
▪ Mersiya dialekti (anqların dialekti)
▪ Qərbi-sakson dialekti (ilk əlyazmaları IX
əsrə aiddir)
▪ Nozanbriya dialekti (anqların dialekti VII əsr) [5, p.52-58].
Qədim ingilis dilində yazılmış və dövrümüzə qədər gəlib çatan mətnlərin quruluşuna nəzər salsaq, görərik ki, Qədim ingilis
dilinin qrammatik quruluşu sintetikdir. Yəni
cümlə üzvləri arasında əlaqə sözlərin yeri və
köməkçi fellərlə deyil, sözlərin sonuna artırılan
şəkilçilər, bəzi hallarda isə kökdən dəyişmə
ilə (əvəzlik, sifət, fel) müəyyən olunurdu.
Ölkədə hamı tərəfindən başa düşülən və işlədilən ümumi dilin ancaq IX-X əsrlərdə Qərbi-sakson dialekti əsasında formalaşdığı təxmin
edilir.
Eyni mənşəlli dialektlərin bir-birindən
kəskin fərqlənməsi ölkədə baş vermiş və
davam edən müxtəlif tarixi proseslərin nəticəsi
idi. Britaniya adalarında German tayfalarından
çox-çox əvvəl (5 min əvvəl) keltlər məskunlaşmışdı (qallar indiki İrlandiya və Şotlandiya,
britonlar isə Uels ərazisində). Ümumilikdə,

isə dilçilər latın dilindən götürülmüş alınmaları 3 mühüm tarixi faktla əlaqələndirərək
qruplara bölürlər: Roma əsarəti (I-V əsrlər),
xristian dininin qəbulu (VI-VIII əsrlər) və
mədəniyyətin inkişafına səbəb olan intibah
dövrü (XV-XVI əsrlər). Bu dövrlərdə latın
və yunan dillərindən götürülmüş alınma sözlər
hazırda müasir ingilis dilinin leksik layında
bir sıra sferaları əhatə edir:
Gündəlik yaşayış, qida və geyimlə bağlı
sözlər: box “qutu” (Lat. buxus), paper “kağız”
(Gr. paryrus), port “liman” (Lat. portus),
street “küçə” (Lat. strata 'straight way'), wall
“divar” (Lat.vallum); butter “yağ” (Gr.butyros),
cheese “pendir” (Lat. caseum), kitchen “mətbəx” (Lat. coquina), pepper “istiot” (Lat. piper,
Gr. piped); cap “papaq” (Lat. cappa), sock
“corab” (Lat.soccus) etc [7].
Ölçü vahidləri: inch “düymə” (Lat. incia),
pound “funt” (Lat. Pondo) etc.
Heyvan, quş, bitki adları: ass “eşşək”
(Lat. asinus), camel “dəvə” (Lat. camelus <
Gr. kamelos), trout “alabalıq” (Lat. tructa),
turtle “tısbağa” (Lat. turtur); lily “zanbaq”
(Lat. lilium < Gr. leirion), palm “palma”
(Lat. ralma), pear “armud” (Lat. pirum), plant
“bitki” (Lat. planta), rose “qızılgül”(Lat. rosa
< Gr. rhodon) etc.
Dinlə bağlı sözlər: angel “mələk” (Lat.
angelus, bishop “yepiskop”(Lat. episcopus),
church “kilsə” (Lat. cyriaca), monk “keşiş”
(Lat. monachus), nun “rahibə” (Lat.nonna),
pope “papa” (Lat. papa) etc.
Elm, təhsil, ədəbiyyat və mədəniyyətlə
bağlı sözlər: chronicle “salnamə”, (Lat. chronica < Gr. khronikon), comet “komet” (Gr.cometa), crystal “büllur” (lat. crystallum < Gr.
crystallos), fiddle “skripka” (lat. vitula), grammar “qrammatika” (lat. qrammatika < Gr.
qrammatike), marble “mərmər” (lat. marmor),
part “hissə” (lat. partem), philosoph “filosof”
(lat.philosophus < Gr. philosophos), school
“məktəb” (lat. schola < Gr.skholes), theatre
“teatr” (lat. theatrum < Gr. theatron), verse
“şeir” (lat.versus) etc. [4].
V əsrdə german tayfalarının hücumları və
Britaniyada məskunlaşmasından sonra Qərbi-german dili kelt və latın dillərinin qarışığı
olan bir dilin təsiri ilə inkişaf etməyə başladı.
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Artıq 3 dilin qarışığından ibarət dil tezliklə
(VIII əsr) skandinaviyalıların hücumundan
sonra onların dillərinin təsiri altına düşdü,
lakin bu dil də german mənşəli olduğundan
çətinliklər az oldu. Yəni bu dövrdə ingilis
dilinin leksik layına qəbul edilmiş alınma
sözləri - tam alınma sözlər adlandırmaq olmaz.
Belə ki, bu sözlər sadəcə eyni bir dilin müxtəlif
dialektlərinin qarşılaşmasının nəticəsi idi.
Buna baxmayaraq, ingilis dilinə bu dövrdə
xeyli miqdarda skandinaviya mənşəli sözlər
keçmişdir: happy - xoşbəxt, weak - zəif, ship
- gəmi, anger - qəzəb, cake - tort, call zəng, egg - yumurta, fellow - gənc oğlan,
give - vermək, husband - ər, kick - vurmaq,
law - qanun, low - alçaq, lump - hissə, raise qaldırmaq, root - kök, score - xal, scrape sürtmək, seat - yer, skill - vərdiş, skin - dəri,
skirt - yubka, sky - səma, take - götürmək,
they (them, their) - onlar, want - istəmək,
window - pəncərə, wing - qanad, etc. [2].
XI əsrdə isə Britaniya normanların hücumuna məruz qaldı. Normanların ölkəni işğal
etməsi bu dilin də ölkədə danışılan qarışıq
german dilinə təsiri ilə nəticələndi. Fransız
dilinin qədim forması olan bu dil yerli tayfaların
dilləri ilə qarışıb anqlo-norman dilini təşkil
etdi və tədricən ölkənin yuxarı təbəqələrinin
əsas danışıq dilinə çevrildi. Fransa ilə sıx
əlaqələr getdikcə dili əsaslı şəkildə dəyişməyə
başlamışdı. Və artıq nəinki yuxarı təbəqələr,
hətta cəmiyyətin orta təbəqəsi də bu dildə
danışırdı.
2) Orta ingilis dövrü XII-XV əsrləri əhatə
edir və bu dövrün fərqləndirilməsinə səbəb
ingilis dilinin XI əsrdən başlayaraq kəskin
şəkildə dəyişməsidir.
Normanların hakimiyyətə keçməsi fransız
dilinin ölkədə çox geniş yayılması ilə nəticələndi. Mövcud olan təhsil müəssisələrində
yalnız fransız və latın dili tədris olunurdu.
Əhalinin çox hissəsini aşağı təbəqə təşkil etdiyindən və təhsilli şəxslərin azlığı yerli dilin
də dəyişmiş olsa da, hələ də işlənməsi demək
idi.
Skandinaviyalıların və fransızların təsiri
ilə nitq hissələrinin hallanması zəifləmişdi.
Kök sözlər işlədilir, dil getdikcə analitik dil
olma istiqamətində inkişaf edirdi. Əvvəlcə,

Filologiya
qeyd etdiyimiz kimi, XI əsrdən etibarən
norman dili və XIII əsrdən başlayaraq fransız
dilinin Paris dialekti İngiltərədə əsasən, yuxarı
təbəqələrdə istifadə edilirdi. Ona görə də, bu
dövrdə alınma sözlər də əvvəlki illərdəkindən
fərqlənirdi [5].
Əgər latın və Skandinaviya dillərindən
əsasən, ümumişlək sözlər götürülmüşdüsə,
fransız dilindən bu tip sözlərlə yanaşı, alınan
sözlərin böyük faizini mədəniyyət, din, qanunvericilik, dövlət idarəçiliyi, feodal titulları,
hərbi terminlər, aşbazlıq və s. sahələrlə bağlı
normanların gətirdiyi və ingilislərə məlum
olmayan yeni anlayışları ifadə edən sözlər
təşkil edirdi. Beləliklə, fransız dilindən alınan
sözlər aşağıdakı sahələri əhatə edir:
Qanunvericilik: attorney - vəkil, country ölkə, court - məhkəmə, crime - cinayət, defendant - müttəhim, evidence - şahidlik ifadəsi,
government -hökumət, jail (& prison) - həbsxana, jidge - hakim, noble - alicənab, parliament - parlament, revenue - gəlir, state dövlət, tax - vergi, verdict - hökm və s.
Din və kilsə: abbot - abbat, clergy ruhani, prayer - dua, priest - keşiş, religion din, sacrament - dini ayin, saint - müqəddəs
və s.
Zadəganlıq: baron (baroness) - baron,count
(countess) - qraf, duke (düchess) - hersoq,
marquis (mar¬quess) - markiz, prince (princess) - şahzadə, viscount (viscountess) -vikont,
noble - alicənab, royal - krala məxsus və s.
(Amma king - kral, queen - kraliça, earl qraf, lord - lord, lady - ledi, knight - cəngavər
kimi sözlər ingilis dilinin öz sözləridir) [3].
Hərbi: army - ordu, artillery - artilleriya,
battle - döyüş, captain - kapitan, company şirkət, defense - müdafiə, enemy - düşmən,
navy - hərbi dəniz donanması, soldier - əsgər,
volunteer - könüllü və s.
3) Yeni ingilis dili dövrü XV əsrdən başlayaraq fərqləndirilir. Çapın kəşf olunması dil
inkişafında ən əsaslı hadisə hesab olunduğundan
ilk ingilis dilində kitabın nəşri ili (1475) ingilis
ədəbi dilinin tarixində III dövrün başlancığı
hesab olunur. 1438-ci ildə Almaniyada kəşf
olunan çap texnologiyası tezliklə Vilyam Kakston tərəfindən İngiltərədə, Londondan, çox
qısa məsafədə olan Vestministrdə tətbiq olun-
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mağa başlandı. İlk ingilis dilində çap olunan
əsər isə Kakstonun tərcümə etdiyi “Troyanın
Tarixi” əsəri oldu. O, çox az müddətdə yüzə
yaxın kitabı öz maşını vasitəsilə nəşr etdi.
Ən əsası isə o, çap etdiyi bütün əsərlər üzərində dəyişikliklər aparır, onları London dialektinə
çevirir və sözlərin düzgün yazılış formalarından
istifadə edirdi. Bu, ingilis dilinin yazılı formasının sabitləşməsi demək idi. Kakston həmçinin, London dialektində yazılmış Çoserin
Canterbury tale əsərini də nəşr etmişdi və
Çoseri ədəbi dilin yaradıcısı adlandırmışdı.
Çoserin London dialektinin inkişaf və yayılmasında xidmətləri böyük idi, ancaq o, dilin
yaradıcısı deyildi. H.S.Vayld “Müasir ingilis
dilinin tarixi” adlı əsərində yazırdı: “London
dialekti Soser olmadan da milli dilin əsasını
təşkil edəcəkdi. London mərkəz idi və iqtisadi,
siyasi, sosial faktorların təsiri bu dialekti əsas
dil kimi formalaşdırdı. Ancaq şübhəsiz ki,
yazılı ədəbiyyatın olması onun tez inkişafına
səbəb oldu”. Həmçinin Con Trevisa “Polychronicon” adlı əsərində (XIV əsr) qeyd edirdi:
“Şərqin və Qərbin əhalisi bir-birini yaxşı başa
düşürdü, Şimal və Cənubun əhalisi isə birbirini o, qədər də anlamırdı. Mərkəzdə yaşayanlar isə bütün ətrafdakıları, o cümlədən
Şimal və Cənub dialektlərini onların özlərindən
də yaxşı başa düşürdü”. Buradan aydın görünür
ki, bütün ölkə üçün ümumi dil məhz mərkəz
dialekti əsasında formalaşmalı idi [1]. Çünki,
mərkəz dialektini həm Şərq və Qərb, həm də,
Şimal və Cənub yaxşı başa düşürdü.
Yeni ingilis dili dövründə dilə ölkənin həm
daxili, həm də, xarici əlaqələrin inkişafı təsir
etdi. 1492-ci ildən Böyük Coğrafi Kəşflər
Dövrü başlandı, Britaniyanın müxtəlif ölkələrində - ən əsası isə, yeni kəşf olunmuş Amerikada koloniyalarının sayı yavaş-yavaş artdı
(XVI əsr). İngilis dili nəinki ölkə daxilində,
həm də digər ölkələrdə danışılmağa və tədris
olunmağa, dilin dərindən və düzgün öyrənilməsi üçün müxtəlif kitablar (qrammatika
kitabları və fərqli tərkiblərdə lüğətlər) nəşr
olunmağa başlandı. Öncə nəşr olunan qrammatika kitablarında müəlliflər latın dilini
tətbiq edərək, ingilis dilinin qrammatikasını
tərtib etmişdilər (Vilyam Lili). İlk Latın dilindən kənar ingilis dilinin qrammatikası isə

Con Uils tərəfindən 1653-cü ildə tərtib olundu.
Klassik əsərləri oxumaq üçün köməkçi lüğətlər də XVII əsrdən etibarən nəşr olundu. 1604cü ildə isə ingilis dilinin ilk izahlı lüğəti çap
edildi (Robert Koudrey). Lüğətlərin nəşri
ingilis ədəbi dilinin yazı normalarını müəyyənləşdirir, əhali üçün dildəki sözlərin mənalarını açıqlayırdı. XVII əsr ədəbi dilin formalaşması tarixində “düzgün yazı dövrü” adlanır
(age of correctness). Ədəbi dilin yazılı forması
normalar çərçivəsinə gec salınsa da, sonradan
onun inkişafında sabitlik dövrü başladı. Şifahi
formada isə, dəyişikliklər çox sürətlə gedirdi,
buna səbəb əhalinin müxtəlif təbəqələrinin
danışığının fərqlənməsi və başqa dillərin təsiri
idi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, XVIII
əsr milli ədəbi dilin hər 2 formasının normalarının təsdiq olunması və dilin formalaşmasının başa çatması dövrü hesab olunur.
XIX əsrdə ədəbi dilin bu 2 forması arasında
fərq nisbətən azalır; ədəbi dilin yazılı formasında xalq dilindən, dialektlərdən, hətta bəzən
qadağa qoyulmuş sözlərdən istifadə edilməyə
başlanılır. Bu təbii ki, yazılı ədəbi dili daha
da, rəngarəng və zəngin edir. Gördüyümüz
kimi, İngilis ədəbi dilinin indiki səviyyəyə
çatmasında orta ingilis dili dövrü həlledici olmuşdur. Məhz bu dövrdə ingilis dilində köklü
qrammatik və fonetik dəyişikliklər getmişdir.
Lakin, yeni ingilis dili dövründə leksik layda
gedən dəyişikliklər ingilis dilinin lüğət tərkibinin
zənginləşməsində xüsusi rol oynamışdır. Böyük
coğrafi kəşflər, elm-texnika sahəsində yeni
ixtiralar, həmçinin intibah dövrü - insan fəaliyyətinin bütün sahələrini, o cümlədən dili
əhatə etmiş və onun inkişafına səbəb olmuşdur.
Ölkələr arasında müxtəlif sahələrdə, xüsusən
də, ticarət sahəsində əlaqələrin artması yeni
mədəniyyətlərlə, yeni anlayışlarla tanışlıq yaratmış və bütün bunlar dildə öz əksini tapmışdır.
Bu dövdə ingilis dili ispan, italyan, alman,
rus, ərəb, fars və s dillərdən xeyli miqdarda
söz almışdır: [3]
İspan dilindən alınmalar - armada-armada
(hərbi flot), comrade-yoldaş, cotton-pambıq,
embargo-embarqo, guitar-gitara, lemon-limon,
mosquito-ağcaqanad, mulatto-mulat, tomatopomidor, tobacco-tütün və s.
İtalyan dilindən alınmalar - aria-ariya, duet153
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na-papaq forması, bangle-qolbağ, bungalowbir mərtəbəli ev, chintz-çit parça, jungle-cəngərlik, maharaja-feodal rütbəsi, pajamaspijama, shamroo-şampun və s.), çin (ketchup-ketçup, tea-çay), afrika (banana (via Portuguese)-banan, gorilla-qorilla, jazz-caz musiqisi, zebra-zebra, zombie-zombi (kütbeyin)
və s.) dillərdən də sözlər alınmışdır [3]. Bundan
əlavə, ingilis dilinin leksik layının zənginləşməsində onun variantlarının çox böyük
rolu olmuşdur. Onlardan ən çox yayılmışları
amerikan, kanada və avstraliya variantlarıdır.

duet, opera-opera, piano-piano, sopranosoprano (zil qadın səsi), stanza-şeir bəndi,
tempo-temp, violin-skripka, balcony-eyvan,
fresco-freska (divar naxışı), cazino-kazino,
studio-studiya, gazette (via French)-qəzet,
pantaloons-şalvar, umbrella-çətir, cappuccino-kapuçino və s.
Holland dilindən alınmalar - brandy (wine)
-konyak, cookie-peçenye, cranberry-quş üzümü, waffle-vafli, cruise-dəniz gəzintisi, dockdok (gəmi təmiri yeri), freight-fraxt, leaksızma, pump-nasos, yacht-yaxta və s.
Alman dilindən alınmalar - loafer-avara,
poodle-pudel it; noodle-əriştə, pumpernickelçovdar çörəyi, sauerkraut-kələm növü, schnitzel-yemək növü, (beer)stein-pivə növü və s.
Ərəb dilindən alınmalar- bazar- bazar, caravan- karvan, caliph-xəlifə, emir-əmir, gazelle-ceyran, giraffe-zürafə, harem-hərəm,
lute-ud (musiqi aləti), minaret-minarə, mosque-məscid, salam-salam, sirokko-sirokko
(isti külək növü), sultan-sultan, vizier- vəzir
və s.
Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində yuxarıda göstərilən dillərlə yanaşı, yapon (judoidman növü, jujitsu-döyüş və müdafiə növü,
karaoke-karaoke, kimono-geyim növü, samurai- döyüşçü, sumo-güləş növü, sushi-dəniz
yeməkləri, tsunami-qasırğa), hind (bandan-
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Annotasiya. Funksional sıralar anlayışı və mühüm xassələri məlumdur. Bunun üçün ortoqonal və ortonormal funksiyalar sistemi
verilmiş, müəyyən təkliflərdən istifadə edilmişdir. Məqalədə ortonormal funksiyalar sistemində uyğun Furye sıralarına baxılmış,
maraqlı misallardan istifadə edilmişdir. Ortonormal sistem ortoqonal
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Fourier series for orthogonal and orthonormal
functions
Abstract. The concept of functional series and their important
properties are known. Because of this given a system of orthogonal
and orthonormal functions, use certain propositions has been.
Fourier series corresponding to the system of orthonormal functions
in the article reviewed, interesting examples were used. The orthonormal system is orthogonal brought into the system, accordingly
using the Fourier series and the condition of their assembly has
been.

