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Nəriman Nərimanovun maarifçilik fəaliyyəti

Valeoloji tərbiyədə insan sağlamlığının mühafizə edilməsi-
nin elmi, nəzəri və pedaqoji əsasları üzrə işin təşkili yolları

Vətənpərvər nəsil böyütmək müasir tərbiyə işinin əsas
məqsədi kimi

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının inklüziv
təhsildə tətbiqinə dair

Sosial şəbəkələrin ailə dəyərlərinə təsiri

Distant təhsil: mahiyyəti və əhəmiyyəti

Təhsildə yeni yanaşma - STEAM 

Əxlaq tərbiyəsində şüurlu intizam, borc və məsuliyyət
hissinin rolu 

Təhsil prosesində İKT-nin pedaqoji-psixoloji imkanları

Pedaqoji texnologiyaların mahiyyəti, məqsədi və vəzifələrinə
dair

Ümumilli Lider Heydər Əliyev cəmiyyətin inkişafında
təhsilin yeri və rolu haqqında

Ailədə uşaqların əxlaq şüurunun formalaşdırılmasında
etnopedaqoji materiallardan istifadənin imkan və yolları

Təlim-tərbiyə prosesində muzeylərin rolu 

Ümumi təhsil məktəblərində şagirdlərin peşəyönümü
işinin təşkili məsələsinə dair

SketchUp proqramı və ondan həndəsə məzmun xəttinin
öyrədilməsində istifadə

Valeologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi və onun tədrisində
fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyadan istifadə imkanları

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində “Ağaclar” mövzu-
sunun tədrisi zamanı standartların reallaşmasında əyani
vasitələrin rolu

“Polimer kompozisiya materialları: bərkidicilər, aktivləş-
diricilər və stablizatorlar” mövzusunun tədrisinə dair

Tənəyin vegetativ üsulla artırılması mövzusunun tədrisi

İbtidai siniflərdə riyaziyyat kursunda tətbiq olunan məzmun
xətlərinə dair

Şagirdlərin ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə dair biliklərini
inkişaf etdirən çalışmaların təsnifi (V-VI siniflər)

Fizikadan laboratoriya məşğələlərində yeni informasiya tex-
nologiyalarından istifadə metodikasının ümumi məsələ lə ri

Şagirdlərin xarici dilin düzgün yazı texnikasına yiyələn-
məsində lüğət üzrə aparılan işlərin əhəmiyyəti

Tədris prosesində müasir informasiya texnologiyaların-
dan istifadənin əhəmiyyəti

İbtidai siniflərdə folklor nümunələri ilə bağlı
tarixi təcrübəyə əsaslanan təlimə dair 

KAMAL CAMALOV

ASİF AXUNDOV
RAUF SULTANOV

LALƏ ALLAHVERDİYEVA

MƏFTUN İSMAYILOV
ELŞƏN MƏMMƏDOV

AYTƏKİN QƏHRƏMANOVA

TALEH XƏLİLOV

ZİNYƏT ƏLİYEVA
NURAY RZAYEVA

GÜLMİRA HACIYEVA
KÖNÜL İMANOVA

KİFAYƏT ƏHMƏDOVA
SƏKİNƏ ƏLİYEVA

AYNUR HÜSEYNOVA

MƏSUD QƏHRƏMANOV

SƏBUHİ ƏLƏKBƏROV

ZENFİRA SEYİDOVA
SEVDA OCAQQULİYEVA

COŞQUN QURBANOV

ƏBÜLFƏT PƏLƏNGOV

RAUF SULTANOV

AFAQ ƏLİYEVA 
NİGAR İSRAFİLOVA

MİRNAZİM SEYİDOV 
AKİF ƏLİYEV

TOFİQ ƏLİYEV
AKİF MƏRDANLI

FATMA HACIYEVA

ARZU SƏFƏROVA

SEYFƏDDİN CƏFƏROV
BİLLURƏ  HACIYEVA

BƏYİM TARVERDİYEVA

SEVDA HACƏLİYEVA 

SAHİLƏ ABBASOVA
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PEDAQOGİKA: FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI

M Ü N D Ə R İ C A T
PEDAQOGİKA: NƏZƏRİYYƏ VƏ TARİX 
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İngilis qorxulu nağıllarının inkişaf tarixi və onların uşaq
tərbiyəsində rolu

14 iyul 1969-cu il – Azərbaycanı inkişafa və tərəqqiyə
aparan yolun başlandığı tarix

Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında və muxta-
riyyət statusunun qazanılmasında Qars müqaviləsinin rolu

Qars konfransında sərhəd məsələlərinin müzakirəsi və
Naxçıvanın sərhədlərinin qəti müəyyən edilməsinə dair

N.Sokolskinin “Naxçıvan SSR-nin öyrənilməsinə dair
materiallar”əsəri Naxçıvan MSSR-də kollektivləşmə təd-
birləri haqqinda tarixi mənbə kimi

Aşıq Ələsgərin Naxçıvan səfəri: sənətkarlıq, ənənə və
gerçəklik

Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri 

Azərbaycan dilinin üslubi imkanlarına dair

Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında mənəvi keyfiy-
yətlərin təbliği

Azərbaycan poeziya və nəsrində Yaponiya mövzusu 

İngilis dili frazeologizmlərinin struktur-semantik xüsu-
siyyətlərinə dair

Elektron kitabxanalarda elektron kitab texnologiyasının
təşkili və yaradılması

Törəmə və elementar riyaziyyatın məsələləri

Mexaniki sistem (MS) dinamikası məsələlərinin həlli
üsulları haqqında 

Qoşma vahid hiperbola ilə vahid çevrə arasında əlaqə

Alt fəzaları təyin edən xətti tənliklər sisteminin qurulmasının
bir üsulu haqqında

İnformatikanın tədrisində proqramlaşdırma anlayışına
dair

Yeni nəsil rabitə şəbəkələrində billinq sistemlərinin xü-
susiyyətləri

Yalnız pərgarla həndəsi qurmalar

Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının qızılquş-
kimilər (falconiformes) dəstəsinə daxil olan su-bataqlıq
quşları

AYGÜN ƏSGƏROVA

HACIFƏXRƏDDİN SƏFƏRLİ

ƏLƏKBƏR CABBARLI

ASLAN İBRAHİMOV

YAŞAR RƏHİMOV

YUSİF SƏFƏROV

SƏDAQƏT HƏSƏNOVA

FƏXRİYYƏ CƏFƏROVA

HƏSƏN HÜSEYNOV

XUMAR MƏMMƏDOVA

ŞƏFƏQ VƏLİYEVA

YASƏMƏN  İSMAYILOVA

AZAD MƏMMƏDLİ
ÜLVÜ VƏLİYEV

ABDULLA HƏSƏNOV

ELMAN MAHMUDOV

DAŞQIN SEYİDOV
VÜQAR HƏMZƏYEV

ƏLƏSGƏR İMANOV

ƏNNAĞI ƏSGƏROV

MƏMMƏD RƏCƏBOV
İSMAYIL İSMAYILLI

HÜSEYN RƏSULZADƏ

128-133

134-139

140-145

146-153

154-157

158-162

163-166

167-170

171-174

175-179

180-184

185-188

189-193

194-198

199-201

202-205

206-208

209-211

212-216

217-220

TARİX 

FİLOLOGİYA

RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA 

BİOLOGİYA 
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Enlightenment activity of Nariman Narimanov

The ways of organizing work of human heath protection
on the scientific,  theoretical and pedagogical foundations
in valeological education

Growing a patriotic generation as the main task of modern
upbringing  work

Application of information and communication technologies
in inclusive education

The impact of social media on family values

Distance education: the significance and importance

New approach in education - STEAM education

The role of conscious discipline, debt and responsibility
in moral education

Pedagogical and psychological opportunities of ICT in
the educational process        

On the essence, purpose and tasks of pedagogical techno-
logies

National Leader Heydar Aliyev on the place and role of
education in the development of society

Opportunities and ways of using ethnopedagogical materials
in the formation of children's moral consciousness in the
family

The role of museums in the educational process

On the organization of vocational work of students in
general education schools

SketchUp software and its usage in teaching geometric
content line

The relation of valeology with other sciences and the
possibility of using it for teaching in interdisciplinarity
and internal integration

The role of visual aids in the implementation of standards
during the teaching of "Trees" in preschool education

“Polymer composition materials: strengtheners, activators
and stabilizers”

Teaching of the topic of grapevine proliferation by
vegetative method

To the lines of content used in the course of mathematics
in primary classes

Classification of tasks that develop students’  knowledge
about the elements of number theory (grades V-VI)

General issues of the methodology of using new information
technologies in laboratory classes in physics

Requirements given to vocabulary teaching and importance
of works carried on vocabulary in correct writing technics
mastering of pupils

The importance of using modern information technologies
in the teaching process

KAMAL JAMALOV

ASIF AXUNDOV
RAUF SULTANOV

LALE ALLAHVERDIYEVA

MAFTUN ISMAYILOV
ELSHAN MAMMADOV

AITEKIN KAHRAMANOVA

TALEH KHALILOV

ZINYAT ALIYEVA
NURAY RZAYEVA

GULMIRA HAJIYEVA
KONUL IMANOVA

KIFAYAT AHMEDOVA
SAKINA ALIYEVA

AYNUR HUSEYNOVA

MASUD KAHRAMANOV

SABUHI ALAKBAROV

ZENFIRA SEYIDOVA
SEVDA OJAGGULIYEVA

JOSHGUN GURBANOV

ABULFAT PALANGOV

RAUF SULTANOV

AFAG ALIYEVA
NIGAR ISRAFILOVA

MIRNAZIM SEYIDOV
AKIF ALIYEV

TOFIG ALIYEV
AKIF MARDANLI

FATMA HAJIYEVA

ARZU SAFAROVA

SEYFADDIN JAFAROV
BILLURA HAJIEVA

BEYIM TARVERDIYEVA

SEVDA HAJALIYEVA

9-13

14-18

19-22

23-26

27-34

35-39

40-43

44-47

48-51

52-58

59-67

68-72

73-75

76-79

80-82

83-87

88-90

91-96

97-100

101-104

105-108

109-113

114-119

120-123

C O N T E N T S

PEDAGOGY: THEORY AND HISTORY

PEDAGOGY: METHODOLOGY OF TEACHING SUBJECTS
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Related to folklore samples in primary schools based on
historical experience

History of the development of English fairy tales and
their roles in the upbringing of children

The history of the road that leads Azerbaijan to development
and progress – july 14, 1969

The role of the Kars treaty in protecting the territorial in-
tegrity of Nakhchivan and gaining the status of autonomy

Discussion of border issues at the Kars conference and
the fınal determinatıon of the borders of Nakhchivan

"Materials on the study of the Nakhchivan SSR" by
N.Sokolsky as a historical source on collectivization mea-
sures in the Nakhchivan ASSR

Ashug Alesker's visit to Nakhchivan: craftsmanship, tra-
ditions and reality

Stylistic problems of the Azerbaijani language

About the stylistic possibilities of the Azerbaijani language

Promotion of spiritual qualities in the works of Omar
Faik Nemanzade

Japanese themes in Azerbaijani poetry and prose

Lexico-semantic peculiarities of phraseological units in
the  english  language

Electronic books in electronic libraries organization and
creation of technology

Derivative and problems of elementary mathematics

Methods for solving problems of the dynamics of a mec-
hanical system (MS)

The relation between the conjugate unit hyperbola and
the unit circle

About a method of constructing a system of linear
equations defining subspaces

About the concept of programming in the teaching of
computer science

The features of billing systems in new generation com-
munication networks

Construction of geometric structures using compasses

Original food of Nakhchivan Autonomous Republic
(falconiformes) water bush birds included in the group

SAHILA ABBASOVA

AYGUN ASGEROVA

HAJI FAKHRADDIN SAFARLI

ALAKBAR JABBARLI

ASLAN IBRAHIMOV

YASHAR RAHIMOV

YUSIF SAFAROV

SADAGAT HASANOVA

FAKHRIYA JAFAROVA

HASAN HUSEYNOV

KHUMAR MAMMADOVA

SHAFAG VALIYEVA

YASAMAN ISMAYILOVA

AZAD MAMMADLI
ULVU VALIYEV

ABDULLA HASANOV

ELMAN MAHMUDOV

DASHQIN SEYIDOV
VUGAR HAMZAYEV

ALASGAR IMANOV

ANNAGI ASGEROV

MAMMAD RAJABOV
ISMAYIL ISMAYILLI

HUSEYN RASULZADE

124-127

128-133

134-139

140-145

146-153

154-157

158-162

163-166

167-170

171-174

175-179

180-184

185-188

189-193

194-198

199-201

202-205

206-208

209-211

212-216

217-220

HISTORY

PHILOLOGY

MATHS  AND INFORMATICS

BIOLOGY
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Просветительская деятельность Наримана Нариманова

Пути организации работы по научно-теоретическим
и педагогическим основам охраны здоровья человека
в валеологическом воспитании

Вырастить патриотическое поколение-основная цель
современной воспитательной работы

О применении информационно-коммуникационных
технологий в инклюзивном образовании

Влияние социальных сетей на семейные ценности 

Дистанционное образование:  сущность и значение

Новый подход в образовании - STEAM

Роль сознательной дисциплины, чувства долга и от-
ветственности в воспитании нравственности

Педагогико-психологические возможности ИКТ в об-
разовательном процессе

К сущности, назначению и задачам педагогических
технологий 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев о месте и
роли образования в развитии общества

Возможности и пути использования этнопедагогических
материалов в формировании нравственного сознания
детей в семье

Роль музеев в учебно-воспитательном процессе

К вопросу об организации работы по профориентации
учащихся общеобразовательных школ

Программа SketchUp и ее использование при обучении
геометрии контурной линии

Связь валеологии с другими науками и возможности
использования междисциплинарной и внутридисцип-
линарной интеграции в ее преподавании

Роль наглядных пособий в реализации стандартов
при обучении теме «Деревья» в дошкольных образо-
вательных учреждениях

К преподаванию темы «Полимерные композиционные
материалы: отвердители, активаторы и стабилизаторы»

К преподаванию темы «Вегетативный способ размно-
жения виноградной лозы»

К линиям содержания, применяемые в курсе математики
в начальных классах

Классификация задач, развивающих знаний учащихся
об элементах теории чисел (V-VI классы)

Общие вопросы методики использования новых ин-
формационных технологий в лабораторных занятиях
по физике

Значение словарной работы в овладении учащихся
правильной техникой письма иностранного языка

КЯМАЛ ДЖАМАЛОВ

РАУФ СУЛТАНОВ
АСИФ АХУНДОВ

ЛАЛЕ АЛЛАХВЕРДИЕВА 

МАФТУН ИСМАИЛОВ
ЭЛЬШАН МАМЕДОВ  

АЙТЕКИН ГАХРАМАНОВА 

ТАЛЕХ ХАЛИЛОВ 

ЗИНЬЯТ АЛИЕВА
НУРАЙ РЗАЕВА

ГЮЛЬМИРА ГАДЖИЕВА
КЕНЮЛЬ ИМАНОВА 

КИФАЕТ АХМЕДОВА
САКИНА АЛИЕВА

АЙНУР ГУСЕЙНОВА

МАСУД ГАХРАМАНОВ

САБУХИ АЛЕКБЕРОВ

ЗЕНФИРА СЕИДОВА
СЕВДА ОДЖАГГУЛИЕВА 

ДЖОШГУН ГУРБАНОВ

АБУЛЬФАТ ПАЛАНГОВ

РАУФ СУЛТАНОВ

АФАГ АЛИЕВА 
НИГЯР ИСРАФИЛОВА

МИРНАЗИМ СЕИДОВ
АКИФ АЛИЕВ

ТОФИГ АЛИЕВ
АКИФ МАРДАНЛЫ 

ФАТМА ГАДЖИЕВА

АРЗУ  САФАРОВА 

СЕЙФАДДИН ДЖАФАРОВ
БИЛЛУРА ГАДЖИЕВА 

БЕЙИМ ТАРВЕРДИЕВА 

9-13

14-18

19-22

23-26

27-34

35-39

40-43

44-47

48-51

52-58

59-67

68-72

73-75

76-79

80-82

83-87

88-90

91-96

97-100

101-104

105-108

109-113

114-119

С О Д Е Р Ж А Н И Е
ПЕДАГОГИКА: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

ПЕДАГОГИКА: МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН
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Значение использования современных информационных
технологий в учебном процессе

К использованию на уроках начальных классов фольк-
лорных образцов, основанных на историческом опыте

История развития страшных английских сказок и их
роли в воспитании детей

14 июля 1969-го года – дата начала пути, ведущего
Азербайджан к развитию и процветанию

Роль Карсского договора в сохранении территориальной
целостности Нахчывана и обретениистатуса автономии

Обсуждение пограничных вопросов на Карсской кон-
ференции и окончательное определение границ Нах -
чывана

«Материалы по изучению Нахчыванской ССР» Н.Со-
кольского как исторический источник о мероприятиях
по коллективизации в Нахчыванской АССР

«Визит Ашуга Алескера в Нахчыван»: мастерство,
традиции и реальность

Стилистические проблемы азербайджанского языка

О стилистических возможностях азербайджанского
язы ка

Пропаганда духовных качеств в творчестве Омара
Фаига Неманзаде

Японская тематика в азербайджанской поэзии и прозе

К структурно-семантическим особенностям фразеоло-
гических единиц в английском языке

Организация и создание электронной книжней техно-
логии в электронных библиотеках 

Производная и задачи элементарной математики

О методах решения задач динамики механической
системы (МС) 

Связь между сопряженной единичной гиперболой и
единичной окружностью 

Об одном методе построения системы уравнений, опре-
деляющей подпространство линейного пространства

К понятию программирования в преподавании ин-
форматики

Особенности биллинговых систем в сетях связи нового
поколения

Построение геометрические конструкции с помощью
циркуля  

Водно-болотные птицы отряда соколообразные (fal-
coniformes) орнитофауны Нахчыванской автономной
республике

СЕВДА ГАДЖАЛИЕВА

САХИЛЯ АББАСОВА

АЙГЮН АСКЕРОВА

ГАДЖИФАХРАДДИН  
САФАРЛИ

АЛЕКБЕР ДЖАББАРЛЫ

АСЛАН ИБРАГИМОВ

ЯШАР РАГИМОВ

ЮСИФ САФАРОВ

САДАГАТ ГАСАНОВА

ФАХРИЯ ДЖАФАРОВА

ГАСАН ГУСЕЙНОВ

ХУМАР МАМЕДОВА

ШАФАГ ВЕЛИЕВА

ЯСЕМЕН ИСМАИЛОВА

АЗАД МАМЕДЛИ 
УЛЬВИ ВЕЛИЕВ 

АБДУЛЛА ГАСАНОВ

ЭЛЬМАН МАХМУДОВ

ДАШГЫН СЕИДОВ
ВЮГАР ГАМЗАЕВ

АЛЕСКЕР ИМАНОВ

АННАГИ АСКЕРОВ

МАМЕД РАДЖАБОВ
ИСМАИЛ ИСМАИЛЛИ

ГУСЕЙН РАСУЛЗАДЕ

120-123

124-127  

128-133

134-139

140-145

146-153

154-157

158-162

163-166

167-170

171-174

175-179

180-184

185-188

189-193

194-198

199-201

202-205

206-208

209-211

212-216

217-220

ИСТОРИЯ

ФИЛОЛОГИЯ

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

БИОЛОГИЯ
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Annotasiya. Məqalədə görkəmli ictimai və dövlət xadimi Nəriman
Nərimanovun maarifçilik ideyaları haqqında görüşləri təhlil və
tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Qeyd edilir ki, Nəriman Nərimanov
yaradıcılığında əxlaq tərbiyəsi məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Nəriman Nərimanovun pedaqoji fikirlərinin əsasını təlimin ana
dilində aparılması ideyası təşkil etmişdir. “Millətin dilini bilmədən,
onun dərdinə dava etmək çətindir” fikri Nərimanov yaradıcılığının
leytmotivini təşkil etmişdir. Məqalədə, həmçinin Nəriman Nərimanovun
yaradıcılığında  insanın həm fiziki və həm də zehni əməyə baxış və
görüşləri də təhlil süzgəcindən keçirilmişdir. Məqalədə Nəriman
Nərimanovun məktubları, məruzələri, publisist yazıları ilə yanaşı
“Nadanlıq” əsəri də tədqiqatçı tərəfindən təhlilə cəlb olunmuşdur.
Tədqiqatçı sonda belə nəticəyə gəlir ki, Nəriman Nərimanovun
pedaqoji ideyalarının ana xəttində humanizm durmuş dur.

Enlightenment activity of Nariman Narimanov
Abstract.  In the article, the views of prominent public and state
figure Nariman Narimanov on the ideas of enlightenment have
become the object of analysis and research. It is noted that the
issues of moral education are important in the work of Nariman
Narimanov. The basis of Nariman Narimanov's pedagogical views
was the idea of teaching in the native language.  The idea that "it
is difficult to fight the pain of a nation without knowing its
language" was the leitmotif of Narimanov's work. The article also
analyzes Nariman Narimanov's views on both physical and mental
labor.  Along with Nariman Narimanov's letters, reports, publicist
writings, the work "Ignorance" was also analyzed by the researcher
in the article.  In the end, the researcher concludes that humanism
was at the heart of Nariman Narimanov's pedagogical ideas.

Просветительская деятельность Наримана Нари-
манова

Aннотация. В статье просветительские взгляды видного об-
щественного и государственного деятеля Наримана Нариманова
стали объектом анализа и исследования. Отмечается, что во-
просы нравственного воспитания имеют важное значение в
творчестве Наримана Нариманова. В статье констатируется,
что в основу педагогических взглядов Наримана Нариманова
лежит идея проведения обучения на родном языке. Лейтмотивом
творчества Н. Нариманова стала мысль о том, что, не зная
языка нации, трудно бороться с ее бедой. В статье также ана-
лизировались взгляды Наримана Нариманова как на физический,
так и на умственный труд человека. Наряду с письмами, до-
кладами, публицистическими статьями Наримана Нариманова
к анализу было привлечено и произведение «Невежество». В
заключение исследователь приходит к выводу, что в основе
педагогических идей Наримана Нариманова стоял гуманизм.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix
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Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tari-
xinin qabaqcıl ideyalarla və demokratik fikir-
lərlə zənginləşməsində Nəriman Nərimanovun
yaradıcılıq diapozonu çox zəngindir. Nəriman
Nərimanov – yazıçı, Nəriman Nərimanov –
dramaturq, Nəriman Nərimanov – tərcüməçi,
Nəriman Nərimanov – həkim, Nəriman Nəri-
manov – ictimai və dövlət xadimi və s. Ancaq
bütün bunlara rəğmən milli pedaqoji fikrin
inkişaf tarixini “Nadanlıq” (1893), “Şamdan
bəy” (1895), “Nadir şah” (1898), “Pir” (1913)
və s. adlı pyesləri, publisist və elmi məqalələri
ilə milli maraq və görüşləri təkmilləşdirən
Nə riman Nərimanovun həyat yoluna nəzər
sa lan zaman görürük ki, vətən fədaisi həyat
yo lunu heç də fərəh dolu yaşamamışdır. Qori
seminariyasını bitirdikdən sonra ali təhsil
almaq arzusunda olsa da 20 yaşında atası
Nəcəfi itirməsi arzusunu gözündə qoyur. Nə-
rimanov yazır ki, “Bu vəziyyət mənə gülü
təsir etdi və mən təhsilimi davam etdirmək
xəyalı ilə yaşadım. Atamın ölümündən sonra
dolanmaq üçün heç bir şəraiti olmayan ailəmiz
haqqında düşünməyə başladım”. 1909-1913-
cü illərdə xalq arasında maarifçi inqilab ideyaları
yaydığına görə 1909-cu il martın 1-də Tiflisdə
həbs edilir. Altı ay Metax qalasında qaldıqdan
sonra iki il müddətinə Həştərxana sür gün edilir.
1918-ci ildə ağır xəstəlik keçirir və Həştərxanda
müalicə alır. 19 mart 1925-ci ildə isə Nəriman
Nərimanov müəmmalı şəkildə vəfat edir. Ancaq
bütün bunlara baxmayaraq Nərimanov mənalı,
şərəfli ömür yaşamış, ömrünün sonunadək
mütərəqqi pedaqoji ideyalar yaymış, doğma
xalqının maariflənməsi yolunda usanmadan,
yorulmadan mübarizə aparmışdır.

Azərbaycanın maarif və mədəniyyət tarixinə
tanınmış pedaqoq kimi daxil olan Nəriman
Nərimanovun müəllimlik fəaliyyəti fasilələrlə
1890-1902-ci illəri əhatə edir. Bu illər ərzində
böyük pedaqoq “Kaspi”, “Tərcüman”, “Həb-
lülmətin” kimi jurnal və qəzetlərdə çıxış edərək
müəllim və müəllim kadrları haqqında, ana
dili və onun tədrisi, əqli təhsil, qadın təhsili,
tərbiyənin məqsədi və rolu haqqında, rus
dilinin milli məktəblərdə öyrədilməsi prob-
lemlərindən özünəməxsus ustalıqla bəhs etmiş,
təlim və tərbiyəyə aid demokratik maarifçi fi-
kirləri, mütərəqqi pedaqoji ideyaları “sətirlər

arasında” oxuculara çatdırmışdır. 
Nəriman Nərimanovun məqalələrində qal-

dırılan mühüm pedaqoji problemlərə, habelə
pedaqogika və psixologiyanın bir sıra nəzəri
məsələlərinə nəzər salan zaman görürük ki,
o, dünya və rus klassik pedaqoqlarından Yan
Amos Komenski, Jan Jak Russo, İohan Henrix
Pestalotsi, Konstantin Dimitriyeviç Uşinskinin
və başqalarının pedaqoji fikirləri ilə yaxından
tanış olmuşdur. Pestalotsidən bəhs edən Nəri-
man Nərimanov yazırdı ki, “Bir müəllim
müəllimliyə hazırlanarkən ola bilərmi ki,
Henrix Pestalotsinin adını eşitməsin? Ola bi-
lərmi ki, bunun uşaqlara olan məhəbbətini
bilməsin? Təlim və tədrisə dair nəsihətlərini
oxumasın?” [1, s.323]. Oxuculara yaxşı mə-
lumdur ki, Nəriman Nərimanovun bu kimi
görkəmli pedaqoqların həyat və yaradıcılığı
ilə tanış olması onun Qori seminariyasında
(1885-1890-cı illər) aldığı dünyəvi təhsildən
irəli gəlirdi.

Nəriman Nərimanovun pedaqoji görüşlə-
rində təlim və tərbiyənin məzmununa, üsul,
vasitə və tərzlərinə aid bu gün də çağdaş döv-
rümüzdə əhəmiyyətini saxlayan dəyərli fikirlər
öz əksini tapır. Müəllim “Universitet nişanı”
ilə deyil, əməli-pedaqoji fəaliyyəti ilə özünü
göstərməli və fərqlənməlidir – görüşündə olan
Nərimanov yazır ki, hər bir müəllim pedaqo-
gikanı, təlim və tərbiyənin prinsip və üsullarını,
psixologiyanı yaxşı bilməlidir. Müəllim əgər
bunları bilərsə o, şagirdlərin fərdi xüsusiy-
yətlərinə istinad etməyi bacarar, həmçinin,
təlim və tərbiyə işində uğur əldə edə bilər.
Çünki “Hər uşağın özünə görə bir qeyri xa-
siyyəti, təbiəti olmağa binaən hamıya bir
qayda və bir qanun və dərs vermək, hamıya
bir dillə bəyan etmək olmaz, hamını bir ölçü
ilə ölçmək olmaz: uşaqların bir parası zehinli,
zəkavətli, bir parası zehinsiz, fəhm-siz, bir
parasının qüvveyi-hafizəsi qüvvətli, bir para-
sınınki – naqis, bir parası müdhiş hekayələr
sevən, bir parası gülünc və fərəhli nağıllardan
həzz alan olur. Uşaqlara məhəbbəti olan müəl-
lim bunların hamısını mülahizə edər, hər kəsin
öz bildiyinə, qanacağına görə hərəkət edərsə,
hər kəsin eyibinə görə çarə ararsa, əlbəttə,
təlim və tərbiyə düz yolu ilə gedib, tərəqqiyi
– əla dərəcəyə çatar” [1, s.324].

Göründüyü kimi, Nəriman Nərimanovun
publisist yazılarında təlimin məzmunu və üsul-
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larına dair dəyərli fikirlər çoxdur. O, bir
tərəfdən tərəqqiyə kölgə salan sxolastik mək-
təbləri, “zavallı uşaqların, gələcək millət ba-
lalarının fəhmlərini, zehinlərini korlayan”,
orta əsrlərdən qalma üsul ilə dərs keçilən mol-
laxanaları, digər tərəfdən isə dövlət məktəb-
lərinin ruslaşdırma siyasətini kəskin tənqid
və ifşa edirdi. Təlimin ana dilində aparılması
ideyası Nərimanovun pedaqoji fikirlərinin əsa-
sını təşkil edirdi. “Millətin dilini bilmədən,
onun dərdinə dava etmək çətindir” – deyən
Nəriman Nərimanov müasiri və məsləkdaşı
Abbas Səhhət kimi müəllimlik peşəsini hə-
kimlik peşəsi ilə müqayisə edir və qeyd edir
ki, “həkim azara görə dərman verdiyi kimi,
müəllim də tələbə görə bilik verməlidir”. O
deyirdi ki, Naxoşun ruhunu təmizləməkdənsə,
qanını təmizləyin. İnsanın dili onun qanıdır.
Qan təmiz olanda ürək yaxşı işlədiyi kimi,
dilin də saf olması millətin tərəqqisinə səbəb
olur. «O ana ki sənə o dildə (ana dilində –
K.C.) tərbiyə veribdir, sənə o dildə yaxşı,
yaman olan tanıdıbdır, sənə o dildə layla de-
yibdir və axırda haman o dildə Allahı tanıdıb-
dır!.. Heyf! Görəsən bu barədə fikir edən var-
mı?» [3, s.276].

Nəriman Nərimanov sələfləri sayılan İz-
zətdin Həsənoğlu, Məhəmməd Füzuli, İma-
dəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Qasım
Bəy Zakir kimi ana dilinin keşiyində durmuş
və xələfləri saylan Seyid Əzim Şirvani, Aleksey
Osipoviç Çernyayevski, Rəşid bəy Əfəndiyev,
Məhəmməd Tağı Sidqi, Abdulla Şaiq kimi
ana dilində dərslik yazaraq milli məktəblərdəki
boşluqları doldurmağa təşəbbüs göstərmişdir.
Təbii ki, o dövrdə dərslik yazmaq mühüm ha-
disə kimi dəyərləndirilirdi. Müasir dövrümüz-
dən XIX əsrin ortalarına baxsaq, o dövrün
dərslikləri müəllim və şagirdləri müalicə edən
qüdrətli bir vasitə rolunu oynamışdır.

Ulu öndər Heydər Əliyev “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 18
iyun 2001-ci il tarixli fərmanına bir daha
nəzər salsaq XIX əsrin ortalarından etibarən
Azərbaycan dilinə aid dərslik və dərs vəsaiti
yazıb nəşr etdirənlərin cərgəsində Nəriman
Nərimanovun da adına rast gələrik. Fərmanda
deyilir: “Milli maarifçi ziyalılar özləri ana
dilini öyrənməyin, onu qoruyub saxlamağın
ən əsas yolunu məktəblərdə tədrisin ana dilində
aparılmasında gördüklərindən, Azərbaycan di-
linə aid dərslik və lüğətlər yazmağa başla-

mışdılar. Azərbaycan dilinə dair ilk dərsliklərin
yazılmasında o dövrün görkəmli maarifçiləri
Mirzə Kazım bəy, Mirzə Şəfi Vazeh, Seyid
Əzim Şirvani, Aleksey Çernyayevski, Mirzə
Əbülhəsən bəy Vəzirov, Seyid Ünsizadə, Rəşid
bəy Əfəndiyev, Sultan Məcid Qənizadə, Məm-
mədtağı Sidqi, Nəriman Nərimanov, Üzeyir
Hacıbəyov, Abdulla Şaiq və başqalarının xid-
mətlərini qeyd etmək lazımdır”.

Milli kütləvi kitabxananın-qiraətxananın əsa-
sını qoyan Nəriman Nərimanov, həmçinin 1899-
cu ildə nəşr etdirdiyi “Türk-Azərbaycan dilinin
müxtəsər sərf-nəhvi”, “Müəllimsiz türk dilini
öyrənməkdən ötrü ruslar üçün asan kitabça”,
“Müsəlmanlar üçün müəllimsiz rus dilini öy-
rənməkdən ötrü asan kitabça” adlı dərslikləri
xalqımızın bu gün də öz mənəvi əhəmiyyətini
qoruyub saxlayan milli xəzinəsidir.

Nəriman Nərimanov ana dilli məktəblərdə
məqsədli şəkildə çarizmin ruslaşdırma siya-
sətinə qarşı da kəskin tənqidi münasibətini
bildirmiş, etirazını açıq fikirlə ifadə etmişdir.
Ana dilinə verilən dərs saatlarının proqram-
lardan çıxarılmasını istəyən, alqışlayan, əl
çalan ruspərəst “ziyalıların”, “müəllimlərin”
xain istək və arzularına çata bilməyəcəklərini
belə ifadə edirdi: “Qoy əl çalsınlar! Lakın
haqqı batil edə bilməyəcəklər. Bəşərin fitrət
və təbiətindən məknuz (“xəzinədə olan” mə-
nasında – K.C.) olan hissiyyatı elmiyyəni
nabud (“məhv etmək” mənasında – K.C.) edə
bilməyəcəklər:... Analarımızın laylalarını qu-
laqlarımızdan çıxarmağı bacarmayacaqlar, il-
lərlə bilüzüm bir şey kimi ayaq altına aldıqları
o kəhəri qiymətdən sala bilməyəcəklər, ana
dilimiz hər halda qüvvət tapacaqdır”. Nəriman
Nərimanov ana dilinin təlim əhəmiyyətini gös-
tərməklə yanaşı, onun tərbiyəvi rolunu, həm-
çinin, möhtərəm, müqəddəs, nə qədər əzmli
bir qüvvə olduğunu belə bəyan edirdi: “Ana
dili ...nə qədər ali, hissiyyatı oyandıran bir
kəlmə! Nə qədər möhtərəm, müqəddəs, nə
qədər əzəmətli bir qüvvə! Ana dili! Bir dil ki,
mehriban bir vücud öz məhəbbətini, şəfqəti-
madəranəni sənə o dildə bəyan edibdir. Bir dil
ki, sən daha beşikdə ikən bir layla şəklində öz
ahəng və lətafətini eşitdirib, ruhun ən dərin
güşələrində nəqş bağlayıbdır!” [1, s.334].

Nəriman Nərimanovun pedaqoji fəaliyyə-
tində və görüşlərində əmək və əməyə məhəbbət
məsələsi də mühüm yer tutmuşdur. Nərimanov
yazırdı ki, hər hansı bir kəsdə dostluq, doğru-
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çuluq, səmimilik, təvazökarlıq, sadəlik, in-
sanpərvərlik, vətənpərvərlik kimi əxlaqı key-
fiyyətlər görürsünüzsə, deməli o xoşbəxt kəs
əməksevər insandır. “Qabarlı əldə olan hünər,
qeyrət ağ perçatkalı əldə ola bilməz” – deyirdi.
Görkəmli pedaqoqun fikrincə, hər kəs əməkdə
iştirak edirsə, ona etibar edilmiş sahədə vic-
danla, namusla işləyirsə, deməli o, xalqının
inkişafına, Vətənin tərəqqisinə çalışmış olur.
“Şərq üçün nicat yolu” adlı məqaləsində oxu-
yuruq: “…Vətənin qədrini o kimsə bilir ki,
Vətən ilə onun ruhani (mənəvi – K.C.) rabitəsi
olsun, Vətən ilə bir yerdə ağlasın, bir yerdə
gülsün. Ona binaən, lazımdır Şərqdə bu şüarı
buraxmaq: hər kəs xüsusi özü üçün yox, ancaq
Vətən, məmləkət üçün işləyirsə, onun haqqı
var seçsin və seçilsin. Bu, şura üsul-idarəsinin
əsasıdır. Hər bir fərd əqlini, qüvvəsini məm-
ləkətin hər cəhətdən tərəqqi tapmasına sərf
etməlidir, yəni, hər bir adam hamı üçün, hamı
bir adam üçün işləməlidir”.

Göründüyü kimi, Nəriman Nərimanov in-
sanın həm fiziki və həm də zehni əməyini cə-
miyyətin əsası, dayağı hesab etmişdir. Əməyi
nəinki iqtisadi və sosial, həm də əxlaqi, tərbiyəvi,
fizioloji mənada dəyərləndirmişdir. Nərimanov
yazır ki, adamın əxlaqını saflaşdıran əməkdir.
Uşaqlarda əməyə sevgi, məhəbbət oyatmağı
valideynlərdən daha çox müəllimlərin birinci
vəzifə borcu hesab edən Nəriman Nərimanov
1924-cü ildə “Elmlərini yenicə tamam etmiş
müəllimlərə açıq məktub”unda yazırdı: “Sizin
tərbiyənizdə olan azərbaycanlı balaları gərək
zəhmətsevən olsunlar. Yəni başqasının yox,
öz zəhmətlərinin qüvvəti ilə ehtiyaclarını
rəfedici olsunlar. Çünki insanın ruhunu ucaldan
bir çox şey varsa, onun ən birinci zəhmətidir”.

Nəriman Nərimanov əməyə baxış və görüşü
nərimanovşünas, akademik Hüseyn Əhmədo-
vun sözləri ilə desək ictimai bir kateqoriya
kimi qiymətləndirmişdir. O, qeyd etdiyimiz
kimi əməyi nəinki cəmiyyətin tərəqqisi, həm
də insanların rifahı üçün mühüm şərt hesab
etmişdir.

“Oğlum Nəcəfə” adlı bir şeirində yazırdı:
Zəhmətdir insanı insan edən, oğul.
Zəhmətdir onu heyvandan seçən, oğul.
Budur bütün tərəqqinin əsası.
Zəhmətdir əqlə yol verən, oğul.
Nəriman Nərimanov özünün “Türk-Azər-

baycan dilinin müxtəsər sərf-nəhvi” adlı dərs-
liyində uşaqlarda əməyə məhəbbət tərbiyə et-
mək üçün tərbiyəvi xarakterli mətnlərə də
geniş yer ayırmışdır.

Nəriman Nərimanovun şəxsi həyat yolu da
əməksevərliyin bariz nümunəsi olmuşdur. Döv -
lət xadimi Əli Heydər Qarayevin dediyi ki mi,
ilk azərbaycanlı inqilabçılarından biri olan Nə-
riman Nərimanov çarizm və onun üsul-idarəsilə
tam 30 il ardıcıl mübarizə aparmışdır.

Nəriman Nərimanovun yaradıcılığını sərf-
nəzər edən zaman görürük ki, o, şəxsiyyətin
formalaşmasında, təşəkkül tapmasında irsiy-
yətdən və mühittən fərqli olaraq tərbiyə ilə
təhsilin birgə roluna, təhsilin tərbiyəyə müsbət
təsirinə yüksək dəyər vermişdir. Fikrimizi
əsaslandırmaq üçün “Teatr barəsində bir neçə
söz” adlı məqaləsində oxuyuruq: “Heç ata-
analar istərlərmi uşaqları bədbəxt olsunlar?
Heç kəs istəməz ki, oğlu qazamatda illərlə
çürüsün. Amma çifayda bunların hamısını gö-
rürük və gözlərimizdən qanlı yaşlar tökülür.
Bəs lazım gəlmirmi bu dərdin dərmanını
tapaq? Nə vaxtadək qoca ata və analarımız
sudlara düşəcək? Günah kimdədir? Bəyəm
günah qazamatda çürüyən uşaqlarımızdadır?
Xeyr. Günah özümüzdədir. Vaxtında lazım
olan tərbiyəni verməyib öz əlimizlə uşaqlarımızı
oda atıb yandırırıq. Bəs bunu bilə-bilə nə
üçün uşaqlarımıza elə pərvəriş verməyirik ki,
nadanlığın əlindən xilas olalar?” [1, s.248].

Nəriman Nərimanov tərbiyədə yaranan qü-
surların səbəbini valideynlərdə görürdü. Çünki
nə qədər ki, valideynlər uşaqlarını dərdin dər-
manı olan məktəbdən, elmdən, təhsildən kənar
saxlayırlarsa, bir o qədər də zillət, fəlakət gir-
dabında yanıb qovrulacaqlar. Onun “Məktəb,
məktəb! Bizi ancaq məktəb nadanlıqdan xilas
edər”, – deməsi fikrimizə əyani sübutdur. 

Nəriman Nərimanovun tərbiyə və təhsillə
birgə vəhdətin münasibəti tək publisist-elmi
yazılarında, çıxışlarında, məruzələrində deyil,
maraq dolu əsərlərində də həyati dolu faktlarla
öz əksini tapmışdır. Hələ Qori seminariyasında
oxuduğu illərdən üzərində işlədiyi və Borçalı
qəzasının Qızıl Hacılı kəndində müəllim işlə-
yərkən yazıb bitirdiyi “Nadanlıq” əsərində
Ömərin dili ilə “nadanlığın”, “avamlığın”,
“bimərifətliliyin”, “heyvanlığın” pik nöqtəsini
təsvir etmişdir. Budur, kəndin ağsaqqalı hesab
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olunan Hacı Abdullanın Rusiyada təhsil almış
böyük oğlu Ömərə nifrəti sonsuzdur, ondan
çox narazıdır və incikdir. Niyə? Ona görə ki,
Öməri oxutmaqla “qeyrətsiz” etmişdir, özü
öz başına kül ələmişdir, Ömər “düz yoldan
çıxmışdır”. Ona görə ki, artıq Ömər kiçik
qardaşı Vəli kimi nə yol kəsməyi, nə kəbinli
arvad qaçırmağı və nə də adam öldürməyi
bacarır. Göründüyü kimi, Hacı Abdulla kimi-
lərinin tərbiyə işinə belə münasibət bəsləməsi
özü nadanlıq, faciə deyilmi?

Müəllim Məhəmməd Ağanın kənd camaatı
olan Qurbanəliyə, Ağakişiyə, Niyazəliyə, Hacı
Abdullaya uşaqlarını məktəbə göndərmələri
üçün yalvarması, dil tökməsi də faydasızdır.
Hacı Abdulla deyir ki: “Ay Məhəmməd Ağa!
Boş yerə başını niyə ağrıdırsan! Bizim adam
oxumağa uşaq verməz. Hər kəsin özünə görə
bir dərdi var: birinin uşağı qaramal otarır, o
birininki qoyuna gedir, biri yer əkir: Uşaqlarını
da sənə versinlər, bəs işləri necə olsun? Ondan
məsəva, doğrusunu demək: rusca oxuyan düz
yoldan çıxır” [2, s.21].

Əsərdə oxuyuruq ki, kənd camaatının tor-
pağa kor-koranə yanaşmasına görə torpaq
məhsul vermir. Ancaq Ömər elmi əsaslara
söykənərək, torpağın necə şumlanmasını,
taxılın səpilməsini, becərilməsini kənd əhlinə
aşıladıqdan sonra torpaq artıq bol məhsul
verir. Molla abdullalar isə Ömərin təqdirəlayiq
işini görməməzlikdən gəlirlər. Haqsızlığa göz
yummağı bacarmayan müəllim Məhəmməd
Ağa isə Öməri müdafiəyə çalışaraq belə deyir:
“İş o deyil ki, əlinə kotan alsın. Onun köməkliyi
bu olubdur ki, yerinizi necə ki, lazımdır şum-
layıb, təzə çıxan kotan alıbdır, əsl budur və
bunların hamısını oxumaqla tapıbdır. Yeri
elmə müvafiq şumlamaq və nə tövr kotan ilə
əksən, taxıl yaxşı çıxar – bunların hamısı ki-
tablarda yazılıbdır. Hərgah Ömər oxumasaydı,
belə şeyləri bilə bilərdimi?” [2, s.22]. Müəllimin
Öməri müdafiəsi də bir nəticə vermir. Hələ
əksinə, müəllim və savadlı, ədəbli, tərbiyəli
Öməri ələ salıb gülürlər. Nəriman Nərimanovun
öz sözləri ilə desək həyat hər kəsə öz payını

verən, öz əkdiyini biçdirəndir. Ağsaqqal Hacı
Abdullanın yol kəsməsi, adam öldürməsi, kə-
binli arvad qaçırması, qeyrəti və bacarığı ilə
qürur duyduğu kiçik oğlu Vəli ailəni bədbəxt
edir. Rəzil, eybəcər, murdar, mərifətsiz, insani
sifəti olmayan Vəli öz qardaşı Öməri güllə ilə
vurub öldürür. Ömər ölərkən deyir: “Məni...
nadanlıq... avamlıq... bimərifətlik güllələdi...
Ah, nadanlıq” [2, s.54].

Nəriman Nərimanov insanın insan tərəfindən
istismarının, köləliyin əleyhinə olmuşdur. Bə-
şəriyyəti nadanlıqdan xilas etmək üçün yollar
aramış və axtarmışdır. Fikrimizin daha geniş
təzahür formasını oğluna, ümumən götürsək
gəncliyə yazdığı, ünvanladığı “Bitməmiş mək-
tub”dan oxuyaq: “…Əziz oğlum!.. Mən ictimai
işdə məmnunluq tapıram... Mən insanın insan
tərəfindən əsarətinin əleyhinəyəm. Harada
olursa-olsun, bütün varlığımla köləliyə qarşı-
yam. Bəşəriyyətin tezliklə nadanlıqdan və
eləcə də köləlikdən azad olması üçün yollar
axtarmışam. Xüsusi olaraq mənim millətimin
taleyi məni həmişə düşündürüb... Mən sosial-
demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha
çox idealdan uzaqlaşdı... Sözün açığı, biz əldə
etdiyimiz hakimiyyətdən o qədər lovğalandıq
ki, boş-boş işlərlə və çəkişmələrlə məşğul
olub əsas işi əldən buraxmışıq” [1, s.469].
Nə riman Nərimanovun “boş işlərlə və çəkişmə -
lərlə məşğul olub əsas işi əldən buraxmışıq”
sözlərindəki təvazökarlığı əminik ki, hər bir
oxucu psixoloji hisslərilə tutur.

Sonda belə nəticəyə gəlirik ki, Nəriman Nə-
rimanov nakam ömrünün sonuna kimi daim xal-
qını, millətini, onun parlaq gələcəyini düşünmüş,
vətəninin istiqlalı üçün daim çalışmış, ictimai,
ədəbi-pedaqoji-psixoloji və maarifçilik fəaliyyəti
ilə əziz millətini bəsirət sahibi etmişdir.
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Annotasiya. Məqalədə valeoloji tərbiyədə insan sağlamlığının mühafizə
edilməsinin elmi, nəzəri və pedaqoji əsasları üzrə işin təşkili yolları
barədə məlumat verilir. Göstərilir ki, insanların va le oloji sağlamlıqlarını
təmin etmək üçün onların zərərli vərdişlərdən və infeksion xəstəliklərdən
qorunması, xalq təbabətindən istifadə qay dalarını öyrədilməsi və onlardan
lazımi səviyyədə faydalanmaq ki  mi valeoloji biliklərə yiyələnməsi
vacibdir. Sağlam yaşamağın əsas şərtlərindən biri valeoloji bilikləri
məktəbəqədər təhsildə, ümum təhsil müəssisələrində, orta ixtisas və ali
təhsil ocaqlarında fənlərin tədrisi prosesində həyata keçirilməsindən
ibarətdir. Təhsil alan ların valeoloji tərbiyəsinə və onların sağlamlığına
təsir göstərən amil lərə dərslərin hazırlanmasına sərf olunan vaxtın
həcmi, təlim pro sesində qarşılıqlı münasibətlərin qiymətləndirilməsi və
səmərə liliyinin artırılması amilləri aiddir. Buraya həmçinin təd ris
prosesin dəki idarəetmə üslubunun, fənlərin tədrisi səviyyəsinin və müəl-
limlərin ümumi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi prosesləri daxildir. 

The ways of organizing work of human heath protection
on the scientific, theoretical and pe da gogical foundations
in valeological education
Abstract. The article presents information about the ways of organizing
work of han heath protection on the scientific, theoretical and pedagogical
foundations  in valeological education.It is stated that in order to ensure
the valeological health of people, it is important to protect them from
harmful habits and infectious diseases, to teach them the rules of using
folk medicine and to acquire valeological knowledge to use them
properly.One of the main conditions for a healthy lifestyle is the imple-
mentation of valeological knowledge consists of  the process of teaching
subjects in preschool education, general education institutions, secondary
specialized and higher educational institutions. Factors that affect the va-
leological education of students and their health include the amount of
time spent on preparing lessons, factors for evaluating and improving the
effectiveness of interaction in the learning process. This also includes the
processes of evaluating the management style in the educational process,
the level of teaching subjects and the overall effectiveness of teachers. 

Пути организации работы по научно-теоретическим
и педагогическим основам охраны здоровья чело-
века в валеологическом воспитании
Aннотация. В статье представлена информация о путях организации
работы по научно-теоретическим и педагогическим основам охраны
здоровья человека в валеологическом воспитании. Показано, что
для обеспечения валеологического здоровья людей важно овладение
ими валеологическими знаниями, такими как защита от вредных
привычек и инфекционных заболеваний, обучение правилам ис-
пользования народной медицины и использование их на должном
уровне. Одним из основных условий здорового образа жизни
является реализация валеологических знаний в дошкольном обра-
зовании, в процессе преподавания предметов в общеобразовательных
учреждениях, средних специальных и высших учебных заведениях.
К факторам, влияющим на валеологическое воспитание обучающихся
и их здоровье, относятся объем времени, затрачиваемого на
подготовку уроков, факторы оценки и повышения эффективности
взаимодействия в процессе обучения. Сюда же относятся процессы
оценки стиля управления в учебном процессе, уровня преподавания
предметов и общей эффективности деятельности педагогов. 
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Müasir dövrdə təhsil sistemində islahatların
aparılması ilə əlaqədar valeoloji tərbiyəyə aid
təlim prosesinin səmərəliliyinin və keyfiyyətinin
yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, tədris prosesində təhsilalanların va-
leoloji tərbiyəsi ilə əlaqədar onların sağlamlı-
ğının qorunmasına ciddi diqqət yetirilməlidir.

Valeologiya sahəsində insan sağlamlığı ilə
əlaqədar həyata keçirilən valeoloji tərbiyə işi -
nin düzgün təşkil edilməsinin əhəmiyyəti böyük -
dür. Valeoloji tərbiyənin nəzəri və təcrübi mə -
sələlərindəki son yeniliklərə diqqət yetirilmə li
və onun tətbiqi sahəsində müəyyən işlər hə -
yata keçirilməlidir. Son illərdə valeoloji tərbi -
yə işinin məqsəd, məzmun, forma, metod və
vasitələrində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş dir.

Yetişməkdə olan yeni nəslin sağlam böyü-
mələrinə mane olan əsas amillərdən biri vali-
deyn və müəllimlərin valeoloji biliklərə malik
olmaması və onu gələcək nəslə aşılamaqda
çətinlik çəkməsidir. Sağlam yaşamağın əsas
şərtlərindən biri insanlarda valeoloji biliklərə
əsaslanan bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyi
formalaşdırmaqdan ibarətdir.

Valeoloji bilikləri öyrənən hər bir insan
onun şərəfli və məsuliyyətli bir iş olduğunu
dərk edərək həmin keyfiyyətləri özündə cəm-
ləşdirməlidir. Valeologiya sahəsi üzrə çalışan
müəllimlərin ümumi vəzifəsi sağlam, gümrah,
bilikli, həyata tam hazırlıqlı, cəmiyyət quru-
cusunu, vətəninə layiqincə xidmət edəcək və-
təndaşı yetişdirməkdən ibarətdir.                              

İnsanların valeoloji sağlamlıqlarını təmin
etmək üçün onların, zərərli vərdişlərdən və
infeksion xəstəliklərdən qorunması, xalq tə-
babətindən istifadə qaydalarını öyrədilməsi
və onlardan lazımi səviyyədə faydalanmaq
kimi valeoloji biliklərə yiyələnməsi vacibdir.
Sağlam yaşamağın əsas şərtlərindən biri va-
leoloji bilikləri məktəbəqədər təhsildə, ümum-
təhsil müəssisələrində, orta ixtisas və ali təhsil
ocaqlarında fənlərin tədris prosesində həyata
keçirilməsindən ibarətdir. Bütün bunlar tədrisin
keyfiyyətini və təhsilalanların öz sağlamlıqlarını
qorumaq məqsədini artırır.

Valeoloji sağlamlığın aktual sahələrindən
biri də tərbiyə sistemidir. Valeoloji tərbiyə
sistemi ümumi və xüsusi amillərin deyil, eyni
zamanda, təhsil sisteminə və onu əhatə edən

ətraf mühitə xas olan özünəməxsus vahid
amillərin vəhdətidir. Valeologiya anlayışı
müasir dövrdə beynəlxalq miqyasda geniş şə-
kildə yayılmışdır. 

Valeoloji tərbiyə sistemi dedikdə bir qayda
olaraq, qoyulmuş məqsədə tam uyğun olan
bir-birilə əlaqəli tərbiyəvi tədbirlərin sistemi
başa düşülür. Orqanizmin möhkəmləndirilməsi
valeoloji tərbiyədə insanın özünüqoruma va-
sitəsi kimi müəyyən edilir.

Valeoloji tərbiyənin prinsipləri. Valeoloji
təhsil və tərbiyəyə vahid proses kimi yanaşaraq,
bu iki sosial-pedaqoji hadisələrin hər birinin
öz spesifikasına görə ayırmaq zəruridir. Valeoloji
işin optimal təşkilində tərbiyə prinsiplərinin
düzgün seçimi də mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Valeoloji tərbiyə prinsipləri alimlər tərə-
findən müxtəlif şəkildə qruplaşdırılmışdır.

Valeoloji prinsiplər tərbiyə prosesində əsas
götürülən ümumi müddəalardır ki, onlar müx-
təlif şərait və vəziyyətdə sağlamlığın mühafizə
edilməsinin ardıcıllığını təmin edirlər. Valeoloji
tərbiyənin əsas tələbləri tərbiyə prosesinə əsas-
lanaraq qurulur, onun məzmun və təşkilinə
görə müəyyənləşir.

Valeoloji tərbiyədə sosial uyğunluq prinsi-
pi-tərbiyənin məzmun və vasitələrinin sosial
situasiyaya müvafiqliyini tələb edir.

Valeoloji tərbiyənin fərdiləşdirilməsi prinsipi
hər bir insanın sosial inkişafının fərdi əhatə
dairəsinin müəyyənləşdirilməsini, onun fərdi
xüsusiyyətlərinin müvafiq xüsusi vəzifələrini
müəyyənləşdirir.     

Valeoloji tərbiyənin optimallaşdırılması.
İnsan sağlamlığını qoruyub-mühafizə edilməsi
və formalaşdırılması ifadələri valeoloji tərbi-
yənin əsas funksiyasına uyğundur. Valeoloji
təlim-tərbiyə işinin qarşısında böyük vəzifələr
qoyulmuşdur. Valeoloji təlim-tərbiyə işinin
optimallaşdırılması pedaqoq və psixoloq alim-
lərin diqqətini cəlb etmiş, bu sahədə öz fikir
və mülahizələrini söyləmişlər.

Valeoloji tərbiyənin optimallaşdırılması
(lat. optimum-ən yaxşısı) mümkün variantlardan
ən yaxşısını və ya müəyyən funksiyasının üs-
tünlüklərindən istifadə nəzərdə tutur. Müasir
dövrdə valeoloji tərbiyə işinin təşkilinin opti-
mallaşdırılmasına böyük ehtiyac yaranmışdır.
Optimallaşdırmanın həyata keçirilməsi tərbiyə

Asif Axundov, Rauf Sultanov

Valeoloji tərbiyədə insan sağlamlığının mühafizə edilməsinin 
elmi, nəzəri və pedaqoji əsasları üzrə işin təşkili yolları
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prosesinin strukturunun təkmilləşdirilməsindən
başlanmalıdır.

Ona görə də həyata keçirilən valeoloji
tərbiyə işinin konkret məqsədləri olmalıdır.
Burada valeoloji təhsil və tərbiyənin vəhdəti
əlaqələndirilməlidir. Təhsil insanın ümumi
sağlamlığının formalaşdırılmasına yönəldilir.
Valeoloji tərbiyə prosesində insan sağlamlığı
inkişaf edərək sosial təcrübə qazanır, bunun
əsasında isə kompleks bilik və bacarıqları
mənimsəyir.

Fiziki tərbiyənin səmərəli təşkili. Təhsila-
lanların sağlamlığının təmin edilməsində
başlıca problemlərdən, onların təlim fəaliyyətinə
mənfi təsir göstərən amillərdən biri də hərəkət
fəaliyyətinin azalmasıdır. İnsanda gündəlik
fiziki yükün azlığı fiziki inkişafın zəifləməsinə,
artıq çəkinin əmələ gəlməsinə və piylənməyə
səbəb olur.

Valeoloji biliklərin təbliğində fiziki tərbi-
yənin səmərəli təşkili əsas yerlərdən birini
tutur. İnsan orqanizminin hər hansı bir hissə-
sində əzələ zədələndikdə həmin nahiyədə
qızartı əmələ gəlir. Əzələnin qızarmasına səbəb
həmin nahiyədə qan cərəyanının sürətlənmə-
sidir. Buradan görünür ki, əzələlər iş gördükdə
onlara adi haldakına nisbətən daha çox qan
gedir. Qan əzələyə nə qədər çox gəlirsə, özü
ilə də bir o qədər çox qida maddələri və
oksigen gəldiyi üçün o, daha sürətlə böyüyür.

Valeoloji fiziki tərbiyə prosesində idman
məşğələləri insanın ürək-damar sisteminin
fəaliyyətinə olduqca müsbət təsir göstərir.
Çünki fiziki hərəkətlər arterial qan dövranı
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman
arteriyaların divarları tez-tez yığılıb açılaraq
toxumaların daha çox qanla təchiz olunmasına
köməklik göstərir. Lakin venalarda arterial
qan damarlarında olduğu kimi tez-tez yığılıb
açılmaq xüsusiyyəti yoxdur. Ona görə də
venoz qan dövranı venaları əhatə edən əzələ-
lərdən xeyli dərəcədə asılı olur.

Fiziki hərəkətlərin icrası zamanı venalarla
ürəyə axan qanın sürəti artdığı üçün ürəyin
işi yüngülləşir. Əksinə az hərəkət etdikdə isə
ürəyin işi zəifləyir. Nəticədə fiziki iş zamanı
ürək əzələsinə keçən qanın miqdarının artması
nəticəsində onun oksigen və qidalı maddələrlə
təchizatının yaxşılaşması prosesi baş verir.

Bu isə ürək əzələsinin möhkəmlənməsinə və
inkişaf etməsinə kömək edir.

Bu sahədə valeoloji tərbiyəyə dair biliklə-
rinin öyrənilməsi insan sağlamlığının mühafizə
edilməsinin yollarını göstərir. Fiziki iş, bədən
tərbiyəsi və idman skelet və ürək əzələlərini
inkişaf etdirir. İnsanın sağlam ürəyi onun or-
qanizminin sağlamlığının bir nömrəli təmi-
natçısıdır.

İnsan orqanizminin normal həyati fəaliyyəti
orqanizmə daxil olan oksigenin miqdarından
və onun mənimsənilməsindən çox asılıdır.
Əgər orqanizmə oksigen daxil olmazsa və
bunun nəticəsində enerji hasil olmaz, onda
həyat prosesi dayanar. İnsan orqanizmində
bütün orqanların funksiyası tənəffüs üzvlərinin
fəaliyyətindən asılıdır.

Tənəffüs prosesinə düzgün əməl edilməsi
insanın normal fəaliyyətinə və orqanizmin
ümumən sağlamlığına müsbət təsir göstərir.
Tənəffüs qaydalarına düzgün əməl etmədikdə
daha intensiv tənəffüs almağa başladığı üçün,
tez yorulur, tənəffüs çatışmazlığı baş verir,
gözlər qaralır, ürək bulanması və baş ağrısı
kimi hallar əmələ gəlir. Ona görə də insan öz
sağlamlığını qorumaq üçün fiziki hərəkətlərin
tənəffüs üzvlərinin inkişafına müsbət təsir
göstərən amillərini daim diqqət mərkəzində
saxlamalıdır.

Fiziki tərbiyə prosesində idman məşğələ-
lərinin sinir sisteminə təsiri haqqında valeoloji
biliklərin aşılanması vacib istiqamətlərdən bi-
ridir. İdman bədənin quruluşuna, əzələlərin
lazımi formaya düşməsinə, bədənin düzgün
və yaxşı formada olmasına səbəb olur.  Belə-
liklə, müəllim fiziki tərbiyənin səmərəli təşkili
üçün mövzu ilə bağlı nəzəri məsələləri təhsi-
lalanlara izah etməlidir. Belə mühitdə onların
bilik, bacarıq və vərdişləri, idrak fəallığı artır,
təfəkkürü və yaradıcı fəaliyyəti inkişaf edir.

Bu zaman fiziki hərəkətlərin onların fiziki
inkişafına və sağlamlığına, əsəb, ürək-damar,
tənəffüs, əzələ sisteminə, maddələr mübadi-
ləsinə təsiri nəzərə alınmalıdır. Onlara izah
edilməlidir ki, düzgün qamət anadangəlmə
olmayıb, sonradan hərəkət vərdişləri nəticəsində
formalaşır.

Valeoloji tərbiyə işi elə qurulmalıdır ki,
hər bir yeni hərəkət növünün sonunda insanlar
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nə etdiklərini və nə üçün etdiklərini dərk edə
bilsinlər. Məsələn, əzələ daha çox iş gördükcə
onu təşkil edən liflər qalınlaşır, böyüyür,
çoxalır və əzələlər qüvvətli, insan isə sağlam
görünür.

Mütəşəkkil və mütəmadi bədən tərbiyəsi,
idman məşğələləri daxili orqanları, əzələləri
və ürəyin fəaliyyətini möhkəmləndirir, orqa-
nizmin mühafizəsinə, təhsilalanların mənim-
səmə qabiliyyətinə, nizam-intizamına müsbət
təsir göstərir və əqli inkişafına kömək edir.

Valeoloji tərbiyə mühitində fiziki tərbiyə
və gigiyenik qaydalar insan sağlamlığı üçün
əvəzolunmaz amillərdir. İnsan orqanizminin
fəaliyyəti passiv həyat tərzi-uzun müddət az
hərəkət etdikdə azalır. Durğunluq nəticəsində
orqanizm az enerji sərf etdiyi üçün bədən
çəkisi artır, əzələlərin fəaliyyəti isə zəifləyir.

Hərəki fəallıq olmadan inkişafda olan insan
orqanizmi ciddi şəkildə pisləşir, həddindən
artıq zəifləyir, bədənin müqaviməti azalır və
nəticədə fiziki inkişaf səviyyəsi aşağı düşür.

Valeoloji tərbiyədə fiziki tərbiyə və gigiyena
qaydalarının birlikdə vəhdət halında insan or-
qanizminin inkişafında və təkmilləşməsində
rolu böyükdür. Gigiyena qaydaları insan sağ-
lamlığının qorunmasında və onun mühafizə
edilməsində böyük rol oynayır. Gigiyenik qay-
daların reallaşdırılması zamanı sanitariya mə-
dəniyyətinin tələblərini tam gözləmək vacib dir.

Valeoloji tərbiyə fiziki, mənəvi, somatik,
psixoloji və s. amillərlə müəyyən edilir. İnsan
sağlamlığına təsir edən amillərə gün rejiminin
mövcudluğu, şəxsi sağlamlıq vəziyyətinin qiy-
mətləndirilməsi, asudə vaxtdan səmərəli istifadə
olunması, gimnastika, idman, gəzinti, musiqi,
sutka ərzində piyada qət edilən məsafə, müəy-
yən zərərli vərdişlərin mövcudluğu aiddir.

Fiziki tərbiyə və gigiyenik qaydalar ilə ya-
naşı əlverişli təbii mühit amillərindən istfadə
edilməsi insan orqanizminin sağlamlığına
kompleks təsir göstərir. Buraya günəş şüaları,
təmiz hava və təbii su resurslarından istifadə
insanların sağlamlığının ilkin təminatçılarıdır.
İnsan sağlamlığının mühafizə edilməsində və
möhkəmləndirilməsində gigiyena elminin
bütün tələbləri böyük rol oynayır.

Valeoloji tərbiyədə fiziki tərbiyə, gigiyenik
şərait və əlverişli ətraf mühit (günəş, hava, su

və s.) amilləri, insan sağlamlığının qorunması
və möhkəmləndirilməsi,bütün bunlar ailə mü-
hitindən asılıdır. İnsan göstərilən amillərin ol-
madığı bir şəraitdə sağlam həyat tərzi keçirə
bilməz. Ona görə də ailədə valideynlərin
yetişən gənc nəslin valeoloji tərbiyəsində rolu
əvəzsizdir.

İnsan sağlamlığının qorunması, orqanizmin
möhkəmlənməsi və onun inkişafı ailədən baş-
layır. Uşaqların hərəkəti, davranışı ailə üzvlə-
rinin nəzarəti şəraitində baş verir. Hər bir
ailənin müqəddəs borcu kiçik yaşlı uşaqların
fiziki tərbiyəsinə, sanitar-gigiyenik qaydalarına
əməl edilərək onların həyata keçirilməsinə
hər zaman diqqət yetirməkdir. Valideyn uşaq-
ların sanitar-gigiyenik qaydalarına əməl et-
məsinə nəzarət etməklə yanaşı, onlara valeoloji
tərbiyənin biliklərini öyrətməyə borcludurlar.
Bütün bunlar ailə nəzarətində əsasən oyunlar
və gəzintilər zamanı həyata keçirilir. Uşaqların
bu yaşda orqanizmində əmələ gələn enerji
tələb olunduğundan artıq olduğu üçün onlar
sakit durmur, daim fizikihərəkətlər etməyi se-
virlər. Ona görə də onları müxtəlif oyunlara
cəlb etməklə orqanizmlərini sağlam inkişaf
etdirmək mümkündür.

Yeni nəslin fiziki mədəniyyətinin inkişafında
məktəb yaşı dövrü xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Məhz bu dövrdə insanın hərtərəfli fiziki inkişaf
üçün fundament yaradılır, sağlamlığı möh-
kəmləndirilir, müxtəlif hərəki bacarıq və vər-
dişlər formalaşdırılır. İnsanların orqanizminin
tam mənada inkişafı fəal fiziki tərbiyə məş-
ğələləri olmadan mümkün deyil.

Məktəb yaşı dövrü müxtəlif hərəki bacarıq
və vərdişlərin təlimi üçün çox əlverişli dövrdür.
Bu isə orqanizmin sonrakı inkişafı zamanı
müxtəlif şəraitdə hərəki fəaliyyətin yerinə ye-
tirilməsi işini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Təhsilalanların valeoloji tərbiyəsinə və on-
ların sağlamlığına təsir göstərən amillərə isə
dərs lərin hazırlanmasına sərf olunan vaxtın
həc mi, təlim prosesində qarşılıqlı münasibətlərin
qiy mətləndirilməsi və təlim prosesinin səmərə -
li liyini şərtləndirən amillər aiddir. Buraya
həm çinin tədris prosesindəki idarəetmə üslubu -
nun qiymətləndirilməsi, fənlərin tədrisi səviy -
yəsinin qiymətləndirilməsi və müəllimlərin
ümu mi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, ölkə -

Asif Axundov, Rauf Sultanov

Valeoloji tərbiyədə insan sağlamlığının mühafizə edilməsinin 
elmi, nəzəri və pedaqoji əsasları üzrə işin təşkili yolları
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dəki ictimai-siyasi hadisələrin tələbələrin təhsil
fəaliyyətinə, onların əhval-ruhiyyəsinə təsirinin
müəyyənləşdirilməsi prosesləri daxil dir.

Valeoloji tərbiyənin sosial mühitlə əlaqəli
münasibətləri insan orqanizminin sağlamlığına
təsir göstərən əsas amillərdən ibarətdir. Buraya
təhsilalanın ailəsinin tərkibi,ailə üzvləri ilə
qarşılıqlı münasibətlərin qiymətləndirilməsi,
ailənin aylıq gəliri, mənzil şəraiti və s. mövcud
vəziyyətin durumu aiddir.

Valeoloji tərbiyə prosesində sanitar-gigiyenik
amillərə fərdi və ictimai gigiyenik qaydalar
daxildir. Fərdi sanitar-gigiyenik qaydalara
vaxtında çimmək, bədəni yaş dəsmalla silmək
və açıq havada gəzintilərə çıxmaq və s. aiddir.
İctimai gigiyenaya isə məktəbdə, iş yerlərində
avadanlıqların, ləvazimatların, qurğuların və
s. münasib, səliqəli və təmiz olması aiddir.
İdman əşyalarının və avadanlıqlarının təmiz
saxlamılması, hərəkətin təhlükəsizlik qayda-
larına əməl olunması sağlamlığın qorunmasında
müstəsna rol oynayır.

Valeoloji tərbiyə bütün insan mədəniyyətinin
ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla gənc nəslin
formalaşmasında, onların sağlamlığının qo-
runmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
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Annotasiya. Məqalədə müasir dövrdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin əhə-
miyyəti və mahiyyətindən bəhs edilir. Böyük itkilərlə, mənəvi iztirablarla
əldə etdiyimiz müstəqillik şəraitində vətənpərpərlik tərbiyəsinin aşılanması
bu gün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 90-cı illərdən başlayaraq ulu  öndər
Heydər Əliyev ideyalarının anlaşıqlı və ardıcıl təbliği, ölkə başçısı
prezident İlham Əliyevin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi yolunda
həyata kecirdiyi qətiyyətli tədbirlər və s. vətənpərvəlik tərbiyəsi işinin
mütəşəkkil formada təşkilinin bariz formasıdır. Məqalədə vətənpərvərlik
tərbiyəsinin nəzəri məsələləri  və real nümunələri təhlilə cəlb edilmişdir.
Xüsusilə qeyd edilir ki, ümumtəhsil məktəblərində  elə bir tədris fənni
yoxdur ki, onun vətənpərvərlik hisslərini inkişaf etdirilməsi, formalaş-
dırılması üçün imkanları olmasın. Bu işdə  əsas iş müəllimin üzərinə
düşür. Müəllim bu imkanları görməli və tərbiyəvi baxımdan istiqamət-
ləndirməlidir. Bu mənada məqalədə geniş faktiki material təqdim olunur. 

Growing a patriotic generation as the main task
of modern  upbringing  work
Abstract. The article examines the importance and essence of patriotic
upbringing  in modern times.  Today, it is important to instill a patriotic
upbringing in the conditions of independence, which we acquired with
great losses and moral suffering.  Clear and consistent promotion of the
ideas of great leader Heydar Aliyev since the 1990s, decisive measures
taken by President Ilham Aliyev to liberate our lands from occupation
are an obvious form of properly  organized patriotic upbringing. The
article analyzes theoretical issues and real examples of patriotic upbringing.
It is especially noted that there is no subject in secondary schools that
does not have the opportunity to develop and form a sense of patriotism.
The main work in this case falls on the teacher.  The teacher must see
these opportunities and direct them from an educational point of view.
In this sense, the article provides extensive factual material.

Вырастить патриотическое поколение -oсновная
цель современной воспитательной работы

Aннотация. В статье рассматриваются важность и сущность пат-
риотического воспитания в современный период. В условиях неза-
висимости, которую мы получили с большими потерями, моральными
страданиями, сегодня важное значение приобретает воспитание
патриотизма. Начиная с 90-х годов, понятная и последовательная
пропаганда идей великого лидера Гейдара Алиева, решительные
меры, предпринимаемые главой государства - Президентом Ильхамом
Алиевым по освобождению наших земель от оккупации и т.д. пат-
риотическое воспитание является наглядной формой организованного
патриотического воспитания В статье рассмотрены теоретические
вопросы и реальные примеры патриотического воспитания. Особо
отмечается, что в общеобразовательных школах нет такого учебного
предмета, чтобы у него не было возможностей для развития, фор-
мирования патриотических чувств. Основная работа в этом деле
ложится на учителя. Учитель должен видеть эти возможности и на-
правлять их с образовательной точки зрения. В этом плане в статье
представлен обширный фактический материал.
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İnsan və onun tərbiyəsi bütün dövrlərdə ən
ak tual məsələ olmuş, böyükləri, ağsaqqalları
dü şündürmüşdür. Bütün dövrlərdə tərbiyə işi -
nin başlıça məqsədi  kamil insan  yetişdirmək
ol  muşdur. Arzu edilən, nəzərdə tutulan sifət və
keyfiyyətləri yetişən nəsillərə aşılamaq  məq -
 sədi  isə tərbiyə etmək işinin əsasını təşkil edir. 

Hər bir cəmiyyət öz şərait və ehtiyacına
uyğun olaraq gənc nəslin  hansı keyfiyyətlərə
yiyələnməsini zəruri bir tələb kimi qarşıya
qoyur.  Tərbiyənin məqsədi də  həmin tələbdən
doğur.

Hər bir xalqın  özünə məxsus milli dəyərləri
vardır. Bu dəyərlər həmin xalqın maddi, mənəvi
ənənələriəsasında formalaşır. Qədim tarixi
olan Azərbaycan xalqı çox zəngin mənəvi də-
yərlərə malikdir. Böyük məşəqqətlə, əzabla
əldə etdiyimiz müstəqillik şəraitində milli-
mənəvi dəyərlərimizin yeni nəsillərə ötürülməsi,
böyüməkdə olan nəsillərin bu dəyərlər əsasında
tərbiyə olunması  bu gün mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.  

Tarixi mənbələrə nəzər saldıqda görürük
ki, qədim türklərdə vətən əxlaqı, vətənpərvərlik
hissi  indiki kimi  güclü olmuşdur. Məşhur
ərəb yazıçısı  Cahiz miladın IX əsrində  türklərin
vətənpərvərliklərini mədh etmişdi. Onun yaz-
dığına görə, Vətən sevgisi  türklərdə istiqlal
ilə birgə imiş. İstiqlalları olmadığı zaman
onları vətəni tərk etmiş, mühacirət həyatı ya-
şamışlar. Türklərdə vətənpərvərlik hissinin
necə güclü olduğunu bilmək baxımından Hun
dövlətinin qurucusu Metenin fədakarlığını,
uzaqgörənliyini, yurda məhəbbətini xatırlatmaq
kifayətdir. Düşmən Hun ölkəsindən  heç bir
məhsulu, yeraltı sərvəti, əhalisi olmayan bir
ərazi istəyir. Faydasız torpağın verilməsində
heç bir  zərər olmadığını  Meteyə söyləyərkən
onun cavabı belə olur: “Vətən bizim mülkümüz
deyildir, məzarda yatan atalarımızın və qiyamətə
qədər doğulacaq  törəmələrimizin  bu mübarək
torpaq  üzərində haqları vardır. Vətəndən,
istər bir qarış olsun, yer verməyə heç kəsin
səlahiyyəti yoxdur. Buna görə də müharibə
edəcəyik. Bax, indi mən  atımı düşmənə doğru
sürürəm. Ardımca gəlməyən  edam olunacaq-
dır” – deyərək,  düşmən üzərinə yürüş etdi və
qələbə qazandı. Bu qəhrəmanlıq nümunəsi
hökmdarın öz vətəndaşlarında vətən məhəb-

bətini, vətən sevgisini yaratmaq baxımından
dəyərli nümunədir.  

Vətən əxlaqı bu gün türk xalqlarının, xü-
susulə azərbaycanlıların ən böyük istinadgah
nöqtəsi olmalıdır. Z.Göyalp haqlı olaraq yazırdı:
“Vətən əxlaqımız qüvvətli olmasa, nə müstə-
qilliyimizi, nə azadlığımızı, nə də vətənimizin
bütövlüyünü qoruya bilmərik” [4, s.57]

Gənc nəslin ölkəmizin ləyaqətli vətəndaşları
kimi yetişməsində tərbiyə prosesi mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Tərbiyənin milli zəmində
qurulması milli kökə bağlı, doğma Azərbay-
canımızı sevən, onun müdafiəsinə həmişə ha -
zır olan şəxslərin hazırlanmasına kömək edir.  

Vətən hissi körpənin beşiyindən, ananın
lay lasından başlayıb hamımız üçün əziz olan,
doğma olan, hamımızın ümumi evi sa yılan
bütöv bir respublikanı, ölkəni əhatə edir.  

Bu gün vətənin mənafeyi naminə  çalışmaq,
doğma vətəninə  xidmət göstərmək hər bir
azərbaycanlının müqəddəs borcu və amalıdır.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz əməli ilə,
zəhməti, işi, fəaliyyəti ilə  vətəni, ölkəsi, ya-
şadığı torpağı naminə özünə hesabat verməli,
öz əməli fəaliyyətini təhlil etməlidir.  Bu gün
orta məktəbdə təhsil alan şagirddən tutmuş
yüksək mövqeli hər bir azərbaycanlı vətəni
naminə görüdüyü işləri təhlil etməlidir. Orta
məktəbdə təhsil alan şagird öz nizam-intizamı,
intellektual hazırlığı ilə yüksək nəticələr əldə
edə bilirsə, nailiyyətlər qazanırsa deməli, o
sabahkı günün layiqli və ləyaqətli vətəndaşı
kimi özünü hazırlayır. Hər bir müəllim vicdanla
və şərəflə çalışıb gənc nəslin tərbiyəsində
yüksək vətənpərvərlik ruhu və müstəqil ölkəmiz
üçün birlik və həmrəylik, düşmən qarşısında
bir yumruq olmaq hissləri aşılayırsa, o da
özünün vətənvərvərlik və azərbaycançılıq və-
zifəsini yerinə yetirir.  

Vətənpərvərlik çox yüksək və insani hissdir.
Vətənpərvər o şəxsləri adlandırırlar ki, Vətən
sevgisini sözdə deyil, əməlində biruzə versin.
Mü asir təhsil müəssisələrinin qarşısında duran
baş lıça vəzifə vətənpərvərlər yetişdirməkdir. Dərs
zamanı və dərsdənkənar tədbirlərdə şa gird lərin
asudə vaxtlarında aparılan işlər daim ye tişən
gənc nəsildə vətənə sədaqət, onun na il liyyətlərini,
müstəqillik və suverenliyini qo rumaq hissləri
formalaşdırımasına yönəldilmə li dir. 
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Milli mənlik şüuru və milli ləyaqət hissinin
formalaşdırılması vətənpərvərlik tərbiyəsinin
mühüm vəzifələrindəndir.  Elmi-pedaqoji ədə-
biyyatlarda göstərildiyi kimi, milli mənlik de-
dikdə, hər bir millətin mövcudluğu, özünə-
məxsusluğu, milli özünütəsdiqi, milli özünü-
dərki milli ləyaqəti nəzərdə tutulur.  

Ümumtəhsil məktəblərində  elə bir tədris
fənni yoxdur ki, onun vətənpərvərlik hisslərini
inkişaf etdirilməsi, formalaşdırılması üçün
imkanları olmasın. Bu işdə əsas istiqamət
müəllimin üzərinə düşür.  Müəllim bu imkanları
görməli və tərbiyəvi baxımdan istiqamətlən-
dirməlidir.  

Məktəblilərin diyarşünaslıq fəaliyyəti, doğ-
ma yurduna aid  məlumatların toplanması və
öyrənilməsi mühüm rol oynayır. 

Bu gün istər ibtidai sinif müəllimləri, istərsə
də digər fənn müəllimləri qarşısında şagirdlərin
təlim-tərbiyəsi sahəsində son dərəcə mühüm
vəzifələr durur. Hər bir müəllim dövrün xü-
susiyyətlərini, buna müvafiq olaraq proqram
tələblərinin əsaslarını dərindən bilməli və öz
işində yaradıcılıqla tətbiq etməklə yetişdir-
mələrinin  dünyagörüşünə və baxışlarına lazımi
təsir göstərə bilməyi bacarmalıdır. Şagirdlər
arasında ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarının
anlaşıqlı və ardıcıl təbliği, ölkə başçısı prezident
İlham Əliyevin torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi yolunda həyata kecirdiyi qətiyyətli
tədbirlər, həmçinin dövlətimizin güclənməsi
və öz milli maraqlarını qoruyaraq inkişaf
etməsi və s. məsələləri Vətənə, öz yurduna
dərin məhəbbətin təzahürü kimi məktəblilərə
aşılanması onlarda doğma yurda bağlılıq və
sevgi hissinin yaranmasını gücləndirəcəkdir.
Bu kimi yüksək ideyalara inam hisslərinin
formalaşdırılması pedaqoji kollektivlərin qar-
şısında duran vacib məsələdir. Çünki bu sahədə
davamlı və  məqsədyönlü iş  aparmadan mək-
təbliləri, böyüyən nəsilləri yüksək ideyalar,
vətənə məhəbbət və sədaqət ruhunda yetiş-
dirmək işində uğur qazanmaq çətin olacaqdır.

Millilik, milli ruhda tərbiyə işinin təşkili
məsələləri  ulu öndər Heydər Əliyevin  çıxış-
larında, tövsiyələrində öz dərin məzmunun
ilə əksini tapmışdır. 9 fevral 1996-cı ildə Gən-
clərin Birinci forumunda “Müstəqil Azərbay-
canın gələcəyi gənclərdir” adlı məşhur nitqində

Heydər Əliyev demişdir: “...Gənclərimiz milli
ruhda tərbiyələnməlidir, bizim milli-mənəvi
dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir.
Gənclərimiz bizim tariximizi yaxşı bilməlidir,
keçmişimizi yaxşı bilməlidir, dilimizi yaxşı
bilməlidir. Milli dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir.
Milli dəyərlərimizi, ənənələrimizi yaxşı bil-
məyən, tariximizi yaxşı bilməyən gənc və-
tənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər
olmalıdır. Vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur.
Bu, sadəcə orduda  xidmət etmək demək
deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək,
torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik.

Gənclərə mən nə demək istəyirəm? Hər
bir gənc Azərbaycanın müstəqil gələcəyini
təmin  etmək  üçün vətəni sevməlidir, ölkəni
sevməlidir, torpağı  sevməlidir, dilimizi sev-
məlidir, milli ənənələrimizi sevməlidir. Bunları
sevə bilməyən adam, onları özü üçün mənəvi
əsas edə bilməyən gənc həyatda özünə yer
tapa bilməyəcəkdir və şübhəsiz ki, bizim içti-
mai-siyasi prosesdə, müstəqil Azərbaycanın
inkişafında lazımi qədər iştirak edə bilməyə-
cəkdir” [1, s.357].

Vətən deyəndə ilk növbədə vətəndaşı oldu-
ğumuz doğma Azərbaycanımızın müstəqil
dövlət kimi varlığı, dövlətçiliyimizin  hərtərəfli
inkişafı, mövcud ictimai-siyasi durumu və
əlbəttə ki, ölkənin tərəqqisi yolunda hər birimizin
üzərinə düşən vəzifələri düzgün dərk etməyimizlə
bağlı kompleks məsələlər başa düşülür. Vətən
və vətəndaş arasındakı asılılıq sözsüz ki, bu
məvhumların qarşılıqlı əlaqəsinin düzgün dərk
edilməsinin, həmçinin hər bir vətəndaşın Vətən
qarşısındakı mənəvi borcunun yerinə yetirilməsi
üçün cəmiyyətdə gedən proseslərdə fəal iştirak
etməsi ilə səciyyələnir. A.N.Radişşevin  söylədiyi
kimi, “Tərbiyənin əsas vəzifəsi həqiqi vətəndaş,
vətən oğlu hazırlamaqdır”. 

Azərbaycan Respublikasında vətənpərvərlik
tərbiyəsinin böyüyən nəsillərə aşılanması  90-
cı ilin əvvəllərindan başlayaraq torpaqlarının
20%-ni itirmiş  bir xalq üçün hava və su kimi
zəruri olan  tələblərdən  biri idi. İşğal altında
qalmış, düşmən tapdağına  çevrilmiş bu tor-
paqlar 27 ildən artıq bir zamanda Vətən həsrəti
ilə yaşayan, Vətən torpaqlarına  ayaq basmaq
istəyində olan  və bu ruha köklənən mübarizə
əzmli nəsillərin formalaşmasına səbəb oldu.
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44 günlük  II Qarabağ müharibəsində  ürəkləri
Vətən sevgisi, Vətən məhəbbəti ilə çırpınan
oğullarımız  qəhrəmanlıq salnamələrini yazdı.
Müqəddəs torpaqlarımızın işğaldan azad edil-
məsi Vətən uğrundan  canını fəda edən  igid-
lərimizin, qəhrəmanlarımız və onların qəlbində,
ruhunda yaranmış  Vətən sevgisinin təcəssü-
müdür.

30 illik mifi dağıdan 44 günlük müharibə
güclü və qüdrətli dövlətimizin, xalq-dövlət
həmrəyliyinin, birliyinin, dəmir yumruğunun
sayəsində zəfərlə sonlandı.

Prezident İlham Əliyev çıxışlarından birində
söyləmişdir: “...Gənc, vətənpərvər, Vətəni hər
şeydən çox sevən nəsil yetişdi. Bax, bu nəsil
torpaqlarımızı azad etdi. Şuşada Cıdır düzündə
Azərbaycan xalqına müraciət edərkən demişdim
ki, mən 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndə bu
gün 25-30 yaşında olan insanlar uşaq idi. Biz
onları vətənpərvərlik ruhunda, dövlətə sədaqət
ruhunda yetişdirdik və onlar bizim torpaqla-
rımızı işğalçılardan azad etdilər. O cümlədən
işğal edilmiş torpaqlarda heç vaxt olmayan,
amma əslən o torpaqlardan olan gənclər tor-
paqları uğrunda aslan kimi vuruşurdular. Bütün
Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan
bütün xalqların nümayəndələri bir yumruq
kimi birləşərək düşməni məğlub edib və tor-
paqlarımızı işğaldan azad ediblər. Bu, tarixi
hadisədir. Azərbaycan tarixində buna oxşar
parlaq qələbə olmamışdır. Azərbaycan bütün
dünyaya öz gücünü göstərdi, xalqımızın ira-
dəsini göstərdi. Bir daha bütün dünya gördü
ki, əgər iradə varsa, güc varsa, xalq-iqtidar
birliyi, əzmkarlıq və cəsarət varsa, haqq-ədalət
öz yerini tapır. Biz bunu nümayiş etdirdik”.

Bu qələbə igid, qorxmaz, cəsur əsgərlərimiz,
şəhid olmuş qəhrəmanlarımız sayəsində əldə
edildi. O qəhrəmanlarımız ki, onlar uzun

illərdir 20 Yanvar hadisəsinin, Xocalı Soyqı-
rımının qisasını almaq, Şuşanı, Laçını, Füzulini,
Cəbrayılı, Zəngilanı işğaldan azad etmək, tor-
paqlarımızı mənfur düşməndən geri qaytarmaq,
Vətən torpağının hər biri qarışını qorumaq
əzmi ilə yaşamışlar. Şəhid olmuş döyüşçülə-
rimiz, qazilərimiz uzun illərdir ürəklərdə və
ruhumuzda yaranmış əzikliyi, məğlub ölkə
adını üzərimizdən götürməklə yanaşı, vəhşi-
cəsinə qətl edilmiş uşaq, qadın, ana-bacı, oğul
və qızlarımızın, qardaş və atalarımızın qanını
yerdə qoymadı. 10 noyabr tarixi - xalqımız
üçün Zəfər Bayramı, Qələbə günü kimi tarixə
yazıldı.

Məhz bu qələbə Azərbaycan gənclərinə
aşılanmış milli-mənəvi tərbiyənin, vətənpər-
vərlik tərbiyəsinin, ölkənin milli  maraqlarına
xidmət edən tərbiyə işinin ailədə, ümumtəhsil
məktəblərində, ali məktəblərdə məqsədyönlü
şəkildə təşkilinin nəticəsidir.
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Annotasiya. Texnologiyaların təhsil prosesinin bütün mərhələlərinə in-
teqrasiyası, təhsilin inkişafında mühüm rol oynayır. Xüsusi qayğıya eh -
ti yacı olan uşaqların keyfiyyətli təhsilə yiyələnməsində, onların cə -
miyyətə daha asan adaptasiyasında texnologiyaların rolu və əhəmiyyətli
bö yükdür. Məqalə inklüziv təhsildə informasiya kommunikasiya texnolo -
giyalarının (İKT) tətbiqi məsələlərinə həsr edilmişdir. Sağlamlıq imkanı
məhdud olan uşaqların təhsilində İKT-nin istifadə imkanları araş dırılmış,
müqayisəli analiz və müşahidə metodlarından istifadə etməklə inklüziv
təhsildə İKT-nin tətbiqi üsulları öyrənilmiş, problemlər müəyyənləşdirilmiş
və bu problemlərin həlli üçün tövsiyələr işlənilmişdir. Problemin
aktuallığı ölkəmizdə qəbul edilmiş “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan
Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın  tələbləri baxımından əsas-
landırılır, bu sahədə görülmüş və planlaşdırılmış işlərdən də bəhs edilir.

Application of information and communication
technologies in inclusive education
Abstract. The integration of technology into all stages of the educational
process plays an important role in the development of education.
Technology plays an important role in providing quality education to
children with special needs and making it easier for them to adapt to
society. The article deals with the application of information and com-
munication technologies (ICT) in inclusive education. The use of ICT
in the education of children with disabilities has been explored, methods
of applying ICT in inclusive education using comparative analysis and
observation methods were studied, problems were identified and re-
commendations were made to solve these problems. The urgency of the
problem is justified in terms of the requirements of the "State Program
for the Development of Inclusive Education for Persons with Disabilities
in the Republic of Azerbaijan in 2018-2024" adopted in our country,
and the works done and planned in this area are discussed.

О применении информационно-коммуни-
кационных технологий в инклюзивном об-
разовании
Aннотация. Интеграция технологий на всех этапах образовательного
процесса играет важную роль в развитии образования. Роль и
значение технологий в получении детьми, нуждающимися в особой
заботе, качественного образования, их более легкой адаптации к
обществу огромны. Статья посвящена вопросам применения ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в инклюзивном
обра зовании. Исследованы возможности использования ИКТ в об-
разовании детей с ограниченными возможностями здоровья, изучены
ме тоды применения ИКТ в инклюзивном образовании с использо-
ванием методов сравнительного анализа и наблюдения, выявлены
проблемы и разработаны рекомендации по решению этих проблем.
Актуальность проблемы обосновывыается с точки зрения требований
принятой в нашей стране “Государственной программы по развитию
инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы”, также
рассматриваются вопросы о проделанной и запланированной работе
в этой области.
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Müasir dövrdə sağlamlıq imkanları məhdud
olan uşaqların təhsilinin təşkilinə dair müxtəlif
yanaşmalar mövcuddur. Yanaşmaları şərti
olaraq iki yerə bölmək olar: birinci yanaşma
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların
təhsili üçün ayrıca məktəblərin və ya siniflərin
yaradılması, ikinci yanaşma isə xüsusi təlim
vasitəsilə sağlam şagirdlərlə eyni sinifdə təhsilə
cəlb edilməsidir ki, bu da inklüziv yanaşmadır.
Çox vaxt bu yanaşmaların müxtəlif kombina-
siyalarına rast gəlinir, məsələn, birgə təhsil
üçün yalnız müəyyən zaman çərçivəsində şərait
yaradılır, yaxud ənənəvi və xüsusi məktəblərdə
təhsil alan uşaqlar birgə layihələr üzərində ça-
lışırlar. İnklüziv yanaşma təhsil almaq üçün
sadəcə bərabər imkanların yaradılmasını deyil,
hamının birgə təhsil almaq imkanlarının olmasını
nəzərdə tutur. Bu baxımdan inklüziv təhsildə
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarla
digər uşaqlar arasında fərq qoyulmur, hesab
edilir ki, hər bir uşağın özünün xüsusi tələbatı
vardır. İnklüziv təhsilin əsas vəzifəsi məktəbdə
baş verən proseslərə bütün şagirdlərin eyni
dərəcədə cəlb edilməsidir. Bununla əlaqədar
olaraq “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Res-
publikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxs-
lər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” qəbul edilmişdir [1].

İnklüziv təhsilin tətbiqinin vacib şərtlərindən
biri sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların mü-
şayiət olunması və dəstəklənməsi sisteminin ol-
masıdır. Bu cür dəstək göstərən pedaqoqlara in-
kluziv təhsilin həyata keçirildiyi məktəblərdə
pedaqoji prosesin təşkilində müəllim köməkçisi
(tyutor) deyilir. Tyutor peşəsi hələ XIV əsrdə,
ilk dəfə Oksford Universitetində yaradılmışdır
[2]. Tyutor tədris prosesində uşağa nəzarət edərək
məktəb təhsil məkanında ona bələdçilik edir. 

İnklüziv təhsilin həyata keçirilməsinin əsas
şərtlərindən biri də İKT-dən istifadə etməklə
sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların
informasiyaya əlyetərliliyinin təmin edilməsi
üçün əlverişli təhsil mühitinin formalaşdırıl-
masıdır. Artıq distant təhsil prosesinin sürətlə
genişlənməsi fasiləsiz təhsil mühiti yaradaraq
təhsildə zaman və məkan anlayışlarını aradan
qaldırır. Odur ki, inklüziv təhsildə İKT, o
cümlədən distant tədris texnologiyaları sağ-
lamlıq imkanları məhdud olan uşaqların müx-

təlif səbəblərdən dərsdə fiziki iştirakı mümkün
olmadığı vaxtlarda onların fasiləsiz tədris pro-
sesini təmin etməyə imkan verir. Həqiqi
inklüziv təhsil yalnız o zaman mümkün ola
bilər ki, tədris prosesi asanlıqla və istənilən
zamanda təhsil alanların tələbatına cavab verə
bilsin. Ona görə də, yalnız həm real, həm də
virtual məkanda həyata keçirilə bilən xüsusi
texnologiyaları bilən müəllim xüsusi tələbatları
olan uşaqların tələbatına cavab verə bilər. İn-
klüziv təhsildə İKT, əsasən, aşağıdakı məq-
sədlərlə istifadə oluna bilər [3]:

1. İKT texniki kömək, dəstək, olmayan
təbii funksiyaların əvəz edilməsi üçün kom-
pensasiya məqsədi ilə istifadə olunur; 

2. Kommunikasiya məqsədi ilə hər növ
funksional məhdudiyyət üçün köməkçi qurğular
və proqram təminatları, kommunikasiyanı
daha əlyetərli və rahat edən alternativ əlaqə
vasitələri istifadə olunur; 

3. Didaktik məqsədlə mobillik məhdudiyyəti
olan təhsil alanlara lazım olan informasiyanı
onlar üçün uyğun formatda əldə etməyə imkan
verən informasiya resurslarından istifadə
olunur. 

İnklüziv təhsil prinsiplərinin gerçəkləşdirmək
üçün pedaqoqların İKT bacarıqları və internetdə
işləmə vərdişləri lazımi səviyyədə olmalıdır.
İnklüziv təhsildə İKT-dən istifadə imkanlarını
araşdıran tədqiqatçılar rəqəmsal texnologiyalar,
informasiya texnologiyaları, assistiv texnolo-
giyalar, köməkçi texnologiyalar və s. kimi
anlayışlardan istifadə edirlər[4]. İnformasiya
texnologiyaları sahəsində istehsalçı şirkətlər
istehsal etdikləri proqram məhsullarının, qur-
ğuların və xidmətlərin fiziki qüsurlu insanlar
üçün əlyetərliliyinə diqqət yetirirlər. Hazırda
əlilliyi olan istifadəçilər üçün hazırlanmış
müxtəlif texniki vasitələr və proqram təminatları
mövcuddur: gözü zəif və ya tamamilə görməyən
istifadəçilər üçün taktil klaviatura və audio
displey; dayaq sisteminin funksiyaları pozulmuş
insanlar üçün xüsusi klaviatura və manipul-
yatorlar; eşitmə və nitq əngəlli insanların ün-
siyyət qurması üçün jestləri tanıyaraq mətnə
(səsə) və ya əksinə çevirən proqram təminatına
malik qurğular və s.  İnklüziv təhsili təcrübədən
keçirən mütəxəssislər görmə məhdudiyyətli
insanların təhsilində informasiyanın qəbul
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edilməsi və emalı üçün istifadə olunan qur-
ğuların, sistemlərin və proqram təminatlarının
imkanlarını yüksək qiymətləndirirlər. 

Müxtəlif kateqoriyalardan olan təhsil alan-
ların təhsil tələbatlarını nəzərə alaraq İKT
məhsulları bazarının daim araşdırılması, bu
vasitələrin imkanlarının öyrənilməsi, müəl-
limlərin və müəllimə köməkçi heyətin bu va-
sitələrdən istifadə bacarıqlarına yiyələnməsi
əsas məsələlərdəndir [5].     

Göründüyü kimi, inklüziv təhsildə İKT-
nin tətbiqi bir sıra məsələlərin həlli üçün ol-
duqca zəruridir: 

- müxtəlif sağlamlıq problemləri olan uşaq-
ların təhsil mühitinə əlyetərlik imkanlarının
artırılması; 

- bütün uşaqların ümumi təhsil prosesinə
cəlb edilməsi; 

- sağlamlıqla bağlı müəyyən problemlərin
korreksiya edilməsi; 

- bu kateqoriyadan olan insanların sosial-
laşması və cəmiyyətə inteqrasiyası və s.

Lakin inklüziv təhsildə İKT-nin tətbiqi
məsələlərinə dair tədqiqatlar göstərir ki, burada
bir sıra problemlər mövcuddur. Bu problemlər
aşağıdakılardır:  

- İKT vasitələrinin, o cümlədən köməkçi
texnologiyaların dəyərinin yüksək olması sə-
bəbindən əlyetərliyin aşağı olması; 

- müəllimlərin sağlamlıq imkanları məhdud
olan insanların təhsilində İKT-nin pedaqoji
imkanlarını yetərincə qiymətləndirə bilməməsi; 

- İKT-nin pedaqoji imkanlarından istifadə
etmək üçün müəllimlər və təhsil alanlar üçün
elmi-metadoloji və metodiki dəstəyin olmaması; 

- müəllimlərin və təhsil alanların İKT bilik
və bacarıqlarının aşağı səviyyədə olması; 

- sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin
tələbatına uyğun formatda elektron resursların
olmaması. 

İnklüziv təhsildə İKT-nin imkanlarından
səmərəli istifadə o zaman mümkün ola bilər
ki, göstərilən problemlər aradan qaldırılsın.
İKT vasitələrindən istifadə əsasında təhsilin
keyfiyyətinin təmin edilməsi 1999-cu ildən
başlayaraq YUNESKO-nun Təhsildə İnfor-
masiya Texnologiyaları İnstitutunun diqqət
mərkəzindədir. İnstitut tərəfindən bununla
bağlı analitik və tədris-metodiki materiallar

hazırlanmışdır. Bu sənədlərdən birində deyilir
ki, inklüziv təhsildə İKT-nin tətbiqi böyük
potensiala malik olsa da, bu yolda çoxlu çə-
tinliklər var.  

Nəticə. Sürətli inkişafda olan texnologiyalar
təhsil sisteminin ənənəviliyini dəyişir və xüsusi
tələbatları olan insanların təhsilinə yeni alter-
nativlər təklif edir. Lakin, bütün üstünlüklərinə
baxmayaraq, təhsil alanların fərdi tələbatlarını
və tədris resurslarının əlyetərliyi prinsiplərini
nəzərə almadan bu texnologiyaların tətbiq
edilməsi müəyyən problemlər yarada bilər.
Təcrübə göstərir ki, inklüziv təhsilin əlyetər-
liyinin təmin edilməsinə İKT vasitələrinin
təhsil sisteminə inteqrasiyası üçün kompleks
proqramın həyata keçirilməsi nəticəsində nail
olmaq mümkündür. Bu kompleks proqram
aşağıdakı istiqamətləri əhatə etməlidir: 

1. İKT infrastrukturunun yaradılması; 
2. İKT-nin tədris proqramlarına inteqrasiyası

(innovativ tədris metodlarının işlənməsi); 
3. İnklüziv təhsildə İKT-nin tətbiqi üzrə

kadrların hazırlanması; 
4. İstifadəçilərin psixofizioloji xüsusiyyət-

lərinə uyğun formatda rəqəmsal tədris resurs-
larının hazırlanması;

5. İnklüziv təhsil sahəsində həyata keçirilən
işlərin nəticələrinin monitorinqi və idarə edilməsi.
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Annotasiya. Məqalədə qeyd edilir ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi,
Naxçıvan Muxtar Respublikasında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
geniş tətbiqinə daim diqqət və qayğı ilə yanaşılır, bu sahə sürətlə inkişaf
etdirilir. Bu fonda XXI əsrin inqilabi yeniliyi olan sosial şəbəkələrin ailə
dəyərlərinə təsiri problemi sosial-pedaqoji aspektdə araşdırılır. Məqalədə sosial
şəbəkələrin mahiyyət və rənarəngliyindən bəhs edilir, onun müsbət və mənfi
cəhətləri araşdırılır. Qeyd olunur ki, sosial şəbəkələr insanlara anında dünyada
baş verən proseslər haqqında məlumat verməklə, insanlar arasında dostluq mü-
nasibətləri yaradır, uzaq məsafələri yaxınlaşdırır, dünyada olan yeniliklərlə
insanları məlumatlandırır. Məqalədə həyatımıza, məişətimizə daxil olub, bizimlə
birgə yaşayan sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə etmək üçün insanların,
xüsusilə yeniyetmə və gənclərin informasiya mədəniyyətinə yiyələnməsi, in-
formasiya ilə davranış normalarını öyrənməsi, maarifləndirilməsi, eyni zamanda
onların vətənə məhəbbət, dövlətə sədaqət hisslərinin aşılanması istiqamətində
İnternet resurslarının yaradılmasının  vacib olduğu qeyd edilir.

The impact of social media on family values
Abstract. The article notes that the Nakhchivan Autonomous Republic, as el-
sewhere in the country, always pays attention and care to the widespread use of
information and communication technologies, and it is developed rapidly. The
problem of the impact of social medias on family values, which is a revolutionary
innovation of the XXI century, is studied in the socio-pedagogical aspect. The
article discusses the nature and diversity of social medias, explores its pros and
cons.  It is noted that social networks provide people with instant information
about the processes taking place in the world, create friendly relations between
people, bring long distances closer, and inform people about innovations in the
world.  The article emphasizes the importance of creating Internet resources for
people, especially teenagers and young people, to master the information
culture, learn the norms of behavior with information, as well as instilling  in
them feelings of patriotism and loyalty to the state.

Влияние социальных сетей на семейные ценности 

Aннотация. В статье отмечается, что, как и везде в нашей стране, к
широкому применению информационно-коммуникационных технологий
в Нахчыванской Автономной Республике всегда относятся с вниманием и
заботой, эта сфера стремительно развивается. На этом фоне проблема
влияния социальных сетей на семейные ценности, являющаяся револю-
ционной новинкой XXI века, рассматривается в социально-педагогическом
аспекте. В статье говорится о сущности и разнообразии социальных сетей,
рассматриваются ее плюсы и минусы. Отмечается, что социальные сети,
мгновенно информируя людей о происходящих в мире процессах, создают
между людьми дружеские отношения, сближают на большие расстояния,
информируют людей о происходящих в мире новшествах. В статье отме-
чается, что для правильного использования социальных сетей, которые
входят в нашу жизнь, в быту и живут вместе с нами, важно создать интер-
нет-ресурсы, направленные на овладение информационной культурой
людей, особенно подростков и молодежи, изучение норм поведения с ин-
формацией, просвещение, а также привитие у них чувства любви к Родине,
верности государству.
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Xalqların, ölkələrin bir-birinə daha çox in-
teqrasiya olunduğu, dərin qloballaşma pro-
seslərinin getdiyi müasir dövrdə informasiya
texnologiyalarının sürətli inkişafı nəticəsində
yaranan yeniliklərin get-gedə insan fəaliyyətinin
bütün sahələrinə, həmçinin  ailə və onun məi-
şətinə, gündəlik həyatına daha geniş, daha
dərin nüfuz etməyə başladığı günümüzdə insan
həyatı, fəaliyyəti, cəmiyyətin müxtəlif sferaları
köklü dəyişikliyə məruz qalır, tamamilə yeni
mühit formalaşır. Bu yeni mühit əhalinin  ailə
məişətində  də özünü göstərir. Ölkəmizin hər
yerində olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da bu sahəyə daim diqqət və
qayğı ilə yanaşılır, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları sahəsi sürətlə inkişaf etdirilir.
Hazırda muxtar respublikanın yaşayış ərazi-
lərinin 99,1 faizində genişzolaqlı internet,
99,5 faizində isə simsiz internet xidmətləri
göstərilir. Muxtar respublikaya daxil olan in-
ternet kanalının sürəti 512 kb/san-dən 10
gb/san-dək artırılmış, internet xidmətlərinin
tarifləri aşağı salınmışdır [4, s.95].

Həyatımızın bir hissəsinə çevrilən kütləvi
informasiya vasitələrinin bir qolunu təşkil
edən “sosial şəbəkə” anlayışı dilimizə 1954-
cü ildə ingilis sosioloqu James Barns tərəfindən
daxil edilib. Tərifə görə, sosial şəbəkə sosial
obyektlərdən (birlik, sosial qrup, insan) ibarət
olan qovşaqları birləşdirən sosial strukturdur
[6]. Daha doğrusu,“sosial şəbəkə” anlayışı
öz aralarında tanış olan insan qrupudur. Gü-
nümüzdə sosial şəbəkələrin sayı onlarladır.
Bunlara Facebook, WhatsApp, YouTube, Twit-
ter, İnstagram və digərləri daxildir.

Bu gün dünyada 7,7 milyard insan yaşayır.
Təkcə Facebookdan  2,4 milyard insan istifadə
edir. Hazırda Azərbaycanda 1,8 milyon adamın
Facebook istifadəçisi olduğu ehtimal edilir.
Ölkəmizdə bu istifadəçilərin 70%-i kişilər,
30%-i qadınlar təşkil edir. Bunlardan 24%-i-
25 yaşadək, 33%-i 26-35-yaşadək, 20,6%-i
34-45 yaşadək, 21,3%-i isə 46 yaşdan yuxarı
olanlardır [8]. Rəqəmlərdən göründüyü kimi
ölkəmizdə demək olar ki, bütün yaş qrupla-
rından olan insanlar sosial şəbəkələrdən istifadə
edirlər. Bu ritual aləmdə insanlar məkanından,
milliyyətlərindən asılı olmayaraq, bir araya
toplaşıb, fikirlərini bölüşür, dostluq əlaqələri

qurur, söhbətlər edir, fikir mübadiləsi aparır,
hətta öz kiçik bizneslərini belə qura bilirlər.
Nəticədə insanlar ünsiyyət qurarkən  həm öz
xalqına məxsus olan dəyərləri  paylaşmış olur-
lar, həm də digər xalqların  dəyərlərini müəyyən
mənada  mənimsəmiş olurlar. 

Xalqın həyatını, məişətini öyrənən etnoq-
rafiya elmində sosial şəbəkələrin xalqın gün-
dəlik həyat tərzinə, daha doğrusu onun ailəsinə
və məişətinə daxil olması həmin sahənin et-
noqrafik yönümündən öyrənilməsi bir yenilik
hesab edilə bilər. Əgər vaxtilə hər hansı bir
etnos və onların adət-ənənələri haqqında kitab
oxumaqla, film seyr etməklə məlumat əldə
edirdiksə, bu gün internet vasitəsilə həmin et-
nosun özləri ilə canlı bağlantı qurub, dostluq
əlaqələri yaradıb, ünsiyyət qura bilərik. Demək,
istər ayrı-ayrı ailələr, istərsə də cəmiyyət
üzvləri sosial şəbəkələrdən istifadə edərkən
istər-istəməz öz dəyərlərini təbliğ etməklə ya-
naşı, digər millətlərin də dəyərlərini müəyyən
mənada mənimsəmiş olurlar. Bu zaman min
illərboyu yaranan ailə dəyərlərimizdə dəyi-
şikliklər baş verməyə başlayır. Məhz bu isti-
qamətdə araşdırmalar aparıb, sosial şəbəkələrin
ailə dəyərlərinə, onun məişətinə təsirini, sosial
şəbəkələrdə milli-mənəvi dəyərlərimizi necə
təbliğ edildiyi və ya onların yad ünsürlərdən
necə mühafizə olunduğu, həmçinin onların
sosial şəbəkələrdə yad təsirlərə məruz qalıb-
qalmadıqlarını araşdırmaq əhəmiyyətlidir. 

Müasir qloballaşan dünyada xalqları bir-
birindən ayıran məhz onların milli-mənəvi
dəyərləridir. Xalqın milli sərvəti sayılan mil-
li-mənəvi dəyərlər əsrlər boyu xalqın içərisində
yaranıb, ilk növbədə ailədə formalaşır. Tarixi
kateqoriya olan ailə isə tarixin müxtəlif inkişaf
mərhələlərində aid olduğu ictimai-iqtisadi for-
masiyaya uyğun olaraq dəyişir. Bu gün də
ənənəvi ailə modelində bu dəyişiklik hiss
olunur və bu dəyişiklik posesinə səbəb olan
amillərdən biri də infirmasiya texnologiyalarının
ənənəvi ailə modelinə təsiridir. 

Müasir dünyada milli kimlik pasportumuz
olan milli-mənəvi dəyərlərimizi həm yaşatmaq,
həm də onları yad ünsürlərdən qorumaq və
gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün dünyanın
inqilabi yeniliyi sayılan sosial şəbəkələrdən
məqsədyönlü şəkildə istifadə etməyi bacarıb,
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yad ünsürlərin məişətimizə daxil olmasına,
gənclərimizin şüurlarına sirayət etmələrinə
yol verməməliyik. Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi, biz
öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələ-
rimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə
qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər
boyu böyük sınaqlardan keçmiş bu mənəvi,
əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik.
Məhz buna görə də biz həyatımıza daxil olan
və həyatımızın bir hissəsinə çevrilən sosial
şəbəkələrdən məqsədyönlü şəkildə istifadə
edib yararlanmalı, sosial şəbəkə istifadəçilərini,
xüsusi ilə yeniyetmə və gəncləri bu istiqamətdə
maariflləndirməliyik.

Uzun əsrlərdən bəri xalqımızın yaratdığı
milli-mənəvi dəyərlər arasında ən öndə gələni,
bu gün də öz dəyərlərini qoruyub saxlayan
toy adətlərimizdir. Aydındır ki, toyla bağlı
adətlər müəyyən mərhələlərdən keçir. Bunlara
aiddir toyaqədərki inamlar, adətlər, toyun ke-
çirilməsi, toydan sonrakı adətlər və inamlar
[3, s.43]. Bu mərhələlərə qızbəyənmə, elçilik,
bəlgə, nişаn, pаltаrkəsdi, хınаyахdı, kəbin
kəsmə, tоy şənliyi, duvаq və s. adətlər  daxil
edilir. Bu məqalədə məqsədimiz toya aid olan
adətləri açıqlamaq deyil, bu adətlərin sosial
şəbəkələrdə əks etdirilib-etdirilməməsi və on-
ların neçə təbliğ edilməsidir. Müşahidələr onu
göstərir ki, toya aid olan adətlərimiz kütləvi
hal almasada bəzən istifadəçilər tərəfindən
sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilir. Diqqəti
cəlb edən məqamlardan biri sosial şəbəkələrdə
“qızbəyənmə” adətinin necə təsvir olunmasıdır.
Aparılan araşdırmalar nəticəsində aydın olur
ki, real həyatdan fərqli olaraq oğlanla qız
sosial şəbəkədə yazışaraq tanış olur və öz
aralarında dostluq əlaqəsi yaradırlar. Yazışma
zamanı gənclər əsasən özləri haqqında məlumat
verərək düşüncələrini, arzu və istəklərini bir-
birilərinə bildirirlər. Yəni bir-birilərini virtual
olsa da tanımaq istəyirlər. Sonra isə görüntülü
danışmağa başlayırlar. Onların arzu və istəkləri
bir-birinə uyğun gələrsə, real həyatda görüşmək
istədiklərini bildirir və görüşürlər. Bir növ
sosial şəbəkələr bu iki gəncin həyatında bir
vasitəçi rolunu oynayır. Amma, bu vasitəçilikdə
xala, bibi, bacı və başqaları iştirak etmir.
Onlar öz fikirlərini heç bir təsir olmadan müs-

təqil şəkildə internet vasitəsi ilə bir-birilərinə
bildirirlər. Buradan belə bir sual ortaya çıxır
ki, gənclərin internetdən tanışlığı nədən irəli
gəlir? Axı tarixən Azərbaycan gəncləri bir-bi-
rilərini görüb, bəyənib seviblər. Bu sevgi uğ-
runda minbir əzab-əziyyətə qatlaşanlar da
olub. Müasir dövrdə isə real həyatda deyil,
sosial şəbəkələr vasitəsi ilə tanışlıq nə dərəcədə
milli adətlərimizə uyğundur? Bu hal gənclərin
internetdən asılılığındanmı, yoxsa onların sözü
ilə desək vaxt azlığındanmı irəli gəlir? Gənclərlə
apardığımız sorğular nəticəsində əldə etdiyimiz
məlumatlardan aydın olur ki, onların bəziləri
həqiqətən internetdən asılı olanlardır ki, in-
ternetdə olan tanışlıq onlar üçün əyləncə xa-
rakteri daşıyır, yalan vədlər verilir, hətta bəzən
başqa adlarla özlərini təqdim edirlər s. Digər
qrub gənclər  isə vaxt azlığından  internetdə
olan tanışlığı real həyatda olan tanışlıq kimi
ciddi qəbul edir və onlar sosial şəbəkələrdə
oğlanla qızın tanışlığında heç bir qəbahət gör-
mürlər. 

Bu gün insanlar arasında belə bir fikir
yaranır ki, internetdə tanış olub evlənənlərin
evlilik həyatı uzun sürmür. Doğrudur, bu
fikirdə müəyyən bir həqiqət var. Belə ki, real
həyatda tanış olan gənclər bir-birinin xarakterini,
fikrində doğru olub-olmadığını onun hərəkə-
tindən, danışğından, baxışlarından daha tez
anlayar, nəinki kompuyter arxasında oturub
real həyatdan uzaq, görmədən, duymadan da-
nışmaqla. 

Bəzən sosial şəbəkələr boşanmaq istəyən-
lərin ayrılmağına təsir edən amillərdən biri
hesab edilir. Ancaq, onu qeyd edə bilərik ki,
real həyatda da ailə qurub tez ayrılanlar, bir-
birilərinə yalan vədlər verənlər olur. Fikrimizcə,
bu cür xoşagəlməz hallar hər hansı bir şəxsin
istər qız olsun, istərsə də oğlan sosial şəbəkə-
lərin təqsirindən deyil, onların tərbiyəsindən,
düşüncəsindən və xarakterindən asılıdır. Apa-
rılan sorğular nəticəsində aydın olur ki, bu
halı artıq gənclərin müəyyən bir qismi reallıq
kimi qəbul edirlər. Lakin yaşlı nəsil isə sosial
şəbəkələrlə tanışlığa müsbət münasibət gös-
tərmilər, onlar ənənəvi tanışlığa üstünlük ve-
rirlər. Çünki o ənənəvi tanışlıqda dəyərlərimiz
yaşayır, hansı ki, o dəyərlər bizə ulularımızdan
ərməğan olub.
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Bu gün elçi getmək üçün qız evinə xəbər-
darlığı da sosial şəbəkələr vasitəsi ilə edənlər
olur. Adətə görə qızı görüb bəyəndikdən sonra
qıza elçi getmək istəyəndə, əvvəlcədən ya bir
qohumla sifariş edir ya da ailə üzvlərindən
biri və ya oğlanın özü qıza elçi gələcəklərini
bildir. Bu gün isə sosial şəbəkələr bu prosesdə
də müəyyən pol oynayır.

