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Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında təlim-tərbiyə problemi

Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai təhsil pilləsində tərbiyə işinə ənənəvi
və yeni yanaşmalar

Peşəkar müəllimlərin formalaşmasında özünütəhsilin rolu və əhəmiyyəti

Təhsildə qiymətləndirmənin məqsəd və növlərinə çağdaş yanaşmalar

Tarixi irsimizə ehtiram tərbiyəsi (“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında) 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında qadınların fiziki kamillik və fiziki tərbiyə
məsələləri

Didaktik oyunların təşkili zamanı etnopedaqoji nümunələrdən istifadənin
əhəmiyyəti

Xalq yaradıcılığı üzrə viktorina, müsahibələr və müsabiqələrin keçiril-
məsinin şagirdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkşafina təsiri 

Rəşid bəy Əfəndiyevin pedaqoji görüşlərinə dair bəzi qeydlər

Müasir gənclərin cəmiyyətdə roluna dair

Nizami Gəncəvi irsində tərbiyə məsələlərinə dair

Müəllim empatiyasının təlim fəaliyyətinə təsirinə dair

Kiçik məktəb yaşlı uşaqlara ekoloji təhsil və tərbiyənin verilməsi məsələ-
lərinə dair

Təsviri sənət üzrə məşğələlərdə 5-10 yaşlı uşaqların yaradıcılıq qabiliy-
yətlərinin inkişaf etdirilməsi

Qafqazda ilk rus dövlət məktəbləri və Azərbaycan dilinin tədrisi məsə-
lələri (1800-1830-cu illər)

Şəxsiyyət və onun formalaşması probleminə ənənəvi və yeni baxışlara
dair

Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafını təmin edən amillər haqqında

Müasir dərsə verilən tələblərə dair

Auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrin bədii yaradıcılıq kollektivlə-
rinə pedaqoji rəhbərliyin spesifik xüsusiyytləri

Xalqın pedaqoji fikirlərinin folklorda ifadəsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasında peşəyönümü işinin təşkili

Müxtəlif fənlərin tədrisi prosesində Nizami Gəncəvinin əsərlərindən istifa-
dəyə dair

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının analiz və sintez metod-
ları ilə riyazi məsələlərin həlli zamanı tətbiqi

“İşğaldan azad olunmuş  Qarabağda  regionlaşmanın zəruriliyi  və ob-
yektiv əsasları” mövzusunun tədrisi məsələləri

Məktəb laboratoriyalarında monokarbon turşularının oksidləşmə yolu
ilə laborator sintezinin tədrisi məsələlərinə dair

Kimya dərslərində və dərsdənkənar məşğələlərdə xörək duzu ilə bağlı
materialların verilməsi zamanı fənlərarası inteqrasiyanın imkanlarına dair

İngilis dilində “off” sözönülü frazeoloji feillərin fəal təlim metodları ilə
tədrisi
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Xarici dillərin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklərə metodik ya-
naşma təcrübəsindən

İbtidai siniflərdə “Statistika və ehtimal” məzmun xətti və bu
məzmun xətti  üzrə  təlim nəticələrinə dair     

Kolleclərdə riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadənin nəzəri,
praktiki və metodiki problemləri

Tələbə gənclərin ailə həyatına sosial-psixoloji hazırlığının 
öyrənilməsi 

Fəaliyyət prosesində motivlərin təzahür xüsusiyyətləri

Məktəbəqədər yaşlı nitq qüsurlu uşaqlarla psixoloji-pedaqoji
işin təşkili 

Azərbaycanın xarici siyasətində Türkiyənin yeri və rolu

Naxçıvan diyarında sovet hakimiyyətinin qurulması dövründə
siyasi-ictimai vəziyyətin bəzi məsələlərinə dair (1920-ci il)

Moskva və Qars müqavilələrinin bağlanması ərəfəsində Naxçı-
vanda ictimai siyasi vəziyyətə dair

Tofiq Bayramın dil və üslub xüsusiyyətləri

XX əsrin ikinci  yarısı və çağdaş  dövr ədəbiyyatşünaslığında
ədəbiyyat tarixi üzrə tədqiqlərin metodoloji qüsurları

Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında istifadə olunan 
aforizmlər

Tərcümə zamanı  transliterasiya problemlərinin aradan qaldırıl-
ması  yolları

“Kaspi” qəzeti milli oyanış və  Azərbaycançılıq haqqında 

Sürüngəclik  deformasiyasını nəzərə alaraq neytron şüalanması
zamanı silindrik örtüklərin  gərginlik-deformasiya vəziyyətinin
təyini

Vahid çevrə ilə vahid hiperbola arasında əlaqənin xüsusi halına
uyğun ölçülərin təyini

Üçbucağın tərəfləri arasında metrik münasibətlərə dair

Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində yonca bitkisi tədqiqatının
nəticələri            

Çirklənmə indikatoru yosunlar Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın iri sututarlarının ekoloji vəziyyətinin göstəricisi kimi  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonu Acınohur va-
disinin balverən bitkiləri

İbrahim Safi yaradıcılığında portret janrı
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The problem of education in the work of Uzeyir Hajibayov

Traditional and new approaches to primary education in secondary
schools

The role and importance of self-education in the formation of professional
teachers

Contemporary approaches on objectıves and types of evaluation as-
sessment

Respect education for our historical heritage (in the epic “Kitabi-Dada
Gorgud”)

Issues of women's physical perfection and physical education in Nizami
Ganjavi's poetry

The importance of using ethnopedagogical examples in the organization
of didactic games

The influence of quizzes, interviews and contests in folk art on the de-
velopment of students' creative abilities

Some notes about Rashid bey Efendiyev's pedagogical views 

On the role of modern youth in society

On the issues of education in the heritage of Nizami Ganjavi 

On the impact of teacher empathy on learning activities

On issues of environmental education and upbringing of primary school
children

5-10 year old children in fine arts classes development of creative abilities

The first Russian public schools in the Caucasus and the issues of
teaching the Azerbaijani language (1800-1830)

The problem of personality and its formation on traditional and new views

About the factors that provide development of students 'related speech 

Requirements for modern courses

Specific features of pedagogical leadership to students' artistic teams at
extra curricular activities

Expression of pedagogical ideas of the people in folklore

Organization of vocational work in the Nakhchivan Autonomous Republic

On usage of Nizami Ganjavi’s works in the teaching process of various
subjects

Application information and communication technologies in the solution
of mathematical problems by methods of analysis and synthesis

Teaching issues on "Necessity and objective bases of regionalization in
liberated Karabakh"

On the issues of teaching laboratory synthesis of monocarboxylic acids
by oxidation in school laboratories

On the possibilities of interdisciplinary integration in the provision of
materials related to salt in chemistry classes and extracurricular activities

Teaching phraseological verbs with the word "off" in English by means
of active learning methods

KAMAL JAMALOV

GIZILTAJ SHAHBAZOVA

LALA ALLAHVERDIYEVA

SUDABA MAMMADOVA

SAMIRA HASANOVA
NARGIZ  IMRANOVA

ELZA MUSAYEVA

SHAHLA SULEYMANOVA 

ELNARA RASULOVA

GULMIRA HAJIYEVA 
MURAD AZIZLI

GUNAY FARAJOVA

KUBRA GULIYEVA

NARGIZ HEYDAROVA

NURLANA ASGARLI

TUNZALA ALIYEVA

VAHID RZAYEV

TURKANA FARAJOVA 

ZEYNAB HUSEYNLI

SEVINJ ISMAYILOVA
GULNAR HUSEYNOVA

AYTEN MOVSUMLU

PARI NABIYEVA

JOSHKUN GURBANOV
ROVSHAN BAGIROV
NIZAMI GULIYEV

AHRUZ MAHMUDOVA

TOFIG MAMMADOV

KAMALA TAHMAZBEYOVA

PARVIN GULIYEV
ISKANDER MEHDIYEV

GIZILLI ALIYEVA

AYGUN ASGAROVA
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129-133

134-141
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PEDAGOGY: THEORY AND HISTORY

PEDAGOGY: METHODOLOGY OF TEACHING SUBJECTS
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From the experience of methodological approaches to difficulties
encountered in the teaching of foreign languages

On the content line "Statistics and Probability" in primary
school and the results of training on this content line

Theoretical, practical and methodological problems of the use
of ICT in the teaching of mathematics in colleges

Learning socio-psychological preparation of student youth for
family life

Characteristics of motivation in the process of activity 

Organization of psychological and pedagogical work with
children with speech defects in preschool age

Place and role of Turkey in foreign policy of Azerbaijan

On some issues of the political and social situation during the
establishment of the soviet government in nakhchivan (1920)

Socio-political situation in Nakhchivan on the eve of the Mos-
cow-Kars agreement

Language and style features of Tofig Bayram

Methodological deficiencies of research on literary history in the
second half of the XX century and contemporary literature studies   

Aphorisms used in the nizami’s poem “Treasury of mysteries”

Ways to overcome transliteration problems during translation                                                                                     

“Kaspi” newspaper about national awakening and Azerbaijanism

Determination of the stress-strain state of cylindrıcal shells
under neutron irradiation taking into account creep deformations 

Determination of dimensions according to the special case of
relation between a single circle and a single hyperbola

On metric relationships between the sides of the triangle 

Results of studying the plant of lucerne in the condition of the
Nakhchivan Autonomous Republic

Pollution indicator as an indicator of the ecological situation of the
large water supplies of the Nakhchivan Autonomous Republic

Honey plants of Adzhinokhur oasis of Ordubad district of
Nakhchivan Autonomous Republic

Portrait genre in the works of Ibrahim Safi

KOVSAR ABBASOVA

MURADOVA NAZILA  
JAMALOVA GUMRU 

ARZU ALIYEVA          

SALATIN HAJIYEVA

SEVINJ ORUJOVA

TURKAN JAFARLI

MUSTAFAYEV ABDULLA
RUHIYYA RZAYEVA

ASLAN IBRAHIMOV 

KORKHMAZ HAJIZADE

SADAGAT HASANOVA

ABULFAZ AZIMLI

ARIF ZEYNALOV

SHAFAG VALIYEVA
BAYIM TARVERDIYEVA

AYSHAN IMANLI  

ABDULLA  HƏSƏNOV

ELMAN MAHMUDOV

SAHIL ALIYEV
NAILA NAMAZOVA 

GUNEL SEYIDZADE 

SEYFALI GAHRAMANOV

NAMIG ABBASOV
PARVIZ FATULLAYEV
SAMIR GULIYEV

ULVIYYA HAMZAYEVA

142-145

146-150

151-155
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178-182

183-187

188-194
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201-205
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211-217
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Проблема обучения и воспитания в творчестве Узеира Гаджибекова

Традиционные и новые подходы к воспитательной работе на сту-
пени начального образования общеобразовательных школ

Роль и значение самообразования в формировании профессио-
нальных педагогов

Cовременные подходы  к целям и видам оценивания в образовании 

Воспитание уважения к нашему историческому наследию (по
эпосу “Китаби-Деде Горгуд”)

Вопросы физического совершенства и физического воспитания
женщин в творчестве Низами Гянджеви

Важность использования этнопедагогических примеров при ор-
ганизации дидактических игр

Влияние проведения викторин, собеседования и конкурсов по на-
родному творчеству на развитие творческих способностей учащихся

Некоторые заметки к педагогическим взглядам Рашид бека Эфендиевa

О роли современной молодежи в обществе

К вопросам воспитания в наследии Низами Гянджеви 
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Annotasiya. Məqalədə mollanəsrəddinçi Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında
təlim və tərbiyə problemləri tədqiq və təhlil obyektinə çevrilmişdir. Qeyd
olunur ki, Üzeyir bəy yaradıcılığı boyu mövhumatı, xurafatı, sxolastik təlimi
tənqid etmiş, maarifi, elmi, azadlığı təbliğ və tərənnüm etmişdir. Həmçinin o
da vurğulanır ki, Üzeyir Hacıbəyov maarifçilik haqqındakı ideyalarını bir az da
cilalandıraraq yeni fikir, yeni düşüncə və milli təfəkkür baxımından qiymətli
fikirlər söyləmişdir. Oxucunun diqqətini çəkəcək məqamlardan biri də budur
ki, görkəmli pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəyov “Molla Nəsrəddin”,
“Tərəqqi” kimi digər qəzet və jurnallarda demokratik pedaqoji ideyaların
carçısı kimi çıxış etmiş, dövrün bütün pedaqoji problemlərinə cəsarətlə müdaxilə
etmiş, tənqid etmiş, istehza etmiş, gülmüş və millətin savadsızlıq bataqlığından
çıxması yollarını da yorulmadan arayıb-axtarmışdır. Məqalədə, həmçinin Üzeyir
Hacıbəyovun müəllimlərdən və valideynlərdən arzusu və istəyi aşağıdakı
şəkildə öz əksini tapmışdır: gənc nəsli vətənə və xalqa məhəbbət ruhunda
böyütmək, onlara mədəni vərdişlər, müsbət əxlaqi normalar aşılamaq yollarının
üsul, vasitə və tərzlərini üzə çıxarmaq; ana dilinin və tədrisinin zəruriliyini və
əhəmiyyəti daim diqqətdə saxlamaq; xalq pedaqogikasından istifadənin əhə-
miyyətini anlamaq və anlatmaq.

The problem of education in the work of
Uzeyir Hajibayov
Abstract. In the article, the problems of training and education in the work of
Uzeyir Hajibeyov follower of molla nasraddin have become the object of
research and analysis. It is noted that throughout his career, Uzeyir Bey
criticized superstition, prejudice, scholastic teachings, and promoted and
glorified enlightenment, science, and freedom. It is also emphasized that Uzeyir
Hajibeyov polished his ideas about enlightenment and expressed valuable
ideas in terms of new ideas, new thinking and national thinking. One of the
points that will attract the reader's attention is that the prominent pedagogue
and public figure Uzeyir Hajibeyov acted as a herald of democratic pedagogical
ideas in other newspapers and magazines such as “Molla Nasreddin”, “Taraggi”,
boldly intervened, criticized, ridiculed and laughed all pedagogical problems
of the time and tirelessly searched for ways to get the nation out of the swamp
of illiteracy. The article also reflects Uzeyir Hajibeyov's wishes and desires
from teachers and parents as follows: to bring up the young generation in the
spirit of love for the motherland and the people, to reveal the methods, means
and ways of instilling in them cultural habits and positive moral norms; to
constantly pay attention to the necessity and importance of the mother tongue
and teaching; to understand and explain the importance of using folk pedagogy.

Проблема обучения и воспитания в
творчестве Узеира Гаджибекова
Aннотация. Объектом исследования и анализа в статье стали проблемы
обучения и воспитания в творчестве одного из молланасреддиновцев
Узеира Гаджибекова. В ней констатируется, что на протяжении всей своей
творческой деятельности Узеир бек критиковал религиозные предрассуд-
ки, суеверия, схоластические учения, пропагандировал и прославлял про-
свещение, науку, свободу. Также подчеркивается, что Узеир Гаджибеков,
немного отшлифовав свои идеи в духе просвещения, высказал ценные
идеи с точки зрения нового мировосприятия и национального мышления.
В статье заслуживает внимание и тот тезис, что видный педагог и обще-
ственный деятель Узеир Гаджибеков в таких газетах и журналах, как
“Молла Насреддин”, “Терегги”, выступал как пропагандист демократических
педагогических идей, смело вмешивался во все педагогические проблемы
того времени, критиковал, высмеивал, иронизировал, значит неустанно
искал пути выхода своей нации из болота безграмотности. В статье также
отражены пожелания и просьбы Узеира Гаджибекова к учителям и
родителям: воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Родине
и народу, выявлять методы, средства и способы привития им культурных
привычек, позитивных моральных норм; постоянно помнить о необходимости
и значении родного языка и его преподавания; понимать и объяснять
значение использования народной педагогики. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix 
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“Molla Nəsrəddin” jurnalında “Anaş qur-
bağa”, “Başıqapazlı”, “Tısbağa” imzaları ilə
tanıdığımız mollanəsrəddinçi Üzeyir Hacıbə-
yovun yaradıcılıq diapazonu geniş və rənga-
rəngdir. Üzeyir Hacıbəyovun ideya-estetik
meyarları “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə səs-
lənmiş və ya bağlı olmuşdur desək yanılmarıq.
“Molla Nəsrəddin” jurnalının müxbir üzvü
olan Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığına nəzər
salan zaman görürük ki, o, felyeton və məqa-
lələrində varlığın eybəcər tərəflərinə gülmüş,
bir çox hallarda isə çəkilməz dərdə dözməyib
kövrəlmiş, gülüşün göz yaşına qarışdığını
aşkar sezdirmişdir. Böyük demokrat Cəlil
Məmmədquluzadə yazır ki, “Molla Nəsrəddin”
jurnalının bir daimi üzvləri var idi, bu jurnalda
“həmişəlik yazıçılarımız” adlandırılır. Bir də
“Molla Nəsrəddin” jurnalının həmişəlik məslək
dostları, əqidə dostları var idi ki, bu da yenə
jurnalda “müxbirlərimiz” [1, 1908, №48, №49]
adlandırılır. Müxbirlərin sırasında dövrünün
açıq fikirli ziyalısı olan Üzeyir Hacıbəyovun
da gizli imzalarına rast gəlirik.

Əsərləri ilə xalqın mədəniyyətini zəngin-
ləşdirən Üzeyir Hacıbəyov “Molla Nəsrəddin”
jurnalında nəşr etdirdiyi “Vladiqafqaz camaatına
bir açıq məktub” adlı məqaləsində kəndli mə-
sələsini, zəhmətkeş kəndlilərin hakim təbə-
qələrdən çəkdiyi zülm və müsibətlərin təsvirini
bir çox boyalarla təsvir etmişdir. Üzeyir bəy
bəzən kinayə ilə, bəzən qəzəb ilə, istehza ilə,
bəzən də məsxərə və hərarət dolu yazıları ilə
qələmə almışdır. Yazılar əsasən, Azərbaycan
kəndlilərini ayıltmaq, ayağa qaldırmaq, mü-
barizəyə qoşmaq, mübarizəyə qalxmışları isə
ruhlandırmaq məqsədini güdür. Buna görə də,
Üzeyir bəy tez-tez Rusiyanın müxtəlif yerlə-
rində baş verən kəndli çıxışlarını, kəndlilərin
mülkədar torpaqlarını zəbt etdiklərini və sairəni
yazır, bu xəbərləri kəndlilərin vəziyyəti ilə
tutuşdurur və belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan
kəndlisinə olunan zülm həddini aşıb, bu zülmə
insan dözə bilməz ki, o dözür.

Ü.Hacıbəyov 1906-1907-ci illər inqilab
dövründə seçdiyi satira və yumor yolu ilə
fəhlə və kəndlilərin ağır vəziyyətini, siyasi
nümayişləri əzilən və məhvə məhkum olan
xalqın mənafeyinə uyğun bir şəkildə işıqlan-
dırmışdır. İnqilab dövründə Üzeyir Hacıbə-

yovun “Molla Nəsrəddin” jurnalında “Başı-
qapazlı” imzası ilə işıqlandırılan bir felyeto-
nunda oxuyuruq: “Bu gün bazar ilə keçirdim,
gördüm iranlı məscidində səkküz yüzə kimi
başı sarılmış, qolu əzilmiş, gözü qızarmış
həmşərilər əlləri qoltuğunda, başları çiynində
oturmuşlar. Dedim, dadaş, siz burada nə
gəzirsiz və sizə nə olub? Birisi bir ah çəkdi,
dedi ki, biz “fəxri-millət” Hacının fabrikasında
işləyirdik. Allah lənət eləsin pis adama, bizi
başdan çıxartdılar ki, siz də adamsınız, ixti-
yarınız var, hüququnuz var. Biz nə bilək?..
avam adamıq, biz də bir tələbnamə yazdırıb
verdik Hacıya. Birdən gördük, ay başına dö-
nüm!.. saldat, kazak töküldü üstümüzə, bizləri
əzdilər, döydülər... Biz nə bilək ki, fəqirlərin,
kasıbların heç bir şeydə haqqı yox, ixtiyarı
yoxdur?..” [1,1906, №12]. Göründüyü kimi,
XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan xalqının
zəngin məktəb və pedaqoji fikir tarixinin bir
sıra problem məsələləri mollanəsrəddinçi Üze-
yir Hacıbəyovun fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır.

Görkəmli pedaqoq Üzeyir Hacıbəyov “Mol-
la Nəsrəddin” jurnalında xalqın təlimi, təhsili,
tərbiyəsi ilə bağlı ciddi yazılar yazmış və həm
də bir pedaqoq kimi çıxış edərək xalqın ma-
riflənməsində bənzərsiz xidmətləri ilə pedaqoji
fikir tariximizi zənginləşdirmiş, gənc nəslin
tərbiyəsi, əxlaqi məsələlərinə həmişə ictimai
və mədəni inkişaf baxımından yanaşmışdır.
“Mollanəsrəddin ədəbi məktəbinə yaxın olan”
[3, s.117], “doğma olan” [6, s.343], Üzeyir
bəyin bu mövzuda yazdığı məqalə, felyeton,
Azərbaycan xalq pedaqogikası nümunələrində
köhnə, çürük təlim-tərbiyə üsullarını tənqid
etmiş, uşaqların, gənc nəslin mütərəqqi üsullar
əsasında tərbiyələndirilməsinə çalışmışdır.
Uşaqları vətənə, xalqın adət və ənənələrinə
və ya milli dəyərlərə məhəbbət ruhunda bö-
yütmək, onlara mədəni vərdişlər, müsbət əxlaq
normaları aşılamaq mollanəsrəddinçi Üzeyir
Hacıbəyovun ən böyük və nəcib arzularından
biri olmuşdur.

Üzeyir Hacıbəyovun fikirləri Əhməd Se-
yidov görüşündən belə anlaşılır ki, “Təlim al-
maq, biliklərə yiyələnmək nəinki adamın ağlını
zənginləşdirir, həm də əxlaqi cəhətdən onu
yüksəldir” [5, 7]. Yaxud, Nurəddin Kazımovun
“Məktəb pedaqogikası” adlı dərsliyindəki
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Kamal Camalov

Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında təlim-tərbiyə problemi

(Bakı: Çaşıoğlu, 2002, s.129-130) fikir və
ideyaları Üzeyir Hacıbəyov kontekstində milli
və ümumbəşəri səciyyə daşıyır desək yanıl-
marıq. Üzeyir bəy müəllim və müəllim kadrları
hazırlığı məsələlərinə biraz da baxış və görü-
şünü artırmaq üçün V.Q.Belinskinin, N.Q.Çer-
nışevskinin, L.N.Tolstoyun və başqalarının
əsərlərini sevə-sevə oxumuş, öyrənmiş və öy-
rəndiklərini də müəllim yoldaşlarına aşılamağın
faydalı olacağı qənaətində olmuşdur. Oxuyuruq:
“Məşhur pedaqoq Uşinski qəbul və təklif etdiyi
bir üsul var ki, buna “Dərslərin üsuli-təbii
üzrə düzülməsi” demək olar. Bu üsul uşağın
təvəllüdündən sonra öz mühitini nə yolla tanı-
mağa başladığını təqlid edər kimi bir üsuldur
ki, bu səbəbdən də ona “təbii” sifəti vermək
caiz görünür. Uşaq təvəllüdündən sonra əvvəlcə
ən yaxşı şeyləri, yəni ev-eşiyi, həyəti və
bunlarda olan məxluqatı tanımağa başlayıb,
bəd (yeni qayda-K.C.), bilik dairəsi getdikcə
tovsi (vüsətləndirmə, genişləndirmə -K.C.)
edilməyə başlayır. İşdə, Uşinski kimi pedaqoqlar
da lazım bilmişlər ki, uşağın təlim və tədrisi
də haman “yaxından uzağa” və “məlumdan
qeyri-məluma” getmək üsulu ilə olsun...” [8,
№32]. “K.D.Uşinski təfəkkürün və nitqin mü-
şahidəçiliyi vəhdəti prinsipindən çıxış edərək
göstərir ki, şagirddə dil və təfəkkür qabiliyyəti
birgə inkişaf etməlidir” [7, s.86]. K.D.Uşinskinin
təlimi ilə “Yaxından uzağa”, “məlumdan qey-
ri-məluma”, “təbii üsul ilə” düzülən, “yazılışı
təqdirə və təhsilə layiq”, “insanlıqla oxunan”
dərsliyin digər bir üstünlüyünü Üzeyir Hacı-
bəyov tərbiyə işlərində uşaqların qəlbini, əqlini,
həm də zövqünü tərbiyə edəcək vasitə kimi
yüksək qiymətləndirirdi.

Bu kimi məsələyə Üzeyir Hacıbəyov bir
daha toxunaraq yazır: “Didaktika səndən tələb
edir ki, bu öyrədilən şeyi intixab (bir şeyin ən
yaxşısını ayırmaq – K.C.) etdiyin bir üsulla
öyrədən zaman bu qaydalara əməl et, yəni:

1. Uşağa aşina olan şeylərdən başlayıb bi-
ganə olduğu şeylərə keç;

2. Uşaq gözü ilə dərk etdiyi şeylərdən baş-
layıb, xəyal ilə dərk olunan şeylərə keç;

3. Sadə və bir əczalı şeylərdən başlayıb
mürəkkəb və çox əczalı şeylərə keç və i.a.”
[9, №50].

Mollanəsrəddinçi Üzeyir Hacıbəyovun belə

didaktik yanaşmaları onu göstərir ki, o, görkəmli
maarifçi Yan Amos Komenskinin “Böyük di-
daktika”, “Pansofiya” əsərlərindəki didaktik
yanaşmalar ilə tanış imiş.

Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında ailə mü-
nasibəti, valideyn-övlad münasibəti məsələlərini
də daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Bil-
diyimiz kimi, ta qədim dövrlərdən bu günümüzə
qədər milli xüsusiyyətlərə sahib ailələrdə
müəyyən vəzifələr, işlər ailənin müəyyən
üzvləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ailədə
bu şəkildə həyata keçirilən vəzifə bölgüsünə
həmin vəzifə sahibinin lazımi səviyyədə riayət
etməsi, öz üzərinə düşəni istəklə və ən yaxşı
şəkildə yerinə yetirməsi tələb olunur. Onu da
qeyd edək ki, bu tələb demokratik həyatın
əsas tələblərindən biridir. Ailə üzvlərindən
kimlərin nə iş görəcəyi adət-ənənələrimizcə
müəyyənləşdirilmişdir. Bu adət-ənənələrə da-
yanaraq ailədə uşaqlara münasibətdə ata və
ananın rolu və önəminə diqqət, eləcə də dəyər
yetirənlərdən biri də, milli operamızın banisi,
müasir Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
görkəmli nümayəndəsi, ictimai xadim, mühərrir,
bəstəkar, Azərbaycanda ilk dəfə milli ibtidai
sinif şagirdləri üçün riyaziyyat dərsliyi yazan
müəllim-pedaqoq, klassik yaradıcı Üzeyir Ha-
cıbəyovdur.

Uşaq anadan olduğu ilk gündən hər bir
qayğıya istiqamətlənməyə, formalaşmağa möh-
tac olur və valideynin hərarətini, nəfəsindəki
doğmalığı duyur, ailədə psixoloji iqlimi qav-
rayır. Burada valideyn öz uşaq və ya uşaqlarına
davranışları, şəxsiyyətlərarası münasibətləri
ilə, mimikaları, pantomimikaları, jestləri, po-
zaları, emosiyalarının tarazlığı ilə onları qav-
ramağı, eşitməyi, diqqət yetirməyi, hər bir
nəvazişə cavab verməyi, gözəlliyə, yaxşıya
diqqət yetirməyi öyrənir. Həm də bu öyrənmə
uşaq psixologiyasının xüsusiyyətlərindən irəli
gələn səbəblər üzündən insanın sonrakı for-
malaşmasında dərin izlər buraxır, şəxsiyyətin
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Buna görə
də ailədə valideyn-övlad münasibətlərinin nor-
mallaşması üçün ailə tərbiyəsi öz gələcəyinə
biganə olmayan cəmiyyətlərin həmişə diqqət
mərkəzində durur.

Ailə tərbiyəsində ata və ananın önəmli yeri
vardır. Nahaq yerə ata və ananı ailə tərbiyəsinin
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qoşa qanadı adlandırmırlar. Azərbaycan ailə-
sində həm ata, həm də ana uşaq üçün yaşayır.
Atalarımız “Dörd göz bir uşaq üçündür”,
“Ata-ana tərbiyə etməyəni həyat tərbiyə edər”
– deyiblər. Bu mənada, Üzeyir Hacıbəyov da
qeyd edir ki, ailədə tərbiyə prosesinin başlanğıcı
və sonu yoxdur. Uşaq ailənin hər bir üzvünün
vəzifələri barədə ilk təsəvvürü ailədə alır. Gə-
ləcək ailə sahibinin tərbiyəsi bir çox amillərlə
şərtlənir. Onların arasında ata-anaların həyat
tərzi və davranışı mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Ü.Hacıbəyova görə, övlad bəşəriyyətin, döv-
ranın nəzim-nizamıdır. Heç bir sərvət, heç bir
var-dövlət, heç bir cahü-cəlal, heç bir izzət və
fəzilət övladı əvəz edə bilməz, ona görə ki
övlad can cövhəridir. Övladın doğulması yalnız
nəslin artımı deyildir. Valideynlərin ən ümdə
vəzifəsi Üzeyir bəyə görə tərbiyə etdiyi övladın
ağıllı, qabiliyyətli olmasına çalışmasıdır. Öv-
ladın tərbiyəsinə böyük tələbkarlıqla yanaşan
Üzeyir bəy valideynlərə müraciətlə deyirdi:
“Allah-təala birisinə bir övlad kəramət etdikdə,
onun qəlbində övladına qarşı bir hissi-məhəbbət
qoyur ki, o məhəbbət onun üçün balanı baldan
şirin edir. Lakin balaya yalnız bir quru məhəbbət
göstərmək azdır, çünki əgər iş yalnız məhəbbətə
qalsa, onda bala öz valideynindən heç bir
mənfəət görməz. Halbuki, valideyn isə haman
hissi-məhəbbətdən ruhani bir ləzzət almağa
başlar. Balanın canını sevən ata-ana onun qey-
dinə də qalmalıdırlar ki, bu şirin və əziz bala
dünyada sərbəst yaşamağa qədəm qoyduqda
məişətinin tikanlı yolundan qorxmasın, mü-
barizeyi-həyatiyyə meydanında qorxudan bağrı
yarılmasın” [2, s.145].

Üzeyir Hacıbəyov deyir ki, hər bir valideyn
övladının insan olması üçün ona düzgün tərbiyə
verməlidir. Ailədə ata və ananın qarşılıqlı səmimi
münasibətləri, xeyirxahlığı övlad tərbiyəsinin
əsasıdır. Uşaq mənəviyyatın, əxlaqın ilk dərslərini
ailədə alır. Bu mənada müəyyən bir səhvlik və
ya səhlənkarlıq uşağın mənəviyyatına müəyyən
mənada mənfi təsir göstərər. Ü.Hacıbəyov
yazırdı: “Uşaq dəxi qabili-tərbiyə bir şey olduğuna
görə, onu nə tövr tərbiyə etsən o cürə adam
çıxar. Tərbiyə işində cüzi bir səhlənkarlıq uşağın
gələcəyini pozub evini yıxar”.

Görkəmli pedaqoq-müəllim uşaqları xalqın
ümidi, canı, ürəyi adlandırır və onların oxu-

masını, ədəbə, pak əxlaqa sahib olmalarını
zəruri sayırdı. Bu kimi qeydə qalmağın ən
başlıca məqsədini isə valideynlərin özlərinin
elmli, təhsilli olmasında görürdü. Üzeyir bəy
valideynlərdən uşaqlarda elmə maraq oyatmağı
tələb edir və deyirdi ki, ən yaxşı ailə odur ki,
övladını məktəbə verib, oxutdurur. Yox əgər
buna laqeyd yanaşır, övladının oxumasına
maraq göstərmir, inanın ki, o valideyn qəbr
evində də rahat yata bilməyəcəkdir. Bu mənada,
Ü.Hacıbəyov yazırdı: “Hər kəs ki, (millət kə-
narda dursun) öz övladını sevir, onun gələcə-
yinin dərdinə qalır, öz nəslinin bəqasını istəyir,
övladının bədbəxt olmağına səbəb olmaq is-
təmir, o kəs övladını məktəbə verib, oxutdur-
malıdır. Əks surətdə, övladının başına hər nə
fəlakət gələcəksə, hamısının səbəbi özü olub,
qəbrdə də rahat yata bilməyəcəkdir” [2, s.125].

Ü.Hacıbəyova görə hər bir ailə uşağın zeh-
ninin zənginləşməsinə, onun elm və bilik al-
masına maraq oyatmalı, xalqına fayda verə
biləcək biliklərə yönləndirməlidir. Belə olduqda
valideynlər və uşaqlar arasında düşüncəli, qar-
şılıqlı münasibət, bir-birinə inam, etibar və
xeyirxahlıq hökm sürür. Ü.Hacıbəyov öz fikrini
belə ifadə edir: “Valideynin öz övladına qarşı
qəlbində bəslədiyi məhəbbət təbiidir ki, ata-
ananı övladın birinci xeyirxahı cümləsinə
daxil edir. Lakin xeyirxah olmaq nə qədər
asan isə, xeyir gətirmək və şəri dəf etmək bir
o qədər çətindir. Övladı xeyir yolda tərbiyə
etmək üçün tərbiyənin yolunu da bilmək la-
zımdır. Tərbiyənin yolunu ancaq elm sayəsində
bilmək mümkündür” [2, s.128].

Qeyd etdiyimiz kimi, valideynin öz övlad-
larının tərbiyəsi üçün böyük məsuliyyət hiss
etməsi uşaqların ailədə düzgün tərbiyə almaları
üçün əsas şərtdir. Suxomlinski yazırdı ki “Uşaq
öz-özlüyündə sevinc mənbəyi ola bilməz: ata
və ananı yeni əsasda təkrar edən insanda ata
və ana üçün sevinc mənbəyi hər şeydən əvvəl
onların ona (uşağa – K.C.) nə verə bildikləridir”.
Deməli, tərbiyə üçün məsuliyyət hiss edən
valideynlər öz övladlarında nə kimi keyfiyyətlər
tərbiyə etmək lazım olduğunu aydın surətdə
dərk edib, bu keyfiyyətlərin ardıcıl tərbiyəsinə
çalışmalıdırlar. Bu məsuliyyət hissi onları
uşaqlarının təlim və tərbiyəsini nəzarətsiz bu-
raxmağa qoymur, tərbiyə işində təsadüf etdikləri
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çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün yaxşı uşaqlar
tərbiyə etmiş başqa ailələrin təcrübəsini öy-
rənməyə, öz hərəkətlərini diqqətlə nəzərdən
keçirməyə məcbur edir. Tərbiyə işi üçün mə-
suliyyət hiss etməmək çox müxtəlif şəkillərdə
ifadə olunur. Bəzi valideynlər öz övladlarından
nə kimi adam yetişdirmək məsələsinə tamam
laqeyd yanaşaraq, onların tərbiyəsi ilə məşğul
olmaq üçün özlərinə heç bir zəhmət vermirlər.
Bizim üçün hər bir uşağın taleyi əzizdir, onun
taleyinə biganə qalmaq, öz valideynlik vəzi-
fəsinə məsuliyyətsiz yanaşmaq halları cəmiyyət
tərəfindən kəskin tənqid olunur. Hələ bu da
azdır, uşağın düzgün inkişafı keşiyində duran
qanunlar valideynləri öz övladlarının tərbiyəsi
üçün məsuliyyət daşımağa məcbur edir. Əgər
bir çox valideynlər öz ömür-günlərini qəflətdə
keçirdiklərini gec də olsa anlayıblarsa, artıq
bu gün övladlarından yaxşı adam yetirmək
üçün belə valideynlər özlərinə qarşı çox
tələbkar olurlar. Şəxsi nümunənin tərbiyədə
həlledici rol oynadığını bilərək, onlar övlad-
larında tərbiyə etmək istədikləri sifətlərin nü-
munəsini aşılamağa çalışır və bu sifətlərdən
məhrum olmamaları üçün məşğul olurlar.
Ü.Hacıbəyov yazırdı: “Kimi elmlə, kimi ağıl
və təcrübə ilə bir kərə anlayıbdır ki, indiyə
qədər sürdüyümüz həyat deyildir, bəlkə həyat
içində bir məmatdır. Doğrudan da, minlərcə
atalar əvvəllərdə gələcəyi heç də nəzəri –
etibara almayıb, günlərini qəflətdə keçirdikləri
bir zamanda birdən-birə öz qəflətlərini anlayıb
övladlarına tərbiyə verirlər ki, onlar gələcək
həyati-bəşəriyyəyə hazır olsunlar. Özləri kimi
bir çox lazımlı şeylərdən məhrum olmasınlar”
[2, s.141].

Üzeyir Hacıbəyov “Xəbərdarlıq” adlı mə-
qaləsində yazırdı: “Uşaq məktəbə girməzdən
qabaq öz valideyninin təhsil-tərbiyəsinə qalır.
Valideynin öz övladına qarşı qəlbində bəslədiyi
məhəbbət təbiidir ki, ata-ananı övladının birinci
xeyirxah cümləsinə daxil edir. Lakin xeyirxah
olmaq nə qədər asan isə, xeyir gətirmək və
şəri dəf etmək bir o qədər çətindir. Övladı
xeyir yolda tərbiyə etmək üçün tərbiyənin yo-
lunu da bilmək lazımdır. Tərbiyənin yolunu
ancaq, elm sayəsində bilmək mümkündür.
Yəni bütün ömürlərini uşaq tərbiyəsinə sərf
etmiş olan pedaqoqların tərbiyə haqqındakı

mülahizə və təkliflərindən layiqincə xəbərdar
olmalıdır. Bizim başımıza gələn fəlakətlərin
hamısına bais əksəriyyətimizin elmsizliyi və
tərbiyəsizliyidir. İş burasındadır ki, məktəbə
qoyulan uşaqlarımızın əksəri tərbiyə görmə-
diyinə görə onları təhsil-təlim və tərbiyə verən
müəllim əfəndinin işi müstəqil, daha ağır
olur”.

Görkəmli müəllim-pedaqoq Ü.Hacıbəyov
publisist yazılarında dəfələrlə qeyd edir ki,
valideynlər uşaqlarının bilikli, zəhmətsevər
və həyata hazırlıqlı vətəndaşlar kimi yetisdi-
rilməsində məsuliyyət daşıyırlar. Ona görə
balaya yalnız bir quru məhəbbət göstərmək
azdır, çünki əgər iş yalnız məhəbbətə qalsa,
onda uşaq öz valideynindən heç bir şey götürə
bilməz. Ü.Hacıbəyov uşağı yalnız sevgi ilə
tərbiyə etməyin qeyri-mümkünlüyünü qeyd
edərək V.O.Belinskinin belə bir fikrini yada
salırdı: “Dünyada valideyn çoxdur, amma ata
və analar azdır”. Siz deyə bilərsiniz ki, çox
gözəl! Bəs, valideyn ilə ata-ananın nə fərqi
var? Necə yəni? Yay zamanı milçəklərə diqqət
yetirin: Görün nə qədər valideyn var. Bəs
atalar, analar hanı? Övlad doğmaq haqqı-mü-
qəddəs bir haqdır və ata-ana adı müqəddəsdir.
Ancaq məsələ təkcə bununla bitmir. Daha
yüksək bir haqq da var: valideynlərin məhəb-
bəti! Siz deyə bilərsiniz ki, hansı ata və ya
ana öz övladını sevməz? Bu belədir, ancaq
icazə verin sizdən soruşaq – siz məhəbbət
nəyə deyirsiniz? Məhəbbəti siz necə başa dü-
şürsünüz? Axı, qoyun da öz quzusunu sevir,
onu öz südü ilə bəsləyir, dili ilə yalayır. Ancaq
elə ki, quzu südü otla əvəz edib çöldə otlamağa
başladı, onların ana-övladlıq münasibəti qurtarır.
Ata-ana ilə uşaqlar arasında qarşılıqlı müna-
sibətin əsasını şüurlu, düşüncəli məhəbbət
təşkil etməlidir.

Ü.Hacıbəyov yazır ki, valideyn uşağın daha
çox gələcəyi qeydinə qalmalıdır. Hər bir vali-
deyn uşaq üçün elə şərait yaratmalıdır ki,
uşaqda bütün müsbət keyfiyyətlərin yaranıb
təşəkkül tapması üçün onda geniş imkanlar
açılsın. Uşağın istedad və qabiliyyətinin inkişafı
üçün o, həmişə məsuliyyət daşımalıdır. Əks
təqdirdə, onun istedad və qabiliyyəti də məhv
ola bilər ki, bundan da heç kəs, o cümlədən
millətimiz və ya dövlətimiz fayda götürə
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bilməz. Bu mənada, Ü.Hacıbəyov yazırdı:
“Aşkardır ki, millətimizin gələcəyini təmin
edən bizim övlad və əhfadımız olacaqdır. Ona
bina indidən lazımdır ki, onların tərbiyələri o
növlə icra olunsun ki, axırda məktəbdən çıxıb
millətə xidmət etməyi özlərinə borc bilsinlər”
[2, s.59].

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Ü.Hacıbə-
yova görə ailədə uşağın tərbiyə edilməsində
valideynin şəxsi nümunəsi uşağa güclü təsir
edir. O, valideyn nüfuzunun, davranışının
uşağın tərbiyəsində əhəmiyyətini dönə-dönə
qeyd edərək yazırdı ki, əgər ata və ana bir-
birinə qarşılıqlı hörmət və məhəbbətlə yanaş-
mazsa, onda ailədə uşağın düzgün tərbiyə al-
masından söhbət gedə bilməz. Xalqın dilində
gözəl bir deyim var: “Uşaq evin güzgüsüdür”.
Bu mənada böyük ustad fikrini kiçik bir mi-
niatürdə çox gözəl ifadə etmişdir:

“Bir müsəlman uşağından soruşdular ki,
bu qədər söyüşü kimdən öyrəndin?

Dedi:
– Hamısını dədəmdən.
Dedilər:
– Nə tövr?
Dedi:
– O mənə söydükcə, mən də əzbərlədim”

[2, s.526].
Akademik Oruc Həsənlinin dediyi kimi

“ailə tərbiyəsində baş verən pozuntular təsirsiz
qalmır” [4, s.259]. Ü.Hacıbəyov valideyn-
övlad tərbiyəsinə əsərlərində ona görə çox
böyük əhəmiyyət verirdi ki, yaşadığı dövrdə
övladlarının sağlam ruhda tərbiyəsi qeydinə
qalmayan məsuliyyətsiz valideynlər, yaramaz
hərəkətləri ilə uşaqlarına mənfi nümunə gös-
tərən cahil ata və analar yox deyildir. Bildiyimiz
kimi, uşaqların da psixoloji xüsusiyyətləri
elədir ki, onlar nümunələri nəsihətlərdən daha
tez və asan qəbul edirlər. Çünki canlı nümunə
sözlə ifadə edilən uzun-uzadı nəsihətlərdən
daha konkret və daha təsirlidir. Bütün bunları
hər bir valideyn rütbəsindən asılı olmayaraq
nəzərə almalı və öz hərəkətlərini daim nəzarət
altında saxlamalıdır.

Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığı boyu övlad
tərbiyəsində valideyn məsuliyyətinə böyük
qiymət vermişdir. Görkəmli pedaqoq dəfələrlə
qeyd etmişdir ki, hər bir ata və ya ana öz

uşağına nə kimi sifətlər tərbiyə etmək istədiyini
dərk etməli və onda bu sahədə ciddi məsuliyyət
hissi olmalıdır. Necə ki, böyük ustad özü de-
yirdi: “Uşağı bütə döndərmək olmaz, böyü-
dükdən sonra o, qurbanlar tələb edər”.

Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında “Molla
Nəsrəddin” jurnalının ədəbi dil mədəniyyətinə
də qiymət verməyi unutmamışdır. Üzeyir bəy
yazır ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalı tərəqqi və
təalimizə mane olan bütün qəbahətləri ən
gözəl ədibanə və ləzzətli, dadlı, duzlu sözləri
ilə yazmaqla bütün xalqın, hətta, ondan incik
olanların dəxi məhbubəlqəlbi olubdur; çünki
bu jurnal bir dənə olsun tərbiyəsiz və ədəbsiz
sözü özünə rəva görmədi” [2, s.242].

Beləliklə, Üzeyir Hacıbəyovun təlim-tərbiyə
haqqında olan ideyalarını, görüş-lərini tədqiq
və təhlillərimiz baxımından aşağıdakı kimi
ümumiləşdirə bilərik:

– Üzeyir Hacıbəyov “Molla Nəsrəddin”
jurnalında xalqın təlimi, təhsili, tərbiyəsi ilə
bağlı ciddi yazılar qələmə almış və həm də
bir pedaqoq kimi çıxış edərək xalqın maarif-
lənməsində, pedaqoji fikir tariximizin zən-
ginləşməsində mühüm rol oynamışdır;

– Üzeyir Hacıbəyov dövrünün tədris ocaq-
larında çürük təlim-təhsil üsullarını tənqid
etmiş, yeni təlim metodlarının məktəblərə gə-
tirilməsi zəruriliyindən təqdirəlayiq şəkildə
bəhs etmişdir;

– Üzeyir Hacıbəyov bir mollanəsrəddinçi
kimi felyetonlarında, məqalələrində varlığın
eybəcər tərəflərinə satira və yumor yolu ilə
kinayə, istehza və məsxərə ilə gülmüşdür;

– Üzeyir Hacıbəyov Vətən övladlarını və-
tənə, xalqın adət və ənənələrinə və ya milli
dəyərlərə məhəbbət ruhunda böyütmək görü-
şündən fikir və ideyalar irəli sürmüşdür;

– Üzeyir Hacıbəyov gənc nəslin tərbiyəsi,
əxlaqi məsələlərinə həmişə ictimai və mədəni
inkişaf baxımından yanaşmışdır;

– Üzeyir Hacıbəyov hər bir valideyni rüt-
bəsindən asılı olmayaraq uşağının tərbiyəsi
qeydinə qalmağa, ciddi məsuliyyət hissi daşı-
mağa səsləmişdir.

– Üzeyir Hacıbəyov “Molla Nəsrəddin”
jurnalının ədəbi dil mədəniyyətinə də yüksək
qiymət və dəyər vermişdir;
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Annotasiya. Məqalə orta ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai təhsil
pilləsində tərbiyə işinin təşkilinə həsr olunmuşdur. Məqalədə
tərbiyə işinin yenilənməsi ilə əlaqədar ibtidai sinif müəllimləri
qarşısında duran vəzifələr sadalanır. Bunun üçün ibtidai sinif
müəllimlərinin tərbiyənin qanunauyğunluqları əsasında  forma-
laşdırılan tərbiyə prinsiplərinə istinad etmələri tövsiyə edilir. Bu
zaman tərbiyənin həyatla, əməklə və müstəqil dövlət quruculuğu
ilə əlaqələndirilməsi, yaş, fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması,
nikbinlik, hörmət və tələbkarlıq, tələblərdə vahidlik, cinsi xüsu-
siyyətlərin nəzərə alınması və digər prinsiplərə istinad etməyin
elmi-pedaqoji əsasları şərh olunur. 

Traditional and new approaches to primary
education in secondary schools

Abstract. The article is devoted to the organization of educational
work at the primary level of secondary schools. The article lists
the tasks facing primary school teachers in connection with the
renewal of educational work. For this purpose, it is recommended
that primary school teachers refer to the principles of education
formed on the basis of the laws of education. At the same time,
the scientific and pedagogical bases of linking education with life,
work and building an independent state, taking into account age,
individual characteristics, optimism, respect and demand, unity in
requirements, consideration of sexual characteristics and other
principles are explained.