Ряды Фурье для ортогональных и ортонормированных функций
Aннотация. Понятие функциональных рядов и их важные
свойства известны. Для этого была представлена система ортогональных и ортонормированных функций, использованы
определенные суждения. В статье рассмотрены соответствующие ряды Фурье в ортонормированной системе функций, использованы интересные примеры. Ортонормированная система
была приведена к ортогональной системе, для чего был использован ряд Фурье и условие их суммирования.

Ключевые слова:

ортогональная функция, ортонормированная функция,
ряд Фурье, ортонормированная система, линейная комбинация
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Funksional sıralar anlayışı və mühüm xassələri məlumdur.Bunun üçün ortoqonal və
ortonormal funksiyalar sistemi verilmiş, müəyyən təkliflərdən istifadə edilmişdir.
Tutaq ki, sonlu və sonsuz 𝜑0 (𝑥), 𝜑1 (𝑥), 𝜑2 (𝑥), … , 𝜑𝑛 (𝑥), … (1) funksiyalar sistemi
[𝑎, 𝑏] parçasında inteqrallanandır və eyniliklə 0 −dan fərqlidir.
Əgər aşağıdakı şərtləri ödəyirsə, onda (1) sisteminə ortoqonal funksiyalar sistemi
deyilir.
𝑏
1)∫𝑎 𝜑𝑖 (𝑥)𝜑𝑗 (𝑥)𝑑𝑥 = 0,əgər 𝑖 ≠ 𝑗(𝑖 = 1,2,3, … , 𝑗 = 1,2,3, … )
𝑏

2) ∫𝑎 𝜑𝑖2 𝑑𝑥 ≠ 0, (𝑖 = 1,2,3, … )
𝜋𝑥

𝜋𝑥

2𝜋𝑥

2𝜋𝑥

𝑛𝜋𝑥

Xüsusi
halda
1, 𝑐𝑜𝑠 𝑙 , 𝑠𝑖𝑛 , 𝑐𝑜𝑠
, 𝑠𝑖𝑛 𝑙 , … , 𝑐𝑜𝑠 𝑙 , 𝑠𝑖𝑛
𝑙
𝑙
triqonometrik sistemin [−𝑙, 𝑙] parçasında ortoqonal olduğunu göstərək.
𝑙
𝑙
𝑘𝜋𝑥
𝑘𝜋𝑥
𝑑𝑥 = ∫−𝑙 1 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝑙 𝑑𝑥 = 0 (𝑘 = 0,1,2, . . . )
∫−𝑙 1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠

𝑛𝜋𝑥
𝑙

, … (2)

sonsuz

𝑙
𝑙
𝑘𝜋𝑥
𝑚𝜋𝑥
∫−𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑙 𝑑𝑥 = 0 (𝑘 = 0,1,2, . . . ; 𝑚 = 1,2,3, … )
𝑙
𝑙
𝑘𝜋𝑥
𝑚𝜋𝑥
𝑚𝜋𝑥
0, 𝑚 ≠ 𝑘
𝑘𝜋𝑥
∫−𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝑙 𝑑𝑥 = ∫−𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝑙 𝑑𝑥 = {
𝑙, 𝑚 = 𝑘

Deməli triqonometrik sistemin ortoqonal olduğu göstərildi.
𝑚𝜋𝑥
Qeyd edək ki, 𝑙 = 𝑧 götürsək
𝑙
𝑙
𝑘𝜋𝑥
𝑚𝜋𝑥
∫−𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝑙 𝑑𝑥

𝜋
= 𝜋 ∫−𝜋 cos 𝑘𝑧
1

⋅ 𝑐𝑜𝑠𝑚𝑧𝑑𝑥

= {𝜋𝑙
𝜋

⋅ 0 = 0, 𝑚 ≠ 𝑘
⋅ 𝜋 = 𝑙, 𝑚 = 𝑘

Aşkardır ki, ixtiyarı ortoqonal sistem aşağıdakı 2 şərti ödəyir.
1) İkidən az olmayan ixtiyarı alt sistem ortoqonaldır.
2) (1) sisteminin hər bir həddini 0 −dan fərqli hər hansı ədədə vurduqda, verilmiş sistem
yenə ortoqonal olacaq.
Qeyd edək ki, iki funksiya üçün onların ortoqonal olduğunu göstərmək olar.Yəni,
𝑏
∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = 0.
İsbat etmək olar ki, əgər 𝑓(𝑥) funksiyası 𝜑1 (𝑥), 𝜑2 (𝑥), … , 𝜑𝑛 (𝑥) funksiyalarının hər
biri ilə ortoqonaldırsa, onda onların xətti kombinasiyasıda ortoqonaldır.Doğurdan da ixtiyari
𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 , … , 𝐶𝑘 ədədləri üçün
𝑏
∫𝑎 [𝐶1 𝜑1 (𝑥) + 𝐶2 𝜑2 (𝑥) + … + 𝐶𝑘 𝜑𝑘 (𝑥)] 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
𝑏

𝑏

𝑏

= 𝐶1 ∫𝑎 𝜑1 (𝑥) 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶2 ∫𝑎 𝜑2 (𝑥) 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 + … + 𝐶𝑘 ∫𝑎 𝜑𝑘 (𝑥) 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =
= 𝐶1 ⋅ 0 + 𝐶2 ⋅ 0 + … + 𝐶𝑘 ⋅ 0 = 0
Tərif: Əgər [𝑎, 𝑏] parçasında ortoqonal sistemi aşağıdakı şərti ödəyirsə, onda bu sitemə
𝑏
ortonormal sistem deyilir.∫𝑎 𝜑𝑛2 𝑑𝑥 = 1, (𝑛 = 1,2,3, … )
Qeyd edək ki, ixtiyari ortoqonal sistemi həmişə ortonormal sistemə gətirmək
𝑏
𝑏
1
olar.Yəni, ∫𝑎 𝜑𝑛2 𝑑𝑥 = ∫𝑎 𝐴2𝑛 𝜑𝑛2 𝑑𝑥 = 1 ⇔ 𝐴𝑛 =
2 𝑑𝑥
√∫𝑏 𝜑𝑛
𝑎

Tutaq ki, [𝑎, 𝑏] parçasında ortonormal sonsuz {𝜑𝑛 (𝑥)} sistemi verilmişdir. 𝐶𝑛 ixtiyari
ədədlərdir.Aşağıdakı kimi sıra düzəldək.
𝐶0 𝜑0 (𝑥) + 𝐶1 𝜑1 (𝑥) + … + 𝐶𝑛 𝜑𝑛 (𝑥) + … (1) Sual olunur. [𝑎, 𝑏] parçasında verilmiş 𝑓(𝑥)
funksiyası üçün 𝐶𝑛 əmsallarını elə seçmək olarmı ki, (1) sırası yığılan olsun.
Teorem.Əgər {𝜑𝑛 (𝑥)} ortonormal sistem [𝑎, 𝑏] parçasında 𝑓(𝑥) funksiyası müntəzəm yığılırsa,
onda 𝐶𝑛 əmsalları aşağıdakı kimi təyin olunur.
𝑏
𝑏
𝑏
𝐶0 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑0 (𝑥) 𝑑𝑥, 𝐶1 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑1 (𝑥) 𝑑𝑥, … , 𝐶𝑛 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑𝑛 (𝑥) 𝑑𝑥 (2)
İsbatı:Tutaq ki,
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𝑓(𝑥) = 𝐶0 𝜑0 (𝑥) + 𝐶1 𝜑1 (𝑥) + … + 𝐶𝑛 𝜑𝑛 (𝑥) + 𝐶𝑛−1 𝜑𝑛−1 (𝑥) … (3) sırası [𝑎, 𝑏] parçasında
𝑓(𝑥) funksiyasına müntəzəm yığılandır.(3) bərabərliyinin hər iki tərəfini 𝜑0 (𝑥) vuraq
(Müntəzəm yığılan olduğundan 𝜑0 (𝑥) məhduddur) və [𝑎, 𝑏] parçasında inteqrallayaq.
𝑏
𝑏
𝑏
∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑0(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐶0 ∫𝑎 𝜑0 (𝑥) 𝜑0 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶1 ∫𝑎 𝜑0 (𝑥) 𝜑1 (𝑥)𝑑𝑥 + … +
𝑏

𝑏

𝑏

𝐶𝑛 ∫𝑎 𝜑0 (𝑥) 𝑓𝑛 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶𝑛−1 ∫𝑎 𝜑0 (𝑥) 𝑓𝑛−1 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝐶0 ∫𝑎 𝜑02 𝑑𝑥 𝑑𝑥 = 𝐶0
𝑏

Deməli, 𝐶0 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑0 (𝑥) 𝑑𝑥. Əgər (3) bərabərliyinin hər iki tərəfini 𝜑1 (𝑥) vuraq və [𝑎, 𝑏]
parçasında inteqrallasaq alarıq.
𝑏
𝑏
𝑏
∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑1 (𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐶0 ∫𝑎 𝜑0 (𝑥) 𝜑1 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶1 ∫𝑎 𝜑1 (𝑥) 𝜑1 (𝑥)𝑑𝑥 + … +
𝑏

𝑏

𝑏

𝐶2 ∫𝑎 𝜑1 (𝑥) 𝜑2 (𝑥)𝑑𝑥 + … + 𝐶𝑛+1 ∫𝑎 𝜑1 (𝑥) 𝑓𝑛+1 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝐶1 ∫𝑎 𝜑12 𝑑𝑥 𝑑𝑥 = 𝐶1 Deməli 𝐶1 =
𝑏

∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑1 (𝑥) 𝑑𝑥.Ümumi şəkildə yazsaq, onda
𝑏

𝑏

𝑏

∫𝑎 𝑓(𝑥)𝜑𝑘 (𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐶0 ∫𝑎 𝜑0 (𝑥) 𝜑𝑛 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶1 ∫𝑎 𝜑1 (𝑥) 𝜑𝑛 (𝑥)𝑑𝑥 + … +

𝑏

𝑏

𝑏

𝐶𝑛 ∫𝑎 𝜑𝑛 (𝑥) 𝜑𝑛 (𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶𝑛+1 ∫𝑎 𝜑𝑛 (𝑥) 𝜑𝑛+1 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝐶𝑛 ∫𝑎 𝜑𝑛2 𝑑𝑥 𝑑𝑥 = 𝐶𝑛
𝑏

𝐶𝑛 ∫𝑎 𝜑𝑛2 𝑑𝑥 𝑑𝑥 = 𝐶𝑛 .
Nəticədə 𝐶0 , 𝐶1 , 𝐶2 , … 𝐶𝑛 , … (2) əmsalları tamamilə təyin olunur.
Əgər əmsalları (2) ilə təyin olunan (1) sırasına [𝑎, 𝑏] parçasında 𝑓(𝑥) funksiyası üçün
{𝜑𝑛 (𝑥)} ortoqonal sisteminə nəzərən Furye sırası deyilir.Burada 𝐶0 , 𝐶1 , 𝐶2 , … 𝐶𝑛 , … Furye
sırasının əmsallarıdır.
Qeyd edək ki, Furye sırasının yığılması üçün heçnə demək olmaz.Onda Furye sırasını formal
olaraq aşağıdakı kimi yazmaq olar.
𝑓(𝑥)~𝐶0 𝜑0 (𝑥) + 𝐶1 𝜑1 (𝑥) + … + 𝐶𝑛 𝜑𝑛 (𝑥) + …
Deməli sıranın yığılması üçün əvvəlcə zəruri şərtdən, yəni əmsallarını təyin etmək
lazımdır.
𝑥2 , − 𝜋 ≤ 𝑥 ≤ 0
[−𝜋, 𝜋]
𝑓(𝑥) = {
funksiyasının
parçasında
Furye
sırasını
𝑥,
0<𝑥≤𝜋
𝑎
𝑛𝜋𝑥
𝑛𝜋𝑥
araşdıraq.Aydındır ki, 𝑓(𝑥) = 20 + ∑∞
𝑘=1 𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝑙 + 𝑏𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑙
𝑙

1

𝑛𝜋𝑥

𝑙

1

𝑛𝜋𝑥

𝑑𝑥 , 𝑏𝑛 = 𝑙 ∫−𝑙 𝑓(𝑥)𝑠𝑖𝑛 𝑙 𝑑𝑥 burada
𝑎
əvəzləməsi aparsaq, 𝑓(𝑥) = 0 + ∑∞
𝑘=1 𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 + 𝑏𝑘 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥
𝑎𝑛 = 𝑙 ∫−𝑙 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠

𝑙

𝑛𝜋
𝑙

= 𝑘,

2

𝜋

1

1

0

1

𝜋

1

𝑎0 = 𝜋 ∫−𝜋 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝜋 ∫−𝜋 𝑥 2 𝑑𝑥 + 𝜋 ∫0 𝑥𝑑𝑥 = 𝜋 ⋅
𝜋

1

1

0

1

𝑥3
3

1 𝑥2 𝜋
𝜋2
𝜋
0
|
+𝜋⋅ 2 | = 3 +2
0
−𝜋

𝜋

2

1

𝑎𝑘 = 𝜋 ∫−𝜋 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥 = 𝜋 ∫−𝜋 𝑥 2 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥 + 𝜋 ∫0 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥 = 𝑘 2 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 + 𝜋𝑘 2 [𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 −
1]
0
2 0
2 0
1 𝑥2
1
0
2
[
𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥
|
−
[−
𝑥
𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥
=
𝑥𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥𝑑𝑥
]
=
∫
∫
∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥𝑑𝑥 ] =
𝜋 −𝜋
𝑘 −𝜋
𝜋 𝑘
𝜋
−𝜋 𝑘 −𝜋
2
𝑥
1
1
2
𝜋
1 2𝜋
1
0
0
[− 𝑘 (− 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 |
+ 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 | )] = 𝜋 [− 𝑘 (− 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘)] = 𝜋 [𝑘 2 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘] =
𝜋
−𝜋 𝑘 2
−𝜋
2
𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘
𝑘2
𝜋 1 𝜋
𝜋
1 𝜋
1 𝑥
1 1
1
2. 𝜋 ∫0 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥 = [[𝑘 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 | − 𝑘 ∫0 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 ] = [𝑘 2 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 | ]] = 𝜋𝑘 2 [𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 − 1]
𝜋
𝜋
0
0
1

1.

1

𝜋

1

0

1

1 𝜋2

𝜋

2

𝑏𝑘 = 𝜋 ∫−𝜋 𝑓(𝑥)𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥𝑑𝑥 = 𝜋 ∫−𝜋 𝑥 2 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥𝑑𝑥 + 𝜋 ∫0 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥𝑑𝑥 = 𝜋 [ 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 + 𝑘 3 (1 −
1

𝜋

2

1

𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘)] − 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 = 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 + 𝜋𝑘 3 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘) − 𝜋𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘
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2 0
1 𝜋2
0
+ ∫−𝜋 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥 ] = [ 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 +
𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 |
𝑘
𝜋 𝑘
−𝜋 𝑘
1
1 𝜋2
2
2 𝑥
0
0
[𝑘 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 |
+ 𝑘 2 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 | ]] = 𝜋 [ 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 + 𝑘 3 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘)]
𝑘
−𝜋
−𝜋
𝜋
𝜋
𝜋
1 𝜋
1
𝑥
1
1
𝑥
2. 𝜋 ∫0 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥𝑑𝑥 = 𝜋 [− 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 | − ∫0 − 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥 ] = 𝜋 [− 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 | +
0
0
𝜋
1
1 𝜋
𝜋
1
1
∫ 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥𝑑𝑥 ] = 𝜋 [− 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 + 𝑘 2 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 |0] = − 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘
𝑘 0

1.