Toyla bağlı olan digər bir adətimiz ”toya
dəvətetmə”dir. Vaxtilə toya adamları dəvət
edəndə ilk əvvəllər kənd yerlərində ailə üzv-
lərindən və ya qohumlardan biri adbaad  kənd
camaatını toya dəvət edərdi. Əhali arasında
sorğu apardıqda məlum olur ki, sosial şəbə-
kələrdə  “toya çağırma” adəti də öz əksini
tapır. Bəzi toy sahibi WhatsApp və ya İnstagram
deyilən sosial şəbəkə vasitəsi ilə tanışlarını,
qohumlarını toya dəvət edirlər. Onlar qeyd
edirlər ki, sosial şəbəkələr vasitəsi ilə toya
ancaq yaxın qohumlarımızı dəvət edirik.

Son zamanlar bəzi istifadəçilər ya özlərinin,
ya da yaxın qohumlarının “xınayaxdı” və
“toy” mərasimlərini videoya çəkib sosial şə-
bəkələrdə nümayiş etdirirlər. Doğrudur, sosial
şəbəkələrdə uzaq keçmişimizdən bizə miras
qalmış bütün dəyərlər işıqlandırırlır. Burda
qızın əllərinə xınanın yaxılması, qızların şən-
lənməsi, milli geyimlərimiz, yeməklərin ha-
zırlanması, süfrənin bəzədilməsi, milli rəqs-
lərimiz, qadınların zinyət əşyaları, saç düzümləri
ümumiyyətlə, toya aid bütün adət-ənənələr
öz əksini tapır. Lakin, ənənəvilikdən fərqli
olaraq sosial şəbəkədə xalqımıza məxsus olan
toy adətlərini nəinki öz ölkəmizin vətəndaşları,
həmçinin digər ölkələrin vətəndaşları da mü-
şahidə etmiş olurlar. Burada müsbət cəhət
ondan ibarədir ki, sosial şəbəkə iştirakçıları
xalqımıza xas olan milli dəyərlərimizi bir növ
təbliğ edirlər. Bu, müsbət haldır, digər tərəfdən
isə xalqımıza xas olan dəyərlərimizə yad nə-
zərlər dikilir, yad nəfəslər dəyir. Hətta, onları
özününküləşdirməyə çalışanlar da olur. Unut-
mayaq ki, bu dəyərlər bütöv xalqa məxsus
olub, uzun bir inkişaf yolu keçərək günümüzə
qədər gəlib çıxmışdır. Onları xalq arasında
yaşatmaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün
ehtiyatlı olmalıyıq. 

Körpənin dünyaya gəlişi hər bir ailədə se-
vinclə qarşılanır. Son zamanlar bəzi ailələr

yeni doğulan körpəni doğum mərkəzindən
xüsusi təm-təraqla çıxardırlar. Yeni yaranan
bu adət ən çox şəhər ailələrində müşühidə
edilir. Uşaq oğlandırsa mavi, qızdırsa qırmızı
və rəngarəng şarlarla bəzədilmiş maşınlarla
evə yollanması qeyd olunur. Hətta, körpə üçün
lazım olan bütün əşyalar: uşaq geyimləri, uşaq
bezləri, oyuncaqlar, uşaq yeməkləri  və s.
ayrı-ayrı tabaqlara yığılıb doğum mərkəzlərinə
gətirilir və  oradan yaxın qohumlar tərəfindən
alqışlarla körpənin yola salınması da müşahidə
edilir. Bu prosesi videoya çəkərək sosial şə-
bəkələrə yerləşdirirlər. Doğrudur, körpənin
dünyaya gəlişi hər bir ailə və onun yaxınları
üçün cevincli bir hadisədir, lakin, bu adətin
kütləvi hal alması fikrimizcə müsbət hal deyil.
İlk növbədə onu düşünmək lazımdır ki, gənc
ailələrin hamısının maddi durumu eyni deyil,
digər tərəfdən uşaq üçün alınan əşyaların
geniş və açıq bir tərzdə nümayiş etdirilməsi
bizim adətlərimizə uyğun deyil. Vaxtilə  muxtar
respublikanın bəzi rayon və kəndlərində yeni
doğulan uşaqlara “ad qoyma” və ya “yeddi”
deyilən mərasimlər keçirilirdi ki, bu mərasimə
ailənin yaxınları dəvət olunur, körpə üçün
alınan hədiyyələr bu mərasimdə təqdim olu-
nurdu. Lakin, bu adət xalq arasında geniş ya-
yılmadığına görə məişətimizdən demək olar
ki, çıxıb. Digər tərəfdən isə vaxtilə dünyaya
yeni gəlmiş körpəni 40 gün yad adamlardan
gözləyər, başqalarına göstərməzdilər. Əslində
bu körpənin sağlamlığı üçün vacib idi, çünki
hələ dünyaya yenicə gələn körpə xarici aləmə
uyğunlaşmamışdır. Bizim fikrimizcə, körpələri
doğum mərkəzlərindən çıxararkən bu cür təm-
təraqlı  hallar, sadə olsa daha yaxşı olar.

Xalqımızda adətdir dünyasını dəyişən ada-
mın evinə gedər, başsağlığı verər, yas sahibinin
dərdinə şərik olarlar. Bəzən elə olur ki,  kiminsə
əziz, yaxın bir adamı dünyasın dəyişəndə,
onun yaxını, əzizi mərhumun şəklini sosial
şə bəkədə öz durumunda yerləşdirir və kədərli
sta tus yazır. Mərhumun qırxına qədər hər cu -
ma axşamı statusun dəyişir, onun xeyirxah
əməl lərindən yazır, xatirəsini yad edir. Bəzən
də elə olur ki, yas mərasimində müəyyən
səbəb dən iştirak  etməyənlər belə sosial şəbəkə -
lər vasitəsilə yas sahibinə başsağlığı verib,
üzür xahlıq edərlər. Xalqımız həmişə dözümlü
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və qürurlu olub, sevincini paylayıb, dərdini
kim səyə bildirməməyə çalışıb. Bəlkə də bu
mə rasimin sosial şəbəkələrdə əks etdirilməsi
in sanların bir-birinin dərdinə şərik olub, yas
sa hibinə az da olsa təskinlik verməsinə dəlalət
edir. 

Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik tarixi
ərzində zəngin empirik bilik və bacarıqlar sis-
teminə əsaslanan xalq təbabəti, xalq müalicə
üsulları düşünüb tapmış, onları sınaqdan ke-
çirmiş günümüzə qədər gətirib çıxarmışdır.
Bu gün də insanlar təbii vasitələrlə müalicə
üsuluna üstünlük verirlər. Müxtəlif sosial şə-
bəkələrə daxil olduqda müəyyən xəstəliklərin
sağalmasında təsiri olan çoxlu xalq təbabəti
səhifələrinə rast gəlmək mümkündür. Bu sə-
hifələrdən əhalinin bir çoxu faydalanır. Orada
müxtəlif xəstəliklərin əlamətləri açıqlanmaqla
yanaşı, həmin xəstəliyə dair müxtəlif dərman
bitkilər haqqında məlumat verilir və onlardan
istifadə qaydası da açıqlanır. 

İnsanlar sosial şəbəkələrdən istədikləri hər
hansı bir məlumatı əldə edə bilərlər. Bu, sosial
şəbəkədən istifadənin müsbət tərəfidir. Məsələn,
evdar qadınlar sosial şəbəkələrdən daha çox
ailə-məişət mövzuları olan məlumatlara me-
yillidirlər. Onlar sosial şəbəkələrdən bişirib-
düşürmə haqqında məlumatları, evi necə bə-
zəmək, ən yaxşı məişət avadanlıqlarını necə
əldə etmək və s. haqqında rəngarəng infor-
masiyaya yiyələnirlər. Həmçinin qadınların
bəziləri özlərinin hazırladıqları milli mətbə-
ximizə xas olan müxtəlif növ şirniyyat mə-
mulatlarını, yeməkləri öz durumlarında nümayiş
etdirib, hətta onların onlayn satışını təşkil
edib qazanc əldə edənləri də var. 

Hamilə, yaxud da körpəsi olan analar
üçün sosial şəbəkələr əvəzsiz rola malikdir.
Hər an yaranan hansısa problemlə əlaqədar
olaraq həkimə müraciət edə bilməyən analar
mövcud durumu şəhr edərək təcrübəli analardan
məsləhət alır. Sosial şəbəkələrdə “Hamilələr
buraya”, “Hamilə və körpəsi olan qadınlar”da
belə anaların maraq və müzakirə dairəsinə
daxil olan qruplardandır. Diqqət etdikdə aydın
olur ki, sosial şəbəkələrdən məqsədli şəkildə
yararlandıqda insanların həm vaxt itkisinin
qarşısını alınır, onların asudə vaxtları çoxalır,
həm də istədikləri məlumatları əldə edirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərlə
müqayisədə sosial şəbəkələrdə aktivliyi ilə
seçilən, daha müstəqil fikir yürüdən fəal qa-
dınların da sayı artıb. Belə görünür ki, fəal
qadınlar daha çox günün necə keçdiyini, hansı
hadisələrlə qarşılaşdığını müzakirə predmetinə
çevirir, geniş fikir mübadiləsi təşkil edir. Belə
qadınlar evdar qadınlardan daha müstəqil fikir
yürüdə bilirlər. Virtual məkana nəzər saldıqda
aydın olur ki, işgüzar, ictimai fəal qadınlar
cəmiyyətdə baş verən proseslərə toxunaraq
şəxsi mövqeyini sərgiləyirlər.

Bu gün İnternet texnologiyaları təhsili hamı
üçün əlyetərli edir. Əvvəlki illərdə  fiziki və
sosial imkanları məhdud olan insanlar ənənəvi
təhsil sistemindən bəhrələnə bilmirdilər. İnternet
texnologiyalarının imkanlarına əsaslanan distant
təhsil konsepsiyası vasitəsi ilə bu problemi
aradan qaldırılırdı. Lakin, 2019-cu ildə yaranan
mövcud problemlə, yəni pandemiya ilə əlaqədar
olaraq, ölkədə təhsil distant təhsil sisteminə
keçdi və bu proses bu gün də davam edir.  

Onu da qeyd edək ki, sosial şəbəkələrin
meydana gəlməsi XXI əsrin ən böyük inqi-
lablarından biri olmaqla yanaşı, bir sıra prob-
lemlər də yaradıb: “Elə bil internet yeni bir
dünya, yeni bir ölkə, insanlar da bu ölkənin
vətəndaşlarına çevrilib. Bu “vətəndaşlar” bir-
birinə qarşı istənilən münasibəti göstərə bilərlər.
Amma bu, real münasibətlərdən fərqli olaraq,
bir qədər hüquqdan kənar münasibətlərdir [7]. 

Doğrudur, hər bir ölkədə sosial münasibətlər
qanun əsasında qurulur, konstitusiya öz sözünü
deyir, amma internet üzərində virtual sosial
şəbəkələrin meydana gəlməsi artıq qanundan
kənar mühit yaradır. Mütəxəssislərin fikrincə
sosial şəbəkələrin bu gün yaratdığı ən böyük
problem də budur. 

Məlumdur ki, bütün dövrlərdə xalqımız
həmişə ailənin möhkəmliyi ilə fəxr edib.
Ailənin möhkəmliyinin təməlində ailə üzvlə-
rinin dünyagörüşlərinin və xarakterlərinin
uyğun olması, qarşılıqlı hörmət, güzəştə getmək
bacarığı, bir-birinə önəm vermək, qayğı gös-
tərmək, məsuliyyət hissi, ailəyə görə daşıdığı
vəzifələri dərk etmək kimi bir çox məsələlər
vardır. Ailə üzvləri arasında səmimi, mədəni
münasibət, böyük-kiçik yerinin bilinməsi, va-
lideyn-övlad münasibətlərinin düzgün qurul-
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ması Azərbaycan ailəsinə xas olan keyfiyyət-
lərdir. Bu gün hər bir gənc ailənin qarşısında
xalqımızın məişətində əsrlər boyu formalaşmış
milli dəyərləri qoruyub cəmiyyətin inkişafına
təsir göstərmək, həmçinin xalqın milli irs və
özünəməxsusluğunu gələcək nəsillərə ötürmək
kimi çətin və məsuliyyətli missiya dayanır.
Çünki, bütün milli-mənəvi dəyərlərimiz ailədə
təşəkkül tapıb, şaxələnib, təkamül yoluna
qədəm qoymuşdur. Bu sahədə günümüzdə ai-
lələr daha məsuliyyətli və ehtiyatlı olmalıdır.
Bu günün uşaq, yeniyetmə və gəncləri yalnız
öz mili dəyrlərimizdən bəhrələnmir, onların
əhatəsində olan sosial şəbəkələrdə başqa xalq-
ların da dəyərləri var. Bəzən insanların, xüsusilə
gənc və yeniyetmələrin müəyyən bir qismi
yad ünsürlərə, əcnəbi mənəviyyatına marağını
artırır nəticədə isə milli dəyərlərimizdən uzaq-
laşaraq, yad təsirlərə məruz qalır. Bu barədə
araşdırıcı-jurnalist Cəmilə Çiçək yazır: “ İn-
ternet və sosial şəbəkələrdən davamlı olaraq
məqsədsiz şəkildə istifadə edən yeni nəslin
nümayəndələrinin gərəkcizcəsinə yadelli ele-
mentlərdən, adət-ənənələrdən, düşüncə və ya-
şam tərzindən gen-bol istifadə etməsi milli-
mənəvi, etnik-tarixi ailə dəyərlərimizin ağ-
saqqallıq-ağbirçəklik institutumuzun geniş-
lənməsini əngəlləyir, onun öz daxili inkişafına
mane olur” [1, s.16].  

Hər kəsə məlumdur ki, yaşadığımız infor-
masiya cəmiyyətində gənclər sosial şəbəkə-
lərdən daha çox  istifadə edirlər. Bir qrup
gənclər sosial şəbəkələrdə xalqımızın tarixini,
ictimai-mədəni həyatını, milli-mənəvi dəyər-
lərini təbliğ etməklə, ondan məqsədyönlü şə-
kildə istifadə edir. Bu qürurverici haldır. Gən-
clərlə aparılan sorğular zamanı onların bir
qismi qeyd edirlər ki, sosial şəbəkələrin müsbət
cəhətlərinə nəzər salsaq görərik ki, cəmiyyə-
timizin inkişafında böyük rolu var. Çünki gü-
nümüzdə insanlar isdədikləri hər şeyi internetdə
tapır, bununla əlaqədar olaraq  insanlar arasında
qəzetə və jurnala olan maraqlar da azalıb.
Gənclər ölkədə və dünyada baş verən infor-
masiyaları çox asanlıqla sosial şəbəkə vasitəsi
ilə əldə etdiklərini söyləyirlər. Digərləri isə
fəaliyyət və şəxsi həyatlarına xələl gətirəcək,
heç bir faydası olmayacaq səpkidə sosial şə-
bəkələrdən istifadə edirlər. Belə bir çərçivədə

gənclər tərəfindən sosial şəbəkələrə yanaşma
təkcə onların şəxsi həyatlarına mənfi təsir
etmir, eləcə də xalqımızın milli-mənəvi simasına
xələl gətirə bilər. Çünki, xalqımızın adət-ənə-
nəsinin, ailə dəyərlərinin gələcək nəsillərə
çatdırılmasında gənclər bir körpüdürlər. 

Sosial şəbəkələrdən kərəkli-kərəksiz daha
çox istifadə etmək, ona qarşı asılılıq yaradır.
Onu da qeyd edək ki,  heç də bütün sosial şə-
bəkə istifadəçiləri İnternet asılılığına məruz
qalmır. Bu cür vəziyyətə xüsusilə özünü qiy-
mətləndirə bilməyən, özündən narazı olan,
real həyatda insanlarla münasibətlər qura bil-
məyən insanlardır. Bu zaman onlarda  televi-
ziya, mobil telefon, kompüter, internet aludə-
çiliyi yaranır və elektron vasitələrdən asılı
vəziyyətə düşürlər. Bu sosialpsixoloji vəziyyət
“eskapizm” adlanır [2, s.42]. Yəni insan real-
lıqdan qaçaraq, ailədən və ailə dəyərlərindən
uzaqlaşaraq illüziyalar aləminə qapalır. Belə
insanlar ətrafındakı yaxınları ilə, ailə üzvləri
ilə danışmaq, üsiyyət yaratmaq əvəzinə sosial
şəbəkələrdə tanımadığı insanlarla ünsiyyət
qurmağa üstünlük verir və real həyatdan uzaq-
laşaraq uzun müddət virtual məkanda qalırlar.
Zaman keçdikcə onların ailə üzvləri arasında
olan münasibətləri soyuyur, aralarındakı məsafə
günbəgün artır. Nəticədə ərlə arvad arasında,
övladlarla valideyn arasında münasibətlərin
soyuması ailə münasibətlərinin pozulmasına
gətirib çıxarır. Hətta, ailələrin dağılmasına
belə səbəb ola bilir.

Gənc analarla aparılan sorğular nəticəsində
aydın olur ki, uşaqları yatsın, sakit olsun,
yemək yesin deyə, onlara telefon və ya planşet
verir, müxtəlif cizgi filmlər nümayiş etdirirlər.
Bəzən o çizgi filimlərində uşaqların mənə-
viyyatına mənfi təsir o qədər güçlü olur ki,
onlar gündəlik  həyatlarında  belə həmin cizgi
film qəhrəmanlarını təqlid etməyə başlayırlar.
Uşaqlara internetdən yendirilmiş müxtəlif yö-
nümlü oyunların göstərilməsi onların yenicə
formalaşan xarakterinə necə təsir etdiyini duy-
muruq. Bəlkə də hamımızın adi baxdığı bu
halın gələcəkdə hansı fəsadlara yol açdığını
bilmirik. Bu cür hallar gələcəyimiz olan
uşaqları hələ körpəlikdən milli dəyərlərimizdən
uzaqlaşdırar, yad ünsürlərlə əhatələndirə bilər. 

Vaxtilə kənd yerlərində istər oğlanları,
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istərsə də qızları müəyyən yaşdan etibarən öz
cinslərinə görə əməyə alışdırardılar. Müxtəlif
uşaq oyunları var idi  ki, hər məhəllənin
uşaqları yığışıb müxtəlif oyunlar oynayardılar.
Uşaqların oynadığı oyunlar onlrın fiziki, zehini
və nitq inkişafına müsbət təsir edirdi. Bu
haqda etnoqraf  Q.Qədirzadə yazır: “Oyunlar
daha çоx hərəkətli оlmaqla uşaqların fiziki in-
kişafında əsas rоl оynayırdılar. Lakin, оyunların
muxtəlif saymacalarla başlaması, bir sıra оy-
unlarda fiziki hərəkətin şifahi nitqə uyğunlaş-
dırılması uşaqların zеhninin və nitqinin inki-
şafına ciddi təsir gostərirdi” [3, s.100]. Belə
bir sual meydana çıxa bilər ki, niyə sosial şə-
bəkələrdə uşaq oyunları yoxdurmu?  İnternetdə
uşaqların təfəkkürünü inkişaf etdirən öyrədici
xarakterli, intellaktual, məntiqi şəkilli əyləncəli
oyunlar var. Ancaq, onu da qeyd edək ki, vali-
deyn hər dəqiqə uşaqlara nəzarət edə bilmir.
Valideyn nəzarətini hiss etməyən uşaqlar zərərli
oyunlara daxil olur. Onlara zərər verə bilən
oyunlar yad mədəniyyətləri təbliğ edir, uşaq-
larımızı və yeniyetmələrimizi milli dəyərlərdən,
xalqının adət-ənənələrindən uzaqlaşdıra, həm-
çinin gənc nəslin tərbiyəsinə və sağlamlığnın
pozulmasına təsir edə bilər. Saatlarla vaxtını
kompüter arxasında keçirən uşaq fiziki olaraq
dəyişir və bu, müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına
səbəb olur, həmçinin uşaqlarda internetdən
asılılıq yaranır. İnternetdən asılılıq isə uşaqları
ailədən uzaqlaşdırır [5].

Valideyn övladını internetdən asılı vəziyyətdən
qurtarmaq üçün onların marağını idman, rəsm
və s.sahələrə yönəltməli və internetdən istifadəni
düzgün istiqamətləndirməlidir. Müasir dövrdə
uşaqlara internetdən istifadəni qadağan etmək
olmaz. Valideyn uşaqlara internetdə və onun
bir qolu sayılan sosial şəbəkələrdə nəyin zərərli,
nəyin zərərsiz olduğunu başa salmalıdır.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdən mütəmadi
istifadə etmək insanların sağlamlığına zərər
vurmaqla yanaşı, qohumluq, qonşuluq müna-
sibətlərin  soyumasına, yadlaşmasına da gətirib
çıxara bilər. Bir az keçmişə nəzər salanda gö-
rürük ki, vaxtilə insanlar bir xəbəri digərinə
çatdırmaq məqsədiylə bir-birinin evinə gedər,
kişilər kənd meydanına çıxar, qonşu qonşu-
sundan hal-əhval tutar, səmimi söhbət edər,
süfrə arxasında oturub çay içib, söhbət edərdilər.

Bu zaman insanlar arasında səmimi, bir-birinə
yaxın və mehriban münasibətlər yaranardı.
Eyni zamanda bir-birinin vəziyyətindən xə-
bərdar olar, birinin sıxıntısı olanda biri digərinə
əl tutardı. Yəni insanlar arasında birlik, səmi-
miyyət var idi. İndi isə  adamlar ən çox sosial
şəbəkələr vasitəsi ilə xəbərləşər, bir-birilərini
aylarla, bəlkə də illərlə görməzlər. Bu cür
hallar insanların bir-birindən uzaqlaşmasına,
qohumluq-qonşuluq əlaqələrinin soyumasına,
yadlaşmasına gətirib çıxara bilər.

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar
ki, XXI əsrin inqilabi yeniliyi sayılan sosial
şəbəkələrin gündəlik həyatımıza, məişətimizə
daxil olması insanların dünyagörüşünü, fəal-
lığını artırır, dünya və ölkə ərazisində baş
verən hadisələrdən anında xəbər tutub, məlu-
matlandırmaq imkanı yaradır, öz milli-mənəvi
dəyərlərini əks etdirməklə bərabər, digər xalq-
ların dəyərləri ilə də tanış olur, ona lazım
olan hər hansı bir məlumatı anında əldə edir,
eyni zamanda virtual elektron kitabxanalardan,
virtual ensiklopediyalardan geniş istifadə olu-
nur.

Lakin bununla yanaşı, sosial şəbəkələrdən
düzgün, məqsədyönlü şəkildə istifadə etmə-
yəndə bəzi mənfi təsirlər də özünü göstərir.
Belə ki, sosial şəbəkələrdən həddindən artıq
çox istifadə edəndə sosial şəbəkələrə asılılıq
yaranır. Bu, isə onların real həyatdan ayrılıb,
virtual aləmə qapanmasına, sağlamlığına, ailə
münasibətlərinin kəskinləşməsinə, yad ünsür-
lərin həyatımıza daxil olmasına, bəzi hallarda
ailənin dağılmasına, uşaqların valideynlərinə
qarşı laqeyd münasibət göstərməsinə, qohum-
luq-qonşuluq münasibətlərinin soyumasına,
ümumiyyətlə, milli-mənəvi dəyərlərimizdən
uzaqlaşdırmağa gətirib çıxara bilər.

Milli-mənəvi zənginliyin dünyaya layiqincə
təqdim olunması nəticə etibarilə ölkəmizin
təbliğinə, beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsinə
xidmət edir. Azərbaycan xalqı gələcəyimiz
olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, xalqa, el-
obasına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının
ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına
həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşıb və ona
həyati əhəmiyyətli məsələ kimi baxıb. Hər
bir ölkənin gələcəyi onun gənclərinin düşüncə
tərzindən, intellektual səviyyəsindən, milli
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ruhdan və digər amillərdən asılıdır. O da mə-
lumdur ki, gənc nəsil eyni zamanda xalqın
əsrlər boyu yaradıb-yaşatdığı ənənələri, milli
mədəniyyəti yaşadır və gələcək nəsillərə ötürür.
Fikrimizcə, həyatımıza, məişətimizə daxil
olub gündəlik həyatımızda bizimlə birgə ya-
şayan sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə
etmək üçün insanların, xüsusilə yeniyetmə və
gənclərin informasiya mədəniyyətinə yiyə-
lənməsi, informasiya ilə davranış normalarını
öyrənməsi, maarifləndirilməsi, eyni zamanda
onların vətənə məhəbbət, dövlətə sədaqət hiss-
lərinin aşılanması istiqamətində internet re-
surslarının yaradılması  vacibdir.
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Annotasiya. Məqalədə distant təhsilin mahiyyəti və əhəmiyyəti barədə məlumat
verilir. Məlumdur ki, distant təhsildə tədris prosesinin təşkili forması elektron,
telekommunikasiya, proqram və aparat təminatına əsaslanır. Distant təhsil
müəllim və şagird arasında telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri vasitəsilə
operativ, müntəzəm dialoq, məsafədən əks əlaqə əsasında ünsiyyəti təmin edir.
Distant təhsilin xüsusiyyətlərinə həmçinin çeviklik, modulluq, iqtisadi səmərəlilik,
müəllimin yeni rolu, tədrisin keyfiyyətinə xüsusi nəzarət, ixtisaslaşdırılmış
tədris vəsaitləri və texnologiyalarından istifadə və s. daxildir. Burada əsas
materiallar, elektron materiallar, elektron dərsliklər, teleproqramlar və s. məsafədən
təqdim olunur. Distant təhsildə təlim vasitələri kompüter, televiziya, audio-
video maqnitofon, multimedia avadanlıqları və s. kimi öyrənmə vasitələrini
əhatə edir. Tədqiqatın məqsədi: Distant təhsilin inkişaf xüsusiyyətlərini təhlil
etmək, təhsilin inteqrasiyası, yenilənməsi və modernləşdirilməsi problemlərini
öyrənmək. Tədqiqat metodları: Nəzəri və müqayisəli təhlil, mövzu ilə bağlı
yazılı mənbələrin ümumiləşdirilməsi, qruplaşdırılması və sistemləşdirilməsidir.

Distance education: the significance and impor-
tance

Abstract. The article provides information about the essence and importance
of distance education. It is clear that  the form of organization of the educational
process is based on electronic, telecommunications, software and hardware.
Distance education provides communication between the teacher and the learner
through telecommunications and computer networks, based on operative, regular
dialogue, feedback, from a distance. The characteristics of distance education
also include flexibility, modularity, economic efficiency, the new role of the
teacher, special control over the quality of education, the use of specialized
teaching aids and technologies, etc.  In distance education primary materials,
electronic materials, electronic textbooks, TV programs, etc. are provided to
learners  from a distance. Teaching methods in distance education include
training tools such as.computer, television, audio-video tape recorder, multimedia
equipment, etc. Purpose of the Study:  It is to analyze the development features
of distance education, to study the problems of integration, renewal and moder-
nization of education. Research methods: Theoretical and comparative analysis,
the generalization, grouping and systematization of written sources on the topic.

Дистанционное образование:  сущность и 
значение
Aннотация.В статье представлена информация о сущности и значении
дистанционного образования. Известно, что учебный процесс - это форма
организации, основанная на электронном, телекоммуникационном, про-
граммном и аппаратном обеспечении. Дистанционное обучение обеспечивает
общение между учителем и учеником через телекоммуникационные и
компьютерные сети, основанное на оперативном, регулярном диалоге,
обратной связи на расстоянии. К характеристикам дистанционного обра-
зования также относятся гибкость, модульность, экономическая эффек-
тивность, новая роль учителя, особый контроль качества обучения, ис-
пользование специализированных учебных пособий и технологий и т. д.
Здесь дистанционно применяются основные материалы, электронные ма-
териалы, электронные учебники, телепрограммы и т. д. Средства обучения
в дистанционном образовании включают такие как компьютер, телевидение,
аудио-видео магнитофон, мультимедийное оборудование и т. д. инструменты
обучения. Цель исследования: Анализировать особенности развития дис-
танционного образования, изучать проблемы интеграции, обновления и
модернизации образования. Методы исследования: Теоретический и
сравнительный анализ - это обобщение, группировка и систематизация
письменных источников по нашей теме.
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Distant Təhsil - müəllim və tələbənin (şa-
girdin) fiziki olaraq eyni bir məkanda olma
məcburiliyini aradan qaldıran bir sistemdir.
Distant təhsil zaman keçdikcə həm inkişaf
edir, həm də ki, təkmilləşir. Tarixə nəzər salsaq
onda görərik ki, tarix boyu distant təhsili qar-
şılıqlı əlaqəli elementlərin sistemi kimi təsəvvür
edən bir neçə modeli olmuşdur. Qeyd edək ki,
bu modellərin hər birində yalnız bir metoddan
istifadə edilmiş, təhsilalanla müəllim arasında
birbaşa qarşılıqlı əlaqə təmin olunmuşdur.

Distant təhsil zamanı tələbələr və müəllimlər
bir-birləri ilə, qarşılıqlı diskusiya yarada bilirlər.
Həmçinin belə təhsil formasında tədrisin və-
ziyyətini və onun xüsusiyyətləri ilə şərtlənən
potensial problemlərini də qabaqcadan görmək
olar. 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
Hümeyir Əhmədov yazır: “Əgər texnologiyalar
və təlim metodu tələbə və müəllimin məqsədləri
və imkanlarına cavab verirsə, distant təhsil
ənənəvi təhsil forması qədər səmərəli ola
bilər” [2, s. 48]. 

Qeyd edək ki, COVID-19  virusunun geniş
yayıldığı bu dövrdə dünyanın təhsil arenasında
distant təhsilin imkanları getdikcə daha da
artır. Bir çox təhsil müəssisələri və hazırlıq
kursları fəal şəkildə məktəb eksternatından
başlamış ali təhsildə, eləcə də magistratura
təhsilində bütün növ distant təhsil imkanlarından
istifadə edirlər.

Distant təhsil vasitəsi ilə təhsilin aşağıdakı
növlərindən yararlanmaq olar:

1. Ali (bakalvriat üzrə) təhsildə;
2. Magistr təhsilində;
3. Əlavə ali təhsildə;
4. Ortaixtisas (subbakalavr üzrə) təhsilində;
5. Dil öyrənməkdə; 
6. Təhsil treninqlərində;
7. İxtisasartırma kurslarında;
8. Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxs-

lərin təhsilində;
9. İşləyən və ya evdən çıxmaq imkanı məhdud

olan şəxslərin təhsil almalarında [9, s. 84-85].
Qeyd olunmalıdır ki, təhsilin bütün forma-

larında olduğu kimi distant formasınında da
müsbət və mənfi tərəfləri vardır. Onları aşa-
ğıdakı şəkildə quruplaşdıra bilərik:

1. Müəllim və tələbələrin internetə çıxış

imkanı; 
2. Müəllim və tələbənin xərclədiyi maddi

vəsait;
3. Distant təhsildə konkret olaraq istifadə

oluna biləcək təlim üsulları;
4. Distant təhsil iştirakçılarının tədris proq-

ramını mənimsəmə səviyyəsi; 
5. Mövzuların interaktivlik səviyyəsi və

tətbiq edilmə dərəcəsi;
6. Tələbələrin təhsil müddəti;
7. Tələbə və müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi

[5, s. 41].
Qeyd edək ki, distant təhsil prosesində təd-

risin keyfiyyətinin yüksəldilə bilməsi üçün
yuxarıda sadaladığımız müddəalar daim diq-
qətdə saxlanılmalıdır.

Bundan başqa distand təhsilin keyfiyyəti
seçilən hədəf qrupundan və öyrənmə şəraitindən
(öyrənənlərin evdə, iş yerində, universitetdə
və s. yerdə olması) də asılıdır. 

Bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki,
hər bir müəllim və pedaqoq distant təhsil tex-
nologiyasından istifadə edərkən Beytsin 12
qızıl qaydasını bilməsi faydalı olar. Bu qaydalar
aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Yaxşı tədris çox şey deməkdir;
2. Hər bir texnologiyanın cəlbedici tərəfləri

var, eləcə də distant təhsil texnologiyasınında;
3. Təhsil texnologiyaları çevikdir;
4. Super texnologiya yoxdur;
5. Bütün vasitələri müəllimlər üçün əlçatan

edin;
6. Fərqliliyi, əsasən, iqtisadiyyatla əlaqə-

ləndirin;
7. Qarşılıqlı əlaqə zəruridir;
8. Tələbələrin sayı kritik bir ünsürdür;
9. Müasir texnologiyalar köhnədən yaxşı

deyil;
10. Müəllimlərin texnologiyadan əlverişli

şəkildə istifadə etməsi üçün təlimə ehtiyacları
vardır;

11. Komanda üzvü olmaq vacibdir;
12. Texnologiya sual deyil [10, s.52].
Onu da qeyd edək ki, distant təhsil üsulları

fəal və qeyri-fəal olmaqla da iki yerə bölünür.
Fəal üsullarda öz daxilində aşağıdakı kateqo-
riyalara ayrılır: 

1. Audioconferencing - Audio-konfranslar; 
2. Videoconferencing - Video-konfranslar; 
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3. Desktop videoconferencing - İş masasında
video-konfrans;

4. Elektron konfranslar. 
Qeyd edək ki, elektron konfranslarda aşa-

ğıdakı qruplara bölünür:
a) e-poçt vasitəsilə; 
b) onlayn xidmətlər vasitəsilə.
5. Voice mail - Səsli kommunikasiya;
6. İkitərəfli peyk və mikrodalğalı rabitə;
7. Virtual reality - Virtual gerçəklik [8, s. 29].
Qeyri-fəal üsullara aid olunları isə aşağıdakı

şəkildə qruplaşdıra bilərik:
1. Çap materialları;
2. Audio-kasetlər;
3. Video-kasetlər;
4. Birtərəfli peyk və mikrodalğalı rabitə;
5. Televiziya və radio proqramları;
6. CD-ROM [7, s. 57-58].
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, distant

təhsil yalnız bir texniki vasitənin köməyi ilə
həyata keçirilmir. Ona görə ki, distant təhsil
prosesində müxtəlif texniki vasitələrdən istifadə
edilir. Distant təhsilin səmərəli olması üçün
isə mütləq yüksək sürətli internet şəbəkəsi ol-
malıdır.

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun
doktorantı Türkan Əlizadə “Distant təhsilin
əsas modelləri və metodları” adlı məqaləsində
yazır: “Texnologiyanın yeniliyi bir tərəfdən
ona böyük investisiyaların yatırılmasını tələb
edir, digər tərəfdən isə pulsuz məhsulların
(marketinq məqsədləri üçün) və ya əlavə ma-
liyyələşmənin əldə edilməsi üçün imkan yaradır.
Yenilik də texnologiyanın tətbiqi və yayılması
üçün lazım olan vaxt ilə yaxından əlaqələndirilir
[3, s. 133].

Distant təhsil prosesində tədris materialla-
rından faydalanmaq və düzgün istifadə etmək
dərsin əsas uğurverici hissəsidir. Ona görə
də, distan dərs zamanı müəllim tərəfindən
tədris materialı əyani şəkildə təqdim olunma-
lıdır. Belə olduqda mövzu tələbələr tərəfindən
daha yaxşı mənimsənilər, tələbənin tədris pro-
sesinin və informasiya axınının idarə olunması
üçün münasib şərait yaranır. Lakin buna bax-
mayaraq distant təhsildə müəllimin yükü azal-
mır. Buna səbəb müəllimin idarəetmə və
nəzarət funksiyalarının çoxalmasıdır.

Qeyd edək ki, bu gün distant təhsilin uğurla

həyata keçirilməsi üçün ayrı-ayrı çoxsaylı ma-
teriallar, proqram və sistemlər vardır. Akademik
Həsən Abdullayev distant təhsil üçün proqram
məhsullarının təsnifatını aşağıdakı dörd para-
metr üzrə tətbiq edildiyini göstərmişdir:

1. Funksional təyinat. Bura daxildir ensik-
lopediyalar (sorğu materialları kimi istifadə
olunan geniş VB), virtual universitetlər, kol-
leclər və test proqramları.

2. Fəaliyyət mühiti. Bura aiddir qeyri-
şəbəkə mühitində (məsələn, DOS) test rejimi
olan məhsullar, şəbəkədənkənar əməliyyat sis-
temləri mühitində (məsələn, Windows) qrafik
rejimli məhsullar, şəbəkədən istifadə üçün şə-
bəkə texnologiyasından yararlanan məhsullar
və WWW mühitində işləyə bilən məhsullar.

3. İstifadəçi kateqoriyalarının sayı. Bu pa-
rametrə isə bunlar daxildir. Şəbəkədənkənar
və şəbəkədə mövcud olan bir istifadəçili məh-
sullar, şəbəkədə biristifadəçili məhsullar, şə-
bəkədənkənar və şəbəkədə mövcud olan ço-
xistifadəçili məhsullar.

4. Hipermedia və multimediadan istifadə.
Bura isə aiddir ancaq mətn məlumatı olan
proqram məhsulları, mətn informasiyaları və
qrafik komponentləri mövcud olan proqram
məhsulları, hipertext üzrə proqram məhsulları,
multimedia imkanlarından faydalanan proqram
məhsulları və hipermedia imkanlarını tətbiq
edən proqram məhsulları [6, s. 85-86].

Qazi Universitetinin müəlimi Tankut As-
lantaş “Uzaktan eğitim teknolojileri ve Tür-
kiye’de bir uygulama” adlı məqaləsində distant
təhsil zamanı tələbələrin və müəllimlərin qar-
şılıqlı əlaqəsi üçün daha çox istifadə olunan
internet texnologiyalarını aşağıdakı şəkildə
qruplaşdırmışdır: 

1. Hipermətnləri olan bir şəbəkədə işləmək
texnologiyası - WWW (World Wide Web –
“dünya hörümçək toru”);

2. İstehsal formatında faylların şəbəkə üzə-
rində ötürülmə texnologiyası - FTP (Fayl
Transfer Protocol – “faylların ötürülməsi pro-
tokolu”);

3. Şəbəkə üzrə birbaşa dialoq rejimində
başqa şəxslərlə qarşılıqlı münasibətdə olmaq
imkanı verən real vaxtda danışıqların təşkili
texnologiyası - IRC (Internet Relay Chat –
“şəbəkədə növbəli danışıq”);
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4. Bir neçə dəqiqədə dünyanın hər hansı
bir yerində e-poçt abonentlərinə çatdırılan
məktubların göndərilməsi və qəbul olunması,
ayrı-ayrı firma və təşkilatlardan şəbəkə abu-
nəçilərinə icmallar, xülasələr və başqa sorğu
materiallarının göndərilməsi üzrə məlumat
xidməti - E-mail; 

5. Uzaq məsafələrdə olan insanların iştirak
edə biləcəyi müzakirə materiallarının qəbule-
dilmə və göndərilmə texnologiyası. Burada
məlumat axınını dəstəkləmək üçün fərqli for-
malarda şəbəkə texnologiyalarından istifadə
oluna bilər. Məsələn, e-poçt üzrə telekonfranslar,
yaxud operativ rejimdə telekonfranslar, elektron
elan lövhələri və televideo konfranslar – Te-
lekommunikasiya və sairə;

6. Kompüter telekommunikasiyası vasitəsi
ilə məlumat mübadiləsini təmin edən aparat
və proqram vasitələri kompleksi - Bulletin
Board System (Elektron Elanlar Lövhəsi) [1,
s. 47-48]

Qeyd edək ki, distant təhsil zamanı müəllim
və tələbələr arasında yaranan informasiya
axını iki istiqamətə ayrılır:

1. İnformasiyanın müəllimdən tələbəyə
ötürülməsi;

2. İnformasiyanın tələbədən müəllimə ötü-
rülməsi [8, s.49].

Daha dəqiq desək distant dərs prosesində
müəllimlə qarşılıqlı münasibətdə olan tələbələr
qrupu yaranırır. Bu zaman isə məlumat axını
müəllimdən bütün qrupa və əksinə, bütün
qrupdan müəllimə, tələbədən qrupa və əksinə
qrupdan tələbəyə ötürülür.

Qeyd edək ki, hal-hazırda dünyada ən çox
istifadə olunan aşağıdakı distant təhsil sistemləri
vardır: 

1. Open meetings; 
2. Web-CT;
3. Adobe Connect; 
4. E-Nocta; 
5. Moodle; 
6. Black Board;
7. Zoom Cloud meetings [4, s.75].
Burada Moodle sistemi ödənişsizdir. Bu

sistem daha çox Windows və həmçinin Linux
sistemlərində çalışır. Moodle sisteminin üs-
tünlüklərindən biri onun ölçülə bilən olmasıdır.
Qeyd edək ki, sistemin 210 ölkədə, 70 dildə

dəstəyi olduğu üçün hər bir kəs istədiyi dili
rahatlıqla seçə və istifadə edə bilirlər. 

Təhsili idarəetmək üçün isə ən çox Black-
board sistemindən istifadə olunur. Bu proqramın
həm müsbət, həm də ki, mənfi xüsusiyyətləri
vardır. Müsbət xüsusiyyəti odur ki, əgər sistem
yaxşı idarə edilərsə, çox yaxşı nəticələr əldə
etmək olur. Mənfi cəhəti isə ondan ibarətdir
ki, idarəetmə yaxşı olmasa, sistemdə qarışıqlıq
yarana bilər.

Adobe Connect sisteminin mühüm xüsu-
siyyətlərindən biri keyfiyyətli video və səs
dəstəyinə, onların yayımına sahib olmasıdır.
Həmçinin bu sistem məzmunun idarə olunması
(CMS) kimi də istifadə oluna bilir. Daha dəqiq
desək bu sistemdə dərsləri arxivləşdirmək və
daha sonra başqa bir vaxtda onlardan təkrar
istifadə etmək olur. Müəllimlər bu sistem va-
sitəsilə öz təqdimatlarını (word, pdf, ppt, pptx
və s.) rahatlıqla yükləyə bilir, tələbələr isə
eyni zamanda mesaj vasitəsi ilə müəllimə
yaza bilirlər.

Ödənişsiz və asanlıqla inteqrasiya edilə
bilən sistemlərdən biri də Open Meetings Mo-
odle sistemidir. Bu sistem müxtəlif tipli yazı
formatlarını dəstəkləyir. Həmçinin bu sistemə
bütün cihazlardan giriş etmək mümkündür.
Open Meetings Moodle sisteminin tətbiqi za-
manı bəzi hallarda proqramçı dəstəyi də lazım
olur.

Zoom Cloud Meetings sisteminin həm ödə-
nişli, həmdə ki, ödənişsiz funksiyaları vardır.
Hal-hazırda müəllim və təbələr daha çox sis-
temin ödənişsiz funksiyalarından istifadə
edirlər. Sistemə kompüter və mobil telefon
vasitəsi ilə rahat şəkildə giriş etmək olur.

Qeyd edək ki, Learning Space sistemi də
müəllimin mövcud olduğu tədris modelini
dəstəkləyir. Bu sistemdə də hər bir tələbəyə
fərdi yanaşılması təmin edilir və  birgə qrup
işi üçün virtual məkan yaradılır. 

Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetində
“Elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multi-
media” layihəsi çərçivəsində Öyrənmənin
İdarə Olunması Sistemi (Learning Management
System) fəaliyyətə başlayıbdı. Bu sistemdə
hər bir tələbənin adı, semestr üzrə keçirilən
fənlər və tədris planları sistemə daxil edilmiş,
elektron mühazirə otaqları yaradılmışdır. Həm-
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çinin sistemdə tələbələrə mühazirələrin, video
dərslərin, kurs işi və sərbəst iş mövzularının
çatdırılması, tələbələrin öyrənməsinə nəzarət
üçün onlara test və  ya açıq tipli sualların ve-
rilməsi də mümkündür.

Nəticə

Təhsildə internet tədris materiallarının ya-
yılması üçün xüsusi vasitədir. Distant təhsil
proqramı tələbə ilə öyrədici qaynaqlar arasında
əlaqə quraraq təhsili reallaşdıran bir sistemdir.
Məsafəli təhsil proqramlarının hər hansı bir
təhsil təşkilatına qeydli olmayan şəxslərə də
təhsil imkanı təmin edir. Təəssüf ki, bu gün
distant təhsil sistemi üçün heç bir standart
yoxdur. Buna görə də, bir çox insanlar tərəfində
maddi vəsait xətrinə müxtəlif səpgidə proqram
məhsulları yaradılır və satışa çıxarılır. Keç-
mişdən günümüzə qədər keçən bir dövrdə hə-
yata keçirilmiş bütün nəzəri və praktik təcrü-
bələr göstərir ki, təhsilin ən yüksək səviyyəsi
daha çox müəllim tərəfindən idarə olunan
tələbə qruplarından əldə edilir. 
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Annotasiya. Son zamanlarda texnologiyanın dünyamıza necə
təsir etdiyinin şahidi oluruq. Bu təsir təhsil sahəsindən də yan
keçmir. Texnologiyanın təhsilə inteqrasiyası şagirdlərin öyrənmə
tərzini dəyişdirir. Texnologiyanın davamlı inkişafı şagirdlərin bir-
biri ilə əlaqə qurmasında, öyrənməsində və müəllim ilə qarşılıqlı
münasibətinə müsbət təsir göstərir. Buna görə də STEAM təhsil
metodunun tətbiq edilməsi öyrənmənin effektivliyinin artırılmasında
böyük rol oynayır. Məqalədə ənənəvi tədris metodları ilə müqayisədə
orta məktəbdəki STEAM yanaşmasının uşaqları təcrübə aparmağa,
modellər qurmağa, müstəqil olaraq musiqi və filmlər yaratmağa,
fikirlərini reallığa çevirməyə və son məhsulu yaratmağa yönəltməsi
araşdırılmışdır. Bu təhsil yanaşması uşaqlara nəzəriyyə ilə praktiki
bacarıqları təsirli şəkildə birləşdirməyə imkan verir, universitetə
qəbulunu və sonrakı təhsilini asanlaşdırır.

New approach in education - STEAM 
education
Abstract. Nowadays, we are witnessing how technology  affects
our world. This influence does not go beyond the field of education.
The integration of technology into education changes the way of
students' learning. The continuous development of technology
has a positive effect on  communication, learning and interaction
of students with the teacher. Therefore, the application of the
STEAM educational method plays an important role in increasing
the effectiveness of learning.The article stresses that compared to
traditional teaching methods, STEAM approach in the high school
encourages children to experiment, build models, create music
and films independently, realize their ideas, and create the final
product. This educational approach allows children to combine
effectively theory and practical skills and facilitates admission
and further study at the university.

Новый подход в образовании - STEAM

Aннотация. В последнее время мы становимся свидетелями
того, как технологии влияют на наш мир. Это влияние не про-
ходит мимо сферы образования. Интеграция технологий в об-
разование меняет способ обучения учащихся. Постоянное
развитие технологий оказывает положительное влияние на
то, как учащиеся взаимодействуют друг с другом, учатся и
взаимодействуют с учителем. Поэтому внедрение метода
Steam Education играет большую роль в повышении эффек-
тивности обучения. В статье рассмотрено, как STEAM-подход
в средней школе по сравнению с традиционными методами
обучения ориентирует детей на эксперименты, построение
моделей, самостоятельное создание музыки и фильмов, во-
площение их идей в реальность и создание конечного
продукта.Такой образовательный подход позволяет детям эф-
фективно сочетать теорию с практическими навыками, облегчает
поступление в вуз и последующее обучение.
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Məlumdur ki, qloballaşan dünyada hər bir
ölkənin  inkişafı müasir bilik və bacarıqlara,
səriştələrə malik insan kapitalının yetişdirilmə -
sindən asılıdır. Ölkəmizin təhsil sistemi qarşısın -
da duran bu mühüm vəzifə Prezident İlham
Əliyev tərəfindən 24 oktyabr 2013-cü il tarixdə
imzalanmış “Azərbaycan Respublikasında təh-
silin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda da
öz əksini tapıb. Dövlət strategiyası çərçivəsində
həyata keçirilmiş islahatlar təhsilimizə yeni
məzmun və innovativ təlim texnologiyaları
gətirib. Onlardan biri də artıq bütün dünyada
strateji tendensiya kimi qəbul olunan STEAM
yanaşmasıdır [1].

Bəs STEAM nədir? Nə üçün lazımdır? 
Son illərdə dünya təhsil sistemində ən mü-

hüm tendensiyalardan biri kimi aktuallıq qa-
zanan STEAM-təhsil müasir təhsil fenomeni
kimi peşəkar səriştələrə malik mütəxəssis ha-
zırlığında mühüm istiqamət kəsb etməkdədir.
STEAM təhsil metodu şagirdlərə beş sahənin
- Elm (Science), Texnologiya (Technology),
Mühəndislik (Engineering), İncəsənət (Art)
və Riyaziyyatın (Math) birgə və inteqrasiya
olunmuş şəkildə tədrisi ideyası üzərində qu-
rulub. STEAM təhsili  Məktəbəqədər  Təhsildən
Ali Təhsilə fənlərarası bir yanaşma kimi qəbul
edilmişdir. 21-ci əsrdə STEAM təhsili  baca-
rıqlar qazanmış, texnologiyadan səmərəli is-
tifadə edə bilən, həll yönümlü və inkişaf etmiş
ünsiyyət bacarıqlarına sahib bir nəsil yetişdir -
mək məqsədi daşıyır. Dünyanın bir çox ölkəsi
STEAM təhsil yanaşmasını tədris planlarına
daxil etməyə başlayıb. STEAM təh sil yanaş-
masının mahiyyəti problemi anlama və həll
etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmiş və elmi
proses bacarıqlarını qazanmış bir nəsil yetiş-
dirməkdir [3].

STEAM tədris metodu şagirdlərin prob-
lemlərə fənlərarası və  vahid təhsil metodu ilə
bilik və bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək
məqsədi daşıyır. Bu metod məktəbəqədər təh-
sildən ali təhsilə qədər olan bütün təhsil müd-
dətini əhatə edən fənlərarası bir yanaşmadır.
Maraq, müvəffəqiyyət və motivasiya, zehni
prosesin inkişafı, təşəbbüskarlıq bacarıqları
STEAM ilə artırıla bilər. Nəticədə, vahid bir
şəkildə müxtəlif sahələr üzrə bilik qazanan
şagird sayının artmasına şərait yaranır [3].

Biz şagirdlərin maraqlandığı sahə üzrə
sadəcə bir dərslikdəki mövzuları əzbərləyib
və onlardan məhdud sayda problemi həll et-
mələrini gözləyəməməliyik.  Şagirdlər müəyyən
məlumatları niyə öyrənməli olduqlarını və bu
məlumatları harada istifadə edə biləcəklərini
anlamalıdırlar. Şagirdlər  öyrənmənin mənasını
və məqsədini dərk etdikcə, həll yolları axtardıq -
ca, bu yolları  özləri kəşf edib, sınaqdan keçi -
rə rək real dünyadakı problemlərin həllini tap-
maq qabiliyyətlərini artıra bilərlər. Bu səbəbdən
problemi həll etmək üçün STEAM sahələrin-
dəki biliklərdən istifadə edilməlidir. STEAM-
ın inteqrasiyası bir məqsəd deyil, vasitədir.
Hədəfə çatma prosesində təbii olaraq ortaya
çıxan bir metoddur. STEAM  yalnız bir tədris
metodu deyil, həm də düşüncə tərzi dir. STEAM
təhsil mühitində uşaqlar bilik qaza nır və dərhal
ondan istifadə etməyi öyrənirlər. Bu səbəbdən
böyüdükdə və real dünyada real problemlərlə
qarşılaşdıqda, istər ətraf mühitin çirklənməsi,
istərsə də qlobal iqlim dəyişikliyi olsun, bu
cür mürəkkəb məsələlərin mümkün olan hər
şəkildə həll edilə biləcəyini başa düşürlər [5].

STEM tədrisində uşaqlar müxtəlif sahələr-
dəki bilikləri tətbiq edirlər: riyaziyyat və digər
dəqiq elmlər, mühəndislik, dizayn, rəqəmsal
cihazlar və texnologiyalardan istifadə edirlər.
Bu şəkildə şagirdlər bir layihənin yaradılması
və üzərində işləmə prosesi haqqında ümumi
bir məlumat əldə edirlər. STEM, tələbələrə
hər cür mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən gəl-
məyə imkan verən universal təcrübəyə yönəlmiş
bir metoddur. Eyni zamanda, uşaqlar biliklərinin
praktik tətbiqini alırlar. STEAM  dərsləri  nəti -
cə sində şagirdlərdə riskləri nəzərə almaq,
prak tik öyrənmə ilə məşğul olmaq, problemin
həllində israrlı olmaq, komandada işləmək,
yaradıcı olmaq, fərqli fikirləri formalaşdırmaq,
çevik fikirlər irəli sürmək, yaranacaq yeni
ixti sas lar  üzrə işləmək bacarıqları  formalaşır.
Ənənəvi tədris modellərindən fərqli olaraq,
STEAM çərçivəsindən istifadə edən müəllimlər,
modelləşdirmə üsulları ilə elmi-riyazi düşüncə
arasındakı sərhədləri pozmaq üçün, məsələn,
modelləşdirmə prosesi ilə riyaziyyat və elm
məzmunu arasındakı sinerjidən istifadə edərək,
fənləri bir araya gətirirlər. Bundan əlavə  təh-
sildə elmi, texniki və incəsənət istiqamətlərinin
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vəhdətinin fizioloji izahı var. Beynin “sol”
deyi lən tərəfi məntiqdən məsuldur. Faktları
yad da saxlamağınıza və məntiqi nəticələr çı -
xar manıza kömək edir. Beynin “sağ” tərəfi
birbaşa qavrayış yolu ilə düşünməkdən mə-
suldur və yaradıcı, instinktiv intuitiv düşüncə
təmin edir. STEAM təhsili uşağın beyninin
hər iki yarımkürəsini əhatə edir. Bu vahid ya-
naşma sayəsində şagirdlər bir anda beyninin
hər iki tərəfində də məşq edə bilirlər.  Məqsəd
bir alim və ya texnoloqun zehnini bir sənətçi
və ya dizaynerlə birləşdirməklə ortaya çıxan
həqiqi yeniliyi inkişaf etdirməkdir. Bir memar
təsəvvür edin, heyranedici bina və tikililər
yarat maq üçün mühəndislik, riyaziyyat, tex-
nologiya, elm və incəsənətdən istifadə edir
[2].

Bu çərçivədə STEAM təhsil metodundan
istifadə edən ölkələr, şagirdlərin yalnız STEAM
sahələri ilə maraqlanmalarını deyil, həm də
bu sahələrin bilik və bacarıqlarının gerçək
dünya problemlərini həll etmək üçün təchiz
olunmasını hədəfləyirlər. STEAM təhsil mü-
hitində uşaqlar bilik alırlar və dərhal onları
istifadə etməyi öyrənirlər. Mühəndis-dizayn
fəaliyyətləri, proqramlaşdırma, müxtəlif smart
qurğularla iş, modelləşdirmə və prototipləş-
dirmə, layihə əsaslı öyrənmə şagirdlərin əhatəli
yetişməsində, ətrafda baş verən hadisələrə və
problemlərin həll yollarına geniş spektrdən
nəzər yetirməsinə imkan verəcək.  Bu isə, öz
növbəsində, gələcəkdə şagirdlərin özlərinin
şüurlu şəkildə ixtisas və peşə seçiminə səbəb
olacaq. Bunlar gələcəyin STEAM ixtisas və
peşələrinə xüsusi qabiliyyətli şagirdlərin yön-
ləndirilməsində vacib məqamlardır. Həmçinin,
STEAM yanaşması uşaqları eksperimentlərin
aparılmasına, modellərin hazırlanmasına,
musiqi və filmlərin müstəqil yaradılmasına,
ideyalarının reallığa çevrilməsinə və son məh-
sulun yaradılmasına həvəsləndirir. Bu təlim
yanaşması şagirdlərə nəzəriyyə və praktiki
bacarıqları effektiv şəkildə birləşdirməyə imkan
verir və gələcəkdə universitetə daxil olmağı
və daha da inkişaf etdirməyi asanlaşdırır [7].

Bundan başqa yenilik axtarışında olan yara -
dıcı müəllim istənilən bir tədris vahidini STE-
AM metodikası əsasında qurmağa cəhd edə
bilər. Bu zaman nəzərə alınmalıdır ki, layihə

üzərində iş yeni biliklər və vərdişlər forma-
laşdıran bir neçə mərhələdə reallaşır: 1)  tap-
şırığın məqsədinin müəyyən edilməsi; 2) la-
yihələndirmə; 3) müasir elmi-texniki məhsulun
modelinin və ya maketinin hazırlanması. Hər
bir fənn müəllimi dərsində bu üsullardan
istifadə etməyi bacararsa, dərsdə fəal təlimin
tələbyönlük prinsipi ödənmiş olur [4].

Təhsil sistemimizdə STEAM tədris meto-
dunun tətbiqi ölkəmizdə bu sahədə həyata
keçirilən islahatların bir hissəsidir. Bu təhsilin
məqsədi şagirdlərin potensial və maraqlarını
cəmiyyətə xidmət edəcək şəkildə yönəltmək,
onları öyrənməyə təşviq etməkdir. Əsas məqsəd
isə fənlər arasındakı fərqi aradan qaldırmaq
və bu təhsil yanaşması ilə araşdırmaçı, istehsalçı
və ixtiraçı nəsil yetişdirməkdir [1].

Bu təhsil metodundan ABŞ, İsrail, Sinqapur,
Türkiyə və digər ölkələr kimi, Azərbaycanda
da, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında
da istifadə olunur. 2020/2021-ci tədris ilindən
etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin tapşırığı ilə muxtar respub-
likanın ümumtəhsil məktəblərində STEAM
təlimlərində şagirdlərə robotexnika, 3D mo-
delləşdirmə, çap, proqramlaşdırma, nano və
neyro texnologiyalar, mühəndislik və dizay-
nerlik bacarıqları öyrədilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Təhsil Nazirliyindən verilən mə-
lumata görə, bu günədək Şərur rayon Qarabürc
və Şəhriyar, Ordubad rayon Nüsnüs kənd tam
orta məktəblərində, Heydər Əliyev Uşaq-Gən-
clər Yaradıcılıq Mərkəzində, Şərur Şəhər Fi-
zika-Riyaziyyat Təmayüllü Liseydə və Culfa
Rayon Texniki Yaradıcılıq Mərkəzində STEAM
kabinələri yaradılaraq istifadəyə verilmişdir.
STEAM kabinələri elektron lövhə, kompüter,
3D printer, mikrobit, arduino setləri və digər
öyrədici STEAM qurğuları ilə təmin olun-
muşdur. Hazırda Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseydə, Naxçıvan Qarnizonu, Naxçıvan şəhər
5, 11, 12 və 14 nömrəli, eləcə də Ordubad
şəhər 1 nömrəli tam orta məktəblərində STEAM
kabinələrinin, Heydər Əliyev adına tam orta
məktəbdə isə STEAM Tədris Mərkəzinin ya-
radılması istiqamətində işlər davam edir. Bun-
larla yanaşı, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,
Naxçıvan Dövlət Universiteti və “Naxçıvan”
Universitetində də STEAM kabinələri yaradılır
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ki, bu da gələcəkdə ali təhsil müəssisələrinin
pedaqoji profilli ixtisaslarını bitirən müəllim
kadrların STEAM təlim metodu üzrə biliklə-
rinin formalaşmasına öz töhfəsini verəcəkdir.
Gələcəkdə STEAM kabinələrinin muxtar res-
publikanın bütün məktəblərində yaradılması
nəzərdə tutulur [1].

STEAM təlim metodunun muxtar respub-
likada tətbiqi təkcə kabinələrin yaradılması
ilə yekunlaşmayıb. Bu günədək Naxçıvan şə-
hərində və Şərur rayonunda 60 müəllimə
Təhsil Nazirliyi tərəfindən təlimlər keçirilmişdir.
22 fevral 2021-ci il tarixdən etibarən Azərbay -
can Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
təş  kil edilən onlayn STEAM təlimlərində
mux tar respublika ümumtəhsil məktəblərinin
150 müəllimi iştirak edir. Təlimlərin təşkil
olunmasında məqsəd müəllimlərdə STEAM
dərslərini tədris etmək bacarığını formalaş-
dırmaqdır. Təlimlər zamanı STEAM metodo-
logiyaları, Robotexnika, 3D CAD modelləş-
dirmə və çap, proqramlaşdırma, mikrobit və
arduino texnologiyaları, mühəndislik modulları
müəllimlərə öyrədilir ki, bu da muxtar res-
publikada STEAM dərslərinin yüksək səviy-
yədə tədrisinə geniş imkanlar açacaqdır. Təlimi
uğurla başa vuran müəllimlər STEAM dərslərini
aparmağa icazə hüququ verən sertifikatla təmin
ediləcəklər [2].

Xalqın, dövlətin sabahı innovasiyalar, möh-

kəm bünövrə üzərində qoyulur. Təhsilə, elmə
göstərilən qayğının qarşılığında isə bu təməli
yeni nailiyyətlərlə möhkəmləndirmək hər bir
Azərbaycan vətəndaşının borcudur. 
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Annotasiya. Məqalədə əxlaq tərbiyəsinin əhəmiyyəti vurğulanır və
uşaqların əxlaq tərbiyəsinə yiyələndirilməsində şüurlu intizam tərbiyəsinin
rolunun xeyli böyük olduğu göstərilir. Əxlaq tərbiyəsi məktəblərdə
xüsusi sistem əsasında şagirdlərdə formalaşdırılır. Müəllim, tərbiyəçi
ilk növbədə şüurlu intizam tərbiyəsinin məzmununu, məqsədini,
vəzifələrini və intizam tərbiyəsində istifadə edilən başlıca üsullar, yollar,
vasitələr haqqında geniş məlumata malik olmalıdır. Qeyd olunur ki,
şüurlu intizam, borc və məsuliyyət hissi ilə əxlaq tərbiyəsi bir-birilə
vəhdət təşkil edir. Bundan başqa məqalədə xüsusilə qeyd olunur ki,
məktəbdə əxlaq tərbiyəsi şagirdlərdə yalnız müsbət keyfiyyətlər aşılamaqla
məhdudlaşmır, həm də onun şüur, hiss və davranışında təzahür edilən
mənfiliklərin, ictimaiyyətdə zidd hərəkətlərin, qayda-qanun pozuntularının,
o cümlədən intizamsızlıq hallarının aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.

The role of conscious discipline, debt and res-
ponsibility in moral education                                                      

Abstract. The article emphasizes the importance of moral education
and highlights the role of conscious discipline in educating children.
Moral education is formed in students on the basis of a special system in
schools. First of all, a teacher, an educator must have a broad knowledge
of the content goals, objectives of the conscious disciplinary education
and the main methods and ways used in disciplinary education. It is
noted that moral education with a sense of discipline, duty and
responsibility is one and the same. It is very difficult to put a serious
barrier between them. In addition, the article emphasizes that moral
education at school is not limited to instilling positive qualities in
students, but also aims to eliminate the negative manifestations in his
consciousness, feelings and behavior, contradictory actions in society,
violations of law and order, including indiscipline.

Роль сознательной дисциплины, чувства
долга и ответственности в воспитании нрав-
ственности
Aннотация. В статье подчеркивается значение нравственного вос-
питания и показано, что роль воспитания сознательной дисциплины
в овладении детьми нравственным воспитанием значительно больше.
Нравственное воспитание формируется в школах у учащихся на
основе специальной системы. Учитель, воспитатель должен прежде
всего знать содержание, цель, задачи воспитания сознательной дис-
циплины и обладать обширными знаниями об основных методах,
путях, средствах, используемых в этом воспитании. Отмечается,
что нравственное воспитание с осознанной дисциплиной, чувством
долга и ответственности составляет единство друг с другом. Кроме
того, в статье особо отмечается, что нравственное воспитание в
школе предполагает не только прививание ученикам положительных
качеств, но и устранение негатива, проявляющегося в его сознании,
чувствах и поведении, противоправных действий на публике, нару-
шений правил, в том числе недисциплинированности.
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Əxlaq insanların yaşamaq uğrundakı çox -
əsirlik mübarizəsi gedişində meydana gəlmiş -
dir. Hər zaman ailədə, məişətdə, istehsalatda,
ictimai həyatın bütün sahələrində insanlar ara-
sındakı münasibət özünü ilk növbədə məhz
əxlaqda təcəssüm etdirir. Dini dəyərlər yaran -
dıqdan sonra əxlaqa güclü təsir göstərmiş, bir
sıra davranış qaydalarının formalaşmasında
həlledici rol oynamışdır. 

Adi danışıqda əxlaq anlayışı bəzən ismətli,
ədəbli, tərbiyəli kimi sözlərin sinonimi kimi
də işlədilir. Nəcib əxlaqlı adam haqqında belə
də deyirlər: o, “əsil adamdır”, “insan adam -
 dır, təbiəti, xasiyyəti yaxşıdır”, “mərifət
elmindən dolu insandır”, “ədəb-ərkən sahibi -
dir”, “bütöv adamdır” və s. Bütün bu anlayışlar,
söz və ifadələr eyniyyət təşkil etməsələr də,
mənaca bir-birinə yaxın olub insanın mənəviy -
ya tına aid sifətlər toplusunu əhatə edir. Bu si -
fət  lərin bir çoxunun kökü ibtidai icma quru -
lu  şundan başlayır. Elmi ədəbiyyatdan məlum
olduğu kimi, hələ ibtidai icma quruluşu şəra -
i tində adamların ailəyə, özlərinə, başqalarına
olan münasibətlərindən, onların məişətindən,
əmək həyatındakı fəaliyyətindən, təbiətə qarşı
mübarizəsindən yaranan bir sıra davranış qay-
daları, adət və ənənələr tədricən möhkəmlənib
əxlaq normaları şəklinə düşmüşdür. Mənəvi
təsir əsərlər və min illər ərzində insanlar ara-
sında möhkəm surətdə qərarlaşmış və ictimai,
əxlaqın məzmununu təşkil etmişdir.

Cəmiyyət inkişaf edib dəyişdikcə, tərbiyəvi
təsisatların, o cümlədən dini ehkamların təsiri
altında insanlarda yeni psixologiya, yeni anlayış
və vərdişlər yarandıqca, əxlaqi keyfiyyətlərdə
də ona müvafiq dəyişiklik olur. Odur ki, indi
gənc nəslə aşılanan əxlaq həm illər boyu xalq
tərəfindən yaradılmış olan əsas ümumbəşər
əxlaqi sərvətləri, həm də insanların davranış
və qarşılıqlı münasibətlərinə aid müasir nor-
maları əhatə edir. Əslində bu əxlaq ümumbəşər
ideallara əsaslanan ən insani, ədalətli, nəcib
əxlaq olmalıdır.O, başqasının zəhməti hesabına
varlanmaq ehtirası, düşmənçilik, rəqabət, xüd-
pərəslik, təkəbbürlük hissi və sair mənfi hallarla
bir araya sığmazdır.

İnsanlar arasında münasibətlərin xarakteri
ictimai quruluşdan asılıdır. Bütün ictimai və
iqtisadi quruluşlar cəmiyyətdə insanların məc-

buri və ya könüllü surətdə yerinə yetirilən və-
zifələrini, habelə hüquqlarını, davranış norma -
la rını müəyyən edir. Ona görə də insanın cə -
miy yətdə əmək, sosial-siyasi, dövlət, tədris
tər  bi yə və  başqa sahələrdəki fəaliyyətini isti-
qamətləndirən qanunlar və əxlaqi-etik tələblərə
nizama salınmış müəyyən qaydalar lazımdır.
İctimai həyatın bütün sahələrində dəqiq və
qəti surətdə yerinə yetirilən, sosial münasibətləri
əks etdirən və onu saxlamaq vasitəsi olan bu
qaydalar intizam adlanır. Nizam-intizam dərs
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir.
Müəllimlərimiz haqlı olaraq bildirirlər ki, ni-
zam-intizam olmayan yerdə yüksək dərs key-
fiyyətindən danışmaq olmaz.

İdeal əxlaq insana nəcib hissləri aşılayan,
onu daxilən təmizləyən, qəlbini nurlandıran,
imanını qüvvətləndirən, adamdan əzmi, qeyrəti
artıran, ona halal işlərin dalınca getməyi təlqin
edən əsaslara istinad edir. Hər bir cəmiyyətdə
əxlaqi baxış və ideyaların mənşəyi həmin cə-
miyyətin milli həyat tərzində, mütərəqqi dini
ehkamlarında, insanların istehsal, iqtisadi və
ictimai  münasibətlərində axtarılmalıdır. Çünki
əxlaq cəmiyyətdə hökm sürən iqtisadi və
ictimai münasibətlərin, birdə hər xalqın etiqad
etdiyi müqəddəs ehkamların şüurdakı əksidir.

Mütərəqqi cəmiyyət şəraitində əxlaq insanlar
arasında sevgini, sıx əməkdaşlığı, sadəliyi,
təvazökarlığı, qarşılıqlı yardımı, əməksevərliyi
və digər müsbət keyfiyyətləri təsbit edir; hər
kəsdən təkcə özü üçün deyil, həm də xalq
üçün çalışmağı, hər zaman hər yerdə özünün
və xalqının rifahını əsas tutmağı tələb edir.
Uşaq ları bu ruhda yetişdirmək – onlarda: a)
yük sək əxlaqi şüuru; b) nəcib insani hissləri;
c) mənəvi təcrübəni və davranış normalarını
formalaşdırmaq deməkdir. Məktəbdə əxlaq
tərbiyəsinin əsas vəzifələri elə bunlardan iba-
rətdir. Həmin vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli
şagirdləri mütərqqi əxlaq normalarına, yüksək
insani keyfiyyətlərə, müsbət adətlərə alışdırır;
xeyir və şər, yaxşı və pis, ədalətli və ədalətsiz
iş, vicdan, borc və s. belə anlayışların mahiyyəti
ilə tanış edir; onların əxlaqi simasını forma-
laşdırır şüurunu, hiss və davranışını əsl milli
və ümumbəşər əxlaq prinsiplərinə yiyələnməyə
istiqamətləndirir.

Nəcib əxlaqın ictimai həyatındakı əhəmiy-
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yətini hər bir şəxsə dərindən dərk etdirmək
niyyəti ilə müsəlmanların müqəddəs kitabla-
rında hələ neçə əsrlər bundan öncə yazılmıdır:
“Sizin nəsliniz - əxlaqınızdır, qohumlarınız
isə gördüyünüz yaxşı işlər, yaxşı əməllərdir”.
İnsanı yüksək əxlaqlı olmağa, yaxşı işlərlə və
gözəl əməllərlə məşğul olmağa çağıran bu
müdrik kəlam indi də öz aktuallığını saxlayır
və məktəbi, müəllimləri gənc nəslin əxlaq
tərbiyəsinə xüsusi fikir verməyə çağırır.

Hər bir müəllim şagirdlərə əxlaq tərbiyəsi
aşılamaq üçün özü əxlaqın mahiyyətini, məz-
mununu, vəzifələrini dərindən dərk etməli,
bunun üçün əxlaqın hansı keyfiyyətlərindən,
hansı sifətlərindən ibarət olduğunu bilməlidir.
Əxlaqi sifətlər insanda biri-birilə vəhdətdə tə-
şəkkül tapır və inkişaf edir.

Məktəbdə əxlaq tərbiyəsi şagirdlərdə yalnız
müsbət keyfiyyətlər aşılamaqla məhdudlaşmır,
həm də onun şüur, hiss və davranışında təzahür
edilən mənfiliklərin, ictimaiyyətdə zidd hərə-
kətlərin, qayda-qanun pozuntularının, o cüm-
lədən intizamsızlıq hallarının aradan qaldırıl-
masını nəzərdə tutur. Belə mənfi halların qar-
şısını almaqla şüurlu intizam tərbiyəsi, borc
və məsuliyyət hissi müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir. Məktəbdə şüurlu intizam – uşağın xalq,
vətən üzvü olduğu kollektiv qarşısında öz və-
təndaşlıq borcunu başa düşməsi, “Şagirdlər
üçün qaydalara”, birgə yaşayış normalarına,
məktəb rejiminin bütün tələblərinə bilərəkdən
sözsüz əməl etməsi və fəaliyyət zamanı qarşıya
çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaqda qətiy-
yətlilik göstərməsidir. Bu intizam kollektivinin
mənafeyi ilə hesablaşmaq, müstəqillik və kö-
nüllü tabelik üzərində qurulur. İntizamlı şagird
hərəkət və davranış üçün öz vicdanı və üzvü
olduğu kollektiv qarşısında borc və məsuliyyət
hissini dərk edərək müvafiq əxlaqi normaları
həmişə dəqiq və müntəzəm surətdə yerinə
yetirməyə çalışır; hər bir şəraitdə xalq üçün
ən çox faydalı olan düzlük davranış xəttini
seçə bilir və ona uyğun hərəkət edir.

Məktəblinin əməl etməli olduğu əxlaqi nor-
malar, düzgün davranış xətti “Şagirdlər üçün
qaydalar” da təlim mərhələləri üzrə konkret-
ləşdirilmişdir. Həmin qaydaları uşaqların xa-
rakterik əlamətlərinə çevirmək məktəb kol-
lektivinin daimi vəzifələrindəndir. Xüsusilə

müasir dövrdə – yəni cəmiyyətin həyatında
əxlaq prınsiplərinin rolunu getdikcə daha da
artdığı, mənəvi amilin təsir dairəsinin geniş-
ləndiyi və insanlar arasında qarşılıqlı münasi-
bətlərin inzibati yolla tənzim edilməsinin əhə-
miyyətini müvafiq surətdə azaldığı şəraitdə
şagirdlər üçün qaydaları məktəblilərə vərdiş
halına salmağın (başqa sözlə desək, uşaqların
şüurlu intizam, borc və məsuliyyət hissi
ruhunda tərbiyə etməyin) aktuallığı son dərəcə
artır.

Şüurlu intizam, borc və məsuliyyət hissi
ilə əxlaq tərbiyəsi bir-birilə vəhdət təşkil edir.
Onların arasında ciddi səd qoymaq çox çətindir,
bəlkə də heç mümkün deyildir. Misal üçün,
elə bir hal olmur ki, insan desin: “İndi mən
sırf intizam tərbiyəsi ilə məşğulam!”. Deyək
ki, müəllim şagirdlərdən birini başqası ilə da-
laşdığına görə tənbeh edir, bu uşağı yalnız in-
tizama dəvət etməklə və onda məsuliyyət his -
sini artırmaqla qalmır, həm də onda dostluq,
yol daşlıq, insanpərvərlik kimi əxlaqi sifətlərin
tərbiyəsinə təsir göstərir; şagirdə özünün və
yoldaşının mənliyini qiymətləndirməyi, başqa -
sının heysiyyətini təhqir etməməyi, nəzakətli
olmağı öyrədir. Eləcə də məsələn, sinif otağının
divarını qaraladığı və ya partanı qəsdən sın-
dırdığı üstündə uşaqla aparılan tərbiyəvi işi,
eyni zamanda həmin uşaqda xalq əmlakına
qay ğılı münasibət bəsləmək, mədəni davranış
qaydalarına əməl etmək kimi müsbət əxlaqi
keyfiyyətlər yaratmağa xidmət göstərir. Çığır
-bağır salması, dərsdə nadinclik etməsi, davranış
mədəniyyəti normalarını pozması və s. belə
hərəkətlər üstündə uşaqda aparılan işləri də
ancaq intizam tərbiyəsinə məcbur  etmək düz
deyil. Həmin işlər geniş mənada əxlaq və mə-
dəni davranış tərbiyəsi sahəsinə aiddir. Belə
misalların sayını istənilən qədər artırmaq olar.
Görünür buna görədir ki, çoxları əxlaqi dav-
ranışın bütün müsbət əlamətlərini intizamlılıqla,
mənfi əlamətləri isə intizamsızlıqla əlaqələn-
dirirlər.

Nəticədə şagirdlərin nəcib əxlaqi sifətlərə
yiyələnməsinə şüurlu intizam tərbiyəsinin mi-
silsiz rol oynadığını nəzərə alaraq  deyə bilərik
ki, məktəbdə ilk növbədə şüurlu intizam tərbi -
yəsinin məzmunu, məqsədi, vəzifələri və inti -
zam tərbiyəsində istifadə edilən başlıca üsullar
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haqqında geniş məlumata malik olmaq lazımdır.
Bundan ötrü şüurlu intizam tərbiyəsi məsələ-
lərinə həsr edilmiş elmi-nəzəri və metodik
əsərləri dərindən oxumaq və öyrənmək lazımdır.
Əxlaq tərbiyəsi uşağın məqsədyönlü surətdə
göstərilən elə təsirlər sistemidir ki, onun nəti-
cəsində uşaq ən nəcib davranış normalarına,
ədəb-ərkən qaydalarına, həm borc, həm mə-
suliyyət, vicdan, ləyaqət kimi anlayışlarla bağ lı
ümumbəşəri münasibətlərə, həm də münasi-
bətləri müvafiq təsəvvürlər şəklində əks etdirir.
Əxlaq tərbiyəsi insanpərvərlik, yoldaşlıq, dost-
luq, doğruçuluq, düzlük, beynəlmiləlçilik və-
tənpərvərlik, halallıq, paklıq, sadəlik, təvazö-
karlıq və s. keyfiyyətlərin insanda bolluğunu,
münasibliyini yaradır. Onu hər bir işdə vicdanın
səsini duyaraqdan ölçülü-biçili, ədəb-ərkanlı
şəkildə fəaliyyət göstərməyə sövq etdirir.

Uşaqların əxlaq tərbiyəsinə yiyələndiril-
məsinə şüurlu intizam tərbiyəsinin rolu xeyli
böyükdür. Əxlaq tərbiyəsi məktəblərimizdə
xüsusi sistem əsasında şagirdlərdə formalaş-
dırılır. Müəllim, tərbiyəçi ilk növbədə şüurlu
intizam tərbiyəsinin məzmununu, məqsədini,
vəzifələrini və intizam tərbiyəsində istifadə
edilən başlıca üsullar, yollar, vasitələr haqqında
geniş məlumata sahib olmalıdır. Əxlaq tərbi-
yəsində tərbiyə edilən uşağın şüurluluğu, müəl-

limin, tərbiyəçinin nüfuzluluğu, bu işdə ardı-
cıllıq, fasiləsizliyin, sistemliliyin gözlənilməsi
mühüm rol oynayır. Məktəbdə əxlaq tərbiyə-
sinin məqsədyönlü təşkil edilməsi üçün mək-
təblilərin tərbiyə işlərini nümunəli proqramında
öz əksini tapmış şagird fəaliyyət növlərindən
(Şagird davranış qaydalarının yerinə yetirilməsi,
ictimai həyatla tanışlıq, səylə oxumaq, özünə
xidmət və ümumi xeyri üçün əmək, yaradıçılıq
qabiliyyətlərinin inkişafı, sağlamlığın, fiziki
qüvvələrin möhkəmləndirilməsi və s. ) mütə-
madi şəkildə istifadə edilməlidir.
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Annotasiya. Məqalədə İKT-nin təhsilə tətbiqi məsələləri və
təhsildə səmərəliliyi araşdırılır. Qeyd olunur ki, 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 fərdi proqram üzrə
təşkil etməyə, uşağın dərsə marağını və istəyini stimullaşdırmağa
imkan verir. Müəllim və şagirdlər arasındakı münasibətlərə müsbət
təsir göstərir, müstəqil iş üçün əlverişli şərait yaradır. Təhsilin
inkişafı və intizam funksiyaları daha aydın şəkildə ortaya çıxır.
Təhsilin keyfiyyətini artırır, istedadlı şagirdləri tapır, inkişafı üçün
lazımi şərait yaradır. Həmçinin, tədris prosesində interaktiv
lövhədən istifadə edilməsi dərsin əyaniliyini təmin edir. 

Pedagogical and psychological opportunities
of ICT in the educational process        

Abstract. The article examines the application of ICT in education
and its effectiveness in education.  It is noted that ICT tools with
their wide range of capabilities greatly simplify the educational
process, making it dynamic and flexible.  The addition of a
computer to the "teacher-student-textbook" model of education
allows to organize the teaching process according to an individual
program, to stimulate the child's interest and desire for lessons.  It
has a positive effect on the relationship between teachers and
students, makes suitable conditions for independent work.  The
development  and the discipline  functions of education  occur
more clearly.  It raises the quality of education, discovers talented
students and creates the appropriate conditions for their development.
Besides, the usage of an interactive whiteboard in the teaching
process ensures the visibility of the lesson.

Педагогико-психологические возможности
ИКТ в образовательном процессе
Aннотация. В статье рассматриваются вопросы применения
ИКТ в образовании и их эффективности. Отмечается, что
средства ИКТ своими широкими возможностями значительно
упрощают образовательный процесс, делают его динамичным
и гибким. Добавление компьютера к модели обучения «учитель
- ученик – учебник» позволяет организовать учебный процесс
по индивидуальной программе, стимулировать интерес и же-
лание ребенка к занятию. Эта модель положительно влияет
на взаимоотношения учителя и учащихся, создает благопри-
ятные условия для самостоятельной работы. Повышает качество
образования, находит талантливых учеников, создает необхо-
димые условия для их развития. Также использование интер-
активной доски в учебном процессе обеспечивает эффектив-
ность урока. При этом более ярко раскрываются функции
развития образования и дисциплины.
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Müasir mərhələdə informasiya cəmiyyətinin
və rəqabətədavamlı yüksək texnologiyalı milli
təhsilin yaradılması dövlət siyasətinin əsas
istiqamətinə çevrilib. İnformasiya cəmiyyətinin
təhsil sisteminin necə qurulması, təhsilin mo-
dernləşdirilməsi üçün hansı texnologiyalardan
istifadə edilməsi hazırda ən aktual məsələlərdən
biridir. Hazırda respublikamızda bütün sahə-
lərdə mütəxəssislərin informasiya və kom-
munikasiya texnologiyaları (İKT) ilə işləmək
və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına
çox böyük önəm verilir. İKT sahəsində biliyə
yiyələnmənin ən yaxşı yolu orta ümumtəhsil
məktəblərdən başlayır. Ümumilikdə təhsil sis-
teminin İKT əsasında inkişafı informasiya cə-
miyyətinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Bu
günün təhsil forması İnformasiya-Təhsil mə-
kanında reallaşır. Bu məkan müəllimin peşə
hazırlığına, onun metodik ustalığına “infor-
masiya mədəniyyəti” deyilən komponentini
əlavə edir. Müasir müəllim öz fənnini tədris
etməklə yanaşı, həm də təhsil müəssisəsinin
mühüm fəaliyyət istiqamətlərində İKT-nin tət-
biqi üzrə praktik işləri təşkil etməli, onları
əlaqələndirməli və səmərəli idarə etməlidir.
İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının
imkanları, təhsilin informatlaşması ənənəvi
təhsili yeniliklərlə zənginləşdirir. 

Müasir təhsildə müəllim şagird üçün in-
formasiya mənbəyi deyil. Müəllimin əks-əlaqə
yaratmaq, sagirdin biliyini qiymətləndirmək
imkanı tədricən məhdudlaşır, artıq bu imkanlar
İKT vasitələrinə köçürülür. Bu zaman öyrədən
daha çox məsləhətçi funksiyasını yerinə yetirir.
Müəllim şagirdlərinə informasiya ötürülməsinə
vaxt sərf etmir. Qazanılan əlavə vaxt ərzində
şagirdlərin digər yaradıcı məsələlərin həllinə
imkanları yaranır. Beləliklə, tədris-informativ
qarşılıqlı əlaqənin strukturu tədricən dəyişir,
informasiya - təhsil mühiti formalaşdıqca öy-
rədən, öyrənən və İKT vasitələri arasında yeni
səviyyəli informasiya mübadiləsi imkanları
yaranır. Artıq təhsil sisteminin informasiya-
laşdırılması ilə əlaqədar əsas hədəflər müəy-
yənləşdirilmişdir.. Məktəblərin İKT avadan-
lıqları ilə təchizatı uğurla davam etdirilir.
Daima mürəkkəbləşən və böyük informasiya
həcmi ilə xarakterizə olunan müasir cəmiyyətdə
yaşamaq, oxumaq və uğurla işləmək üçün şa-

girdlər və müəllimlər İKT-dən səmərəli istifadə
etməyi bacarmalıdırlar [1]. 

Məntiqlə təşkil olunmuş təhsil mühitində
şagirdlər aşağıdakı imkanları əldə edəcəklər:

- informasiya texnologiyalarının imkanla-
rından səmərəli istifadə etmək; 

- informasiyanı tapmaq, təhlil etmək və
qiymətləndirmək; 

- problemləri həll etmək və qərar qəbul et-
mək; 

- ünsiyyət prosesində iştirak etmək, əmək-
daşlıq etmək, informasiyanı hazırlamaq və
yerləşdirmək; 

- məlumatlı, savadlı, fəal və məsuliyyətli
vətəndaş olmaq. 

İKT innovativ tədris və öyrənmə imkanla-
rının təmin edilməsi üçün müəllimlərə böyük
imkanlar yaradır, şagirdlərə informasiyanın
əldə edilməsi, seçilməsi və izah edilməsinə,
öz bilik və bacarıqlarını qiymətləndirməyə,
yaradıcılıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir
[3]. Eyni zamanda onlar səmərəli məktəb ida-
rəçiliyinin təşkil edilməsində əhəmiyyətli rol
oynayırlar. 

Təhsildə aşağıdakı müasir informasiya
kommunikasiya texnologiyaları mövcuddur:
İnternet, elektron poçt, forum, video-konfrans,
çat, mesencer, web resurslar, kataloqlar, elektron
dərsliklər və kitabxanalar, axtarış sistemləri,
layihələr və müsabiqələr, distant təhsil, onlayn
testlər, sorğu kitabçaları, sorğular, təqdimat,
animasiya, multimedia, layihələr, rəsmlər, di-
aqramlar, sxemlər, xəritələr, elektron dərslik. 

Müəllimlər üçün İKT imkanları aşağıda-
kılardı: 

- metodiki dəstək; 
- yenidənhazırlanma və ixtisasın artırılması; 
- təhlil və monitorinqin operativliyi; 
- təlim-tərbiyə materiallarının hazırlanması

və təqdimatının rahatlığı; 
- təhsilin keyfiyyətinin və şagirdlərin ma-

rağının artırılması; 
- təhsilin müasir metodlarının istifadəsi

imkanları; 
- həmkarları ilə təcrübə mübadiləsi; 
- təkmilləşdirmə və tədris materiallarının

daimi yenilənməsi. 
Şagirdlər üçün İKT imkanları: 
- tədris-metodiki materialların əldə edilməsi; 
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- dillərin öyrənilməsi üçün şəraitin olması; 
- yazılış qaydası; 
- fərdilik; 
- peşə seçimi; 
- əlavə təhsil imkanı;
- informasiyanın axtarışı, təhlili, emalı və

təqdimatı; 
- praktiki bacarıqların və təcrübənin əldə

edilməsi; 
- texnologiya bacarıqlarının inkişaf etdi-

rilməsi.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən

istifadə etməklə qurulan müasir təhsil modeli
məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni
tələblər və vəzifələr qoyur. Müəllimlərin tək
öz seçdikləri fundamental biliklər pedaqogika
və psixologiya sahəsində deyil, həm də infor-
masiya sahəsində yenidən təlim alması olduqca
aktuallaşır. Artıq yeni nəslin müəllimlərindən
konkret öyrətdikləri fənnin struktur məzmununa
və məqsədinə uyğun, uşaqların individual xü-
susiyyətlərini nəzərə alan, şagirdlərin harmonik
inkişafını mümkün edən texnologiyaları seçib
tədrisdə tətbiq etmək tələb olunur [2]. Tədris
fəaliyyətində İKT-dən istifadəni interaktiv təd-
risin ən yaxşı nümunəsi hesab etmək olar. 

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 stimullaş-
dırmağa imkan verir. Kompüterlə aparılan
dərslər uşaqlar üçün çox cəlbedici və yadda-
qalan olur. Multimedia vasitələri, avtomatlaş-
dırılmış öyrədici sistemlər, kompüter tədris
proqramları, animasiya qrafikası, rəngarəng
illüstrasiyalar uşaqların idrak aktivliyinə müsbət
təsir göstərir və yekun etibarilə şagirdlərin
olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarış-
malarda göstərdikləri nəticələrin keyfiyyəti
xeyli artır. Tədris prosesində interaktiv lövhədən
istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən
birini, onun əyaniliyini təmin edir. 

“Smart” lövhə, həmçinin kompüterə qoşulan
mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat, video-
kamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri də
proyektor vasitəsilə qəbul edə bilir ki, bu da
məktəblərdə virtual laboratoriyaların təşkilində

mühüm əhəmiyyətə malikdir. Şagirdlər istənilən
fiziki, bioloji, coğrafi proseslərin izahını və
videogörüntülərini, müxtəlif cihazların, qur-
ğuların, texniki vasitələrin işləmə prinsiplərini
ekranda izləyə bilərlər. Bu isə şagirdlərin nə-
zəri-metodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və
təcrübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli
canlandırır, uşaqlarda yaradıcı yanaşma, dü-
şünmə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını də-
rindən dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır.
“Smart” lövhənin bir üstün cəhətini də xüsusi
qeyd etmək lazımdır ki, onun üzərində aparılan
bütün əməliyyatları, dərsin gedişini, hazırlanmış
şablonları, modelləri kompüterin daimi yad-
daşında 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 tə-
limdən geri qalanlar həmin materialı tam qav-
rayana kimi kompüterdə izləyə bilərlər. İnte-
raktiv rejimdə keçilən dərslərdə şagirdlərin
mərkəzi fiqur olması təmin edilir. Müəllim,
əsasən, şagirdin məsləhətçisi, onun bacarığını
qiymətləndirən, şagirdi aktivliyə, müstəqilliyə,
təşəbbüskarlığa həvəsləndirən rolunda çıxış
edir [3]. Elektron tədrisdə uşaqların hamısı
lövhəyə çıxıb müəllimin bütün tapşırıqlarını
yerinə yetirməkdə həvəsli olurlar. İnteraktiv
rejimdə keçilən dərslər bütün uşaqların, o
cümlədən passiv, utancaq, müəyyən fiziki və
ya psixoloji qüsuru olan şagirdlərin dərs pro-
sesinə aktiv qoşulmasına şərait yaradır. 1-4-
cü sinif şagirdlərinin güclü əyani, bədii, canlı
təfəkkürə malik olduğunu nəzərə alsaq, onlar
üçün keçilən 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.
İKT-dən istifadə müəllimə aşağıdakıları həyata
keçirməyə imkan verir: 

- Şagirdləri fəaliyyətə həvəsləndirmək, ya-
radıcı və tədqiqat aparmaq bacarıqlarını artır-
maq məqsədilə dərsliklərdən və vasitələrdən
istifadə etmək.

- Şagirdlərlərin və müəllimlərin kompü-
terdən, internetdən istifadəsi onların bilik və
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bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir.
- Dərs vaxtından səmərəli istifadə etmək.

Dərsi qurmaq, tədris-metodiki vəsaitlər işləyib
hazırlamaq və təqdim etmək, tədris fəaliyyətini
optimallaşdırmaq və avtomatlaşdırmaq. Tədris
prosesini idarə etmək və dəyişdirmək.

- İnteraktiv və dialoq xarakterli tədris pro-
sesindən istifadə etmək. İKT şagirdin vəmüəl-
limin fəaliyyətinə cavab vermək,onlarla dialoqa
girmək imkanına malikdir ki, bu da onun əsas
xüsusiyyətini təşkil edir. Kompüterlə rahat
müstəqil rəftar imkanı yaratmaqla şagirdin
fərdi ehtiyaclarını nəzərə almaq. 

- Şagirdlərin müstəqil və qrup işlərini sə-
mərəli şəkildə birləşdirmək. Belə ki, tapşırıq-
ların çətinlik səviyyəsini seçmək imkanı var. 

- Şagirdlərin nəticələrini səmərəli şəkildə
izləmək, bütün şagirdlərin öyrənilmiş materialı
mənimsəmə səviyyələrinin ümumi mənzərəsini
əldə etmək və şagirdin nailiyyətlərini və qar-
şılaşdığı problemləri aşkar etmək, şagirdin
inkişafı üçün yeni, qeyri-ənənəvi tədris forma
və metodları axtarmaq. Bu həm də müəllimin
peşəkar inkişafını təmin edir. 

- Səhvlərin göstərilməsi ilə şagirdə yoxla-
manın nəticələrini obyektiv şəkildə göstərmək.
Beləliklə, İKT-dən istifadə şagirdə daha yaxşı
mənimsəməsi üçün informasiyanı tapmağa,
mənimsəməyə və ötürməyə kömək edir. Şa-
girdin idraki fəaliyyətinin güclənməsində mü-
hüm rol oynayır. İKT vasitəsilə dərsə hazırla-
şarkən müəllim dərsin məqsədinə uyğun plan
hazırlamalı, tədris materialının seçimində əsas

didaktik prinsiplərə əməl etməlidir: sistemlilik
və ardıcıllıq, əlçatanlıq, differensial yanaşma,
elmilik və s. 

İKT-nin təhsildə tətbiqi və inteqrasiyası
Azərbaycan vətəndaşlarının müasir biliklərə
və bacarıqlara malik olan yeni nəslinin for-
malaşmasına birbaşa təsir edən yüksək ma-
hiyyətli məsələdir. Fənlərin tədrisi zamanı
İKT-dən istifadə motivasiyasını gücləndirir,
şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini aktivləşdirir.
Dərslərin yüksək estetik və emosional səviyyədə
keçirilməsinə imkan verir, əyaniliyi təmin
edir, böyük həcmdə didaktik materialların
cəlb edilməsinə kömək edir. Bu isə öz növbə-
sində bir dərsdə şagirdlərlə görülən işin həcmini
bir neçə dəfə artırır, şagirdlərə diferensial ya-
naşmanı təmin edir. Həmçinin, şagirdlərdə
müstəqil işləmək, şagirdlərin tədqiqat aparmaq
imkanlarını genişləndirir, ən əsası isə, təhsilin
keyfiyyətinin artmasına gətirib çıxarır. 
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Annotasiya. Məqalədə pedoqoji texnologiyaların  ənənəvi təlimdə olmayan
həm müəllim- şagird-valideyn birliyinin əməli fəaliyyətini, həm də pedaqoji
prosesin sistemli, məntiqi, ardıcıl planlaşdırılmış  bir hissəsi olduğu göstərilmişdir.
Burada ardıcıl və qarşılıqlı əlaqəli hərəkət sistemi, struktur, sosial və təbii  xü-
susiyyətlərinin dinamik ardıcıllığı sistemli şəkildə verilmişdir. Göründüyü
kimi, pedaqoji texnologiyalar pedaqoji prosesin sistemli, məntiqi, ardıcıl plan-
laşdırılmış elə bir hissəsidir ki, burada ardıcıl və qarşılıqlı əlaqəli hərəkət
sistemi, struktur, sosial və təbii  xüsusiyyətlərinin dinamik ardıcıllığı vardır. Bu
prosesdə müəllim və şagitdlərin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə bir və  ya bir neçə tə-
lim-tərbiyə işi həyata keçirilir ki, bu da müəyyən üsul və vasitələrin köməyi ilə
reallaşır. Həmçinin aparılan araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə gəlinmişdir
ki, pedaqoji texnologiyalar  didaktik məqsədlərə nail olmaq,  şargirdin (tələbənin)
şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi və onun intellektual, davranış və peşekarlıq
statusunun formalaşdırılmasına yönəlmiş metod və vasitələtin tam sistemidir.

On the essence, purpose and tasks of pedagogical
technologies

Abstract. The article shows that pedagogical technologies are both  a part of   a
practical activity of the teacher-student-parent association and a systematic,
logical, consistently planned part of the pedagogical process , which are not in
traditional training. The article systematically gives a systematic and interconnected
system of motion, a dynamic sequence of structural, social and natural features.
As can be seen, pedagogical technologies are such a systematic, logical,
consistently planned part of the pedagogical process, that  there is a dynamic
sequence of structural, social and natural features of a consistent and
interconnected system of action.  In this process, one or more educational
activities are carried out with the interaction of teachers and students, which is
carried out with the help of certain methods and tools.  Research has also
concluded that pedagogical technology is a whole system of methods and tools
aimed at achieving didactic goals, developing the personality of the student
and the formation of his intellectual, behavioral and professional status.

К сущности, назначению и задачам педагоги-
ческих технологий 
Aннотация. В статье показано, что педагогические технологии представляют
собой систематическую, логичную, последовательно планируемую часть
педагогического процесса, обеспечивающую как практическую деятельность
объединения «учитель-ученик-родитель», отсутствующую в традиционном
обучении. Здесь систематически дана система последовательных и взаи-
мосвязанных движений, динамическая последовательность их структурных,
социальных и природных особенностей. По-видимому, педагогические
технологии – это системная, логически, последовательно планируемая
часть педагогического процесса, в которой существует система последо-
вательных и взаимосвязанных действий, динамическая последовательность
структурных, социальных и природных особенностей. В этом процессе
при взаимодействии учителя и обучающихся осуществляется одна или
несколько учебно-воспитательных работ, которые реализуются с помощью
определенных методов и средств. Также в результате проведенных иссле-
дований был сделан вывод, что педагогические технологии представляют
собой полную систему методов и средств, направленных на достижение
дидактических целей, развитие личности школьника и формирование его
интеллектуального, поведенческого и профессионального статуса.
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Pedaqogika həmişə bir qrup şagirdlə işlə-
məkdə yüksək nəticələr əldə etmək yollarını
axtarır və həmişə alətlərini, üsullarını və for-
malarını dəyişdirir. İstənilən məqsədə nail ol-
mağa imkan verəcək bəzi texnika və ya üsulları
tapmağa çalışır. Nəticədə, müxtəlif üsullar or-
taya çıxaraq pedaqoji təcrübənin yığılması ilə
yeni, daha effektiv metodlar yaradılır. Bununla
yanaşı, bu metodlarla bağlı praktiki işin nəti-
cələri daima artan tələblərə cavab vermir. Tə-
limdə sabitlik problemləri, planlaşdırılan nə-
ticələrə nail olmağın təminatları hələ də həll
olunmamış qalmışdır.

Postmodern cəmiyyətin işçisinin forma-
laşması üçün, yeni işçi növü, müəllim peşəsinə
uyğun olan sosial istehsalın müasir tələblərinə
cavab verəcək yeni təhsil texnologiyası tələb
olunur. Təhsil sistemində texniki komplekslər
sisteminin inkişafının üç növ pedaqoji fəaliyyət
mərhələsi kifayət qədər fərqləndirilə bilər:

Pedaqoji fəaliyyətin ilk növü  pedaqoji qa-
biliyyətlərə sahib olan (sənət öncəsi dövrdə
sənətkar kimi) müəllimin peşə ustalığı, unikal
bilik, bacarıq və şəxsi təcrübə daşıyıcısı olması
ilə xarakterizə olunur. Onun “alətləri” – tex-
nikalar, fərdi metodlar, pedaqoji istedadın nə-
ticələri və dərsliklər, illüstrasiya və texniki
vasitələrdir.

Pedaqoji fəaliyyətin ikinci növü  pedaqoqun
təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi, sistemləşdi-
rilməsi və elmi bilik xüsusiyyətlərini əldə
etməsi ilə izah olunur. Bu, pedaqoji işin ixti-
saslaşmasının görünüşü ilə pedaqoji prosesi
rasionallaşdırılır, təlimlər müəyyən qaydalara
uyğun həyata keçirilir. Bu şərtlər biliklərin
obyektivliyinə gətirib çıxarır. 

Pedaqoji fəaliyyətin üçüncü növü  müəllimin
mövqeyi müasir kompüter istifadəçisinin möv-
qeyi kimi təsvir edilir və pedaqoji texnika
əsasında həyata keçirilir. Öyrənmə texnologiyası
peşəkar kontekst tərəfindən müəyyən edilir.
Onlar, bir qayda olaraq, tələbə mərkəzli təhsil
texnologiyalarıdır [1, s.31]]

“Pedaqoji texnologiya” analyışı istehsal və
texnoloji sahənin özünə məxsus qaydaları və
prinsipləri ilə qarşılıqlı olaraq “texnologiya”
anlayışına özündə birləşdirir. İstehsalat sek-
torunda istehsalın həyata keçirilməsi üçün
müxtəlif tədqiqat, dizayn, texnoloji və təşki-

latı- planlaşdırma tədbirlərinin kompleksini
əhatə edən istehsalın hazırlanması lazımdır.

Təxminən eyni fəaliyyət kompleksi yüksək
ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması prosesini
əhatə edir. Ali təhsil də və istehsldan əvvəlki
tədrisin mərhələlərinə bənzəyir. 

İstehsalın hazırlanmasının birinci mərhə-
ləsində tədqiqat və hazırlıq işlərinin nəticələrinə
əsasən təhsildə Dövlət təhsil standarları ha-
zırlanır (təhsilin “dizaynı” müəyyən edilir).

Ali təhsil sahəsini tənzimləyən əsas sənəd
dövlət təhsil standartını müəyyən edir: təlimin
keyfiyyətinə olan tələblər; təhsil məzmunu;
təhsil müəsissələrinin məzunları üçün zəruri
və lazimi səviyyədə tələbə hazırlığı və ixtisas
tələbləri; maksimum təhsil yükü; təhsil müəs-
sisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
prosedurları, mexanizmləri və təlimlərin key-
fiyyətini əhatə edir. 

Tədris prosesini istehsalın texnoloji pro-
sesləri ilə müəyyənləşdirilməsinə əsaslanaraq
pedaqoji texnoloji tədrisin müasir effektiv
formaları və metodlarını əhatə edir, eyni za-
manda, müasir istehsal və texnoloji proses
məhsulların ən effektiv üsullarını əhatə edir. 

İstehsal hazırlığının ikinci mərhələsində,
təşkilati işin hazırlığı başa çatdıqdan sonra is-
tehsalın texnoloji hazırlığı həyata keçirilir,
onun əsas hissəsi istehsal olunan komponen-
tlərin və maşınların quraşdırılması üçün tex-
noloji proseslərin inkişafıdır.

İnkişaf edən texnoloji proseslər olmadan,
müasir məhsuldar məhsul yoxdur. Dövlət təh -
sil standartlarının hazırlanmasından (təhsili
“ida rəetmədə”) sonra təhsil sahəsində sənaye
sahələrinə uyğun olaraq texnoloji hazırlıq pro-
sesində: standart tədris planları, fənlər üzrə
standart tədris planı, dərslik və dərs vəsaitlərinin
hazırlanması, layihə və istehsal, laborotoriya
avadanlıqlarının alınması, texniki vasitələr
tədris prosesinin tənzimlənməsi, fəaliyyətin
qiymətləndirilməsi, akademik işin hesablanması
üçün vaxt standartlarının müəyyən edilməsi
təhsil müəssisələri və təlim keyfiyyəti həyata
keçirilir.

Pedaqoji texnologiya kütləvi təhsil baxı-
mından dövlət təhsil standartlarının tələbləri
səviyyəsində təhsili təmin edir.

Uzun müddət “texnologiya” anlayışı texniki

Aynur Hüseynova

Pedaqoji texnologiyaların mahiyyəti, məqsədi və vəzifələrinə dair



54

dilə aid edilərək pedaqogikanın konseptual
çərçivəsindən kənarda qalırdı. 

Texnologiya – yunan sözləri techno (sənət,
sənətkarlıq, bacarıq) və loqotiplərdən (elm,
öyrənmə, tətbiq etmə, konsepsiya, tədris) iba-
rətdir. Yəni, texnologiya məhsulun hazırlanması
bacarığı, istehsal prosesslərinin yerinə yeti-
rilməsi üçün üsul və vasitələr haqqında bilik
formasıdır. 

Texnologiya hər hansı bir fəaliyyətin inkişaf
yolu və şəxsin fəaliyyətə necə cəlb olunmasıdır.

Texnologiya – arzu olunan nəticəni əldə
etmək üçün metod və vasitələrin məcmusu;
geniş mənada- praktik problemləri həll etmək
üçün elmi biliklərin tətbiqi prosessidir. 

Pedaqoji texnologiyanın mənbələri pedaqoji,
psixoloji və sosial elmlərin naliyyətləri, qabaqcıl
pedoqoji təcrübə, xalq pedaqogikası, son illərin
daxili və xarici pedaqogikasında toplanmış
ən yaxşılarıdır [2, s.15]]

“Pedaqogika” və “Texnologiya” iki elmin
qovşağında intensiv elmi və texniki inkişaf
şəraitində yaranan “pedaqoji texnologiya”
müstəqil bir elmə çevrildi.

Pedoqoji texnologiya tədrisinin sürətlən-
dirilmiş elmi və texnoloji tərəqqi tələbləri sə-
viyyəsində təmin edilməsinə kömək edir.
Təhsil texnologiyasının komponentləri də mü-
vafiq dövrün tələblərinə əsasən yaranmışdır.
“Pedaqogika” yaşlı nəsillər tərəfindən ötürülmə
nümunələrinin öyrənilməsi və həyat üçün
zəruri olan sosial təcrübənin gənc nəsillərə
aktiv şəkildə öyrədən elmdir. Sosial tərəqqidə
yalnız hər bir yeni nəsil özündən əvvəlki
nəslin təcrübəsini mənimsəmiş, zənginləşdirmiş
və gələcək nəsillərə ötürmüşdür.

Pedaqogikanın əsas mövzusu təlim, təhsil,
tərbiyə şəraitində insan inkişafına yönəldilmiş
prosesdir. Beləliklə, pedaqogika insan şəx-
siyyətinin inkişafı və formalaşmasının ma-
hiyyətinin tədqiqi, təhsil və təlim nəzəriyyəsi
və metodologiyasının bu əsasda müəyyən mü-
təşəkkil pedaqoji proses kimi öyrənilməsi ilə
bağlı bir elmdir.

“Texnologiya” materialları və ya yarı bitmiş
məhsulların əldə edilməsi, emalı üsulları və
metodlarını inkişaf etdirən və təkmilləşdirən
elmdir.

“Texnologiya”nın elm olaraq formalaşması

ilə, onu təkrarlamaq və bu əsasda mütəxəs-
sislərin kütləvi hazırlığını aparmaq və kütləvi
istehsalını təşkil etmək mümkün oldu. “Tex-
nologiya” və “Pedaqogika” elmləri tarixən
eyni dövrdə formalaşmış, genişləndirilmiş,
kütləvi istehsalın təşkili və kütləvi təlimin
mövcudluğunu tələb edir. XX əsrin ikinci ya-
rısında intensiv elmi və texnoloji tərəqqinin
müqayisəsiz yüksək və kompleks tələblərinə
cavab verən pedaqoji texnologiya inkişafın
yeni nümunəsidir. 

Görkəmli pedoqoqlar  pedaqoji texnologiya
anlayışına müxtəlif aspektdən yanaşmışdırlar.

Belə ki, V.P.Bespalkoya görə pedaqoji tex-
nologiya tədris prosesinin həyata keçirilməsi
üçün mənalı bir texnikadır. Hər hansı bir fəa-
liyyət texnologiya və ya sənət ola bilər. İncə-
sənət əsasən sənətə əsaslanır, texnologiya elmə
əsaslanır. Hər şey sənətlə başlanır, texnologiya
ilə başa çatır ki, bütün proses daha sonra ye-
nidən başlayır.

A.İ.Rakitovun fikrincə, texnologiya seçilmiş
məqsədlərə Nail olmaq üçün müvafiq kosmik
vaxt intervalı və müəyyənləşdirilmiş texnolo-
giya əsasında müəyyən bir ardıcıllıqla həyata
keçirilən müxtəlif əməliyyatlar və bacarıqların
bir sistemidir.

B.T. Lixaçov pedaqoji texnologiyanı müəyyən
formaları, metodları, tədris metodları, təd  ris va-
sitələrinin sosial dəstini və yerini mü   əyyənləşdirən,
pedaqoji prosesin təşkilati və metodik vasitəsi
kimi təsvir edən psixoloji və pedaqoji münasibətlər
toplusu kimi müəyyən e dir.

V.M.Monaxovun fikirincə “Pedaqoji tex-
nologiya tədris prosesinin layihələndirilməsi,
təşkil edilməsi və keçirilməsi üçün tələbə və
müəllimə rahat şəraitin təmin edilməsi, pedaqoji
texnika modelinin nümunəsi hesab olunan
bütün detallar  üzərində düşünülmüşdür.

M.V.Klarinin fikrincə, pedaqoji texnologiya
cəmiyyətdə pedaqoji məqsədə çatmaq üçün
istifadə olunan bütün fərdi, instrumental və
metodik vasitələrin sistemi və qaydasıdır

I.P.Volkova görə Pedaqoji texnologiya,
planlaşdırılan təlim nəticələrinə nail olmaq
prosesinin təsviridir.           

V.A.Slastenin isə didaktik prosesin elmi
əsaslı bir layihəsini həyata keçirən və ənənəvi
tədris metodlarından istifadə ilə müqayisədə
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daha yüksək dərəcədə səmərəlilik, etibarlılıq
və zəmanətli nəticələrə sahib olan qanuni bir
pedaqoji fəaliyyətdə görür [8, s.47]]

Ən ümumi formada, texnologiya yaxşı dü-
şünülmüş bir sistemdir, məqsədin “müəyyən
bir məhsul növü” ya da onun   “necə” yerləş-
dirildiyi üsuldur. 

Pedaqoji texnologiya adətən iki tərəfdən
nəzərdən keçirilir. Bir tərəfdən təhsil məqsədinə
çatmaq üçün tədris prosesini yeniləməyə və
inkişaf etdirməyə yönəlmiş metod və vasitələr
kompleksidir. Digər tərəfdən, müəllim və tə-
ləbələr arasında qarşılıqlı əlaqə prosesinin sə-
mərəli təşkilidir.

Pedaqoji texnologiyaların inkişafının əsas
səbəbləri aşağıdakılardır:

1. Effektiv olmayan tədris metod va vasi-
tələrini müvafiq və  müasirləri ilə əvəz etmək
ehtiyacının ortaya çıxması.

2. Təhsil prosesinin təşkilində tələbələrin
fərdi və psixofizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə
almağın zəruriliyi.

3. Zəmanətli yüksək təhsil nəticələrini əldə
etməyə yönəlmiş tədris prosesinin təşkili,
müəllim və tələbələr arasında qarşılıqlı fəa-
liyyətin təşkilati formaları.

Pedaqoji  texnologiya və texniki proseslərin
birbaşa vəzifələri aşağıdakılardır:

- Biliklərin dərinliyini və gücünü inkişaf
etdirmək, fəaliyyətin müxtəlif sahələrində ba-
carıqların birləşdirilməsi;

- Sosial dəyərli davranış vərdişlərini inkişaf
etdirmək və birləşdirmək;

- Texnoloji alətlərlə elmi fəaliyyət;
- Texnoloji təfəkkürün inkişafı, müstəqil

planlaşdırma, təhsil, özünütərbiyə fəaliyyətlərini
standartlaşdırma bacarığı; 

- İşlərin və ictimai faydalı işlərin təşkilində
texnoloji intizamın tələblərinə ciddi riayət
etmə vərdişlərinin aşılanması. 

Beləliklə, pedaqoji texnologiyanın əsas və-
zifəsi müəllimin kütləvi təhsildə təlimlərin
düzgün təsirinə nail olmasını təmin edən tədris
prosesinin inkişafıdır.

Pedaqoji texnologiyanın mövzusu pedaqoji
prosesinin özüdür

Pedaqoji texnologiyanın obyekti təhsil pro-
sesinin tərkib hissəsidir.

Təhsil sistemində müstəqil elm kimi peda-

qoji texnologiya tədris prosesinin bütün ele-
mentlərini əhatə edir: tədris planı və tədris
proqramları, təlim və onun nəticələrinin qiy-
mətləndirilməsi və s. 

Ali təhsil müəssisəsindəki təhsil prosesi
təhsil materialının tam yetkinlik prinsiplərinə
əsaslanmalıdır. Yəni, tədris materiali, akademik
intizam kursunun tədris planına uyğun olaraq
hər bir tələbə tərəfindən mənimsənilməlidir.      

Hazırda nəzəri və tətbiqi tədqiqat istiqa-
mətləri baxımından da pedaqoji texnologiya
problemləri öyrənilir. Nəzəri baxımdan, pe-
daqogika kateqoriyasında pedaqoji texnologiya
vəziyyətin axtarışı; mahiyyətin bütöv bir gö-
rünüşünü, struktur komponentlərini yaratmaq;
texnologiyanın elmi əsasları pedaqoji fəaliyyətin
müxtəlif sahələrində (didaktik, təhsili idarəetmə)
öyrənilir; pedaqoji texnologiyaların tərtib edil-
məsi metodikası və nəzəriyyəsi tədqiq edilir.
Ümumiyyətlə, pedaqoji texnologiya nəzəriy-
yəsinin əsasları yaranır.

Əvvəllər bir çox pedaqoqlar “pedaqoji tex-
nologiya”, “təlim texnologiyası”, “tərbiyə tex-
nologiyası” anlayışlarını fərqləndirmirdilər.
“Pedaqoji texnologiya” anlayışı yalnız öyrənmə
ilə əlaqəli olaraq istifadə edilir və texnologi-
yanın özü texniki vasitələrlə öyrənmə kimi
başa düşülür. “Pedaqoji texnologiya” anlayışı
“təlimin metodologiyası” anlayışından daha
genişdir. Belə ki, pedaqoji texnologiya təlim
prosesinin idarə edilməsi maqsədlərinə necə
nail olmağın ən yaxşı yollarını müəyyənləş-
dirməklə əvvəlcədən planlaşdırılan tədris pro-
sesinin praktikasında ardıcıl tətbiq edilməsinə
yönəldilmişdir.

Pedaqoji texnologiya yalnız tədrisin texniki
vasitələrindən istifadə olunması üçün tədqiqat
sahəsi deyil, bu həm də tədris işlərini, üsulları
və materiallarını layihələndirmək və tətbiq
etmək, həmçinin istifadə olunan metodları
qiymətləndirməklə təhsilin səmərəliliyinin ar-
tırılmasına yönəlmiş amilləri təhlil edərək,
təhsil prosesini optimallaşdırmaq üçün prin-
sipləri müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək
məqsədi daşıyır.

Pedaqoji texnologiyaların məqsədi təhsil
sistemi üçün strateji vəzifələri həll etməkdir,
təhsilin inkişafını proqnozlaşdırmaq, məqsəd-
ləri, nəticələrini, əsas mərhələlərini, metodlarını
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və tədris prosesinin təşkilati formalarını plan-
laşdırmaqdan, kütləvi təhsil şəraitində plan-
laşdırılmış öyrənmə nəticələrinə nail olmağın
təminatı ilə təhsil prosesinin kifayət qədər sə-
mərəliliyini təmin etməkdən ibarətdir. Başqa
sözlə, pedaqoji texnologiyanın məqsədi, tələ-
bələrin şəxsi keyfiyyətlərinin təzahürü və
inkişaf etdirilməsidir, sadə sözlə, şəxsi key-
fiyyətlərin və öyrənmənin inkişafında “uğur
nərdivanı” adlanır.

Pedaqoji texnologiya müəllimin pedaqoji
problemlərin həllinə yönəlmiş ardıcıl, qarşılıqlı
əlaqəli hərəkətlər və ya praktikada əvvəlcədən
hazırlanmış pedaqoji prosesin planlı və ardıcıl
şəkildə həyata keçirilməsi üçün pedaqoji hə-
rəkətlərin sistemi kimi başa düşülür.

Pedaqoji texnologiya müəyyən şərtlər ol-
duqda təhsil texnologiyalarının tədris prosesində
tətbiqi taktikasını göstərir. Pedaqoji texnolo-
giyalar konkret təhsil fənnindən asılı olmayaraq
tədris prosesinin ümumi əlamətlərini və nü-
munələrini toplayır və ifadə edir. Hər bir
xüsusi pedaqoji texnologiya təhsil müəssisə-
sindəki tədris və idarəetmə proseslərinin mo-
delini əks etdirir, məzmununu, forma və vasi-
tələrini birləşdirir.

Belə ki, pedaqoji texnologiya elmi pedaqoji
fəaliyyətin dəqiq və uğurla təmin edilməsidir.

XXI əsrdə pedaqoji ədəbiyyatlarda özünə
geniş yer tutmuş “pedaqoji texnologiya” an-
layışı pedaqoji prosesin texnologiya ideyasının
mənşəyi ilk növbədə nəzəri və praktiki fəa-
liyyətin müxtəlif sahələrində elmi və texnoloji
nailiyyətlərin əldə edilməsidir. 

“Pedaqoji texnologiya” anlayışımın təlim
və tərbiyə sahəsində iş üsullarına aid olduğuna
da diqqət yetirməlidir. Buna görədə, “pedaqoji
texnologiya” anlayışı “təlim texnologiyası”
və ya “tərbiyə texnologiyası” anlayışından
geniş olmaqla tələbələrin şəxsi keyfiyyətlərinin
formalaşması və inkişafı ilə bağlı təhsil aspektini
nəzərdə tutur.  