Традиционные и новые подходы к воспитательной
работе на ступени начального образования обще-
образовательных школ

Aннотация. Статья посвящена организации воспитательной
работы на ступени начального образования средних обще-
образовательных школ. В статье перечислены задачи, стоящие
перед учителями начальных классов в связи с обновлением
воспитательной работы. Для этого учителям начальных классов
рекомендуется обращаться к принципам воспитания, сфор-
мулированным на основе закономерностей воспитания. В это
время трактуются научно-педагогические основы связи вос-
питания с жизнью, трудом и самостоятельным государственным
строительством, учет возраста, индивидуальных особенностей,
оптимизма, уважения и требовательности, единообразие в
требованиях, учет половых признаков и другие принципы.
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Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil isla-
hatlarına dair dövlət direktivlərində, o cümlədən
“Azərbaycanda Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nda orta məktəblərin ibtidai si-
niflərində tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı ibtidai sinif müəllimləri qarşısında mühüm
vəzifələr qoyulur. Bu vəzifələrin müvəffəqiy-
yətli həlli üçün ibtidai siniflərin həm təlim
prosesində, həm də dərsdənkənar tədbirlərində
tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsinə zəruri ehtiyac
duyulur. Birincisi ona görə ki, müstəqillik
dövrünün direktiv sənədlərində tərbiyə işinin
qoyuluşuna, müstəqil dövlətin konstitusiyasına,
təhsil qanununa və digər direktiv sənədlərinə,
eləcə də hökümətin ideoloji xəttinə istinad et-
məklə yenidən yanaşılması hazırlanan dərslik
və dərs vəsaitlərində tərbiyənin qoyuluşuna
müstəqil dövlətin vətəndaşlarının milli koloritə
uyğun tərbiyələndirilməsinə və tərbiyə işinin
müstəqil dövlət quruculuğu ilə əlaqələndiril-
məsinə üstünlük verilmişdir. Üçüncüsü, gös-
tərilən səbəblərdən tərbiyənin qanunauyğun-
luqlarında, üsul və vasitələrində, eləcə də
prinsiplərində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi
zərurəti yaranmışdır. Bütün bunları nəzərə al-
maqla ibtidai siniflərdə tərbiyə işinin modern-
ləşdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Nəzərə
almaq lazımdır ki, ibtidai siniflərdə tərbiyə
işinin təşkili müvafiq pedaqoji qanunauyğun-
luqlara, prinsiplərə və üsullara istinad etməklə
həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir. Çünki
ibtidai sinif müəlliminin istər təlim prosesində,
istər məktəbin məktəbdənkənar tərbiyə müəs-
sisələri ilə əlaqəsi prosesində həyata keçirilən
tərbiyəvi tədbirlərin təşkilində müvafiq pedaqoji
qanunauyğunluqlara əsaslanan tərbiyənin prin-
sip və üsullarına istinad etməklə tərbiyə işinin
təşkili daha məqsədəuyğun hesab olunur. Lakin
açığını etiraf etmək lazımdır ki, orta ümumtəhsil
məktəblərinin ibtidai siniflərində sinif müəl-
limlərinin əksəriyyəti tərbiyə işinin təşkilini,
nəzəri və praktik əsaslarını öyrənmədən tərbiyə
işi ilə məşğul olurlar. Bu da bəzi ziddiyyətlərin
yaranmasına səbəb olur.

Hələ XIII əsrdə elmi pedaqogikanın banisi
Yan Amons Komenski tərbiyə işinə, onun qa-
nunauyğunluqlarına istinad etməklə başlamağı,
bunun üçün müvafiq prinsiplərə istinad etməyi,
ən zəruri sayılan üsullardan istifadə etməklə

həyata keçirməyi tövsiyə edirdi.
Azərbaycanın görkəmli pedaqoq alimi,

milli pedaqogikanın banisi Nurəddin Kazımov
göstərir ki, tərbiyə işində tərbiyə prinsiplərinə
istinad etməyin əhəmiyyəti böyükdür. Lakin
həmin prinsiplərin əsasında müvafiq qanuna-
uyğunluqların dayanmasını da unutmaq olmaz.
N.M.Kazımovun pedaqoji mühakiməsinə görə
pedaqoji prinsiplər pedaqoji qanunauyğun-
luqlardan nəşət edir. Bu xüsusda danışarkən
o yazır:

Deməli, tərbiyə prinsiplərinin elmi əsasları
var. Bu, tərbiyənin qanunauyğunluqlarıdır.
Milli pedaqogikada tərbiyənin on üç qanuna-
uyğunluğu üzə çıxarılmışdır; yəni, tərbiyənin
o qədər də prinsipi elmi cəhətdən əsaslandı-
rılmışdır... Tərbiyənin prinsipi məfhumunun
mahiyyətini yeniləşdirmək lazımdır. Bu məq-
sədlə həmin məfhumu səciyyələndirən başlıca
əlamətlər açılmalıdır. Belə əlamətlərdən biri
tərbiyə prinsipinin müvafiq qanunauyğunluqla
bağlılığıdır. Çünki tərbiyə prinsipi tərbiyənin
müəyyən qanunauyğunluğundan irəli gəlir;
deməli, ikinci birincinin elmi əsasıdır.

Tərbiyə prinsipinin elmi əsaslarını, yəni
müvafiq qanunauyğunluqları bilən və öz əməli
işində onu nəzərə alan tərbiyəçinin fəaliyyəti
uğurlu olur. Başqa sözlə, bu cür anlaşılan və
nəzərə alınan prinsip tərbiyə işinin gedişinə
də, nəticəsinə də təsir göstərir. Deməli, tərbiyə
prinsipinin təsir gücünə malik olması da onun
başlıca əlamətlərindən biridir.

Göstərilən əlamətlərini nəzərə alaraq milli
pedaqogika tərbiyə prinsipi məfhumunun ma-
hiyyətini belə başa düşür: tərbiyənin müvafiq
qanunauyğunluğundan irəli gələn, davranışla
əlaqədar milli və ümumbəşəri dəyərlərin for-
malaşdırılmasına güclü təsir göstərən aparıcı
ideyaya onun prinsipi deyilir [3, s.273-274].

Deməli, müstəqillik dövrünün hazırkı şə-
raitində tərbiyə qanunauyğunluqlarının yeni-
ləşdirilməsinə ehtiyac duyulursa tərbiyə prin-
siplərinin də yeniləşdirilməsi zərurəti ortaya
çıxır. Bu xüsusda professor F.B.Sadıqovun
irəli sürdüyü fikirlər də çox maraqlıdır. Onun
fikrincə tərbiyənin ümumi qanunauyğunluq-
larından nəşət edən müvafiq prinsiplər həm
də şəraitə uyğun olaraq hər hansı tələb və
müddəaların əsasında formalaşır. O göstərir
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ki, tərbiyənin prinsiplərinin də müvafiq qa-
nunauyğunluqlardan nəşət etməsi təbii hal
kimi dəyərləndirilməlidir. Tərbiyənin prinsipləri
onun qanunauyğunluqları ilə yanaşı, həm də
müvafiq tələb və müddəaları əsasında forma-
laşır. Ona görə də tərbiyənin prinsiplərini
məhz bu əsaslar üzərində müəyyənləşdirmək
lazımdır.

Eyni adlı qanunauyğunluqlardan nəşət edən
prinsiplər əsasən istinad olunması zəruri sayılan
tələb və müddəaların məcmuyu hesab edilir.
Pedaqoji proses üçün səciyyəvi olan həmin
tələb və müddəaları isə tərbiyə işinin üsulları,
vasitələri, forma və tərzi halları təşkil edir.
Tərbiyənin prinsipləri və onun sistemi haqqında
qəti hökm vermək mümkün deyil. Çünki onlar
yerinə, məkanına və ideoloji məkanına görə
tez-tez dəyişə bilir [6, s.286]. Məhz bu dəyi-
şiklikləri nəzərə almadan tərbiyə işinin mo-
dernləşdirilməsinə nail olmaq mümkün deyil.

Elə götürək tərbiyənin həyatla, əməklə və
müstəqil dövlət quruculuğu ilə əlaqələndirilməsi
qanunauyğunluğunu. Bu qanunauyğunluğa
əsaslanaraq eyni adlı prinsipə istinad etmək
lazım gəlir. Əslində, tərbiyənin həyatla əməklə
və müstəqil dövlət quruculuğu ilə əlaqələndi-
rilməsi prinsipi eyniadlı qanunauyğunluqdan
nəşət etsə də, həmin qanunauyğunluğun də-
yişməsi, yeniləşməsi baş verir. İbtidai sinif
müəllimləri tərbiyə işində həyatla, əməklə və
müstəqillik dövlət quruculuğu ilə əlaqələndi-
rilməsi prinsipinə istinad edərkən eyniadlı qa-
nunauyğunluğa əsaslanmalıdırlar. Müstəqillik
qazandığımız hazırkı dövrdə tərbiyənin bu
prinsipinə istinad edən ibtidai sinif müəllimləri
quruculuq dövrünün həyat hadisələrinə kreativ
yanaşmaqla insan əməyinə olan münasibətin
dəyişməsini və bu halların müstəqil dövlətin
direktivlərinin tələblərinə uyğunlaşdırılmasmı
nəzərdə saxlamalıdırlar. Çünki bazar iqtisadi-
yatına keçdiyimiz hazırkı şəraitdə əməyə olan
münasibətlər köklü şəkildə dəyişmişdir.

Sovetlər ittifaqı dövründə belə ictimai mü-
nasibətlər formal xarakter daşıyırdı. Yəni tər-
biyənin həyatla, əməklə, dövlət direktivlərilə
əlaqələndirilməsinə Sov.İKP- nin proqram tə-
ləbləri əsasında yanaşılırdı. Belə olduğu
təqdirdə tərbiyənin ictimai həyatla, halal
əməklə əlaqələndirilməsi formal xarakter da-

şıyırdı. Müstəqillik qazandığımız hazırkı şə-
raitdə əməyə olan ictimai münasibətlər köklü
sürətdə dəyişərək müstəqil dövlət quruculu-
ğunun direktivlərinə əsaslanır. Müstəqil dövrün
vətəndaşları torpaq paylarına, şəxsi mülkiyyətə,
özəl strukturlar yaratmağa, o cümlədən məhdud
məsuliyyətli cəmiyyətlər, özəl şirkətlər yarat-
maqla firəvan həyat tərzi keçirə bilərlər. Bu
gün ölkəmizdə çoxsaylı fermer təsərrüfatları,
özəl sənaye strukturları fəaliyyət göstərir. Bu
sahədə çalışanların ailələrində tərbiyə olunan
uşaqların əməyə şüurlu münasibət bəsləmələri,
halal əməyə meyil etmələri təbii qanunauy-
ğunluq kimi dəyərləndirilməlidir. Şübhəsiz,
təhsilə ibtidai siniflərdən başlayan həmin ai-
lələrin övladları sinif müəllimləri tərəfindən
tərbiyə işinə cəlb edilərkən tərbiyənin ilkin
prinsipinin elmi əsaslarına istinad etməklə,
eləcə də öz səriştələrinə əsaslanaraq kreativ
yanaşmaqla bu prinsipə istinad etməlidirlər.
Bu xüsusda professor F.B.Sadıqov göstərir
ki, hər bir insanın həyatı ictimai mühitlə,
əmək fəaliyyətilə birbaşa əlaqədardır. Ona
görə də tərbiyə prosesində ictimai həyatın və
ənənəvi əmək alətlərinin örnəklərinə istinad
etmək lazım gəlir. Nəsirəddin Tusinin təbirincə
desək, ictimai mühitin fəzilətlərinə istinad et-
məli, rəzilətləri isə nifrət obyektinə çevirməli.
Uşağın, şagirdin, tələbənin qazandığı əmək
vərdişləri onun bütün həyat və fəaliyyətinin
stimuluna çevrilir. Əmək vərdişləri isə xalq
təsərrüfatının bütün sahələrini əhatə edir.
Bunun üçün şəxsiyyəti hərtərəfli formalaşdıran
əmək vərdişlərinin yaradılmasına istinad olun-
ması zəruri sayılır. Bu zaman müstəqil dövlət
quruculuğunun direktivlərinə istinad etmək də
vacibdir [6, s.286-287]. Ona görə ki, ibtidai
siniflərdə birinci sinifdən başlayaraq şagirdlərə
əmək vərdişləri aşılanır, əmək dərslərində
onlara halal əməyə alışdırılması ilə bağlı bir
sıra keyfiyyətlər qazandırılır. Həyat bilgisi
dərslərində “Mən və məni əhatə edən varlıqlar”,
“Mən və məni əhatə edən cəmiyyət”, “Mən
və mənim mənəviyyatım”, “Mən, mənim sağ-
lamlığım və təhlükəsizliyim”, “Ailədə və mək-
təbdə”, “Sağlam həyat”, “Təbiət nədir?”,
“Təbiət hadisələri”, “İnsanlar arasında”, “Mənəvi
və maddi dəyərlər”, “Vətənimiz”, “Doğma
məktəbimiz”, “Yer kürəsi-evimiz”, “Azərbay-
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can-Yurdum mənim”, “Dəyərlər”, “Sənin təh-
silin”, “Sənin hüquqların”, “Sənin mənəviy-
yatın”, “Sənin sağlamlığın”, “Sənin rahatlığın
və təhlükəsizliyin”, “Təbiət və cəmiyyət”,
“İnsan təbiəti dəyişir”, “Cəmiyyətin qlobal
problemləri” kimi mövzuların tədrisi zamanı
adı çəkilən prinsipə istinad etmək üçün kifayət
qədər şərhlər, izahlar, sual və tapşırıqlar vardır.
Deməli, təlim prosesində ibtidai sinif müəllimləri
tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqələndirilməsi
prinsipini düzgün tətbiq etməklə müstəqil
dövlət quruculuğu dövrünün sağlam ruhlu və-
təndaşlarının yetişdirilməsinə nail ola bilərlər.

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, tərbiyənin
digər prinsipləri, o cümlədən məqsəduyğunluq
prinsipinə istinad etmək işində ibtidai sinif
müəllimləri müxtəlif çətinliklərlə üzləşirlər.
Bunun başlıca səbəblərindən biri ibtidai sinif
müəllimlərinin adı çəkilən prinsiplərinin nəzəri
əsasları haqqında az məlumata malik olmalarıdır.
Əslində ibtidai sinif müəllimləri ali məktəbdə
pedaqogika kursunu öyrənərkən tərbiyə nəzə-
riyyəsi bölməsində məqsədəuyğunluq prinsipini
formal sürətdə əzbərləmələrini yaxşı hal kimi
qeyd etmək olmaz. Qiymət almaq xatirinə tər-
biyənin prinsiplərini formal sürətdə əzbərləyən
gələcək sinif müəllimləri, sonradan pedaqoji
prosesdə bu prinsipə istinad etməyin elmi əsas-
larına biganə qaldıqları üçün bu prinsipə istinad
etməkdə çətinlik çəkirlər.

Professor F.B.Sadıqov yazır ki, tərbiyənin
məqsədini və bu məqsədəuyğun olan vəzifələri
düzgün müəyyənləşdirmədən heç bir nailiyyət
qazanmaq mümkün deyil. Tərbiyənin ali məq-
sədi öz milli koloritinə, müstəqil dövlət quru-
culuğuna, sərhədlərimizin bütövlüyünə, dövlət
atributlarına hörmətlə yanaşan, ölkəmizi inkişaf
etmiş dövlətlər səviyyəsinə qaldırmaq işində
yaxından iştirak edən, ən nümunəvi mənəvi-
əxlaqi sifətlərə malik olan, elmlərə yiyələnən
sağlam ruhlu gənc nəsil yetişdirməkdir. Ona
görə də tərbiyəçi görəcəyi işi qabaqcadan plan-
laşdırarkən öz məqsədini ali məqsədin tələb
və müddəalarına uyğunlaşdırmalıdır [6, s.287].

Unutmaq olmaz ki, sovetlər dövründə ya-
zılan “Pedaqogika” adlı dərslik və dərs vəsa-
itlərində tərbiyənin məqsədi formal olaraq
uşaqların kommunizm qurucuları kimi yetiş-
dirilməsini əsas məqsəd kimi irəliyə sürürdülər.

Belə formal yanaşma, yetişən nəslin tərbiyəsi
işində çalışan müəllimlərin qarşısına qoyulan
məqsədin reallaşdırılmasına mane olurdu. Yəni
nəzərdə tutulan məqsədin reallaşdırılmasının
mümkün olmadığı onlar üçün tam aydın olurdu.
Ona görə də müstəqillik dövründə tərbiyənin
məqsədi ilə bağlı ilkin olaraq ibtidai sinif
müəllimləri ciddi səy göstərməlidirlər. Müs-
təqillik illərində yetişən nəslin nümayəndələrini
milli koloritə uyğun yetişdirmək, sərhədləri-
mizin bütövlüyünü, toxunulmazlığını göz bə-
bəyi kimi qorumağı, dövlət atributlarına ehti-
ramla yanaşmağı bu kimi keyfiyyətləri tərbiyə
olunanlara aşılamaq təriyənin əsas məqsədi
olmalıdır.

Unutmaq olmaz ki, 70 milyonluq Azər-
baycan xalqının 60 milyonunun ayrı-ayrı öl-
kələrə səpələnməsi məhz bu səbəbdən baş
vermişdir. Şah İsmayılın, Nadir şah Əfşarın
dövründə 3 milyon km dən artıq ərazisi olan
Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsinin
əsas səbəbkarları olan çarizmin, rus imperi-
yasının, sovetlər ittifaqının təzyiqi, erməni
faşistlərinin bu bölgüyə cəlb olunması kimi
səbəblərdən torpaqlarımız 5 yerə parçalanmış,
bir qismi ruslar, bir qismi farslar, bir qismi
gürcülər, bir qismi ermənilər tərəfindən işğal
olmuşdur. Rusiya-İran-Türkiyə müharibələri
dövründə isə qeyri-obyektiv bölgü əsasında
torpaqlarımızın bir qismi türklərə hədiyyə
edilmişdir. Belə parçalanmanın əsas səbəblə-
rindən biri sadalanan dövrlərdə tərbiyənin ali
məqsədini yetişən nəslin nümayəndələrinə
çatdırılmaması ilə də izah olunmalıdır. Sovetlər
dövründə də tərbiyənin məqsədi qeyd etdiyimiz
kimi sadaladığımız amillərdən uzaq bir şəkildə
formalaşdırılmışdır.

Sovetlər məkanında yaş xüsusiyyətlərinin
nəzərə alınması prinsipi də formal şəkildə
sistemə salınırdı. Nəzərə almaq lazımdır ki,
etnopedaqoji materiallarda yetişən nəslin yaş
dövrləri təxmini olaraq belə bölünür: çağalıq
dövrü, körpəlik dövrü, uşaqlıq dövrü, yeni-
yetməlik dövrü, gənclik dövrü. Elmi pedaqogika
Yan Amos Komenski tərbiyə işində yaş dövr-
lərinin nəzərə alınmasına xüsusi diqqət yetir-
məyi vacib hesab etmişdir. Y.Komenski yaş
dövrlərini müəyyənləşdirərkən uşaqların 6
yaşdan birinci sinifə getmələrini və tərbiyə
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olunmalarını tövsiyə etmişdir [6, s.287]. Yaxşı
hal kimi qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin
təhsil direktivlərində uşaqların artıq 5-6 yaşdan
təhsilə cəlb olunması məsləhət bilinir. Ona
görə ölkəmizin orta ümumtəhsil məktəblərinin
hazırlıq kurslarına uşaqlar 5 yaşdan cəlb olu-
nurlar. Deməli, ibtidai sinif dövrü artıq bir
qədər də cavanlaşmışdır. Ona görə hazırlıq
qruplarında təlimə başlayan ibtidai sinif müəl-
limləri tərbiyə işinə yaş xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqla yanaşmalıdırlar. Bu gün 6 yaşlı qrup-
larda təhsil alan birincilər elmi-texniki tərəqqi
dövrünün uşaqları kimi həm idrak səviyyələrinə,
həm qavrama qabiliyyətlərinə, həm yazı vər-
dişlərinə, həm nitq mədəniyyətlərinin inkişafına
görə əvvəlki onilliklərin uşaqlarından köklü
sürətdə fərqlənirlər. Məhz ona görə də ibtidai
sinif müəllimləri 6 yaşdan başlayaraq tərbiyə
işinin modernləşdirilməsinə məqsədyönlü,
planlı, mütəşəkkil olaraq yanaşmalıdırlar.

Təlim prosesində ibtidai sinif şagirdlərinin
tərbiyə işinin modernləşdirilməsi prosesində
onların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
da vacib sayılır. Başqa sözlə desək, tərbiyə
işində ibtidai sinif şagirdlərinin fərdi xüsu-
siyyətlərinin nəzərə alınmasına istinad etməklə
daha yüksək nailiyyətlər qazanmaq olar. Unut-
maq olmaz ki, ibtidai siniflərdə oxuyan uşaq-
ların hər birisinə aid fərdi xüsusiyyətlər özünü
göstərir.

Məlum olduğu kimi hər bir insan anadan
olanda bir sıra hazır bioloji xüsusiyyətlərlə
dünyaya gəlir. Yəni onların bir qismi təbiətcə
şən, gümrah, işgüzar, zirək; bir qismi kinsiz,
sakit, dinməz-danışmaz; bir qismi nadinc, coş-
ğun, kobud, qaba; bir qismi isə utancaq, kü-
səyən, narahat, zərif olurlar. Özünü dərk edən
(ictimai münasibətlərdə iştirak edən) insanların
hər birini şəxsiyyət hesab edən aparıcı alimlər,
o cümlədən fizioloqlar, psixoloqlar, sosioloqlar,
filosoflar, pedaqoqlar həmin şəxsiyyətin fo-
malaşmasına təsir edən irsiyyət amilinə, mühitin
təsirinə və tərbiyənin imkanlarına əsasən üs-
tünlük verirlər. Əsasən irsiyyət (genetik) və
qismən də digər amillər hesabına qazanılan
xüsusiyyətlər məhz fərdi xüsusiyyətlərdir. Psi-
xoloqlara görə hər bir insanın fərdi xüsusiyyəti
onun temperamentinə uyğun olaraq müəy-
yənləşdirilir [6, s.288]. Məhz ona görə də

ibtidai siniflərdə tərbiyə işinin modernləşdi-
rilməsi zamanı uşaqların tərbiyəsini onların
temperamentinin tipinə (melenxolik, fleqmatik,
sanqvinik, xolerik) görə müəyyənləşdirilməsi
çox vacibdir. Tərbiyə işinin modernləşdirilməsi
zamanı ardıcıllıq, sistemlilik, tərbiyə işinin
fasiləsizliyi və mütəmadilik prinsipinə istinad
etməyin əhəmiyyəti böyükdür.

Bütün prinsiplər kimi bu prinsipin də bü-
növrəsi ailədə qoyulur. Lakin ailələrdə ardıcıl,
sistemli tərbiyə işi aparılmadığı üçün tərbiyənin
fasiləsizliyi və mütəmadiliyi pozulur. Ona
görə uşaqlar ibtidai sinifdə təhsilə başlayarkən
sinif müəllimləri bu sahədə ciddi çətinliklərlə
qarşılaşmış olurlar. İbtidai sinif müəllimləri
ailələrlə fasiləsiz və mütəmadi olaraq əlaqə
saxlamaqla uşaqları rejimə alışdırmağı bacar-
malıdırlar. İbtidai sinif şagirdlərini oyunlara
cəlb edərkən ilk növbədə didaktik oyunları,
kütləvi oyunları, hərəkətli oyunları, musiqili-
sujetli oyunları işə salmaq lazım gəlir. Belə
ardıcıl, sistemli tərbiyə işlərinin fasiləsizliyi
və mütəmadiliyi uşaqların hərtərəfli inkişafmı
təmin etmiş olur.

İbtidai sinif müəllimləri tərbiyə işinin təş-
kilində həm də nikbin olmalıdırlar. Başqa
sözlə desək, ibtidai sinif müəllimlərinin tərbiyə
işində nikbinlik prinsipinə istinad etmələri
onlara müvəffəqiyyət qazandırmış olur. Tərbiyə
işində bəzi tərbiyəçilər uşağın müsbət cəhətlərini
adi hal kimi qiymətləndirirlər. Bəziləri isə
daha çox qüsurlu uşaqları “pis” uşaq kimi ta-
nıyaraq onlara tapşırıqlar vermirlər. Təcrübə
və müşahidələr göstərir ki, istər ailədə, istər
məktəbdə “pis” uşaq həmişə məzəmmətə,
danlağa, hətta təhqirə məruz qalır. Sanki
üstündə “pis” varlıq yapışdırılmış ünvan kimi
həmişə tənqidə məruz qalır. Bəzən tərbiyəçi,
sinif rəhbəri, fənn müəllimi tərbiyə işləri üzrə
müavinlər həmin “pis” uşaqları çətin tərbiyə
olunan uşaqlar kimi islaholunmaz uşaqların
siyahısına salırlar. Unutmaq olmaz ki, hər pis
uşağın, hər sözə baxmaz, islaholunmaz hesab
olunan uşağın bir müsbət əlaməti, bir xoşagələn
keyfiyyəti olur. Elmi pedaqogika təkidlə bildirir
ki, tərbiyə edənlər məhz həmin müsbət əlaməti,
xoşagələn keyfiyyəti əsas götürərək tərbiyə
işini layihələşdirilməlidir. Başqa sözlə desək
hər bir tərbiyəçi öz işini onun motivinə görə
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qurmalıdırsa bu zaman həmin motiv uşağın
müsbət keyfiyyətləri olmalıdır. Deməli, “nik-
binlik prinsip”ni həm də “uşağın müsbət əla-
mətlərinə və xoşagələn keyfiyyətlərinə istinad
etməklə onun qüsurlarının islah olunması prin-
sipi”də adlandırmaq olar [6, s.291]. Deyilənləri
ilk növbədə ibtidai sinif müəllimləri nəzərə
almalıdırlar. Əgər pedaqoji prosesdə ibtidai
sinif müəllimləri uşaqların müsbət keyfiyyət-
lərinə istinad etməklə onları tərbiyələndirirsə,
deməli, qüsurlu keyfiyyətlərin aradan qaldı-
rılması üzərində də işləməlidirlər və hər iki
halda onlar nikbin olmalıdırlar. Çünki onların
bu işə nikbin yanaşmaları uşaqların gələcək
talehini həll etmiş olur. Ona görə də tərbiyə
işinin modernləşdirilməsində nikbinlik prin-
sipinə istinad olunması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.

İbtidai sinif müəllimləri tərbiyə işində uşaq-
lara tələbkarlıqla yanaşmaqla yanaşı, onlara
xüsusi hörmət və ehtiram göstərməlidirlər.
Müstəqillik dövrünün uşaqlarına hörmətlə ya-
naşmağı bacarmaq ən mühüm amillərdən
hesab olunur. Çünki bu zaman həm də uşaqların
özlərinə hörmət və ehtiram etməyin məzmunu
öyrədilmiş olur. Deməli, tərbiyə prosesində
ibtidai sinif müəlliminin tələbkarlığı hörmət
və ehtiram normaları əsasında müəyyənləşdi-
rilməlidir.

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, sırf tə-
ləbkarlıq üzərində qurulmuş tərbiyə işinin sə-
mərəsi olmadığı kimi sırf hörmət üzərində
qurulan tərbiyə işinin də heç bir səmərə ver-
məyəcəyi şübhə doğurmur. Ona görə də tərbiyə
işində hörmət və tələbkarlığın vəhdətdə götü-
rülməsi tərbiyə olunanların tərbiyəlilik səviy-
yəsini yüksəldir [6, s.292].

Ümumiyyətlə ibtidai sinif müəllimlərinin
müvafiq tələbləri müəyyənləşdirməsi fərdi
xarakter daşımamalıdır. Təcrübə göstərir ki,
bəzi ibtidai sinif müəllimləri işlədiyi bütün
dövrlərdə eyni tələblərlə çıxış edirlər. Belə
yanlış yanaşma ilə tərbiyə işini modernləşdir-
mək olmaz. Ona görə ki, tələblərin vahidliyinin
gözlənilməsi tərbiyə işinə müvəffəqiyyət qa-
zandırmış olur. Məhz bu baxımdan ibtidai
sinif müəllimlərinin tələblərdə vahidlik və
kollektiv təsirin vahidliyinin gözlənilməsi
prinsipini nəzərə almaları onlara müvəffəqiyyət

qazadırmış olur. İstər birinci sinifdə, istər
ikinci sinifdə, istərsə də ibtidai siniflərin yuxarı
pillələrində şagirdlərə tələblər verərəkən onların
hamısının vahid tələblər əsasında tərbiyələn-
dirilməsini nəzərdə saxlamaq lazımdır. Bu za-
man kollektiv təsirin vahidliyin gözlənilməsi
də zəruri sayılır. İbtidai sinif müəllimləri ça-
lışmalıdırlar ki, öz şagirdlərini oxuduqları
məktəbin vahid tələbləri və kollektiv təsirin
vahidliyin gözlənilməsi prinsipi əsasında
tərbiyə etməyə alışdırsınlar. Belə olduğu halda
şagirdlər ibtidai sinifləri bitirdikdən sonra
məktəbin vahid tələblərinə riayət etməyə, pe-
daqoji kollektivin mövcud tərbiyə ənənələrinə
sadiq qalmağa alışacaqlar. Bu isə olanların
şəxsiyyətyönümlülük səviyyəsinin yüksəldil-
məsinə öz təsirini göstərəcəkdir.

İbtidai sinif müəllimlərinin tərbiyə işinə
kompleks yanaşma prinsipinə istinad etmələri
də onlara müvəffəqiyyət qazandıran amillər-
dəndir. İbtidai sinif müəllimləri birinci sinifdən
başlayaraq şagirdlərin tərbiyə işinə kompleks
yanaşmağı təxirəsalınmaz vəzifə kimi qarşıya
qoymalıdırlar. Belə olduğu halda uşaqların
ideya-siyasi tərbiyəsi, əxlaqının saflaşdırılması,
bədii zövqlərinin formalaşdırılması, onlarda
düzlük, doğruçuluq, halallıq, yardım etmək,
fayda vermək, əl tutmaq, köməklik göstərmək,
dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq, torpağı yad nə-
zərlərdən qorumaq, düşmənə nifrət, qoçaqlıq,
igidlik, qəhrəmanlıq, mərdlik, mübarizlik, şə-
rafətlilik, mətanətlilik, əməyə halal münasibət
bəsləmək, uşaqlara, qocalara, xəstələrə hörmət
etmək kimi əxlaqi keyfiyyətləri vəhdətdə tər-
biyələndirmək mümkündür. Belə olduğu halda
ibtidai siniflərdə bünövrəsi düzgün qoyulan
bu əxlaqi sifətlər sonrakı siniflərdə onların
mənəviyyat bütövlüyünün yaranmasına səbəb
olur. Tərbiyə işinə belə kompleks yanaşma
tərbiyə işinin modernləşdirilməsinin əsas amil-
lərindən sayılır. Tərbiyə işində cinsi xüsusiy-
yətlərin nəzərə alınmasının da əhəmiyyəti
əvəzolunmaz hesab olunur. Çünki ibtidai sinif
müəllimlərinin şagirdlərin cinsi xüsusiyyət-
lərinin nəzərə alınması prinsipinə istinad edil-
məsi onların tərbiyə işinin modernləşdirilməsi
sahəsində hazırladıqları tərbiyə modelinin də-
yərini artırmış olur.

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, ibtidai

Qızıltac Şahbazova

Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai təhsil 
pilləsində tərbiyə işinə ənənəvi və yeni yanaşmalar
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siniflərin əmək dərslərində, texnologiya, musiqi
və təsviri incəsənət məşğələlərində şagirdlərin
cinsi fərqlərinin nəzərə alınması prinsipinə
riayət olunmur. Yenə də əmək dərslərində oğ-
lanlara məxsus fəaliyyət növü qızlara, qızlara
məxsus fəaliyyət növü oğlanlara aid edilir.
Yaxud musiqi dərslərində, eləcə də dərsdənkənar
tədbirlərdə uşaqlara mahnı və rəqslərin örə-
dilməsi zamanı onların cinsi fərqləri nəzərə
alınmır. Bir çox hallarda xalq mahnılarına mü-
raciət edən sinif müəllimləri və yaxud ibtidai
siniflərdə musiqi məşğələlərini aparan müəl-
limlər uşaqlara sevgi-məhəbbət ruhunda duet
oxumağı öyrədirlər. 8-9 yaşlı ibtidai sinif şa-
girdinin biri, yəni oğlan “Sevirsən” söyləyir,
qız isə “Bəli, bəli” deyir. Yaxud rəqs dərnək-
lərində ibtidai sinif şagirdlərinə “Naz eləmə”
rəqsi öyrədirlər. Vaxtilə mahnı kimi ifa olunan
bu xalq nəğməsinin sözlərində “Belə, naz
eləmə, naz eləmə, nazını az et” fikirləri öz
əksini tapır. Belə mahnı melodiyalarının uşaqlara
öyrədilməsi zamanı cinsi fərqlərinin nəzərə
alınmasına diqqət yetirmək lazım gəlir. İbtidai
siniflərdə şagirdlərin cinsi fərqlərinin nəzərə
alınmaması yuxarı siniflərdə bir sıra ziddiy-
yətlərin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də,
tərbiyə işinin modernləşdirilməsi zamanı ibtidai
sinif şagirdlərinin cinsi fərqlərinin nəzərə alın-

masına diqqət göstərmək vacib sayılır.
Ümumiyyətlə desək, orta ümumtəhsil mək-

təblərinin ibtidai təhsil pilləsində sinif müəl-
limlərinin tərbiyə işinin modernləşdirilməsi
ilə bağlı görəcəyi işlərin elmi-pedaqoji-metodik
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədyönlü şə-
kildə həyata keçirilməlidir.

Ədəbiyyat
1. Əliyeva Z., Mollayeva A. Pedaqogika.

Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin
Nəşri, 2005.

1. Həşimov Ə., Sadıqov F. Pedaqogika, Bakı:
Təbib, 1995.

2. Kazımov N.M. Məktəb pedaqogikası. Bakı:
Maarif, 2002.

3. Qasımova L., Mahmudova R. Pedaqogika.
Bakı: 2003.

4. Paşayev Ə., Rüstəmov F. Pedaqogika. Bakı:
Nurlan, 2007.

5. Sadıqov F.B. Pedaqogika. Dərs vəsaiti.
Bakı: Adiloğlu, 2012.

6. Sadıqov F.B. Ümumi pedaqogika, Bakı:
Maarif, 2018.

7. Коджаспирова Г.М. Педагогика. Москва:
КНОРУС, 2010. 

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

İlkin daxilolma – 15.07.2021, son daxilolma – 03.09.2021, qəbulolunma –13.09.2021

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix



23

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3, s. 23-28
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 3, p. 23-28
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 3, c.23-28

Peşəkar müəllimlərin formalaşma-
sında özünütəhsilin rolu və 
əhəmiyyəti

Müəllif:

Lalə  Allahverdiyeva
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Pedaqogika üzrə fəlsəfə dokto-
ru, dosent
E-mail: lale.allahverdiye-
va.@bk.ru

Açar sözlər:
özünütəhsil, intellektual fəaliy-
yət, şəxsi inkişaf, təhsil fəaliy-
yəti, planlaşdırma baçarığı,
pedaqoji çətinliklər, müstəqil
mütaliə

Author:

Lale Allahverdiyeva 
Nakhchivan Teachers Institute
Doctor of philosophy in peda-
gogy, associate professor
E-mail: lale.allahverdiye-
va.@bk.ru

Key word: 
self-education, intellectual ac-
tivity, personal development,
educational activity, planning
skills, pedagogical difficulties,
independent reading.

Aвтор:

Лале Аллахвердиева
Нахчыванский институт 
учителей
Доктор философии по педа-
гогике, доцент
E-mail: lale.allahverdiye-
va.@bk.ru

Ключевые слова:
самообразование, интеллек-
туальная деятельность, раз-
витие личности, учебная дея-
тельность, навыки планиро-
вания, педагогические   
трудности, самостоятельное
чтение

Annotasiya. Məqalədə özünütəhsilin əhəmiyyəti, mahiyyəti ilə yanaşı
müəllimlərin peşə bacarıqlarının formalaşmasında özünütəhsilin rolundan
bəhs edilir. Müəllimin peşə özünütəhsili müəllim tərəfindən yeni pedaqoji
dəyərləri, metod və texnikanı, fəaliyyət texnologiyalarını mənimsəmək,
onlardan istifadəni bacarmaq və peşə fəaliyyətində yaradıcılıqla müstəqil
mənimsəmə prosesidir. Özünütəhsil müəllimlərin peşəkar bacarıqlarının
artırılmasının əsas mənbəyi olmaqla daim pedaqoji və metodiki biliklərini
daim yeniləməyi nəzərdə tutan davamlı bir axtarışdır. Məqalədə özünü-
təhsillə məşğul olan kadrların keyfiyyət göstəriciləri və özünütəhsilin
əsas funksiyasına dair biliklər yer alır. Özünütəhsilin bir neçə komponenti
– ümumi təhsil, fənn, psixoloji, pedaqoji və metodik biliklərin əhəmiyyəti
təhlil edilmişdir. Həmçinin müəllimin özünütəhsil fəaliyyətinin növləri,
müəllimin inkişaf etdirməli olduğu və özünütəhsildə məşğul olması
vacib olan sahələr qeyd edilmişdir.

The role and importance of self-education
in the formation of professional teachers
Abstract. The article discusses the importance and essence of self-edu-
cation, as well as the role of self-education in the formation of teachers'
professional skills. Teacher's professional self-education is the process
of mastering new pedagogical values, methods and techniques, technologies
of activity, being able to use them and creatively mastering professional
activity by the teacher. Self-education is a constant research of continuous
improvement of pedagogical and methodological knowledge, being the
main source of professional development of teachers. The article contains
information on the quality indicators of self-education staff and the
main function of self-education. Several components of self-education -
the importance of general education, subject, psychological, pedagogical
and methodological knowledge - were analyzed. Also, the types of
teacher's self-education activities, the areas that the teacher should
develop and are engaged in self-education were mentioned.

Роль и значение самообразования в фор-
мировании профессиональных педагогов

Aннотация. В статье рассматриваются важность и сущность само-
образования, а также роль самообразования в формировании про-
фессиональных навыков учителей. Профессиональное самообра-
зование учителя - это процесс усвоения учителем новых педагоги-
ческих ценностей, методов и приемов, технологий деятельности,
уметь их использовать и творчески осваивать профессиональную
деятельность. Самообразование - это постоянный источник непре-
рывного совершенствования педагогических и методических знаний,
являющийся основным источником профессионального развития
учителей. В статье представлена информация о качественных по-
казателях самообразования кадров и основной функции самообра-
зования. Проанализированы несколько компонентов самообразования
- важность общеобразовательных, предметных, психолого-педаго-
гических и методических знаний. Также были упомянуты виды са-
мообразовательной деятельности учителя, направления, которые
педагог должен развивать и заниматься самообразованием.
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Özünütəhsil bir insanın şəxsiyyətini inkişaf
etdirmək  üçün lazım olan prosesdir.  Özünü-
təhsil olmadan pedaqoji çətinlikləri aradan
qaldırmaq  və həyatda uğur qazanmaq mümkün
olmayan işdir.

Özünütəhsil hər bir şəxsin istənilən vaxt
öz qüdrəti, səyi, bacarığı və əzmi ilə əldə
etdiyi təhsil alma formasıdır. Şəxsiyyətin for-
malaşmasında özünüidarəetmə işində   özü-
nütəhsil başlıca rola malikdir. Özünütəhsil
hər bir şəxsin  məqsədyönlü və müstəqil olaraq
təbiətin verdiyi  potensialını  həyata keçirmək
üçün şüurlu istəyidir. Özünütəhsili tam həyata
keçirmək üçün  özünü dərindən tanımaq, şəxsi
keyfiyyətlərini təkmilləşdirmək, lazımi baca-
rıqları inkişaf etdirmək, tənqidi düşünmə qa-
biliyyəti olmalıdır.

Özünütəhsil işində özünüidarəetmə psixo-
logiyası aparıcı rola malikdir. Psixoloqlar qeyd
edirlər ki, insan ruhi inkişafının arxasında hə-
rəkət edən  gücdür. XX əsrin Alman psixoa-
nalisti və filosofu Erik From öz fikirlərində
insanın əsas həyat məsələsindən  bəhs edərkən
potensiallı olmaq üçün özünə həyat verməkdən
bəhs edir. Səylərin ən əhəmiyyətli göstəricisi
şəxsiyyətin  özünü inkişaf etdirmək üçün
özündəki daxili impulslarıdır.

Fərdin özünütəhsili şəxsin özünü dəyişdir-
məyin zəruriliyi altında ziddiyyətlərin  və mü-
naqişələrin həllində mühüm bir prosesdir.
Özünütəhsilə başlama prosesi  şəxsin  özünü-
təhsili və  özünüyetişdirməsi valideynlərin
nəzarəti altında  uşağın yetişdirilməsi prose-
sində, yəni erkən uşaqlıq dövrü ilə başlayır
və sonralar normaların, qaydaların uşaq və
yeniyetmələrdə  mənimsənilməsi və qiymət-
ləndirilməsində təzahür edir.  Bu proses yeni-
yetməlikdən şüurlu və düşünülmüş şəkildə
başlamalıdır. Hər bir şəxs özü üçün vacib
olan  keyfiyyətləri  və göstəriciləri özünütəhsil
vasitəsilə inkişaf etdirə bilər. 

V.A.Suxomlinski “Vətəndaşın doğulması”
əsərində şagird və tələbələri nəzərdə tutaraq
yazmışdır: “Özünütəhsil məhz dərslərdə bilik
əldə etmək və  evdə  kitab üzərində  müstəqil
sürətdə intellektual  iş görmənin  vəhdətindən
ibarətdir” [9, s.169].

V.A.Suxomlinski özünütəhsil anlayışına iki
amili aid edirdi:

1. şəxsi kitabxananın komplektləşdirilməsi;
2. evdə, təklikdə əqli əmək.
Məlumdur ki, müstəqil mütaliə olmadan

şüurlu surətdə  həyat yolu seçmək çətin pro-
sesdir. Yaranan maraq və həvəs əsasında özü-
nütəhsil tələbatının formalaşmasına və inki-
şafına əsas yaranır.  

Pedaqoji özünütəhsil yəni müəllimin peşə
özünütəhsili müəllim tərəfindən yeni pedaqoji
dəyərləri, metod və texnikanı, fəaliyyət tex-
nologiyalarını mənimsəmək, onlardan istifadəni
bacarmaq  və peşə fəaliyyətində   yaradıcılıqla
müstəqil mənimsəmə prosesidir.  

Özünütəhsil nədir? N.Kazımovun redak-
torluğu ilə tərtib edilmiş “Azərbaycan milli
izahlı ensiklopedik pedaqoji lüğət”də “Özü-
nütəhsil - şəxsin müstəqil çalışmaq  yolu ilə
müəyyən biliklərlə, bacarıq və vərdişlərlə
özünü təkmilləşdirməsidir.  Özünütəhsildə  ki-
tab, radio və televiziya, kino və teatr, qəzet və
jurnal, kompüter və s. güclü vasitələrdir” kimi
izah edilir. 

Özünütəhsil  anlayışı tədqiqatçılar tərəfindən
geniş və  məzmunlu şəkildə  şərh edilmişdir.
Məsələn: A.Y.Ayzenberq tərəfindən belə şərh
edilir: “Ətraf aləm və  öz həyatının mənasını
tapmaq üçün şəxsin özü tərəfindən idarə olunan
və müxtəlif bilik sahələrində  insanın istəklərini,
maraqlarını, ehtiyaclarını ödəməyə yönəlmiş
məqsədyönlü, sərbəst və müstəqil idrak  fəa-
liyyətidir” [2, s.149]. Müəllif özünütəhsilin
əsas xüsusiyyətləri kimi, yaranmış problemlər,
məlumat mənbəyi ilə müstəqil işləmək, bilik-
lərin həcmi, seçilmiş mövzuya  hədsiz maraq
və s. qeyd edir.

Digər ədəbiyyatda isə qeyd olunur ki, “özü-
nütəhsil şəxsiyyətin özü tərəfindən idarə olunan
məqsədyönlü bir idrak  fəaliyyətidir, elm, tex-
nika, mədəniyyət, siyasi həyat və s. hər hansı
bir sahədə sistematik bilik əldə etməkdir”.
Müasir pedaqoji ədəbiyyatda özünütəhsil  “şəx-
sin davamlı dəyişməsi, inkişafının şüurlu idarə
olunması, özünü inkişaf etdirmə məqsədləri,
yolları və vasitələri seçməsi üçün bir şəxsin
məqsədyönlü fəaliyyətinin şəxsən və peşə ba-
xımından əhəmiyyətli bir proses kimi şərh
olunur ki, bu da özünü tanıma və özünü inkişaf
etdirmə  vasitəsi olan öz müstəqil  fəaliyyətinin
dərk edilməsinə  kömək edir”. 
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L.P.Vişnevskaya özünütəhsili “şəxsin öz
tərbiyəsi, təhsili, inkişafı və peşə hazırlığı
üçün daxili assimilyasiya edilmiş hədəflərə
çatmaq üçün, cəmiyyətin  tələbləri və  dəyərləri
ilə əlaqəli, kompleks bir sistem” kimi fəaliy-
yətini başa düşür.  Bir insan üçün əhəmiyyətli
olan içtimai təcrübənin  axtarışı və mənimsə-
nilməsi vasitələri, bu təcrübəyə yiyələnmə
prosesi  və nəticəsi hər cəhətdən  özünü inkişaf
etdirmək  və mənimsənilənləri tətbiq etmək
üçün əsasdır. 

Fikirlərdən aydın olur ki, müəllimin özü-
nütəhsili elm, texnika, mədəniyyət, siyasi
həyat və s. hər hansı bir sahədə sistemli biliklər
əldə etmək üçün şəxsin özü  tərəfindən idarə
olunan məqsədyönlü və peşə baxımından  əhə-
miyyətli bir idrak fəaliyyətidir. Üstəlik, bu
fəaliyyət şüurlu, nizamlı və müstəqil olması
ilə xarakterizə olunur. Pedaqoji özünütəhsil –
bu peşədəki yaradıcı  reallaşdırma prosesidir
və  şüurun inkişafı ilə yanaşı müəllimin  müəy-
yən daxili  keyfiyyətləri və şəxsiyyətin xüsu-
siyyətləri ilə əlaqələndirilir, şəxsiyyətdən müs-
təqil idrak qüvvələri tələb olunur.  Müasir pe-
daqoji  özünütəhsil peşəkar dəyərlər sisteminin
və müasir texnologiyaların  müstəqil mənim-
sənilməsidir.

Müstəqil iş vərdişlərinə sahib olan müəllim
elmi, praktik və tədqiqat fəaliyyətinə keçmək
imkanı qazanır və bununla da şagirdlərinin
diqqətini təqdimat və tərtibat işlərinin icrasına
cəlb edə bilir. Eyni zamanda, müasir elmi-
texniki yeniliklər  müəllimdən şagird psixo-
logiyası sahəsində kifayət qədər biliyə, tədris
metodlarının seçilməsinə  şüurlu bir yanaşma
və yeniliklərdən istifadənin məqsədəuyğun
olmasını tələb edir. Ancaq təcrübənin də gös-
tərdiyi kimi, yeni metod və texnologiyalardan
tam istifadə etmək  həmişə mümkün deyil.
Müasir texnologiyalarla işləmək üçün müəl-
limin özünütəhsilə  ehtiyacı yaranır. 

Müstəqil yaradıcılıq qabiliyyətinə malik
olan ibtidai sinif müəlliminin əsas keyfiyyət-
lərindən biri öz inkişafında ehtiyac duyduğu
özünütəhsil amilidir. Müasir ibtidai sinif müəl-
liminin ayrılmaz keyfiyyətləri sırasında təhsil
prosesinin iştirakçıları ilə işləmək bacarığına,
sürətli  və peşəkar qabiliyyətlərə, müstəqil
yaradıcılıq fəaliyyətinə malik olmaqla  daim

özünütəhsil və öz inkişafına yönələn bacarıqlara
yiyələnməkdir.  Buna görə də bu günkü tələ-
bələrin özünütəhsilini gələçək ibtidai sinif
müəlliminin peşəkar səriştəsinin formalaşma-
sının şərtlərindən biri hesab  etmək olar.  

Özünütəhsil özünü tənzimləmə funksiyasını
yerinə yetirir.  Yəni özünütəhsil  fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxs fəaliyyətin idarə olunması
ilə əlaqədar olaraq obyekt və subyekt kimi
çıxış edir, öz hərəkətlərini təşkil və təhlil edir. 