1

0

1

∫ 𝑥 2 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥𝑑𝑥 = 𝜋 [−
𝜋 −𝜋

𝑓(𝑥) =

𝑎0
2
𝜋

𝑥2

1 𝜋2

𝜋

2

1

∞
+ ∑∞
𝑘=1 𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 + 𝑏𝑘 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 = 2 ( 3 + 2 ) + ∑𝑘=1 (𝑘 2 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 + 𝜋𝑘 2 [𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 −
2

1

1]) 𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥 + (𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘 + 𝜋𝑘 3 (1 − 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘) − 𝜋𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜋𝑘) 𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥

Məqalə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Yaqub Məmmədov
tərəfindən təqdim olunmuşdur.
Məqalə daxil olmuşdur: 2 noyabr 2020-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 7 dekabr 2020-ci il
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About life scientific activity and mathematical
view points of Nasireddin Tusi
Abstract. The artige about life scientific activity and mathematical
view points of NasireddinTusi. The are a number of works by
Nasiraddin Tusi which are specially icuportant in seientific medium.
The vollowings can be noted: ” Distortion Oqlidis”, ” Saklul
Qita”, ”Aklaqi Nasiri”, ”Javahirnama”, ”Recollections on astronomy”,
” Square of Arkmed circle”, ”About ball and silindr”, ”Explanation”,
of sinqs”, ”Rules of geometry”, ”Measures of poems”, ”About
eternity and infinity of Universe”, ”Isolation”, ”Almoqest of Putolomey”, and etc. In ” Distortion Oqlidis” is noted: If one value
measures the other once, This is equality. If it measures several
fimes without remnant this is fraction in proportion, on the
contrary it is layer if there is remnant, we measure if with another
one. If one value from two measures several times they are
rasional values. The work ”Aklagi Nasiri”was devoted to moral
and upbringing issues.

Жизнь, научная деятельность Насираддина Туси
и образцы из его математических взглядов
Aннотация. Статья посвящена жизни и научной деятельности
Насираддина Туси. В ней также рассматриваются некоторые
его математические взгляды. Насираддин Туси является
автором ряда известных произведений. Среди этих работ
можно показать «Тахрири Оглидис», «Ахлаги-Насири», «Джавахирнаме», «Астрономические воспоминания», «Геометрические правила» и др. Его нравоучительная проза под названием
«Ахлаги-Насири» рассказывает о характере человека и его
воспитании. В «Джавахирнаме» же описаны ценные материалы,
их поиск и эксплуатация. А произведение «Малият» посвящено
финансированию государственной казны и ее управлению.
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Bağdadın böyük məscidi olan Cümə məscidində yerləşən görkəmli Azərbaycan alimi
Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn əl
Həsən Nəsirəddin Tusinin qəbri üzərində bu
sözlər yazılmışdır: “Elm ölkəsinin şahı, dinin
və millətin köməkçisi, zəmanənın anası başqa
belə oğul doğmamışdır. 672-ci ilin zilhiccəsində
Bağdadda vəfat etmişdir”. Əlamətdar bir
faktdır ki, Bağdad yaxınlığında yerləşən Kərbala şəhərində Azərbaycan xalqının başqa bir
dahi oğlunun məqbərəsi yerləşir. “Nə açar
kimsə qapım badi-səbadan ğeyri...” Bu iki laməkan gövhərin cahana sığmayan təfəkkürü
müxtəlif zirvələri fəth edib, biri elm ölkəsinin
şahı adlandırılıb, biri isə şeiriyyat aləmində o
qədər uca durur ki, hətta onun poeziyasının
yeganə qüsuru qüsursuzluq hesab edilirdi.
N.Tusidən sonra Azərbaycanın tarixində nə
o, səviyyəli bir alim yaranıb, nə də Füzulidən
sonra şeir aliminin bu dərəcədə “füzun aşiqlik
istadı” olan şairi olub.
N.Tusi 1201-ci ilin fevral ayının 17-də Tus
şəhərində anadan olmuşdur. Bir neçə salnaməçinin şahidliyinə görə, onun ata-babası həmədanlı idi. Onun tərbiyəsi ilə əvvəl atası,
sonra isə dövrün məşhur alimləri məşğul olmuşdur. Çox erkən, ona mənsub olan gözəl
hafizə, müstəqil fikir, ehtiraslı bir tədqiqatçı
həvəsi nəzərə çarpdı və gənc Məhəmmədin
böyüklərin məclisində Quran ayələrini müxtəlif
şərhlərinə aid dərin mülahizələr söyləməsi
adi hal imiş.
Otuz yaşında Nəsirəddinin Kuhistan səfərindən sonra Orta və Yaxın Şərqdə böyük
şöhrət qazanmış “Əxlaqi-Nasiri” əsərini yazır.
Qədim fəlsəfənin tərbiyə nəzəriyyələri, şeir
və iqtisadiyyat üzvü vəhdət halında bu kitabda
sistemə salınmış və yeddi yüz ildən artıq bir
əxlaq dərsliyi kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir.
“Əxlaqi-Nasiri” əsərindən iki sitat götürmək
maraqlı olardı: onlardan biri təbiətin əsas qanunlarından olan materiyanın saxlama qanununa aiddir, ikincisi isə utopik sosializmin
mahiyyətini gözəl əks edir. Belə uzaqgörənlik,
həqiqətən diqqətə layiqdir.
“Əgər bir adam təbiətşunaslıq elmi ilə tanış
olsa və əgər cisimlərin halına, onların tərkibinə,
onların ziddiyyətinə diqqət yetirsə, o dərk
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edir ki, heç bir cisim yaranmır və məhv
edilmir. O, ancaq öz həcmini, tərkibini, surətini,
şəklini və keyfiyyətini dəyişir, bir maddədən
başqasına keçir, lakin qalır və dövr edir”.
“Azadlıq” şəhəri adlanan xalq şəhəri elə bir
şəhərdir ki, burdakı cəmiyyətin hər bir üzvünün
hüququ vardır: Bu şəhərin hər bir əhalisi
bərabər hüquqa malikdir. Burada heç kəs başqasından üstün tutulmur. Bu şəhərdə əhali öz
hökmdarından üstün tutulur, çünki onlar özləri
hökmdarı seçirlər. Bu şəhərdə ən yaxşı adam
o adam hesab edilir ki, o öz xalqının nəfini
qorumağa çalışır, onu öz düşmənlərindən müdafiə edir və təşəxxüsü yoxdur. Bu şəhərdə
mədəniyyət artanda hər tərəfdən adamlar
buraya axışır. Şəhər böyüyür və əhalisi artır.
Bu şəhərin öz əhalisi ilə gəlmə arasında fərq
yoxdur.
Bu əsər hazır olandan sonra Nəsirəddin
“Əlamut” qalasında “ev dustağı” kimi saxlanılır.
Bunun səbəbini tarixçilər müxtəlif cür izah
edirlər: “Əxlaqi- Nasiri”dəki müsəlman ruhanilərini qəzəbləndirən mütərəqqi fikirlər, ya
da Bağdad xəlifəsinə yazdığı qəsidə ilə bağlıdır.
Öz dövrümə baxıb elə görürəm ki,
Bəla bir üzük, mən isə üzük qaşıyam.
Belə bir şəraitdə Nəsirəddin elmlə məşğul
olmağı davam etdirir. “Şərhül işarət”də o,
yazır: Bu kitabın fəsilləri çox ağır şəraitdə
yazılmışdır. Mən bu kitabı yazdığım vaxtın
hər fəsli qəmlə, əzabverici qüvvə və hüznlə
dolu idi.
Monqollar “Əlamut”qalasını zəbt etdikdən
sonra Tusi Hülakü xanın müşaviri təyin olunur.
Marağa şəhərini özünə paytaxt seçən Hülakü
xan Tusi ilə, xüsusən, elm sahəsində məsləhətləşirdi. Bu münasibətdən istifadə edərək,
Tusi çoxdandı apardığı astronomik tədqiqatlarını Hülakü xana bildirir. O, isə cavabında
bu ulduzlar elminin nə faydası var ki, bu
qədər pul xərclənilsin? Hülakü xanı inandırmaq
məqsədilə Tusi ona təklif edir ki, heç kimin
xəbəri olmadan dağın başına bir nəfər şəxs
əlində teşt qalxsın və əlindəki teşti ordan
aşağıya buraxsın. Və belə də edirlər. Teşt yuxardan aşağıya düşdükdə çox böyük hay-küy
salır, buna görə də aşağıda qoşunda bir vahimə
və təlatüm əmələ gəlir. Elə bilirlər ki, düşmən
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qoşunu onlara hücum edir. Nasir və Hülakü
xan isə sakitcə bu hadisəni seyr edirdilər. Bu
halda nasir Hülakü xana deyir ki, görürsünüz
biz bu hadisənin səbəbinin məlum olduğuna
görə sakitik, əsgərlər isə xəbərsiz olduqlarına
görə çox narahat olmuşlar. Ona görə də “Yer
üzərində rahat yaşamaq istəyirsənsə gərək
göydə baş verən hadisələrin sirlərini biləsən”.
Bu cür sadə, lakin əyani yolla Nəsirəddin Hülakü xanı məcbur etmişdir ki, Marağa rəsədxanasının xərcini versin. Bu xərcin böyük bir
hissəsi (20 000 dinar) Bağdad xəzinəsindən
gətirilən gümüş və qızıl hesabına ödənilmişdir.
1271-ci ildə rəsədxana tam fəaliyyəti ilə işə
başlayır.Yaxın və Uzaq Şərqdə, Avropada
məşhurlaşır. Bu rəsadxanada 10-a qədər cihaz
quraşdırılmışdır ki, onlardan da beşi elmə tamamilə yeni idi. Marağa rəsədxanasında hazırlanan ulduz qlobusu hal-hazırda Drezden
(AFR) şəhərində rəsm qalareyasının riyaziyyat-fizika salonunda saxlanılır.
Amerika alimi Con Skarten yazırdı: “İnsafla
demək lazımdır ki, Şərq elmi dünya elminə
təsir etməsəydi dünya elmi çox naqis olardı”.
N.Tusinin riyaziyyata aid fikirləri “Təhriri
Öqlidis” əsərində şərh edilmişdir. Bu əsər zamanında çox məhşur olmuşdur. XIII əsrin sonunda Avropada, xüsusən İtaliya və İngiltərədə
geniş yayılmışdır. İ.Nyutonun ən çox sevdiyi
müəlliflərdən biri olan Con Vallis bu kitab
əsasında Oksford Universitetində mühazirə
oxumaqla Tusinin məhşurlaşmasında böyük
rol oynamışdır. “Təhriri Öqlids” əsərində N.
Tusi paralel xətlər, nisbətlər, ədədlər nəzəriyyəsi,
həndəsə aksiomatikası kimi riyaziyyatın bünövrəli məsələlərindən və yaradıcılıqla bəhs
etməklə yanaşı, bir çox yeni teoremlər və onların yeni isbatını vermişdir. O, riyaziyyata
yeni-yeni anlayışlar daxil edir və bunlarda
köhnə anlayışların dərk edilməsinə imkan yaradır. N.Tusiyə qədər alimlər vahidin bölünməz
olduğunu qəbul edirdilər. N.Tusiyə görə “Ədəd
vahidlərin külliyatından əmələ gələn miqdardır.
Vahidi, ədədlərin sırasında yer tutduğuna görə
vahid adlandırırlar”. Nisbətlər haqqında biliyi
genişləndirdikdə o, vahidə müəyyən nisbətlər
ölçüsü kimi, miqyas kimi baxır. Beləliklə,
Nəsirəddin hər vahidin üç xüsusiyyətə malik
olduğunu göstərir:

1.Vahid ədəddir.
2.Vahid bölünəndir.
3.Vahid miqyasdır.
Bu ən sadə görünən riyazi anlayışlar gələcəkdə yeni elmlərin yaranmasında çox mühüm
rol oynamışdır.
N.Tusi “Təhriri Öqlidis”də Pifaqor teoreminin 36 cür isbatını vermişdir. “Paralel xətlər
haqqında şübhəni aradan götürən risalə” əsəri
də elmə böyük töhfədir. Rus alimi N.Lobaçevski
paralellər nəzəriyyəsi problemini o vaxta qədər
həll edə bilməmiş və gözləmişdir ki, böyük
alim Mirzə Kazım bəy Tusinin həmin əsərini
fars dilindən rus dilinə tərcümə etsin.
N.Tusiyə qədər kəsilməz və diskret kəmiyyətlər anlayışı var idi. Ancaq bunların qarşılıqlı
münasibətləri öyrənilməmişdi və onların ziddiyyət vəhdəti nəzərdə tutulmamışdır. Bunların
qarşılıqlı əlaqəsinin mövcud olmasını ilk dəfə
olaraq N.Tusi göstərir. O özünün “Tam dördtərəfli haqqında” əsərinin başlanğıcında qeyd
edir ki, kəsilməz kəmiyyətləri ancaq diskret
kəmiyyətlər vasitəsilə və əksinə olaraq, diskret
kəmiyyətləri ancaq kəsilməz kəmiyyətlər vasitəsilə dərk etmək mümkündür. Nəsirəddin
bu sözləri yazdığı zamandan 362 il sonra
məşhur həndəsişunas Kavaleri Qalileyə yazdığı
məktubunda qeyd edirdi: “Mənə elə gəlir ki,
kəmiyyətlər prinsipi öz-özlüyündə kəsilməz
və diskret kəmiyyətlər üçün ümumidir”. Beləliklə, biz görürük ki, Kavalerinin söylədiyi
bu ideyanı Nəsirəddin hələ 362 il bundan
əvvəl demişdir.
Nəsirəddin ədəd anlayışını nisbətlər vasitəsilə inkişaf etdirir. Nəsirəddin “Təhriri Öqlidis” əsərinin 109-cu səhifəsində qeyd edir ki:
“Əgər bir kəmiyyət o birini bir dəfə ölçürsə
bu bərabərlikdir, əgər qalıqsız olaraq bir neçə
dəfə ölçürsə ölçənin ölçülənə nisbəti kəsr, tərsinə götürsək-qatdır. Əgər qalıq varsa biz onu
başqa qalıqlar vasitəsilə ölçürük. Əgər iki kəmiyyətdən biri o, birisini düz bir neçə dəfə
ölçürsə onlar rasional kəmiyyətlərdir. Əgər
bunların biri başqasına bərabər deyilsə və elə
üçüncü bir kəmiyyət yoxdur ki, bunların üçünü
də ölçsün, həmin kəmiyyətlər irrasionaldır”.
Nəsirəddinin bu sözlərini Nyutonun aşağıda
qeyd olunan sözləri ilə müqayisə edək.
Nyuton yazırdı ki: “Ədəd dedikdə, biz bir
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əsaslandırılmasında lazım olan dəyişən kəmiyyətlərin kəşfi, diferensial və inteqral hesabının kəşfi və kəsilməzliyin ciddi tərifi kimi
mühüm kəşflərin hazırlanmasında əhəmiyyətli
rol oynamışdır.
1274-cü ildə N.Tusi oğlu Əslədinlə Bağdad
şəhərinə gəlir, ordan isə Kazmeyiyə gedir.
Elə həmin il iyunun 25-də xəstəlik nəticəsində
vəfat edir və İmam Musa əl-Kazımın sərdabəsində dəfn olunur.

və ya bir neçə vahiddən düzəlmiş çoxluq
deyil, eyni cinsdən olan bir kəmiyyətin, vahid
qəbul olunmuş başqa kəmiyyətə olan mücərrəd
nisbətini başa düşürük. Ədədlər üç şəkildə
olur: tam, kəsr və irrasional. Vahidlərlə ölçülən
ədədlərə-tam ədəd, vahidin hissələrinə-kəsr,
vahidlərlə ölçülə bilməyən ədədlərə isə irrasional ədədlər deyilir”.
N.Tusi elm tarixində böyük dühalardan,
parlaq simalardan biridir. O, elmin bütün sahələri – astronomiya, riyaziyyat, fizika, triqonometriya, həndəsə, tarix, fəlsəfə, hüquq, məntiq,
ədəbiyyatşunaslıq, musiqişunaslıq, psixologiya,
təbiət, ilahiyyət elmləri ilə maraqlanmış və
bunlara aid maraqlı əsərlər yazmışdır. Qiymətli
zəka sahibi olan N.Tusi “Bəşəriyyəti elm xilas
edəcək” düşüncələri ilə yaşayıb-yaratmışdır.
Nəsirəddinin kəsilməz kəmiyyətlər nəzəriyyəsinə və ədəd haqqındakı nəzəriyyəyə aid
olan fikirləri riyaziyyatın sonrakı inkişafına
böyük təsir göstərmiş və müasir riyazi analizin
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Kompüter qrafikası fənni üzrə “Qrafik informasiyanın kodlaşdırılması
üsulları” mövzusunun tədrisinə dair
Annotasiya. Məlumdur ki, müasir mühəndis təcrübəsində çertyojların
klassik üsulla - əl ilə çəkilməsi öz aktuallığını itirməkdədir. Artıq
layihə işlərində müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarına
əsaslanan avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri geniş tətbiq
olunmaqdadır. Bu sistemin tətbiqi çertyoj-qrafiki işlərin daha
böyük sürət və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə, redaktə edilməsinə,
çoxaldılmasına, elektron formada daha çevik şəkildə ötürülməsinə,
lazım olduğu zaman təkrar-təkrar istifadə olunmasına imkan verir.
Məqalədə göstərilir ki, kompüter qrafikasının ali məktəblərdə
tədris olunması zərurəti amilə çevrilmiş və onun bir fənn kimi
tədris edilməsi təhsil standartlarına daxil edilmişdir. Kompüter
qrafikası fənni üzrə “Qrafik informasiyanın kodlaşdırılması üsulları”
mövzusunun tədrisi məsələləri nəzərdən keçirilir, bir sıra ümumiləşdirmələr aparılır.