Təlim  texnologiyası fikrini öyrənmək yeni
ideya deyil. XVII əsrdə yaşamımış dahi Çex
pedaqoqu Y.A.Komenski bu ideyanı müdafiə
edirdi. O, istər-istəməz müsbət nəticələrə səbəb
olacaq təlim qaydalarını tapmağa çalışırdı.
Y.A.Komenski qeyd edirdi ki, didaktik maşın
üçün aşağıdakı müddəaları:

1. Möhkəm qoyulmuş məqsədləri; 
2. Bu məqsədlərə çatmaq üçün uyğun vasi -

tə ləri; 
3. Bu vasitələrlə istifadə qaydaları axtarıb

tapmaq lazımdır.
Y.A.Komenski o dövrdə öyrənmə sistemini

yaxşı qurulmuş mexanizm kimi göstərməyə
cəhdlər etmişdir. Sonradan təlim texnologiyası
ilə bağlı bir çox fikir əsaslı şəkildə əlavə
edildi və konkretləşdirildi. Xüsusilə nəzəri və
praktik fəaliyyətin müxtəlif sahələrində texniki
tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi ilə bağlı
olaraq təlimin texnologiyası ideyası daha da
aktuallaşdı. 

Qeyd edək ki, keçmiş sovet pedaqogikasında
pedaqogikanın texnologiya ilə əlaqəsi ilk növ-
bədə görkəmli pedaqoq A.S.Makarenkonun
adı ilə bağlıdır. A.S.Makarenko hələ XX əsrin
30-cu illərində pedaqoji texnologiyalar haqqında
fikir söyləmiş və onun bəzi xüsusiyyətlərini
göstərmişdir. A.S.Makarenko özü nün məşhur
“Pedaqoji poema” adlı əsərində yazırdı ki,
bizim pedaqogikamızda aparıcı rolu mənəvi
nəsihət məntiqi oynadığından, texnoloji məntiq
əsas yer tutmamış və buna görə də pedaqoji
istehsalın ən mühüm konstruktor ləvazimat-
larının tətbiqi, normalaşdırma, nəzarət, buraxılış,
keyfiyyətə nəzarət və saf-çürük etmə kimi
əməliyyatlar aparılmışdır.

Pedaqogikada pedaqoji prosesin tədqiqatçılar
tərəfindən kütləvi tətbiqi XX əsrin 60-cı
illərinin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu ilk növbədə
Amerika və sonra Avropa ölkələrində məktəb
islahatlarının aparılması ilə əlaqədar olmuşdur.
Bu araşdırmalar aşağıdakı konkret faktlara
əsaslanır.

▪ 1946-cı il ABŞ İndiana Univerisitetində
audiovizual təhsil planının əsaslandırılması.

▪ 1954-cü il proqramlaşdırılmış təlim fikrinin
əsaslandırılması (1954-cü ildə Amerikalı psi-
xoloq professorSkinner tərəfindən irəli sürül-
müşdür. Proqramlaşdırılmış təlim – müəllimin
və  tələbələrin fəaliyyətlərinin yerinə yetirildiyi
və izlənildiyi müəyyən tapşırıqların ardıcıllığı
olan xüsusi hazırlanmıştəlim proqramına uyğun
təlim metodudur).

▪ 1961-ci ildə Karolina Univerisitetində
Texnologiya fakültəsinin açılışı.

▪ 1968-ci ildə LOQO proqramlaşdırma di-
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linin yüksək səviyyədə inkişafı və tətbiqi.
(Massaçusets Texnologiya unstituitu,  ABŞ)

▪ 1976-cı il ilk fərdi kompüterlərin yara-
dılması.

▪ 1981-ci il Ekran siniflərində xüsusi proq-
ramlaşdırıla bilən vəsaitlərin hazırlanasında
tətbiqi.

▪ 1990-təhsildə elektron texnolojiyaların
tətbiqi.

Hazırda pedaqoji ədəbiyyatlarda pedaqoji
texnologiya anlayışının mahiyyəti – pedaqoji
texnikanın və tədris prosesinin idarə olunması
ideyası ilə bağlı olub, yəni məqsədlərə uyğun
olaraq öyrənmə məqsədlərinin layihələndiril-
məsinə, seçilmiş formaların, metodların, va-
sitələrin səmərəliliyini yoxlamaq va qiymət-
ləndirmək, cari nəticələrin qiymətləndirilməsi
kimi prosesləri özündə birləşdirir.

Pedaqoji texnologiyanın mahiyyəti təhsilin
təbiəti va metodunun dəyişdiyini ifadə edir.
Müasir təhsil sisteminin modernləşdirilməsi
kontekstində təhsil prosesi yalnız müəllim və
tələbə mövqeyindən başqa, yeni mütəxəssislərin
keyfiyyətcə fərqli mövqeyə daxil edilməsini
də tələb edir.

Pedaqoji texnologiyanın məzmun, metod
və tədris vəsaitləri bir-biri ilə əlaqəlidir və
qarşılıqlıdır. Müəllimin pedaqoji bacarığı düz-
gün məzmun seçmək, proqrama və verilən
tapşırıqlara uyğun olaraq ən yaxşı tədris metod
və vasitələrini tətbiq etməkdir. Pedaqoji tex-
nologiyanın sistem bir kateqoriya olaraq tərkib
hissəsi aşağıdakılardan ibarətdir:

- təlimin məqsədləri;
- təlimin məzmunu;
- pedaqoji qarşılıqlı əlaqə vasitələri;
- tədris prosesinin təşkili
-tələbə muəllim fəaliyyətinin nəticəsi.
Beləliklə “Pedaqoji texnologiya”anlayışı

üç aspektlə təmsil  oluna bilər:
1) Elmi: pedaqoji texnologiyalar-tədrisin

məq sədlərini, məzmununu və metodlarını öy -
rə  nən və inkişaf etdirən pedaqoji elmin bir
his səsi;

2) Prosessual təsviri:  prosesin təsviri (al-
qoritmi), planlaşdırılan təlim nəticələrinə nail
olmaq üçün məqsədlər, məzmun, metod və
vasitələr toplusu;

3) Prosessual cəhətdən səmərəli və təsirli:

texnoloji  (pedaqoji)  prosesin həyata  keçiril-
məsi, bütün şəxsi, instrumental və metodik
pedaqoji  vasitələrin işlənməsi.  

Beləliklə, pedaqoji texnologiya həm ən sə-
mərəli öyrənmə yollarını araşdıran bir elm,
həm də tədrisdə istifadə olunan metodlar,
prinsiplər və tənzimləyicilər sistemi, həqiqi
təlim prosesi kimi fəaliyyət göstərir.

Göründüyü kimi, pedaqoji texnologiyalar
pedaqoji prosesin sistemli, məntiqi, ardıcıl
planlaşdırılmış elə bir hissəsidir ki, burada
ardıcıl və qarşılıqlı əlaqəli hərəkət sistemi,
struktur, sosial və təbii  xüsusiyyətlərinin di-
namik ardıcıllığı vardır. Bu prosesdə müəllim
və şagitdlərin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə bir və
ya bir neçə təlim-tərbiyə işi həyata keçirilir
ki, bu da müəyyən üsul və vasitələrin köməyi
ilə reallaşır.

Pedaqoji texnologiyaların əsas xüsusiyyət-
lərini aşağıdakı kimi müəyyən edə bilərik:

Birincisi – texnoloiya müəllim və tələbələrin
fəaliyyəti kimi müəyyən edilir.

İkincisi – bu fəaliyyət mütləq pedaqoji qa-
nunlara və qanunauyunluqlara əsaslanır.

Üçüncüsü – təhsil və təlim fəaliyyətləri
əvvəlcədən diqqətə hazırlanır.

Dördüncüsü – zəmanərtli yüksək nəticə verir.
Nəhayyət belə qənaətə gəlmək olar  ki, pe-

daqoji texnologiya didaktik məqsədlərə nail
olmaq,  şargirdin (tələbənin) şəxsiyyətinin in-
kişaf etdirilməsi və onun intellektual, davranış
və peşekarlıq statusunun  formalaşdırılmasına
yönəlmiş metod və vasitələtin tam sistemidir.

Ədəbiyyat

1. Dəmirov A.N., Məmmədov S.,  Məmmədov
S.M., İsmayılov Ş.N. Yeni təlim texnolo-
giyaları və müasir dərs. Bakı, 2007,109 s.

2. Əliyeva F.A., Məmmədova Ü.R. Müasir
təlim texnologiyaları. 2014, 197 s.

3. İbrahimov F.N., Hüseynzadə R.İ. Pedaqogika.
2 cilddə. Bakı:Mütərcim, 2012, 706 s.

4. Qasımova L., Mahmudova R. Pedaqogika.
Bakı, 2013.

5. Mehrabov A.O., Abbasov Ə.M., Zeynalov
Z.Z., Həsənov R. Pedaqoji texnoligiyalar.
Bakı:Mütərcim, 2006, 372.      

6. Nəzərov M.H., Babayeva A.R. Mədəniyyət
və təhsilin ümumi əsasları. (Dərs vəsaiti),

Aynur Hüseynova

Pedaqoji texnologiyaların mahiyyəti, məqsədi və vəzifələrinə dair



58

Bakı: Mütərcim, 2016, 200 s.
7. Nəzərov M.H. Təhsilin sosiomədəni əsasları.

Monoqrafiya. Bakı, 2017, 256 s. 
8. Nəzərov  A.M. Müasir təlim texnologiyaları.

Dərs vəsaiti. Bakı: ADPU, 2012, 103 s.

9. Paşayev Ə., Rüstəmov  F.A. Pedaqogika.Yeni
kurs. Bakı, 2007, 464 s.

10. Veysova Z.Fəal (interaktiv) təlim. Müəllim
üçün vəsait. Bakı, 2007, 156 s.

Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor İsmayıl Əliyev
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 25 fevral 2021-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 25 aprel 2021-ci il 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix



59

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2, s.59-67
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 2, p. 59-67
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 2, c. 59-67

Ümumilli lider Heydər Əliyev 
cəmiyyətin inkişafında təhsilin 
yeri və rolu haqqında

Müəllif:

Məsud Qəhrəmanov
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Magistrant
E-mail: mesudq@gmail.com

Açar sözlər:
Azərbaycan, cəmiyyət, təhsil,
təlim, tərbiyə

Author:

Masud Gahramanov
Nakhchivan Teachers Institute
Master
E-mail: mesudq@gmail.com

Key word: 
Azerbaijan, society, education,
training, upbringing 

Aвтор:

Масуд Гахраманов
Нахчыванский институт 
учителей
Магистрант
E-mail: mesudq@gmail.com

Ключевые слова: 
Азербайджан, общество, об-
разование, обучение, воспи-
тание

Annotasiya.  Məlumdur ki, Heydər Əliyev elm-təhsil sahəsinə xüsusi diqqət
göstərirdi. Aydındır ki, bir milləti məhv etmək üçün onun elmini, təhsilini
məhv etmək kifayətdir. Məhz bu konteksdən yanaşdıqda, Heydər Əliyev Azər-
baycan xalqını məhv olmaqdan xilas etdi. Ölkəyə rəhbərliyin ilk illərində
sürət li iqtisadi inkişafın təmin edilməsini, Azərbaycanın dünyaya yaxından in-
teqrasiya olunmasını, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu söz sahibinə çevrilməsini
əsas məqsəd kimi seçən ümummilli lider ölkədə təhsil islahatları aparılmasının
zəruriliyini vurğulayaraq, hər bir inkişafın elm və təhsildən asılı olduğunu
qeyd edirdi. Elm və təhsilə göstərilən diqqətin nəticəsidir ki, ümummilli lider
Heydər Əliyev özünün milli dövlət quruculuğu strategiyasında təhsil siyasətinə
dövlətçiliyin təməl prinsiplərindən biri kimi yanaşmış, bu sahəyə diqqət və
qayğısını həmişə önə çəkmişdir. Ulu öndər təhsilin dünya standartlarına uyğun
inkişafı, müəllimlərin, elm adamlarının əməkhaqlarının artırılması, məktəb şə-
bəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı onlarla tarixi əhəmiyyətli fərman və sə-
rəncamlar, islahat və dövlət proqramlarını təsdiq edən sənədlər imzalamışdır
ki, bunlar da birbaşa elmdə və təhsildə problemlərin həllinə yönəlmişdir.

National leader Heydar Aliyev on the place and role
of education in the development of society
Abstract. It is known that Heydar Aliyev paid special attention to science and
education.  It is clear that to destroy a nation, it is enough to destroy its science
and education.  From this point of view Heydar Aliyev saved the Azerbaijani
people from destruction.  In the first years of the country's leadership, the
national leader who preferred  to ensure rapid economic development, close in-
tegration of Azerbaijan into the world, to become an influential figure in the in-
ternational arena, emphasized the need for educational reform in the country,
noting that every development depends on science and education.  As a result
of the attention paid to science and education, the national leader Heydar
Aliyev in his national state-building strategy approached education policy as
one of the basic principles of statehood, and always focused on this area.  The
great leader signed dozens of historically important decrees and orders on the
development of education in accordance with world standards, increasing the
salaries of teachers and scientists, expanding the school network, documents
approving reforms and state programs, which are directly aimed at solving
problems in science and education.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев
о месте и роли образования в развитии общества
Aннотация. Известно, что Гейдар Алиев уделял особое внимание на-
учно-образовательной сфере. Очевидно, что для уничтожения нации до-
статочно уничтожить ее науку, образование. Именно в этом контексте
Гейдар Алиев спас азербайджанский народ от уничтожения. В первые
годы руководства страной общенациональный лидер, избравший в качестве
основной цели обеспечение быстрого экономического развития, тесную
интеграцию независимого Азербайджана в мир, превращение его в обла-
дателя авторитетного слова на международной арене, подчеркнул необхо-
димость проведения в стране образовательных реформ, отметив, что
каждое развитие зависит от науки и образования. Результатом внимания,
уделяемого науке и образованию, является то, что общенациональный
лидер Гейдар Алиев в своей стратегии национального государственного
строительства относился к образовательной политике как к одному из ос-
новополагающих принципов государственности, всегда ставил на первое
место внимание и заботу в этой области. Великий лидер подписал десятки
исторически значимых указов и распоряжений о развитии образования в
соответствии с мировыми стандартами, повышении заработной платы
учителям, ученым, расширении школьной сети, документы, утверждающие
реформы и государственные программы, направленные непосредственно
на решение проблем в науке и образовании.
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1994-cü il sentyabrın 20-də ölkənin tarixində
son dərəcə taleyüklü bir hadisə baş verdi.
Azərbaycan dövlətinin və xalqının firavan və
xoşbəxt həyatının zəmanətinə çevrilmiş, sürətli
inkişafa və tərəqqiyə, müstəqilliyin dönməz-
liyinə və təhlükəsizliyinə təminat verən, neft
müqaviləsi – “Əsrin müqaviləsi” imzalandı.                                                                                                                      

Məhz bu dövrdən etibarən Azərbaycan
Res  publikası bütün sosial-iqtisadi istiqamətlərdə
sürətlə inkişaf etməyə başladı. Tezliklə ölkədə
siyasi-iqtisadi stabilliyi təmin edən ulu öndər
ölkəyə rəhbərlik etdiyi əvvəlki dövrlərdə
olduğu kimi, müstəqil Azərbaycanda da elmin,
təhsilin hamisinə çevrildi. Dövlət rəhbəri və
siyasətçi kimi bütün müsbət xüsusiyyətləri
özündə cəmləşdirən Heydər Əliyev çox düzgün
olaraq elm-təhsil sahəsinə xüsusi diqqət gös-
tərirdi. Aydındır ki, bir milləti məhv etmək
üçün onun elmini, təhsilini məhv etmək kifa-
yətdir. Məhz bu konteksdən yanaşdıqda, Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqını məhv olmaqdan
xilas etdi. Ölkəyə rəhbərliyin ilk illərində
sürətli iqtisadi inkişafın təmin edilməsini,
Azərbaycanın dünyaya yaxından inteqrasiya
olunmasını, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu söz
sahibinə çevrilməsini əsas məqsəd kimi seçən
ümummilli lider ölkədə təhsil islahatları apa-
rılmasının zəruriliyini vurğulayaraq, hər bir
inkişafın elm və təhsildən asılı olduğunu qeyd
edirdi. Ulu öndərin öz sözləri ilə desək: “Təhsil
sistemimizin hazırkı vəziyyətini, onun prob-
lemlərini dərindən öyrəndikdən sonra prioritet
sahələr müəyyən edilməlidir”. Müşahidələr
göstərir ki, həqiqətən də belə bir prinsipin se-
çilməsi Azərbaycanda təhsil siyasətinin əsas
qayəsini təşkil etmişdir. Son dövrlər həyata
keçirilən islahatlar proqramına əsasən fəaliy-
yətin prioritet istiqamətlərinə diqqət yetirdikdə,
Heydər Əliyevin təhsil strategiyasının nə qədər
fundamental bir konsepsiya olduğu aydınlaşır.
Məlumdur ki, milli intibahın təminatında
başlıca vasitə sayılan elm və təhsil cəmiyyətdə
bir çox problemlərin həllində mühüm rol oy-
nayır. Dünyəvi təhsilə inteqrasiya yolunu seçən
Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyin
bərpasından sonra bu strateji sahəyə milli təh-
lükəsizliyin mühüm amillərindən biri kimi
xüsusi diqqətin yetirilməsi bu nəticəyə gəlməyə
əsas verir ki, ölkədə elm və təhsil problemləri

ümumi inkişaf və dövlət siyasəti ilə vəhdət
təşkil edir. Tərəqqiyə gedən yolda uğurlar qa-
zanmaq isə dünyanın sivil dövlətləri ilə dip-
lomatik əlaqələrin yaradılması, sosial-iqtisadi,
mədəni, elm-təhsil və digər sahələrdə beynəl-
xalq norma və tələblərə uyğun əməkdaşlığın
qurulması zəruridir. Bunun üçün də xüsusilə
strateji əhəmiyyətə malik olan təhsil sistemində
köklü islahatlar aparılması Azərbaycan döv-
lətinin ali məqsədinə çevrilmişdir. Bu mənada
ulu öndər Heydər Əliyevin respublikaya rəh-
bərlik etdiyi həm birinci, həm də ikinci dönə-
mində reallaşdırılan təhsil siyasətinin müxtəlif
aspektlərini araşdırmaq üçün bu strateji əhə-
miyyətli sahənin dünəninə və bu gününə diqqət
yetirmək kifayətdir. Bir faktı qeyd etmək ki-
fayətdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycanda elm və təhsillə bağlı siyasəti
artıq real şəkildə özünün müsbət təzahürünü
göstərməkdədir. Belə ki, ulu öndər bu sahələrə
xüsusi həssaslıqla yanaşmış və daim qayğı
göstərmişdir. Ümummilli lider öz çıxışlarında
da dəfələrlə təhsilin mürəkkəb və olduqca
vacib bir sahə olduğunu vurğulayaraq qeyd
etmişdir ki, “təhsil sahəsi nə sənayedir, nə
kənd təsərrüfatıdır, nə ticarətdir. Bu, cəmiyyətin
xüsusi, intellektual cəhətini əks etdirən bir
sahədir. Belə halda təhsil sisteminə çox diqqətlə
yanaşmaq lazımdır və bu sistemə münasibət
çox həssas olmalıdır”. Tarixi reallıqlardan ay-
dındır ki, Heydər Əliyev SSRİ dövründə, yəni
Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi
ötən əsrin 70-80-ci illərində də bu məsələni
daim diqqət mərkəzində saxlamış, eləcə də
xalqımızın unudulmaz oğlunun rəhbərliyi ilə
təhsil sistemində ciddi islahatlar həyata keçi-
rilmişdir. 1972-ci ildə “Gənclərin ümumi orta
təhsilə keçidini başa çatdırmaq və ümumtəhsil
məktəbini daha da inkişaf etdirmək haqqında”
və 1973-cü ildə “Kənd ümumtəhsil məktəb-
lərinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq
haqqında” qəbul edilmiş qərarlar nəticəsində
Azərbaycanda orta ümumtəhsil məktəbləri şə-
bəkəsi 3 dəfə genişləndirilərək 765- dən 2117-
yə çatdırılmışdır. Bu da yüzlərlə ucqar yaşayış
məskənlərində orta ümumtəhsil məktəblərinin
açılışı, minlərlə azyaşlının təhsilə cəlb edilməsi
demək idi. Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin sovet
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Məsud Qəhrəmanov

Ümumilli lider Heydər Əliyev cəmiyyətin 
inkişafında təhsilin yeri və rolu haqqında

Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi illərdə ölkədə
5 yeni ali təhsil müəssisəsi açılmış və ali
məktəblərdə təhsil alanların sayı 70 mindən
100 minə qədər artmışdır. Eləcə də dahi rəhbər
keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu təhsil müəssisələ-
rində azərbaycanlıların oxumasına çalışmış
və bu istiqamətdə əsaslı dönüş yaratmışdır.
Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa
himayəsi nəticəsində 1970-ci ildən başlayaraq
hər il 800-900 nəfər gənc SSRİ-nin nüfuzlu
ali məktəblərində təhsil almağa göndərilmişdir
ki, bu da respublikanın milli kadr potensialının
daha da gücləndirilməsinə imkan yaratmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik illərində
də elm və təhsilin inkişafını diqqətdən kənarda
qoymamış, o cümlədən elm-təhsil problemlərinə
kompleks şəkildə yanaşmışdır. Ölkə başçısı
bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan
qaldırılması və Azərbaycanda dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin təcrübəsinə uyğun təhsil
strategiyasının həyata keçirilməsi məqsədilə
ciddi tədbirlər həyata keçirmiş, mühüm tarixi
fərman və sərəncamlar imzalamışdır. Məsələn,
2002-ci il oktyabrın 4-də ölkə başçısının im-
zaladığı “Azərbaycan Respublikasında ümum-
təhsil məktəblərinin müvafiq texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi haqqında” sərəncamı
milli elm və təhsil sisteminin inkişafında vacib
amillərdən biri kimi qiymətləndirilir. Bu sə-
rəncam ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsinin
genişləndirilməsinə, maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə etibarlı zəmin yarat-
mışdır. “Azərbaycan Respublikasında yeni
ümumtəhsil məktəblərinin tikintisi, əsaslı
təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin
olunmasına dair proqramın (2003-2007-ci
illər) təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 17 fevral 2003-cü
il tarixli sərəncamı da ölkədə bu sahədə ya-
ranmış problemlərin aradan qaldırılması yö-
nümündə müstəsna əhəmiyyətə malik dövlət
sənədi olmuşdur. Qeyd olunduğu kimi, ulu
öndərin təhsil siyasəti konsepsiyasına əsasla-
naraq demək olar ki, elm və təhsil iki müstəqil
sahəni ehtiva etsə də onların birini digərindən
təcrid etmək mümkün deyildir və bu baxımdan
elm-təhsil problemlərinə kompleks şəkildə
yanaşılmışdır. Hər iki istiqamət ümumi dövlət
siyasətinin tərkib hissələrindən olduğundan

və strateji mahiyyət daşıdığından onların in-
teqrasiyası da labüddür. Heydər Əliyevin müs-
təqil Azərbaycana rəhbərliyi dövrünə nəzər
yetirsək, görərik ki, elm ilə təhsilin inteqrasiyası
istiqamətində də çox önəmli işlər görülmüşdür.
Əslində, bu iki müstəqil sistemin həmişə qar-
şılıqlı əlaqəli şəkildə inkişafı labüddür. Çünki
elmin təhsilsiz, təhsilin isə elmsiz mövcudluğu
qeyri-mümkündür. İnkişaf etmiş ölkələrin təc-
rübəsi də sübut edir ki, fundamental tədqiqatlar
aparılmayan ölkələrdə yüksək keyfiyyətə malik
təhsil haqqında danışmaq mənasızdır. Eyni
zamanda, harada ki baza rolunu oynayan key-
fiyyətli orta təhsil yoxdursa, orada geniş əhatəli
fundamental tədqiqatlar aparılması qeyri-müm-
kündür. Ümumiyyətlə, dövlətin iqtisadi qüd-
rətini, onun elm tutumlu və rəqabətə davamlı
məhsulunun istehsalını elmi tədqiqatların, xü-
susən fundamental tədqiqatların səviyyəsi,
əhatəliliyi və yüksək ixtisasa malik milli
kadrlar müəyyən edir. Başqa sözlə desək,
müasir dünya gerçəkliklərinə yaxından bələd
olan, müasir texnika və texnologiyanı mə-
nimsəyən kadrlar yetişdirmədən, eləcə də öl-
kədə həyata keçirilən islahatları elmi baxımdan
əsaslandırmadan mövcud təbii-iqtisadi resurs-
lardan tam və səmərəli istifadə etmək və arzu
edilən iqtisadi inkişaf səviyyəsinə nail olmaq
qeyri-mümkündür. Bu baxımdan Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası ölkənin texniki-
texnoloji, eləcə də sosial-iqtisadi inkişafının
avanqardına çevrilməlidir. Məhz bu reallığı
nəzərə alan ulu öndər Heydər Əliyevin “Milli
Elmlər Akademiyası sistemində yüksək ixtisaslı
elmi kadrlar hazırlayan təhsil qurumlarının,
respublikada prioritet istiqamətlərdə müstəqil
fəaliyyət göstərən dövlət elm-təhsil mərkəz-
lərinin işi daim gücləndirilməli və zənginləş-
dirilməlidir” fikri də akademiyanın potensialının
və texniki bazasının gücləndirilməsinə, ölkədə
fundamental elmi tədqiqatların aparılmasına
yönəlmişdir. Təbii ki, bu prosesdə inteqrasiyanın
vacib amillərindən biri də AMEA-da çalışan
müxtəlif ixtisaslı alimlərin birgə proqramlar
üzərində işləməsi, ölkənin hərtərəfli inkişafını
təmin etməyə qadir olan kompleks inkişaf
proqramları işləyib hazırlaması olduqca vacib
şərtdir. Belə proqramların həyata keçirilməsi
elmi kadr potensialının inkişafına və təhsil
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səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxarar ki,
bu da tədqiqatların sürətlənməsinə, eləcə də
nəzəri-praktiki əhəmiyyətinin artmasına kömək
edər. Bu da danılmaz faktdır ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin təhsil siyasəti konsepsiyasına
əsasən ali məktəblərimizin əksəriyyətində
təhsil alan gənclərin elmi-tədqiqat işlərinə
cəlb olunması üçün, demək olar ki, lazımi
şərait yaradılmışdır. Son dövrlər hər il tələbə-
lərin müxtəlif fənlər üzrə respublika olimpia-
daları, konfranslar, aspirantların və gənc təd-
qiqatçıların respublika simpoziumları, müsa-
biqələr keçirilir ki, bu da elmə, elmi tədqiqatlara
olan marağı daha da artırır. Eyni zamanda,
araşdırmalardan aydın olur ki, 1998-ci ildən
bu günə qədər elmi-tədqiqat müəssisələrinin
və ali məktəblərin 1500-dən artıq əməkdaşı
müxtəlif ölkələrdə – ABŞ, Böyük Britaniya,
Polşa, Rusiya, Türkiyə, Almaniya, Yunanıstan
və başqa ölkələrdə yaradıcı ezamiyyətlərdə
olmuş, Azərbaycan elmini yüksək səviyyədə
təmsil etmişlər. Nəzərə alsaq ki, istənilən sa-
hədə, o cümlədən elmdə sürətli inkişafın
başlıca amillərindən biri də çevik inteqrasiya
və beynəlxalq əməkdaşlıqdır, onda yuxarıda
qeyd edilənlər də Azərbaycan elminin inkişafı
istiqamətində atılmış mühüm addım kimi
qəbul edilə bilər. Bütün sahələrdə olduğu
kimi, Azərbaycan elminin də inkişafı istiqa-
mətində ümummilli lider Heydər Əliyevin si-
yasəti bu gün islahatların zəruriliyinə ciddi
diqqət yetirən ölkə başçısı cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təbii ki,
yuxarıda qeyd edildiyi kimi, keyfiyyətli orta
təhsili olmayan, yəni baza təhsilinə malik ol-
mayan insanların ciddi elmi araşdırmalar apar-
ması qeyri-mümkündür. Bu baxımdan da,
elmin və elmi tədqiqatların inkişafından söhbət
gedirsə, ilk növbədə orta ümumtəhsil sisteminə
diqqət yetirilməsi zəruridir. Təbii olaraq, elm
və təhsilə göstərilən diqqətin nəticəsidir ki,
ümummilli lider Heydər Əliyev özünün milli
dövlət quruculuğu strategiyasında təhsil siya-
sətinə dövlətçiliyin təməl prinsiplərindən biri
kimi yanaşmış, bu sahəyə diqqət və qayğısını
həmişə önə çəkmişdir. Ulu öndər təhsilin
dünya standartlarına uyğun inkişafı, müəllim-
lərin, elm adamlarının əməkhaqlarının artırıl-
ması, məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi

ilə bağlı onlarla tarixi əhəmiyyətli fərman və
sərəncamlar, islahat və dövlət proqramlarını
təsdiq edən sənədlər imzalamışdır ki, bunlar
da birbaşa elmdə və təhsildə problemlərin
həllinə yönəlmişdir. Məxsusi olaraq qeyd
olunmalıdır ki, islahatların keçirilməsi təhsil
siyasətinin mühüm amillərindəndir. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda təhsil
siyasətini uğurla davam etdirən cənab İlham
Əliyevin bircə sərəncamına diqqət yetirməklə
onun strateji mahiyyətinə aydınlıq gətirə
bilərik. Ölkə başçısının “Azərbaycan Respub-
likasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya
və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramının (2005-2007-ci illər) təsdiq edilməsi
haqqında” 21 avqust 2004-cü il tarixdə imza-
ladığı sərəncam bu günümüz üçün zəruri olan
informasiya texnologiyalarından müasir tə-
ləblərə uyğun istifadə problemlərinin həlli ba-
xımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Təbii
olaraq, bu tarixi sənəd indiyədək bu sahədə
mövcud olan boşluqların doldurulmasına, dün-
yəvi təhsilə inteqrasiya yönümündə çatışmaz-
lıqların aradan qaldırılmasına, gənc nəslin
müasir standartlara uyğun daha dərindən sa-
vadlanmasına önəmli kömək göstərir. Artıq
bu günün reallıqları sübut edir ki, Heydər
Əliyevin siyasi kursuna uyğun aparılan isla-
hatlar müsbət nəticələr verir və Azərbaycan
dövlətini bütün dünyada layiqincə təmsil et-
məyə, eləcə də ölkənin hərtərəfli inkişafında
yaxından iştirak etməyə qadir olan gənc nəslin
yetişməsinə şərait yaradır. Milli Tərbiyə Kon-
sepsiyasının hazırlanması, təhsilin məzmununda
inteqrasiya modellərinə keçid, təhsil sisteminin
kompyuterləşdirilməsi və informasiyalaşdı-
rılmasına dair Dövlət Proqramının təsdiqi və
praktiki tətbiqi, təhsildə elmi istiqamət fak-
torlarının gücləndirilməsi, təhsillə elmin vəh-
dətini təmin etmək məqsədilə prioritet sahələr
üzrə elmi araşdırmaların, tədqiqatların aparıl-
masının intensivləşdirilməsi, dünya təhsil sis-
teminə inteqrasiyanın gücləndirilməsi məqsədilə
proqramlar, layihələr üzərində fəaliyyətin mün-
təzəm olaraq davam etdirilməsi və digər mə-
sələlərdən strateji istiqamətlər aydın görünür.
Ulu öndər Heydər Əliyevin elm və təhsil si-
yasətinin prioritetlərindən biri də hər iki
sahənin idarə edilməsinə yeni yanaşmanın ol-
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masıdır. Belə ki, əgər güclü təhsil sistemi gə-
ləcəyin elmi tədqiqatçılarının hazırlanmasına
xidmət edirsə, elmi araşdırmalar da, öz növ-
bəsində, ölkənin ayrı-ayrı sahələrinin müasir
tələbata və qabaqcıl təcrübəyə uyğun inkişafını
təmin etməlidir. Beləliklə, yuxarıda qeyd edi-
lənlərdən aydın olduğu kimi, Heydər Əliyev
bütün həyatı boyu öz xeyirxah əməlləri və
ədalətli mövqeyi ilə xalqımızın güvənc yerinə
çevrilmişdir. İstər müasir tələbata uyğun elmi
kadrların hazırlanmasında, istər Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq aləmə və qlobal
iqtisadi mühitə sürətlə inteqrasiya etməsində,
istərsə də ölkənin sosial-iqtisadi istiqamətlərdə
ciddi uğurlar qazanmasında ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşan tədbir və is-
lahatların rolu danılmazdır. Heydər Əliyevin
bir dövlət və siyasi xadim kimi ölkə, milli iq-
tisadiyyat, eləcə də onun ayrı-ayrı sahələri
qarşısında duran problemlərə kompleks şəkildə
yanaşması bu gün əldə edilən ciddi uğurların
əsas təkanvericisidir. Məhz bu yanaşmanın
nəticəsidir ki, sosial-iqtisadi və siyasi istiqa-
mətlərdə qazanılmış müvəffəqiyyətlər biri-
birinə təkan verməklə, vahid bir prosesə
çevrilir. Eyni zamanda, əsas uğurlardan biri
də ondan ibarətdir ki, həyata keçirilən islahatlar
içərisində elmin inkişafı prioritet kimi qəbul
edilir və həyata keçirilən bütün islahatlar elmi
cəhətdən əsaslandırılır. Bu baxımdan qanunların
və digər normativ sənədlərin qəbul edilməsində,
dövlət proqramlarının hazırlanmasında və s.
elm adamlarının yaxından iştirak etməsi, mü-
vafiq mütəxəssislərin iştirakı ilə geniş müza-
kirələrin aparılması xüsusi qeyd olunmalıdır.
Günümüzün reallıqları sübut edir ki, hazırda
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
bu istiqamətdə aparılan işlər Azərbaycan xal-
qının xoş gələcəyinə xidmət edəcək səviyyədə
uğurla davam etdirilir. Eyni zamanda, bütün
bunlar elm adamlarının daha da fəallaşmasını,
ölkədə həyata keçirilən islahatların elmi əsas-
larının işlənib hazırlanmasında xüsusi fəallıq
göstərilməsini tələb edir. Məlumdur ki, ən
əhəmiyyətli nəticə nəzəri və praktiki biliklərin
birləşməsindən əldə edilir. Başqa sözlə desək,
praktiki əhəmiyyəti olmayan nəzəri düşüncələr
bazar iqtisadiyyatının hökmran olduğu müasir
dövrümüzdə tədricən sıradan çıxır. Bu ba-

xımdan da, elm adamlarının praktiki cəhətdən
əhəmiyyətli olan təklif və tövsiyələrlə çıxış
etməsi ölkənin davamlı social-iqtisadi inkişa-
fının başlıca amillərindən biri kimi qəbul edil-
məlidir. Yalnız bu halda əldə edilmiş dinamik
inkişafı davamlı inkişafa çevirmək mümkündür
[1].

Cəmiyyətin formalaşmasında təhsilin rolu.
Son illər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan səmərəli
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkədə yüksək
iqtisadi inkişaf təmin edilmiş, əhalinin maddi
rifahı xeyli yaxşılaşmış, yoxsulluğun və iş-
sizliyin səviyyəsi minimuma enmiş, Azərbaycan
orta gəlirli ölkələr qrupuna daxil olmuşdur.
Həyata keçirilən institusional islahatlar, iri-
miqyaslı infrastruktur layihələri Azərbaycanın
dünyada nüfuzunu artırmış, onu regionda lider
ölkəyə çevirmiş və davamlı inkişaf üçün əl-
verişli şərait yaratmışdır. Düşünürəm ki, ölkə
Prezidentinin Sərəncamına əsasən növbəti 10
il üçün hazırlanacaq İnkişaf Konsepsiyası
bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sistemi
qarşısında da mühüm strateji vəzifələr müəy-
yənləşdirəcəkdir. Məlumdur ki, hər bir ölkənin
tərəqqisi, ilk növbədə, həmin ölkədə təhsilin
inkişafı ilə bağlıdır. Məhz təhsil prosesində
insan yeni bilik və bacarıqlar əldə edir, iqtisa-
diyyatın məhsuldar qüvvəsinə - insan kapitalına
çevrilir. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi
ki, hər hansı cəmiyyətin dayanıqlı inkişafı
onu təşkil edən fərdlərin kompetensiyalarından
birbaşa asılıdır. O da bir həqiqətdir ki, müasir
dövrdə insan kapitalı cəmiyyətdə ən qiymətli
sərmayə kimi qəbul edilir. Məhz bu səbəbdən
növbəti onillikdə təhsil sisteminin əsas missiyası
ölkənin modernləşdirilməsi üçün zəruri olan
insan kapitalını inkişaf etdirmək və bununla
Azərbaycanın beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini
yüksəltməkdən ibarətdir. Tədqiqatlar sübut
edir ki, təhsilə əsaslanan insan kapitalı ölkə
üçün ən qiymətli resurs olmaqla, təbii sərvətlər
və maliyyə resurslarından daha əhəmiyyətlidir.
İqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabətqabiliyyət-
liliyini təmin edən insan kapitalının forma-
laşdırılması milli təhsil sisteminin, o cümlədən
bu sistemin lokomotivi rolunu oynayan ali
təhsilin əsaslı şəkildə modernləşdirilməsini
tələb edir. Ali təhsilin modernləşdirilməsi isə,
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öz növbəsində, ölkənin hər bir vətəndaşının
sürətlə dəyişən müasir texnologiyaları çevik
mənimsəməsi və inkişaf etdirməsinə, ətraf
mühitə münasibətdə sağlam mövqe tutmasına,
vətəndaş mövqeyinin formalaşmasına və be-
ləliklə, sosial rifahının daha da yaxşılaşmasına
əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Yüksək təhsilli
insanlar cəmiyyətdə n ü f u z l u şəxslər kimi
qəbul olunduğundan onların digərlərinə təsir
imkanları daha çox olur. Belə insanlar ətraf-
dakılar üçün təhsillənməyə, sağlam həyat tərzi
keçirməyə, milli-mənəvi dəyərlərə yiyələnməyə,
bir sözlə, inkişafa yönəlmək baxımından nü-
munə rolunu oynayır. Obrazlı desək, yüksək
təhsilli insanlar tərbiyə məktəbidir, onlar öz
biliyi və davranışı ilə daha nümunəvi həmkar,
ailə üzvü, valideyn və sivil vətəndaşdır. Təcrübə
göstərir ki, təhsilin inkişafı cəmiyyətdə siyasi,
sosial sabitliyin təmin edilməsində mühüm
rol oynayır. Yüksək təhsilli insanlar siyasi hə-
yatda daha sağlam, daha konstruktiv mövqe
tutur, asanlıqla konsensus əldə etməklə mü-
naqişələri daha asan həll edirlər. Təhsilsiz və
ya aşağı təhsilli insanlar isə vətəndaş mövqeyini
dərindən dərk etmədiklərindən asanlıqla ayrı-
ayrı qrup maraqlarının alətinə çevrilirlər. Məhz
həmin səbəblərdən ali təhsilin problemləri,
bu sahədə aparılan islahatlar mütəxəssisləri,
məzunları, istehlakçıları, dövləti və bütövlükdə
cəmiyyəti dərindən düşündürür, onları bu is-
tiqamətlərdə atılacaq hər bir addıma daha diq-
qətlə yanaşmağa sövq edir. Mütəxəssisləri -
ali təhsil proqramlarının rəqabətqabiliyyətliliyi,
müasirliyi və aktuallığı, məzunları - təhsilin
keyfiyyəti, təhsil aldığı ali məktəbin nüfuzu
və gələcək karyeraları, istehlakçıları - mə-
zunların praktik bilik və bacarıqları, dövləti -
ölkənin iqtisadi inkişafı və ali təhsilə qoyulan
investisiyalar, məktəbliləri və onların vali-
deynlərini isə keyfiyyətli ali təhsil verən uni-
versitet seçimi maraqlandırır. Bu baxımdan
universitetlərin cəmiyyət və dövlət qarşısında
məsuliyyət və öhdəlikləri ölkənin inkişaf sə-
viyyəsinə, dövrün elmi-texniki tərəqqisinə və
tələbinə, dünyada baş verən tendensiyalara
uyğun olaraq artır. Belə bir şəraitdə onlar, ilk
növbədə, müasir informasiyakommunikasiya
texnologiyalarından təhsilin təşkili və idarəo-
lunmasında, elmi tədqiqat işlərinin aparılma-

sında geniş istifadə etməklə yüksək səviyyəli,
rəqabətqabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin
edən və insan kapitalının formalaşmasında
mühüm rol oynayan elm və təhsil mərkəzləri
olmalıdırlar. Ona görə də universitetlərin mo-
dernləşdirilməsi və orada həyata keçirilən is-
lahatların daha da sürətləndirilməsi hazırda
ölkə qarşısında duran mühüm vəzifələrdən
biridir. Son dövrdə Azərbaycanda ali təhsilin
inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir sıra dövlət
proqramları və layihələr həyata keçirilməkdədir.
Qəbul edilmiş layihə və proqramlara əsasən
ali təhsil sistemində normativ-hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi, məzmun islahatlarının apa-
rılması, təlim texnologiyalarının yeniləşdiril-
məsi, ali təhsil müəssisələrinin strukturunun
və idarəolunması sisteminin müasir tələblər
baxımından modernləşdirilməsi, əmək bazarının
tələbatına uyğun kadr hazırlığının təkmilləş-
dirilməsi, elmi tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi, maddi-texniki və tədris bazasının
müasir tələblərə uyğun qurulması, yeni ma-
liyyələşdirmə siyasətinin hazırlanıb həyata
keçirilməsi istiqamətində mühüm addımlar
atılmışdır. Ali təhsilin Avropa təhsil məkanına
inteqrasiyasını təmin etmək məqsədilə Azər-
baycan 2005-ci ildən Bolonya prosesinə qo-
şulmuşdur. Bolonya Bəyannaməsində çoxpilləli
ali təhsil sisteminin qurulması, keyfiyyətin
və mobilliyin təmin olunması, tədrisin kredit
sistemi ilə təşkili, diploma əlavənin Avropa
ölkələrinin ali təhsil haqqında müvafiq sə-
nədlərinə uyğunlaşdırılması prinsipləri və s.
öz əksini tapmışdır. Bolonya Bəyannaməsinin
müvafiq müddəalarını daha səmərəli həyata
keçirmək məqsədilə ölkə Prezidenti tərəfindən
“Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəs-
sisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteq-
rasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Sə-
rəncam imzalanmış və “2009-2013-cü illərdə
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil siste-
mində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir. Burada əsas məqsəd ölkənin ali
təhsil sisteminin Avropa təhsil məkanına in-
teqrasiyası proseslərinin sürətləndirilməsi, ali
təhsilin məzmununun, strukturunun, idarə
olunmasının, təhsilalanların bilik və bacarıq-
larının qiymətləndirilməsinin, keyfiyyətə nə-
zarətin Bolonya prinsiplərinə uyğun qurulması,
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ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələblərinə müvafiq
yüksək hazırlıqlı kadrlara tələbatının ödənil-
məsi, həmçinin əhaliyə müasir standartlar sə-
viyyəsində təhsil almaq imkanı yaradan sə-
mərəli ali təhsil sisteminin formalaşdırılmasıdır.
Dövlət Proqramında planlaşdırılan tədbirlər
sırasında ali təhsil səviyyələri üzrə beynəlxalq
təcrübəyə, Avropa ixtisas təsnifatına və əmək
bazarının tələblərinə uyğun yeni ixtisasların
tətbiqi, təhsildə kredit sisteminin tətbiqi ilə
bağlı tədbirlərin (simpozium, konfrans, seminar,
treninqlər və s.) həyata keçirilməsi, universi-
tetlərin inkişafına yardım edən strukturların
(himayədarlar şurası, məzunlar assosiasiyası,
inkişaf fondu və s.) yaradılmasının dəstək-
lənməsi, müəllim və tələbə mobilliyinə şəraitin
yaradılması, məzunların işlə təmin olunması
vəziyyətinin təhlili və məsləhət xidmətinin
təşkili məqsədilə təhsil müəssisələrində müvafiq
strukturların yaradılması, ali təhsil müəssisələri
ilə kadr istehlakçıları arasında əlaqələrin möh-
kəmləndirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Ümid
edirəm ki, Proqramın icrası ilə bağlı həyata
keçirilən tədbirlər ali təhsil sisteminin inkişa-
fında mühüm bir mərhələ olmaqla cəmiyyətin
təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsinə öz töhfəsini
verəcəkdir. Bununla yanaşı, dövlətin iqtisadi
və siyasi inkişafını təmin etmək məqsədilə
dövlətlərarası müqavilələrə və ali məktəblər
arasında bağlanmış sazişlərə əsasən xarici öl-
kələrin nüfuzlu ali məktəblərində Azərbaycan
üçün kadr hazırlığı prosesinə başlanılmışdır.
Bu prosesi daha səmərəli həyata keçirmək
məqsədilə ölkə Prezidentinin Sərəncamı ilə
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”
təsdiq edilmişdir. Proqramda 2015-ci ilədək
dünyanın nüfuzlu universitetlərində ölkəmiz
üçün zəruri ixtisaslar üzrə 5 min azərbaycanlı
gəncin təhsil alması nəzərdə tutulmuşdur. Ötən
müddət ərzində Proqram çərçivəsində 1200
nəfərdən çox gənc ali təhsilin müxtəlif səviy-
yələri üzrə təhsil almağa göndərilmişdir. Se-
vindirici haldır ki, gənclərin seçdiyi ixtisaslar
arasında ölkə üçün vacib olan iqtisadiyyat,
idarəetmə, tibb, informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları sahələri üstünlük təşkil edir.
Proqramın məqsədlərindən biri də xarici öl-
kələrin ali məktəblərində təhsillərini başa

vuran gənclərin vətənə qayıtdıqdan sonra öl-
kənin davamlı inkişafına xidmət etməsidir.
Düşünürəm ki, Proqram məzunlarının bilik
və bacarıqlarından ölkənin müvafiq sahələrində
daha səmərəli istifadə olunması istiqamətində
əsaslı tədbirlər həyata keçirilməlidir. Qeyd
edək ki, keyfiyyətli mütəxəssis hazırlığını
təmin edən əsas şərtlərdən biri də gənclərin
öz bilik, bacarıq və arzularına uyğun düzgün
ixtisas seçimi ilə bağlıdır. Danılmaz faktdır
ki, hər bir ölkənin gələcək inkişafı onun gən-
clərinin potensial imkanlarının vaxtında aşkar
edilməsi və düzgün istiqamətləndirilməsindən
birbaşa asılıdır. Təhlillər göstərir ki, son illər
ali məktəblərə qəbul zamanı abituriyentlər
daha çox humanitar, tibb, iqtisadiyyat, kompüter
elmləri və neft-qaz sənayesinin ayrı-ayrı ixti-
saslarına üstünlük verir, bununla yanaşı, müx-
təlif obyek tiv və subyektiv səbəblərdən ölkə
üçün vacib olan bir sıra ixtisaslar, o cümlədən
neft-qaz sənayesinin bir neçə ixtisası, kənd
təsərrüfatı sahəsinin, demək olar ki, bütün ix-
tisasları, texniki və təbiət qrupuna daxil olan
bəzi ixtisaslar gənclər arasında kifayət qədər
nüfuza malik deyil. Bununla əlaqədar ümum-
təhsil məktəblərində şagirdlərin potensialının
vaxtında və düzgün müəyyənləşdirilməsi, pe-
şəyönümü işinin səmərəli həyata keçirilməsi,
ali məktəblərə qəbul prosesində bu amillərin
nəzərə alınması mühüm vəzifələrdən biri kimi
qarşıda durur. Fikrimizcə, Təhsil Nazirliyi,
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, ali
məktəblər, yerli təhsili idarəetmə orqanları,
ümumtəhsil məktəbləri, eləcə də işəgötürənlər,
istehlakçılar, müvafiq dövlət və özəl qurumlar
bu sahədə fəaliyyətlərini əsaslı şəkildə tək-
milləşdirməlidirlər. Bununla yanaşı, gənclər
arasında ixtisasların təbliği, tədrisin yüksək
səviyyədə təşkili, keyfiyyətə nəzarətin müasir
mexanizmlərinin tətbiqi, əlverişli təlim mü-
hitinin yaradılması, istehlakçılarla səmərəli
əməkdaşlığın formalaşdırılması, məzunların
işlə təmin olunması və karyera inkişafı ali
məktəblərin fəaliyyət istiqamətlərinin əsasını
təşkil etməlidir. Qeyd olunan vəzifələri həyata
keçirmək üçün hökumətin bu sahəyə diqqət
və qayğısı gücləndirilməli, ilk növbədə, ali
məktəblərin müasir tələblərə cavab verən mad-
di-texniki bazası qurulmalı, yeni universitet
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şəhərcikləri yaradılmalı, universitetlərə ida-
rəetmə, akademik və maliyyə müstəqilliyi
verməklə onların dövlət və cəmiyyət qarşısında
məsuliyyəti daha da artırılmalıdır. Ədalət na-
minə qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik il-
lərində, xüsusən ümummilli lider Heydər Əliy-
evin hakimiyyətə qayıdışı ilə ölkədə siyasi
sabitlik təmin olunduqdan, iqtisadiyyatda
inkişaf meylləri formalaşdıqdan sonra bütün
sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində, o
cüm  lədən ali təhsil sistemində əsaslı islahatların
təməli qoyuldu, tabeliyindən və mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq, keyfiyyətə nəzarət
və tədris-metodiki rəhbərlik birbaşa Təhsil
Nazirliyinə həvalə edildi, normativ-hüquqi
bazanın yaradılması, ali təhsildə çoxpilləli
sistemə keçidin reallaşdırılması, bəzi ali mək-
təblərə muxtariyyət hüququnun verilməsi, ali
təhsil şəbəkəsinin optimallaşdırılması və ölkədə
özəl təhsil sisteminin yaradılması sahəsində
əsaslı addımlar atıldı. Sonrakı illərdə ölkənin
iqtisadi imkanlarının daha da genişlənməsi,
dövlət büdcəsindən təhsilə ayırmaların və in-
vestisiyaların həcminin ildən-ilə əsaslı şəkildə
artması ali təhsil sahəsində başlanmış islahat-
ların yeni şəraitə uyğun uğurla həyata keçiril-
məsi üçün əlverişli zəmin yaratdı. İlk növbədə,
2000-ci ilin əvvəllərində tələbələrin biliyinin
qiymətləndirilməsində şəffaflığı və obyektivliyi
təmin etmək, onların fəaliyyətini stimullaş-
dırmaq məqsədilə beynəlxalq təcrübəyə uyğun
olaraq, ali məktəblərdə çoxballı sistemin tət-
biqinə başlanıldı. Bu sistemin tətbiqi tələbə
və müəllimlərin məsuliyyətini xeyli artırdı,
əvvəlki qaydalardan fərqli olaraq, tələbələrin
biliyi yalnız imtahanın nəticələrinə görə deyil,
həm də tədris ili ərzində göstərdiyi fəaliyyətə
əsasən qiymətləndirilməyə başlanıldı. Sonralar
ali təhsildə kredit sisteminin tətbiqi zamanı
bu qərarın vaxtında və düzgün qəbul edildiyi
təsdiq olundu. Heç şübhəsiz, Bolonya prosesi
çərçivəsində ölkəmizin Avropanın ali təhsil
məkanına qoşulması bu sahədə təxirəsalınmaz
islahatların aparılmasını tələb edirdi. Bununla
əlaqədar beynəlxalq və yerli ekspertlərin
iştirakı ilə keçirilmiş çoxsaylı müzakirələrin
nəticəsi olaraq, Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali
təhsil sahəsində həyata keçiriləcək tədbirlər
müəyyənləşdirildi və mərhələlərlə onların ic-

rasına başlanıldı. Bu tədbirlər sırasına bazar
iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq ali
təhsil istiqamətlərinin (ixtisaslarının) yeni si-
yahısının (klassifikatorun) və həmin ixtisaslara
uyğun yeni nəsil dövlət təhsil standartlarının
hazırlanması, təhsildə kredit sisteminin tətbiqi,
keyfiyyəti təmin edən akkreditasiya və yeni
maliyyələşdirmə sisteminin yaradılması, xarici
ölkələrdə ali məktəbləri bitirmiş şəxslərin
təhsil haqqında sənədlərinin tanınmasını asan-
laşdırmaq məqsədilə Milli İxtisas Çərçivəsinin
və diploma əlavənin yeni nümunəsinin hazır-
lanması və s. kimi məsələlər daxil idi. Bu is-
tiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər sırasında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fər-
manına əsasən ali təhsil müəssisələrində yeni
maliyyələşmə mexanizminə keçidlə bağlı gö-
rülmüş işlər üzərində xüsusi dayanmaq istərdim.
Fərmana əsasən 2010/2011-ci tədris ilindən
başlayaraq dövlət sifarişini yerinə yetirən
təhsil müəssisələrinə maliyyə vəsaitləri tələ-
bələrin sayından asılı olaraq verilir. Tətbiq
olunan yeni maliyyələşmə sistemində mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq qanunvericiliyə
uyğun fəaliyyət göstərən bütün ali təhsil müəs-
sisələrinə dövlət sifarişi ilə mütəxəssis hazır-
lığında iştirak etmək imkanı yaradılmışdır.
Yeni sistemin tətbiqi mexanizminə əsasən
qəbul imtahanında yüksək nəticə əldə edərək
dövlət sifarişi əsasında dövlət, yaxud özəl ali
təhsil müəssisəsinə qəbul olunan tələbənin
təhsili üçün nəzərdə tutulan vəsait həmin ali
təhsil müəssisəsinin hesabına köçürülür. Bu
mexanizmin tətbiqində əsas məqsədlər ali təh-
sildə keyfiyyəti təmin etmək, mülkiyyət for-
masından asılı olmayaraq ali təhsil müəssisələri
arasında sağlam rəqabət mühiti yaratmaq,
dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin
səmərəli və məqsədli istifadəsinə şərait yarat-
maq, vəsaitlərin ayrılması prosesində şəffaflığı
təmin etmək, subyektiv amilləri aradan qal-
dırmaq, tələbələrin keyfiyyətli təhsil alması
üçün ali məktəbləri azad seçmək imkanını ge-
nişləndirmək və dövlət ali təhsil müəssisələrinin
maliyyə müstəqilliyini artırmaqdan ibarətdir.
İlkin təhlil göstərir ki, bir sıra müsbət nəticələrin
əldə olunmasına baxmayaraq, bu mexanizmin
əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac
vardır. Universitetlərin inkişafında həlledici

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2 Pedaqogika: nəzəriyyə tarix



67

rol oynayan və təhsilin keyfiyyətinə təsir gös-
tərən əsas amillərdən biri də ali məktəb elmidir.
Hazırda ölkənin elmi potensialının 50%-dən
çoxu ali təhsil müəssisələrində cəmləşmişdir.
Son illərdə ali məktəblərdə çalışan alimlər tə-
rəfindən aparılan elmi tədqiqatların keyfiyyəti
xeyli yüksəlmiş, beynəlxalq elmi konfrans və
simpoziumlarda iştirak edən, ixtiralarına görə
patent alan, dünyanın nüfuzlu jurnalları və
nəşrlərində məqalələri və monoqrafiyaları çap
olunan alimlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə
artmışdır. Hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə
ali təhsil sistemində çalışan alimlərin poten-
sialından daha səmərəli istifadə etmək, onların
əməyini stimullaşdırmaq, dünyanın tanınmış
alimlərini, gənc kadrları, o cümlədən xaricdə
təhsil alan istedadlı mütəxəssisləri universi-
tetlərdə elmi tədqiqat işlərinə cəlb etmək, mü-
vafiq kadr potensialı olan universitetlərin nəz-
dində texnoparklar yaratmaq istiqamətində
əsaslı tədbirlər həyata keçirilməli dir. 

Məlumdur ki, sürətli texnoloji tərəqqi bilik
və bacarıqların müntəzəm olaraq yenilənməsini
tələb edir. Hər 7 ildən bir peşələrin, ixtisasların
40-50 faizi öz əhəmiyyətini itirir, onlar yeniləri
ilə əvəz olunur. Tədqiqatlar göstərir ki, insanlar
əmək fəaliyyəti boyu orta hesabla 3-5 dəfə ixti-
saslarını dəyişməli olurlar. Bu, yeni, daha
münasib ixtisasa yiyələnməyə, yeni kompeten-
siyaların əldə edilməsinə, əlavə təhsilə tələbatı
artırır. Eyni zamanda ölkənin sosial-iqtisadi in-
kişafına uyğun olaraq bir sıra sahələr müəyyən
dövrdən sonra öz prioritetliyini digər sahələrə
verməyə məcbur olur. Belə şəraitdə həmin sa-
hələrdə çalışan çoxsaylı işçilərin yeni peşə və
ixtisaslar üzrə təhsil almasına ehtiyac yaranır.
Bu mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi məq-

sədilə ali məktəblərin potensialından səmərəli
istifadə etməklə ölkədə əlavə təhsilin (ixtisa-
sartırma, yenidənhazırlanma, stajkeçmə və tək-
milləşdirmə, təkrar ali və orta ixtisas təhsili,
dərəcələrin artırılması, yaşlıların təhsili) müasir
tələblərə uyğun yeni modellər əsasında həyata
keçirilməsi mexanizmləri yaradılmalıdır [2]
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Annotasiya. Ailədə əxlaq tərbiyəsi ailənin təməlini təşkil edən amillərdəndir.
Ailənin düzgün formalaşmasında valideynlərin övladlarını əxlaqi, milli dəyərlərə
uyğun şəkildə tərbiyə etməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Əxlaqi keyfiyyətlərin
formalaşmasında cəmiyyətin, etik qaydalarına əməl olunmasında isə genetik
faktorlarla yanaşı, insanı əhatə edən mühitin də təsiri vardır. Gənc nəslin
düzgün tərbiyə edilməsi xalqın, millətin varoluşunun məğzini təşkil edir. Ailədə
sosial həyata uşaq gələcəkdə müxtəlif həyati situasiyalarla üz-üzə qalacaq,
problemlərlə qarşılaşacaq. Bu zaman uşağın necə hərəkət etməsi necə davranması
üçün hər zaman müraciət edə biləcəyi əxlaqi təsəvvürləri, əxlaqi bilik ehtiyatı
olmalıdır. Elə bu bilik ehtiyatını uşağa qazandırmaq üçün valideyn üzərinə
böyük məsuliyyət düşür. Bu məqalədə gələcək nəslin əxlaqi, milli dəyərlərə
uyğun şəkildə tərbiyə edilməsində etnopedaqoji materialların rolu, onlardan
istifadə yolları, uşaqlarda əxlaq şüurunun formalaşmasının istiqamətləri və s.
haqqında araşdırma aparılmışdır.

Opportunities and ways of using ethnopedagogical
materials in the formation of children's moral
consciousness in the family

Abstract. Moral education in the family is one of the factors that form the
basis of the family.  It is important for parents to bring up their children in ac-
cordance with moral and national values in the proper formation of the family.
Along with genetic factors, the environment also affects the formation of moral
qualities and the following of the ethical rules of society.  Proper upbringing of
the young generation is the essence of the existence of the people, the nation.
In the social life of the family, the child will face various life situations and
problems in the future.  In this case, the child must always have a moral
imagination, a reserve of moral knowledge that he can apply  how to act.  The
parent has a great responsibility to provide this knowledge to the child.  This
article investigates the role of ethnopedagogical materials in the upbringing of
the next generation in accordance with moral and national values, ways of their
usage, directions of formation of moral consciousness in children, etc. 

Возможности и пути использования этнопеда-
гогических материалов в формировании нрав-
ственного сознания детей в семье

Aннотация. Нравственное воспитание в семье – один из факторов, со-
ставляющих основу семьи. Важное значение в правильном формировании
семьи имеет то, что родители воспитывают своих детей в соответствии с
нравственными, национальными ценностями. Наряду с генетическими
факторами, на формирование нравственных качеств и соблюдение этических
правил общества оказывает влияние окружающая человека среда. Правильное
воспитание подрастающего поколения составляет суть существования
народа, нации. В социальной жизни в семье ребенок будет сталкиваться в
будущем с различными жизненными ситуациями, сталкиваться с проблемами.
В это время у ребенка должны быть моральные представления, запас мо-
ральных знаний, к которым он всегда может обратиться, как действовать,
как вести себя. На родителя ложится большая ответственность за то,
чтобы дать ребенку этот запас знаний. В данной статье было проведено
исследование роли этнопедагогических материалов в воспитании будущего
поколения в соответствии с нравственными, национальными ценностями,
пути их использования, направления формирования нравственного сознания
у детей и др. 
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Giriş. Bir cəmiyyətin, bir ulusun əxlaqi
cəhətdən çürük olması o cəmiyyətin dərin bir
uçuruma doğru getməsi deməkdir. Təbiidir
ki, elə bu səbəbdən də ailədən başlayaraq
uşaq ların əxlaq tərbiyəsində buraxılan nöqsanlar
şübhəsiz xalqın, millətin gələcək ziddiyyətli
problemlərinə çevrilir. Bir xalqın milli mənəvi
dəyərlərinin, cəmiyyət içərisində uyğun görülən
davranış normalarının böyüyən uşaqlara, gənc
nəslə öyrədilməməsi, aşılanmaması gələcəkdə
o cəmiyyətin mənəvi pozulmasının təməlinin
bugündən qoyulması deməkdir. Bunun üçün
də əxlaq tərbiyəsi xalqımız içərisində yüz il-
lərboyunca tərbiyənin baş tacı hesab edilmişdir.
Xalqımız içərisində iki minə yaxın əxlaqı-
keyfiyyət və əlamətlərin mövcudluğu da mil-
lətimizin insanın özünə, çevrəsinə, ümumiyyətlə
cəmiyyətə qarşı davranışına verdiyi önəmdən
irəli gəlməkdədir.

Bildiyimiz kimi, əxlaq tərbiyəsinin əsas
məqsədi obyekt olaraq seçilən insanların dü-
şüncə, hərəkət və davranışlarını müsbət yöndə
dəyişdirmək, həm insanı, həm də cəmiyyəti
inkişaf etdirməkdir.

Ailədə əxlaq tərbiyəsi uşaqlarda yüksək
əxlaqi şüurun (yəni əxlaqi bilik və təsəvvürlərin;
nəyin yaxşı, nəyin pis, hansı davranış və rəftar
qaydasının) cəmiyyət tərəfindən müsbət, han-
sının isə mənfi qarşılandığı haqqında bilik və
təsəvvürlərin formalaşdırılması ilə başlayır.
Daha sonra, bu əxlaqı bilik və təsəvvürlər
haqqında uşaqlara möhkəm, dəyişməz və sabit
düşüncə yaradılır. Bu dəyişməz və möhkəm
əxlaqı görüşlər isə uşaqda inam hissinin mey-
dana gəlməsinə kömək edir. İnam hissi də öz
növbəsində uşaqların, bir növ, əxlaqi davra-
nışlara yönəlməsinə təkan verir [23, s.97].

Burdan belə bir nəticə çıxarmaq mümkündür
ki, davranışın səbəbi düşüncədir, digər bir de-
yimlə, düşüncənin nəticəsi davranışdır. Davranış
düşüncənin xarici ifadə tərzidir. Əgər ortaya
çıxan mənfi davranışın qarşısını almağı fikir-
ləşiriksə, onda ilk öncə davranışı deyil, dav-
ranışın səbəbi olan düşüncəni, şüuru müsbət
istiqamətdə dəyişdirməyə çalışmalıyıq. Bu isə
yenidən tərbiyə adlanan çox çətin bir prosesdir.
Elə bu çətin işə ehtiyac duymamaq üçün, gə-
ləcəkdə ortaya çıxması ehtimal olunan problemi
təməldən həll etmək üçün ilk başda ailədə
uşaqların əxlaqi şüurunun müsbət istiqamətdə

formalaşmasına çalışmaq lazımdır.
Ailədə sosial həyata hazırlanan uşaq gələ-

cəkdə müxtəlif həyati situasiyalarla üz-üzə qa-
lacaq, problemlərlə qarşılaşacaq. Bu zaman
uşağın necə hərəkət etməsi, necə davranması
üçün hər zaman müraciət edə biləcəyi əxlaqi
təsəvvürləri, əxlaqi bilik ehtiyatı olmalıdır. Elə
bu bilik ehtiyatını uşağa qazandırmaq üçün
valideyn üzərinə böyük məsuliyyət düşür.

Əgər bir cəmiyyətdəki yaşlılar həyatları
boyunca əldə etdikləri təcrübələri, cisimlər,
hadisələr və ən vacibi isə o cəmiyyətin qəbul
etdiyi, münasib gördüyü əxlaq və davranış
normaları haqqında bilikləri gənc nəslə mə-
nimsədib onları gələcəyə hazırlamasaydılar o
zaman o cəmiyyətdəki böyüyən gənc nəsil
yaşlıların əldə etdikləri bilikləri yenidən öy-
rənmək məcburiyyətində qalardılar. Nəticədə
isə millət yerində sayar, irəliyə getmə, inkişaf
etmə və zamana uyğunlaşma imkanından məh-
rum olardı. Bəs bu bilikləri, bu təcrübələri
uşaqlara valideynlər, ata-analar tarixən hansı
yollarla aşılamışlar? Şübhəsiz ki, ilk düşünə
biləcəyimiz və bu suala verə biləcəyimiz cavab
yüz illər boyunca milli xüsusiyyətlərə əsaslanan
ailələrimizdə valideynlərin tez-tez istifadə et-
dikləri öyüd-nəsihət, izah, məsləhət, tövsiyə,
vəsiyyət, əxlaqi söhbətlər və s. olacaqdır.
Ailədə uşaqların əxlaqi şüurunun formalaş-
masında böyük önəmə sahib olan yuxarıda
sadaladığımız üsullardan istifadə olunan əsas
vasitə sözdür. Əcdadlarımız daha tarixin ilk
dövrlərindən başlayaraq uşaqların tərbiyəsində
nəyin yaxşı, nəyin pis, nəyin doğru, nəyin
yanlış olduğunu, bir çox əxlaqi davranışları,
ilk öncə, söz vasitəsilə aşılamışdır. Sirlər xə-
zinəsinin açarı sayılan söz bütün dövrlərdə
uşaqların tərbiyəsində ən qüdrətli vasitələrdən
biri hesab olunmuşdur.

Ə.S.Bayramov və Ə.Ə.Əlizadənin 1989-
cu ildə nəşr etdikləri “Psixologiya” kitabında
sözün, digər bir deyişlə fikrin çatdırılmasında
vasitə rolunu oynayan dilin yerinə yetirdiyi
üç funksiya belə göstərilmişdir;

1. Dil ictimai-tarixi təcrübənin mövcud ol-
ması, saxlanması və verilməsi vasitəsidir.

2. Dil kommunikasiya, eləcə də insanın
davranışını tənzim etmək vasitəsidir.

Çünki hər bir kommunikasiya və ya ünsiy-
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yət, hər şeydən əvvəl, müsahibə təsir etmək
vasitəsidir.

3. Dil intellektual fəaliyyətin silahıdır. Qav-
rayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül kimi idrak
prosesləri insanda dil materialları ilə əldə
edilən informasiya istinad edir.

Yuxarıdakı fikirləri daha da qüvvətləndirmək
məqsədi ilə dil materialı olan sözün qüdrətindən
bəhs edən klassiklərimizin əsərlərində gətirilən
aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək.

Məsələn, “Sözün gördüyü işi kimsə görməz
bu qədər” [23, IV c., 44] deyən Nizami Gəncəvi
yazırdı:     

Sözün qanadları var quş kimi incə-incə,
Dünyada söz olmasa nəyə gərək düşüncə.
Yeniliklə törədən bu qoca kainatda
Sözün kəskin bir şey kimi tapılmaz hətta... 

[7, IV c., 43]

Füzuliyə müraciət etsək, dahi şairin söz
haqqında aşağıdakı düşüncələrini nümunə gös-
tərə bilərik:

Sözün şəni o əndazə böyükdür ki, müəllimlər,
Sözün məhsulu bilmişlərduanı, vəhyi, qurani 

[6, VII, c., 388]

Deməli, Nizaminin də dediyi kimi, sözlər
insan düşüncələrinin xarici ifadə vasitəsidir.
Yəni insanlar düşüncələrini sözlər vasitəsi ilə
digərlərinə çatdırırlar. Nahaq yerə deməyiblər
ki, “Söz ağlın cövhəridir”. Elə bu baxımdan
deyə bilərik ki, yaşlıların, böyüklərin öz dü-
şüncələrini, illərlə əldə etdikləri təcrübələrini
gənc nəslə çatdırmaqda öyüd-nəsihətlərin rolu
böyükdür. Digər tərəfdən, insanların öyrənmək,
dünyanın işlərindən baş çıxarmaq üçün sözlərə
ehtiyacı var. Dahi şairimiz Füzulinin dediyi
kimi, “Qəlbimiz meyil edir həmişə ona”. Qısa -
cası, söz tərbiyədə ən qüdrətli vasitələrdən
biridir. Valideynlər söz vasitəsilə uşaqlar əsir
göstərir və davranış normalarının başa salın-
masına nail olurlarsa, uşaqlarında öyrənmək,
təcrübə almaq baxımından sözlərə böyük eh-
tiyacı vardır.

Böyük alim N.Tusi belə yazırdı: 
Uşağı mehribanlıq və məhəbbət doğuran

kəramətlərlə tərbiyə etmək lazımdır. Xüsusilə
ağıla, şüura, idraka təsir edən başa salmaq
yolu ilə...”.

Uşaqlara gərəkli olan öyüd-nəsihətlər va-
lideynlərin, böyüklərin davranışları, nümunələri
ilə dəstəklənməlidir. Qısa olaraq qeyd etsək,

uşaqların tərbiyəsində ilk addım uşağın şüu-
runda mənəvi keyfiyyətləri, uyğun əxlaqi dav-
ranışları həkk etdirməkdən ibarətdir və bu da
elə bir inandırma metodu olan öyüd-nəsihətlə
mümkündür. Bundan sonra uşaqların tərbiyə-
sində digər üsullardan istifadə edilməlidir.
Uşağın düşüncəsini müsbət mənada forma-
laşdırdıqdan sonra valideynlərin istifadə et-
dikləri digər tərbiyə üsulları öyüd-nəsihətlər
üsulunu dəstəkləyici rol oynayır.

Valideynlər uşaqları gələcək sosial həyata
hazırlayarkən cəmiyyətdə mövcud olan əxlaqi
normaları, davranış qaydalarını onlara öyrə-
dərkən, bir sözlə öyüd-nəsihət verərkən etno-
pedaqoji materiallara müraciət etmələrinin,
onlardan yerində və uyğun tərzdə istifadə et-
mələrinin rolu və önəmi böyükdür. Xalqımızın
böyük mütəfəkkiri N.Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsə-
rində valideynlərə müraciətlə qeyd edirdi ki,
uşağa “hikmətli kəlamlar, tərbiyəvi şerlər əz-
bərlədərlər ki, öyrətmək istədikləri şeylər ya-
dında qalsın, mənasını unutmasın” [31, s.150]

Aşıq yaradıcılığı nümunələrindən olan us-
tadnamələrdə öyüd-nəsihətlər daha bariz şəkildə
öz əksini tapmışdır. Təsadüfi deyildir ki,
folklor nümunələrinizdən olan dastanlar us-
tadnamələrlə başlayır. Məsələn, “Qurbani”
dastanının ustadnaməsində oxuyuruq:

İgid mərifəti gərək dilində,
Qocanın əsası gərək əlində.
Beyqeyrət oğullar ata yerində,
Heç qalmasa, qaldığından yaxşıdır [4, s.172]

Klassik ədəbiyyatımızda da öyüd-nəsihət
məzmunlu əsərlər və şerlər mövcuddur ki,
bunlardan da çoxu “Nəsihətnamə” və “Oğluma
nəsihət” adı altında yazılmış və bu şerlərdə
bir çox fikirlər, öyüd-nəsihət yolu ilə uşaqlara
çatdırılmaq, onlara aşılanmaq istənmişdir. Mə-
sələn, böyük şairimiz Nizami Gəncəvinin
“Oğluma nəsihət” adlı şerinə nəzər salaq:

Yeddi yaşlı balam, gözümün nuru!
Dilimin əzbəri, qəlbimin süruru
Bilik kəsb etməklə dünyanı qazan,
Əsmanı oxu ki, məna alasan.
Qaç o sözlərdən ki, mənası boşdur.
İlahi elmlər öyrənmək xoşdur.
Elə namuslu ol, desin hər görən,
Ağıllı ol Nizami əhsən! [7, s.196]

Və ya başqa bir
Nəsihətdə Nizami deyir:
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Səadət kamala yetişir başa
Xalqa hörmət elə ədəblə yaşa
Öz adına layiq işlər gör ki,
Sən axırda utanma xəcalətindən
Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as!
Ata nəsihəti faydasız olmaz.
Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək 
Bir insan əliboş gəzməsin gərək [27, s.64]

Xalqımızın böyük şairi Nizami Gəncəvi bu
nəsihətlərində oğlunu elm, bilik sahibi olmağa,
söylədiyi hər bir sözə diqqət etməyə, namuslu
olub atasının adını uca tutmağa, mənsub olduğu
el-obaya, xalqa hörmətlə yanaşmağa, bir sənət,
peşə sahibi olmağa çağırır. Nizami atasının
verdiyi öyüd-nəsihətin heç bir zaman faydasız
olmadığını söyləyir ki, bu da yalnız 900 ilə
yaxın yaşı olan şairin şəxsi təcrübələrinin
nəticəsi olaraq düşünülməməli, xalq təfəkkü-
rünün, xalq təcrübəsinin bu tarixi də aşan min
illər boyunca toplanmış nəticəsidir.

Digər bir misal olaraq S.Ə.Şirvaninin oğluna
müraciətlə yazdığı aşağıdakı misallara diqqət
yetirək:

Cəfər, ey nuri-dideyi-Seyyid,
Qönçeyi-növrəsideyi-Seyyid,
İttifaq eylə dust ilə hər an.
İttifaq ilə əmr olur asan [39, s.44]

Böyük şairimiz M.Fizuli “Leyli və Məcnun”
əsərində anasının Leyliyə nəsihəti belə qələmə
almışdır.

Qəməini cünunə qılma tədbil,
Qızsan, ucuz olma qədrini bil.
Hər sürətə əks kimi baxma,
Hər gördüyünə su kimi axma...
Sən şənisən, uymagil həvayə
Kim, şəmi hava verər fənayə [7, s.278]

Yuxarıdakı misralardan da göründüyü kimi,
anası Leyliyə xalqın mövcud adət-ənənəsinə
uyğun davranmasını, qızlara məxsus xüsu-
siyyətlərə sahib olmasını nəsihət edir.

“Nəsihətnamə” adı altında əsər yazan dahi
mütəfəkkirlərimizdən biri də Abbasqulu ağa
Bakıxanovdur. Onun yeniyetmələrə, uşaqlara
tərbiyə vermək, məqsədilə asan dildə yazdığı
bu əsər 103 nəsihətdən ibarətdir. Bu nəsihətlərin
əksəriyyətindən bu gün də gənc nəslin tərbi-
yəsində istifadə etmək ailə tərbiyəsi işində
böyük səmərə verər. 

Folklor nümunələrimizin bir qolu olan

atalar sözləri yüz illər boyunca ulularımızın
həyat təcrübələrini özündə saxlamış və bu
təcrübələri öyüd-nəsihət yolu ilə bugünkü
nəslə çatdırmışdır. Atalar sözlərinin formaca
qısa olması, anlam baxımından isə dərin məna
kəsb etməsi və özünə xas bir dillə bu dərin
mənanı ifadə etmə tərzi ailədə uşaqların tər-
biyəsində ondan istifadəyə daha tez-tez müraciət
etməyə imkan verir. Elə bu səbəbdəndir ki,
xalqa görə, “Atalar sözü Qurana girə bilməz,
amma onunla yanaşı gedər”.

Xalqımız yüz illər boyunca öyüd-nəsihət
kitabı, etnosun çoxəsrlik təcrübələrinin nəticəsi
olaraq bir yerə cəmlənmiş fikir və düşüncələ-
rinin toplusu olan XVI əsrin sonunda və ya
XVII sərin əvvəllərində qələmə alındığı güman
edilən və Sankt-Peterburq Universitetinin Şərq
fakültəsinin kitabxanasında qorunan “Oğuz-
namə” bu baxımdan dəyərli tarixi abidədir. 

Beləliklə, deyilənlərdən aydın olur ki, atalar
sözləri öyüd-nəsihət xarakteri daşıması və
onun geniş tərbiyəvi potensiala sahib olması
səbəbindən bu gün ailədə uşaqların tərbiyəsində
əvəzedilməz vasitə kimi böyük rol oynayır.
Məsələn, “İstəyirsən qocalıqda hörmətin olsun,
cavanlığında qocalara hörmət elə”, “Kiçiyin
kiçik, böyüyün böyük yeri var”, “Ata-ananın
qoca vaxtında oğul əlindən tutar”, “Böyük
sözünə baxmayan gəzə-gəzə qalar”, “Tək
əldən səs çıxmaz ”, “Vətən viranə də olsa
cənnətdir”, “Dost dar gündə tanınar”, “İgid
oğul düşmənə əyilməz” kimi atalar sözləri
əxlaq tərbiyəsinə “Adam başdan tanınar”,
“Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar” və s.
zehni tərbiyəyə; “İşləməyən dişləməz”, “Tən-
bəllik bədbəxtliyin açarıdır.”, “Qalan işə qar
yağar” və s. əmək tərbiyəsinə; “Sağlamlıq
soltanlıqdır, demə ki, yoxsulam mən”, “Günəş
girməyən evə həkim girər”, “Azar təmizlikdən
bezardır” və s. fiziki tərbiyəyə; “Gözəl kamallı
gərək”, “Gözəllik hər kəsin əməlində yaşar”
və s. estetik tərbiyəyə; “Qənaət xəzinədir, tü-
kənməz bir dövlətdir”, “Çörək itirən çörək
tapmaz”, “Vaxtını itirən bəxtini itirər” və s.
iqtisadi tərbiyəyə; “Yaş kəsən baş kəsər”, “Bar
verən ağacı kəsməzlər”, “Balalı heyvana güllə
atmazlar” və s. ekoloji tərbiyəyə; “Doğruya
zaval yoxdur, çəksələr min divana”, “Vicdan
qanunlar qanunudur” və s. hüquq tərbiyəsinə
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dair ata və anaların, baba və nənələrin uşaqlara
yüz illər boyunca verdikləri öyüd-nəsihətlər-
dəndir. Təbii ki, tarixin dərinliyindən üzü bəri
sınaqdan çıxa-çıxa gələn bu kəlamlar qısa,
yığcam olması ilə birlikdə dərin məna kəsb
etməsi, uzun müddət sahib olduğu lakonik dil
sayəsində yadda qalma imkanına malik olmasını
nəzərə alaraq bu gün də valideynlər uşaqların
tərbiyəsində istifadə edərlərsə, müsbət nəticələr
əldə edəcəkləri şübhəsizdir.

Xalqımız içərisində uşaqların böyüklər tə-
rəfindən verilən öyüd-nəsihətləri böyük diqqətlə
və qarşı çıxmadan dinləmələri yüksək əxlaqi
keyfiyyət kimi qəbul edilmişdir. Lakin öyüd-
nəsihətlərdən istifadədə valideynlərin diqqət
etmələrinin vacib olduğu bəzi cəhətlər vardır.
Bunlar, əsasən, aşağıdakılardan ibarətdir.

İlk öncə, öyüd-nəsihətin uşaq tərbiyəsində
böyük önəminin olduğunu düşünən valideynlər
bu üsuldan istifadə edərkən çərçivədən kənara
çıxmamalıdır. Şübhəsiz kı, bütün gün ərzində,
səhərdən axşama kimi “uşaq tərbiyə alsın”
deyə ata və ana əxlaq dolu sözləri düzüb sıra-
layıb uşağa yönlədirməməlidirlər.

Öyüd verilərkən yumşaq bir üsuldan, an-
laşıqlı bir dildən istifadə etmək lazımdır.
Öyüd-nəsihətlər uşaqlara etnopedaqoji mate-
rialları dəstəklənərək verildiyində onlar tərə-
findən daha maraqla və daha həvəslə dinlənilir.
Lakin valideynlər bilməlidirlər ki, mücərrəd
təfəkkürü hələ lazımi səviyyədə inkişaf etməmiş
uşaqlara öyüd-nəsihət verərkən atalar sözlə-
rindən istifadə etmək və kəlamların mənasını
açıqlamamaq aparılan tərbiyə işinin səmərəsiz
olmasına səbəb olar. 

Yanlış davranışları düzəltmək məqsədi ilə
müraciət edilən öyüd-nəsihətlərin veriləcəyi
zamanı və yeri yaxşı təyin etmək də çox təsirli
olar və nəticədə tərbiyəvi təsirdə uğur əldə
etmək olar. Çünki yanlış hərəkətlərə insanlar
ümumiyyətlə, əsəbi ikən yol verirlər. Belə bir
əsəbi mühitdə həmin verilən öyüdlər bir çox
hallarda faydalı olmaz. 

Ata və anaların övladlarına son dəfə verdiyi
nəsihətlər vəsiyyətlər adlanır ki, bu da ata-

ananın övladlarına son məsləhəti, son öyüdüdür.
Ata və anaların, bəzən də baba və nənələrin
vəsiyyətləri xalqımız arasında uşaqların tər-
biyəsində böyük rol oynayır. 

Tədqiqatın material və metodikası: Araş-
dırma müddətində müxtəlif ailələrdə apardı-
ğımız müşahidələr göstərdi ki, belə xarakterli
etnopedaqoji materiallarla kiçik yaşlı uşaqların
davamlı tanışlığı onların əxlaqi şüurunun müs-
bət istiqamətdə formalaşmasına önəmli dərə-
cədə təsir göstərir.

Nəticə. Belə nəticəyə gəlinir ki, valideynlər
uşaqları gələcək həyata hazırlayarkən cəmiyyətdə
mövcud olan əxlaqi normaları, davranış qayda-
larını onlara öyrədərkən, bir sözlə öyüd-nəsihət
verərkən etnopedaqoji materiallara müraciət et-
mələrinin, onlardan yerində və uyğun tərzdə is-
tifadə etmənin rolu və önəmi böyükdür.
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Annotasiya. Məqalədə  muzeylərin Azərbaycan  xalqının  tarixini,
böyük  şəxsiyyətlərin həyatlarını, yaradıcılıqlarını, fəaliyyətlərini özündə
əks etdirdiyi göstərilir. Burada muzeylərin təhsil müəssisələri ilə
əlaqəsinin genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Uşaq və
gənclərin dünyagörüşünün, sənət əsərlərinin düzgün qiymətləndirmək
bacarığının formalaşdırılması muzeylərin müxtəlif təhsil ocaqları ilə
əlaqəli fəaliyyəti zamanı daha səmərəli olur. Məqalədə ədəbiyyat
təmayüllü muzeylər məktəblilərin ədəbi təhsilində çox böyük əhəmiyyət
kəsb etdiyi göstərilmişdir. Məqalədə qeyd olunur ki, muzey materiallarından
istifadə etməklə keçirilən dərslər, məşğələlər şagirdlərin yaddaşında
daha yaxşı həkk olur. Bu zaman müşahidə ilə yanaşı müstəqil şəkildə
düşünüb qavrama və dərketmə inkişaf edir. Mütəmadi olaraq muzeylərə
ziyarət şagirdlərin tələbatına çevrilir.

The role of museums ın the educatıonal 
process

Abstract. The article shows that the museums reflect the history of the
Azerbaijani people, the lives, works and activities of great personalities.
It is especially important to expand the relationship of museums with
educational institutions. The formation of the outlook of children and
young people, their ability to evaluate artworks correctly, are more
effective in the activities of museums in connection with various
educational institutions. The article shows that literature-oriented
museums are very important in the literary education of school children.
The article notes that the lessons conducted using museum materials are
better engraved in the memory of students. At the same time, along with
observation, independent thinking, perception and understanding improves.
Regular visits to museums are becoming a necessity for students.

Роль музеев в учебно-воспитательном 
процессе
Aннотация. В статье указывается, что музеи отражают историю
азербайджанского народа, жизнь, творчество, деятельность великих
личностей. Здесь особое значение приобретает расширение связей
музеев с образовательными учреждениями. Формирование миро-
воззрения детей и молодежи, умения правильно оценивать про-
изведения искусства становится более эффективным в ходе дея-
тельности музеев, связанной с различными образовательными уч-
реждениями. В статье показано, что музеи с литературной направ-
ленностью имеют огромное значение в литературном воспитании
школьников. В статье отмечается, что занятия, проводимые с ис-
пользованием музейных материалов, лучше закрепляются в памяти
учащихся. В это время наряду с наблюдением развивается само-
стоятельное мышление, восприятие и восприятие. Регулярное по-
сещение музеев становится потребностью у студентов.
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Tarixin bütün dövrlərində hərəkətverici
qüvvə rolunu oynayan insan öz şüurunun fəa-
liyyəti nəticəsində inkişaf etmişdir. Şüurun
inkişafı maddi və mənəvi sərvətlərimizin ya-
ranmasına gətirib çıxarmışdır. Mədəniyyət
nümunələrinin toplanaraq qorunması, nümayiş
etdirilməsi, dəyərləndirilməsi, nəhayət, tədqiq
mənbəyinə çevrilməsindən ötrü muzeylərin
yaradılması zərurəti yaranmışdır. Müxtəlif
tarixi dövrlərdə abidələrin, bədii sənətkarlıq
nümunələrinin, bu nümunələrin qorunub sax-
landığı, nümayiş və tədqiq edildiyi muzeylərin
yaradılması böyük bir yol keçmişdir.

Müasir dövrdə bəşəri inkişafın hərəkətverici
vasitəsi olan muzeylər tərbiyələndirici, forma -
laşdırıcı, tədqiqedici və s. funksiyaları reallaş -
dırmaqda davam edir.

Yeniyetmələrin mənəvi inkişafında, gənc -
lə rin təşəkkülü və formalaşmasının tədqiqində
mu zeylər bu gün aktuallığı ilə mədəniyyət
alə mində güclü inkişafetdirici təsirə malikdir.

Milli-mənəvi sərvətlərimizin qorunub gələ -
cək nəsillərə çatdırılması sahəsində muzeylərin
ro lunu layiqincə qiymətləndirən və yeni-yeni
mu zeylərin yaradılmasının təşəbbüskarı olan
da hi şəxsiyyət Heydər Əliyev demişdir: “Mu-
zeylər mühüm mədəniyyət ocaqlarına, zəh-
mətkeşlərin xüsusilə cavan nəslin ideya-siyasi
və mənəvi tərbiyəsinin mərkəzinə çevrilmişdir”
[1, s.19].

Bu gün bizim mədəniyyətin, mənəviyya-
tımızın bütövlükdə millət olaraq varlığımızın
taleyi muzeydə yaşayır. Bu baxımdan uşaq
və gənclərimizin muzeylərə səfəri mühüm
əhə miyyət daşıyır. Onlar muzeyləri ziyarət
etmək lə tariximiz, mədəniyyətimizlə bağlı
eksponatlarla daha yaxından tanış olmaq
imkanı əldə edir, bu da onların mənəvi inki-
şafında böyük rol oynayır.

Muzeylər Azərbaycan xalqının tarixini,
böyük şəxsiyyətlərin həyatlarını, yaradıcılıq-
larını, fəaliyyətlərini özündə əks etdirir. Bu
baxımdan muzeylərin təhsil müəssisələri ilə
əlaqəsinin genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Uşaq və gənclərin dünyagörüşünün,
sənət əsərlərini düzgün qiymətləndirmək ba-
carığının formalaşdırılması muzeylərin müxtəlif
təhsil ocaqları ilə əlaqəli fəaliyyəti zamanı
daha səmərəli olur [2, s.12].

Əslimizə, soykökümüzə qayıtdığımız və
milli-bəşəri dəyərlərdən bəhrələndiyimiz indiki
zamanda Azərbaycan xalqının zəngin mədə-
niyyət nümunələrinin böyüməkdə olan nəslin,
o cümlədən məktəbli gənclərin estetik
tər  bi yəsi sistemində muzeylər layiqli yer tutur.
[3, s.160].

Bu baxımdan da muzey elm və incəsənət
sahələri, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və ya -
ra dıcılıqları ilə bağlı materialların qoruyub
saxlamaq məqsədilə müəyyən sistemdə yerləş -
dirdiyi, biliklərin əyani öyrədilib təbliğ olundu -
ğu məkandır. Məktəblilərin elmi biliklərinin
artırılmasında ədəbiyyat, tarix, incəsənət yö -
nüm lü muzeyləri xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Hər bir muzey özünəməxsus mühitə malik
olmaqla, müvafiq istiqamətdə fəaliyyət göstərir. 

Məktəblilərin bilik səviyyəsinin artmasında
da ha çox sıx təmasda olduqları ədəbiyyat və
ta  rix muzeyləridir. Ədəbiyyat təmayüllü muzey -
lər məktəblilərin estetik və elmi dünyagörüşü -
nün artması və əqli inkişafı üçün çox böyük
əhəmiy yət kəsb edir. Muzeyin ekspozisiya və
fond larında toplanıb, qorunan materiallar
şagird  lərə həqiqi bilik mənbələri ilə təmasda
olma ğa imkan verir, əsərləri ideya-estetik cə -
hət  dən duymağa, yazıçını bir insan kimi və
bə dii əsərlər yaradıcısı kimi gündəlik iş şəraitin -
də təbii halda dərindən anlamağa şərait yaradır.
Ekspozisiyada təqdim edilmiş şəxsi əşyalar
yazıçı və şairlərin həyat və yaradıcılığı haqqında
məktəblilərdə dolğun təsəvvür yaradır.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
MR Ədəbiyyat muzeyində, ədiblərin ev muzey -
lərində nümayiş olunan və qorunan materiallar
şagirdlərdə onların yaradıcılıqları ilə tanış ol -
ma sı üçün zəmin rolunu oynayır. Memorial
əşyalar şagirdləri görməyə, başa düşüb yaşama -
ğa, müşahidə qabiliyyətinin inkişafına, müstəqil
təhlil və öz fikirlərini aydın şəkildə çatdırmaq
bacarıqlarının qazanılmasına  hazırlayır.

Ədəbiyyat dərslərində muzey materialla-
rından istifadə təlim-tərbiyə yönümündə effektli
olur. Belə ki, muzey materiallarından istifadə
etməklə keçirilən dərslər, məşğələlər şagirdlərin
yaddaşında daha yaxşı həkk olur. Onlar fotoları,
portretləri və şəxsi əşyaları görür, müqayisə
edir, keçdikləri dərslərlə gördüklərini əlaqə-
ləndirirlər. Bununla da, müşahidə ilə yanaşı
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müstəqil şəkildə düşünüb qavrama və dərketmə
inkişaf edir. Bu cür pedaqoji-psixoloji fəaliyyət
zəminində mənimsənilən bilik unudulmur.
Mütəmadi olaraq muzeylərə ziyarət şagirdlərin
tələbatına çevrilir. Çünki, muzeylərlə tanışlıq
şagirdlərdə zəngin təəssürat yaradır, kollek-
tivçilik ruhunu gücləndirir.

Muzeylərə ekskursiya işinin təşkili də mək-
təb qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.
Muzeylərdə ekskursiya işinin təşkilinin bir
sıra prinsipləri vardır:  bunlar elmilik, ardıcıllıq,
kütləvilik və s. Tədris ekskursiyaları ilk növ -
bədə orta və ali tədris müəssisələrində təhsil
alanlar üçün nəzərdə tutulur. Tədris prosesində
keçirilən proqramların daha da zənginləşdirilib
sistemləşdirilməsi və yeni proqramın işlənilməsi
məqsədilə bu tip ekskursiyaların mühüm əhə-
miyyəti vardır.

Bu ekskursiyalar proqram, dərslik və dərs
vəsaitləri ilə əsaslı tanışlıq tələb edir. Ekskursi -
yanın, dərslərin keçirilən proqramın daha də-
rindən mənimsənilməsində, şagirdlərin dün-
yagörüşünün hərtərəfli formalaşmasında mü-
hüm əhəmiyyəti vardır. Bu dərslərdə uşaqlar
nəzəri surətdə eşitdiklərini, əyani surətdə gö-
rürlər. Ekskursiyalarla bərabər asudə vaxtın

təşkili baxımından digər tədbirlər də keçirilə
bilər. Bu tədbirlərə sərgilər, ədəbi-bədii gecələr,
görüşlər, seminarlar və s. aid ola bilər.

Şagirdlərin bilik səviyyəsinin yoxlanılma-
sında muzeydə keçirilən açıq dərslərin müsbət
keyfiyyətləri var.  Belə açıq dərslər şagrdlərin
biliyə olan marağını daha da artırır.

Muzeylərdə əlamətdar tarixi hadisələrlə
əlaqədar keçirilən “açıq qapı” günləri də asudə
vaxtın səmərəli təşkili baxımından mühüm
əhə miyyət kəsb edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, savadlı, vətənpərvər
gənc nəslin yetişməsində onlara milli iftixar
duyğusunun aşılanmasında muzeylərin rolu
danılmazdır.

Ədəbiyyat

1. Muzeyşünaslığın tədrisi problemləri. III
Respublika Elmi Konfransının materialları.
Bakı: ADMİU, 2019, s.192.

2. Abdullayev Ə. Muzey və məktəb. Nizami
adına Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyinin
əsərləri. № 4. Bakı, 1978.

3. Əmirxanov S. Muzey və məktəbli dünya-
görüşü. Bakı, 2001.

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Qızıllı Əliyeva 
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 15 aprel 2021-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 25 aprel 2021-ci il 



76

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2, s. 76-79
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 2, p. 76-79
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 2, c.76-79

Ümumi təhsil məktəblərində 
şagirdlərin peşəyönümü işinin 
təşkili məsələsinə dair

Müəllif:

Coşqun Qurbanov
Naxçıvan Müəllimlər institutu
E-mail:
osqun1993@outlook.com

Açar sözlər:
peşəyönümü, cəmiyyət,  mək-
təb, pedaqoji kollektiv, istehsa-
lat, mənəvi istehsal, sosial,
peşə maarifi

Author:

Coshgun Gurbanov
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail:
osqun1993@outlook.com

Key word: 
career orientation, society,
school, pedagogical staff, pro-
duction, spiritual production,
social, vocational education

Aвтор:

Джошгун Гурбанов
Нахчыванский институт 
учителей
E-mail:
osqun1993@outlook.com

Ключевые слова:
профориентация, общество,
школа, педагогический кол-
лектив, производство, духов-
ное производство, социаль-
ное, профессиональное про-
свещение

Annotasiya. Məqalə ümumi təhsil məktəblərində şagirdlərin peşəyönümü
işinin təşkilinin bəzi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Qeyd edilir ki,
məktəblərdə peşəyönümü işi müasir dövrdə günün tələbləri səviyyəsində
qurulmalıdır. Əgər hər bir məktəbdə peşə haqqında maarifləndirici işlər
düzgün aparılmırsa, orada demək olar ki, peşəseçmənin mahiyyəti
düzgün anlaşılmamaqla yanaşı, şagirdlər peşəyə düzgün istiqamətləndi-
rilmir. Məktəb rəhbərliyi ilə yanaşı bütün müəllimlər bu işə cəlb
olunmalıdır. Peşə maarifi işi düzgün qurulduqda, onun mahiyyəti
şagirdlərə aydın bir şəkildə izah edildikdə peşəseçmənin mahiyyəti
düzgün anlaşılır və şagirdlər çətinlik çəkmədən peşə seçə bilirlər.
Şagirdlər seçdikləri peşələr barədə müşahidə aparmalıdır ki, sonda
düzgün qərar verə bilsin. Məqalədə şagirdlərin peşəyönümü işinin təşkili
təcrübəsi üzrə bir sıra ümumiləşdirmələr aparılır, uyğun tövsiyələr
verilir. 

On the organization of vocational work of students
in general education schools

Abstract. The article investigates some issues of the organization of
vocational work of students in general education schools.  The article
notes that vocational guidance in schools should be built at the level of
modern requirements in modern times.  If vocational education is not
carried out properly in every school, it can be said that the essence of
career choice is not properly understood, and students are not properly
directed to the profession.  Along with the school administration, all
teachers should be involved in this work.  When the work of vocational
education is properly organized and its essence is clearly explained to
the students, the essence of the career choice is understood correctly
and the students can choose the profession without difficulty.  Students
should observe their chosen professions so that they can make the right
decision in the end.  The article makes a number of generalizations on
the experience of organizing vocational work of students, gives appropriate
recommendations.

К вопросу об организации работы по профориен-
тации учащихся общеобразовательных школ

Aннотация. Статья посвящена некоторым вопросам об организации
работы по профориентации учащихся общеобразовательных школ.
В ней подчеркивается, что профориентационная работа в школах в
настоящее время должна быть организована на уровне требований
дня. Если в каждой школе не проводится должным образом про-
светительская работа о профессии, то можно сказать, что не только
неправильно понимается сущность профориентации, но и ученики
неправильно ориентируются в профессии. Наряду со руководством
школы все учителя должны быть вовлечены в это. Когда работа по
профессиональному просвещению правильно выстроена, ее суть
четко объяснена учащимся, то сущность профориентации понимается
правильно, и учащиеся без труда могут выбрать профессию. Ученики
должны наблюдать за выбираемой профессией, чтобы в конечном
итоге они могли принять правильное решение. В статье сделан ряд
обобщений по опыту организации профориентационной работы
учащихся, даны соответствующие рекомендации.
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Peşəyönümü işinin mahiyyəti cəmiyyətin
sosial inkişafı ilə dəyişilən ve inkişafda olan
bir prosesdir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə bu
proses də inkişaf edir genişlənir yeni mahiyyət
və məzmun kəsb edir. Bu özünü hər şeydən
əvvəl cəmiyyətdə məqsəd və məzmunun ye-
niləşməsində sosial-iqtisadi inkişafın dinami-
kasında və elmi-texniki tərəqqinin məktəbin
bütün sahələrində daha cox nufuz etməsində
gösterir.  Bu baxımdan məktəbdə peşəyönümü
işinin sisteminin tekmilləşdirilməsi onun məz-
mun xətlərinin və üsullarının cəmiyyətimizin
indiki tələblərinə müvafiq qurulmasında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir və belə demək mümkünsə
gələcəkdə də edəcəkdir. 

Peşəyönümü işinin, sisteminin düzgün
təşkili və bu sistemin komponentlərinin məz-
munlu şəkildə həyata keçirilməsi məktəbdə
şagirdin müvəffəqiyyətini təmin edən başlıca
amillərdən biridir. Bu işdə hansı məsələlərin
həllindən başlamağı, hansı məzmun da və is-
tiqamətlərdə iş görməyi aydın dərk etmek
problemin həllində və natəmizliyin qarşısının
alınmasında mühüm rol oynadığından hər
müəllim tərbiyəçi pedaqoji kollektiv onun sis-
temi haqqında biliyə malik olmalıdır. Məktəbdə
peşəyönümü işinin sistemli aparılması həmçinin
şagirdlərlə aparılacaq işlərin səviyyə  və nö-
vünün aydınlaşdırmağa imkan verdiyindən
onun optimallığının yaradılmasına ciddi diqqət
yetirilməlidir.

Mövcud pedaqoji ədəbiyyatlarda və mütə-
xəssislər arasında peşəyönümü işinin sisteminə
müxtəlif münasibətlər və baxışlar özünü gos-
dərir. Tədqiqatçıların bir qismi bu sistemə
daha geniş sahədən yanaşaraq məktəb, ailə,
ictimaiyyət və əmək kollektivləri əhatəsində
görürlər.

Bəzi müəlliflər buna başqa nöqteyi-nəzərdən
yanaşaraq ümumi orta təhsilin strukturunu
əsas gostərməklə yeni şagirdlərin səviyyələrinə
əsaslanmaqla, əslində ayrı-ayrı yaş dövrlərin-
dəki məzmununu sistem kimi verməyə çalışır
və məktəbin hər üç pilləsində aparılan işlərin
məzmununu sistem kimi qəbul edirlər.

Peşə maarifi işinin başlıca məqsədi şagirdləri
geniş və rəngarəng peşələr aləmi ilə tanış et-
məkdən, bu peşələrin xüsusiyyətlərinə verdiyi
tələblər cəmiyyətimizdə istehsalatın iqtisa-

diyyatı və təşkili ölkəmizin iqtisadi quruluşu
haqqında şagirdlərin biliyini dərinləsdirməkdən
ibarətdir. Şagirdlərdə, xüsusən, qabiliyyətlərinə
müvafiq peşələr haqqında geniş və ətraflı mə-
lumat və təsəvvürlər formalaşdırmaq lazımdır.
Şagirdlərdə peşələr haqqında geniş və ətraflı
məlumat və təsəvvürlərin yaradılması onlarda
niyyətlərinin formalaşmasına yaxından komək
etdiyindən məktəbdə peşə maarifi işlərinin
sistemli təşkilinə və müntəzəm aparılmasına
ciddi fikir vermək lazımdır.

İqtisadiyyat geniş və coxsahəli bir təsərüfat
sistemidir. Demək olar ki, istehsalın və əməyin
bütün sahələri, yəni həm elmi, həm təhsil, sə-
hiyyə, mədəniyyət sahələri bura daxildir. Şərti
olaraq bunları aşağıdakı kimi sahələrə ayırmaq
olar.

1. Maddi istehsal-kənd təsərüfatı, tikinti,
meşə  təsərüfatı, yük daşıma, rabitə və s.

2. Mənəvi istehsal-elm, incəsənət, təhsil,
tərbiyə.

3. İnsanlara xidmət üzrə faydalı istehsalat
fəaliyyəti-səhiyyə, fiziki tərbiyyə, sosial təminat,
ticarət ictimai peşə.

4. Sosial proseslərdə qayda-qanun orqan-
ları-icra hakimiyyəti orqanları, rəhbərlik,
ictimai qayda-qanun gözləyən təşkilatlar.

Bura yeni xidmət sahələri olan komputer
və internet sahələrini də daxil etmək mümkündür.
İqtisadiyyatın göstərilən bu sahələri bir-biri ilə
sıx əlaqədə olan təsərüfat sahələridir.

Bunların bir-biri ilə sıx əlaqəsi və birinin
özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Xalq tə-
sərüfatının bu sahələrinin hər biri nəhəng və
mürəkkəb bir sistemdir. Bunların da hər biri
özlüyündə müxtəlif sahələrə bölünür. Bütün
bu mürəkkəb struktur təkcə özünün istehsal
prosesləri ilə  deyil, həmçinin bu istehsal sa-
hələrində olan peşə və ixtisaslarının, əmək
sahələrinin rəngarəngliyi, müxtəlifliyi ilə nəzəri
cəlb edir.

İqtisadiyyatın yuxarıda adını cekdiyimiz
sahələrindəki peşə ixtisaslarına nəzər saldıqda
aydın olurki bu peşələrin hər birinin təsərüfatın
bu vəya başqa sahələrində özünəməxsus yeri
və funksiyası vardır [2].

Bizə məlumdur ki, peşələr çox və rənga-
rəngdir. Dünyada aparılan təxmini hesabla-
malara görə 3 mindən artıq peşə və 40 mindən
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artıq ixtisas vardır. Bu peşə və ixtisasların hər
birinin özünəməxsus cəlbediciliyi, romantikası
və çətinliyi vardır. Təkcə şagirdlərlə deyil,
həmçinin tələbələrlə apardıgımız sorgular gös-
tərirki, onların bir çoxu cəmiyyətimiz üçün
çox vacib və bilavasitə maddi istehsal sahələri
ilə bağlı olan bir çox peşələrin adlarını cək-
məkdə çətinlik çəkirlər. Peşə seçmək astana-
sında olan yeniyetmə və gənclər cox vaxt 10-
15 peşənin adını çəkirlər. Hətda şagirdlərin
xeyli hissəsi nəinki digər peşələr bilavasitə
seçmək istədikləri peşələrin xüsusiyyətləri,
onun məzmunu, insandan tələb etdiyi psixo-
fizioloji xüsusiyətlər və.s haqqındada ətraflı
məlumata malik deyildir. Bu nöqsanın aradan
qaldırılmasında şagirdlərin müasir informasiya
texnologiyaları təmin olunmasının mühüm
əhəmiyyəti vardır.

Şagirdlərin peşələr haqqında təsəvvürlərin
məhdudluğu peşə seçmə probleminin elmi şə-
kildə həlledilməsini çətinləşdirir və onun uğurlu
sürətdə həyata keçirilməsinə mənfi təsir edir.
Bütün bunlar məktəbdə peşə maarifi işinin sə-
mərəli təşkilini və yüksək mahiyyətdə aparıl-
masını aşagıdakı iki cəhətdən zəruri  edir [3].

1. Peşə maarifi işi şagirdlərin fərdi maraq
və qabiliyyətlərinə müvafiq müxtəlif peşələr,
onların məzmunu, xalq təsərüfatında rolu,
əhəmiyyəti, əmək şəraiti, peşələrin tələb etdiyi
şəxsi keyfiyyətlər, peşəyə yiyələnməyin yolları,
əmək haqqı sistemi haqqında məlumat və bi-
liklərini genişləndirir və dərinləşdirir. Peşə
maarifi işinin səmərəli təşkili həmçinin şagir-
dələrin ümumiəmək və iqtisadi dünyagörüş-
lərinin, əmək mədəniyyətinin formalaşmasına
yaxından təsir gösdərir.

2. Peşə maarifi şagirdlərin daha çox peşə
haqqında məlumat almasına, bu əsasda peşə
istiqamətinin müəyyənləşməsinə və peşə niy-
yətlərinin formalaşmasina yaxından təsir gös-
dərir. Şagirdlər peşələr haqqında daha cox mə-
lumat qazandıqca, müxtəlif peşələrlə tanış ol-
duqca qabiliyyətlərinə müvafiq müəyyən bir
peşəyə daha yaxından bələd olur və 4-5 peşə
deyil, onlarca peşə tanıyıb birini seçirlər.

Bir sıra tədqiqatlarda haqlı olaraq qeyd
edildiyi kimi, peşə maarifi işi şagirdlərin
yalnız peşələrlə tanış etmək məqsədi daşıma-
malıdır. Burada həmçinin şagirdlərin bacarıq

və qabiliyyətlərinə uyğun və birinci dərəcəli
əhəmiyyət kəsb edən peşələr üzrə şagirdlərin
maraqvə meylinin formalaşmasına ciddi fikir
vermək lazımdır [1].

Başqa cür desək, həm də peşə təbliğatına
geniş yer verilməlidir. Bu baxımdan şagirdlərlə
aparılan peşə maarifi işləri iki-peşə məlumatı
və peşə təbliğatı mərhələləri üzrə aparılmalıdır.

Peşə məlumatı şagirdlərə peşələr haqqında
məlumat vermək xarakteri daşıyır. Bunda baş-
lıca məqsəd şagirdlərin daha çox peşələr üzrə
məlumat və təsəvvürlərini genişləndirməkdir.
Lakin bu yeganə məqsəd deyil. Peşə məlu-
marları zamanı həmçinin şagirdlərə xalq tə-
sərüfatı peşələrinin təsnifatı, ayrı-ayrı peşələrin
xüsusiyyətləri, dövlət müəsisələri, əmək bir-
likləri, istehsalatda əməyin məzmunu və xü-
susiyyətləri, qabaqcıl əmək adamları və.s haq-
qında məlumatlar verilməlidir. Daha yaxşı
olardı ki, ətrafda olan peşə adamları ilə şa-
girdlərin görüşü keçirilsin. Bu işin daha
səmərəli təşkilinə kömək etməklə yanaşı onun
inkişafın və şagirdlərin peşə seçməsinə kö-
məklik göstərər. Peşə məmulatlarının belə xa-
rakterdə təşkili bir tərəfdən şagirdlərin peşələr
haqqında dünyagörüşlərini, digər tərəfdən isə
peşə maraq və meyillərini, əqli və fiziki əməyin
xüsusiyyətləri haqqında təsəvvürlərini, əməyə
və müxtəlif peşə adamlarına hörmət və mə-
həbbət hislərini artırır və inkişaf etdirir. 

Peşəyönümü işində qabiliyyət mühüm mə-
sələdir. Buna görə aparılan peşəyönümü işində
şagirdlərin peşəyönümünün onların qabiliy-
yətləri əsasında təşkili məsələsinə diqqət ye-
tirilməli və bu işdəməhz qabilliyyətlərə istinad
edilməlidir. Yəni şagird özünün qabiliyyetinə
tam arxayın olduqdan sonra o peşəni seçməlidir.
Buda gələcəkdə həmin peşədə sevə-sevə işlə-
məsinin təməli olmalıdır.

Müşahidə və sorğularımız gösdərir ki, şa-
girdlərin bir çoxu peşə seçərkən onun qabi-
liyyətlərinə müvafiq olub-olmadığını heçdə
həmişə nəzərə almırlar. Bunun bir səbəbi də
şagirdlərin öz qabiliyyətləri haqqında düzgün
dəqiq məlumata malik olmamalarıdır. Digər
səbəbi isə valideyinlərinin təkidi ilə həmin
peşənin seçilməsidir. Buna görə hazırda peşə
maarifi işinin aparılmasında peşə diaqnostikası
materiallarından da geniş miqyasda isdifadə
edilməsi tələb olunur.
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Annotasiya. Məqalədə tədris prosesində tətbiqi proqramlardan
istifadə göstərilmişdir. Burada üçölçülü fiqurların öyrədilməsində
SketchUp proqramının tətbiqi nümunəsi verilmişdir. Məlumdur
ki, prqramın imkanları çox böyükdür. Belə ki üçolçülü bütün mü-
rəkkəb şəkilləri bunun köməyi ilə yaratmaq olar. Burada mühəndislərə
aid olan bütün vasitələr və onların işlədilməsi texnologiyası avto-
matlaşdırılmışdır. Lakin riyaziyyatın həndəsə məzmun xəttinin
öyrədilməsində bu alət və vasitələrin hamısına ehtiyac yoxdur.
Ona görə də fənnin öyrənilməsində lazım olan alətlərdən istifadə
qaydalarını məqalədə vermişik. Həndəsə məzmun xəttində istifadə
üçün bir nümunə göstərilmişdir. Sonralar bu analogiyadan digər
məsələlərin həllində də istifadəsi tövsiyə edilmişdir.

SketchUp software and its usage in teaching
geometric content line

Abstract. The article shows the use of applied programs in the te-
aching process. Here is an example of using SketchUp to teach
three-dimensional figures. It is known that the possibilities of the
program are wide. So you can create all three-dimensional complex
images by means of it. Here, all the tools belonging to engineers
and the technology of their operation are automated. However,
not all of these tools are needed to teach the geometric content
line of mathematics. Therefore, The article gives the rules of
using the tools needed to study the subject. An example is shown
for use in the geometric content line. Later, it was recommended
to use this analogy in solving other problems.

Программа SketchUp и ее использование
при обучении геометрии контурной линии

Aннотация. В статье показано использование прикладных
программ в учебном процессе. Вот пример использования
SketchUp для обучения трехмерным фигурам. Как известно,
возможности программы огромны. Так что с его помощью
можно создавать все трехмерные сложные изображения. Здесь
автоматизированы все инструменты, принадлежащие инже-
нерам, и технология их работы. Однако не все эти инструменты
необходимы дляизучения геометрического содержания мате-
матики. Поэтому в статье мы привели правила использования
инструментов, необходимых для изучения предмета. Пример
использования показан в строке содержимого геометрии.
Позже было рекомендовано использовать эту аналогию при
решении других задач.
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SketchUp demək olar  ki, hər hansı bir sa-
hədə  memarlar, mühəndislər, rejissorlar, oyun
tərtibatçıları və  digər istifadəçilər üçün nəzərdə
tutulmuş 3D modelləşdirmə proqramıdır. Sketc-
hUp proqramı yaradıldıqdan sonra, dizayn
mütəxəssislərinə  qələm və  kağızdan istifadə
etmədən istədikləri üçölçülü modeli çəkməyə
imkan verdi və bu da onların işini olduqca sa-
dələşdirdi. İstifadə üçün əyləncəli və öyrənil-
məsi asandır, eyni zamanda digər modelləş-
dirmə proqramlarında olduğu kimi sadə bir
interfeysə  malikdir [2]. 

Məlumdur ki, hər hansısa bir modeli təsvir
etmək lazım olduqda onlara xüsusi dil, çertyoj,
sxem, qrafik, cədvəl, alqoritm, riyazi formula
və  s. lazım olur. Burada isə yerinə  yetirilməsinə
görə, alətlərin seçilməsində  iki hal ola bilər: is-
tifadəçiyə lazım olan ənənəvi alətlər (karandaş
və s.) və ya ən müasir bu günün aləti olan kom-
püter. Qeyd edək ki, kompüter proqramları va-
sitəsilə yaradılan modellər kompüter modeli
adlanır, buna görə də SkechUp proqramında
yaradılan modellər də kompüter modeli sayılır.

SketchUp-un versiyaları var, onlardan bu
məqsədlə Make versiyası ilə işləmək daha sə-
mərəlidir.

İndi isə SketchUp proqramının bəzi əsas
xüsusiyyətlərinə nəzər salaq [8]:

▪ Push/Pull – digər 3D proqramlarında çox
vaxt “Extrude” olaraq adlandırılan bu xüsusiyyət,
səthə həcm vermək üçün istifadə edilir.

▪ Hand Drawing View – Səth xəttlərini
uzatmaq və əyri  kimi effektlərlə rəsmə eskiz
görüntüsü verir.

Proqram yükləndikdən sonra proqram pən-
cərəsi görünür, əvvəlcə oradan Template (şab-
lon) bölməsindən 3d modellərin yaradılmasında
hansı uzunluq vahidi ilə işləyəcəyimizi müəy-
yən edirik. Və daha Start using SketchUp ya-
zılan düyməni sıxırıq.

Qeyd edək ki, hər hansısa proqramı yaxşı öy-
rənmək üçün, ilk  əvvəl onun menyu bən d ləri ni
ətraflı şəkildə bilmək lazımdır. İndi isə, menyu
bəndləri haqqında ətraflı məlumat ve rək. Skec-
hUp-un menyu bəndləri aşağıdakı lar dır.

1.  File (fayl)
2.  Edit (redaktə etmək) 
3.  View (görünüş)
4.  Camera (kamera)

5.  Draw (çəkmək)
6.  Tools (alətlər)
7.  Window (pəncərə)
8.  Help (kömək)
İndi bunların hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzər

salaq. Qeyd edək ki, file (fayl) menyu bəndi
digər proqramlarda olduğu kimi, eyni funksi-
yaları icra etdiyi üçün ondan danışmağa ehtiyac
yoxdur. Bu əmrlər digər tətbiqi proqramlarda
da çox istifadə olunduğundan, onlar haqqında
izahat vermirik.

▪ Hide ( gizlətmək) - Təsviri gizlətmək.
▪ Unhide (göstərmək) - gizlədilmiş təsviri

göstərmək.
▪ Toolbars (alətlər paneli) – Alətlər panelini

göstərmək.
▪ Hidden Geometry (Gizli həndəsə) – Hər

hansı obyekti və ya fiquru gizlətmək.
▪ Section Planes (uçuş bölməsi)  –  Obyekti

horizontal formada kəsmək və  s. əməliyyatları
həyata keçirmək.

▪ Section Cut (kəsim bölməsi)  –  Hazırla-
yacağımız modeldə  seçilmiş hissəni kəsmək 

▪ Axes (simmetriya) – Koordinat oxlarının
tənzimlənməsi (Burada qlobal ox xətləri normal
olaraq rəsm pəncərəsində görünən qırmızı,
yaşıl və mavi xətlərdir. Qırmızı xətt X oxu,
yaşıl xətt Y oxu, mavi isə Z oxudur).

▪ Shadow (Kölgə) – Hazırlanan modelə
kölgə vermək.

▪ Edge Style (Kənar tərzi)  –  Modelin kənar-
larına baxmaq və  müəyyən düzəlişlər etmək.

▪ Face Style (üz stili) – Hazırladığımız
modelin qarşı üzündə istədiyimiz dəyişikliyi
etmək.