Özünütəhlil fəaliyyəti fərdin müstəqilliyi,
onun intellektual fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bir
insanın ehtiyaclarını və maraqlarını  təmin et-
məyin ən yüksək forması olan özünütəhsil
əhəmiyyətli iradi səylərin təzahürü, hər bir
insanın yüksək şüuru və təşkilatçılığı ilə  əla-
qələndirilir. “Özünütəhsil  eyni zamanda,  şəx-
siyyətin inkişafının, şəxsiyyətyönümlü  təhsilin
təməl hədəfi olmaqla məhsuldar və yaradıcı
bir prosesdir” [7, s.113]. 

Şəxsiyyətin özünütəhsil prosesində iradənin
rolu az təhlil edilmişdir. Təcrübə göstərir ki,
özünütəhsil üçün götürülmüş öhdəliklərin rədd
edilməsinin ən mühüm səbəbi qəbul edilimş
qərarların icrası və özünə nəzarət  üçün güclü
iradənin olmamasıdır.  

Pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatın təhlili
göstərir ki, özünütəhsil problemləri əsasən iki
yanaşma baxımından  nəzərdən keçirilir:

1. Hər bir müəllimin peşə bacarıqlarını ar-
tırmaq üçün müstəqil iş olaraq özünütəhsil
məqsədinin olması (V.A.Adolf, A.Y.Ayzen-
berq);

2. Özünü inkişaf  etdirmək üçün  bu fərdi
məqsədyönlü  və sistematik  inkişaf prosesində
fəaliyyətimizi və özümüzün inkişafını yaxşı-
laşdırmaq, yüksəltmək.

Müəllimin şəxsi inkişafı özünütəhsilin ta-
mamilə  fərdi xarakterini  təmsil edir.

Bir insanın öz-özünə inkişafı dedikdə, in-
sanın tələbləri qəbul etməsi, özü üçün adekvat
dərəcədə şüur səviyyəsinə, qabiliyyətlərin in-
kişafına, ehtiyacların  formalaşmasına çevrildiyi
öz-özünə dəyişmə prosesi nəzərdə tutulur.

İnsanın özünütəhsili üçün praktik hazırlığının
əsasını bilik, intellektual, təşkilatçılıq bacarığı
və s. kompleks şəkildə əhatə edir.

Ali məktəb mərhələsində gələçək ibtidai
sinif müəlliminin özünütəsdiqini stimullşadırma
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yollarını  inkişaf etdirmək  məqsədilə  tələbə-
lərin  özünütəhsillə məşğul olması zəruridir.
Bu zaman hansı özünütəhsil vərdişlərinə  sahib
olduqlarını öyrənmək, özünəməxsus forma-
laşma səviyyəsini müəyyənləşdirmək kimi
vəzifələr yaranır. 

Tələbələrlə aparılan söhbətlərdən aydın
olur ki, tələbələrin əksəriyyəti özünütəhsili
kifayət qədər peşəkar səriştənin inkişafında
bir amil hesab edir. Lakin buna baxmayaraq
zəif özünütəhsil bacarıqlarına malikdirlər:
lazımi məlumatları necə tapmaq, əsas fikirləri
vurğulamaq, qeyd etmək, bu material və mə-
lumatı artıq bilinənlərlə birləşdirmək, cədvəllər,
qrafiklər, diaqramlarda oxuduqlarını necə
təsvir edəcəyini bilmirlər. Həmişə fəaliyyət-
lərində məruzə və çıxışlar hazırlamaqdan çə-
kinir, məlumat axınında hərəkət etmək, mə-
lumatları necə qruplaşdırmağı bacarmırlar.

Tələbələr əsasən, obyektiv xarakterli bir
sıra səbəblər göstərir, özünütəhsil və inkişafa
mane olan aşağıdakı amilləri qeyd edirlər:

- vaxt azlığı;
- bütün fənlər üzrə tapşırıqların çoxluğu;
- bəzi müəllimlərin avtoritarizmi və s.
Eyni zamanda, heç kim çətinliklərin təbiətini

daxili səbəblərlə əlaqələndirmir. Məsələn, uyğun
motivasiyanın olmaması, özünütəhsil fəaliy-
yətinin formalaşmamış bacarıqları və s. Mövcud
özünütəhsil fəaliyyətinin bacarıqlarının kifayət
qədər  formalaşmaması müşahidə olunur.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqoji
fakültəsinin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasında
təhsil alan I və II kurs tələbələri arasında
xüsusi, elmi və metodiki ədəbiyyatla işləmək
bacarığını öyrətmək  üçün eksperiment təşkil
edildi. Tələbələrə müvafiq  tapşırıqlar verildi.
Bu tapşırıqlara aşağıdakılar aid edildi:

- müəyyən edilimş mövzu ətrafında lazımi
məlumatları tapmaq;

- əsas fikirləri seçərək qeyd etmək;
- bu materialları əvvəllər məlum olanlarla

əlaqələndirmək;
- oxunanları cədvəldə, sxemdə və diaqramda

sistemləşdirmək;
Təhsil fəaliyyətlərini planlaşdırma baca-

rıqlarını formalaşdırmaq məqsədilə bu tapşı-
rıqlar verildi:

- təlim fəaliyyətlərinin perspektivlərinə

baxmaq;
- yaxın gələcək üçün təhsillənmə ilə bağlı

bir plan tərtib etmək;
- aydın şəkildə izləmək;
- nəyin edilmədiyini və niyə edilmədiyini

təhlil etmək.
Elə həmin fakültənin III və IV kurs tələbələri

ilə nitqin formalaşması üçün çıxış və məruzə-
lərin  hazırlanmasında özünütəhsil fəaliyyətinin
bacarıqlarına yiyələnmək  üçün tapşırıqlar ve-
rildi. Müstəqil iş mövzuları, məqalə yazarkən
aşağıdakı  ardıcıllığı yerinə yetirmək  tövsiyyə
edildi:

- lazımi mənbələri tapmaq;
- məlumatları təhlil etmək;
- məlumatları qruplaşdırmaq;
- bir necə mənbədən məlumatları birləş-

dirmək;
- nəzərdən keçirilən məsələnin mahiyyətini

vurğulamaq;
- məntiqi nəticələr çıxarmaq;
- işdə ümumi nəticəyə gəlmək.
Qeyd edilən özünütəhsil işində peşəkar sə-

riştənin formalaşması göstəriciləri tədqiqat
fəaliyyətində bacarıqların bir hissəsini əhatə
edir. Bundan əlavə, bu bacarıqlar  tələbələrdə
motivasiyanın yaranmasında, fəaliyyətlərin
planlaşdırılması və təhlilində, yəni şəxsi tə-
şəbbüskarlıq  nəticəsində  öz şəxsi təhsil funk-
siyalarının formalaşmasına kömək edir.    

Özünütəhsil müəllimlərin peşəkar bacarıq-
larının artırılmasının əsas mənbəyidir. Bir
müəllimin əsas işi daim özünü inkişaf etdirməyi
və bunun üçün pedaqoji və metodiki  biliklərini
daim yeniləməyi nəzərdə tutan davamlı bir
axtarışıdır.

Müstəqil iş bacarıqlarına malik olan pedaqoq
məqsədyönlü elmi və praktik  tədqiqat fəaliy-
yətlərini təbliğ etmək və onları hazırlamaq
imkanlarına malikdir.  Bu da təbii ki,  öz növ-
bəsində təhsil prosesinin keyfiyyətinə və  pe-
daqoji fəaliyyətin  effektivliyinə təsir göstərir.
Burada əhəmiyyətli şərt isə mütəşəkkil  təşkil
edilmiş özünütəhsil işidir. Təəssüf  ki, həmişə
bütün müəllimlərdə müstəqil iş bacarıqları –
metodiki ədəbiyyat seçmək və öyrənmək,
mövzu seçmək, məqsəd və vəzifələr müəy-
yənləşdirməkdə və s. çətinliklər yaranır.

Müəllimin  özünütəhsilini aşağıdakı hallarda
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məhsuldar hesab etmək olar:
- müəllimin özünütəhsildə ümumi inkişaf

və özünüinkişaf proseslərinə ehtiyacı təmin
olunursa;

- müəllimin özünüdərketmə yolları və pe-
daqoji təcrübənin təhlilini etməyə qadir olması.
Müəllimin pedaqoji təcrübəsi təhsil vəziyyətini
dəyişdirən amildir. Müəllim peşə fəaliyyətinin
həm müsbət,  həm də mənfi tərəflərini başa
düşür, qeyri-kamilliyini anlayır və bu səbəbdən
dəyişməyə hazırdır.

- müəllimin inkişaf etmiş düşünmə qabi-
liyyətinə malik olması. Pedaqoji düşüncə  pe-
şəkar bir müəllimin zəruri xüsusiyyətidir. Pe-
daqoji düşüncə insanın öz hərəkətlərini, daxili
hisslərini, vəziyyətini, təcrübələrini, dərk et-
məyə, bu fəaliyyətini  təhlil etməyə və nəticələr
çıxarmağa yönəlmiş fəaliyyəti kimi başa dü-
şülür.

- müəllimin pedaqoji yaradıcılığa hazır ol-
ması, şəxsi inkişafı, peşəkar inkişafı və  özü-
nüinkişafı qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilərsə. 

Hər bir yüksək ixtisaslı mütəxəssisin sahib
olması vacib olan bacarıq özünütəhsil bacarı-
ğıdır. Bu, müəllim üçün xüsusilə vacibdir.
Özünütəhsil insanın reproduktiv fəaliyyətinin
məhsuldarlığa çevrilməsi, fərdi yaradıcılığa
yaxınlaşdırma mexanizmlərindən  biridir.  Özü-
nütəhsili  peşəkar inkişaf işində “öz yolunu
axtaran, öz səsini çatdıran və öz sözünü
demək” kimi də qəbul etmək olar. Bir müəllimin
özünütəhsili yalnız dar didaktik hədəflərlə
əlaqəli deyil, bir mütəxəssis kimi insanın hər-
tərəfli inkişafı deməkdir.  Müəllim öz şəxsiy-
yətinin inkişafı üçün məlumatdan nə qədər
aktiv  istifadə edirsə, onun “pedaqoji məhsulu”
bir o qədər keyfiyyətli  olur və  müəllim daha
çox  məlumatlılığı ilə tərbiyəvi təsir vasitəsinə
çevrilir. 

Özünütəhsilin əsas funksiyası təhsil pro-
sesinin yüksək keyfiyyətini təmin etmək  üçün
müəllim şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafıdır.
Özünütəhsil müəllimin inkişafını yaxşılaşdır-
maq üzərində fəaliyyəti, öyrənənlərin inkişafı
və tərbiyəsinə yönəlmiş pedaqoji fəaliyyətinin
xüsusiyyətləri baxımından  vacibdir. Müəllim
təlim-tərbiyənin pedaqoji və psixoloji əsasları
barədə zəruri biliklərə yiyələnmədən həyat
və peşə fəaliyyətinin irəli sürdüyü məsələlərdə

səriştəli ola bilməz. Müəllim yalnız özünütəhsil
və yaradıcılıq axtarışları ilə ustalığa çata bilər.
Bu səbəbdən daima öz inkişafına  can atmağa
hər bir müəllim ehtiyac duymalıdır. 

Bir müəllimin peşəkar özünütəhsil mədə-
niyyəti bütün tədris prosesinin təşkilinin ele-
mentləri bir-birinə bağlı olan və biri digərinə
nüfuz edən  çoxpilləli təhsil növüdür. Müəllimin
çox komponentli  fəaliyyətini təmin edən  ele-
mentlərə  ümumi təhsil, fənn, psixoloji, pedaqoji
və metodik özünütəhsil daxildir. Bu elemen-
tlərin  hər birinə diqqət yetirək:

1. Ümumi özünütəhsilə daxildir:
- ümumi təhsil bilikləri;
- ümumi pedaqoji dəyərli bilik, bacarıq və

vərdişlər;
- mövzunun keyfiyyətini və məzmununu

yüksəldən  bilik, bacarıq və vərdişlər.
2. Fənlər üzrə özünütəhsilə aşağıdakılar

daxildir:
-  fənnə aid xüsusi ədəbiyyat oxumaq;
- fənlə əlaqəli yəni ixtisas üzrə  xüsusi

dərslər, seminar və kurslarda olmaq;
3. Psixoloji və pedaqoji  özünütəhsilə aşa-

ğıdakılar aiddir:
- pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatın  dərindən

öyrənilməsi. Müəllim pedaqoji səriştəlilik sa-
həsində şagirdlərinə psixoloji təsir  etmək va-
sitələrinin seçiminə  və onlarla qarşılıqlı əla-
qənin təşkilində çox böyük çətinlik çəkir.

4. Metodiki özünütəhsil aşağıdakıları əhatə
edir:

- xüsusi ədəbiyyatların oxunması;
- pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi;
- öz fəaliyyətinin təhlili.
Bütün bu fəaliyyət onları  həyata keçirməyə

hazır olduqda həyata keçirilə bilər. Özünütəhsilə
hazırlıq aşağıdakı  formalaşmış komponen-
tlərdən ibarətdir:

- idrak (fərdin şəxsi mədəniyyəti, peşə
biliyi, onları tətbiq etmək bacarığı);

- motivasiya;
- mənəvi və güclü iradə (maraq, iş qabi-

liyyəti və s.)
Müəllimin özünütəhsil  fəaliyyətinin növ-

lərinə isə daxildir:
1. Ümumi məlumatlılıq – müstəqil idrak

fəaliyyəti kimi müəllimin özünütəh-silində
əsas prosesdir (bədii ədəbiyyat oxumaq, uyğun
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televiziya verilişlərinə baxmaq).
2. Ümumi pedaqoji özünütəhsil – dövri

pedaqoji mətbuatı izləmək, pedaqogika, psi-
xologiya və metodikaya dair kitabları  izləmək
və  oxumaq.

3. Perspektivli özünütəhsil – bir müəllimin
uzun müddət davam edən müəyyən bir psixoloji
və pedaqoji problemlər üzərində işləməsi.

4. Aktual pedaqoji özünütəhsil – pedaqoji
fəaliyyətdə fərdi əhəmiyyətli çətinliklər üzərində
işləmək. 

Müəllimin inkişaf etdirməli olduğu və  özü-
nütəhsildə məşğul  olması  vacib olan  sahələri
sadalamağa çalışaq:

- ixtisas bilikləri;
- psixoloji və pedaqoji biliklər (tələbə,

şagird və valideyn yönümlü; imic, ünsiyyət,
təsir etmə, liderlik bacarığı və s.);

- metodiki biliklər (pedaqoji texnologiyalar;
tədrisin formaları, metodları və üsulları)

- qanunvericilik (təhsil sahəsini əhatə edən
qanunlar, normativ – hüquqi aktlar);

- estetik;
- tarixi;
- xarici dil bacarığı;
- siyasi biliklər;
- informasiya və kompüter texnologiyaları;
- sağlamlığın qorunması;
- maraqlar və hobbilər və s.
Qeyd edilən bu istiqamətlər müəllimin

məktəbdə yerinə yetirdiyi iş funksiyaları əsa-
sında  müəyyən edilmiş və özünütəhsil məq-
sədilə gələçək müəllimlər və müəllim fəaliyyəti
ilə məşğul olanlar üçün zəruri göstəricilər
hesab edilir. Təhlillərdən aydın olur ki, özü-
nütəhsilin mahiyyəti  zehni iş texnikasına  və
mədəniyyətinə, problemlərin öhdəsindən gəl-

mək bacarığına yiyələnməklə yanaşı təkcə
şəxsi özünüinkişaf etdirmək deyil,  həm də
peşəkar özünüinkişaf etdirmək  üzərində müs-
təqil işləməkdir.
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Annotasiya. Məqalədə yeni qiymətləndirmə standartları kurikulumda şagirdin nailiyyət
səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbi, məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini yox-
lamaqla baş vermiş dəyişikliklərin dərəcəsini müəyyən etmə vasitəsi, təhsilin istənilən
mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və
bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisi kimi nəzərdən keçirilir. Şagirdlər hər bir
fənnin məzmun standartlarında göstərilən əsas bilik və bacarıqların əldə edilməsinə
yönəlmiş fəaliyyət istiqamətləri ilə təmin edilmişlər. Qiymətləndirmə meyarları əsasında
müəllim tərəfindən müəyyən təlim mərhələsinin əvvəlində və sonunda şagirdin tədris
proqramının mənimsənilməsi üzrə irəliləyiş və geriləməsi barədə hesabatlar verilir.
Kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə təlim prosesində müəyyən bəhs və ya
bölməyə yarımilin və ya ilin sonunda yekun vurmaqla, müvafiq məzmun standartlarına
uyğun, qiymətləndirmə standartları əsasında müəyyən vasitələrlə şagirdin nailiyyət sə-
viyyəsini ölçmək məqsədilə aparılır. Şagird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə müasir
yanaşmalar təhlilə cəlb olunur. Müasir fənlərin tədrisində şagirdlərin şəxsiyyət kimi for-
malaşması, müstəqil düşüncə sahibi, sərbəst qərar verə bilən, özünə güvəni olan, yalnız
biliyə deyil, həmçinin həyatda ona lazım olan bacarıqlara, vərdişlərə, keyfiyyətlərə
yiyələnən, rahatlıqla ünsiyyət qura bilən gənclər olaraq yetişməsi üçün nailiyyətlərin
qiymətləndirilməsinin kurikulumla təşkili yolları ardıcıl şəkildə izahını tapır.

Contemporary approaches on objectives and types
of evaluation assessment
Abstract. In the article, new assessment standards for the curriculum (curriculum) are
considered as a state requirement for the level of student achievement, as a means of de-
termining the degree of changes that have occurred when checking the level of imple-
mentation of content standards, as a quantitative and qualitative indicator of knowledge
and skills that a student must master according to established levels at any stage of
training. At the same time, a specific field of activity is determined for students, aimed
at acquiring basic knowledge and skills specified in the content standards of each
subject. Based on the teacher's assessment criteria, at the beginning and at the end of a
certain stage of learning, reports are drawn up on the student's progress and backwardness
in mastering the curriculum. Small and large summative assessment is carried out in the
learning process by summing up the results for a specific section or subsection at the
end of the semester or academic year in accordance with content standards in order to
measure the level of student performance using certain instruments based on assessment
standards. In the article, the analysis involves modern approaches to assessing student
performance. Further, it consistently reflects the ways of organizing the assessment of
achievements in teaching modern subjects in the curriculum for the formation of
students as individuals, as young people with independent thinking, able to freely make
decisions, having self-confidence, possessing not only knowledge, but also necessary in
life. skills, habits, qualities that can communicate easily.

Cовременные подходы  к целям и видам оценива-
ния в образовании 

Aннотация. В статье новые стандарты оценивания по учебной программе (кур-
рикулуме) рассматриваются как государственное требование к уровню успеваемости
учащегося, как средство определения степени изменений, произошедших при
проверке уровня реализации стандартов содержания, как количественный и каче-
ственный показатель знаний и умений, которыми должен овладеть учащийся по
установленным уровням на любом этапе обучения. При этом для учащихся опре-
деляется конкретная сфера деятельности, направленные на приобретение базовых
знаний и умений, указанных в стандартах содержания каждого предмета. На ос-
новании критериев оценивания учителем в начале и в конце определенного этапа
обучения составляются отчеты об успеваемости и отсталости учащегося в освоении
учебного плана. Малая и большая суммативная оценка проводится в процессе об-
учения путем подведения итогов по конкретному разделу или подразделу в конце
полугодия или учебного года в соответствии со стандартами содержания с целью
измерения уровня успеваемости учащегося с помощью определенных инструментов
на основе стандартов оценивания.
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Yeni dövrün təlim nəzəriyyələri bir şəxsiyyət
olaraq müasir insanlarda, digər inkişaf etmiş
ölkələrdə olduğu kimi, intellektual səviyyənin
önə çıxarılmasının, yeni təlim metod və tex-
nologiyalarının interaktiv təlim metodlarından
istifadəyə geniş yer verilməsi məsələlərini nə-
zərdə tutur. İndi ümumi intellektual bacarığın
(analiz, sintez, konkretləşdirmə, ümumiləş-
dirmə, xüsusiləşdirmə və s.) formalaşdırılma-
sının zəruriliyi daha çox dərk edilməyə baş-
lanmışdır.

Təqdirəlayiqdir ki, təhsilimizin məzmununda
aparılan yeniləşmə tədbirləri təlim-tədris sa-
həsinə də xeyli yenilik gətirmişdir. Belə ki,
təlimin əsas təşkilat forması olan dərsə ya-
naşmalar dəyişmiş, dərsin öyrədicilik funksi-
yasını asanlaşdıran, dərsi maraqlı və dinamik
edən, müəllimi daim yenilik axtarışına sövq
edən, şagirdləri daha da fəallaşdıran interaktiv
təlim metod və üsulları geniş tətbiq olunmağa
başlanmışdır. III sinifdə istər natural ədədlər
və istərsə də onlar üzərində aparılan şifahi və
yazılı hesablamanın öyrədilməsində müasir
riyaziyyat təliminin təşkili forması və üsulları
şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafına
təsiri ilə mühüm əhəmiyyət kəsb etməlidir.
Son üç ildir ki, ibtidai sinif riyaziyyat dərsliyinin
formaları və tədris üsulları ilə əlaqədar müza-
kirələrin təşkili, problemin müasirliyindən
xəbər verir.

İdrak dünyanın insan şüurunda əks olunması
prosesidir. Riyazi təlim prosesinin metodoloji
əsasını fəlsəfənin idrak nəzəriyyəsi təşkil edir.
Dünyanın dərk olunması hissi idrakdan, yəni
duyğu və qavrayışdan başlayır. Əldə olunan
praktik materiallar məntiqi olaraq mücərrəd
təfəkkürdə təhlil olunur, ümumiləşdirilir və
nəticə çıxarılır. Çıxarılan nəticə isə praktikada
yoxlanılır. Bütün qanunauyğunluqlarin öyrə-
nilməsi yolu budur və bu əsasda elmi qanunlar
müəyyən edilir.

Respublikamızın təhsil sisteminin müxtəlif
mərhələləri arasında qarşılıqlı ardıcıllıq möv-
cuddur. Təhsil sisteminin hər bir mərhələsi və
hər bir pilləsi öz işini əvvəlki mərhələ əsasında
və əvvəlki pillənin davamı kimi quraraq, onu
tamamlayır, inkişaf etdirir və dərinləşdirir.
Biz I sinifdən etibarən təlimin metodik siste-
minin düzgün qurulması və sonrakı təhsilin

təməlinin keyfiyyətini təmin etmək üçün təd-
qiqatımıza başladıq və indi III siniflər üçün
bu metodik sistemi davam etdiririk.

Fənn üzrə standartlar nəticəyönümlü  və
şagirdyönümlü olduğundan, riyaziyyat dərsinin
təşkili forma və üsullarının  reallaşdırılmasında
fəal  təlim  metodlarından  istifadə  edilməsi
məqsədəuyğun  hesab  edilir.  Fəal  təlim  şa-
girdlərin  idrak  fəaliyyətinə  əsaslanan  və
təhsil  prosesinin  digər  iştirakçıları ilə əmək-
daşlıq  şəraitində  həyata  keçirilən təlimi  nə-
zərdə  tutur.  Belə  yanaşma  tərzində  təlim
şagirdlərin təkcə yaddaşının yeni elmi infor-
masiya ilə  zənginləşdirilməsinə deyil, həm
də təfəkkürün inkişaf  etdirilməsinə, ən  mühüm
bacarıq  və  vərdişlərin  əldə  olunmasına  yö-
nəldilir. Bu zaman şagirdlər  açıq  sual  vermək,
problemləri araşdırmaq, tədqiqat  aparmaq və
müzakirə  etmək imkanı qazanırlar.  Onlar
təlim  materialının mənimsənilməsi  prosesində
fakt və hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrini,
qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çı-
xarmağı, ümumiləşdirmələr aparmağı öyrə-
nirlər. Beləliklə uşaqlar həm tədris, həm də
sosial xarakterli  problemlərin  müstəqil həllinə
cəlb olunur, müxtəlif informasiya mənbələ-
rindən istifadə edir, sistematik olaraq müstəqil
şəkildə bilik ehtiyatını  əldə edirlər.

Riyaziyyat dərsinin təşkili forma və üsul-
larında hansı xüsusiyyətlərlərə fikir verməyi
lazım bilir?

1. Tədris müddətində bütün diqqət şagird
şəxsiyyətinin  formalaşdırılmasına yönəlir.
Orta məktəblərdə şagirdlərə bal sistemilə
qiymət verilmir. Bu elə şagird  şəxsiyyətinin
formalaşdırılması anlamı daşıyır. Müəllim şa-
gird münasibətlərinin subyekt - subyekt for-
masına  uyğun üfiqi qurulması qiymətləndirmə
aparılmasını lüzumsuz edir. Qiymətləndirmə
formativ şəkildə aparılır.

2. Müəllimin fasilitasiya fəaliyyəti, onun
təlim  fəaliyyətinin  əlaqələndiricisi, şagirdlərin
məsləhətçisi  və  köməkçisi  kimi  rolunu önə
çıxarır. 

3. Problemin  həlli  prosesində  şagirdlər
fəal  tədqiqatçı  olur. Müəllim isə şagirdlərin
müstəqil tədqiqat aparma yollarına istiqamət
verir.

4. Bilik  və  bacarıqlar  şagirdlər  tərəfindən
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müstəqil  əldə  edilir. Yəni, yaxşı müəllim bi-
likləri hazır verən yox, biliklərin şagirdlərin
özləri tərəfindən müstəqil  əldə  edilməsinə
imkan yaradandır.

5. Müəllim-şagird, şagird-şagird arasında
əməkdaşlıq üçün  şərait  yaradılmalıdır. Bi-
liklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə  edil-
məsi və qarşılıqlı  əməkdaşlıq üçün əlverişli
şərait yaradılmalıdır. Bu zaman elə yeni ya-
naşma meydana çıxa bilər ki, müəllim üçün
də bir yenilik olar.

6. Dərslərin inteqrativ təşkilinə  üstünlük
verilir. Bu zaman həm üfiqi, həm də şaquli
əlaqələrə yer verilməlidir.

7. Qeyri-standart dərslərin  tətbiqinə  geniş
yer  verilir. Qeyri-standart dərslərdə iş üsullari
və formaları  şagirdlərin dərs zamanı fəallıq-
larını artırmağa və tam səmərə ilə fəaliyyət
göstərmələrinə stimul verir.

(Artıq silsilə yazı olduğu üçün iş formaları
haqqında geniş məlumatın verilməsini məq-
sədəuyğun saymırıq. Lazım gələrsə bu haqda
əvvəlki məqaləmizdən məlumat əldə edə bi-
lərsiniz.) 

Lakin, fərdi, cütlərlə, böyük  və  kiçik
qruplarla  iş  formalarının hər biri II və III
sinif riyaziyyat dərslərinin də təşkilində geniş
istifadə olunur.

II və III sinif riyaziyyat kurslarını 4 kon-
sentrdə hesab materialı, kəmiyyətlər, həndəsə
materialı və cəbr elementlərinin inteqrativ şə-
kildə düzülü təşkil edir. 

Riyaziyyatın ibtidai kursunun konsentrlərə
ayrılması - onun bir tədris fənni kimi xüsu-
siyyətlərindən və kiçik yaşlı məktəblilərin
psixoloji-anatomik xüsusiyyətlərindən irəli
gəlir.

Şagirdlər 100 və 1000 dairəsində vurma
və bölmə hallarının şifahi şəkildə yerinə yeti-
rilməsini 3-cü sinifdə mənimsəyirlər və bu
əməllərin qarşılıqlı əlaqədə öyrənilməsi daha
məqsədəuyğun sayılır. Bəzən riyaziyyatçılar
toplama ilə vurmanı, çixma ilə bölməni də
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyi məsləhət
görürlər. Lakin hər nə qədər toplama ilə vurma,
çixma ilə bölmə əlaqədə olsa da, əməllərin
öyrədilməsi sırasına müvafiq olaraq, birinci
və ikinci pillə əməllərinin öz aralarındakı uy-
ğunluğundan istifadə etmək daha məqsədə-

uyğundur.
III sinifdə “tezhesablama” bacarıqları ya-

ratmaq üçün şagirdlər onluq yaranan hal (onluq
ayrılan hal) üçün “mötərizə” anlayışı ilə tanış
olur, I və II pillə əməlləri qarşılıqlı əlaqədə və
müqaisəli (“=”, “˂”, “˃” və “≠” işarələri va-
sitəsilə) şəkildə çalışmalarla ümumiləşdirilir.

Deməli, II sinifdə natural ədədlərin nöm-
rələnməsi işi şagirdlərin ədədlər mərtəbəsilə
tanışlıqlarından başlayır. Hər səhifədə çalış-
maların düzülüş formasının, hardasa məzmun
xətlərinin ardıçıllığı gözlənilməklə yerləşdi-
rilməsi təlimin səmərəsini artıran istiqamət-
lərdəndir. Dərslərin qeyri-standart dərs for-
malarından istifadə etməklə təşkili isə daha
keyfiyyətli təlim üsulu hesab olunur. Nömrə-
ləmə işini asanlaşdıran vasitələrdən biri həndəsi
fiqurlar və ya əşyalardan  istifadə etməyə
geniş yer verilməsidir.

Əşya ilə ədədlər arasında funksional asılılıq
yaradaraq ədədlərin müqaisəsini aparmaq şa-
girdlərin təfəkküründə verilən tapşırıqla əla-
qədar  illüstrasiya yaradır.

Vurma və bölmə  əməllərini II sinfin sonu-
nadək şagirdlər qarşılıqlı şəkildə “6” dairəsində
öyrənməyə başlayırlar və III sinifdə bütün
təkrəqəmli ədədlərin vurulması öyrənilir. Şagird
vurma əməlini eyni toplananların cəmi for-
masında öyrənərsə, onda o, hasili tapmağı
bacarmaqla vurma əməlinin mahiyyətini eyni
toplananların cəmi kimi anlamış olar. Bölmə
isə bərabər hissələrə ayırma və ya bölmək
kimi başa düşülür. Bununla da riyazi əməllər
şagird şüurunda mücərrəd simvolların yazılışı
kimi deyil, müxtəlif həyati situasiyalarda
gərəkli olan bilik və bacarıq kimi qalır və o,
daha mürəkkəb bilikləri mənimsəmək üçün
hazırlıqlı olur. Vurma və bölmənin qaşılıqlı
tərs əməllər olmasını da “ədəd evi” və “ədəd
ailəsi” formasında öyrənmək daha səmərəli
olur və 3-cü sinifdə də vurma və bölmənin
tədrisində öz əhəmiyyətini saxlayır. “Ədəd
ailəsi”ni təşkil edən ədədlərin köməyilə iki
bölmə və bir vurma düzəltmək olur. Bu bölmə
və vurmanın necə düzəldiyi şagirdlərin diq-
qətinə çatdirilir: ən böyuk ədəd digər ədədlərin
hasilindən alındığından onu qurulmuş “ədəd
evi”nin “dam”ında yazmaq, vuruqlari isə bu
ədədin tərkibi kimi hissələrə salmaq olar. Qay-
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daları möhkəmləndirmək məqsədilə cavabı
səhv olan misallar da vermək olar. Burada
səhvlərin nədən irəli gəldiyini tapmağı şa-
girdlərə tapşırmaq lazımdır. 

Vurma və bölmənin cədvəl halının və cəd-
vəldənkənar halın öyrənilməsi işi əsasən 3-cü
sinifdə tam olaraq başa çatdırılır. Vurma və
bölmənin cədvəl halının öyrənilməsi başa çat-
dıqdan sonra, cədvəldənkənar  vurma və
bölmə, həmçinin vurma və bölmənin xüsusi
halları öyrənilir:

1. Sıfra vurma;
2. Sıfra bölmə; 
3. Sıfrı vurma;
4. Sıfrı bölmə. 
5. 100 dairəsində onluqların vurulması

və bölünməsi. (Sonu “0” – la bitən ədədlərin
və ya onluqların vurulması və bölünməsi asan-
lıqla vurma və bölmənin cədvəl hallarına gə-
tirilir)

Vurma və bölmə əməllərinin cədvəldənkənar
hallarının öyrədilməsi mövzunun öyrənilməsi
aşağıdakı məqsədləri lardır:

1. 100 dairəsində şifahi vurma və böl-
mənin aşağıdakı hallarına dair hesablama üsul-
larının formalaşdırılması:

a) ikirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə
vurulması və bölünməsi (24:6; 24•6);

b) birrəqəmli ədədin ikirəqəmli ədədə
vurulması (3•13);

c) ikirəqəmli ədədin ikirəqəmli ədədə bö-
lünməsi (36:12). 

2. Cəmin ədədə vurulması və bölünməsi,
vurmanın yerdəyişmə, qruplaşdırma və paylama
xassələrinin izah edilməsi: ((a+b) •c; ((a+b)
:c ) -bu xassələr hesablama üsullarının əsasını
təşkil edir;

3. Qalıqlı bölmə əməlinə dair bacarıqların
formalaşdırılması.

Cədvəldənkənar vurma şifahi hesablamalara
aiddir. Burada 3 mərhələ ayırd edilir:

1) I vuruğun mərtəbə toplananların cəmi
şəklində göstərilməsi;

2) Toplananların hər birinin II vuruğa
vurulması;

3) Alınan hasillərin cəminin tapılması. 
Hər bir xassəni müəllim əyani –illüstrativ

materiallarla izah etməlidir.
Cədvəldənkənar vurmanın ardından analoji

qayda ilə cədvəldənkənar bölmə öyrədilir. İki-
rəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə bölünməsi,
cəmin ədədə bölünməsi kimidir. Bir şərtlə ki,
qismət ikirəqəmli ədəd olsun.  Cədvəldənkənar
bölmədə 2 hal qeyd olunur:

1) Bölünən ikirəqəmli ədəd mərtəbə top-
lananların cəmi şəklində yazılır və hər bir
toplanan verilən ədədə bölünür: 48:4 = (40+8):4
= 40:4+8:4 = 12;

2) Bölünən ikirəqəmli ədədin mərtəbə
toplananları verilən birrəqəmli ədədə bölünmür:
72:4 (70+2):4. 

Yəni, 70 və 2 ayrılıqda 4 - ə bölünmür.
Lakin 72 ədədi 4 - ə bölünür. Belə hallarda
bölünəni 2 əlverişli toplananın cəmi şəklində
göstərmək lazımdır. Məsələn: 72:4 = (60+12)
:4 və ya 72:4 = (40+32):4. 

Eyni qayda ilə 84:7 və s. kimi misalların
həlli verilə bilər. Belə çalışmalar şagirdlərdə
riyazi yaradıcılığı, induksiyanı və riyazi marağı
inkişaf etdirir. 

Ədədlərin tərkibindən asılı olaraq müxtəlif
üsullar tərtib etmək olar. Bunlardan biri bölü-
nəndən bölənin misilləri sayda onluq ayırmaq
və yerdə qalan ədədi isə 2 – ci toplanan kimi
göstərmək olar:

52:3 misalında cədvəl üzrə vurma və böl-
məyə dair biliklərə istinad edilməli olduğun-
dan:

52:3 = (24+28):3 = 24:3+(27+1):3 və ya;
52:3 = (30+22):3 = 60:3+12:3 kimi də

götürə bilərik. 
Bundan sonra qalıqlı bölmə  öyrənilir- öz

mahiyyəti etibarilə yazılı bölmənin əsasını
qalıqlı bölmə təşkil edir. Yazılı bölmə alqoritmi
isə IV sinifdə öyrədilir. Ona hazırlıq işi III si-
nifdən başlayır. “Qalıqlı bölmə” təlimi aşağıdakı
plan əsasında təşkil edilə bilər: 

1. Hesab əməlləri kimi – vurma və böl-
mənin təkrarı;

2. Vurma və bölmə əməlləri arasındakı
əlaqənin və bu əməllərin komponentləri ilə
nəticəsi arasındakı əlaqənin təkrar edilməsi;

3. Konkret verilən ədədə bölünənlər ar-
dıcıllığı cədvəllərinin tərtibi. Məsələn: bölən
5 olduqda 0, 5, 10, 15, 20, 25,. . . olur.

Diqqətəlayiq haldır ki, son illər təhsilimizin
məzmununda aparılan yeniləşmə tədbirləri tə-
lim-tədris sahəsinə də xeyli yenilik gətirmiş,
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təlimin əsas təşkilat forması olan dərsə ya-
naşmalar dəyişmiş, dərsin öyrədicilik funksi-
yasını asanlaşdıran, dərsi maraqlı və dinamik
edən, şagirdləri daha da fəallaşdıran, müəllimi
daim yenilik axtarışına sövq edən fəal interaktiv
təlim metod və üsulları geniş tətbiq olunmağa
başlanmışdır.
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Annotasiya. Məqalədə xalqımızın keçmişinə, tarixi irsimizə ehtiram,
mili-mənəvi dəyərlərimizə məhəbbət hissinin aşılanmasından, gənc
nəsildə bunu tərbiyə etmənin yol və vasitələlərindən, həmçinin əcdadla-
rımızın zəngin mənəvi dünyasından bəhs olunur. Bu vasitələrdən biri də
gənc nəsilimizi keçmişimizin monumental abidələri ilə yaxından tanış
etməkdir. Məqalədə daha çox xalqımızın ana kitabı olan “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanın tərbiyəvi imkanlarından bəhs edilir.Məhz buna görə
də dastanda irəli sürülən fikirlər bu günkü həyatla səsləşir, gəncləri
bilikləri öyrənməyə, xeyirxah olmağa, vətən torpağını qorumağa, əslinə,
nəsli-nə, soy-kökünə, millətinə və xalqına hörmət etməyə çağırır. Dastan
gənclərdə düşmənə nifrət, dosta, ailəyə, ataya və anaya məhəbbət tərbiyə
edir, onlarda əməksevərliyin, millətsevərliyin, insanpərvərliyin inkişafına
və tərbiyə edilməsinə şərait yaradır.

Respect education for our historical heritage
(in the epic “Kitabi-Dada Gorgud”)
Abstract. The article tells about the upbringing of respect for the
past of our people, our historical heritage, love for our national
and spiritual values, methods and means of nurturing the spiritual
generation , the younger generation. One of such means is to
acquaint our young generation with the monumental monuments
of the past. The expressed attitude to the idea expressed in the
article, leading the line of the theme of the epic “Kitabi-Dada
Gorgud”, which is the main book of  our people. That is why
ideas, put forward in the sage, find a response in today`s life,
calling young people to study science, to be kind, to protect the
homeland, to respect their origin, genealogy. Saga instills hatred
in young people, love for friends, family, father and mother,
creates conditions for the development and upbringing of hard
work, patriotism, humanity.

Воспитание уважения к нашему историческому
наследию  (по эпосу “Китаби-Деде Горгуд”)

Aннотация. В статъе рассказывается о воспитании уважения к прошлому
нашего народа, нашему историческому наследию, любви к нашим нацио-
нальным и духовным ценностям, способам и средствам воспитания под-
растающего поколения, а также богатому духовному миру наших предков.
Одно из таких средств – познакомить наше молодое поколение с мону -
ментальными памятниками прошлого. В статье больше говорится о вос-
питательных возможностях родной книги нашего народа –  эпоса “Кита-
би-Деде Горгуд”. В статье констатируется, что идеи, выдвинутые в эпосе,
находят отклик в сегодняшней жизни, призывая молодых людей приобретать
знания, быть добрыми, защищать родину, уважать свое происхождение,
родословную, нацию и людей. Книга нашега деда Горгуда внушает
молодым людям ненависть к врагам, любовь к друзьям, семье, отцу и
матери, создает условия для развития и воспитания трудолюбия, патриотизма,
человечности. 
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Hər bir xalqın tarixi irsi onun sərvətidir.
Tarixi abidələr, ustad memarların tikdiyi binalar,
məşhur rəssamların çəkdiyi tablolar, yazıçı və
şairlərin yazdığı bədii əsərlər, görkəmli bəstə-
karların yaratdığı musiqi əsərləri, xalq sənət-
karlığı nümunələri xalqın tarixi irsi sayılır.
 Xalqımız dünya mədəniyyətinin yaranma-
sında çox böyük rol oynamışdır. Biz haqlı
olaraq öz tarixi abidələrimiz, zəngin ədəbiy-
yatımız, incəsənətimiz və musiqi mədəniyyə-
timiz ilə öyünürük. Müsəlman Şərqində ilk
teatr, ilk opera, ilk balet, ilk Elmlər Akademiyası
Azərbaycanda yaradılmışdır.

Azərbaycan xalqının yazılı ədəbiyyatının
ən qədim nümunəsi “Avesta”dır. Burada Azər-
baycan xalqının mifoloji dünyagörüşü öz
əksini tapmışdır. Çoxillik tarixi olan “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanı ulu babalarımızın yazılı
halda bizə gəlib çatmış ən qədim və böyük
abidəsidir.

Dünyanın ən zəngin muzeylərində – Lon-
donun Viktoriya və Albert, Vaşinqtonun Tekstil
və Metropoliten, Parisin Luvr, İstanbulun Top-
qapı, Sankt-Peterburqun Ermitaj və dünyanın
bir çox muzeylərində Azərbaycan xalq sənət-
karlığının gözəl nümunələri ilə rastlaşmaq olur.

Vətənimizin ərazisi tarixi memarlıq abidələri
ilə zəngindir. Naxçıvandakı Yusif ibn Küseyir,
Möminə Xatın türbələri, Bərdə türbəsi, Cəbrayıl
rayonundakı Xudafərin körpüləri, Qazax ra-
yonundakı Sınıq körpü, Bakının rəmzi olan
Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı kompleksi,
Mərdəkan, Nardaran və Ramana qalaları, Pir-
saatçay Xanəgahı, Şəki xanlarının sarayı və
s. Azərbaycan memarlığının ən gözəl nümu-
nələrindəndir.

Vətənimiz, Odlar yurdu ecazkar musiqi di-
yarı kimi məşhurdur. Şuşa Azərbaycanın musiqi
məbədidir. Əsrlər boyu zəngin musiqi ənənələri
ilə məşhur olmuş Şuşanı Qafqazın konserva-
toriyası adlandırırdılar.

Xalq kəlamlarında deyilir ki, “Keçmişini
yaddan çıxarsan, indinin qədrini bilməzsən”,
“Keçmişə tapança atanı gələcək topa tutar”,
“Keçmişini bilməsən, gələcəyə irəliləyə bil-
məzsən” və s. Keçmişə ehtiram bəsləmək,
uşaqlarda tarixi irsə məhəbbət tərbiyə etmək
vacib məsələlərdən sayılır. 

Gənc nəsildə keçmişə, tarixi irsə məhəbbət

tərbiyə etmənin yol və vasitələri çoxdur. On-
lardan biri də gənc nəsilimizi keçmişimizin
monumental abidələri ilə yaxından tanış et-
məkdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” belə abidələr-
dəndir. Xalqımızın ana kitabı “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanı böyük mənəviyyat abidəsi
olmaqla, əcdadlarımızın zəngin mənəvi dünyası
haqqında geniş məlumat verir. Dastanda mənəvi
tərbiyə məsələləri aparıcı xətt təşkil etməklə,
müxtəlif aspektlərdən diqqəti cəlb edir. Və
ümumilikdə bir məqsədə - mənəvi tərbiyənin
inkişafına xidmət göstərir.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında yalnız
vətən yolunda mübarizə, müharibə deyil,
xalqın məişəti, sevgisi, arzusu, adət-ənənələri
və s. ilə əlaqədar mühüm məsələlər də öz
bədii inikasını tapmışdır [2, s. 200].

Dastanının bütün boylarında qarşıya qoyulan
əsas məqsəd vətəni qorumaq, onun bütövlü-
yünü, istiqlaliyyətini xarici və daxili sarsıntı-
lardan müdafiə etməkdən ibarətdir. Oğuz elinin
igidləri məmləkətin talan olmaması, qız-
gəlinin, oğul-uşağın əsir düşməməsi üçün
daim onun keşiyində durmuş, ölkənin bol sər-
vətinin talan, viran edilməməsi üçün xarici
müdaxilələrə qarşı daim hazır vəziyyətdə da-
yanmışlar. Vətən torpaqlarının bütövlüyü oğuz
igidlərinin qanları, canları bahasına başa gəl-
mişdir. Əcdadlarımız vətənin, torpağın mü-
qəddəsliyini, şərəf və ləyaqətini hər şeydən
üstün tutmuşlar. Ağlı kəsən, əli silah tutan hər
bir vətən övladı torpağını yağı düşməndən
qorumağa borcludur. “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı da gənclərə məhz bu mənəvi keyfiy-
yətləri təlqin edir. Vətənpərvərlik keyfiyyət-
lərinin təzahürünü yalnız Oğuz oğullarının
deyil, qızlarının, qadınlarının da şəxsində gö-
rürük.  Bu da deməyə əsas verir ki, Oğuz qa-
dınları və qızları da kişilərlə bərabər döyüşə
girməyə, vətənin müdafiəsində dayanmağa
hazırdırlar.  

Dastanın “Salur Qazanın evinin yağmalan-
ması boyu”nda oxuyuruq: “O gün cəsur, ər
igidlər bəlli oldu. O gün bir qiyamət savaş
oldu, meydan dolu baş oldu, başlar top kimi
kəsildi. Şahanə atlar qaçanda nalı düşdü. Böyük
uzun nizələr sancılıb süstəldi.  Böyük iti polad
qılınclar çalındı, tiyəsi korlandı. Üç lələkli
qayın oxlar atıldı, dəmir ucluğu düşdü. O gün
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elə bil qiyamətin bir günü idi... İç Oğuz bəyləri
ilə Qazan mərkəzdə düşmən topasına hücum
etdi, Şöklü Məlikə çatdı, böyürdüb atdan saldı,
qəfilcə tutub başını kəsdi, bir zərbə ilə al
qanını yer üzünə tökdü... On iki min kafir qı-
lıncdan keçdi. Qazan bəyin qardaşı kafirin
bayrağını qılınclayıb yerə saldı”.

İnsanın sahib olduğu nəcib əxlaqi-mənəvi
sifətlər içərisində yoldaşlıq, dostluq və sədaqət
mühüm yer tutur. “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanının boylarından da bu aydın görünməkdədir.
“El gücü, sel gücü”, “El bir olsa, dağ oynadar
yerindən” deyimləri Oğuz elinin igidləri
üçün,Oğuz cəmiyyəti üçün xarakterik səslənir.
Dastanda ən qüdrətli, ən əsas qəhrəman belə
xalqın köməyi olmadan bir iş görə bilmir. Das-
tanda döyüşü tərk edib, geri dönmək, yoldaşı
müdafiə etməyib qaçmaq cox ağır cəzalandırılır,
hətta beləsini öldürmək qərarı verilir. Məsələn,
Qazan xan oğlunu döyüş meydanından qaçdığını
zənn edib deyir: “Onu altı bölük edib, altı
yolun ayrıcına tullayacağam ki, kimsə döyüşdə
yoldaşını qoyub qaçmasın”.

“Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək boyu”nda
yoldaşlıq münasibəti, yoldaşa olan məhəbbət,
sədaqət olduqca təsirli şəkildə əks olunmuşdur.
Pasarın Bayburd hasarından qaçmaq imkanı
tapan Beyrək təkcə qaçıb canını qurtarmır.
Dastanın bu boyunda oxuyuruq:

“Otuz doqquz igidim əmanət qalsın, ay kafir!
Birini əksik görsəm, yerinə onunu öldürərəm!
Onunun əksik görsəm, yerinə yüzünü 
öldürərəm, ay kafir!” [3, s. 66].