On the teaching of the topic “The methods of
coding graphic information” on the subject of
computer graphics
Abstract. It is known that in modern engineering practice, drawing
in the classical way - by hand loses its relevance. Automated
design systems based on the capabilities of modern information
technologies are already widely used in project work. The
application of this system allows you to carry out drawing and
graphic work with greater speed and quality, edit, duplicate,
transfer it more electronically, and reuse it when necessary. The
article shows that the need to teach computer graphics in universities
has become a factor, and its teaching as a subject has been
included in educational standards. The issues of teaching the
subject "Methods of coding graphic information" on the subject
of computer graphics are considered, a number of generalizations
are made.

К преподаванию темы «Методы кодирования графической информации» по дисциплине «Компьютерная графика»
Aннотация. Известно, что в современной инженерной практике
рисование чертежей классическим способом уже потеряло
свою актуальность. Сейчас в проектной работе широко применяются автоматизированные системы проектирования, основанные на возможностях современных информационных
технологий. Применение данной системы позволяет с большей
скоростью и качеством выполнять чертежно-графические работы, редактировать, дублировать, более гибко передавать их
в электронном виде, многократно использовать при необходимости. В статье показано, что необходимость преподавания
компьютерной графики в высших учебных заведениях стала
фактором, и преподавание ее как предмета включено в образовательные стандарты. В работе рассмотрены некоторые вопросы преподавания темы «Методы кодирования графической
информации» по дисциплине «Компьютерная графика»,
сделаны некоторые обобщения.
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Kompüter qrafikasının əsasları verilənlərin
kompüterin monitorunda qrafik şəkildə təsvir
olunması XX əsrin 50-ci illərinə təsadüf edir.
Belə təsvirlərdən əsasən, elmi və hərbi tədqiqatların aparılmasında istifadə edilirdi. O,
dövrdən başlayaraq verilənlərin qrafik şəkildə
monitorda təsvir edilməsi fərdi kompüterlərin
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Proqramaparat hesablama kompleksi vasitəsilə qrafiki
təsvirin yaradılması və emalı metodlarını və
vasitələrini öyrənən xüsusi informatika sahəsi
kompüter qrafikası adlanır. Kompüter qrafikasından istifadə etməklə, çertyoj – qrafiki
işlərin tərtibi mühəndis işlərində yayılmış istiqamətlərindəndir. Hazırda müasir multimedia
proqramları fərdi kompüter qrafikası olmadan
fəaliyyət göstərmir. Qrafik proqram vasitələrinin
geniş istifadəsi zərurəti internetin inkişafı ilə
əlaqədar olaraq xüsusilə, hiss olunmağa başlamışdır. Bu işdə aparıcı rol ayrı-ayrılıqda yaradılmış milyonlarla Web səhifələrini vahid
“ümumdünya hörümçək toru”nda birləşdirən
sistemin xidmətinə məxsusdur. Cazibədar Web
səhifələri yaratmağa qoyulmuş tələbat bu
işlərlə məşğul olan dizaynerlərin imkanları
daxilindəkindən dəfələrlə çoxdur. Bununla
əlaqədar olaraq, müasir kompüter qrafikası
vasitələri elə yaradılır ki, onun imkanlarından
rəssam və dizaynerlərlə yanaşı, həvəskar olan,
amma kifayət qədər təcrübəsi olmayan şəxslər
də bu sahədə məhsuldar işləyə bilsinlər. Kompüter qrafikası ilə işləmək üçün çoxlu sayda
proqram təminatının olmasına baxmayaraq,
burada əsasən üç növdən rastr, vektor və
fraktal qrafikadan istifadə olunur. Rastr qrafikadan əsasən elektron (multimedia) və poliqrafik nəşrlərin hazırlanması zamanı istifadə
edilir. Rastr qrafikasının vasitələri ilə hazırlanan
illüstrasiyalar mürəkkəb olduğu üçün onları
nadir hallarda fərdi kompüter proqramlarından
istifadə etməklə əllə hazırlayırlar. Bu məqsədlə
əsasən, rəssam tərəfindən kağız üzərində hazırlanmış illüstrasiyalar və ya fotoşəkillər toplusundan istifadə edilir. Çox zaman hazırlanmış
fotoşəkillər skaner vasitəsilə skanerləşdirilir.
Son zamanlar rastr qrafikalarından daha səmərəli istifadə edilməsi üçün fərdi kompüterlərə
rəqəmli foto və videokameraların imkanlarından
geniş istifadə olunur. Rastr təsvirinin əsas ele-
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menti nöqtədir. Ekran təsvirində nöqtə piksel
adlanır. Fərdi kompüterin əməliyyat sisteminin
hansı qrafik rejimə uyğunlaşdırılmasından
asılı olaraq, ekranda 640x480, 1024x768 və
daha çox pikselə malik təsvirlər yerləşdirmək
mümkündür. Təsvirin həlli onun ölçüsü ilə
bilavasitə əlaqədardır. Bu parametr bir uzunluq
vahidinə düşən nöqtələrin sayı ilə (dot per inc
- dpi) ölçülür. Diaqonalı 15" olan ekranda
təsvir təqribən 28x21 sm2 ölçüdədir. 1"=25.4
mm bərabər olduğunu nəzərə alsaq monitorun
800x600 piksel rejimində işi zamanı ekran
həlli 72 dpi-yə bərabər olduğunu asanlıqla
hesablamaq olar. Çap zamanı monitorun ekran
həlli xeyli yüksək olmalıdır. Məsələn, rəngli
təsvirin poliqrafik çapı üçün ekran həlli
300x200=600000 dpi tələb olunur və yaxud
standart ölçülü (10x15 sm) fotoşəkil üzərində
tərtibat işi aparılırsa, onda ekran həlli
1500x1000=1500000 dpi olduğu aydın görünür.
Qeyd etmək lazımdır ki, ekranda bir nöqtənin
kodlaşdırılması üçün bayt istifadə edilir. Əgər
ekrandakı təsvir rənglidirsə onda, fotoşəkillər
üçün 4 Mbayt-a bərabər verilənlər massivi
tələb olur. Rastr qrafikasının aşağıdakı çatışmayan cəhətləri vardır: - Rastr təsvirinin istifadəsi zamanı əsas problem verilənlərin həcmcə
böyük olmasıdır. Məsələn, adi jurnalın iki səhifəsi ölçüsündən böyük ölçülü illüstrasiyalarla
fəal işləmək üçün 128 Mbayt və daha artıq
əməli yaddaşı olan fərdi kompüterlər tələb
olunur. Bu parametrlə yanaşı istifadə edilən
fərdi kompüterin tərkibindəki mikroprosessorun
da məhsuldarlığının yüksək olması vacibdir.
- Rastr təsvirlərinə aid olan detalların nəzərdən
keçirilməsi üçün onların böyüdülməsinin qeyri-mümkünlüyüdür. Təsvir nöqtələrdən ibarət
olduğu üçün onun böyüdülməsi təsviri təşkil
edən nöqtələrin ölçüsünün böyüməsinə gətirib
çıxarır. Nəticədə təsvirdəki əlavə detalları görmək istifadəçi üçün mümkün olmur. Bununla
yanaşı, nöqtələri böyüdülmüş illüstrasiyanın
vizual görünməsi təhrifə uğrayır və ümumilikdə,
illüstrasiya kobudlaşır. Baş verən proses rastr
qrafikasında pikselləşdirmə effekti adlanır.
Müasir dövrdə yalnız internet şəbəkələrində
rastr illüstrasiyaların tətbiqinə geniş imkan
verilir. Vektor qrafikası ilə işi həyata keçirən
proqram vasitələri isə əksinə, ilk növbədə il-
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lüstrasiyaların emalı deyil, onların yaradılması
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Belə vasitələr
reklam agentliklərində, dizayner bürolarında,
redaksiya və nəşriyyatlarda geniş istifadə
olunur. Şriftlərin və ən sadə həndəsi elementlərin tətbiqinə əsaslanan tərtibat işləri vektor
qrafikası vasitələrindən istifadə etməklə xeyli
asanlaşır. Vektor qrafikası vasitələrindən istifadə
etməklə, indiki zamanda istifadəçilər yüksək
bədii keyfiyyətlərə malik əsərlər yarada bilirlər.
Ümumilikdə, belə əsərlər istisna təşkil edirlər.
Çünki yüksək səviyyəli əsərlərin vektor qrafikası vasitələrinin köməyi ilə bədii hazırlanması
olduqca mürəkkəb prosesdir. Rastr qrafikasında
təsvirin əsas elementi nöqtə olduğu halda,
vektor qrafikasında bu rolu xətt oynayır. Bu
zaman vektor qrafikasında istifadə edilən
xəttin düz və ya əyri xətt olmasının istifadəçi
üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ümumiyyətlə,
qeyd etmək lazımdır ki, rastr qrafikasında da
xətlərdən istifadə edilir. Amma belə xətlər
ümumilikdə, nöqtələrin kombinasiyası kimi
nəzərdən keçirilir. Rastr qrafikasında xəttin
hər bir nöqtəsi üçün yaddaşın bir və ya bir
neçə xanası ayrılır. Xətti əmələ gətirən nöqtələrin rənglərinin sayı artdıqca yaddaşda onlar
üçün ayrılan xanaların sayı da mütənasib
olaraq bir o qədər artmış olur. Beləliklə, rastr
xətt uzandıqca, yaddaşda daha çox sahə tələb
olunur. Bundan fərqli olaraq vektor qrafikasında
xətt üçün tələb olunan yaddaş sahəsi xəttin
uzunluğundan asılı olmur. Xətt üzərində istənilən əməliyyatların aparılmasından asılı olmayaraq, xətt üçün ayrılmış yaddaş sahəsi
deyil, yaddaş sahəsində saxlanılan parametrlər
dəyişmiş olur. Bu zaman yaddaş sahəsindəki
xanaların sayı dəyişməz qalır. Qeyd etdik ki,
vektor qrafikasının əsas elementi xətdir. Deməli,
vektor qrafikası vasitəsi ilə əldə edilmiş vektor
illüstrasiyasında olan təsvir xətlərdən ibarətdir.
Yəni sadə obyektlər birləşərək mürəkkəb obyektləri və illüstrasiyanı əmələ gətirirlər. Belə
yanaşmaya görə, vektor qrafikasını bəzən obyektyönümlü qrafika da adlandırırlar. Qeyd
etdiyimiz kimi, vektor qrafikasının obyektləri
yaddaşda parametrlər yığımı kimi saxlanılır.
Odur ki, ekranda alınmış təsvirlər nöqtələr
toplusu şəklində çıxarılır. Buna isə əsas səbəb
ekranın sadə texnologiya əsasında hazırlan-

masıdır. Vektor qrafikasında istənilən obyekti
ekrana çıxarmazdan əvvəl kompüterin yaddaşında olan proqram ekran nöqtələrinin koordinatlarını təsvir üçün hesablayır. Obyektin
printerdə çapı zamanı da analoji hesablamalar
həyata keçirilir. Bu səbəbdən də vektor qrafikasına bəzən, hesablanan qrafika da deyirlər.
Digər obyektlər kimi, xətlərin də öz xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlərə aşağıdakıları
aid etmək olar: - xəttin forması (düz, əyri); xəttin qalınlığı; - xəttin rəngi; - xəttin qrafik
təsviri (bütöv, qırıq xətlər şəklində). Qapalı
xətlərin əmələ gətirdiyi daxili sahə rənglənmə
xassəsinə malik olur. Daxili sahəni rənglə,
naxışla doldurmaq mümkündür. Rastr və vektor
qrafikaları arasında müəyyən fərqlər vardır.
Bundan əvvəl rastr qrafikasının çatışmayan
cəhətlərini qeyd etmişdik. Vektor qrafikasında
bu çatışmamazlıqlar aradan qaldırılmışdır.
Lakin belə çatışmamazlıqların olması öz növbəsində, bədii illüstrasiyaların yaradılması zamanı yerinə yetirilən işləri xeyli mürəkkəbləşdirir. Bunları nəzərə alaraq, təcrübədə
əsasən, vektor qrafikasından, əksər hallarda
bədii kompozisiyaların yaradılması üçün deyil,
layihə-konstruktor və çertyoj işlərinin həyata
keçirilməsində, həmçinin illüstrasiyaların tərtibatında istifadə edirlər. Müəyyən edilmişdir
ki, xətt kimi sadə obyektin haqqında informasiyanın əməli yaddaşda saxlanması üçün
vektor qrafikasında cəmi səkkiz parametr tələb
olunur. Bura xəttin enini, rəngini, xarakterini
və xüsusiyyətlərini əks etdirən parametrləri
də 8 əlavə etdikdə, belə xüsusiyyətə malik
olan bir obyektin əməli yaddaşda saxlanması
üçün təxminən 20-30 baytlıq yaddaş sahəsi
kifayət edir. Deməli, minlərlə sadə obyektlərdən
əmələ gələn mürəkkəb obyektləri yaddaşda
saxlamaq üçün yüzlərlə kilobayt tutuma malik
yaddaşın olması vacibdir. Vektor qrafikasında
miqyaslaşdırma (obyektin böyüdülməsi və ya
kiçildilməsi) məsələləri asanlıqla həll olunur.
Məsələn, əgər xətt üçün 0,15 qalınlıq müəyyənləşdirilsə, şəkili kifayət qədər böyütsək
belə (və ya kiçiltsək) bu parametr dəyişməyəcəkdir. Və yaxud, çertyojun böyük və ya kiçik
ölçülü kağızda çap edilməsindən asılı olmayaraq
çertyoju əmələ gətirən xətlərin qalınlığı eyni
qalacaqdır.
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bir neçə xassəsi ilə işləmək lazım gəldiyi
üçün, həll anlayışı ilə daha çox anlaşılmazlıqlar
meydana çıxır. Bu səbəbdən də aşağıdakı anlayışları dəqiq fərqləndirmək lazım gəlir: ekran həlli; - printer həlli; - təsvirin həlli. Bu
anlayışlar müxtəlif obyektlərə aiddir. Şəklin
monitorun ekranında, kağızda və ya sərt diskdəki faylda hansı fiziki ölçüdə olmasını aydınlaşdırana qədər yuxarıda adları çəkilən həll
qaydalarının bir-biri ilə qətiyyən əlaqəsi olmur.
Ekran həlli fərdi kompüter sisteminin (monitorun və videokartın parametrlərindən asılı
olan) və əməliyyat sisteminin xassəsidir. Ekran
həlli piksellərlə ölçülür və ekranı bütünlüklə
tutan təsvirin ölçülərini müəyyənləşdirir. Təsvirin həlli məlumdursa, onun piksellə verilmiş
ölçüsünü uzunluq vahidinə, yaxud da əksinə
çevirmək istifadəçiyə çətinlik törətmir.