▪ Component edit (komponent redaktəsi) –
vasitəsilə hazırladığımız modelin ayrı-ayrı
komponentlərini redaktə etmək.

▪ Animation (animasiyalar) – bu  əmr vasi-
təsilə hazırladığımız modelə animasiyalar
tətbiq etmək.

4. Menyu çubuğunun Camera (kamera) –
menyu bəndinin alt əmrlərinə nəzər salaq:

▪ Previous (əvvəlki) – Əvvəlki görünüşü
geriyə qaytarır. 

▪ Next (növbəti) – Əgər görünüş geri qay-
tarılıbsa, həmin görünüşü irəliyə aparır.

▪ Match New Photo – (Yeni şəkil uyğun-
laşdırmaq) - Modelin kamera perspektivini

Əbülfət Pələngov
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bir foto ilə uyğunlaşdırmağa və üstündə modeli
örtməyə imkan verir.

▪ Edit Matched Photo (Uyğunlaşdırılmış
şəkli redaktə etmək) –uyğunlaşdırılmış fotolar
üzərində redaktələr etməyə imkan verir.

▪ Orbit (Orbit) – model ətrafında yuxarıda
və ya aşağıda hərəkət etməyi təmin edir.

▪ Look Around (Ətrafa baxmaq) –  Ortalama
bir insanın göz səviyyəsində olan sabit bir
kamera nöqtəsini stimulyasiya edir.

▪ Menyu çubuğunun Draw (çəkim) – menyu
bəndinin alt əmrlərinə nəzər salaq:

▪ Line( xətt) – xətt çəkmək.
Altəmrləri: 
1. Line – düz xətt çəkmək. 
2. Freehand – Əyri xətt çəkmək. 
▪ Arc (qövs aləti) – qövsvari xətləri yaratmaq.
Altəmrləri:
1. Arc – sadə qövs aləti.
2. 2 Point Arc – 2 nöqtəli qövs aləti.
3. 3 Point Arc 3 – nöqtəli qövs aləti.
4. Pie-Arcs – pasta aləti.
▪ Shape (şəkil) – Düzbucaqlı, dairə və çox-

bucaqlı və s. fiqurları çəkmək.  Altəmrləri:
1. Rectangle – düzbucaqlı və ya kvadrat

çəkmək
2. Rotated Rectangle – Döndərilmiş düz-

bucaqlı və ya kvadrat çəkmək
3. Cricle – dairə və ya ellips çəkmək
4. Poligon – Çoxbucaqlı model çəkmək
▪ Axes (simmetriya) – Koordinat oxlarının

tənzimlənməsi 
Bilirik ki, stereonetriya məsələlərinin həl-

lində şəkilləri qurmaq üçün şagirdlər və müəl-
limlər çətinlik çəkirlər. Bu da həllin riyazi
modelinin qurulmasında çətinlik yaradır. Ona
görə də tapşırıqları həll etmək üçün SketchUp
modelləşdirmə proqramının qeyd etdiyimiz
menyu bəndlərini bilmək kifayətdir. 

Bunu göstərmək üçün bir nümunə göstərək. 
Məsələ: Düzgün altıbucaqlı piramidada

oturacağın tərəfi a-ya, oturacaqdakı ikiüzlü
bucaq isə 450-yə bərabərdir. Piramidanın həc-
mini tapın.

Bu məsələni riyazi modelinin qurulması
üçün SketchUp proqramında erase, line, rec-
tangle, measure, pan alətlərindən istifadə
etmək kifayətdir.
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Annotasiya. Məqalədə valeologiyanın digər elmlərlə əlaqəsi və onun
tədrisində fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyadan istifadə imkanları barədə
məlumat verilir. Göstərilir ki, valeologiya fənninin tədrisi prosesində hibrid ka-
teqoriya ilə bağlı məqamlarda həm fənlərarası və həm də fəndaxili anlayışlar
formalaşdırmaqla daha yeni biliklər əldə etmək mümkündür. Valeologiya
inteqrativ elm sahəsi olub, tibb, biologiya, ekologiya, fəlsəfə, psixologiya, pe-
daqogika, sosiologiya, ətraf mühitin mühafizəsi, fiziki tərbiyə, gigiyena və s.
elmləri ehtiva edir. Valeologiya bu elmlərin qovşağında yaranan və formalaşan
geniş elm sahəsidir. Fənlərarası və fəndaxili əlaqələr təlimin öyrədici, inkişafedici
və tərbiyəedici məqsədlərinə nail olmaqla, müəllimə yaxından kömək edir. Bu
əlaqələr tələbələrin valeoloji biliklərə dair elmi dünyagörüşünü formalaşdırır,
onun inkişafına kömək edir, məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir, bilikdə formalizmin
aradan qaldırılmasına və möhkəmliyinin təmin olunmasına köməklik edir.

The relation of valeology with other sciences and
the possibility of using it for teaching in interdis-
ciplinarity and internal integration

Abstract. The article presents information about the connection of valeology
with other sciences and the possibilities of using interdisciplinary and intra-
disciplinary integration in its teaching. It shows  that in the process of teaching
the subject of valeology, it is possible to obtain more new knowledge by
forming both interdisciplinary and intra-disciplinary concepts on points related
to the hybrid category. Valeology is a field of integrative science  and it
includes medicine, biology, ecology, philosophy, psychology, pedagogy,
sociology, environmental protection, physical education, hygiene, etc.Valeology
is a broad field of science that emerged and formed at the intersection of these
sciences. Interdisciplinary and intra-disciplinary relations closely assist the
teacher to achieve the teaching, developmental and educational goals of
teaching. These relations form the scientific outlook of students on valeological
knowledge, contribute to its development, develop logical thinking, help to eli-
minate  formalism and ensure the stability of knowledge.

Связь валеологии с другими науками и воз-
можности использования междисциплинарной
и внутридисциплинарной интеграции в ее пре-
подавании
Aннотация. В статье представлена информация о связи валеологии с
другими науками и возможностях использования междисциплинарной и
внутридисциплинарной интеграциив ее преподавании. Показано, что в
процессе преподавания предмета валеология возможно получение более
новых знаний путем формирования как междисциплинарных, так и меж-
дисциплинарных понятий по пунктам, связанным с гибридной категорией.
Валеология была областью интегративной науки, которая включает в себя
медицину, биологию, экологию, философию, психологию, педагогику, со-
циологию, охрану окружающей среды, физическое воспитание, гигиену и
т. д.. Валеология – обширная область науки, возникшая и сформировавшаяся
на стыке этих наук. Междисциплинарные и внутридисциплинарные связи
тесно помогают учителю в достижении учебных, развивающих и воспи-
тывающих целей обучения. Эти связи формируют научное мировоззрение
учащихся на валеологическое знание, способствуют его развитию, развивают
логическое мышление, способствуют преодолению формализма и обес-
печению твердости знания.
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Hazırda təhsil sistemi qarşısında duran əsas
məsələlərdən biri müasir cəmiyyətdə məhsuldar
fəaliyyət göstərən, şəraiti dəyişməyi, müstəqil,
düzgün, həyati qərarları qəbul etməyi bacaran,
sosial baxımdan fəal şəxsiyyət formalaşdırmaq
məsələsi durur. Məhz buna görə də bu gün
bütövlükdə Azərbaycan təhsilində geniş miq-
yaslı islahatların aparılması təxirəsalınmaz
vəzifə kimi qarşıda durur.

Müasir dövrdə Beynəlxalq təhsil məkanının
formalaşması istiqamətində görülən işlər in-
teqrasiya meyillərini güclənməsi ilə müşahidə
olunur. Qloballaşma şəraitində təhsilimizin
dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etməsi, öl-
kədə beynəlxalq miqyasda qəbul olunmuş təh-
silə uyğun modernləşdirilməsi yeni təhsil sis-
teminin yaradılmasını zərurətə çevirir.

Valeologiya elm sahəsi fənlərarası və fən-
daxili biliklərin inteqrasiyası vasitəsilə forma-
laşan bilik mənbəyidir. İnteqrasiya strategiya -
dır, onun dəyəri biliklərarası mövzuların əla -
qə lən dirməsində alınan nəticələrlə ölçülür. Ət -
 raf mühitin valeologiyası təlimindən gözləni lən
nəticə isə bu sahənin inkişaf etdirilməsidir.

Valeologiya fənninin tədrisi prosesi hibrid
kateqoriya ilə bağlı məqamlarda həm fəndaxili
və həm də fənlərarası anlayışlar formalaşdır-
maqla, daha yeni mükəmməl biliklər əldə
etmək mümkündür. Əlbəttə bütün bunlar ətraf
mühitin tibbi, ekoloji sosial şərait və sairə
elmlərin fənlərarası və fəndaxili biliklərin bir
ümümidə birləşmə və ya inteqrasiya olunma
aspektlərinə aiddir. Bu fənlərin inteqrasiya
edilməsi nəticəsində insan sağlamlığının mü-
hafizə  edilməsi məfhumu durur.

Müəllimin fəaliyyətində valeoloji biliklərin
fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyasının real-
laşdırılması hər şeydən əvvəl təlim material-
larının necə seçilməsində özünü göstərir.  Bu
isə öz növbəsində təlimin təşkilat formaların,
metod və vasitələrin seçilməsində əsaslı də-
rəcədə asılıdır. Öyrənənlərin fəaliyyətində va-
leoloji biliklərin fəndaxili inteqrasiyasının re-
allaşdırılması öyrənilən materialın   hissələri
arasında əlaqələri mənimsəyib fəaliyyətində
sərbəst tətbiq edə bilməkdən ibarətdir. Təlim‒
öyrədən və öyrənənin fəaliyyətindən ibarət
vahid prosesdir. Bu prosesdə müəllimin fasi-
liyator rolu olduqca önəmlidir.

Veleoloji biliklərin tədrisi prosesində fən-
lərarası və fəndaxili inteqrasiyanın reallaşdı-
rılması prosesində iki əsas əlaqə formasından
istifadə edilir: məntiqi valeoloji əlaqələr və
metodiki valeoloji əlaqələr. 

Tələbə və magistrantların fəaliyyətində va-
leoloji biliklərin fənlərarası inteqrasiyasının re-
allaşdırılmasında müxtəlif fənlərə dair öyrə nilən
materialın hissələri arasındakı əlaqələri mə nim -
səyib sərbəst tətbiq edə bilməkdən asılı dır.

Təhsil müəssisələrində  təhsilalan və təh-
silverən müəllim peşəsi üçün zəruri bacarıq
və vərdişlərin formalaşdırılması hər bir ixtisasın
dövlət standartının məcburi minimum tələb-
lərindən biridir. Onlarda bu bacarıq və vərdişlərə
yiyələnmələrinin əsas vasitələrindən  biri tədris
olunan valeologiya fənnində fənlərarası və
fəndaxili inteqrasiyasının reallaşdırılmasına
diqqətin artırılmasına istər ümumtəhsil, orta
ixtisas və istərsə də ali məktəblərdə tədrisin
təkmilləşdirilməsinin başlıca istiqamətlərindən
biri kimi baxmaq lazımdır.

Valeologiya fənninin tədrisi prosesində fən-
lərarası və fəndaxili əlaqələrin rolu olduqca
böyükdür. Bu əlaqələr təlimin öyrədici, inki-
şafedici və tərbiyəedici məqsədlərinə nail ol-
maqla, müəllimə yaxından köməklik edir.
Fənlərarası və fəndaxili əlaqələr tələbələrin
valeoloji biliklərə dair elmi dünyagörüşünü
formalaşdırır, onun inkişafına kömək  edir,
məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir, bilikdə for-
malizmin aradan qaldırılmasına və möhkəm-
liyinin təmin olunmasına köməklik edir.

Valeologiya fənnini tədris edən müəllimin
vəzifəsi tələbələri tədris idraki vasitələrlə si-
lahlandırmaqdan, bu əlaqələrə yiyələnməyin
növlərini öyrətməkdən ibarətdir. Bütün bu iş-
lərin əsası ali məktəbdə, hər bir müəllimin tə-
ləbə, magistrant olduğu dövrdə qoyulmalıdır.
Bunlar isə öz növbəsində tələbələrdə müəyyən
bacarıq və vərdişlər sisteminin formalaşdırıl-
masını tələb edir.

Valeologiya fənninin təlimi prosesində tə-
ləblərdə iki istiqamətdə bacarıq və vərdişlər
formalaşdırılmalıdır. Birinci, fənnin daxili ba-
zasının formalaşan xususi bacarıq və vərdişlər,
ikincisi, bir neçə fənnin bazasında formalasan
ümumi bacarıq və vərdişlərdir.

Valeoloji biliklərin tədrisi prosesində for-
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malaşan ümumi bacarıq və vərdişlərə ümum-
məntiqi, tədris axtarış‒informasiya, təşkilatı-
idrakı bacarıq vərdişlərini aid etmək olar.
Xüsusi bacarıq və vərdişlər valeologiya fənninin
daxili planda formalaşır. Lakin bu bacarıq və
vərdişlər yaxın fənlərə də keçə bilər.

Valeologiya inteqrativ elm sahəsinə aiddir.
Buraya tibb, biologiya, ekologiya, fəlsəfə,
psixologiya, pedaqogika, sosiologiya, ətraf
mühitin mühafizəsi, fiziki tərbiyə, gigiyena
və s. elmlər daxildir. Valeologiya  bu elmlərin
qovşağında yaranan və formalaşan geniş elm
sahəsidir. Valeologiya 3 məfhumu: təbiət, cə-
miyyət  və insanı öyrənir. Bu elmlərin inteq-
rasiyasının təmin olunmasına, mühafizə edil-
məsinə və möhkəmlənməsinə xidmət edir.

Valeologiya yeni fənlərarası elmi istiqamət
kimi təşəkkıl tapmış və inkişaf etmişdir. Bu
fənn cəmiyyətin müasir tələbatı və göstərilən
sosial-pedaqoji amillərlə şərtlənir. Müxtəlif bilik
sahələri birləşdirən bu inteqrativ elm sahəsi bir
tərəfdən fərdi və ictimai sağlamlıq (tibb biliklər),
digər tərəfdən  fərdi xüsusiyyət və sağlam həyat
tərzi(psixologiya) anlayışlarının bir sıra ümumi
aspektlərini dəqiqləşdirilmişdir.

İnsanın valeoloji sağlamlığına konstruktiv
yanaşma ilk dəfə sağlamlığın fənlərarası və
fəndaxili biliklərin formalaşmasının müasir
dövr üçün onun strategiyasını müəyyənləş-
dirməyə imkan vermişdir. Fənlərarası inteq-
rasiyanın kəsişmə məkanında yaranmış va-
leologiya yalnız mənbələrin zənginliyinə görə
deyil, həmdə elmi istiqaməti və tədqiqat üsul-
larının rəngarəngliyinə görə elmlərin kəsişmə
nöqtəsinə çevrilmişdir. 

Valeologiya insanların müəyyən dövrlərdə
onları əhatə edən müxtəlif elm sahələrinə
daxil olan biliklərin gerçəkliyinin sirlərini aç-
mağa köməklik edir. Yeni yaranan bu elm
sahəsi müxtəlif dövrlərdə sələflərinin ictimai
həyatın müxtəlif sahələrində topladığı interaktiv
biliklərə istinad verir. 

Valeologiya interaktiv bir elm sahəsi  kimi
orqanizmin fizioloji, bioloji, psixoloji və
insanın sosial mədəni həyat fəaliyyətində
daxili və xarici mühitin təsiri nəticəsində  sa-
bitliyini saxlayan elmlər kompleksidir. 

Bioloji valeologiyada  filogenezdə  insan
orqanizminin konkret həyat fəaliyyətinin qa-

nunauyğunluqlarını tədqiq edir, sağlamlığın
bioloji mahiyyətini açmaqla morfoloji amil-
lərinin bütün mənzərəsini yaradır.  

Tibbi valeologiyada qida mədəniyyəti tə-
ləblərinin sağlam həyat tərzini və sağlamlığının
təkmilləşməsində əhəmiyyət kəsb edən aşa-
ğıdakı biliklər daxil edilmişdir. Burada hər
bir insan rasional  qidaların prinsiplərini bilməli
və bədəninin normal çəkisini nizamlamağı
bacarmalıdır. Rasional qidalanma  cinsi, yaşı,
əməyin xüsusiyyəti və digər amillər nəzərə
alınmaqla insanların fizioloji  baxımdan  sə-
mərəli qida qəbul etməsini interaktiv əsaslarla
öyrənir. 

Qidalanmanın prinsiplərinə energetik ta-
razlığa (balansa) nail olunması, qida maddələri
arasında nisbətin düzgün müəyyən edilməsi
daxildir. Buraya həmçinin insan orqanizmində
bitki və heyvan məhsullarının (zülalı, yağı,
karbohidratları, vitaminləri) və mineral mad-
dələrin nisbətinin müəyyənləşdirilməsinə dair
mövzular daxil edilmişdir. Qidalanma rejimi
və sutka ərzində qidanın kaloriyalılığının bö-
lüşdürülməsi və qidalanma mədəniyyətinin
vacib aspektlərinə  dair biliklərin digər biliklərlə
əlaqəli öyrənilməsi daxil edilmişdir. 

Qida mədəniyyəti ilə əlaqədar qidalanma
rejimi, qidalanma stresslərinin orqanizmdə
yaratdığı fəsadlar, qida rejiminin sistematik
pozulması halları haqqında biliklər valeoloji
əsaslarla öyrənilməlidir. Orqanizmdə maddələr
mübadiləsinin, həzm orqanlarının xəstəliklərinin
qarşısının alınması ilə əlaqədar biliklərin və
digər biliklərlə münasibətdə interaktiv əsaslarla
öyrənilməlidir. 

Sosioloji valeologiya cəmiyyətin və onu
təşkil edən sosial sistemlərin inkişaf qanuna-
uyğunluqlarını öyrənir. Sosiologiya insanın
mühitdə sağlamlığının qorunub saxlanmasının
sosial aspektlərini və onun sosial amillərini
intereaktiv əsaslarla təbliğ edir.

Sosial valeologiyanın tədrisi prosesinə
sosial şərait və insanın sağlamlığı və sağlam
həyat tərzi haqda müxtəlif elmin sahələrində
mövcud olan biliklər interaktiv metodlarla
tədris olunur. Müasir insanın xəstəliyi onun
davranışı ilə də əlaqələndirilir. Ona görə də
valeologiyada sağlam  həyat  tərzinin  nizam-
lanması insan xəstəliklərinin profilaktikasının
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əsası kimidə nəzərdə tutulur.
Sağlam həyat tərzi insanın genetik mahiy-

yətini və onun müəyyən həyat fəaliyyəti şə-
raitinə uyğunlaşdırıldığı başa düşülür. Buraya
həm də ali sinir sisteminin fəaliyyəti, insanın
yaşadığı və məxsus olduğu sosial şərait aiddir.
Sağlam həyat tərzinə həmçinin insanın yaşı,
cinsi, ailə vəziyyəti,  peşəsi və ənənələri təsir
edən faktlardandır. Əmək şəraiti, maddi təminat,
məişət və ya sairə kimi problem məsələlər in-
sanın sağlam həyat tərzinə güclü təsir edən
amillər sırasındadır.

İnsanın şəxsi yaşama motivasiyası onun
sosial, fiziki və intellektual keyfiyyətinin insan
sağlamlığına təsiri nəzərə alınmalıdır. İnsan
yaşama müddətində öz həyat fəaliyyətinin və
sosial statusunun həm subyektidir və həm də
obyektidir. Ona görə də insanın özünün bioloji
və sosial əsası onun sağlam həyatında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.

İnsan sağlam həyat tərzinin səmərəliliyinə
nail olarsa nəticədə müsbət və səmərəli şəkildə
risk amillərinin təsirini aşağı salmış olur. Insan
həyatının daha sağlam və uzunömürlü olması
üçün əlverişli şərait yarada bilir. Beləliklə,
insan sağlamlığını və xoşbəxtliyini təmin edir
və müsbət qarşılıqlı münasibətlər yaratmış
olur. Belə şəraitdə insanın əhval-ruhiyyəsi
yüksəlir, şən əhvalı nəticəsində orqanızmin
yüksək iş qabiliyyəti güclənir, ziyanlı vərdiş-
lərdən imtina etməyə meyllər yaranır. 

Ekoloji valeologiyanın şərtlərindən ekoloji
amillər mövcuddur. İnsan müasir dövrün elmi-
texniki inkişafı nəticəsində müəyyən üstünlüklər
qazanmaqla xariqələr və möcüzələr yaratmışdır.
Bununla yanaşı insan antropogen dağıdıcı va-
sitəyə çevrilmişdir. 

Mövcud ətraf mühitin çiçəklənməsinin əsas
mənbələri sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat,
şəhərsalma və s. amillərdir. Bunun nəticəsində
dünyada çaylar, su anbarları, göllər, dənizlər
və gölməçələr, dənizlər və okeanlar çirklən-
dirilir. İnsan sağlamlığının təsir göstərən əsas
amillərdən biri çirklənmiş sulardan istifadənin
təsiri böyükdür. Xəstəliklərin əksəriyyəti insan
orqanizminə daxil olan çirklənmiş və xəstəlik
törədə bilən canlıların su vasitəsilə insan or-
qanizminə daxil olması nəticəsində baş verir. 

Respublikamızda ekoloji valeologiyanın

məqsədi Kür və Araz çaylarının və Xəzər də-
nizində suların antropogen təsiri nəticəsində
yaratdığı fəsadlardan və digər amillərdən insan
sağlamlığının qorunmasından ibarətdir.

İnsan orqanizminə təsir göstərən  əsas amil-
lərdən biri də bərk məişət tullantılarıdır. Buraya
respublikamızda 5 mln. kub/m həcmində olan
kağız, ağac, parça, şüşə, qara və əlvan metallar,
kənd təsərrüfatı tullantıları aiddir. Ekoloji va-
leologiya insan sağlamlığını qorumaq üçün
bərk məişət tullantılarından mühafizəsinin
əhəmiyyətinə dair biliklərin təbliğatını aparır.

Ekoloji valeologiya dünya və o cümlədən
torpaq fondunun çirklənməsinin fəsadları və
insan orqanizmini bu fəsadlardan qorunub
mühafizə edilməsinə dair biliklərin formalaş-
dırılasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buraya
həmçinin insan sağlamlığına kəskin təsir gös-
tərən radioaktiv çirklənmələrdə aiddir. Ekoloji
valeologiya insan orqanizminin mənfi sani-
tar-gigiyenik və epidemoloji təsirlərindən qo-
runması və mühafizəsi haqda biliklərin təbliğ
edilməsində xüsusi rolu vardır. 

Ətraf mühitin  valeologiyası respublikanın
müxtəlif bölgələri üzrə təbii iqlim şəraitinin
və insanı əhatə edən xarici mühitin və müxtəlif
fəsil dəyişkənliklərində insan və təbiətin qar-
şılıqlı münasibətlərinin adaptasiya və onların
sağlam həyat tərzinin təmin olunmasını müəy-
yənləşdirir.

Fəlsəfə elmi ilə valeologiyanın qarşılıqlı
münasibətləri insan təfəkkürünün tabe olduğu
ümumi qanunauyğunluqlar haqqında elm, dər-
ketmə prosesidir. Fəlsəfə əsasən təbiət və cə-
miyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını müəy-
yənləşdirdiyi üçün insan sağlamlığı mövzusu
ilə sıx əlaqədədir. Fəlsəfə ictimai şüuru for-
malaşdıranlardan biri kimi, son nəticədə cə-
miyyətin iqtisadi münasibətləri ilə müəyyən
edilir. Valeoloji fəlsəfi münasibətlərdə insan
həm obyekt və subyekt kimi sağlamlığının
mühafizəsində xüsusi rol oynayır. 

Psixoloji valeologiyada əsas məqsədi insanın
sağlamlığını alkoqol, narkotik və tütün məlu-
matlarından mühafizə etmək üçün qabaqlayıcı
profilaktiki maarifləndirici təbliğatın aparılması,
ən vacib biliklərin verilməsi, onların fəsadlarına
dair cəmiyyətdə elmi əsaslarla təbliğatın apa-
rılmasından ibarətdir. Buraya həmçinin insanın
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sağlamlığına təsir göstərən digər amillərdən
qorunmasına dair qarşılıqlı münasibətlərin xü-
susiyyətlərini təbliğ edir. Burada həmçinin
psixi proseslərin (duyğu, qavrayış, təxəyyül,
emosiya  və sairə) insanın fəaliyyətinin psixi
xüsusiyyətlərini (psixi davranışı, rəftarı, əsəbi
gərginliyi) onun psixi inkişafının qanunauy-
ğunluqlarının müxtəlif həyat şəraitində psixi
vəziyyətini və psixi sağlamlığının təmin olun-
masının yol və vasitələrini araşdırılır.

Pedaqoji valeologiya insanın fərdi sağlamlığı
haqqında valeoloji tərbiyə və təhsilin məqsəd,
vəzifə, metod və texnologiyalarını araşdırır,
onun sağlam həyat tərzinə adaptasiyasının sə-
mərəli yol və vasitələrini işləyib hazırlayır.

Fiziki tərbiyənin və fiziki mədəniyyətin
valeologiyasını şərtləndirən müxtəlif amillər
mövcuddur. Buraya idmanla məşğul olan
zaman insan orqanizmin sağlamlığını mühafizə
edən amillər aiddir. Fiziki tərbiyə ilə əlaqədar
olaraq ətraf aləmin insan orqanizmin sağlam-
lığına təsir göstərə bilən amillər və insanın
özünü ondan mühafizə etməsinin xüsusiyyətləri
açıqlanır.

Fiziki tərbiyə prosesində yol verilmiş nöq-
sanlar nəticəsində insanın daxili və xarici or-
qanların funksiyasında baş verəcək xüsusiy-
yətləri və onların qarşısının alınması üçün
valeoloji birliklər təbliğ edilir.

Bədən tərbiyəsi və fiziki mədəniyyətin va-
leologiyası insanın fiziki hazırlığının təmin
edilməsinin təkmilləşdirilməsi yollarını müəy-
yənləşdirir 

Mədəniyyətşünaslığın valeologiyası mə-
dəniyyətin insanın kulturoloji hazırlığının
əsaslarının xüsusiyyətlərini və yollarını müəy-

yənləşdirir. Mədəniyyətin mühüm hissəsi olan
valeoloji mədəniyyət insan sağlamlığında əhə-
miyyəti böyükdür və ona nail olmağın yollarını
göstərir.
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Annotasiya. Məqalədə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
aparılan “Ətraf aləmlə tanışlıq” üzrə məşğələ barədə bəhs olunur.
Ətraf aləmlə tanışlığın “Ağaclar” mövzusundakı məşğələ üçün
müəyyənləşmiş standartların reallaşmasında əyani vasitələrin
roluna dair məlumatlar verilmişdir. Mövzuya dair inkişaf sahələri,
məzmun standartı və alt standartlar haqqında bilgilər qeyd olun-
muşdur. Tərbiyəçinin məşğələ zamanı istifadə etməli olduğu əyani
vasitələrə aid biliklər də göstərilmişdir. Bu əyani vasitələrlə həyata
keçirilən tədris prosesinin şagirdlərin yaddaşına təsiri barədə mə-
lumatlar verilmişdir. Məqalədə vacib olan tərbiyə haqqında biliklər
də verilmişdir. 

The role of visual aids in the implementation
of standards during the teaching of "Trees" in
preschool education

Abstract.  The article discusses the "Introduction to the environment"
training conducted in preschools.  It provides information on the
role of visual aids in the implementation ofcertain standards of
classes on the topic "Trees". It presents  Information on development
areas, content standards and sub-standards on the topic.  It also in-
dicates knowledge of the visual aids that the educator should use
during the training. The article gives information on the influence
of these visual aids on the memory of schoolchildren.The article
indicates the necessary knowledge of education.

Роль наглядных пособий в реализации стандар-
товпри обучении теме «Деревья» в дошкольных
образовательных учреждениях

Aннотация. В статье рассказывается о занятии по “Ознаком-
лению с окружающим миром”, которое проводится в до-
школьных образовательных учреждениях. Приведены сведения
о роли наглядных пособий в реализации норм, установленных
для занятия по ознакомлению с окружающим миром на тему
«Деревья». Были отмечены знания по предмету о областях
разработки, стандарте содержания и подстандартах. Также
указываются знания, относящиеся к наглядным пособиям,
которые должен использовать воспитатель во время занятий.
Приведены данные о влиянии учебного процесса, осуществ-
ляемого этими наглядными средствами, на память учащихся.
В статье также приводятся важные сведения о воспитании.
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Məktəbəqədər müəssisələrdə tədris olunan
fənlərdən biri də “Ətraf aləmlə tanışlıq”dır.
Böyük qruplarda ətraf aləmlə tanışlıq məşğə-
lələrinin mövzularından biri də “Ağaclar”
haq qındadır. Bu məşğələnin aparılması üçün
aşağıdakı inkişaf sahəsi, məzmun və alt stan-
dartlar müəyyənləşdirilmişdir:

Məzmun xətti – İdrakın inkişafı 
Məzmun standartı -“2.1.- Nitqi dinləyib

anlayır, rabitəli danışır və nitq etiketlərindən
istifadə edir”. 

Alt standartlar:
2.1.2. – Danışığında 2-4 sözdən ibarət sadə

cümlələrdən istifadə edir
2.1.5 – Əlamət, keyfiyyət hiss bildirən söz-

lərdən istifadə edir
Məzmun standartı - 2.3. – Əşya və hadisələr

haqqında ilkin təsəvvürə malik olur və anla-
yışları izah edir

Alt standartlar:
2.3.1. – Özü, başqaları və ətraf aləm haq-

qında fikirlərini ifadə edir
2.3.3. – Canlı və cansız aləmin obyektlərini

(insan, heyvan, quş, bitki, qum, daş, torpaq,
işıq) əlamətinə görə fərqləndirir

İnteqrasiya üçün aşağıdakı alt standartlar
müəyyənləşdirilir:

1.3.3. – Əşyalardan (karandaş, fırça, qayçı,
təbaşir, rəngli boya, mozaika, top, oyuncaqlar,
plastilin, gil, quraşdırma materialları) istifadə
edir; 

2.1.1.– Dinləyib - anladığını verdiyi sual
və cavablarla nümayiş etdirir.

Məşğələ zamanı istifadə olunacaq resurs
olaraq bitkilərə aid rəngli boyama, rəngli ka-
randaşlar, pozan, rəngli boyalar, fırça, təbaşir,
qayçı, rəngli kağızlar, plastilin, bitkilərə aid
şəkillər, model, mulyaj, albom müəyyənləş-
dirilir.

Məşğələnin ilkin – motivasiya mərhələsi
möv cud biliklərin səsləndirilməsi və marağın
ya radılması mərhələsidir. Bu mərhələdə tərbi -
yəçi motivasiya yaradarkən uşaqların idrakı
baca rıqlarını oyadır. Düzgün qoyulmuş motiva -
siya uşaqda fəallıq yaradan səbəbdir [1, s.55].
Bu baxımdan tərbiyəçi uşaqlara əlləri ilə bu-
runlarını tutmalarını tapşırır. Sonra onlara nə
hiss etdiklərini soruşur. Təbii ki, uşaqlar bu
halda tənəffüs edə bilmədiklərini söyləyəcək.

Sonra tərbiyəçi mövzu haqqında təsəvvürləri
öyrənmək üçün uşaqların diqqətini lövhədən
asılmış şəkillərə (ağac, kol və ot bitkilərinin
şəkilləri) yönəldərək aşağıdakı suallarla mü-
raciət edir:

Uşaqlar, şəkildəki bitkiləri görmüsünüzmü?
Sizcə, bu bitkilərin fərqi nədədir?
Uşaqlar, bu bitkilərdən hansı daha böyükdür?
Ağacların faydası haqda nə bilirsiz?
Suallara dair uşaqların fərziyələri dinlənilir. 
Sonra tərbiyəçi məşğələnin ikinci - dərketmə

mər hələsinə keçir. Bu mərhələ yeni bilik və
ba  carıqların tədqiq edilərək fəal şəkildə öyrənil -
mə si mərhələsidir. Bu mərhələdə tərbiyəçi
möv   zu ya aid geniş və ətraflı məlumatlar verir.

Bitkilərin 3 forması olur: ağac, kol və ot.
Ağacların bir və yoğun gövdəsi olur. Ağaclar
göv dəsinin yuxarısından budaqlanır. Ağacların
çox lu növləri olur. Parklarda becərilən dekorativ,
me şələrdə bitən meşə, əkin sahələrində, bağlar -
da isə insanların becərdikləri mədəni ağaclar
olur. Tərbiyəçi bu məlumatları ağaclara aid
şə kil ləri və modelləri nümayiş etdirməklə ve -
rir. Sonra tərbiyəçi meyvə mulyajlarını nümayiş
etdirərək bunların hansı ağacın meyvəsi olduğu
haqda bilgilər verir. Tərbiyəçi ağacların faydası
haqda danışarkən nə üçün meşələri “planetin
ağciyərləri” adlandırıldığını da qeyd edir. 

Təlimlə tərbiyə vəhdət təşkil edir. Tərbiyəçi
tə lim prosesində mövzuya uyğun tərbiyəni də
aşılamalıdır. Bu baxımdan “Ağaclar” haqqında
məş ğələni apararkən sağlamlıq, ekoloji, estetik
tər biyəni aşılamaq olar. Ekoloji və estetik tər -
bi  yəni aşılayarkən tərbiyəçi aşağıdakı bilikləri
ve rir:

Ağaclar fotosintez prosesini həyata keçir-
məklə havanı oksigen qazı ilə zənginləşdirir.
Oksigen qazı da təmiz hava deməkdir. Ağci-
yərlərimizin sağlam olması üçün təmiz hava
qəbul etməliyik. Meyvə ağaclarından orqa-
nizmimizin sağlamlığında rol oynayan bol vi-
taminli meyvələr dəririk. Buna görə ağaclara
qulluq etməliyik. Onu vaxtında suvarmalıyıq.
Payız və yaz aylarında yeni ağaclar əkməliyik.
Parklarda bitən dekorativ ağaclar bizim əh-
val-ruhiyyəmizə müsbət təsir edir. Ona görə
də ağacları qırmamalıyıq. Ağaclar da ona olan
münasibəti hiss edir. Çünki onlar da canlıdır,
böyüyür, inkişaf edir, tənəffüs edir. 

Afaq Əliyeva, Nigar İsrafilova

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində “Ağaclar” mövzusunun
tədrisi zamanı standartların reallaşmasında əyani vasitələrin rolu
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Məşğələnin növbəti – düşünmə mərhələsi
uşaqların qazanılmış bilik və bacarıqlarının
tətbiq edildiyi mərhələdir. Bu mərhələdə uşaq-
ların bilik və bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi
üçün praktik tapşırıqlar verilir. Tərbiyəçi iş
forması olaraq qruplarla işi seçmişsə, uşaqları
qruplara bölür. Qruplara yerinə yetirmək üçün
tapşırıqlar verir:

I qrup: Meyvə ağacları
II qrup: Meşə ağacları
III qrup: Dekorativ ağaclar
Tərbiyəçi bu tapşırıqları verərkən uşaqların

marağına uyğun şəkildə yerinə yetirmələrini
də nəzərə alır. Belə ki, tərbiyəçi istəyə görə
rəngli boyalarla, rəngli karandaşlarla, plastilinlə,
rəngli kağızlardan istifadə etməklə tapşırığı
yerinə yetirməyi tapşırır. Uşaqlar tapşırıqları
yerinə yetirərkən tərbiyəçi istiqamət verə bilər
və kömək edə bilər.

Məşğələnin sonuncu – Nəticə və ümumi-
ləşdirmə mərhələsi təqdimatların dinlənilib,
nəticə çıxarıldığı mərhələdir. Bu məqsədlə

tərbiyəçi uşaqların təqdimatlarına baxıb, nəticə
çıxarır. Onların təqdimatlarının düzgün yönləri
alqışlanır, yanlış yönləri haqda tərbiyəçi isti-
qamət verir. 

Məşğələnin sonunda tərbiyəçi uşaqları müx-
təlif smayklar, stikerlərdən istifadə etməklə
bilik və bacarıqlarını dəyərləndirir.  

Tərbiyəçi qiymətləndirməni aşağıdakı meyar -
lar üzrə apararsa, daha da məqsədəuyğun olar:

Məşğələ zamanı istifadə olunan resurslar
uşaqların qazandıqları biliyin yaddaşda necə
həkk olunmaları baxımından mühüm rol oy-
nayan amildir. Belə ki, uşaqların şəkillər va-
sitəsilə aldığı biliklərin dərin yadda qalması
obrazlı yaddaş vasitəsilə həyata keçir. Obrazlı
yaddaşın mühüm komponentlərindən biri
görmə analizatorudur ki, bu da bağça yaşlı
uşaqların öyrədilən məlumatları dərketmə pro-
sesində önəmli funksiyaya malik olduğunu
göstərir. 

Qruplar Bilikləri 
mənimsəmək

Dinləmə bacarığı Əməkdaşlıq Ətrafdakılara hörmət

I qrup

II qrup

III qrup
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Annotasiya. Məqalədə polimer kompozisiya materialları mövzusunun
tədrisi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Qeyd olunur ki,kompozisiyaların
tərkibinə polimerlərdən və ya oliqomerlərdən başqa bərkidicilər, aktiv-
ləşdiricilər, stablizatorlar, sürətləndiricilər, antioksidantlar və s. kimi
maddələr daxil edilir ki, bu maddələrdən hər biri də kompozisiyanın fi-
ziki-kimyəvi, fiziki-mexaniki, dielektrik xassələrinin dəyişilməsinə səbəb
olur. Bunlar əsasında yeni xassəyə malik materiallar alınır. Məqalədə bu
dəyişilmələrin səbəbinin tədrisi metodikası aydınlaşdırılmışdır. Məqalədə
həmçinin izah edilmişdir ki, polimer kompozisiyaların əsas komponentləri
aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir. Komponentlər polimerdə kifayət
qədər disperslənərək birincili kompozisiya əmələ gətirməlidir. İstifadə
olunan komponentlərin əsas göstəriciləri saxlanma müddətində, emal
prosesində və istismar zamanı dəyişməməlidir. Ekoloji cəhətdən təmiz
və insan orqanizmi üçün zərərsiz olmalıdır.

“Polymer composition materials: strengtheners,
activators and stabilizers”

Abstract. The article investigates the teaching of polymer composite
materials. The article notes that in addition to polymers or oligomers,
the compositions contain hardeners, activators, stabilizers, accelerators,
antioxidants, etc. and each of these substances causes changes the
physicochemical, physico-mechanical and dielectric properties of the
composition. So, materials with new properties are obtained. The article
clarifies the methodology of teaching the reasons for these changes. The
article also explains that the main components of polymer compositions
must meet the following requirements: The components must be
sufficiently dispersed in the polymer to form a primary composition.
The main parameters of the components  should not change during
storage, processing and operation. It must be environmentally pure and
harmless to the human body.

К преподаванию темы «Полимерные компози-
ционные материалы:отвердители, активаторы и
стабилизаторы»

Aннотация. Статья посвящена некоторым вопросам преподавания
темы полимерных композиционных материалов. В ней подчерки-
вается, что помимо полимеров или олигомеров, композиции включают
такие вещества как отвердители, активаторы, стабилизаторы, уско-
рители, антиоксиданты и т. д, каждое из этих веществ вызывает из-
менения физических, химических, физико-механических и диэлек-
трических свойств композиции. На их основе получвются материалы
с новыми свойствами. В статье уточнена методика обучения этих
изменений.В статье также поясняется, что основные компоненты
полимерных  композиций должны соответствовать следующим тре-
бованиям. Компоненты должны быть достаточно дисперчированы
в полимере для образования первичной композиции. Сохранение
основных параметров используемых компонентов, не должны из-
меняться со временем, во время обработки и во время эксплуатации.
Он должень быть экологически чистым и безвредным для челове-
ческого организма.
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Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi təhsil sa-

həsində də islahatlar aparılır. Çoxpilləli təhsil sisteminə keçmək bu islahatın ana xəttidir. Bun-

dan əlavə ali və orta məktəbdə milli ruhda və ana dilində yeni dərsliklərin və vəsaitlərin yazıl-

ması bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu sahədə son illərdə xeyli işlər görülmüş, o 

cümlədən kimyanın müxtəlif sahələrinə aid xeyli sayda ədəbiyyat nəşr edilmişdir. 

Pedaqoji yönümlü universitetlərin “Kimya müəllimliyi” ixtisaslarında “Yüksəkmolekul-

lu birləşmələr kimyası” tədris olunur. Dərslikdə polimer kompozisiya materiallarının alınma-

sında bərkidicilərin, aktivləşdiricilərin, stablizatorlar və s. kimi inqredientlərin əhəmiyyəti 

haqqında məlumat verilmir. Fikrimizcə, hər hansı materialın izahında mövzu üçün mühüm 

olan əlavə məlumatların öyrədilməsi öyrənmə prosesini asanlaşdırır və materialın uzunmüd-

dətli yadda saxlanmasını təmin edir. Bu mənada polimer kompozisiya materiallarının izahında 

aşağıdakı məlumatın tələbələrə verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. 

Müxtəlif polimerlərdən və ya oliqomerlərdən plastik kütlələr – örtük, lak-boya, yapış-

qan, suspenziyada və emulsiyada tökmə kompaundları hazırlamaq olar. Bu məmulatların ha-

zırlanmasında müxtəlif tərkibli kompozisiyalardan istifadə olunur. 

Kompozisiyaların tərkibinə polimerdən və ya oliqomerdən başqa həlledicilər, bərkidici-

lər, stablizatorlar, plastifikatorlar, piqmentlər, antipirenlər, sürətləndiricilər, antioksidantlar, 

antistatiklər, məsaməəmələgətiricilər, antimikroplar və s. kimi inqredientlər daxildir. Kimpo-

zisiyaların hazırlanması üsulları əsasən əlaqələndiricilərin (oliqomerin və ya polimerlərin), 

doldurucuların, bərkidicilərin və s. komponentlərin təbiətinə görə bir-birindən fərqlənir. Kom-

pozisiyanın tərkibinə daxil edilən hər bir komponent onun fiziki-kimyəvi, fiziki-mexaniki, di-

elektrik və s. göstəricilərinin dəyişməsinə səbəb olur. Kompozisiya materialı hazırlanarkən 

polimer məhlullarından istifadə olunduqda kompozisiya nisbətən asan başa gəlir. Bərk halın-

da olan polimerdən kompozisiya hazırlamaq prosesi nisbətən mürəkkəbdir. Bu zaman müxtə-

lif emal üsullarından, məsələn, qarışdırma, tökmə, formalaşdırma üsullarından istifadə olunur. 

Polimerlərin emalını asanlaşdırmaq və onlar əsasında hazırlanan məmulatların istismar 

xassələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə əlavə edilən inqredientlərin miqdarı polimerə (və ya 

oliqomerə) uyğun olaraq 0,1-70%-ə qədər olan bir intervalda dəyişə bilər. 

Polimer kompozisiyalarının əsas komponentləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

1. Komponentlər (inqredientlər) polimerdə və ya oliqomerdə kifayət qədər disperslənə-

rək bircinsli kompozisiya əmələ gətirməlidirlər; 

2. İstifadə olunan komponentlərin əsas göstəriciləri saxlanma müddətində, emal prose-

sində və istismar zamanı dəyişməməlidir; 

3. Ekoloji cəhətdən təmiz və insan orqanizmi üçün zəhərsiz olmalıdır. 

Polimerə əlavə edilən komponentlər onun ilkin fiziki-mexaniki (sıxlığına, istiliyi keçir-

mə qabiliyyətinə, dielektrik və s.) göstəricilərinin dəyişməsinə səbəb olur. 

Məsələn, polimerə məsaməəmələgətirici komponent əlavə etdikdə materialın sıxlılğı 

məsamələrin əmələ gəlməsi nəticəsində nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Elektrik keçirici dol-

durucu (tozşəkilli metallar, qrafit, duda) əlavə etdikdə polimer kompozisiyası elektrikkeçirici 

göstəricilərə malik olur. Məqsədli kompozisiyanın fiziki-mexaniki göstəriciləri uyğun olaraq 

kompozisiyanın tərkibi, polimerin göstəricilərindən və əlavə olunan komponentlərlə qarışma 

qabiliyyətindən asılıdır. Polimerlər adi şəraitdə toz, dənəvər, bərk, elastiki, məhlul, özlüaxıcı, 

emulsiya və suspenziya halında ola bilər. Polimerlərə komponentlərin əlavə edilməsi zamanı 

polimerin məhlul, emulsiya, suspenziya halında olması qarışma prosesinin yaxşı getməsinə 

səbəb olur. Toz halında olan polimerlərin müxtəlif komponentlərlə qarışdırılması üçün nisbə-

tən çətin texnologiyaların tətbiqi tələb olunur. Bir çox özlüaxıcı və ya bərk halında olan oliqo-

merdən əlaqələndirici kimi istifadə etdikdə onların uyğun həlledicidə qatı məhlullarından isti-

fadə olunur [1-4]. 

Bərkidicilər haqqında məlumat vermək məqsədi ilə müəllim izah edir ki, xətvari qurulu-

şu polimerləri üç ölçülü quruluşlu polimerə çevirmək üçün istifadə olunan, müxtəlif təsir me-

xanizminə malik olan birləşmələrdir. Bərkidici iştirakı ilə gedən molekullararası reaksiyalarda 

(bərkimə reaksiyalarında) əvvəlcə eninə kimyəvi rabitələr əmələ gəlir və nəticədə polimer və  



Mirnazim Seyidov, Akif Əliyev 

“Polimer kompozisiya materialları: bərkidicilər, 
 aktivləşdiricilər və stablizatorlar” mövzusunun tədrisinə dair                                 

93 

 

 

ya oliqomer torvari faza quruluşuna çevrilir, polimerin möhkəmlik və digər göstəriciləri yax-

şılaşır. Bu tip molekullararası reaksiyalar makromolekulların eninə birləşməsilə nəticələndiyi 

üçün tikilmə reaksiyaları da adlandırmaq olar. Tikilmə reaksiyaları həm polimerlərin sintezi, 

həm də xətti polimerlərin emalı zamanı gedə bilər. Tikilmə reaksiyalarının getməsi üçün isti-

fadə olunan “tikici” agentləri şərti olaraq bərkidici və ya vulkanlaşdırıcı (kauçuklar üçün) 

agentdə adlandırılır. 

Polimerlərin sintezi zamanı tikilmə reaksiyalarının getməsi əksər hallarda arzu olun-

mazdır, çünki bu zaman həll olmayan və əriməyən kütlə alınır ki, onu da reaktordan çıxarmaq 

çətin olur. 

Texnoloji prosesin aparılmasında əmələ gələn çətinliklərin qarşısını almaq məqsədi ilə 

sənaye miqyasında əvvəlcə xətti quruluşlu polimer alınır və emal zamanı bərkidilir (tikilir). 

Bərkidici 100 k.h. polimerə 2-5 k.h. miqdarında götürülür. Bərkidici kimi istifadə olunan 

turşu aldehidləri, amidlər və digər birləşmələr makromolekulun xətti quruluşuna təsir edib 

torşəkilli əlaqələr əmələ gətirərək makromolekulların tikilməsinə səbəb olur. 

Rezol tipli fenol-formaldehid oliqomerinə turşu (H2SO4, HCl, H3PO4 və s.) əlavə etdik-

də onu bərkitmək olur. Lakin novolak tipli fenol-formaldehid oliqomerinə urotropin (heksa-

metilentetraamin) əlavə etdikdə əvvəlcə rezol tipli oliqomerə çevrilir və qızdıqdıqdan sonra 

bərkiyir. Rezol tipli oliqomerlər temperaturun təsirindən rezitola, sonra isə rezitə çevrilir. Re-

zit formasında olan oliqomer heç bir həlledicidə həll olmur və ərimir. Rezol tipli oliqomerlər 

qızdırıldıqda para vəziyyətində olan CH2OH qrupları hesabına tikilmə reaksiyası gedir və fəza 

toru əmələ gəlir: 

 
Bərkidici kimi modifikasiya olunmamış alifatik poliaminlərdən, aromatik poliaminlər-

dən, polizosianatlardan, fenol-formaldehid oliqomerindən, üçlü aminlərdən, imidazollardan, 

disianamiddən və s. geniş istifadə olunur. Göstərilən birləşmələrin iştirakı ilə gedən bərkimə 

prosesinə kimyəvi bərkimə də deyilir. 

Polivinil spirtini az miqdarda sulfat tirşusu ilə qızdırdiqda tikilmə ilə yanaşı əsas zəncir-

də doymamış rabitə də əmələ gəlir: 

 
Polivinil spirtinə formaldehidlə təsir etdikdə fəza quruluşlu polimer alınır: 
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Aşağı temperaturda epoksid oliqomerini bərkitmək üçün 2,4,6-tris-(dimetilaminometil) 

– fenoldan (Alkofen DMA) istifadə olunur: 

 

Epoksid oliqomeri ilə fenol-formaldehid oliqomerinin qarışığı asanlıqla bərkiyir: 

 

 
Fenol formaldehid oliqomeri ilə epoksid oliqomerinin nisbəti 80:20 və ya 70:30 götürü-

lür. Bərkimə 150℃ -də 10-15 dəqiqə müddətində başa çatır. Bu zaman istifadə olunan bərki-

dicinin miqdarı aşağıdakı formula ilə hesablanır: 

                                   x = 
𝐸(

𝑀

𝑛
)

43
 ∙ k 

E – epoksid qruplarının miqdarı; 

M – həlledicinin molekul kütləsi; 

n – bərkidicidə olan hidrogen atomlarının sayı; 

43 – epoksid qrupunun molekul kütləsi 

k = 1,2-1,4 əmsaldır. 

Epoksid oliqomerinin bərkiməsi epoksid qrupları ilə reaksiyaya girə bilən iki və daha 

çox funksional qrupu olan birləşmələrlə (çoxəsaslı turşular, onların anhidridləri, aminlər) 

qarşılıqlı təsirdən də baş verir. 

Bərkimə prosesi zamanı polifunksional oliqomerlərin bərkidici ilə qarşılıqlı təsirindən 

çevrilmə dərəcəsi, həm ilkin maddələrin nisbətindən, həm də əmələ gələn zəncirin şaxələnmə 

dərəcəsindən asılıdır. Polimerin faza torunun formalaşması bərkimənin başlanğıc anında, yəni 

gel əmələ gələnə kimi müəyyən olunmuş qanunauyğunluqlarla baş verir. Polimerlər və ya oli-

qomerlər əsasında plastik kütlələr, lak-boya örtükləri, rezin və izolyasiyaedicilər hazırlayan 

zaman da bərkidicilərdən geniş istifadə olunur. 

Rezin sənayesində vulkanlaşma prosesi vulkanlaşdırıcı agentlərin iştirakı ilə aparılır. Bu 

agentlərdə kükürd və onun birləşmələri, üzvi epoksidlər, metal oksidləri, diaminlər, diizosi-

anatlar, alkil-fenol-formaldehid oliqomerləri və s. aiddir. Vulkanlaşdırıcı agent kimi istifadə 

olunan kükürd kauçukun makromolekulları arasında eninə polisulfid rabitələrinin yaranması-

na səbəb olur: 
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Vulkanlaşma zamanı kauçuka birləşmiş kükürdün kauçukun kütləsinə görə miqdarı 

vulkanlaşma əmsalı adlanır. Kükürdün miqdarı 0,5-5,0% intervalında olduqda yumuşaq, 30-

50% olduqda bərk və 50%-dən çox olduqda ebonit adlanır. 

Aktivləşdiricilər haqqında məlumat vermək məqsədi ilə müəllim izah etməlidir ki, sü-

rətləndiricilərin təsirini gücləndirən, onların aktivliyini artıran qeyri-üzvi və üzvi birləşmələr-

dir. Aktivləşdiricilərin seçilməsi polimerdən, oliqomerdən, elastomerdən və prosesdə istifadə 

olunan sürətləndiricinin növündən asılıdır. 

Qeyri-üzvi aktivləşdiricilərlə metal oksidlərini (ZnO, MgO, PbO, CaO, CdO) və 

MgCO3, Cu(OH)2 misal göstərmək olar. 

Üzvi aktivləşdiricilərdən yağ turşularını (stearin, laurin), zəif aminləri və onların 

duzlarını, çox atomlu spirtləri, aminospirtləri və s. göstərmək olar. 

Polimerlər, oliqomerlər və ya elastomerlər əsasında müəyyən kompozisiya materialı ha-

zırlayarkən üzvi sürətləndiricilərin effektli olması üçün onlara qeyri-üzvi və ya üzvi aktiv-

ləşdiricilər də əlavə edilir. Aktivləşdiricilərin iştirakı ilə emal prosesi zamanı makromolekullar 

arasında əlavə əlaqələrin sayı artır və kompozisiyanın fiziki-mexaniki göstəriciləri yaxşılaşır. 

Rezin sənayesində də vulkanlaşma prosesində kauçuk makromolekulunun tikilmə dərə-

cəsini artırmaq, rezinin mexaniki (dartılmada möhkəmliyini, qırılma müqavimətini və s.) gös-

təricilərini yaxşılaşdırmaq üçün aktivləşdiricilərdən istifadə olunur. Rezin sənayesində ən çox 

aktivliyə malik olan aktivləşdirici xloroksildir. Onun ərimə temperaturu 110℃-dir. Xloroksil 

vulkanlaşma torunda əlaqələrin çoxalmasına səbəb olur. 

│      │ 

― C ― C ― 

│       │ 

Son zamanlar rezin qarışığına bir neçə aktivləşdiricinin qarışığı əlavə olunur ki, bu da 

qarışıqda sürətləndiricidən daha tez əriyir və kükürdlə sürətləndiricinin qarşılıqlı təsir qüvvə-

sini artırır. Bu isə metal oksidləri (R-S-S-R) və polisulfid birləşmələrinin əmələ gəlməsinə sə-

bəb olur. 

Stablizatorların polimer kompozisiya materiallarının alınmasındakı funksiyasını izah 

etmək məqsədi ilə müəllim aydınlaşdırmalıdır ki, polimerlərin, oliqomerlərin, elastomerlərin 

və ya onlar əsasında hazırlanan kompozisiya materiallarının istismarı və saxlanılması zamanı 

onların fiziki-mexaniki göstəricilərinin pisləşməsinin qarşısını alan birləşmələridir. Müəyyən 

vaxt keçdikdən sonra polimer kompozisiyasının istismar göstəricilərinin dönməz olaraq 

dəyişməsi onun köhnəlməsi (“qocalması”) adlanır. Köhnəlməyə ilk növbədə təsir edən amil 

havanın oksigenidir. Oksigenin iştirakı ilə müxtəlif amillərin (temperatur, təzyiq, işıq, ionlaş-

dırıcı şüalar və s.) onlara təsiri nəticəsində oksidləşmə, destruksiya bəzi hallarda isə ar-

zuolunmaz tikilmə reaksiyaları baş verir, polimerin və ya kompozisiya materialının fiziki-

mexaniki və istismar göstəricilərinin pisləşməsinə səbəb olur. Belə halların baş verməməsi 

üçün kompozisiyaya stablizator əlavə olunur. Stablizator kimi müxtəlif birləşmələrdən istifa-

də edilir. Məsələn, fenil-2- naftilamin (Neazon A): 
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Sarı rəngli, kristal tozdur, ərimə temperaturu isə 62℃-dir. Benzolda, xloroformda, etil 

spirtində yaxşı həll olur. Suda həll olmuş müxtəlif sintetik kauçuklar (butadien, butadien-

stirol, butadien-metilstirol, izopren və s.) əsasında hazırlanan kompozisiya materiallarının 

(rezin məmulatlarının) və polietilenin stabilləşdirilməsində istifadə olunur. 

Fenil – β – naftilamin (Neazon D): 

 
Ağ rəngli, toz halında olan üzvi birləşmədir. Ərimə temperaturu 108℃, qaynama 

temperaturu isə 395,5℃-dir. 

Benzolda, etil spirtində, efirdə, asetonda yaxşı həll olur, suda həll olmur. 

Təbii sintetik kauçuklar əsasında hazırlanan kompozisiya materiallarının, rezin məmu-

latlarının, polietilenin və poliizobutilenin stabilləşməsində istifadə olunur. 

Poliolefinlərin köhnəlməsi oksigenin təsirindən onlardan aşağı molekullu məhsulların 

ayrılması ilə müşahidə olunur. Yüksək temperaturda oksidləşmə-destruksiya və tikilmə reak-

siyalarının baş verməsi onların mexaniki və dielektrik göstəricilərinin kəskin aşağı düşməsinə 

səbəb olur. Poliolefinlərdən polipropilen asanlıqla destruksiyaya uğrayır. Atmosfer  şəraitində 

poliolefinlərin köhnəlməsinə səbəb günəş şüalarının təsiridir. Günəş şüalarının təsirini zə-

iflətmək üçün benzofnonlardan geniş istifadə olunur. Aminli birləşmələr poliolefinlərin termi-

ki destruksiyasının qarşısını alır. 

Polivinilxlorid əsasında hazırlanan kompozisiya materialları termiki cəhətdən davamsız 

olduğundan (emal və istismar zamanı polivinilxloriddən hidrogen xlorid ayrılır) onun stabil-

ləşdirilməsi praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, proses zamanı ayrılan hidrogen xlorid 

katalitik təsir göstərir. Ona görə də hidrogen xlorid barium, kalsium, qurğuşun və s. ste-

aratlarla neytrallaşdırılır. 

(C17H35COO)2Ba + HCl → C17H35C OOH + C17H35COOBaCl 

Stearin turşusu xlorid turşusundan xeyli zəif olduğu üçün dehidroxlorlaşma reaksiyasını 

sürətləndirmir. 

Müxtəlif markalarda buraxılan diafenlərin tərkib və təbiətləri müxtəlifdir. Onlar, əsasən, 

rezin sənayesində polipropilenin, poliamidlərin, pentaplastın, poliasetaldehidin stabilləşmə-

sində istifadə olunur. 

Stabilləşdiricilər kompozisiyaya, əsasən, 0,1-2% intervalında əlavə olunur. 
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Annotasiya. Məqalə tənəyin vegetativ üsulla artırılması mövzusunun
tədrisinin bəzi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Burada üzümçülüyün in-
kişafında tənəklərin bu üsulla artırılmasının aktuallığı qeyd olunur.
Göstərilir ki, üzümçülükdə çubuqla (qələmlə) çoxaltma qədimdən ən
geniş yayılmış üsullardan olmuşdur. Çoxaltma üçün adətən yaşıl və
birillik zoğlardan istifadə olunur. Çoxaltmada müxtəlif uzunluqda olan
qələmlərdən istifadə edilir. Yaxşı aqrotexniki tədbirlər tətbiq olunduqda
qələmlər 95-97% bitiş verir. Üzümlüklərdə basmanın aşağıdakı növləri
geniş tətbiq edilir: adi basma, yaşıl basma, kolla basma (katavlak), Çin
basması, tərsinə basma və ikitərəfli qidalandırma.

Teaching of the topic of grapevine proliferation
by vegetative method
Abstract. The article is dedicated to some issues of the teaching the topic
of grape propagation by the vegetative method. Here the relevance of the
propagation of vines by this method in the development of viticulture is
noted. It is shown that in viticulture prpagation by cuttings has been one
of the most widespread methods since time immemorial. Green and
annual ripe shoots are usually used for reproduction. When multiplying,
cuttings of different lengths are used. Cuttings produce 95-97 bud if good
agricultural practices are applied. The following types of layering are
widely used in vineyards: layering of an annual vine from the mother
plant using trenches; arch layering of annual vines (reverse layering);
layering of vines with immersion in the ground of the whole bush
(layering by a bush) and layering in shallow furrows without bringing the
end of the vine to the surface (Chinese layering).

К преподаванию темы «вегетативный способ раз-
множения виноградной лозы»

Aннотация. Статья посвящена некоторым вопросам преподавания
темы размножения винограда вегетативным методом. Здесь отмечается
актуальность размножения виноградных лоз этим методом в развитии
виноградарства. Показано, что в виноградарстве размножение че-
ренками («чубуками») с незапамятных времен было одним из самых
распространенных методов. Для размножения обычно используют
зеленые и однолетние  вызревшие побеги. При умножении исполь-
зуются черенки разной длины. Черенки дают 95-97% почки, если
применять хорошие агротехнические меры.На виноградниках
широко применяются следующие виды отводок:отводка однолетней
лозы от материнского растения с помощью траншей; отводка одно-
летней лозы дугою (обратная отводка); отводка лоз с погружением
в землю всего куста (отводка кустом) и отводка в мелкие борозды
без выведения конца лозы на поверхность (китайская отводка).
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Məşğələnin məqsədi qələm, çubuq və ca-
laqla çoxaltma (artırma) usulları ilə tanışlıq,
basma ilə artırma üsullarının öyrənməsi.

Ümumi məlumat. Üzümçülükdə çubuqla,
qələmlə çoxaltma çox geniş yayılmışdır. Ço-
xaltma üçün adətən yaşıl və yetişmiş birillik
zoğlardan istifadə olunur. Çoxaltmada müxtəlif
uzunluqda olan qələmlərdən istifadə edilir.
Yaxşı aqrotexniki tədbirlər tətbiq olunduqda
qələmlər 95-97% bitiş verir (şəkil 1).

Calaqla çoxaltma əslində iki komponentin
(onlardan) birinin digəri üzərində kökləndi-
rilməsindən ibarətdir. Bu vaxt һər iki komponent
bir-birinə calanır. Köklərin və zoğların əmələ
gəlməsi isə qələmlə artırmada olduğu kimidir.
Kəsiklərdə yaraların qıcıqlanması nəticəsində
kalyus əmələ gəlir və calaqaltı ilə calaqüstü
bitişir.

Şaxtalı və filloksera yayılan rayonlarda
bunların һər ikisindən - calaqaltı məqsədilə -
calaqdan istifadə edilir. Az məһsuldar, pis
keyfiyyətli sortların qiymətli sortlarla əvəz
olunmasında, kolun cavanlaşdırılmasında və
bərpa olunmasında, tənəyin sürətlə çoxaldıl-
masında, eləcə də vegetativ һibridləşdirmə
yolu ilə yeni sort alınmasında da calaqdan is-
tifadə olunur.

Məlumdur ki, üzümlüklərdə basma sey-
rəkliklərin aradan qaldırılmasında, köhnə bağ-
ların rekonstruksiyasında, əkin materialı һa-
zırlanmasında (Çin basması) və çətin kökatan
sortların artırılmasında istifadə olunur.

Üzümlüklərdə basmanın aşağıdakı növləri

tətbiq edilir: adi basma, yaşıl basma, kolla
basma (katavlak), Çin basması, tərsinə basma,
һavada basma və ikitərəfli qidalandırma.

Adi basma əsasən üzümlüklərdə seyrəkliyin
aradan qaldırılmasında istifadə edilir. Bundan
başqa, adi basma calaq aparılması üçün köklük
tənək alınmasında və plantajın һissə-һissə tə-
zələmməsi ilə birlikdə üzümlüklərin cavan-
laşdırılmasında da istifadə edilir (şəkil 2).

Kol üzərində basma aparılacaq zoğun ucu
qırpılmır, yay ərzində həmin zoğlar biclərdən
təmizlənir. Zoğlarda böyümə zəiflədikdə,
basma aparılacaq zoğdan başqa digərlərinin
ucu vurulur (çekanka).

Adi basmanın aparılma texnikası aşaqıdakı
kimidir:

Ana tənəkdən cərgədə yeri boş olan tənəyin
yerinə qədər 55-60 sm dərinliyində xəndək qa-
zılır. Çox az һallarda qonşu cərkədə olan sey-
rəkliyi aradan qaldırmaq üçün də yeri boş olan
tənəyə qədər bu qayda ilə xəndək qazı-lır.

Ana tənəkdə basma üçün һazırlanmış zoğ
açılmış xəndəyə uzadılır və ucu torpağın
sətһinə çıxarılır. Torpağın sətһində ən azı iki
gözcük saxlanmalıdır, əgər zoğ uzun və qüv-
vəlidirsə, zoğda birinci məftilə qədər һissə
saxlanır, lakin aşağı gözcüklər kəsilir, torpağın
altında qalan һissədəki gözcüklər də kəsilir.
Bu һalda elə birinci ili ştamb əmələ gəlir.

Zoğ xəndəyə uzadılmazdan əvvəl xəndəyin
dibinə 10-15 sm qalınlığında əvvəlcədən һa-
zırlanmış qida qarışığı (torpaq +4-5 kq çürümüş
peyin + 200q P gübrəsi) tökülür və zoğ onun
üzərinə uzadılır. Zoğun üzərinə əvvəlcə һəmin
qida qarışığından, sonra isə torpaq tökülür.
Zoğun torpağın sətһinə çıxarılan һissəsinin
dibinə mıxça, yaxud kiçik paya sancılır və
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Tәnәyin vegetativ üsulla artırılması mövzusunun tədrisi

zoğ ona bağlanır.
Zoğun əsasından (ana tənəkdən) onun xən-

dəyə qədər plan һissəsində gözcuklər kəsilir
ki, onlardan zoğ qalxıb basmanı zəiflətməsin.
Torpağın sətһinə çıxarılan һissəsi adətən һəmin
ildə də məһsullu zoğlar verir. Zoğun torpağın
altında qalan һissəsində buğumlarda dəstə
köklər əmələ gəlir. Bir ildən sonra basma ana
tənəkdən tədricən ayrılmağa başlayır, yəni
zoğ yarısına qədər bıçaqlanır və ikinci ilin
sonunda tamamilə kəsilir.

Yaşıl basma. Bu basma iyul ayında – zoğ-
ların һələ yetişmədiyi vaxt aparılır. Bu vaxt
Azərbaycan şəraitində yaşıl zoğlar lazımi
uzunluğa çatmış olur. Bu basma üçün yaşıl
zoğun torpağın altında qalan һissəsində yar-
paqlar kəsilir. Torpağın sətһinə çıxarılan һissədə
və zoğun əsasından xəndəyə qədər olan һiss-
əsində yarpaqlar saxlanır.

Ümumiyyətlə, yaşıl basma adi basmanın
bir növüdür və aparılma texnikası da demək
olar ki, adi basmada olduğu kimidir.

Yaşıl zoğun (çox uzun zoğlarda -4,0-4,5
m) torpağın sətһinə çıxarılan һnssəsinin ucu
qırpılır və biclərin sürətlə böyüməsinə şarait
yaradılır. Biclər vasitəsilə basma ilə alınmış
bitkiyə sürətlə forma verilir.

Yaşıl basmanın üstünlüyü ondadır ki, o
yayda üzümlükdə görülən işlərin nisbətən az
olan vaxtında aparılır və adi basmaya nisbətən
bir il əvvəl kök əmələ gətirir.

Kolla basma (katavlak). Kök sistёmi sağlam
və güclü, lakin yerüstü һissəsi zəif kolların
cavanlaşdırılmasında, seyrəkliyin aradan qal-
dırılmasında və köһnə bağların rekonstruksi-
yasında tətbiq edilir.

Kolla basmada ana tənəyin gücündən asılı
olaraq üç-dörd zoğ (basdırmaq) saxlamaq olar.
Burada ana tənəklərdən lazım olan yerlərə
qədər 60 sm dərinliyində və 60 sm enində
şaxəli xəndək qazılır. Yaxşı olar ki, xəndək
ana tənəyin kök dabanına qədər qazılsın.
Burada da qida qarışığı xəndəyin dibinə tö-
küldükdən sonra tənək ora çox üsulluca uzadılır
ki, köklər az qoparılsın 

Əgər tənək cavanlaşdırılacaqsa, onda o
xəndəyin dibinə uzadılır və bir zoğ onun öz
yerindən torpağın səthinə çıxarılır.

Kolla basmada yerüstü һissə çox qüvvəli

böyüyür, çünki ana tənəyin kökündən başqa
zoğun yerin altında qalan һissəsi də kök əmələ
gətirir.

Çin basması. Bəzi çətin kökatan üzüm sort-
larının kökləndirilməsində və çox qiymətli
sortların sürətlə artırılmasında istifadə edilir.
Çin basması üçün һal-һazırda olan çox qida
saһəli üzümlükdən və xüsusi olaraq bu məq-
sədlə salınan üzümlükdən istifadə edilir.

Basma yazda tumurcuqlar açılana qədər
aparılmalıdır. Bunun üçün һər kolda 1-2 yaxşı
inkişaf etmiş zoğ seçilib basma üçün saxlanır,
qalan zoğlar isə qısa kəsilir və onlardan gələcəkdə
basma aparmaq üçün zoğlar çıxır (şəkil 4).

Basma aparılan zoğun əsasından məftillə
bağlanır. Bu, һəlqələmə məqsədilə aparılır.
Belə һəlqələmədə vegetasiyanın başlanğıcında,
basmaya ana bitkidən qidanın axmasına һeç
bir maneçilik törətmir. Basmadan çıxan zoğlar
böyüdükcə, һəlqələmə öz təsirini göstərir,
yəni ana tənəkdən basmaya qida maddələrinin
axımı azalmağa başlayır.

Həlqələmədən sonra 20 sm dərinliyində
qazılmış şırıma uzadılır. Zoğ şırımın dibinə
uzadılmazdan əvvəl ora qida qarışığı tökülür.

Şırıma uzadılmış zoğun ucu torpağın sətһinə
çıxarılmır və ağac qarmaqla torpağa bərkidilir.
Sonra zoğun üzərinə 5 sm qalınlığında torpaq
tökülür. Tumurcuqlardan zoğlar qalxıb, 15-
20 sm-ə çatdıqda birinci suvarma və basmanın
üstünə, zoğların dibinə birinci dəfə torpaq tö-
külür. Zoğlar 40-50 sm-ə çatdıqda basmadan
çıxan zoğların dibi ikinci dəfə torpaqla dol-
durulur (5 sm).

Payızda yarpaq töküldükdən sonra basma
çıxarılır və zoğların sayı qədər köklü bitki
alınır.

Çin basması aparılmış saһədə bir tənəkdən
10-20 ting almaq olar.

Şəkil 4. Çin basması
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Tərsinə basma. Məһv olmuş, yaxud bit-
məmiş tənəyin yerinin, ayrı-ayrı saһələr arasında
beş fazanın doldurulmasında və bəzi һallarda
çox qüvvəli tənəklərin qüvvəsinin azaldılma-
sında istifadə edilir.

Tərsidə basmada yeri boş olan tənəyin ye-
rindən lomla deşik açılır, sonra ana tənəkdən
yaxşı inkişaflı bir zoğ ayrılır. Onun ucu diametri
ən azı 0,5 sm olan yerdən kəsilir və lomla
açılmış deşiyə qoyulur. Torpaqda qalan göz-
cüklər kəsilir və torpaqdan yuxarıda 2-3 gözcük
saxlanır. Bu gözcüklərdən zoğlar qalxır və
onlar böyüdükcə ilk vaxtlar tərsinə istiqamət-
lənir. Sonralar zoğlar günəşə doğru istiqamət-
lənir və normal böyüməyə başlayırlar.

İki-üç ildən sonra basma ana tənəkdən
ayrı lır.
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Annotasiya. Məqalədə ibtidai siniflərdə məzmun xətlərinin zəruriliyinin
əsaslandırılmasından, I-IV siniflərdə riyaziyyat kursu olmaqla beş məzmun
xəttindən, fənlərarası və fəndaxili əlaqələrin istifadəsində uzunmüddətli
məktəb təcrübəsindən, müasir informasiya-kommunikasiya texnologi-
yalarından, statistika və ehtimala aid elementlərdən və s. bəhs edilmişdir.
Məqalədə I sinifdə toplama və çıxma, II sinifdə toplama, çıxma, həm də
yazılı vurma və bölmə, III sinifdə bir qədər genişlənmiş ədəd anlayışı,
hissə və kəsr ədədlərindən, IV sinifdə isə milyon dairəsində dörd hesab
əməlinə aid ətraflı məlumat verməklə məzmun xəttinin zəruriliyi bir
daha ətraflı şəkildə izah edilir və əsaslandırılır. Bundan başqa, məqalədə
göstərilir ki, mütəxəssislər şagirdin fəaliyyətini idrak (koqnitiv) fəaliyyəti,
emosional (affektiv) fəaliyyət və  hərəki (psixomotr) fəaliyyətkimi müəy-
yənləşdirirlər. Bu fəaliyyətlərində zəruriliyi nəzərə almaqla, orta məktəb
riyaziyyat kursu beş məzmun xətti özündə əks etdirir.

To the lines of content used in the course of
mathematics in primary classes
Abstract. The article deals with the issue of the rationale for the need
for content lines in primary classes, five content lines of the mathematics
course in grades I-IV, long-term school experience in using interdisciplinary
and intra-disciplinary connections, modern information and communication
technologies, elements of statistics and probability, etc. The article once
again explains in detail and justifies the need for content lines by
detailing the operations of addition and subtraction in class I, addition
and subtraction in class II, as well as written multiplication and division,
a somewhat expanded concept of number concerning fractional and
decimal numbers in class III and four counting operations in the
millionth circle in class IV. Additionanlly, the article indicates that
specialists define the student's activity as cognitive (cognitive) activity,
emotional (affective) activity and motor (psychomotor) activity. Taking
into account the need for these types of activities also, the mathematics
course in primary school includes five lines of content.

К линиям содержания, применяемые в курсе ма-
тематики в начальных классах
Aннотация. В статье рассматривается обоснование необходимости
линий содержания в начальных классах, пять линий содержания
курса математики в I-IV классах, многолетний школьный опыт ис-
пользования междисциплинарных и внутридисциплинарных связей,
современные информационно-коммуникационные технологии, эле-
менты статистики и вероятности и др. В статье еще раз подробно
объясняется и обосновывается необходимость линий содержания
путем детализации операций прибавления и вычитания в I классе,
прибавления и вычитания во II классе, а также письменного умно-
жения и деления, несколько расширенного понятия числа, касаю-
щегося дробных и десятичных чиселв III классе и четырех операций
счета в миллионном кругев IV классе. Кроме того, в статье указы-
вается, что специалисты определяют деятельность ученика как по-
знавательную (когнитивную) деятельность, эмоциональную (аф-
фективную) деятельность и двигательную (психомоторную) дея-
тельность. С учетомнеобходимости этихвидовдеятельноститакже,
курс математики в начальнойшколе включает в себя пять линий со-
держания.
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Yeni Təhsil Qanunu əsasında tərtib olunmuş
fənn kurikulumları məktəbdə tədrislə əlaqədar
bü tün məsələləri özündə əks etdirir. O cümlə-
dən, I-IV siniflərdə riyaziyyat kursunun məzmu -
nu (proqram mövzular, standartlar) verilmişdir. 

I-IV siniflərin riyaziyyat kursu olmaqla,
beş məzmun xətti ilə müəyyən olunur. Həndəsə
elementləri və ya həndəsə materialı digər
tədris materialları ilə əlaqəli şəkildə öyrədilir.
Fənlərarası və fəndaxili əlaqələr uzunmüddətli
məktəb təcrübəsi və müasir informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları əsasında reallaş-
dırılır. Lakin proqram hər bir məzmun xəttinin
özünəməxsus xüsusiyyətləri bəzi mövzuların
tədrisində özünü göstərir və onlara xüsusi ya-
naşma tələb olur. Məlumdur ki, ənənəvi olaraq,
riyaziyyat ibtidai kursunun məzmunu əsasən
hesab materialı, kəmiyyətlər və həndəsə ma-
terialı təşkil edir.

Yeni məzmun xətti kimi təqdim olunan
“Statistika və ehtimal”- a aid elementlər siniflər
üzrə şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə
uyğun olaraq, digər məzmun xətləri materialları
ilə əlaqəli surətdə tədris olunur. Bu məzmun
xəttinin məqsəd və vəzifələri əsasən məqsəd-
yönlü çalışmalar vasitəsilə həyata keçirilir.

I-IV siniflərin riyaziyyat kursu məzmunu
etibarilə, ənənəvi kursu öz daxilində saxlamaqla,
“ Statistika və ehtimal” bölməsi ilə tamamlanır.
Strukturu etibarilə spiralvari düzülüşə malik
olmaqla, dörd konsentrdən ibarətdir. Bu kon-
sentrlər mənfi olmayan tam ədədlər hesabı
üzərində qurulmaqla, cəbr və həndəsə ele-
mentləri, funksional asılılıqlar, kəmiyyətlər,
statistika elementləri və variasiyalı məsələlər
həllinə malik olmaqla, ehtimala aid informa-
siyadan ibarətdir. Ədədlərin öyrənilməsi milyon
dairəsində tamamlanır. Bunu nəzərə alaraq,
ibtidai təhsil pilləsində şagirdlərin riyazi bi-
liklərinə aşağıdakı tələblər verilir:

1) Milyon dairəsində mənfi olmayan tam
ədədlər üzərində dörd hesab əməlinin yerinə
yetirilməsi, mövqeli say sistemində rəqəmin
ədəddə tutduğu yerinə görə qiyməti, prinsipi
və ədədin mərtəbə vahidinin, mərtəbə ədədinin
və mərtəbə rəqəminin ayırd edilməsi. Çoxrə-
qəmli ədədin kononik şəkildə yazılması.

2) Hesab əməlində naməlum komponentin
tapılması qaydası, əməlin komponenetlərinin

dəyişməsi ilə nəticənin dəyişməsi kimi sadə
funksional asılılıqların ayırd edilməsi.

3) Kəmiyyətlərə (uzunluq, kütlə, vaxt, sahə,
tutum, pul vahidləri) aid həyati məsələlərin
həll edilməsi, müvafiq praktik işlərin yerinə
yetirilməsi.

4) Sadə müstəvi fiqurların xassələrindən
məsələ həllində istifadə edilməsi, bir sıra fəza
fiqurlarının ayırd edilməsi və onların bir sıra
elementlərinin fərqləndirilməsi, kəsib yapış-
dırmaqla həndəsi fiqurların hazırlanması.

5) Məsələlər həllində cədvəldən istifadə
edilməsi, hadisələrin təsnif edilməsi, sadə va-
riasiyalı məsələlərin həllinin təsvir edilməsi.

Yeni təhsil islahatı ilə əlaqədar məktəb riya-
ziyyatı kursuna yeni terminlər daxil edilmiş dir.

Məzmun xətti - əslində riyaziyyatdan ənə-
nəvi təhsil proqramında eynicinsli bölmələrin
I sinifdən XI sinfə qədər davam edən spiralvari
düzülüşdür. Bu düzülüş məhz spiralvari olub,
konsentrik deyil.

I sinifdə nömrələmə, toplama, çıxma əməl-
ləri öyrədilir və ədəd anlayışı genişlənir.

II sinifdə isə həm toplama, çıxma, həm də
vurma, bölmə ilə tanış olurlar.

III sinifdə isə bir qədər də genişlənir, həmin
işin məzmununa yazılı vurma və bölmə əməlləri
daxil edilir. Bundan əlavə, ədəd anlayışı inkişaf
etdirilir, şagirdlər hissə və sadə kəsrlərlə tanış
olurlar.

IV sinifdə şagirdlər milyon dairəsində dörd
hesab əməli davam etdirilir.

V-VI siniflərdə şagirdlər rasional ədədlər
və onlar üzərində əməlləri öyrənirlər.

VII-VIII siniflərdə rasional ədədlər və onlar
üzərində altı əməli öyrənirlər: 4 hesab əməli,
qüvvətə yüksəltmə və kökalma. 

IX-X siniflərdə ədəd anlayışı inkişaf etdirilir,
irrasional ədəd anlayışı daxil edilir və şagirdlər:
4 hesab əməli, qüvvətə yüksəltmə, kökalma,
loqarifləmə və potensiallama ilə tanış olurlar. 

Beləliklə, I-XI siniflərdə natural ədədlərdən
başlayaraq, ədəd anlayışı həqiqi və kompleks
ədədlərə qədər inkişaf etdirilir.

Kurikulumda qeyd olunur ki, “məzmun
xətləri” müəyyən mənada bütün siniflərdə də-
yişməz qalır. Lakin təlim prosesində məzmun
xətlərinin hər birindəki məzmunun sadədən
mürəkkəbə doğru dəyişməsi, dərinləşməsi və
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Fatma Hacıyeva

İbtidai siniflərdə riyaziyyat kursunda tətbiq olunan məzmun xətlərinə dair 

genişlənməsi baş verir.
Yeni fənn kurikulumlarında məzmunun ifa-

dəçisi olan standartlar iki mühüm komponent:
məzmun və fəaliyyət şəklində verilir.

Təlim məqsədlərinin müəyyən olunmasında
məzmun üzrə biliyin kateqoriyaları deklorativ,
prosedural və kontekstual kimi qruplaşdırılır.

Deklorativ bilik yaddaşa əsaslanmaqla ve-
rilən fənn ilə bağlı mühüm informasiyalar
kimi nəzərdə tutulur. Bu bilik növü fənnə aid
bütün terminləri, ifadələri, tərifləri əhatə edir
ki, şagirdlərin onları bilməsi təlimin sonrakı
mərhələsinin təşkili üçün çox vacibdir.

Deklorativ bilik Amerika alimi Benjamin
Blumun taksonomiyasındakı altı mərhələnin
(bölmə, anlama, tətbiqetmə, təhliletmə, sinte-
zetmə, dəyərləndirmə) ən aşağı iki mərhələsi
olan bölmə və anlama ilə əlaqələndirilir. 

Prosedural bilik hər hansı fənn üzrə mühüm
vərdiş və proseslər kimi qəbul edilə bilər.
Problemlərin həlli zamanı istifadə edilən
biliklər prosedural biliklər hesab edilir və tap-
şırıqların yerinə yetirilməsi prosesində tətbiq
edilir. Prosedural bilik Blumun taksonomiya-
sında tətbiq mərhələsi ilə əlaqələndirilir.

Kontekstual bilik hansı prosesdə əldə edilən
yeni informasiya və ya müəyyən informasi-
yalara tətbiq edildikdə, yeni məna alan proseslər
kmi dəyərləndirilir. 

Mütəxəssislər şagirdin fəaliyyətini aşağıdakı
kimi müəyyənləşdirir:

İdrak (koqnitiv) fəaliyyəti. Bu fəaliyyət
növü şagirdin intellektual qabiliyyəti və vər-
dişlərinin inkişaf etdirilməsində əsas rol oynayır
və problemləri həlletmə, mühakimə yürütmə,
sübutetmə, əlaqələndirmə kimi sonrakı daha
mürəkkəb idraki bacarıqların əsasını təşkil
edir. Fənn üzrə məzmun standartlarının fəaliyyət
komponentinin tərtibində idraki bacarıqlar sis-
temli şəkildə işlənir.

İdraki fəaliyyətin mərhələli Blumun təklif
etdiyi: bilmə, anlama, tətbiqetmə, təhliletmə,
sintezetmə və dəyərləndirmə taksonomiyasıdır.

Emosional (affektiv) fəaliyyət. Şagirdin
hiss, yanaşma, dəyərlərə münasibətinin və
emo siyalarının inkişaf etdirilməsində əsas rol
oy nayır.

Hərəki (psixomotr) fəaliyyət. Bu fəaliyyət
sahəsi əzələ inkişafını və hərəki fəaliyyəti

əhatə edir. Psixomotr bacarıqları üç mərhələyə
ayırırlar: təqlid (imitasiya), idarə (manipul-
yasiya), dəqiq icra.

Məktəb riyaziyyat müəllimlərinin müşahi-
dələri göstərir ki,  ibtidai təhsil pilləsindən
sonra şagirdlərin riyaziyyata marağı get-gedə
azalır. Bu onların məktəb riyaziyyatında öy-
rəndiyi formal-məntiqi obyektlərlə real aləm
arasında keçilməz bir sədd olduğunu hiss et-
mələri ilə əlaqədardır. Məktəb riyaziyyatında
ehtimal-statistik xəttin və ya son zamanlar
adlandırıldığı kimi, stoxastik xəttin daxil edil-
məsi bu problemin aradan qaldırılmasına
kömək etməkdədir. 

Müasir təlim konsepsiyasına görə, təlim, o
cümlədən, riyaziyyat təlimi uşağın fərdi xü-
susuyyətlərinin, onun maraq və meyllərinin
nəzərə alınmasına yönəlmişdir. Məzmunun
seçilməsi meyarları, yəni interaktiv təlim me-
todikalarının işləınməsi və tətbiqi, şagirdlərin
riyazi hazırlığına verilən tələblərin dəyişməsi
onunla müəyyən olunur. Məhz bu nöqteyi-
nəzərdən yanaşdıqda, yəni əsas məqsəd kimi
riyaziyyatın öyrənilməsi deyil, riyaziyyatın
köməyi ilə şəxsiyyətin formalaşması qəbul
edildikdə şagirdlərdə ehtimalı intuisiyanın və
statistik təfəkkürün inkişaf etdirilməsinin va-
cibliyi aydın olur.

Stoxastikanı tədris edən müəllim yeni məz-
mun xəttinin məktəb riyaziyyatına daxil edil-
məsi zərurətinin səbəblərini aydın təsəvvür
etməlidir. Riyaziyyat müəlliminin stoxastik
nəticə çıxarmq bacarığı onun fəaliyyətində
müvəffəqiyyətin əsas şərtlərindən biridir. 

Stoxastika anlayışlar, faktlar, hökmlər sis-
temindən ibarət deyil, o, hər şeydən əvvəl eh-
timal və statistik nəticələri bir-biri ilə qarşılıqlı
əlaqədə götürən xüsusi metodologiyadır. 

Stoxastik xəttin mühüm elementi məlum
olanlarla işləməkdədir.

Fənnin məzmununa daxil olan hər hansı
bir anlayış və ya bacarıqlar yalnız bir məzmun
xətti çərçivəsində məhdudlaşmır. Məzmun
xətləri müəyyənləşdirilərkən, nəzərdə tutulur
ki, riyaziyyat təlimində siniflər üzrə onların
hər birinə eyni dərəcədə əhəmiyyət verilir. 

Göründüyü kimi “Ədədlər və əməllər”
məzmun xətti riyaziyyatın orta məktəb kursu
(I-XI siniflər) üzrə riyazi məzmunu etibarilə
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genişlənir, dərinləşir və düzülüş spiralvari dü-
zülüşdür. 

Kurikulumda orta məktəbin riyaziyyat kur-
sunu 5 (beş) məzmun xətti özündə əks etdirir:

1) ədədlər və əməllər;
2) cəbr və funksiyalar;
3) həndəsə;
4) ölçmələr;
5) statistika və ehtimal.
Bu məzmun xətlərini I-IX siniflərin riya-

ziyyat kursunda təmsil olunmasına görə şərti
olaraq iki qrupa ayırmaq olar:

I - qrupa “Ədədlər və əməllər” və “Həndəsə”
məzmun xətlərini aid etmək olar. Çünki kursun
aşkar məzmunu ifadə edilir.

II - qrupa qalan üç məzmun xəttini aid
etmək olar və bunlar məktəbin riyaziyyat kur-
sunda qeyri-aşkar şəkildə ifadə olunmuşdur.
Çünki bu məzmun xətləri müstəqil olmayıb,
digər bölmələrin tərkibində əlaqəli şəkildə
verilir.

Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyatdan
məzmun xətləri üzrə aşağıdakı nəticələrin əldə
olunması nəzərdə tutulmuşdur:

1. Standart müəyyən edilərkən:
- hesablama və ilkin bacarıqlar;
- idraki qabiliyyət və müstəqillik;
- problemlərin (məsələlərin) həll edilməsi

bacarıqları nəzərdə tutulur.
2. Ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq

üçün şagirdin bacarığı və riyazi təfəkkürün
inkişaf səviyyəsi nəzərə alınmalıdır.

Riyaziyyatdan standartlar tərtib edilərkən,
onların hər birində riyazi proseslərin elementləri
kimi fəaliyyətyönümlü 5 xəttin daxil edilməsi
vacibdir:

- problemin həlli
- mühakiməyürütmə;
- əlaqələndirmə;
- təqdimetmə.
Yuxarıda qeyd edilən fəaliyyət xətləri məz-

mun xətlərindən fərqlənməklə yanaşı, onların
hər biri ilə əlaqədardır. Bu xətlər məzmun
üzrə biliklərin əldə edilməsi və istifadə yollarını
müəyyənləşdirmək, onları təsvir etmək məqsədi
daşıyır və riyaziyyat fənninin əhəmiyyətini

dərk etməyə xidmət edir. Şagird riyaziyyatdan
mənimsəyəcəyi məzmuna yiyələnmək üçün
müxtəlif fəaliyyətlərdən istifadə edir. Fəaliyyət
standartları nədir? Fəaliyyət standartları yeni
təlim sistemini reallaşdırmaq üçün məzmun
standartlarının öyrənilməsini təmin edir. Hər
bir fəaliyyət standartı təhsil pilləsində nəyin
əhatə olunduğunu və məzmun standartını öy-
rənmək üçün müəllimin rolunu ifadə edir. Hər
bir fəaliyyət standartı bütün siniflərdə tətbiq
olunur, lakin təhsil pillələri və siniflər üzrə
dəyişə bilər. Ona görə də bu standartların
ümumi şəkildə qəbul olunması və ayrı-ayrı
siniflərdə istifadə olunması məsləhət görülür.

Beləliklə, həm məzmun xətləri həm  də
şagirdlərin düzgün qiymətləndirilməsi ümum-
təhsil məktəblərində hər bir şagirdin keyfiyyətli
təhsil alması və keyfiyyətin yüksəldilməsi
üçün şəraitin yaradılması dövlətin təşkil sis-
teminin prioritet sahələrindəndir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, həm məz-
mun xətləri, həm də şagirdlərin düzgün qiy-
mətləndirilməsi təhsilin və təlimin məzmununun
düzgün idarə edilməsi və keyfiyyətin yüksəl-
dilməsi ilə nəticələnir.
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Annotasiya. I qrup çalışmaları verməkdə məqsəd yeni anlayışlarla məlum
anlayışlar arasında əlaqə aşkar etməkdən ibarətdir. II qrup çalışmalar vasitəsilə
müəyyən etmək olar ki, yeni materialı şagirdlər necə mənimsəmişlər. III qrup
çalışmalar aşağıdakı xüsusiyyətləri və aidiyyatı  ilə seçilir: ayrı-ayrı tərif və
qaydaların mənası və əhəmiyyətinin aşkar edilməsi,əks və tərs təklifin qurulması,
ümumiləşdirmə yolu ilə yeni faktların aşkar edilməsi və hər hansı ümumi
təklifdən xüsusi halların aşkar edilməsi. IV qrup çalışmalar öz məzmunu və xa-
rakterinə görə II-III qrup çalışmalara yaxın olsada, mövzunun xüsusiyyətlərindən
asılı olaraq tətbiq edilir və yeni biliklərin verilməsinə də xidmət edir. V qrup
çalışmalar təlimin bütün mərhələlərində, xüsusən təkrar mərhələsində tətbiq
edilir.Çətinliyi artırılmış məsələlərin həllində şagirdlərdən məntiqi mühakimə,
riyazi yaradıcılıq tələb olunur.Ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə aid çalışmaların
bir mühüm xüsusiyyəti ondan ibarətdirki, onları təkcə nəzəri cəhətdən deyil,
empirik (praktik) yolla da əsaslandırmaq (həll etmək) mümkündür.

Classification of tasks that develop students’  know-
ledge about the elements of number theory
(grades V-VI)

Abstract. The object of the first group of tasks is to identify the relationship
between new concepts and known concepts. According to the second group of
tasks, it is possible to determine how students have learned new material. The
third group of tasks is distinguished by the following features and relevance:
identifying the meaning and importance of individual definitions and provisions,
constructing an inverse and opposite sentence, identifying new facts by genera-
lization and identifying special cases from a general sentence. Although the IV
group of tasks is close in its content and nature to the classes of groups II-III, it
is practiced depending on the specifics of the subject, and also serves to
transfer new knowledge. The V group of tasks is practiced at all stages of
training, especially at the repetition stage. When solving problems of increased
complexity, students are required to make logical judgments, mathematical
creativity. One of the important features of the works related to the elements of
number theory is that they can be justified (solved) not only theoretically, but
also empirically (practically).

Классификация задач, развивающих знаний уча-
щихся об элементах теории чисел (V-VI классы)

Aннотация. Цель I группы задач состоит в выявлении связи между но-
выми понятиями и известными понятиями. По II группе задач можно
определить, как учащиеся усвоили новый материал. III группа задач вы-
деляется следующими признаками и релевантностью: выявление значения
и важности отдельных определений и положений, построение обратного
и противоположного предложения, выявление новых фактов путем обоб-
щения и выявление особых случаев из какого-либо общего предложения.
IV группа задач хотя и близка по своему содержанию и характеру к
занятиям II-III групп, но практикуется в зависимости от особенностей
предмета, а также служит для передачи новых знаний. V группа задач
практикуется на всех этапах обучения, особенно на этапе повторения.
При решении задач повышенной сложности от учащихся требуется логи-
ческое суждение, математическое творчество. Одной из важных особенностей
работ, относящихся к элементам теории чисел, является то, что обосновать
(решить) их можно не только теоретически, но и эмпирическим (практи-
ческим) путем.
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İbtidai siniflərin inteqrativ riyaziyyat kursu əsas etibarı ilə hesab materialından ibarətdir. 

İbtidai siniflərdə ədədlər nəzəriyyəsi elementləri əsasən intuitiv səviyyədə mənimsədilir. V-VI 

siniflərdə isə hesab materialına aid nəzəri biliklər əsasən induktiv yolla, məsələ və misallar 

həlli vasitəsilə verilir. Məsələn, ədədlərin bölünmə qabiliyyətinə aid biliklər əsasən əyani-

induktiv, ümumiləşdirmək yolu ilə, xüsusi seçilmiş misallar həlli vasitəsilə verilir. Məsələ və 

ya misal həlli nəticəsində alınan hər hansı bir təklif ədədlər nəzəriyyəsinin məlum təklifini 

ifadə edir.                                                         

Ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə aid məsələlər əsasən standart olmayan məsələlər 

olub, şagirdlərin ümumi riyazi hazırlıgına əsasən həll edilir. Belə məsələlərin həlli prosesində 

şagirdin müstəqil və məntiqi təfəkkürü formalaşır və inkişaf edir.                                                                                                                                           

V-VI siniflərin proqramı məzmununa daxil olan ədədlər nəzəriyyyəsi elementləri: 

qalıqlı bölmə, bölmə nəticəsində alınan qalığa əsasən natural ədədlərin təsnifi, bölənlərin 

sayına görə natural ədədlərin təsnifi, bölünmə ələmətləri, ədədlərin ən böyük ortaq böləni və 

ən kiçik ortaq böləni əsasən məsələ həlli və rasional ədədlər üzərində əməllərin yerinə 

yetirilməsi üçün nəzərdə tutulsada, bu elementlər ilk növbədə şagirdlərin riyazi hazırlığını 

təmin etməyə xidmət edir [1, s.23]. Buna əsas götürək, ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə aid 

məsələləri aidiyyatı üzrə aşagıdakı qruplara bölməyi məsləhət bilirik: 

1. Hesabdan yeni materialın verilməsinə hazırlıq məqsədilə verilən çalışmalar. 

2. Yeni materialın möhkəmləndirilməsinə xidmət eden çalışmalar. 

3. Materialın təkrar edilməsi məqsədilə verilən çalışmalar. 

4. Differensiasiyalı təlim prosesində verilən və çətinliyi artırılmış çalışmalar. 

Ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə aid məsələlərin bu şəkildə qruplaşdırılmasında  hansı 

meyarları tətbiq edirik?-sualına belə cavab vermək olar:   

I qrup çalışmaları verməkdə məqsəd yeni anlayışlarla məlum anlayışlar arasında əlaqə 

aşkar etməkdən ibarətdir. 

II qrup çalışmalar vasitəsilə müəyyən etmək olar ki, yeni materialı şagirdlər necə  

mənimsəmişlər. 

III qrup çalışmalar aşağıdakı xüsusiyyətləri və aidiyyatı  ilə çeçilir: ayrı-ayrı tərif və 

qaydaların mənası və əhəmiyyətinin aşkar edilməsi, əks və tərs təklifin qurulması, ümumiləş-

dirmə yolu ilə yeni faktların aşkar edilməsi və hər hansı ümumi təklifdən xüsusi halların aşkar 

edilməsi.        

IV qrup çalışmalar öz məzmunu və xarakterinə görə II-III qrup çalışmalara yaxın 

olsada, mövzunun xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tətbiq edilir və yeni biliklərin verilməsinə 

də xidmət edir. 

V qrup çalışmalar təlimin bütün mərhələlərində, xüsusən təkrar mərhələsində tətbiq 

edilir. Çətinliyi artırılmış məsələlərin həllində şagirdlərdən məntiqi mühakimə, riyazi 

yaradıcılıq tələb olunur. 

                                I qrup çalışma nümunələri 

1. Hansı tam ədəd sıfırdan fərqli ixtiyari müsbət tam ədədə bölünür? 

2. Nə vaxt bölünür və qismət bir-birinə bərabərdir? 

3. Bölünən-50, qismət 3-ə bərabərdir. Bölən və qalığı tapın. Məsələnin neçə həlli var? 

Hansı nəticəni çıxarmaq olar? 

4. 7∙100+3∙ 100 + 3 −cəmi verilmişdir. Bu cəmi 5-ə; 2-yə; böldükdə hansı qalıq 

alınacaqdır? Hansı toplananı və necə dəyişmək lazımdır ki, həmin cəm 5-ə; 2-yə bölünsün? 

Hansı nəticəni çıxarmaq olar? 

 

                             II qrup çalışma nümunələri                           

1. 1-dən 10-a qədər ədədlərdən neçəsi və hansı ədədlər 10 ilə qarşılıqlı sadədir? 

2. 1-dən 20-ə qeder ədədlərdən neçəsi 20 ilə qarşılıqlı sadədir? 

3. 1-dən 29-a qeder ədədlərdən neçəsi 29-ilə qarşılıqlı sadədir? 

Qeyd. Üç misalın həlli əsasında şagirdlərə müəyyən bir qanunauygunlugu aşkar etmək 

olar. Əvvəlcə natural sıra parçasının son ədədi sadə ədəd olan hala baxaq. Məsələn, [1, 𝑠. 13]  
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ədədlərindən neçəsi 13 ilə qarşılıqlı sadədir? Sualına  13-1=12 cavabı veriləcək üçün 10=2∙
5 olduğundan  

10∙ (1 −
1

2
) ∙ (1 −

1

5
) = 10 ∙

1

2
∙

4

5
= 4  yazırıq. Bunu asanlıqla yoxlamaq olar. 

[1; 30]-parçasındakı ədədlərdən neçəsinin 30-ilə qarşılıqlı sadə olduğunu tapmaq üçün 

30-un sadə vuruqlarını tapırıq: 

          30=2∙ 3 ∙ 5 

Deməli, axtarılan ədədlərin sayı 

30∙ (1 −
1

2
) ∙ (1 −

1

3
) ∙ (1 −

1

5
) = 30 ∙

1

2
∙

2

3
∙

4

5
= 2 ∙ 4 = 8 

Bu düstur konkret hesablama nəticəsində alınır. 

Həqiqətən, 30 ilə qarşılıqlı sadə olan ədədlər ancaq tək ədədlər olmaqla, 3-ə və 5-ə 

bölünməyən ədədlərdir: 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Əslində  30-dan  2-yə, 5-ə və 3-ə bölünən 

ədədlərin sayını çıxırıq: 

1. 2-yə bölünənlərin sayı 15 

2. 5-ə bölünənlərin sayı  3 

3. 3-ə bölünənlərin sayı  4 

Deməli, 30-15-4-3=30-22=8 

Şagirdlərə hazır düsturun iki halını öyrətmək lazımdır. 

 

                                  III qrup çalışma nümunələri 

1. Nə üçün hər onluqda 5-dən artıq sadə ədəd ola bilməz? Hansı natural ədədi nə sadə, 

nə də mürəkkəb hesab etmirlər? 

2. 12 ilə qarışıqlı sadə olub,lakin ondan kiçik olan ədədləri  göstərin. Bu ədədlərin ancaq  

sadə olduğunu isbat edin. 

Göstəriş; 1, 3, 5, 7, 9, 11 ədədlərindən 12 ilə qarışıqlı sadə olanlar; 1, 5, 7, 11-dir  və bu 

ədədlər sadə ədədlərdir. 

12 ilə qarışıqlı sadə olan ədədlərin sayını 12∙ (1 −
1

3
) ∙ (1 −

1

2
) = 12 ∙

2

3
∙

1

2
= 4 

Ümimiyyətlə, hər hansı m ədədi ilə qarşılıqlı sadə və m-dən kiçik olan ədədləri sayını 

𝑚 ∙ (1-
1

𝑝1
)(1 −

1

𝑝2
)(1-

1

𝑝3
) … (1 −

1

𝑝𝑛
)  düsturu ilə hesablayırlar. Burada  𝑝1, 𝑝2….𝑝𝑛 ədədləri m-

in sadə vuruqlarıdır. 

Məsələn, 124=2∙ 62 = 2 ∙ 2 ∙ 31 = 22 ∙ 31 

Onda 124-ilə qarşılıqlı sadə olan və [1; 124] natural sıra parçasındakı ədədlərin 

sayı:124:∙ (1 −
1

2
) (1 −

1

31
) = 22 ∙ 31 ∙

1

2
∙

30

31
= 60 

 

IV qrup çalışma nümunələri 

3.1) a) Radiusu 17,3 sm; b) diametri 12dm olan çevrənin uzunluğunu hesabla             

𝜋 ≈ 3,14  götür) 

2)  Radiusuları 2 sm və 3sm olan eyni mərkəzli iki çevrə çək.Çevrənin                

         uzunluqları fərqini tap (𝜋 ≈ 3,14  götür) 

 

V qrup çalışma nümunələri 

1. İldə 365 gün 53 çərşənbə axşamı (ıı gün) var. Yanvarın 1-i həftənin hansı          

gününə düşüb? 

 2. Uzunluğu 225m . olan qatar 54
𝑘𝑚

𝑠𝑎𝑎𝑡
 sürətlə 450 m uzunluğuda körpünü neçə saniyəyə 

keçə bilər? 

3. Yer kürəsində ən hündür dağ Comolunqma dağıdır. Onun hündürlüyü 8848 m-dir. 

Evin hər mərtəbəsinin hündürlüyünü 4m olduğunu bilərək, həmin dağın neçə mərtəbəli ev 

hündürlüyündə olduğunu tapın. 
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Bu çalışmaların müxtəlif olmasına baxmayaraq, mahiyyəti etibarilə inkişafetdirici 

funksiyaya malik olub, qarşıya qoyduğumuz məqsədlərə xidmət edir. 

Ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə aid çalışmaların bir mühüm xüsusiyyəti ondan 

ibarətdirki, onları təkcə nəzəri cəhətdən deyil, empirik (praktik) yolla da əsaslandırmaq (həll 

etmək) mümkündür.Belə hallara hətta V-VI siniflərin şağirdlərini ədədlər nəzəriyyəsinin 

klassik təklifləri ilə tanış etmək olar. Həqiqətən, yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz çalışmalar-

dan kifayət qederi (
1

3
− 𝑛ə 𝑞ə𝑑ə𝑟𝑖) ədədlər nəzəriyyəsinin mühüm təkliflərini ifadə edir və ya 

şagirdləri induktiv yolla həmin təkliflərə gətirir. Məktəbin VII-VIII siniflərində verilən 

"ədədin tam və kəsr hissələrini", Eylerin ədədi funksiyası kimi anlayışların məhz məsələ 

həlli prosesində V-VI siniflərdə verilməsi tamamilə mümkündür və ƏBOB və ƏKOB kimi 

anlayışlardan heçdə çətin deyil.Bunu nəzərə alaraq hər hansı natural sıra parçasında ədədin 

bölənləri sayının tapılması,verilmiş ədəddən kiçik olub,onunla qarşılıqlı sadə olan ədədlərin 

sayının tapılması kimi nəzəri bilikləri konkret çalışmalar əsasında vermək mümkündür [2, 

s.24] Ümumiləşdirmə aparmaga şagirdi istiqamətləndirən bu tipli çalışmalar ilk növbədə 

inkişafetdirici çalışmalardır. Yəni müasir inkişafetdirici təlimin ən səmərəli vasitələridir. 

Ədədlər nəzəriyyəsi elementlərini özündə əks etdirən çalışmaların əksəriyyətini həllin ilk 

mərhələsində konkret ədədlər üzərində yoxlamaq mümkündür. Bu da şagirdi həll prosesinə 

cəlb etmək üçün olduqca mühümdür. Son onillikdə daha çox dəbdə olan evristik, 

differensiasiyalı təlim metodlarını reallaşdırmaq üçün ədədlər nəzəriyyəsi elementlərinə aid 

nəzəri, praktik və nəzəri-praktik xarakterli çalışmalar riyaziyyatın inteqrativ kursu üçün ən 

səmərəli didaktik materialdır. 

                                    

Ədəbiyyat 

1. Yaqubov M.H. və b. Riyaziyyat-5, Bakı: Çaşıoğlu, 2006, 272 s. 

2. Истомина Н.Б. Математика-5, М., 2001, 280 с. 

3. Пойа Д., Математическое открытие, М.: Наука, 1970, 452 с. 

4. Кузнецова Л.В. и др. Об учебниках по математике V-VI классов «МШ» (ж), М., 2002, 

№5, с. 11-17. 

 

 

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Vəliyev 

tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

 

Məqalə daxil olmuşdur:  5 mart  2021-ci il 

Çapa qəbul edilmişdir:   25 aprel 2021-ci il 



109

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2, s. 109-113
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 2, p. 109-113
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 2, c. 109-113

Fizikadan laboratoriya məşğələlərində
yeni informasiya texnologiyalarından is-
tifadə metodikasının ümumi məsələləri

Müəlliflər:

Seyfəddin Cəfərov
Naxçıvan  Dövlət  Universiteti
E-mail: cafarovs@gmail.com

Billurə  Hacıyeva
Naxçıvan  Dövlət  Universiteti
E-mail: hacıyevab@gmail.com

Açar sözlər:
yeni informasiya texnologiya-
ları, pedaqojiinnovasiya,
ümumtəhsilməktəbi, fizika,
tədrismetodikası, laboratoriya

Authors:

Jafarov Seyfaddin
Nakchivan State University
E-mail: cafarovs@gmail.com

Billure Hajiyeva
Nakchivan State University
E-mail: hacıyevab@gmail.com

Key word: 
information, pedagogy, inno-
vation, physics, Republic, la-
boratory, comprehensive

Aвторы:

Сейфаддин Джафаров
Нахчыванский государствен-
ный университет
E-mail: cafarovs@gmail.com

Биллура Гаджиева 
Нахчыванский государствен-
ный университет
E-mail: hacıyevab@gmail.com

Ключевые слова:
новые информационные тех-
нологии, педагогические ин-
новации, общеобразователь-
ная школа, физика, методика
преподавания, лаборатория

Annotasiya. Bu məqalədə  laboratoriya işlərinin, praktikumların yerinə yetiril-
məsində kompüter texnologiyasının əhəmiyyəti, laboratoriya və praktikumların
yerinə yetirilməsində kompüterin tətbiqi zamanı müəllim və şagirdlərin iş
sistemi, laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi imkanları, həmçinin elektron
dərsliklərlə keçirilən laboratoriya işlərinin fərdiləşməni, fərdi yanaşmanı, daha
doğrusu, prosesin tam intensivləşdirilməsini təmin etməsi məsələləri geniş şərh
edilmişdir. Fizika təliminə İTV-dən istifadə ilə əlaqədar pedaqoji fəaliyyətin
keyfiyyət xarakteristikası kimi onun produktivlik səviyyəsi, kvantifikasiasi
(miqdari ölçüsünün ifadəsi) müəyyənləşmişdir. Yəni təlimdə İTV tətbiq edən
müəllimin  fəaliyyəti o halda produktiv hesab edilir ki, bu  vasitələrin köməyilə
şagirdin maraqları formalaşdırılsın, həm də nəticə mənfi olmasın. Problemin
müsbət həlli konservativ fikirləri zəiflədir, tarixən formalaşmış didaktik metodları,
priyomları deformasiyaya uğradaraq birtərəfli diffuziya edir. Nəticədə əsas
metodu ikitərəfli dialoqa əsaslanan, daha optimal lokal tədris sistemi yaranır.

General issues of the methodology of using new
information technologies in laboratory classes in
physics

Abstract. In the aerticle, the significance of computer technologies in the im-
plementation of laboratory work, practicums, work system of teachers and
students during the application of computers in the implementation of laboratories
and practicums, the implementation opportunities of laboratory work in detail ,
as well as individualization of  laboratory work conducted with electronic
manuals, an individual approach, or rather, a complete intensification of the
process, are widely interpreted. In physics training,  in connection with using
NITM, productivity level, quantification as quality characteristics of pedagogical
activity have been identified. That is, teacher’s activity who applies NITM in
the training, is considered productive in the case when student’s interests form
through these means, and and the result is not negative. The positive solution to
the problem weakens conservative views, unilaterally diffuses deforming
tactics, didactic methods. Consequently, more optimal local teaching system
emerges whose major method is based on biliteral dialogue.

Общие вопросы методики использования новых
информационных технологий в лабораторных за-
нятиях по физике

Aннотация. В данной статье широко трактуются вопросы о значении
компьютеров при выполнении лабораторных работ, практикумов, о системе
работы учителя и учащихся при применении компьютеров при выполнении
лабораторных работ и практикумов, о возможностях выполнения лабора-
торных работ, а также о том, что лабораторные работы с электронными
учебниками обеспечивают индивидуализацию, индивидуальный подход,
а точнее, полную интенсификацию процесса. В связи с использованием
новых информационных технологий в обучении физике в качестве каче-
ственной характеристики педагогической деятельности определены ее
уровень продуктивности, квантификация (выражение количественного
показателя). То есть деятельность учителя, применяющего новых инфор-
мационных технологий в обучении, в этом случае считается продуктивной,
чтобы с помощью этих средств обепечивались интересы ученика, а
результат не был отрицательным. Позитивное решение проблемы ослабляет
консервативные взгляды, односторонне диффузирует исторически сло-
жившиеся дидактические методы, деформируя прежние. В результате
возникает более оптимальная локальная система обучения, основной
метод которой основан на двустороннем диалоге.
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Produktivlik pedaqoji fəaliyyətin əsas xarakteristikası kimi” anlayışını faktiki 

olaraq “pedaqoji ustalıq” və pedaqoji fəaliyyətin peşəkarlığı ilə eyniləşdirən bəzi müəlliflərin 

fikirlərinə münasibat bildirilmiş, produktivliya müəllim fəaliyyətinin xarakteristikası kimi ba-

xılmışdır. Müəllimin pedaqoji ustalığının produktivliyi pedaqoji fəaliyyətin keyfiyyət xarak-

teristikası olub, onun kvantifikasiyası, daha doğrusu, miqdarı ölçüsünün ifadəsi olduğu qeyd 

edilir. YİTV-nin tətbiqilə müəllimin pedaqoji fəaliyyəti o halda produktiv hesab edilir ki, 

şagirddə məhz bu vasitələrin köməyilə arzu olunan keyfiyyətləri formalaşdırsın və heç bir 

mənfi məhsul almasın [1-2]. 

Məktəbin maddi bazasını, ayrılıqda kompüter siniflərinin təşkilini, fizika kabinet və 

laboratoriyalarının kompüterləşməsini, sosial, sanitar-gigiyenik və ergonomik problemlərlə 

əlaqədar onlara verilən beynəlxalq tələbləri, vizual nümayiş texnologiyasının (VNT) erqono-

mik parametrlərini və s. amilləri nəzərə almaqla fizika təlimində kompüter texnologiyası ilə 

işin daha səmərəli təşkili formasının tapılmasından bəhs edilir. İnformatlaşdırma prosesinin 

gətirdiyi ümumi sosial əlverişlilik informasiya texnologiyalarının şagird sağlamlığına mənfi 

təsir göstərməsinə imkan verməməlidir. Müşahidələr göstərir ki, müəllim EHM-in iş rejimini 

bilməklə yanaşı, onun ciddi fəsadları da olduğunu nəzərə almalıdır. 

Ümumtəhsil məktəblərində fizika təlimində yeni informasiya texnologiyalarından 

istifadənin nəzəri problemləri fizikanın tədrisində YİT-dən istifadənin nəzəriproblemləri 

ümumi, xüsusi və spesifik olmaqla “laçək” modeli əsasında araşdırılmışdır. Ləcəklərin 

kəsişməsində bu problemlərin hər birində müəyyəntəsirə malik, insan fəaliyyətinin qaranti 

hesab edilən sosial, sanitar-gigiyenik və erqonomik tələblər durur [3]. 

Ümumtəhsil məktəblərində fizika təliminin informatlaşdırılmasının nəzəri və metodoloji 

məsələləri, müəllimlərin YİT-dən istifadəyə hazırlanması, innovativ təfəkkürün formalaşdırıl-

masında əyaniliyin və digər təlim prinsiplərinin kompleks hayata keçirilməsi daxil edilmişdir. 

Bu gün Azərbaycan təhsilinin inkişafına təsir edən başlıca faktor, bazar iqtisadiyyatı mühitin-

də şəxsiyyat yönümlü təlimə keçidin prioritet təşkil etməsidir. Bu baxımdan fizika müəllimlə-

rinin peşəkar, sariştəli fəaliyyətə hazırlığı hər şeydən əvvəl: a) öz peşə fəaliyyətlərində yeni 

texnologiyaya yiyələnmə zəruratinin yüksəlməsi; b) alınmış təhsili «konversiya» etməsi, yeni 

tələblərə adaptivlik və mobillik; c) müasir sənayenin avtomatlaşdırılması və elmi tutumlu 

texnologiyanın artım səviyyəsi şəraitində təhsilin fundamentallaşdırılmasının yüksəldilməsi 

iləəlaqədardır.Bu problemlərin həlli ilə fizika müəllimi geniş elmi-metodik biliklərə malik 

olacaq, mütləq bilik səviyyasi günün tələblərini qabaqlayacaqdır. 

Təlim modelinin başlıca əlaməti müəllimin müfaviq yanaşması çərçivəsində  mərkəzi  

fəaliyyət, şagird fəaliyyətidir. Bu baxımdan ənənəvi təlimlə innovasyon təlim arasındakı  

əlaqəni və onun əsas komponentlərini aşağıdakı şəkildə göstərmək olar (şəkil-1). 

Fizika təlimində YİTV-nin tətbiqinin əsas strategiyasını tayin edən pedaqoji konsepsiya, 

məktəbdəfizika fənninin yüksək səviyyəli tədrisini təmin edən tədris metodik kompleksin 

yaradılması, fizikadan tədris materiallarının fundamentallaşdırıldığıbir mühitdə YİTV-nin 

tətbiqilə təlimin keyfiyyətcə müasir tələblərə cavabverməsinə nail olunma və şagirdlərin 

biliklərindəki formalizmin aradanqaldırılması kimi problemlərin həlli yolları sistemli şəkildə 

təhlil edilir [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Şəkil-1 
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Fizikadan laboratoriya işlərinin yerinə yetirilmasində yeni informasiya texnologi-

yalarından istifadə təcrübə nümayişivə məktəb fizika eksperimentinin tədris prosesindəki 

rolu və imkanları,onların tədrisində YİTV-dən istifadə məsələləri, şagirdlərin tədris-təfəkkür 

fəaliyyətinin elmi əsaslarla səmərəli təşkili şərh edilir. YİTV-nin tətbiqiləkeçirilən nümayiş 

eksperimentlərində informasiyanın verilməsi və qəbul edilmasi texnologiyası xüsusi modellər 

əsasında izah edilmişdir. 

Ridberq sabitininvə elektronun kütləsinin təyini. 

İşin məqsədi: Ridberq sabitinin və elektronun kütləsinin təyini. 

Cihaz və ləvazimatlar: Spektrometr, difraksiya qəfəsi, civə lampası, hidrogen lampası və s. [5]. 

Mənbə: Ridberq sabiti 

Qurğunun təsviri. Qurğunun  təsviri aşağıdakı  kimidir. 

Balmer seriyasının qırmızı xəttinə n=3, mavi xəttinə n=4, bənövşəyi xəttinə n=5 

qiymətlər uyğun gəlir. Bunları (1) düsturunda nəzərə alsaq, 

                                
𝟏

𝝀
= 𝑹[

𝟏

𝒏𝒇
𝟐 −

𝟏

𝒏𝒊
𝟐]                                (1) 

 

                              𝑹𝟏 = 𝑹𝟐 = 𝑹𝟑 =
𝟑𝟔

𝟓𝝀𝒒
                              (2) 

olar. Spektrdəki xətlərin dalğa uzunluğunu təcrübi yolla təyin etməklə R-i hesablamaq 

olar. Xətlərin dalğa uzunluqları difraksiya qəfəsi vasitəsilə aşağıdakı kimi hesablanır. 