Ümumiyyətlə, dastan boyunca Oğuz in-
sanlarının sədaqət və etibarının şahidi oluruq.
Və burada qadının ərinə olan sədaqəti də
diqqət mərkəzində dayanır. Bütün boylarda
qadınlar ərlərinə “göz açıban gördüyüm, könül
verib sevdiyim” - deyə müraciət edirlər ki, bu
da saf məhəbbətin, məhəbbətə ömrünün sonuna
kimi sadiq qalmağın təzahürüdür. “Salur Qa-
zanın evinin yağmalanması boyu”nda ağla-
sığmaz imtahana məruz qalan Burla xatunun
sədaqəti, iradəsi, öz qadın-ana ismətini qoruması
Qazana olan məhəbbətindən doğur.
 Qazan  xanın ovda olmasından istifadə edib
qəfil basqınla onun evini-malını çapan, ar-

vad-uşağını əsir aparan Şöklü Məlik öz qələ-
bəsindən sərməst olub, əmr edir ki, Qazanın
arvadı boyu uzun Burla xatunu çəkib məclisə
gətirsinlər. Bu vaxt boyu uzun Burla xatun
bunu eşitdi. Ürəyinə, canına odlar düşdü. Qırx
incəbelli qızın içinə girdi, öyüd verdi: “Han-
sınıza yapışsalar Qazanın qadını hansınızsınız?,
qırx yerdən avaz verərsiniz”. Qızlar belə də
edir. Şöklü Məlik qəzəblənir: “Qazanın oğlu
Uruzu dartın çəngələ asın. Qıyma-qıyma ağ
ətindən çəkin, qara qovurma bişirin, qırx bəy
qızına elətin (aparın), hər kim yemədi, odur,
gətirin sıqrağ sürsün” deyir. Bunu eşidən Burla
xatun dəhşətə gəlir, ailə namusu ilə övlad
hissi arasında çırpınır. O, yeganə övladı olan
Uruzun yanına gəlir, hıçqırığını güclə boğaraq
deyir:    

Sənin ətindən oğul, yeyəyimmi? 
Yoxsa... kafirin döşəyinə girəyimmi? 
Atan Qazanın namusu sındırayımmı, oğul, hey!

O, bir kişi mətanətilə anasına tapşırır: 
Mənim üzərimə gəlməyəsən! 
Mənim üçün ağlamayasan! 
Qoy, məni qadın ana, çəngələ vursunlar, 
Qoy ətimdən çəksinlər, qaraqovurma 
etsinlər, Qırx qızın önünə elətsinlər,  
Onlar bir yeyəndə, sən iki ye! 
Səni bilməsinlər, duymasınlar! 
Ta ki, atam Qazanın namusunu sındırma-
yasan! Saqın, ana! [3, s.45]

Oğuz cəmiyyətində hiyləgərlik şərəfsizlik
hesab edilirdi. “İç Oğuzun Dış Oğuza dönük
çıxması və Beyrəyin öldüyü boy”da Salur
Qazanın dayısı Aruz İç Oğuzun igidlərini
başına toplayaraq Qazana asi çıxır, Beyrəyi
də öz tərəfinə çəkəcəyini güman edir, çünki
Beyrək Dış Oğuzdan qız almışdır. Lakin
aldanıb Aruzun hüzuruna gələn Beyrək onun
əsil niyyətini bildikdən sonra Qazana heç
zaman dönük çıxmayacağını bildirir:  

Aruz, mən bilsəydim bu niyyətini,
Qaracıqda Qazlıq ata minərdim! 
Əynimə bərk dəmir donu geyərdim, 
Böyük, iti polad qılınc bağlardım!
Öz alnıma parlaq zireh vurardım!    
Altmış tutam süngümü götürərdim!             
Ay yaramaz, mən bu işi duysaydım, 
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Sənin görüşünə belə gələrdim? 
Aldadıb ər tutmaq arvad işidir, 
Bu işi arvadındanmı öyrəndin sən? 

[3, s. 305]
Yaxşılıq və xeyirxahlıq, səxavətlilik və

əliaçıqlıq insanın  ən yüksək mənəvi-əxlaqi
keyfiyyəti olmaqla, onun cəmiyyətdəki yerini,
mövqeyini, hörmət və ehtiramını müəyyən-
ləşdirir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
boylarında da oğuz igidlərinin mərhəmət və
xeyirxahlıqlarının, yaxşılıq və səxavətliliklərinin
şahidi oluruq. “Dirsə xan oğlu Buğac xan
boyu”nda oxuyuruq: “Bir gün Bayandır xan
yerindən durmuşdu. Şami günlüyünü yer üzün-
də qurdurmuşdu. Hündür alaçığı göy üzünə
döşənmişdi. Min yerdə ipək xalça döşənmişdi...
Xanlar xanı Bayandır xan ildə bir dəfə şadlıq
edib, Oğuz bəylərini qonaq edərdi. Yenə şadlıq
məclisi qurub, atdan ayğır, dəvədən burğa,
qoyunlardan qoç qırdırmışdı”. Göründüyü
kimi, məmləkətin başçısı əliaçıqlığı və səxavəti
ilə nümunədir.

Dastanın “Müqəddimə” adlanan hissəsində
oxuyuruq: “Ər malına qıymayınca adı çıxmaz”,
“Oğul atadan görməyincə süfrə açmaz”. Oğuz-
lar öz şəxslərində yaxşılıq və xeyirxahlıq hiss-
lərini daşıdıqları kimi, bu hissləri el-obanın
bütün sakinlərində görmək istəyirlər.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında xeyir-
xahlıq, səxavətliliklə bağlı ibrətamiz səhnə-
lərdən biri də “Duxa qoca oğlu Dəli Domrul”
boyunda təsvir edilir. Həmin boyun müqəd-
diməsində oxuyuruq: “Deyilənə görə, xanım,
oğuzların arasında Duxa qoca oğlu Dəli Domrul
deyilən bir igid vardı. Quru bir çayın üzərində
bir körpü saldırmışdı. Körpüdən keçəndən
otuz üç axça, keçmək istəməyəndən qırx axça
alırdı. Bunu niyə belə edirdi? Ona görə ki,
“məndən cəsur, məndən güclü bir igid varmı
ki, çıxıb mənimlə savaşsın?” - deyirdi: “Mənim
cəsurluğum, pəhləvanlıq və igidliyimin şöhrəti
Ruma, Şama gedib çatmışdır” - deyirdi. Özünü
öyməklə yanaşı, Dəli Domrul allahın qüdrətinə,
varlığına şübhə edir. Allah-təalanın varlığı
onun qarşısına elə çıxır ki, Dəli Domrul çıxıl-
maz vəziyyətə düşür. Nəinki tikdirdiyi körpünü,
bütün var-dövlətini verməyə razı olur ki, “bəy-
likdən usanmayan, igidlikdən doymayan canı
salamat qalsın”. Həyat yoldaşı Dəli Domrulun

əvəzinə ölümü qəbul edəndə dəliqanlı başa
düşür ki, hərzə-hərzə danışmaq, öz gücündən
istifadə edib insanları soymaq igidə başucalığı
gətirməz. Bu məqamda Dəli Domrulun dilindən
oxuyuruq: 

Ucalardan ucasan, 
Kimsə bilməz necəsən! 
Gözəl Tanrı çox cahillər 
Səni göydə arar, yerdə arzular
Sən mömünlərin könlündəsən 
Sən əbədi hökmransan.
Böyük yollar üzərində imarətlər 
yapım-qurum səninçün.
Harda görsəm ac doyurum səninçin.
Çılpaq görsəm, don geydirim səninçin.       

[3, s. 98]
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının aşıladığı

mühüm mənəvi keyfiyyətlərdən biri də böyü-
yə-ağsaqqala, ağbirçəyə, rəhbərə, müdrik və
ağıllı şəxslərə, qadına, anaya, ataya hörmətdir.

Oğuzlarda ataya olan hörmət və ehtiram
“Qazılıq Qoca oğlu Yeynək boyu”nda da təsvir
edilmişdir. Yeynəyin Bayandur xana müraciəti
gənc Oğuz igidinin ataya, böyüyə olan hörmət
və ehtiramın, məhəbbətin nümunəsi kimi xa-
rakterizə oluna bilər: 

Səhər çağı sərt yerdə tikilən hündür evli! 
Atlaslardan yapılmış göy alaçıqlı! 
Çağıranda hay verən, yolu çavuşlu! 
Süfrəsindən yağ tökülən, bol nemətli! 
Bütün igidlərin arxası. 
Yoxsulların ümidi! 
Türküstanın dirəyi! 
Tüklü quşun balası! 
Amit soyunun aslanı! 
Qaracığın qaplanı! 
Dövlətli xan mənə kömək!
Qoşun ver, məni atamın dustaq 
olduğu qalaya göndər!

[3, s. 120]
Oğuz cəmiyyətinin ağsaqqalı, dastandan

məlum olduğu kimi, Dədə Qorquddur. Bu fakt
da onu deməyə əsas verir ki, oğuzlar həm də
insanın ağıl və düşüncəsinə, əxlaqına, mənəvi
keyfiyyətlərinə görə də dəyər verir, ehtiram
göstərirlər. Dədə Qorqudun tanrıya olan yaxınlığı
da ona olan ehtiramı stimullaşdıran amillər-
dəndir. Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki,
oğuzlar ağsaqqal və müdrik insanları tanrıya

Samirə Həsənova, Nərgiz İmranova

Tarixi irsimizə ehtiram tərbiyəsi (“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında)



38

yaxın hesab etmiş, onların hörmətini saxlamışlar.
“Ana haqqı-Tanrı haqqı” deyimi də bu mənada
səciyyəvi xarakter daşıyır.

Gənc nəsil hələ ibtidai siniflərdən “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanlarının məzmunu üzrə
işlənmiş bədii parçalarla tanış olur. Yuxarı  si-
niflərdə isə  yazıçı M.Rzaquluzadənin “Ana
ürəyi, dağ çiçəyi” hekayəsi tədris edilir. Bu
hekayə Dədə Qorqud boyları əsasında yazıl-
dığından gənc nəsil “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanları haqqında məlumat alır və hekayə
əsasında vətən məhəbbəti, xalq adət-ənənələri,
ana məhəbbəti, dost və düşmən mövqeyi və s.
belə sosial-əxlaqi keyfiyyətlətləri öyrənirlər.
 “Dədə Qorqud” dastanlarında verilən hikmətli
sözlərin çoxu bu gün belə xalq içərisində ya-
şayan atalar sözləridir.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında tərbiyə
məsələlərini araşdırarkən gəldiyimiz nəticələri
belə ümumiləşdirmək olar:

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı gənclərə
təkcə ədəb-ərkan, mərifət öyrətməklə kifa-
yətlənmir, onları kamil şəxsiyyət kimi forma-
laşdıracaq bir mühitlə də tanış  edir. Dastan
gəncləri pis əməllərdən, bədxahlıqlardan çə-
kindirir, onları nəcibliyə, mərdliyə, müdrikliyə,
cəsarətliliyə, sədaqətliliyə, böyüklərə hörmət
etməyə ruhlandırır. 

Dastanda irəli sürülən fikirlər bu günkü
həyatla səsləşir, gəncləri elm öyrənməyə, xe-
yirxah olmağa, vətən torpağını qorumağa, əs-
linə, nəslinə, soy-kökünə, millətinə və xalqına
hörmət etməyə çağırır. Dastan gənclərə düş-
mənə nifrət, dosta, ailəyə, ataya və anaya mə-
həbbət tərbiyə edir, onlarda əməksevərliyin,
millətsevərliyin, insanpərvərliyin inkişafına
və tərbiyə edilməsinə şərait yaradır.

Sözsüz ki, bütün bu dediklərimizi “Koroğlu”,
“Şah İsmayıl”, “Qaçaq Nəbi” və s. dastanlara

da aid etmək olar. Bu dastanlar gənc nəsil
arasında keçmiş irsimizə məhəbbət hissini
gücləndirir.

Bu gün Salur Qazan, Bamsı Beyrək, Uruz
qeyrətli qəhrəman oğullarımız qədim oğuz
igidlərinin rəşadətindən ruhlanaraq, onların
qoyduğu adət-ənənəni dava etdirərək, oğuz
igidlərindən, dədə-babalarımızdan bizə miras
qalan və 30 ilə yaxın mənfur düşmənin ayaqları
altında inildəyən torpaqlarımızı canları, qanları
bahasına işğaldan azad etdilər və şəhidlik zir-
vəsinə ucaldılar. 

Fikrimizi Vətəninə, xalqına, torpağına də-
rindən bağlı olan, keçmişinə və gələcəyinə
yüksək ehtiram bəsləyən və dəyər verən öl-
kəmizin başçısı, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin söylədiyi cümlələrlə bitirmək istərdik:
“Bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi,
həm də gücümüzü təcəssüm etdirir. Bu dəmir
yumruq düşmənin belini qırdı, düşmənin başını
əzdi. Azərbaycanın müzəffər Ordusu öz tarixi
missiyasını yerinə yetirdi”.

Tariximizə, milli və mənəvi dəyərlərimizə
ehtiram tərbiyəsi daim gənc nəslə aşılanmalıdır,
çünki bu vətənimizin tarixi, xalqımızın özü-
nəməxsusluğudur.

Biz də bu dəyərləri qorumalı, gələcək nə-
sillərə ərmağan etməliyik ki, onlar da üzərlərinə
düşən vəzifələri yerinə yetirə bilsinlər və daim
keçmişi xatırlayıb qürur duysunlar.
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Annotasiya. Məqalə Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında qadın obrazlarına, onların
fiziki kamillik və fiziki tərbiyə məsələlərinə həsr olunmuşdur. Göstərilir ki, ölməz
sənətkar əsərlərində qadının yerini yüksək səviyyədə göstərmiş, qadınları həyatın anası,
bəzəyi kimi təsvir etmişdir. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin ilk poeması “Sirlər
xəzinəsi”ndə “Sultan Səncər və qarı” mənzuməsində qadını cəmiyyətdə öz haqqını
tələb edən, aparıcı qüvvə kimi təqdim etmişdir. İkinci poeması “Xosrov və Şirin”də
Nizami Gəncəvi qadını hər zaman azad görmək istəmiş, qadınsız cəmiyyətin yetim
qalacağını aydın şəkildə göstərmişdir. Üçüncü poeması “Leyli və Məcnun”da Leyli
obrazını Şərq qadınının fədakarlığı, ailəyə bağlılığını, sevgiyə sədaqətini geniş şəkildə
təsvir etmişdir. Əslində Nizami Gəncəvi qadının bugünkü cəmiyyətdə hansı rol
oynayacağını hələ min ilə yaxın bundan öncə görmüşdür. Dördüncü poeması “Yeddi
gözəl”də isə çin, rus, fars, hind, ərəb, türk qadınlarının adət və ənənələri göstərilmişdir.
Poemada milliyyətindən asılı olmayraq qadınların analıq qayğısı geniş şəkildə təsvir
edilmişdir. Nizami Gəncəvi əsərlərində hər cür qadın zorakılığına son qoyulması,
qadınları bəşəriyyətdə azad görmək istədiyini qələmə almışdır.

Issues of women's physical perfection and physical
education in Nizami Ganjavi's creativity

Abstract. The article is dedicated to the images of women in the works of Nizami
Ganjavi, their issues of physical perfection and physical education. It is shown that the
immortal artist showed the place of women in his works at a high level, described
women as the mother and decoration of life. The first poem of Nizami Ganjavi's
"Khamsa" in the poem "Sultan Sanjar and the old woman" in the "Treasure of Secrets"
presented women as a leading force in society demanding their rights. In his second
poem, Khosrov and Shirin, Nizami Ganjavi always wanted to see women free, and
made it clear that a society without women would be orphaned. In her third poem,
"Leyli and Majnun", she described the image of Leyli in detail in the Eastern woman's
self-sacrifice, commitment to family, and devotion to love. In fact, Nizami Ganjavi saw
the role of women in today's society about a thousand years ago. The fourth poem
"Seven beauties" shows the customs and traditions of Chinese, Russian, Persian, Indian,
Arabic and Turkish women. The poem extensively describes the care of women,
regardless of nationality. In his works, Nizami Ganjavi wrote that he wanted to put an
end to all forms of violence against women and see women free in humanity.

Вопросы физического совершенства и фи-
зического воспитания женщин в творчестве
Низами Гянджеви
Aннотация. Статья посвящена женским образам в творчестве Низами
Гянджеви, вопросам их физического совершенствования и физического воспитания.
Показано, что бессмертный художник на высоком уровне показал место женщины
в своих произведениях, изобразил женщин как мать жизни, ее украшение. В «Со-
кровищнице тайн», являющейся первой поэмой «Хамсе», в повести о старухе и
султане Санджаре, Низами Гянджеви представила женщину как ведущую силу,
требующую своего права в обществе. В своей второй поэме «Хосров и Ширин»
Низами Гянджеви хотел видеть женщину свободной, ясно показал, что общество
без женщины останется сиротой. В своей третьей поэме «Лейли и Меджнун»  все-
сторонне описана самоотверженность восточной женщины, ее привязанность к
семье, преданность любви. На самом деле Низами Гянджеви еще около тысячи
лет назад видел, какую роль будет играть женщина в современном обществе. А в
четвертой поэме «Семь красавиц» показаны обычаи и традиции китайских,
русских, персидских, индийских, арабских, турецких женщин. В поэме широко
описывается материнская забота женщин, независимо от их национальности. В
своих произведениях Низами Гянджеви выразил желание положить конец всевоз-
можному женскому насилию, видеть женщин свободными в обществе.
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Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəvi
dünya şöhrəti qazanmış söz sənətkarıdır.
Nizami Gəncəvi böyük humanist, insanpərvər
bir şairdir. Öz əsərlərində yaxşılığı, ədaləti,
xeyirxahlığı, ağılı, biliyi, elmi təbliğ edir. Ni-
zami Gəncəvi pisliyi, zülmü, bədxahlığı, şər
işləri pisləyir, insanları xeyrixah işlər görməyə
çağırır. Müəyyən sənət, peşə öyrənməyi, həm
də kamil öyrənməyi məsləhət görür. O, əməyi
sevməyi insan üçün şərəf sayır.

Dünya şöhrətli klassikimiz, ölməz Nizami
Gəncəvi göstərir ki, insan ağlın gücü ilə hər
cür çətinliyi aradan qaldırmağa qadirdir və
həmişə qalib gələr. Biz bunu şairin, əsasən,
dünya ədəbiyyatında məşhur olan poemaları,
qəzəlləri, qəsidələri və rübailərini mütaliə
edərkən görə bilərik. Şairin yaratdığı “Sirlər
xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məc-
nun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə” adlı beş
böyük poemasını dünya xalqları məhəbbətlə
oxuyur, böyük şairi hörmətlə yad edirlər.

Böyük yaradıcılıq qüdrətinə malik olan,
xalqın nəbzini tutan şairin yaradıcılığı dahi
klassikin nəzər-diqqətini cəlb etmişdir. Hələ
şair o dövrdə yazdığı özünün qüdrətli şeirlərinin
gələcək nəsillərin onun mənalı əsərlərinə
yüksək qiymət verəcəyinə şübhə etmirdi. Onun
hörmətlə qarşılanacağını özünün aşağıdakı
şeirində görə bilərik:

Şeiri oxuyanda bu Nizaminin,
Özü də hər sözdə görünər yəqin.
Gizlənib özünü verməzmi nişan,
Sənə hər beytində bir sirr danışan?
Yüz il sonra sorsan bəs o, hardadır?
Hər beyti səslənər, “Burda, burdadır”! [5, s.8]
Doğrudan da, böyük sənətkar səhv etmə-

mişdir. Biz oxucular onun mənalı əsərlərini
oxuyarkən onun bizimlə olduğunu daha aydın
hiss edirik.

Azərbaycan poeziyasında işıq saçan Nizami
Gəncəvi dünya mədəniyyəti zirvəsində elə
bir günəşdir ki, ətrafı öz dühası ilə işıqlandırmış,
bu işıqdan neçə-neçə fidanlar pöhrələnib boy
atmışdır, neçə-neçə klassiklərimiz onun dü-
hasından qidalanaraq dünyaya göz açmışdır.

Yazdığı əsərlərində ən qədim idman növ-
lərinə - kamandan oxatma, at çapma, ağırlıq
qaldırma, pəhləvanların cəngi tutması kimi
fiziki güc tələb edən oyunlara rast gəlirik.

Şairin ümumi xalq məhəbbətini qazanmasının
əsas səbəbi ondadır ki, o sözün həqiqi məna-
sında xalqın içindən çıxmış şairdir.

Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” əsərində
qadınlığa yüksək münasibət bəsləyir. Şirinin
simasında Şərq qadınlarının ən gözəl sifətlərini
toplayaraq öz məhəbbətinə sadiq, mərd, igid,
qəhrəman, sədaqətli, qoçaq, təkrarolunmaz
bir qadın surəti yaratmışdır. Şirinin at oynadan,
qılınc vuran, ox atan, cövkan oynayan şən və
qəhrəman bir qızın qiyabi məhəbbətin ardınca
getdiyini görürük. Şirinin qırx incəbelli qızla
ova çıxması və idmanın oxatma, güləşmə, at-
çapma və qılınc oynatma növlərindən istifadə
etməsini öz şeirində göstərmişdir. Burada da
şair xalq oyunlarımızın çox-çox qədimlərdə
yarandığını öz ölməz sənət əsərində yarat-
mışdır:

Örpəyi başından açdı gözəllər, 
Paltar geyindilər bir başqa təhər.
Papaq qoyub gözəl oğlanlar sayaq,
Qızlar geyindilər sığallanaraq.
Belə adət vardı, ova gedənlər, 
Oğlan paltarında gedərdi yeksək.
Şirin dövrəsində halqa vurdular, 
Atların belinə bir oturdular [2, s.50].
Bu beytdə qadınlarımızın da at çapmaqda,

qılınc oynatmaqda kişilərdən geri qalmadığını,
fiziki kamilliyini göstərmişdir. Bu oyunların
hamısı hərbi vətənpərvərlik motivləri əsasında
yaranmış hərbi xarakterli oyunlardır. O dövrdə
qadınlarımızın kişi kimi qeyrətli, namuslu,
yeri gələndə əğyar düşmənə qarşı barışmaz,
at belində qılınc çalmaqla, ox atmaqla mərd-
mərdanə döyüşü təsvir olunmuşdur.

Çövkan oyununu açaq. Bu oyun at belində
oynanılan oyundur. Gənclər iki bərabər hissəyə
ayrılır. Böyük və geniş meydanda döyüşə baş-
layır. Bir dəstə o biri dəstəni at belindən salmağa
çalışır. Əgər hansı tərəfdən çox atdan düşən
olsa, o dəstə qalib gəlir. Vaxtsız oyundu.

Bu oyunun gənclərə əsas tərbiyəvi əhə-
miyyəti ondan ibarətdir ki, onlarda cəldlik,
çeviklik, dözümlülük, güclülük, qüvvətlilik
kimi keyfiyyətlər aşılayır. Eyni zamanda yol-
daşlığı, dostluğu, qeyrətli, namuslu olmağı
aşılayır.

Keçmişdə bu oyunu həm qadınlar, həm də
kişilər oynayırdı. Qadınlarımız da kişilər kimi
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Elza Musayeva

Nizami Gəncəvi yaradıcılığında qadınların 

fiziki kamillik və fiziki tərbiyə məsələləri

mərddir, qoçaqdır. Biz bunu Nizaminin Fit-
nəsində, Şirinində, Nüşabəsində görə bilərik.
Nizami öz qadın surətlərini çox qeyrətli, na-
muslu, fiziki cəhətcə kamil bir insan kimi qə-
ləmə vermişdir.

Dahi sənətkar o dövrdə ovçuluğun, qurşaq
tutmağın da geniş yayıldığını öz şeirlərində
göstərirdi. Hələ çox qədimlərdə kamandan,
oxdan istifadə olunmasını söyləyirdi.

Biz indiki dövrdəki qılıncoynatmanın, at
çarpmanın, kamandan oxatmanın, güləşin çox-
çox zamanlar keçərək xalqın yaddaşından sü-
zülərək, getdikcə inkişaf etdirərək indiyə kimi
çatmasına heç bir şübhə etmirik. Bütün bunlar
Nizaminin əsərlərində böyük rol oynayır. 

Əgər qılıncoynatmada müdafiə və hücumları
nəzərdən keçirsək, biz bunun canlı şahidi
olarıq. “İki addım irəli” atmaqla hücuma keç-
mək və ya “iki addım geri” atmaqla müdafiə
olunmaq və s. Keçmişdə əgər qalxanla başı
qorumaq, müdafiə olunmaq vardırsa, indi
qılıncı baş üzərinə qaldırmaqla müdafiə olunur.
Qılıncoynatma bir idman növü kimi xeyli tə-
şəkkül tapmış və geniş yayılmışdı. İndi gən-
clərimiz bu idman növünə o qədər maraq gös-
tərirlər ki, qılıncoynatma onların ən çox sevdiyi
bir idman növü olaraq geniş yayılmışdır.

Eyni zamanda kamandan oxatma indi gən-
clərin ən çox sevdiyi bir idman növü kimi
xeyli təkmilləşmiş və beynəlxalq miqyasda
geniş yayılmışdır. Əsasən keçmişdə bundan
ov etməkdə istifadə edirdilər. Sərrast oxatan
ovçuların əlindən bir ov yayınmazmış. İndi
həmin idman növünü nüəyyən məsafədə hə-
dəflərin düzgün vurulub çox xal toplanması ilə
təyin edirlər. Bu idman növü gənclərə cəsarətli,
diqqətli, qorxmaz olmağı təlqin edir. Kamandan
ox atmada olimpiya çempionu Zemfira Mefta-
hətdinovanı misal göstərə bilərik.

Qədimdə at çarpmadan bayram, mərasim
və döyüş meydanlarında istifadə edirdilər. Bu
vaxt atların cıdıra çıxmasını, birinci gələnin
şahlar tərəfindən ənam almasını misal göstərə
bilərik. Cövkan oyununun at belində keçirilməsi
buna canlı sübutdur. İndi isə atçılıq bir idman
növü kimi geniş yayılmışdır. Azərbaycanın
kəhər və köhlən atları beynəlxalq miqyasda
geniş yayılmış bu idman növünün tacına çev-
rilmişdir.

Dahi, ölməz Nizami böyük məhəbbətlə ya-
naşı mərdliyi, cəsurluğu, qəhrəmanlığı qoyur.
Onun poemalarını o dövrdəki fiziki tərbiyə
bəzəyir.

Dünya ədəbiyyatının incilərindən sayılan
“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli
və Məcnun” poemalarında qədim xalq oyun-
larından böyük məhəbbətlə bəhs etdiyi kimi,
“Yeddi gözəl” poemasında da oyunların geniş
təsvirini vermişdir. Burada şair Bəhram şahın
ox ataraq məharətlə ov ovladığını görən gözəl
kənizi Fitnə onun buna adət etdiyini söylədiyini
göstərmişdir. 

Keçmişimizə diqqətlə nəzər salsaq, xalq
arasında keçirilən bayram şənliklərində ağırlıq
qaldırmanın, milli güləşin igidlərin, dəliqan-
lıların necə istifadə etdiyini öz gözlərimiz
qarşısına gətirsək, fiziki tərbiyənin çox-çox
uzaq əsrlərə kök atmış olduğunun şahidi olarıq.
Burada Bəhram şahın kənizi Fitnənin yenicə
doğulmuş bir buzovun altı illik öküz halına
gələnə qədər hər gün çiynində altmış pilləni
qaldırmasına nəzər salsaq, görərik ki, onun
çəkisinin artmasına baxmayaraq, qız onu çox
asanlıqla qaldırır. Əgər biz bunu ağırlıq qaldırma
idman növü ilə müqayisə etsək, idmançının
öz ağırlığı gündən-günə artıra-artıra qaldır-
masına tədricən nail olur. Günlərlə, illərlə
qüvvə, güc, ağıl sərf edir. Lakin Bəhram şah
bunu da Fitnəyə cavab olaraq adət adlandırır.
Fitnə isə cavabında bunun adət deyil, sadə bir
idman olduğunu söyləyir.

Nizami özünün yaşadığı dövrdə az yatmağın,
az yeməyin, fiziki işlə çox məşğul olmağın
xeyrini öz ölməz dahiyanə əsərlərində göstərmişdir.
Nizami insanı təbiət və həyatı mümkün oduqca
dərindən dərk etməyə, bütün sirlərini açmağa
çağırırdı. O, insan şüurunu əbədi bir hərəkət, ax-
tarma, təlaş və həyəcana doğru çəkirdi.

Zamanın keşməkeşindən kələfi dolaşmış
bu yumaq oyunlarımızın gizli sirri açıldıqca,
dünyamıza günəş kimi gəlmiş, ay kimi batmış
ulu əcdadlarımızın etik, estetik, fəlsəfi dün-
yagörüşü, torpağa, elə bağlılığı, mətin qəhrə-
manlığı, əməksevərliyi, onun sosial inkişafı
gözlərimiz önündə canlanır.

Qəhrəmanlıq və cəngavərlik oyunları və-
tənpərvərlik və hərbi vətənpərvərlik ata yurdu
və ana vətən uğrunda gedən qanlı-qadalı dö-
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yüşlərin sirlərini açır. İdman xarakterli oyunlar
istirahət mahiyyəti daşısa da, xalqın təfəkkü-
ründən yaranan stolüstü oyunlar dərin zəkanın
məhsulu olduğu aydınlaşır və s.

Böyük humanist şair olan Nizaminin dərin
vətənpərvərlik duyğuları onun beynəlmiləlçi
görüşləri ilə sıx bağlıdır. Onun əsərlərində,
eləcə də “Şərəfnamə”sində yunanların, çinlilərin
və hindlilərin, Dağıstan və İran xalqlarının
həyatından, adət və ənənələrindən hörmətlə
danışılır. Şairin məqsədi öz həmvətənlərinin
həmin xalqların tarixi keçmişi və yaxud ona
müasir olan həyat tərzilə yaxından tanış etmək
olmuşdur.

Nizami öz yaradıcılığında insan həyatını,
insan qəlbinin təbəddülatını, sirlərini, dövrün
ən yaxşı, mütərəqqi adamlarını narahat edən
saysız-hesabsız məsələləri ön plana çəkir. Öl-
məz sənətkar gəncləri öz əsərlərində oyunları
sevməyə, hörmət etməyə, rəğbət bəsləməyə
çağırır.

Ciddi təhqiqata ehtiyacı olan Nizami poe-
ziyasında xalq oyunları, idman oyunlarından
bir məqalədə söhbət açmaq çox çətindir.

Nəticə. Nəticə olaraq məlum olur ki, Nizami
öz yaradıcılığında insan həyatını, insan qəlbinin
təbəddülatını, sirlərini, dövrün ən yaxşı, mü-
tərəqqi adamlarını narahat edən saysız-hesabsız

məsələləri ön plana çəkir. Ölməz sənətkar
gəncləri öz əsərlərində oyunları sevməyə, hör-
mət etməyə, rəğbət bəsləməyə çağırır. Qadın
obrazları əsas yer tutur. Əsərlərində qadının
yerini yüksək səviyyədə göstərmiş, qadınları
həyatın anası, bəzəyi kimi təsvir etmişdir. Ni-
zami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin ilk poeması
“Sirlər xəzinəsi”ndə “Sultan Səncər və qarı”
mənzuməsində qadını cəmiyyətdə öz haqqını
tələb edən, aparıcı qüvvə kimi göstərmişdir.
İkinci poeması “Xosrov və Şirin”də Nizami
Gəncəvi qadını hər zaman azad görmək istəmiş,
qadınsız cəmiyyətin yetim qalacağını aydın
şəkildə göstərmişdir.
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Annotasiya. Məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün təşkil olunan didaktik
oyunlarda etnopedaqoji materiallardan istifadənin əhəmiyyətindən
bəhs olunur. Qeyd olunur ki, kiçikyaşlı məktəblilərdə bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması və formalaşdırılması
üçün təşkil olunan didaktik oyunların ssenarilərinin qurulması
zamanı etnopedaqoji nümunələrdən istifadə kiçikyaşlı məktəblilərin
həm əxlaq, həm əqli, həm estetik tərbiyəsində əvəzsiz rola malikdir.
Həmçinin, didaktik oyunların  təşkilində  şifahi xalq ədəbiyyatına
müraciət etmək, etnopedaqoji nümunələrlə tanışlığın  uşaqların
dünyagörüşlərinin genişlənməsinə, əxlaqının saflaşdırılmasına,
adət-ənənələrinə bağlı vətəndaş kimi yetişmələrinə müsbət təsiri
göstərilmişdir. 

The importance of using ethnopedagogical
examples in the organization of didactic games

Abstract. The article discusses the importance of using ethnope-
dagogical materials in didactic games organized for the development
of artistic creativity of young schoolchildren. It is noted that the
use of ethnopedagogical examples in the construction of scenarios
of didactic games organized for the discovery and formation of
artistic creativity in young schoolchildren has an invaluable role
in the moral, mental and aesthetic education of young students.
Also, in the organization of didactic games, reference to oral folk
literature, acquaintance with ethnopedagogical examples had a
positive effect on the expansion of children's worldviews, moral
purification, development as citizens in accordance with their tra-
ditions.

Важность использования этнопедагогических
примеров при организации дидактических
игр

Aннотация. В статье рассматривается важность использования
этнопедагогического материала в дидактических играх, орга-
низованных для развития художественного творчества младших
школьников. Отмечено, что использование этнопедагогических
примеров при построении сценариев дидактических игр, ор-
ганизованных для раскрытия и формирования художественного
творчества у младших школьников, играет неоценимую роль
в нравственном, умственном и эстетическом воспитании юных
школьников. Также использование устной народной литературы
при организации дидактических игр, знакомство с этнопеда-
гогическими примерами положительно сказалось на расширении
мировоззрения детей, нравственном очищении, их гражданском
развитии в соответствии с традициями.
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Xalq pedaqogikası Azərbaycan nağıllarında
və dastanlarında, atalar sözlərində və zərb
məsəllərində, tapmaca və bayatılarında, şifahi
xalq yaradıcılığının digər növlərində təlim –
tərbiyə, elm və təhsilə aid fikirlərin üzə çıxa-
rılması, öyrənilməsi və təbliği ilə məşğul olur
[9, s.18]. Təlim, tərbiyə prosesinin bu istiqa-
mətdə aparılmasının, xalq pedaqogikası nü-
munələrindən istifadənin  kiçikyaşlı məktəb-
lilərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında
rolu əvəzsizdir. Xalq pedaqogikası nümunə-
lərinin uşaqların  bütün tərbiyə növlərinin in-
kişafında töhfəsi vardır. Belə ki, xalqına, adət
- ənənəsinə, xalqın dilindən süzülən hikmətlərin
dəyərini anlayan nəsil yetişdirmək müəllimin
də qarşısına müəyyən vəzifələr qoyur. Müəllim
təşkil etdiyi təlimdə, verdiyi tərbiyədə xalq
pedaqogikasından yararlansa, bu borcu yerinə
yetirər, əsl vətəndaş yetişdirə bilər. Müəllim
həm də kiçikyaşlı məktəblilərin bədii yaradıcılıq
qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasında, inkişafında
xalq pedaqogikası nümunələrindən didaktik
oyunların təşkili zamanı  istifadə etməklə gə-
ləcəkdə istedadlı uşaqların həyata qazanılma-
sında iştirak edə bilər.

Uşaqların estetik tərbiyəsində, onların bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılmasında
təşkil olunan didaktik oyunlar zamanı etno-
pedaqoji nümunələrdən, xalq nəğmələrindən
istifadə etməyin əhəmiyyəti böyükdür. 

Birincisi ona görə ki, kiçikyaşlı məktəblilər
öz soy-köklərinə aid olan ədəbi-bədii materi-
allarla tanış olurlar. İkincisi, etnopedaqoji ma-
teriallarda yer alan vətənpərvərlik, yurdsevərlik,
ataya hörmət, anaya məhəbbət, dostluq, yol-
daşlıq, qardaşlıq, həmrəylik, əl tutmaq, dada
yetmək, köməklik göstərmək, şəfqət vermək,
pay vermək kimi əxlaqi normalar onlarda ən
zəruri mənəvi keyfiyyətləri inkişaf etdirir.
Azərbaycan xalq pedaqogikasında mövcud
olan materiallarda ağıllılıq, dərrakəlilik, düşüncə
tərzi, idrak fəallığı, az danışmağın dəyəri, ağıl
gözəlliyi kimi etnopedaqoji dəyərlər uşaqların
əxlaqının saflaşdırılmasına mühüm təsir gös-
tərmiş olur. 

Baş ağıl üzvü olduğuna görə “bədənin tacı”
adlandırılır: Buna görədir ki, xalq deyir:
“Adam başdan tanınar”, “Baş olmasa, gövdə
leşdir” (müasir dildə desək, düzgün fəaliyyət

göstərən beyin olmasa, ağlın, şüurun normal
fəaliyyəti mümkün olmaz). “Ağıl yaşda deyil,
başdadır”, “Qulaq var eşitmək üçün”, “Qulaq
deyər: gündə bir söz eşitməsəm, qalxana dö-
nərəm”, “Göz gördüyünü götürər”, “Gözü ilə
görən tanrıdan çox götürər” kimi bir daha gö-
rünür ki, ağıl mürəkkəb duyğu orqanları
(görmə, eşitmə və s.) kompleksi ilə əlaqədar
olan çoxcəhətli keyfiyyətdir: o, fəaliyyət
zamanı görmə üzvünün – gözün, eşitmə üz-
vünün – qulağın və digər duyğu üzvlərinin
verdiyi materiallar əsasında başda (yəni beyində,
sinir sistemində) yaranır və insanın hərəkətini
tənzim edir [3, s.130]. Məhz ona görə, didaktik
oyunlar vasitəsilə uşaqların ağlının inkişaf et-
dirilməsi üçün onların ağıllı hərəkət etməyə
təhrik edən xalq kəlamlarından istifadə etməsi
pedaqoji cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bunun üçün didaktik oyunların təşkili
zamanı elə etnopedaqoji nümünələrdən istifadə
etmək lazımdır ki, həmin nümunələr kiçikyaşlı
məktəblilərin əxlaqi keyfiyyətlərinin saflaş-
dırılmasına kömək etsin. Didaktik  oyunların
təşkili üçün seçilən süjetlərdə göstərilən əxlaqi
keyfiyyətlərin üstünlük təşkil etməsi isə uşaq-
ların həm bilik səviyyəsinin yüksəldilməsinə,
həm onların estetik bədii zövqlərinin forma-
laşdırılmasına, həm də şəxsiyyətyönümlü in-
kişafına kömək etmiş olsun. Bunun üçün “Ağ-
rıdağ əfsanəsi”, “Qırxqız yaylağı”, “Axsadin
baba rəvayəti”, “Bibiheybət”, “Bayandır”,
“Dadməlik dağı”, “Əjdaha qayası”, “Zar əf-
sanəsi”, “Nuhdabandan - Naxçıvana”, “Nuh-
çıxandan - Naxçıvana”, “Qarı körpüsü heka-
yəti”, “Şah Xətai - şair Xətai” adı altında di-
daktik oyunları təşkil eləmək faydalıdır. Belə
didaktik oyunların təşkili zamanı kiçikyaşlı
məktəblilər Azərbaycan xalqının tarixi keçmişi
ilə yaxından tanış olur, türkçülüyün əsasları
haqqında ilk məlumatlar əldə edir, erməni
qəsbkarlarının tapdağı altında inləyən bir sıra
diyarşünaslıq ünvanlarımız haqqında infor-
masiyalar əldə edirlər. Bütün bunlar kiçikyaşlı
məktəblilərin dünyagörüşü ilə yanaşı, vətən-
pərvərlik hisslərini yüksəltmiş olur. Məsələn,
“Ağrıdağ əfsanəsi” adlı süjetli oyunları təşkil
edərkən oyunun əsas sujeti kimi türk dünyasının
ən qədim dağlarından biri olan Ağrıdağ silsiləsi
haqqında məlumatlar toplusu əldə etməlidir.
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Şəhla Süleymanova

Didaktik oyunların təşkili zamanı 

etnopedaqoji nümunələrdən istifadənin əhəmiyyəti

Didaktik oyunlar vasitəsilə uşaqlara çatdırıl-
malıdır ki, Ağrıdağ Azərbaycanın qədim yurd
yeri olan İrəvan mahalının ərazisindən Türkiyə
ərazisinə doğru uzanan dağ silsiləsidir. Süjetli
- rollu oyunları təşkil edərkən rol bölgüsü za-
manı Ağrıdağla yanaşı, digər dağları da per-
sonajlar kimi seçmək olar. Həmin personajların
dialoqları vasitəsilə “Ağrıdağ” rəvayətini di-
daktik oyunun mətninə daxil etmək olar. 

Didaktik oyunların gedişində kiçikyaşlı
məktəblilərin belə tarixi faktlarla etnopedaqoji
dəyərlərlə tanış edilməsi onların məntiqi mü-
hakimə yürütmək, müqayisə aparmaq qabi-
liyyətlərini də inkişaf etdirir. Ümumiyyətlə
desək, didaktik oyunların təşkilində etnope-
daqoji nümunələrdən istifadə etməklə kiçikyaşlı
məktəblilərə Azərbaycan folklorunun bir sıra
nümunələri, o cümlədən atalar sözləri, zərbi-
məsəllər, bayatılar, rəvayətlər, əfsanələr, nağıllar,
dastanlar, əsatirlər, milli muğamlar, holovarlar,
halaylar, yallılar, Naxçıvan yallıları, Şərur
yallıları, Ordubad yallıları, xalq mahnıları,
kütləvi xalq rəqsləri və bu kimi digər folklor
nümunələri ilə tanış etmək mümkündür. 

Didaktik oyunlar zamanı xalq rəqslərinin
yeri gəldikcə “Qaytağı”, “Baharı”, “Nazeləmə”,
“Ağırrəqs”, “Şəki rəqsi”, “Briliyant”, “Yüzbir”,
“Əsgəran”, “Qızılgül”, “Altınömrə”, “Ondör-
dü”, “Yüzbiri”, “Lalə”, “Şalaxo”, “Xalabacı”,
“Narıncı”, “Darçını”, “Cığ-cığa”, “Keçimə-
məsi”, “Turacı”, “Qazağı”, “Uzundərə”, “Qə-
şəngi”, “Tərəkəmə”, “Gülgəzi”, “Mirzəyi”,
“Qıtqılıda”, “İnnabı”, “Sünbülü”, “Hacıkəndi”,
“Tənzərə”, “Nəlbəki”, “Novruzu” kimi nü-
munələrindən istifadə etmək tövsiyə olunur.
Lakin didaktik oyunların təşkili zamanı gös-
tərilən etnopedaqoji nümunələrdən istifadə
edərkən onların müasir dövrün tələblərinə uy-
ğunlaşdırılması da vacib sayılır. 

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, etno-
pedaqoji materiallardan istifadə etməklə təşkil
olunan rollu, süjetli, hərkətli, kütləvi, məzəli
oyunların adlarını da müasirləşdirmək şagird-
lərin marağına səbəb olur. 

Məsələn: “Kim yaxşı geyinər?”, “Kim
yaxşı danışar?”, “Kim yaxşı oxuyar?”, “Ən
güclü idmançı kimdir?”, “Gözəl qız kimə de-
yirlər?”, “Dostunla düşmənini tanı”, “Günəş
girən yerə həkim girməz”, “Əynini zinətlən-

dirincə ağlını zinətləndir”, “İstəyirsən bal,
çörək, al əlinə bel, kürək”, “Xırmanda izi ol-
mayanın süfrədə üzü olmaz”, “Un kisəsinin
üstündə oturmazlar, evin bərəkəti qaçar”, “Yüz
hikmət deyənlərin məclisi”, “Atalar deyib:
siz yozun, söyləməsi ağsaqqallardan, yazması
bizdən”, “Ağbirçəklərin dediklərini yozanlar
qəhrəmanlardır”, “Sərkərdə Xətai, şair Xətai”,
“Heydər baba, sən ellər atasısan...”, “Arazım
mənim, arzum mənim”, “Kür üstündə toy-
busat”, “Kürlə Araz harda qovuşur?”, “İşıqlı
ölkəmizin dayaqları kimdir?”, “Neft Bakını
dünyada tanıdır”, Yeraltı sərvətlərimiz başımızın
tacıdır”, “Yeraltı sərvətimiz tükənməz altu-
numuzdur”, “Yeraltı sərvətimiz başımızın ta-
cıdır”, “Dünyanın on bir iqlim qurşağının
gözü Azərbaycandır”, “Çox keçmişəm bu dağ-
lardan, Dürna gözlü bulaqlardan”, “Babəkdən
Xiyabaniyədək”, “Qədim rəqslərimiz ürək se-
vincimizdir”, “Qədim xalq mahnılarımızın
cavanlıq dövrü”, “Keçmə, dayan”, “Fincan-
fincan”, “Kəndirbazlar” və  başqaları belə
kütləvi tədbirlərin mövzusu ola bilər [5, səh,24-
25]. Yaxud “Biznesmen uşaqlar”, “Mənim
şirkətim”, “Mənim təsərrüfatım”, “Mənim av-
tomobilim”, “Fermer təsərrüfatında” adlı di-
daktik oyunların təşkili şagirdləri əməksevər-
liyə, işgüzarlığa səsləməklə yanaşı, onları
müasir dövrün hadisələri ilə primitiv olsa da
tanış edir. Ona görə Azərbaycan xalq pedaqo-
gikası ilə bağlı olan mövzular üzrə didaktik
oyunları təşkil edərkən  onlara müasir ruhda
yanaşmağın bir çox üstünlükləri vardır. Bi-
rincisi, etnopedaqoji dəyərlərlə tanış olan ki-
çikyaşlı məktəblilərdə diyarşünaslıq ünvanlarına
sevgi hissi yüksəlir. İkincisi, kiçikyaşlı mək-
təblilərin əxlaqının saflaşdırılmasına güclü
təsir göstərən milli-mənəvi dəyərlərlə tanışlıq
onları mənəvi cəhətdən zənginləşdirir. Belə
didaktik oyunların müasir ruhda təşkili isə
uşaqların şəxsiyyətyönümlü inkişafında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə bütün humanitar
fənnlərin tədrisində ayrı-ayrı mövzuların öy-
rənilməsi zamanı həmin mövzuya uyğun di-
daktik oyunların təşkili onların təlim marağını
artırmaqla yanaşı həm mədəni istirahətlərini
təmin edir, həm də şəxsiyyətyönümlü inkişa-
fının formalaşmasına təsir edir. Məsələn, “Ça-
hargah əfsanəsi” mövzusunu tədris edərkən
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bu əfsanənin təhlilinə yer ayıran ibtidai sinif
müəllimi kiçikyaşlı məktəblilərdə həm qoçaqlıq,
igidlik, mərdlik, dönməzlik, cəsarətlilik, sözü
bütövlülük, dosta hörmət, səmimi yoldaşlıq,
etibarlılıq, qardaşlıq kimi keyfiyyətləri aşılayır,
həm də onlarda Azərbaycan musiqi mədəniy-
yətinə, onu yaradan bəstəkarlara da hörmət
hissini formalaşdırır. İbtidai sinif müəllimi
“Çahargah əfsanəsi” haqqında danışarkən gös-
tərir ki, qədim zamanlarda padşahlardan biri
bir istedadlı musiqiçini öz sarayına dəvət edir
və ona padşah üçün musiqi bəstələməyi, musiqi
ifa etməyi tapşırır. Xalqa bağlı olan həmin
musiqiçi, istedadlı bəstəçi şahın bu təklifindən
imtina etdiyi üçün şah onu zindana saldırır.
Lakin etibarlı dostları onu zindandan qaçıraraq
dəvə karvanı ilə başqa məmləkətə yola salırlar.
Yolda dəvə karvanı azır. Bu zaman musiqiçi
dəvələrin boğazına asılmış zınqırovları səslərin
ahənginə görə fortepiano prinsipinə uyğun
olan ardıcıllıqla düzür. Bu zaman şirin melodiya
alınır. Həmin melodiyanın təsiri altında dəvələr
onları mənzil başına çatdırır. Səslənən melodiya
“Çahargah” ladı üzərində qurulduğu üçün onu
“Çahargah əfsanəsi” adlandırırlar. Həmin əf-
sanəyə uyğun Azərbaycanın görkəmli bəstə-
karlarından biri Soltan Hacıbəyov Karvan sui-
tasi simfonik poemasını yazmışdır...