Vektor qrafikasının bu xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq ondan kartoqrafiyada, avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin konstruktor sistemlərində və memarlıq işlərinin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması sistemlərində
geniş istifadə edirlər. Fraktal qrafika ilə işin
proqram vasitələri, riyazi hesablamaların köməyi ilə, təsvirləri fərdi kompüterlərdə avtomatik generasiya etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fraktal bədii kompozisiyanın yaradılması üçün təkcə şəkil çəkmək və ya tərtibatla
məşğul olmaq deyil, bütün prosesi proqramlaşdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, fraktal qrafikadan çap işlərində, həmçinin elektron sənədlərin hazırlanmasında nadir hallarda istifadə
edirlər. Ondan, əsasən, fərdi kompüterlərdə
əyləncəli oyunlar üçün istifadə olunur. Qeyd
etmək lazımdır ki, fraktal qrafika da vektor
qrafikası kimi hesablanandır.
Fraktal qrafika ilə iş zamanı fərdi kompüterin
yaddaşında heç bir obyekt saxlanılmır. Burada
təsvirlər tənlik üzrə (və ya tənliklər sistemi
üzrə) qurulur. Bu səbəbdən də, istifadə edilən
düsturlardan başqa heç nəyi yaddaşda saxlamaq
tələb olunmur. Fərdi kompüterin ekranında
bir-birindən fərqli təsvirlər almaq üçün sadəcə
olaraq istifadə olunan tənliklərdəki əmsalları
dəyişdirmək kifayətdir. Fraktal qrafikanın
canlı təbiətin surətlərini modelləşdirmək qabiliyyətindən istifadə edərək istifadəçilər teztez qeyri-adi illüstrasiyaların fərdi kompüterdə
generasiya edilməsinə nail olurlar. Kompüter
qrafikasında eyni zamanda müxtəlif obyektlərin
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Annotasiya. Uzun illər idmanın insan fiziologiyasına təsiri bu sahənin mütəxəssislərini və alimlərini düşündürmüş, bu sahədə bir çox araşdırmalar aparılmış,
kitablar və elmi əsərlər çap olunmuşdur. Bu araşdırmalarda idmanda yaş xüsusiyyətləri, hərəkət vərdişlərinin mənimsənilməsi, hərəkət keyfiyyətlərinin inkişaf
mexanizmləri, məşqin səmərəlilik prinsipləri və başqa mühüm məsələlər aydınlaşdırılmağa çalışılmışdır. İdmançının uğur qazanması üçün o həm psixoloji,
həmdə fizioloji cəhətdən yaxşı hazırlıqlı olmalıdır. Bunun üçün də o məşq və
yarış prosesində orqanizmində baş verən dəyişiklikləri və bu dəyişikliklərin
mənfi və müsbət cəhətlərini dəqiq bilməli və müvafiq tədbirlər görməlidir.
Startqabağı dəyişikliklər idmançının orqanizmində gedən dəyişikliklərdən
biridir. Startqabağı vəziyyət bir neçə dəqiqədən bir neçə günədək davam edə
bilər. Bu əsasən idmançının şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır. Bu vəziyyət erkən
startqabağı vəziyyət və bilavasitə startqabağı vəziyyət olaraq iki hissəyə
bölünür. Göstərilir ki, startqabağı dəyişikliklərin mənfi təsirlərini minimuma
endirmək üçün məşqçi əlindən gələni etməli, əgər zərurət yaranarsa psixoloqa
müraciət edilməlidir. Məqalədə belə bir fikir əsaslandırılır ki, startqabağı
vəziyyət məşqin ilkin fazası olub, digər fazalara keçid xarakteri daşıdığından,
bu mərhələ düzgün qurulmadıqda məşq prosesində heç bir nailiyyət əldə etmək
mümkün olmur.

On the physiology of pre-start changes
Abstract. For many years, the impact of sport on human physiology has
puzzled experts and scientists in this field, many studies have been conducted
in this field, books and scientific works have been published. These studies
have sought to clarify the characteristics of age in sports, the acquisition of
motor skills, mechanisms for the development of motor qualities, the principles
of training effectiveness and other important issues. For an athlete to succeed,
he must be well-prepared, both psychologically and physiologically. To do this,
he must know exactly the changes that occur in the body during training and
competition, and the pros and cons of these changes, and take appropriate
action. Pre-start changes are one of the changes in an athlete's body. The prestart situation can last from a few minutes to several days. It mainly depends on
the personal qualities of the athlete. This situation is divided into two parts:
early pre-start situation and direct pre-start situation. It is stated that the coach
should do his best to minimize the negative effects of pre-start changes, and if
necessary, consult a psychologist. The article argues that the pre-start situation
is the initial phase of training, and since it is a transition to other phases, it is
impossible to achieve any success in the training process if this stage is not set
up correctly.

К физиологии предстартовых изменений
Aннотация. На протяжении многих лет влияние спорта на физиологию

человека волновало специалистов и ученых в этой области, было проведено
много исследований в этой области, изданы книги и научные труды. В
этих исследованиях были предприняты попытки прояснить возрастные
особенности в спорте, усвоение двигательных навыков, механизмы развития
двигательных качеств, принципы эффективности упражнений и другие
важные вопросы. Чтобы спортсмен добился успеха, он должен быть
хорошо подготовлен, как психологически, так и физиологически. Для
этого он должен точно знать изменения, происходящие в его организме в
процессе тренировок и соревнований, а также отрицательные и положительные стороны этих изменений и принимать соответствующие меры.
Предстартовые изменения являются одними из изменений в организме
спортсмена. Предстартовое состояние может длиться от нескольких минут
до нескольких дней. Во многом это зависит от личных качеств спортсмена.
Это состояние делится на две части: раннее предстартовое и непосредственное предстартовое состояние. Показано, что тренер должен сделать
все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия предстартовых изменений, а при необходимости обратиться к психологу. В
статье обосновывается мнение о том, что предстартное состояние является
начальной фазой упражнения и носит переходный характер к другим
фазам, при неправильном построении этого этапа невозможно добиться
каких-либо достижений в тренировочном процессе.
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Giriş
Uzun illər idmanın insan fiziologiyasına
təsiri bu sahənin mütəxəssislərini və alimlərini
düşündürmüş, bu sahədə bir çox araşdırmalar
aparılmış, kitablar və elmi əsərlər çap olunmuşdur. Bu araşdırmalarda idmanın yaş xüsusiyyətləri, hərəkət vərdişlərinin mənimsənilməsi, hərəkət keyfiyyətlərinin inkişaf mexanizmləri, məşqin səmərəlilik prinsipləri və
başqa mühüm məsələlər aydınlaşdırılmağa
çalışılmışdır. Hələ eramızdan əvvəl Hippokrat,
Sokrat, İbn Sina kimi, bir çox böyük mütəfəkkirlər idmanın insan fiziologiyasında əhəmiyyətindən bəhs etmişlər. Lakin idman fiziologiyası bir elm sahəsi kimi, XX əsrin 20ci illərindən inkişaf etməyə başlamışdır. Bunun
səbəbi onun inkişafı üçün əvvəlki illərdə yaxşı
zəminin yaradılması olmuşdur. Bununla əlaqədar bir sıra alimlərin çap etdirdikləri əsərləri
nümunə göstərmək olar.
Misal olaraq, İ.M.Seçenov 1860-cı ildə ortaya atdığı “fəal istirahət” anlayışı hazırda idmanda bərpaedici vasitə kimi istifadə edilir.
İ.M.Seçenov tərəfindən “yorulmanın təbiəti”
müəyyən qədər öyrənilsə də, bu problem günümüzdə tədqiqat obyekti kimi qalır. Yenə də
Seçenov tərəfindən yazılan “Baş beyin refleksləri” adlı əsər idman fiziologiyasının inkişafında mühüm rol oynamışdır.
İdman fiziologiyasının inkişafında başqa
bir rus alimi İ.P.Pavlovun da əsərlərinin böyük
əhəmiyyəti olmuşdur. Onun, müəllifi olduğu
“Ali sinir fəaliyyətinin təlimi” idman fiziologiyası üçün çox əhəmiyyətli olmuşdur. Bunlardan başqa, L.A.Orbeli, A.A.Krestovnikov
idman fiziologiyası sahəsində dəyərli araşdırmalar aparmışlar. Azərbaycanda idman fiziologiyasının inkişafı 1950-ci illərdən başlayır.
M.Q.Mustafayevin təşəbbüsü və təşkilatçılığı
ilə idman fiziologiyası sahəsində bir çox tədqiqatlar aparılmışdır. Professorlar T.D.Qayıbovun, S.R.Ocaqverdizadənin əsərləri idman
fiziologiyasının öyrənilməsində əsaslı rol oynamışdır. Bütün bu geniş aspektli araşdırmalara
və yazılmış elmi əsərlərə baxmayaraq, idman
fiziologiyası hələ də geniş müzakirə mövzusu
olaraq qalır. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan

Biologiya
dilində yazılmış və idman fiziologiyası sahəsində bir çox araşdırmaya əsaslanan “İdman
fiziologiyası” kitabı professor R.H.Qayıbov
tərəfindən tərtib edilmişdir. Hal-hazırda bu
kitabdan idman ixtisaslarında istifadə olunur.
Qayıbovun kitabında sadəcə olaraq, idmanın
ayrı-ayrı sahələrinin insan fiziologiyasına təsiri
göstərilməmişdir. Bu kitabda həm də, məşqin
ayrı-ayrı fazalarının insana necə təsir edəcəyi,
fazanın müddəti uzanarsa və ya azalarsa insan
orqanizminə necə təsir edəcəyi göstərilmişdir
ki, bu mövzu müasir tədqiqatçıları düşündürən
əsas məsələlərdən biridir. Məşq və yarış zamanı
idmançının fizioloji vəziyyətində kəskin dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklərin bəziləri
orqanizmin fizioloji dəyişkənliyi ilə bağlı olsa
da, bəziləri bilavasitə idmançının psixoloji
vəziyyəti ilə əlaqədar olur. Bir çox mütəxəssislərin fikrinə görə, bü dəyişikliklər müəyyən
qayda əsasında təzahür edir. Ən geniş yayılmış
və bir çox mütəxəssisin ortaq fikrinə görə, bu
bölgü aşağıdakı kimidir:
1. Startqabağı dəyişikliklər
2. Qızışma ilə əlaqədar dəyişikliklər
3. Girişmə ilə əlaqədar dəyişikliklər
4. İşlə əlaqədar dəyişikliklər
5. Yorğunluqla əlaqədar dəyişikliklər
6. Bərpa ilə əlaqədar dəyişikliklər
Bu məqalədə R.H.Qayıbovun fikirlərini
əsas götürərək əsasən, startqabağı dəyişiklikləri aydınlaşdırmağa çalışacağıq.
Startqabağı dəyişikliklər idmançıya yarışda
iştirak edəcəyi barədə xəbər verilən andan
başlayır. Startqabağı vəziyyət bir neçə dəqiqədən bir neçə günədək davam edə bilər. Bu
əsasən idmançının şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır. Bu vəziyyət iki hissəyə bölünür:
1. Erkən startqabağı vəziyyət;
2. Bilavasitə startqabağı vəziyyət.
Erkən startqabağı vəziyyət yarışdan bir
neçə gün əvvəl, startqabağı vəziyyət isə bilavasitə idmançının yarışa gəlməsi anından başlayır.
Startqabağı vəziyyət orqanizmin müxtəlif
funksional sistemlərində dəyişikliklər yaradır.
Bu dəyişikliklər tənəffüsün tezləşməsi və dərinləşməsində, ağciyər ventilyasiyasının art-
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masına, qazlar mübadiləsinin güclənməsində,
ürəyin təqəllüsünün qüvvətlənməsində, arterial
qan təzyiqinin artmasında, bədən hərarətinin
yüksəlməsində və s. özünü göstərir. Beləliklə,
işə başlamazdan əvvəl orqanizm özünü iş səviyyəsinə çatdırmağa çalışır [1, s.23].
Startqabağı vəziyyət öz təbiətinə görə reflektor xarakter daşıyır. Bu dəyişikliklərin fizioloji mexanizminin əsasını şərti reflekslər
və humoral faktorlar təşkil edir. Bu vəziyyəti
yaratmaq üçün şərti qıcıqlar baş beyin qabığına
2 yolla çatdırılır:
1. İkinci siqnal sistemi kanalı ilə (məşqçinin
sözü ilə);
2. Birinci siqnal sistemi kanalı ilə (görmə
eşitmə vasitəsilə);
Bununla əlaqədar startqabağı vəziyyətdə
ən kəskin dəyişikliklər olur. İdmançı üçün bu
dəyişikliyin kəskinliyi yarışın əhəmiyyəti ilə
əlaqədardır. Oksigen sərfi, əsas mübadilə, ağciyər ventilyasiyası startdan qabaq 2 dəfə artır.
Sprinterlərdə ürək fəaliyyətinin sıxlığı dəqiqədə
160- a çatır. Bu siptamo – adrenal sisteminin
fəaliyyətinin güclənməsi ilə əlaqədardır. Bu
sistemin fəallığının artması qanda adrenalin
və noradrenalinin çoxalması ilə izah olunur
[4, s.40]. Bunların təsiri nəticəsində qlikogenin
qaraciyərdə parçalanması sürətlənir. Bu səbəbdən də qanda qlükozanın miqdarı artır.
Bəzən startqabağı dəyişikliklər qarşıdakı işlə
bağlı olur. Məsələn, məsafə qısa olduqca ürək
təqəllübünün sıxlığı daha çox artır [5, s.57].
Orta məsafəyə qaçışdan əvvəl ürəyin sistolik
həcmi artır. Beləliklə, startqabağı dəyişikliklərin
xüsusiyyəti idmançının iş qabiliyyətini təmin
edir. Lakin, demək olmaz ki, startqabağı dəyişikliklər hər dəfə müsbət olur, yəni bu, fiziki
iş qabiliyyətini artırır. Bu baxımdan startqabağı
vəziyyətin üç forması var:
1. “Döyüşə hazır” vəziyyəti. Burada startqabağı həyəcanın səviyyəsi qaydada olur ki,
bu da idmançıya kömək edir;
2. “Startqabağı həyəcan vəziyyəti”. Bu zaman kəskin oyanma müşahidə olunur. Bu isə
həm yaxşı, həm də pis nəticələrə gətirib çıxara
bilər;
3. “Startqabağı düşgünlük”. Bu hal həddən

artıq və uzun müddətli startqabağı oyanmanın
nəticəsidir. Ola bilər ki, belə oyanma yarışqabağı tormozlanmaya gətirib çıxarsın [1, s.25].
Bu dəyişikliklərin əmələ gəlməsi aşağıdakılardan asılıdır:
1. İdmançının hazırlıq səviyyəsindən;
2. İdmançının yarış təcrübəsindən;
3. İdmançının məşq səviyyəsindən;
4. İdmançı üçün yarışın əhəmiyyətindən;
5. İdmançının fərdi xüsusiyyətindən (ali
sinir fəaliyyətinin tipindən)
Startqabağı dəyişiklikləri nizamlamaq üçün
məşqçinin səyi lazımdır. Qızışdırıcı fiziki hərəkətlər startqabağı halı yaxşılaşdıra bilər.
Bundan əlavə, əgər ehtiyac olarsa idmançı
peşəkar mütəxəssisdən psixoloji dəstək almalıdır.
Startqabağı dəyişikliklər uğurla idarə olunduqdan sonrakı keçilən faza “qızışma ilə əlaqədar dəyişikliklər”dir.
Nəticə
İdmançının və ya məşqə təzə başlamış olan
insanın uğur əldə etməsi və ən əsası orqanizminə zərər vurmadan məşq prosesinə yekin
vurması üçün startqabağı dəyişikliklərin nə
dərəcədə əhəmiyyətli olduğu görünür. Startqabağı dəyişikliklərin fiziologiyasını bilmək
sadəcə idmançıya və məşqçisinə deyil, idman
dərsini tədris edən hər bir müəllim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Çünki, yuxarıda göstərilən
qaydalara tam riayət olunmasa idman sağlamlıq
yox, bərpası çox çətin, bəzi hallarda isə mümkünsüz zədələnmələrə gətirib çıxara bilər.
Buna görə də məşqə və ya idman dərsinə başlamazdan əvvəl mütləq şəkildə idman fiziologiyasının ən zəruri bölmələri öyrənilməlidir.
Qoy idman bizə sağlamlıq gətirsin.
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D vitamininin insan orqanizmi
üçün əhəmiyyətinə dair
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Annotasiya. Məqalədə tibb sahəsində müasir dövrdə aparılmış
tədqiqatlara və diaqnostik müayinə üsullarına diqqət yetirilir. Bir
sıra yeniliklər, şəxsi müşahidə və təhlillər əsasında D vitaminin
orqanizm üçün əhəmiyyəti, orqan və sistemlərə təsiri öyrənilməklə
yanaşı yaşdan və cinsdən asılı olmayaraq defisiti aktual olduğu
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On the importance of Vitamin D for
human body
Abstract. The article focuses on conducted researches and
diagnostic examining methods in modern time in the medical
field. Based on a number of innovations, personal observations
and analysis, the importance of vitamin D for the body, its effects
on organs and systems is studied, as well as it is noted that the deficiency is relevant, regardless of age and gender.
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О значении витамина D для организма
человека
Aннотация. В статье основное внимание уделяется современным исследованиям в области медицины и методам диагностического обследования. На основе ряда новшеств, личных
наблюдений и анализов изучается значение витамина D для
организма, его влияние на органы и системы, а также отмечается,
что дефицит актуален независимо от возраста и пола.