                                    𝜆 =
𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑚𝑛
                                    (3) 

 

 

 
                                 Şəkil -2 Qurğunun sxematik təsviri 

1. 1 – şüalandırıcı (hidrogen lampası); 

2. 2 – monoxromator; 3 – rels; 4 – idarəedici vintlər; 
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3. 1* -şüalanmanin istiqaməti; 2* -müşahidə istiqaməti; 

4. 3* -FPKO9M.00.00.00.01 nömrəli dayanacağın, FDCB01.02.00.00.00 nömrəli ştativlə 

yeri; (ştativ monoxromatorun ortasında olur); 

5. 4* monoxromatorun korpusunun oturacağında PK09M.01. 00.00.00  bu nömrəli dayağın 

yeri; 

6. 5* -şüalandırıcının nizamlama vinti. 

 

Virtual laboratoriya işinin aparilma ardıcıllığı: 

1. “Calibrate Telescope” -nun altındakı pəncərə aktivləşənədək sürüngəc hərəkət etdirilir, 

aktivləşmə anında ‘START’ düyməsi basılır. 

2. Lampanı seçmək üçün “Combo” çərçivəsindən istifadə edilir, sonra isə “Switch On” 

düyməsi aktivləşdirilir. 

3. Hər bir sürüşkən vasitəsilə verner masasının göstəricisini “00”-yə, teleskopu isə 900 –yə 

çevirməli. 

4. “Place grating” düyməsini sıxmalı. 

5. Teleskop sola döndərilir. Modeldə yaşıl xəttlə şaquli naqil üstüstə düşməlidir. 

6. Vernier 1 və vernier 2-nin göstəricilərini qeyd etməli. 

7. Teleskop birbaşa təsvirin sağ tərəfinə dönür və bu zaman şaquli naqil modelin yaşıl xətti ilə 

üst-üstə düşür. 

8. Vernier 1 və vernier 2 - nin göstəriciləri qeyd olunur. 

9. Göstəriciləri daha dəqiq etmək üçün sürüşkən elementi “Fine angle” (ən yaxşı bucaq) 

üzərinə sıxmalı. 

10. Bu fərqin əsas qiyməti 2θ -ya bərabərdir. Bu da difraksiyanın ikiqat bucağıdır. Buradan θ -

nın qiyməti yaşıl xəttə uyğundur. 

11. Fərz etsək ki, yaşıl xəttin dalğa uzunluğu 546 nm-dir, 1mm-ə düşən xətlərin sayı n= 𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝑚λ tənliyi ilə hesablanır. 

12. İşin prinsipal sixemi ilə tanış olun. İşıq şüasının difraksiya qəfəsi üzərinə düşməsini təmin 

edir; 

13. Ekran üzərində alınmış spektrdə ekranın mərkəzindən saymaqla dalğa uzunluğu təyin 

olunan qırmızı, mavi və bənövşəyi rənglərin yerləşdiyi zolağın nömrəsini (m–i) qeyd 

etməli. 

14. Teleskopun qolunu sağa və sola fırlatmaqla vernier 1 və vernier 2-ə uyğun dərəcə 

müəyyən etməli və hər bir rənglərə uyğun dalğa uzunluqları (qırmızı, mavi, açıq 

bənövşəyi, tündbənövşəyi) taparaq aşağıdakı cədvəldə yazmalı.   

15. (3) düsturuna əsasən, λ q, λm, λ b dalğa uzunluqlarını hesablamalı; 

16. Hesablanmış dalğa uzunluqlarını uyğun olaraq (3)düsturunda yazıb Ridberq sabitini 

hesablamalı; 

17. Alınmış nəticələrə  əsasən <R>-in təyin olunması zamanı buraxılan mütləq və nisbi xətanı 

hesablamalı. 

Xətlərin adı Simvol Dalğa uzunluqları 𝑛
𝑓 

𝑛𝑖 𝑅 

Balmer Alfa H 

α 

Qır. ~ 656.28 nm 2 3 𝑅 

Balmer Beta H 

β 

Mavi. ~ 486.13 nm 2 4 𝑅 

Balmer 

Qamma 

H 

γ 

Açıq b. ~ 434.05 nm 2 5 𝑅 

Balmer Delta H 

δ 

Tünd b. ~410.17 nm 2 6 𝑅 
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Yoxlama sualları: 
Rabitə enerjisi ilə ionlaşma enerjisi arasında hansı fərq var? 

Nəyə görə onlar bütün hallarda üst-üstə düşmür? 

2. Hidrogen spektrinin görünən hissəsindəki xətlərin dalğa uzunluqları üçün hansı 

qanunauyğunluq vardır? 

3. Hidrogen spektrinin ultrabənövşəyi hissəsində hansı seriya mövcuddur (n1=?, 

n2=?)? 

4. Hidrogen spektrinin infraqırmızı hissəsində hansı seriyalar vardır? 

5. Borun birinci postulatı necədir? 

6. Borun ikinci postulatı necədir? 

7. Borun kvantlanma şərti hansıdır? 

8. Bor postulatları nəyi izah edir 
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Annotasiya. Məqalə xarici dillərin tədrisinin bəzi məsələlərinə
həsr olunur. İşdə qeyd olunur  ki, bir çox müəllim və metodistlərin
fikrincə, xarici dillərin tədrisi metodikasında aktual olan lüğətin
tədrisində də əsas şərtlərdən biri şagirdin yaş xüsusiyyətidir. Tədris
prosesində bu amil mütləq nəzərə alınmalıdır. Digər dil materiallarının
tədrisində olduğu kimi, lüğətin də tədrisi ana dili ilə müqayisəli
şəkildə aparılmalı və şagirdin bu sahədə olan bilik və bacarığı
qiymətləndirilməlidir.  Məqalədə lüğətin tədrisində meydana çıxan
çətinliklərin aradan qaldırılması üzrə aparılan işin təşkilinə verilən
tələblər ətraflı izah edilir və  lüğətin  tədrisində şagirdlərin düzgün
yazı texnikasına yiyələnməsində sinif  çalışmaların əhəmiyyətindən
bəhs edilir. Pedaqoji təcrübə və müşahidələrə əsaslanan qənaətlər
məqalədə öz əksinin tapır.

Requirements given to vocabulary teaching and
importance of works carried on vocabulary in
correct writing technics mastering of pupils

Abstract. In the article it is stated that, one of the main terms of
vocabulary teaching is age peculiarity of pupil. In teaching process
this factor should be taken into account. Like other language
methods teaching, vocabulary teaching should be carried in com-
parison with mother tongue as well and knowledge, skill of pupil
in this field should be marked. In the article requirements given to
the work carried in liquidating difficulties appeared in vocabulary
teaching are explained in detail and importance of class exercises
in correct writing technics mastering of pupils in vocabulary
teaching is stated.

Значение словарной работы в овладении уча-
щихся правильной техникой письма иностран-
ного языка

Aннотация. Статья посвящена некоторым вопросам препо-
давания иностранных языков. В работе отмечается, что, по
мнению многих педагогов и методистов, одним из главных
условий в обучении лексике, актуальным в методике обучения
иностранным языкам, также является возрастная особенность
школьника. Этот фактор обязательно нужно учитывать в про-
цессе обучения. Как и в случае с преподаванием других язы-
ковых материалов, преподавание лексики должно проводиться
в сопоставлении с родным языком и оцениваться знания и
умения ученика в этой области. В статье подробно освещаются
требования к организации работы по преодолению возникающих
трудностей в обучении словарному запасу и рассказывается о
важности занятий в классе по овладению учащимися правильной
техникой письма. В статье такжепредставлены заключения,
основанные на педагогическом опыте и наблюдениях.
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Dərs tədrisin əsas təşkilat forması olub,
çox mürəkkəb və çoxcəhətli bir prosesdir.
Dərs çox mürəkkəb bir yaradıcılıq prosesidir.
Hər bir dərsi bir “pedaqoji əsər” adlandırırlar.
Həmin əsərin müəllifi isə dərs aparan müəl-
limdir. Bəzən müəllim dərs üçün hazırladığı
plan və üsulu dərsin gedişində ya qismən, ya
da tamamilə dəyişməli olur. Müəyyən bir
mövzu üzrə iki müxtəlif sinifdə dərs deyən
müəllim tədris materialının eyni olmasına
baxmayaraq hər dəfə müxtəlif üsullardan isti-
fadə etməli olur. Dərs prosesində qarşıya çıxa
biləcək bütün vəziyyətləri əvvəlcədən təsəvvür
etmək, ona qarşı tədbir görmək mümkün deyil.
Dərs yaradıcılıq meydanı olduğu üçün müəllim
də yaradıcı olmalı və tədris prosesində qarşıya
çıxan hər bir vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı
bacarmalıdır.

Müasir ingils dilində sözlərin yazılışı ənə-
nəvi-tarixi prinsipə əsaslanır. Bunun da sayə-
sində sözlərin hərf tərkibi ilə səs tərkibi
arasında ciddi fərqlər mövcuddur. Digər tə-
rəfdən ingilis dilinə xas olan saitlər söz tərki-
bində yerindən asılı olaraq müxtəlif cür oxunur.
Müasir ingilis dilinə xas olan bu və ya digər
xüsusiyyətlər bu dildə sözlərin oxunuşunu
xeyli çətinləşdirir. Məhz buna görə də, ingilis
dili lüğətlərində hər bir sözün qarşısında
ənənəvi olaraq onun oxunuşu, transkripsiyası
verilir. Müasir ingilis dilində bir sıra sözləri
tələffüz edərkən (xüsusilə onun amerikan va-
riantında) [r] səsi eşidilir, lakin bu hal orfoq-
rafiyada özünü biruzə vermir. Bu qəbildən
olan sözlərin axırında [r] səsinin tələffüz edil-
məli olduğunu göstərmək üçün həmin sözlərin
transkripsiyasının sonunda yuxarıdan kiçik
[r] işarəsi qoyulur. 

Məsələn: sailor [seıləʳ]-(dənizçi), nature
[neıʧəʳ]-(təbiət),  labour [leıbəʳ]-(əmək)

Müasir ingilis dilində lüğəti tədris edərkən
sözləri iki yolla təkrar etmək olar: təcrid
edilmiş halda, söz birləşmələri və ya cümlə
daxilində. Sözləri təcrid edilmiş halda təkrar
edərkən ya ana dilindən ingilis dilinə, ya da
əksinə tərcümədən istifadə etmək olar. Sözləri
təcrid edilmiş halda əyani yolla da təkrar
etmək mümkündür. Müəllim keçilmiş sözlər
əsasında əşya və ya onun şəklini nümayiş
etdirir, şagirdlər həmin əşyanın adını ingiliscə

deyir. Xarici dillərin tədrisi qarşısına qoyulmuş
başlıca məqsəd baxımından sözlərin birləşmə
və ya cümlə daxilində təkrar edilməsi məqsədə
daha müvafiqdir. Ona görə də, xarici dil müəl-
limləri sözləri bu yolla, yəni cümlə və ya söz
birləşməsi daxilində təkrar etdirirlər. Sözlərin
cümlə daxilində təkrar edilməsinin əhəmiyyəti
bir də onunla izah olunur ki, bu halda təkrar
kompleks xarakter alır: həm sözlər, həm mo-
dellər, həm də bir sıra digər qrammatik qaydalar
eyni vaxtda təkrar edilir. Şagirdlərdə bilavasitə
şifahi nitq bacarıq və vərdişi yaranır. Buna
görə də, sözləri, əsasən, cümlə və ya söz bir-
ləşməsi daxilində təkrar etmək məsləhətdir.
Bəzən elə olur ki, yuxarıda göstərilmiş həmin
vasitələr  bir-birini əvəz edə bilmir. Bəzi
hallarda müəllim keçilmiş bu və ya digər sözü
şagirdin bilib-bilmədiyini müəyyənləşdirmək
istərkən onu təcrid edilmiş şəkildə soruşur.
Bu halda sözün təkrarında mümkün olan ikinci
yoldan istifadə edilmir. Buna bir qədər dəqiq
yanaşsaq görərik ki, sözün təkrarında mümkün
olan bu iki üsul əslində eyni bir prosesin iki
mərhələsində, sözün təcrid edilmiş halda təkrarı
onun cümlə daxilində təkrarı üçün birinci
mərhələ, hazırlıq rolu oynayır. Buna görə də,
sözləri əvvəlcə ayrı-ayrı  təkrar etmək, sonra
isə cümlə daxilində işlətmək olar. Birinci
halda söz məna cəhətdən təkrar edilirsə, ikinci
halda o həm məna cəhətdən, həm də cümlə
daxilində digər sözlərlə əlaqəyə girmə baxı-
mından təkrar edilir. Şagirdlərin lüğət ehtiyatının
zənginləşdirilməsi xarici dil dərsinin bütün
mərhələlərində - yeni materialın öyrənilməsi,
müxtəlif şifahi çalışmaların yerinə yetirilməsi
və yazılı nitqin inkişaf etdirilməsi zamanı
həyata keçirilir. Xarici dil dərslərində söz mə-
nalarının açılması prosesində sözün mənası,
tələffüz xüsusiyyəti və onun cümlədə başqa
sözlərlə əlaqəyə girməsini şagirdlərə öyrətmək
ardıcıl surətdə aparılmalıdır.

Lüğətin  tədrisinə verilən tələblər və lüğəti
tədris etməyin əhəmiyyəti:

Dil bilmək onun strukturuna (quruluşuna)
yiyələnmək deməkdir. Belə ki, lüğət məktəbdə
dilin tədris olunan aspektlərindən biridir. Mək-
təbdə şagirdlərə öyrədiləcək söz sayı proqram
tələblərinə cavab verməlidir. Burada seçilmiş
şərait və istifadə olunacaq üsul da əhəmiyyət

Bəyim Tarverdiyeva

Şagirdlərin xarici dilin düzgün yazı texnikasına 
yiyələnməsində lüğət üzrə aparılan işlərin əhəmiyyəti



116

kəsb edir. Təcrübədə sübut olunub ki, lüğətin
tədrisində proqram təlimatlarından istifadə
bizə öyrəniləcək sözlərin sayının artırılmasına
imkan verir. Yəni şagirdlər proqramla müstəqil
işləyərkən artıq onları mənimsəmiş olur. Buna
görə də, lüğət seçilmiş linqvistik materialların
tədris şəraitinə və xarici dili öyrənmək prin-
siplərinə uyğun olaraq diqqətlə seçilməlidir. 

Xarici dildə verilmiş sözləri öyrənmək asan
məsələ deyil. Beləki, hər sözün öz forması,
mənası, istifadə qaydası var və sözlərin bu
aspektdən öyrənilməsinin çətinlikləri möv-
cuddur. Həqiqətən bəzi sözlər formaca çətin,
istifadə baxımından asan, digərləri isə formaca
asan, istifadə baxımından çətindir. Bu səbəbdən
sözləri şagirdlərin mənimsəyə bilməsi baxı-
mından qruplaşdırmaq lazımdır. Xarici dildə
olan sözlərin təhlili bizə aşağıdakı söz qruplarını
fərqləndirməyə imkan verir: konkret, mücərrəd
və struktur. Konkret əşya, hərəkət və keyfiyyət
bildirən sözləri öyrənmək hər hansı mücərrəd
məfhumu ifadə edən sözləri öyrənməkdan
asandır. Xarici dili tədris edən müəllim lüğət
üzrə iş aparan zaman bunlara diqqət yetirmə-
lidir. Çünki sözlər ünsiyyət prosesində istifadə
olunan dil vahidləridir. Onlar yeganə birləş-
mələrdir ki, yalnız müəyyən üsullarla əlaqə-
ləndirilən zaman ünsiyyətin yaranmasını təmin
edir. Lüğəti tədris edən zaman müəllim aşa-
ğıdakı qaydalara əməl etməlidir:

- lüğətin tədrisi zamanı eşitmə və danışıq
üzvlərinin hər ikisi sözlərin mənimsənilməsində
fəal iştirak etməlidir;

- müəllim özü sözü tələffüz etməli, sonra
şagirddən təkrar etməsini tələb etməlidir (fərdi
və ya məzmun daxilində);

- öyrənilən dildə hər bir sözün tələffüz,
məna, yazılış və istifadə baxımından digər
sözlərlə mürəkkəb linqvistik əlaqəsinin olması
izah olunmalıdır;

- lüğəti tədris edən zaman öyrəniləcək yeni
sözlə, yaddaşda olan sözlər arasında əlaqə
yaratmaq zəruridir (tələffüz, məna, yazılış
qaydası baxımından);

Məsələn: see [si:]-görmək, sea [si:]-dəniz
to answer-cavab vermək = to reply-cavab

vermək
- şagirdlərə lüğət tədris olunan zaman sözlər

müxtəlif sadə cümlə nümunələrində işlədil-

məlidir.
Lüğət necə tədris olunmalıdır? 
Lüğətin tədrisində 2 əsas mərhələni ayırmaq

olar:
1-təqdim etmə və ya izah etmə,  2-qoruyub

saxlama və ya möhkəmləndirmə.
Yeni sözün təqdim edilməsi: hər bir sözün

öz forması, mənası və istifadə qaydası var.
Yeni sözün şagirdə təqdim olunması şagirdə
onun formalarını (fonetik, qrafik, struktur və
qrammatik) təqdim etmək və onun məna və
işlənmə qaydalarını izah etmək deməkdir.
Sözlərin tələffüz və yazı qaydalarının şagirdlərə
tədris olunma üsulları aşağıdakılardır:

a) aydın və şüurlu təqdimetmə, b)analogiya
c) transkripsiya, d) oxu qaydaları

Hər bir söz eşidilən və danışılan səslərdən
və hərflərdən ibarətdir. Müəllim oxu və yazı
zamanı şagirdlərə onları necə tələffüz etməklə
oxumağı və yazmağı öyrədir. Bu cür yanaşma
şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və dili mənim-
səməsindən asılı olaraq dəyişə bilər. Əgər
müəllim şagirdin eyni dərsdə sözü yalnız
eşitmə və danışıq vasitəsi ilə deyil, həmçinin
oxu və yazı zamanı öyrənməsini istəyirsə, o
şagirdlərə şifahi çalışmalar vasitəsi ilə necə
yazmağı və oxumağı göstərir. Belə olan halda
şagirdlər sözü tələffüz edib yadda saxlaya
bilər. Və ya müəllim istənilən sözü yazı tax-
tasında yazır, bəzi şagirdlərdən onu oxumasını
istəyir (şagirdlər artıq hərfləri tanıdıqları və
oxu qaydalarını bildikləri üçün çətinlik çək-
mirlər). Şagirdlər sözü oxuyur və öz dəftərlə-
rində qeyd edirlər. Daha sonra müəllim hər
bir şagirddən yeni sözləri tələffüz edib sadə
cümlə modeli daxilində işlətməsini və bu
modeli öz danışığında istifadə etməsini istəyir.
Bu lüğətin mənimsənilməsi işində ən çətin
mərhələ hesab olunur və bu hər bir dərs
zamanı müəllimin rəhbərliyi altında aparılır
və aparılmalıdır. 

Dilin əsas elementi olan sözlərdən ünsiyyət
prosesində istifadə olunur. Sözlər yeganə bir-
ləşmələrdir ki, müəyyən vasitələrlə bir-birinə
bağlanmadan ünsiyyət prosesində istifadə
oluna bilmir. Məşhur amerikan dilçisi Çarlz
Friz qeyd edirdi ki, məna sözlərin daxilində
deyil, sözlərin modelində və nümunəsindədir.
Çünki biz sözləri müəyyən modellər daxilində
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işlədirik. Lüğətlərin tədrisində əsas diqqət
sözlərin cümlə daxilində, ünsiyyət prosesindəki
istifadəsinə yönəlməlidir. Bu zaman aşağıdakı
qaydalar nəzərə alınmalıdır:

1. Tədrisin ilkin mərhələlərində lüğətdə
verilən hər hansı yeni sözün şagirdə öyrədilməsi
sinif otağında olan, gözlə görülə bilən, nümayiş
etdirilə bilən əşyalar, obyektlər üzərində apa-
rılmalıdır.

2. Lüğətdə verilmiş yeni, xüsusilə naməlum
yeni sözlər şagirdə tədricən öyrədilməlidir. 

3. Lüğətdə verilmiş sözlərin məzmunu şa -
gir  di maraqlandıran və ya onun gündəlik həyat
tər zi ilə bağlı olan mövzularla əlaqəli olmalı-
dır.

Bundan başqa tədris proqramlarında lüğətin
tədris olunması ilə bağlı aşağıdakı şərtlər də
öz əksini tapmalıdır:

a) şagird verilmiş söz və ya ifadələri oxuyub
tələffüz edə bilsin;

b) həmin söz və ya ifadədən müxtəlif qram-
matik formalar düzəldə bilsin;

c) öyrəndiyi söz və ya ifadəni şifahi nitq
prosesində işlədə bilsin;

d) həmin söz və ya ifadələri düzgün yaza
bilsin;

e) öyrəndiyi xarici dildən doğma dilə və
ya əksinə şifahi tərcümə edə bilsin;

f) oxuma, qavrama və eşitmə prosesində
sözü və ya ifadəni məzmun daxilində düzgün
başa düşə bilsin.

Lakin tədris proqramında şagirdə tədris
olunacaq  sözlərin kəmiyyət həddi göstərilmir.
Orta məktəbdə tədris olunan lüğət tərkibi aşa-
ğıdakı tələblərə cavab verməlidir:

- müxtəlif  ifadə və cümlə daxilində asanlıqla
digər sözlərlə əlaqə yaratmağa kömək etməli;

- üslub baxımından bitərəf (neytral) olmalı,
şifahi və yazılı nitqdə istifadə olunmalı;

- proqramda verilən mövzuları əhatə etməli;
- dildə tez-tez istifadə olunmalı;
- söz yaradıcılığı baxımından əvəz olunmaz

mənbə rolunu oynamalıdır.
Sözün mənasını ifadə etmək üçün iki üsul

var: birbaşa və tərcümə üsulu. Xarici dildə
verilmiş sözün mənasının birbaşa üsulla aşkara
çıxarılması öyrənənə imkan verir ki, o birbaşa
həmin sözlərlə əlaqə qursun. Bu üsul adətən
sözlərin müəyyən əşyaları, obyektləri, onların

keyfiyyətlərini ifadə etdiyi zaman və ya bəzən
şagirdlərin görə biləcəyi müxtəlif jest və hə-
rəkətləri ifadə etdiyi zaman istifadə edilir.
Yəni, müəllim ana dilinin köməyi olmadan
təqdim etdiyi sözü (ingilis dilində verilmiş)
müəyyən obyekt və ya anlayışla əlaqələndir-
məlidir. Birbaşa metoddan istifadə etməyin
əyani və şifahi olmaqla müxtəlif yolları var.
Əyani üsul əyani vəsaitlərdən istifadə etməklə
naməlum olan sözlərin mənasını aşkar etməyə
imkan verir. Bunlar əşyalar və şəkillər ola
bilər (burada həmçinin müxtəlif jestlərdən də
istifadə vacibdir).

Digər üsul naməlum sözün mənasının şifahi
şəkildə aşkara çıxarılmasıdır. Bu zaman sino-
nimlər, antonimlər, sözlərin izahı və ya söz
yaradıcılığının bəzi elementləri istifadə oluna
bilər.

QEYD: birbaşa istifadə bəzən məhdud xa-
rakter daşıyır. Beləki, müəllim mücərrəd məna
ifadə edən sözlərin mənasını başa salmaq
üçün artıq tərcümədən istifadə etməlidir. Yəni
ana dilinə müraciyət etməlidir.

Tərcümə metodu yeni sözün təqdim olun-
masında daha effektivdir. O vaxta qənaət
etmək baxımından səmərəlidir və təqdim
olunan sözün dəqiq qavranılmasını təmin edir.
Aparılan psixoloji təcrübələrdən məlumdur
ki, qavrama mürəkkəb bir prosesdir. Bura
müxtəlif duyğular daxildir və eyni zamanda o
təfəkkür, nitq, şagirdlərin diqqəti, iradəsi, ha-
fizəsi və emosiyaları ilə sıx bağlıdır. Yəni, şa-
girdlər yeni sözlərin izahında nə qədər fəallıq
göstərərsə, əldə olunan nəticə bir o qədər
yaxşı olar. 

Deməli, lüğətin tədrisində 3 mərhələ möv-
cuddur: izah, qavrama, təkrar

Birinci mərhələdə şagird yeni sözlərlə tanış
olmalıdır. Əlbəttə bu yanaşma verilən tapşırığa
uyğun olaraq dəyişə bilər. Sonda əldə olunacaq
nəticə şagirdin yaş, bilik səviyyəsindən, seçilən
material və tədrisin keyfiyyətindən asılıdır. Lü-
ğətin tədrisi prosesində 3 formada iş görülür:

- mətn oxunmazdan əvvəl sözlərin izahı;
- mətnin oxunması prosesində sözlərin izahı;
- müəllimin nəqletmə prosesində sözləri

izah etməsi.
Mətn oxunmazdan əvvəl yeni sözlərin iza-

hına o zaman ehtiyac duyulur ki, müəllim tər-
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kibində çox sayda yeni sözlər olan mətni izah
etməyə çalışır. Belə sözlər açar sözlər adlanır
və onların mənasını əvvəlcədən açıqlamadan
mətnin məzmununu başa düşmək qeyri-müm-
kündür. Sözlərin izahından  sonra şagird müs-
təqil şəkildə verilmiş mətni xarici dildən
doğma dilə tərcümə edə bilər. Daha yaxşı
nəticə əldə etmək üçün müəllim şagirdi aşa-
ğıdakı şəkildə də istiqamətləndirə bilər.

Məsələn: ilk olaraq verilmiş sözlərin fonetik,
orfoqrafik formalarının müəyyən edilməsi,
daha sonra onların qrammatik formalarının
yəni, hansı nitq hissəsinə xas olduqlarını
aşkara çıxarmaq bacarığının inkişaf etdirilməsi,
sözlərin omonim, sinonim və antonim vari-
antlarının tapılması və s.

Şagirdlərin yeni sözləri daha yaxşı yadda
saxlamaları üçün müəllim şagirdlərin qabrama,
düşünmə, özünü ifadə etmə bacarıqlarına əsas-
lanmaqla münasib (uyğun) şərait yaratmalıdır.
Beləki, şagird yeni sözlərdən istifadə edən
zaman  ilk olaraq onu öz yaddaşında canlan-
dırmalı, sonra cümlədə verilmiş sözü müəyyən
etməlidir. Yəni, eşitmə və oxuma prosesində
şagird sözü asanlıqla yada salmalı, danışıq və
yazı prosesində ehtiyac olduğu zaman ondan
rahatlıqla istifadə etməlidir. Lüğətin tədrisi
zamanı aşağıdakı çalışma növlərinin istfadəsi
məqsədəuyğundur:

1. Ümumi çalışmalar – belə çalışmalar
təkcə şagirdin lüğəti qavrama bacarığına deyil,
həmçinin fonetik və qrammatik bilik səviy-
yəsinə də təsir edir.

2. Xüsusi çalışmalar – adından də göründüyü
kimi məhz lüğəti qavrama bacarığının inkişafına
təkan verir.

Ümumi çalışmaların tədrisi zamanı şagirlər
verilmiş çalışmanı xorla və ya fərdi olaraq
müəllimdən sonra təkrar edir. Bu növ çalış-
maların tədrisində məqsəd şagirdlərin tələffüz
bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Şagirdlər
müəllimə qulaq asır, sonra isə onun dediklərini
təqlid edir. Bundan başqa müəllim onlara sinif
otağında olan əşyalara aid sözlər deməyi, əş-
yalara  və ya şəkillərə sual verməyi, tərkibində
yeni sözlər olan birləşmələr düzəldib dəftərə
yazılmasını tapşırır. Xüsusi çalışmalara sözlərin
sinonim., antonim və ya omonim variantlarının
tapılması (xüsusilə V sinifdən sonra), isimlərin

cəm formasının, sifət və ya zərfin dərəcə for-
malarının, felin zaman formalarının düzəldil-
məsi, həmçinin verilmiş şəkillərə baxıb müəy-
yən sayda yeni sözlərin tapılıb qeyd olunması
daxildir. Bundan başqa müəllim sinifdə şa-
girdləri bir neşə qrupa bölür, hər hansı bir
mövzu qoyur və şagirdlərdən o mövzuya aid
sözlərin tapılmasını tələb edir.

Çalışmalar şagirdlərin uyğun sözü seçmə
bacarığının inkişaf etdirilməsi və sözləri cüm-
lədə işlətmək bacarığının inkişaf etdirilməsi
istiqamətində tərtib edilir.

1. Təklif olunan sözlər arasından lazım olan-
ları seçmək üçün istifadə olunan çalışmalar.

- verilmiş sözlərdən hansı  ölçü ifadə edir;
- düzgün sözü seçin;
- verilmiş sözlərdən eyni kökə malik olanları

seçin.
2. Şagirdlərin yaddaşında mövcud olan

sözlər arasından lazım olanları tapmaq üçün
istifadə olunan çalışmalar.

- cümləni dinləyin və ad verin;
- cümləni tamamlayın;
- verilmiş sözlərin  əks mənalı variantlarını

tapın;
- sinif otağında gördüyünüz əşyaları ad-

landırın;
- ölçü, rəng bildirən sözlər deyin;
- verilmiş sözləri uyğunlaşdırın;
- verilmiş cümlələri mənasına görə bənd -

lərə uyğun tamamlayın.
3. Visual materiallar, şifahi vasitələr və

audio-vizual vasitələrdən istifadə etməklə şa-
girdlərin mövcud lüğət ehtiyatından danışıq
prosesində (şifahi nitqdə) istifadə etmələrinə
stimul verən çalışmalar. Bu halda müəllimin
daha çox imkanı var ki, yazı taxtasında sözlərin
ya şəklini, ya da yazılı formalarını nümayiş
etdirsin. Bu zaman o həm çap olunmuş şəkil-
lərdən, özünün və şagirdlərin çəkdiyi şəkil-
lərdən, kitab və ya jurnallardan kəsilmiş şə-
killərdən, həm də slayd və ya film çarxlarından
istifadə edə bilər. Bundan başqa verilmiş söz-
lərin sinonim, antonim variantlarının tapılmasını
tələb edən çalışmaların istifadə edilməsi şa-
girdlərin öyrəndikləri sözlərin mənalarını nə
dərəcədə yaxşı yadda saxlaya bildiklərini yox-
lamaq üçün aparılan xüsusi yoxlama hesab
oluna bilər.
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Yuxarıda qeyd olunan bütün vasitələrdən
tədrisin istənilən mərhələsində, istənilən yaş
qrupu şagirdlərin öyrədilməsində istifadə oluna
bilər.  Bütün bu qeyd olunan çalışma növləri
şagirdlərin lüğət ehtiyatının yoxlanmasına,
həmçinin yeni sözləri öyrənməklə lüğət ehti-
yatının zənginləşməsinə xidmət edir. Bu isə
öz növbəsində şagirdlərdə öyrəndikləri sözləri
öz nitqində istifadə etmək bacarığı formalaşdırır.
Bundan başqa,  şagirdlərin lüğət ehtiyatının
yoxlanması da zəruri şərtlərdəndir. Belə yox-
lamalar müəyyən bölmənin tədrisindən sonra,
hər rübün sonu və ya tədris ilinin sonunda
aparıla bilər. Yoxlamalar həm şifahi, həm də
yazılı formada aparıla bilər. 

Məsələn: yazılı formada şagirddən verilmiş
sözlərin tərcümə variantlarının tapılması, müx-
təlif cümlələrdə və ya mətndə boşluqların dol-
durulması tələb oluna bilər. Şifahi formada
isə şagirdlərin say tərkibini müəllim özü təyin
edə bilər. Yəni, şagirdlər müxtəlif qruplar şək-
lində fəaliyyət göstərə bilər. Belə yoxlamaları
hər dərsdə sistematik aparmaq əhəmiyyət kəsb
edir. 

Tədrisin digər mərhələlərində yəni, yuxarı
sinif şagirdləri ilə iş prosesində digər maraqlı

məqamlar ortaya çıxır. Şagirdə sinif otağında
olmayan, gözlə görünə bilməyən hər hansı
bir mücərrəd isim verilir.

Məsələn: friendship-dostluq və ya hate-
nifrət

Şagird lüğətdən istifadə edərək sözün tər-
cümə variantını, sinonimini, hətta izahını belə
asanlıqla tapa bilir. 

Yuxarıda qeyd olunan nümunələrdən belə
nəticəyə gəlmək olar ki, lüğətin tədrisində
əsas şərtlərdən biri şagirdin yaş xüsusiyyətidir.
Tədris prosesində bu amil mütləq nəzərə alın-
malıdır. Digər dil vasitələrinin tədrisində
olduğu kimi lüğətin də tədrisi ana dili ilə mü-
qayisəli şəkildə aparılmalı və şagirdin bu
sahədə olan bilik və bacarığı qiymətləndiril-
məlidir.
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Annotasiya. Müasir texnologiyalar artıq həyatımızın ayrılmaz
hissəsidir. Məqalədə qeyd olunur ki, hal-hazırda İKT-nin təhsilin
bütün sahələrində tətbiqinin əsas məqsədi intelektual səviyyəli,
məntiqi cəhətdən yüksək inkişaf etmiş və yaradıcı düşünmə qabi-
liyyəti olan, informasiya texnologiyalarından istifadə etməyi
bacaran şəxsiyyətlər yetişdirməkdir. Bu baxımdan müasir müəllimin
qarşısında bir sıra peşəkar tələblər qoyulur. Məqalədə həmçinin
informasiya texnologiyalarının təhsil sahəsindəki imkanları və
üstünlükləri ətraflı şərh olunur. Məqalədə əsaslandırılır ki, ingilis
dilinin xarici dil kimi tədrisində İKT-dən  düzgün istifadə edilməsi
tədris prosesinə  yeniliklər  gətirməklə  yanaşı, öyrənənlərin  bilik
əldə etməyə marağını artırır, onları daha motivasiyalı edir, müəllimin
məşğələyə hazırlıq prosesini  asanlaşdırır.

The importance of using modern information
technologies in the teaching process

Abstract. Modern technologies are already inseparable part of
our life. İn the article it is noted that, at present in all fields of edu-
cation ICT is applied with the purpose of forming the youth of in-
tellectual level, logically highly developed and possessing ability
of creative sense, being able to use information technologies. For
this purpose modern teachers should meet several personal and
professional requirements. In the article possibilities and superiorities
of information technologies in educational field are widely
explained as well. The article argues that the right usage of ICT in
the teaching of English as a foreign language, in addition to
bringing innovations to the teaching process, increases the interest
of learners in acquiring knowledge, makes them more motivated,
facilitates the process of teacher preparation.

Значение использования современных
информационных технологий в учебном
процессе

Aннотация. Современные технологии уже являются неотъем-
лемой частью нашей жизни. В статье отмечается, что в на-
стоящее время основной целью применения ИКТ во всех
сферах образования является воспитание личностей интел-
лектуального уровня, логически высокоразвитых и способных
к творческому мышлению, умеющих пользоваться информа-
ционными технологиями. В связи с этим перед современным
педагогом предъявляется ряд профессиональных требований.
Также в статье подробно описаны возможности и преимущества
информационных технологий в сфере образования. В статье
обосновано, что правильное использование ИКТ в преподавании
английского языка как иностранного не только вносит новшества
в учебный процесс, но и повышает интерес учащихся к при-
обретению знаний, делает их более мотивированными, облегчает
процесс подготовки учителя к репетиторству.
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Biz XXI əsrdə – müasir texnologiyalar
dövründə  yaşayırıq. Həyatımızın  bir çox  sa-
hələrində  texnologiyalar  böyük təsir  gücünə
malikdir. İnsanlar ticarətdə, marketinqdə,  biz-
nesdə, səhiyyədə, təhsildə və bir çox başqa
sahələrdə texnologiyalardan geniş istifadə
edir. Hal-hazırda müasir texnologiyaların  təhsil
sahəsinə təsir gücü daha böyükdür. Müasir
texnilogiyaların təhsilə nə verdiyini anlamaq
üçün ilk olaraq biz müasir texnologiyalar  de-
dikdə  nəyi  nəzərdə  tutduğumuzu  anlamalıyıq.
Təhsil sahəsində müasir texnologiyalar dedikdə,
əsasən, informasiya komminikasiya texnolo-
giyalarından istifadə nəzərdə tutulur. Burada
informasiya texnologiyalarından istifadə nə-
zərdə tutulur. Burada informasiyanın toplan-
ması, emal edilməsi, ötürülməsi, qorunması,
çevrilməsi  nəzərdə tutulur. Bu cür texnologi-
yalar dünyada yalnız informasiya mənbəyi
kimi deyil, həm də əsas mənada  sürətli  kom-
minikasiya  kimi tanınır.

İnformasiya  və kommunikasiya  cəmiyyətin
ayrılmaz  bir hissəsidir. Dünyanın  bütün   mə-
dəniyyətlərində informasiyanın ötürülməsi bir
çox müxtəlif yolarla həyata keçirilir. Bura
nitq, mahnı, rəsm, yazı  və s daxildir.Yazı ən
böyük informasiyanın ötürülməsi  vasitələrindən
biridir.Yazının çapa verilməsi, jurnallardan,
qəzetlərdən istifadə bunu  geniş şəkildə  həyata
keçirir. Ən yeni innovativ texnologiyalar in-
formasiyanın ötürülməsini sürətləndirir və
komminikasiyanı daha yüksək  nöqtəyə çatdırır.
İnsanlar müxtəlif ölkələrdə bir-biriləri ilə in-
ternet vasitəsilə informasiya bölüşür və kom-
minikasiya  yaradırlar. İnternet vasitəsilə müx-
təlif  məşhur universitetlərdə də təhsil almaq
mümkündür. Hətta fiziki qabilliyəti məhdud
olan insanlar da bu yolla məktəblərdə, kol-
leclərdə, universitetlərdə distant  təhsil ala bi-
lərlər. Həqiqətən internetin bizə təhsil  sahəsində
verdiyi  imkanlar çox önəmlidir və sadə bir
dildə desək,  internet əsasən təhsil üçün yaradıl -
mışdır.

Biz İKT- ni  aşağıdakı  qruplara ayıra bilərik.
1. İnformasiya texnologiyaları – müasir

cəmiyyətdə informasiyanı emal etmək və
gücə qənaət etmək üçün kompyuterlərdən is-

tifadə edir.
2. Telekommunikasiya texnologiyaları –

telefonları, radio və televiziya yayımlarını
əhatə edir.

3. Şəbəkə texnologiyaları. Bu sahədə  ən
çox tanınan internetdir. Lakin bu sahədə mobil
telefon texnologiyalarının, peyk kommunika-
siyalarının və digər inkişaf etməkdə olan  kom-
muinikasiya növlərinin də adını  çəkə bilərik.

Yeni texnologiyalar  artıq bizim  həyatımızın
ayrılmaz  bir parçası olub. Bir gün ərzində  e-
mail  poçtumuza gələn ismarıclara cavab yazır,
sosial şəbəkələrdə iştirak edərək qarşılıqlı
məlumat bölüşür və ya yeni  informasiya  əldə
etmək  üçün  internetdən, qlobal  şəbəkələrdən
istifadə edirik.Yəni biz fərqinə belə  varmadan
günümüzün çox hissəsini bu cür texnologiya-
lardan istifadə  edərək keçiririk.

İKT-nin təhsil sahəsinə inteqrasiyası bir
çox  üstünlükləri də  özü  ilə  birlikdə gətirmişdir
və bu sahəyə çox töhfələr vermişdir. İKT in-
formasiyanın müxtəlif yollarla təqdim olun-
masına böyük şərait yaradır. Bu cür müxtəlif-
liklər dərsi daha maraqlı edir. Bu yolla tələbələr
yalnız tapşırığı texnologiya vasitəsilə  öyrənmir,
həm də texnologiyanı tapşırığa tətbiq edir.
Müasir  texnologiyalar  tələbələrin  daha  aktiv
olmasına, mövzunu daha maraqlı tətbiq et-
məsinə imkanlar yaradır.

Müasir dövrdə İKT- nin təhsil sahəsinə
tətbiqinin  əsas  məqsədi  intelektual səviyyəli,
məntiqi  cəhətdən yüksək inkişaf etmiş, tənqidi
və yaradıcı  düşüncəli,  informasiya ilə işləməyi
bacaran  tələbələr yetişdirməkdir. İndi  insanlar
bəzi peşə sahələrində ömür boyu öyrənmə ilə
üzləşirlər. İnsanların həyatında internetin  möv-
cud olması belə onlara tam effektivliyi qaranti
etmir. Məşhur metodist Penny Urun fikrinə
əsasən kompüter və internet önəmli öyrətmə
vasitəsidir.

Müasir dövrümüzdə informasiya texnilo-
giyalarından istifadə etməyi  bacarmayan  şəxs
inkişaf etməkdə olan cəmiyyətin adaptasiya
mexanizmilərindən məhrum ola bilər. İKT-
nin öyrənilməsi müasir dövrümüzdə vacib ol-
duğu kimi onun tətbiqində də iki əsas məsələ
nəzərə alınmalıdır.

Sevda Hacəliyeva
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1) Öz peşə fəaliyyəti sahəsində İKT-ni tət -
biq etməyi bacaran yüksək ixtisaslı mütəxəs -
sis lərin hazırlanması;

2) Peşə fəaliyyətində  İKT-nin  tətbiqi üçün
bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə olunması.

Müasir müəllimin əsas funksiyası öyrə-
nənlərə öyrənməyi öyrətməkdir. Buna görə
də, müəllim daim öz üzərində işləməli və
özünü  təkmilləşdirməlidir. Hər gün  yeni bir
elmi  bilik  artır və təhsilin məzmunu  təkmil-
ləşdirilməlidir. Hər gün yeni bir elmi bilik
artır və təhsilin  məzmunu daim  dəyişir, yeni
elmi biliklər fasiləsiz olaraq  universitet proq-
ramalrına  daxil edilir. İngilis dilində isə bu
inkişafın sürətli  olması  hər gün yeni  sözlərin,
terminlərin  yaranması  müəllimləri daha  mə-
suliyyətli olmağa sövq edir. Onlar daimi olaraq
İKT- dən istifadə edərək öz biliklərini təkmil-
ləşdirməlidir. Bunun üçün onlar onlayn   kurs-
larda  iştirak edə, sosial şəbəkələrə qoşula və
gündəlik  medianı izləyə  bilərlər.

İngilis dilinin  tədrisində İKT- dən  düzgün
istifadə edilməsi tədris prosesinə yeniliklər
gətirməklə yanaşı, öyrənənlərin  bilik əldə et-
məyə marağını artırır, onları daha motivasiyalı
edir, müəllimin məşğələ hazırlıq prosesini
asanlaşdırır. Tələbələr əvvəllər fənlərə dair
məlumatları tədris vasitələrindən,  dərsliklərdən
televziya verilşindən alırdısa, artıq bunları
internet, elektron kitab və s. əvəz edir. Dil
dərslərində İKT- dən elə istifadə etmək lazımdır
ki, öyrənənlər dərs  prosesində  fəal iştirak et-
sinlər, öz əməyinin bəhrəsini görsünlər və öz-
lərini qiymətləndirə bilsinlər.

İlk baxışdan İKT-dən istifadə çətin və mü-
rəkkəb görünsə də, bu belə deyil. İKT dərs
prosesini  sadələşdirir,  onu daha da  asanlaşdırır,
dərsi daha  maraqlı  dinamik  və çevik edir.

Mütəxəssislər sübüt etmişlər ki, uşaqlar
məktəbə ilk daxil olduqdan sonra onlarda
idrak prosesləri müəyyən qədər ləngiməyə
başlayır. Bunun üçün dərslər də elə təşkil
olunmalıdır ki,  onlar  şagirdlərin  emosiyalarına
təsir edə bilsin, onların  motivasiyasını artırsın
və onları  fəal dərs prosesinə cəlb etməyi ba-
carsın. Bununda bir neçə yolu mövcuddur.
Bunlardan biri dərslərdə yəni, ingilis dili  dərs-

lərində  texnologiyanın  müxtəlif  növlərindən
istifadə edilməsidir. Bu zaman şagirdlər dərs-
lərdə fəal şəkildə iştirak etməyə can atırlar.
Bu deyilənlərə isə İKT-dən düzgün şəkildə
istifadə  etməklə nail olmaq olar. İngilis dilinin
interaktiv  təlim üsulları ilə tədrisi hər bir  şa-
girdin imkan və ehtiyaclarını, müxtəlif bilik
səviyyəli şagird auditoriyasını nəzərə alan  bir
prosesdir. Təlim prosesində əsas mahiyyət
ondadır ki, təlim örnəklərin yalnız elmi biliklərlə
zənginləşməsi  demək deyil, həmçinin onlarda
təfəkkürün  formalaşması, bilklərin müstəqil
şəkildə  əldə edilməsi, mənimsənilməsi, bacarıq
və vərdişlərin, şəxsi keyfiyyətlərin təşəkkül
tapmasıdır.

Hal-hazırda  ingilis dilinin öyrədilməsində
əsas məqsəd öyrənənlərin ünsiyyət qurmaq  ba -
carığını inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Lakin
Azərbaycanda  tələbələr real ingilis dili  mühiti
ilə əhatə olunmurlar. Buna  baxmayaraq  tələbə -
lər radio yayımlarından, internetdən istifadə
edə rək dili öyrənə bilərlər. Azərbaycanda həm
mək təb, həm də universitet mühitində öyrənən -
lər əsasən sözləri  əzbərləməkdə  dil öyrənir lər.

İnternetdən istifadə edilməsi  hər bir  fəndə
olduğu kimi İngilis dilinin tədrisində də böyük
irəliləyişə yol açdı. Bu  həm də  tədris  meto-
dologiyasında geniş imkan yaratdı. İnternet
tələbələrə real situasiyalarda iştirak etmə
imkanı  verməklə  yanaşı,  həm də  beynəlmiləl
mənbələrdən istifadə edərək birbaşa ingilis
dilini eşidərək, danışaraq öyrənə bilmək imkanı
verdi. Bu yolla  tələbələr təcrübə əldə edir, dil
bacarıqlarını daha da inkişaf etdirir, yeni bilik
əldə edir, müxtəlif mədəniyyətləri qiymətləndirir
və öz dünyagörüşlərini artırırlar. Texnologiyanın
inkişaf etməsi  cəmiyyətin də fasiləsiz inkişafına
təsir göstərmişdir. Biz həyatımızı texnologiyasız
təsəvvür edə  bilmərik. Buna görə də, İKT-
nin  ingilis dilinin  tədrisində  istifadə olunması
bir çox yeniliklər və üstünlük əldə etməyə
imkan verir.

İnternetin ingilis dilində  istifadə olunması
ilə yanaşı, bura  sonsuz sayda  orjinal  material,
tapşırıqlarla zəngindir. Təbii ki bunların ha-
mısından olduğu kimi  yararlanmaq da  kifayyət
etmir. Müəllimlik sənəti yaradıcılıq tələb edir.
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Hər bir müəllim tədris etdiyi fənnə yaradıcı
yanaşmalı və istifadə etdiyi  materialları da
tələbələrinə  yaradıcı şəkildə  tədris etməlidirlər.
Həm də müəllimlər öz yaradıcı fikirlərini  in-
ternet vasitəsilə paylaşmalı, başqa müəllim
və tələbələrin də onun fikirindən yararlanmasına
şərait  yaratmalıdırlar. Həmçinin,  müəllimlər
öz fəaliyyətlərini bölüşməklə digərlərinin  fəa-
liyyətləri ilə tanış ola bilər, öz rəylərini, tək-
liflərini bildirməklə öz metodlarını daha da
inkişaf etdirə bilərlər.

Ənənəvi üsullarla  dərs keçən müəllimlərdən
yeni  innovativ üsulla dərs keçməsi üçün bəzi
şəxsi və peşakar xüsusiyyətlər tələb olunur.
Bu səbəbdəndir ki, sinfin İKT vasitələri ilə
tam  təchiz olunmasından tutmuş, tələbələrin
İKT-yə əsaslanan dərsi uğurla başa vurması
üçün  müəllimlərin təlim keçməsi əhəmiyyət-
lidir. Bəzən elə hallar olur ki, müəllimlərin
kom püter  bacarıqları  gənc tələbələrə  nisbətdə
az olur, bu da bəzi müəllimlərdə inamsızlıq
yaradır. Digər  müəllimlər  isə  internetdən ta-
mam fərqli təcrübədən bəhs edirlər. Bu da

bəzi  tələbələrin  texniki   biliklərdən çox asılı
olması ilə bağlıdır. Hər iki halda ilk dərsdə
həm müəllim, həm də  tələbələr  üçün  praktik
əhəmiyyət  daşıyan sadə  bacarıqları  öyrənmək
önəmlidir.

İKT ilə  dili tədris etmədən öncə  müəllim
həm öz hazırlığını və bacarığını, həm də mək-
təbin və ya universitetin minumum texniki
hazırlığını  yoxlamalıdır. Texnologiyalara əsas-
lanan dil  tədrisinə kompüterlərlə, internetlə
dil öyrənmə və öyrətmə daxildir. 
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Annotasiya. Məqalə ibtidai siniflər üçün Azərbaycan dilindən fənn ku-
rikulumunda göstərilən inteqrativ təlimdə folklor nümunələrindən istifadə
məsələlərinə həsr olunur. İbtidai siniflərdə folklor nümunələri ilə bağlı
tarixi təcrübəyə əsaslanan inteqrativ təlim dünənlə bugünü simmetriyal
əlaqədə göstərən pedoqoji prosesdir. Bugünkü Azərbaycan dili dərslərində
folklor ədəbiyyatı həyatla əlaqə prinsipini təmin etməyə əsas verir.
Folklor materialları içərisində həcmcə ən böyüyü dastanlar və nağıllardır.
Bunların tədrisində müasir ruh bizə deyir ki: Poladlar, Hikmətlər, Bar-
xudarlar, Tehranlar kimi igidlər yaşayacaq və onlar haqqında yeni-yeni
dastanlar yaranacaq. Əslində zəfər dastanını onların özləri yazmışlar.
Müasir dərs bu cür düşünməyə əsas verməlidir. Bu qabaqcıl təcrübə pe-
doqoji ideyaları özündə əks etdirməlidir. 

Related to folklore samples in primary schools
based on historical experience

Abstract. The article is devoted to the use of folklore samples in
integrative teaching of the Azerbaijani language, reflected in the subject
curriculum for primary classes. Integrative learning, based on historical
experience and examples of folklore in primary schools, is a pedological
process that shows the past and the present in a symmetrical connection.
In today's Azerbaijani language lessons, folklore material provides the
basis for ensuring the principle of connection with life. Among the
folklore materials, the largest in terms of volume are dastans and fairy
tales. The modern spirit in their teaching tells us that such brave men,
such as Hikmet, Barkhudars, Teherans, will live, and more and more
dastans will be created about them. Actually, they wrote the epic about
the victory themselves. A modern lesson should provide a basis for such
thinking. This best practice should reflect new pedagogical ideas.

К использованию на уроках начальных классов
фольклорных образцов, основанных на истори-
ческом опыте

Aннотация. Статья посвящена вопросам использования фольклорных
образцов в интегративном обучении азербайджанскому языку, от-
раженному в предметном куррикулуме для начальных классов. Ин-
тегративное обучение, основанное на историческом опыте на при-
мерах фольклора в начальных классах, представляет собой педоло-
гический процесс, показывающий вчерашнее и настоящее в сим-
метричной связи. На сегодняшних уроках азербайджанского языка
фольклорный материал дает основу для обеспечения принципа
связи с жизнью. Среди фольклорных материалов крупнейшими по
объему являются дастаны и сказки. Современный дух в их учении
говорит нам, что такие храбрецы, Полады, Хикметы, Бархудары,
Тегераны, будут жить, и о них будут создаваться все новые и новые
дастаны. Собственно, эпопею о победе написали они сами. Совре-
менный урок должен дать основание для такого мышления. Эта пе-
редовая практика должна отражать новые педагогические идеи.
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Azərbaycan dili fənni 4 məzmun xətti əsa -
sın  da fəaliyyət göstərən inteqrativ anlayışı
ifa də edir. İbtidai siniflərdə onun məzmununda
əlifba, oxu, dil və yazı (rabitəsiz və rabitəli)
vahid ləri vardır. Bu fənnin kurikulum baxımın -
dan təlimi üçün əlaqə və vəhdət prinsipinə
ge niş yer verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Pe-
doqoji kurikulum Avropa təhsilindən əxz olun-
muşdur. Ancaq onun Azərbaycan variantında
fəaliyyət göstərən təhsil sistemi inteqrativlikdən
ibarətdir. İnteqrativlik isə fəndaxili və fənlərarası
olur. Bu mənada deyirlər ki, pedoqoji kuriku-
lumun başlıca cəhəti inteqrativ olmasıdır. Yəni
bu da bütün anlayışları əlaqə və vəhdətdə öy-
rətmək klassik pedoqoq Yan Amos Komens-
kinin böyük didaktika nəzəriyyəsinə aparıb
çıxarır.   

İndi keçək məsələnin mahiyyətinə. Mahiyyət
isə folklorun ibtidai təhsilin Azərbaycan dili
dərslərində qoyuluşu və onun necə tədris olun-
ması ilə əlaqədardır. Eyni zamanda kurikulum
dərsliklərində folklor nümunələri necə tədris
olunur və qabaqcıl təcrübədə uğurlar nələrdən
ibarətdir. 

İbtidai təhsilin sonuncu pilləsində yəni dör-
düncü sinifdə folklor mətnləri ümumi hesabda
20% təşkil edir. Bu da az deyildir. Həmin
möv  zuların tədrisi əgər bu günümüzlə əlaqələn -
dirilmiş olsa bu şagirdlərin təhlilaparma və
ümumiləşdirmə bacarığının inkişafında, eyni
zamanda tərbiyəsində mühüm rol oynayar.

Bildiyimiz kimi, ana dilindən fənn kuriku-
lumuna görə Azərbaycan dili fənni mətn sin-
taksisi əsasında qurulur. Mətnlərin üzərində
dinləyib-anlama və danışmağa qədər motivasiya
qurulur və oxu temrinləri keçirilir. 

Ənənəvi təlimdə bu cür texnologiyadan
kütləvi şəkildə istifadə olunmurdu. Hazırda
isə bu cəhət geniş bir sistemə çevirilmişdir. 

Azərbaycan dili dərsliklərində və metodik
vəsaitlərində əsas və dinləmə mətnləri müxtəlif
janrlardan ibarət olur, folklor materialları üs-
tünlük təşkil edir. Onların da əksəriyyəti dastan
və nağıllardan seçilir. Bu hazırda belədir. Ənə-
nəvi dərsliklərdə isə tapmaca, atalar sözləri
və məsəllər, öyüd-nəsihətlər, laylalar, əzizlə-
mələr və s. olardı. İndi bunlar, təəssüf ki, yox
dərəcəsindədir. Bununla belə, nağıl və das-
tanlardan parçalar dominantlıq, yəni əksəriyyət

təşkil edir.
Folklor nümunələri öz mündərəcəsinə görə

kiçikyaşlı məktəblilərin maraq dairəsində olan
materiallardır [1;2;3].

Bildiyimiz kimi, klassik pedaqoqlar “Mə-
likməmmədin nağılı ”, “Ağ atlı oğlan” , “Qoca
və səyyah”, “Daşdəmirin nağılı” və s. kimi
nümunələrdən parçaları təlim materialına çe-
virməyi məsləhət bilmişlər. Bu da təlim mate -
riallarının maraqlılıq prinsipi əsasında qurul-
masıdır.  Böyük rus pedoqoqu K.D.Uşinskinin
didaktik təlimində həm nağıllar və həm də
onların əsasında şair və yazıçıların, habelə
pedaqoqların işləmələr şəklində yaratdığı
əsərlər geniş yer tutur və həmçinin də, öyrə-
dilməsi tövsiyə edilir. Azərbaycan pedaqoq-
larından Firudun bəy Köçərli folklor nümu-
nələrinin oxu təlimi üçün əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirmiş və belə əsərlərdə vətənpər-
vərlik hisslərinin, insanpərvərlik duyğularının
təsiredici gücündən danışmışdır. Məhz elə
ana dilinə bu qədər yüksək əhəmiyyət verdiyinə
görə, onu öz dövrünün filosof alimləri ana
dili aşiqi adlandırmışlar. F.B.Köçərli böyük
ədəbiyyat tarixi tədqiqatçımız olduğu kimi,
həm də öz dövründə Uşinski pedoqoji məktə-
binin qüdrətli davamçısı sayılmışdır. İbtidai
sinif müəllimləri Abdulla Şaiq, Süleyman
Sani Axundov, Rəşid bəy Əfəndiyev kimi
müqtədir pedoqoqlar uşaqlar üçün nağıllar
yaratdıqlarını və dərsliklərə daxil etdiklərini
yaxşı bilirlər. Ənənəvi təlim üzrə olan dərs-
liklərdə Məlikməmmədin nağılı  uşaq marağına
səbəb olan material kimi diqqəti cəlb edirdi.
İndinin özündə də sinifdənxaric oxu materialları
içərisində Məlikməmməd, Simurq, Div ob-
razlarına dair təqdimatlar, dialoq, diskussiyalar
şagirdlərin həvəslə qoşulduqları və təhlil edib,
münasibət bildirdikləri obrazlardır. Qabaqcıl
təcrübədə biz bunların şahidi olmuşuq. Nax-
çıvan məktəblərində dərslərini müşahidə et-
diyimiz müəllimlərdən Seyidova Şəbnəm (Cul-
fa rayon  Bənəniyar kənd məktəbi); Əliyeva
Türkanə (Babək şəhər 1 nömrəli məktəb),
Vəliyeva Zəhranın (Naxçıvan şəhər 16 nömrəli
məktəb və s.) folklor materiallarında motivasiya
nümunələri, tədqiqat sualı və problemi müəy-
yənləşdirmək, müzakirələr keçirmək, dialoq
diskussiyanın inkişafetdirici və tərbiyəedici
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fazasına doğru irəliləmək metodikasının dərs
dinləyənlər tərəfindən yüksək qiymətləndiril-
diyinin şahidi olmuşuq. Müzakirələrdə Simurq
quşuna bugünkü xilaskar qəhrəmanlarla analoji
müqayisədə verilən təhlillər müəllimlərin qa-
baqcıl təcrübəçi olmaqlarından xəbər verir. 

Məktəblərdə apardığımız çoxsaylı müşa-
hidələr zamanı Naxçıvan şəhər 5 saylı mək-
təbdən Məmmədova Ülviyyə və 17 saylı mək-
təbdən Fərəcova Səmərqəndin folklor mətn-
lərinin əsasında maraqlı dialoq-diskussiya də-
qiqələri keçirmələri diqqətimizdən kənarda
qalmır. Onların “Qoca və səyyah” nağılı üzrə
müzakirələri kurikulum tələblərinə, yəni məz-
mun standartlarını optimal reallaşdırmağa ən
yaxşı nümunə olur. Həmin dərslərdən bəzi
fraqmental cəhətləri təqdim edək: 

1) Mətnin qısa məzmunu haqqında:    
“Bir qoca balıqçı çayın sahilində tozun-

torpağın içindən bir qiymətli daş tapır və onu
torbasına qoyur. Təsadüfən oradan keçən bir
səyyah balıqçıya bərk acdığını söyləyir və
ona yemək verməsini xahiş edir. Balıqçı öz
payını açıb səyyahın qabağına qoyanda tor-
badan həmin daşı da çıxarmış olur. Bu, səyyahın
diqqətini  cəlb edir. Səyyah balıqçıdan həmin
daşı da ona verməsini istəyir. Balıqçı bir an
tərəddüt etmədən həmin daşı da səyyaha verir
və səyyah çıxıb gedir. Ancaq az bir müddətdən
sonra geri qayıdıb, balıqçını axtarıb tapır və
həmin qiymətli daşı ona qaytarıb deyir: Mənə
bu qiymətli daş lazım deyil.  Mənə bu qiymətli
daşı sənin nəzərində adiləşdirən şey var ha,
o, lazımdır. Mən səndən onu istəyirəm– deyir”
[3, s.212].   

2) Tədqiqat sualı: Sizcə nəfs nədir? 
3) Müzakirə: Balıqçının nəfsi ilə səyyahın

nəfsi arasında hansı fərqlər var? 
4) İki qrupa ayrılmaq, sübutlu mühakimə

keçirmək 
5) Şagirdlərin təqdimatları.  
Birinci şagird: Qoca qiymətli daşı səyyaha

verməli deyildi. 
İkinci şagird: Elə adama o gərək, heç öz

yemək payını verməyəydi.
Üçüncü şagird: Səyyah o daşı istəməməli idi. 
Dördüncü şagird. Qoca necə adam idi?

Səyyah necə adam idi?
Beşinci şagird: Səyyah əvvəl necə adam

idi sonra necə adam oldu? Gəlin, qiymət
verək.   

Müəllimin nəzərinə: Müəllim diskussiyaya
qarışır və belə bir sual verir: Siz payınızı ta-
nımadığınız bir adama verərdiniz mi?; Kim
verərdi, kim verməzdi? Bəs qiymətli daşı
necə, kim verərdi, kim verməzdi? sualları ət-
rafında müzakirələrə start verilməlidir. 

Cavablar qarşılaşdırılsın, nəticələr ümumi-
ləşdirilsin: Hər kəsin nəfsi olur, lakin bu öz
dərəcəsində olmalıdır. Nəfsi nisbətən az və
ya normal insanlar şərafətli insanlardır. Çünki
belə insanların nəfsi ona tebedir. Müəllim de -
yir: insan nəfsinin qulu olmamalıdır. Bu adama
şərəf gətirməz. Səyyah səhvini başa düşürsə,
onu bağışlamaq da olar. Bu ümumi suala qrup
liderləri cavab verməlidir. Ancaq qrupla məs-
ləhətlər apardıqdan sonra. İndi biz balıqçı
olaq ya səyyah? Gəlin iki qrupa bölünək,
baxaq görək, balıqçılar qrupu neçə nəfərdir,
səyyahlar qrupu neçə nəfərdir?; Balıqçılar ək-
səriyyət təşkil edir. Onlarda tərbiyəedici simp-
tomlar inkişaf edib. Sübutlu mühakimə bacarığı
formalaşıb və s. Deməli, burada həm tərbi-
yəedici və həm də inkişafetdirici simptomlar
güclənib. Odur ki, deyirik: Belə bir təcrübə
interaktiv təfəkkür və inteqrativ nitq prosesi
yaratmaq nümunəsidir. Kurikulum təhsilində
dinləyib anlama və danışma, habelə oxu məz-
mun xəttlərinin pedoqoji əsasını bu yolla araş-
dırırıq. Dərsin tərbiyəedici aspektinin güc-
ləndirilməsi  bizə son nəticənin yüksək olduğu -
nu göstərir. 

Nəticələrimiz: 
Folklor materialına bugünkü tariximizdən

analoji nümunələr axtarmalıyıq. “Koroğlu”
dastanında qoç Koroğlu dastan qəhrəmanıdır.
Onun dəliləri mərd igidlərdir. Koroğlu bugünkü
ordu komandanı, onun dəliləri isə Şuşanı azad
edən əsgərlərimizdir. Deməli, Şuşa Çənlibel
imiş. Onu yağılardan geri qaytardıq. Bu mü-
barizədə şəhidlər verdik. Qazilər yetirdik.
Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın şərəfli
adını özünə qaytardıq. Budur folklorla interaktiv
təlim. Budur inteqrativ nəticədən ibarət inno-
vativ təcrübə. Təlim prosesi folklordakı xəyali
arzuları həyatdakı gerçəkliyə çevirməkdir. Tə-
lim prosesi. Ədəbi nümunələrin tədrisini müasir
problemlərimizin həllinə yönəldəndə həyatla
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əlaqə prinsipi gözlənilməz olur. Yəni Azər-
baycan dilində kurikulum təlimi tərbiyəedici
rolunu daha da gücləndirir. Babək, Cavanşir,
Koroğlu, Qaçaq Nəbi haqqında dastanları elə
tədris etməliyik ki, gözümüzün qabağından
millətin bir yumruq kimi birləşmək əzmi gəlib
keçsin. Bizə qəhrəmanlıq ruhumuzu özümüzə
qaytaran Polad Həşimov kimilər və azadlıq
meydanındakı zəfər nümayişi gəlib keçsin.
Bu dərsdə  ürəyimizdə 50 milyonluq Azərbay -
canın və böyük Türk dünyasının ürəyi vursun.
Orada dostlarımızın fərəhi igidlərimizin şərəfli
işindən coşub çağlasın. Şuarlarımız da belə
olsun: Qarabağ Azərbaycandır!

Hər bir dərsdən alınan təəssürat məhz belə
olmalıdır: inkişafetdirici və tərbiyəedici.  
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Annotasiya. Məqalədə İngilis sehirli nağıllarının yaranması, inkişaf tarixi, o
cümlədən, uşaq tərbiyəsində onların rolundan bəhs olunur. Mənşə etibarilə
İngilis şifahi xalq nağıllarının tarixi kimi Britaniya adalarında yaşayan Kelt,
German, Xristian tayfalarının birgə folkloru göstərilib. Folklorşünasların gəldiyi
qənaətə görə, əsrlər boyu bu tayfaların bir-biri ilə qaynayıb qarışması nəticəsində
Britaniya adasına məxsus fərqli şəkildə folklor nümunəsi yaranmışdır. Bununla
bərabər, fransız və alman müəlliflərinin  bu sahədə misilsiz xidmətləri olmuşdur.
Bundan başqa, nağıllarda bütün cəmiyyətləri maraqlandıran ortaq ünsürlərin
olması, nağıllar içindən çıxdıqları cəmiyyətin dəyər, düşüncə tərzini və davra-
nışlarının əks etdirməsi məqalədə qeyd olunmuşdur. Eyni zamanda nağılların
sayəsində uşaqların həyat, insanlar arasında olan münasibət haqqında ilkin tə-
səvvürləri formalaşmasından bəhs olunub. Məlum olduğu kimi, nağıl dinləməyi
bütün uşaqlar sevir və bu, onların dünyagörüşünün artmasında əvəzsiz bir iz
qoyur. Uşaqların üzərində nağılların tərbiyəvi cəhəti daha güclüdür. Nağıllarda
bir sıra mənfi xüsusiyyətlərin tənqid olunması bütün oxucularda, əsasən
uşaqlarda onların gələcək inkişafında, cəmiyyətdə özünə layiqli yer tutmasında
hər zaman yaşıl işıq funksiyasını yerinə yetirir. 

History of the development of English fairy tales and
their roles in the upbringing of children
Abstract. The article discusses the origin and history of English fairy tales, as
well as their roles in the upbringing of children. According to the origin, the
history of English oral folk tales was pointed out common folklore of the
Celtic, German and Christian tribes living in the British Isles. According to
folklorists, as a result of the intermingling of these tribes over the centuries a
distinctive pattern of folklore on the British Isles has been arisen. At the same
time, French and German authors have made unparalleled contributions in this
area. In addition, the article notes that fairy tales have common elements that
are of interest to all societies, and reflect the values, way of thinking and
behavior of the society from which they come. At the same time, thanks to the
fairy tales, children formed their initial ideas about life and relationships
among people. It is obvious that, all children love to listen to fairy tales, and
these leave an invaluable mark on the growth of their worldview. The educational
aspect of fairy tales is stronger on children. Criticism of a number of negative
features in fairy tales always serves as a green light for all readers, especially
children, in their future development and their worthy place in society.

История развития страшных английских сказок
и их роли в воспитании детей
Aннотация. В статье рассматриваются происхождение и история английских
сказок, а также их роль в воспитании детей. По своему происхождению
история английских устных народных сказок была указана на общий
фольклор кельтских, немецких и христианских племен, живших на Бри-
танских островах. По мнению фольклористов, в результате смешения
этих племен на протяжении веков возник особый образец фольклора на
Британских островах. В то же время французские и немецкие авторы
внесли беспрецедентный вклад в эту область. Кроме того, в статье
отмечается, что у сказок есть общие элементы, которые представляют
интерес для всех обществ, и отражают ценности, образ мышления и пове-
дение общества, из которого они происходят. В то же время благодаря
сказкам у детей формировались первоначальные представления о жизни
и отношениях между людьми. Очевидно, что все дети любят слушать
сказки, и они оставляют неоценимый след в росте их мировоззрения.
Воспитательный аспект сказок сильнее сказывается на детях. Критика
ряда отрицательных черт сказок всегда служит зеленым светом для всех
читателей, особенно детей, в их дальнейшем развитии и достойном месте
в обществе.
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Şifahi xalq ədəbiyyatı xalqın arzu və istə-
yindən doğan, bu arzu və diləkləri bədii
şəkildə ifadə edən xalq sənəti nümunələridir.
Xalqın ürəyindən gələn xeyirin şər üzərində
qələbəsinə inam xalq yaradıcılığı nümunələ-
rinin əsas səciy yəvi cəhətlərindəndir. Bu ədə-
biyyat nümunələrində xeyirxah qüvvələri
təmsil edən müsbət qəhrəmanların son olaraq
düşmən üzərində zəfər çalması oxucuda nikbin
bir əhvali-ruhiyyə oyadır, onları xeyirxah
işlər görməyə, in sanlıq, vətən, həqiqət, azadlıq
uğrunda müba rizələrə səsləyir. Bu ədəbiyyat
xalqın mənşəyi, ta rixi inkişaf yolları, adət və
ənənələri, baxış və görüşləri haqqında zəngin
məlumat ve rir [7]].

Folklorun həyatı əksetdirmə üsulu baxı-
mından lirik, epik, dramatik növləri vardır.
Bu ədəbi növlərin hər birinə məxsus janrlar
yaranmış, zaman-zaman zənginləşmişdir. Lirik
və epik folklor nümunələri daha geniş yayıl-
mışdır. Epik folklorun ən qədim janrlarından
biri də nağıllardır. İnsanların qədim dövrlərdən
yaratdığı nağıllar dildən-dilə keçərək dəyişmiş,
zənginləşmiş, dövrümüzə gəlib çatmışdır. 

Epik növün ən geniş yayılmış janrı olan
nağılların tarixi onları yaratmış olan insan cə-
miyyəti qədər qədimdir. Bunlar el yaradıcılı-
ğının bir növü kimi uzun zamanlar bilgi və
bədii həyəcanın mənbəyi olmuş, bir sıra həyatı
bağları, təbiətlə, ayrı-ayrı şəxslər və kütlələrlə
olan əlaqəni sürətləndirmiş, ibtidai insan isə
bunların hamısını öz yaradıcılığı ilə bəzəmiş,
şəxsləndirmiş, nəsildən-nəslə söyləyərək əbə-
diləşdirməyə çalışmışdır.

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri uşaqlarda
mərdlik, qəhrəmanlıq, vətənə məhəbbət, in-
sanpərvərlik, əməksevərlik və s. kimi nəcib
insani keyfıyyətlər tərbiyə edir, həyatda baş
verən hadisələri daha düzgün anlamaqda,
onları daha düzgün qiymətləndirməkdə uşaqlara
yaxından kömək edir. 

Nağıllar uşağın inkişafında əhəmiyyətli də-
rəcədə müsbət rol oynayır. Nağıl danışılarkən
bir tərəfdən izah edən adam ilə uşaq arasında
ünsiyyət qurularkən, digər tərəfdən də uşağın
bütün zehni fəaliyyətləri hərəkətə keçər. Oxu-
duğu və ya dinlədiyi nağıllardakı simvollar
haqqında xəyallar quran uşaq hadisələrin in-
kişafına görə yaxşını və pisi, doğrunu və
yanlışı ayırd etməyi öyrənər. 

Vaxtilə nağıllar böyüklərin dünyagörüşünü
və marağını əks etdirirdi. Buna görə də nağılları
uzun qış gecələrində əhalinin toplaşdığı el məc -
lislərində nağıl söyləyənlər danışardılar. Da ha
sonralar nağıllar söyləyici repertuarında fər -
diləşərək söylənməyə başladı. Əgər böyüklər
üçün sehirli nağıllar söylənilirdisə, ortayaşlı din -
ləyicilər üçün heyvanlar haqqında nağıllar, mə -
işət nağılları repertuara daxil edilirdi. Uşaq lar
üçün söylənən nağıllar isə onların zövqünə və
dünyagörüşünə uyğun olaraq söylənilirdi [8]].

Sehirli nağıllar digər epik növdə olan şifahi
xalq ədəbiyyatı nümunələrindən, o cümlədən,
əfsanə və təmsillərdən tamamilə fərqlənirlər.
Bu növ nağıllar çox hallarda “xoşbəxt sonluq”la
bitir. Xalq dilində “qorxulu nağıl” və ya
“sehirli nağıl” adlandırılan nağıllar heç bir
zaman gerçək olmayan, həqiqəti əks etdirməyən
mövzuda olur, əksər hallarda belə nağılların
həcmi çox uzun olur. Nağıllardan fərqli olaraq,
rəvayətlərin mövzusu tarixi həqiqətləri əks
etdirdiyinə görə gerçək hekayə hesab edilir.
Eyni zamanda, “biri var idi, biri yox idi”
cümləsi ilə başladığına görə, dastan, əfsanə
və ya rəvayətlərlə müqayisədə nağıllarda heç
bir tarixi həqiqət, dini və ya dəqiq yerlərin
adı çəkilmir. 

Uşaq nağılları şifahi xalq yaradıcılığının
az öyrənilmiş sahələrindən biridir. Uşaq nağılları
şərti xarakter daşıyır. Əslində bütün nağıllar
uşaqlar üçündür. Sadəcə olaraq uşaqların yaş
qrupuna uyğun olaraq nağıllar seçilir və onlara
söylənilir. Məsələn, böyük yaşlı uşaqlar sehirli
nağıllara həvəslə qulaq asırlar, kiçik yaşlı
uşaqlar isə sehirli nağılların süjetindən qorxuya
düşərək belə nağılların söylənməsini istəmirlər.
Belə olduğu halda onların xoşuna heyvanlar
haqqında olan nağıllar gəlir. Heyvanlar alə-
mindən bəhs edən alleqorik nağıllar balaca
uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla
bərabər, heç bir qorxu yaratmadan onları hey-
vanlar aləminin sirləri ilə tanış edir. Alleqorik
nağılların həm də əsas xüsusiyyətini insanların
arasında baş verən hadisələrin heyvanlar alə-
minə köçürülməsi təşkil edir. Belə nağıllarda
heyvanlar insan kimi dil açır, insan xasiyyətinə
malik olur, bir sözlə, şəxsləndirilmiş şəkildə
uşaqlara təqdim olunur. Uşaqlar alleqorik na-
ğıllara ona görə həvəslə qulaq asırlar ki, belə
nağıllar yığcam olur, onu yormur, heyvanlar
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onlar üçün maraqlı olan dildə danışdırılır [8]].
Bəzi uşaq nağıllarının əsasında təmsilvari

süjet dayanır. Təmsildə də alleqoriyadan istifadə
olunur, uşaq nağıllarında da heyvanlar şəxs-
ləndirilərək balaca uşaqların diqqətinə çatdırılır.
“Uşaqlar üçün yaradılan təmsil-nağılların müs-
bət obrazları ədalət mücəssəməsi kimi təqdim
olunurlar”. Uşaq nağıllarının yaranmasında,
əsasən, iki janr iştirak edir. Birincisi, böyüklər
üçün olan nağıllar, ikincisi, qədim təmsillər
uşaq nağıllarının süjet xəttini təşkil edir. Bö-
yüklər üçün olan nağılların uşaq nağılına çev-
rilmə yolu uzun bir prosesdir. Burada əsas rol
nağılı danışanın improvizasiya etmə qabiliy-
yətidir. Hər hansı mürəkkəb süjetli nağıl im-
provizasiya olunaraq uşaq nağılına çevrilə
bilər. Burada əsas rolu söyləyicinin uşaqların
dünyagörüşünü nəzərə alması oynayır. Uşaq
nağıllarının yaranmasında ikinci yol qədim
təmsil yaradıcılığıdır. Bu yol dünya xalqlarının
nağılçılığında sınanmış bir yoldur. Təmsil
mətni öz süjetini genişləndirərək nağıl əmələ
gətirmə prosesində iştirak edə bilir. Təmsildəki
heyvanlar öz səciyyəvi xüsusiyyətlərini nağılda
bir az da dərinləşdirərək nağıl personajına
çevrilirlər. Deməli, uşaq nağıllarının forma-
laşmasında mürəkkəb süjetli nağıllar sadələşmə
yolu ilə, təmsillər isə öz süjet xətlərini geniş-
ləndirmə yolu ilə iştirak edirlər. Şərq mənbə-
lərində “Kəlilə və Dimnə” (“Pançatantra”)
mətnlərindən geniş istifadə olunmuşdur. “Kəlilə
və Dimnə”-dəki təmsillər əvvəl və sonradan
şifahi yaradıcılıqda da bədii süzgəcdən keçərək
nağıl mətnlərinin yaranmasında rol oynamışdır.
Burada bir məsələ xüsusi maraq doğurur. Hey-
vanlar haqqında hekayətlər şifahi xalq yara-
dıcılığında istifadə olunana qədər nəsr yolu
ilə müstəqil forma kimi yayılmışdır. Bu he-
kayətlər sonradan nəzm və nəsr formasında
bədii ədəbiyyatın xüsusiləşmiş bir növü kimi
– təmsil olaraq orta əsrlərdə yaşamaq hüququ
qazanmışdır. Ənənəvi yolla repertuara daxil
olan bu şifahi təmsil-hekayətlər heyvanlar
haqqında əski təsəvvürləri bir az da genişlən-
dirərək xüsusi hekayə formasını almışdır.
Təmsil-hekayətlərin repertuarda sonrakı həyatı
bədiiləşməyə məruz qalmış, indiki heyvanlar
haqqında uşaq nağıllarının formalaşmasına
təkan vermişdir. Məzmun və formasına görə
indiki uşaq nağılları ən qədim forması olan
təmsil-hekayətlərdən seçilir. Bura nağıl danı-

şanın yaddaşını də əlavə etsək, deyə bilərik
ki, nağıl quruluşuna uyğun olaraq uşaq nağıl-
larının qəhrəmanları öz xarakterik xüsusiy-
yətlərinə görə arxaik mətnin, invariantın özün-
dəki heyvan-qəhrəmanlardan daha təkmil şə-
kildə fərqlənirlər. Eyni məzmunlu təmsil ilə
uşaq nağılı arasında fərq birincisinin didaktik
məzmun daşımasında, ikincisinin isə uşaq
dunyagörüşünün artırılmasında roludur. 

İngilis ədəbiyyatında qorxulu nağıl, sehirli
nağıl və ya Märchen adlandırılan nağıllar
folklor nümunəsinin bir növüdür. Sehirli
nağıllar digər nağıl qruplarından sabit struk-
turuna, özünəməxsus obrazlar sisteminə və
qəhrəman tipinə görə fərqlənir. Əsasən bu
növ nağıllarda cırtdanlar, əjdahalar, elflər, pə-
rilər, divlər, qoblinlər, qriffinlər, su pəriləri,
danışan heyvanlar, təkbuynuzlu atlar, ifritələr
və digər sehirli qüvvələr xarakterikdir. Bir
çox xalqlarda mifi xalq nağılından ayıran bir
sərhəd yoxdur, bütün bunlar birlikdə ilkin
ədəbi nümunələrin ilk təhsilli cəmiyyətlərin
yaranmasından öncəki dövrə aid olduğunu
göstərir. 

İngilis sehirli nağıllarının yaranması mənşə
etibarilə Britaniya adalarında yaşayan Kelt,
German, Xristian tayfalarla əlaqədardır. Folk-
lorşünaslar belə hesab edir ki, əsrlər boyu bu
tayfaların bir-biri ilə qaynayıb qarışması nəti-
cəsində Britaniya adasına məxsus fərqli şəkildə
folklor nümunəsi yaranmışdır. İngilis dilinin
folklorda əks olunmuş dialekti oxucuya bu
nağılın mənşəcə hansı xalqa mənsub olduğunu
göstərir. 

Bəzi folklorşünaslar sehirli nağıllar janrını
alman dilindən götürülmüş termin olan “Märc-
hen” adlandırırlar. Alman mənşəli bu termində
“Mär” nağıl, xəbər mənasını ifadə etdiyi üçün
sehirli nağılları 1977-ci ildə tədqiq edərkən
folkorşünas Tompson “Märchen” yəni “kiçik
hekayə” termininin belə izahını vermişdir.
Reallıqdan uzaq olan bir dünyada baş verənlərin
sadə izahlarla qısa təsviri, qəhrəmanların bütün
şər qüvvələrə qalib gələrək sonda krallığa çat-
ması, şahzadələrlə evlənməsi və krallığa sahib
olması əksər nağılların məzmununu təşkil edir.
Qorxulu nağılların əsas obrazları sadə və ar-
xetipik, yəni, standart olur. Belə nağıllarda
krallar (the kings), yaraşıqlı, qoçaq şahzadə
oğlanlar (gallant princes), gözəl şahzadə qızlar
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(beautiful princesses), divlər (ogres), nəhəng
divlər (giants), əjdahalar (dragons), trollar
(trolls), ifritə ögey analar (witch stepmothers),
saxta qəhrəmanlar (false heroes), sehirli xaç
analar (fairy godmothers), su pəriləri (little
mermaids), bunlarla yanaşı digər şər və xeyirxah
qüvvələr, danışan heyvanlar (talking animals)
və.s sadə təsvirli qəhramanlara rast gəlinir [9]].

İngilis nağılları (Märchen) “biri var idi,
biri yox idi” (once upon a time) formulu ilə
başlayır, yəni bu ifadə hadisələrin qeyri-müəy-
yən bir zamanda və naməlum yerdə baş vedi-
yinin göstəricisidir. Onların əsas mövzusu heç
bir qeyri-adi qüvvəyə malik olmadan çətinliklər
üzərində qələbə çalmaqdan ibarətdir. Eyni za-
manda sehirli nağıllarda qəhəmaların qarşısına
qoyulan qadağalara baxmayaraq, onları pozaraq
məqsədə çatırlar. İngilis folklorunda öz əksini
tapmış bu nağıllara uyğun eyni məzmunlu
nağıllara dünyanın demək olar ki, hər bir ye-
rində rast gəlmək olar [9]].

Şifahi xalq ədəbiyyatında nağılların yaranma
tarixi və yeri məlum olmur. Yazılı ədəbiyyatda
isə müəlliflərin müxtəlif mövzularda yazdığı
nağıllar folklorda öz əksini tapmış nağıllara
əsaslanır. Müəyyən səbəblərə görə, folklorşü-
nasların ingilis folklor nümunələrinin toplan-
ması və bu işlə ciddi surətdə məşğul olması
XIX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Xalq na-
ğıllarını ilk dəfə 1697-ci ildə toplayaraq yazılı
ədəbiyyata gətirən folklorşünas alim, fransız
yazıçısı Şarl Perro olub və onun “Histoires
ou contes du temps passé” (Keçmiş zamanların
hekayələri və nağılları) kitabında nəşr olunmuş
dünyaca məşhur uşaq nağılları “Qırmızı Papaq”,
“Sinderella ”, “Çəkməli Pişik”, “Yatmış gözəl”,
“Mavi saqqal” əsrlərdir ki, uşaqların sevimli
nağıl-dostuna çevrilib [10]]. 1812- 1815-ci
illərdə Ş. Perrodan təqribən 100 il sonra onun
nağıllarının motivlərindən təsirlənərək uşaq
ədəbiyyatına öz töhfəsini vermiş görkəmli al-
man yazıçısı, folklor toplayanı Qrimm Qar-
daşları və onların “Kinder-und Hausmärchen”
(Uşaq və ev nağılları) toplusudur. Hər iki
fransız və alman yazarın toplayıb nəşr etdyi
nağıllar toplusunun ingilis ədəbiyyatına təsiri
çox olub. Məşhur ingilis qorxulu nağıllarını
toplayan və ya müəlliflər sırasında Jozef
Jacobs (Joseph Jacobs), Çarlz Dikens, Sabin-
Berinq Qould (Sabine-Baring Gould), Robert

Soutey (Robert Southey), Tomas Litelton
(Thomas Lyttelton), 2-ci Baron Litelton (2nd
Baron Litelton), Vilyam Vimark Jacobs (Wil-
liam Wymark Jacobs), Con Ruskin (John Rus-
kin), Meri de Morqan (Mary de Morgan),
Levis Karol (Lewis Carol), Edru Lanq (Andrew
Lang) və.s görkəmli yazıçı və folklorşünasların
da adlarını çəkmək olar [9]].

“Qorxulu nağıllar” ifadəsini ilk dəfə 1697
– ci ildə Madame D'Aulnoy tərcümə etdiyi
bir topluda fransızca “Conte de fées” olaraq
işlədib. Ümumiyyətlə, bu janrın köklərinə
nəzər salsaq, Avropa ölkələrində şifahi yaranıb
ağızdan ağıza keçən nağıl nümunələrinin əsa-
sında yaranıb formalaşmışdır. Avropa İntibah
dövrünün yazıçıları olan Giovanni Francesco
Straparola və Giambattista Basile ilk dəfə
“sehirli nağıllar”ı janr kimi işlədiblər, sonralar
bu janrın inkişaf etməsində görkəmli nağıl
toplayan yazıçılar Şarl Perro və Qrimm Qar-
daşlarının müstəsna xidmətləri olmuşdur. 

İngilis ədəbiyyatında nağılların toplanma-
sında və kitab halına salınaraq bütün dünyada
tanınması üçün Jozef Jacobs çox çalışmışdır.
Yazıçı-alim 1854 – cü ildə Sidneydə bir yəhudi
ailəsində anadan olmuşdur. O, bir-birinin
adınca 1890 və 1893-cü illərdə “İngilis sehirli
nağılları” və “Daha çox ingilis nağılları” nəşr
etdirməklə bərabər, bu iki kitabın nəşr illərinin
arasında Avropa qitəsi, Yəhudi, Kelt, Hindistan
sehirli uşaq nağılları da daxil olmaqla toplayaraq
dərc etdirmişdi. Müəllifin sayəsində, bəzi
ingilis nağılları, o cümlədən, “Cek və paxla
dənələri”, “Qoldiloks və üç ayı”, “Üç donuz
balası”, “Nəhəng cani Cek”, “Barmaq boyda
olan Tomun həyatı” və.s kimi nağıllar bütün
dünyada məşhurlaşıb və çox sevilir. Jacobs
eyni zamanda jurnal redaktoru kimi də fəaliyyət
göstərib. Bu sahədə bir neçə kitab və jurnal
redaktoru olmaqla yanaşı, Ezop və Bidpai
təmsillərini də ingilis dilində uşaqların anla-
yacağı şəkildə uyğunlaşdırmaq işində xüsusi
xidmətləri olub. “İngilis Folklor Cəmiyyəti”nin
üzvü olan və “Folklor” uşaq jurnalının təsisçisi
və redaktoru olan Jozef Jacobs bütün həyatını
bu sahənin inkişafına həsr etmiş və qabaqcıl
ingilis folklorşünaslardan biri kimi adını əbə-
diləşdirmişdir. O hətta “Folklor Ensiklopedi-
yası”nın müəlliflərindən biri olub.

Müəllifin qorxulu nağıllar adı altında top-
ladığı nağıllar müxtəlif mənbələrin məhsuludur.
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“Binnorie” və “Tamleyn” nağıllarının mövzusu
qədim ingilis balladalarından, “Yaşlı qadın
və donuzu” isə uşaq mahnılarından, Henni-
Penni bir təmsildən götürülüb. Yazıçının “Daha
çox ingilis nağılları” toplusunda dərc etdirdiyi
“Batmış ay” (The Buried Moon) nağılı qeyri-
adi dərəcədə mifik çalarlara malikdir. 

Folklor nümunələri olaraq, sehirli nağıllar
digər nağıl növlərindən, o cümlədən təmsil-
lərdən mistik, yəni, sehirli qüvvələrin varlığına
görə fərqləndirilir. Sehirli qüvvələri ehtiva
edən nağıllar sonralar yazılı ədəbiyyatda fan-
tastik janrın yaranmasına və inkişafına səbəb
oldu. Bu janrın ingilis ədəbiyyatında görkəmli
nümayəndələri sırasında Con Ronald Tolkien
“Üzüklərin əfəndisi”, “Hobbit”, Corc Oruel
“Heyvanıstan”, C.K.Roulinqin məşhur “Harri
Potter” fantastik nağıl seriyaları və.s digər
müəllif və əsərlərin adlarını sadalamaq olar.
Bir nüansı vurğulamaq istərdim ki, bu əsərlər
nəinki İngiltərədə, o cümlədən, bütün dünyada
illərdir ki, ən çox oxunan və nəşr olunan
kitablar siyahısında liderlik edirlər.  

Bəzi valideynləri bu sual çox düşünürür,
görəsən qorxulu nağılların uşağa xeyiri və ya
ziyanı var? Uşağı ölüm, qorxulu personajlar,
pisliklər, qəddarlıqlar olan nağıllardan qoru-
yurlar. Bəziləri, əksinə, qorxulu nağılların
uşaqlar üçün faydalı olduğuna inanırlar. Axı,
uşaq həyatın həm parlaq, həm də qaranlıq tə-
rəfləri ilə üzləşməli olacaq və qorxunc nağıllar
oxumaq qorxunu dəf etməyin ilk təcrübəsidir.
Həqiqətən, psixoloqlar qorxunc nağılların uşaq-
lara müxtəlif qorxularla mübarizə aparmağa
kömək etdiyini iddia edirlər. Əsas odur ki,
nağıl xoşbəxt sonluqla başa çatır. Düzdür, uşaq
körpəlikdən özünü təhlükəsiz hiss etməlidir.
Ona qorxulu nağıl danışıb daha çox qorxutmaq
olmaz. Ancaq uşaq belə nağıllar vasitəsilə
həyatı hər tərəfdən tanımağı, nəcib keyfiyyətləri
və zəhmətə qatlaşmağı, yaxşılığa can atmaq
və pisliyə qarşı durmağı öyrənir. Müasir dövrdə
hətta balaca uşaqları belə internet videoları və
kompüter oyunlarından uzaq tutmaq qeyri-
mümkündür, onlardan bəziləri dəhşət və qorxu
ehtiva edir. Bunlarla müqayisədə, valideynlərin
uşağa təqdim etdiyi qorxunc bir nağıl uşaq
psixologiyasına yüngül təsir edər. Uşaqlar üçün
qorxunc nağılları oxumaq, uşağınızın həyat
problemlərinə qarşı toxunulmazlığı aşılamaq
deməkdir. Bir neçə belə qəddar və dəhşət dolu

nağıl adı qeyd etmək istərdim: Rus xalq nağılı
“Sehrli Boru”, “Bayquş və Pişik”; Grimm qar-
daşlarının “Gretel'in nağılları” və Şarl Perronun
iki nağılı – “Zəncəfil çörəkli ev”, “Mavi saqqal”
və s. [12, s.13]].

Qeyd etdiyim kimi, balaca oxucular üçün
uyğunlaşdırılmayan orijinal versiyaları, demək
olar ki, uşaq psixologiyasına müəyyən dərəcədə
təsir edir. “Qar kraliçası” – “Snow White”
nağılını yada salaq. Pis kraliça, ögey qızının
həyatını məhv etmək üçün demək olar ki,
bütün yollardan istifadə edir: alma yedirir,
zəhərli bir daraqla darayır, korseti möhkəm
sıxaraq onu boğmağa çalışır. Bütün bu vəhşi-
liklər Kraliça üçün əbəs deyildir. Sonda yaxşılıq
pisliyi çox özünəməxsus bir şəkildə məğlub
edir: kraliça, şahzadənin toyunda qırmızı-isti
dəmir ayaqqabılarda rəqs edərək, ayaqlarının
yanmasından ölür.

Cinderella haqqında hekayədə hər şey ilk
baxışdan göründüyü qədər zərərsiz deyil. Na-
ğılın orijinal versiyasında ögey bacılarının
gözlərini çıxarmaq üçün pis göyərçinlərdən
istifadə edirlər. Bundan başqa, sevgisi naminə
Kiçik Mermaid dilinin kəsilməsinə razı olur,
Pinocchio qatil olur, tülkü qoğalı diri-diri
yeyir, dəhşətli boz qurd Kiçik Qırmızı papağı
yeyir, dəli yaşlı bir qadın meşənin ortasında
bir toyuq evində yaşayır... Bu nağıl deyil,
yeni filmlər üçün ssenarilərdir, dəhşətlərdir. 

Britaniyada çap olunan “The Guardian”
qəzetində bu yaxınlarda bir maraqlı araşdır-
manın nəticələri dərc edildi. Sorğuda minə
yaxın insan iştirak etdi, sual belə idi: “Qorxunc
hekayələr oxunmayan uşaqlar nə itirirlər?”
Uşaqları mənfi emosiyalardan qorumağın mə-
nası varmı? Valideynlərin üçdə biri qeyd etdi
ki, onlar uşaqları qorxudan hekayələr oxu-
maqdan çəkinirlər. Sorğuda iştirak edən digər
valideynlərin təxminən üçdə biri bildirirdi ki,
qorxunc və qorxulu bir şey olduğunu əvvəl-
cədən bilsələr uşaqlarına nağıl oxumazlar.
Buna baxmayaraq, bir çox psixoloq əmindir
ki, dəhşətli hekayələr oxunmayan uşaqlar çox
şey itirirlər. Amerika Psixoloji Cəmiyyətinin
uzun müddət apardığı araşdırmalardan sonra
gəldiyi qənaətə görə, qorxulu nağıllar, eləcə
də uşaqların gündəlik həyatda üzləşə biləcəyi
qorxularının bir növüdür. Əgər uşaq qorx-
maqdan, qorxduğunu və nəyi hiss etdiyini
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bilmirsə, özünü necə təhlükəsiz hiss edə bilər?
Yaşadığımız dünya çox qorxulu və xoşagəlməz
bir yer ola bilər və uşaqlar əvvəlcədən buna
hazır olsalar, daha yaxşı olar. “Qorxuya necə
tab gətirməyi əvvəlcədən bilmək çox vacibdir”.
(Emma Kenny, Psixoloq)

Dəhşət hekayələri, uşaqlara bu günə qədər
gerçək olaraq öyrənilməmiş geniş duyğular
yaşamağa imkan verir: qəzəb, təcavüz, qisas,
şiddət, xəyanət və.s. Qorxunc hekayələr uşaqları
qorxu içində yaşamağa və onları real həyata
hazırlamağa öyrədir. Eyni zamanda uşaqda
özünə inamı artırır və onu gücləndirir. Psixo-
loqların fikrincə, nağıllardakı xoşagəlməz və
qorxulu hadisələr sonda yaxşılığa doğru yönəlir
və uşağı əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir.
Dəhşətli bir nağıl dinləyərək, uşaq mövcud
vəziyyətdən çıxmağı bacarmağı və qorxunun
öhdəsindən gəlməyi öyrənir. Xoşagəlməz və-
ziyyətə düşən uşaq böyük ehtimalla belə dü-
şünəcək: "Əgər mənim sevimli nağıl qəhrə-
manım çətin vəziyyətdən qurtulubsa, deməli
mən də vəziyyətdən çıxış yolu da tapa bilərəm.
Amerikalı sosioloq Margie Kerrin də fikrincə,
“Qorxulu nağıllar həqiqətən özünə inam ya-
ratmağa kömək edir və qorxunu necə dəf
etməyi öyrədir”. 

Beləliklə, uşaq real həyatda oxşar bir şeylə
qarşılaşsa, o artıq bir az buna hazır olacaqdır.
Nə qədər qəribə səslənsə də, bəzən uşaqlar
qorxmağı çox sevirlər. Belə isə niyə uşaqlara
qorxulu, sehirli nağıllar oxumayaq? Üstəlik,
tamamilə təhlükəsizdir! Qorxmuş bir beyin
fərqli hormonların inanılmaz bir kokteyli is-
tehsal edir: Beyində artan sinir gərginliyi ilə
istehsal olunan kortizol, stress hormonu və
adrenalin, qorxu hormonu və norepinefrin var.
Bu hormonlardan əlavə, beyində dopamin və
zövq hormonları da yaranır. Qorxulu hekayələri
oxuyaraq, qəsdən özümüzü həyəcanlandırırıq.
Dəhşət filmləri, dəhşətli hekayələr və hər cür
cəsarətli addımlar eyni zamanda dəhşətli və
gülməli ola bilər. Jurnalist Reyçel Feltmanın
da təbirincə desək, qorxulu nağıllar moderasiya
baxımından yaxşıdır, amma uşağınız əgər çox
həssas, ağır narahatlıq keçirirsə və sonra dinc

yata bilmirsə, bu halda onları oxumağa davam
etməməlisiniz.

Nağıllar uşaqlar üçün çox vacibdir. Əksər
hallarda xoşbəxt sonluqla bitdiyi üçün heka-
yələrdə göstərilən personajlar sayəsində uşaqlar
gerçək əxlaq dərsi öyrənirlər. Nağıllarla bö-
yüyən kiçik yaşlı uşaqların yaradıcılıqları və
düşünmə qabiliyyətləri fərqli olur. Necə ki
Albert Enşteyn demişdir: “Əgər uşağınızın
ağıllı olmağını istəyirsinizsə, ona nağıl oxuyun.
Əgər uşağınızın daha çox ağıllı olmasını istə-
yirsinizsə, daha çox nağıl oxuyun”. 
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Annotasiya. Məqalədə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azər-
baycanda hakimiyyətinin birinci dövründəki fəaliyyətindən bəhs
edilir. Qeyd olunur ki, 14 iyul 1969-cu ildə Azərbaycan KP
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilən Heydər Əliyevin
apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan geridə
qalmış aqrar ölkədən inkişaf etmiş sənaye və kənd təsərrüfatı
ölkəsinə, elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzinə çevrildi. Güclü
kadr potensialı yaradıldı. Yeridilən uğurlu siyasət nəticəsində
inkişaf səviyyəsinə görə 15 müttəfiq respublika içərisində ön
sıraya keçən Azərbaycan, SSRİ dağılarkən müstəqilliyə hazır olan
iki respublikadan birinə çevrildi. Məqalədə tarixi faktlar təsnifləş-
ditilir, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparılır.

The history of the road that leads Azerbaijan
to development and progress – july 14, 1969

Abstract. The article deals with the activity of national leader
Heydar Aliyev in Azerbaijan during the first period of his rule. It
is noted that as a result of the purposeful policy pursued by
Heydar Aliyev, who was elected first Secretary of the Central
Committee of the Communist Party of Azerbaijan on July 14,
1969, Azerbaijan turned from a backward agrarian country into a
developed industrial and agricultural country, a center of science,
education and culture. A powerful human resource potential has
been created. As a result of the successful policy, Azerbaijan,
which ranked first among the 15 Union republics in terms of de-
velopment, became one of the two republics ready for independence
after the collapse of the USSR. The article classifies historical
facts, analyzes and generalizations are carried out.

14 июля 1969-го года – дата начала пути, веду-
щего Азербайджан к развитию и процветанию

Aннотация. В статье освещается деятельность общенацио-
нального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане в первый
период его правления. Отмечается, что в результате целена-
правленной политики Гейдара Алиева, избранного 14 июля
1969 года первым секретарем ЦК КП Азербайджана, Азер-
байджан превратился из отсталой аграрной страны в развитую
промышленную и сельскохозяйственную страну, центр науки,
образования и культуры. Создан мощный кадровый потенциал.
В результате проведенной успешной политики Азербайджан,
занявший по уровню развития первое место среди 15 союзных
республик, стал одной из двух республик, готовых к незави-
симости при развале СССР. В статье классифицируются ис-
торические факты, проводится анализ и обобщения.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2 Tarix

UOT 94 (479.24) 



135

14 iyul 2021-ci ildə görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə
gəlişinin 52 ili tamam olur. Düz 52 il bundan
əvvəl, 14 iyul 1969-cu ildə Azərbaycan Res-
publikasının həyatında ölkənin sonrakı tarixində
ç0x mühüm dəyişikliklərə gətirib çıxaran
böyük siyasi-tarixi hadisə baş verdi: öz fəa-
liyyəti ilə XX yüzilliyin sonlarında Azərbaycan
xalqının ümummilli liderinə çevrilən Heydər
Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan KP MK-nin
iyul plenumunda Mərkəzi Komitənin birinci
katibi və büro üzvü seçildi. Bu zaman Azər-
baycan Respublikası özünün çox çətin günlərini
yaşayırdı. Rusiya tarixçisi Roy Medvedevin
sözləri ilə desək “Qafqaz sakinləri haqda tə-
səvvürün əksinə olaraq, azərbaycanlıların ək-
səriyyəti çox kasıb yaşayırdı. baxmayaraq ki,
burada korrupsiya və talama geniş yayılmışdı
və demək olar ki, gizlədilmirdi. Moskvadan
gəlmiş çox sayılı komissiyalardan biri heyrətə
gəlmişdi. Komissiya üzvləri Bakı dükanlarının
birindən nümunə üçün 100 dəfə, 100 adda
mal almış, hamısında da qiymətdə və çəkidə
aldadılmışdılar” [2, s.10].

Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda haki-
miyyətə gələn Heydər Əliyev 1956-1964-cü
illərdə Respublika Nazirlər Soveti yanında
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi Əks-kəşfiyyat
idarəsinin rəisi, 1964-1967-ci illərdə DTK
sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə Komitənin
sədri işləmişdi.

1969-cu il iyul plenumunda çıxış edən
Sov.İKP MK-nin katibi İ.Kapitonov Heydər
Əliyevi belə xarekterizə etmişdi: “Heydər
Əlirza oğlu Əliyevin böyük üstünlüyü ondadır
ki, hələ cavandır, 1923-cü ildə anadan olub.
Bu minvalla, onun 46 yaşı yar. Birinci katib
vəzivəsinə isə üç illik, beş illik yox, daha
uzun müddətə seçmək lazımdır. … Son 25 ili
o siyasi işdə - Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında
çalışıb. Zənnimcə, orqanlardakı işin partiya-
mızın işi, siyasi iş olduğunu sübut etməyə eh-
tiyac yoxdur. Yoldaş Əliyev respublikamızın
partiya təşkilatının işində fəal iştirak edir. О
partiyanin Mərkəzi Komitəsinin tərkibinə da-
xildir, respublika Ali Sovetinin deputatıdır.
Yaxşı təşkilatçıdır, insanlarla işləməyi bacarır,
eyni zamanda ozünə və tabeliyində olanlara
qarşı tələbkardır” [2, s.28-29].

Plenumda ulu öndərədək Mərkəzi Komitənin
I katibi işləmiş, Heydər Ə1iyevi yaxından ta-
nıyan Vəli Axundov isə “yoldaş Əliyev Azərbay -
can KP МК-nə yaxşı birinci katib olmaq üçün
bütün xüsusiyyətlərə – həm siyasi, həm işgüzar
xüsusiyyətlərə malikdir. О qısa müd dətdə
böyük həcmdə işi mənimsəmək üçün kifayət
qədər savadlı, məlumatlı, hərtərəfli hazır lıqlıdır,
o dərəcədə obyektivdir ki, bütün kadr lara eyni
gözlə baxa bilər. Biz onu vicdavlı, lə yaqətli
kommunist kimi tanıyırıq. Dzerjinski de yirdi
ki, çekistin isti ürəyi, aydın ağlı və təmiz əlləri
olmalıdır. Yoldaş Əliyevdə bütün bu keyfiyyətlər
vardır və mən əminəm ki, bu keyfiyyətləri
birinci katib vəzivəsində həyata keçirə biləcək
və bizim Azərbaycan partiya təşkilatının şərəfli
ənənələrinə layiq olmağı bacaracaqdır” [2,
s.30] – fikrini xüsusi vurğula mış dı.  

Plenumda yekdilliklə Azərbaycan KP MK-
nin birinci katibi seçilən, bu vaxtadək ölkə
rəhbərliyində DTK sədri kimi təmsil olunan
Heydər Ə1iyev respublikadakı vəziyyəti və
yeni vəzifənin böyük məsuliyyətini gözəl
bilirdi. Ona görə də səsvermənin nəticələri
elan olunduqdan sonra çıxış edən Heydər Əli-
yev demişdi: “Mən bu vəzifəyə keçməyimlə
bağlı məsuliyyətimi başa düşürəm, qarşımda
duran vəzifələrin çətin və mürəkkəb olduğunu
bilirəm. Əmin etmək istəyirəm, bütün qüvvəmi
sərf edəcəyəm ki, bu böyük və yüksək etimadı
doğruldum. Bu işdə Azərbaycan Kommunist
Partiyası MK-sinin bütün heyətinin, MK
Bürosu üzvlərinin, respublikamızın bütün
rəhbər partiya, sovet və təsərrüfat işçilərinin
köməyinə və dəstəyinə arxalanır və ümid bəs-
ləyirəm. Belə hesab edirəm ki, fəal birgə əlbir
işimiz gələcək uğurlarımızın rəhni ola bilər”
[2, s.30].

Ulu öndər ilk çıxışında söylədiyi bu fikirlərə
bütün fəaliyyəti dövründə sadiq qaldi, nəticədə
Azərbaycan Respublikasınm ictimai-siyasi,
iqtisadi-mədəni həyatında çox böyük müsbət
dəyişikliklər baş verdi. İnkişaf səviyyəsinə
görə uzun müddət müttəfiq respublikalar ara-
sında axırıncı yerlərdə bərqərar olan Azərbaycan
SSRİ məkanına daxil olan 15 müttəfıq res-
publika içərisində irəliyə doğru böyük addım
atdı, geridə qalmış aqrar ölkədən inkişaf etmiş
sənaye, kənd təsərrüfatı, elm, təhsil va mədə-
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niyyət mərkəzinə çevrildi. Bütün bu nailiy-
yətlərə görə SSRİ kimi nəhəng dövlətin rəhbəri
L.İ.Brejnevin dilindən “Azərbaycan iri ad-
dımlarla irəliləyir!” sözləri səsləndi.

Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nin
birinci katibi seçiləndən az sonra, 1969-cu
ilin avqustunda keçirilən ilk plenum respubli-
kanın həyatında dönüş mərhələsinin əsasını
qoydu. Plenumda geniş məruzə ilə çıxış edən
Heydər Əliyev nitqində ölkədə yaranmış və-
ziyyəti tutarlı faktlarla dərindan təhlil etdi,
Azərbaycan kimi böyük resurslara və imkanlara
malik ölkənin böhranlı vəziyyətdən çıxarılması
üçün tədbirlər planı qəbul olundu, sosial-
iqtisadi sahədə qarşıda duran əsas vəzifələr,
onları qısa müddətdə həll etmək üçün istiqa-
mətlər müəyyən edildi. Ulu öndərin məruzəsi
ilə respublikada xalq təsərrüfatına və mədəni
quruculuğa rəhbərliyi əsaslı surətdə yaxşılaş-
dırmağın, dövlət və əmək intizamını möh-
kəmləndirməyin, kadrların məsuliyyətini ar-
tırmağın yeni xətti müəyyən edildi. Bu xətt
Heydər Əliyevin sonrakı məruzə və çıxışlarında,
xüsusilə 1969-cu ilin dekabr, 1970-ci ilin mart
və avqust plenumlarında daha da inkişaf etdi-
rilərək elmi surətdə əsaslandırıldı, respublikanın
iqtisadi-siyasi həyatında xalqın mənəviyyatına
mənfı təsir göstərən tənəzzül meyllərinin qar-
şısının alınması, sağlam mənəvi-psixoloji iq-
limin, ictimai ovqatın bərqərar olunması uğ-
runda uzun müddətli mübariz fəaliyyət proq-
ramına çevrildi [7,  s.170].

Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiy-
yətinin I dövründə əldə olunan uğurlar haqqında
çoxlu tədqiqatlar aparılmış, monoqrafıya, kitab
va məqalələr yazılmış, dissertasiyalar müdafiə
edilmişdir. Bu nəhəng işlər, əldə olunan uğurlar
haqqında diqqəti bəzi məqamlara yönəltmək
istərdik. 1970-1982-ci illar ərzində ölkədə
250 yeni müəssisə, istehsalat sahəsi, sex açıldı.
Neft emalı müəssisələri yenidən quruldu. İri
elektron, elektrotexnika, radiotexnika, cihaz-
qayırma sənayesi zavodları tikildi. Nəticədə
maşınqayırma məhsulları istehsalı üç beşillik
ərzində 5 dəfədən çox artdı. Respublikada sə-
naye istehsalı 2,7 dəfə çoxaldı. On üç il ərzində
101,5 milyard rubl dəyərində məhsul istehsal
olundu ki, bu da əvvəlki 50 ildəki qədərdir.
Bu zaman xalq istehlakı malları istehsalı 3

dəfə, əmək məhsuldarlığı 2 dəfədən çox artdı,
fond artımı 25 faiz çoxaldı. Kənd təsərrüfatının
ümumi məhsulu 2,6 dəfə, əmək məhsuldarlığı
isə 2,2 dəfə artdı. 1985-ci ildə 1970-ci illə
müqayisədə taxıl istehsalı 1,8 dəfə, pambıq,
tərəvəz, meyvə 2 dəfədən çox, üzüm 5 dəfədən
çox artdı. Kapital qoyuluşu artımının bir
rubluna 3,5 rublluq əlavə məhsul alındı. 8-ci
beşilliklə müqayisədə 10-cu beşillik ərzində
kənd təsərrüfatının rentabelliyi 5 dəfədən çox
yüksəldi. Kolxoz və sovxozların gəlirləri 5
dəfə artdı. Üzüm plantasiyaları qısa müddət
ərzində 150 min hektardan çox genişləndi.
Üzüm istehsalı 1970-ci ildəki 350 min tondan
1980-ci ildə bir milyon səkkiz yüz tona çatdı
[5, s.21-22]. Pambıq istehsalı bir milyon ton
həddini aşıb keçdi. Üç milyon ton üzüm yı-
ğılması hədəf götürüldü. Faraş tərəvəz və
maldarlıq məhsulları istehsalı maksimum
həddə çatdırıldı. Əhalinin maddi rifah halı,
yaşayış səviyyəsi xeyli yaxşılaşdı. Yaşayış
məskənlərinin görkəmi tamamilə dəyişildi.
Əgər ulu öndərə qədər kənd və qəsəbələrdə
əsasən dövlətə məxsus binaların (kənd sovetləri,
kolxoz idarələri, məktəblər, klublar və s.) üstü
şiferli idisə, bəhs olunan dövrdə demək olar
ki, bütün yaşayış məskənlərində evlərin üstü
şiferlə örtüldü. 22 milyon kvadratmetr, yəni
əvvəlki 50 ildəkinin 60 faizindən çox yaşayış
evi tikilməklə 2 milyondan çox vətəndaşın
mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı.

Azərbaycanda 101 min məktəbəqədər tər-
biyə müəssisəsi, 1058 ümumtəhsil məktəb bi-
nası, Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki
BDU), Neft-Kimya, Xarici Dillər, Pedaqoji,
Bədən tərbiyəsi və s. institutlar üçün yeni
tədris korpusları, yardımcı binalar, hovuzlar,
idman zalları va s. inşa edildi, tədrisə köməkçi
tədbirlər həyata keçirildi. SSRİ-nin qabaqcıl
ali məktəblərinə göndərilən tələbələrin sayı
40-50 nəfərdən təqribən 1000 nəfərə çatdırıldı.
20 minə yaxın yüksək ixtisaslı kadr hazırlandı.
Azərbaycan o vaxtlar hər il keçirilən Sosializm
yarışlarının 12 dəfə qalibi oldu, bu münasibətlə
keçici Qırmızı Bayraqlar aldı. Bütün bu uğurlu
nəticələrə görə ulu öndər 1976-cı ilda Sov.İKP
MK-nın Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd
seçildi. Azərbaycan Respublikası isə 1970-ci
ildə Oktyabr İnqilabı, 1972-ci ildə Xalqlar
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Dostluğu, 1980-ci ildə Lenin Ordeni ila mü-
kafatlandırıldı. İkinci Dünya müharibəsində
alman faşizmi üzərində qələbənin təmin olun-
masında roluna görə Bakı şəhəri 1978-ci ildə
SSRİ-nin ən yüksək mükafatına - Lenin orde-
ninə layiq görüldü.

Ulu öndərin Azərbaycanda hakimiyyətinin
I dövründə milli-mənəvi dəyərlərin bərpası,
qorunub saxlanması, inkişafı və təbliği sahəsin -
də mühüm işlər həyata keçirildi. Xalqımızın
ye tirmələri olan bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin,
o cümlədən Nizami Gəncəvinin, Əcəmi Naxçı -
vaninin, Nəsirəddin Tusinin, Aşıq Alının, Aşıq
Ələs gərin, Üzeyir Hacıbəyovun və başqalarının
yu bileyləri qeyd olundu. Ulu öndərədak adının
belə çəkilməsi qadağan olunan Hüseyn Cavidin
cənazəsi uzaq Sibirdən gətirilərək doğma Və-
təndə - Naxçıvanda torpağa tapşırıldı. Onun
ailə üzvlərinin də dəfn olunduğu ərazidə son-
ralar ulu öndərin özü tərəfindən əzəmətli türbə
ucaldıldı. Ümummilli lider bu türbənin açılı-
şında iştirak etdi və nitq söylədi.

Bu dövrdə tez-tez işlənilən, məqsədli şəkildə
təhrif edilən “İran Azərbaycanı” söz birləş-
məsinin əvəzinə “Cənubi Azərbaycan” ifadəsi
işlənməyə başlandı [3, s.196]. Cənubi Azər-
baycan mövzusunda çoxlu əsərlər yazıldı.
“Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası”,
“Cənubi Azərbaycan tarixi oçerkləri” və s.
kimi əsərlər nəşr olundu. Hətta 1979-cu ildə
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı nəzdində Cənubi
Azərbaycan üzrə katiblik yaradıldı.

Sovetlər dönəmində məqsədli şəkildə arxa
plana keçirilmiş, dəyişdirilmiş bir sıra topo-
nimlər – yer adları çox ustalıqla bu və ya
digər dərəcədə bərpa olundu. Gəncədə “Yeni
Gəncə” rayonu yaradıldı. Bakıda rayonlara
“Nizami”, “Nəsimi” kimi adlar verildi. Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında Babək, Dağlıq
Qarabağda Əsgəran rayonları təşkil edildi.
Azərbaycanın mədəniyyət ocaqlarından olan
Şuşa şəhəri haqqında qərarlar qəbul edildi.
Orada Vaqifə türbə ucaldıldı, Ü.Hacıbəyovun
və Bülbülün ev muzeyləri açıldı, qədim abi-
dələrin bərpası sahəsində xeyli işlər görüldü. 

Bakıda “Sovetskaya Türkologiya” jurnalı
nəşr olunmağa başladı. Türk xalqlarının daha
çox yaşadığı geniş əraziyə malik Sibirdə və
Orta Asiyada deyil Azərbaycanda belə bir jur-

nalın nəşrinin baş tutması ulu öndərin ən
böyük xidmətlərindən biri və ciddi səylərinin
nəticəsidir. 1934, 1938, 1959 və 1965-ci illərdə
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının nəşr
olunması haqqında cəhdlər olsa   da, müxtəlif
səbəblərdən bu mümkün olmamışdı. Bu mə-
sələyə böyük önəm verən ulu öndərin dövründə
10 cildlik Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası
nəşr olundu. Respublika rəhbəri bu fundamental
nəşrin 10 cilddə, həm də nəzərdə tutulan
50.000 əvəzinə 80.000 tirajla çap olunmasına
nail oldu.

Azerbaycan dilinin təmizliyinə və qorunub
saxlanmasına böyük önəm verən, 1970-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin kollektivi
ilə görüşündə Azərbaycan dilində çıxış edən,
bununla da İttifaq məkanında böyük sensasiya
yaradan ulu öndər Heydər Əliyevin çox ciddi
səyləri nəticəsində Azərbaycan SSR-in 1978-
ci ildə qəbul olunan Konstitusiyasında Azər-
baycan dili dövlət dili kimi təsbit olundu.
Moskvanın və digər böyük müttəfiq respublika
rəhbərlərinin çox ciddi müqavimətinə bax-
mayaraq qəbul olunan bu qərar Azərbaycan
dilinin yad təsirlərdən qorunub saxlanması və
gələcək inkişafı üçün böyük zəmin yaratdı.