Müəllimin bu şərhindən sonra Soltan Ha-
cıbəyovun həmin əsərini səsləndirilməsi uşaq-
larda böyük marağa səbəb olar. Çünki “Ça-
hargah” ladında səslənən və mübarizliyi, dö-
yüşkənliyi, qələbə əzmini özündə ehtiva edən
belə simfonik musiqinin təsiri altında kiçikyaşlı
məktəblilərdə də qoçaqlıq, igidlik, mübarizlik
hissləri baş qaldırır. Belə bir şəraitdə ibtidai
sinif müəlliminin digər əfsanəyə  müraciət et-
məsi və həmin əfsanə əsasında didaktik oyun
təşkil etməsi uşaqlarda zəngin dünyagörüşü
formalaşdırmış olur. 

Didaktik oyunun belə ümumiləşdirilməsi
bir tərəfdən şagirdlərin təlim yaradılmasına
səbəb olur, digər tərəfdən onların bədii yara-
dıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına
köməklik göstərmiş olur və ən ümdəsi belə
didaktik oyunda iştirak edən qızların şəxsiy-
yətyönümlü inkişafı üçün zəmin yaranmış
olur. 

Qızların şəxsiyyətyönümlü inkişafı ilə bağlı

didaktik oyunların təşkil edilməsi həm də
cinsi tərbiyə baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. 

Didaktik oyun zamanı xüsusilə qızlara olan
münasibətdə, ünsiyyətdə, eləcə də, sorğu za-
manı, müsahibə anlarında, etimad göstərmə,
rəğbətləndirmə, məzəmmət etmə, cəzalandırma
prosesində, habelə onlara bir sıra bilik, bacarıq
və vərdişlərin aşılanmasında müəyyən fərqlərin
qoyulmasına zəruri ehtiyac duyulur. Bunu
musiqili didaktik oyunlarda aparılan rol böl-
güsü, nəzm, nəsr parçalarının seçilməsi, pay-
lanması prosesi, mahnı, rəqs, rəng, dəraməd,
müqəddimə, muğam parçaları üzərində iş,
musiqi alətlərində çalmaq, improvizasiya vər-
dişləri aşılamaq, klassik şeir nümunələrinin
öyrədilməsi və müxtəlif məzmunlu təmrinlərin
həyata keçirilməsinin spesifik cəhətləri tələb
edir. Çünki oğlanlardakı təmkini, qüruru (kişilik
qürurunun ilk elementlərini), mərdliyi, cəsarəti,
yorulmazlığı, əyilməzliyi, qoçaqlıq, igidlik,
qəhrəmanlıq, mübarizlik, əzmkarlıq, sözgö-
türməzlik elementlərini; qızlardakı həssaslığı,
emosionallığı, həya hissini, abırlılığı, ədəb-
ərkanı, incəliyi, zərifliyi, utancaqlığı qorumaq,
hifz eləmək hər bir müəllimdən, tərbiyəçidən,
dərnək rəhbərlərindən yüksək pedaqoji ustalıq
tələb edir [6, s.527-528]. Burada ibtidai sinif
müəllimlərinin bu məsələyə münasibətini ön
plana çəkmək lazım gəlir. Çünki ibtidai sinif-
lərdə didaktik oyunların ilkin təşkilatçıları ib-
tidai sinif müəllimləridir. Onlar etnopedaqoji
nümunələrdən istifadə etməklə təşkil etdikləri
didaktik oyunlarda şagirdlərin cinsi tərbiyəsinin
nəzərə alınmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər.
Müşahidələr göstərir ki, bir çox hallarda ibtidai
sinif müəllimləri didaktik oyunlara əsasən oğ-
lanları cəlb edirlər. Belə bir təqdirdə qızlar
yalnız tamaşaçıya çevrilmiş olurlar. Ayrı-ayrı
elm sahələrinə uyğun təşkil edilən didaktik
oyunlarla yanaşı, etnopedaqogikaya dair təşkil
edilən didaktik oyunlarda da qızların fəallaş-
dırılmasına, onların rol bölgüsünə cəlb edil-
məsinə, ifaçılar kimi seçilmələrinə, aktyorluq
məharəti göstərmələrinə, musiqi alətlərində
ifa etmələrinə, rəqs elementləri təqdim etmə-
lərinə, xorla oxumalarına, muğam nümunələrinə
münasibət bildirmələrinə didaktik oyunları
təşkil edən ibtidai sinif müəllimləri şərait ya-
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ratmalıdırlar. 
Həmyaşıd yoldaşları ilə (istər oğlanların

qızlar ilə, istər əksinə) ünsiyyətin yaranması
və onun tədricən inkişaf etməsi onların emo-
sional həyatında xüsusi yer tutur. Əlbəttə, bu
heç də təsadüfi deyil. Bu nüansları yaradan,
tənzimləyən və formalaşdıran bədii yaradıcılıq
münasibətləridir. Bu münasibətlər konkret
mühitin məhsuludur. Doğrudur, belə münasi-
bətlər bədii yaradıcılıq mühitindən qeyri bir
mühitdə də yarana bilər. Lakin yaransa da,
bir o qədər də emosional gücə malik ola
bilməz. Bədii yaradıcılıq mühitində şagirdlər
özlərinə yaxın dost, sirdaş və həmfikir tapmış
olurlar. Bu ünsiyyət münasibətləri təkcə mək-
təbin hüdudları ilə məhdudlaşmır. Bəzi hallarda
bədii yaradıcılıq məşğələlərində qazanılan
bilik, bacarıq, vərdiş, maraq və qabiliyyətlər
bu münasibətlərin dairəsini genişləndirərək
onu yeniyetmənin həyatı üçün zəruri olan ən
yüksək zirvəyə qaldırır [6, s.530]. 

Məsələn, “Bibiheybət” əfsanəsi ilə bağlı
hazırlanacaq  didaktik oyunun sujetində uşaqları
“Bibiheybət” əfsanəsi ilə tanış edərkən bu
anlayışın etimoloji mənasını da aydınlaşdırmaq
üçün şərait yaranmış olur. İkinci bir tərəfdən
bu didaktik oyuna cəlb olunan qızların bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması
üçün görülən işlər onların şəxsiyyətyönümlü
inkişafını təmin etmiş olur. Didaktik oyunu
hazırlamaq üçün tapşırıq verən ibtidai sinif
müəllimi öncə “Bibiheybət” əfsanəsi ilə uşaqları
tanış edərkən göstərir ki, deyildiyinə görə,
İrandan iki qız Heybət adlı bir adamın gəmisi
ilə Şıx kəndinə gəlir. Heybət bu qızlara "bibi"
deyərmiş. Az sonra Heybətin gəmisi ilə İrandan
bibilərin yanına qırx qız da gəlir. Bu qızlara
hamı hörmət edir, onları ziyarətə gəlirlərmiş. 

Bir müddət keçir, qızların hamısı ölür. Hey-
bət bunların qəbirlərinin üstündə günbəz
tikdirir. 

Heybət öləndə də qızların qəbirlərinin ya-
nında dəfn edilir. Beləliklə, bura Bibiheybət
adlanır [1, s.483]. Həmin didaktik oyunu təşkil
edərkən Bibiheybət personajını ifa edən oğlanın
sağ və sol tərəfində 4 qızın yer alması daha
məqsədəuyğundur. Qızların hər biri əllərində
beş qızın simvolik şəkildə çəkilmiş, yəni rəsm
edilmiş şəklini tutmaları və həmin şəkillərdə

əks olunan qızların müxtəlif rənglərdə paltar
geyinmələri təsvir olunarsa, şagirdlər daha
zəngin estetik-bədii zövqə yiyələnmiş olarlar.
Çünki bu prosesdə ağ, qırmızı, sarı, yaşıl,
göy, qara, səndəl (qəhvəyi – Nizami Gəncəvi
“Yeddi gözəl” əsərində qəhvəyi rəngi səndəl
rəngi kimi təqdim edir. – Ş.S.) rənglərinin
müxtəlif çalarları ilə şagirdlər tanış olurlar.
Bu prosesdə müəllimin rənglərin çalarları ilə
bağlı şagirdlərə məlumat verməsi çox faydalıdır.
Məsələn, İtaliyanın Vatikan muzeyində nümayiş
etdirilən portretlər içərisində Leonardo Do
Vinçinin rəsm əsərlərinə tamaşaçılar daha
böyük maraq göstərirlər. Çünki onun rəsm
əsərlərində işlənən rəng çalarları daha çox
üstünlük təşkil edir. Leonardo Do Vinçi təkcə
qara rəngin 64 çalarından istifadə etmişdir. O
çalarların içərisində qara, qaramtıl, qarayanız,
qarabuğdayı, qarayönlü, böyük qaraünlü, orta
qaraünlü, ortaya yaxın qaraünlü, ortdan kiçik
qaraünlü, kiçik qaraünlü, lap kiçik qaraünlü,
mikroqaraünlü, makroqaraünlü, qapqara, zil
qara və s. bu kimi digər çalarlardan istifadə
edən böyük rəssam dünya rəssamlıq tarixində
özünəməxsus iz qoymuşdur. Didaktik oyunlar
prosesində məsələnin bu tərəfini işıqlandırmaq
məqsədi ilə şagirdlərdə müfəssəl informasiyalar
yaratmaq olar. Bu informasiyalar onların tə-
xəyyül tərzini inkişaf etdirmiş olur. Əslində,
Azərbaycan ədəbiyyatında da təsviri incəsənətin
Şərqdə nəşvinüma tapması ilə bağlı maraqlı
faktları da didaktik oyunlara gətirmək olar.
Məsələn, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin hər
birinə dair didaktik oyunlar təşkil etmək olar.
Onların içərisində “Yeddi gözəl” poemasını
ssenariləşdirərkən qeyd etdiyimiz 7 rəng haq-
qında, rəng çalarları barədə şagirdləri məlu-
matlandırmaq faydalı olar. 

Didaktik oyunların təşkilində etnopedaqoji
materiallardan istifadə edən zamanı milli-mə-
nəvi dəyərlərimizdən olan “Dədə-Qorqud”
dastanlarımızdan və eləcə də, Azərbaycanın
igid, qəhrəman övladlarına dair mövcud mil-
li-mənəvi dəyərlərdən istifadə etmək çox fay-
dalıdır. Məsələn, Şah İsmayıl Xətaiyə və onun
övladlarına dair rəvayətlər çoxdur. Onlardan
kiçikyaşlı məktəblilərin yaş xüsusiyyətlərinə
uyğun olanlarından seçib didaktik oyun şəklinə
salmaq olar. Məsələn, Şah İsmayılın ləqəbi

Şəhla Süleymanova

Didaktik oyunların təşkili zamanı 

etnopedaqoji nümunələrdən istifadənin əhəmiyyəti



48

ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər vardır. Onlardan
biri Hürrün qəbrinin açılması ilə bağlı olan
rəvayətdir. Hansı ki, bu rəvayət islam dəyər-
lərinə, bir çox hallarda mövhumata yaxın ol-
duğu üçün həmin rəvayətin təbliği ilə din xa-
dimləri daha  çox məşğul olmuşlar. Guya VII
əsrdə həlak olan ərəb sərkərdələrindən biri
Hürrün qəbrini açan Şah  Xətai onun başında
qızıl çalma görmüş, al-qana bulaşan həmin
çalmaya ehtiramla yanaşmış və öz dövlətini
Qızılbaşlar dövləti adlandırmışdır. Qəbri açdığı
üçün xəta etdiyini də dilə gətirmişdir. Lakin
başqa bir rəvayət daha məqsədəuyğun olduğu
üçün belə rəvayətə uyğun didaktik oyunun
təşkilinə ehtiyac duyulur. Həmin rəvayətdə
göstərilir ki, Şah İsmayılın özü kimi çox cən-
gavər bir qadın dostu var imiş. Adı Bəyim
olan bu sədaqətli qadın ona  ən etibarlı arxadaş,
ən sədaqətli dost imiş. O, Şah İsmayılın ke-
çirdiyi döyüşlərdə dövlət başçısı olan cəsur
sərkərdə Şah İsmayılla çiyin-çiyinə vuruşur,
düşməni vahiməyə salırmış. 

Bir dəfə Bəyim xanım Naxçıvanın Şərur
düzündə döyüşərkən mühasirəyə alınır. O,
döyüşçülərdən, yoldaşlarından aralı düşür.
Təkbaşına döyüşdə misilsiz igidlik göstərir.
Lakin nə qədər çalışırsa, mühasirədən çıxa
bilmir. Bir neçə yerindən ağır yaralanır. Bundan
sonra düşmən onu əsir alır. 

Bəyim xanımın əsir düşməsi xəbəri Şah
İsmayıla gec çatır. O, vaxtında yağının üstünü
kəsdirə bilmədiyinə təəssüflənir. Ömründə ilk
dəfə düşmənə fürsət verdiyi üçün özünü gü-
nahkar sayır. Qəmli-qəmli düşmən gedən yol-
lara baxır, özünü məzəmmət edərək deyir:

- Nə böyük xata elədim, Bəyim düşmən
əlinə keçdi!

El-oba böyük şahın kədərinə şərik olur.
Ona təskinlik verir. Şah igid xalqına, mərd
döyüşçülərinə, özünün şücaətinə arxalanır.
Düşməndən amansız intiqam almaq üçün and
içir. 

Rəvayətə görə, o vaxtdan Şah İsmayıl el
arasında Xətai adlanır [1, s.514]. Bu rəvayəti
didaktik oyun şəklində həm III sinif, həm də
IV sinif şagirdləri üçün qurmaq olar. Bu şərtlə
ki, hökmdar personajını və onun sədaqətli
sərkərdəsi Bəyim xanım kimi döyüşçü obrazını
yaratmaq üçün istedadlı şagirdlər seçilsin,

mütəmadi məşqlər keçirilsin və həmin dövrün
geyimlərini, əşyalarını, hərbi sursatlarını xa-
tırladan didaktik vasitələrdən istifadə olunsun.
Şah İsmayılın dövründəki döyüş və geyim
əşyaları milli-mənəvi dəyərlərimiz kimi də-
yərləndirildiyi üçün onların hazırlanmasına
məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Bu oyunlarda
istifadə olunan musiqi nümunələri də düzgün
seçilməlidir. Belə ki, belə oyunların gedişində,
“Qalx ayağa, Azərbaycan” sözləri (söz: Ə.Ağa-
yev, mus: O.Rəcəbov) “Vətənimin əsgəri”
(sözləri: T.Teymurlu, mus: O.Rəcəbov), “Vətən”
(sözləri Qabil, mus: E.Dadaşova), “Sülh nəğ-
məsi” (sözləri R.Rafiqoğlu, mus: E.Dadaşova),
“Vətən” (söz: A.Şaiq, mus: C.Cahangirov)
kimi mahnılardan “Cəngi”, “Qaytağı”, “Lirik
rəqs” kimi xalq rəqslərindən istifadə etmək
tövsiyə olunur. Belə didaktik oyunların təşkili
isə kiçikyaşlı məktəblilərin Azərbaycan döv-
lətçiliyinin tarixi məqamları ilə tanış etməklə
yanaşı, onlarda mərdlik, mübarizlik, döyüş-
kənlik, qoçaqlıq, igidlik, qəhrəmanlıq, məğ-
lubedilməzlik, düşmənlə barışmazlıq, torpağı
yad nəzərlərdən qorumaq kimi keyfiyyətləri
inkişaf etdirir. Didaktik oyun zamanı qadın
döyüşçünün örnək xarakterli keyfiyyətlərinin
nümayiş etdirilməsi kiçik məktəbyaşlı qızları
oğlanlarla bərabər vətən və torpaq uğrunda
vuruşmağa bir növ hazırlamış olur. 

Bu cür didaktik oyunları həm də dərsdən-
kənar tədbirlərdə təşkil etmək olar. Dərsdən-
kənar tədbirlərdə milli-mənəvi dəyərlərə dair
didaktik oyunların hazırlanması əgər bir tə-
rəfdən şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlərimizə
olan sevgi hissini artırırsa, digər tərəfdən mil-
li-mənəvi dəyərlərə dair səsləndirilən xalq
nəğmələri, bayatılar,atalar sözləri, mahnılar,
melodiyalar, muğam parçaları, şeirlər, aşıq
yaradıcılığı nümunələri, duluşçuluq, xalçaçılıq,
misgərlik və digər peşə sahələrinə dair nəsr
nümunələri, yazılı materiallar şagirdlərdə bədii
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkara çıxarılma-
sına və inkişaf etdirilməsinə və formalaşdırıl-
masına kömək etmiş olur.

Ümumiyyətlə desək, didaktik oyunların
təşkili zamanı etnopedaqoji nümunələrdən is-
tifadə etməklə şagirdlərdə bir sıra müsbət
keyfiyyətlərin aşkara çıxarılmasına, inkişaf
etdirilməsinə və formalaşdırılmasına nail olmaq
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mümkündür. Həmçinin onlarda yaradıcılığı,
yaratmağa sevgi formalaşdırma və bunu düzgün
ssenariləşdirilmiş didaktik oyunlar vasitəsilə
etmək daha məqsədəuyğun olar. 
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Annotasiya. Məqələdə viktorina, müsahibələr və müsabiqələr prosesində
xalq yaradıcılığı üzrə nəzəri biliklərin verilməsinin şagirdlərin rəsmetmə qabi-
liyyətinə təsirindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki, bütün sahələrdə olduğu kimi,
təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığı nümunələri haqqında da
müvafiq elmi-tədris vasitələri ilə tanış olmadan, bu sahədə mükəmməl, ətraflı
biliyə malik olmaq mümkün deyil. Buna görə də təsviri incəsənət müəllimləri,
habelə sinifdənxaric vaxtlarda dərnək, studiya məşğələlərini aparan mütəxəssislər
xalq yaradıcılığının müxtəlif növ və janrları haqqında ətraflı məlumat verməyə,
əyani-illüstrativ vasitələrlə əlaqələndirməyə səy göstərməlidirlər. Məqalədə şa-
girdlərin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkşafina təsir edən viktorina, müsahibələr
və müsabiqələrin elmi-pedaqoji və metodiki cəhətdən düzgün təşkili məsələləri
üzrə ədəbiyyatın təhlili araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Tədqiqatın
nəticələrinə uyğun olaraq, bir sıra təklif və tövsiyələr verilir.

The influence of quizzes, interviews and contests
in folk art on the development of students'
creative abilities
Abstract. The article discusses the impact of imparting theoretical
knowledge on folk art in the process of quizzes, interviews and
competitions on students' ability to draw. According to the author,
it should not be forgotten that, as in all fields, it is impossible to
have a perfect, detailed knowledge in this field without getting ac-
quainted with the relevant scientific and educational tools on the
examples of Azerbaijani folk art in fine arts. Therefore, teachers
of fine arts, as well as specialists who conduct club and studio
classes outside the classroom, should try to provide detailed infor-
mation about different types and genres of folk art, to connect
them with visual-illustrative means.

Влияние проведения викторин, собеседования и
конкурсов по народному творчеству на развитие
творческих способностей учащихся

Aннотация. В статье освещаются вопросы влияния передачи теорети-
ческих знаний о народном творчестве в процессе викторин, собеседования
и конкурсов на творческую способность учащихся. Отмечается, что, как и
во всех областях, невозможно получить совершенные, подробные знания
в этой области, не ознакомившись с соответствующими научно-учебными
пособиями об образцах азербайджанского народного творчества по изоб-
разительному искусству. Поэтому учителям изобразительного искусства,
а также специалистам, проводящим кружковые, студийные занятия во
внеурочное время, следует стремиться к тому, чтобы они подробно рас-
сказывали о различных видах и жанрах народного творчества, соотносили
их с наглядно-иллюстративными средствами. Особое внимание в статье
уделяется анализу литературы по вопросам научно-педагогической и ме-
тодической правильной организации викторин, интервью и конкурсов,
влияющих на развитие творческих способностей учащихся. В соответствии
с результатами исследования дается ряд предложений и рекомендаций.
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Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan
bədii-estetik silsilə fənlər sırasında təsviri in-
cəsənət xüsusi yer tutur. V-IX sinfin şagirdləri
bu fənnə böyük maraq göstərirlər. Həm nəzəri
biliyə, həm də təcrübi qabiliyyətə yiyələnmək
istəyirlər. Ancaq aşağı siniflərdə olduğu kimi
V-IX siniflərdə də bu fənnin həftədə bir saat
hesabı ilə tədrisi şagirdlərin maraq və mənəvi
ehtiyaclarını ödəmək imkanını məhdudlaşdırır.
Bəs nə etmək, təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan
xalq yaradıcılığı nümunələrinin bədii-estetik
mahiyyətini şagirdlərə çatdırmaq üçün müasir
tələblərlə səsləşən hansı iş tərzlərinə istinad
etmək lazımdır? Bu suala müxtəsər  şəkildə
cavab vermək olar:

- Ənənə və müasirliyin vəhdətdə təmin
edilməsi yolu ilə. Məlumdur ki, hələ keçən
əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ümumtəhsil
məktəbləri şagirdlərinin bədii marağını, bədii
qabiliyyətlərini nümayiş etdirmək məqsədilə
olimpiada və festivallar, incəsənət həftələri
təşkil olunurdu. Radio-televiziya verilişlərində,
qəzet-jurnal səhifələrində həmin tədbirlər geniş
şəkildə işıqlandırılırdı. Müxtəlif yaş qruplarına
malik olan məktəbliləri əhatə edən viktorinalar,
müsabiqələr keçirilirdi. Mətbuat səhifələrində
reallığı əks etdirən məqalələr nəzərə çatdırılırdı.
Bununla belə, etiraf edək ki, illərin sınağından
çıxan maraqlı iş formaları tədricən unudulur.
Halbuki, ənənə və müasirlik həmişə vəhdətdə
götürülməlidir. Deməli, vaxtilə incəsənətin
müxtəlif sahələrini, o cümlədən təsviri incə-
sənəti əhatə edən viktorinaların keçirilməsi
şagirdlərdə çox böyük maraq doğuran iş for-
malarından sayılmalıdır. Heç şübhəsiz, bu
prosesdə təsviri incəsənət üzrə xalq yaradıcılığı
nümunələrinə lazımi yer  verilməli, eyni za-
manda tədris proqramının – kurikulumun tə-
ləbləri də əsas götürülməlidir [5].

Viktorina sualları elə tərtib olunmalıdır ki,
şagirdlər V-IX siniflərdə öyrədilməsi lazım
gələn xalq yaradıcılığının müxtəlif növləri
haqqında daha ətraflı  biliyə yiyələnməyə səy
göstərsinlər. Dərsliklərdən əlavə mənbələrlə
tanış olsunlar. Xalq yaradıcılığının dekorativ-
tətbiqi sənət nümunələrinin başlıca sahələri,
növləri haqqında zəruri biliyə, anlayışlar sis-
teminə yiyələnsinlər. Məhz bu cəhəti nəzərə
alaraq viktorina suallarını aşağıdakı şəkildə

tərtib edib sınaqdan keçiririk:
1. Təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq

yaradıcılığı nümunələri haqqında nə bilirsiniz?
2. Azərbaycan xalq yaradıcılığının deko-

rativ-tətbiqi sənət nümunələri hansılardır?
3. Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənətinin

hansı növləri daha geniş yayılmışdır?
4. Nə üçün bədii tikmə sənətinə daha çox

maraq göstərilir?
5. Xalça və xalça məmulatlarının daha

geniş yayılmasını nə ilə izah edərdiniz?
6. Azərbaycan Xalça Muzeyi haqqında nə

bilirsiniz?
7. Azərbaycan xalçaları dünyanın hansı

məşhur müzeylərində nümayiş etdirilir?
8. Dekorativ-tətbiqi sənətin mühüm növ-

lərindən olan milli geyimlərə nə üçün daha
çox maraq göstərilir?

Göründüyü kimi, viktorina üçün tərtib et-
diyimiz həmin suallar şagirdlərin təsviri sənət
üzrə Azərbaycan xalq yaradıcılığı haqqında
təsəvvürlərini, bilik səviyyələrini müəyyən-
ləşdirməyə əsas verir.

V-IX siniflərdə oxuyan 210 nəfər şagirdi
əhatə edən sorğuya alınan cavablar göstərdi
ki, vəziyyət qane edici deyil. Cavablarda xalq
yaradıcılığının dekorativ-tətbiqi sənət növləri
haqqında ümumi sözlər daha çox nəzərə çarpır.
Ayrı-ayrı növlər üzrə konkret nümunələrinin
göstərilməməsi də təəssüf doğurur. Heç şüb-
həsiz mövcud vəziyyət bir sıra obyektiv və
subyektiv səbəblərlə əlaqədardır. Onları aşa-
ğıdakı şəkildə ümumiləşdirmək daha məqsə-
dəmüvafiqdir.

Obyektiv səbəblərə təsviri incəsənət üzrə
Azərbaycan xalq yaradıcılığının dekorativ-
tətbiqi sənət nümunələri haqqında şagirdlərin
özünütəhsili, dərsdən sonra oxumaları üçün
zəruri olan kitabların, əyani-illüstrativ əsaslarda
tərtibi üzrə albom və bukletlərin, qısametrajlı
tədris filmlərinin, disklərin hazırlanıb ünvanlara
çatdırılmaması və s. daxildir.

Subyektiv səbəblərə isə şagirdlərin özlərinin
bu sahədə lazımi təşəbbüs göstərməməli, problem
dairəsində əlavə mənbələrdən, lüğət-məlumat
kitablarından istifadə etməmələri aiddir.

Unutmaq olmaz ki, bütün sahələrdə olduğu
kimi, təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq
yaradıcılığı nümunələri haqqında da müvafiq
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elmi-tədris vasitələri ilə tanış olmadan, bu sa-
hədə mükəmməl, ətraflı biliyə malik olmaq
mümkün deyil. Buna görə də təsviri incəsənət
müəllimləri, habelə sinifdənxaric vaxtlarda
dərnək, studiya məşğələlərini aparan mütə-
xəssislər xalq yaradıcılığının müxtəlif növ və
janrları haqqında ətraflı məlumat verməyə,
əyani-illüstrativ vasitələrlə əlaqələndirməyə
səy göstərməlidirlər.

Şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq lazımdır ki,
ayrı-ayrı xalq sənətkarları dekorativ sənətin
mahiyyətini, xarakterini nəzərə alaraq həyat
və məişətimizi daha da gözəlləşdirməyə səy
göstərmişlər. Müxtəlif əşyaların və məmulat-
ların bəzəklə - naxış və ornamentlərlə həyat
və məişətimizdə geniş yer tutmasına çalışmışlar.
Hələ qədim zamanlarda gildən hazırlanan
saxsı qablar, rəngarəng naxış və ornamentlərlə
bəzədilən zinət əşyaları, xalçalar, xalça mə-
mulatları zövq oxşayır. Belə bir cəhət də
xüsusi maraq doğurur ki, latın mənşəlli dekor
sözü  eyni zamanda qəşənglik, gözəllik de-
məkdir. Buna görə də xalq arasında, təhsil
müəssisələrində, mədəni-maarif ocaqlarında
bu sənətə böyük maraq göstərilir. Müxtəlif
məzmunlu əl işlərində bədiilik daha parlaq
şəkildə nəzərə çatdırılır.

Təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq ya-
radıcılığı ilə bağlı göstərilən cəhətlər, müxtəlif
formalar, iş tərzləri ilə şagirdlərə çatdırılmalıdır.
Müşahidələr, sınaq təcrübələri göstərir ki, xalq
yaradıcılığının qədim nümunələri, ayrı-ayrı
növ və janrları haqqında müsahibələrin apa-
rılması şagirdlər tərəfindən daha maraqla qar-
şılanır. Bu baxımdan xalq sənətinin yaranma
tarixi haqqında verilən məlumatların da mü-
sahibə yolu ilə  şagirdlərə çatdırılması daha
maraqlı və səmərəli olur. Buna görə də müsahibə
prosesində şagirdlərə verilən məlumatlar elmilik
və tarixilik prinsipinə əsaslanmalıdır [3].

Müsahibə prosesində həm müəllimlər, həm
də şagirdlər təsviri incəsənət üzrə xalq yara-
dıcılığı nümunələrinin qədim və zəngin tarixə
malik olduğunu deyirlərsə, ayrı-ayrı faktlar
daha konkret və inandırıcı şəkildə nəzərə çat-
dırılmalıdır.

Tarixi mənbələr göstərir ki, arxeoloji təd-
qiqatlar zamanı qədim yaşayış məskənlərindən
olan Laçın bölgəsində tapılan və eramızın bi-

rinci əsrinə aid olan, insan sifətinə bürünc
çıraq, habelə Göyçayın yaxınlığındakı ərazidən
götürülən və üzərində döyüş səhnələri təsvir
edilən gümüş qab, üstü nəbati naxışlarla bə-
zədilmiş iri qazan qədimliyi göstərməklə,
sənət bilicilərinin böyük marağına səbəb olmuş,
sənətin bədii xüsusiyyətləri yüksək qiymət-
ləndirilmişdir.

V-IX sinif şagirdləri ilə aparılan söhbətlərdə,
müsahibə prosesində təsviri incəsənət üzrə xalq
yaradıcılığının qədimliyini göstərən digər misallar,
faktik nümunələr göstərmək də yerinə düşər.
Bu prosesdə qədim yaşayış məskənlərindən
olan Mingəçevirdə, Gəncədə, Bakının möcüzəli
İçəri şəhərində aparılan qazıntılar zamanı əldə
edilən sənət nümunələri haqqında söhbət açmaq
da məqsədəmüvafiq sayılmalıdır.

Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən du-
lusçuluq sənəti nümunələri – kuzələr, güldanlar,
küplər, sərniclər naxış və ornamentləri ilə sə-
nətin qədimliyini bir daha nəzərə çatdırır.

Xalqımızın həyat və məişətində mühüm
yer tutan zərgərlik nümunələrində - sırğa, qol-
bağ, qadın və kişi kəmərlərindəki naxışlar,
bəzək əlvanlığı bu sahədə çalışan sənətkarların
zövqlülük səviyyəsini göstərir.

Şagirdlərlə apardığımız müsahibə prosesində
bir daha yəqin etdik ki, xalq yaradıcılığının
əsas sahələrindən olan dekorativ-tətbiqi sənətin
geniş yayılan nümunələrindən sayılan bədii
tikmələrə, xalça və xalça məmulatlarına daha
çox maraq göstərirlər. Buna görə də müsahibə
prosesində xalq sənətinin geniş yayılan həmin
növləri haqqında şagirdlərə daha ətraflı məlumat
verilməlidir. Onlara  çatdırmaq lazımdır ki,
bədii tikmə sənəti hələ qədim dövrlərdən xalq
arasında geniş yayılmışdır. Bu sənətin ayrı-
ayrı növləri ilə qızlar, qadınlar müntəzəm
məşğul olmuş, zövq oxşayan sənət inciləri
yaratmışlar.

Saya və rəngli saplarla bəzədilən məişət
əşyaları – dəsmal və süfrələr, həmçinin müxtəlif
xarakterli geyimlər indi də dəbdədir.

Müsahibə prosesində bədii tikmə sənəti
nümunələri haqqında şagirdlərə məlumat ve-
rərkən bədii tikmələrin geniş tətbiq edildiyi
sahələr üzərində də dayanmaq lazımdır. Bədii
tikmələrin əsas mahiyyəti, başlıca istiqamətləri
haqqında şagirdlərə nəzəri məlumat verərkən
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maraq doğuran fakt və hadisələrə istinad olun-
malıdır. 

Bədii tikmələrdən danışarkən mövzu, təsvir
obyektlərinin rəngarəngliyi də xarakterik nü-
munələrlə əyani şəkildə göstərilməlidir. Bu
istiqamətdə müsahibə prosesində görkəmli
sənətşünas alim Gülsüm Əliyevanın “Azər-
baycanın bədii parça və tikmələri” kitabında
diqqətə çatdırdığı bir sıra dəyərli fikirlər üzə-
rində dayanmaq da yerinə düşər. O yazır ki,
qızlarımız və gəlinlərimiz asudə vaxtlarında
müvafiq əşyalara tikmə və naxış salmaq üsulu
ilə bir sıra həyat və məişət  əşyaları yaradırdılar.
Bu işlərdən hədsiz zövq alırdılar. Maraqlı cə-
hətlərdən biri də o idi ki, onlar bu işlə məşğul
olarkən pəsdən. Maraqlı bir ahənglə bayatı,
ağı, gözəlləmə oxuya-oxuya uzun payız və
qış gecələrində, zəif çıraq işığında xalça, həsir,
keçə üstündə oturub dizləri üstə yarı-ayrı
məişət əşyalarına naxış salırdılar. Həmin əl
işləri mövzu, təsvir obyektləri ilə müxtəlif
qəbildən olan insanlarda bədii-estetik  hisslər
oyadırdı [7, s.85].

Müvafiq nümunələr, araşdırmalar göstərir
ki, qadınlarımızın, qızlarımızın çox böyük hə-
vəslə yaratdıqları əl işləri bədiiliyi, simmetriya
bitkinliyi, naxış əlvanlığı ilə diqqəti cəlb edir,
zövq oxşayırdı. Bu sənət nümunələri əsrlər-

dən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə keçərək indi
də çox böyük maraqla qarşılanır, zövq oxşayır.

Təsviri incəsənət üzrə Azərbaycan xalq ya-
radıcılığı nümunələri müsabibələrin təşkili
problem dairəsində şagirdlərin biliklərini ar-
tırmaqla dəyərli  iş formalarından sayılır. Bu-
nunla belə, şagirdlərin nəzəri biliklərini artır-
maqda və rəsmetmə fəaliyyətini inkişaf etdir-
məkdə də mühüm rol oynayır.
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Annotasiya. Məqalədə həyatını xalq maarifinin inkişafı və
tərəqqisinə həsr etmiş Rəşid bəy Əfəndiyevin pedaqoji fəaliyyəti
araşdırılır. Qeyd olunur ki, onun çoxcəhətli və əhəmiyyətli pedaqoji
fəaliyyəti yazdığı dərsliklərlə zinətlənmişdir. Dərsliklərində bədii
ədəbiyyata və ana dilinin gözəlliyi və zənginliyinə diqqət yetirən
Rəşid bəy Əfəndiyevin ədəbi-bədii irsi onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti
ilə sıx vəhdət təşkil etdiyi vurğulanır. Pedaqoji əsərlərinin çoxu
gənclərdə vətənpərvərlik hissi tərbiyə edir. Onun pedaqoji
görüşlərinin öyrənilməsi ümumi Azərbaycan pedaqoji fikir tarixinin
zənginləşməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir.

Some notes about Rashid bey Efendiyev's pe-
dagogical views
Abstract. The article examines the pedagogical activity of Rashid
bey Efendiyev, who dedicated his life to the development and
progress of public education. It is noted that his multifaceted and
important pedagogical activity is adorned with textbooks. In his
textbooks, Rashid bey Efendiyev, who pays attention to fiction
and the beauty and richness of the native language, emphasizes
that his literary and artistic heritage is closely integrated with his
scientific and pedagogical activities. Many of his pedagogical
works instill a sense of patriotism in young people. The study of
his pedagogical meetings is very important in terms of enriching
the history of pedagogical thought in Azerbaijan in general.

Некоторые заметки к педагогическим взглядам
Рашид бека Эфендиевa

Aннотация. В статье исследуется педагогическая деятельность
Рашид бeкa Эфендиева, посвятившего свою жизнь развитию
и прогрессу народного образования. В ней констатируется,
что его многогранная и важная педагогическая деятельность
украшена учебниками. В его учебниках, тесно связаных с его
научной и педагогической деятельностью, отражается лите-
ратурное и художественное наследие Рашид бека Эфендиева,
уделяющего внимание художественной литературе, красоте и
богатству родного языка, Многие его педагогические труды
прививают молодым людям чувство патриотизма. Изучение
его педагогических взглядов очень важно с точки зрения обо-
гащения истории педагогической мысли Азербайджана в
целом.
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XX əsr Azərbaycan maarifinin görkəmli
nümayəndələrindən biri də Rəşid bəy Əfən-
diyevdir. O, Azərbaycanda K.D.Uşinskinin
pedaqoji məktəbinin davamçısı kimi tanın-
mışdır. M.F.Axundov ədəbi məktəbinin ənə-
nələri ilə yetişmiş Rəşid bəy Əfəndiyev şair,
dramaturq, tərcüməçi, publisist və etnoqraf
olaraq qalmamış, eyni zamanda, görkəmli
müəllim, Azərbaycan maarifinin istedadlı nü-
mayəndələrindən olmuşdur. Həyatını xalq
maarifinin inkişafı və tərəqqisinə həsr etmiş
Rəşid bəy Əfəndiyev bədii yaradıcılığında
belə yazıçı – tərbiyəçi olmuşdur. 

Rəşid bəy Əfəndiyevin çoxcəhətli və əhə-
miyyətli pedaqoji fəaliyyəti, yazdığı dərsliklərlə
zinətlənmişdir. Dərsliklərində bədii ədəbiyyata
və ana dilinin gözəlliyi və zənginliyinə diqqət
yetirən Rəşid bəy Əfəndiyevin ədəbi-bədii
irsi onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə sıx vəhdət
təşkil edir. Ədibin bədii əsərləri onun maarif,
təlim və tərbiyə haqqında  fikir və görüşlərini
bir növ qüvvətləndirir, təsbit edir.

Pedaqoji irsi çox zəngin olan Rəşid bəy
Əfəndiyevin elmi-pedaqoji fəaliyyətinin iki
cəhətdən aktuallıq kəsb etdiyini göstərmək
olar. Birincisi Rəşid bəy Əfəndiyev doğma
xalqının maariflənməsi üçün çox faydalı iş
görmüş şəxsiyyətdir. Buna görə də onun çox-
cəhətli elmi-pedaqoji fəaliyyəti ciddi tədqi-
qatlara layiqdir. İkincisi, onun pedaqoji gö-
rüşlərinin öyrənilməsi ümumi Azərbaycan pe-
daqoji fikir tarixinin zənginləşməsi baxımından
çox qiymətlidir.

Tərəqqipərvər maarif xadimləri tərbiyənin
məqsədini mübariz, qorxmaz, cəsur, öz hüqu-
qunu anlayan, savadlı vətənpərvər yetişdir-
məkdə görürdülər. Onlar təlimdə olduğu kimi,
tərbiyə işlərində də öz məqsədlərinə nail
olmağa çalışırdılar.

1905-ci il inqilabından sonra Azərbaycanda
pedaqoji hərəkat daha da genişləndi. Maarifçi
demokratik ideyalı ziyalılardan ibarət ən gör-
kəmli bir dəstə, o cümlədən Rəşid bəy Əfən-
diyevi də xalqın maarifləndirilməsi, yeni tipli,
ana dili məktəblərinin açilması, təlim-tərbiyə
işinin mütərəqqi əsasla qurulmasına mənəvi
inkişafda başlıca amil hesab edirdilər. Maa-
rifçilər qabaqcıl dünya və rus ictimai-pedaqoji
fikrindən istifadə edərək təlim-təhsil işinin

dünyəviliyini, təmiz ana dilində inkişaf etdi-
rilməsini irəli sürürdülər.

Rəşid bəy Əfəndiyev də öz dövrünün maa-
rifçisi kimi təlim-tərbiyə işlərində mühüm
işlər görmüşdür.

Rəşid bər Əfəndiyev 1896-1899-cu illərdə
Tiflis Aleksandroviski Müəllimlər İnstitutunda
qiyabi oxuyaraq, I, II və III  kursların imtahanını
verir. Azərbaycan məktəbləri üçün ana dilində
qiraət  kitabını tərtib edir, həm də “Uşaq bağ-
cası” kitabını təkmilləşdirib çapa hazırlayır. 

Rəşid bəy Əfəndiyevin pedaqoji görüşlərini
təbliğ etmək üçün “Uşaq bağcası” kitabında
olduğu kimi, bu kitabda da rus və Şərq klas-
siklərinin bəzi əsərlərinin tərcüməsi ilə bərabər,
müsəlman məişətində olan nöqsanları göstərən
təmsil, hekayə, nağıl və rəvayətlərini, bir sıra
lirik şeirlərini daxil etmişdir. Bu əsərlərin ide-
yasını aydınlaşdırmaq, tərbiyəvi təsirini qüv-
vətləndirmək üçün o, bu kitablardan  bütün
məktəblərdə istifadə olunmasına çalışırdı. 

Hələ Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariya-
sında oxuduğu vaxtdan ictimai, pedaqoji və
ədəbi fəaliyyətə başlayan Rəşid bəy Əfəndiyev
sonralar təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Qaf-
qaz miqyasında da tanınmışdır. Həmin dövr
onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti üçün məhsuldar
dövr olmuşdur.

Rəşid bəy Əfəndiyevin elmi-pedaqoji fəa-
liyyətində və dünya görüşündə ziddiyyətli və
məhdud cəhətlər də var idi. Lakin bu cəhətlər
onun əvvəldən axıra qədər tərəqqipərvər şəx-
siyyət kimi fəaliyyətində kölgə sala bilməmişdir.
Xalqımız, dövlətimiz onun elmi-pedaqoji və
bədii irsini, əməli fəaliyyəti həmişə yüksək
qiymətləndirmişdir. 

Rəşid bəy Əfəndiyev özünün pedaqoji gö-
rüşlərini təbliğ etmək məqsədilə “Uşaq bağ-
çası”, “Basiratül ətfal”adlı dərs kitabları üçün
yazdığı, İ.A.Krılov, L.H.Tolstoy və K.D.Uşins-
kidən iqtibas etdiyi, bu və ya başqa müəllif-
lərdən kitaba saldığı təmsil, rəvayət, nağıl və
kiçik hekayələr uşaqların tərbiyə edilməsində
mühüm rol oynamışdır. 

Rəşid bəy Əfəndiyev əsərlər vasitəsilə cə-
halət, nadanlıq və savadsızlığı tənqid etmiş,
xalqının balalarının oxuması üçün yeni mək-
təblər açılması məsələsini irəli sürmüş, uşaq-
larda, habelə onların valideynlərində məktəbə,
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elmə marağı  artırmışdır. Bu əsərlərin bir ço-
xunda uşaqlara ağıllı, kamallı olmaq, elmi,
sənəti və zəhməti sevmək tərbiyəsi aşılamış,
səmimi yoldaşlıq, doğruçuluq, ədalətli olmaq
məsələləri geniş təbliğ edilmişdir. 

Rəşid bəy Əfəndiyev dərs kitablarına daxil
etdiyi bədii-pedaqoji parçalarda qadın  maarifi
məsələlərinin təbliğinə daha çox fikir vermişdir.
O, bu əsərlərində xalqa anladırdı ki, kişinin
möhkəm, səmimi ailə qura bilməsi, uşaqların
tərbiyəsi və elmli olması, qadınların ailə üzvləri
ilə səmimi və mədəni rəftar etməsi, gələcək
nəsilə düzgün tərbiyə verə bilməsi üçün qızların
oxuyub savadlanmasının böyük əhəmiyyəti
vardır. 

Rəşid bəy Əfəndiyev bir sıra rəvayət və
hekayələrində xalqa elmin əhəmiyyətini və
gücünü izah etmişdir. “Elm tükənməz xəzi-
nədir” hekayəsində elmin dünyada hər şeydən
qiymətli, güclü, qüvvətli və kəskin olduğunu
başa salmaq üçün deyir: “Elm tükənməz bir
xəzinədir”.

Rəşid bəy Əfəndiyev bir çox rəvayət, nağıl
və hekayələrdə uşaqların öz valideynlərinə
hörmət etdikləri kimi, yaşca böyüklərə, xüsusilə
qocalara da hörmət etməyə çalışmışdır. Müəllif
övladların ata-anaya hörmət etmələrinin gələcək
nəslin tərbiyəsində böyük rol oynadığını əks
etdirmək üçün Tolstoyun iqtibas etdiyi “Qoca
baba və nəvəsi” nağılını dərs kitabına salmaqla
ata-anasına hörmət etməyən, gələcəkdə öz
uşaqlarından hörmət görməyəcəyini gənclərə
anlatmağa çalışmışdır. 

Müəllif hekayənin təsirini artırmaq üçün
“Qocaya hörmət elə, sən də  qocalacaqsan”,
“Sən nə töksən, uşaq onu  yığacaq” kimi
atalar sözlərini hekayənin sonuna əlavə etmişdir. 

Rəşid bəy Əfəndiyev tənbəllərə olduğu
kimi, yalançılara da nifrət edirdi. O, bir sıra
bədii-pedaqoji əsərlərində yalançıları ifşa
edərək göstərirdi ki, yalançılıq insanı elə pis
vəziyyətə salır ki, belə adamlar doğru danışanda
da ona inanmırlar. Yalançıya heç kəs kömək
etmir, yalançılıq insan üçün fəlakət doğurur. 

Ədib nağıl və hekayələrində oğruları ən
bədbəxt insan, simasını itirmiş bir adam kimi
təsvir edərək oğurluğun üstünün mütləq açı-
lacağını, oğruların bütün insanların, hətta ailə
üzvlərinin nifrətini qazanacağını göstərməklə

gənclərdə onlara nifrət hissini qüvvətləndirirdi. 
Rəşid bəy Əfəndiyev bədii-pedaqoji əsər-

lərinin çoxunda səadət və xoşbəxtliyi namuslu
əməkdə və sənətdə olduğunu əks etdirmişdir.
O, belə hekayələrində göstərir ki, ömrünü is-
tirahətdə keçirib işləməyən adam sağlam
olmaz, vaxtsız məhv olar, xalq içərisində
hörmət qazana bilməz. Uzun müddət hörmətlə
yaşamaq və xalqa xeyir verib şöhrət qazanmaq,
yüksəlib parlamaq üçün müftə var sahibi
olmaq arzusu ilə yaşamaq yox, zəhməti sevmək,
bir peşənin sahibi olmaq və sənətə yiyələnmək
lazımdır. Sənət sahibi olan adamların zəhməti
çox qiymətlidir. Çünki bu zəhmət həmişə  bar
verir, abidə qurur və yadigar qoyur. Namuslu
əməyin məhsulu hər şeydən əvvəl qiymətli
və əziz olur. 

Rəşid bəy Əfəndiyevin pedaqoji əsərlərinin
çoxu gənclərdə vətənpərvərlik hissi tərbiyə
edir. O, bu əsərlərində göstərir ki, vətən hamı
üçün əzizdir. Vətənini sevməyən adam xoşbəxt
ola bilməz. Vətən insana  qüvvət və fərəh
verir, vətəndən ayrı düşmək, yad ölkədə ya-
şamaq insanın mənəvi qüvvəsini məhv edir.
Müəllifin “Doğma yurd” hekayəsi vətənpər-
vərlik tərbiyəsi üçün olduqca böyük əhəmiyyətə
malikdir. 

O, Şərq və Avropa ədəbiyyatını və peda-
qogikasını yaymaqda ardıcıl olmuşdur. Uzun
illər davam edən pedaqoji, ədəbi fəaliyyətində
öz xalqına sədaqətlə xidmət etmiş, realist,
dünyəvi pedaqoji ədəbiyyatın qabaqcıl ənə-
nələrini davam etdirmişdir. 

Rəşid bəy Əfəndiyev xalqının maariflənməsi
üçün faydalı işlər görmüş şəxsiyyətdir. Buna
görə də onun pedaqoji elmi və bədii fəaliyyəti
gələcəkdə də öyrənilməlidir. Xalqımızın tə-
rəqqisi, Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin
yayılması sahəsində Rəşid bəy Əfəndiyevin
göstərdiyi xidmətləri müasirlərimizə çatdırıl-
malıdır. R.Əfəndiyevin fikrincə, əxlaq təbiyəsi
insanda  “insaf,  mürvət, rəhm, səbr, vəfa, də-
yanət ” və s. kimi keyfiyyətləri tərbiyə etməyə
xidmət etməlidir.