Ключевые слова:

витамин D, гиповитаминоз,
профилактика, болезни
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D vitamini (кalsiferol) – orqanizmin normal
fəaliyyətini təmin edən vitaminlərdən biridir.
Kalsium və fosfat mübadiləsi başda olmaqla
bir-çox proseslərdə iştirak edir. Mütəxəssislər
D vitamininin diş və sümüklərin inkişafında
çox vacib olduğunu xüsusilə qeyd edirlər. D
vitaminin əsas mənbəyi günəşdir. D vitaminin
95% günəş işıqlarının təsirindən dəridə sintez
olunur. Çox az miqdarda təbii qidaların tərkibində bu vitamin vardır. Bunlar arasında D
vitamini ilə zəngin olan yağlı balıqlar və yumurta sarısını xüsusilə qeyd etmək olar. Yay
aylarında günəşli havalarda bu vitaminə tələbat
fərdi xarakter daşıyır, dərinin rəngindən və
bədəndə yağın miqdarından asılıdır. Vitamin
D sintezi üçün dəri rəngi ilə yanaşı, günəş
işıqlarının təsirinə məruz qalan dəri sahəsi də
vacibdir. Qanda vitamin D-nin miqdarının
yüksəlməsi üçün bədən sahəsinin ən az 20%
günəş işığı görməlidir. Xüsusən, ovuclar, kürək
və çiyin nahiyəsi açıq olaraq dəriyə birbaşa
günəş şüası dəyməlidir. Geyinib gün altında
gəzməyin faydası yoxdur. Ən yaxşı üsul günəş
altında oturaraq, ovucları günəşə doğru açıb
15 dəqiqə ovuclara gün işığının düşməsini
təmin etməkdir. Bunun üçün ən yaxşı saat
11:00-15:00 arasıdır.
Şərq ölkələrində İslam qanunlarına görə
yeniyetmə qızlar arasında qapalı geyimə görə
D vitamin çatışmazlığı və defisiti daha çox
rast gəlinir.
Son zamanlar vitamin D defisiti Dünya
Səhiyyə sistemi üçün ciddi problem yaradır.
Vaxtında müalicə olunmadıqda ürək-damar
sistemi xəstəlikləri və onkoloji xəstəliklər
riskini artırır.
Ölkəmizin günəşlə zəngin olmasına baxmayaraq, əhali arasında xüsusilə körpələrdə,
yeniyetməlik dövründə olan uşaqlarda və hamilə qadınlarda D vitamini çatışmazlığı müsahidə olunur. Son illərdə D vitamininin profilaktik qəbulu bir çox ölkədə əsas sağlamlıq
meyarlarından birinə çevrilmişdir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə D vitamin çatışmazlığı
və raxit xəstəliyi hər zaman aktual olan sağlamlıq problemidir. ABŞ və Avropa ölkələrində
uşaqlar arasında, xüsusilə bəzi etnik qruplarda
raxit xəstəliyinə rastgəlmə tezliyinin artması
bu problem yenidən aktuallaşdırmışdır. Sə-
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hiyyədə olan inkişaflara və həkimlərin uşaqlara
profilaktik olaraq D vitaminin istifadəsini
məsləhət görmələrinə baxmayaraq, hələ də 03 yaş qrupu uşaqlar arasında 6% hallarda raxitlik müşahidə edilir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, D vitamini çatışmazlığında uşaq
aktiv raxit xəstəsi olmasa belə, başqa zərərli
nəticələri də görülə bilər.
Vitamin D bədənimizdə bir çox mühüm
vəzifələrə görə məsuliyyət daşıyır. Bu, məsələn,
immun sistemimizin düzgün işləməsi üçün
əvəzolunmaz biofaktordur! D vitamininin daha
bir əsas vəzifəsi bədənimizdə kalsiumun tənzimlənməsidir ki, bunu da onun “xolekalsiferol”
elmi adı göstərir. O, pəhrizdən kalsiumun sorulması və istifadəsini tənzimləyir. Vitamin D
çox az olduqda, kalsium kafi miqdarda bağırsaq
divarlarından qana daxil olmur və qida ilə
təmin edilən kalsium miqdarından asılı olmayaraq kalsium səviyyəsi azalır. Yüksək dozalarda kalsium da passiv şəkildə qana çata
bilər, yəni D vitamininin köməyi olmadan, bu
yalnız cüzi miqdarda baş verir. Xüsusilə, körpələr və təzə yeriməyə başlayan uşaqlarda bu
kritik ola bilər, çünki onların böyüyən sümüklərinə çoxlu kalsium daxil olmalıdır. Buna
görə D vitaminini çox vaxt onlara raxitin qarşısının alınması tədbiri kimi təyin edirlər. Bu
xəstəlikdə – onu həmçinin “sümüklərin yumşalması” adlandırırlar - sümüklərə kalsium
lazım olur, çünki nəticədə onların minerallaşması pozulur, bu da ətrafların qısalmasına və
əyilməsinə gətirib çıxarır. Buna baxmayaraq,
D vitamini çatışmazlığı osteoporoz kimi yaş
xəstəliklərinin də artmasına səbəb ola bilər.
Araşdırmalara görə D vitamini çatışmazlığı
sadəcə sümük əriməsi riskini 3 dəfə artırır,
eyni zamanda sümük ağrılarına da səbəb olur.
Bel ağrısından əziyyət çəkənlərin 80%-də D
vitamini çatışmazlığı vardır.
Hər birimiz yay aylarında D vitamini ehtiyacımızın 95%-ni günəşdən alırıq. Böyüklər
kimi uşaqlar da payız və qış aylarında açıq
havada az vaxt keçirdiyindən D vitamini çatışmazlığı baş verir. D vitamini çatışmazlığı
sadəcə sümüklərə təsir etmir. Qandakı kalsium
və fosforun normal hüdudlarda qalmasını
təmin edir. Allergik xəstəliklər, xərçəng, metabolic sindrom və ürək xəstəliklərinin D vi-
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tamini çatışmazlığı ilə olan əlaqəsi araşdırmalarla sübut olunub. Uşaqların yeniyetmələrə
nisbətən D vitamini ehtiyacı daha çoxdur. Sümükləri və dişləri gücləndirən D vitamini
uşaqlıq çağında yetərincə alınmazsa, bu D hipovitaminozuna gətirib çıxara bilər. Sosial iqtisadi vəziyyətin aşağı olması, düzgün aparılmayan pəhrizlər, bəzən yeniyetmələrin düzgün
qidalanmaması da D vitamininin çatışmazlığına
gətirib çıxarır.
D vitamini çatışmazlığı riski daşıyan qrupa
bu insanlar daxildir:
- tünd dərisi olanlar (tünd dəri D vitaminini
az və zəif sintez edir);
- hamiləlik və laktasiya dövründə;
- yaşlı insanlar (50 yaşdan sonra);
- ofis və yeraltı şəraitdə işləyən insanlar
(gündüzlər qapalı otaqda olanlar);
- gecə növbəsində işləyənlər (gündüzlər
yatırlar);
- uşaqlar.
D vitamini çatışmazlığının əlamətləri:
1. ürək -damar problemləri, xüsusən yaşlı
insanlarda;
2. tez-tez xəstələnmək, infeksiyalar və immunitet zəifliyi;
D vitamini immun sistemin normal fəaliyyəti üçün çox vacibdir. Bu vitamin immun
hüceyrələrinə çatmadıqda infeksiyalara qarşı
dözümsüzlük yaranır, orqanizmin müdafiə
funksiyası zəifləyir.
3. depressiya, əhvalın pis olması, stress;
Vitamin D beyində serotoninin miqdarını
tənzimləyir. Ona görə depressiyada olan insanlara Günəşdə çox olmaq məsləhət görülür.
Ona görə soyuq aylarda insanlar daha süst,
halsız və əhvalsız olur.
4. daimi yorğunluq, gücsüzlük;
Vitamin D orqanizmdə qidanın enerjiyə
çevrilməsi prosesini təşkil edir. Əgər insan
daim enerjisizdirsə, o deməkdir ki, D vitamin
əskikliyi var.
5. zəif sümük və əzələlər;
Təsadüfi deyil ki, raxit xəstəliyinin birinci

dərmanı günəşdir. D vitamin sümüklərdə kalsium və fosfatların tənzimləməsini təşkil edir.
Vitamin D çatışmadıqda artıq orta yaşlardan
osteomielit, sümük əriməsi başlayır. 50 yaşdan
yuxarı insanlarda bel, çanaq, diz ağrıları artır.
O cümlədən əzələlər zəif, ağrılıdırsa, o zaman
əzələ funksiyasını təmin edən D vitamin əskikliyindən şübhələnmək lazımdır.
6. qanda şəkərin dəyişməsi;
Qanda şəkərin həm az, həm çox olması da
D vitamin əskikliyinin səbəbindən ola bilər.
7. piylənmə;
Əgər bədən çəkisinin indeksi 30-u aşırsa,
o zaman avtomatik olaraq D itamin əskikliyi
yaranacaq. Çünki vitamin qandan piy hüceyrələri vasitəsilə qovulur. Nə qədər çox piy
varsa, o qədər də vitamin əskiliyi olacaq.
8. digər əlamətlərə diqqət:
Yuxululuq və ya yuxusuzluq, dişlərin çürüməsi, dırnaqların laylanması, qırılması, görmənin zəifləməsi, iştahanın olmaması, gecələr
qıcolmalar.
Bu əlamətlərdən bir neçəsi varsa, o zaman
qandan vitamin D analizi verərək dəqiq diaqnoz
qoymaq mümkündür. Əgər çatışmazlıq meydana çıxarsa bunun üçün orqanizmə əlavə Vitamin D qəbulu olmalıdır. Amma bu vitaminin
preparatlarını özbaşına olaraq alıb qəbul etmək
də olmaz. Çünki əgər vitamin D dozadan artıq
olarsa, onun yaradacağı fəsadlar daha ağır
ola bilər.
1.
2.
3.
4.
5.
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Naxçıvan diyarının dəmir dövrünə
aid muncuq, qol və boyun bəzək
əşyalarının bədii xüsusiyyətləri
Annotasiya. Dəmir dövrünə aid dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri
arxeoloji material kimi müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilmişdir.
Lakin onlara sənətşünaslıq baxımından yanaşılmamışdır. Məqalədə
dəmir dövrünə aid Naxçıvan diyarının bəzək əşyalarına incəsənət
nümunəsi kimi yanaşılmış, forma və bədii xüsusiyyətlərinə görə
tiplərə bölünmüşdür. Bəzək əşyalarına estetik görkəm verilməsi
üçün onlar müxtəlif formalarda hazılanmış, onların üzərinə balıqqulağı və müxtəlif materiallardan düzəldilmiş muncuqlar taxılmışdır.
Bəzək əşyaları həm də dini inamlarla bağlı olmuşdur. Bəzək
əşyaları göstərir ki, ilan kultu bu diyarın qədim sakinlərinin inamlarında geniş yer almışdır.

Artistic features of iron age beads, arms and
neck orders of Nakhchivan country
Abstract. Examples of decorative-applied art of the Iron Age
have been studied by various researchers as archeological material.
However, they were not approached from the point of view of art
criticism. The article treats the ornaments of the Nakhchivan
region of the Iron Age as an example of art and divides them into
types according to their form and artistic features. To give the ornaments an aesthetic appearance, they are made in different
shapes, with shells and beads made of different materials. Ornaments
were also associated with religious beliefs. The ornaments show
that the cult of the snake was widespread in the beliefs of the
ancient inhabitants of this land.

Художественные особенности украшений из
бисера для рук и шеи, относящихся к железному веку нахчыванского края
Aннотация. Образцы декоративно-прикладного искусства
железного века изучались различными исследователями как
археологический материал. Но к ним не относились с точки
зрения искусствоведения. В статье рассматриваются украшения
Нахчыванского края, относящиеся к железному веку, как образцы искусства, разделенные по форме и художественным
особенностям на типы. Для придания украшениям эстетического
вида их изготовляли разной формы, на них прикрепляли ракушки и бусы из различных материалов. Украшения также
были связаны с религиозными убеждениями. Украшения свидетельствуют о том, что культ змеи широко использовался в
верованиях древних жителей этой земли.
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Naxçıvan diyarının dəmir dövrünə aid muncuq,
qol və boyun bəzək
z əşyalarının bədii xüsusiyyətləri

Naxçıvan diyarının qədim sakinlərinin
metal ilə tanışlığı enolit dövründən başlayır.
Lakin sonrakı dövrlərdə tunc və dəmir istehsalı
texnologiyasının mənimsənilməsi, metal əşyalarının hazırlanmasında çevriliş etdi. Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış dəmir dövrünə
aid sənətkarlıq nümunələri Naxçıvan diyarında
bəzək əşyaları istehsalı texnologiyasının təkmilləşdiyini göstərir.
Naxçıvanın arxeoloji abidələrində əldə olunan maddi-mədəniyyət nümunələrinin bir hissəsini bəzək əşyaları təşkil edir. Naxçıvan diyarının qədim sakinlərinin müxtəlif muncuqlarla
qarşılıqlı tətbiqindən hazırladığı bəzək əşyalarını
istifadə qaydasına görə 5 qrupa (baş, boyun
və ya sinə, qol, ayaq və geyim bəzəkləri) bölmək olar. Daha əvvəl bəzək əşyaları arxeoloqlar
tərəfindən tədqiqata cəlb olunmuşdur. Dəmir
dövrünə aid bəzək əşyaları məqalədə dekorativ-tətbiqi sənət nümunəsi kimi tiplərə ayrılmışdır.
Bəzək əşyaları içərisində ən çox əldə olunan
maddi mədəniyyət nümunələrindən biri muncuqlardır. Qədim Azərbaycan əhalisi arasında
baş, boyun, qulaq və əl bəzək əşyalarının
estetik görkəmini, məna yükünü artırmaq üçün
muncuqlardan geniş şəkildə istifadə edilmişdir.
Dəmir dövrünə aid Naxçıvanın arxeoloji abidələrindən əldə olunmuş muncuqlar əqiqdən,
pastadan, dentaliumdan, firuzədən, şüşədən,
sürmədən, tuncdan, daş və dəmirdən hazırlanmışdır. Onların forması isə əsasən silindr,
disk, şar şəklində hazırlanmışdır.
Muncuqlar hazırlanarkən onların formaları
ilə yanaşı, üzərinin naxışına da diqqət yetirilmişdir. Muncuqların böyük bir hissəsi naxışsız
və bir hissəsi isə naxışlıdır. Naxışlama zamanı
isə cızma və deşik açma üsullarından istifadə
olunmuşdur. Dəmyələr nekropolundan tuncdan,
şüşədən və aqatdan hazırlanmış muncuqlar
əldə edilmişdir. Aqatdan hazırlanmış silindr
formalı muncuğun üzərinə qoşa xətlərlə yaradılmış romblar işlənmiş və muncuğun səthi
hamardır [3, şəkil 1]. Muncuqlar üzərindəki
naxışlar onları bəzəməklə yanaşı, müəyyən
dini inamlarla da bağlı olmuşur [5, s.261].
Qeyd edək ki, romb naxışı bəhs olunan dövrdə
və əvvəlki dövrlərdə saxsı qabların bəzədilməsində də ən çox istifadə olunan naxışdır.

Boyun bəzəklərinə aid olan boyunbağılar
Naxçıvanın Mərdangöl, Dəmyələr, Boyəhməd,
Culfa və b. abidələrindən aşkar olunmuşdur.
Boyunbağıların estetik görünüşünün zənginləşdirilməsində muncuqların və balıqqulağının
xüsusi rolu olmuşdur. Boyunbağıları forma
və xüsusiyyətlərinə görə 3 tipə bölmək olar.
Birinci tipə sadə formalı, en kəsiyi dairəvi
olan və üzərində əqiqdən, pastadan muncuqlar
və balıqqulağı düzülmüş boyunbağılar daxildir.
Dəmyələr nekropolunda bu tipə aid boyunbağı
aşkar olunmudur. Boyubağının mərkəzində
slindirə bənzər, digərlərindən böyük muncuq,
bir tərəfində 25, digər tərəfində isə 30 muncuq
düzülmüşdür (şəkil 3). İkinci tip boyunbağılar
tuncdan hazırlanmışdır. Tunc məftil burulmuş
və ucları yastılanaraq geriyə qatlanmış və bəzilərinin üzərinə muncuqlar taxılmışdır. Dəmyələr nekropolundan aşkar olunmuş bu tipə
aid boyunbağının birinin üzəri muncuqlar, digərinin isə üzəri cızma xətlərlə bəzədilmişdir.
Üçüncü tipə isə ilan başlıqlı boyunbağılar daxildir. Qızılburun nekropoluna aid boyunbağı
bu tipə aiddir [7, s.111, şəkil 1].
Dairəvi lövhələr Naxçıvanda iki nümunə
ilə təmsil olunur. Vəli Baxşəliyev bu bəzək
əşyasının həm sinə, həm də boyun bəzəyi
kimi istifadə olunduğu fikrindədir [2, s.144].
Birinci asmanın kənarları üçbucaqlarla, ikinci
asmanın kənarları isə dairəvi formada düzülmüş
nöqtələrlə naxışlanmışdır.
Arxeoloji abidələrdən əldə olunmuş bəzək
əşyalarının bir hissəsini də qol bəzəkləri təşkil
edir. Bunların arasında qəbir abidələrindən
aşkar olunmuş üzüklər xüsusi yer tutur. Üzüklər
iki üsulla hazırlanmışdır. Birincilər, döymə
üsulu ilə alınan və kəsikdə dairəvi (və ya
dördbucaqlı) olan məftildən hazırlanmışdır.
Digər üzüklər isə, tökmə üsulu ilə hazırlanıb.
Muncuqlutəpə nekropollarında iki ədəd gümüş
üzük də tapılmışıdır. Onların çəkisi 0,6 və 3,6
qram ağırlığındadır və tərkiblərində mis çoxluq
təşkil edir [1, s.179].
Üzüklər də formalarına görə dörd tipə bölünür. Birinci tipə en kəsiyi dairəvi (dördbucaqlı) olub, ucları bitişik, azacıq aralı və birbirinin üstünə qoyulmuş üzüklər daxildir. Belə
üzüklərə Kolanı, Boyəhməd, Dəmyələr və b.
nekropollarda çox sayda rast gəlinmişdir. Belə
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isə cızma üsulu ilə təsvirlər işlənmişdir. Tədqiqatçı V.Baxşəliyev I minillikdə möhür üzüklərin Azərbaycanda geniş yayıldığını qeyd
edir [3, s.142].
Qəbirlərdən əldə olunmuş tunc qol bəzəyinin
ikincisi də bilərziklərdir. Dəmir dövrünə aid
bilərzikləri öz estetik formalarına görə 4 tipə
bölmək olar. Birinci tipə sadə formalı olub,
en kəsiyində dairəvi olub üstü hamardır. Bilərziklərin ucları bəzi hallarda birləşik, bir-birinin
üstündə və ya aralı olur (şəkil 1).
İkinici tipə ucları sırğalarda olduğu kimi
ilan başı formasında olan bilərziklər aiddir.
Bu cür bilərziklərin də ucları bəzi hallarda
uc-uca və ya bir-birinin üstündədir. İlan başlı
qolbaqlar ən çox Naxçıvan və Gədəbəydə
aşkar olunmuşdur [3, s.141]. I Şahtaxtı nekropolunda iki ədəd ilan başlı qolbaq aşkar
olunmuşdur [1, foto 57].
Üçüncü tip bilərziklər tunc lentdən hazırlanmışdır. Bu bilərziklərin ucları geriyə qatlanmış şəkildədir. Bu tip bilərziklərə nümunə
olaraq Kolanı nekropolundan aşkar olunmuş
bilərziyi göstərə bilərik [2, şəkil 55].
Dördüncü tipə aid bilərziklərin üstü gözəl
naxışlı və kiçik yarımkürə şəklində çıxıntılar
ilə bəzədilmişdir. II Qarabaglar nekropolu və
Qızılburundan bu tip bilərziklər aşkar olunmuşdur.