Hər bir Azərbaycan vətəndaşının keçmiş
irsimizə, tarix və mədəniyyətimizə yaxından
bələd olmasını istəyən ulu öndərin Azərbay-
canda ilk hakimiyyəti illərində orta, orta ixtisas
və ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin təd-
risinə ayrılan saatların miqdarı artırıldı. “Azər-
baycan tarixi” çoxcildliyinin hazırlanması
haqqında qərar qəbul edildi. Bu əsər müəyyən
səbəblər üzündən həmin vaxt nəşr olunmasa
da, ulu öndərin Azərbaycanda  hakimiyyətinin
ikinci dövründə işıq üzü gördü.

Azərbaycan incəsənəti yüksək zirvəyə qalx-
dı. Bir sıra görkəmli müğənnilər (Rəşid Beh-
budov, Zeynəb Xanlarova və s.), musiqi kol-
lektivləri (Şərur yallısı və s.) tez-tez xarici öl-
kələrə səfər edərək Azərbaycan incəsənətini
yüksək səviyyədə təmsil və təbliğ edirdilər.
Görkəmli elm və mədəniyyət xadimləri Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı kimi yüksək adlara, orden
və medallara layiq görüldülər.

Göründüyü kimi, Heydər Əliyevin 1969-
cu ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi
ilə ölkə həyatının bütün sahələrində çox böyük
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müsbət dəyişikliklər baş verdi. Sovet totalitar
rejiminin yaratdığı məhdud imkanlardan mə-
harətlə istifadə edən Heydər Əliyev Azərbay-
canın sosial-iqtisadi, mənəvi-mədəni inkişafına
zəmin yaradacaq mühüm qərarlara imza at-
maqla, doğma vətəninin çiçəklənməsi üçün
mümkün olan hər şeyi etdi. Hələ o zaman
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşaya
bilməsi üçün zəruri olan əsaslar - iqtisadi,
mənəvi-mədəni potensial yaradıldı, milli kadr
problemi həll edildi. O dövrdə iqtisadiyyat,
mədəniyyət, təhsil sahəsində əldə edilən tərəqqi,
milli birliyə nail olunması, milli özünüdərkin
yüksəlişi müstəqil dövlətin yaranmasına xidmət
edən strategiyanın bünövrəsini qoydu. Bu
günkü müstəqil Azərbaycanın əldə etdiyi uğur-
lar məhz həmin dövrdə Heydər Ə1iyev tərə-
findən yaradılmış möhkəm təmələ əsaslanır
[4, s.7].

Bütün bunları nəzərə alaraq tədqiqatçılar
ümummilli lider Heydər Əliyevi ən mürəkkəb,
ziddiyətli tarixi proseslərin gərdişindən baca-
rıqla baş çıxaran, ən çətin vəziyyətdə də təm-
kinini itirməyən, qibtə olunacaq iradə nümayiş
etdirən və dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri
realistcəsinə qiymətləndirib, mənsub olduğu
xalqın, ölkəsinin maraqlarına praqmatikcəsinə
və dəqiqliklə yönəltməyi bacaran, sovet Azər-
baycanına rəhbərlik etdiyi illərdə böyük strateq
kimi dövlət müstəqilliyinə zəmin yaradan
siyasi, iqtisadi və hüquqi sahədə mühüm ad-
dımlar atan və bu istiqamətdə ciddi nailiyyətlər
əldə edən təkrarsız lider kimi dəyərləndirirlər
[1, s.12-13].

Ulu öndərədək Azərbaycana qarşı ərazi id-
dialarını ən yüksək səviyyələrə çatdıran və
bu sahədə müəyyən uğurlar qazanan ermənilər
1969-1987-ci illərdə kiçik istisnalar nəzərə
alınmazsa bu istəklərini büruzə verə bilmədilər.
Çünki müsahibələrinin birində vurğuladığı
kimi ulu öndər birinci katib seçiləndən bir ay
sonra, 1969-cu ilin sentyabrında Ermənistan
KP MK-nin birinci katibi A.Koçinyanın arzusu
ilə onunla Qazax rayonu ilə İcevan rayonunun
sərhəddində görüşmüş, ondan tələb etmişdi
ki, erməni millətçilərini Azərbaycana qarşı
ərazi iddialarından çəkindirmək üçün əməli,
konkret işlər görsün. Bu isə öz nəticəsini
vermiş, narahatçılıq doğuran hadisələr baş

verməmişdi. Hətta Heydər Əliyevin nüfuzu
və mərkəzdə sözünün iti kəsəri MK-nin katibi
M.Suslovun Koçinyana “Xvatit armyanskoqo
naçionalizma” deməsi ilə nəticələnmişdi. Uzun
illər boyu ermənilarin əliylə törədilən faciələri
müşahidə edən M.Suslovun bu deyimi A.Ko-
çinyanın üzünə birdən-birə çırpılmamışdı. Bu
söz şilləsi yalnız M.Suslovun fikri deyil, bütün
Siyasi Büronun səsi kimi qalmışdı Koçinyanın
yaddaşında [8, s.48-49]. Ona görə də ulu öndər
sonralar deyirdi ki, “1969-cu il iyulun 14-dən
1982-ci il dekabrın 3-nə kimi Azərbaycan KP
MK-nin birinci katibi olmuşam. Bu müddətdə
Azərbaycan ərazisinin bir qarışı da Ermənistana
verilməyib”. Burada bir cəhəti xüsusi vurğu-
lamaq lazım gəlir ki, ulu öndərin Azərbaycanda
hakimiyyətinin birinci dövründə nəinki er-
mənilərə torpaq verilməmiş, hətta məlum 14
iyul plenumundan bir az əvvəl Azərbaycanın
təxminən iki min hektar torpağının Ermənistana
verilməsi haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət Heyətinin 1969-cu ilin may ayında
qəbul etdiyi qərarın icrası ulu öndər tərəfindən
dayandırılmış və həmin torpaqların Ermənistana
verilməsinin qarşısı almmışdı.

“Azarbaycanın sovet dövründə inkişafının
ən bariz nəticəsi odur ki, həmin dövrdə yaran -
mış iqtisadi, elmi-texniki və mədəni potensial
res publikamızın tam müstəqil dövlət kimi fə -
aliy  yət göstərməsi üçün möhkəm zəmin yarat -
mışdır” – deyən Heydər Əliyevin Azərbay can -
da hakimiyyətinin birinci dövründəki fəaliy -
yətinə bu qısa baxışdan sonra onun 1969-1982-
ci illər zaman çərçivəsindəki həyata keçir diyi
tədbirləri, əldə olunan uğurları öz söz ləri ilə
dəyərləndirmək istərdik: “Mən uzun ömür ya-
şamışam, 13 il respublika partiya təşki latına
rəhbərlik etmişəm, xalqımın mənəvi tə mizliyi
uğrunda mübarizə aparmışam. Ola bil sin ki,
bu mübarizədə mən özümə xeyli düş mən qa-
zanmışam, çünki ilk növbədə natə miz adamlarla
vuruşmuşam. Təəssüf ki, onların yük  sək mü-
qavimət göstərmək bacarığı vardır, can  ları
bərkdir – vəziyyət dəyişən kimi baş qal dırırlar.
Mən xalqım qarşısında təmizəm! Bu da mənim
ən böyük sərvətimdir” [2, s.777].

Sonda nəticə olaraq demək olar ki, Azər-
baycan 1969-1982-ci illərdə, Rusiya İmperiyası
və Sovet dövləti tərkibində olduğu bütün tarixi
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dövr ərzində, özünün ən yüksək inkişaf zir-
vəsinə qalxdı. Heydər Əliyevin çox dərindən
ölçülüb-biçilmiş, gələcəyə istiqamətlənmiş
müdrik və cəsarətli fəaliyyəti nəticəsində o
zaman Azərbaycan bütün Sovet İttifaqında ən
qabaqcıl sənaye və kənd təsərrüfatı respubli-
kasına, SSRİ məkanında nəhəng tikinti mey-
danına çevrildi. Elm, mədəniyyət və kadr ha-
zırlığı ən yüksək zirvəyə qalxdı. Uzaqgörən
və daim xalqının gələcəyini düşünən böyük
dövlət xadimi öz xalqını həyatın bütün sahə-
lərində müstəqil yaşamağa hazırladı. SSRİ-
nin dağılacağını qabaqcadan görən Heydər
Əliyev bu günkü müstəqil, yeni Azərbaycanın
quruculuğuna hələ o zaman başlamışdı. Bir
sözlə ötən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyevin
rəhbərliyi və himayəsi ilə Şimali Azərbaycanda
milli oyanış və müstəqilliyə doğru Böyük Dö-
nüş dövrü başlanmışdı. Buna görə də XX yü-
zilliyin 90-cı illərində böyük Sovet İmperiyası
çökərkən məhz Heydər Əliyevin uzaqgörən,
olduqca gərgin, səmərəli və cəsarətli dövlətçilik

fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan müstəqil
yaşamağa tamamilə hazır idi [6, s.302].
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Annotasiya. XX əsrin əvvəllərində yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər
Naxçıvan ərazisində yaşayan azərbaycanlılara divan tutmağa başladılar. Erməni
quldurları azərbaycanlıları öz dədə-baba torpaqlarından qovmaqla bu ərazilərə
sahib olmağa çalışırdılar. Azərbaycanın başqa bölgələrində olduğu kimi, Nax-
çıvanda da 1905-1907, 1918-1920-ci illərdə ermənilər azərbaycanlı əhaliyə
qarşı soyqırım törətmişlər. Zəngəzuru işğal edən ermənilər Naxçıvanı da ələ
keçirməyə ümid edirdilər. Xarici dövlətlərin köməyindən istifadə edən Ermənistan
hakimiyyəti Naxçıvana iddia edirdi. Lakin Naxçıvanın qeyrətli sakinləri bu
iddianı rədd etdi. Naxçıvan əhalisinin ardıcıl və ciddi mübarizəsi, Azərbaycan
və Türkiyə diplomatlarının məqsədyönlü fəaliyyətləri, beynəlxalq Moskva və
Qars müqavilələri ilə Naxçıvan diyarı Azərbaycanın tərkibində muxtar ərazi
kimi qəbul edildi. Tarix göstərdi ki, Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün və
muxtariyyət statusunun  qazanılmasında Qars müqaviləsi böyük tarixi əhəmiyyətə
malikdir. Məqalədə də məhz bu məsələlər araşdırılmış, həllini gözləyən
məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir.

The role of the Kars treaty in protecting the
territorial integrity of Nakhchivan and gaining
the status of autonomy
Abstract. Taking advantage of the situation at the beginning of the XX, the Ar-
menians began to attack the Azerbaijanis living in the territory of Nakhchivan.
Armenian bandits tried to take possession of these lands by expelling Azerbaijanis
from their ancestral lands. As in other regions of Azerbaijan, Armenians
committed genocide against the Azerbaijani population in Nakhchivan in 1905-
1907, 1918-1920. The Armenians occupying Zangazur hoped to capture Nakhc-
hivan as well. Using the help of foreign countries, the Armenian government
claimed Nakhchivan. However, the zealous residents of Nakhchivan denied
this claim. The consistent and serious struggle of the people of Nakhchivan, the
purposeful activities of Azerbaijan and Turkish diplomats, the international
Moscow and Kars treaties recognized the land of Nakhchivan as an autonomous
territory within Azerbaijan. The Kars treaty is even more important in protecting
the territorial integrity of Nakhchivan and gaining the status of autonomy. The
article examines these issues and clarifies the issues that need to be addressed.

Роль Карсского договора в сохранении террито-
риальной целостности Нахчывана и обретении-
статуса автономии

Aннотация. Воспользовавшись сложившейся в начале XX века ситуацией,
армяне сталирасапрвляться с азербайджанцами, проживающим на территории
Нахчывана. Армянские бандиты пытались завладеть этими территориями,
изгоняя азербайджанцев со своих исконных земель. Как и в других
регионах Азербайджана, в Нахчыване в 1905-1907, 1918-1920 годах армяне
совершили геноцид против азербайджанского населения. Армяне, окку-
пировавшие Зангезур, надеялись захватить и Нахчыван. Армянские власти,
пользуясь помощью иностранных государств, претендовали на Нахчыван.
Однако храбрые жители Нахчывана отвергли это требование. Последова-
тельная и серьезная борьба населения Нахчывана, целенаправленная дея-
тельность азербайджанских и турецких дипломатов, международные Мос-
ковские и Карсские договоры сделали Нахчыванский край автономной
территорией в составе Азербайджана. История показала, что Карсский
договор имел большое историческое значение в обретении территориальной
целостности и статуса автономии Нахчывана. В статье были рассмотрены
именно эти вопросы, разъяснены вопросы, ожидающие решения.
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XX əsrin əvvəllərində  baş verən ictimai-
siyasi  proseslər sübut edir ki, ermənilər son
iki əsrdə “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası
ilə Naxçıvana da qarşı ərazi iddialarında ol-
muşlar. Belə ki, 1828-ci il martın 21-də rus
çarı I Nikolayın fərmanı ilə keçmiş İrəvan və
Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində “Erməni
vilayəti” adlanan inzibati əyalət yaradılmışdı.
Fərmanda deyilirdi: “İranla bağlanmış müqa-
viləyə əsasən İrandan Rusiyaya birləşdirilən
İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarını bundan sonra
“Erməni vilayəti” adlandırmağı hökm edir və
öz titulumuza daxil edirik. Həmin vilayətin
quruluşu və onun idarə olunması qaydası haq-
qında ali senat lazımi fərmanları öz vaxtında
alacaqdır” [15, s. 362]. Vilayət idarəsinin rəisi
vəzifəsinə A.Çavçavadze təyin edildi. İdarənin
üzvlüyünə iki rus hərbçisi, erməni və azər-
baycanlılardan ibarət imtiyazlı təbəqənin nü-
mayəndələri daxil idi.

Naxçıvan Rusiyaya birləşdirildikdən sonra
onun əhalisinin tərkibində həm sayca, həm
də etnik cəhətdən əsaslı dəyişiklik baş verdi.
Əvvəllər butun bunlar çarizmin işğal etdiyi
Azərbaycan ərazilərini xristianlaşdırmaq, daha
dəqiq desək, erməniləşdirmək siyasətinin nə-
ticəsi idi. Ermənilərin Cənubi Qafqaza, eləcə
də, Azərbaycana axını çoxpilləli proses olub,
əsrlər boyu davam etmişdir. Bunun nəticəsində
Naxçıvana xeyli erməni köçürülmüşdü. Çarizm
bütövlükdə Şimali Azərbaycana, o cümlədən
Naxçıvana köçürülən ermənilərə böyük imti-
yazlar verir, onların etnodemoqrafik mövqe-
lərinin möhkəmləndirilməsinə şərait yaradırdı
[17, s.31].

XX əsrin əvvəllərində yaranmış vəziyyətdən
istifadə edən ermənilər Naxçıvan ərazisində
yaşayan azərbaycanlılara divan tutmağa baş-
ladılar. Erməni quldurları azərbaycanlıları öz
dədə-baba torpaqlarından qovmaqla bu ərazilərə
sahib olmağa çalışırdılar. Azərbaycanın başqa
bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da 1905-
1907, 1918-1920-ci illərdə ermənilər azərbay-
canlı əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər.

1918-1920-ci illərdə Naxçıvanı zorla Er-
mənistana birləşdirmək cəhdləri bölgədə ol-
duqca gərgin hərbi-siyasi vəziyyət yaratmışdı.
1918-1921-ci illərdə xarici dövlətlərin kömə-
yindən istifadə edən Ermənistan hakimiyyəti

Naxçıvana iddia edirdi. Lakin Naxçıvanın
qeyrətli sakinləri bu iddianı rədd etdi. Bundan
sonra ermənilər zor gücünə, hərbi yolla Nax-
çıvanı ələ keçirməyə cəhd göstərdilər. Onların
bu planları nəticəsiz qalsa da, ermənilər Azər-
baycana qarşı olan ərazi iddialarından əl
çəkmək istəmirdilər. Onların işğalçılıq planında
Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ və Şə-
rur-Dərələyəz əraziləri daim ön planda ol-
muşdur.

Çarizm dövründə olduğu kimi, Sovet Ru-
siyası da işğalçı planlarını həyata keçirmək
üçün erməniləri dəstəkləmiş, bu niyyətlərinin
reallaşdırılmasında onlara fəal yardım etmişdir.
Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını
dəstəkləyən rəsmi Moskva bu məqsədlə Azər-
baycanın rəhbərlərinə təzyiqlər edirdi. Mosk-
vanın təzyiqlərinə davam gətirə bilməyən
Azərbaycan rəhbərliyi 1920-ci il noyabrın 30-
da Zəngəzurun Ermənistana verilməsi haqqında
bəyanatlarla çıxış etdi. Lakin həmin dövrdə
Zəngəzurun Ermənistana verilməsinə qarşı
çıxışlar da olmuşdu. Çox təəssüf ki, bu məsələ
ilə bağlı aparılan müzakirələr heç bir nəticə
vermədi və nəticədə Zəngəzur mahalı iki his-
səyə bölünərək onun 4505 km2 ərazisi Ermə-
nistana verildi [5, s.5-6]. Nəticədə ermənilərin
“torpaq iddiaları bolşevik işğalından sonra
daha da güclənmiş, bu dəfə Azərbaycan Zən-
gəzur mahalını itirməli olmuşdur”.

Heydər Əliyev Zəngəzurun ermənilərə ve-
rilməsinin taleyüklü bir hadisə olduğuna işarə
edərək bildirirdi: “Əgər Zəngəzur mahalının
Ermənistana verilməsi olmasaydı, bəlkə də
Naxçıvanın muxtariyyəti də lazım deyildi və
Azərbaycan vahid əraziyə malik olan bir ölkə
idi” [6, XIV c., s.75].

Zəngəzuru işğal edən ermənilər Naxçıvanı
da ələ keçirməyə ümid edirdilər. Bu baxımdan
Naxçıvanın taleyi ciddi təhlükə qarşısında idi.
Naxçıvanın Ermənistana verilməsinə dair bə-
yanatdan sonra vəziyyətin kəskinləşdiyini
görən Azərbaycan rəhbərliyi respublika inqilab
komitəsinin üzvü və Ədliyyə Komissarı B.Şah-
taxtinskini Naxçıvana göndərdi. Son dərəcə
vətənpərvər və reallığı düzgün qiymətləndirən
çevik siyasətçi olan B.Şahtaxtinski yerli əhali
ilə görüşlər zamanı məlum bəyanatla bağlı
demişdi: “Azərbaycan sizi torpaqlarınızla bir-

Ələkbər Cabbarlı

Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında və 

muxtariyyət statusunun qazanılmasında Qars müqaviləsinin rolu



142

likdə Ermənistana satıb. Əgər mən Bakıda
olsaydım, buna qəti surətdə razılıq verməz-
dim… Siz torpaqlarınızla birlikdə öz müstə-
qilliyinizi saxlamaq istəyirsinizsə, burada
istinad edə biləcəyiniz yeganə qüvvə Türkiyə
qoşunlarıdır. Xalq bu qoşunların ətrafında sıx
birləşməlidir. Sizin müstəqilliyinizi və torpa-
ğınızı yalnız onlar qoruyacaqlar və sizi ağır
fəlakətdən xilas edəcəklər” [13, s.299].

Məhz B.Şahtaxinskinin Naxçıvanda erməni
istilasına qarşı yerli əhalinin müqavimətini
səfərbər etməsinin nəticəsi olaraq Ermənistan
İnqilab Komitəsi 1920-ci il dekabrın 28-də
Naxçıvanı müstəqil sovet respublikası kimi
tanımış və bu ərazi ilə əlaqədar iddialarından
imtina etdiyini bildirmişdi [12, s.11].

1921-ci ilin yanvarında Naxçıvanda refe-
rendum keçirildi. Əhalinin 90%-dən çoxu
Naxçıvanın muxtar respublika statusunda Azər-
baycanın tərkibində qalmasına səs verdi [19,
s.137]. Bundan sonra, 1921-ci il mart ayının
16-da RSFSR ilə Türkiyə arasında imzalanan
Moskva müqaviləsində Naxçıvanın Azərbay-
canın tərkibində muxtar ərazi kimi qalmasının
təsbit olunması bilavasitə B.Şahtaxtinskinin
və türkiyəli diplomatların apardığı diplomatik
mübarizənin və Naxçıvanda 1921-ci ilin yan-
varında keçirilən rəy sorğusunun mühüm nə-
ticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun təmin
edilməsində sovet Azərbaycanının ədliyyə ko-
missarı, görkəmli diplomat Behbud ağa Şah-
taxtinskinin Moskvada apardığı danışıqlar
V.Leninin Naxçıvan məsələsinə münasibətini
dəyişməsinə və nəticə etibarilə Naxçıvana
Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu
verilməsinə ciddi təsir etmişdi. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanın ədliyyə komissarı, Naxçıvan
İnqilab Komitəsinin və XKS-nin sədri, Azər-
baycanın Rusiyada səlahiyyətli nümayəndəsi
kimi məsul vəzifələrin öhdəsindən ləyaqətlə
gələn, çox böyük nüfuz sahibi olan B.Şahtax-
tinskinin Naxçıvanın muxtariyyət statusu qa-
zanmasında çox böyük xidmətləri olmuşdur. 

O, 1921-ci il martın 1-də Leninə göndərdiyi
məktubda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ
ərazilərinin gələcəyindən duyulan narahatlığı
çatdırmış, bu mahalların milli tərkibi və coğ-
rafiyasına dair arayışlar da əlavə etmiş, Nax-

çıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər vermişdi
[13, s.304]. B.Şahtaxtinskinin Naxçıvan bölgəsi
ilə bağlı təklifləri V.Leninin diqqətini cəlb
etmiş və həmin məktub müzakirə üçün Siyasi
Büroya göndərilmişdi. Martın 16-da isə Siyasi
Büroda həmin məktuba baxılmış, B.Şahtax-
tinskinin təklifi nəzərə alınmaqla Azərbaycanın
himayəsində Naxçıvan Sovet Respublikasının
təşkili barədə qərar qəbul olunmuşdu. B.Şah-
taxtinskinin Moskvaya gəlmiş Türkiyə nüma-
yəndələri ilə apardığı danışıqlar da uğurla nə-
ticələnmişdi. 

Bir ay davam etmiş danışıqların yekunu
1921-ci il martın 16-da imzalanmış “Dostluq
və qardaşlıq haqqında RSFSR-Türkiyə mü-
qaviləsi”ndə öz əksini tapdı. Beləliklə, 1921-
ci il martın 16-da Rusiya ilə Türkiyə arasında
bağlanan Moskva müqaviləsi bir çox prinsipial
məsələlərlə yanaşı, Naxçıvan bölgəsinin də
taleyinə aydınlıq gətirdi. Müqavilənin 3-cü
maddəsinə uyğun olaraq Naxçıvanın qəyyum-
luğunu heç bir zaman üçüncü dövlətə güzəştə
getməmək şərti ilə muxtar bölgə kimi Azər-
baycanın tərkibində qaldı [71, s.16]. Müqavilə
1921-ci il martın 20-də RSFSR Mərkəzi İcra-
iyyə Komitəsi, həmin il iyulun 21-də isə Tür-
kiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən təsdiq-
ləndi [13,  s.305] və Naxçıvanın taleyinin həll
olunmasında böyük rol oynadı. 1921-ci il okt-
yabrın 13-də Rusiya nümayəndələrinin iştirakı
ilə bir tərəfdən Azərbaycan, Ermənistan və
Gürcüstan, digər tərəfdən Türkiyənin imzala-
dıqları Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvanın
ərazisi, sərhədləri daha da dəqiqləşdirildi, gə-
ləcək siyasi-hüquqi statusu qəti olaraq müəy-
yənləşdirildi. Bölgənin bütün dövlətləri tərə-
findən imzalandığından Naxçıvanın ərazi bü-
tövlüyünün qorunması və möhkəmləndirilməsi,
onun muxtariyyət statusunun təsbit edilməsində
Qars müqaviləsi həlledici rol oynadı. Bu mü-
qavilənin tarixi əhəmiyyəti ondan ibarət idi
ki, Ermənistan Naxçıvanı Azərbaycan torpağı
kimi qeyd-şərtsiz qəbul etdi. Müqavilənin 5-
ci maddəsində  deyilirdi: “Türkiyə hökuməti,
Azərbaycanın  və Ermənistanın sovet höku-
mətləri razılığa gəlirlər ki, Naxçıvan vilayəti
bu müqavilənin III əlavəsində göstərilən sər-
hədlər daxilində Azərbaycanın qəyyumluğu
altında muxtar ərazi təşkil edir” [9, s.132].
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Beləliklə, Naxçıvan əhalisinin ardıcıl və
ciddi mübarizəsi, Azərbaycan və Türkiyə dip-
lomatlarının məqsədyönlü fəaliyyətləri, B.Şah-
taxtinskinin diplomatik gedişləri, müraciət və
təklifləri sayəsində, beynəlxalq Moskva və
Qars müqavilələri ilə Naxçıvan diyarı Azər-
baycanın tərkibində muxtar ərazi kimi qəbul
edildi [11, s.41]. Naxçıvanın tarixi taleyini,
yəni onun tarixən olduğu kimi, Azərbaycanın
tərkib hissəsi olaraq qalması imkanlarını həmin
müqavilələr reallaşdırdı. Bu müqavilələrlə
Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və
Gürcüstan Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində
muxtar qurum kimi tanımış və onun statusuna
beynəlxalq hüquqi təminat vermişlər.

Azərbaycanın tərkibində Naxçıvan diyarının
muxtariyyət təşkil etməsi bölgənin spesifik
ərazi mövqeyi–geosiyasi şəraiti ilə bağlı idi.
Çünki üç tərəfdən Ermənistanla həmsərhəd
olması Naxçıvanı Azərbaycanın digər torpaq-
larından ayırırdı. Həmçinin o, cənubda və
cənub qərbdə İran və Türkiyə ilə həmsərhəd
idi və ərazi baxımından Azərbaycandan aralı
düşmək Naxçıvanın inzibati idarəçiliyini qəza
və ya rayon hüquqlarında təşkil etməyə imkan
vermirdi [13, s.313].

Naxçıvan diyarının muxtariyyət statusunun
tam reallaşması bir neçə mərhələdən ibarət
olmuşdur. Əvvəlcə, 1921-ci ilin martın 16-
dan Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası,
1923-cü ilin iyunun 16-dan Naxçıvan Muxtar
Diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Azərbaycan
SSR MİK-in dekreti ilə Naxçıvan MSSR ad-
landırılmışdır (4, 2004, 2 mart). 

Naxçıvanın muxtariyyət statusunun hüquqi
bazasının yaradılması 1924-cü  ilin aprelində
Azərbaycan MİK tərəfindən təsdiq edilmiş
Naxçıvan MSSR haqqında Əsasnamənin qəbulu
ilə başlanmışdır. Əsasnaməyə görə, Naxçıvan
Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi, ona
muxtar respublika şəklində daxil olurdu [8,
s.16-17]. Bu Əsasnamə Muxtar Respublikanın
ictimai, siyasi, iqtisadi həyatını tənzimləyən
əsas qanunverici akt olmuşdur. Bununla da
Naxçıvan özünün qanunverici orqanları, icra
hakimiyyəti olan muxtar quruma çevrilmişdi.
Naxçıvanın Azərbaycanla qarşılıqlı münasi-
bətləri Azərbaycan Konstitusiyası ilə müəy-
yənləşirdi.

1926-cı il aprelin 18-də qəbul edilmiş Nax-
çıvan MSSR-in I Konstitusiyasında muxta-
riyyətin əsasları ali hüquqi səviyyədə təsbit
olundu. Bu Konstitusiyanın 52-ci maddəsində
göstərilirdi: “Naxçıvan SSR Azərbaycan SSR-
in tərkib hissəsidir və onun protektoratlığın-
dadır” [3, s.316]. Muxtariyyətin sonrakı kons-
titusiyalarında da Naxçıvan Azərbaycanın tər-
kibində muxtar respublika kimi təsbit olun-
muşdur.

1998-ci il yanvar ayının 14-də Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Komissiyasının ic-
lasında çıxış edən Heydər Əliyev bu məsələyə
öz münasıbətini bildirərək deyirdi: “Məlumdur
ki, 1920-ci ilin dekabr ayında  Ermənistanda
Sovet hakimiyyəti qurulan zaman Azərbaycan
hökumətinin adından bəyan edilmişdir ki,
Zəngəzur və Naxçıvan qəzaları Ermənistanın
tərkibinə verilir… Sonra ermənilər həm Nax-
çıvana, həm də Dağlıq Qarabağa çox iddia et-
dilər. Məhz buna görə də Naxçıvanın Azər-
baycanın tərkibində olması üçün 1921-ci ildə
referendum keçirildi və Naxçıvan əhalisinin
90 faizi Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində
olmasına səs verdi… [6, XIVc., s.76-77]. 

Bir sözlə, Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin
əvvəllərində istər çarizmin milli və dini zülmü,
istərsə də ermənilərin bölgədə törətdikləri
etnik təmizləmə ilə barışmamış, qəti və ardıcıl
şəkildə azadlıq hərəkatı aparmışdı. Məhz bu
tarixi ənənənin nəticəsi idi ki, Naxçıvan Azər-
baycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi mövqeyini
qoruyub saxlamışdı [16, s.191]. 

1921-ci il oktyabrın 13-də RSFSR-in iştirakı
ilə bir tərəfdən Ermənistan, Azərbaycan və
Gürcüstanın, digər tərəfdən Türkiyənin imza-
ladıqları Qars müqaviləsi ilə Moskva müqa-
viləsinin şərtləri daha da möhkəmləndirildi
[18, s.41-47]. Bu müqavilə ilə ermənilər Nax-
çıvanın dövlət ərazi statusu ilə bağlı maddələri
pozmayacaqları haqqında öhdəlik götürdülər. 

Lakin cəmi bir neçə il sonra müqavilənin
şərtləri kobud şəkildə pozularaq Cənubi Qafqaz
MİK-nin 18 fevral 1929-cu il tarixli qərarı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 657 kv km
ərazisini əhatə edən 10 kəndi Ermənistana
verildi. Bunlar Ağxəc, Almalı, Oğbin, İtqıran,
Sultanbəy kəndləri (Şahbuz), Qərçevan və
Kilit torpaqlarının bir hissəsi (Ordubad), Qurd-
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qulağ, Xaçik, Horadiz (Şərur) idi [1, v.2]. Bu
isə 1921-ci ilin Moskva və Qars razılaşma
şərtlərinin kobudluqla pozulması demək idi
[11, s.95].

1930-cu ildə isə Əldərə, Lehvaz, Astazur,
Nüvədi və s. yaşayış məntəqələri Ermənistana
verilmiş və həmin ərazidə Mehri rayonu ya-
radılmışdır.

1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan parla-
mentinin sessiyasında çıxış edən Heydər Əliyev
qeyd edirdi ki, biz bu məsələni Naxçıvan MR
Ali Məclisində müzakirə etdik. Məlum oldu
ki, təkcə 1929-cu ildən sonra Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisindən 625 km2 torpaq
sahəsi, yəni 9 kənd Ermənistana verilib. Bu
isə 62 min hektar kənd təsərrüfatına yararlı
torpaq sahəsi deməkdir. Torpaq məsələsinin
xalqımızın tarixində əsas amil olduğunu bildirən
ulu öndər deyirdi: “Əsrlər boyu vətən, torpaq
anlayışı xalqımızın ləyaqətini, mənliyini, şə-
rəfini əks etdirmişdir. Xalq öz torpağının mü-
qəddəsliyini qorumaq üçün onun uğrunda
ölüm-dirim mübarizəsi aparmışdır, ulu baba-
larımız vətən torpağının hər bir qarışını namus
simvolu kimi qorumuş, onun yolunda canlarını
və övladlarını qurban verməkdən çəkinmə-
mişdir” [2, iş 239, v. 96].

Beləliklə, Qars müqaviləsində muxtariyyətin
əsası qoyulmuş, Naxçıvan ərazisində Naxçıvan
SSR yaradılmış, lakin 16 iyun 1923-cü ildə
siyasi və inzibati statusunda dəyişiklik edilən
Naxçıvan SSR Naxçıvan diyarına çevrilib.
1924-cü il fevralın 9-da bölgənin inzibati və
siyasi statusu bərpa edilərək Naxçıvan MSSR,
1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan
Muxtar Respublikası adlandırılıb. 1926, 1937
və 1978-ci illərdə Naxçıvan  MSSR-in  Kons-
titusiyaları qəbul  edilib.  

Bu  Konstitusiyalarda  Naxçıvan MSSR-
in siyasi, hüquqi və iqtisadi sisteminin əsasları
müəyyən edilib. Ermənistan Respublikası
1920-ci il dekabrın 28-də Naxçıvanın müstə-
qilliyini tanıyıb. 

Qars müqaviləsi ilə ona Azərbaycanın tər-
kibində muxtariyyət  statusunun verilməsinə
imza atıb. 

Göründüyü kimi, Naxçıvanın ərazi bütöv-
lüyünün qorunmasında, muxtariyyət ststusunun
qazanılmasında Qars müqaviləsinin əhəmiyyəti

danılmazdır. Çünki Qars müqaviləsi ilə Nax-
çıvan diyarı Azərbaycanın tərkibində muxtar
ərazi kimi qəbul edildi. Bu müqavilə bir daha
sübut etdi ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsidir. 

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan Bölməsi. Bakı: Nurlan, 2005,
156 s. 

2. “Azərbaycan müəllimi” qəzeti. 
3.  Azərbaycan tarixi: 3 cilddə, III c., Bakı:

Elm, 1973, 548 s. 
4. Baxşəliyev V.B. Gəmiqaya təsvirləri. Bakı:

Elm, 2003, 168 s.
5. “Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı.
6. Əliyev H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: 43

cilddə, Bakı: Azərnəşr, XIV c., 2005, 520 s. 
7. Əliyev V.H. Gəmiqaya. Bakı: Əbilov, Zey-

nalov və oğulları, 2005, 148 s.
8. Əsgərov Z.A. Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasının Konstitusiya statusu. Bakı: Bakı
Universiteti, 1999, 156 s.

9. Gümrü, Moskva və Qars müqavilələri
(Azərbaycan, türk, rus və fransız dillərində).
Naxçıvan: Əcəmi,  2004, 139 s.

10. Gümrü, Moskva, Qars müqavilələri və
Naxçıvanın taleyi (Tərtib edəni və ön sözün
müəllifi İ.Hacıyev). Bakı: Elm, 1999, 36 s.

11. Hacıyev İ.M. Ermənilərin Naxçıvana qarşı
ərazi iddialarının əsassızlığı və tarixi həqi-
qətlər / Naxçıvan tarixi gerçəklik, müasir
durum, inkişaf perspektivləri (9-10 iyun
2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpo-
ziumun materialları). Bakı: Təhsil, 2006,
s.33-48 

12. Hacıyev İ.M. Naxçıvanın siyasi tarixinə
dair // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xə-
bərlər”i. Seriya, 2009, № 3, s.27-39

13. Musayev İ.M. Araz-Türk Respublikası // Nax-
çıvan Muxtar Respublikası – 75. “Bakı Uni-
versiteti Xəbərləri”nin xüsusi buraxılışı. Bakı:
Bakı Universiteti, 1999, № 3, s.107-121 

14. Naxçıvan Muxtar Respublikası / Məqalələr
toplusu. Bakı: Elm, 1999, 184 s.

15. “Sovet Naxçıvanı” qəzeti. 
16. Şabanov M.S. Heydər Əliyevin Azərbay-

canın ərazi bütövlüyünün təmin olunması
sahəsində fəaliyyəti: Tarix üzrə fəlsəfə dok-

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2 Tarix



145

toru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olun-
muş dissertasiyanın avtoreferatı. Naxçıvan,
2012, 26 s.

17. Şahverdiyev Z.Ə. Naxçıvan bölgəsi XIX-
XX əsrin əvvəllərində. Bakı: Elm, 2008,
264 s.

18. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nahçivan.

Proje yöneticisi Yusuf Sarinay. İstanbul:
2011, 568 s.

19. Забелин М. Гейдар Алиев: лидер, по-
литик, друг: документально-публици-
стический очерк. Баку: Нурлан, 2005,
216 с.

Məqalə AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, 
professor Zəhmət Şahverdiyev tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Məqalə daxil olmuşdur: 26 fevral 2021-ci il
Çapa qəbul edilmişdir: 25 aprel 2021-ci il 

Ələkbər Cabbarlı

Naxçıvanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında və 

muxtariyyət statusunun qazanılmasında Qars müqaviləsinin rolu



146

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2, s.146-153
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 2, p.146-153
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 2, c.146-153

Qars konfransında sərhəd məsələləri-
nin müzakirəsi və Naxçıvanın sərhəd-
lərinin qəti müəyyən edilməsinə dair

Müəllif:

Aslan İbrahimov
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
E-mail:
aslanibrahimov@gmail.com

Açar sözlər:
Moskva müqaviləsi, Qars
müqaviləsi, Türkiyə hökuməti,
Böyük Millət Məclisi, Sovet
Azərbaycanı, Sovet Rusiyası,
Gürcüstan, Ermənistan, Naxçı-
van, Şərur-Dərələyəz qəzası

Author:

Aslan Ibrahimov
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail:
aslanibrahimov@gmail.com

Key word: 
Moscow Treaty, Kars Treaty,
Turkish government, Grand
National Assembly, Soviet
Azerbaijan, Soviet Russia, Ge-
orgia, Armenia, Nakhchivan,
Sharur-Dereleyaz county

Aвтор:

Аслан Ибрагимов
Нахчыванский институт 
учителей
E-mail:
aslanibrahimov@gmail.com

Ключевые слова:
Московский договор, Карс-
ский договор, правительство
Турции, Великое Националь-
ное Собрание, Советский
Азербайджан, Советская
Россия, Грузия, Армения,
Нахчыван, Шарур-Дереле-
язский уезд

Annotasiya. 1921-ci il sentyabrın axırlarında Türkiyənin Qars şəhərində Tür -
ki yə, Sovet Rusiyası, Azərbaycan, Ermənistandan olan nümayəndələrin iştirakı
ilə konfrans işə başladı. Konfransın gedişində bir sıra məsələlər, o cümlədən
sər həd məsələlərinin müzakirəsi aparılmış və bu məsələləri həll etmək üçün
xü susi komissiya təşkil edilmişdir. Konfransda türk nümayəndə heyətinin rəh -
bəri Kazım Qarabəkir Paşa mühüm rol oynamışdır. Konfransın gedişində sər -
həd ləri dəqiq müəyyən etmək üçün qızğın müzakirələr aparılmışdır. Qars
müqa viləsi 13 oktyabr 1921-ci ildə imzalanmışdır. Qars müqaviləsinin çox
böyük tarixi əhəmiyyəti olmuşdur. Bununla Moskvada başlanan iş Qarsda sona
çatmışdır. Bu müqavilənin 5-ci maddəsi və 3-cü əlavəsi Naxçıvanın ərazisinin
və statusunun müəyyən edilməsinə həsr edilmişdir. Naxçıvanla bağlı imzalanmış
Moskva və Qars müqavilələrindən də aydın olduğu kimi, Türkiyə Naxçıvan
ərazisinin Azərbaycanın daxilində qalmaqla, müxtar ərazi statusu qazanmasında
həlledici rol oynamışdır.

Discussion of border issues at the Kars confe-
rence and the fınal determinatıon of the borders
of Nakhchivan
Abstract. At the end of September 1921, a conference with the participation of
representatives of Turkey, Soviet Russia, Azerbaijan, and Armenia began in the
Turkish city of Kars. During the conference, a number of issues were discussed,
including border issues, and a special commission was arranged to solve these
issues. The head of the Turkish delegation KazimGarabakir Pasha had an
important role in the conference. During the conference, intensive discussions
were held to determine exact boundaries. Nevertheless, the head of the Turkish
delegation, KazimGarabakir Pasha, insisted on signing a peace treaty with
each state  of the South Caucasusian republics on the ground that they were in-
dependent states, but the head of the Soviet Russian delegation, Y. Ganetsky,
tried to prevent it with various pretexts. The Treaty of Kars was signed on
October 13, 1921. The Treaty of Kars was of great historical significance.
Thus, the work starting in Moscow ended in Kars. Article 5 and Annex 3 of this
treaty was devoted to determine the territory and status of Nakhchivan. As it is
seen from Moscow and Kars treaties on Nakhchivan, Turkey  has played a
decisive role for Nakhchivan  to gain its status  as  an autonomous republic,
within Azerbaijan.

Обсуждение пограничных вопросов на Карсской
конференции и окончательное определение границ
Нахчывана

Aннотация. В статье освещаются вопросы, связанные с Карсским
договором. Отмечается, что в конце сентября 1921 года в турецком городе
Карсе начала работу конференция с участием представителей Турции,
Советской России, Азербайджана, Армении. В ходе конференции был об-
сужден ряд вопросов, в том числе пограничные, и для решения этих
вопросов была создана специальная комиссия. Важную роль на конференции
сыграл глава турецкой делегации Кязым Карабекир-Паша. В ходе конфе-
ренции были проведены жаркие дискуссии, чтобы четко определить
границы. Карсский договор был подписан 13 октября 1921 года. Карсский
договор имел огромное историческое значение. Работа, начатая в Москве,
завершилась в Карсе. Статья 5 и приложение 3 к настоящему Договору
посвящены определению территории и статуса Нахчывана. Как видно из
Московского и Карсского договоров, подписанных в связи с Нахчываном,
Турция сыграла решающую роль в обретении территории Нахчывана
статуса автономной территории, оставаясь в пределах Азербайджана.
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1921-ci ilin avqust ayının axırından Tiflis
şəhərində olan Azərbaycan nümayəndə heyəti
burada 24 gün gözlədikdən sonra, nəhayət ki,
150 nəfərdən ibarət sovet respublikalarının
nümayəndə heyəti ilə Qarsa yola düşdü. Sovet
Rusiyasının yeni təyin edilmiş Baş konsulu
Aleksey Nikolayeviç Normanın başçılığı ilə
rus diplomatik heyəti sentyabr ayının 20-də
Qarsa yetişdi. Sentyabrın 22-də təşkil olunmuş
təntənəli mərasimdə Moskva müqaviləsinin
hər iki ölkədə ratfikasiya edilmiş nüsxələrinin
mübadiləsi həyata keçirildi. Bu mərasimdə
artıq sentyabrın 4-də Qarsda diplomatik fəa-
liyyətə başlayan Sovet Azərbaycanın konsulu
İslam Hacıbəyli də iştirak edirdi.

Tiflis şəhərindən yola düşən Rusiya, Azər-
baycan, Gürcüstan və Ermənistan nümayəndə
heyəti sentyabrın 26-da səhər saat 11:30-da
Qarsa yetişdilər. Onlar şəhərdə təntənəli şəkildə
təşkil edilmiş rəsmi mərasimlə qarşılandılar.
Konfrans elə həmin gün, axşam saat 19:30-
da Ordu küçəsində tədbir üçün hazırlanmış
xüsusi binada təşkil edilmiş mərasimdə Kazım
Qarabəkir Paşanın təbrik nitqi ilə açıldı. Kazım
Paşadan sonra Rusiya nümayəndəsi Y.Qanetski,
Cənubi Qafqaz respublikalarının adından isə,
A.Mravyan təbrik nitqləri söylədi. Qanetski
obrazlı formada bildirdi ki, “qüdrətli türk və
erməni xalqları arasındakı düşmənçilikdən
sözdə deyil, əməldə əbədi olaraq, imtina edə-
cəklərini bütün dünyaya sübut edəcəklər. Onlar
bir-birlərinə doğru sıyrılmış qılıncla deyil, hə-
rarətli qardaşlıq duyğuları ilə gəlirlər”. A.Mrav-
yan isə, Cənubi Qafqaz xalqlarının “imperia-
lizmə və zorakılığa qarşı mübarizədə qardaş
türk xalqlarına” qələbə arzularını ifadə edərək,
bunun konfransda qeyd edilməsini və daha
da gücləndirilməsini istədi [1, s.425-426].

Qars konfransında Azərbaycan hökumətini
xalq fəhlə-kəndli nəzarəti komissarı Behbud
Şahtaxtinski, Ermənistan hökumətini xalq
xarici işlər komissarı Askanaz Mravyan, xalq
daxili işlər komissarı Poqos Makinisyan, Gür-
cüstan hökumətini xalq hərbi və dəniz işləri
komissarı Şalva Eliava, xalq xarici işlər və
maliyyə komissarı Aleksandr Svanidze, Türkiyə
hökumətini Böyük Millət Məclisinin Ədirnə-
poldan olan deputatı Kazım Qarabəkir Paşa,
deputat Vəli bəy, keçmiş ictimai işlər naziri

Muxtar bəy, Türkiyənin Azərbaycandakı sə-
lahiyyətli nümayəndəsi Memduh Şövkət Esen-
dal, vasitəçi kimi Rusiyanı isə Latviyadakı
səlahiyyətli nümayəndə Yakov (Yakub) Qa-
netski təmsil edirilər.

Konfransın işini sürətləndirmək məqsədilə
Y.Qanetski iki komissiyanın yaradılmasını
təklif etdi. Bunlardan biri sərhəd, digəri isə
iqtisadi məsələlər ilə məşğul olmalı idi. Komis -
siya müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulan sər-
həddə baxacaqdı. Əgər onlar səhər işə başla-
saydılar, günün ikinci yarısında işlərinin nəti-
cələri barədə məruzə edə bilərdilər.

Sərhəd komissiyasının tərkibində yalnız
ekspertlərin olmasına dair Y.Qanetskinin təklifi
ilə Kazım Qarabəkir Paşa razılaşdı. Qanetski
sərhəd komissiyasında yalnız ekspertlərin
iştirak edəcəyini, bu komissiyaya B.Kuznet-
sovun sədr təyin edildiyini bildirdi. Onun fik-
rincə, əgər bir neçə komissiya yaradılarsa,
onlardan biri Sarpda, digəri isə Kavtaretidə
işə başlayardı. Çoxlu komissiyanın yaradılması
problemlər doğura bilərdi. O, dediyini sübut
etmək üçün Rusiya ilə Polşa arasında sərhədin
daha böyük olduğunu, müəyyənləşdirilərkən
bir komissiyanın işlədiyini dedi. Türkiyə nü-
mayəndə heyətinin başçısı edilən təkliflə razı
olduğunu söylədi.

Konfransın sentyabrın 27-də keçirilən ikinci
iclasında etdiyi çıxışında Kazım Qarabəkir
Paşa birinci iclas protokoluna belə bir əlavə
etdi ki, tük xalqı ona zorla qəbul etdirilən
Sevr müqaviləsini qəbul etməmişdir. O, həm-
çinin protokolların məzmunu ilə tanış olmağı,
hər bir kəsin oxumasını və hər bir protokolu
hamının imzalamasını təklif etdi.

Qanetski bütün sovet nümayəndələri adından
təklif etdi ki, sərhəd komissyası məruzə təqdim
etsin və sərhəd haqqında məsələnin həllinə
başlanılsın. O, konfransın işini sürətləndirmək
üçün komissiyanın yalnız həll edilməyən mə-
sələlər haqqında məlumat verməsini, razılaş-
dırılan məsələlərə dair konfransda müzakirə
açmamağı təklif etdi. Komissiyanın hər bir
üzvü bu sənədə imza atmalı idi. Məsələ barə-
sində türk nümayəndə heyətinin fərqli bir fikri
yox idi. Yalnız detallar barədə fikir ayrılığı
ola bilərdi. Bu məsələlər iki başlıca qrupa bö-
lüşdürülə bilərdi: məsələlərin bir qismini nü-
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mayəndələr yerində həll edə bilməzdilər. Mə-
sələn türk heyəti Ani şəhərinin xarabalıqları
haqqında hökumətin rəyini öyrənmişdi. İkinci
qrup məsələlər xırda sərhəd məsələləri idi.
Onları yerində həll etmək olardı. Bu komissi-
yanın tərkibinə tərəflərdən nümayəndələr daxil
edilmişdi. Sərhəd məsələrinə münasibətdə
türk nümayəndə heyəti öz hökumətindən ta-
mamilə aydın göstəriş almışdı: sərhədlər Mos -
kva konfransının müəyyənləşdirdiyi kimi təyin
edilməli idi. Yalnız Ani şəhərinin xarabalıqları
ilə bağlı məsələ qalırdı. Bu barədə türk nü-
mayəndə heyəti hökumətinin cavabını gözlə-
yirdi [2, s.132].

Komissiya üçün şübhəli olan məsələlərin
müzakirəsinə başlamağı təklif edən Qanetski
onlar barəsində qərara gələ biləcəklərini söylədi,
Ani şəhəri ilə bağlı türk nümayəndə heyətinin
hökumətinin rəyini öyrənmək istəyini xeyir-
xahlıq kimi qiymətləndirərək, bu məsələyə
dair qərarı gözləyəcəklərini bildirdi.

Türkiyə nümayəndə heyətinin rəhbəri Kazım
Qarabəkir Paşa sərhədin qəti olaraq Arpaçaydan
müəyyənləşdirilməsini təklif etdi və Ani şə-
hərinin güzəştə gedilməsinin yalnız ayrı maddə
ilə Türkiyənin Ermənistana rəğbət bəsləməsi
formasında ola biləcəyini dedi. Onun fikrincə,
təfərrüatları konfransda müzakirə etmək lazım
idi. Bütün bu məsələlərə baxmayaraq, komissi -
ya və hərbçilər tərəfindən yerində baxıla, lakin
əgər konfrans israr etsəydi, müzakirə edilə
bilərdi.

Rus nünayəndə heyətinin rəhbəri Qanetski
bildirirdi ki, türk nümayəndə heyətinin dediyi
kimi, əgər Moskva müqaviləsinə əsasən müəy-
yənləşdiriləcəksə, onda Ani şəhəri Türkiyə
tərəfində qalacaqdır. Ayrıca maddə olarsa,
onda Ani şəhəri Ermənistana keçir və iki
maddə bir-birinə uyğun gəlmir. Türk nüma-
yəndə heyətinin mövqeyinin işi sürətləndir-
mədiyini bildirən Y.Qanetski bu məsələni
axıra saxlamağı təklif edərək söylədi: əgər
qənaətbəxş cavab olarsa, onda Ani şəhərinin
Ermənistana keçdiyini və Türkiyənin Ani şə-
hərini Ermənistana güzəştə getməsini müvafiq
bəyannamədə yaza bilərik.

Kazım Qarabəki Paşa isə bildirdi ki, sər-
hədlər Moskva konfransında qəti olaraq qəbul
edildiyi və rus hökuməti tərəfindən sanksiya

aldığı, prinsipcə Qafqaz respublikaları tərə-
findən qəbul edildiyi üçün indiki zamanda
hər hansı dəyişiklik müharibə aparan türk
xalq kütlələrində xoşagəlməz təəssürat, həm-
çinin Avropada da müvafiq rəy yarada bilər.
Bu səbəbdən də, Moskva konfransında müəy-
yənləşdirilən sərhədlərin yenidən cızılmasını
mümkünsüz hesab edən türk nümayəndə heyəti
erəmilərin Ani şəhərinin xarabalıqlarına dair
mövqeyinə tərəfdar çıxaraq, Ankara hökuməti
ilə əlaqəyə girmək və bu şəhərin xarabalıqları
haqqında ayrıca  maddəni müqaviləyə daxil
etmək istədiyini bildirdi. Lakin onun Moskva
müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilən sərhədlərin
dəyişdirilməsi anlamına gəlmədiyini bildirən
türk nümayəndə heyəti bunun üçün ayrıca
maddə daxil eilməsini istədi.

Bu məsələdə kiçik bir anlaşılmazlığın ol-
duğunu deyən Y.Qanetski bildirdi ki, nüma-
yəndə heyəti Ani şəhərinin Ermənistana keç-
məsinə dair siyasi əhəmiyyət daşıyan ayrıca
maddənin olmasına etiraz etmir. Əgər belə
bir maddə olacaqsa, onda sərhədlə bağlı bir
maddə digərini ləğv edir. O, türk nümayəndə
heyətinin təklifinin doğru olmadığını bildirərək,
aşağıdakıları əlavə etdi: biz hesab edirik ki,
türk nümayəndə heyəti və hökuməti hazırda
Cənubi Qafqazda, başlıcası isə Ermənistanda
olan şəraiti bilir. Əgər türk heyəti Ani şəhərini
güzəştə getmək istəyirsə, onda mənim təklifimi
rədd etməməlidir. Bu, Avropada da yaxşı qar-
şılanar. Kazım Qarabəkir Paşa sərhədlərin də-
yişdirilməsinə razı olmadığını, eyni zamanda
erməni nümayəndə heyəti üçün xoş bir şey
etmək, Ani şəhərinin xarabalıqlarını güzəştə
getmək istədiklərini dedi.  Lakin türk nüma-
yəndə heyətinin əvvəlki bəyanatından belə
çıxdı ki, sərhəd, göstərilmədən, Ani şəhəri
daxil edilmədən gedir, Arpaçaydan keçir, sonra
isə ayrıca maddə ilə Ani şəhərinin Ermənistana
verildiyi göstərilirdi. Moskva müqaviləsi ilə
müəyyənləşdirilmiş sərhədlərin dəyişdirilmə-
sinin az məlumatlı türk əhalisində pis, Ankara
hökumətinin çox güzəştə getməsi barədə təəs-
sürat yaradacağını bildirən Kazım Qarabəkir
Paşa təklifinin mahiyyətini aşağıdakı kimi
izah etdi: sərhəd Arpaçaydan keçir, sonra isə
ayrıca maddədə Türkiyənin Ani şəhərinin xa-
rabalıqlarını Ermənistana güzəştə getdiyi
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yazılır. Türk heyəti Moskva müqaviləsinin A
əlavəsini qəbul etməyi və sonda Ani şəhərinin
xarabalıqlarının Ermənistana güzəştə getməsini
yazmağı təklif edirdi.

Burada ziddiyyət yarandığını söyləyən
Y.Qanetski bildirdi ki, sərhəddi indi dəyişməklə
onu qəti olaraq dəyişmək olmaz. Daha sonra
dəmiryolu boyunca olan ərazilər göstərilmişdi.
İkinci maddədə isə belə şərh olunurdu ki, türk
hökuməti orada məlum istehkamlar qurma-
yacaqdır. Onun fikrincə, bunun sərhədlərlə
heç bir əlaqəsi yox idi. Y.Qanetski dedi ki,
biz təkcə Ermənistan deyil, həmçinin Cənubi
Qafqaz üçün əsaslı olan məsələni qaldırırıq,
Türkiyə nümayəndə heyəti və Türkiyə hökuməti
bizimlə razılaşsaydı, bütün Cənubi Qafqaz
respublikaları fövqəladə dərəcədə məmnun
olardılar.

Y.Qanetski sərhəd komissiyasının sərhədin
Moskva müqaviləsi ilə təyin olunmasını qəbul
etdiyini və cəmi dörd bəndin açıq qaldığını de-
yərək, sözü komissiyanın üzvü B.Koznetsova
verdi. V.Kuznetsov komissiyada sərhəd məsə-
ləsinə baxılarkən Yeni Qızıltaş və Vartanlı
kənd  lərinin kimə məxsus olduğunun açıq qal-
dığını dedi. Kazım Qarabəkir Paşa bütün dörd
bəndin birlikdə oxunmasını təklif etdi. B.Kuz-
netsov bildirdi ki, ikinci bənd Kavtareti kəndi,
üçüncü bənd Sabaur kəndi, dördüncü bənd isə
Sarp kəndinin kimə məxsus olmasıdır [2, s.134]. 

Sərhədlərin çəkilməsinə dair məlum qay-
danın olduğunu deyən Kazım Qarabəkir Paşa
bildirdi ki, əgər konfrans onu qəbul edərsə,
çətinliklər aradan qalxar. Sərhədləri çəkərkən
kənd kimi təsadüfi məntəqələr əsas götürül-
məməlidir. Kəndlər dağıla, yana, məhv edilə
bilər. Sərhədlər çəkilərkən təbii sərhədlər, mə-
sələn, çaylar əsas götürülür. Çayın bir sahilində
olan kənd digər tərəfdə, digəri isə başqa tərəfdə
qalır. Əgər kənd əhalisi razı olmasa, istədiyi
tərəfə keçə bilər. Kazım Qarabəkir Paşa təbii
sərhədlərin çəkilməsini təklif etdi. Sərhədlərin
bu qaydada çəkilməsi ən doğru idi.

Y.Qanetski həmin təkliflə razılaşdı. Moskva
konfransında Rusiya məhz bu prinsipi seçmişdi.
Türk heyəti sərhədin yerində müəyyənləşdi-
rilməsini təklif etdi. Bu işi ortaq komissiya
yerinə yetirməli idi. Komissiya bəzən də
etnoq rafik prinsipi əsas götürmüşdü. Moskva

müqaviləsində sərhəd Vartanlı, Qızıldaş və
Kavtareti kəndlərindən başlayırdı. Kəndin
Qafqaz tərəfində qalan hissəsinin Türkiyə tə -
rə finə keçməsinə etiraz edilmədi. Kazım Qa-
rabəkir Paşa mövcud vəziyyətdə sərhədin təbii
sərhəddən - Sarp kəndindəki çaydan başlan-
masını təklif etdi. Görünür bu çay Moskva
müqaviləsində də əks olunmuşdur. Kazım Qa-
rabəkir Paşa uzaqdan xəritə üzərində bu və
ya digər məntəqədə sərhədin cızılmasının
mümkünsüzlüyünü bildirərək, ortaq komissi-
yanın yerlərə göndərilməsini təklif etdi. Ko-
missiya coğrafi, iqtisadi və digər amilin üs-
tünlüyünü yerində öyrənməli idi. Türk nüma-
yəndə heyətinin sərhədə dair Moskva müqa-
viləsinin tam mətnini saxlamaq və ortaq ko-
missiyanın bunu yerində təyin etməsi təklifi
ilə Y.Qanetski  razılaşdı [2, s.135].

Sentyabrın 28-də keçirilən növbəti iclasda
çıxış edən Kazım Qarabəkir Paşa komissiyanın
sərhədlərə dair ümumi formulu artıq müəy-
yənləşdirdiyini və əgər etiraz olmazsa, müza-
kirələrə başlamağı təklif etdi. Y.Qanetski bildirdi
ki, sərhədə dair maddəni burada rus dilinə çe-
virməyəcəklər, çünki, maddə çoxlu adlar olan
sırf texniki xarakter daşıyır. O, komissiyanın
bu maddənin son mətnini fransız dilində təqdim
etməsini təklif etdi. Çünki, müqavilə fransız
dilində tərtib ediləcəkdi. Burada isə texniki
anlaşılmazlıqlar olmayacaqdı.

Y.Qanetski komissiyanın sərhəd məsələlə-
rində yekun qərara gəldiyini bildirdi. Komissiya
hər iki hissənin tərcüməsində Moskva müqa-
viləsinin mətninə riayət etməyə çalışmışdı.
Ona görə də hər iki hissəsini bir maddədə bir-
ləşdirməyi təklif edən Y.Qanetski əlavə etdi
ki, bu zaman Moskva müqaviləsnin mətni ilə
heç bir anlaşılmazlıq olmayacaqdır. Bundan
sonra birinci paraqraf qəbul edildi. Digər pa-
raqrafların müzakirəsinə başlanıldı. Y.Qanetski
bütün coğrafi adların rus dilində oxunmasına
ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, komissiya bu
adlara toxunmuşdur. Maddənin Cənubi Qafqaza
aid hissəsinin mətnində komissiyanın bərabər
əsasda formalaşdırılması barədə yazılmışdı.
Kazım Qarabəkir Paşa müqavilənin türk mət-
nində nələrin yazıldığını dedi. Lavrov komis-
siyanın Cənubi Qafqaz hissəsinə aid mətnini
oxuyan zaman Kazım Qarabəkir Paşa mətində
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yazılmış “dövlətlərin sərhədləri” ifadəsi oxunan
zaman onu dayandıraraq belə bir sual verdi:
“dövlətlərin sərhədləri nə deməkdir?”. Y.Qa-
netski bunun iki dövlət arasında sərhəd oldu-
ğunu bildirdi [2, s.136].

Sentyabrın 30-da keçirilən dördüncü iclasda
Y.Qanetski təqdim olunan müqavilə layihəsinin
bütün Cənubi Qafqaz respublikalarının nü-
mayəndələri tərəfindən imzalanması təklifini
irəli sürdü. Kazım Qarabəkir Paşa bütün
ümumi maddələri şərh etməyi və bu respubli-
kalara aid olan maddələri ardıcıl olaraq düz-
məyi, sərhədlər haqqında maddəni hər bir res-
publika ilə ayrı-ayrı maddədə bağlamağı təklif
etdi. Onun fikrincə, əvvəlcə bütün respubli-
kalara, sonra isə hər respublikaya aid olan
maddələr verilməli idi.

Müqavilə layihəsi ilə bütün Cənubi Qafqaz
respublikalarının nümayəndələrinin tanış olub-
olmaması ilə maraqlanan Kazım Qarabəkir
Paşa bildirdi ki, əgər məqbul cavab olarsa,
onda iş davam etdiriləcəkdir. Bütün nümayən -
dələrin layihə ilə tanış olduqlarını, yekdilliklə
onu qəbul etdiklərini, Cənubi Qafqaz respub-
likalarının bir ümumi siyasi mərkəz yaratdıq-
larını və həmin mərkəz vasitəsilə respublika-
larının siyasi və iqtisadi məsələləri həll etdik-
lərini bildirən Y.Qanetski bildirdi ki, bu res-
publikalar daxildə müstəqildirlər, lakin sürətli
inqilabi fəaliyyət üçün birləşməyə qərar ver-
mişlər. Y.Qanetski türk nümayəndə heyətinin
təklifini qəbul etməyərək, vahid bir müqavilənin
bağlanmasında israr etdikdə, Kazım Qarabəkir
Paşa iclasa 20 dəqiqəlik fasilə verilməsini
xahiş etdi. Saat 8-də yenidən öz işinə başlayan
iclasda çıxış edən K.Qarabəkir Paşa Cənubi
Qafqaz respublikalarının hökumətləri arasında
mövcud olan siyasi və iqtisadi birlikdən məm-
nunluğunu bildirdi. Şərqdə həmin birləşməni
mövcud halda Türkiyə üçün bir qüvvə hesab
edərək dedi ki, Moskva danışıqları zamanı bu
barədə heç bir şey məlum deyildi.  Kars kon-
fransına Cənubi Qafqaz respublikalarının hö-
kumətləri ayrıca nümayəndələr göndərməyi
təklif etmiş və ayrıca müqavilələrin bağlana-
cağına ümid edirdilər. Türk nümayəndə heyə-
tinin Qafqaz respublikalarına hər cür güzəştə
getdiyini bildirən Y.Qanetski bu məsələdə də
razılığa gəlinəcəyinə ümid etdiyini bildirdi.

Məsələnin müzakirəsi mübahisəli və gərgin
oldu. Hər respublika ilə ayrıca müqavilə bağ-
lamağı təklif edən Kazım Qarabəkr Paşa dedi:
“Hökumətimiz hər bir respublika ilə ayrıca
müqavilə bağlamaq haqqında bizə göstəriş
vermişdir”. O, daha sonra bildirdi: “Moskva
sovet hökuməti Güney Qafqaz respublikalarını
müstəqil tanıdığını bildirir. Ona görə də biz
onların hər biri ilə müstəqil dövlətlər kimi
ayrıca müqavilə bağlamaq istəyirik. Bu barədə
bizə Mustafa Kamal Paşa göstəriş vermişdir”.

Ankara ilə danışıqlardan sonra öz höku-
mətinin mövqeyini bir daha konfrans iştirak-
çılarının nəzərinə çatdıran Kazım Qarabəkir
Paşa dedi: “Müqavilə hər bir respublika ilə
ayrıca bağlanmalıdır”.

Hələ Qars konfransının keçirilməsi ərəfə-
sində Sovet Rusiyası Cənubi Qafqaz sovet
respublikalarına diplomatik təzyiq göstərərək,
onları Türkiyə ilə vahid müqavilə imzalamağa
məcbur etməyə cəhd edirdi. Rusiya bir tərəfdən
Türkiyənin Cənubi Qafqazda nüfuzunun güc-
lənməsini istəmir, digər tərəfdən isə Türkiyə
ilə Azərbaycan arasında gələcəkdə mümkün
sıx əlaqələrin yaranmasından narahat olur və
bu səbəbdən də iki qardaş dövlət arasında na-
razılıq yaratmağa cəhd edirdi [3, s.167].

Üç respublika ilə birlikdə vahid bir müqavilə
bağlamağı təklif edən Y.Qanetski mövqeyini
aşağıdakı dəlillərlə əsaslandırdı: işi yüngülləş -
dirmək və sürətləndirmək lazımdır; ayrılıqda
bağlana biləcək müqavilədə bir respublika
digər respublikanın işinə qarışa bilər; burada
bütün nümayəndə heyətləri iştirak edir; onlar
məsələləri birlikdə həll edirlər; vahid bir mü-
qavilənin imzalanması respublikalar üçün əl-
verişlidir; Moskva müqaviləsi imzalandıqdan
sonra Cənubi Qafqazda vəziyyət dəyişmişdir;
3 qardaş xalq birləşməyə doğru gedir; bu
müddət ərzində sıx siyasi mərkəz yaratmışlar;
üç xalq Türkiyə ilə müqavilə bağlamağa get-
məyi sevinclə qarşılamışdır; üç respublika
birlikdə vahid müqavilə imzalanmasına Türkiyə
ilə sıx ittifaq kimi baxır; vahid bir müqavilənin
imzalanması Güney Qafqaz və türk xalqlarının
ümumi düşməninə qarşı mübarizədə yeni im-
kanlar açır.

Məsələyə aydınlıq gətirən Azərbaycan nü-
mayəndəsi Behbud Şahtaxtinski dedi: “İnqilabi
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zərurət bizi vahid müqavilə bağlamağa məcbur
edir. Bu vahid müqavilədə Cənubi Qafqaz
respublikaları üçün məqsədəuyğunluq və fayda,
Türkiyə üçün isə bizim ümumi düşmənimizə
qarşı nümayiş görürük. Qeyd etməliyəm ki,
bu respublikalar artıq iqtisadi, siyasi və hərbi
cəhətdən birləşmişlər. Bizim aramızda ən ciddi
ərazi müəyyənləşdirilməsi vardır. Bu respub-
likalardan hər biri müstəqil vahid kimi çıxış
edir. Bütün bu vahid müqaviləyə baxmayaraq,
hər bir respublikaya aid ayrıca fəsillərin ol-
masında ümumi işimizə fayda deyil, ziyan
görürük. Bizi respublikamızda, evimizdə küt-
lələr başqa cür başa düşərlər. Buna görə də
mən Azərbaycan Respublikası adından mü-
qavilənin vahid olmasını və bu müqavilədə
hər bir respublikaya aid ayrıca fəsillərin ol-
mamasını israr edirəm. Azərbaycan inanır ki,
Cənubi Qafqaz respublikalarının simasında
Türkiyə və Rusiya vahid cəbhədirlər”.

B.Şahtaxtinskinin çıxışından sonra Kazım
Qarabəkir Paşa bildirdi ki, türk nümayəndə
heyəti verdiyi teleqramın cavabında aldığı tə-
limata uyğun olaraq məlumat vermişdir, bu
məsələ türk nümayəndə heyətinin səlahiyyəti
xaricindədir. O, yenidən öz hökumətinə mə-
lumat verəcəyini dedi. Y.Qanetski türk nüma-
yəndə heyətinin etdiyi təkliflə əlaqədar olaraq
cari məsələlərlə məşğul olmağı irəli sürdü.
Kazım Qarabəkir Paşa yekun bazanı müəy-
yənləşdirmək üçün layihəni oxumağı təklif
etdi. Onun fikrincə, müqavilənin forması haq-
qında qərar yalnız Cənubi Qafqaz respublikaları
ilə TBMM hökuməti arasında müvafiq mü-
nasibətlər qurulduqdan sonra qəbul ediləcəkdi.
Y.Qanetski bu qaydaya etiraz etmədi. Onu
doğru bildiklərini, lakin “bu respublikaların
Türkiyə hökuməti ilə münasibətləri” ifadəsini
başa düşmədiyini söylədi. Kazım Qarabəkir
Paşa dedi ki, məsələ ondan ibarətdir, bu, dip-
lomatik yolla TBMM hökumətinə və xarici
nümayəndəliklərə  necə çatdırılsın. 

Y.Qanetski layihədə dəqiq razılaşmanın
vacibliyini, çoxlu anlaşılmazlığın olduğunu
qeyd edərək, xarici təmsilçilik barədə razılığını
bildirdi. Konfrans ilə bağlı məsələlərə gəlincə
isə respublikaların səlahiyyətli nümayəndələrə
mandat verib göndərdiyini dedi. Əgər bu nü-
mayəndə heyətlərinin özlərinin həll edə bil-

məyəcəyi hər hansı bir məsələ olardısa, onu
hökumətlərindən soruşa bilərdilər. Konfrans
həll edə bilmədiyi məsələni hökumətlərin ic-
rasına verə bilərdi. Türk nümayəndə heyətinin
yenidən öz hökuməti ilə əlaqə yaratmaq istəyini
başa düşmədiklərini bildirən Y.Qanetski hər
bir nümayəndə heyətinin səlahiyyəti olduğunu
və türk nümayəndə heyətinin bununla razı-
laşmasını, müvafiq maddələrin müzakirəsinə
başlamağı xahiş etdi. O, müqavilənin maddə-
lərini müzakirə etməyi, formasını isə türk nü-
mayəndə heyətinin öz hökumətindən cavab
almasına qədər açıq saxlamağı təklif etdi.
Kazım Qarabəkir Paşa anlaşılmazlıq olmaması
üçün türk nümayəndə heyətinin mövqeyini
redaktə etməyi vacib hesab edərək bildirdi ki,
biz Cənubi Qafqaz respublikalarının müqavi-
lənin imzalanmasına dair təklifini qəbul edə
bilmərik. Biz bu barədə hökumətimizdən so-
ruşduq, hökumətimiz bizə növbəti fəaliyyət
üçün ümumi müqavilə bağlamaq göstərişini
verdi. Cənubi Qafqaz respublikalarına aid
olan bütün məsələlər ümumi, sonra isə hər bir
respublikaya aid olan mübahisəli məsələlər
ayrı verilsin. Türk nümayəndə heyəti etiraf
etdi ki, müqavilənin Cənubi Qafqaz respubli-
kalarının təklif etdiyi formada imzalanmasını,
yəni bütün məsələlərin ümumi maddələrlə
yerləşdirilməsini, iqtisadi, siyasi və hərbi
ittifaq barədə məlumatı öz hökumətinin diq-
qətinə çatdırmalıdır. Cənubi Qafqaz respubli-
kaları arasında münasibətlər barədə hökumətinə
məlumat verməyi lazım bilən Kazım Qarabəkir
Paşa öz hökumətinin yalnız bu məlumat ilə
kifayətlənməyəcəyini, onun iki formada qəbul
edilməsinin mümkünlüyünü bildirdi: məsələ
hökumətlər arasında həll edilən kimi hər bir
müqavilə onların razılığı ilə imzalanacaq və
ya türk nümayəndə heyətinin istəyinə uyğun
olaraq hər bir ölkəyə aid maddələr xüsusi
qay da ilə ayrıca rubrikada veriləcəkdir. Hər
iki halı türk nümayəndə heyəti zəruri hesab
edirdi. Bu məsələnin aydınlaşdırılması üçün
türk nümayəndə heyətinin güzəştə getməsini
xahiş edən Y.Qanetski bildirdi ki, ümumi
qəbul olunmuş beynəlxalq qaydaya görə əgər
beynəlxalq konfranslarda hər hansı bir nüma-
yəndə heyəti ölkəsinin hökumətinin mövqeyini
öyrənib bəyan etsə, bu rəsmi mövqe olur.
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Əgər türk nümayəndə heyəti etiraz etməsəydi,
hər bir nümayəndə heyəti ayrılıqda ölkəsinin
mövqeyini TBMM hökumətinə çatdırmaq
üçün təqdim edərdi. Respublikanın xarici
siyasət üzrə nümayəndələrinin bu gün, imkan
olsa, sabah TBMM xarici işlər komissarına
müvafiq məlumatı çatdırması qərara alındı.
Türk nümayəndə heyətinin sədri isə onu lazımi
yerə çatdırmalı idi. Bəyannamənin TBMM
xarici işlər komissarına çatdırılacağını deyən
Kazım Qarabəkir Paşa əlavə etdi ki, respubli-
kaların nümayəndələrinin bəyanatı, bəyanna-
məsi qaneedicidir, lakin bu formanın diplomatik
yollarla müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Əgər
son ana qədər burada iştirak edən bütün nü-
mayəndələr ayrı-ayrı dövlətləri təmsil edirlərsə,
sonradan aydın olur ki, bu dövlətlər siyasi
ittifaq təşkil etmişlər, təbii olaraq hüquqi ba-
xımdan türk nümayəndə heyəti onların bəyan -
naməsini qəbul edə bilməz. Lakin sülh müqa-
viləsinin imzalanması üçün danışıqları ölkələri
adından aparan bu nümayəndələr əlbəttə, bə-
yannamələrini ayrılıqda Ankaraya təqdim edə
bilərlər. Bəyannaməni türk nümayəndə heyə-
tinin adına deyil, Ankaraya göndərməyi xahiş
edən türk nümayəndə həmin sənədi ünvanına
çatdıra bilirdi. Cənubi Qafqaz respublikaları
arasında olan məsələlərin daxili məsələ oldu-
ğunu deyən Y.Qanetski bəyannamənin TBMM
hökumətinə göndərilməsi məsələsində türk
nümayəndə heyətinin arzuladığı formallığı
gözləyəcəklərini dedi. Hər bir respublikanın
xalq xarici işlər komissarı TBMM hökuməti
adına müvafiq bəyannamə verəcəkdi. Beləliklə,
üç bəyannamə TBMM hökumətinə təqdim
edilmək üçün  türk nümayəndə heyətinin səd-
rinə çatdırmaq xahişi veriləcəkdi. 

Uzun sürən mübahisə və müzakirələrdən
sonra 1921-ci il oktyabr ayının 13-də imzalanan
qars müqaviləsinin 5-ci maddəsi və üçüncü
əlavəsi Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti məsə-
ləsini bir daha təsdiqlədi, onun sərhədlərini
qəti surətdə müəyyənləşdirdi. Qeyd olunan
maddədə yazılırdı ki, Naxçıvan vilayəti bu
müqavilənin 3-cü əlavəsində müəyyən olunan
sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında
muxtar ərazi təşkil edir [4, s.350].

“Naxçıvanın ərazisi” başlıqlı əlavədə böl-
gənin sərhədləri bu coğrafi hüdudlarda müəy-

yənləşdirildi: Urmiya kəndi, sonra düz xətlə
Arazdəyən stansiyasına, qərbi Daş-Burun da-
ğına, daha sonra suayrıcı xətlə şərqi Daş-
Burun dağı və Cəhənnəm dərəsi çayından
keçməklə “Bulaq”dan cənuba, Bağırsaq dağı
suayrıcı xəttilə və buradan keçmiş İrəvan, Şə-
rur-Dərələyəz qəzalarının inzibati sərhəddilə
6625 yüksəkliyindən keçərək Kömürlüdağ
dağına və daha sonra 3080-Sayatdağ yüksək-
liklərinə Qurtqulaq kəndi, Həməsur dağı, 8022
yüksəkliyi, Küküdağ və keçmiş Naxçıvan dai-
rəsinin şərq inzibati sərhəddi. 

Müqavilənin imzalanmasının böyük tarixi
əhəmiyyəti var idi. Bununla da Moskvada
başlanan iş Karsda yekunlaşdı. Kars müqaviləsi
Moskva müqaviləsinin müddəalarını möh-
kəmləndirdi. Türkiyə ona zorla qəbul etdirilən
Sevr müqaviləsinə qarşı Rusiya ilə birlikdə
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın da
dəstəyini aldı. Bu həm də, o demək idi ki,
bol  şe vik Ermənistanı Sevr müqaviləsində Tür-
kiyə ərazilərində yaradılması nəzərdə tutulan
“Ermənistan”dan imtina edirdi. Türkiyə və
Cənubi Qafqaz respublikaları ilə mehriban
qonşuluq münasibətləri və işgüzar əlaqələr
qurmaq üçün  hüquqi-siyasi zəmin hazırladı,
sərhədlərin təhlükəsizliyini müəyyən etdi.
“Naxçıvan məsələsi” tarixi və etno-mədəni
gerçəkliyə uyğun olaraq ədalətli həllini tapdı.
Ermənistanın bu tarixi Azərbaycan ərazisini
ələ keçirmək niyyətləri boşa çıxdı.

Akademik İ.Hacıyevin  gəldiyi nəticəyə
görə “1918-1920 ci illərdə Naxçıvan diyarında
baş verən ictimai və siyasi hadisələr dəhşətli,
faciəli bir şəkil almışdı. Elə buna görə də,
Naxçıvan məsələsi Zaqafqaziya sərhədləri
çərçivəsindən çıxaraq beynəlxalq aləmi dü-
şündürən mühüm bir problemə çevrilmiş,
təkcə ölkə daxilində deyil, həm də qonşu öl-
kələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə
edilmişdi. Naxçıvanın  gələcək tarixi taleyində,
onun Azərbaycanın tərkibində Muxtar Res-
publika kimi qalmasında 20-ci illər müqavi-
ləsinin oynadığı  çox böyük rol bu gün də öz
əhəmiyyətini saxlamaqdadır” [5, s.3].
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Annotasiya. Məqalədə 1920-ci illərin sonu – 30-cu illərin əvvəllərində Naxçıvan
MSSR-də kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi və kolxoz quruculuğu N.So-
kolskinin "Naxçıvan SSR-in öyrənilməsi üçün materiallar" əsəri əsasında araş-
dırılmışdır. Burada Naxçıvan MSSR-də komsomol fəalları və inzibati heyətin
zorakı kollektivləşməni kütləvi yarışa çevirmələri, Sovet tarixçilərinin (N.Sokolski
və başqaları) yazdığı “Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan qısa müddət
sonra torpaq mülkiyyətçiləri və torpaq sahibləri ləğv edildi, əsrlər boyu yaşanan
torpaqsızlıq aradan qaldırıldı və zəhmətkeş kəndlilər böyük torpaq sahələrinə
sahib oldular və onları hər an genişləndirə bildilər” və başqa bu kimi fikirlərin
yanlış olması, onların yeni cəmiyyətdə fərdi təsərrüfatların mövcudluğu
səbəbindən torpaq əkib-becərməyin, işçilərin maddi və mənəvi həyat səviyyəsini
yüksəltməyin mümkün olmadığına inanmalarının və kollektivləşmə tədbirləri
olmadan kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin mümkünsüzlüyünü əsaslan-
dırmağa çalışmalarının qeyri-obyektiv və əsassız olmaları məsələləri işıqlandı-
rılmışdır. Nəticədəbu əsərin Naxçıvan MSSR-də kollektivləşmə prosesini
öyrənmək baxımından mühüm mənbə olduğu qənaətinə gəlinmişdir.

"Materials on the study of the Nakhchivan
SSR" by N. Sokolsky as a historical source on
collectivization measures in the Nakhchivan
ASSR
Abstract. The article examines the collectivization of agriculture and collective
farm construction in the Nakhchivan ASSR in the late 1920s-early 30s on the
basis of Sokolsky's work "Materials for the study of the Nakhchivan SSR".
Soviet historians write that soon after the establishment of Soviet power in
Nakhchivan, landowners were abolished, centuries-old landlessness was
eliminated, and hardworking peasants acquired large plots of land and could
expand them at any time, and so on. The article also highlights the issues of the
fallacy of such ideas, their bias and unjustifiability in a new quantitative
assessment, the conviction that it is impossible to cultivate the land, increase
the material and spiritual standard of living of workers due to the existence of
private farms, attempts to justify the impossibility of developing agriculture
without collectivization measures. As a result, it was concluded that this work
is an important source for studying the process of collectivization in the
Nakhchivan ASSR.

«Материалы по изучению Нахчыванской ССР»
Н.Сокольского как исторический источник о ме-
роприятиях по коллективизации в Нахчыванской
АССР

Aннотация. В статье коллективизация сельского хозяйства и колхозное
строительство в Нахчыванской АССР в конце 1920-х - начале 30-х годов
исследованы на основе труда Сокольского «Материалы для изучения На-
хчыванской ССР». Советские историки пишут, что вскоре после установления
Советской власти в Нахчыване землевладельцы и помещики были упразднены,
многовековая безземельность была ликвидирована, а трудолюбивые
крестьяне заимели большие участки земли и могли их расширять в любое
время и так далее. В статье освещаются и вопросы ошибочности таких
представлений, их необъективности и неоправданности в новой количе-
ственной оценке, убежденности в невозможности возделывания земли,
повышения материального и духовного уровня жизни трудящихся в силу
существования частных хозяйств, попытки обосновать невозможность раз-
вития сельского хозяйства без коллективизационных мероприятий. В ре-
зультате был сделан вывод, что данная работа является важным источником
для изучения процесса коллективизации в Нахчыванской АССР.
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Bu dövrdə bölgədə kənd təsərrüfatı alətlə-
rinin çatışmazlığı hiss olunurdu. Məlum olduğu
kimi, sovetləşmədən sonra bölgənin kənd tə-
sərrüfatı alətləri ilə təminatı çox zəif idi. Gə-
tirilən kənd təsərrüfatı alətləri Naxçıvan şəraiti
üçün yararlı olmurdu. Dağətəyi və dağ rayon -
larında yüngül alətlərə ehtiyac duyulduğu
halda, bu ərazilərə nisbətən ağır alətlər gətirilirdi
və s. Əgər bunlar həmin alətlərin istifadə
olunmadan yığılıb toplanmasına səbəb olurdusa
və traktorların çatışmazlığı özünü qabarıq şə-
kildə göstərirdisə [1, s.197-204], 30-cu illərin
əvvəllərində isə düzənlik ərazilərin traktor-
laşdırılması və mexanikləşdirilməsi o illərdə
günün əsas məsələsi və mühüm tələbi idi. Tə -
sa düfi deyil ki, Naxçıvan hökumətinin Zaqaf -
qaziya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sessiya -
sındakı hesabatında deyilirdi: “... Bizim dağlıq
bölgələrdə və Ordubad rayonunda traktorları
qəbul edib, onlardan istifadə etmək üçün geniş
ərazilərimiz vardır. Yük heyvanlarının və ya
işləyən mal-qaranın çatışmazlığı indi bizim
diqqətimizi onların gücləndirilməsinə deyil,
daha çox mexanikləşdirməyə və traktorlaş-
laşmaya cəlb edir” [3, s. 47-48].

Naxçıvanda kollektiv təsərrüfatların təşkili
və kolxoz quruculuğu 1927-ci ildən başlansa
da, bu hərəkatın genişləndirilməsi və kütləvi-
ləşməsi işinə 1931-ci ildən başlanmışdır. 1927-
30-cu illərdə muxtar respublikada zorakı kol-
lektivləşdirilmənin müəyyən qədər artan sürətlə
aparılması yeni yaradılan kolxozların sayında
özünü göstərirdi. Say tərkibi ilə götürsək, kol-
xozların sayı 1927-ci ildən sonra (həmin il
cəmi 2 kolxoz var idi) xeyli artaraq 1930-cu
ilin mart-aprel aylarında 118-ə çatmışdır. Key-
fiyyət məsələsinə gəldikdə isə, muxtar res-
publikada bu illərdə kolxoz quruculuğunda
təşkilati və təsərrüfat səhəsində çox ciddi ça-
tışmazlıqlar, səhv və nöqsanlar olmuşdur. Belə
ki, bəzi kolxozlar rayon mərkəzlərinin rəhbərləri
tərəfindən ləğv edilmiş, düzgün təşkilati struk-
turlara malik olmamış, bəziləri işi öz üzvləri
arasında rasional şəkildə bölə bilməmiş, gə-
lirlərin bölüşdürülməsində ayrı-seçkilik mövcud
olmuş, digər kolxozlarda isə kəndli təsərrüfatları
tamamilə kollektivləşdirilərək, kiçik buynuzlu
mal-qaranın, quşların, hətta toyuq-cücənin ic-
timailəşdirilməsi hallarına yol verilmişdir və

s. [2, s.72].
Qeyd edilən bu neqativ və mənfi hallar

1930-cu ilin ikinci yarısından başlayaraq kəndli
təsərrüfatlarının kolxozlardan ayrılması və
onların say tərkibinin azalması ilə nəticələn-
mişdir. Elə bu “qopma”lardan sonra muxtar
respublikada mövcud olan 118 kolxozun əvə-
zində 1930-cu ilin sonunda 70-ə qədər kolxoz
qalmışdır. Bunların bir neçəsi isə təşkilat-tə-
sərrüfat cəhətdən möhkəm olmamışdır.

Təşkilat və təsərrüfat cəhətdən zəif olan
bəzi kolxozların ləğv edilməsinə səbəb olan
belə bir böhrandan sonra – 1931-ci ilin bahar
kampaniyasında davamlı və planauyğun şəkildə
kolxozların və onlardakı kəndli təsərrüfatlarının
sayı artmağa başlamışdır. Bunlarla yanaşı, hə-
min vaxtdan etibarən muxtar respublikanın
bütün kolxoz sistemində kollektiv təsərrüfatların
təşkilat-təsərrüfat və maliyyə cəhətdən möh-
kəmləndirilməsi işi geniş vüsət almağa başladı
[2, s.73].

Buna görə 1931-ci ilə qədər Naxçıvan
SSR-də kolxoz quruluşu birləşmiş aparıcı
mərkəzə malik olmamışdır. Lakin 1930-cu
ilin sonunda Naxçıvan SSR-nin kolxozçularının
toplantısı keçirildi, eyni il dekabrın 1-dən res-
publikada kolxoz hərəkatına rəhbərliyi öz
əlinə almış bir mərkəz-Naxçıvan diyar kolxoz
ittifaqı təşkil edildi [2, s.76]. 

Naxçıvan Xalq Torpaq Komissarlığının
kolxoz hərəkatının dinamikasına dair göstəri-
cilərinə əsasən belə bir mənzərə yaranır:
muxtar respublikada 1927-ci ildə 43 təsərrüfatı,
110 hektar sahəni əhatə edən 2 kolxoz (kol-
lektivləşmə faizi-0,3), 1928-ci ildə 580 təsər-
rüfatı, 1770 hektar sahəni əhatə edən 20 kolxoz
(kollektivləşmə faizi-3), 1929-cu ildə 790 tə-
sərrüfatı, 2143 hektar sahəni əhatə edən 36
kolxoz (kollektivləşmə faizi-4,2), 1930-cu ilin
martında 5454 təsərrüfatı əhatə edən 118
kolxoz (kollektivləşmə faizi-29), 1930-cu ilin
dekabrında 2069 təsərrüfatı, 3124 hektar sahəni
əhatə edən 73 kolxoz (kollektivləşmə faizi-
11), 1931-ci ildə 8443 təsərrüfatı, 6008 hektar
sahəni əhatə edən 177 kolxoz (kollektivləşmə
faizi-45), 1932-ci ildə 10633 təsərrüfatı, 9312
hektar sahəni əhatə edən 193 kolxoz (kollek-
tivləşmə faizi-56,7) var idi. 

1932-ci ilin sonunda Naxçıvan Sovet So-
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sialist Respublikasında bütün kəndli təsərrü-
fatlarının 3/5-ü kolxoz quruculuğuna cəlb
edilmişdir. Onların sosial tərkibinə nəzər sal-
dıqda məlum olur ki, kollektivləşdirilmiş tə-
sərrüfatların (10633 təsərrüfatın) 6.690 və ya
63%-ni-yoxsul kəndli təsərrüfatları, 2.682 və
ya 25%-ni orta kəndli təsərrüfatları və nəhayət
ən az hissəsini 1.260 və ya 12%-ni muzdur
təsərrüfatları təşkil edirdi. Qeyd edək ki, bu
rəqəmlər Zaqafqaziyanın qabaqcıl ölkələri ilə
müqayisədə kənd təsərrüfatının kollektivləş-
dirilməsinin inkişaf tempinin NSSR-də aşağı
olduğunu göstərir.

Kollektivləşmənin gedişinin bütün Azər-
baycan SSR üzrə müqayisəsindən də aydın
görünür ki, onun sürəti muxtar respublikada
o qədər yüksək olmamışdır. Belə ki, 1930-cu
ilin 1 iyulunadək kənd təsərrüfatının kollek-
tivləşdirilməsinin ümumi göstəricisi bütün
Azərbaycan SSR üzrə 16,7%, 1931-cu ilin 1
iyulunadək 46,4%, 1932-cu ilin 1 iyulunadək
49,6% idisə, muxtar respublika üzrə bu rəqəmlər
9,1%, 30,4% və 42,7%  olmuşdur.

Bölgənin kənd təsərrüfatının ümumi xa-
rakterinə uyğun olaraq taxıl və pambıq əkin
sahələrinin üstünlük təşkil etməsi respublikadakı
kolxozların əksəriyyətinin bu istiqamətlərdə
ixtisaslaşması üçün şərait yaratmışdır. Əgər
1932-ci ilin sonunda muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən 193 kolxozun bu sahələr üzrə
bölgüsünü aparsaq, onda məlum olar ki, on-
lardan [2, s.74] 122-si pambıqçılıq, 32-si ta-
xılçılıq, 13-ü bağçılıq, 7-si tütünçülük, 18-i
heyvandarlıq, 1-i ipəkçilik kolxozu olmuşdur.

Respublikada kolxoz quruculuğunun ön-
cülləri pambıqçılıq kolxozları olmuşdur ki,
onlara əvvəldən xüsusi diqqət ayrılmışdır. Bağ-
çılıq və ipəkçilik kolxozları bir qədər gec-ha-
radasa 1932-ci ildə yaradılmağa başlamışdı.

Bəs bu illərdə heyvandarlıq sahəsində və-
ziyyət necə olmuşdur? Ümumiyyətlə, hey-
vandarlıq kolxozlarının təşkilində və yaradıl-
masında muxtar respublikada hansı şərait
mövcud idi? Bu sahədə diqqəti cəlb edən ilk
tədbirlərdən biri kimi, 1931-32-ci illərdə təşkil
edilmiş əmtəə təsərrüfatlarını (fermalarını)
göstərmək olar. 1932-ci ilin sonunda 15 belə
əmtəə təsərrüfatı (ferma) yaradılmışdı ki, on-
lardan 12-si qoyunçuluq ferması, 2-i süd fer-

ması, 1-i isə arıçılıq təsərrüfatı idi.
Şahbuz rayonunda 5, Naxçıvan və Ordu-

badın hər birində 4, Əbrəqunus və Şərur ra-
yonlarının hər birində 2 əmtəə təsərrüfatı (mal
ferması) fəaliyyət göstərirdi.

Kolxoz quruculuğu heç də bölgənin bütün
rayonlarında bərabər səviyyədə getmirdi. Say
cəhətdən daha üstün olan və təşkilat-təsərrüfatca
müəyyən qədər möhkəmlənmiş kolxozların
fəaliyyət göstərdiyi Şərur və Naxçıvan rayonları
bu sahədə aparıcı mövqedə dururdular. Şahbuz
və Culfa rayonları nisbətən geridə qalan ra-
yonlar sırasına daxil idilər.

Yuxarıda deyilənləri Naxçıvan Xalq Torpaq
Komissarlığının verdiyi rəqəmlər də təsdiq
edir. Belə ki, həmin rəqəmləri 1930 və 1932-
ci illərlə müqayisə etdikdə aşağıdakı mənzərə
alınır: 1930-cu ildə Şərur rayonunda 737 tə-
sərrüfatı birləşdirən (kollektivləşmə faizi-12)
33 kolxoz, Naxçıvan rayonunda 982 təsərrüfatı
birləşdirən (kollektivləşmə faizi-18) 24 kolxoz,
Ordubad rayonunda 330 təsərrüfatı birləşdirən
(kollektivləşmə faizi-10) 14 kolxoz, Culfa ra-
yonunda 40 təsərrüfatı birləşdirən (kollektiv-
ləşmə faizi-5,5) 2 kolxoz var idisə, Əbrəqunus
və Şahbuz rayonlarında isə bir dənə belə
kolxoz olmamışdır. İki il sonra, 1932-ci ildə
vəziyyt dəyişmişdir. Həmin ildə Şərur rayo-
nunda 5334 təsərrüfatı birləşdirən (kollektiv-
ləşmə faizi-62) 80 kolxoz, Naxçıvan rayonunda
2954 təsərrüfatı birləşdirən (kollektivləşmə
faizi-48) 51 kolxoz, Ordubad rayonunda 1230
təsərrüfatı birləşdirən (kollektivləşmə faizi-
37) 31 kolxoz, Culfa rayonunda 113 təsərrüfatı
birləşdirən (kollektivləşmə faizi-15) 3 kolxoz,
Əbrəqunus rayonunda 560 təsərrüfatı birləşdirən
14 kolxoz (kollektivləşmə faizi-15), Şahbuz
rayonunda 402 təsərrüfatı birləşdirən 14 kolxoz
(kollektivləşmə faizi-24) olmuşdur. Verilmiş
rəqəmlərdən də göründüyü kimi 1930-cu ildə
Əbrəqunus və Şahbuz rayonları kollektivləşmə
ilə əhatə olunmadığı halda, Şərur və Naxçıvan
rayonlarında onlarla kolxoz var idi.

Tədqiqatlara əsasən 1932-ci ildə Naxçıvan
SSR-in bütün rayonlarında kolxoz quruculğu
daha genişlənərək böyük vüsət aldı. Bir faktla
kifayətlənək ki, bu zaman Şərurda kollektiv-
ləşdirilmiş təsərrüfatlar 62% təşkil edirdisə,
Əbrəqunus və Şahbuz rayonlarında cəmi-24%
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və 26% təşkil edirdi. 
Çox maraqlı və aşkar faktı-kollektiv təsər-

rüfata keçən təsərrüfatların sayının ildən-ilə
artmaqda olduğunu qeyd edən rus müəllifi
N.Sokolski yazır ki, kollektiv fermer təsərrü-
fatlarının tədricən birləşdirilməsi, daha kiçik
olanların birləşməsi, ən mütəşəkkil və səmərəli
kolxoz təsərrüfatlarının iqtisadi cəhətdən güc-
ləndirilməsi kimi sağlam bir iqtisadi proses
gedirdi [2, s.74].

Beləliklə, ötən əsrin 20-30-cu illərində öl-
kəmizin digər bolgələri kimi Naxçıvan MSSR-
də də kəndli təsərrüfatlarının ləğvi və kollektiv
təsərrüfatların yaradılması prosesinə başlanıldı.
Kollektivləşdirilməsinin başlanması və onun
həyata keçirilməsi sosialist yenidənqurmasının
mühüm tədbirlərindən idi. Kollektivləşdirilmə
illərində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvanda da könüllülük prinsipinə
əməl edilməmiş, fərdi kəndli təsərrüfatları zo-

rakı vasitələrlə kollektiv təsərrüfatlara cəlb
edilmişdir. Bölşevik hakimiyyətinin sosial-
iqtisadi siyasət sahəsində, kollektivləşdirilmə
və kolxoz quruculuğu sahəsində yol verdiyi
yanlışlıqlar və buraxdığı səhvlər Naxçıvana
da ciddi təsir etmişdir. Bütün bunlar Naxçıvan
regionunun sosial-siyasi həyatına da təsirsiz
ötüşmürdü.
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Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki, Azərbaycan ozan-aşıq sənətinin qədim
bölgələrindən biri olan Naxçıvan mühiti Göyçə aşıq məktəbilə sıx sənət və ya-
radıcılıq ənənələri saxlamışdır. Bu məktəbin görkəmli nümayəndəsi Dədə
Ələsgər dəfələrlə Naxçıvanda saz-söz məclisləri keçirmişdir. Belə əlaqələr
“Ələsgərin Naxçıvansəfəri” dastan-rəvayətinin yaranmasında əsas rol oynamışdır.
Dastanda danışılır ki, Ələsgər Şərurda Cəfərulla və Əsadulla adlı aşıqlarla de-
yişmişdir. Deyişmə ənənəvi olaraq üç mərhələdə keçmişdir. Birinci mərhələdə
hərbə-zorbadan,  ikinci mərhələdə eyni rədifli şeirlərdən, üçüncü mərhələdə qı-
fılbənd-bağlamadan istifadə edilmişdir. Sonda Ələsgər aşıqları məğlub edib
sazlarını əllərindən almışdır. Araşdırmada deyişmənin tarixinə də nəzər salınmış,
quruluşu, səciyyəsi barədə fikirlər söylənmişdir. Ustad sənətkarın yaradıcılıq
xüsusiyyətləri diqqətə çatdırılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, XIX-XX əsrlərdə
Naxçıvan aşıq yaradıcılığı Göyçə mühitivə Ələsgər poeziyasından yaradıcı
şəkildə bəhrələnmiş, Azərbaycan aşıq sənətinə töhfələr vermişdir. 

Ashug Alesker's visit to Nakhchivan": crafts-
manship, traditions and reality

Abstract. The article points out that the Nakhchivan environment, one of the
oldest areas of Azerbaijani ozan-Ashug art, has preserved close artistic and
creative traditions with the school of AshugGoycha. A prominent representative
of this school, Dede Alesker, has repeatedly held Ashugmajlises in Nakhchivan.
Such connections played a key role in the creation of dastan-the narrative
"Alesker's Visit to Nakhchivan". In the dastan, it is said that Alesker compete
in Sharur with ashugs named Jafarullah and Asadullah. As you know, the da-
yishme-the musical and poetic competition of the Ashugs was traditionally
performed in three stages. At the first stage, harba-zorba (self-praise and
creative threats against the opponent) were used, at the second – poems with
the same redif, at the third – gyfylbend-baglama (a poetic question-a riddle
without an answer). At the end of the contest, Alesker defeats these ashugs and
receives their saz as defeated in addition. The study examined the history of
this dastan, expressed opinions about its structure and characteristic features.
The creative features of the Ustad masters of the word and saz were also in the
center of attention. It was noted that in the XIX-XX centuries, NakhchivanAshug
creativity, experiencing the influence of the Goycha environment, Alesker's
poetry and enriching itself, also contributes to the Ashug art of Azerbaijan.

«Визит Ашуга Алескера в Нахчыван»: мастерство,
традиции и реальность

Aннотация. В статье указывается, что Нахчыванская среда, одна из древ-
нейших областей азербайджанского озан-ашугского искусства, сохранила
тесные художественные и творческие традиции со школой ашуговГёйчи.
Видный представитель этой школы Деде Алескер неоднократно проводил
в Нахчыване ашугские меджлисы. Такие связи сыграли ключевую роль в
создании дастана-повествования «Визит Алескера в Нахчыван». В дастане
говорится, что Алескер состязаются в Шаруре с ашугами по имени Джа-
фарулла и Асадулла. Как известно, дэйишмэ– музыкально-поэтическое
состязание ашугов традиционно выполнялась в три этапа. На первом
этапе использовались харба-зорба (самовосхваления и творческиеугрозы
в адрес соперника), на втором – стихи с таким же редифом, на третьем –
гыфылбенд-баглама (поэтический вопрос-загадка без ответа). В конце со-
стязания Алескер побеждает этих ашугов и получает в придачу их саз как
побеждённых. В исследовании была рассмотрена история этого дастана,
высказаны мнения о его структуре, характерных особенностях. В центре
внимания находились и творческие особенности устадов – мастеров слова
и саза. Было отмечено, что в XIX-XXвеках Нахчыванское ашугское твор-
чество,испытывая на себе влияние Гейчинской среды, поэзии Алескераи
обогащаясь, вносит и свой вклад в ашугское искусство Азербайджана. 
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Qafqazı, Güney Azərbaycanı və Şərqi Ana-
dolunu əhatə edən Azərbaycan ozan-aşıq sə-
nətinin qədim tarixi bölgələrindən biri Naxçıvan
aşıq mühitidir. Bunu Gəmiqayada Tunc dövrünə
aid qayaüstü rəsmdə əlində qopuza bənzər
musiqi aləti tutmuş sənətçi-ozanın təsviri də
deməyə əsas verir.  Bu mədəni mühit ən qədim
dövrlərdən  başlayaraq Dədə Qorquda, ondan
aşığa, aşıqdan da çağdaş dövrümüzədək uzun
bir yol keçmişdir. XVII-XX əsrlərdə Naxçıvan
aşıq mühiti öz yaradıcı ənənələri və tanınmış
sənətkarları ilə Azərbaycan aşıq sənətinə
dəyərli töhfələr vermişdir. Saz ifaçılığında
“Naxçıvani”, “Naxçıvangülü”, “Köhnə Nax-
çıvan”, “Ağır  şərili”, “Yüngül şərili”, “Or-
dubadi” kimi orijinal saz havaları yaradılmışdı.
Sənətkarlıq sahəsində Aşıq Süleyman, Ordu-
badlı Kərim, kosacanlı Ağ Aşıq, Aşıq Məm-
mədcəfər, şıxmahmudlu Aşıq Cəfər, Aşıq
Abbas Dəhri, Aşıq Fətulla, Aşıq Nabat və di-
gərlərinin xidmətləri az olmamışdır. Müstəqillik
illərimizdə dövlət tərəfindən saz-söz sənətinin
inkişafına diqqət və qayğı xeyli artırılmışdır.
Muxtar respublikada da Aşıqlar Birliyi yara-
dılmış, birliyin sıralarında Aşıq Tural, Aşıq
Aydın, Aşıq Kamil, Aşıq Şirin, Aşıq Gülzar
və başqa  aşıqlar toplanmışdır. 

Naxçıvan aşıqlarının XIX əsrin ikinci və
XX əsrin birinci yarısında ən çox sənət və
yradıcılıq ənənələri saxladığı regionlardan biri
Göyçə aşıq məktəbi olmuşdur. Bu məktəbin
ən görkəmli nümayəndəsi Aşıq Ələsgər özü
demişkən: 

Yaxşı hörmətinən, təmiz adınan,
Mən dolandım bu Qafqazın elini [1, s.217].
Özü Qafqaz elini, şöhrəti isə Türk müsəlman

dünyasını dolaşan  bu qüdrətli sənətkarın 200
illik yubileyinin Respublika Prezidenti İlham
Əliyevin 2021-ci il 18 fevral tarixli Sərəncamı
ilə qeyd edilməsi Azərbaycan ədəbiyyatı və
mədəniyyətinə göstərilən yüksək dövlət  qay-
ğısının nəticəsidir. Eləcə də Sərəncamın icrası
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2021-
ci il 22 fevral tarixində verdiyi Sərəncamın
mühüm elmi əhəmiyyəti vardır. Bu istiqamətdə
muxtar respublikada elmi konfranslar, yara-
dıcılıq müsabiqələri keçirilir, yeni araşdırmalar
aparılır, dəyərli elmi məqalələr, əsərlər meydana

gəlir.
Aşıq Ələsgər Şərur və Naxçıvan bölgələrinə

dəfələrlə səfərlər etmiş, gözəl saz-söz məclisləri
keçirmişdir. Bunların da nəticəsində haqqında
bəhs ediləcək məşhur “Aşıq Ələsgərin Naxçıvan
səfəri” dastan-rəvayəti  yaranmışdır. Təbii ki,
bu epik-lirik mətndə həm dastan, həm də rə-
vayət ünsürləri vardır. Burada dastan janrı ilə
bağlı nəsr-nəzm növbələşməsi, səfər, yol, saz-
söz sınağı, rəvayətə məxsus tarixlə,  real ha-
disələrlə  səsləşən məqamlar az deyil. Bu das-
tan-rəvayət 1960-cı illərdə Naxçıvan şəhərində
şəkili Aşıq Elman Səfərovdan yazıya alınmış
və ilk dəfə Aşıq Ələsgərin 1963-cü ildə nəşr
edilmiş kitabına daxil edilmişdir [2, s.475].

“Aşıq Ələsgərin Naxçıvan səfəri”  dastan-
rəvayəti  özünəməxsus quruluşa  və danışıq-
üslub tərzinə malikdir.  Mətnin qısa məzmununa
görə Aşıq Ələsgərin təcrübəsiz şagirdi Nağı
lovğalığı üzündən ustadından ayrılır, Şərura
Məhəmməd bəyin yanına gəlir. Düşünür ki,
Məhəmməd bəy hörmətli adamdır. Onun ya-
nında qalıb aşıqlıq etsə, ona toxunan olmaz.
Bir məclisdə Cəfərulla adlı bir aşıq onu
bağlayıb sazını əlindən alır. Məhəmməd bəy
Nağını Aşıq Ələsgərin arxasınca Göyçəyə
göndərir. Nağı ustadının yanına gedib əhvalatı
ona danışır. Ələsgər Naxçıvana yola düşməyə
hazırlaşır. Əyninə köhnə libas geyir, özünü
tanınmaz, qoca bir görkəmə salır. Hağıya da
deyir ki, məni şəyirdin kimi qələmə verərsən.
Adıma da “Solaxəy” aşıq deyərsən.

Ələsgər yolüstü bir çəkmə sifariş verir.
Çəkməni alanda görür ki, verdiyi tumaşın
əvəzinə çəkməçi ona keyfiyyətsiz materialdan
çəkmə tikib. Ələsgər burada  beş bənddən
ibarət bir qoşma söyləyir.  Sonuncu bənddə
də Aşıq Ələsgər olduğunu  çəkməçiyə nişan
verir.

Qəşəm olsun xudkeşlərin sərinə,
Yalan söz igidi salar dərinə.
Köhnə dağarcığı tumaş yerinə,
Aşıq Ələsgərə satma, heyifsən!
Çəkməçi aşığı tanıyıb üzr istəyir, ona yaxşı

bir çəkmə tikib,  hörmətlə yola salır. 
Aşıq Ələsgər Şərura gəlir, Məhəmməd

bəyin bacısı Müşkünaz xanımın qonağı olur.
Nə məclisdəkilər, nə də Müşkünaz xanım onu
tanımır. “Solaxəy” adı ilə meydana çıxan Aşıq
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Ələsgərlə Aşıq Cəfərulla və Əsədulla arasında
deyişmə olur [2, s.422-443].

Deyişmələrin  Azərbaycan xalq poeziyasında
qədim tarixi vardır. Amma iki aşıq arasında
baş vermiş deyişmələr bu qədim prosesin son-
rakı inkişaf mərhələsində meydana gəlmişdir.
Yəni qarşı-qarşıya durub şeirləşməyə qədər,
xalq poeziyasında buna oxşar şeir şəkilləri
olmuşdur. Çox hallarda xalq şeirində “De-
dim-dedi” adlanan belə şeirlər əslində bir
şəxsin dilindən deyilən daxili deyişmədir.
“Dedim-dedi”lərə çox şair-aşıqlar müraciət
etmişlər. Sonralar bu mücərrəd düşüncələr
konkret şəxslərə keçmiş, onlar özlərinə aid
şeirləri ayrı-ayrı gözəllərin adı ilə  “deyişmə-
rəvayət” şəklində yaratmışlar. Bunlar da şərti
olaraq deyişmə adlandırılır [6, s.132-134].
Məsələn, Aşıq Alının  aşağıdakı şeir nümunəsi
buna yaxşı misal ola bilər:

Dedim: “Mərhəmətsiz, heç insafın var?”
Dedi: “Sən eylədin, olsun sənə ar”.
Dedim: “Sənsiz boğur məni ahu-zar”,
Dedi: “Ölməlisən, sən, Alı, get-get”.
Burada həm aşiqin hissləri, həm də məşuqun

düşüncələri bir şəxsin dili ilə verilir.
Aşıq sənətində sonralar iki şəxsin iştirakı

ilə şeirləşmələr yaranıb formalaşmışdır. Belə
deyişmə məclislərində iştirak edən aşıqlar əv-
vəldən  dəvət olunmuşlar. Azərbaycan  aşıq
yaradıcılığında Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım,
Aşıq Hüseyn Şəmkirli, Hüseyn Bozalqanlı və
digər sənətkarlar deyişmələrə belə dəvətlər
almışlar. Aşıq Ələsgər də Şərurdakı aşıq de-
yişməsinə dəvət alaraq gəlib. Eləcə də Şəmkirli
Aşıq Hüseynin Naxçıvanda Reyhan xanımla
deyişməsi də  Kalbalı xanın dəvətilə baş tutub
[3, s.14]. Deyişmələr üçün belə “dəvət almalar”
Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında  ənənəvi  haldır.  

Qeyd edək ki, aşıq sənətində deyişmələrin
müxtəlif formaları vardır. Bunlardan ən əsaslısı
saz-söz məclisində iki aşığın qarşı-qarşıya de-
yişməsidir. Belə deyişmələr müxtəlif səbəblər
üzündən baş verir və demək olar ki, əksər
halda çox gərgin yaradıcılıq şəraitində  keçir.
Burada qarşıda biri-birinə boyun əyməyən iki
aşıqdan kimin kimə qalib gələcəyini aydın-
laşdırmaq məqsədi durur. Vaxtilə bu məsələyə
diqqət yetirən görkəmli folklorşünas alim M.
Təhmasib yazırdı ki, belə ustadlar hətta bəzən

İran-Turan gəzib deyişir, qalib gəlib məğlub
olurlar. Deyişmələrdə birinci dəfə məğlub
olmuş aşıq özünü məğlub saymırsa, qalib
onunla ikinci, üçüncü dəfə də deyişir. Ənənəyə
görə  bu vaxt məğlub sazını qalibə təhvil ver-
məli, aşıqlıqdan ya əl çəkməli, ya da qalibdən
icazəsiz əlinə saz almamalıdır [4,  s.47].

Daha çox üç mərhələdə keçirilən deyişmənin
birinci hissəsində aşıqlar bir-birinə  hərbə-
zorba gəlir. Bu aşıqların bir-birini qorxuzub
meydandan çıxartmaq cəhdidir.  Deyişmənin
ikinci mərhələsində aşıqlar eyni hava üstündə
eyni rədifə söykənən şeir şəkillərindən istifadə
edirlər. Əvvəl sadə şeir şəkillərindən istifadə
etməklə  tədricən  mürəkkəb formalara keçərək
sınaşırlar. Üçüncü mərhələdə aşıqlar müəmma
və qıfılbəndlərdən istifadə edir, biri-birini  im-
tahana çəkirlər. Şəriət və təsəvvüflə bağlı
bilgilər yoxlanılır. Çətin sınaq mərhələsındə
qıfılbəndlər oxunur, doğru cavablar  gözlənilir.
Doğru cavabı söyləyə bilməyən aşıq məğlub
sayılır. 

Burada bir məsələyə toxunmaq lazım gəlir.
Bəzi mütəxəssislər  deyişmənin birinci mər-
hələsini “dəvət” adlandırır [7, s.205]. Ancaq
“dəvət” bütün deyişmələrdə müşahidə olunmur.
Elə “Aşıq Ələsgərin Naxçıvan səfəri”ndə
“Aşıq Cəfərullanın Nağını bağlaması” səhnə-
sində “dəvət”, yəni “dəvət etmə” yoxdur. Ola
bilər ki, iki aşıq bir məclisdə gözlənilmədən
qarşılaşıb deyişə də bilər. Məsələn, Aşıq Alı
ilə Aşıq Ələsgər məclisdə əslində sözləri düz
gəlmədiyi üçün deyişməli olublar. Belə və-
ziyyətdə “dəvət etmə”dən danışmaq olmaz.
Bu çür halları nəzərə aldıqda “dəvət etmə”ni
deyişmənin birinci mərhələsi hesab etmək ye-
rinə düşmür. Deməli, “dəvət etmə”lər əvvəl-
cədən planlaşdırılmış deyişmə məclisləri üçün
xarakterikdir. 

“Aşıq Ələsgərin Naxçıvan səfəri”ndəki de-
yişmənin quruluşu yuxarıda deyilənlərdən bir
qədər fərqlidir.  Yəni deyişmədə əvvəl hərbə-
zorba üsulundan deyil, eyni rədifli şeir şəklindən
istifadə edilir. Aşıq Cəfərulla və Əsədulla bən-
dləri “Ay nədən oldu?”  ifadələrilə bitən bağ-
lama ilə deyişməyə başlayır. İlk qarşılaşmada
Aşıq Ələsgər görür ki, Aşıq Cəfərulla öz
şeirini oxumur. Amma bunun üstün vurmur
və  şeirin  növbəti bəndin söyləyir:
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Yerin, göyün, ərşin, kürşün, insanın
Günhü, bünövrəsi ay nədən oldu?
Yeri göydən, göyü yerdən kim seçdi,
Hikmətin dəryası ay nədən oldu?
Məclisdəkilər bu şeirdən hiss edir ki, özünü

səhlənkar və bir qədər də nizamsız göstərən
Solaxəy aşıq  mərifətli bir qocadır. Sonra eyni
rədif üstə bir neçə şeir bəndi də oxunur.
Solaxəy aşıq  deyir:

Neçə sütun, neçə qəndil vuruldu?
Sən kimsən, mən kiməm, kimdən soruldu?
Elmin müəmması harda duruldu,
Ustadlar ustadı ay nədən oldu?
Aşıq Cəfərulla  deyir:
Gözəl şahım bizi saldı bir saya,
Rəhm elə sən mənim tək beynavaya,
Abbas deyər, sirri  qaldım xudaya,
Pərim bir bəşərdi, ay nədən oldu?
Solaxəy aşıq deyir ki, oğul,  bu oxuduğun

bənd Aşıq Abbasındı.
Aşıq Cəfərulla cavab verir ki, Aşıq Abbas

mənəm, söz də mənimdi. Solaxəy aşıq  bağ-
lamanın cavabın deyir. 

Aşıq Cəfərulla və Əsədulla yenə hiylə iş-
lədirlər. Cəfərulla Aşıq Ələsgərin aşağıdakı
bağlama-qıfılbəndinin bir neçə bəndini oxuyur.
Sonda da deyir:

Altı gündə dünya neçə don geydi,
Nə üstə əyləşdi bərqərar oldu?
Əzəl kimlər oldu Turun bənnası,
Ulduzlar nə təhər yerbəyer oldu?
Solaxəy aşıq deyir ki, oğul, bu bağlama da

Ələsgərindi, bu Ələsgər kimdi?  Cəfərulla öz
ustadı Aşıq Əsədullanı Ələsgər adı ilə məclisə
təqdim edir. Aşıq Ələsgər səbrli, təmkinli
insan idi. Yenə bir söz demir, qıfılbənd-bağ-
lamanın cavabını açır. 

Ənənəyə görə deyişmənin son mərhələsində
Ələsgər və aşıqlar qıfılbənddən istifadə edirlər.
Qıfılbənd aşıq deyişməsinin kulminasiya nöq-
təsidir [8, s. 143]. Ələsgər qıfılbənd-bağlamalar
yaratmaqda da mahir sənətkardı. Məlumatlılıq,
həssaslıq, iti düşüncə, sözləri  mənalandırmaq
qabiliyyəti onda çox yüksək idi. Onun aşağıdakı
qıfılbəndinin bir bəndinə diqqət yetirək:

Məğrurluq eləyib ustadam deyən,
O hansı ağacdır, tağı yeddidi?
O ağacda bir quş yuva salıbdı,
Çarpaz sinəsinin dağı yeddidi.

Ələsgərin bu bağlaması da bir müddət neçə
aşıq üçün açılmaz olub.  Sonralar bunu Aşıq
Bəylər açıb.

Cavabında deyilir:  
Ustadam deyənlər məğrur olmasın,
Cəsəd damarının səri yeddidi.
Sinə yuvasında məskən salıbdı,
Ürək bir quş olsa, pəri yeddidi.
Burada insan orqanizminə ürəkdən çıxan

qan damarlarının sayının yeddi olduğu söylənir.
Bu da sənətkarın insan orqanizmi, anatomiyası
barədə məlumatlı olduğun göstərir. Qıfılbəndin
sualındakı ahəng də  ona verilən cavabda  nə-
zərə alınıb [3, s.38]. 