Rəşid bəy əxlaq tərbiyəsinin aşağıdakı si-
fətlərini müəyyən etmişdir: doğruluq, sadiqlik,
insaf və mürvət,  həya və ədəb,  əmanət və
dəyanət,  hümmət və şəfqət,  elm və mərifət,
əfkar və aqibət.
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R.Əfəndiyev insan şəxsiyyətinin təşəkkü-
lündə tərbiyənin roluna böyük yer vermiş və
beləliklə də, insanların tərbiyəli və tərbiyəsiz
böyüməsinin fitri, anadangəlmə olmasını rədd
etmişdir. O göstərir ki, insanın əxlaqi keyfiy-
yətləri sonralar tərbiyə sayəsində formalaşır.
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Annotasiya. Məqalədə gənclərin cəmiyyətdə rolu və ideal gəncin
meyarları əks olunur. Cəmiyyətimiz digər yaş qruplarından daha
çox gəncliyə ümid bəsləyir, çünki gənclərin müasir dünyagörüşü,
dərin zəkası ilə çoxlu yeniliyə və müvəffəqiyyətə nail olacaqlarına
inanırlar. Müasir gənc deyərkən milli dəyərləri unutmayan,  onları
qoruyan və yeniləyən yaş qrupu nəzərdə tutulur. Gənclər daha çox
enerjiyə və istedada malik olduğundan həm bugünkü, həm də
gələcək cəmiyyət üçün faydalı ola biləcəyi fikrinə inam olduqca
yüksəkdir.  

On the role of modern youth in society
Abstract. The article reflects the role of youth in society and the
criteria of an ideal youth. Our society hopes for young people
more than other age groups, because they believe that young
people will achieve a lot of innovation and success with their
modern outlook and deep intellect. When we say modern youth,
we mean an age group that does not forget national values, but
rather protects and renews them. Because young people have
more energy and talent, there is a strong belief that they can be
useful for both today and future society.

О роли современной молодежи в обществе

Aннотация. В статье отражена роль молодежи в обществе и
критерии идеальной молодежи. Наше общество надеется на
молодых людей больше, чем на другие возрастные группы,
потому что они верят, что молодые люди добьются многих
инноваций и успехов с их современным мировоззрением и
глубоким интеллектом. Когда мы говорим «современная мо-
лодежь», мы имеем в виду возрастную группу, которая не за-
бывает национальные ценности, а защищает и обновляет их.
Поскольку у молодых людей больше энергии и талантов, су-
ществует твердое убеждение, что они могут быть полезны
как для сегодняшнего, так и для будущего общества.
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Hər bir ölkənin gələcəyi onun gənclərinin
düşüncə tərzindən, intellektual səviyyəsindən,
milli ruhdan və digər amillərdən asılıdır. Azər-
baycan gəncliyi bütün dövrlərdə ölkənin tale-
yüklü məsələlərinə münasibətdə, həlledici mə-
qamlarda öz sözünü deyib. Müstəqilliyin əldə
edilməsində olduğu kimi, onun qorunub sax-
lanmasında da gənclərin rolu danılmazdır.
Gənc nəsil həm də xalqın əsrlər boyu yaradıb
yaşatdığı ənənələri, milli mədəniyyəti yaşadır
və gələcək nəsillərə ötürür.

Gənclər cəmiyyətin onurğa sütunudur və
bu səbəbdən istənilən cəmiyyətin gələcəyini
müəyyənləşdirirlər. Çünki bütün digər yaş
qrupları, uşaqlar, yeniyetmələr, orta yaşlılar
və yaşlı insanlar gənclərə güvənir və onlardan
çox şey gözləyirlər. Bu, gəncləri digər yaş
qruplarından fərqli olaraq həm bugünkü cə-
miyyətdə, həm də gələcək cəmiyyətdə əhə-
miyyətli bir yaş qrupu halına gətirir. Bu sə-
bəbdən cəmiyyətdə gənclərdən yüksək dərəcədə
asılılıq olduğuna görə gənclər böyük rola ma-
likdir, çünki ailələrimizin, cəmiyyətimizin və
ölkənin gələcəyi bizim əlimizdədir.

Gənclərin rolu həyatı yeniləmək, təravət-
ləndirmək və qorumaqdır. Biz-gənclər cəmiy-
yətimizin mövcud vəziyyətini yeniləmək üçün
müasir fikirlərə, innovasiyaya və istedada sa-
hibik. Gənclərin mövcud texnologiyanı, təhsili,
siyasəti, ölkənin sülhünü inkişaf etdirmələri
gözlənilir, digər tərəfdən, gənclər mədəniy-
yətimizi, cəmiyyətdəki bütün yaxşı dəyərləri,
inkişaf layihələrini və s. qorumalıdırlar.

Gəncliyin vəzifələri nələrdir?
Gəncliyin cəmiyyət üçün çox vacib bir

rolu var. Bunun üçün gəncliyin niyə bu qədər
xüsusi olduğunu bilməliyik. Çünki gənclər
enerji dolu və savadlıdırlar. Xüsusilə gəlin
təhsil alan qızları misal göstərək. Onların hər
biri nəinki təhsilli fərd, həmçinin gələcəkdə
savadlı bir ailə deməkdir. Gənclər siyasətinin
düzgün həyata keçirilməsi dövlətin cəmiy-
yətdəki dayaqlarını möhkəmləndirməklə yanaşı,
onun həyata keçirməyə çalışdığı siyasətin dəs-
təklənməsinə və müvəffəqiyyətlə həyata ke-
çirilməsinə də gətirib çıxarır. Çünki gənclər
dövlətin gələcək idarəçiləri, qabaqcıllarıdır
[2].

Azərbaycan gəncləri mütləq milli ruhda

tərbiyə almalıdırlar ki, gələcəkdə dövlət ma-
raqlarını, xalqımızın milli maraqlarını layiqincə
qoruya bilsinlər. Hesab edirəm ki, bu iki əsas
amil hər bir gənc üçün çox vacibdir. Gənc
insan ətraf mühitin və ümumiyyətlə dünyanın
dəyişən mürəkkəbliyini anlamağa və uyğun-
laşmasına kömək edəcək biliklər əldə etmək
üçün hər zaman araşdırmalara başlamalıdır.
Bu yaş qrupu bir tərəfdən yeni fikirlərə açıq
olmalı, elm və texnologiyanı dərindən mə-
nimsəməli, digər tərəfdən mədəniyyətlərini
və ənənələrini qorumalı, eyni zamanda onu
daha yaxşı hala gətirməlidir. Bir ölkənin sosial,
siyasi və iqtisadi sahələr kimi bütün sahələrdə
böyüməsi daha çox yalnız gənclərdən asılıdır.
Təzə enerjiyə sahib olanlar daha yaxşı per-
formans göstərə və cəmiyyətin böyüməsini
təmin edə bilərlər.

Bəs ideal gənc necə olmalıdır?
Tədqiqat həm akademik mükəmməllik,

həm də ümumi rifah və məlumat üçün olmalıdır.
Gənc bir insan yalnız kitabları deyil, Qurani-
Kərimi də öyrənməkdən sevinc tapmalıdır,
çünki Qurani-Kərim bəşəriyyətə məlum olan
ən ruhlandırıcı Kitabdır.

İnsan cəmiyyət üçün dəyərli olacaq müvafiq
bacarıqlara yiyələnməli və bunlarla tanış ol-
malıdır. Bacarıq bir gənci canlı və cəmiyyət
fəaliyyətində aktiv edir. Gənclər bu gün de-
mokratikləşmə prosesində, mədəniyyət, incə-
sənət, elm və idman sahəsində böyük inamla
irəliləyir, zəngin mədəni irsimizin qorunub
saxlanması və inkişaf etdirilməsi yolunda mü-
hüm addımlar atırlar. Gənclərlə düzgün iş
strategiyasının müəyyənləşdirilməsi və bu
strategiyadan irəli gələn vəzifələrin dəqiqliklə
yerinə yetirilməsi nəticəsində bu gün Azər-
baycan gənci idman, elm, mədəniyyət, incəsənət
və digər sahələrdə böyük uğurlar qazanır,
dövlətçilik ənənələrini daim uca tutur, çoxşaxəli
dövlət islahatlarının həyata keçirilməsində ya-
xından iştirak edir [1].

Belə bir aksioma var ki, hər bir cəmiyyət
gəncləri öz mədəniyyəti ruhunda tərbiyə edir.
Məsələn, qədim Spartada gənclər nizam-inti-
zam, qəhrəmanlıq və cəsarət ruhunda tərbiyə
edilirdi. Amerikalılar öz övladlarını sahibkarlıq
bacarığı və rəqabət ruhunda böyüdürlər. Çinlilər
loyallıq, yaponlar isə əməkdaşlıq təlqin edirlər.

Günay Fərəcova

Müasir gənclərin cəmiyyətdə roluna dair
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Tarixən imperiyaların və sivilizasiyaların qo-
vuşduğu məkanda yaşayan Azərbaycan xalqının
həyat qaydası olan mübarizlik ruhu onun xa-
rakterinə və düşüncəsinə hopub. Min illər
öncə bu torpaqlarda yaranmış zərdüştlük Xe-
yirlə Şərin əbədi mübarizəsi və Xeyirin Şər
üzərində qələbəsi ideyası bütün dünya xalq-
larının fəlsəfi fikrinə dərin təsir edib. Muğanda
yaşayan mağların dini-fəlsəfi fikrindən bəh-
rələnən yunan filosofları "hər şeyin mübarizə
vasitəsilə zərurətdən yarandığını" söyləyiblər.
Düşmənlərlə mübarizə həyat tərzi olan xalqı-
mızın söz sənəti də qəhrəmanlıq tərənnüm
edən dastan və poemalarla zəngindir. Bəli,
Azərbaycan gənci daima döyüş meydanlarında,
zəfərlərdə böyümüş, inkişaf etmişdir [4]. Gənc
nəslin sadəcə cəmiyyətin mövcud vəziyyətini
yeniləməsi və qoruması lazımdır.  Gənclər fi-
kirlərini və enerjisini sosial məsələləri həll
etmək üçün töhfə verdikdə bacarıqlı bir lider
olur və başqalarının həyatında da bir dəyişiklik
edə bilir.  Cəmiyyətdə ziddiyyətləri həll etmək
üçün cəsarətləri olmalı və sonrakı problem-

lərdən və qaçınılmaz olaraq qarşılaşacaqları
çətinliklərdən çəkinmədən cəsarətlə böyük
çətinliklər götürməlidirlər. 

Nəticə olaraq demək olar ki, gənclər cə-
miyyətin gələcəyidir və gəncliyin əzəmətinə
heç bir şey bərabər ola bilməz.  Gənc olmaq -
özlüyündə hər hansı bir güc sahibindən qat-
qat böyük olan sonsuz dəyər xəzinəsinə sahib
olmaq deməkdir. Bir cəmiyyət o halda inkişaf
edə, dirçələ bilər ki, onun gəncləri savadlı və
dünyagörüşlü olsun. Məhz buna görə də, cə-
miyyətin gələcəyi gənclərdən çox asılıdır.
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Annotasiya. Məqalədə dahi şəxsiyyət və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin
tərbiyə haqqında fikirlərindən bəhs edilmiş, əsərlərindən insan həyatına
dair nümunələr nəzərdən keçirilmişdir. Qeyd olunur ki, onun əsərlərində
ağıllı insanın formalaşmasında elm, təhsil əsas amil kimi götürülür.
Nizami Gəncəvi irsində əxlaqi, estetik, ekoloji, fiziki, hüquq, ağıl
tərbiyəsi məsələlərinə də toxunulur. Məqalədə dünya ədəbi-elmi fikrində
Nizami Gəncəvi sənətinə olan marağın heç zaman bitmədiyi və
bitməyəcəyi vurğulanır. Onun yaradıcılığının bəşəriyyətin mənəvi ka-
milləşməsi prosesində mühüm rol oynaması, bütün dövrlər üçün tükənməz
xəzinə olmasına dair fikirlər xüsusilə qeyd edilir. İnsanın tərbiyəsində
kitab və kitabxanaların rolu məsələlərinə də tədqiqatda diqqət yetirilir.
Məqalədə Nizami Gəncəvi əsərlərinin pedaqoji aspektdən gələcəkdə də
təhlilinin çox əhəmiyyətli və aktual olacağı əsaslandırılır.

On the issues of education in the heritage of
Nizami Ganjavi
Abstract. The article discusses the views of the great personality and
thinker Nizami Ganjavi on education, and considers examples of human
life. It is noted that in his works, science and education are taken as a
key factor in the formation of an intelligent person. Nizami Ganjavi's
legacy also touches on moral, aesthetic, ecological, physical, legal and
intellectual education. The article emphasizes that the interest in Nizami
Ganjavi's art in world literary and scientific thought has never ended
and will never end. Special emphasis is placed on the fact that his work
plays an important role in the process of spiritual perfection of mankind,
is an inexhaustible treasure for all times. The research also focuses on
the role of books and libraries in human education and the organization
of reading days. The article substantiates that the analysis of Nizami
Ganjavi's works from the pedagogical point of view will be very
important and relevant in the future.

К вопросам воспитания в наследии Низами
Гянджеви
Aннотация. В статье говорится о взглядах гениальной личности и
мыслителя Низами Гянджеви на воспитание, рассматриваются примеры
человеческой жизни из его произведений. Отмечается, что в его произве-
дениях наука, образование рассматриваются как основные факторы фор-
мирования разумного человека. В наследии Низами Гянджеви затрагиваются
также вопросы нравственного, эстетического, экологического, физического,
правового, умственного воспитания. В статье подчеркивается, что интерес
к наследию Низами Гянджеви в мировой литературно-научной мысли
никогда не прекращался и не закончится. Особо отмечается мнение о том,
что его творчество играет важную роль в процессе духовного совершен-
ствования человечества, является неисчерпаемым сокровищем на все вре-
мена. В исследовании также уделяется внимание вопросам роли книг и
библиотек в воспитании человека. В статье обосновывается, что анализ
произведений Низами Гянджеви, с педагогической точки зрения будет
очень важным и актуальным и в будущем.
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Şərq poeziyasının günəşi dahi yazar, gör-
kəmli şəxsiyyət Nizami Gəncəvi humanist fi-
kirlərin, əlçatmaz poetik sənətkarlığın əbədi
yaradıcısıdır. Nizami Gəncəvi XII əsrdə Azər-
baycan Atabəylər dövlətinin paytaxtlarından
biri olan Gəncə şəhərində doğulmuş və ömrü
boyu burada yazıb yaratmışdır. Nizami Gəncəvi
yaradıcılığı öz dövrünü eləcə də üzərindən
doqquz əsr keçməsinə baxmayaraq aktuallığını
qoruyur və qələmə aldıqları bütün əsərlər
müasir dövrlə öz bağlılığını qoruyub saxlayır.
Əsərlərini nə zaman qələmə aldığı tam dəqiq-
liklə məlum olmasa da, onun yaradıcılığa baş-
larkən artıq bir sıra elmləri mənimsədiyini,
dünyəvi biliklərə yiyələndiyini güman etmək
olar. Beləliklə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında
elmsiz şeirlərə, əsərlərə rast gəlmək mümkün
deyil. Yazarın hər bir əsərində tərbiyəvi fikirlər
ön plandadır və şairin özü də uşaqlığını və
gəncliyini əyləncələrə deyil, müdrik qocalar
kimi bilik sərfinə həsr etdiyini yazır: Uşaqlıq
və gənclik dövrü çatınca, özümü göstərdim
müdrik bir qoca [3, s.20]. O, həmçinin əsərlə-
rində kamil, bilikli insan formalaşmasında el-
min, təhsilin, dünyəvi-bəşəri biliklərə yiyə-
lənməyin rolunu, insanları fərqləndirən əsas
əlamətin ağıl olduğunu xüsusilə vurğulayırdı.
“Qüvvət elmdir, başqa cür heç kəs, heç kəsə
üstünlük eyləyə bilməz” deyən şair ağlı elmdə,
biliklənməkdə görürdü. Onun poemalarında
da təlim-tərbiyə məsələləri diqqət mərkəzin-
dədir. Beşlik adlandırdığı “Xəmsə” sinə daxil
olan “İsgəndərnamə” poemasında kamil insan
obrazı kimi yaratdığı İsgəndərin təlim almasını,
dünyəvi biliklərə yiyələnməsini nümunə göstərə
bilərik. Poemanın bir qismində İsgəndərin
hərtərəfli inkişafını təmin etməsi üçün atası
yüksək biliyi ilə ad qazanmış  Niqumaş adlı
bir alimə tapşırır. Alim İsgəndərin elmlərin
sirlərinə bələd olmasını təmin edir. Ona dərin
bilikləri mənimsətməklə yanaşı, tərbiyəvi söh-
bətlər aparır, kamil insanın formalaşdırılması
rolunu nümunə və nəsihətlərdə görürdü. İs-
gəndər sahib olduğu biliklərlə kifayətlənmir,
hətta görüşlərə çıxarkən dahi şəxsiyyətlərin
(Platon, Aristotel, Sokrat və s.) yazdıqları ki-
tabları yanında götürürdü. Asudə vaxtlarında
əylənmək, dünya nemətləri yerinə biliklənməyə,
dünyagörüşünü formalaşdırmağa çalışırdı.

Dahi şairin yaradıcılığında əxlaqi keyfiy-
yətlərin tərənnümü də mühüm məsələlərdəndir.
Şair insanları hər zaman yaxşılıq etməyə,
yaxşı ad qazanmağa çağırırdı. Xeyirxahlığı,
yaxşılığı mühüm əxlaqi keyfiyyət kimi götü-
rürdü. Nizami Gəncəvi bu obrazı “Yeddi
gözəl” poemasında Xeyirin simasında yarat-
mışdır. Gəncəvi poeziyasında əxlaqi keyfiy-
yətlərindən biri vətənpərvərlikdir. Nizamişü-
nasların əksəriyyəti şairin yaradıcılığında və-
tənpərvərlik ideyalarından bəhs edərkən onun
özünün boyük vətənpərvər olmasını xüsusi
qeyd etmişlər. B.Həsənovun fikirlərində da-
nılmaz həqiqət vardır: “Şair mənən doğma
Gəncəyə bağlıdır, onun hər qarışı, daşı, torpağı
Nizami üçün müqəddəsdir. Nizaminin Gəncə
ilə bağlı şeri şagirdlərdə Azərbaycana dərin
məhəbbət hissi aşılayır” [4, s.253].  

Şair daha çox paxıllıq, yalançılıq, xəsislik,
lovğalıq, ikiüzlülük, qəddarlıq və s. mənfi
əxlaqi sifət kimi qruplaşdırırdı. O, əsərlərində
əxlaq tərbiyəsinin bir sıra vasitə və tərzlərini
qeyd etmişdir ki, bunlara öyüd-nəsihət, nümunə
göstərmək, əxlaqi söhbət, məsləhət və göstəriş
vermək rəğbətləndirmə və cəzalandırma, eləcə
də  tərbiyələndirici situasıyanın yaradılması
daxildir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında es-
tetikanın, estetik tərbiyənin rolunu xüsusi qeyd
edə bilərik. Şairin əsərlərində yaratdığı gözəl
insan obrazları özünün daxili-mənəvi zənginliyi
ilə fərqlənir və ideal, gözəl insan konsepsiya-
sında Məcnun, Leyli, Nüşabə kimi mükəmməl
xarakterlər formalaşdırmışdır. 

Nizami Gəncəvi irsində ekoloji tərbiyə mə-
sələləri də olduqca təqdirə layiqdir. Dahi pe-
daqoqun təbiətin mühafizəsi məsələlərinə to-
xunması təkcə öz dövrü üçün yox, müasir
dövrün ideya istiqamətlərinin də həmçinin da-
şıyıcısıdır. O, qeyd edirdi ki, insan ətraf mühiti
qorumaqla sağlamlığını da mühafizə etmiş
olur və öz əzmkarlığı sayəsində dəryaları qu-
rudub laləzarlıq yarada bilər. “Vaxtı boş keçirmə
qələm al ələ, zəhmət çək dünyada bilik kəsb
elə”- deyən şair çalışqanlığı təkcə əxlaqi key-
fiyyət, ekoloji mühitlə əlaqələndirmir, ağlın
tərbiyəsinin vacib amili kimi qiymətləndirirdi.
İnsan nə qədər istedadlı olursa olsun, o dayan-
madan çalışmasa, öz biliklərini zənginləşdirməsə
işıqlı yola çıxa bilməz və zamanla pas atan,
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Kubra Quliyeva

Nizami Gəncəvi irsində tərbiyə məsələlərinə dair

istifadəsiz alətə-dəmirə bənzər.
Şair fiziki əməyin rolunu da bütün poema-

larında bir incə çizgi kimi işləmişdir. “İsgən-
dərnamə” poemasındakı bir hissəyə diqqət ye-
tirsək görərik ki, dahi filosof, pedaqoq Platonun
dili ilə şair insanlara bir sıra sağlamlıqla bağlı
məsləhətlər verir, yuxu rejiminin normalarına
riayət etmək lazım olduğunu vurğulayırdı. Ni-
zami Gəncəvi öz əsərlərində eləcə də poema-
larında hüquq tərbiyəsinə toxunmuş, ədalətli
cəmiyyət, ədalətli hökmdar prinsipinin üzərində
dayanmışdır. Onun yaratdığı adil hökmdar ob-
razları heç kimə baş əymir, ancaq qanunlara
hörmətlə yanaşır, öz öhdəliklərinə düşənləri
layiqincə yerinə yetirməyə çalışırlar.

Yuxarıda deyilənlərdən bir daha aydın olur
ki, Nizami Gəncəvi irsində tərbiyə məsələlərinin
tədqiqi pedaqoji yönümdən çox əhəmiyyətli
və aktualdır. Dahi pedaqoqun irsinin tədqiqi
nəinki müasir dövr üçün, həmçinin sonrakı
dövrlər üçün unudulmaz, bəxş ediləcək ən
böyük xəzinədir. Məktəblərdə, universitetlərdə
kitab klublarının, oxu günlərinin təşkili bunun
üçün əvəzedilməz vasitədir. Şagird-tələbə kon-
tingentinin cəlb edilməsi ilə yanaşı digər in-
sanların, peşə sahiblərinin də asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili, bədii-kütləvi tədbirlərin təşkili
ölkənin mədəni həyatına da təsir edir. İnsanlara
etik-estetik zövq verir, yaradıcı fəaliyyətə
sövq edir. Bu cür təşkil olunan tədbirlər
mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlər aşılamaqla bərabər
oxucularda bilik, bacarıqları inkişaf etdirir,
nitq qabiliyyətlərini, öz fikirlərini ifadə etmə
bacarığını formalaşdırır. Bu il dahi şair Nizami
Gəncəvinin 880 illik yubileyinin keçirilməsinin
Azərbaycan Respublikasın Prezidenti İlham
Əliyev  tərəfindən sərəncam verilməsi ilə vax-
taşırı kitabxanalarda, bəzi mədəniyyət mər-
kəzlərində, onlayn şəkildə tədbirlərin, oxu

günlərinin təşkili olduqca təqdirə layiqdir.
Onu da qeyd etmək olar ki, kitabxanalarda
Nizami Gəncəviyə və digər dahi şəxsiyyətlərin
yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi-bədii oxu
günlərinin təşkilində sadalanan cəhətləri nəzərə
almaq lazımdır. 

• Mövzuya uyğun olaraq şairin həyat və
yaradıcılığından, əbəbiyyatşünasların, tənqid-
çilərin fikirlərindən bəhrələnməli və həmin
materialların rolu düzgün qiymətləndirilməlidir; 

• Ədəbi-bədii materiallar vaxtında və key-
fiyyətlə seçilməlidir; 

• Tədbirin keçirildiyi yerin bütün imkanları
nəzərə alınmalıdır; 

• Ədəbi-bədii gecədə iştirak edəcək yaradıcı
ziyalılar, mühazirəçilər, çıxış edənlər bilavasitə
natiqlik qabiliyyətinə görə seçilməlidir [5,s.19]. 

Tədbirdə müstəqillik, sərbəstlik hakim ol-
maqla şairin yaradıcılığının geniş işıqlandı-
rılmasına nail olmaq lazımdır. Bu format əsa-
sında tədbirlərdə oxu günlərinin səmərəli və
keyfiyyətli keçirilməsində müasir texniki va-
sitələrdən faydalanmaq, Nizami Gəncəviyə
həsr edilmiş elektron məlumat bazasından,
elektron kitabların təqdimatından, şairin həyat
və yaradıcılığına həsr edilmiş televiziya film-
lərindən istifadə etmək məqsədə uyğun olar.
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Annotasiya.   Şəxsiyyətin formalaşmasında təlim prosesi böyük əhə-
miyyətə malikdir. Uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşması kiçik yaşlarından
etibarən başlayır ki, bu inkişafda təhsil müəssisələri və müəllimlərin
əvəzsiz rolu və önəmi vardır. Həyatımızın hər anında olduğu kimi təlim
prosesində də doğru qurulmuş ünsiyyət böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ünsiyyət zamanı təlim iştirakçılarının malik olduğu empatiya bacarığının
təlimin nəticələrinə təsiri danılmazdır. Müəllimin ünsiyyət zamanı
empatiya bacarığından məharətlə istifadə etməsi təlimin nəticələrinin
yüksək olmasına təsir edən önəmli faktorlardandır. Hələ çox əsrlər
bundan öncədən önəmli şəxsiyyətlər, alimlər, filosoflar insanlararası
münasibətlərdə, o cümlədən təlim zamanı doğru qurulan ünsiyyətin
roluna xüsusi yer vermişlər. Qeyd olunanlarla yanaşı, məqalədə məktəblərin
birində müəllim-şagird münasibətlərində empatiyanın önəmi haqqında
aparılmış sorğunun nəticələrinin təhlili də verilmişdir.

On the impact of teacher empathy on learning
activities
Abstract. The learning process is of great importance in the
formation of personality. The formation of children's personality
begins at an early age, and educational institutions and teachers
have an invaluable role and importance in this development. As in
every moment of our lives, well-established communication is of
great importance in the learning process. There is no denying the
impact of empathy skills on learning outcomes. The skillful use of
empathy by the teacher in communication is one of the important
factors influencing the high learning outcomes. Many centuries
ago, important personalities, scientists and philosophers paid
special attention to the role of properly established communication
in human relations, including learning. In addition to the above,
the article also provides an analysis of the results of our survey on
the importance of empathy in teacher-student relations in one of
our schools.

О влиянии эмпатии учителя на учебную
деятельность

Aннотация. В формировании личности большое значение имеет
процесс обучения. Формирование детей как личности начинается с
самого раннего возраста, в этом развитии им отводится неоценимая
роль и значение образовательных учреждений и педагогов. Как и в
любой момент нашей жизни, в процессе обучения большое значение
имеет правильно выстроенное общение. Влияние навыка эмпатии,
которым обладают участники процесса обучения, на результаты
того самого же процесса неоспоримо. Умелое использование
учителем умения сопереживать при общении является одним из
важных факторов, влияющих на высокий уровень результатов об-
учения. Еще много веков назад выдающиеся личности, ученые,
философы уделяли особое место роли правильно выстроенной ком-
муникации в межличностных отношениях, в том числе и во время
обучения. Наряду с вышесказанным, в статье представлен анализ
результатов проведенного опроса о важности эмпатии в отношениях
учитель-ученик в одной из школ.
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İnsan, həyatının hər dövründə başqaları ilə
ünsiyyət qurmağa məcburdur. Bu münasibət-
lərdə uğurlu ola bilməsi isə özünü və başqalarını
anlaya bilməsinə və qəbul etməsinə bağlıdır.
Aparılan araşdırmalarda ünsiyyət bacarıqları
arasında qarşısındakına hörmətlə, empatiya
ilə yanaşma bacarıqlarının sağlam, insanlararası
münasibətlər üçün önəmli olduğu müəyyən
edilmişdir.

Bəs empatiya nədir? “Empatiya” mənasını
verən “einfulung” kəlməsi ilk dəfə 1880-ci il-
lərdə Rudolph Lotz və Vilhelm Vund tərəfindən
istifadə olunmuşdur. Empatiya, insanın ünsiyyət
zamanı özünü qarşısındakının yerinə qoyaraq,
hadisələrə onun gözü ilə baxaraq, duyğu və
düşüncələrini doğru olaraq anlamağa çalış-
masıdır [1, s.113]. Başqa bir sözlə, empatiya
başqa bir insanın iç dünyasında düşünə bilmə,
hiss edə bilmə, duyğu və düşüncələri qarşılıqlı
verəbilmə olaraq da qəbul edilə bilər.

Empatiya sözünün kökü ingilis və qədim
yunan dillərindən tərcümədə “hiss, emosiya”
mənalarını ifadə edir.Termin 1909-cu ildə psi-
xoloq Edvard B.Titçener tərəfindən irəli
sürülüb. Tam mənası ilə empatiya şəxsin özünü
başqa birinin yerinə qoyaraq onun hissini, hə-
yəcanını, istəklərini, davranışlarını anlamaq
qabiliyyətidir [6].

Bir termin olaraq “empatiya” sözü elmə gec
daxil olsa da, onun ifadə etdiyi məna çərçivəsində
zaman-zaman filosoflar, yazıçılar, alimlər müxtəlif
fikirlər səsləndirmişlər. Qədim Çin filosofu
Konfutsi demişdi: ”Evinizin önünü təmiz- lə-
mədən, qonşunuzun damındakı qarlardan şikayət
etməyin.” Rus yazıçısı Tolstoyun isə belə bir
fikri vardır: ”İnsan acı duya bilirsə, canlıdır,
başqasının acısını duyursa, insandır” [7].

Hələ 7-ci əsrdə meydana gələn İslam dinində
də insani münasibətlərdə anlamanın önəmi
xüsusi yer tutur. Uca dinimiz, insan münasi-
bətlərini təməli yaradan mərkəzli empatiya
üzərinə inşa etmişdir. Belə ki, islama görə, bu
bir cür həyat tərzidir. Hələ empatiya anlayışı
gündəlik həyatımıza girmədən öncə də, in-
sanlararsı münasibətlərdə islamın təməl fəlsəfəsi
olan,”qonşusu ac ikən tox yatmamaq”,”iki
ayrı bədən, ancaq tək bir ruh olmaq” kimi fi-
kirləri ilə, nəinki insanları anlayıb onlarla em-
patik münasibət qurmağı, təbiətdən heyvanlara

qədər olan hər yerdə empatik düşünən insanı
hədəfləyir. Heç uzaqlara getmədən, başqa mə-
dəniyyətlərə baş vurmağa gərək olmadan
“Özünə edilməsini istəmədiyin bir şeyi, sən
də başqasına etmə!” deyə öyüd verən pey-
ğəmbərimizin gözəl sözü başlı-başına yenidən
bir empatiya formalaşmasına ruh verəcək bir
ifadə olaraq qəbul edilə bilər [5].

İnsanların gündəlik münasibətlərdə digər-
lərinin fikirlərinə, düşüncələrinə hörmətlə ya-
naşmağı öyrəndikləri demokratik cəmiyyət
yarada bilmək çox vacibdir. Bunun üçünsə
hələ kiçik yaşlarından uşaqların empatiyanın
mərkəzində olduğu münasibətlər sistemində
tərbiyə olunması olduqca önəmlidir.

Mövcud təhsil sistemindəki təlim proq-
ramları daha çox elmə yönəlik olub, duyğuların
öyrənilməsi, nəzərə alınması arxa plana atıl-
maqdadır. Müəllimlik peşəsi digər peşələrlə
qarşılaşdırıldıqda, daha çox empatiya duyğu-
sunun olmasını tələb edir. Çünki müəllimlərin
önəmli rollarından bəlkə də ən önəmlisi, şa-
girdlərlə yaxından maraqlanaraq, empatiya
quraraq, onların daxili aləminə girərək müsbət
sinif atmosferi yaratmaqdır. Ancaq belə bir
şəraitdə şagirdin təlimə aktiv qoşularaq uğur-
larının və müsbət davranışlarının formalaşması
mümkündür. Şagirdlər müəllimləri tərəfindən
duyğularına önəm verildiyini fərq etdikdə öz-
lərinə dəyər verildiyini hiss edərək sevinərkən,
bunun əksi vəziyyətlərdə məyus olurlar.

Şagirdlərin hisslərini, maraqlarını qavramağı
bacaran müəllimlər, onlar üçün nəyin vacib
olduğunu dərk edə bilir və bunu qarşılamaq
üçün əlindən gələni edir. Beləliklə də, yaranmış
bu cür hissi yaxınlıq sayəsində müəllim şagirdin
təlimə marağını artıran və ya azaldan səbəblərini
aşkara çıxara bilir. Cooperə görə empatiya
qurmayan müəllimlər, şagirdlərin duyğularını
nəzərə almadan, tamamilə proqrama, mövzuya
yönələrək onların motivasiyasının itməsinə
səbəb olurlar. 

Vilson və Kneisl isə empatiya olmadan in-
sanın daxili aləminə nüfuz etmənin mümkün
olmadığını və həqiqi mənada ona kömək edilə
bilməyəcəyi fikrini söyləmişdir. Halbuki, şa-
girdlər öz müəllimlərinin yardımına hər zaman
çox böyük ehtiyac duyurlar.

Dünyada aparılan araşdırmalar göstərmişdir

Nərgiz Heydərova
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ki, təlimdə uğur əldə etmənin yarısı zəka ilə
bağlı olduğu halda, qalanları isə sosial və
hissi zəka ilə bağlıdır. Bu da şagirdin uğur
əldə etməsində ona olan yanaşma tərzinin nə
qədər vacib olduğunun göstəricisidir.

Əgər şagird olduğu sinif atmosferində
özünü rahat hiss edərsə, inkişafa daha açıq,
daha sosial və qurucu olar. Əks vəziyyətin
hökm sürdüyü siniflərdə isə şagird həmişə
başqasının istədiyi biri olmağa çalışacaq, bu-
nunsa mümkün olmadığı üçün o olduğu yerdən
zövq almayacaq, məktəbi itici, sərt qanunları
olan bir yer olaraq görəcək ki, bu da onun
uğursuzluğu ilə nəticələnəcək. Uğursuz olan
şagird öz uğursuzluğunu qəbul edəcək, mə-
suliyyətsiz və yaradıcı olmayan bir şəxsə çev-
riləcək.

Empatiyanın, yüksək anlayışın, mövcud
olduğu sinifdə müəllimin şagirdləri öz dü-
şüncələrinə görə yönləndirmədən, öz şəxsi fi-
kirlərini qəbul etdirmədən hər bir şagirdi
olduğu kimi qəbul etməsi çox vacibdir.

Pedaqoji iş sahəsi, bildiyiniz kimi, ünsiyyət
prosesinin aparıcı rol oynadığı bir peşəkar
fəaliyyət növünə aiddir. Təlim və tərbiyə tap-
şırıqları məhz ünsiyyət vasitəsi ilə həyata ke-
çirilir və məhz bu, müəllimin peşəkar baca-
rıqlarının artırılması və pedaqoji fəaliyyətin
təşkili üçün güclü bir ehtiyat ehtiva edir.  Pe-
daqoji prosesin sosial-psixoloji fenomenlərinin
“müəllim-öyrənənlər” sistemində öyrənilməsi,
hazırda xüsusilə aktualdır. A.A.Leontyev vur-
ğulayır ki, məhz bu ünsiyyət növü təhsil pro-
sesində şagirdlərin motivasiyasının inkişafı
və təhsil fəaliyyətinin yaradıcı təbiəti üçün,
şəxsiyyətin düzgün formalaşması üçün ən
yaxşı şərait yaradır və müəllimin şəxsi xüsu-
siyyətlərindən maksimum dərəcədə istifadə
etməyinizə imkan verir. Bu ünsiyyət növü
mütləq müəllimin şagirdlərlə birbaşa qarşılıqlı
əlaqədə yaradıcı olduğunu düşünür. Pedaqo-
gikanın bir çox klassikləri, bu terminin özünü
istifadə etmədən müəllim və tələbə münasi-
bətlərindəki əvəzolunmazlığından danışırlar.

Bir müəllim-vasitəçi, Rogersə görə üç prin-
sipə əsaslanmalıdır:

1. Öyrənənə qarşı qeyd-şərtsiz müsbət mü-
nasibət.

2. Müəllimin uyğunlaşması, yəni öyrənən-

lərin rolu ilə deyil, bütün təzahürlərdə özü ilə
əlaqəli olması, bunun yalnız hiss və reaksiya-
larının tam şüurlu olması və qəbul edilməsi
ilə mümkündür.

3. Öyrənənin daxili dünyasını empatik başa
düşmək.

Belə münasibətlər sistemi nəyə gətirib çı-
xarır? Tədqiqatçıların fikrincə, bu cür müna-
sibətlər sistemindəki öyrənən “daha təşəbbüskar,
ünsiyyətcil, maraqlı, intizamlı, daha yüksək
zəka, yaradıcılıq, akademik müvəffəqiyyət və
özünə hörmət göstəricilərinə sahibdir. Bu ya-
naşma sayəsində müəllimlər şagirdlərə fərqli
yanaşmanı daha yaxşı tətbiq etməyi, uşaqların
hisslərinə daha diqqətli olmağı, daha çox şa-
girdlərlə dialoqa girməyi və düşüncələrini
dərsdə istifadə etməyi bacarırlar. Bəs ənənəvi
tədrisdə müəllimlə şagird arasındakı münasi-
bətlər sisteminin əsası nədir? Müasir məktəbdə
pedaqoji fəaliyyətin ənənəvi funksiyaları aşa-
ğıdakılardır:

1. Hazır bilik şəklində "həqiqətin ötürülməsi
və çoxaldılması";

2. Uşağın cəmiyyətdən "qorunması";
3. Cəmiyyət tərəfindən gözlənilməyən fəa-

liyyət formalarının qarşısını almaq üçün uşaq
üzərində ümumi nəzarət.

Yuxarıda söylənən bütün fikirlər, araşdır-
malar onu göstərir ki, empatiya şagirdlərin
inkişafında, təlim-tərbiyəsində, dolayısıyla
yüksək səviyyəli, inkişaf etmiş cəmiyyətin
formalaşmasında çox böyük təsiredici rola
malikdir. Bəs, görəsən bizim məktəblərdə
müəllim şagird münasibətlərində empatiya nə
dərəcədə mövcuddur?

Mövzu ilə bağlı araşdırma aparmaq məq-
sədilə məktəblərimizin birində bəzi müəllimlər
və şagirdlər arasında sorğu keçirdim. Sorğuda
yaşları, cinsləri, ixtisasları, iş stajları ilə bir-
birindən fərqlənən müəllimlər iştirak edirdi.

Sorğuda 5 sual tərtib olunmuşdu:
1.”Sizə görə empatiya nədir?”sualına müəl-

limlər tərəfindən “Özünü başqalarının yerində
görmək”, “Başqasının dərdinə şərik olmaq”,
“Başqasının qayğısını özününkü bilmək”,
“Başqa insanın emosional halını onun mimi-
kasından və hərəkətlərindən duymaq”, “Özünü
kiməsə oxşatmaq” şəklində ifadələrlə cavablar
verildi. Empatiyanın elmi anlamı ilə müqayi-
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sədə bu cavablardan bəziləri terminin mənasına
yaxın olsa da, bəzi müəllimlərin cavabları ta-
mamilə mövzudan uzaqdır.

2. “Özünüzdə empatiyanın olduğunu dü-
şünürsünüzmü? Bunu misallarla göstərə bi-
lərsinizmi?” sualına isə bütün müəllimlər em-
patik bacarığının olduğunu düşündükləri ca-
vabını versələr də, böyük əksəriyyəti nümunə
əsasında izahat verə bilmədi.

3. “Sizin empatiya qura bilmənizə və ya
qura bilməmənizə hansı amillər təsir edir?”
sualına müəllimlər şərait, məişət qayğıları,
yumşaqqəlbli olmaq, mütaliə etmək, həyat
haqqında filmlərə baxmaq, dünyagörüşünə
malik olmaq kimi cavablar verdilər. Bəziləri
isə empatiyanın anadangəlmə keyfiyyət oldu-
ğunu bildirdilər. Müəllimlərin az qismi buna
təsir edən amilin olmadığını qeyd etdi.

4. “Müəllimin empatiyası təhsilin keyfiy-
yətinə təsir edirmi?” sualına bütün müəllimlər
“bəli” cavabını verdi.

5. “Empatiya hissinin formalaşması və in-
kişafının yolları hansılardır və təklifləriniz
nələrdir?” sualına verilən cavablarsa, qənaətbəxş
deyildi.

Müəllimlər arasında keçirilən sorğu, müəl-
limlərin  empatiya anlayışı, təhsil prosesində
bu anlayışın rolu və yeri haqqında o qədər də
çox məlumatlı olmadıqlarını göstərdi.

Keçirdiyim sorğunun ikinci hissəsi isə şa-
girdlər arasında aparıldı və iki sualdan ibarət
idi:

1. “Müəllimlərinizdə hansı keyfiyyətləri
görmək istərdiniz?” sualına şagirdlər “səmi-
miyyət, anlayışlılıq, mehribanlıq, gülərüzlük,
qayğıkeşlik, dərslərin maraqlı aparılması, şa-
girdlərin problemləri ilə yaxından maraqlan-
maq” və s kimi cavablar verdilər.

2.”Siz müəllim olsaydınız nələri etməzdi-
niz?” sualına verilən cavablar belədir: uşaqlarla
kobud davranmazdım, pis rəftar etməzdim,

dərsi sıxıcı keçməzdim və s.
Bu suala şagirdlərdən birinin verdiyi cavab

məni çox təsirləndirdi. Yazılan cümləni olduğu
kimi təqdim edirəm:”Heç vaxt şagirdlərimə
hirslənməz, təhqiredici sözlər işlətməz, hələ-
sizdən adam olmayacaq – cümləsini heç iş-
lətməzdim”.

Əslində bu cür ifadələrlə təhsil həyatımız
boyunca tez-tez rastlaşırıq. Bəzi müəllimlər
məqsədini aşaraq, uşaqlarla lüzumsuz müba-
rizəyə girir, onları fiziki və mənəvi cəhətdən
incitməkdən çəkinmir.

Bu cür xoşagəlməz faktlarla yanaşı, öz
işini, peşəsini, şagirdlərini çox sevən, onları
övladı kimi görən, ürəkdən can yandıran, hə-
yatlarında böyük izlər buraxan müəllimlərimiz
də çoxdur. İllər keçsə də, bəzi müəllimlərimizin
təsirini hələ də öz üzərimizdə hiss edirik. Hər
birimizin, təhsil sistemimizin, cəmiyyətimizin
məhz bu cür müəllimlərə çox ehtiyacı var.
Ona görə ki, təhsilin məqsədi uşaqlarla mü-
barizə aparmaq yox, onlarla əməkdaşlıq şə-
raitində cəmiyyət üçün faydalı, hərtərəfli
inkişaf etmiş “insan” yetişdirməkdir. Bu gün
yetişdirdiyimiz insanlarla sabah müxtəlif sa-
hələrdə, müxtəlif forma və şəkillərdə qarşıla-
şacağıq.Yəni atalarımızın təbirincə desək,”nə
əkəriksə, onu biçəcəyik!”
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Annotasiya. Məqalədə ətraf mühitin qorunması dövrümüzün əsas
problemlərindən biri olduğuna görə ekoloji tərbiyənin lap kiçik yaşlarından
verilməsinin zəruruti əsaslandlrılır. Qeyd olunur ki, təbiətə hörmət,
ekoloji düşüncə gənc nəsilin ekoloji təhsil və mədəniyyət səviyyədən
asılıdır. Gənclərdə müasir tələblərə cavab verə bilən davranış vərdişlərinin
formalaşmasında da ekoloji tərbiyənin faydası çoxdur. Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qanunvericilik və qəbul
edilmiş qərarlarla ətraf mühitin mühafizəsi və ətraf mühit təhsili ilə
əlaqəli problemləri həll etmək üçün mühüm addımlara atılmışdır.
Məqalədə xüsusi qeyd olunur ki, uşaqlarda ekoloji şüur formalaşdırılmaqda
ailə və təlim-tərbiyə müəssisələrini birlikdə çalışmalıdır. Ekoloji təhsilin
əsas məqsədi həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş ekoloji
dünyagörüşünə və mədəniyyətə, səriştəyə malik olan vətəndaşların
şəxsiyyət kimi formalaşdırılması olmalıdır. 

On issues of environmental education and 
upbringing of primary school children

Abstract. The article argues that the protection of the environment
is one of the main problems of our time, so the need to provide
environmental education from an early age. It is noted that respect
for nature, environmental thinking depends on the level of envi-
ronmental education and culture of the younger generation.
Ecological education is also very useful in the formation of
behavioral habits in young people that can meet modern requirements.
After the restoration of Azerbaijan's state independence, important
steps have been taken to address issues related to environmental
protection and environmental education through legislation and
decisions. The article emphasizes that families and educational
institutions should work together to form environmental awareness
in children. The main purpose of environmental education should
be the formation of individuals with an ecological outlook, culture
and skills aimed at improving living conditions. 

К вопросам экологического образования и
воспитания детей младшего школьного воз-
раста
Aннотация. Известно, что охрана окружающей среды является
одной из основных проблем современности и следовательно эко-
логическое образование должно проводиться с раннего возраста.
Бережное отношение к природе, экологическое мышление молодого
поколения зависят от уровня экологического образования и культуры.
Экологическое просвещение также очень полезно в формировании
у молодежи поведенческих привычек, отвечающих современным
требованиям. Законодательства и решения, принятые, в связи с за-
щитой окружающей среды и экологическим образованием, после
восстановления государственной независимости Азербайджана,
стали важными шагами для решения этой проблемы. Семьи и об-
разовательные учреждения должны работать вместе, чтобы воспи-
тывать у детей экологическое сознание. Основная цель экологического
образования – формирование у граждан экологического мировоз-
зрения, культуры и навыков, направленных на улучшение условий
жизни.
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Ekoloji tərbiyənin mahiyyət və məzmununu
şərh etməzdən əvvəl ekologiyanın nə olduğu
haqqında danışmaq lazımdır. Ekologiya yunan
sözü olub “ekos”- ev, yurd, vətən və “logos”-
elm mənasını verir və ev, yurd, vətən anlayışları
ilə qarşılıqlı əlaqədə olan məsələləri, təbiətlə
orqanizm arasındakı əlaqələri öyrənir. Deməli,
canlı təbiət və onun ayrı-ayrı ünsürləri ilə
xarici aləmin qarşılıqlı münasibətlərini öyrənən
elm ekologiya adlanır. Təbiətə qayğılı müna-
sibətin bəslənilməsi, ətraf mühitin saflaşdırıl-
ması, mühafizə edilməsi, onun ictimai, siyasi
və iqtisadi dəyəri ilə bağlı gənc nəsilə müvafiq
bacarıqların mədəni-əxlaqi vərdişlərin aşılan-
masından ötrü onlara planlı, məqsədyönlü,
mütəşəkkil təsir göstərilməsi ekoloji tərbiyədir
[4, s.273].

Ekoloji problemlərin həllinə xüsusi diqqət
yetirildiyi hazırkı dövrdə məktəblilərin elmi-
yaradıcılıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının, ətraf
mühitin qorunmasında xüsusi bacarıqların in-
kişaf etdirilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır.
Təhsil alan gənclərdə insan-cəmiyyət-təbiət
sistemində qarşılıqlı əlaqələr haqqında anla-
yışların, fəal vətəndaşlıq mövqeyinin və ekoloji
məsuliyyətin formalaşdırılması, ətraf mühitin
qorunması sahəsində bacarıqların inkişaf et-
dirilməsi əsas vəzifələrdir [5].

Təhsil adətən xüsusi yolla əldə edilmiş bi-
liklərin məcmusu, mədəniyyətin onu artıq mə-
nimsəyənlər tərəfindən ona hələ yiyələnmə-
yənlərə ötürülməsinin həyata keçirildiyi sosi-
allaşma prosesin xüsusi forması kimi başa
düşülür [7].

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa et-
dikdən sonra ətraf mühitin mühafizəsi və
ekoloji təhsillə bağlı qəbul edilmiş ekoloji
qanunçuluq bu problemin həllində atılmış mü-
hüm addımlardır. Ekoloji təhsilin məqsədi tə-
biətə məsuliyyət hissi formalaşdırmaqdır. Eko-
loji təhsil dedikdə, ümumi ekoloji mədəniyyətin
və məsuliyyətin formalaşmasına yönəldilmiş
fasiləsiz təhsil, tərbiyə və inkişaf prosesi başa
düşülür. Ekoloji təhsilə ehtiyac insan həyatı
üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə olan
zərurətdən yaranmışdır.

Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında əsas
vasitələrdən biri məqsədyönlü ekoloji təhsil
almaqdır. Çünki ətraf mühitə düzgün münasibət

ekoloji bilik nəticəsində formalaşır [1, s.67].  
Tərbiyə – insanın şəxsiyyətinin inkişafına,

onun müasir mədəni dünyagörüşünün forma-
laşmasına, müəyyən baxışların yaranmasına
yönəlmiş məqsədyönlü peşəkar fəaliyyətdir.
Və tərbiyə təlim-tədris müəssisələrində xüsusi
təlim almış mütəxəssislər tərəfindən  forma-
laşması və inkişafı məqsədilə hazırlanmış
bütöv, şüurlu təşkil edilmiş prosesdir. Bütöv
tərbiyə prosesinin də özünün tərkib hissələri
vardır. Bunlardan biri də ekoloji tərbiyədir.
Ekoloji təhsil və tərbiyəyə ehtiyac insan həyatı
üçün əlverişli mühitin təmin edilməsinə olan
zərurətdən yaranmışdır. Ekoloji tərbiyə – özün-
də yeni yetişən nəsildə təbiət haqda bilikləri
və ona qarşı məsuliyyətli, humanist yanaşmanı
ehtiva edir, məqsədyönlü yüksək ekoloji mə-
dəniyyətin formalaşdırılması, təbiətə qarşı
ümummilli və ümumbəşəri dəyər kimi məsu-
liyyətli münasibəti yaratmaq üçün çox önəmli
amildir.

Gənclərdə müasir tələblərə cavab verə bilən
davranış vərdişlərinin formalaşmasında da
ekoloji tərbiyənin faydası çoxdur. Bu konteksən
çıxış edən alimlər haqlı olaraq, “Ekoloji aspekti
olmayan pedoqoji mövzu tanımırıq” qənaətinə
gəlirlər [1, s.67].

Ona görə də yeni ekoloji dünyagörüşün
yaradılmasında pedaqogikanın roluna xüsusi
əhəmiyyət verilir, təlimin təşkilində ekoloji
tələblərin nəzərə alınması, ekoloji tərbiyənin
ön plana çəkilməsi, əxlaq formalarına ekoloji
əxlaqın daxil edilməsi kimi məsələlərə xüsusi
diqqət göstərilir [1, s.67].

Şagirdlərin idrak fəaliyyətinin və sərbəst
işləmək qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi on-
larda ətraf mühiti dolğun qavramaqda, ekoloji
şüur və təfəkkürün, ekoloji dünyagörüşünün
formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Gənc nəslin, eləcə də cəmiyyətin ekoloji   mə-
dəniyyətinin fasiləsiz inkişaf etdirilməsi təbiəti
milli və ümumbəşəri sərvət kimi qorumağı
qarşıya qoyur. Ekoloji tərbiyə əxlaqi cəhətdən
təbiətə münasibətdə fəal, şüurlu mövqeyin
formalaşmasını tələb edir. Cəmiyyətlə təbiətin
qarşılıqlı münasibəti sistemində ahəngdarlığın
zəruri amili kimi çıxış edən ekoloji tərbiyə
insan həyatının böyük rolunun dərk edilməsinə
kömək etməklə yanaşı, hərtərəfli inkişaf etmiş
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şəxsiyyətin formalaşması işində bilavasitə iş-
tirak edir [2].

Ekoloji tərbiyə ətraf mühitin dərk olunması
və təbiətə qayğı ilə yanaşmanın formalaşması
proseslərindən keçir. Ekoloji cəhətdən savadlı
insan dərk etməlidir ki, təbiət də onun özü
kimi canlıdır. Təbiət güclüdür, ancaq bu güc
tükənməz deyil. Təhsil ocaqlarında ekoloji
təhsilin gücləndirilməsinin tərəfdarları hesab
edirlər ki, uşağa kiçik yaşlarından təbiətə
qayğı ilə yanaşmanı aşılamaqla biz onun şəx-
siyyətinin formalaşmasına ciddi təkan vermiş
oluruq. Başqa sözlə, yeni nəsildə vətəndaş
şüurunun formalaşdırılmasının əsas istiqamət-
lərindən biri də məhz ekoloji təhsil və tərbiyə
olmalıdır. Bu yolla gəncləri doğma torpağı və
təbiəti  sevməyə, ətraf mühitə biganəlikdən
qaçmağa öyrədə bilərik. Təbiətə biganəlik
dünyaya biganəlik deməkdir. Belə bir səhnənin
şahidi çoxlarımız olmuşuq: kiçik yaşlı uşaq
yediyi şokoladın kağızını açıb yerə atır, anası
isə buna heç fikir də vermir. Bu nədir ki?
Sadəcə kağız parçası. Həyat isə belə sadə və
xırda problemlərin məcmusundan ibarətdir,
çünki həmin uşaq böyüyüb bu dünyanın saki-
ninə - istehlakçıya çevriləcək. Böyüyəndə
onun küçəyə, yola atdığı tullantıların çəkisi
və ölçüsü də artacaq. Ölkəmizdə avtomobildən
yola hər hansı əşyanın atılmasına dair cərimə
tətbiq olunur. Bununla belə, hamımız gün ər-
zində bir neçə dəfə bu qadağaya riayət etməyən
sürücüləri görürük. Avtomobildən yola siqaret
kötüyü atan sürücü həmin kiçik yaşlı uşağın
gələcəyidir...

Antuan de Sent-Ekzüperi deyirdi ki, “biz
hamımız yer kürəsi adlı gəminin sərnişinləriyik.
Deməli, bizim minəcək başqa nəqliyyat vasi-
təmiz yoxdur”. Mütəfəkkirin bu sözləri nə
vaxt dediyini və ekoloji durumun indi hansı
həddə olduğunu nəzərə alsaq, ekoloji təhsil
və tərbiyənin necə vacib olduğunu dərk edə
bilərik. Yer kürəsi elə bir inkişaf mərhələsinə
çatıb ki, onun yaradıcı, məsuliyyətli sakinlərə
daha çox ehtiyacı var. Əgər belədirsə və biz
ən kiçik yaşlarımızdan hədsiz istehlakçı ruhunda
tərbiyə olunuruqsa, hansı məsuliyyətdən söhbət
gedə bilər? Bu gün sivil dünyada insan tərbiyəsi
prosesində ekoloji tərbiyəni nəzərə almamaq
mümkünsüz görünür. Təbiətlə biz ən kiçik

yaşlarımızdan üz-üzə gəlirik. Və əslində, məhz
təbiət də bizim ilk müəllimimizdir.

İnsan yer kürəsinin ayrılmaz hissəsidir.
Əgər biz həyatı qorumaq istəyiriksə, ekologi-
yanı mühafizə etməkdən başlamalıyıq. Bu
gün yaxınlaşan ekoloji faciədən çox danışılır,
ancaq maraqlanan və təlaşlanan demək olar
ki, yoxdur. Bu o, deməkdir ki, biz təhlükəni
dərk edirik, ancaq ekoloji təhsilimiz olmadığına
görə bu, dərketmə hərəkətə keçməyimiz üçün
yetərli deyil. İnsanları ilk növbədə nə ilgilən-
dirir? Ərzaq qiymətləri və artan vergilər. Ancaq
bu ərzağı bizə bəxş edən təbiətə qayğı barədə
fikirləşən yoxdur. Belə çıxır ki, bu gün biz
ekoloji təhsil və tərbiyə barədə düşünmürüksə,
gələcəyimizi unutmuş oluruq. Fizika üzrə
Nobel mükafatı laureatı Nils Borun sözləri
çox ibrətamizdir: “Bəşəriyyət atom bombası,
saysız müharibələr və epidemiyalardan məhv
olmayacaq. O, özünü öz tullantıları və zibil-
lərinin altında dəfn edəcək”.

Müasir dünyada ekoloji problemlər böyük
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Təcili vəzifə ətraf
mühiti çirklənmədən və məhv olmaqdan qo-
rumaq, canlıların bütün genetik müxtəlifliyini
qorumaq və planetin genefondunu qorumaq
üçün tədbirlər görmək idi. Əhalinin ekoloji
təhsili problemi mövcud şəraitdə xüsusilə kəs-
kin hala gəlmişdir. Eyni zamanda, gənc nəslin
– məktəblilərin və məktəbəqədər uşaqların
ekoloji təhsilinə böyük əhəmiyyət verilir [6]. 

Uşaqların yüksək keyfiyyətli ekoloji təhsili
hazırda çox vacibdir. Bunun səbəbi planetdəki
və ölkəmizdəki ekoloji vəziyyətin arzuolunan
çox şey buraxmasıdır. Bir çox ekoloji problem:
ozon qatının incəlməsi, iqlim dəyişikliyi, təbii
torpaq qatının tükənməsi, içməli suyun və
təbii ehtiyatların azalması, havadakı çirklən-
diricilərin yüksək konsentrasiyası bu, əsasən
insanların təbiətlə düzgün qarşılıqlı əlaqəsinin
olmamasının nəticəsidir.  Həm də bu problemlər
əhalinin təhsil prosesi ilə əlaqədardır  onun
çatışmazlığı və tam olmaması təbiətə istehlakçı
münasibətinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Bu vəziyyətdən çıxmağın yeganə yolu ekoloji
mədəniyyət əldə etməkdir. Və bu mədəniyyəti
məktəbəqədər uşaqlara aşılamağa başlamaq
lazımdır. Bunun bütün cəmiyyət üçün böyük
sosial əhəmiyyəti var! Bundan əlavə, yetkin
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əhalinin əhəmiyyətli bir hissəsi  təhsil işçiləri,
valideynlər, müəllimlər  şüurun və düşüncənin
ümumi yaşıllaşdırılması üçün vacib olan bu
prosesə cəlb ediləcəklər. 

Erkən uşaqlıqdan başlayaraq biosferin qo-
runması problemindən heç kimin xilas olma-
ması üçün təbiətə sevgi aşılamaq və ekoloji
mədəniyyət yetişdirmək lazımdır. Valideynlər
və uşaq bağçası müəllimləri uşaqlarla, müəl-
limlər isə məktəbdə işləməlidirlər. Planetimizin
gələcəyi, uşaqlar üçün ekoloji təhsili necə
apardıqlarından asılı olacaqdır.

Uşaqlarda ekoloji şüurun formalaşmasında
-  kupalar, söhbətlər, yarışmalar, iclaslar, eks-
kursiyalar, məktəb mühazirələri, olimpiadalar,
təlim sessiyaları kimi fəaliyyətlər mühüm rol
oynayır.

Ətraf mühit təhsili zamanı yalnız məktəbdə
və sinifdənkənar işlərdə deyil, evdə də müxtəlif
forma və metodlardan istifadə edilməsi vacibdir.
Xatırlamaq lazımdır ki, övladlarına nümunə
olan valideynlərdir, yəni bayağı qaydalar (kü-
çədə zibil atmamaq, heyvan öldürməmək,
bitki yığmamaq, subbotnik aparmaq) uşaqlara
öz davranışlarına yaxşı bir nümunə göstərərək
evdə öyrədilə bilərlər. Ekoloji təhsilin müxtəlif
formaları və metodlarının birləşməsi planeti-
mizin rifahının asılı olacağı cəmiyyətin vicdanlı
və məsuliyyətli üzvlərinin formalaşmasına
kömək edəcəkdir. 

Təhsildə ekoloji təhsil dövrümüzün aktual
problemlərindən biridir. Qlobal ekoloji böhran
ekoloji problemləri məktəbəqədər işçilər üçün
də diqqət mərkəzinə gətirdi. Dünya əhalisinin
ümumi problemləri insan mühitinin pisləş-
məsidir. Uşaqlar xüsusilə pis bir mühitə (çirk-
lənmiş su, hava, qida) həssasdırlar. Bizim və-
zifəmiz bir uşağa hər canlı orqanizmə özünə
dəyər verən, yaşamaq hüququ olan bənzərsiz
bir varlıq kimi yanaşmağı öyrətməkdir. Ən
yaxşı nəticə məktəbəqədər yaşda ekoloji mə-
dəniyyətin əsasları formalaşdırılmağa başlansa
əldə edilə bilər. Məktəbəqədər uşaq təbii aləmi
birbaşa müşahidə etməklə və ya gəzinti zamanı
praktik fəaliyyətlə tanış olur. Təbiəti tanımağın
dolayı yolları (kitablar, rəsm əsərləri, filmlər,
televiziya) üfüqləri genişləndirir balaca uşaq
bununla birlikdə, daha az təhsil təsiri var. Tə-
biətlə birbaşa əlaqə uşağın emosional qavra-

yışını canlı təəssüratlarla doyurur. Məhz mək-
təbəqədər uşaqlıq dövründə uşaq təbiət haq-
qında emosional təəssüratlar alır, haqqında
fikirlər toplayır müxtəlif formalar həyat, yəni
onda ekoloji düşüncənin, şüurun əsas prinsipləri
formalaşır, ekoloji mədəniyyətin ilkin ele-
mentləri qoyulur. 

Ətraf mühit təhsili sahəsində tanınmış mü-
təxəssis ID Zverevin haqlı olaraq qeyd etdiyi
kimi, bu günə qədər “ekoloji təhsilin əsas
məqsədinin birmənalı və məqbul bir tərifi
yoxdur.” Bu məsələ məktəbəqədər uşaqların
ekoloji təhsili üçün yeni bir istiqamət olaraq
(uşaqların, valideynlərin, müəllimlərin təhsili
daxil olmaqla) xüsusilə aktualdır. I.D.Zverev
ekoloji təhsili “bilik, bacarıq, dəyər istiqamətləri,
əxlaqi, etik və estetik münasibətlər sisteminin
formalaşdırılmasına, fərdin ekoloji məsuliy-
yətinin təmin edilməsinə yönəlmiş davamlı
təlim, tərbiyə və fərdi inkişaf prosesi” kimi
qəbul etməyi təklif edir.  Ekoloji təhsilin pe-
daqoji vəzifələrinin aşağıdakılarla əlaqəli ol-
duğunu vurğulayır.

Öyrənmə – təbiət, cəmiyyət və insan ara-
sındakı əlaqə haqqında biliklərə yiyələnmək;
ekoloji problemlərin həlli üçün praktiki baca-
rıqların formalaşdırılması.

Tərbiyə – dəyər istiqamətləri, motivləri,
ehtiyacları, aktiv ətraf mühitin qorunması vər-
dişləri.

İnkişaf – ekoloji vəziyyəti təhlil etmək,
ətraf mühitin estetik vəziyyətini qiymətlən-
dirmək bacarığı.

Məqsəd – ekoloji mədəniyyətin başlanğıc-
larının formalaşması – gələcəkdə insanın tə-
biətlə həyatı və inkişafını təmin edəcək praktik
və mənəvi təcrübəsini ümumilikdə uyğunlaş-
dırmağa imkan verən şəxsiyyətin əsas kom-
ponentləri.

Tapşırıqlar – bunlar effekt əldə edən bir
təhsil modeli yaratmaq və həyata keçirmək
vəzifələridir – məktəbə getməyə hazırlaşan
uşaqlarda ekoloji mədəniyyətin başlanğıcının
açıq təzahürləri.

Ətraf mühit təhsili mövzusunda ailə ilə iş
–Valideynlərlə uşaqların ekoloji təhsili ilə iş-
ləyərkən həm ənənəvi formalardan (valideyn
görüşləri, məsləhətləşmələr, söhbətlər, kon-
franslar) həm də qeyri-ənənəvi formalardan

Nurlana Əsgərli

Kiçik məktəbyaşlı uşaqlara ekoloji təhsil 

və tərbiyənin verilməsi məsələlərinə dair
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(işgüzar oyunlar, pedaqoji xidmətlər bürosu,
birbaşa telefon, dəyirmi masa, müzakirələr)
istifadə etmək lazımdır. Ancaq bütün bu for-
malar əməkdaşlıq pedaqogikasına əsaslanma-
lıdır. İş iki istiqamətdə aparılmalıdır:

1) Müəllim valideyn;
2) Müəllim – uşaq – valideyn.
Bir iş qurmadan əvvəl kiminlə işləmək la-

zım olduğu anlaşılmalıdır (valideynlərin təhsil
səviyyəsi, ailənin psixoloji vəziyyəti və s. )

Valideynlərlə iş sahələri;
1. Ətraf mühitə dair məlumatlar. Yetkinlər

üçün ən əhəmiyyətli məlumatlar aşağıdakı-
lardır:

• Şəhərlərində, uşaq bağçası mikrorayo-
nunda, yaşayış massivində, istirahət etdikləri
parkda, bağ evində ətraf mühitin vəziyyəti
barədə məlumatlar;

• Uşağın sağlamlığının ətraf mühitin key-
fiyyətindən asılılığı barədə məlumat;

• Ekstremal şəraitdə davranış qaydaları (əl-
verişsiz ekoloji vəziyyət, fəlakətlər);

• Ev ekologiyası;
• Ekoloji təmiz məhsul yetişdirmək;
• Bağlı, dərman, qida bitkiləri;
• Uşaqlarla gəzinti, açıq istirahət üçün ətraf

mühitə uyğun yerlərin seçilməsi;
• Ev heyvanları, evdə saxlanması və uşaq

üçün əhəmiyyəti;
• Ekoloji təhsil prosesində uşağın bir şəxs

kimi inkişafı;
• Uşağın uşaq bağçasındakı fəaliyyəti haq-

qında məlumat.
Yetkinlər valideyn-müəllim iclaslarında,

uşaqlarla birgə səfərlərdə, ekoloji otağı, yaşayış
guşəsini və uşaq bağçasının ərazisini ziyarət
edərkən ətraf mühit barədə məlumat alır. Be-
ləliklə, bir çox uşaq bağçasının valideynləri,
xüsusilə “Ətraf mühitin vəziyyəti” bölməsində
“Ətraf pasportları” məlumatlarına böyük maraq
göstərirlər. “Uşaq sağlamlığı - ətraf mühit”
problemi ekoloji təhlükəsizlik problemi ilə
sıx bağlıdır.  Ətraf mühit təhsili gözləyən va-
lideynlər üçün məsləhət proqramlarına, vali-
deynlərin övladını bağçaya hazırlamağa kömək
edən məsləhət mərkəzlərinə və qısa müddətli
qruplara daxil edilə bilər.

2. Uşaqlarla birgə fəaliyyət:
Birgə səyahətlər, ekskursiyalar zamanı və-

ziyyətin özü valideynləri təbiətşünaslıq və
ekologiyanın müxtəlif məsələləri ilə maraq-
landırır, xüsusən də uşaqlar daim suallar ver-
dikləri üçün.

• Ekoloji tətillərdə iştirak və onlara hazır-
laşmaq;

• Heyvanlara və bitkilərə birgə qulluq: ev
heyvanlarına qulluqda uşaqların fəal iştirakı
və onların həyatı və sağlamlığı üçün məsuliy-
yətin artırılması. Uşaq bağçasının, heyvanların,
qapalı bitkilərin bir uşağın tərbiyəsində rolunu
göstərməsi, valideynlərə mümkünsə canlı bir
varlıq əldə etməsini tövsiyə etməsi lazımdır.
Başqa bir istiqamət böyükləri təbiətin bir gu-
şəsinə cəlb etməkdir. Bəzən valideynlər ev
heyvanlarını bir müddət bağçaya verir, künc
sakinlərini yay üçün evlərinə aparır, heyvanlar
əldə etməyə kömək edir, onlar üçün şərait ya-
radır;

• Təbii materiallar, markalar, kartpostallar,
təqvimlər, ekoloji otaq üçün nişanlar, təbiət
muzeyi üçün eksponatlar toplamaq. Ata və
ananın maraqlarını dəstəkləməsi bir uşaq üçün
çox vacibdir.

• Birgə rəsm, tərtibat, əl işlərindən ibarət
sərgilər tullantı maddəsi, fotoşəkillər (məsələn,
“Çaydakı ailəm”, “Ölkədəki ailəm”, “Mən və
təbiət”, “Ev heyvanlarımız” mövzularında);

• Ekoloji otağın, təbiət guşəsinin, labora-
toriyanın, kitabxananın təchiz olunmasına kö-
mək;

• Ekoloji tədbirlər (uşaq bağçasının, parkın,
evin ərazisini təmizləmək, ağac əkmək, qida-
landırıcıları bəzəmək)

Fikrimizcə,  gənc nəsildə həm də ətraf mü-
hitə münasibəti yeni tərzdə formalaşdırmaq
üçün strategiyada qarşıya qoyulan vəzifələr
hər bir təhsilverən üçün əsas olmalıdır. Şagirdlər
məşğələlərdə əldə etdikləri bilikləri vaxtaşırı
iştirak etdikləri ekoloji tədbirlərdə, tədris-təc-
rübə sahəsində, çöl təcrübə işlərində praktiki
olaraq tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Bu cür
vərdişləri tədricən inkişaf etdirmək onlarda
ekoloji tərbiyənin yaranması və möhkəmlən-
məsinə səbəb ola bilər. Ekoloji problemlər o
qədər çoxalıb ki, indiki dövrdə onu yalnız bir
elm çərçivəsində öyrənməklə həll etmək
çətinlik törədir. Ona görə də ekologiyanın
həm elm, həm də bir fənn kimi inteqrativ şə-
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raitdə öyrənilməsi zəruridir. Məsələn, ekologiya
elminin və ekoloji problemlərin tarixi aspektdən
araşdırılması müasir dövrdə çox aktualdır. Sə-
nətkarlıq nümunələrində, folklorda, adət-ənə-
nələrdə əhalinin təbiətə münasibəti, bitki və
heyvanların qorunma üsulları gənc nəsil üçün
bir örnək ola bilər. Bu baxımdan ekologiyanın
əsaslarının ümumtəhsil məktəblərində öyrə-
dilməsi zamanı onun təkcə biologiya və coğ-
rafiya (az miqdarda kimya) fənlərinin daxilində
deyil, tarix, dil-ədəbiyyat, fizika, riyaziyyat,
informatika və s. kimi fənlərlə birgə öyrənilməsi
də effektli səmərə verə bilər.

Müasir şəraitdə milli ekoloji siyasətin həyata
keçirilməsi, bilavasitə ölkə əhalisinin ekoloji
maarifləndirilməsi, ekoloji şüur, ekoloji təhsil
və ekoloji tərbiyə səviyyəsindən asılıdır. Buna
görə də, ekoloji tərbiyə, təhsil strukturlarının
prioritet sahələrindən biri olmalı və ətraf
mühitin qorunmasına xidmət etməlidir [3,
s.16].
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Annotasiya. Məqalədə sistemli əlavə təhsildə 5-10 yaşlı uşaqlarda
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafının psixoloji-pedaqoji şərtlərindən
bəhs olunur. Yaradıcılıq qabiliyyətlərinə fəaliyyət üsulu kimi
baxılır, əlavə məşğələlərin gedişində yeni keyfiyyətlərin yaranması
və bu prosesi şərtləndirən cəhətlər hər biri ayrılıqda nəzərdən
keçirilir. Tədqiqatların təhlili və müşahidələr əsasında zəruri şərtlər
müəyyənləşdirilir və onların hər birinin ayrılıqda şərhinə səy
göstərilir. Eyni zamanda yaradıcı tapşırığın mahiyyətində və daxili
məzmununda yaradıcı komponentlərin  olması başlıca şərt  kimi
verilir. Həmin komponentlərin həlli yolları uşağın zəruri biliklərə
malik olmasından, müəyyən qaydalar, üsullar və priyomlara yiyə-
lənməsindən bilavasitə asılılığı ön plana çəkilir. Burada  verilmiş
tapşırıq şagirdin yaradıcı təsəvvür və xəyalının, təxəyyülünün
məhsulu kimi göstətilir.

5-10 year old children in fine arts classes
development of creative abilities
Abstract. The article discusses the psychological and pedagogical
conditions for the development of creative abilities in children
aged 5-10 in systematic additional education. Creativity is
considered as a method of action, the emergence of new qualities
in the course of additional training and the factors that determine
this process are considered separately. Based on the analysis of
our research and observations, the necessary conditions are
identified and efforts are made to interpret each of them separately.
At the same time, the main condition is the presence of creative
components in the essence and internal content of the creative
task. The solutions to these components are directly related to the
fact that the child has the necessary knowledge, mastery of certain
rules, methods and techniques. The task given here is shown as a
product of the student's creative imagination and imagination.

Развитие творческих способностей детей 5-10 лет
на занятиях по изобразительному искусству

Aннотация. В статье рассказывается о психолого-педагогических
предпосылках развития творческих способностей у детей 5-10 лет
в систематическом дополнительном образовании. Творческие спо-
собности рассматриваются как способ деятельности, при этом воз-
никновение новых качеств в ходе дополнительных занятий и об-
условливающие этот процесс аспекты рассматриваются в отдельности.
На основе анализа исследований и наблюдений определяются не-
обходимые условия и прилагаются усилия к интерпретации каждого
из них в отдельности. При этом в качестве главного условия дается
наличие творческих компонентов в сущности и внутреннем содер-
жании творческой задачи. Пути решения этих компонентов выдви-
гаются на первый план в непосредственной зависимости ребенка
от обладания необходимыми знаниями, овладения определенными
правилами, приемами и простыми числами. Здесь заданное задание
показано как продукт творческого воображения и воображения
ученика, его воображения.
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Yaradıcılıq qabiliyyətləri müəyyən fəaliyyət
sahəsi üzrə yeni keyfiyyət kimi yaranır, tək-
rarsızlığı, orijinallığı ilə fərqlənən keyfiyyət
kimi üzə çıxır. Tədqiqatçı B.M.Nemenski
qeyd edir ki, insanın yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
əsasında assosiativ düşüncənin, fantaziyanın
inkişafı durur. Bu cəhət uşaqların bədii yara-
dıcılığınin formalaşdırılmasına əsaslı dərəcədə
kömək edir. Yaradıcılıq qabiliyyətləri özünü
məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda və ibtidai məktəb
şagirdlərində daha qabarıq göstərir [5, s.84].

Uşaqların təsviri yaradıcılıq qabiliyyətləri
üzrə tədqiqatları ilə tanınan E.Q.Kazakova
təsdiq edir ki, bədii yaradıcılıq xüsusi təşkil
olunmuş pedaqoji proses şəraitində formalaşır.
Uşaqların fəallığı, yaradıcılığı, müstəqilliyi,
təşəbbüskarlığı, qabiliyyətləri pedaqoji prosesdə
üzə çıxır [3, s.14].

Tədqiqatçı T.S.Komarova da bu deyilənləri
təsdiq edərək yazır ki, uşaqların bədii qabiliy-
yətlərinin səmərəli şəkildə inkişafı məhz tədris
məşğələlərində formalaşır. Çünki tədris məş-
ğələləri məzmun və forma, metod və priyomlarla
uşağın üzərində işləmək üçün mümkün, yaxşı
təşkil olunmuş şərait, təsirlər selidir [4, s.56].

Tədqiqatların təhlili və müşahidələrimiz
göstərır ki, 5-10 yaşlı uşaqların yaradıcı qabi-
liyyətlərini müəyyən pedaqoji şəraitdə for-
malaşdırmaq zəruri tələb kimi qarşıda durur.
Bu tələbin tədris planında nəzərdə tutulmuş
məşğələlərlə həyata keçirilsə də, burada əlavə
məşğələlərin də yeri və rolu əhəmiyyətlidir.
Eksperimental-təcrübi işin təhlili əsasında
aydın olur ki, əlavə məşğələlər zamanı uşaqların
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafının səmə-
rəliliyi üçün aşağıdakı zəruri şərtlərə əməl
etmək lazımdır:

- uğurların əldə edilməsi üçün situasiyanın
yaradılması;

- fərdi və kollektiv iş növlərinin əlaqələn-
dirilməsi;

- süjetli oyun məşğələlərinin təşkili;
- yaradıcı axtarış situasiyasının yaradılması;
- uşaq yaradıcılığının maraqlı və əyləncəli

qurulması;
- müxtəlif növ bədii materialın tətbiqi;
- yaradıcı tapşırıqların olması;
- təbiət rəsmlərindən əvvəl müşahidələrin

aparılması;

- rəssamların yaradıcılığı ilə tanışlıq;
- müxtəlif növ incəsənət növlərinə inteqrasiya;
- uşağın yaradıcılığına ailənin pozitiv mü-

nasibətinin təmin edilməsi.
Bu göstərilən tələbləri ayrılıqda nəzərdən

keçirək. Uğur gətirən situasiyaların yaradılması
özündə belə bir şərti əks etdirir ki, şagird
yaxşı nəticələr, uğurlar qazanmaqla öz gücünə
inam hissi artır. Pedaqoq əlavə məşğələdə
belə bir təlim vəzifəsini formalaşdırır ki, hər
bir uşaq tapşırılan “obyektin”, məsələn, atasının,
yaxud anasının portiretini müxtəlif variantlarda
(profildən, yaxd üz tərəfindən və s) təsvir
etsin. Bu şəraitdə uşaq təsvirin detalları haq-
qında düşünür, rəsmin çətinlik səviyyəsini an-
layır, nəticədə maraq və qabiliyyətinin inkişaf
səviyyəsinə uyğun olaraq yaradıcı keyfiyyətini
nümayiş etdirir.

Yaradıcı axtarış situasiyalarının yaradılması
metodu güclü idrak marağı yaradır. Uşaqlar
üçün elə bir zəruri şərait yaratmaq lazımdır
ki, müxtəlif problemləri sərbəst, müstəqil şə-
kildə həll edə bilsin, rəsmin traktovkası haq-
qında düşünməyi bacarsın, bədii materialı
tətbiq etsin və təsviretmə üsuluna, bu sahədə
qabiliyyətlərə malik olsun. 5-10 yaşlı uşaqlar
üçün belə bir tapşırığın verilməsi onların ya-
radıcılıq təşəbbüslərinin üzə çıxmasını sti-
mullaşdırır. Bu prosesdə uşağın mövzunun
traktovkasında fərdiliyi üzə çıxır ki, məşğələ
zamanı bu cür situasiyanın yaradılması mühüm
əhəmiyyətə malikdir.

Yaradıcı axtarış  situasiyalarırın təşkilində
süjetli oyun təsvirləri üzrə rəsmlər uşaqların
yaradıcı düşüncəsini stimullaşdırır, onlarda
qavrayış və fantaziyanın inkişafına müsbət
təsir göstərir. Bu zaman uşaqlar əsas tapşırığın
yerinə yetirilməsinə istiqamətləndirilir. Məsələn,
müəllim uşaqları belə bir sual ətrafında dü-
şündürə bilər: “insanın hərəkətdə olduğunu
necə rəsm etmək olar?”. Yaxud “Velosipedçilərin
yarışı” rəsmində idmançıları hərəkətdə təsvir
etmək mümkündürmü? və s. Burada belə bir
cəhəti qeyd etməyi lazım bilirik  ki, uşaqlara
aid süjetli və rollu oyunlar üzrə rəsmlərə daha
üstün yer verilməlidir. Çünki bu oyunlar uşaq-
larda aydın və konkret fikir, obraz formalaş-
dırmağa imkan yaradır. Bu cür aydın obrazlar
rəsmdə dəqiq ifadə oluna bilər. İnkar olunmaz
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qənaətdir ki, uşaqlar üçün o  qədər də dəqiq
olmayan və təsviri müəyyən çətinliklər törədə
bilən rəsmlər arzu olunan nəticə verə bilməz.

Uşaq yaradıcılığının maraqlı və əyləncəli
qurulması materialın obrazlı, maraqlı və əy-
ləncəli təşkili ilə bağlıdır. Bu metod təsviri
fəaliyyət rposesinə müsbət münasibət yaradır
və şagirdlərin yaradıcı fəallığı yolunda ilk
addım hesab olunur. Bu zaman rəsmdə əks
olunacaq predmet, yaxud hadisənin tarixindən
maraqlı faktları məşğələnin gedişində aydın-
laşdırmaq faydalıdır. Prosesin maraqlı və əy-
ləncəli  qurulması hisslərin, emosional situa-
siyanın yaradılmasına şərait yaradır ki, buda
bədii materialın tətbiqinin xeyli dərəcədə sə-
mərəli olmasına kömək edir.

Tapşırığın yerinə yetirilməsi prosesində müx-
təlif növ bədii və texniki materialın  tətbiqi də
uşaqların təsviri qabiliyyətlərinin formalaşma-
sında mühüm rol oynayır. 5-10 yaşlı uşaqların
təsviri sənət məşğələlərində tapşırıqları yerinə
yetirməsi üçün akvarel, quaş, kömür, qara tuş,
plastilin, gül və s. materiallardan istifadə olunir.
Məşğələnin  başlanğıcında təsviri sənət üçün
qarşıya qoyulan vəzifənin həyata keçirilməsi
məqsədilə bədii materialı, adətən, müəllim özü
təklif edir. Sonrakı mərhələdə isə, yəni toplanmış
təcrübə üzrə təsviri savad bacarıqlarının for-
malaşdırılması prosesində bədii materialın se-
çilməsinə bilavasitə uşaqların özü cəlb olunur.
Uşaqlar üçün yaradılmış təsviri sənət studyaları
şagirdlərin müstəqil şəkildə işləmələrinə  əlverişli
şərait kimi qiymətləndirilməlidir. Burada uşaq-
ların özünü sərbəst şəkildə ifadə etmə imkanı
daha güclüdür.

Müşahidələrimizin nəticələri təsdiq edir ki,
müxtəlif növ bədii materiallar və texniki
vasitələr şagirdlərin marağının fəallaşmasına
və beləliklə, predmet və hadisələrin təsviri
prosesinə lazımi səviyyədə köməklik göstərir.

Eyni zamanda yaradıcı tapşırığın mahiy-
yətində, daxili məzmununda yaradıcı kompo-
nentlərin olması başlıca şərt kimi verilir.
Həmin komponentlərin həlli yolları uşağın
zəruri biliklərə malik olmasından, müəyyən
qaydalar, üsullar və priyomlara yiyələnməsindən
bilavasitə asılığı ön plana çəkilmişdir. Burada
verilmiş tapşırıq şagirdin yaradıcı təsəvvür
və xəyalının, təxəyyülünün məhsulu kimi gös-

tətilir. Tapşırığın yerinə yetirilməsinin müxtəlif
variantlarını axtarmaq və düşünmək məşğələnin
gedişinin zəruri mərhələsidir. Bu mərhələyə
pedaqoji təsirlər vasitəsilə diqqət yetirilməsi
xüsusi vaciblik qazanır. Bu növ rəsmlən sırasına
“İlin fəsilləri”, “Payız fəslinin özəllikləri” və
s. mövzularda təsvirləri göstərmək olar.

Rəsmdən əvvəl təbiəti müşahidənin rolu
heç nə ilə əvəz oluna bilməz. Şagirdlərlə məş-
ğələlərin təşkili zamanı uşaqların məşq etməsi
yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafı üçün mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Müşahidə yaradıcı tap-
şırıqlardan əvvəl uşağın predmet və yaxud
hadisələri “görmə” qabiliyyətini təkmilləşdirir,
predmetin müxtəlif rəng çalarlarını qeyd edə
bilməsinə imkan yaradır. Belə bir vəziyyət
uşağın düşünməsinə, təhlillər aparmasını, zöv-
qün formalaşmasına, təxəyyülün inkişafına,
bilavasitə yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmasına
təsir göstərir. Unutmaq olmaz ki, bədii yara-
dıcılığın ilkin psixoloji əsası bizi əhatə edən
aləmə estetik münasibətlərdir. Ətraf aləmə,
təbiətə estetik münasibət insanın bədii isteda-
dının mövcudluğudur.

Təbiəti müşahidə üzrə tapşırıqlar uşaqların
təbiətdə baş verən zərif, incə dəyişiklikləri
qeyd edə bilməsinə, rənglərin çalarlarını görə
və qiymətləndirə bilməsinə səbəb olur. Bədii
qabiliyyətlərin inkişafında 5-10 yaşlı uşaqların
görkəmli rəssamların yaradıcılığı ilə tanışlığı
da xüsusi əhəmiyyətə malik vasitədir. Müəllim
uşaqların yaradıcılıq fəaliyyətini inkişaf et-
dirmək üçün bu vasitələrdən müntəzəm olaraq
istifadə etməlidir. Çünki əlavə məşğələlərin
gedişi, metodik sistemi, forması və strukturu
bu vasitədən daha çox asılıdır. Tədqiqatlarda
göstərildiyi kimi təsviri sənət üzrə söhbətlər,
müşahidələr, obraza diqqətlilik və həssaslıq
məhz bu sahədə özünü daha qabarıq göstərir.
Təsviri sənət üzrə qavrayışın, bədii qabiliyyətin
inkişafı məhz bu sahə üzrə təlim işində daha
səmərəli olur. Bu prosesdə görkəmli rəssamların
sənət əsərlərinin məzmunu, mahiyyətinə nüfuz
edə bilmək imkanı əldə olunur ki, bu da uşaq-
ların əsərin zahiri görünüşündən daha çox,
daxilinə, fikrin, mənanın dərinliklərinə baş
vura bilməsinə şərait yaratmış olur. Müəllimin
vəzifəsi uşağı rəsmi görmək, ona diqqət ye-
tirmək, tamaşa etməyə istiqamətləndirməklə
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bitmir. Əksinə, o uşaqların qavrayışının fəal-
laşmasını başlıca vəzifə, əsas şərt hesab et-
məlidir. 

Uşaq yaradıcılığının inkişafının şərti kimi
müxtəlif növ incəsənət növlərinin inteqrasiyasının
əhəmiyyətini də qeyd etmək lazımdır. Assosativ
əlaqələri genişləndirmək üçün müxtəlif növ
fəaliyyət növlərinin tematik məzmununun im-
kanlarından istifadə etmək olduqca faydalı yol-
dur. Mövzuya yaradıcı düşüncə nümayiş etdir-
mək, idraki qüvvələrin dərinliyini təmin etmək,
uşağın obraz üzərində emosional hisslərini zən-
ginləşdirmək, musiqi və ədəbiyyat sahəsi üzrə
təsviri fəaliyyəti rəsm sənəti ilə əlaqələndirmək,
uzlaşdırmaq şagirdin bədii qabiliyyətlərinin in-
kişafının nüvəsi hesab olunmalıdır.

Belə bir inteqrativ məşğələ nümunəsinə mü-
raciət etmək olar: “Musiqidə görüb və hiss et-
diyini rəsimdə təsvir et”. Qeyd edək ki, uşaqlar
bu tapşırığı yerinə yetirərkən yüksək emosio-
nallıq nümayiş etdirir ki, bu da tapşırığın yerinə
yetirilmə işinə yüksək səviyyədə təsir göstərir.
Belə bir həqiqət də var ki, insan xoş əhval-ru-
hiyyə yaratmaqla rəsm üzrə (və digər elm və
sənət sahələri üzrə də) qabiliyyətlərin inkişafına
intensiv xarakter verir. Uşaqlar üçün təsviri
traktovkanın formalaşdırılmasında aydın, qey-
ri-adi musiqi fraqmentlərindən istifadənin
faydası müəllim tərəfindən diqqətə alınmalı,
hansı rəsm janrında, hansı musiqi əsərlərindən
istifadəni dəqiq şəkildə müəyyənləşdirməlidir.

İnteraktiv tapşırıqların və incəsənət sahə-
lərinin qarşılıqlı əlaqəsi olmadan yaradıcılıq
aləmi haqqında düşünmək çətindir. Bu cəhət
uşaqlar arasında ünsiyyətin, pedaqoji kollek-
tivdə müştərək yaradıcılığın səviyyəsinin gös-
təricisidir. Ayrı-ayrı fənn müəllimlərinin prob-
lem situasiyası, oyun vəziyyətləri, teatrlaşdırma
səhnələrini yaratması təsviri qabiliyyətlərin
inkişafı üçün əhəmiyyətli şərt sayıla bilər.

İnteraktiv dərslər yaradıcı qabiliyyətlərin
yüksək səviyyədə inkişafının təminatçısıdır.
Bu zaman uşaqların bilikləri musiqi, ədəbiyyat,
teatr haqqında biliklərlə zənginləşir ki, bu da
onların ümummədəni səviyyəsindən danışmağa

imkan verir.
Uşaqların yaradıcılığına ailə münasibətləri

də pozitiv təsir göstərir. Valideyinlərin uşaq
yaradıcılığına pozitiv münasibətini formalaş-
dırmaq məqsədilə onlar arasında maarifləndirici
işlər aparmaq lazımdır ki, bunlar əsasən aşa-
ğıdakı vasitələrdən istifadəni vacib edir: 

1. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin
şəxsi nümunəsinin və nüfuzunun əhəmiyyəti;

2. Uşaq və yaşlılar arasında pozitiv müna-
sibətlərin formalaşdırılması;

3. Uşaqların yüksək mənəvi və estetik key-
fiyyətlərlə tərbiyəsi.

5-10 yaşlı uşaqlarla aparılan əlavə məşğə-
lələrin metodokasının səmərəliliyi vacib psi-
xoloji-pedaqoji problemlərdəndir. İşin əsas
məqsədi-uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
inkişafı təkcə kompleks məşğələlərlə əlaqədar
deyil. Bu həmçinin valideynlərin də bilavasitə
iştirakını şərtləndirir.

Bütün bunlar göstərir ki, əlavə məşğələlər
zamanı aktiv yaradıcı fəaliyyət üçün komfortlu
mühüt yaratamaq günümüzün reallığıdır. Ya-
radıcılıqda özünü təsdiq etmə daxili ehtiyac
və tələbatların təmin olunmasıdır. Müəllim
sənət əsərlərinin, yaxud predmet və hadisələrin
mövzu üzrə yeni traktovkasını verməyi bacar-
malı, məlum predmet və əşyaların qeyri-
standart tətbiqinə səy göstərməlidir ki, məhz
bu zaman onun məşğələləri səmərəli ola bilər.
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Annotasiya. Məqalədə XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazda müstəmlə-
kəçilik siyasəti və bu siyasətin möhkəmləndirilməsi vasitələrindən biri kimi
dövlətin mənafeylərinə uyğnlaşdırılmış ilk təhsil müəssisələrindən bəhs olunur.
Azərbaycan dilinin tədris fənni kimi rus dövlət məktəblərində hansı məqsədlərlə
öyrədilməsi dövrün mənbələrinə əsaslanaraq şərh edilir, bu fənni təlim edən ilk
müəllim haqqında əldə olunan faktlar, məlumatlar arşdırılır. Müstəmləkə
siyasətinin ilk dövründə çarizm Tiflis Nücəba məktəbi, Tiflis Nücəba Hərbi
məktəbi, girov götürülmüş uşaqlar üçün “Amanatlar məktəbi”ni yaratmaqla
özünün gələcək təhsil siyasətini hansı əsaslarla quracağını müəyyənləşdirmişdir.
Bu məktəblər sonrakı dövrlərdə Azərbaycan dilinə aid elmi əsasa malik tədris-
metodik vəsaitlərin yazılmasına zəmin hazırlamışdır. Müstəmləkə siyasətinin
ilk dövründə çarizm Tiflis Nücəba məktəbi, Tiflis Nücəba Hərbi məktəbi, girov
götürülmüş uşaqlar üçün “Amanatlar məktəbi”ni yaratmaqla özünün gələcək
təhsil siyasətini hansı əsaslarla quracağını müəyyənləşdirmişdir. Bu məktəblər
sonrakı dövrlərdə Azərbaycan dilinə aid elmi əsasa malik tədris-metodik
vəsaitlərin yazılmasına zəmin hazırlamışdır.

The first Russian public schools in the Caucasus
and the issues of teaching the Azerbaijani lan-
guage (1800-1830)

Abstract. The article discusses Russia's colonial policy in the Caucasus in the
early 19th century and the first educational institutions adapted to the interests
of the state as one of the means to strengthen this policy. The purpose of
teaching the Azerbaijani language as a subject in Russian public schools is
explained based on the sources of the time, the facts and information obtained
about the first teacher who taught this subject are investigated. In the first
period of colonial policy, tsarism determined the basis on which it would base
its future education policy by establishing the Tbilisi Nujaba School, the Tbilisi
Nujaba Military School, and the "Savings School" for hostages. In the following
periods, these schools prepared the basis for the writing of scientific-based
teaching aids on the Azerbaijani language. In the first period of colonial policy,
tsarism determined the basis on which it would base its future education policy
by establishing the Tbilisi Nujaba School, the Tbilisi Nujaba Military School,
and the "Savings School" for hostages. In the following periods, these schools
prepared the basis for the writing of scientific-based teaching aids on the
Azerbaijani language.

Первые русские государственные школы
на Кавказе и вопросы преподавания азер-
байджанского языка (1800-1830 гг)

Aннотация. В статье рассматриваются вопросы колониальной политики
России на Кавказе в начале XIX века и функционирования первых учебных
заведениях, приспособленных к интересам государства как одно из средств
ее укрепления. Цели преподавания азербайджанского языка как учебного
предмета в российских государственных школах интерпретируются на
основе источников того времени, далее в ней приводятся факты, сведения
о первом учителе, преподававшем этот предмет. В первый период колони-
альной политики царизм определил, на каких основаниях будет строить
свою будущую образовательную политику, создав Тифлисскую школу
«Нуджаба», Тифлисское военное училище «Нуджаба», школу для детей –
«Аманатлар». Эти школы в последующий период подготовили почву для
написания учебно-методических пособий, имеющих научную основу по
азербайджанскому языку.
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XIX əsr Azərbaycan dövlətinin tarixində
və xalqımızın həyatında çox mürəkkəb və
ziddiyətli bir dövr olmuşdur. Hələ XVIII əsrin
40-cı illərində Azərbaycan müstəqil və ya-
rımmüstəqil xanlıqlara bölündü. Çox zəif
təşkil olunmuş hərbi qüvvəyə və iqtisadi po-
tensiyaya malik bu xanlıqlar arasında çəkiş-
mələr, hakimiyyət uğrunda tayfa-nəsl müba-
rizələri böhranlı vəziyyət yaradırdı. Bunun
nəticəsi idi ki, xanlıqlar XIX əsrin əvvəllərində
öz daxili qüvvələri ilə xarici düşmənlərdən
(Rusiyanın müstəmləkə-işğalçı müharibələ-
rindən) müdafiə olunmaq iqtidarına malik ol-
madı. Baxmayaraq ki, müstəqillik dövrü ta-
rixşünaslığımızda təsdiq olunduğu kimi həqi-
qətən də xanlıqları idarə edən hakimlər-ali
zümrələr ayrılıqda olsa da özünün bütün im-
kanları daxilində yadelli işğalçılara qarşı mü-
barizə aparmış, canı və qanı bahasına olsa
belə öz elini, torpaqlarını müdafiəyə qalxmışlar.
Lakin xanlıqların lazımi hərbi gücə malik ol-
maması, qüvvələrin qeyri-bərabərliyi onların
məğlubiyyətə uğramasına, müharibəni uduz-
masına səbəb olmuşdur. Bir çox hallarda
şəraiti doğru-düzgün qiymətləndirməyi bacaran
hakim zümrələrdən bir qismi isə idarə etdiyi
xanlığı talanlardan, əhalini isə qırğınlardan
qorumaq məqsədi ilə sülhə, danışıqlara getməyə
məcbur olmuşlar.

Bu dövrdə hadisələrin gedişatı heç də yaxşı
vədlər vermirdi. Şimali Azərbaycan xanlıqları
müharibə poliqonunu xatırladırdı. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin göstərdiyi kimi, bu
dövrdə “Tarixi proseslərin gedişi ona gətirib
çıxartdı ki, 1813-1828-ci illərdə imzalanmış
Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri Azər-
baycanı, onun tarixi torpaqlarını parçaladı,
xalqımızı iki yerə böldü” [1, s.11]. Torpaqla-
rımızın, ulu məskənlərimizin bölüşdürülməsi,
ölkənin iki hissəyə parçalanması nəticəsində
xalqımız böyük sınaqlar, çətinliklər qarşısında
qaldı. Azərbaycanın Şimal hissəsinin Rusiya
tərəfindən işğalı bu bölgədə müstəmləkəçilik
sisteminin qurulmasına şərait yaratdı. 

Ümumən isə, bu işğal zamanı hər iki tərəf-
istər Rusiya, istərsə də fars-İran hakimiyyəti
ölkənin və xalqın adının dünya siyasi xəritə-
sindən silinməsi, bölünmüşərazilərin təsərrüfat
həyatınınöz iqtisadi sisteminə uyğunlaşdırıl-

ması, yerli əhali arasında milli şüurun, milli
heysiyyətin, etnik düşüncənin aşınmasına
xüsusi səy göstərmişlər. İşğal nəticəsində
xalqın öz adət-ənənələrindən, min illər boyu
araya-ərsəyə gətirdiyi mədəni sərvətlərdən
uzaq düşməsi istiqamətində rəsmi dövlət sə-
viyyəsində güc strukturlarından və informasiya
- təbliğat vasitələrindən istifadə edirdilər.