üzüklərin bəzisinin üstü dilikli, bəzisinin isə
üzü hamardır.
İkinci tipə tunc məftildən burulub spiral
şəklinə salınaraq alınan üzüklər daxildir. Kolanı
nekropolundan [2, şəkil 56] və Dəmyələr nekropolundan [3, şəkil 2] belə üzüklər tapılmışdır.
Buradan tapılan üzüklər bir neçə dəfə burularaq
spiral şəkilinə salınmışdır. Bu da üzüyə estetik
görünüş vermişdir. Belə üzüklər Gədəbəyin,
Xaçbulağın son tunc abidələrindən də məlumdur [4, s.142].
Üçüncü qrupa birləşmə hissəsinə əqiq muncuqlar taxılmış üzüklər aiddir. Muncuqlutəpə
nekropolunun 8-ci qəbrindən 18 ədəd belə
üzük aşkar olunmuşdur [3, s.142]. Dəmyələr
nekropolunun 2-ci qəbrindən də aqat muncuq
keçirilmiş üzüklər əldə edilmişdir (şəkil 2).
Bu qrupa aid üzüklərin də bəzisinin üzəri
hamar, bəzilərinin ki, isə diliklidir. Ehtimal
etmək olar ki, üzüklərdəki muncaqlar, sırğalar
və boyunbağıdakı muncuqlarla eyni mahiyyət
daşıyır.
Dördüncü qrupun üzüklərinə isə möhür
üzüklər daxildir. Muncuqlutəpə nekropolunun
4-cü qəbrindən əldə olunan tunc möhür üzüyün
diametri 2,1-2,6 sm-dir. Digər tunc möhür
üzükləri fraqmentləri Mərdangöl nekropolunun
9-cu qəbirində aşkar edilmişdir. Belə üzüklər
əsasən tökmə üsulu ilə hazırlanmış, üstünə
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Naxçıvan diyarının dəmir dövrünə aid muncuq,
qol və boyun bəzək
z əşyalarının bədii xüsusiyyətləri

təbəqələr arasında sosial bərabərsizliyi, insanların həyat və məişət tərzlərini, yerli və
etnik özünəməxsusluğu, türk xalqları arasındakı
genetik əlaqələri və s. özündə əks etdirir. Əldə
olunan bəzək əşyalarının mütənasibliyi, müxtəlif formaları, günümüzə kimi hamar qalması
qədim dövr metallurgiyasının və sənətkarlığının
inkişafını da göstərir.

Bəzi tədqiqatçılar tökmə qolbaqlarını yalnız
bəzək əşyası hesab etməyərək, onlardan pul
vahidi kimi istifadə olunduğunu da göstərirlər.
İndiki Ermənistanda Lalvardan tapılan 8 ədəd
qolbağın hər biri 560 qramdır [1, s.170].
Cənubi Qafqazda ən ağır tunc əşya Gürcüstanda
Kvişardan tapılıb, ağırlığı 2 kq 728 qramdır.
Göründüyü kimi, metal əşyalar içərisində
xeyli sayda ilan formalı bəzək əşyası mövcuddur. Bu isə, ilan kultunun Tunc dövründə
olduğu kimi, Dəmir dövründə də insanların
inamlarında geniş yer aldığını göstərir. Ş.H.Sadıqzadəyə görə ilan şəklində düzəldilmiş sırğa,
bilərzik və boyunbağılar şər qüvvələrdən qorunmağın rəmzi hesab olunmuşdur [3, s.141].
İlan yeraltı dünyanın təmsilçisi hesab olunur.
Naxçıvanın folklor nümunələrində isə ilana
münasibət təzadlıdır. Folklor nümunələrindən
aydın olur ki, ilan bəzən bolluq, bərəkət
gətirən, bəd ruhlardan qoruyan kimi, bəzən
isə, mənfi xüsusiyyətlərə malik məxluq kimi
verilmişdir [6].
Boyunbağıların bəzədilməsində balıqqulağından da istifadə edilmişdir. Balıqqulağılar
əsasən trapesiya şəklindədir, küncləri yumrudur.
Muncuqların ortasında bir və ya bir neçə ədəd
olur. Vəli Baxşəliyev balıqqulaqlarının su
inamı ilə əlaqəli olduğunu qeyd edir.
Müxtəlif muncuqlarla və daşlarla hazırlanan
bəzək əşyalarının sırf bəzək və əməli əhəmiyyətindən başqa simvolik funksiyası da olmuşdur. Həm estetik-bədii bəzək funksiyası
daşıyan, həm də bir çox hallarda dini-magik
rolu ilə fərqlənən bəzək nümunələri ictimai
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Azərbaycanda xalçaçılığa
göstərilən dövlət qayğısı
(Qarabağ xalçaları nümunəsində)
Annotasiya. Məqalədə Azərbaycanın dekorativ-tətbiqi sənət növlərindən ən geniş yayılmış Qarabağ xalçalarından bəhs olunur.
Qeyd olunur ki, XVIII əsrdə Qarabağ xalçaçılıq məktəbi əsasən
Şuşada cəmlənmişdir. Bu əsrdə Şuşada klassik çeşnili xalçaları
toxunurdu. Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən Qarabağ xalçaçılıq
məktəbi iki regionda - dağlıq və aran zonalarında inkişaf etmişdir.
Hər dövrdə Qarabağ xalçaçılıq məktəbi dünyada öz sözünü demiş,
bu nadir nümunələr bir çox muzeylərin qiymətli eksponatı olmuşdur.
Daima dövlət qayğısı ilə əhatə olunan Qarabağ xalçaları işğal
dövründə də Azərbaycanın başqa bölgələrində toxunaraq bu irs
davam etdirilmişdir.

State care for carpet weaving in Azerbaijan
(On the example of Karabakh carpets)
Abstract. The article discusses the most widespread Karabakh
carpets among the decorative and applied arts of Azerbaijan. It is
noted that in the XVIII century the Karabakh school of carpet
weaving was mainly concentrated in Shusha. In this century,
classical carpets were woven in Shusha. The Karabakh carpetweaving school, located in the south-west of Azerbaijan, has developed in two regions - mountainous and lowland. In each
period, the Karabakh school of carpet weaving has had its say in
the world, and these rare examples have been valuable exhibits in
many museums. Karabakh heritage, which is always under the
care of the state, was woven in other regions of Azerbaijan during
the occupation and this heritage was continued.

Государственная забота о ковроткачестве в
Азербайджане (На примере карабахских ковров)
Aннотация. В статье говорится о карабахских коврах, наиболее
распространенных в декоративно-прикладном искусстве Азербайджана. Отмечается, что в XVIII веке Карабахская школа
ковроткачества была сосредоточена в основном в Шуше. В
этом веке в Шуше ткали классические ковры. Карабахская
школа ковроткачества, расположенная на юго-западе Азербайджана, развивалась в двух регионах - горной и равнинной
зонах. В каждый период Карабахская школа ковроткачества
говорила свое слово в мире, эти редкие образцы были ценными
экспонатами многих музеев. Карабахские ковры, всегда окруженные государственной заботой, были сотканы в других регионах Азербайджана в период оккупации и продолжено это
наследие.
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Azərbaycanın qiymətli incisi, dekorativtətbiqi sənət nümunələrindən ən ümdəsi Azərbaycan xalçalarıdır . Öz rəngi, kompozisiya
həlli, forması, üzərinin naxışları ilə ona görə
qiymətlidir ki, ta qədimdən heç bir təhsili olmayan nənələrimizin vurduğu naxışlar bir çox
alim, sənətşünas tərəfindən illərdir ki, araşdırılır,
onun sirri hələ də tam açılmamışdır.
Toxu məni ilmə-ilmə,
Oxu məni sətir-sətir
Toxun mənə əllərinlə, ürəyinlə
Gör kimlərin izi qalmış üzərimdə
Azərbaycanın dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri min illərdir dünyaya səs salmış,
məhz bu səbəbdəndir ki, tarixən bütün xalqların
marağına səbəb olmuşdur. Dekorativ-tətbiqi
sənət nümunələrimiz zaman-zaman adları saxtalaşdırılıb başqa xalqların adından dünya bazarlarına çıxarılsa da, mənimsənilib öz adlarına
keçirmək niyyətində olanlara cavab olaraq
üzərindəki naxışları ilə sanki dil açıb danışmış,
hansı bölgədə toxunduğundan tutmuş, üzərindəki hər xırda detalın belə nə məqsədlə
salındığından bütün dünyaya xəbər vermişdir.
Çünki, bu nümunələrin üzərindəki naxışların
hər biri ayrı-ayrılıqda bir tarixdir.

İncəsənət
Neçə yurdun hərarətli nəfəsləri,
Neçə gözün nuru qalmış üzərimdə...
Nənələrimizin toxuduqları xalçalar bir zamanlar istilik məqsədilə məişətdə istifadə
etmək üçün nəzərdə tutulub toxunsa da, indi
bütün dünyaya öz unikallığı ilə səs salıbdır.
Azərbaycanın münbit, əlverişli torpaqları, sərin-buz bulaqları, hündür-şiş qayaları, yamyaşıl
zəngin palitrası ilə göz oxşayan yamacları və
bu gözəlliklərdən ilhamlanan sənətkarları, rəssamları, musiqiçiləri, dahi şəxsiyyətləri məhz,
bütün dünyaya öz yaratdıqları möhtəşəm əsərləri ilə əsrlər boyu Azərbaycan adlı istedadlar
diyarından xəbər vermişdir.
Düşmənləri susduracaq qeyrətilə,
Oğullarım at belində qamətilə,
Qızlarım da namusuyla, ismətiylə
Dastanlarda yazılacaq şərəfiylə,
Neçə-neçə Dahilərim
Üzərimdə əbədi bir tarix yazmış...
Bəli, əbədi tarix yazanlardır tarixə əbədi
qızıl hərflərlə yazılanlar. Qanları torpağa qarışaraq, Vətənin hər qarışını sərvət edən qəhrəmanlarıdır, məhz Qarabağın yeni tarixini
qanlarıyla yazanlar. Bu gün mən sevinclə və
fəxrlə deyə bilərəm ki, illərdir düşmən tapdağında inləyən Qarabağ, 100-lərlə tarixi abidələrimiz azaddır, öz əzəli sahiblərinə qovuşub.”Xan”ın yanıqlı səsi, ürəyi yaralı torpaqlardan gəlməyir, Nətavanın, Üzeyirin heykəlləri
qan ağlamayır artıq.

Toxun mənə əllərinlə, ürəyinlə,
İnildəyir parçalanmış, yandırılmış,
Məhv edilmiş hissələrim,
Ürəyimdə zaman-zaman məskən salan,
Yaralarım, çözələnən ilmələrim desin sənə.
Qəzəblə bax, qəzəbli bax, qına bunu edənləri,
Məni kimlər amansızca məhv etməkçün,
Çirkli, qəddar xislətiylə tarix boyu sıralanmış.
Toxun mənə, sinəm üstü yaralanmış.

Bu gün məni toxuyacaq qız-gəlinim,
Qəlbi bütün, dilə dastan Qarabağda.
Toxuyacaq incə-incə, oxuyacaq “Xarıbülbül”,
Həsrət deyil, sevinc dolu nəğməsini,
Yayacaqdır bu dünyaya haqq səsini.
Toxuyacaq şövqlə bu gün Qarabağda
qız-gəlinim,
Oxuyacaq məna yüklü naxışlarım.

Bu sehirli barmaqlardan süzülüb, ərişlər
üzərinə ilmə-ilmə düzülən göz nurunun, yüksək
zəhmətin bəhrəsidir Azərbaycan xalçaları. Nənələrimizin minbir məhəbbətlə toxuduqları
arzuların ilmələr üzərində təzahürüdür, xalçalarımız. Adət-ənənələrdən tutmuş, yaşam
tərzlərinə qədər üzərində öz əksini tapmış bu
nümunələr, nəsildən-nəsilə keçərək tarixlərdən
süzülüb bizə gəlib çatmışdır.

İşğaldan öncə olduğu kimi, hər dövrdə Qarabağ xalçaçılıq məktəbi dünyada öz sözünü
demiş, bu nadir nümunələr bir çox muzeylərin
qiymətli eksponatı olmuşdur. Azərbaycanın
cənub-qərbində yerləşən Qarabağ xalçaçılıq

Ürəyimə toxun mənim, deyim sənə
Hansı qəlbin, arzuları, istəkləri nəzərimdə
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məktəbi iki regionda dağlıq və aran zonalarında
inkişaf etmişdir.
XVIII əsrdə Qarabağ xalçaçılıq məktəbi
Şuşada cəmlənmişdir. Bu əsrdə Şuşada klassik
çeşnili xalçaları toxunurdu. Sovet dövründə
tarixi memarlıq və şəhərsalma abidəsi kimi
yüksək bədii əhəmiyyəti nəzərə alınaraq,
Şuşada müxtəlif muzeylər, poeziya evi, şəkil
qalereyası, xalçaçılıq sexi fəaliyyət gostərirdi.
Həmin sexdə qədim çesnilərlə yanaşı, muxtəlif
naxışlardan yeni xalça kompozisiyaları – “Bağçada güllər”, “Saxsıda güllər”, “Bulud” və s.
çeşnili xalcalar da toxunurdu. Qədim dövrlərdən Azərbaycan xalçalarının ara sahə yerliyi
demək olar ki, əksər hallarda qırmızı rəngdə
toxunurdu. Qarabağ xalçalarının rəng-boyaq
palitrası olduqca zəngin və rəngarəngdir. Qarabağın füsunkar təbiətindən öz nəsibini almış
rənglər xalçalar üzərində öz təzahürünü tapmışdır.Yeri gəlmişkən vurğulamaq istəyirəm
ki, Xarıbülbül, Şuşada bitən bitki növlərinin
ən nadiri və əsrarəngizidir. Deyilənə görə,
Şuşadan savayı bu bitki, basqa heç yerdə
bitmir. Əslində, Şuşa dağlarında bitən 400-ə
yaxın başqa bitkilərlə yanaşı Xarıbülbül, Şuşanın təbiətinin möcüzəsidir desəm, yanılmaram. Müxtəlif bitkilərlə yanaşı, rənglər cürbəcür
həşaratlardan alınırdı. Onların içərisində qırmızı
rəng almaq üçün “koşenil” böcəyindən geniş
istifadə olunurdu. Boyaq üçün istifadə olunan
həşəratlar arasında ən məşhur olan bu böcək,
bir çox adlarla məhz “qırmız böcəyi”, “qurd
qırmız”, “palıd cücüsü” kimi xalq arasında
tanınırdı ⌈1⌉. Təbii boyaların alınmasında
zəngin fauna və florası ilə məşhur olan Azərbaycanın bir çox vilayətləri kimi, Şuşada da
boyaq üçün xammal, məhz bu bitki və həşaratlardan alınır, rəngarəng rənglərlə toxunan
xalçalar öz estetik gözəlliyi ilə də göz oxşayırdı.
İri sənətkarlıq mərkəzi kimi adı çəkilən Qarabağın Dağlıq zonasında XIX əsrdə Şuşa şəhəri
ilə yanaşı Daşbulaq, Dovşanlı, Girov, Tarniviz,
Malıbəyli, Çanaxça, Tuğ, Tuğlar, Hadrut, Muradxanlı, Qasımuşağı, Qubadlı, Qozağ, Mirseyid, Bağırbəyli, Xanlıq, Tutmas kəndləri də
xalçaçılığın inkişafında əsas rol oynayırdılar
[2]. Dağlıq zonaya nisbətən xammalı özü tədarük edən aran rayonlarında Cəbrayıl, Ağdam,
Bərdə və Füzulidə xalça toxumaq əhalinin