Aşıq sənətinin əsas xüsusiyyəti  improvi-
zədir. İmprovizə o deməkdir ki, aşıq məclisdə
ifa edə-edə yaradır, yarada-yarada ifa edir.
Bu xüsusiyyət də Aşıq Ələsgərdə çox yüksək
idi. Demək olar ki, bu çox sənətkara müyəssər
olmayan bir qabiliyyətdir. Deyişmədə  aşığa
uğur gətirən digər cəhətlərdən biri də  müəm-
madan istifadə etməkdir. Müəmma şeirdə ey-
hamdır, həm də məcazdır. Ələsgər  Şərurdakı
aşıq deyişməsində bundan da istifadə edir: 

Elmi hardan tapdı cümlə aşıqlar,
Şeir müəmması ay nədən oldu?
Demək olar ki, Aşıq Ələsgərin məharəti,

sənətkarlığı hər şeirində, hər misrasında  özünü
göstərir. Deyişmənin sonunda onun aşıqların
hərbə-zorbasına verdiyi cavab da çox tutarlıdır.
Yuxarıda söylənən qıfılbəndin ahənginə uyğun
olan bu üç bəndlik hərbə-zorbanı oxuyan
Ələsgər sonda öz adını  məclisə bəyan edir:

Məğrurluq eyləyib, ustadam demə,
Olar ki, bir yerdə  dara düşərsən.
Baş tülək deyilsən, çolpa balasan,
Sərgərdan qalarsan, tora düşərsən.

Alçaqda otur ki, çıxasan  başa,
Tülküsən,  aslanla girmə savaşa,
Əlin vurma  gücün catmayan daşa,
Götürə bilməzsən, zora düşərsən!

Saxla dilin, özün üçün yağıdı,
Aşıq Ələsgərin odlu çağıdı,
Çəkər səni caynağında dağıdı
Göydən yerə parça-para düşərsən!
Məclis əhli bu qüdrətli sənətkarı tanıyıb,

ürək dən alqışlayır. Ələsgər dönüb Müşkünaz

Yusif Səfərov

Aşıq Ələsgərin Naxçıvan səfəri: sənətkarliq, ənənə və gerçəklik



162

xa nımı  görür,  ona  da çox layiqli bir  tərif
de yir:

Könül gördü, ürək dərdü vərəmli,
Səni gördüm səxavətli, kərəmli,
Bir mirzə lazımdı əli qələmli,
Mən deyim, vəsfini yaza, Müşkünaz!
Məclisin sonunun gözəlləmə ilə bitməsi

təsadüfi deyil. Məhəbbət dastanlarımızda məş-
hur gözəlləmələrdən istifadə etmə halına “Ta-
hir-Zöhrə”, “Əsli-Kərəm”, “Məsum-Diləfruz”
və digər klassik dastanlarda da təsadüf  olunur.
Bu sonu xoşbəxtliklə bitən məhəbbət dastanları
və haqqında danışılan dastan-rəvayət məclisləri
üçün xoş övqat yaradır, saz havaları ilə də
çox yaxşı uzlaşır. 

Ələsgər məclisdə ənənəyə görə, bağladığı
Aşıq Əsədulla və Cəfərullanın  sazlarını əllə-
rindən alır. 

Onu da qeyd edək ki, Aşıq Ələsgər sazı
sol əli ilə çalıb, zil, nazik səslə məharətlə
oxuyarmış. Görünür ki, buna görə o, dastan-
rəvayətdə  “Solaxəy” adı ilə çıxış edir.   Özünü
Nağının şagirdi kimi qələmə verməklə Aşıq
Cəfərulla və Əsadullanı şirnikləndirir. Həm
də bundan bir metod kimi istifadə edir. 

“Müşkünaz” rədifli qoşmanın son bəndində
deyilir:

Ötkün sözüm, kəskin bəxtim olaydı,
Ağ otaqda zərrin taxtım olaydı,
Ələsgərəm, cavan vaxtım olaydı,
Qəddim əyib qəhri-qəza, Müşkünaz!
Deyilənlərə görə Aşıq Ələsgər bu qoşmanı

qoca çağlarında söyləyib. Sübut üçün də bu
sonuncu bəndi göstərirlər [5, s.39]. Amma
məclisdəki davranışına görə Müşkünaz xanım
onun 40-dan artıq yaşı olmadığını hiss edir.
Ələsgərin 1821-ci ildə anadan olduğunu nəzərə
alsaq, 40 yaşı 1860-cı ilə təsadüf edir. 

Deyək ki, bir əhvalatın, ya hadisənin epik-
ləşib dastan-rəvayət şəklinə düşməsi üçün
müəyyən müddət lazımdır. Ələsgər dastan ya-
ratmayıb. Amma ondan soruşulanda ki, dastan
yaratmısınız? Verdiyi cavabın sonunda bildirib

ki, mənim başıma gələn hadisə və  əhvalatların
hər biri dastandı. Doğrudan da, aşıqla bağlı
maraqlı əhvalatlar, hadisələr əsasında çox rə-
vayətlər yaranıb, el məclislərində oxunmaq-
dadır. “Ələsgərin Gəncə səfəri”, “Aşıq Ələsgərlə
Həcər xanım”, “Ələsgərlə Aşıq Hüseyn Şəm-
kirli”, “Aşıq Ələsgərin Qarabağa toy səfəri”,
“Anaxanımın küsməyi” belə örnəklərdəndir.
“Aşıq Ələsgərin Naxçıvan səfəri” dastan-rə-
vayəti də aşıqla bağlı əhvalatlar, öz şeirləri,
daha çox isə “Heyifsən”, “Düşərsən”, “Ay
nədən oldu”, “Müşkünaz” adlı qoşmaları  əsa-
sında ya yetirmələri, ya da onu yaxından
tanımış aşıqlar tərəfindən yaradılmışdı.  

Ümumiyyətlə, aparılmış araşdırmalar, “Aşıq
Ələsgərin Naxçıvan səfəri” və bir çox şeirləri
XIX-XX əsrlərdə Göyçə aşıq məktəbinin Nax-
çıvan aşıq mühitilə sıx sənət və yaradıcılıq
ənənələrinə malik olduğunu aydın göstərir.
Göyçə aşıq məktəbi, xüsusən də Dədə Ələsgər
yaradıcılığı Şərur-Naxçıvan aşıqlarının yara-
dıcılığına, sənətdə təşəkkül tapmalarına  güclü
təsir etmişdir.
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Annotasiya. Məqalədə dilçilik elminin bir sıra problemlərindən
bəhs olunur. Bu məqsədlə üslubiyyat məsələləri ön plana çəkilir.
Müxtəlif ədəbi simaların poetik irsindən alınmış örnəklər seçilib
təhlil edilir, maraqlı dil-üslub faktları üzə çıxarılır. Üslubiyyat
elmi sahəsində bəzi mövzuların araşdırmalara cəlb olunmasının
zəruriliyi əsaslandırılır. Məqalədə irəli sürülən elmi-nəzəri fikirlər
faktik materialla təsdiq edilir. 

Stylistic problems of the Azerbaijani language

Abstract. The article deals with a number of problems of linguistics.
For this, stylistic issues are brought to the fore. Samples of the
poetic heritage of various literary figures were selected and
analyzed, interesting linguistic and stylistic facts were revealed.
The necessity of involving some topics in research in the field of
methodological science is substantiated. The scientific and
theoretical ideas put forward in the article are supported by factual
material.

Стилистические проблемы азербайджанского 
языка

Aннотация. В статье рассматривается ряд проблем языкознания.
Для этого на первый план выдвигаются стилистические во-
просы. Отобраны и проанализированы образцы поэтического
наследия различных литературных деятелей, выявлены инте-
ресные языковые и стилистические факты. Обоснована не-
обходимость вовлечения некоторых тем в исследования в
области стилистической науки. Выдвинутые в статье научные
и теоретические идеи подтверждаются фактическим мате-
риалом.
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Hər bir elmdə olduğu kimi, Azərbaycan
dilçiliyində də bir sıra problemlərlə qarşılaşmaq
mümkündür. Bu elm inkişaf etdikcə, araşdır-
malar çoxaldıqca, onun müxtəlif sahələrində
təqiqata ehtiyacı olan mövzular üzə çıxır.
Bunlarda biri də üslubiyyat üzrə diqqətədəyər
cəhətlərdir. Bu sahədə aşağıdakı boşluqlar
diqqəti çəkir: 

1. Ədəbi-bədii dildə yeni söz-ifadə yaradı-
cılığı faktlarının üzə çıxarılması.

2. Söz sənətkarlarının özünə xas olan afo-
rizmlərin toplanması.

3. Dil və söz haqqında fikirlərin araşdırılması.
Məlumdur ki, leksika və qrammatika ilə

üslubiyyat faktları bəzən üst-üstə düşmür və
bu onların dilçiliyin müxtəlif sahələri olması
və predmetləri ilə bağlıdır. Bədii məqsədlə
işlənən dil vahidləri çox zaman daha fərqli,
hətta lüğətlərdə olmayan anlamlarda işlənir
ki, bu, dilimizin məziyyətidir. Sözsüz ki, hər
bir ədəbi sima az və ya çox dərəcədə dildə öz
izini qoyur. Bu iz daha çox onların seçkin an-
lamlarda işlətdikləri dil vahidləri və özlərinin
yaratdığı ifadələrlə bağlıdır. Fikrimizcə, həmin
ifadələrlə bağlı lüğət tərtib etmək zəruri mə-
sələlərdəndir. 

Üslubiyyatla bağlı elə faktlar vardır ki,
qrammatikadakı bəzi fikirləri alt-üst edir. Mə-
sələn, İ.Nəsiminin yalnız xitablardan ibarət
olan yeddi beytlik “Nigarım, dilbərim, yarım,
ənisim, munisim, canım, Rəfiqim, həmdəmim,
ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım” mətləbeytli
bir qəzəli bu fikri rəsdiq edir. Belə ki, bu qə -
zəl də heç bir müstəqil cümlə və beləliklə,
bitkin fikirli bir misra ilə qarşılaşmırıq. Qəzəl
66 xitabdan təşkil olunub. Lakin diqqətədəyər
məsələ budur ki, bu fakt dilimizdəki bəzi
nəzəri mühakimələri alt-üst edir. Belə ki,
nəzəri dilçilikdə xitabın yalnız müraciət olunanı
bildirməsi haqqında mülahizələr formalaşmışdır.
Nəsiminin dilində isə hər bir xitab bir fikir,
bitkin düşüncə örnəyi, dərin hiss, həyəcan
açarıdır. Üslubiyyatda belə faktların öyrənil-
məsinə ehtiyac hiss olunur.

Üslubiyyatda müəllifli frazeoloji birləşmələr
diqqətədəyər məslələrdəndir ki, onların araş-
dırılması elmə yeni maraqlı faktlar verməkdə
faydalı olar. Məsələn, Sarı Aşığın poetik ir-
sindən aşağıdakı örnəyə nəzər salaq:  

Mən Aşiq düşdü gözüm, 

Gördüyün düşdü, gözüm.
Baxdı, yarı görmədi,
Gözümdən düşdü gözüm.
“Gözün gözdən düşməyi” çox uğurlu fra-

zemdir və Sarı Aşığın dilinə xasdır. Müxtəlif
söz sənətkarlarının dilində çox sayda belə
bədii dil faktları ilə rastlaşırıq.

Havalanmaq sözü də maraqlı dil-üslub va-
hidlərindəndir. M.P.Vaqifin dilindən aşağıdakı
örnəklərə nəzər salaq:

Tərlan könlüm yenə uca dağlara
Havalanıb, hərgiz qonmaz bu yerdə [6, s.23].
Könül deyil sən gördüyün havada [6, s.40].
Çox gözəlsən, amma xoyundur yaman, 
Baxmazsan üzümə mənim çox zaman,
Vaqif deyir, sənin əlindən aman!
Mən biçarə nə havalı sevmişəm! [6, s.57].
Cəfridar sürməni çəkibdir gözə,
Havalanıb dəxi endirməz bizə [6, s.82].
S.Vurğunun da dilində “havalanmaq” sözü var:
Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah o dağdan, gah bu dağdan.
Axşamüstü qoy uzaqdan
Havalansın Xanın səsi,
Qarabağın şikəstəsi [4,  s.178].
Zəlimxan Yaqubun poeziyasındakı “Bu qız

niyə havalanıb görəsən?” misrası bu baxımdan
səciyyəvidir

Misralardakı havalanmaq sözlərin hamısı
eyni anlama malik deyil. 

Bədii dildə elə sözlər vardır ki, onların mə -
nbəyini müəyyənləşdirmək çətindir. Məsə lən,
M.P.Vaqifin dilindəki “təmənnəşmək” sö zü:

Olmayaydı belə səfərə çıxmaq, 
Biz yar ilə danışmadıq, ayrıldıq.
Halallaşıb, himmətləşib dost ilən,
Təmənnəşib görüşmədik, ayrıldıq [6, s.20].
(Burada haşiyə olaraq qeyd edək ki, “cəf-

ridar” sözünə də lüğətlərdə rast gəlmədik).
M.P.Vaqifin dilindəki başa bir örnəyə nəzər

salaq:
Başına döndüyüm toy adamları,
Siz də deyin toya gələn oynasın.
Adını demərəm, eldən ayıbdır,
Filankəsin qızı filan oynasın [6, s.89].
“Filan” qrammatikada təyin əvəzliyidir və

mütəxəssis fikirləri göstərir ki, o, isimləşmir.
Lakin sözügedəın misrada isimləşmiş və ma-
raqlı bir üslub məqamında işlənmişdir. Diq-
qətədəyər faktlardan biri də ismin hal şəkilçi-
lərinin üslub keyfiyyətləridir:

Vaqifəm, görmüşəm bir türfə didar,
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Çəkərəm görməyə bir də intizar,
Hər kəsin dünyada bir qibləsi var,
Mən də yönüm sənin sarı tutmuşam [6, s.52].
Bu örnəkdə tamamilə fərqli bir faktla üz-

üzə gəlirik. Məlumdur ki, istiqamət qoşmaları
ismin yönlük halında olan sözlərlə işlənir. Va-
qifin dilində isə “sənə sarı” əvəzinə “sənin
sarı” işlənmişdir. Bu, ismin hal şəkilçilərinin
də üslub imkanlarına mlikliyini göstərir. S.Vur-
ğunun da dilində belə faktlar vardır. Məsələn:

Kür qırağı... Qarayazı... Göy çəmən...
Qoca palıd... Tüstülənən od, ocaq...
Saç ağardı, unutmadım sizi mən,
Hansı şair sizi bir də yazacaq? [5, s.283].
Son misrada təsirlik haldakı “sizi” əvəzliyi

həmin mənada dilimizdə “sizdən” formasında
işlənir.

Dilimizdə elə sözlər vardır ki, onların dia-
lektlərdən gəlməsi haqqında fikirlər forma-
laşmışdır. Məsələn, “sayrışmaq” felinin S.Vur-
ğun tərəfindən dialektlərdən alınıb dilimizə
gətirilməsi və “yuvalanmaq” felinə də ilk dəfə
həmin şairin dilində rast gəlinməsi belə mü-
lahizələrdəndir. Lakin araşdırmalar təsdiq eidr
ki, sözügedən leksik-qrammatik vahidlərdən
“sayrışmaq” felini ilk dəfə Aşıq Qurbaninin
və Vaqifin dilində görürük. Məsələn: 

Nə ola, bir şadlıq xəbəri gələ,
Yüklənə barxanam ellərə doğru.
Naşı ovçu bərə bəklər, əylənər,
Marallar sayrışar yollara doğru [1, s.78].
Siyah zülfün buxaq altda qayrılır,
Ala gözlər can almağa sayrılır,
Canandan ayrılan candan ayrılır,
Xalq içində bir misaldı, sevdiyim! [6, s.56].
“Yuvalanmaq” felinə isə ilk dəfə Vaqifin

dilində rast gəlirik:
Ey siması tərlan, sinəsi topğun,
Sonatək tellərin cığalanıbdır.
Başına dönməkdən əlmi götürrəm!
Can mürğü zülfündə yuvalanıbdır [6, s.124].
Bədii dildəki bəzi ifadələr müxtəlif şairlər

tərəfindən işlədiləndə onların müəllifionin
müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac hiss olunur.

Vaqif, yad et səni yad eyləyəni,
Doğru sanma hər bir yaram deyəni.
Qoymaz göz önündən sevən sevəni,
Könüldən-könülə yollar görünür [6, s.120].
Vaqifin bu şeirdəki son misrasını Azərbay-

canın ilk Xalq şairi S.Vurğun da işlətmişdir.
Məlumdur ki, Xalq şairi S.Vurğunun 50 illik

yubileyi keçiriləndə o, yataq xəstəsi idi və o,
öz yubileyində iştirak edə bilmirdi. Tədbirə
gələn gələn dost-tanışlarla, poeziya, elm və
incəsənət adamları ilə radio vasitəsilə əlaqə
saxlayan şair belə demişdir:

Gözüm gözünüzdən uzaq olsa da,
Könüldən-könülə yollar görünür [4, s.120].
Azərbaycan klassiklərinin söz haqqındakı

fikirləri çap olunub. Sonrakı dövrlərin söz sə-
nətkarlarının belə fikirlərinin toplanıb çap
olunması məqsədəuyğundur. Az şair tapılar
ki, dil haqqında, söz haqqında münasibət bil-
dirməsin. Məsələn N.Xəzri deyirdi:

Söz ucaldar bu cahanda insanı,
Əzizləyər bu cahan da insanı.
Vaxt olar ki, bircə anda insanı
Əlli ilin hörmətindən salar söz [2, s.11].
Maraqlı məsələlərdən biri söz ustalarının

qələminə məxsus hikmətli ifadə və fikirlərdir.
Onları “müəllifli atalar sözləri” adlandırsaq,
yerinə düşər. Təkcə Aşıq Qurbanidən aşağıdakı
aforizmlərə nəzər salaq:

Alçaq yerdən duman qalxar [1, s.37].
Nökər olan cəfa çəkər [1, s.37].
Söylə dərdi bilənlərə,
Dərd başına gələnlərə,
Hər üzünə gülənlərə
Etibar eləmək olmaz [1, s.37].
Böyüklərdən əta, kiçikdən xəta,
Mərd iyid odur ki, dediyin tuta [1, s.54].
Xain olan haqdan almaz payını [1, s.56].
Hər kəs nə iş tutsa gələr başına,
Əl aparmaq olmaz haqqın işinə [1, s.65].
Ortalıqda çuğul, kəzzab olmasa,
Dünya bahar olar, boran-qar olmaz [1,s.80] və s.
Demək olar ki, söz ustalarının çoxunun di-

lində belə hikmətlər vardır və onların toplanıb
çap olunması layiqli işlərdən biridir.

Bundan başqa, yeni söz-ifadə yaradıcılığı
örnəkləri də diqqətədn kənarda qalmamalıdır.
Hazırda qarşıda duran işlərdən biri Molla Cu-
manın dilindəki dərd qılıncı, hicran ağnağı,
könülün qərib qonağı, xəyalda hərlənmək, ka-
mal möhtacı, sevdanın köhnəlməyi, hicran
tapdağı, peşman dəftəri, möhnət çəməni, Hü-
seyn Arifin dilindəki möhnət sınağı, yuxunun
naz satmağı, duman dənizi, səyyar duyğular,
atüstü ehtiram, qönçə niyyət, gözün düşərgəsi,
bulud-bulud yuxu, dağın qaya qulağı, köhlən
dağlar, cığır kəmənd, dözüm paltarı, duru
duyğular, bir nağıllıq yalan, Qabilin öz qələminə
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məxsus qürur sırımaq, ləyaqət müəllimi,
səviyyə fəlakəti, cəhalət qayığı, milli şərəfsiz,
lal qəzəb, pərdəli kin-küdurət, əxlaq arşını,
hərzə dolu yazılar, neştər dolu, əqrəb dolu,
gürzə dolu yazılar, vicdanın sərhədi, ixtiyar
qulu, qərar qulu, qayda qulu, ağılın vərdişi,
ağlı-qaralı mərmər dastan (Şəhidlər xiyabanı
haqqında), ibrətamiz ehtişam, dəvə duyğusu,
havakabab, yumruq möhürü, təsdiqə varmaq,
laqeydlik yükü, təsvirsiz təbəssüm, millətin
şairinə heykəl borcu, əməl borcu, sabahkı
xələfə təməl borcu, asılılıq borcu, bəxtin nərd
taxtası, etiraf elanı, yaltaq cəsarət, imza yarışı,
haram əzəmət, quru böhtan, sərxoşluq toxumu,
Nəriman Həsənzadənin dilindəki eşqin mənzili,
ilahi ağrı, mənəvi qəsd, qul ləhcəsi, sısqa is-
tedad, yalançı şöhrət, azadlıqdan qazanılan
əsarət, istedad faciəsi, şerimizin Həmzətov
kürsüsü, mikrofon xanəndəsi, eşqin pedaqoji
imtahanı, Eldar Baxışın dilindəki xəyalın qa-
nadında çapmaq, dərdli neft, yaxşı adamların
tənəzzülü, yaman adamların taraqqası, sözü
minib çapmaq, sözün üstünə qar yağması,
Musa Yaqubun dilindəki qismət çiçəyi, hörmət
tərəzisi, sevda çiçəklərim düşüb qırğına, yağışın
qərib səsi, ilahi baxış, ümid şeiri, ümid ulduzu,
yaşıl həyəcan, mənafe oyunu, söz dustağı, ar-
zunu səməndə mindirmək, günəşin tellərini
əmmək, aşkarlıq xoru, şeir bazarı, bənövşə
sözü, dünyanın doğmalıq qolları, yol azan
ümid, sırğa-sırğa damcılar, Fikrət Qocanın
dilindəki qanunun lalı, gözəl dərd, zərif hövsələ,
arzunun silahı, sərxoş qəm, soyuq mütilik,
qaynar risk, hava hörmək, ömrün güney səması,
xəyalın yüyrük yırğalamağı, Zəlimxan Yaqubun
dilindəki məcnunluğun zilə qalxan çağı, eşqin
Qıratı, məhəbbətin şahlıq taxtı, dərdin dastanı,
xəstə sevgi, ölü həsrət, dolu düşüncələr, dəli
duyğular, fikir dustağı, varaq yanğısı, ayna
ürək, duru könül, ağrı damarı, ah damarı,
sözün yaşı (ili), dərdin pası, dərdin şahı, oyun-
baz siyasət, Sabir Rüstəmxanlının dilindəki
ağıl çıraqları, dərd ağacı, tarixə dəllallıq edən,

sözün pası, torağayın səhər himni, sözlə kö-
rüklənmək, qul söz, şeirlə evdarlıq etmək,
əqidə alveri, qan içəndə qorxmayanın sözdən
qorxmaq müəmması, söz güdmək, sözə əvəz
ehtiyac, özgənin havasını çaldıran, fitnə gö-
yərtmək, dərd bağışlamaq, söz dəcəli, söz
bayrağı, duyğuların əkinçisi, qəmin güllələn-
məsi, düşüncənin güllələnməsi, qisas baxışı,
ölüm baxışı, intiqam məlhəmi, çəmən hanası,
kürsü vədəsi, hərracxana bayquşu, sözdən
asılmaq, dərdə bələk gülməcə, xırdalar dünyası,
söz bazarı, söz məzarı, söz xəstəliyi, söz yo-
luxucusu, qeybət itiləmək, qeybət üyütmək,
qeybət məzarlığı, şeytan toxumu, tarixin hanası,
inam yasağı, qəm tarixi, divanə həsrət, ruh
dastanı, duyğu heykəli, yarpaq leysanı, səadətin
quruması, kədərin boy atması, turşumuş gülüş,
əzik sözlər, yurdun tarix hasarı, rüşvət mə-
zənnəsi, siyasət qumu, cəhənnəmin filialı,
cənnətin filialı, cəhənnəmçi, ruh dili, ürək
bayraqlı, tayfa mərəzi, dəli sevda, pul işığı,
tarixin pası, əllərin dilsiz cavabı, ürəyin mər-
həmət savabı, möcüzə sərgisi, etnomüştəbehlər,
retrokommunistlər, hədiyyə çocuqları, istəyin
yazı, istək yaşı, əlacsız sükut, şeytan çömçəsi,
şeytan ümidi, namus qalaları, lal yazılar və s.
kimi onlarla, yüzlərlə təzə-tər dil-üslub faktlarını
qeyd etmək olar. Onları ədəbi-bədii dilimizin
məzənnəsi kimi araşdırma mövzularına çe-
virmək və lüğətlərinin təşkilini həyata keçirmək
aktual işlərdəndir. 

Beləliklə, Azərbaycan dilçiliyində üslubiyyat
sahəsində araşdırmaların aparılması zəruri
məsələlərdən biridir. 
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Annotasiya. Azərbaycan dili dünyanın inkişaf etmiş zəngin dillə-
rindən olduğu üçün böyük söz ehtiyatına malikdir. Dilin üslubları
müxtəlif səbəblər nəticəsində əmələ gəlir. Bu hər şeydən əvvəl,
insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələri ilə əlaqədar olaraq bu və ya
başqa şəraitdə fikrin ifadə olunması üçün dil vasitələrindən istifadə
edilərkən yaranır. Dil sənətkarın poetik təfəkkürünün açarı, dü-
şüncələrinin ifadəçisi olmaqdan başqa, oxucuya təsir göstərmə
vasitəsidir. Çünki o, sənətkarın qələmi ilə bədii don geyinir,
poetiklik qazanır və bu poetiklikdə diqqəti çəkən bir fərdilik
özünü göstərir. Məqalədə də məhz bu məsələlərə toxunulmuş, nü-
munələr əsasında  dilimizin üslubi imkanları şərh edilmişdir.

About the stylistic possibilities of the Azerbaijani
language

Abstract. The Azerbaijani language has a large vocabulary, as it is
one of the developed languages of the world. Language styles are
formed as a result of various reasons. It arises, first of all, when
using linguistic means to express thoughts in certain conditions in
connection with various spheres of human activity. Language is
the key to the poetic thinking of the artist, a means of influencing
the reader, in addition to being the expression of his thoughts.
Because it has artistic significance due to the individual manner of
the artist, it acquires poetry, and in this poetry a striking individuality
is manifested. The article touches on these issues, on the basis of
examples, the stylistic possibilities of our language are interpreted.
it has artistic significance due to the author's manner.

О стилистических возможностях азербай-
джанского языка

Aннотация. Азербайджанский язык обладает большим сло-
варным запасом, так как является одним из развитых языков
мира. Стили языка формируются в результате различных при-
чин. Возникает, прежде всего, при использовании языковых
средств для выражения мысли в тех или иных условиях в
связи с различными сферами человеческой деятельности.
Язык является ключом к поэтическому мышлению художника,
средством воздействия на читателя, помимо того, что он
является выразителем его мыслей. Потому что он имеет худо-
жественную значимость благодаря индивидуальной манере
художника, приобретает поэтичность, и в этой поэтичности
проявляется поразительная индивидуальность. В статье за-
тронуты именно эти вопросы, на основе примеров интерпре-
тированы стилистические возможности нашего языка.имеет
художественную значимость благодаря авторской манерею.
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Azərbaycan dili sabit qrammatik quruluşa,
zəngin söz və ifadə ehtiyatına, zərif səslənmə
sisteminə malikdir. Elmi, siyasi, fəlsəfi fikirləri
ifadə etmək, bədii, publisistik təfəkkürün gözəl
nümunələrini yarada bilmək baxımından dili-
mizin imkanları başqa dillərlə müqayisədə
xeyli genişdir. 

Azərbaycan dili dünyanın inkişaf etmiş
zəngin dillərindən olduğu üçün böyük söz
ehtiyatına malikdir. Zəngin və rəngarəng söz
ehtiyatına malik dilimiz ən dərin duyğuları,
ən incə mənaları istənilən üslubda elmi, siyasi,
fəlsəfi fikirləri çox aydın ifadə etməyə qadir
olduğu kimi, bədii təfəkkürün gözəl nümunə-
lərini yaratmağa və belə nümunələri dilimizə
çevirməyə də qabildir.

Dilin üslubları müxtəlif səbəblər nəticəsində
əmələ gəlir. Bu hər şeydən əvvəl, insan fəa-
liyyətinin müxtəlif sahələri ilə əlaqədar olaraq
bu və ya başqa şəraitdə fikrin ifadə olunması
üçün dil vasitələrindən istifadə edilərkən
yaranır. Hər bir üslub dilin milli xüsusiyyətləri
əsasında qurulur. Bunların yaranmasında həm
yazıçıların, həm də alim-müəllim və digər
qrup ziyalıların böyük xidməti olur. Azərbaycan
ədəbi dilində, qədim dövrlərdən başlayaraq,
zəngin üslubi sistem yaranmışdir. Ədəbi dili-
mizin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində müxtəlif
üslublar olmuşdur. Zaman keçdikcə bu üslublar
daha da artmış, zənginləşmiş və təkmilləşmişdir.
Azərbaycan ədəbi dilinin bir çox  üslubları
vardır və bu üslubların həm ümumi, həm də
hər birinin özünəməxsus fərqli xarakterik cə-
hətləri vardır.

Üslub sözü bir çox mənalarda işlənir. Mə-
sələn: dilin üslubu, yazıçının üslubu və s. Dilin
üslubu ilə yazıçının üslubu eyni anlayış deyildir.
Ona görə bu anlayışlari bir-biri ilə qarışdırmaq
olmaz. Dilin üslubu dedikdə ümumi üslublar
nəzərdə tutulur. Lakin yazıçının üslubu onun
ümumxalq dilindən, dil vasitələrindən öz arzu
və zövqünə, mövzu və məqsədinə görə necə
seçib işlətməsi üsulları ilə bağlıdır. Hər bir ya-
zıçının üslubu onun həyata münasibəti, elmi
və siyasi biliyi, mədəniyyəti və bacarığı əsasında
yaranır. Buna görə də yazıçının dünyagörüşü
ilə ifadə tərzinin vəhdəti onun üslubudur. Lakin
yazıçının üslubu ümumdil xaricində mövcud
deyildir. Bu ümumidən asılı olaraq onun bir
hissəsidir. Bədii yaradıcılıqda hər bir sənətkarın
öz üslubunun olması əsas şərtlərdəndir. Çünki

fərdi üslub sənətkarın yaradıcılıq orijinallıgını
müəyyən edir və onu başqalarından fərqli bir
sənətkar kimi tanıdır. Elə buna görədir ki,
Səməd Vurğun yazırdı: “Öz üslubunu təyin
etmək və ona daima sadiq yaşayıb yaratmaq
şair üçün səadətdir! Başqalarından söz, düşüncə
və duyğu pərdələri altında gizlənib qalmaq isə
şair üçün fəlakətdir” [2, s.134]

Deməli, yazıçılar öz fərdi üslubu ilə seçilir,
tanınır, öz poetik kəşfləri ilə nəsillərin yadda-
şında daşlaşır. Üslub bu mənada sənətkarın
təkrar olunmayan  fərdiliyidir, bənzərsizliyidir,
öz sözü, öz nəfəsi, öz səsi ilə başqalarından
fərqlənmək manerasıdır. 

Dilimizdə ana dilindən başqa, şeir dili de-
yilən bir ifadə də var. Bu dil adi dil deyil. O,
poeziyanın çox qədimlərə dayanan tarixi təc-
rübəsi əsasında yaranıb inkişaf edir. Şeir dili
də ana dilindədir, lakin dilimizin əzəməti poe-
tikada ədaha qabarıq görünür. Şerin müəllifi
xalqa, onun dilinə dərindən bələd olmasa, şeir
dili formalaşa bilməz. Bu dil sənətkarda poetik
mədəniyyət formalaşdırır və şairin kimliyi
onun dili sayəsində meydana çıxır. Dil sənət-
karın poetik təfəkkürünün açarı, düşüncələrinin
ifadəçisi olmaqdan başqa, oxucuya təsir gös-
tərmə vasitəsidir. Çünki o, sənətkarın qələmi
ilə bədii don geyinir, poetiklik qazanır və bu
poetiklikdə diqqəti çəkən bir fərdilik özünü
göstərir. Bu, dilin dinamikliyi ilə bağlıdır.
Bədii dildə durğunluq mümkün deyil. Söz
məna hərəkətindədir, gözəl formaya düşmək
təmənnasındadır. Və bu formanı sözə, şübhəsiz
ki, sənətkarlar verir. Söz sənətkarlığın mayasıdır.
Sözü sənət amilinə çevirən isə sənətkardır.
Bu mənda bir çox məqamlara diqqət yetirək.

Dilin leksit tərkibində dialektizmlər xüsusi
bir lay təşkil edir. Bildiyimiz kimi, Dialekt
sözlər ayrı-ayrı bölgələrin, rayon və kəndlərin
şivələrində işlənən sözlərdir. Xüsusi sözlər
qrupuna daxil olan şivə sözləri məhdud ərazi
dairəsində işlənir və əsasən də həmin məhəlli
dairədə anlaşılır. Dialektizmlər əsasən ədəbi
dildə işlədilməyən sözlərdir, bədii əsərlərdə
isə dialektizmlər üslubi xarakterlidir, yerli ko-
lorit yaratmaq, surətin nitqini fərdiləşdirmək,
onun haralı olmasını bildirmək üçün istifadə
olunur. Yazıçılar əsasən personajların dilində,
təsvir etdiyi surətin yerli xüsusiyyətlərini daha
qabarıq vermək üçün müxtəlif xarakterli dia-
lektizmlərdən, müəyyən dialektə məxsus qram-
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matik formalardan yararlanırlar. Ləhcə, dialekt
və ya şivə dairəsində işlədilən və anlaşılan
sözlər həmin yerin məişəti, təsərrüfat sahəsi
ilə əlaqədar olur və yazıçılar belə dialektizm-
lərdən məqsədəuyğunluq naminə üslub rən-
garəngliyi yaratmaq və bədii surəti öz nitqi
vasitəsilə daha qabarıq səciyyələndirmək,
əsərin bədii dəyərini artırmaq, məhəlli kolorit,
cazibəli lövhələr hesabına əsərin dilinə təbiilik
vermək üçün işlədirlər. Məsələn, M.İbrahimov
“Kəndçi qızı” komediyasında öz qəhrəmanını
Şəki dialektində danışdırır. İ.Səfərlinin “Göz
həkimi” pyesində surətlərin danışığında fonetik
dialektizmlərə təsadüf edilir. Yazıçılar bir çox
hallarda surətlərin haralı olduğunu bildirmək
üçün dialektizmlərdən istifadə edirlər.  

“Azərbaycan dilinin zəngin dialekt və şi-
vələri, demək olar ki, bütün dövrlərdə söz sə-
nətkarlarını çox maraqlandırmışdır. Klassik
şair və yazıçılarımız bu vasitələrdən geniş is-
tifadə etmişlər” [7, s.259].

Yazıçı və şairlərimiz dialekt sözlərini yalnız
üslubi məqsədəuyğunluğa görə işlədirlər. Heç
kim yazıçıdan tələb edə bilməz ki, yaradıcılı-
ğında dialektlərdən istifadə etməsin. Bu şərtlə
ki, hər boş, məzmunsuz, mənasız sözlərlə
bədii dili qəlızləşdirib, bayağılaşdırmasın.
Buna görə onu da unutmaq olmaz ki, dialek-
tizmlərdən istifadə sənətkardan böyük ustalıq
tələb edir. C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir,
Ə.Vəliyev, C.Cabbarlı, S.Rəhimov, M.İbra-
himov, S.Vurğun, R.Rza, İ.Şıxlı, M.Cəlal kimi
sənətkarların dialektizmləri məharətlə bədii
üslubda işlətməsini, həmin sözləri bədiiləşdirib
ədəbi dilə gətirməsini qiymətləndirmək la-
zımdır. Lakin qeyd edilməlidir ki, heç də hər
bir dialekt sözü bədii dilə gətirib üslubi söz
hesab etmək olmaz. S.Vurğun yazırdı: “Poe-
ziyanın böyük emosional gücü canlı insan
nitqinin təbiiliyi ilə harmonik olmalıdır və bir
quş dili, hətta qartal dili belə canlı insan
nitqini əvəz edə, onun güc və gözəlliyini ifadə
edə bilməz.”

Dildə mənanı daha dəqiq ifadə etmək ba-
xımından sinonimlərin də rolu böyükdür. Si-
nonimlər düzgün, yığcam, lakonik məna ça-
larlığı, emosionallıq ifadə etmək üçün şifahi
və yazılı nitqdə təsvir vasitəsinə xidmətdə
xüsusi yerə malikdir. Sinonimlər  sözlər  başqa
sözlərdən fərqli olaraq fərdi, spesifik xüsu-
siyyətlərə malik olub, rəngarəng çalarlıq ya-

ratmaq imkanlarına malikdir. Elə buna görə
də sinonimlərin üslubi imkanları genişdir. Si-
nonimlər fikrin obrazlı və ifadəli verilməsinə
xidmət edir. Bəlkə də buna görədir ki, şair və
yazıçılarımız öz əsərlərinin təsir gücünü ar-
tırmaq üçün sinonimlərdən bir üslubi lay kimi
istifadə edirlər.

Aşıq Ələsgər yaradıcılığından bir örnək
gö  s   tərək:

Bivəfanın, müxənnəsin, nakəsin
Doğru sözün, düz ilqarın görmədim!
Namərdin dünyada çox çəkdim bəhsin,
Namusun, qetrətin, arın görmədim! [1, s.134].
Bu nümunədə bivəfa, müxənnəs, nakəs, na-

mərd, doğru, düz; namus, qeyrət, ar sözləri ilə
fikrin ən incə məna çalarlarını ifadə edilmiş dir.

Aşıq Ələsgər dilinin sinonim zənginliyi
onun üslubi kamilliyinin təməlidir, tükənməz
yaradıcılıq qaynağıdır. Konkret nümunələrdən
aydın sezilir ki, ulu sənətkar sözün üslubi
rənglərini heyranlıqla duyur və bu duyum nə-
ticəsində leksik dil materiallarını yüksək sə-
viyyədə şeirləşdirir. Bu prosesdə sinonim sı-
radan alınıb şeirin tərkibinə daxil olan hər bir
söz parlaq bədii obraza çevrilərək poetik dil
faktına keçir [6, s.189].

Antonimlərin də dildə müəyyən üslubi rolu
var. Bu qrup sözlərdən daha dəqiq və emosional
ifadəsinə xidmət edir. Əks mənalı sözlərdən
həm şifahi nitqdə, həm də yazılı ədəbiyyatda
geniş istifadə olunur. Məs.: Qarı düşmən dost
olmaz. Yatayata yanımız ağrıdı, tura-tura be-
limiz qurudu (“Dədə-Qorqud”dan). Ağlasan
ağlaram, gülsən gülərəm, Yaşasan yaşaram,
ölsən-ölərəm (S.Rüstəm). Ağ gün ağardar,
qara gün qaraldar; Qocadan demək, cavandan
eşitmək; Böyük olan yerdə kiçik danışmaz;
Yuxarı tüpürürsən bığdır, aşağı tüpürürsən
saqqal; Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi; İlanın
ağına da lənət, qarasına da və s. Atalar sözü
və xalq məsəllərinin çoxu antonim sözlər əsa-
sında yaranır. Bədii əsərlərdə təzadlı hadisələri
daha qabarıq vermək üçün belə atalar sözü və
xalq məsəllərindən istifadə olunur. 

Səlim Cəfərov yazırdı: “Dildə antonim
sözlərin yaranmasına səbəb bizi əhatə edən
aləmin özünün ziddiyyətli olmasıdır. İnkişafın
əsasını təşkil edən bu ziddiyyətlərin dildə
ifadəsi antonim sözlərdə özünü göstərir. Mü-
qayisə və qarşılaşdırma yolu ilə aşkar edilən
müxtəlif təzadlı hadisələr, obyektiv aləmin
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bütün ziddiyyətli cəhətləri əks mənalı sözlər
silsiləsini təşkil edən antonimlər vasitəsilə
şərh edilir” [4, s.37].

B.Vahabzadə yaradıcılığına diqqət yetirək:
Fırlandıqca bu dünya yox da dönüb var olur,
Quruyan çeşmələrdən sular yenə car olur.
Bu dünyanın xeyri də, şəri də təkrar olur,
Niyə təkrar olmasın, axı dünya fırlanır [3, s.218].
Göründüyü kimi, B.Vahabzazə öz şeirlərində

fikirlərini daha təsirli, daha emosional ifadə
etmək üçün antonim sözlərdən geniş şəkildə
istifadə etməklə rəngarəng üslubi çalarlıqlar
yarada bilmişdir. Dilimizdə omonimlərin də
üslubi imkanları genişdir.  Dildə sözlərin
leksik məna qruplarının geniş üslub məqamları
ilə qarşılaşmaq mümkündür. Bu baxımdan,
omonimlər işlənmə səviyyəsi ilə diqqəti çəkir.
Aşıq Qurbani yazır:

Yazıçılar yazıları yazanda
Bizim də yazını yazdı xal-xala.
Cəfa çəkdim, can çürütdüm, yar sevdim,
İnsafdırmı, mən almayam, xalx ala? [8, s.101].
Burada omonim səciyyəli sözlərin gözəl

bir cinas mövqeyində işlənməsi əsərin dil mə-
ziyyətlərinin çoxalmasını əsaslandırır. “Omonim
sözlər ədəbi-bədii yaradıcılıqda geniş istifadə
edilən bədii ifadə vasitələrindən biridir. Böyük
sənətkarlar omonimlər vasitəsilə dildə gözəl
ahəngdarlıq, musiqilik yaradır, dili daha da
bədii şəklə salırlar” [7, s.334].

Omonimlər bədii dildə-şeirdə estetik təsir
vasitəsi kimi çıxış edir. A.Ələsgər yaradıcılı-
ğında bunu görmək mümkündür:

Dost səni bağına bağban eyləsə,
Almasın dər, gülün iylə, narın üz.
Qoy söykənsin narın üzə narın üz,
İnsaf elə, gəl könlümü narın üz [1, s.156].
Dildə omonimlik hadisəsi söz tapıntıları

və söz seçmələri ilə nəticələnir. Bu, obrazlılığın
dərinləşməsində əsas vasitələrdən biridir. Söz-
seçmə qabiliyyətinin dərəcəsi hər bir sənətrkarın
xaslığını təyin etməkdə çox faydalıdır. Bədii
dildə omonimlər əsl sənətkar sözləri kimi
meydana çıxır. “...Şeir sənəti tarixinin bütün
dövrlərində şair sözü – şeir gözəllik qiyafəsində,

müqəddəslik libasında araya-ərsəyə gəlmiş,
bədii söz ustadları – sözə təmənnasız xidmət
edənlər, əbədiyyat nəğməkarları sözü əbədiyyətə
qovuşdurduqları üçün özləri də mənsub olduğu
xalqın qəlbinə köçmüşlər. Müasirlərinə bədii
söz həyəcanı, sənət sevinci, xoş ovqat və ilahi
zövq aşılayan şair kəlamı həmişə misilsiz mə-
nəvi sərvət hesab edilmişdir” [5, s.3].

Göründüyü kimi, söz sənəti kimi tanınan
ədəbiyyat dilsiz, sözsüz mümkün deyil. Bütün
ədəbiyyatın – həm bədii, həm elmi, həm pub-
lisistik, həm rəsmi işgüzar yazıların, o cümlədən
məişət üslubunun əsasında söz dayanır. Söz,
həm də sənətkar üçün ilham qaynağıdır. Sözdən
istifadə edən hər bir sənətkar onu işlətdikcə,
sözün ecazkar aləminə düşdükcə istər-istəməz
onun dərin qatlarına enə bilir və bu prosesdə
onun dili və üslubu müəyyənləşir. Belə mə-
qamlarda sənətkar həm sözünü deyə bilir,
həm də söz sənətində müəyyən bir iz qoyur.
Bu fəaliyyət həm söz sənətkarının bacarığını
ortaya qoyur, həm də üslubiyyat elminə gələn
faktları üzə çıxarır. 

Bütün bunlar Ana dilimizin ifadə çalarlıq-
larının  və üslubi imkanlarının nə qədər rən-
garəng  və geniş olduğunu sübut edir. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, Ömər Faiq Nemanzadə
nakam ömrünün sonuna kimi Azərbaycanın kənd və şəhərlərində
dünyəvi məktəblərin böyük şəbəkəsini yaratmaq uğrunda mübarizə
aparmışdır. Nemanzadə yaradıcılığında mənəvi-əxlaqi kamilliyə
və insani davranışa çağırış, əxlaqi keyfiyyətlərin təbliği, qadına
olan münasibət məsələləri ən müasir mənada ictimai hüquq bəra-
bərliyi mövqeyindən təhlil və təsvir edilmişdir.Ədibinictimai həyat
haqqındakı fikirlərinin Azərbaycan və ümumən Şərqdə yeni bir
cığır açdığı məqalədə təsbit edilir. Baxılan məsələlər Ömər Faiq
Nemanzadənin çoxsaylı və çoxşaxəli əsərləri, onun yaradıcılığı
haqqında müasirlərinin fikirləri və habelə tədqiqatçılarının araş-
dırmaları əsasında təhlil edilmiş, ümumiləşdirmələr aparılmış,
müasir dövr üçün əhəmiyyəti dəyərləndirilmişdir.

Promotion of spiritual qualities in the works of
Omar Faik Nemanzade
Abstract. It is noted in the article that Omar Faig Nemanzadeh
fought for the establishment of a large network of secular schools
in the villages and cities of Azerbaijan until the end of his life. In
nemanzadeh, issues of moral and moral perfection and call for
human behavior, promotion of moral qualities, attitude towards
woman are analyzed and described from the position of equality
of Public Law in the most modern sense. The author's views on
social life are determined in the article, which opens a new path in
Azerbaijan and the East in general. The issues considered were
analyzed, summarized and evaluated on the basis of numerous
and multifaceted works of Omar Faig Nemanzade, opinions of his
contemporaries about his authorship, as well as researches of his
researchers.

Пропаганда духовных качеств в творчестве
Омара Фаига Неманзаде

Aннотация. В статье отмечается, что Омар Фаиг Неманзаде
до конца жизни боролся за создание большой сети светских
школ в селах и городах Азербайджана. В творчестве Неманзаде
вопросы призыва к духовно-нравственному совершенству и
гуманному поведению, пропаганды нравственных качеств,
отношения к женщине анализируются и описываются с
позиции равноправия в самом современном общественном
понимании. Мысли писателя и просветителя об общественной
жизни открывали новый путь в Азербайджане и на Востоке в
целом. Рассматриваемые вопросы были проанализированы
на основе многочисленных и многогранных работ Омара
Фаига Неманзаде, мнений современников о его творчестве, а
также трудов его исследователей, были сделаны обобщения,
оценено их значение для современного периода.
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Millətinin mövhumatçılıq və ya xurafatçılıq
girdabından çıxma yolunu mətbuatda görən və
axtaran maarifçi mollanəsrəddinçilərdən biri
də Ömər Faiq Nemanzadə olmuşdur.

Mollanəsrəddinçi  Ömər Faiq Nemanzadə
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yeni
əxlaq, zəh mət   keş   lə rin azadlıq və tərəqqisinə
xidmət edən mənəviyyat uğrunda mübarizənin
ön sıra la   rında get  miş dir. O, yeni əxlaq və mə-
nəviyyat uğrunda mübarizənin ça riz mə, bəy,
xan, mül kə dar və Şura hö  ku mə tin  də münasi-
bətlərə qarşı mübarizənin mü  hüm tər kib his -
səsi he sab edir və ay dın gö rür dü  ki, zəhmətkeş
kütlələri öz azad    lığı uğ run da mü ba  ri zə yə ha-
zırlamaq üçün yal nız möv cud ictimai mü na si -
bət lə ri deyil, həm də bu mü na  sibətlərin
doğurduğu mənə vi poz ğun lu ğu, hər cür zülmə,
haq   sızlığa bə raət qa zan dı ran uydurma dini xu-
ra fat çılığı ifşa et mək, ya ra  maz əx la qın insan
şəxsiy yə  ti ni, şərəf və lə yaqətini amansız ca sı -
na tapdalan dı ğı nı açıb gös  tər   məkdən ibarət ol -
ma  lıdır. Ömər Faiq Nemanzadə vurğulayır ki,
əx laq insanlarda aciz lik, mü  ti   l ik, köləlik psi -
xo  logiyası, ictimai əda  lət  sizliyə və zülmə döz -
mək əhvali-ru hiy yə si de yil, xal   qın azad  lı ğı,
vətənin tərəq qi si və səadəti işinə xid mət edən
nə cib si fət  lər aşıla ma lıdır. Əx    laq in sa nı yük-
səltməli, onun həyati tələbatına, əsil in sa ni
zöv qünə uyğun ol ma lı  dır.

Ömər Faiq Nemanzadə xurafatı, mövhu-
matı, mis tik əqi   də ləri tən qid etməklə yanaşı,
ayrı-ay rı nüfuzlu, an caq yalançı din xadimlə -
ri  ni, avam ca ma atın mü qəddəs sandığı axund,
şeyx və se yid lə rin də rəzil və iyrənc si    ma sı nı
açıb gös tə rir. 

Mövhumatçılığa daha çox meylli olan və
“Molla Nəsrəddin” jurnalını baykot etməyə
çalışanlardan biri də Tif lis mol   lası Mir Bağır
Mirheydərzadə olmuşdur. Mir Ba ğır və onun
dostları mistik inanclardan, çadradan yazan,
qadına hüquq və təhsil ve ril   mə sini tə  ləb edən
“Molla Nəs  rəddin”i “müqəddəs quranın,
gözəl şəriətin” düş  mə   ni ad lan dı rır  dı lar. On   lar
jur nalın nəş    rini dayandırmaq, bu mümkün ol-
madığı təq   dirdə isə onu əqi də və məs    lə kin dən
dön dər    mək üçün müxtəlif vasitələrdən is ti fa -
də edirdilər. Lakin bay   kot jur  nalın əmək  daş -
la rını va  himəyə salmır, onları öz
möv  qe lərindən döndərə bil  mir di. Çün ki

“Molla Nəsrəddin” mü  barizədə tək deyil di.
Şeytanbazarlıların içə ri sin  də ki sağ lam qüvvə-
lər, bütöv lük də Tif lis ədəbi mühiti jur  nalın
mövqeyində daya nır, Mir ba ğır la  ra qarşı
müba ri zə apa rır dılar. S.Ağa ma lı oğlu, F.Kö-
çərli, E.Sultanov, H.Mi  na  sazov, Ö.F.Neman-
zadə və baş   qa la rı müba hi    sələrdə iştirak edir,
məqalə və mək    tubları ilə jur na lın əleyhdarla-
rına zər bə en dirirdilər.

1907-ci il mayın 23-də Mir Bağır Tiflis
məscidində öz dostlarının köməyi ilə “Molla
Nəsrəddin”i baykot etmək üçün izdihamlı yı-
ğıncaq keçirməyi qərara alır. La kin sə      nət və
maarif adamları yığıncağı açıq müzakirəyə çe-
virirlər. Məscid də top la şan   lar “Molla Nəsrəd-
din”in qaldırdığı “Azərbaycan qadınının
şəriətə görə ça drasız gəz  mə yə və təh      sil al-
mağa hüququ varmı” – problemini müzakirə
edirlər.

Əvvəlcə çıxış edən Mir Bağır “Molla Nəs-
rəddin” jurnalının qadın azadlığı mə   sə  lə   sinə
münasibətini pisləyir, mollanəsrəddinçiləri şə-
riəti, quranı saxtalaş dır maq   da it ti  ham edir.
Din başçısı müzakirə iştirakçılarını inandır-
mağa çalışır ki, qu ran   la çadra əkiz   dir, qa dı  nı
örtüksüz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.
Quran çadranı qa  dının bə zə yi, in ci si he sab
edir [“Zaqav qaz ye” qəzeti, 1907, 22 may].

Maarifpərvərlərin, jurnal əməkdaşlarının
adından danışmaq istəyən Ömər Faiq Ne   man   -
za   dəyə Mir Bağır minbərdən çıxış etməyə
icazə vermək istəmir, lakin xal qın tə   ləb və tə -
ki  di mollanın iradəsini qırır, onun minbərini
mollanəsrəddinçinin xi ta bət kür   süsünə çe vi rir.

Müzakirə Mir Bağırın gözlədiyi nəticəni
vermir; Ö.F.Nemanzadənin çıxışı “mü səl   -
manları hərəkətə gətirir”, onlara “böyük təsir
bağışlayır” (“Zaqavqazye” qə ze  ti, 1907, 26
may). Müzakirədə məğlub olan, Ö.F.Neman-
zadənin dəlilləri qar şı sın da diz çö  kən Mir Ba   -
ğır bir neçə gün sonra, mayın 29-da
H.Minasazovun “Müzakirə” mə  qa lə  si nə –
“Za qav  qaz  ye” qəzetinə cavab yazmalı olur.
Molla bu ca va  bın da “Molla Nəs   rəd  din”ə “gü -
zəş tə get    məyə”, mövqeyini “yumşaltmağa”,
məs  cid  də ki çıxışının, on   dan əv   vəl  ki fəa liy -
yəti nin üzə rinə pərdə çəkməyə məcbur ol muş,
özü nü xeyirxah və sə mi mi adam kimi qə  ləmə
ver  mə yə çalışmışdır. Həm də mol  la ri ya karlıq
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edərək mə  sələni be lə qə ləmə ver mə  yə ça lı şır
ki, guya məsciddəki yı  ğıncağı “Molla Nəsrəd -
din” əmək daş  la rı nı qır mağa top  laşan mü səl -
man ların qar şı sını almaq məqsədi ilə
ke çir  mişdir. Molla Mir Bağır, eyni za manda
hiy lə gə rliklə “Molla Nəsrəddin”i “təkzib yaz -
mağa... və ya səh vinə görə oxucu lar  dan üzr
is tə mə yə” çağırırdı. Bu kimi baş ve rən xo  şa -
gəl məz ha di sə lərə sonralar Neman za də ye ni -
dən mü nasibət bildirərək yazırdı ki,
möv hu mat çılığın tüğ  yan et məsinə “yalnız sul -
tan lar, çar lar, şahlar, xanlar, bəylər, ru ha nilər,
dövlətlilər, məd rə sələr, məscidlər, kil sələr, tə-
kiyələr de yil, çox heyif ki, bir çox ədib və şa-
irlər də, elm ocağı olan mək təblər də kömək
etdi” [“Yeni məktəb” jurnalı, 1926, №3].

Hadisələrin gedişi mütərəqqi adamlardan
fikirlərini açıq söyləməyi tələb edir   di. Bir qə -
dər sonra müzakirənin mütərəqqi cəbhəsinə
ilk dəfə otuz iki tiflisli qa   dın səs ver di. On   la -
rın “Zaqavqazye” qəzetinə yazdıqları məktub
öz siyasi kəs kin  liyi, tər bi  yəvi əhə miy yə  ti ilə
başqa məqalələrdən fərqlənirdi. Müəlliflər
təkcə öz ad la rın dan de yil, əsr lərlə zülm al  tın -
da inləyən Şərq qadınları adından danı şır dı lar.
On lar inam  la bil   di rir di lər ki, “Molla Nəs -
rəddin”ə, onun müdafiə etdiyi qadın la  rın ar zu
və ideal  la rı na heç bir qüvvə mane ola bil   -
məyəcəkdir. Çünki qadınları ar tıq təkcə
“Molla Nəs rəd din” de yil, bütöv lük də Tiflis
ədə    bi mühiti, yeni fikirli tə rəq  qi pər vər rus,
gür cü zi ya lı la rı mü da fiə edirlər. Bu na görə də,
hə    min qadınlar cə ha   lət dünyasının tör-tö kün -
tü lərinə “yo lu muz dan çəkilin” – deyirdilər
[“Zaqav qaz ye” qəzeti, 1907, 22 may].

Ömər Faiq Nemanzadə bəşəriyyətin əfən-
disi sayılan Məhəmməd Pey  ğəmbərin bu kə-
lamını əsas götürərək ya  zırdı ki, hər yanda
olduğu kimi, Şəkidə də qadının hüququ yox
idi. Qadınlar ki şi lə rin tam mə nası ilə əsi ri və
qulu idilər. Həqiqət belə olduğu halda islam
məm lə kət lə ri nin hər ye rində söyləyib eşidil-
diyi kimi, bura əfəndiləri də “İslam şəriətində
qa dın la ra bö yük haqq və ixtiyar ve ril miş”
deyib dururlardı. Hal bu ki, bunlar üçün nə bir
mək təb, nə də bir cəmiyyət vardı. Qa dın  ların
həyatları ancaq yüksək divarlarla çev  rələnmiş
hə yət  lər içərisində keçirdi. Mey dan çalarda,
bağlarda, küçələrdə, hətta məs  cidlərdə də be -

l ə gö rünməzlərdi. Şirin bir söz ol  maq üzrə
“Cən nət qadınların ayaq ları altındadır” bu yu   -
ran şəriətmədar, döyülüb-söyül dü   yün dən ötrü
ərindən bo şan maq istəyən qadına şə  ri rüs xət
verməməklə onu və onun cən  nə tini əri nin
ayaq ları al tına, cəhənnəmin di bi  nə bu -
raxdığını ya öküzlüyündən heç an la  mırdı və
ya bi lə-bilə iki üzlülük, şeytanlıq edir di. Bu
halda, hankı cənnət qadınların ayaq  ları al tın -
dadır bil mi rəm. Sözün doğ ru su nu söy lə mək
lazım gəlirsə indiki həyatda bü tün hu ri qıl-
manlar ilə bərabər cənnət ki şilərin, cə hənnəm
də qadınların ayaqları al tın da dır de yərək ya -
zır dı: “Dinin guya qa  dınlar əley hi nə söylədiyi,
qadınların indiyə qə dər olan hal ları gös  tə  r irdi
ki, bu ki mi yıldızlı cüm lə lər, onları yuxuladan
lay-lay dan başqa bir şey de yil di. Bu kimi lay -
la lar bir deyil, on de yil, istərsə yüzlərcə ol sun,
madam ki, o laylaları de   yənlərin öz lə ri o kimi
laylalara uşaq casına alışmış, on ları bir din
əmri, bir ənənə, bir adət”, bir üsul sanmış,
bunların də yişdirilməsi, ara dan çıxarılması
çox çətin. Bun la rın də yiş   di ril məsi isə, ancaq
bunları ya radan be yinlərin dəyişdirilməsinə
bağlı. Bu na görə de mək olar ki, qadınlar on-
lara qar şı edi lən zülmləri, onların başına gəti-
rilən bə laları dini bir mü qəd də mat (alın yazısı
– H.H.) hesab etdikcə çəkdikləri əzab və əziy -
yətlər dən heç vaxt qur  tula bilməzlər. Və bu
qurtuluşu da özgələrdən – kişilərdən yox,
ancaq öz lə rin dən göz  lə  məlidirlər. Bu da an -
caq ictimai bir inqilab və ümumi ma arif sayə-
sində ola bi lər... Qa dın lar əl-əyaq larını
bağ layıb özlərini satlıq bir mal və mə tah mən-
ziləsinə en di rən bu ki mi hökm  ləri, din və
möv humat zən cirlərini qırıb xi las ol ma larını
öz gə lər dən yox, yal nız öz lə rindən göz lə mə -
lidirlər” [1, s.417].

Qeyd etdiyimiz kimi, Ömər Faiq Neman-
zadə xurafatçılıqdan yaxa qurtarmağın yolunu
elmdə, təhsildə, xalqın savadlanmasında gö-
rürdü. Elmdən, təhsildən, xalqın savadlanma-
sından danı şar kən isə mək    təbə böyük
əhəmiyyət verirdi. Xalqın savadlanması üçün
dünyəvi məktəb lə ri, əsil mə   nada həqiqi elm
verən məktəblərin sayını artırmaq lazım idi.
Ömər Faiq yeni mək   təb ləri köh   nə molla mək-
təbləri ilə müqayisə edir və həmçinin, yeni
tipdə açıl mış mək  təblərə üs  tün lük verirdi.

Həsən Hüseynov

Ömər Faiq Nemanzadə yaradıcılığında mənəvi keyfiyyətlərin təbliği
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Çünki burada dünyəvi dərslər tədris edilir. Pe -
da qoji təh sil almış, sa vadlı müəl lim  lər dərs
verir. Biz bu münasibətlə Ö.F.Ne man za dənin
“Dərd mənd” im za sı ilə yazdığı “Qız məktəbi”
felyetonunda oxuyu ruq: “Biz müsəl ma na
fərz  dir, nəinki oğ lan məktəbi, xeyir, bizlərə
vacibdir ünas (qız mək təbi), çünki bi zim ba -
la  larımızın tər biyəsi anaların əlindədir... Bun-
lar hamısı biş sözlərdir... Bizim ar vadlara nə
olub, ar vad  ların nəyinə la zım dır oxu maq?..
Bəli, bir Kə nan kimi də la məz həb xanım gəti -
rin, bu da qızları yoldan-din dən çı xartsın. Kə -
nan əgər müəllimdir, ni yə küsuf-xüsuf ya
səh viyyat və ya təharətdən bir şey uşaq lara
öyrətmir? A molla da  yı, bizim ba şı mıza lap
daş düşüb. Kənan öyrədib ki, dün   ya neçə qi-
tədir, filan də niz, filan şəhər nə rə də dir?. Nə
bilim, keçmiş padşahlar nə iş gö  rüb... in sana
nə la zım dı... Belə-belə gic söz lər...” [2]]. Yu-
xarıda qeyd etdik ki, Ne man za də möv hu mat -
çılığın tüğ  yan et məsinə çox heyif ki, bir çox
ədib və şairlər də, elm ocağı olan mək təblər

də kömək etdi” – deyirdi. Ö.F.Nemanzadə xal-
qın tərəqqisini müəllimlərin fəa liy   yə  tində gö -
rürdü. “Şərqi-rus”, “İrşad”, “Tərəqqi”,
“İqbal”, “Yeni iq  bal”, “Qar daş kö mə  yi” və
baş  qa mətbuat orqanlarında “Ömər Faiq”
“Ö.F.Neman za  də”, “Dərd      li”, “Ümid var”,
“Ümid”, “Naməyus”; “Molla Nəsrəddin” jur-
nalında isə “Mo      zalan”, “Lağ  lağı”, “Mol  la
Nəs  rəddin”, “Molla Qulu”, “Məşrutəçi”,
“Mömün”, “Kö   tək çi” və s. imzalar ilə, bə zən
də im za sız çıxış edərək mü əl  limləri ömrünü
xalq yolunda, zəh mət  keş bala la rı nın təlim və
tər bi yə si uğ run da fəa liy  yət gös tər  məyə sərf
etmiş peda qoq  lar kimi (Yan Amos Komenski,
Tomas Mor, Con Belleres, J.J.Russo, H.Pes-
talossi və b.) hə rə kət etməyə ça ğı rır dı.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan-Yaponiya ədəbi əlaqələrinin
inkişafına diqqət yetirilmiş, poeziya və nəsrimizdə Yaponiya möv-
zusunun işlənmə arealına toxunulmuş, bu sahədə yazıb-yaradan
Azərbaycan müəlliflərinin yaradıcılığına nəzər salınmışdır. Həmçinin
bu sahədə dəyərli və sanballı tədqiqat əsəri kimi elmi ədəbiyyat-
şünaslığımızda yer alan tədqiqatçı Rza Talıbovun “Azərbaycan –
Yaponiya əməkdaşlığı” kitabında yer alan ədəbi məsələlərə nəzər
salınmış, Nəbi Xəzri, Fikrət Qoca, Əli Kərim kimi şairlərimizin
yaradıcılığında yer alan Yaponiya mövzusu araşdırılmışdır. Məqalədə
Azərbaycanpoeziya və nəsrində, habeləmüasir Azərbaycan ədə-
biyyatşünaslığında Yaponiya mövzusununyeri və əhəmiyyəti,
işlənmə dərəcəsi və arealı dəyərləndirilir, bir sıra ümumiləşdirmələr
aparılır. 

Japanese themes in Azerbaijani poetry and prose

Abstract. The article pays attention to the development of Azer-
baijani-Japanese literary ties, touches on the area of development
of the theme of Japan in our poetry and prose, examines the
creativity of Azerbaijani authors writing in this field. Literary
issues were considered in the book "Azerbaijani-Japanese coope-
ration" by researcher Rza Talibov, which is considered a valuable
and significant research work in our scientific literary studies, and
the theme of Japan in the works of such poets as Nabi Khazri,
Fikret Goja, Ali Karim was also studied. The article defines the
place and significance of the Japanese theme in Azerbaijani poetry
and prose, as well as in modern Azerbaijani literary studies, the
degree and area of its development, makes a number of generali-
zations and conclusions.

Японская тематика в Азербайджанской поэзии
и прозе

Aннотация. В статье уделено внимание развитию азербай-
джано-японских литературных связей, затронут ареал разра-
ботки темы Японии в нашей поэзии и прозе, рассмотрено
творчество азербайджанских авторов, пишущих в этой области.
Были рассмотрены литературные вопросы в книге «Азербай-
джано-японское сотрудничество» исследователя Рзы Талыбова,
считающейся в нашем научном литературоведении как ценным
и значимым исследовательским трудом,также исследована
тема Японии в творчестве таких поэтов, как Наби Хазри,
Фикрет Годжа, Али Карим. В статье определяются место и
значение японской темы в азербайджанской поэзии и прозе, а
также в современном азербайджанском литературоведении,
степень и ареал ее разработки, делается ряд обобщений и за-
ключений.
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Uzaq Şərqin əsrarəngiz diyarı, elmin, tex-
nikanın ən yüksək səviyyədə tərəqqi etdiyi,
öz qədim ənənələrinə bu gün də bağlı olan Ya-
poniya haqqında yazmaq, onu tanıtmaq vacib
olduğu qədər də maraqlıdır. Gündoğar ölkə
ilə bağlı araşdırmalar, səfərnamələr bütün dövr-
lərdə mövcud olmuş, şair və yazıçılarımız öz
əsərlərində daim yapon mövzusuna toxunmuşlar. 

Azərbaycan–Yaponiya əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi baxımından ərsəyə gəlmiş ən mü-
hüm mənbə Rza Talıbovun müəllifi olduğu
“Azərbaycan – Yaponiya əməkdaşlığı” kitabıdır.
Bu kitabda öz əksini tapmiş bütün materiallar
məhz Azərbaycan ilə Yaponiya arasında qu-
rulmuş bütün sahələrdə olan əməkdaşlığa həsr
olunmuşdur. Kitabda yer alan bir bölmə də
”Azərbaycan – Yaponiya ədəbi əlaqələri” ad-
lanır. Kitabda qeyd olunur: “Azərbaycan –
Yaponiya əlaqələrinin xüsusi bir sahəsini ədəbi
əlaqələr təşkil edir. Azərbaycan ədəbiyyatında
XX əsr boyu Yaponiya mövzusu əksər hallarda
Xirosima və Naqasaki faciələrinin yad edilməsi
və mənalandırılması ilə bağlı olmuşdur. Bu
mövzuya əsasən şairlər müraciət etmişlər.
Azərbaycan poeziyasında Xirosima və Naqasaki
motivindən müharibə əleyhinə çağırış və sülhə
dəvət kimi istifadə olunmuşdur. Bununla belə,
Azərbaycanın xalq şairləri Rəsul Rza və Nəbi
Xəzrinin yaradıcılığında Yaponiya mövzusu
fərqli mətləbləri də əhatə etmişdir” [1, s.14]”.
Keçmiş Sovetlər birliyində Rəsul Rza, Nəbi
Xəzri, Fikrət Qoca kimi görkəmli şairlərimiz
Yaponiyada olmuş, bu Gündoğar ölkə ilə bağlı
təəssüratlarını nəzmə çəkərək onu Azərbaycan
oxucusuna çatdırmışlar.

Xalq şairi Nəbi Xəzri 1974-cü ildə Yapo-
niyaya səfər edərək öz yaradıcılığında bu
səfərlə bağlı təəssüratlarını qələmə almışdır.
“Şəhidlər və şahidlər” poemasında Xirosima
qurbanlarının fəlakəti təsvir olunmuşdur. Poe-
manın “8-15 dəqiqə” adlanan hissədə oxuyuruq: 

Baxın, səkkiz-on beş... 
Baxın insanlar
Sükutla dayanın bu dəqiqədə.
Yatsanız yuxudan qalxın, insanlar,
Diksinin, oyanın bu dəqiqədə. 
Üzü tutulmasın günlərin, ayın,
Bəşər məni ansın bu dəqiqədə.
Amandır, insanlar,

Bir də qoymayın,
Saatlar dayansın bu dəqiqədə.
“Şəhidlər və şahidlər” poemasının epilo-

qunda səsləndirilən yekun qənaət əsər boyu
izlənən əsas qayənin  - müharibələrə bir daha
yol verilməməsi motivinin aşılaya biləcəyi
ana xətti tamamlayır. Bu məqamda şairin səsi
qüvvətli bir orkest kimi ucalır” [1, s.26-27]. 

Xalq şairi Nəbi Xəzrinin “Əlvida. Yaponiya”
şeiri də yapon xalqına olan doğma münasibəti
özündə əks etdirmişdir. Ümumiyyətlə, müəllifin
“Yaponiya dəftərindən” olan şeirlər silsiləsi
Azərbaycan-Yaponiya əlaqələrinin daha da
inkişaf etdirilməsi baxımından qiymətli mən-
bədir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xalq şairi Fikrət
Qocanın “Xirosima”, Əli Kərimin “Xirosimada
məktəbsiz uşaq” şeirləri də Yaponiya mövzu-
sunda qələmə alınmışdır. Fikrət Qoca yazır: 

Partlayiş!
Deyirlər
XX əsrin
Səbri partlamış!
Yanır kirpiklərdə yaş.
Yanır arzu, murad, təlaş.
Ömrün yoludur yanan qarşımızda.

Bu şeirdən Xirosimada baş vermiş dəhşət
açıq – aydın hiss olunur. 

Əli Kərimin şeirində isə məktəbə gedə bil-
məyən qızın iztirabları, nisgili ifadə olunur. 

...Nə danışar, nə dinər,

...Gah da ümidsizliyin,
Qəmin təkinə yenər.
Ona dərman verərlər,
Dərman xəstələnər.
Sənin loğmanın ollam,
Mənim məktəbsiz balam [1, s.126].
Yuxarıda qeyd olunanlardan da aydın görünür

ki, Azərbaycan – Yaponiya ədəbi əlıaqələri
geniş imkanları özündə əks etdirən əhəmiyyətli
bir məsələdir və bu barədə bütov elmi-tədqiqat
işi yazmaq məqsədəuyğundur. Rza Talıbov bu
haqda yazır: “Azərbaycan ədəbiyyatında yapon
mövzusu ilə yanaşı, yapon bədii fikrində Azər-
baycan mövzusuna müraciət məsələsi də araş-
dırılıb öyrənilməlidir. Yapon ədəbiyyatından
Azərbaycan dilinə, yaxud əksinə, Azərbaycan
ədəbiyyatından yapon dilinə edilmiş tərcümə
əsərləri də ölkələrarası ədəbi əlaqələrin xüsusi
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bir istiqaməti kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir”
[1, s. 30-31]. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra
isə ölkıəmiz ilə Yaponiya arasında bütün sa-
hələrdə six əməkdaşlıq yaranmış, hər iki ölkə
arasında müxtəlif istiqamətlərdə mübadilə
prosesi təşəkkül tapmışdır. 

Tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü Şahin Fazil Yaponi-
yanın Senday şəhərindəki Tohoku Universi-
tetinə dəvət olunmuş, burada mühazirələr oxu-
muşdur. Şahin Fazil Yaponiyaya enişini belə
təsvir edir: “Curcur dağları! Tatar boğazı! Nə-
hayət, Sakit Okeanın içərisində mövcud olan
qırx minədək böyük-kiçik adadan ibarət Ya-
poniya və onun paytaxtı Tokio. Artıq şəhərin
Narita aeroportunu görürəm… Moskvanın
“Şeremetyevo”sunda göyə qalxan nəhəng
dəmir quş Yaponiyanın “Narita”sında yerə
endi. Özümüz də artıq yerdəyik. Saatın əqrəbləri
10.45-i göstərir. 

Gündoğar ölkədəyəm, üstümə gün doğmuş dur.
Bir səda gəldi qeybdən mənə
Şahin-quşdur” [5, s.58-59].  
Ümumiyyətlə, kitabla tanış olduqca Şahin

Fazilin Yaponiya təbiətinin nə qədər vurğunu
olduğunun bir daha şahidi oluruq. Onun xü-
susliə Tokioya,  bütövlükdə yapon təbiətinə
vurğunluğu aşağıdakı misralardan açıq-aydın
görünür: “Mən ki, hələlik Tokionun üstün-
lüklərini görürəm. Tokionun təzadlarını və
xroniki yaralarını görmək üçünsə burada ya-
şamaq lazımdır: Bir gün, bir ay, bir il? Yox.
Kifayət etməz. Tokioda illərlə yaşamaq la-
zımdır” [5, s.61]. Tokionu mədh etdikdən
sonar Şahin Fazil Yaponiya təbiətinə, xüsusilə
sakura ağacına münasibətini belə ifadə edir:
“Şaiq (Şaiq Cəfərzadə-Tohoku Universitetində
təhsil alan azərbaycanlı magistrant – X. M. )
mənə gül açmış bir ağac göstərdi. 

- Sakuradır.
Sahin Fazil ümumiyyətlə, yaponların təbiət

vurğunu olduğunu bilir və bu vurğunuluğu,
onların təbiətin, gül-çiçəklərin gözəlliklərinə
olan aludəliyini nəzərə alaraq Yaponiyanı
böyük bir güldana bənzədir: “Gülsevərdir ya-
ponlar.Yol boyunca həmişəyaşıl sərv, şam,
küknar ağacları. Mən Yaponiyanı dünyanın
böyük bir güldanı kimi nəzərimdə canlandırdım

və bir bayatı yarandı: 
Qoynunda şəlalə - min,
Qucağında lalə - min 
Yaponiya ölkəsi
Güldanıymış aləmin [5, s.102]

Matsuşima şəhəri, 22 fevral
Şahin Fazil eyni zamanda “Yaponiya sə-

fərnaməsi” kitabında ümumilikdə yapon ədə-
biyyatı məsələlərinə də toxunur, həmçinin ya-
pon haykularından söhbət açır. 

Professor Şahin Fazil müəllifi olduğu “Ya-
poniya səfərnaməsi” kitabında ümumən yapon
ədəbi–mədəni həyatınınm müfəssəl tarixini
əks etdirmiş, yapon məbədləri, samuraylar,
kamikadzelər haqqında dolğun informasiya
təqdim etmişdir. Ümumiyyətlə, kitab yapon
tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini öy-
rənmək baxımından mükəmməl mənbədir
Şahin Fazil həmçinin yapon dili ilə də bağlı
bəzi məsələlərə toxunmuşdur. O, yapon yazı
sisteminə belə aydınlıq gətirir: “İki yapon
əlifbası var. Hiraqana və katakana. Hiraqana
qədimdən mövcud olan yapon sözlərini, ka-
takana isə alınma sözləri ifadə edir. Bunlardan
başqa “kanei” adlanan ieroqliflər də var. İe-
roqliflər VI əsrdə Koreya vasitəsilə Çindən
gəlib çıxıb Yaponiyaya. Bu ölkədə gərək ən
azı 2000 ieroqlif  biləsən ki, gündə çıxan
qəzet və jurnalları oxuyasan, kitablardan
istifadə edəsən” [5, s.181]. 

Ümumiyyətlə, kitabda Yaponiya ilə bağlı
bütün məlumatlar informasiyalılıq baxımından
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və oxucularda
Gündoğar ölkəyə qarşı böyük maraq oyadır.  

Hələ iyirminci yüzilliyin əvvəllərindən baş-
layaraq yapon kəlməsinə ölkəmizin müxtəlif
sanballı mətbuat orqanlarında rast gəlinmiş,
ziyalılarımız, yazıçı və jurnalistlərimiz, yapon
ədəbiyyatına, ümumən Yaponiyaya öz məqalə
və felyetonlarında müraciət etmişlər. Bunun
ilk rüşeymlərini əsası 1906 – cı ildə qoyulmuş,
Azərbaycan satirik məktəbinin görkəmli nü-
mayəndəsi Cəlil Məmmədquluzadənin rəh-
bərliyi ilə nəşr olunan “Molla Nəsrəddin” jur-
nalında görürük. Məsələn, jurnalda Yaponiya
kəlməsinə aşağıdakı tərzdə rast gəlirik:“İran
təqvimindən alınan və jurnalda verilən məlumat
da çox maraqlıdır. Həmin məlumatda, məsələn,
deyilir: Bu il həmişəki kimi çox toz olacaqdır.

Xumar Məmmədova 
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Hərgah yağış yağsa, yerdən nəbatat çox gö-
yərəcək. .. İran tərəqqi edəcək, Yaponiya tə-
nəzzül... Ulduzların vəziyyəti üləmalar üçün
saatın xoş olduğunu  xəbər verir. Üləmalar
“İrşad” qəzetini və “Molla Nəsrəddin” jurnalını
lənətləyəcək və bütün yeni elmlərin hamısını
boykot edəcəkdir” [4, s.23]. Jurnaldan gətirilmiş
bu sitatda incə bir yumorun şahidi oluruq.
Yəni qütbun bir tərəfində İran, digər tərəfində
isə  Yaponiya durur. Yaponiya müəllifin nə-
zərində yüksək inkişaf səviyyəsinə malik olan
bir ölkə kimi təsvir edilir. Məhz başqa ölkə
ilə deyil, Yaponiya ilə aparılıan müqayisə hələ
iyirminci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan
ziyalılarının Yaponiya ilə bağlı müsbət və
eyni zamanda yüksək səviyyəli fikirlərinin
şahidi oluruq. Jurnalın “Xeyirxahlıq” adlanan
məqaləsində oxuyuruq. “Əgər buyursanız ki,
seminariyada müsəlman şagirdlərinnə şəriət
dərsi verib onları müsəlmançılıqda saxlamaq
qəsdi ilə bu riyazəti qəbul eliyirsiniz – bu da
ağıla gəlməyən işdir, çünki sizə yaxşı məlumdur
ki, şagirdlər sizin şəriət dərsinizi oxuyub qur-
tarandan sonra ömürlərində nə bir rükət namaz
qılırlar, nə bir gün oruc tuturlar, nə bir –
birləri ilə bir kəlmə müsəlmanca danışırlar və
zahirən müsəlmana o qədər oxşuyurlar, necə
ki, mən Yaponiya imperatoruna oxşuyuram”
[4, s.43]. Jurnaldan gətirilmiş sitata diqqət et-
dikdə,  yenə də çox incə bir işarənin şahidi
oluruq. Müqayisə o qədər düşündürücü və
yerli – yerində verilmişdir ki, oxucu cümlələrə
nəzər saldıqda həm kinayə, həm də dərin mə-
naaltı ifadəni hiss edir. Burada yenə də Yapo-
niyadakı inkişaf diqqətə çatdırılır və “Yaponiya
imperatoru” ifadəsi ilə keçən əsrin əvvəllə-
rindəki təhsil müqayisə edilir. Bir daha təsdiq
edilir ki, deməli Yaponiya hələ keçən əsrin
əvvəllərində  dünyada elmin, təhsilin yüksək
səviyyədə inkişaf etdiyi dövlət olmuşdur. Bu
da Azərbaycan ziyalılarının nəzərindən qaç-
mamış, təhsilin səviyyəsini hər hansı bir
Avropa dövləti ilə deyil, məhz uzaq Şərqdə
yerləşən Yaponiya ilə müqayisə etmişlər.   

Yaradıcılığında Yaponiya ilə bağlı məsələlərə
toxunan ziyalılarımızdan biri də Azərbaycan
Demokratik Respublikasının qurucusu Məm-
məd Əmin Rəsulzadə olmuşdur. Şirməmməd
Hüseynovun müəllifi olduğu üç cildlik “Məm-

məd Əmin Rəsulzadə” adlı kitabda Yaponiya
ilə bağlı bəzi məsələlər də öz əksini tapmişdir.
Onun “Məmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri,
1909 - 1914” adlı kitabının ikinci cildində
“Yapon və rus” adlı məqalə diqqəti cəlb edir.
Məqalədə rus-yapon müharibəsinin labüdlü-
yündən söhbət açılır və baş verəcək mühari-
bənin ağır fəsadları diqqətə çatdırılır. Ancaq
eyni zamanda yaponların qorxmazlığı, onların
mübariz ruhu da təsvir edilir. Həm də bu mü-
barizlik Məmməd Əmin Rəsulzadənin yaşadığı
dövrlə əlaqələndirilir. O yazır: “Biz izləyirik
ki, görəsən  mövcud beynəlxalq vəziyyəti
yaxşı bilən Rusiya və Avropa qəzetləri nə de-
yəcəklər, nə təsəvvürlər irəli sürəcəklər? Fəqət
bunu bilmək lazımdır ki, bir adamın rus –
yapon məsələsi haqqında sözlərinə görə işdən
çıxarılmas, günahının ağır – yüngül və ya bə-
rabər olub – olmaması tarazlaşdırılmış bir tə-
rəzidən asılıdır. Farslarda bir məsəl var,
deyərlər: “od olmayan yerdən tüstü çıxmaz”.
Bəli, tüstü olan şey Yaponiyanın hazırlıq gör-
məsidir. Yayılan xəbərlərlə təsbit olunmuşdur
ki, Yaponiya ciddi hazırlıq görür. Artıq yəqin
hücum etmək fikrindədir” [3, s.33]. Deyilən-
lərdən məlum olur ki, keçən əsrin əvvvəllərində,
yəni,  hələ iyirminci yüzillikdə Azərbaycan
ziyalılarının yüksək sivilizasiyalı bir dövlət
kimi Yaponiyaya böyük marağı olmuş, onun
ictimai – siyasi həyatı ilə yaxından maraqlanmış
və dövri mətbuatda tez-tez Gündoğar ölkə ilə
bağlı məlumatlar dərc etdirmişlər. Təsadüfi
deyil ki, ziyalılarımız, ədəbiyyatşünaslarımız
bu ölkə haqqında həmişə yüksək fikirdə olmuş,
yapon tarixi, həyatı, mədəniyyətinə həmişə
yüksək ehtiram və maraqla yanaşmışlar. 

“Çindonun alınması” adlı digər məqalədə
Məmməd Əmin Rəsulzadə Yaponiyadan belə
bəhs edir: “Çindonun yapon əlinə keçməsi
başqa bir nöqteyi – nəzərindən dəxi mütaliə
oluna bilər: Amerika mənafei nöqteyi-nəzərdən:
məlum olduğu üzrə Amerika ilə Yaponiya
arasında bir rəqabət vardır. Almanların Çində
icrai – nüfuz elədiklərini (özlərinin mühüm
bir ticarət rəqibi olduqları üçün) amerikalılar
sevməsələr də hər halda daha qorxunc bir rə-
qiblərinin (yəni Yaponiyanın) dəxi oraya sahib
olmasını arzu etməzlər” [2, s.417]. Məqalədə
Yaponiyaya müraciət olunması bu ölkəyə olan
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diqqət və marağı bir daha təsdiqləyir. 
Şirməmməd Hüseynovun “Məmməd Əmin

Rəsulzadə, 1915 – 1916” kitabının üçüncü
cildində də Yaponiya ilə bağlı bəzi məsələlərə
toxunulmuş, hətta məqalələrdən biri, “Yaponiya
məsələsi” adlandırılmışdır. 

Ümumiyyətlə, Yaponiya ilə bağlı iyirminci
yüzilliyin əvvəllərində görkəmli Azərbaycan
musiqişünası və bəstəkarı  Üzeyir Hacıbəylinin
də bir sıra məqalələri dərc olunmuşdur. Bunlar
“Yaponiyanın tarixi”, “Yaponiya və islam”
adlanır. 

Qeyd edək ki, akademik İsa Həbibbəylinin
rəhbərliyi altında araşdırma aparan Orhan
Aras özünün “Məhəmməd Əsəd bəyin publi-
sistikası” adlı monoqrafiyasında bəzi məqam-
larda yapon ədəbiyyatı ilə bağlı məsələlərə
də toxunmuşdur. Onun faktlara istinadən bil-
dirdiyinə görə 1928-ci ilin 2 noyabrında dərc
olunan mətbu orqanlardan birində  Əsəd bəyin
yapon ədəbiyyatı ilə bağlı məqaləsi dərc olun-
muşdur. Məqalə görkəmli yapon şairi Takizava
Kay Kyokutayın 80-ci ildönümünə həsr edil-
mişdir. Orhan Aras məqalədən gətirdiyi sitatı
olduğu kimi təqdim edirik: “Təəssüf ki, yapon
ədəbiyyatı dünyada Çin, hind, Misir ədəbiyyatı
qədər tanınmamışdır. Hətta yapon ədəbiyyatı
Albert Ehrenşteynin (ekspressionist  şeirlər

yazan alman şairi – X.M.) də dediyi kimi Av-
ropada Cağatay ədəbiyyatı qədər belə tanınmır”
[6, s.8]. Halbuki yapon ədəbiyyatı Uzaq Şərqin
adət-ənənələri və həyat tərzini öyrənmək ba-
xımından çox əhəmiyyətlidir. 

Ümumiyyətlə,  Azərbaycan ədəbiyyatında
Yaponiya mövzusunun işlənməsinə ehtiyac
var və bu sahədə elmi ədəbiyyatşünaslıqda
lazımi addımların atılması zəruridir.    
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Annotasiya. Məqalə müasir ingilis dilində frazeoloji vahidlərin spesifik xü-
susiyyətlərinin, bu vahidlərin mahiyyətinin və frazeoloji vahidlərin azərbaycan
dilinə tərcüməsi üsullarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Frazeoloji vahidlər
xalqın həyat tərzinin, peşə və sənətlərinin, mifik əfsanələrin, dini və mücərrəd
ideyaların, adət-ənənələrin, həmçinin mental dünyagörüşün təsiri altında for-
malaşmış və formalaşır ki, bu da müxtəlif sosial-tarixi şəraitdə və müxtəlif
səbəblər əsasında yaranır. İngilis frazeoloji vahidlərinin əsas mənbələri bədii,
mifik əfsanələrdir. Zənginliyinə və müxtəlifliyinə görə ingilis frazeoloji vahidləri
digər dillərin frazeoloji vahidlərindən fərqlənir. Bu frazeoloji vahidlərin digər
dillərə tərcüməsi əsas və çətin problemlərdən biridir. Məqalədə müasir ingilis
dilində frazeoloji vahidlərin spesifik struktur-semantik xüsusiyyətləri də öz
əksini tapır. Burada ingilis frazeoloji söz birləşmələrinin funksional-stilistik
xüsusiyyətləri bədii ədəbiyyat materialında, publisistikada, eləcə də danışıq
dilində tədqiq olunur.

Lexico-semantic peculiarities of phraseological
units in the english language
Abstract. The article deals with the study of the specific peculiarities of the
phraseological units in modern English, essense of these units and translation
ways of  phraseological units into Azerbaijani. Phraseological units were
formed and will be formed by the influence of the people’s mode of life, trade
and profession, mythical legends, religious and abstract ideas, customs and tra-
ditions and mental outlook. These units were formed in different social-
historical condition and on the basis of various reasons. The main sources of
English phraseological units are fiction, mythical legends. According to their
richness and variety English phraseological units differ from the phraseological
units of the other languages. Translation of these phraseological units into
other languages is one of the main and complicated problems. İn the article  the
specific structural-semantic peculiarities of the phraseological units in modern
English are stated as well. Here the functional-stylistic features of English
phraseological word combinations are investigated on the material of belles-
lettres, publicism and also colloquial speech.

К структурно-семантическим особенностям
фразеологических единиц в английском языке

Aннотация. Статья посвящена изучению специфических особенностей
фразеологических единиц в современном английском языке, сущности
этих единиц и способов перевода фразеологических единиц на азербай-
джанский язык. Фразеологические единицы формировались и формируются
под влиянием образа жизни народа, его профессий и ремесел, мифических
легенд, религиозных и абстрактных идей, обычаев и традиций, а также
ментального мировоззрения, что образуется в разных социально-истори-
ческих условиях и на основе различных причин. Основными источниками
английских фразеологических единиц являются вымысел, мифические
легенды. По своему богатству и разнообразию английские фразеологические
единицы отличаются от фразеологических единиц других языков. Перевод
этих фразеологических единиц на другие языки является одной из главных
и сложных проблем. В статье также излагаются специфические структур-
но-семантические особенности фразеологических единиц в современном
английском языке. Здесь функционально-стилистические особенности
английских фразеологических словосочетаний исследуются на материале
художественной литературы, публицистики, а также разговорной речи.
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Frazeologizmlər dilin xalq fizionomiyası,
onun orijinal vasitəsi, varlıq və zəka zəngin-
liyidir. Frazeologizmlərin daxili məna quru-
luşunun və xarici strukturnun, onların ayrı-
ayrı dillərdə yeri və mövqeyinin açıqlanması,
tərcümə olunma imkanlarının öyrənilməsi,
milli və beynəlmiləl mahiyyətinin şərhi, onların
işlənmə xüsusiyyətlərinin və istifadə olunma
sahələrinin təhlili həm nəzəri, həm də praktik
cəhətdən aktuallıq kəsb edir. Frazeologizm-
lərdən istifadə insanlara öz fikirlərini dəqiq,
qısa və idiomatik ifadə etmək imkanını verir.
Onlar məfhumu dolayı olsa da, konkret ifadə
edir. Frazeologizmlərin əsas xüsusiyyətlərindən
biri onların obrazlı, emosional, ifadəli olmasıdır.
Belə ki, frazeologizmlər dilin ekspressivliyində
onun emosionallığında xüsusi rol oynayır.
Onlar bu və ya digər anlayışı ayrı-ayrı sözlərdən
dəfələrlə təsirli və obrazlı əks etdirir. Frazeo-
logizmlərdən həm bədii, həm publisist, həm
də digər üslublarda istifadə olunur. Onlar
ədəbi dilin yazılı növündə, əsasən bədii üslubda
yazılan əsərlərdə, xüsusi üslubi rola malikdir.
Frazeoloji birləşmələr yazıçı fikrinin tutumunu
böyüdür, bədii əsərin emosionallığını, üslubi
keyfiyyətlərinin zənginləşməsinə xidmət eləyir.
Yazıçı frazeoloji birləşmələri cümlədə işlə-
dərkən mətnlə frazeoloji birləşmənin qarşılıqlı
münasibətini əsas götürür, yəni mətn frazeo-
logizmlərin semantik çalarlarını dəqiqləşdirir,
frazeologizmlər isə mətnin. Böyük yazıçı və
şairlərin əlində frazeologizmlər bu və ya başqa
surətin danışığını fərdiləşdirmək, tipikləşdirmək
üçün əsas vasitələrdən birinə çevrilmişdir.Fra-
zeologizmlər möhkəm milli xüsusiyyətə ma-
likdir,onlar hər bir xalqın həyat və yaşayış
tərzi, sənəti, peşəsi, mifik rəvayətləri, dini və
mövhümi təsəvvürləri, adət-ənənəsi, dünya-
görüşü ilə əlaqədar yaranmış və indi də ya-
ranmaqdadır. 

İngilis dilinin frazeologiya dünyası çox
böyük və müxtəlifdir. İngilis dilinin tarixi in-
kişafı nəticəsində əmələ gəlmiş bu mürəkkəb
frazeoloji sistem o dərəcədə zəngindir ki, da-
nışıq prossesində, frazeologizmlərin vasitəsi
ilə bu və ya digər fikri aydın şəkildə başqasına
çatdırmaq mümkündür. Bu dilin frazeolo-
gizmləri minillik tarixə malikdir. Onlar müxtəlif
ictimai tarixi şəraitdə və çox müxtəlif səbəblər

əsasında əmələ gəlmişdir. İngilis dilinin fra-
zeologizmlərinin əmələgəlmə mənbəyi, əsasən,
xalq danışıq dili, yazılı ədəbiyyat və folklor
olmuşdur. İngilis dili frazeoloji birləşmələri
söz birləşmələrinin modellərinəəsaslanır və o
əsasda yaranır.Frazeoloji birləşmələr ilk inkişaf
mərhələsini söz birləşmələrindən alır və daima
ondan qidalanır. Nəzəri dilçiliyin aktual prob-
lemlərindən biri də mühüm sintaktik vahid
olan söz birləşmələrinin kompleks şəkildə
tədqiqidir.Söz birləşmələri ilə bağlı bir sıra
məsələlərin həlli hələ də uzun müddətli araş-
dırmalar tələb edir. Söz birləşmələrinin bir
növü olan frazeoloji birləşmələr dilin sintaktik
səviyyəsinin əsas nitq vahidlərindəndir.  

Frazeologizmlərin özünəməxsus formativ
strukturu ondan ibarətdir ki, onlar vahid daxili
məna əsasında bir-birinəçulğalaşmış sözlərin
möhkəm birliyidir. Bu birlik daxilində birliyi
əmələ gətirən sözlər az və ya çox dərəcədə öz
mənalarını itirir və vahid məna əsasında bər-
qərar olur. Qərb dilçiləri frazeoloji vahidləri
“idiom” kimi adlandırırlar. Məsələn: Ç.Hokket
yazır: “İdiom mənanın mövcud strukturu əsa-
sında müəyyən edilməsi mümkün olmayan
tək morfem və ya mürəkkəb formadan ibarət
qrammatik formadır”. R.Gibb hesab edir ki,
idiomlar “ölmüş metaforlar”dan əmələ gəliblər.
U.Vaynrayx hesab edir ki, leksik vahidin çox-
mənalılığı müşahidə olunduğuna görə idiomlar
polisemiyanın bir hissəsi kimidir. P.Postalın
idiomun təsviri ilə bağlı fikirləri belədir ki,
idiom hətta bir sözdən ibarət ola bilər. Frazeoloji
vahidləri sintaktik cəhətdən dəyişilməz “daş-
laşmış elementlər” kimi adlandıran bir sıra
tədqiqatçılar olub, məsələn: U.Vaynrayx,
B.Freyzer, İ.Melçuk, F.Nyumeyer. Frazeoloji
məna özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir,
leksik mənadan fərqlənir və xüsusi dilçilik
kateqoriyasını təşkil edir.

Frazeoloji birləşmələr mənanın qüvvətlən-
məsi üçün müəllifin istifadə etdiyi ən təsirli
vasitələrdən biridir. Bu birləşmələr  dilin leksik
vahidlərdən fərqli olaraq daha mürəkkəb kom-
munikativ vahidlərdir. Məlum olduğu kimi,
bir qrup frazeoloji vahidlər sintaktik dəyişik-
liklərə məruz qalır. Psixolinqvistlər də bu
faktı insan şüurunun fəaliyyətinin təcəssümü
kimi izah edərək qeyd edirlər ki, sintaktik də-
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yişikliklərə məruz qalan frazeoloji vahidləri
daha tez başa düşmək olar. Frazeoloji vahidlər
haqqında A.Kaplunenko yazır ki, onlar öz se-
mantik-kommunikativ xüsusiyyətinə görə
müəyyən illokusiyanın daşıyıcıları olurlar.
Qeyd edək ki, “locution” “ifadə, idiom” de-
məkdir, nitq aktları nəzəriyyəsi – illokusiya
adlanır. Frazeoloji vahidlərin idiomatikliyi
forma, məna və kontekstin qarşlılıqlı təsirinin
məhsuludur.Frazeoloji vahidlər  hərfi tərcümə
olunmur, başqa dillərə müxtəlif ekvivalentlər
vasitəsilə tərcümə olunur. Qeyd etmək lazımdır
ki, tərcümə yalnız linqvistik deyil, eyni zamanda
da mədəni fəaliyyət növüdür.Tərcümə prose-
sinin  iki aspekti var: dil və mədəniyyət. Məhz
buna görə də, tərcümə prosesində yalnız iki
dil deyil, eyni zamanda oxşar xüsusiyyətləri
olsa da belə, iki fərqli mədəniyyət iştirak edir.
Professionallığa can atan tərcüməçi iki dili
mükəmməl bilməklə yanaşı, iki mədəniyyətə
mükəmməl bələd olmalıdır. 

Dilin leksik-semantik sisteminin tədqiqinin
ən ümdə məsələlərindən biri lüğət tərkibinin
leksik-semantik qruplara bölünməsidir. İşlənilən
dilin sözləri semantika əsasında siniflərə bölünə
bilər. Burada sözlərin qrammatik mənasının
eyniliyi və yaxınlığıəsas götürülür.ngilis dili
frazeoloji birləşmələrininəmələ gəlməsində,
lüğət tərkibinin zənginləşməsində fellər xüsusi
rol oynayır. Frazeoloji birləşmələrin əksəriyyəti
fellərin iştirakı ilə yaranmışdır.Ingilis dildə
fellərin müxtəlif məna növlərinə daxil olan
qruplarının hamısı frazeologizmlərin yaran-
masında iştirak edir. Felin bütün növləri fra-
zeoloji birləşmənin tərkibində iştirak edərək,
özlərinin ilkin məzmunundan fərqlənir, onlarda
ifadə olunan situasiyanı adlandırma xüsusiyyəti
yeni keyfiyyətdə təzahür edir. Məsələn: ask
for it, call smb.’s bluff, know one’s eyes from
one’s elbow,etc.

N.Ç.Vəliyeva bütün frazeoloji birləşmələri
feli və qeyri-feli birləşmələrə bölür. Feli fra-
zeoloji birləşmələr iş, hal-vəziyyət mənasında
olub, əsasən cümlənin xəbəri vəzifəsində iş-
lədilir.. Frazeoloji birləşmələrdə çox vaxt fel
özək komponent rolunu oynayır. Qeyri-feli
frazeoloji birləşmələr müxtəlif mənalara malik
olub, əksəriyyəti iki, bəziləri isə üç və ya
dörd sözün müxtəlif sintaktik əlaqələr əsasında

birləşməsi ilə yaranır. Bu qəbildən olanların
müəyyən qismini komponentlərin hansı sin-
taktik əlaqədə birləşməsinə, başqa sözlə desək,
qrammatik əlamətinə görə bir neçə növə ayır-
maq mümkündür. Bir qismi isə belə əlamətlər
üzrə qrup təşkil etmədiyinə görə bunları təsnif
etmək mümkün deyil. Frazeoloji birləşmələr
qrammatik cəhətdən fellərə aid əlamətlərin
bir qismini özündə əks etdirməklə onlara ya-
xınlaşır. Cümlə daxilində frazeoloji birləşmələri
fellərə yaxınlaşdıran cəhətlər onların şəxsli
fellər kimi cerund, feli sifət və məsdər şəkilçiləri
ilə işlədilməsində və hər birinin əsasında mü-
vafiq tərkiblərin düzəldilməsində özünü göstərir.  

Müasir ingilis dilində frazeoloji birləşmələrin
səciyyəvi işlənmə xüsusiyyətləri mövcuddur.
Məsələn, “Her manners speak well for her
upbringing”; “wish smb. God speed” – “Need
I say more, Lord Essex  аnd need I wish you
God speed and good luck in this vital mission
you are undertaking?” (J.Aldridge “The Dip-
lomat”). Belə ifadələr cümlədə emosionallığı
artırır, etirafın intensivliyini təmin edir. Bu
qəbildən olan frazeoloji vahidlər daxil olduqları
mətni ikili şəkildə idarə edir: struktur və se-
mantik cəhətdən. 

Frazeoloji vahidin cümlədə işlədilməsinə
iki cəhətdən yanaşmaq olar. Birinci cümlədə
frazeologizm səpələnəndə, onun komponentləri
bir-birindən ayrı düşəndə onlar ayrı-ayrı cümlə
üzvü funksiyasını yerinə yetirir. İkinci, kon-
tekstdə frazeologizm bütöv olaraq qalır və
bununla da elə strukturca da bütövlükdə cüm-
lənin xəbəri funksiyası yerinə yetirir. İki-üç
komponentli frazeologizmlərə münasibətdə
ikinci cəhət, komponentlərinin sayı çox olan
frazeologizmlərdə isə, birinci cəhət özünü
doğruldur. Məsələn: “They were a nice pair,
he wouldn’t put anything past them” (W.S.Ma-
ugham, “Then and Now”). “Onlar gözəl cütlük
idi, o onları hər şeyə nail olmaq imkanında
olan adamlar kimi hesab edirdi” cümləsində
“wouldn’t put anything past smb.” – frazeo-
logizmi iki yerə parçalanmışdır. “He wouldn’t
put anything past somebody” komponenti
cümlənin başqa bir komponenti “them” ilə
tamamlıq əmələ gətirmişdir. Bu situasiyada
iki cür yanaşmaq olar: nə edir? – “would not
put anything past smb.”, necə hesab edir? –
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“anything past smb.”, nəyə qadir? “past them”,
“would not put” xəbərdir, “anything”qeyri-
müəyyən əvəzlikdir, “past” sözönüdür. İkinci
baxışa görə: nə edir? “would not put past”, nə
edir? – “would not put anything past them”.Bu-
raya əlavə olunmuş komponent “them” həmin
frazeologizmin obyekti idarəsini təmsil edir. 

Frazeologiya dilin bədii obrazlılıq sisteminin
əsas atributlarından sayılır. Deməli,  frazeoloji
birləşmələr də bədii ədəbiyyatda geniş işlə-
dilməlidir. Bədii ədəbiyyatın mətni, bir qayda
olaraq, müəllif nitqi və surətlərin nitqi üzərində
qurulur.Məlum olduğu kimi,yazıçı surətlərin
nitqindəədəbi dil normalarından yayınmalara,
dialekt vəşivəünsürlərinə, bir sıra üslubi mə-
qamlara yol verir ki, əsərdə danışıq-mo no -
loq,dialoq və poliloq canlı alınsın. Bədii
əsərdən müəyyən bir frazanın götürülüb fra-
zeologiyalaşdırılması sonralar baş verir. Ancaq
təbiidir ki, buna baxmayaraq bədii əsərlər fra-
zeoloji yaradıcılığın əsas mənbələrindən biri
olaraq qalır. 

Ədəbi dilin başqa təbəqələrindən  eləcə
də, frazeoloji təbəqəsindən bədii əsərlərdə
üslubi məqsədlər üçün istifadə edilir. Məsələn:
to hold the age-– “üstünlüyü  əldə etmək -
How could I talk when he was talking?  He
held the age  as the poker clergy say”. “ to be
all agog” (about, or for, on, over, upon, with)
-bir işin həyata keçməsini ürəkdən istəmək -
There are many you might choose from, all
agog for husbands.

Bədii əsərlərdə frazeoloji vahidlərdən həm
dəyişdirilmədən, həm də dəyişdirilmiş şəkildə
istifadə olunur. Frazeoloji vahidin dəyişdiril-
mədən işlədilməsi isə, o deməkdir ki, ədib
onların daxili struktur-semantik bütövlüyünə
üslubi şəkildə “əl gəzdirmir”, onların kompo-
zisiyasını pozmur , frazeoloji vahiddən bütöv
halda sabit sözlər kompleksi halında üslubi
məqamlarda faydalanır. Digər tərəfdən, müəllif
dildə mövcud olan frazeoloji vahidi kobud
səhvə yol vermədən işlətməlidir. 

Frazeoloji vahidlərdən nitqin obrazlılıq,
emosionallıq və intensivliyinə ehtiyac olan
sahələrdə geniş istifadə edilir. Publisistikada
hər cür frazeologizmə rast gəlmək olar. Burada
formalaşan frazeoloji birləşmələrin məzmunu,
ümumi mənası yalnız ictimai-siyasi mahiyyəti

ilə fərqlənir. Siyasi ədəbiyyat, mətbuat mate-
rialları getdikcə ictimai həyatda daha böyük
rol oynamağa  başlayır. Siyasi leksika və fra-
zeologiya gündəlik dil həyatında geniş  şəkildə
işlədilir. Siyasət dilinin ən mütəhərrik hissəsi
məhz frazeologiyadır və bu mütəhərriklik, di-
namiklik  gündən-günə daha da güclənir.
Siyasi mübarizə sayəsində hər hansı bir dildə
daim sabit söz birləşmələri yaradılır və qısa
vaxt ərzində təsbit olunur (fiksasiya edilir),
frazeoloji mahiyyət kəsb edir. Belə birləşmələrin
olduqca qısa müddətdə mətbuat və başqa
kommunikasiya vasitələri ilə dünya dillərinə
yayılması və  beynəlxalq aləmdə sosiallaşaraq,
beynəlmiləl mahiyyət daşımaq imkanları vardır.
İctimai-siyasi mövzudakı frazeologizmlərin
başqa dildə verilməsindən danışarkən heç za-
man onların mənsub olduqları tematik sahənin
əhəmiyyətini yaddan çıxarmaq olmaz. Bu,
ikili məsuliyyət tələb edir: bir tərəfdən, tərcü-
məçi öz dilindəki ekvivalenti dəqiq bilməli,
onu orijinaldakı ilə düzgün tutuşdurmağı ba-
carmalıdır, ikinci tərəfdən, əgər ekvivalent
tam müvafiq mənanı vermirsə, onda onu tər-
cümə etməyi, frazeologizmin komponentlərini
ayrı-ayrılıqda çevirib frazeoloji vahiddəki
ümumi məna ana dilinin resursları ilə yenidən
qurmağın mümkünlüyünü qət etməlidir.Bu,
mümkün olmursa, fikri çatdırmağa xidmət et-
mirsə, frazeologizmi müvafiq gələn ekvivalent
leksemləəvəzləmək daha münasibdir. Bütün
bunların həyata keçirilməsi tərcüməçinin ha-
zırlıq səciyyəsindən, dil hazırlığından və bədii
və siyasi dünyagörüşündən asılıdır. Məsələn:
siyasi terminlərin və sabit birləşmələrin təxmini
tərcüməsinə yol verilmir, çünki bununla siyasi
ünsiyyətin pozulması müşayiət oluna bilər ki,
bu da bədii ədəbiyyatın tərcüməsi zamanı yol
verilən xətadan daha artıq praktik ziyan gətirə
bilər. 

Beləliklə, deyilənləri yekunlaşdıraraq söy-
ləmək olar ki, frazeoloji birləşmələr çox geniş
işlənmə dairəsinə malikdir. Xalq dilində, bədii
ədəbiyyatda, publisistikada frazeoloji birləş-
mələr həm yaradılır, həm də, sadəcə olaraq,
işlədilir. Üslubi neytrallıq tələb olunan elmi
dildə isə, frazeoloji  birləşmələrdən məhdud
istifadə olunur. Yayılma arealı dedikdə, fra-
zeologizmlərin yalnız bir dil hüdudlarında və
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yaxud müxtəlif dillərdə işlədilməsi nəzərdə
tutulur. Müxtəlif dillərdə frazeoloji birləşmələrin
yalnız semantik strukturu məşhurlaşa bilər.
Məsələn: “Işləməyən dişləməz” frazeologizmi
(atalar sözü) həm Şərqdə, həm Qərbdə eyni
cür populyardır, lakin hər bir xalq həmin
ümumi mənanı verən frazeoloji vahidi öz
milli dilinin daxili ehtiyatları– ana dili sözləri,
ana dilinin morfoloji və sintaktik imkanları
hesabına yaratmışdır.

Hər bir konkret dilin frazeoloji vahidləri
zəruri ehtiyac nəticəsində tədricən formalaşaraq
zənginləşmə prossesi keçirib və sistem halına
düşmüşdür. Hər hansı bir xalqın frazeolo-
gizmlərini öyrənməklə, biz həmin xalqın mə-
dəniyyəti, tarixi, həyat və yaşayış tərzi ilə ya-
xından tanış oluruq. Hər hansı bir dilin mü-
kəmməl formada öyrənilməsi, o cümlədən in-
gilis dilinin öyrənilməsi onun frazeologizmlərini
bilmədən mükün deyildir. İngilis dilini öyrənən
şəxslər üçün onun frazeologiya sahəsi böyük

çətinlik törədir. Onlar əsasən bu dilin frazeo-
logizmlərinin tərcüməsi zamanı böyük çətin-
liklərlə  üzləşirlər. Frazeologizmləri əksər hal-
larda başqa bir dildə olduğu kimi tərcümə
etmək olmur və çox zaman mənasız, gülünc
alınır.Tədqiqatçılar frazeologizmlərin tərcümə
problemlərini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif
fikirlər irəli sürmüşlər və müxtəlif tərcümə
metodları təqdim etmişlər. 
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Annotasiya. Məqalədə elektron kitabxana, elektron kitab texnologiyası anlayışları
nəzərdən keçirilir, Azərbaycanda müasir dövrdə informasiya kommunikasiya
texnologiyalarının surətli inkişafının bu sahəyə təsirindən bəhs edilir. Qeyd
edilir ki, kitabxanalarda bu dəyişliklər ənənəvi nəşrlərin, informasiya mənbələrinin
ənənəvi olaraq qəbul etdiyi və klassik status almış kağız üzərindən elektron
formaya keçid alması bu gün də müxtəlif dairələrdə müxtəlif fikir ayrılığı ya-
ratmışdır. Bildiyimiz kimi, son illərdə kitabxanaçılıq və informasiya arxivləri
sahəsində elektron kitabxanalar əsas rol oynayırlar. Bu mürəkkəb prosesi
inkişaf etdirmək, elektron kitabları yerli və xarici mənbələrdən fərqli şəkildə
oxuculara təqdim etmək mühüm bir məsələdir. Bu nöqteyi-nəzərdən də elektron
kitab texnologiyası bir kitabın içindəkiləri elektron şəkildə əldə etmək imkan
verir. Bütün bunlar göstərir ki, müasir dövrdə kitab texnologiyası dünyada
olduğu kimi Azərbaycanda da geniş şəkildə inkişaf edir və günün tələblərinə
lazımı səviyyədə cavab verir.   

Electronic books in electronic libraries 
organization and creation of technology

Abstract. The article considers the concepts of e-library, e-book technology,
discusses the impact of the rapid development of information and communication
technologies in this area in modern times in Azerbaijan. Itnotes that these
changes in libraries, the transition from paper to electronic form, which is tra-
ditionally accepted by traditional publications and sources of information, and
which has received a classic status, have caused various disagreements in
various circles today.  As we know, in recent years, electronic libraries have
played a key role in the field of librarianship and information archives.  It is
important to develop this complex process and present e-books to readers
differently from local and foreign sources.  From this point of view, e-book
technology allows you to get the contents of a book electronically.  All these
showthat in modern times, book technology is widely developed in Azerbaijan,
as well as in the world, and meets the requirements of today properly. 

Организация и создание электронной книжней
технологии в электронных библиотеках    

Aннотация. В статье рассматриваются понятия «электронная библиотека»,
«технология электронных книг», описывается влияние на эту сферу стре-
мительного развития информационно-коммуникационных технологий в
Азербайджане в современный период. Отмечается, что эти изменения в
библиотеках и сегодня вызвают различные разногласия в различных
кругах по поводу того, что традиционные издания, традиционные инфор-
мационные источники, получившие статус классических, приняли и
перешли с бумажных на электронные формы. Как мы знаем, в последние
годы электронные библиотеки играют ключевую роль в области библио-
течного дела и информационных архивов. Важным вопросом является
разработка этого сложного процесса, чтобы электронные книги были до-
ступны читателям по-разному, как из отечественных, так и из зарубежных
источников. С этой точки зрения, технология электронных книг также
позволяет электронно получать доступ к содержимому книги. Все это
свидетельствует о том, что в современный период новая, электронная
книжная технология, как и в мире, широко развивается в Азербайджане и
отвечает требованиям дня на должном уровне.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2 Filologiya

UOT
94(479.24)+021+004 



186

Müstəqil dövlət quruculuğu şəraitində yeni
texniki inqilab bütün sahələrdə olduğu kimi,
kitabxanalarda da dünya standartlarına uyğun
istehsalatın həyata keçirilməsini zəruri etmişdir.
Bu mənada da müasir kitabxanaların iş me-
yarlarını səciyyələndirən amillərə müasir av-
tomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etmək
kimi proseslər daxil olunmuşdur. Elmi-texniki
tərəqqi, sənəd axınının sürətlənməsi, infor-
masiya – kitabxana tələblərinin inkişafı ənənəvi
kitabxana  oxucularının işini çətinləşdirmişdir.
Kitabxanalar müasir dövrün hazırlığı, axtardığı
informasiyanı etibarlı bir neçə mənbədən
almaq istəyən, operativ, dürüst məlumatlara
ehtiyacı olan oxucularla işləmək üçün şəraitin
inkişafı və cəmiyyətin tələblərinə tam mənada
uyğunlaşdırılmalıdır.

Bütün bunların həyata keçirilməsində elek-
tron kitabxanaların yaradılması texnologiyası
əsas yer tutur. İlk olaraq, burada yazının və
kitabın ixtirası, bununla da elmi informasiyanın
xalqa çatdırılması üsulunun həyata keçirilməsi,
onun mühüm rol oynaması, nəhayət vahid
sosial və intellektual bir proses olduğunun
göstəricisi kimi çıxış edə bilər. 

Kitab çapı meydana gəldikdən, mətbəə və
çap mexanizmini icad etdikdən sonra bəşə-
riyyətin min illər boyunca topladığı informa-
siyanın ötürülməsi yolunda müqayisə edilməz
dərəcədə böyük bir inkişaf və tərəqqi yoluna
düşən kitab sənayesi, informasiyanın lazımı
abunəçilərə çatdırılması və elmi texnologiya-
ların inkişafı və təkmilləşməsi ilə parallel
olaraq arasıkəsilməz bir tərəqqidir. Bu tərəq-
qinin son mərhələlərindən biri də kitabların
çap texnologiyasında və nəşriyyat işində
inqilabi bir mahiyyət daşıyan elektron kitablar
təşkil edir. Yalnız müəyyən şərtlər daxilində
ənənəvi olaraq kitab adlandırıla bilən elektron
kitablar müxtəlif komponentlərdən ibarətdir. 

Bu komponentlərin sırasına yazılma, tərtib,
standart və protokol elementləri daha böyük
əhəmiyyət kəsb edərək elektron kitab texno-
logiyasını, bir sıra əlverişli və əlverişsiz ele-
mentləri ilə bərabər, həm də kitab oxumanın
yeni formalarının  akademik və gündəlik hə-
yatımıza gəlməsinə səbəb olmuşdur. Kitab-
xanalarda aparılan tədqiqatlardan  aydın olur
ki, elektron kitablar, bu günkü günümüzdə

nəşriyyat, təhsil və elmi xidmət sahələrində
mühüm inkişafa səbəb olmaqla, daha çox
oxucu və istifadəçi auditoriyasına yönəlmək-
dədir. Bu da elektron kitab texnologiyasının
zaman keçdikcə elmi biliklərin əldə edilməsi
və yayılması istiqamətində aparıcı mövqelərə
çıxması böyük uğurun nəticəsidir. Bütün bunlar
elektron kitabların daha da vüsətli şəkildə ya-
yılmasına, elmi-informasiya mərkəzlərində is-
tifadəçilərin xidmətində durmasına və bununla
da, elmi-texniki tərəqqinin inkişafındakı roluna
yeni bir təkan verəcəkdir.  

Kommunikasiyaların getdikcə sürətləndiyi
və hər sahədə texnologiyaların ciddi yeniliklərə
və dəyişikliklərə yol açdığı bir vaxtda, bu
texnologiyanın kitab dünyasına da çox fərqli
şəkildə təsir göstərmişdir. Bu dəyişikliklər
ənənəvi nəşrlərin, elektron kitabxanaların, in-
formasiya mənbəələrinin qəbul etdiyi və bir
növ klassik status almış kağız üzərindən elek-
tron formaya keçid alması,  indi də müxtəlif
dairələrdə mübahisələr yaratmışdır. Xüsusilə,
son illərdə kitabxanaçılıq və informasiya ar-
xivləri sahələrində elektron kitabxanalar mühüm
rol oynayır. Bu inkişaf bir kitabın yazılmasından
oxuculara çatmasına qədər keçən prosesdə iş-
tirak edən yazıçı, nəşriyyat, kitab evi, oxucu
kimi ünsürlərin qarşısında yeni üfüqlər açır
və eyni zamanda məsuliyyəti artırır. 

Oxucu, yazıçı və nəşriyyatlar baxımından
bir çox üstünlüklər təşkil edən elektron, ya da
qısaca elektron kitabların yerli və xarici mən-
bələrdə fərqli şəkildə təqdim olunmasını
görmək mümkündür.  E-kitab, sadə şəkildə
ifadə etsək, bir kitabın içindəkiləri elektron-
şəkildə ifadə etsək imkanı verən kitablardır.
Texniki olaraq dizüstü, stolüstü, cib kompü-
terləri və digər elektron kitab oxuyan cihazlar
ilə oxuna bilən və nəşr olunmuş kitabların
elektron surətindən ibarət elektron sənədlər
toplusu kimi ifadə oluna bilər. E-kitab kompüter
və ya elektron kitab oxuyucu cihazları ilə
oxunmaq üçün hazırlanmış, kağız üzərində
dərc olunmayan, amma kağızda dərc olunmuş
kitabların bütün xüsusiyyətlərini özündə əks
etdirən, oxucuya yeni imkanlar təqdim edən
yeni bir kitab formasıdır. E-kitab xüsusi ola -
raq, yaradılmış daşınan elektron cihaz üzə-
rindəki elektron məlumatı oxumaq məqsədilə
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istifadə olunan yazı və donanım sintezini
təqdim edən cihazdır. 

Dünyada ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştat-
larında yaranan elektiron kitab texnologiyasının
inkişaf etməsi və elektron kitab istifadəçilərinin
sürətlə artmsı, bu sahədə dünyada geniş bir
bazarın yaranmasına səbəb olmuşdur. Elektron
kitab bazarında iki şirkətin ön plana çıxdığı
görünür. Bu şirkətlər elektron kitab oxuma
cihazı istehsal edən NuvoMedia və SoftBook
Press”dir. Bununla yanaşı, Every Book da
xüsusilə, elektron jurnalların toplanması və
nümayişi üçün əldə daşına bilən oxuma cihazları
istehsal edir. Elektron kitab oxumaq üçün ya-
radılmış müxtəlif cihazlar aşağıdakı xüsusiy-
yətləri ümumiləşdirir: qaranlıq şəraitdə oxumaq
üçün işıqlandırma, şrift ölçüləri, qeyd dəftərçəsi,
bir neçə kitabı eyni zamanda arxivləşdirmə
və asan şəkildə daşıya bilmə qabiliyyəti. 

Librius, Glassbook, Adobe və Microsoft
kimi şirkətlər isə E-kitab oxuma cihazı yarat-
maqdan əlavə, bu cihazların işlək olmasını
təmin edən proqramlar da hazırlayır və oxu-
cuların istifadəsinə verir. Bu proqramlar vasitsilə
PC və ya elektiron kitab oxuma cihazına in-
ternetdən elektiron kitablar yüklənir və hər
hansı bir elm sahəsində tələb olunan elektron
məlumatın kitab formasına salınır. 

Elektron kitab nəşri dedikdə, ilk olaraq
oxucuların istifadəsi üçün internetdə dərc
olunan kitablar nəzərdə tutulur. Bunlar HTML
və HTML-in bütün dillərindən istifadə olunaraq
internet səhifələrində yayımlanır. Elektron ki-
tablar oxuculara müxtəlif xidmətlər göstərdiyi
kimi, yazıçılar və naşirlər üçün də üstünlüklər
təqdim edir. Ancaq elektron kitab texnologi-
yasının kifayət qədər inkişaf etməməsi səbə-
bindən bəzi mənfi cəhətləri də özündə əks et-
dirir. Bu üstün və çatışmayan cəhətləri qısa
da olsa qeyd edək:

Elektron kitabların üstün cəhətləri :
Elm adamları üçün elektron kitablar aktu-

allığnı itirmiş məlumatları kənara ötürmə qabi -
liyyətinə malikdir. Dərs kitablarının yenilənmiş
nəşrlərini (orta hesabla 5-6 il) gözləmək
əvəzinə tələbələr yenilənmiş materialları  anında
internetdən yükləyə biləcəklər. 

- Elektron kitabların məktəblər üçün də
ucuz olacağı da şübhəsizdi. Elektron kitabların

yazılması, yayımlanması, qorunması və b.
məsələlər məktəblilər üçün maliyyə yükü ol-
mayacaqdır. Cırılmış və istifadədən düşmüş
elektron kitabların bərpası üçün əlavə xərclər
lazım olmayacaq. Təhsil ocaqları üçün elektron
kitabların bir başqa üstünlüyü tələbələri və
valideynləri düşündürən ağır çantaların aradan
qaldırılmasından ibarətdir. 

- Kitab evləri müəyyən bir vaxt ərzində
sata bilmədikləri kitabları nəşriyyatlara geri
qaytarırlar. Elektron  kitablar nəşriyyat sekto-
runa məxsus geri qaytarma işinə son verərək
nəşriyyatlar üçün böyük bir maliyyə itkisini
aradan qaldırmaqdadır. 

- Elektron kitablar ətraf mühitin qorunması
üçün də, ekoloji üstünlüyə malikdir. Çünki
yaşıllaşdırma uğrunda mübarizə təşkilatları
təbii sərvətlər olan meşələrin məhv olmasına
qarşıdırlar və elektron kitablar da bunların
qorunması üçün bir çıxış yoludur.                                                          

- Ümumiyyətlə, kitab istehsalında daha çox
tanınmış yazıçıların  ictimaiyyətin marağına
səbəb olan kitabların satışına geniş yer verirlər.
Bu vəziyyət, digər yazıçıların əsərlərinin ya-
yımlanmasının qarşısını alır. Bütün bunlarla
yanaşı oxucular da yazıçıların kitablarına da
öz münasibətlərini bildirə bilirlər. 

- Elektron kitablar gözdən əlil oxucular
üçün də geniş mütaliə imkanları yaradır. Əgər
elektron kitab oxuma cihazına səsləndirmə
proqramı da əlavə olunarsa, bu zaman görmə
qabiliyyəti olmayan oxucuların mütaliə problem
aradan qalxacaqdır. 

-  Elektron kitabların ən önəmli üstün xü-
susiyyətlərindən biri  də, izahlı  lüğətə müraciət
etmək imkanıdır. Elektron kitabı oxuyarkən
başa düşmədiyimiz sözü yerindəcə baxıb
öyrənə bilərik. Axtardığımız məlumatı anında
əldə edə bilərik. 

- Notbuklar və elektron kitab oxuyan cihaz -
lar işıqlandırma imkanına malikdir. Bunun
nəticəsində elektron işığın kəsildiyi zaman
qaranlıqda elektron kitabı oxuya bilərsiniz. 

- Elektron kitab oxuyan cihazlarla sizin
üçün daha uyğun böyüklükdə şrift seçərək
daha rahat oxuya bilərsiniz. Beləliklə də, oxu-
maq üçün eynəksiz də keçinmək mümkün
olacaq və əlavə narahatlığa ehtiyacınız qal-
mayacaq.

Yasəmən  İsmayılova

Elektron kitabxanalarda elektron 
kitab texnologiyasının təşkili və yaradılması
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Elektron kitabın bütün bu üstünlükləri ilə
yanaşı, onun nöqsanlarını da qeyd etmək la-
zımdır. Bu nöqsanlar aşağıdakılardan ibarətdir. 

- Elektron kitabların fərqli formatlarda ya-
radılması elektron kitab sənayesində vahid
beynəlxalq standartın olmadığını göstərir. 

- Elektron kitabın tanıdılmasından satışına
qədər bütün işlər yazıçıların üzərinə düşür.
Üstəlik ənənəvi nəşriyyat işindən fərqli olaraq,
uğur qazanmaq zəmanəti yoxdur. 

- Elektron kitab cihazlarının bəziləri nə
qədər yüksək səviyyədə azırlansalar da (Mic-
rosoft Clear Type) uzun müddət oxuyanda is-
tifadəçidə baş ağrısı və göz yorğunluğu ortaya
çıxır. 

- Elektron kitabların istifadəsi üçün xüsusi
istifadə proqramı lazımdır. Buna görə də,
elek tron kitablardan istifadə ilə bağlı işçilər
və istifadəçilər təlim keçməlidirlər. 

- Ümumiyyətlə, haliyədə elektron nəşrlərin
müxtəlif hüquqi məsələləri həll olunmadığına
görə elektron kitabların mənimsənilməsi prob-
lem, bu sahədə  təbliğatın daha geniş yayılması
və beynəlxalq hüquq qarşısında bir sıra boş-
luqlar hələ də qalmaqdadır.                                                            

Bütün bu çatışmayan nöqsanlara baxmaya -
raq, XX əsrin sonlarından etibarən elm adam -
ları və müxtəlif sahələrin aparıcı mütəxəssisləri
İnformasiya – Kommunikasiya texnologiya-
larına üstünlük verərək, elektron mənbələrdən,
lüğətlərdən, ensiklopediyalardan, dərs vəsait-
lərindən və tam mətnli məqalə və digər mate-
riallardan istifadə edirlər. Bu materiallar
elektron cəmiyyətə asanlıqla daxil olmuş və
istifadəçilər tərəfindən qəbul olunmuşdur.
Sözü gedən elektron materiallar bütün para-
mentləri ilə, bütövlükdə ənənəvi kitabın yerini
verməsə belə, informasiya mərkəzləri, müəs-
sisələr, tərcümə mərkəzləri və kitabxanalar,
eləcə də digər təşkilatlar tərəfindən bunlara
üstünlük verilir. 

Yaşadığımız mühitdə texnologiyanın görün -
məmiş fantastik bir sürətlə inkişaf etdiyi bir

zamanda dünyanın ən uzaq coğrafi bölgələri
belə, öz mədəniyyətləri və ənənələri ilə internet
və televiziya (online) vasitəsilə evlərimizə
daxil olurlar. Sürətlə dəyişən və inkişaf edən
dünyada texnologiya ilə ayaqlaşmaq çox çətin
və mürəkkəb bir prosesdir. Bu baxımdan
müasir cəmiyyətdə texnologiya ilə birlikdə
insanlar və ölkələr də dəyişməkdə və onların
arasındakı hədlər də yavaş-yavaş silinməkdədir. 

Məhz buna görə də Azərbaycanda texno-
logiyanın sürətlə inkişafı gələcəkdə yeni-yeni
uğurların həyata keçirilməsinə imkan yaradır.
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Annotasiya. Məqalədə elementar riyziyyatın bir sıra məsələlərinin
timsalında (təniyin kökləri və ya funksiyann ektremumları sayının
qiymətlədirilməsi və s.) törəmədən istifadə etməklə onlaarın
həllinin mümkünlüyü nümayiş etdirilir. Belə məsələlər təkcə yeni
metodların daha dərindən mənimsənilməsi vasitəsi rolunu oynamır,
həm də onların inkişafı üçün bir vadaredici vasitədir. Oxşar
nəzərdən keçirilmələrdə törəmə eyni zamanda həm metod kimi,
həm də tədqiqat predmeti kimi özünü götərir. Məələləri həll
edərkən, törəməni araşdırmaq üçün bəzən onun törəməsini, so-
nuncunu tədqiq etmək üçün isə-onun törəməsini nəzərdən keçirmək
və s. məqsədəuyğun olur

Derivative and problems of elementary mat-
hematics
Abstract. Using the example of a number of problems of elementary
mathematics (estimation of the number of roots of an equation or
extremums of a function, etc.), the article demonstrates the
possibility of solving them using a derivative.Such tasks can
serve not only as a means of deeper development of new methods,
but also as an incentive for their development.. In such considerations,
the derivative acts both as a method and as a subject of research.
When solving a problem, it is sometimes advisable to involve its
derivative in the study of a derivative, and for the study of the lat-
ter-its derivative, etc.

Производная и задачи элементарной 
математики

Aннотация. В статье на примере ряда задач элементарной
математики (оценка количества корней уравнения или экс-
тремумов функции и т.д.) демонстрируется возможность их
решения с использованием производной.Такие задачи могут
служить не только средством более глубокого освоения новых
методов, но и побудительным средством их развития. В по-
добных рассмотрениях производная выступает одновременно
и как метод, и как предмет исследования. При решении задачи,
для исследования производной бывает иногда целесообразно
привлекать к рассмотрению её производную, а для исследования
последней - её производную и т.д. 
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Təhlilin başlanğıcını öyrənərək, məktəblilər elementar riyaziyyat anlayışlarının təbiətindən 

fərqli olaraq digər bir xarakterli konseptual sistemlə tanış olurlar. Prosedur, dəyər və 

mənaların yeni məkanına daxil olmaq təlim fəaliyyətinin xarakterini dəyişdirir, məsələlərin 

yeni xarakterini, onların yeni istiqamətini yaradır. Bu məkanda yerləşmənin müəyyən bir 

mərhələsində məsələlər xüsusi didaktik əhəmiyyət, xüsusi inkişaf dəyəri qazanır ki, bunun 

həlli yeni konseptual sistemin təmsil etdiyi metodlarla elementar riyaziyyat məsələlərini həll 

etmək imkanlarını nümayiş etdirir. Bunu elementar riyaziyyatın törəmədən istifadə etməklə 

həll edilən məsəlləri timsalında nümayiş etdirək. 

Məsələ 1.  
3 2(x) 2 9 12 6f x x x     

funksiyasının neçə sıfırı vardır? 

Bu funksiya ikidən çox olmayan ekstremuma malikdir. Əgər belə nöqtələr yoxdursa, onda 

f  artan funksiyadır və onun təyin oblastı R bütün həqiqi ədədlər çoxluğu olduğundan, bu 

halda f yeganə sıfıra malikdir. Tutaq ki,  f-in ekstremum nöqtəsi vardır. Onda o, iki belə 

nöqtəyə – 
1x  maksimum nöqtəsinə və 

2 1x x  minimum nöqtəsinə malikdir. Bu halda 

aşağıdakı alt hallar mümkündür:  

1) ( ) 0,f x  və deməli 
2( ) 0;f x   

Bu halda  f  bir sıfıra (əgər 
1( ) 0f x  ) yaxud iki sıfıra (əgər 

1( ) 0f x  ) malikdir (uyğun 

olaraq şəkil 1 və şəkil 2).  

                 
2) 

1( ) 0f x   və 
2( ) 0f x  ; 

Bu alt halda f -in üç (əgər 
2( ) 0f x  ) yaxud iki sıfırı (əgər 

2( ) 0f x  ) vardır (uyğun olaraq 

şəkil 3 və şəkil 4). 

                  
3)  

2( ) 0,f x   deməli 
1( ) 0;f x   

Bu alt halda  f  yeganə sıfıra malikdir (şəkil 5). 
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2'( ) 6( 3 2).f x x x     , 1  və (2, )  intervallarında törəmə müsbət, (1, 2)  

intervalında isə mənfi qiymət alır. Deməli, x=1 nöqtəsi f  funksiyasının maksimum, x=2 

minimum nöqtəsidir. (1) 1f   ,  (2) 2f   . Bu 1-ci alt hala uyğun gəlir. Funksiyanın yeganə 

sıfırı vardır. 

Məsələ 2. C -nin hansı qiymətləri üçün 4 3 21,0001 3x x x x C     tənliyinin dörd kökü 

vardır.  

Yuxarıdakı məsələnin həlli burada göstəriş rolunu oynaya bilər. Tənliyin sol tərəfində 

duran  f   funksiyasının özünü necə aparmasını araşdırmağa onun törəməsinin köməyi ilə cəhd 

etmək təbii olardı.  
3 2( ) 4 3,0003 2 3f x x x x     . 

2x  qarşısındakı “əlverişsiz” əmsal törəməni tədqiq etməyi çətinləşdirir. Onda bu törəməni 

onun törəməsinin köməyi ilə araşdıraq. 
2( ( )) 12 6,0006 2f x x x      

( ( ))f x   yalnız müsbət qiymətlər alır. Deməli, ( )y f x  artan funksiyadır və ona görə də 

birdən artıq olmayan sıfırı vardır. Belə ki (0) 0f    və (2) 0f    olduğundan (0,2)  

intervalından olan hər hansı 
0x  nöqtəsi bu funksiyanın sıfırıdır.  

0x -dan solda f  azalır (belə ki, 

bu nöqtədən solda ( ) 0f x  ), sağda isə artır. Deməli, 
0( )f x  qiyməti  f -in ən kiçik 

qiymətidir. Buradan aydın olur ki, əgər 
0( )C f x  isə, onda 

0x  qiyməti ( )f x C  tənliyin 

yeganə köküdür; əgər 
0( )C f x  isə,  onda tənliyin həlli yoxdur, əgər 

0( )C f x  olarsa, onda 

onun iki həlli vardır. Beləliklə, istənilən C  üçün ( )f x C  tənliyi ikidən çox olmayan kökə 

malikdir.  

Göründüyü kimi, törəməni araşdırmaq üçün onun törəməsinə, bu sonuncu törəmənin 

tədqiqi üçün isə onun törəməsinə və s. nəzər yetirmək məqsədəuyğun olur.  

( )y f x  funksiyasının törəməsinin törəməsi ikinci törəmə yaxud bu funksiyanın ikinci 

tərtibdən törəməsi adlanır və y  və ya ( )f x  ilə işarə edilir. ( )f x -dən törəmə üçüncü 

tərtibdən törəmə yaxud f  funksiyasının üçüncü tərtibdən törəməsi adlanır və y  və ya ( )f x  

işarə olunur. Bu qayda ilə digər yuxarı tərtib törəmələr də təyin edilir. ( )f x  həmçinin birinci 

törəmə yaxud funksiyanın birinci tərtibdən törəməsi adlanır. 

Məsələ 3.  
5 4 3 2 6x x x x x C      

tənliyin neçə müsbət kökü ola bilər? 

Tutaq ki 5 4 3 2( ) 6 .f x x x x x x      Onda 
4 3 2( ) 5 4 3 2 6,f x x x x x       

3 2( ) 20 12 6 2,f x x x x      
2( ) 60 24 6f x x x     
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yaxud 2( ) 6(10 4 1),f x x x     Asanlıqla görünür ki, bütün x-lər  üçün, ( ) 0f x  . Deməli, 

( )f x  artan funksiyadır. Belə ki, (0) 0,f    onda bütün müsbət x  qiymətləri üçün ( ) 0.f x   

Ona görə də ( )f x  funksiyası (0, )  intervalında artır və bu səbəbdən də o aralıqda birdən 

çox olmayan sıfıra malikdir.  

(1) 0.f    Deməli, bütün müsbət 1x   qiymətləri üçün ( ) 0f x   və bütün 1x  -lər üçün 

( ) 0f x   olur. Alırıq ki, (0,1)  intervalında f  azalır, (1, )  intervalında isə artır. Buradan 

çıxır ki, (1) 4f    qiyməti (0, )  intervalında f   üçün minimum qiymətdir.  

Deməli, əgər 4C    isə, onda 1 qiyməti ( )f x C  tənliyinin yeganə müsbət köküdür; 

4C   isə, onda tənliyin müsbət kökləri yoxdur əgər 4 0C    isə, onda o, iki müsbət kökə, 

0C   olduqda isə bir kökə malikdir.  

Belə  məsələlərdə törəmə həm metod, həm də tədqiqat predmeti kimi çıxış edir. 

Məsələ 4.   
2( ) 1f x x   

funksiyasının qrafikini qurun.  

(0) 1f   bu funksiyanın ən kiçik qiymətidir, 0 nöqtəsi isə f -in təyin oblastının daxili 

nöqtəsi olduğundan, o, bu funksiyanın minimum nöqtəsidir. Belə ki, f cüt funksiya 

olduğundan onun qrafiki Oy  oxuna nəzərən simmetrikdir.  0,  yarımintervalında 

funksiya qeyri-məhdud artır. Deməli, onun qrafikinin sağ hissəsi sağ tərəfə getdikcə qeyri-

məhdud yuxarı qalxır.  

Onun yüksəkliyi nə qədər dikdir? Qrafikin bu hissəsi nəyə daha çox oxşayır – 2y x  

funksiyası qrafikinin yaxud 2y x  funksiyası qrafikinin sağ qanadına? O, qabarıqdır yoxsa 

çökükdür?  

– Əgər  f  funksiyasının qrafikinin nəzərdən keçirilən hissəsinin nöqtəsi nə qədər 

sağdadırsa, ona çəkilən toxunanın bucaq əmsalı o qədər böyük (kiçik) olursa, onda qrafik 

çökükdür (qabarıqdır).  

–  Ayrı cür desək, əgər f  funksiyasının birinci törəməsi nəzərdən keçirilən aralıqda artan 

(azalan) funksiyadırsa, onda f -in qrafikinin uyğun hissəsi çökükdür (qabarıqdır). Burdan 

aydın olur ki, əgər bu aralıqda  ''( ) 0f x   ( ''( ) 0f x  ) isə, onda qrafikin nəzərdən keçirilən 

hissəsi çökükdür (qabarıqdır).  

Belə ki, 2y x  funksiyasının ikinci törəməsi hər yerdə müsbətdir. Deməli, bu funksiyanın 

birinci törəməsi hər yerdə artır. Alırıq ki, onun qrafiki çökükdür. 3y x  funksiyasının ikinci 

törəməsi, 0 nöqtəsindən solda hər yerdə mənfi, ondan sağda isə hər yerdə müsbətdir. Nəticə 

olaraq, birinci törəmə sıfırdan solda azalır və sıfırdan sağda artır. Deməli, bu funksiyanın 

qrafikinin Oy   oxundan solda yerləşən hissəsi qabarıq, sağda yerləşən hissəsi isə çökükdür. 

Beləliklə, koordinat başlanğıcı bu funksiyanın qrafikinin qabarıqlıq və çöküklük aralıqlarını 

ayıran sərhəddir.   

2( ) 1f x x   funksiyasının nəzərdən keçirilməsinə qayıdaq. Belə ki, 
2 3

1
''( )

(1 )
f x

x



, 

onda ''( ) 0f x   və deməli,  f -in qrafiki çökükdür. Arqumentin qiymətlərinin qeyri-məhdud 

böyüməsi ilə f -in özünü necə aparması getdikcə daha çox ( )g x x  yaxud y x  

funksiyasının özünü aparmasına bənzəyir. Dəqiq desək,  lim ( ) ( ) 0
x

f x g x


   olur. Deməli, 

sağa tərəf uzaqlaşdıqca,  f -in qrafiki daha çox y x  düz xəttinə yaxınlaşır (yuxarıdan) və 

daha çox düz xəttə oxşayaraq daha az çökük olur (şəkil 6). 
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Məsələ 5.  

 
2 3

1
2 6

x x x
e x     

bərabərsizliyinin eyniliklə doğru olduğunu isbat edin. 
2 3

( ) 1
2 6

x x x
f x e x      

funksiyasına baxaq. 
2

'( ) 1 ,
2

x x
f x e x     

''( ) 1 ,xf x e x    

'''( ) 1 .xf x e   

'''( )y f x  artan funksiyadır və '''(0) 0.f   Deməli, 0 nöqtəsi '''( )y f x  funksiyasının 

ekstremum, konkret olaraq minimum nöqtəsidir. Üstəlik, 0 nöqtəsində bu funksiya ən kiçik 

qiymət alır. '''(0) 0f   olduğundan, hər bir 0x   nöqtəsi üçün ''( ) 0.f x   Deməli, '( )f x  

artan funksiyadır. Belə ki, '(0) 0f   olduğundan, 0  – f  funksiyasının minimum, üstəlik 

olaraq da (0)f  –onun ən kiçik qiymətidir. (0) 0f   olduğundan, hər yerdə (x) 0f  , yəni 

hər yerdə 
2 3

1
2 6

x x x
e x     ödənilir.    
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Annotasiya. n maddi nöqtədən ibarət mexaniki sistemin hərəkətinin
təyin edilməsi üçün 3n sayda ikinci tərtib adi diferensial tənliklər
sistemini həll etmək lazımdır. 6n sayda inteqrallama sabitlərinin
tapılması üçün isə 6n sayda başlanğıc şərtlər verilməlidir. Göründüyü
kimi, çox sayda maddi nöqtədən ibarət MS-nin hərəkətinin təyin
edilməsi mürəkkəb məsələdir. Bundan başqa, MS-yə təsir edən
daxili və xarici qüvvələr zamanla yanaşı, MS-nin maddi nöqtələrinin
sürətindən və vəziyyətindən asılı ola bilər. Bu halda məsələ daha
da çətinləşir, daha da mürəkkəbləşir. Bu çətinlikləri müəyyən
qədər aradan qaldırmaq, həll prosesini sadələşdirmək üçün məsə-
lələrin həllində MS dinamikasının ümumi teoremlərindən istifadə
edilir. Bu məqalədə mexaniki sistem dinamikasına aid məsələlərin
təsnifatı və uyğun teoremin tətbiqi ilə səmərəli həll alqoritmi ve-
rilmişdir.  

Methods for solving problems of the dynamics
of a mechanical system (MS)

Abstract. To determine the motion of a mechanical system
consisting of n material points, it is necessary to solve a system of
second-order ordinary differential equations with the number 3n.
And to find the integration constants in the number 6n, we must
give the initial conditions in the number 6n. As can be seen, deter-
mining the motion of an MS consisting of a large number of
material points is a complex issue. In addition, the internal and
external forces acting on the MS may depend on time, as well as
on the speed and state of the MS material points. In this case, the
issue becomes even more complicated and difficult. In order to
overcome these difficulties to some extent, to simplify the solution
process, general theorems of MS dynamics are used in solving
problems. This article presents a classification of problems in the
dynamics of mechanical systems and an algorithm for effective
solution using the corresponding theorem.

О методах решения задач динамики меха-
нической системы (МС) 
Aннотация. Dля определения движения механической системы,
состоящей из n материальных точек, необходимо решить си-
стему обыкновенных дифференциальных уравнений второго
порядка с числом 3n. А для нахождения констант интегриро-
вания в числе 6n следует дать начальные условия в числе 6n.
Как видно, определение движения МС, состоящего из большого
числа материальных точек, является сложным вопросом.
Кроме того, внутренние и внешние силы, действующие на
МС, могут зависеть от времени, а также от  скорости и
состояния материальных точек МС. В этом случае дело ста-
новится еще сложнее и громоздиким. Для того чтобы в какой-
то мере преодолеть эти трудности, упростить процесс решения,
при решении задач используются общие теоремы динамики
МС. В данной статье приведена классификация задач по ди-
намике механических систем и алгоритм эффективного решения
с применением соответствующей теоремы.
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Giriş 

 Bərk cisim statkasından və nöqtə dinamikasından fərqli olaraq meaniki sistemə (MS-

yə) təsir edən qüvvələr daxili )( iF  və  xarici )( eF  qüvvələrə ayrılır. 

 Xarici qüvvələr mexaniki sistemə daxil olmayan nöqtələr və cisimlər tərəfindən təsir 

edən qüvvələrdir. 

 Daxili qüvvələr MS-yə daxil olan nöqtələr arasında yaranan qarşılıqlı təsir 

qüvvələridir. Nyutonun 3-cü qanununa görə dxili qüvvələrin )( iV  baş vektoru və )( i
OM  baş 

momenti sıfra bərabərdir: 

0)(;0   i
kO

i
O

i
k

i FMMFV . 

Burada i
kF  MS-nin k-cı nöqtəsinə təsir edən daxili qüvvələrin əvəzləyicisi, )( i

kO FM  

MS-nin k-cı nöqtəsinə təsir edən daxili qüvvələrin əvəzləyicisinin O nöqtəsinə nəzərən 

momentidir. 

 MS-yə daxil olan k-cı nöqtənin hərəkətinin diferensial tənliyini aşağıdakı şəkildə 

yazaq: 
e

k

i

kkk FFam  . 

Burada km  k-cı nöqtənin kütləsi,  
i

kF  k-cı nöqtəyə təsir edən bütün daxili qüvvələrin, 

e

kF  isə bütün xarici qüvvələrin əvəzləyicisidir. 

Seçilmiş Oxyz düzbucaqlı koordinat sisteminə nəzərən təcilin Ox, Oy, Oz koordinat 

oxları üzərinə uyğun proyeksiyalarının  

k
k

kzk
k

kyk
k

kx z
dt

zd
ay

dt

yd
ax

dt

xd
a  

222

,,  

olduğunu nəzərə alsaq, MS-yə aid olan k-cı nöqtənin hərəkətinin diferensial tənliyi 

seçilmiş Oxyz düzbucaqlı koordinat sisteminin oxları üzərinə proyeksiyalarda aşağıdakı kimi 

olur: 
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n maddi nöqtədən ibarət MS-nin hərəkətinin diferensial tənliklərini düzbucaqlı 

koordinat sisteminin oxları üzərinə proyeksiyalarda aşağıdakı şəkildə yazaq: 
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    (3n sayda tənlik- k=1;2;...;n) 

n maddi nöqtədən ibarət MS-nin hərəkətinin təyin edilməsi üçün 3n sayda ikinci tərtib 

adi diferensial tənliklər sistemini həll etmək lazımdır. Həllə daxil olan 6n sayda inteqrallama 

sabitlərinin tapılması üçün isə 6n sayda başlanğıc şərtlər verilməlidir. Göründüyü kimi, çox 

sayda maddi nöqtədən ibarət MS-nin hərəkətinin təyin edilməsi mürəkkəb məsələdir. Bundan 

başqa, MS-yə təsir edən daxili və xarici qüvvələr zamanla yanaşı, MS-nin maddi nöqtələrinin 

sürətindən və vəziyyətindən asılı ola bilər. Bu halda məsələ daha da  çətinləşir, daha da 

mürəkkəbləşir. Bu çətinlikəri müəyyən qədər aradan qaldırmaq, həll prosesini sadələşdirmək 

üçün məsələlərin həllində MS dinamikasının ümumi teoremlərindən istifadə edilir. Onu da 

qeyd edək ki, ümumi teoremlərdən istifadə edilməsi həm də məsələni həll edəndən xüsusi 

yaradıcılıq, hansı məsələdə hansı teoremdən istifadə etmək qabiliyyəti tələb edir.  

1. Sistemin kütlə mərkəzinin hərəkəti haqqında teorem və onun tətbiqi ilə 

məsələlərin həlli alqoritmi. Sistemin kütlə mərkəzi kütləsi bütün sistemin kütləsinə bərabər 

olan və sistemə təsir edən bütün xarici qüvvələrin həndəsi cəminə bərabər olan qüvvənin təsiri 

ilə hərəkət edən maddi nöqtə kimi hərəkət edir: 
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e

c VaM  ,                                                              (1)   

burada  kmM -mexaniki sistemin kütləsidir,  e

k

e FV - MS-yə təsir edən xarici 

qüvvələrin baş vektoru, ca -kütlə mərkəzinin təcilidir. 

 Məlum olduğu kimi kütlə mərkəzinin CCC zyx ,,  düzbucaqlı koordinatları aşağıdakı 

düsturlarla tapılır: 

                kkC xm
M

x
1

;      kkC ym
M

y
1

;     kkC zm
M

z
1

.                           (2) 

Burada kkk zyx ,,  k-cı nöqtənin düzbucaqlı koordinatlarıdır və   

                      )(),(),( tzztyytxx kkkkkk                                                 (3) 

 (1)-i düzbucaqlı koordinat sisteminin oxları üzərinə proyeksiyalarda yazsaq, kütlə 

mərkəzinin hərəkətinin diferensial tənliyini alarıq: 

               .;; e
zC

e
yC

e
xC VzMVyMVxM                                              (4) 

 Kütlə mərkəzinin hərəkəti haqqında teoremə görə həll edilən məsələləri iki qrupa 

ayırmaq olar. 

1. Kütlə mərkəzinin hərəkəti qanunu məlum olur, sistemə təsir edən xarici qüvvəni 

tapmaq tələb olunur (dinamikanın düz məsələsi). 

2. Sistemə təsir edən xarici qüvvələr verilir, kütlə mərkəzinin hərəkət qanununu tapmaq 

tələb olunur (dinamikanın tərs məsələsi).  

Birinci qrup məsələlərin həlli alqoritmi 

1. Cari ana uyğun MS-nin vəziyyəti təsvir edilir. 

2. MS-yə təsir edən xarici qüvvələr təsvir edilir. 

3. Koordinat siastemi seçilir. 

4. Verilmiş hərəkət qanununa ğörə kütlə mərkəzinin koordinatları (2) düturu ilə tapılır:  

)(),(),( tzztyytxx CCCCCC  . 

5. Kütlə mərkəzinin verilmiş hərəkət qanununa görə təcilinin koordinat sisteminin 

oxları üzərinə proyeksiyaları )(),(),( tzatyatxa CCzCCyCCx    tapılır. 

6. Seçilmiş koordinat sisteminə nəzərən sistemin kütlə mərkəzinin hərəkətinin 

diferensial tənliyi (4) şəklində tərtib olunur. 

7. (4) tənliklətindən  sistemə təsir edən xarici qüvvələr tapılır. Əgər  0Ca  olarsa, 

onda .0eV  

İkinci  qrup məsələlərin həlli alqoritmi 

1. İxtiyari  ana uyğun MS-nin vəziyyəti təsvir edilir. 

2. MS-yə təsir edən xarici qüvvələr təsvir edilir. 

3. Koordinat siastemi seçilir. 

4. Seçilmiş koordinat sisteminə nəzərən kütlə mərkəzinin (4) şəklində diferensial tənliyi tərtib 

edilir. 

5. Alınan diferensial tənlik inteqrallanır. 

6. Hərəkətin verilmiş başlanğıc şərtlərinə görə inteqrallama sabitləri tapılır. 

7. Tapılan inteqrallama sabitlərini diferensial tənliyin həllində nəzərə alaraq baxılan 

məsələnin tələb olunan həlli tapılır. 

 

2. Sistemin hərəkət miqdarının dəyişməsi haqqında teorem və onun tətbiqi ilə 

məsələlərin həlli alqoritmi. Sistemin hərəkət miqdarı sistemi əmələ gətirən maddi nöqtələrin 

hərəkət miqdarlarının həndəsi cəminə deyilir və Q  ilə işarə edilir: 

 kvmQ . 

Sistemin hərəkət miqdarının zamana görə birinci tərtib törəməsi sistemə təsir edən 

bütün  xarici qüvvələrin həndəsi cəminə bərabərdir: 
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                         eV
dt

Qd
   və ya   e

k Vvm
dt

d
 .                                                (5) 

(5) vektor bərabərliyinin seçilmiş düzbucaqlı koordinat sisteminin oxları üzərinə uyğun 

proyeksiyaları aşağıdakı kimi olur: 

  e
xxk

x Vmv
dt

d

dt

dQ
  , 

                                  e
yyk

y
Vmv

dt

d

dt

dQ
  ,                                                        (6) 

  e
zzk

z Vmv
dt

d

dt

dQ
  . 

Məsələlərin həlli alqoritmi 

1. Cari  ana uyğun MS-nin vəziyyəti təsvir edilir. 

2. MS-yə təsir edən xarici qüvvələr təsvir edilir. 

3. Koordinat siastemi seçilir . 

4. Sistemin hərəkət miqdarının dəyişməsi haqqında teoremin seçilmiş koordinat 

sisteminin oxları üzərinə proyeksiyalarda  (6) şəklində diferensial tənlikləri tərtib edilir. 

5. Alınan diferensial tənlik inteqrallanır. 

6. Hərəkətin verilmiş başlanğıc şərtlərinə görə inteqrallama sabitləri tapılır. 

7. Tapılan inteqrallama sabitlərini diferensial tənliyin həllində nəzərə alaraq baxılan 

məsələnin tələb olunan həlli tapılır. 

3. Sistemin hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsi  haqqında teorem və onun 

tətbiqi ilə məsələlərin həlli alqoritmi. Hər hansı O mərkəzinə nəzərən sistemin hərəkət 

miqdarı momenti sistemi əmələ gətirən maddi nöqtələrin həmin mərkəzə nəzərən hərəkət 

miqdarları momentlərinin  həndəsi cəminə deyilir və OG  ilə işarə edilir: 

  kk vmrQ . 

Hər hansı O mərkəzinə nəzərən sistemin hərəkət miqdarı momentinin zamana görə 

birinci tərtib törəməsi sistemə təsir edən bütün  xarici qüvvələrin həmin mərkəzə nəzərən 

momentlərinin həndəsi cəminə bərabərdir: 

)( e
kO FM

dt

Gd
   və ya    )( e

kOkk FMvmr
dt

d
  . 

Sistemin hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsi  haqqında teorem və onun tətbiqi ilə 

məsələlərin həllinin aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi məsləhətdir. 

1. Cari  ana uyğun MS-nin vəziyyəti təsvir edilir. 

2. MS-yə təsir edən xarici qüvvələr təsvir edilir. 

3. Koordinat siastemi seçilir . 

4. Sistemin hərəkət miqdarı momentinin dəyişməsi haqqında teoremin seçilmiş 

koordinat sisteminin oxları üzərinə proyeksiyalarda  diferensial tənlikləri tərtib edilir:  

e

z
ze

y

ye

x
x M

dt

dG
M

dt

dG
M

dt

dG
 ;; . 

Məsələnin həllini sadələşdirmək üçün əvvəlcə tənliyin sağ tərəfini hesablamaq 

məsləhətdir. 

5. Alınan diferensial tənlik inteqrallanır. 

6. Hərəkətin verilmiş başlanğıc şərtlərinə görə inteqrallama sabitləri tapılır. 

7. Tapılan inteqrallama sabitlərini diferensial tənliyin həllində nəzərə alaraq baxılan 

məsələnin tələb olunan həlli tapılır.  

4. Sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsi haqqında teorem və onun tətbiqi ilə 

məsələlərin həlli alqoritmi. Sistemin kinetik enerjisinin diferensialı sistemə təsir edən bütün 

xarici və daxili qüvvələrin elementar işlərinin cəminə bərabərdir: 

                                       i

k

e

k dAdAdT .                                                  (7) 
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(7) bərabərliyini hər hansı uyğun başlanğıc vəziyyətdən yerdəyişmə sərhəddinə görə 

inteqrallasaq: 

                            i

k

e

k AATT 01 .                                                (8) 

Burada 0T  sistemin başlanğıc vəziyyətinə,  1T  isə sistemin son vəziyyətinə uyğun 

kinetik enerjisidir. 

Əgər hərəkət edən mexaniki sistem dəyişməzdirsə, onda bütün daxili qüvvələrin işi sıfra 

bərabərdir.  

Əgər hərəkət edən mexaniki sistem dəyişməzdirsə, onda bütün naməlum daxili 

qüvvələri, həmçnin zamandan asılı olmayan ideal xarici rabitələrin naməlum reaksiya 

qüvvələrini nəzərdən atmaq olar.  

Dəyişən mexaniki sistem halında isə teorem yalnız və yalnız daxili qüvvələr məlum 

olduqda məsələ həllinə tətbiq edilir. Əgər daxili qüvvələr məlum olmursa, onda məsələ yalnız 

bu teoremin tətbiqi ilə həll edilə bilməz.  

Sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsi  haqqında teorem və onun tətbiqi ilə məsələlərin 

həllinin aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilməsi məsləhətdir. 

1. Cari  ana uyğun MS-nin vəziyyəti təsvir edilir. 

2. MS-yə təsir edən daxili və xarici qüvvələr təsvir edilir. 

3. Koordinat siastemi seçilir. 

4. Sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsi  haqqında teoremin uyğun (8) tənlikləri tərtib 

edilir.    

5. Alınan tənliklərdən məchul kəmiyyətlər tapılır. 

Nəticə. Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək qeyd edək ki, nəzəri mexanikada 

dinamikanın MS bölməsinə aid məsələləri həll etmək bu məsələnin həllində istifadə olunacaq  

ümumi qanun,  teorem və qaydalarından hansılarının tətbiq olunacağını tapmaqdan ibarət 

olub, həll prosesini düzgün yerinə yetirmək üçün  aşağıdakılara əməl etmək məsləhətdir: 

  

1) məsələnin şərtlərinin və tələblərinin öyrənilməsi; 

2) məsələnin şərtlərini dəqiq ifadələrlə yazmaq;  

3) məsələnin şərtlərini qrafik təsvir etmək; 

4) həll yolunun axtarışı; 

5) həll planının tərtib edilməsi; 

6) həllin həyata keçirilməsi; 

7) axtarılan kəmiyyəti düstur şəklində yazmaq və tələb olunan dəqiqliklə onun 

qiymətini hesablamaq: 

8) həllin düzgünlüyünün yoxlanılması; 

9) ümumi mənada alınan nəticələrin qiymətləndirilməsi; 

10) həlli prosesinin təhlili və gələcək fəaliyyət üçün faydalı məlumatların seçilməsi.  

Bunların düzgün və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi həm konkret məsələnin aid 

olduğu mexanika bölmələrinin, həm də əvvəllər riyaziyyat, fizika və digər tədris fənləri üzrə 

biliklərin müəyyən bir sistemini tələb edir.  
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Annotasiya. Məqalədə məqsəd qoşma vahid hiperbola ilə vahid
çevrə arasında əlaqə yaratmaqdır. Bu məqsədlə verilmiş vahid
çevrəyə uyğun vahid hiperbolaya qoşma olan vahid hiperbola qu-
rulmuşdur. Bu zaman vahid çevrənin hər iki hiperbola üçün eyni
rol oynadığı müəyyən olunmuşdur. Həmçinin, qoşma vahid
hiperbola üzərində götürülmüş nöqtənin eyni funksiyanı yerinə
yetirdiyi müəyyən olunmuşdur.

The relation between the conjugate unit hyper-
bola and the unit circle

Abstract. The purpose of the article is to create a connection
between the conjugate unit hyperbola and the unit circle. For this
purpose, a unit hyperbola corresponding to a given unit circle and
conjugate to a unit hyperbola was constructed. Accordingly, it
was determined that the unit circle plays the same role for both
hyperbolas. It was also found that the point taken on the conjugate
unit hyperbola performs the same function.

Связь между сопряженной единичной ги-
перболой и единичной окружностью 

Aннотация. Цель статьи – создать связь между сопряженной
единичной гиперболой и единичной окружностью. С этой
целью была построена единичная гипербола, соответствующая
данной единичной окружности и сопряженная единичной ги-
перболе. Соответственно было определено, что единичная
окружность играет одну и ту же роль для обеих гипербол.
Также было установлено, что точка, взятая на сопряженной
единичной гиперболе, выполняет одну и ту же функцию.
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Məlumdur ki, hiperbolik və triqonometrik funksiyalar arasında riyazi asılılıqlar 

mövcuddur. Xüsusi halda vahid hiperbola üzərində götürülmüş nöqtənin radius vektorunun, 

vahid çevrəni kəsərək keçdiyini nəzərə alaraq, vahid hiperbola ilə vahid çevrə arasında 

aşağıdakı riyazi əlaqə yaranmışdır. 

Vahid hiperbola ilə vahid çevrə arasında aşağıdakı kimi riyazi asılılıqlar mövcuddur.  

                                                      𝑆ℎ𝑡  𝑅 sin ∝                                                                 (1) 

                                                           𝑐ℎ𝑡   𝑅 𝑐𝑜𝑠 ∝                                                                 (2) 

Belə ki, burada R koordinat başlanğıcından, hiperbola nöqtəsinə qədər olan məsafədir, t 

– hiperbola sektoru sahəsinin iki mislinə bərabərdir, ∝ isə dairə sektoru sahəsinin iki mislinə 

bərabərdir. 

İndi isə, qoşma vahid hiperbola ilə vahid çevrə arasında əlaqəyə baxaq. Tutaq ki, bizə 

mərkəzi O nöqtəsində olan vahid hiberbola verilmişdir. Vahid hiberbolanın tənliyi belədir, 

                                                                       𝑥2 − 𝑦2 = 1                                                          (3) 

Bu hiperbolanın təpə nöqtəsi 𝐴 (1,0) nöqtəsindədir.  

Hiperbolanın O mərkəzi nöqtəsində olan  𝑥 𝑜𝑦 düzbucaqlı müstəvi koordinat sistemi 

seçək. Belə ki, 𝐴 (1,0) nöqtəsi absis oxu üzərində olsun. Bu hiperbolaya qoşma olan hiperbola 

quraq. Onda verilmiş vahid hiperbolaya, qoşma vahid hiperbolanın təpə nöqtəsi E (0,1) 

nöqtəsində olar. Qoşma vahid hiperbolanın tənliyi isə belə olar. 

                                   −𝑥2 + 𝑦2 = 1                                                                 (4) 

Deməli, o nöqtəsi hər iki hiperbolanın mərkəzi nöqtəsi olar. İndi isə, mərkəzi hiberbolanın 

mərkəzində olan və radiusu r =1 olan çevrə cızaq. Bu çevrə 𝐴 (1,0) və E (0,1) nöqtələrindən 

keçər. Koordinat başlanğıcından keçirilmiş və koordinat bucaqlarını iki bərabər hissəyə ayıran 

ol və ol' düz xətləri, hər iki hiperbola üçün ortaq asimptotlar olarlar.  

 
Bu, deyilənləri nəzərə alaraq, vahid hiperbola, qoşma vahid hiperbola və vahid çevrə 

nöqtələri arasında əlaqə yaradaq (şəkil 1). 

Onu da qeyd edək ki, vahid hiperbolada asimptotla koordinat oxları arasındakı bucaq  


4
 -ə  

bərabər olur. 
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Əlaqə üçün vahid hiperbola üzərində 𝑀 (𝑥, 𝑦) nöqtəsini qeyd edək. Bu nöqtəyə uyğun, 

qoşma vahid hiperbola üzərində 𝑜𝑙 asimptotuna görə simmetrik olan �̅� (𝑥,̅  �̅�) nöqtəsini qeyd 

edək. Sonra bu nöqtələri, 𝑂 koordinat başlanğıcı ilə düz xətt vasitəsi ilə birləşdirək. Burada 

𝑂𝑀 𝑂�̅� R olar, 𝑂𝑀 düz xəttinin vahid çevrə ilə kəsişmə nöqtəsini 𝑀ʺ(𝑥ʺ, 𝑦ʺ) ilə işarə edək. 

𝑂�̅� düz xəttinin vahid çevrə ilə kəsişmə nöqtəsini isə �̅�ʺ (�̅�ʺ, �̅�ʺ)  ilə işarə edək. 𝑀 nöqtəsinin 

ordinatını 𝑦 ilə, o 𝑥 koordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsini isə 𝑀′ ilə işarə edək. �̅� nöqtəsinin 

absisini 𝑥 ̅ilə o𝑦 koordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsini isə  �̅�′ ilə işarə edək. �̅�ʺ nöqtəsinin 

absisini  �̅�ʺ ilə o𝑦 koordinat oxu ilə kəsişmə nöqtəsini isə k ilə işarə edək.  

Beləliklə, qoşma vahid hiperbola üzərində iki düzbucaqlı üçbucaq alırıq 

(∆𝑂�̅��̅�′  𝑣ə ∆°�̅�ʺ𝑘). Bu üçbucaqlar oxşar üçbucaqlardır. Yəni ∆𝑂�̅��̅�′  ̴ ∆°�̅�ʺ𝑘. Bu 

üçbucaqların oxşarlığından yazarıq. 
�̅�′ �̅�

𝐾�̅�ʺ
=

𝑅

1
                                                                 (5)                                

Bunu belə də yazarıq, 

                                                             
𝑋 ̅

𝑋ʺ̅̅ ̅ =
𝑅

1
                                                                     (5)                                                                                       

Buradan isə yazarıq 

                                                   𝑋 ̅ = 𝑅�̅�ʺ                                                                (6) 

Şəkildən isə yazarıq, 

                                                   𝑋 ̅ʺ =  𝑦ʺ = sin ∝                                                  (7) 

çünki çevrə vahid çevrədir. 

Digər tərəfdən burada, 

                                                   𝑋 ̅ = 𝑦 =  𝑠ℎ𝑡                                                         (8) 

olar. Çünki 𝑀 𝑣ə �̅� nöqtələri vahid hiperbola nöqtələridir. (7)-i və (8)-i, (6)  da  nəzərə alsaq,   

                                                   𝑠ℎ𝑡 =  𝑅 sin ∝                                                        (9)  

olar. 

Yenə də düzbucaqlı üçbucaqların oxşarlığından 

                                                  (∆𝑂�̅��̅�′  ̴ ∆𝑂�̅�ʺ𝑘)   yazarıq                                

                                                   
𝑂 𝑀′̅̅ ̅̅

𝑂𝐾
=

𝑅

1
                                                                          (10) 

Bunu belə də yazarıq 

                                                    
𝑦 ̅

𝑦ʺ̅̅ ̅ =
𝑅

1
                 buradan isə yazarıq. 

                                                   𝑦 ̅ =  𝑅 �̅�ʺ                                                              (11) 

Şəkildən isə yazarıq, 

                                                  �̅�ʺ = 𝑥ʺ = cos ∝                                                       (12)                                   

Digər tərəfdən   𝑦 ̅ = 𝑥  =  𝑠ℎ𝑡                                                                                 (13)        

Olduğundan (12) və (13)-ü, (11)-də nəzərə alsaq 

                                                 𝑠ℎ𝑡 = 𝑅 cos ∝                                                          (14)  

Beləliklə, (9) və (14) bərabərliklərini almış oluruq. 

Aldığımız nəticələrə əsasən, deyə bilərik ki, vahid hiberbola ilə vahid çevrə arasındakı 

əlaqə düsturları, qoşma vahid hiberbola ilə vahid çevrə üçün də doğrudur. 
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Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki,  ali məktəblərin Riyaziyyat,
Riyaziyyat müəllimliyi və Riyaziyyat və informatika müəllimliyi
ixtisaslarında tədris olunan cəbr fənni ilə bağlı nəşr olunmuş
bütün ədəbiyyatlarda xətti fəza anlayışı ilə bağlı məsələlər geniş
şərh edilmişdir. Bu işdə xətti fəza ilə bağlı bir məsələnin həlli
üçün praktik əhəmiyyətə malik üsul öyrənilmişdir. Belə ki, xətti
fəzanın ixtiyari altfəzasını təyin edən tənliklər sisteminin qurulması
üsulu təyin edilmişdir. Bu üsulun köməkliyi ilə xətti altfəzaları
doğuran tənliklər sistemi, həmçinin onlarda müəyyən bazislərin
verilməsi işini sadələşdirir. İşdə praktik olaraq təyin edilmiş üsulun
əhəmiyyəti konkret məsələ həlli ilə yoxlanılmışdır.

About a method of constructing a system of linear
equations defining subspaces

Abstract. The article indicates that the issues related to the
concept of linear space have been widely considered in all the
published literature on algebra taught for the specialties of Mathe-
matics, Mathematics Teacher and Mathematics and Computer
Science Teacher of higher educational institutions. In this paper,
we study a method that has practical significance for solving a
problem related to a linear space. Thus, a method for constructing
a system of equations defining an arbitrary subspace of a linear
space is defined. Using this method, the system of equations that
generates linear subspaces also simplifies the work of assigning
them certain bases. The importance of the method practically de-
termined in the study was tested on solving a specific problem.

Об одном методе построения системы уравне-
ний, определяющей подпространство линейного
пространства

Aннотация. В статье указывается, что вопросы, связанные с
понятием линейного пространства, получили широкое рас-
смотрение во всей опубликованной литературе по алгебре, пре-
подаваемой для специальностей Математика, Учитель математики
и Учитель математики и информатики высших учебных заве-
дений. В данной работеисследуется метод, имеющий практи-
ческое значение для решения задачи, связанной с линейным
пространством. Таким образом, определен способ построения
системы уравнений, определяющей произвольное подпростран-
ство линейного пространства. С помощью этого метода система
уравнений, порождающая линейные подпространства, также
упрощает работу по присуждению им определенных оснований.
Практически определенная в исследовании важность метода
была проверена на решении конкретной задачи.
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Müasir dövrdə cəbr fənni cəbri strukturları öyrənən elm sahəsi kimi səciyyələndirilir. 

Son dövrlərə qədər xətti cəbr ayrılıqda tədris olunduğu halda, haliyədə bu fənn ümumi cəbrin 

tərkib hissəsi kimi cəbri struktur olan xətti fəza və bu fəza ilə bağlı olan məsələlərin tədqiqini 

özündə cəmləşdirir. Məlum olduğu kimi xətti fəza iki binar əməlin təyin olunduğu cəbri struk-

turdur. Bu əməllərdən biri çoxluqda daxili binar əməl olmaqla çoxluğun elementlərinin cəmi 

kimi, digəri isə fəzanın elementinin üzərində verildiyi meydanın elementinə hasili kimi təyin 

olunan xarici kompozisiya əməlidir. Təbii ki, verilmiş çoxluqda təyin olunmuş bu əməllərə 

nəzərən, onun xətti fəza olması üçün müəyyən şərtlərin ödənilməsi tələb olunur.  

Haliyədə ali məktəblərin Riyaziyyat, Riyaziyyat müəllimliyi və Riyaziyyat-informatika 

müəllimliyi ixtisaslarında tədris olunan cəbr fənni ilə bağlı nəşr olunmuş bütün ədəbiyyatlarda 

xətti fəza anlayışı ilə bağlı məsələlər geniş şərh edilmişdir.  

Bizim burada əsas məqsədimiz xətti fəzanın altfəzalarının cəmi və kəsişməsində sətrli 

çevirmələr vasitəsi ilə sütunlarda bazis vektorlarının təyini və altfəzalar üzrə ölçülərin təyin 

edilməsi məsələsinin praktik əhəmiyyətini artıran bir üsul verməkdir. Bu məsələni ümumi şə-

kildə aşağıdakı kimi şərh etmək olar.  

𝑉 boş olmayan çoxluq, ℱ isə hər hansı ədədi meydan olsun. 𝑉 çoxluğunda toplama 

əməli təyin edilmişdir. Yəni ixtiyari 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑉 elementləri üçün 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝑉 münasibəti doğru-

dur. Əgər ℱ meydanının əsas çoxluğu 𝐹 olmaqla ixtiyari 𝛼 ∈ 𝐹 və 𝑎 ∈ 𝑉 üçün 𝛼 ∙ 𝑎 ∈ 𝑉 olar-

sa, onda 𝑉 çoxluğunda xarici kompozisiya əməli olan skalyara vurma əməli təyin edilmiş olar. 

𝛼 skalyarına vurma əməlini 𝜑𝛼 ilə işarə edək. Bu halda 〈𝑉, +〉 cəbri Abel qrupu olmaqla, skal-

yarların cəminin vektora hasili, həmçinin vektorların cəminin skalyara hasili əməlləri distribu-

tivlik, skalyara vurma əməlinə nəzərən assosyativlik və meydanın vahidinə əsasən ixtiyari 𝑎 ∈
𝑉 elementinə (vektoruna) görə 1 ∙ 𝑎 = 𝑎 münasibətləri doğru olarsa 𝑉 = 〈𝑉; +; 𝜑𝛼〉 cəbri 

strukturu xətti fəza olur. 𝐿 ⊂ 𝑉 boş olmayan çoxluq olmaqla ixtiyari 𝑢, 𝑣 ∈ 𝐿 vektorları və 

𝛼, 𝛽 ∈ 𝐹 skalyarlarına nəzərən 𝛼𝑢 + 𝛽𝑣 ∈ 𝐿 olarsa, onda 𝐿 çoxluğu V fəzasında xətti altfəza 

olur. Aydındır ki, 𝐿 çoxluğunun elementləri 𝑉 çoxluğunun elementləri olduğundan V  

fəzasında yuxarıda göstərilmiş şərtlər ödənilirsə, yəni 𝐿 çoxluğu özü xətti fəzanın tərifindəki 

şərtləri ödəyirsə, o xətti altfəzadır. Xətti altfəzaların cəmi, düz cəmi kimi anlayışlara ədəbiy-

yatlarda təriflər verilmişdir. Altfəzanı doğuran vektorlar sisteminin bazisi bu altfəzanın 

bazisidir. Bazisin təyini üçün bilavasitə tərifdən və ya elementar çevirmələrdən istifadə etmək 

mümkündür. Burada altfəzanı doğuran vektorları sətrlər yox, sütunlar şəklində matris formada 

yazmaqla sətrlər üzrə elə elementar çevirmələr aparacağıq ki, sütunlar içərisində vahid 

vektorlardan ibarət bazis alınsın. Bu üsul ona görə əhəmiyyətlidir ki, fəzanı doğuran digər 

vektorların bazislə xətti ifadəsi birbaşa alınır. Bütün prosesi aşağıdakı kimi, konkret bir misal 

üzərində nəzərdən keçirək. 

Tutaq ki, 𝑎1 = (1,2,1), 𝑎2 = (1,1, −1), 𝑎3 = (1,3,3) vektorlarının doğurduğu altfəza 

𝐿1 = 𝐿(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) və 𝑏1 = (2,3, −1), 𝑏2 = (1,2,2), 𝑏3 = (1,1, −3) vektorlarının doğurduğu 

altfəza isə 𝐿2 = 𝐿(𝑏1, 𝑏2, 𝑏3)-dir. 𝐿1 + 𝐿2 cəminin bazisini və ölçüsünü, 𝐿1 və 𝐿2 altfəzalarını 

təyin edən bircins xətti tənliklər sistemlərini, 𝐿1 ∩ 𝐿2 altfəzasının bazisini bu üsulla ardıcıl 

olaraq hesablayaq. 

I. Əvvəlcə 𝐿1 𝑣ə 𝐿2 altfəzalarını yaradan vektorların koordinatlarını sütunlar şəklində 

yazmaqla sətrlər üzrə elə elementar çevirmələr aparırıq ki, sütunlar içərisində vahid vektorlar 

alınsın. 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 vektorlarını indekslərinə uyğun olaraq ardıcıl sütunlarda 

yerləşdirməklə matris quraq. 

 
1 1 1 2 1 11 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1

2 1 3 3 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 2 2 0 2

1 1 3 1 2 3 2 0 4 1 3 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
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Burada sətrlər üzrə elementar çevirmələr elə aparılır ki, kvadrata alınmış ədədlərdən 

yuxarıda və aşağıda sıfırlar yerləşir. Göründüyü kimi 𝑎1, 𝑎2, 𝑏2 vektorlarından ibarət sistem 

𝐿1 + 𝐿2 cəminin bir bazisidir. Digər vektorların bazislə xətti ifadəsi, yəni təyin olunmuş 

bazisdəki əmsalları həmin vektorların yerləşdirildiyi sütunla təyin olunur. Misal üçün sonuncu 

sütun 𝑏3 vektorunun 𝑎1, 𝑎2, 𝑏2 bazisindəki koordinatlarıdır, yəni 𝑏3 = 𝑎2 + 2𝑎1 − 2𝑏2. 

Beləliklə 𝑑𝑖𝑚(𝐿1 + 𝐿2) = 3 olar. Məlumdur ki, n dəyişənli xətti bircins tənliklər sisteminin 

həlləri çoxluğu n ölçülü xətti fəzanın hər hansı altfəzası olur. Bu məsələnin tərsi də doğrudur. 

II. 𝐿1 altfəzasını təyin edən bircins xətti tənliklər sistemini quraq. Bunun üçün 𝐿1 

fəzasının məchul vektorunu 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) kimi işarə edək. 𝐿1 fəzasını doğuran vektorları 

indekslərin uyğun sütunlara yazmaqla sətrlər üzrə elə elementar çevirmələr aparaq ki, hər 

hansı sətr və ya sətrlər sıfra çevrilsin. Bu halda sıfır sətrlərə uyğun ifadələr fəzanı təyin edən 

tənliklər sistemini verər. 

 

11 1

2 2 1 2 1

3 1 3 1 2 3

1 1 11 1 1 1 1 1

2 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2

1 1 3 0 2 2 0 0 0 3 2

xx x

x x x x x

x x x x x x

    
    

         
               

 

 

Bu halda 𝐿2 fəzasını təyin edən bircins xətti tənliklər sistemi bir tənlikdən ibarət 

olmaqla aşağıdakı kimidir:  

1 2 33 2 0x x x    

Həqiqətən fundamental həllər sisteminin qurulması mexanizmini xatırlasaq, burada 

sərbəst dəyişən iki, asılı dəyişən isə birdir. 

𝐿2 altfəzasını təyin edən bircins xətti tənliklər sistemini qurmaq üçün onun məchul 

vektorunu 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3)-lə işarə edək. 𝐿1 altfəzası üçün apardığımız prosesi təkrarlasaq 

aşağıdakı nəticə alınar. 

1 1

2 2 1

3 1 3

2 1 1 2 1 1

3 2 1 1 1 0

1 2 3 5 5 0 3

x x

x x x

x x x

  
  

    
        

1 1

1 2 1 2

1 3 2 1 1 2 3

2 1 1 2 1 1

1 1 0 1 0 0

0 0 0 3 5( ) 0 0 0 8 5

x x

x x x x

x x x x x x x

   
   

        
        

 

Deməli 𝐿2 altfəzasını təyin edən bircins xətti tənliklər sistemi də bir tənlikdən ibarət 

olmaqla  

1 2 38 5 0x x x     

şəklindədir. 

III. 𝐿1 𝑣ə 𝐿2 altfəzalarının kəsişməsinin bazisini qurmaq üçün onları təyin edən xətti 

tənliklər sistemlərinin birgə həllini tapıb, hər hansı fundamental həlli götürmək kifayətdir. Bu 

həll xətti asılı olmayan olmaqla 𝐿1 ∩ 𝐿2 altfəzasının hər hansı bir bazisi olacaqdır. 

𝐿1 𝑣ə 𝐿2 altfəzalarını təyin edən bircins xətti tənlikləri birgə həll edək. 

{
3𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 = 0
8𝑥1 − 5𝑥2 + 𝑥3 = 0

→ (3 −2 1
8 −5 1

) → (
3 −2 1
5 −3 0

) → (
3 −2 1

−
5

3
1 0

)

→ (
−

1

3
0 1

−
5

3
1 0

) 

Buradan bazis dəyişənləri sərbəst dəyişənlə ifadə etsək 
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{
𝑥3 =

1

3
𝑥1

𝑥2 =
5

3
𝑥1

 

𝑥1 sərbəst dəyişən olduğundan onun ixtiyari qiymətini götürmək mümkündür. Burada 

𝑥1 = 3 qəbul etsək 𝐿1 ∩ 𝐿2 altfəzasını təyin edən bircins xətti tənliklər sisteminin bir funda-

mental həlli 𝑎 = (3,5,1) olur ki, bu da 𝐿1 ∩ 𝐿2 xətti altfəzasının hər hansı bir bazisidir. 
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Annotasiya. Məqalədə proqramlaşdırma haqqında məlumat verilir,
kompüter üçün tutulan proqramların qrupları göstərilir, proqram-
laşdırmada tətbiq olunan metodlar xülasələndirilir. Mövzunun
tədrisinə innovativ yanaşma əsasında proqramlaşdırma anlayışı
ilə bağlı ən yeni elmi biliklərin təhsilalanlara ötürülməsinin  üsul
və vasitələri təsvir və təqdim olunur. Məqalədə proqram tərtib
etmək üçün istifadə olunan vasitələr: hərflər, rəqəmlər və riyazi
ifadələr şərh olunur. Göstərilir ki, proqramlaşdırmanın informatika
elmində rolu və əhəmiyyəti olduqca böyükdür və ona görə də
“proqramlaşdırma” tədris fənni səlahiyyətinə malikdir. 

About the concept of programming in the te-
aching of computer science

Abstract. The article provides information about programming,
specifies conditional groups of programs intended for computers,
summarizes the methods used in programming. On the basis of an
innovative approach to teaching the topic, methods and means of
transferring the latest scientific knowledge related to the concept
of programming to students are described and presented. The
article interprets the tools used for compiling software: letters,
numbers and mathematical expressions. It is shown that the role
and importance of programming in computer science is quite
large, and therefore “programming” has the right to become an
educational subject

К понятию программирования в преподавании
информатики

Aннотация. В статье дается информация о программировании,
указываются условные группы программ, предназначенных
для ЭВМ, обобщаются методы, применяемые в программи-
ровании. На основе инновационного подхода к преподаванию
темы описаны и представлены методы и средства передачи
обучающимся новейших научных знаний, связанных с понятием
программирования. В статье интерпретируются инструменты,
используемые для компиляции программного обеспечения:
буквы, цифры и математические выражения. Показано, что
роль и значение программирования в информатике достаточно
велики, а потому “программирование” имеет право стать
учебным предметом.
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Hər hansı bir məsələni kompüterdə həll et-
mək üşün aşağıdakı işləri nəzərə almaq la-
zımdır:

- məsələnin həlli yolunu müəyyən etmək,
yəni həlli alqoritmini tapmaq;

- həllin alqoritmini elə şəklə salmaq lazımdır
ki, onu kompüter həll edə bilsin.

Bu məqsədlə həllin alqoritmini elə sadə
əməliyyatlara ayırmaq lazımdır ki, kompüter
onları icra edə bilsin. Ona görə də, hər bir
əməliyyatı kompüter dilinə çevirmək  lazımdır.
Alqoritmin kompüter dilində belə yazılışı
proqram adlanır. 

Kompüter üçün proqramın hazırlanması
prosesinə proqramlaşdırma deyilir. Proqramı
hazırlayan şəxs proqramçı adlanır.

Proqram tərtib etmək üçün istifadə olunan
vasitələr bunlardır: hərflər, rəqəmlər və riyazi
işarələr. Bunlardan maşının formal dilinin
sözləri yaradılır. Həmin sözlərdən isə, ifadələr
və operatorlar əmələ gəlir.

Operator – bitmiş bir fikri ifadə edir, yəni
ma şın konkret əməli müəyyən edir. Translyasi -
ya dan sonra alqoritmik dilin operatoru maşın di -
linin bir əməlinə və ya əmrlər qrupuna çev ri lir. 

Proqram – bir-birindən nöqtəli vergüllə
ayrılan operatorlar ardıcıllığından ibarət olur.

Proqramlaşdırmanın informatika elmində
rolu və əhəmiyyəti olduqca böyükdür və ona
görə də “proqramlaşdırma” tədris fənni səla-
hiyyətinə malikdir.

Müxtəlif məsələlərin müxtəlif kompüterlərdə
həllinin proqramlaşdırılması prosesləri bir-
birilə sıx bağlıdır. Həqiqətən, məsələlərin alt
məsələlərə ayrılması və onların ümumi həll
alqoritminin tapılmasının ümumi metodları
mövcuddur. Lakin proqramlaşdırma prosesində
də yaradıcılıq yer tutur.

Kompüterlər üçün proqramlar tərtib edi-
lərkən, təkcə proqramların tərtibinin ümumi
metodları deyil, həm də alqoritmlərin icraçıları
olan kompüterlərin xarakteristikalarını da
nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, kompüter
üçün xətti tənlikər sisteminin həlli proqramını
hazırlamışıqsa, bu tipdən olan istənilən xətti
tənliklər sistemini həll etməyə qadir olacaq.

Kompüter üçün nəzərdə tutulan proqramları
şərti olaraq 4 qrupa ayırırlar:

1. Ayrı-ayrı, müstəqil məsələlərin həlli

proqramları.
2. Elmin müxtəlif ixtisaslaşdırılmış sahə-

lərinə aid məsələlər sinfinin həllinin proqramlar
sistemi. Belə proqramlar sistemini tətbiqi
proqramlar paketi də adlandırırlar. Belə paketlər
ayrı-ayrı fənlərə dair sistemləşdirilmiş bilik-
lərdən ibarət olur. Paket şəklində proqramların
hazırlanması müstəqil proqramların hazırlan-
masından çətin olur.

3. Proqramların hazırlanması prosesinin
avtomatlaşdırılmasına aid proqramlar sistemi.
Bu sistemə proqramlaşdırma sistemi də deyilir. 

4. Müasir kompüter bir-birilə əlaqədə olan
çoxlu sayda qurğulardan ibarətdir.

Belə sistemin idarə edilməsi üçün tətbiq
edilən proqramlar sisteminə əməliyyat sistemi
deyilir. Əməliyyat sistemi və kompüter birlikdə
virtual maşın olub, proqramlaşdırma üçün ol-
duqca əlverişlidir.

1-ci və 2-ci proqramlar qrupu kompüter
üçün ixtisaslaşdırılmış proqram təminatını
təşkil edir.

3-cü və 4-cü proqramlar qrupu isə, kompüter
üçün standart proqram təminatını təşkil edir.

Proqramlaşdırmada 4 metod tətbiq olunur.
1. Yuxarıdan aşağıya prinsipi üzrə proq-

ramlaşdırma.
Bu metodun mahiyyəti belədir:
Verilmiş mürəkkəb məsələ bir neçə sadə

hissələrə ayrılır və hər bir hissənin müstəqil
proqramı tərtib edilir. Proqramlar xətti sxem
və ya blok-sxem şəklində tərtib edilir. Beləliklə,
bütün hissələrin proqramları tərtib edilir. Alın-
mış proqram-fraqmentlər arasında əlaqə aşkar
edilir. Bu əlaqələrə interfeyslər deyilir. 

2. Blok-sxemlər prinsipi üzrə proqramlaşdır ma.
Verilmiş məsələnin alqoritmik strukturu

xəttidirsə, onda proqramlaşdırma xətti-sxem
şəklində olur. Əgər alqoritmin strukturu mü-
rəkkəb keçidlərdən ibarətdirsə, onda proq-
ramlaşdırma blok-sxem şəklində olur.

Alqoritmin strukturunun qrafik təsviri o
zaman blok-sxem adlanır ki, verilənlərin ema-
lının hər bir mərhələsi – düzbucaqlı, romb,
oval və ya digər həndəsi fiqur şəklində göstə-
rilsin. Fiqurların daxilində hər mərhələdə gö-
rüləcək işlərin məzmunu qeyd edilir.

3. Aşağıdan-yuxarıya prinsipilə proqram-
laşdırma.

Ələsgər İmanov
İnformatikanın tədrisində proqramlaşdırma anlayışına dair
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Proqramlaşdırmada “yuxarıdan-aşağıya”
metodu çətinlik törətdikdə, yəni məsələni neçə
hissəyə bölmək bəlli deyilsə, onda hesabla-
manın müəyyən fraqmentlərindən istifadə olu-
nur. Bu fraqmentlərə istinad edərək, lazım
olan proqramı qurmaq olar. Proqramlaşdırmanın
belə üsuluna – aşağıdan-yuxarıya proqram-
laşdırma deyilir. 

Bu üsulun mahiyyəti belədir: 
- əvvəlcə alqoritmin detalları seçilir və ya

qurulur;
- bu detallardan böyük hissələr düzəldilir

və bu proses axtarılan alqoritmin qurulmasına
qədər davam etdirilir.

Bu üsul o zaman sərfəli olur ki, alqoritmlərin
hazır franqmentlər yığımı olsun və onlar pro-
sedur şəklində ifadə edilmiş olsun. Bu prose-
duralardan elələrini seçmək lazımdır ki, ayrı-
ayrı mərhələlərdə hesablamaları icra etmək
mümkün olsun. Alınmış fraqmentləri birləş-
dirməklə, məsələnin tam həllini ifadə edən
alqoritmi alırıq.

Bəzi məsələlərin həllində “yuxarıdan-aşa-
ğıya” və “aşağıdan-yuxarıya” metodları növbə
ilə tətbiq edilir.

4. Struktur proqramlaşdırma prinsipi.

Struktur proqramlaşdırma – tədricən detallaş -
dır maqla, yuxarıdan-aşağıya proqramlaşdırma
prinsipinə əsaslanır. Proqramlaşdırmanın hər
bir detallaşdırma mərhələsində aralıq əməliy-
yatlar aşağıdakı dörd üsulla icra edilə bilər:

1) daha xırda əməliyyatların ardıcıl sada-
lanması;

2) müəyyən şərtlərdən asılı olaraq, bir neçə
xırda əməliyyatdan birinin seçilməsi;

3) parametrlərin müəyyən qiymətlərində
xırda əməliyyatın dövrü təkrar edilməsi;

4) xırda əməliyyatın prosedur və ya alt
proqramlar kimi tətbiq edilməsi.

Struktur proqramlaşdırma prinsiplərinin ar-
dıcıl tətbiq edilməsi oxumaq üçün əlverişli və
sadə olan proqramın alınmasını təmin edir.
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Annotasiya. Məqalədə hər bir müştəri üçün telekommunikasiya
xidmətinin dəyərini hesablayan və abunəçilərə hesab təqdim etmək
üçün telekommunikasiya operatorlarının istifadə etdikləri bütün
tariflər və digər dəyər xarakteristikaları haqqında informasiya
saxlayan sistemlərdən - billinq sistemlərindən bəhs olunur. Rabitə
xidmətləri provayderləri və operatorları istifadəçilərin dəyişən
ehtiyac və tələblərinə tez adaptasiya tələb edən kəskin rəqabət şə-
raitində fəaliyyət göstərirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq məqalədə
yeni şəbəkə texnologiyalarının rabitə infastrukturuna qeyri-səs
xidmətləri VAS – (Value Added Services) əlavə etməyi barədə
məlumatlar verilmiş və NGN (Next Generation Network-Növbəti
nəsil şəbəkəsi) əsasında multiservis şəbəkələrinin yaradılması mə-
sələləri də araşdırılmışdır. 

The features of billing systems in new generation
communication networks

Abstract. The article considers systems, namely billing systems,
which store data on all tariffs and other cost characteristics used
by telecom operators to submit invoices to subscribers, and billing
systems that calculate the cost of telecommunications services for
each client. Communication service providers and operators
operate in a highly competitive environment that requires rapid
adaptation to changing user needs and requirements. Taking all
this into account, the article also explores the creation of multi-
service networks based on NGN (Next Generation Network),
which provides information about the addition of non-voice VAS
(Value Added Services) services to the communication infrastructure
of new network technologies.

Особенности биллинговых систем в сетях связи
нового поколения

Aннотация. В статье рассматриваются системы, а именно
биллинг-системы, в которых хранятся данные обо всех тарифах
и других стоимостных характеристиках, используемых опе-
раторами связи для представления счетов абонентам, и бил-
линговые системы, рассчитывающие стоимость телекомму-
никационных услуг для каждого клиента.Поставщики услуг
связи и операторы работают в высококонкурентной среде, ко-
торая требует быстрой адаптации к меняющимся потребностям
и требованиям пользователей.Принимая все это во внимание,
в статье также исследуется создание мультисервисных сетей
на основе NGN (Next Generation Network), что предоставляе-
тинформацию о добавлении неголосовых сервисов VAS (Value
Added Services) в коммуникационную инфраструктуру новых
сетевых технологий.
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Hər bir müştəri üçün telekommunikasiya
xidmətinin dəyərini hesablayan, abunəçilərə
hesab təqdim etmək və başqa xidmət tədarük -
çülərlə hesablaşmaq üçün telekommunikasiya
operatorlarının istifadə etdikləri bütün tariflər
və digər dəyər xarakteristikaları haqqında in -
for masiya saxlayan sistemlər billinq sistemləri
adı daşıyır, əməliyyatların yerinə yetirilməsi
dövrü isə qısaca olaraq billinq adlanır.

Rabitə xidmətləri provayderləri və opera-
torları istifadəçilərin fövqəladə sürətlə dəyişən
ehtiyac və tələblərinə tez adaptasiya tələb
edən kəskin rəqabət şəraitində fəaliyyət gös-
tərirlər. Ona görə də, xidmətləri təqdimetmə
platforması və inzibati fəaliyyəti dəstəkləyən
infrastruktur dinamik və çevik olmalıdır. 

Yeni şəbəkə texnologiyaları rabitə infras-
trukturuna qeyri-səs xidmətləri VAS – (Value
Added Services) adlanan xidmətlər əlavə et-
məyə şərait yaratmışdır. Qeyri-səs xidmətlərinin
əlavə olunması tarif qoymalara və billinq sis-
teminə yeni yanaşma tələb edir [1]. 

NGN (Next Generation Network-Növbəti
nəsil şəbəkəsi) konsepsiyası əsasında multiservis
şəbəkələrinin yaradılması ilə rəqəm tra fikasının
strukturlaşdırılması ehtiyacı daha da artmışdır.
Hazırda danışıq, paket kommutasiyası mühitində
rəqəm verilişi xidmətləri və internetə daxilolma
üzrə mükəmməl billinq sistemləri yaradılsa
da, gündəlikdə video-konfrans-rabitə və VPN
(Virtual Private Network-Virtual Özəl Şəbəkə)
xidmətlərinin, eləcə də interaktiv videoxidmətlər
şəbəkələrinin genişlənməsi ilə bağlı billinq
problemləri durur. Digər tərəfdən, abunəçilərə
informasiya xidmətləri müxtəlif şəbəkə və
operatorların servis-provayderi tərə findən təq-
dim oluna bilər. Bu zaman multişəbəkə xid-
mətlərinin billinq konsepsiyasının yara dılması
tələb olunur. 

WLAN (Wireless Local Area Network-
Sim siz lokal şəbəkə) texnologiyalarının ya-
yılması ilə əlaqədar hər yerdə “qaynar” adlanan
nöqtələr  yaranmağa başlanmışdır. Daxilolma
nöqtələri istismarı provayderlər üçün texniki
cəhətdən heç bir çətinlik törətmir. Bununla
belə, müştərilərin onlara marağı günbəgün
artmaqdadır [4]. 

Əlbəttə, istifadəçiyə Simsis şəbəkə xid-
mətlərinə görə şəxsi telefonundan, ya da öz
müəssisəsinin İnternet provayderinin vasitəsilə
ödənişlərin edilməsi daha münasibdir. Bu cür

hər şeyi əhatə edən rouminq və billinqin, yəni
fərdi identifikator əsasında müxtəlif daxilolma
nöqtələrilə əlaqəni təmin etmək texniki cəhət -
dən o qədər də adi deyildir. Bununla belə,
xid  mə tin təqdim olunması prosesinə çoxlu
müxtəlif instansiya, daxilolma nöqtəsinin
sahibi (məsələn, restoran sahibi),  qoşulmaya
cavabdeh İnternet provayderi, nəhayət WLAN
xidmətı üzrə ödəniş hesablamalarını aparan
telekommunikasiya xidmətləri provayderi cəlb
edilmişdir. Qeydiyyat və ödəniş texnologiyaları
bütün sistemlərin birgəliyini nəzərdə tutur.

Autentifikasiya,  avtorizasiya və uçot (Aut-
hentication, Authorisation, Accounting, ААА)
təqdim olunan xidmətin dəyərinin yekun he-
sablanması (billinq) üçün baza yaradır. Sonuncu
ideal olaraq müəyyən mərkəzin vasitəsilə apa-
rılmalıdır. Simsiz mühit üçün ölçülüb-biçilmiş
sərfəli billinq qərarı necə təsvir olunur? Simsiz
daxilolma nöqtələri son istifadəçilər üçün
simsiz şəbəkə yaradır. Onları hər bir “qaynar”
nöqtələrdə mövcud olan şəbəkəyə daxilolma
kontrolleri (Network Access Controller, NAC)
ilə izləmək olar. NAC öz növbəsində Simsiz
İnternet Xidmətləri Provayderi (Wireless In-
ternet Service Provider, WISP) ilə İnternet
vasitəsilə əlaqələnir. 

İstifadəçi öz hərəkətli terminalını qoşarkən,
“qaynar” nöqtələrdəki sistem ilə baglantı avto -
matik yaranır. Sonuncu Web brauzeri yüklənən
kimi onu dərhal lokal “qeydiyyat səhifəsinə”
göndərir. Sonra qeydiyyat zamanı istifadəçi
WLAN provayderinin qeydiyyat yazısı və
şif rəsi haqqında sonra WISP platformasına
gön dəriləcək məlumat verir. Sonuncu isə onu
seçilmiş provayderdə qeydiyyat verilənlərini
yoxlayan rouminq brokerinə (broker- alıcı və
satıcı arasında bir komissiya üçün əməliyyat
təşkil edən) ötürür. Əgər o istifadəçiyə daxi-
lolma üçün “yaşıl işıq” verirsə, onda rouminq
brokeri bu barədə WISP platformasına infor-
masiya göndərir. O isə NAC kontrollerinə bu
istifadəçiyə icazə üçün sərəncam verir.

Daxilolma seanslarının monitorinqi və mü-
badilə olunan verilənlərin həcminin hesab-
lanması NAC və WISP platforması ilə birgə
aparılır. Məsələn, müəyyən vaxtı və trafika
həcmin keçdikdə, eləcə də sistemdən çıxdıqda
bu hadisələr haqqında informasiya bilavasitə
WISP platformasına çatdırılır və eyni zamanda
NAC-da istifadəçi təcridləşdirilir. WISP plat-
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forması bütün istifadəçilərin bağlantıları haq-
qında informasiyaya malik olur. 

Multiservis şəbəkələri. Qeyd olunduğu
kimi multiservis şəbəkələri NGN konsepsi-
yasına uyğun olaraq  qurulmuş və həm ənənəvi,
həm də yeni xidmətlərin geniş dəstini təqdim
edən sərbəst şəbəkələr sinfidir. Hazırda, ope-
ratorlar telekommunikasiya infrastrukturunu
multiservis şəbəkələrinə çevirməyə cəhd edirlər
ki, bu eyni zamanda bir neçə xidmətin istifadə
olunmasını mürəkkəbləşdirir.  Paket kommu-
tasiyası prinsiplərinə əsaslanan NGN texno-
logiyalarına keçid nəticəsində təqdim olunan
servislərin spektri İnternetə daxilolma, VPN,
interakiv video və s. kimi xidmətlərlə geniş-
ləndirilir. Hər bir xidmətlər qrupu öz tarif
planını təqdim edəcək, hər bir abunəçi trafikinin
qeydiyyatı, strukturlaşdırılması, tarifləşdirilməsi
və  billinqləşdirilməsi tələb olunacaqdır. Bu
isə konvergent billinq sistemlərsiz mümkün
deyildir. Rabitənin rəqəmləşdirilməsi nəticə-
sində eyni bir telekommunikasiya infrastruk-
turunda bir neçə xidmətin təqdim olunması
ilə “rabitə xidmətləri və rəqəm verilişinin
konvergent şəbəkələri” termini yaranmışdır.
Konvergent şəbəkələrdə trafikanın qeydiyyatı
və strukturlaşdırılması billinqdən müxtəlif te-
lekommunikasiya mühitlərinə yönəlmiş xid-
mətlərin qeydiyyat alətlərini tələb edir. Şəbəkə
mühitinə uyğunlaşma cəhətdən universal bil-
linqi konvergent hesab etmək düzgün olmaz,
çünki billinqin başlıca vəzifəsi trafikanın çat-
dırılması deyil, abunəçilərlə qarşılıqlı hesab-
laşmalarıdır [2]. 

Multimedia xidmətləri informasiya resurs-
larına daxilolma seansının müddətinə, xidmətin
generasiya etdiyi trafika və ya hadisənin həc-
minə görə hesablana bilər. İnformasiya re-
surslarına daxilolmanın abunəçi ödənişi isə
saat, gün, həftə və ya ay kimi hər bir vaxt
kvantlar qədər qabaqcadan əlavə oluna bilər. 

Billinq sisteminin abunəçiyə təqdim etdiyi
multişəbəkə  xidmətlərinin həcmini hesabla-
mağa maksimal hazır olması istifadə olunan
standart rabitə xidmətlərindən və son abunəçi
qurğularının intellektual şəbəkə prinsipinə in-

variantlığından asılıdır. Trafikanın struktur-
laşdırılması, onun bu tip trafikaya ayrılmış
ehtiyat şəbəkə resurslarının həcmindən asılı
olaraq “rəngləməsi” ilə  təmin olunur ki, hər
bir xidmətin çatdırılmasının maya dəyərinin
təyin edilməsinin əsasını təşkil edir. Şəbəkə
qovşaqlarının yüklənməsi üzrə statistikanın
toplanması təkcə billinq üçün deyil, abunəçi-
lərin daxilolma şəbəkələrinin hüdudlarında
və ya xidmətlər aqreqatlaşdıran qovşaqlarda
informasiya sellərinin təsviri üçün vacibdir. 

Əslində, billinq sisteminin iş alqoritmi
xidmətin təqdimat alqoritmindən, yəni təda-
rükçü kimdir, xidmət haqqını kim və hansı
rejimdə ödəyir, istifadə olunmuş xidmətin
hansı vahidlə ölçülməsindən ibarətdir. Tarif-
ləşdirmənin sadə sxemi billinq sistemi ilə
asan reallaşdırıldığı kimi, çox vaxt abunəçilər
üçün də cəlbedici görünür. 

Tarifləşdirmənin bütün çalarlarını nəzərdən
keçirdikdən sonra məntiqi sual yarana bilər –
rəqəmləşdirilmiş rabitə erasında standart ka-
nallar üzrə, standart qaydalara görə standart
informasiya vahidləri ötürülürsə nə səbəbə
bu cür çətinliklər mövcuddur. Bu qənaətə gə-
linmişdir ki, “bit elə bitdir” və xidmət rəqəm
təsvirinə çevrilən kimi, operatorun bir qayğısı
qalır ki, bu xidmətə uyğun gələn bitlərin
şəbəkə üzrə daşınmasını təmin etsin [5]. 
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Annotasiya. Məqalədə “Pərgar həndəsəsi” haqqında məlumat
verilir və yalnız pərgarla yerinə yetirilən bir neçə xarakterik
həndəsi qurma məsələləri həll edilir. Pərgar həndəsəsinin əsas
teoremi -Mora Maskeroni teoremində göstərilir ki, “pərgar və
xətkeşin köməyi ilə yerinə yetirilən qurma məsələlərini yalnız
pərgarın köməyi ilə qurmaq olur.” Məqalədə verilmiş düz xəttə
nəzərən verilmiş nöqtəyə simmetrik nöqtənin qurulması, verilmiş
parçadan bir neçə dəfə böyük paranın qurulması, verilmiş a, b, c
parçaları ilə mütənasib parçanın qurulması, verilmiş düz xətt
üzərində bir və ya bir neçə nöqtənin qurulması, A və B nöqtələri
ilə verilmiş düz xətlə( O,r )çevrəsinin kəsişmə nöqtələrinin
qurulması və hər biri iki nöqtə ilə verilmiş AB və CD düz xətlərin
kəsişmə nöqtəsinin qurulması kimi xarakterik qurma məsələləri
yalnız pərgarın köməyi ilə qurulmuş və nəzəri isbat edilmişdir.

Construction of geometric structures using
compasses
Abstract. The article provides information about the "geometry
of compasses" and solves only some characteristic problems of
constructing geometry performed with the help of compasses..
The main theorem of the geometry of the circulator - the theorem
of Mora Mascherani states that “construction tasks performed
with the help of a pargar and a ruler can be pastored with talc
using a compass”.  Construction, construction of a part proportional
to the given parts a, b, c, construction of one or more parts on a
given straight line, construction of a straight line with points A
and B construction of points of intersection of the circumference
(O, r) and AB and CD with two points in each.  Typical construction
problems, such as the construction of the point of intersection of
lines, were constructed and theoretically proved only with the
help of a compass.

Построение геометрические конструкции с помо-
щью циркуля  

Aннотация. В статье дается информация о «геометрия циркуля»
и решаются лишь некоторые характерные проблемы построения
геометрии, выполняемые с помощью циркуля.  Основная тео-
рема геометрии циркуля - теорема Мора Маскерони утверждает,
что «задачи построения, выполненные с помощью циркуля и
линейки, могут быть построены только с помощью циркуля».
Построение, построение части, пропорциональной заданным
частям a, b, c, построение одной или нескольких частей на за-
данной прямой, построение прямой линии с точками A и B,
построение точек пересечения окружности (О,r)  и AB и CD с
двумя точками в каждой. Характерные проблемы построения,
такие как построение точки пересечения прямых, теоретически
доказано и построено только с помощью циркуля.
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Giriş. Qədim dövrdən həndəsi qurmalar pərgar və xətkeşlə yerinə yetirilirdi. Görkəmli 

həndəsəçi Evklid (b.e əvvəl III əsr) həndəsi qurmalarını pərgar və xətkeşlə yerinə yetirirdi və 

bu alətlərə bərabərhüquqlu alət kimi baxırdı. 

Sonralar məlum oldu ki, pərgar xətkeşdən daha dəqiq alətdir; bir sıra qurmalar vardır ki, 

onları xətkeşsiz yalnız pərgarın köməyi ilə yerinə yetirmək olur, məsələn çevrənin altı bərabər 

hissəyə bölünməsi, verilmiş düz xəttə nəzərən verilmiş nöqtəyə simmetrik nöqtənin qurulması 

və s.  [2, s.85-89]. 

1797-ci ildə italyan riyaziyyatçısı Pavi universitetinin professoru Lorentso Maskeroni 

“Pərgar həndəsəsi” adlı böyük işində isbat etdi ki, “Pərgar və xətkeşlə həll edilən qurma 

məsələlərini yalnız pərgarla həll etmək olur” Bu təklifin original üsulla isbatını A.Adler 1890-

ci ildə inversiyanın köməyi ilə həll etmişdir [2, s.5-7]. 

Həndəsənin yalnız pərgarla həndəsi qurmalar bölməsi “pərgar həndəsəsi” adlandırılır. 

1928-ci ildə riyaziyyatçı Helmslev Kopenhagendə  kitab mağazasında Q.Moranın 1672-

ci ildə Amsterdamda nəşr olunmuş “Datskiy Evklid” kitabına rast gəlir. Bu kitabın birinci 

hissəsində Maskeronidən xeyli əvvəl pərgar və xətkeşlə həndəsi qurma məsələlərinin yalnız 

pərgarın köməyi ilə həll edildiyi isbat edilmişdi. 

Bu məqalədə pərgar həndəsəsinin əsas teoremi ilə isbat edilən, yalnız pərgarla qurulan bir 

neçə məsələyə baxılır. Pərgar həndəsəsində düz xətt və ya düz xətt parçası iki nöqtə ilə təyin 

edilir. Düz xətti qurmaq dedikdə bu düz xəttin ixtiyari iki nöqtəsinin qurulması başa düşülür.  

Bəzi işarələmələri verək. 

(AB) – düz xətt; A və B nöqtələrindən keçən düz xətt; 

[AB] – AB parçası; 

(O,r) – mərkəzi O nöqtəsində və radiusu r olan çevrə (yaxud dairə); 

(A, |BC|) – mərkəzi A nöqtəsində radiusu r‗|BC| olan çevrə (yaxud dairə)  

Məsələ 1 Verilmiş AB düzxəttinə nəzərən C nöqtəsinə simmetrik nöqtəni qurun  

Verilir: (AB) və C nöqtəsi. 

Qurma. (A, |AC|) və (B,|BC|) çevrələrini çəkirik, bu çevrələrin kəsişmə nöqtəsi C1 – 

axtarılan nöqtədir (Şəkil 1). 

Əgər C nöqtəsi AB düz xətti üzərində olarsa, onda özü-özünə simmetrik olar 

 

 
Şəkil 1. 

Qeyd A,B,X – üç nöqtənin eyni bir düz xətt üzərində olmasını yoxlamaq üçün AB düz 

xəttindən kənarda ixtiyari C nöqtəsi götürülür və bu nöqtəyə simmetrik C1 nöqtəsi qurulur, əgər 

|CX| = |C1X| olarsa X nöqtəsi AB düz xətti üzərində yerləşər. 

Məsələ 2. Verilmiş AA1  parçasından 2,3,4 ... n dəfə (n – natural ədətdir) böyük parçanı 

qurun.  

Verilir: |AA1| = r 

Qurmalı: [A1 An], |A1An|= n|AA1| 

Qurma. Pərgarın iti ucunu A1 nöqtəsinə qoymaqla ( A1, r) çevrəsini çəkirik və A nöqtəsinə 

əks diametral A2 nöqtəsini tapırıq. Sonra ardıcıl olaraq (A, r), (B, r) və  

(C, r) çevrələrinin (A1, r) çevrəsi ilə kəsişmə nöqtələrini (B,C və A2) tapşırıq |AA2| = 2r 

(Şəkil 2). 



  

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2                                                   Riyaziyyat və informatika 

214 

 

 

 
Şəkil 2. 

Sonra (A2, r) və (C, r) çevrələrinin D kəsişmə nöqtəsini tapırıq. (A2, r) və (D, r) 

çevrələrinin  kəsişmə nöqtəsi A3 olur. |AA3| = 3r və s. 

Prosesi davam etdirməklə |AAn| = nr olur. 

Məsələ 3 verilən a,b və c parçaları ilə mütənasib olan dördüncü parçanı qurun. 

Verilir: a, b, c parçaları. 

Qurmalı: elə x parçası qurun ki, a:b = c:x 

Qurma. İxtiyari O nöqtəsi götürürük və konsentrik (O,a) və (O,b) çevrələrini qururuq, 

(O,a) çevrəsi üzərində ixtiyari A nöqtəsindən (A, c) çevrəsini çəkirik və bu çevrənin (O, a) 

çevrəsi ilə kəsişmə nöqtəsini B-ilə işarə edirik. 

Ixtiyari d>|a-b| radiuslu (A,d) və (B,d) çevrələrinin (O,b) çevrəsi ilə kəsişmə nöqtələrini 

A1 və B1
 – lə işarə etsək x = |A1B1| axtarılan parçadır (Şəkil 3). 

 
Şəkil 3 

İsbatı 

∆AOA1≅ ∆BOB1 (üç tərəfinə görə) buradan AÔA1 = BÔB1  və AÔB= A1ÔB1 

Bərabəryanlı AOB və A1OB1 üçbucaqları oxşardır, buradan a:b = c: |A1B1| 

Məsələ 4 Düz xətt A və B nöqtələri ilə verilmişdir, bu düz xəttin üzərində bir və ya bir 

neçə nöqtə qurun. 

Verilir (AB) 

Qurmalı: X€(AB), X1€(AB),.... 

Qurma. AB düz xətindən kənarda ixtiyari C nöqtəsi götürürük (Şəkil 4) və C nöqtəsinə 

simmetrik C1 nöqtəsini qururuq (məsələ1.). 

 İxtiyari r radiusu ilə (C,r) və (C1, r) çevrələri qururuq, bu çevrələrin kəsişmə nöqtələrini 

tapırıq X1 və X2. 

 AB düz xətti üzərində yerləşən r radiusunun ölçüsünü dəyişməklə X' və X1' nöqtələrini 

qururuq və s. 

 
Şəkil 4 
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İsbatı. C1 nöqtəsi C nöqtəsinə simmetrik olduğundan AB düz xətti CC1 parçasının 

ortasından keçir və (AB) ┴(CC1) odur ki, AB düz xətti üzərindəki bütün nöqtələr C və C1 

nöqtələrindən eyni uzaqlıqdadır.  

|CX| = |C1X| = r və |CX1| = |C1X1| = r yəni X€(AB) və X1€(AB)  

Məsələ 5  A və B nöqtələri ilə verilmiş düz xəttlə (O, r) çevrəsinin kəsişmə nöqtələrini 

qurun. 

Verilir: (O, r) və (AB)  

Qurmalı: {X;Y}= (O, r) ∩ (AB) 

Qurma. O nöqtəsi AB düz xəttinin üzərində yerləşmədiyi hala baxaq (Şəkil 5) 

 

  
Şəkil 5 

Qurmalı: {X;Y}= (O, r) ∩ (AB) 

Qurma. O nöqtəsi AB düz xəttinin üzərində yerləşmədiyi hala baxaq (Şəkil 5) 

AB düz xəttinə nəzərən O nöqtəsinə simmetrik O1 nöqtəsini qururuq (məsələ 1) O1 

nöqtəsini mərkəz qəbul edib (O1 r) çevrəsini qururuq və bu çevrənin verilmiş çevrə ilə kəsişmə 

nöqtələrini tapırıq, X və Y. 

İsbatı. Məsələ 4-də göstərmişdik ki, X və Y nöqtələri AB düz xətti üzərində yerləşirsə bu 

nöqtələr həm də (O, r) çevrəsinin üzərindədir, nəticədə {X,Y}= (O, r) ∩ (AB)  

Verilmiş çevrənin mərkəzi O – nöqtəsi AB düz xətti üzərində olduğu halda qurmaya 

baxaq  

(Şəkil 6) 

İxtiyari radiuslu (A,d) çevrəsi ilə verilmiş çevrənin iki C və D kəsişmə nöqtələrini tapırıq. 

 

  
Şəkil 6 

 

Verilmiş çevrə CD vətərini yarıya bölür X və Y nöqtələri A və B nöqtələri ilə verilmiş 

düz xəttlə (O, r) çevrəsinin kəsişmə nöqtələridir. {X,Y} = (AB)∩(O, r) 

Məsələ 6 Hər biri iki nöqtə ilə verilən AB və CD düz xətlərinin kəsişmə nöqtələrini qurun.  

Verilir(AB) və (CD)  
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Şəkil 7 

Qurmalı: (AB) ∩ (CD)=X 

Qurma: AB-düz xəttinə nəzərən C və D nöqtələrinə simmetrik olan C1 və D1 nöqtələrini 

qururuq (Şəkil 7). 

(D1|CC1|) və (C, |CD|) çevrələrinin kəsişmə nöqtəsini tapıb E ilə işarə edirik.  

[D1|CC1|]∩(C, |CD|) = E. DE, DD1 və CD parçalarına mütənasib olan χ parçasını qururuq 

(məsələ (D, χ) və (D1, χ) çevrələrinin kəsişmə nöqtəsi axtarılan X nöqtəsidir.  

İsbatı. C1 nöqtəsi C nöqtəsinə, D1 nöqtəsi isə D nöqtəsinə simmetrikdir, CD və C1D düz 

xətlərinin kəsişmə nöqtəsini tapsaq bu nöqtə AB və CD nöqtələrinin kəsişmə nöqtəsi olar.  

CC1 D1 E paraleloqramdır, D, D1 E bir düz xətt üzərində yerləşir, (DE) II (CC1) və (DD1)|| 

(CC1) CDE və XDD1 üçbucaqları oxşardır, yəni |DE|:|DD1| = |CE|:|D1X| buradan |CE| = |CD| = 

| C1D1| yəni χ = |D1X| parçası DE, DD1 və CD parçaları ilə mütənasibdir.  

Qeyd. Yalnız |CC1| = |DD1| olduqda (AB) II (CD) olur. 

 Pərgar və xətkeşin köməyi ilə Evklid müstəvisində həll edilən qurma məsələlərini yalnız 

pərgarın köməyi ilə həll etmək olur. Bu qurmaları yerinə yetirmək üçün aşağıda qeyd edilən 

qurmaları (əsas əməlləri) bacarmaq lazımdır.  

1. İki nöqtədən düz xətt keçirmək. 

2. Verilmiş nöqtədən, verilmiş radiusda çevrə keçirmək. 

3. Verilmiş iki çevrənin kəsişmə nöqtələrini tapmaq. 

4. Verilmiş çevrə ilə iki nöqtəsi verilmiş düz xəttin kəsişmə nöqtələrini tapmaq. 

5. Hər biri iki nöqtə ilə verilmiş iki düz xəttin kəsişmə nöqtələrini tapmaq. 

 

 

Ədəbiyyat  

1. Костовский А.Н. Геометрические построения одним циркулем. М.: Наука, 1984,80 с. 

2. Справочное руководство по черчению. М.: Машиностроение, 1989, 864 с. 

3. Стройк Д.Я. Краткий, очерк истории математики. М.: Наука, 1969, 327 с. 

                                                                                                                          

 

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Vəliyev  

tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

 

Məqalə daxil olmuşdur:   28 fevral 2021-ci il  

Çapa qəbul edilmişdir:    25 aprel 2021-ci il 

 



217

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 2, s. 217-220
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 2, p. 217-220
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 2, c. 217-220

Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofau-
nasının qızılquşkimilər (falconiformes)
dəstəsinə daxil olan su-bataqlıq quşları

Müəllif:

Hüseyn Rəsulzadə
AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail:
huseynsahiboglu@gmail.com

Açar sözlər:
fəsilə, landşaft, tropik iqlim,
ornitofauna, Circus aerugino-
sus

Author:

Huseyn Rasulzade
Nakhchivan Branch of ANAS
E-mail:
huseynsahiboglu@gmail.com

Key word: 
season, landscape, tropical cli-
mate, ornithofauna, Circus ae-
ruginosus

Aвтор:

Гусейн Расулзаде
Нахчыванский филиал
НАНА
E-mail:
huseynsahiboglu@gmail.com

Ключевые слова:
семейство, ландшафт, тропи-
ческий климат, орнитофауна,
Circus aeruginosus

Annotasiya. Qızılquşkimilər (Falconiformes) dəstəsinə daxil olan növlərə An-
tarktida və bəzi kiçik okean adaları istisna olmaqla, dünyanın hər yerində rast
gəlmək olur. Müxtəlif landşaft tiplərinə aid yerlərdə, meşələrdə, tundrada,
çöllərdə, səhralarda, hətta hündür dağlıq ərazilərdə belə rast gəlinir. Azərbaycanda
bu dəstənin 3 fəsiləyə daxil olan 38 növü məlumdur. Qızılquşkimilər (Falconi-
formes) dəstəsinə daxil olan su-bataqlıq quşları Qırğılar (Accipitridae) fəsiləsində
təmsil olunmuşdur. Ədəbiyyat məlumatlarına və aparılmış ornitoloji tədqiqatlara
əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında Qızılquşkimilər dəstəsinin su-bataqlıq
quşları hələlik 1 fəsilə, 2 cinsə mənsub 2 növlə təmsil olunmuşdur. Qırğılar
(Accipitridae) fəsiləsinə daxil olan növlər tropik iqlimi olan zonalarda daha
rəngarəng və çoxsaylıdır. Elə növləri var ki, arealı dünyanın çox hissəsini əhatə
edir. Muxtar respublikada bu fəsiləyə daxil olan su-bataqlıq növlərini bütün su
hövzələri sahillərində görmək olar. Bu növlərdən biri olan Ley (Belibağlı)
(Circus) cinsinə mənsub Qamışlıq leyi (belibağlı) (Circus aeruginosus Linn.,
1758) muxtar respublikanın su-bataqlıq ərazilərində geniş yayılmış, yuvasını
su hövzələri kənarındakı qamışlıqlarda, torpağın üzərində qurur.

Original food of Nakhchivan Autonomous Republic
(falconiformes) water bush birds included in the group
Abstract. Species belonging to the order Falconiformes can be found all over
the world, except for Antarctica and some small oceanic islands. It is found in
places of different landscape types, forests, tundra, steppes, deserts, and even
in high mountainous areas. 38 species of this group belonging to 3 chapters are
known in Azerbaijan. Waterfowl, which belong to the order Falconiformes, are
represented in the family Accipitridae. According to the literature and
ornithological researches, in the Nakhchivan Autonomous Republic, the
waterfowl of the Gyzylgushkim group are still represented by 1 season and 2
species belonging to 2 genera. Species belonging to the genus Accipitridae are
more diverse and numerous in tropical climates. There are species that cover
most of the world. In the Autonomous Republic, the types of wetlands included
in this chapter can be seen on the shores of all water basins. Reed (Circus aeru-
ginosus Linn., 1758), a member of the genus Circus, is widespread in the
wetlands of the autonomous republic and builds its nest in reeds along the
water basins.

Водно-болотные птицы отряда соколообразные
(falconiformes) орнитофауны Нахчыванской авто-
номной республике

Aннотация. Виды, принадлежащие к отряду Соколообразные встречаются
по всему миру, за исключением Антарктиды и некоторых небольших ост-
ровов Океании. Встречаются они в разных местах ландшафтов, в лесах,
тундре, степях, пустынях и даже в высокогорных территориях. В Азер-
байджане известно 38 видов этого отряда, относящихся к 3-м семействам.
Водно-болотные птицы - Ястребы, принадлежащие к отряду Соколообразные,
представлены в семействе Ястребиные (Accipitridae). Согласно литературным
данным и проведенным орнитологическим исследованиям, водно-болотные
птицы отряда Соколообразные в Нахчыванской Автономной Республике
пока представлены  1 семейством, 2 родами и 2 видами. Виды, принадле-
жащие к роду Accipitridae, более разнообразны и многочисленны в тропи-
ческом климате. Есть виды, которые обитают в большей части мира. В
Автономной Республике представителей семейства можно увидеть на
всех берегах водно-болотных угодий. Один из этих видов, Circus aerugi-
nosus-камышовый лунь относится к роду Circus – Ястреб и широко рас-
пространен в водно-болотных угодьях автономной республики, гнездится
он на камышах по берегам водоемов и на суше.
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Qızılquşkimilər dəstəsinə demək olar ki,
vəhşi və yırtıcı quşlar daxildir. Vəhşi və yırtıcı
quşlar hələ qədim zamanlardan öz gözəlliyi,
gücü və əzəməti ilə insanların diqqətini cəlb
edib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Qı-
zılquşkimilər (Falconiformes) dəstəsinə daxil
növlər geniş yayılmışdır. Bu dəstəyə daxil
olan quşlar zahiri görünüşləri ilə bir çox
ümumi xüsusiyyətə malikdirlər. Bu quşların
əyilmiş qarmağaoxşar dimdiyi, iri caynaqlı
nəhəng pəncələri, solğun sıx lələkləri vardır.
Meşə və çöllərdə, qaya və tarlalarda, eləcə də,
yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında da yaşa-
yırlar. Qızılquşkimilər dəstəsinə daxil olan
növlər iti görmə qabiliyyətləri ilə tapıb tutduq-
ları ən müxtəlif onurğalı heyvanları iti cay-
naqlarına keçirərək qidalanırlar. Ancaq
aralarında molyusk, həşərat, leş, hətta meyvə
yeyənlər də var. Yırtıcılar uzun illər boyu cüt
yaşayırlar. Erkək və dişi  yumurtadan gözlü və
tüklü çıxan balalarını birlikdə bəsləyirlər. Ba-
lalar müxtəlif vaxtlarda dünyaya gəlirlər,
çünki birinci yumurtadan sonra dişi o biri yu-
murtalara da kürt yatır [1, s.280-282; 4, s.133-
136].

Muxtar respublikada Qızılquşkimilər dəs-
təsinin öyrənilməsi istiqamətində T.H.Talıbov,
H.M.Novruzov, E.H.Sultanov və A.F.Məm-
mədov xeyli tədqiqat işləri aparmışlar.
A.F.Məmmədov tərəfindən yazılmış “Mühüm
ornitoloji ərazilər: Naxçıvan” kitabında Qızıl-
quşkimilər dəstəsinin 2 fəsilə, 13 cinsə məx-
sus 28 növü göstərilmişdir. Müəllif ərazi üçün
yeni növlər vermiş, eyni zamanda Qafqaz və
Azərbaycan ornitofaunasına əlavələr etmişdir.
Ornitospektri işləyərkən T.H.Talıbov, A.F.
Məm    mədovun materialları nəzərə alınmışdır
[3, s.121-125; 6, s.30-32].

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Qızıl-
quşkimilər (Falconiformes) dəstəsinə 2 fəsilə
Qırğılar (Accipitridae) və Qızılquşlar (Falco-
nidae) fəsiləsi daxildir. Hər 2 fəsiləyə daxil
olan növlər muxtar respublikanın, demək olar
ki, hər yerində yayılmışdır. Qızılquşlar fəsilə-
sinə daxil olan quşlar kiçik və orta boylu yır-
tıcı quşlardır. Qanadları uzun və iti, uçuşu
sürətlidir, quyruqları dar və uzun olur. Bu fəsi -
ləyə daxil olan növlər yarasalar da daxil ol-
maqla kiçik məməlilər, sürünənlər, böcəklər

və leş heyvanlar ilə bəslənən ətyeyənlərdir.
Fəsilənin köçəri növləri çox vaxt quruluşla-
rına görə yaşayış mühitinə bənzər qış mühitini
seçirlər. Bəzi növlərin erkəkləri, dişiləri və
yetkinlik yaşına çatmayanlar fərqli yaşayış
yerlərində qışlaya bilər, yetkinlik yaşına çat-
mayanlar bol ovu olan, lakin yuva yeri olma-
dığı yerlərdən faydalanırlar. Digər yırtıcı
quş lar kimi, Qızılquşlar fəsiləsinə daxil olan
quşlar da tərs cinsi ölçü dimorfizmi nümayiş
etdirir (dişilər erkəklərdən daha böyükdür).
Cinsi dikromatizm fəsilənin bir neçə növündə
baş verir. Erkək və dişinin lələkləri əksər növ-
lərdə oxşardır, lakin erkəklərin lələkləri bir az
daha parlaq ola bilər. Yetkin olmayan quşların
ümumiyyətlə rəngləri, lələkləri solğun, kənar-
ları isə qəhvəyi və yetkinlik yaşına çatanlarda
daha çox zolaqlı olur [9, s.154-161; 5, s.146-
149; 13].  

Muxtar respublikada Qızılquşkimilər (Fal-
coniformes) dəstəsinə daxil olan su-bataqlıq
quşları Qırğılar (Accipitridae) fəsiləsinə məx-
susdur. Qırğılar fəsiləsi Qızılquşkimilər dəs-
təsinin ən böyük fəsiləsidir. Ərtaf mühitə
uyğunlaşan rəngləri olub, ümumiyyətlə, qəh-
vəyi, qara və ya boz rəngdə olurlar. Fəsiləyə
daxil olan quşların meşədə yaşayan növləri-
nin, ümumiyyətlə qısa qanadları və uzun quy -
ruq ları vardır ki, bu da onlara manevr
qabi    liyyəti verir. Açıq yaşayış yerlərində yaşa -
yan və uçaraq ov edən növlər, ümumiyyətlə
uzun məsafələrə asanlıqla uçmağa imkan
verən uzun, geniş qanad və qısa quyruqlara
sahibdirlər. Bura daxil olan quşların əksəriy-
yəti monoqamdır və bir çoxu ömür boyu bir-
likdə yaşayırlar. Erkək və dişi birlikdə yuva
qurur və yuvanı qurmaq üçün lazım olan his-
sələri erkək tapıb gətirir [10, s.21; 6, s.247; 13,
s.317-328]. 

Accipitridae fəsiləsinin üzvləri arasında
çox müxtəliflik mövcuddur. Bu fəsilənin üzv-
ləri dünyanı əhatə edir, tundra, alp çəmənlik-
ləri və rütubətli meşələrə qədər geniş yaşayış
yerlərində yaşayırlar. Balıq, məməlilər, quşlar,
yarasalar, onurğasızlar, leş və bəzi meyvələri
yeyirlər. Uçurumlarda, ağaclarda və ya bəzən
yerdə yuva qurur və bir ilə doqquz yumurta
qoya bilirlər. Fiziki ölçüsü də bu qrup daxi-
lində olduqca dəyişkəndir, qanadları 50 sm-
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dən 3 m-ə qədərdir. Ümumi bədən uzunluğu
25 ilə 150 sm arasında olur. Qırğılar fəsiləsi-
nin də növlərinin çoxunda dişilər erkəklərdən
daha böyükdür. Tərs cinsi ölçü dimorfizmi ad-
lanan bu xüsusiyyət, quşyeyən növlərdə xüsu-
silə kəskindir. Tərs cinsi ölçülü dimorfizmin
niyə meydana gəldiyinə dair elm adamları ara-
sında vahid fikir birliyi olmasa da, sürətli və
çevik yırtıcı ov edən növlərdə açıq şəkildə
daha çox özünü göstərir [10, s.216-247; 11,
s.225-229].

Qırğılar (Accipitridae) fəsiləsinə daxil olan
Ley (Belibağlı) (Circus) cinsinə mənsub Qa-
mışlıq leyi (belibağlı) (Circus aeruginosus)
növü Naxçıvan Muxtar Respublikası ornito-
faunasının su-bataqlıq quşlarına daxil olan
növdür. Qamışlıq leyi Ley (Belibağlı) cinsinə
aid ən iri və tünd rəngli yırtıcı olub, ağ quy-
ruqüstünün olmaması ilə asanlıqla fərqlənir.
Erkəyin üst hissəsi şabalıdı-qonur, alt hissəsi
isə kürəndir. Erkəyi dişisindən daha kiçik və
qəhvərənglidir. Dişisi daha sadə və tünd qəhvə
rəngli, gövdəsində kiçik qara ləkə vardır. Ba-
şının üstü, boğazı və çiyinləri gözə çarpan şə-
kildə daha açıq sarımtıl rəngə malikdir.
Çoxalma mövsümünün başlanması martın or-
talarından mayın əvvəllərinə qədər dəyişir. Bu
növün Avropadan və Afrikanın şimal-qərbin-
dən Orta Asiyaya və Yaxın Şərqin şimal his-
sələrinə qədər çoxalma arealı vardır.
Av ro  panın demək olar ki, hər bir ölkəsində ya-
yılmışdır, lakin dağlıq bölgələrdə və subarktik
Skandinaviyada yoxdur. İngiltərənin şərqinə
qədər yayılmış və artmaqdadır. Orta Şərqdə
Türkiyədə, İraqda və İranda da yayılmış, Orta
Asiyada və bu bölgədən şərqə doğru şimal-
qərbi Çinə, Monqolustana və Sibirin Baykal
Gölü bölgəsinə qədər geniş areala malikdir.
Qamışlıq belibağlısı kiçik məməlilər, kiçik
quşlar, böcəklər, sürünənlər və qurbağalarla
qidalanır [8, s.53; 12, s.482-538; 14].

Naxçıvan Muxtar Respublikasında su-ba-
taqlıq quşlarına aid olan növlərdən biri Qırğı-
lar (Accipitridae) fəsiləsinə mənsub Ağquyruq
dəniz qartalı (Haliaeetus albicilla) növüdür.
Ağquyruq dəniz qartalının ümumi rəngi
qonur, qarın tərəfi nisbətən açıq rənglidir.
Quyruğu qısa və təmiz ağ olub, dimdiyi sarı-
dır. Sahilyanı ərazilərdə hündür ağac və ya

onun əvəzediciləri olan yerlərdə yuva 
qurur və bu yuvadan uzun illər istifadə edir.
Martın ortalarında 1-2 ağ yumurta verir, 40
günə qədər kürt yatır, balasını 75-80 gün bəs-
ləyib pərvaz edirlər. Pərvaz balası avqust
ayında müşahidə edilir. Yem üçün yuvasından
10-15 km uzağa uçub balasını təmin edir. Ye -
mi ni sudan və yerdən götürür. Şikarını alçaq -
da uçmaqla axtarıb tapır və ya pusqusunda
durmaqla ovlayır. Balıq, leş, quş, siçan, dov-
şan, körpə nutriya, tülkü, hətta it, pişik ovlayır
[1, s.288-289; 5, s.144].

Azərbaycanda XIX əsrə qədər adi saylı
növ, XX əsrdə isə azalıb nadir olub. 1970- ci
illərdən sonra kritik vəziyyətə düşmə təhlü-
kəsi yaranıb. 1990-cı illərdə 70 quş sayılıb.
Lənkəran düzənliyində, Qızılağac Qoruğunda,
Samur-Dəvəçi düzənliyində, Kürqırağı tuqay
meşələrinin aşağı hissələrində nəsil vermək-
dən məhrum olub. Təbii landşaftda nəsil
vermə si Nabran meşəsində, Alazanda və
Araz  boyu düzənlikdə qalıb. Beləliklə, Res -
pub likada reproduktiv populyasiyası cəmi 7
cütdən ibarətdir. Respublikanın və Naxçıvan
MR-in Qırmızı kitablarına daxil edilib. Hir-
kan, Şirvan və Ağgöl Milli Parklarında, Qızıl-
ağac və Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruqlarında
nəzarət altında saxlanılır. Bakı zooparkında
nümayiş etdirilib əhaliyə tanıdılır. CİTES,
Bonn və Bern konvensiyalarına daxildir [2,
s.318-319; 5, s.144; 7, s.94-95].

Əldə olunan məlumtların nəticələrinə görə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Qızılquş-
kimilər (Falconiformes) dəstəsinə daxil olan
su-bataqlıq quş növlərinin taksonomik spektri
aşağıdakı kimi olur:

Classis: Quşlar – Aves

Ordo: Qızılquşkimilər – Falconiformes

1. Familia: Qırğılar - Accipitridae

1. Genus: Ley (Belibağlı) - Circus Las.,
1799

1. (1) Qamışlıq leyi (belibağlısı)- Circus
aeruginosus Linn., 1758

2. Genus: Dəniz qartalı - Haliaeetus Sav.,
1809

2. (1) Ağquyruq dəniz quyruğu – Hali-
aeetus albicilla Linn., 1758

Taksonomik spektrə əsasən, Naxçıvan
Mux tar Respublikası ornitofaunasının Qızıl-

Hüseyn Rəsulzadə

Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının qızılquşkimilər 
(falconiformes) dəstəsinə daxil olan su-bataqlıq quşları



220

quşkimilər (Falconiformes) dəstəsinə daxil
olan su-bataqlıq növləri hələlik 1 fəsilə və 2
cinsə mənsub 2 növlə təmsil olunmuşdur. 
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ

1. Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, bi-
ologiya 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 аrа-
lığı 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 (elmieser-
ler@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.



222

TO THE ATTENTION OF AUTHORS
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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. Manu-
scripts 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 de-
tailed 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”.



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психо-
логии, истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению, отвечаю-
щих установленным требованиям. 

2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно отре-
дактированных 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 ука-

занных 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 стра-
ницы  имя и фамилия автора (авторов) заглавными  жирными и прямыми буквами (размер  шрифта
-12 pt), ниже прописным шрифтом  (размер шрифта – 12 pt)  - место работы (например, Нахчы-
ванский  институт учителей, Нахчыванский государственный университет, Нахчыванский отде-
ление 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 отсту-
пом -  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 последова-
тельности 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 литера-
туры. 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 хими-

ческим элементам // Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название статьи  за-

главными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами. Аннотация
должна полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные результаты. Ан-
нотации на разных языках должны быть идентичны, соответствовать содержанию статьи.

11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические мате-
риалы, фото, таблицы, список литературы и аннотации.

12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно пред-
ставить 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 под-
робные 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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