əsas məşğuliyyəti olmaqla yanaşı, həm də
maddi rifahlarının yaxşılaşdırılması üçün, satış
məqsədilə də toxunurdu. Öz bədii quruluşu,
texnoloji xüsusiyyətləri, rəng həlli baxımından
Zəngəzur və “Aran”, “Bağçada güllər”, “Balıq”, “Buynuz”, “Bərdə”, “Bəhmənli”, “Qarabağ”, “Qoca”, “Qasımuşağı”, “Ləmbərani”,
“Muğan”, “Talış”, “Ləmpə”, “Malıbəyli”,
“Xanqərvənd”, “Xanlıq”, “Xantirmə”, “Çələbi”,
“Şabalıdbuta” və s. çeşnili xalça kompozisiyaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin klassik
nümunələrindəndir. Qarabağda 5 xalçadan
ibarət dəst xalı-gəbələr geniş yayılmışdır ki,
bu xalılar məhz evlərin daxili quruluşuna
uyğun şəkildə salınırdı. Qarabaq torpaqları
düşmən tərəfindən uzun muddət işğal olunsa
da, orda yarım qalan el sənətləri Azərbaycanın
müxtəlif bölgələrində davam etdirilirdi. Bu
gün isə, şükürlər olsun ki, Qarabağ xalçaları
30 ildən sonra yenidən Azərbaycan xanımlarının
sehirli əlləri ilə Qarabağda toxunacaq. Xalçaçılıq sənətinin inkişafında və qorunmasnda
misilsiz rolu olan dahi şəxsiyyət, Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tarixin süzgəcindən
keçmiş, əcdadlarımızdan bizə miras olaraq
qalan qədim el sənətimiz – xalçaçılıq sənətinə
yüksək qiymət verərək demişdir: “Təbiət və
cəmiyyət hadisələri, dini-fəlsəfi təsəvvürlər,
mədəniyyət və s. ilə qırılmaz surətdə bağlı
olan xalçaçılıq bizi əcdadlarımızın mənəvi
aləmi, dünyagörüşü, ideologiyası ilə tanış
edir”. Bu gun Azərbaycanda xalçaçılığın
inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Xalçaçılıq sənət və elm sahəsi kimi
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində, eləcə
də incəsənət yönümlü kolleclərdə tədris edilir.
Xalçaçılıq sənət kimi texniki peşə məktəblərində, uşaq rəsm qalereyalarında və digər yerlərdə öyrədilir. Müstəqilliyimiz bərpa olunduqdan sonra bizim soy kökümüzə, adət-ənənələrimizə, bütövlükdə maddi-mədəni, mənəvi
irsimizə sahib çıxan ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin layiqli davamçısı ölkə başçımız –
prezidentimiz İlham Əliyev bu sənətin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair bir çox
sərəncamlar imzalamışdır ki, bunun ən ümdəsi
28 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə
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“Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin
qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair
2018-2022-ci illər üçün Dövlət proqramı” olmuşdur. Məhz bu sərəncamla xalçaçılıqda bir
çox problemlər aradan qalxmış, xalçaçılığın
inkişafına, dünya miqyasında tanınmasına,
təbliğinə səbəb olmuşdur. Məhz “Azərxalça”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialı
ölkə başçımızın bu sərəncamı ilə açılan 20 filialdan biridir. “Xalçaçıların peşə bayramı”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab
İlham Əliyevin 25 noyabr 2016-cı il tarixli
sərəncamı ilə təhsis olunmuş, xalçaçılara göstərilən diqqət və qayğıdan bizə xəbər verir.
Möhtərəm prezidentimiz xalçaçılıq sahəsində
görülən işlərdən danışarkən demişdir: “Azərxalçanın uğurlu fəaliyyəti nəticəsində biz bir
neçə məqsədə çatmış oluruq. İş yerləri, yerli
istehsal, xammalın təşkili və ölkəmizin dünyada
təbliği baxımından xalçaçılığın çox böyük
önəmi var... Biz son vaxtlar ənənəvi xalçaçılıq
sənətinin inkişafı ilə bağlı çox ciddi iş aparırıq.
Artıq iyirmi xalça fabriki fəaliyyətdədir. Hər
fabrikdə orda hesabla 100, yaxud 150 iş yeri
yaradılır, xüsusilə qadınlar üçün. Mən fabriklərin əksəriyyətinin açılışlarında iştirak etmişəm
və görmüşəm ki, buna nə qədər ehtiyac var.
Bu, qadınları işlə təmin etmək, qədim milli
sənətimizi yaşatmaq üçün çox düşünülmüş
bir addımdır. Bütövlükdə isə, bizdə 31 xalça
fabrikinin tikilməsi nəzərdə tutulur və burada
təqribən beş minə yaxın iş yeri açılacaq. Bu il
Sumqayıt şəhərində əyirici boyaq fabrikinin
açılışı gözlənilir. Beləliklə, biz artıq xalça istehsalında xarici xammaldan asılılığı aradan
götürəcəyik.” Naxçıvan xalça istehsalı mərkəzləri də məhz Qarabağ xalça məktəbinə
daxil olmaqla yanaşı bu irsi qorumaq, təbliği
baxımından çox böyük işlər görmüşdür.

İncəsənət
Abidəm var!
Oxunacaq üzərimdə, tarixlərə səs salacaq,
Şərqin gözü Nuhun yurdu,
Naxçıvan var!!!
2010-cu ildə Ali Məclis Sədrinin diqqət
və qayğısı sayəsində 1998-ci ildə yaradılan
Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi yeni bina ilə
təmin olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
tərəfindən 2018-ci il 19 aprel tarixində imzalanmış sərəncamla “Naxçıvan Muxtar Respub likasında xalça sənətinin qorunmasına və
inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur.
Bu proqrama əsasən, Naxçıvanda bir sıra
silsilə layihələr həyata keçirilmişdir. Xalçaçılığa
göstərilən qayğılardan peşə məktəblərində
“Xalçaçılıq” kursları, “Naxçıvan Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin,
“Xalq yaradıcılığı” emalatxanasında xalça toxunması, Naxçıvan Dövlət Universitetində,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təsviri incəsənət ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə xalçaçılıq dərsinin keçirilməsi, muxtar respublikamızın şəhər və rayonlarında “Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq” devizi altında
evdə xalçaların toxunması kimi bir sıra işlər
həyata keçirilib.
Rənglərini səndən almış naxışlarım,
Naxış qədər zəngin olan zəfərlərim,
şərəfli bir tarixim var.
Qüdrətli bir Azərbaycan,
şöhrətli bir Təbrizim var!
Zəkasıyla millətləri heyran qoyan
Heydərim var!
Sonda yenə Ulu Öndər Heydər Əliyevin
sözləri ilə bitirmək istəyirəm. O, demişdir:
“Xalçaların dekorativlik və obrazlı ifadəlilik
kimi yüksək estetik keyfiyyətləri, Azərbaycanda
xalçaçılıq sənətinin qədim dövrlərdən mövcud
olduğunu, səciyyəvi yerli istehsala əsaslandığını və müasir dekorativ-tətbiqi incəsənətin
məhz bu möhkəm təməl üzərində inkişaf etdiyini göstərir”[5].

Bir yurd vardır üzərimdə məskən salmış.
“Kimsənələr” sığındığı inanc yerim
Əshabi-Kəhfim!
Rəngarəngdir, həm sirlidir,
torpağından ilhamlanıb naxışlarım,
Üzərində toxunubdur, hər daima toxuncaq,
Əcəmi tək bir dahinin yaratdığı,
qadın üçün ucaltdığı,
İlmə-ilmə toxunacaq, sətir-sətir oxunacaq,
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ
1. Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, biologiya və incəsənət üzrə yazılmış mövcud tələblərə cаvаb verən keyfiyyətli elmi məqаlələrin dərc
edilməsindən ibаrətdir.
2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və keyfiyyətlə
redаktə оlunmuş orijinal elmi məqаlələr dərc edilir.
3. Məqаlələrin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа cаvаbdehdir.
5. Dərc оlunаn hər məqаlə hаqqındа redаksiyа heyəti üzvlərindən ən аzı birinin, həmin sаhə üzrə
mütəхəssisin rəyi təqdim olunmalıdır.
6. Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən
əlаvə digər 2 dildə açar sözlər və хülаsə verilməlidir.
7. Məqаlənin mətni kоmpyuterdə А4 fоrmаtında “14” ölçülü hərflərlə, səhifənin pаrmetrləri yuхаrıdаn
2 sm, аşаğıdаn 2 sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn 1,5 sm məsаfə ilə, sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times New Rоmаn şriftində yаzılır. Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin
pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır.
8. Səhifənin bаşlığındа sağ küncdə “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı
və sоyаdı, sоnrа аşаğıdа “12” ölçülü adi şirftlə işlədiyi təşkilаtın аdı (məs: Nахçıvаn Müəllilər İnstitutu,
Nахçıvаn Dövlət Unversiteti, АMEА Nахçıvаn Bölməsi və s), 1 intervаl аrа verməklə «12» ölçülü qаlın
və böyük hərflərlə məqаlənin аdı, аşаğıdа 1 intervаl аrа verməklə məqalənin yazıldığı dildə xülasə və
açar sözlər yаzılır. Məqаlənin əsаs mətni yenə də 1 sətir bоş burахmаqlа yаzılır.
9. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır. Məqаlənin sоnundа verilən ədəbiyyаt siyаhısı
“12” ölçülü hərflərlə yаzılmаlıdır. İstinаdlar əlifbа аrdıcıllığı ilə deyil, ədəbiyyаtlаrın mətndə rаst
gəlindiyi аrаdıcıllıqlа nömrələnməli və məsələn, [1] və yа [1, s.119] kimi işаrə оlunmаlıdır. Eyni
ədəbiyyаtа mətndə bаşqа bir yerdə təkrаr istinаd оlunаrsа, оndа istinаd оlunаn həmin ədəbiyyаt əvvəlki
nömrə ilə göstərilməlidir. «Ədəbiyyаt» sözü səhifənin оrtаsındа qаlın hərflərlə yаzılmаlıdır.
Ədəbiyyаt siyаhısı yаzıldığı dildə аdi hərflərlə yığılır. Məs:
Kitаblаr:
Mehrаbоv А., Cаvаdоv İ. Ümumtəhsil məktəblərində mоnitоrinq və qiymətləndirmə. Bаkı, 2007, 182 s.
Məcmuə məqаlələri:
Həbibbəyli I.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət /Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn. Bаkı: Elm, 1996, s.73-91.
Jurnаl məqаlələri:
Seyidоv M.А., Seyidоvа А.M. Kimyəvi elementlərin tədrisində fənlərаrаsı əlаqədən istifаdə
metоdikаsı // Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100.
10. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik və qаlın, mövzunun аdı böyük
və qаlın, хülаsənin özü və açar sözlər isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məzmununu tаm əhаtə
etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. Məqаlənin müхtəlif dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin
eyni və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır.
11. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt siyаhısı və
хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-15 səhifədən ibarət оlmаlıdır.
12. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir. Əlyazmaların
elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın elektron poçtuna (elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net) göndərilir.
13. Müəlliflər redaksiyaya əlyazma ilə birgə doldulmuş anket də təqdim edirlər. Anketdə müəllif
hаqqındа ətraflı məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı,
iş və ev telefоnlаrı, elektrоn pоçt ünvаnı) verilir.
Qeyd: “Nахçıvаn Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər” jurnаlının hər bir nömrəsində müəllifin yаlnız
bir məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS
1. The main purpose of the journal is the publication of SCIENTIFIC articles of high quality meeting
determined needs written on pedagogy, psychology, history, philology, mathematics and informatics, biology and art
2. Briefly and perfectly edited SCIENTIFIC articles which are the results of novel researches not presented to other publications are published in the journal.
3. The number of co-authors of the articles with more than 3 is undesirable.
4. The author is directly responsible for the quality of the articles and the correctness of the facts suggested in the article.
5. At least, one of the members of editorial staff, the review of specialist in that field should be presented about every article to be published.
6. The articles may be published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian. Except the language of the article, key words and resume should be given in 2 other languages.
7. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in computer, with
A4 format, in “14” size type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2 cm at the bottom, 3 cm on
the left and 1,5 cm on the right, without shifting with “hyphen” from line to line, with the line space of
1 interval and in Times New Roman type. The parameters of the schedule in the text must be – 3,7 cm
from right and left.
8. At the top of the page, the title of the article is written in “12” bold type and capital letters leaving
1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written in “12” bold type leaving 1
interval space (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute, Nakhchivan State University, Nakhchivan
section of ANAS and so on). The main text of the article is written below leaving 1 line space.
9. SCIENTIFIC sources should be quoted related to the theme. The list of references given at the end
of the article should be written in “12” size type. The list of references should not be numbered in alphabetic order, it should be numbered in the order as the quoted references are met in the text. For example, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is quoted once again in another place
of the text, the very reference should be shown in previous number. The word “Reference” should be
written in bold type. The list of references is given in case letters in the language which is written. For
example,
Books:
Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku, 2007, 182 pp.
Articles in bouk:
Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan history. Baku: Science,
1996 p.73-91
Articles in journal:
Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the teaching of
chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13), p.97-100.
10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in “12” size
case, bold letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters; and the resume itself
is written in ordinary letters. The resume should encompass the theme completely, the results obtained
should be given in detail. The resumes of the article in different languages should overlap and be relevant
to the content of the article.
11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic materials, photos,
tables, formulae, the list of references and resumes.
12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy disk. Manuscripts are also available electronically. In this case, the manuscript is sent to the journal's e-mail
(elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net).
13. The authors also submit a review with the manuscript. In the review, the author will be given detailed information about the author (surname, name and patronymic, workplace, post, degree of science
and SCIENTIFIC title, address, work and home phones, electronic mail address).
Note: Only one article by the author is considered to be published in every issue of “Nakhchıvan
Teachers Institute. Scientific works”.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психологии, истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению, отвечающих установленным требованиям.
2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно отредактированных научных статей, ранее не представленных к другим изданиям.
3. Количество соавторов более трех человек нежелательно.
4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и достоверность указанных в ней фактов.
5. Для опубликования статьи в журнале необходимо представить рецензию одного специалиста
по этой области научных знаний и представления одного из сотрудников редколлегии.
6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском, английском или
русском. Ключевые слова и аннотации должны быть написаны и на двух других языках.
7. Текст статьи должен быть сверстан на компьютере шрифтом Times New Roman, (размер
шрифта -14 pt) на бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3 см; левым –
1,5 см, без переносов с межстрочным интервалом 1,5 см. Параметры внутритекстовых таблиц 3,7 см с правой и левой стороны.
8. Текст статьи должен быть написан следующим образом: в правом верхнем углу первой страницы имя и фамилия автора (авторов) заглавными жирными и прямыми буквами (размер шрифта
-12 pt), ниже прописным шрифтом (размер шрифта – 12 pt) - место работы (например, Нахчыванский институт учителей, Нахчыванский государственный университет, Нахчыванский отделение НАНА и т. д.), далее через интервал по середине заглавными жирными и прямыми
буквами (размер шрифта -12 pt) – название статьи, ниже через интервал с начала строки с отступом - аннотацию и ключевые слова на языке оригинала, далее через интервал - основной текст
статьи
9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур, данный в
конце статьи, пишется прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются по последовательности размещения их в тексте, а не по алфавиту. Ссылки вставляются прямо в тексте научной
работы в виде [1, с. 2] или просто [1]. При повторной ссылке указывается номер той же литературы. Слово «Литература» пишется жирными буквами по середине, через интервал за текстом.
Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр:
Книги:
Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с.
Статьи в сборнике:
Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории Азербайджана. Баку:
Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи:
Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении химическим элементам // Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название статьи заглавными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами. Аннотация
должна полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные результаты. Аннотации на разных языках должны быть идентичны, соответствовать содержанию статьи.
11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические материалы, фото, таблицы, список литературы и аннотации.
12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно представить рукописи и через интернет. При этом рукопись можно отправить на mail-адрес редакции
(elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net).
13. Автор вместе с рукописью представляет в редакцию и анкет автора, который содержит подробные сведения о нем (фамилии, имени и отчестве, месте работы, должности, ученой степени и
ученом звании, адресе, рабочем и домашнем телефоне, электронном адресе)
Примечание. В каждом номере журнала «Нахчыванский институт учителей. Научные труды»
предусмотрена публикация одной статьи автора.
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