Lakin çarizmin müstəmləkə məqsədlərindən
asılı olmayaraq “XX əsrdə bizim qazandığımız
uğurlar, o cümlədən müstəqil dövlət qurmaq
əzmimizin kökləri uzaq və yaxın tariximizdə,
xüsusilə XIX əsrdə formalaşmış və təşəkkül
tapmış qaynaqlarda axtarıb tapmaq lazımdır.
Bu qaynaqlar həm ayrı-ayrı görkəmli şəxsiy-
yətlərin, Abbasqulu ağa Bakıxanov və Mirzə
Kazım bəy kimi nadir şəxsiyyətlərin çox
uğurlu yaradıcı fəaliyyətində öz əksini tapmış,
həm də birbaşa milli maarifçilik ideyalarının
gerçəkləşməsi ilə bağlı olmuşdur. Azərbaycanda
məhz bu dövrdə demokratik mətbuat, ana dilli
məktəb, dünyəvi teatr yaranaraq milli şüurun
formalaşmasına güclü təkan verdi” [1, s.11].

Həqiqətən də Şimali Azərbaycanda məhz
bu dövrdən etibarən xalqın min ildən artıq bir
zaman kəsiyində islam mədəniyyəti ilə təmasda
inkişaf edən mədəniyyəti müvazi olaraq yeni
bir məddəniyyətlə - rus və Qərbi Avropa elmi,
mədəniyyəti və pedaqojisilə qarşılıqlı əlaqə
və münasibətlərdə olmaqla inkişaf və forma-
laşma imkanları qazandı. Milli ruhun, milli
mənəviyyatın, milli mədəniyyətin, yeni, qa-
baqcıl düşüncənin oyanışı, tərpənişi başladı
ki, bu da sonrakı mənəvi-mədəni təbəddülatların
məzmun istiqamətinin müəyyənləşməsi, yeni
inkişaf tendensiyaları ilə zənginləşməsinə
zəmin yaratdı.

Beləliklə, Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin “Yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü
minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına mü-
raciəti”ndəki bu müddəaları da fikrimizin
məntiqi sübutu və təsdiqi kimi göstərək ki,
XIX əsrdən sonra “XX əsrə qədəm qoyan
Azərbaycan artıq bir çox sahələrdə, o cümlədən
mədəniyyət, maarif və milli mətbuat sahələrində
olduqca mühüm nailiyyətlər əldə etmişdi. Ən
başlıcası isə Azərbaycanda müasir burjuaziya
təbəqəsi formalaşıb ölkənin ictimai həyatında
mühüm rol oynamağa başlamışdı. Bu dövdə
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Azərbaycan ziyalılarının müxtəlif sahələrdə
göstərdiyi fəaliyyət milli dirçəliş, milli oyanış,
milli ruhun aşılanması proseslərinə xidmət
edirdi. Beləliklə, XIX əsrdən başlanan mü-
rəkkəb ictimai-siyasi proseslərin gedişi Azər-
baycan cəmiyyətində əsaslı dəyişikliklərə gə-
tirib çıxartdı, yeni mühitdə formalaşan görkəmli
ictimai və siyasi xadimlərimiz əsrin çağrış və
tələblərinə layiqincə cavab verməyə qadir ol-
dular” [ 1, s.14].

XIX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan
xanlıqları Rusiya imperiyasının müstəmləkə
siyasəti nəticəsində öz istiqlaliyyətini itirdi.
Müstəmləkə ərazisi kimi Rusiya dövlətinin
tərkibinə daxil edilən Azərbaycan yeni icti-
mai- iqtisadi və mədəni inkişaf ampulasına
düşdü ki, bu da digər sahələrdə olduğu kimi
pedaqoji fikrin, məktəbin, kütlələri maarif-
ləndirici təsisatların yeni formalarının meydana
gəlməsinə imkan yaratdı. Əlbəttəki,çarizmin
Şimali Azərbaycan torpaqlarında müstəmləkə
niyyətləri baş tutdu. Bununla belə ölkənin
böyük bir hissəsi Rusiya vasitəsilə Qərbi Av-
ropanın mütərəqqi ictimai-iqtisadi və mədəni
həyatı ilə təmasda olmaq imkanı əldə etdi.
Məktəb və maarif tariximizdə yeniləşmə, za-
manla ayaqlaşma meyilləri, dünyəvilik güc-
ləndi, müstəmləkə məngənəsində sıxılsa da
əhalinin müəyyən təbəqəsi arasında işıqlı gö-
rüşlər, yeni həyati baxışlar yayılmağa, reallığa
çevrilməyə başladı.

Hər halda dinc şəraitdə ölkənin mədəni
həyatında tədricən bir canlanma yarana, müəy-
yən inkişaf meyilləri formalaşa bilərdi və hə-
qiqətən də bu cəhət özünü çox gözlətmədi.
Əsrin 30-40-cı illərində ölkənin mədəni hə-
yatında hiss olunacaq dərəcədə canlanma ya-
randığını açıq-aydın müşahidə etmək mümkün
idi. Çar hökumətinin paqonlarını taxmış, mun-
dirini geymiş Abbasqulu ağa Bakıxanov, İs-
mayıl bəy Qutqaşınlı, Mirzə Fətəli Axundov,
sinəsində xaç, imperiyanın ali mükafatlarını
almış Mirzə Kazım bəy və digər ziyalılar
xalqın maariflənməsi, həyat tərzinin yeniləş-
məsi, “zəmanənin təqazasına” (Həsən bəy
Zərdabi) görə işini qura bilməsı üçün bütün
ruhu və varlığı ilə çalışırdı. Bölgələrdə qabaqcıl,
mütərəqqi baxışlı xanlar və bəylər son ümid
yeri kimi elmi, biliyi, maariflənməni çox güclü

təsir vasitəsi hesab edir, bu sahədə atılan hər
bir addıma dəstək olur, şəxsi yardım və ianələri
ilə köməklik göstərirdilər. Naxçıvanda ali
zümrəni təmsil edən kəngərli xanları-Ehsan
xan və övladlarının (Kalbalı xan vəİsmayıl
xan) abadlıq işləri və mədəni tədbirlərin ya-
yılması məqsədi ilə göstərdikləri səylər də
maarif ziyasının üfüqlərinin sökülməsi idi.

Azərbaycanda maarifçi hərəkatın yaranması
və yayılmasında rus dövləti tərəfindən təsis
edilən məktəblərin xüsusi əhəmiyyəti var idi.
Hər şeydən əvvəl bu məktəblərdə tədrisin
məzmunu zamanın tələblərinə müəyyən də-
rəcədə cavab verəcək bir halda idi. Təhsilin
mahiyyətində dünyəvilik səciyyəvi cəhət idi.
Professor Hüseyn Əmədovun yazdığı kimi
“...dövlət tərəfindən açılan ilk məktəblər həyata
bir yenilik gətirdi: yeni üsullu dərsliklər və
tədris vəsaitləri yazıldı, rusca təhsil alan yeni
ziyalılar dəstəsi yetişdi” [2,  s.38].

Lakin bu da həqiqətdir ki, çarizm özünün
ucqarlarından biri hesab etdiyi Azərbaycanda,
ümumən Qafqazda müstəmləkə məqsədlərini
həyata keçirmək, yerli əhalini idarə etmək,
onları çara sədaqətli təbəələr kimi yetişdirmək
niyyətlərini reallaşdırmaq üçün ilk illərdən
müxtəlif yol və vasitələrdən istifadə etməyə
çalışmışdır. Çarizmin yerlərdəki yüksək çinli
məmurları belə vasitələrdən biri kimi məktəbi,
yerli əhalinin imperiyanın məqsədlərinə uyğun
gələn təhsil çərçivəsində maariflənməsini xü-
susilə vacib hesab edirdilər.

Rus hökuməti Qafqazda dünyəvi məktəblər
açsa da, onların fəaliyyət dairəsinin genişlən-
məsinə imkan vermirdi. Hökumət çalışırdı ki,
bu məktəblərin xidməti çarın yerli idarələrində
işləyə bilən bir qrup məmurlar yetişdirilmə-
sindən irəli getməsin. Bu məktəblərdə tədris
rus dilində aparılır, yerli dillər-Azərbaycan
dili bir tədris fənni kimi öyrəilirdi. Ona görə
də bu məktəbləri müvəffəqiyyətlə bitirənlər
yerli idarəçilik orqanlarında kiçik məmur və-
zifəsi tuta, tərcüməçi kimi işləyə bilirdilər.
Bütün bu cəhətləri nəzərə alaraq Rusiya hö-
kuməti müstəmləkə işğalının ilk günlərindən
və illərindən Qafqazda, o cümlədən Azərbay-
canda məktəblər açmaq niyyətlərini reallaş-
dırmağa ciddi-cəhdlə səy göstərmişdir.

Çar hökumətinin Zaqafqaziyada açdığı ilk
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məktəb Tiflis Nücəba məktəbi idi. Əsası 18
yanvar 1801-ci ildə qoyulmuş bu məktəb
gürcü əsilzadələri və rus dövlət məmurlarının
uşaqları üçün nəzərdə tutulmuşdu. Məktəbin
təntənəli açılışı faktik olaraq, 22 sentyabr
1802-ci ildə olmuşdur. İstedadlı pedaqoq, Qaf-
qaz təhsilinin ilk və tanınmış araşdırıcılarından
biri L.N.Modzalevski özünün “Xод учебного
дела на Кавказе 1802 по1880 гг» kitabında
dövrün rəsmi mənbələrinə əsaslanaraq bu
hadisə haqqında yazırdı: “ ...bizim qoşunları-
mızın Gürcüstana daxil olmasından iki il
sonra, məhz 22 sentyabr 1802-ci ildə, Baş
komandan general Knorrinqin tapşırığı ilə ye-
nidən Gürcüstan vilayətinə hakim təyin edilmiş
böyük müşavir Kovalenski artıq Tiflisdə qay-
daya salınmış və vilayətdə birinci tədris müəs-
sisəsi-25 şagirdlə təşkil olunmuş Tiflis Nücəba
məktəbininin təcili olaraq təntənəli açlışına
başlamışdır”[ 3, s.5].

Tiflis Nücəba məktəbi ilk illərdə fasilələrlə
işləmişdir. Burada tədrisin məzmunu gimna-
ziyaların tədris planının məzmununa yaxın
əsasda qurulmuşdu. Təhsilin məzmununun
mürəkkəbliyi,tədris olunan fənlərin çoxluğu
və çətinlik səviyyəsinin yüksək olması, tədris
ləvazimatlarının çatışmamazlığı və s. səbəblər
üzündən məktəb tezliklə bağlandı. Gürcü təd-
qiqatçılarının göstərdiyinə görə şagirdlərın
yad dildə (rus dilində) tədris məşğələləri üzrə
uğur qazanmağı bacarmaması nəticədə onların
təhqir və söyüşlərə məruz qalmasına gətirib
çıxarırdı ki, bu da uşaqların məktəbdən yayınma
hallarını artıran başlıca dəlil-səbəb olmuşdur.
Onlar belə hesab edirlər ki, çar məmurlarının
gürcü xalqını mədəniyyətsiz sayması, özlərini
isə svilizasiyalı xalq hesab edib guya “ Gür-
cüstana ilk olaraq maarif şöləsini gətirənlər”
kimi təqdim etməklə gürcü xalqının əsrlərlə
formalaşmış mədəniyyətini və maarifini tanı-
maq istəməmişlər.

Tiflis Nücəba məktəbi bütün Zaqafqaziyada
ilk rus dövlət məktəbi, həmçinin regionun ta-
rixinə təhsilin məzmunu baxımından dünyəvi
səciyyə daşıyan ilk tədris müəssisəsi kimi
düşmüşdür. Məktəb ilk olaraq gürcü əslzadə-
lərinin və çar məmurlarının uşaqları üçün nə-
zərdə tutulsa da, lakin eyni zamanda digər
Qafqaz xalqlarının-Azərbaycan, Dağıstan,

imeretin və digər xaqların uşaqları da bu tədris
müəssisəsində təhsil ala bilərdilər. Araşdırmalar
göstərir ki, azərbaycanlı uşaqlar Tiflis Nücəba
məktəbi yarandığı ilk illərdən etibarən burada
təhsil almış, təlim işlərində yaxşı nailiyyətlər,
uğurlar əldə etmişlər. Məktəbin1807-ci tədris
ilinin sonunun nəticələrinə aid Qafqazın baş
hakimi general-feldmarşal qraf İvan Vasiliyeviç
Qudoviçin Rusiya Xalq Maarif nazirinə gön-
dərdiyi 27 iyul 1807-ci il tarixli rəsmi məktu-
bunda fikrimizi təsdiqləyənbir faktla tanış
oluruq. Məktubda general feldmarşal qraf
İ.V.Qudoviç Tiflis Nücəba məktəbindəki tə-
lim-tərbiyə məsələləri haqqında xüsusi olaraq
bəhs edir və belə bir maraq doğuran cəhəti-
diqqətəçəkərək yazırdı ki, “mən özüm Tiflis
Nücəba məktəbini şəxsən gözdən keçirmiş,
təhlil etmişəm. Buradakı yaxşı nizam-intizam,
səliqə-səhman məni tamamilə məmnun etdi.Şa-
girdlərin təlimdə yaxşı nailiyyətlər, uğurlar
əldə etmək səyləri, çalışqanlığı və qeyrət gös-
tərmələrini müşahidə etdim ki, xüsusilə onların
arasında azərbaycanlı general-leytenant Cə-
fərqulu xan Şəkinskinin oğlu İsmayıl paşa və
ləzgi Əhmədsultan Yelisuyiskinin oğlu Əmirxan
sultan qısa müddət ərzində olduqca yaxşı mü-
vəffəqiyyətlər əldə etmişlər” [4,  s.27].

Bu cəhət Tiflis Nücəba məktəbinin (1830-
cu ildən isə Tiflis 1-ci gimnaziyasının) Qafqaz
xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan xalqının
təhsil tarıxində müəyyən iz saldığını söyləməyə
imkan verir. Hər şeydən əvvəl, bu tədris müəs-
sisəsinin təhsil tariximizdə yeri ondan ibarətdir
ki, rus dövlət məktəbi kimi Azərbaycan dili
müstəqil bir tədris fənni olaraq ilk dəfə məhz
burada öyrədilmişdir. 

Hələ 1810-cu ildə Qafqazın o zamanki baş
hakimi Aleksandr Petroviç Tormasov Tiflisdə
açmaq istədiyi Tiflis Nücəba Hərbi məktəbinin
“İlkin qaydaları”nı hazırlayarkən sənədin 9-
cu bəndində göstərirdi:

“Tiflis Nücəba Hərbi məktəbi iki şöbəyə
ayrılır: hər bir şöbədə tərbiyə olunanlara 4 il
müddətində aşağıdakı elmlər öyrədilir. 

Birinci şöbədə 1) Gürcü ədəbiyyatı; rus,
fransız və alman dilləri və onların qrammatik
qaydaları, həmçinin Tatar dili (Azərbaycan
dili - V. R.), bu dil təkcə bütün Asiyada deyil,
həmçinin Avropanın mühüm hissəsində işlənir.

Vahid Rzayev 

Qafqazda ilk rus dövlət məktəbləri və Azərbaycan dili-

nin tədrisi  məsələləri (1800-1830-cu illər)
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Bu dili bilmək xüsusilə bu ölkədə (Qafqazda
V.R.) hər bir zabitə vacibdir” [5, s.60].

1819-cu ildə Qafqazın baş komandanı ge-
neral Yermalovun rəyi əsasında Tiflis Nücəba
məktəbində əsaslı dəyişikliklər, yeniləşmə
işləri həyata keçirildi. Məktəbin maddi-təchizat
bazası xeyli genişləndirildi. Məktəb 5 sinifli
tədris müəssisəsinəçevrildi. Təlimin məzmu-
nunda müəyyən dəyişikliklər aparıldı. Tədris
planında hərbi və tətbiqi elmlər-geodeziya,
situasiya (xəritədə və planda şərti işarələrlə
göstərilənlərin məcmusu), mülki arxitektura,
səhra istehkamı elmləri və rəqs fənnləri xüsusi
yer tutdu. 1807-ci ildən tədris olunan latın və
alman dilləri tədris proqramından çıxarıldı
vəəvəzində Azərbaycan dili müstəqil fənni
kimi məktəbin tədris proqramına daxil edildi.
Bu cəhət ona əsaslanırdı ki, Qafqazın rus ad-
ministrasiyasının, general Yermalov da daxil
olmaqla, bütün əvvəlki nümayəndələri Azər-
baycan dilinin bu ərazilərdə olduqca mühüm
praktik əhəmiyyətə malik olduğunu görmüş,
bu dili elmi, tədris-təcrübi olaraq öyrənmədən
Qafqazı gəzib-dolaşmağın, hərbi işlərdə, dövlət
idarələrində yerli xalqlarla ünsiyyət qura bil-
məyin mümkünsüzlüyünü dərk etmişlər [6,
s.66]. 

Bir çox mənbələr təsdiq edir ki, Qafqazda
yaşayan bütün xalqlar bu dili bilirdilər. Za-
qafqaziyada, ö cümlədən Stavrapol gimnazi-
yasında Azərbaycan dili bir tədris fənni kimi
öyrədilirdi. Zaqafqaziyanın quberniyalarında
fəaliyyət göstərən qəza məktəblərində Azər-
baycan dili milliyyətindən asılı olmayaraq
bütün şagirdlər tərəfindən öyrənilməsi məcburi
hesab edilən fənnlər sırasına aid edilirdi [7,
s.31].Hətta işləmək üçün Qafqaza göndərilən
yüksək çinli rus məmurlarının belə Azərbaycan
dilini öyrəndikləri haqda çoxlu faktlar var.

Çarizmin yerli xalqları idarə etmə siyasətində
rus çinovniklərinin Qafqazdakı dövlət tədris
müəssisələrində təhsil alan uşaqlarının  yerli
dilləri, xüsusilə Azərbaycan dilinin öyrənmələri
də vacib hesab edilirdi. 1834-cü ildə Rusiya
Xalq Maarif  Nazirliyinə göndərilməsi nəzərdə
tutulmuş “Zaqafqaziya ölkəsində tədris his-
səsinin təkmilləşdirilməsi haqqında  layihə”də
belə bir xüsusi maraq döğuran fakt diqqəti
çəkir ki, tədris fənni kimi Azərbaycan dilinin

öyrənilmsi sahəsində  uğur qazanan uşaqların
qızıl, yaxud gümüş medalla, yoxsul uşaqların
isə pulla mükafatlandırılması təmin edilsin
[135 , s.99].

Azərbaycan dilinin bütün Qafqazda ünsiyyət
vasitəsi kimi böyük nüfuza malik olması, qısa
zamanda bu dilin elmi əsaslarının, xüsusi ilə
mükəmməl qrammatikasınınişlənib hazırlan-
masına diqqətin və marağın yaranmasına səbəb
oldu. Azərbaycanlı müəllimlərlə birlikdə digər
millətlərdən olan müəllimlərdə dilimizin öy-
rədilməsi metodikasıüzrə dərslik və digər
tədris vəsaitləri hazırlamaq işinə qoşuldular.Di-
gər tərəfdən, bu dili mövcud dövlət məktəb-
lərində tədris edən müəllimlər dəstəsinin ye-
tişməsi də dövlətin vəümumin maraqlarından
irəli gəlirdi. Qeyd edək ki, tədqiq etdiyimiz
problemlə bağlı araşdırmalarımız zamanı Tiflis
Nücəba məktəbinin ilk Azərbaycan dili müəl-
liminin şəxsiyyəti haqqında az da olsa məlumat
əldə etmək mümkün oldu. Rus dövlət məktə-
bindəçalışan ilk Azərbaycan dili müəlliminin
kimliyini və nə vaxtdan bu məktəbdə işlədiyini
təsdiq edən mənbə kimi bu təhsil müəssisəsinin
məzunu olmuş, gürcü publisisti və yazıçısı
Dmitri İvanoviç Kipianinin “Xatiratlar”ıdır.

“Xatiratlar”dan öyrənirik ki, 1820-ci ildə
Tiflis Nücəba məktəbində təhsil alan D.İ.Kipiani
ilə məktəbin Azərbacan dili müəllimi Mirzə
Cəfər Tuşmalovun (nədənsə xatirə müəllifi
müəllim Mirzə Cəfərin soyadını Tuşmanov
kimi yazır) nəzarətçi-növbətçi olduğu günlərin
birində tərbiyəçi-müəllimləşagirdi arasında
mübahisə yaranır. Mübahisə münaqişəyəçevrilir.
Məktəbin müdiri P.İ.Şipulin yaranmış müna-
qişənin ciddiliyini nəzərə alaraq yuxarı dis-
tansiyalara raportla müraciət edir. Münaqişə
Tiflisin mülki işlər üzrə qubernatoru general
Xovenin yanında, onun şəxsi iştirakı ilə mü-
zakirə olunmuşdu. Münaqişədə hansı tərəfin
haqlı olub olmamasından asılı olmayaraq “Xa-
tiratlar”dakı bu hadisə belə bir qənaətə gəlməyə
imkan verir söyləyək ki, məktəbdə 1819-cu
ildən tədris olunan Azərbaycan dili fənnini
müəllim Mirzə Cəfər Tuşmalov təlim edirmiş
[190, s.520-521].

Qeyd edək ki, Tiflis Nücəba məktəbi 1829-
cu ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir. Məktəbin
əsasında 1830-cu ildən Tiflisin məşhur birin-
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cigim¬naziyası yaradılmışdır. Mirzə Cəfər
Tuşmalov Tiflis Nücəba məktəbində, bir il
isə Tiflis gimnaziyasında Azərbaycan dili
fənni üzrə müəllim işləmişdir. 

Müəllim Mirzə Cəfər Tuşmalov haqqında
digər bir məlumata isə Gürcüstan Mərkəzi
Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan bir sənəddə
[302] rast gəldik. Bu arxiv sənədi 1828-1830-
cu illərdə rus-türk, rus-İranmüharibələri zamanı
Azərbaycanın Şəmşədil mahalının əsilzadə
ailələrindən girov götürülmüş uşaqlar üçün
“Amanatlar məktəbi” şərti adıyla təsis olunmuş
vəüç ilə yaxın bir dövr ərzində fəaliyyət gös-
tərmiş tədris müəssisəsinin fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Arxiv sənədindən aydın olur ki,
“Amanatlar məktəbi” üçün Azərbaybycan dili
müəllimi kimi ilk olaraq Mirzə Cəfər Tuşmalov
nəzərdə tutulmuşdur. Lakin sonradan onun
Tiflis Nücəba məktəbində pedaqoq-müəllim
kimi işinin çoxluğu nəzərə alınaraq həmin
vəzifəyə təyin edilməmişdir. Bu məktəbçar
hökumətinin işğal etdiyi Azərbaycan xanlıq-
larında öz mövqeyini möhkəmləndirmək, müs-
təmləkə niyyətlərini həyata keçirmək məqsədi
ilə istifadə etdiyi tədbirlərdən biri idi. Əgər
Tiflisdə saxlanılması nəzərdə tutulmuş əmanət
uşaqların valideynləri, yaxud yaxın qohumla-
rının müharibə şəraitində Türkiyə, yaxud İran
tərəfinə keçdiyi sübut olunardısa, onda girov
götürülmüş uşaqlar geri qaytarılmamalı idi
[109, 45-53].

“Amanatlar məktəbi” rusların azərbaycanlı
uşaqlar üçün açdığı ilk tədris müəssisəsi sayıla
bilər. Burada şagirdlərin milli tərkibini yalnız
azərbaycanlıların təşkil etməsi, Azərbaycan
dilinin (Bu fənn üzrə müəllim Mirzə Məmməd
Ağalarov olmuşdur, bu məmurun rus dövlət
idarələrində hansı vəzifəni tutduğunu müəy-
yənləşdirə bilmədik), şəriət dərslərinin (sadəcə
Axund yazılmışdır, hansı insialı daşıdığı məlum
olmadı) və rus dilinin (müəllim P.İ. Şipulin,
əvvəllər Tiflis Nücəba məktəbinin müdiri iş-
ləmiş, rus dilini tədris etmişdir) öyrədilməsi,
bunlarla yanaşı ibtidai təlimin verdiyi imkanlar
(fənnlər) daxilində təhsilin dünyəviliyi bu
tədris ocağını rus dövlətinin Qafqazda açdığı
ilk məktəblərdən biri kimi qiymətləndirməyə,
eyni zamanda azərbaycanlı uşaqlar üçün isə
nəzərdə tutulmuş birinci məktəb kimi dəyər-

ləndirməyəəsas verir.
Beləliklə, çar hökuməti əsrin ilk illərindən

Türkmənçay müqaviləsinə qədərki dövr ərzində
regionda özünün məqsədlərindən asılı olaraq
bir qism əhalini maarifləndirmə siyasəti apar-
mış, Tiflis Nücəba məktəbi, Tiflis Nücəba
Hərbi məktəbi, girov götürülmüş uşaqlar üçün
tədris müəssisəsi yaratmaqla gələcək təhsil
siyasətinin təməl daşlarını qoya bilmişdir. Bu
tədris müəssisələrində təhsilin dünyəvi məz-
munu, yerli dillərin bir fənn kimi öyrədilməsi
sonrakı dövrlər üçün olduqca faydalı təcrübə
idi. Bir sıra çətinliklərə, süni maneələrə bax-
mayaraq bu məktəblər regionun ictimai “abi-
havasında”, mədəni həyatında az da olsa, ye-
niləşmə, dəyişikliklər istiqamətində meyillərin
yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu məktəblər
həm də əsrin ortalarına yaxın formalaşan və
inkişaf edən məktəb təhsilinin, elm və mədə-
niyyət sahələrinə gedən yolun başlanğıcı idi.
Bu dövrdə çarizmin Azərbaycan dilinin təli-
miinə  önəm verməsi siyasi mənafelərdən,
yerli əhalini idarə edə bilmək məqsədlərindən
irəli gəlsə də, bu dilin sistemli tədris müəssi-
sələrində öyrədilməsi işində çox əhəmiyyətli
bir mərhələnin başlanğıcı formalaşdı ki, bu
da yeni şəraitdə yeni təlim metodları ilə Azər-
baycan dilinə aid tədris vəsaitlərinin yaranması
və inkişafına stimul verdi.
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Annotasiya. Müstəqillik qazandığı ilk gündən etibarən daim
inkişaf edən cəmiyyətimizə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətlər
lazımdır. Məqalədə şəxsiyətin formalaşdırılması tarixi, şəxsiyyətin
formalaşması haqqında nəzəriyyələr, klassiklərin şəxsiyyət for-
malaşdırmaq haqqında dəyərli fikirləri, müasir dövrdə şəxsiyyətin
formalaşmasına verilən tələblər, şəxsiyyətdə formalaşdırılması
vacib olan keyfiyyətlər və sairəyə dair elmi materiallar öz əksini
tapır.  Dövlət quruculuğunda, onun inkişafında iştirak edəcək hər
bir cəmiyyət üzvünü elmi biliklər əsasında  dövlətini, cəmiyyətini,
xalqını düşünən, mənəvi, estetik, əxlaqi keyfiyyətləri özündə
təzahür etdirən əsl şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq məsələləri mə-
qalənin əsas məğzini təşkil edir.

The problem of personality and its formation
on traditional and new views

Abstract. From the first days of independence, our constantly
evolving society needs well-developed personalities. The article
reflects the history of personality formation, theories of personality
formation, valuable ideas of the classics on personality formation,
the requirements for personality formation in modern times, the
qualities that are important for personality formation, and other
scientific materials. The main point of the article is to form each
member of the society who will take part in state building and de-
velopment on the basis of scientific knowledge as a real person
who thinks about the state, society, people, and manifests moral,
aesthetic and ethical qualities.

Традиционные и новые взгляды к проблеме
личности и ее формирования

Aннотация. Наше постоянно развивающееся общество с пер-
вого дня обретения независимости нуждается в всесторонне
развитых личностях. В статье рассматриваются история фор-
мирования личности, теории формирования личности, факторы,
влияющие на формирование личности, ценные представления
классиков о формировании личности, требования, предъ-
являемые к формированию личности в современную эпоху,
качества, которые важно формировать в личности, и т.д.
находит свое отражение. Воспитание каждого члена общества,
участвующего в государственном строительстве, его развитии,
на основе научных знаний, а также формирование его как
подлинной личности, думающей о своем государстве, обществе,
народе, как о поколении, в котором проявляются нравственные,
эстетические, нравственные качества, составляет истинную
суть статьи.
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XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində döv-
lətimizin fasiləsiz inkişafı, cəmiyyətimizin
istər ictima-siyasi, istərsə də sosial-iqtisadi
və mənəvi-mədəni həyatında baş verən əsaslı
hadisələr, köklü dəyişikliklər, mühüm yeni-
ləşmələr öz işi və əməli ilə xalqımızın ulu
adət ənənələrini yaşada bilən, dünənimizə
hörmətlə yanaşıb sabahımızın xoşbəxtliyi uğ-
runda çalışan vətəninə, torpağına, xalqına
bağlı hərtərəfli inkişaf etmiş yetkin şəxsiy-
yətlərin formalaşması zərurətini qoyur.

Şəxsiyyət bioloji, sosioloji və mənəvi key-
fiyyətlərin toplusudur. Şəxsiyyət – yüksək dü-
şüncəsi, öz hərəkət və davranışları üçün mə-
suliyyət hissinin şəxsi ləyaqəti və başqa yüksək
mənəvi keyfiyyətləri özündə birləşdirən in-
sandır. Şəxsiyyət fəal varlıqdır. O cəmiyyəti
dəyişə bilir və eyni zamanda özüdə müsbət
istiqamətdə dəyişərək təkmilləşir. Şəxsiyyət
– sosial və mədəni həyatın subyekti kimi
məqsədyönlü fəaliyyət göstərən, sosial mü-
nasibətləri və yüksək mənəvi dəyərləri olan
insandır.

İnsanın ən ümumi əlaməti onu qalan aləmdən
ayıran sosial fəaliyyətidir. İnsan hər şeydən
əvvəl, öz fəaliyyət şəraitini dəyişdirən və bütün
bu keyfiyyətlər bir-biri ilə qırılmaz əlaqədədir.
Şəxsiyyət məzmununa görə olduqca zəngin
anlayış olub, özündə insanın təkcə ümumi və
xüsusi əlamətlərini deyil, həm də nadir, unikal
xassələrini də əks etdirir [3, s. 414].

Pedaqogikadan fərqli olaraq fəlsəfə şəx-
siyyəti, cəmiyyəti dəyişdirməyə qadir olan
tək-tək adamlar kimi xarakterizə edir.

Fəlsəfədə şəxsiyyət problemi insanın şəx-
siyyət kimi mahiyyəti, onun dünyada və tarixdə
yeri və rolu deməkdir. Burada şəxsiyyət ictimai
ideaların, sərvətlərin, ictimai münasibətlərin,
adamların fəaliyyət və ünsiyyətlərinin subyekti
və fərdi ifadəsidir. Şəxsiyyət, hər şeydən əvvəl,
fəaliyyətin yetirməsidir. Yalnız fəaliyyətin sa-
yəsində insan bir şəxsiyyət kimi özünü dərk,
təsdiq və təzahür etdirir.

Şəxsiyyətin formalaşması problemi əsrlər
boyu alimləri, mütəfəkkirləri düşündürmüşdür.
Bu baxımdan şəxsiyyətin formalaşması haq-
qında nəzəriyyələr də ziddiyətlidir. Bəzi alimləri
şəxsiyyətin formalaşmasını irsi amillərlə izah
edərkən (E.Torndayk, Con Dyui), digərləri

mühitə üstünlük verir (Con Lokk), bəziləri
isə hər iki amilin rolunu heçə endirərək tər-
biyyənin rolunu ön plana çəkmişlər.

Şəxsiyyətin keyfiyyətlərini, psixoloji xü-
susiyyətlərini bioloji amillərlə izah edənlər
şəxsin mühitlə müxtəlif formada və müxtəlif
məzmunlu əlaqəsini kölgədə qoyur, insan fəa-
liyyətinin rolunu, fəaliyyət zamanı şəxsin
köklü dəyişikliklərə uğradığını unudur. 

XIII əsrdə yaşamış məşhur Azərbaycan en-
siklopedik alimi Nəsrəddin Tusi elmi dəlillərlə
hələ o zaman sübut edirdi ki, insan xarakteri
irsən keçmir, həyatda qazanılır. O, yazırdı ki,
xarakter anadan gəlmə olsaydı ağıllı adamlar
öz uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olmazdılar.

Buna baxmayaraq şəxsiyyətin formalaş-
masında irsi əlamətlərin rolunu inkar edə bil-
mərik. Zehni, əxlaqi və s. əlamətlərin forma-
laşmasında irsiyyət müəyyən təsir göstərir.
Dahi şair N.Gəncəvinin aşağıdakı misraları
buna misal ola bilər.

Zatı pis uzatsa yaxşılıq əli,
“İtirməz əslini kimsə” məsəli.
Yadından çıxmasın, görsən bədgövhər
Əqrəbi öldür ki,yetirər zərər [4.s10)
İnsan şəxsiyyətinin inkişafına bu və digər

dərəcədə təsir göstərən bütün xarici amillər
mühit məfhumuna daxildir. Şəxsiyyətin bu
və ya digər istiqamətlərdə formalaşmasına
təkan verən mühit amillərindən biri vətəndaş-
ların əmək hüquqları ilə, əmək şəraiti ilə əla-
qədardır. Təminatlı iş insanda müsbət halların
yaranmasına səbəb olduğu halda bunun əksi
də müşahidə oluna bilər. Başqa bir misala ba-
xaq: mənzil şəraiti yaxşı olanla, mənzil şəraiti
ağır olan şəxslərin əhval-ruhiyyəsində xeyli
fərq qabarıq şəkildə nəzərə çarpır.

Faktorlardan bu nəticəyə gəlmək olar ki,
ətraf mühit amilləri mənəvi, əxlaqi, estetik,
fiziki və s. keyfiyyətlərin yaranmasına və for-
malaşmasına təkan verir.

Səkkiz əsr əvvəl yaşamış dahi şair-pedaqoq
Nizami Gəncəvi şəxsiyyətin formalaşmasında
ictimai mühitin rolunu əvəzsiz sayır. O, insanın
mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasında onu
əhatə edən adamların təsirinin çox böyük ol-
duğunu nəzərə çatdırır. Bu məsələyə “Leyli
və Məcnun” poemasında daha geniş toxun-
muşdur. Poemada atasının yalvarışlarına bax-
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mayaraq susuz səhralardan və vəhşi heyvan-
lardan əl çəkib evə qayıtmayan Məcnun atasına
belə cavab verir: 

Vəhşi ilə dost olsa insan dünyada,
Vəhşi adətiycə ömr edər o da.
Şəxsiyyətin formalaşmasında mühit amilinin

rolu haqqında çoxlu atalar sözləridə mövcuddur.
Məsələn: “Yaxşı yoldaş adamı bay edər, pis
yoldaş zay”, “Mərdi qova-qova namərd etmək
olar” və s.

Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin və
mühitin rolunu heçə endirib yalnız tərbiyəyə
üstünlük verənlərdə olmuşdur. Y.A.Komenski,
K.A.Helvetsi, Robert Ouen və s. belələrindəndir.
Helvetsi hətta mühitin şəxsiyyətə təsirini də
tərbiyə anlayışına daxil etmişdir.

Hərtərəfli insan şəxsiyyəti formalaşdırmaq
tərbiyənin əsas məqsədidir. Şəxsiyyətin tər-
biyyəsi dövlətin prioritet məsələlərindəndir.

Tərbiyə şəxsiyyətin məqsədyönlü, ardıcıl
formalaşması və inkişafı, yaşlı nəslin əldə
etdiyi bilik, bacarıq və təcrübənin yetişən
nəslə öyrətmək, sosial davranış qaydalarına,
cəmiyyətin əxlaq normalarına əməl etmək,
şəxsiyyətin şüuruna və davranışına təsir gös-
tərmək. şəxsiyyətin sosiallaşması üçün ailənin,
məktəbəqədər təhsilin, məktəbin məqsədyönlü
təsiri aşkar  etmək, fasiləsiz, mərhələli, planlı,
mütəşəkkil, düzgün tərbiyə özünütərbiyə pro-
sesidir.

Tərbiyənin mahiyyəti şəxsiyyəti yüksək
insani keyfiyyətlərlə tərbiyələndirmək, onda
nəcib əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlər aşılamaq,
əməyə, həyata hazırlamaq, estetik və fiziki
mədəniyyət, ailə mədəniyyəti formalaşdırmaq,
cəmiyyətdə düzgün davranış qadalarına isti-
qamətləndirmək, milli və bəşəri dəyərləri  mə-
nimsəmək və bütün bunların tərbiyə olunanın
intellektual, daxili ailəmindən keçirib onun
xarakter əlamətlərinə çevirməkdir [5, s.11].

Uşaqların ilkin tərbiyəsində ailənin rolu
danılmazdır. Uşaq üçün ilk tərbiyə məktəbi
ailə, ilk müəllimlər isə valideyinlərdir. Daha
sonra isə bu proses məktəbəqədər müəssisə-
lərdə, məktəbdə və insan ömrünün bütün mər-
hələlərində davam edir.

Şəxsiyyətin formalaşmasında məktəbəqədər
müəssisələrin və məktəbin, eyni zamanda tər-
biyyəçinin və müəllimin rolu böyükdür.

Y.A.Komenski 6 yaşa qədər uşağı ana məktə-
bində saxlamağı məsləhət görürdü. 6 yaşından
sonra uşağı məktəbə verməyi tələb edirdi.
Komenski deyirdi ki, “Toxum cücərəndən
sonra onun boyüməsi, yaxşı məhsul verməsi
üçün bostana şitil edirlər. Eləcədə uşağın fiziki
və əqli cəhətdən yaxşı inkişaf etməsi üçün
onun məktəbə vermək lazımdır”.Komenski
həmçinin erkən təhsilin əleyhinə çıxaraq onun
düzgün olmadığını qeyd edir və bunun uşağın
bu işə tam hazır olmadığını, uşağın beyninin
öz inkişafını bitirmədiyi ilə izah edirdi. Şəx-
siyyətin formalaşması problem kimi daim
aktual olmuşdur, o cümlədən elmi pedaqogi-
kanın da aktual problemlərindən biri şəxsiyyətin
formalaşdırılmasıdır.

Kamil insanın formalaşmasında elmin, təh-
silin, biliklərə yiyələnməyin çox böyük rol
oynadığını dönə-dönə qeyd edən dahi şair-
pedaqoq N.Gəncəvinin fikrinə görə insanı
heyvandan fərqləndirən əsas əlamət onun ağlı,
kamalıdır. Ağlın çırağı isə elmdir, bilikdir:
Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə
üstünlük eyləyə bilməz [4, s.13]. 

Şair təhsilin dünyəviliyini və vacibliyini
irəli sürmüşdür. Mütəfəkkir şair-pedaqoq şəx-
siyyətin inkişafında tərbiyənin rolunu xüsusi
qeyd edir. Həm təlim, həm də tərbiyə işində
müəllimin, tərbiyəçinin rolunu yüksək qiy-
mətləndirən şair bütün poemalarında bu mə-
sələyə xüsusi toxunmuşdur.

Şəxsiyyətin formalaşmasında təhsil, təlim-
tərbiyə ilə yanaşı özünütərbiyənin də böyük
rol oynadığını irəli sürən şair bu barədə “xəm-
sə”-də bir sıra qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür.

Kim ki, özünü düşmüşdür başa,
Ona ölüm yoxdur, o ölməz haşa [4, s.16]
İnkişaf etməkdə olan cəmiyyətimizdə şəx-

siyyət və onun mənəvi keyfiyyətləri, təhsili,
mədəniyyəti qarşısında qoyulmuş tələblər
müntəzam surətdə artır. Belə ki, cəmiyyətin
hazırkı mərhələsində gənc nəslin inkişafı üçün
ölkəmizin tarixində ən əlverişli, obyektiv şərait
yaradılmışdır.

Vətənimiz xoşbəxt, müstəqil zəmanəsinin
quruculuğuna qədəm qoyduqdan sonra res-
publikamızda baş verən ictimai-siyasi hadisələr,
həyata keçirilən demokratik tədbirlər, Res-
publika Təhsil qanununun, Azərbaycan Res-
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publikasının yeni Konstitusiyasının qəbul edil-
məsi, iqtisadi, siyasi, suverenliyin əldə edilməsi
və s. milli ləyaqətin, milli şüurun təşəkkül
tapmasına şərait yaratdı. Hazırkı şərait mək-
təblərimizdə milli ləyaqət, milli mənlik şuu-
runun, mənəvi əqidənin tərbiyə edilməsini ön
plana çəkir. Mənəvi əqidə şəxsiyyətin dünya-
görüşünün ilk rüşeymlərini yaradır. Dünya-
görüşü şəxsiyyətin varlığa, həyata, yaranışa
və bütövlükdə mövcud aləmə ümumi baxışları,
təbiət sirlərini izah edə bilməsidir. Yoldaşlıq,
qarşılıqlı qayğıkeşlik, inam, mənəvi əqidə,
ləyaqət və dəyanət şəxsiyyətin gələcək yolunu,
həyat mövqeyini, həyat zirvəsini müəyyən-
ləşdirir. Mənəvi əqidə, dünyagörüşü şəxsiyyətin
formalaşmasının göstəricisi olub, onun yolunu
işıqlandıran məşəldir. Ailə səadəti, xeyir və
şər haqqında, yoldaşlıq, dostluq, qayğıkeşlik,
ədalət, sülh, müharibə, əmin-amanlıq, hüquq
qanunları, iqtisadi biliklər, düzlük, doğruçuluq
və s. haqqında biliklər də şəxsiyyətin forma-
laşmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Müstəqil dövlət olmaq, inkişaf etmiş ölkələr
sırasında olmaq üçün 2 şərt lazımdır: tarixi

şərait və tarixi şəxsiyyət. Şəxsiyyətə çevrilmə
prosesində əsas cəhət sosiallaşma olsa da,
şəxsiyyət həm də öz əməlləri, hərəkətləri,
davranış tərzi, xalq üçün, millət üçün gördüyü
işlər fonunda dəyərləndirilir. Bütün bunları
nəzərə alaraq valideynlər, müəllimlər (tərbiyəçi)
bir sözlə cəmiyyətin yaşlı nəsli gənc nəsildə
müsbət keyfiyyətlər formalaşdırmaq üçün
bütün gücünü səfərbər etməlidir. 
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Annotasiya. Tarixi qaynaqlardan məlum olur ki, lap qədim za-
manlardan məzmunlu, obrazlı, aydın, yığcam, təsirli nitqə malik
olan adamlar cəmiyyət tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndiril-
mişdir. Nitqin gözəlliyi və ona sahib olmağın yolları, vasitələri
böyük şəxsiyyətlərin daima diqqəti mərkəzində olmuşdur. Rabitəli
nitq dedikdə, şagirdin öz bilik və yaş səviyyəsinə görə xarici
aləmi düzgün dərk etməsi və dərk etdiyini qrammatik, üslubi
cəhətdən düzgün ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Rabitəli nitqin
inkişafı dedikdə, ilk növbədə, şagirdlərin öz fikirlərini səlis, aydın,
ardıcıl, yığcam və təsirli şəkildə ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Mə-
qalədə şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafını təmin edən  amillər
təsnifləşdirilir və ətraflı təhlil edilir.

About the factors that provide development of
students 'related speech

Abstract. Historical sources show that from ancient times, people
who have meaningful, figurative, clear, concise, and effective
speech have always been highly valued by society. The beauty of
speech and the ways and means of owning it have always been in
the center of attention of great personalities. Communicative
speech means that the student correctly understands the external
world according to his level of knowledge and age, and expresses
his understanding grammatically and stylistically correctly. The
development of communicative speech means, first of all, that
students express their ideas fluently, clearly, consistently, concisely
and effectively. The article classifies and analyzes in detail the
factors that ensure the development of students' coherent speech.

О факторах, обеспечивающих развитие ком-
муникативной речи учащихся 

Aннотация. Из исторических источников ясно, что с древних
времен люди, обладающие содержательной, образной, ясной,
лаконичной, эффективной речью, всегда высоко ценились об-
ществом. Красота речи, способы и средства владения ею
всегда были в центре внимания великих личностей. Комму-
никативная речь означает, что ученик в соответствии со своим
уровнем знаний и возрастом правильно понимает внешний
мир и правильно выражает его грамматически и стилистически.
Развитие коммуникативной речи означает, прежде всего, что
студенты свободно, четко, последовательно, лаконично и эф-
фективно выражают свои мысли.
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Nitq mədəniyyəti insanlara məxsus ümumi
mədəniyyətin ən vacib və aparıcı tərkib his-
sələrindən biridir. Bu anlayışa danışıq mədə-
niyyəti ilə yanaşı, yazı mədəniyyəti də daxildir.
Belə yüksək keyfiyyətə yiyələnən şəxs cə-
miyyətin ictimai həyatında, onun hər hansı
bir sahəsində fəal və məhsuldar iştirak etmək
imkanına malik olur. Xüsusən, ziyalıların nitq
mədəniyyətinə yiyələnməsi vacib sayılır. Ya-
zıçılar, müəllimlər, aktyorlar, radio və televiziya
işçiləri, jurnalistlər, bədii söz ustaları nitqinin
təsirliliyi, obrazlılığı, ifadəliliyi, məntiqliyi,
zənginliyi ilə fərqlənməli, başqaları onların
danışığından, oxusundan, yazdıqlarından nü-
munə götürməlidirlər. Dilçilik ədəbiyyatında
nitq mədəniyyəti anlayışı belə izah olunur:
“Nitq mədəniyyəti tətbiqi dilçilik sahəsi olub,
hər hansı konkret bir dilin orfoepik, orfoqrafik,
leksik, qrammatik, üslubi və s. normalarını
müəyyənləşdirən nəzəri axtarışlar və təcrübi
tədbirlər kompleksidir” [1, s.194]. Xalqımızın
müstəqillik və suverenlik əldə etdiyi indiki
dövrdə hərtərəfli inkişaf etmiş şəxslərin tərbiyə
olunması tələbi dil mədəniyyətini də vacib
məsələ kimi qarşıya qoyur. Azərbaycan dili
hazırda sözün əsl mənasında dövlətimizin
rəsmi dilidir, geniş və şəriksiz ictimai ünsiyyət
vasitəsidir. Hər cür dəftərxana işləri, rəsmi
sənədlər, mətbuat, radio və televiziya verilişləri
və s. bu dildə aparılır. Xüsusən, radio və tel-
eviziya verilişlərində ayrı-ayrı ixtisas sahələrinə,
müxtəlif dil duyumuna mənsub olan adamlar
öz arzu və istəklərini, təklif və tövsiyələrini,
xalqın ədəbiyyatı, tarixi, mədəniyyəti, dövlə-
timizin daxili və xarici siyasəti və s. ilə bağlı
söhbətlərini öz ana dilində – Azərbaycan
dilində şərh edir, söyləyirlər. Nitq mədəniy-
yətinə yiyələnmək insanın mədəni səviyyəsini
şərtləndirən əsas cəhətlərdən biridir. Nitq mə-
dəniyyəti dilin qrammatik qaydaları əsasında
danışmaq, fikri məntiqi, aydın, yığcam, parlaq,
təsirli ifadə edə bilmək üçün münasib sözlər
seçmək və onlardan cümlələr qurmaq, sözlərin
tələffüzündə orfoepik normaları gözləmək,
dilin üslubi imkanlarından, rəngarəng ifadəlilik
vasitələrindən bacarıqla istifadə edə bilməkdir.
Natiqin bu keyfiyyətə – yüksək nitq mədə-
niyyətinə yiyələnməsi vacibdir, zəruridir. Nitq
natiqin ümumi mədəni səviyyəsinin başlıca

göstəricilərindəndir. Auditoriya qarşısında
çıxış edənin dərin biliyə, geniş məlumata
sahib olması heç də kifayət deyil, həmin bilik
və məlumatı dinləyiciyə çatdırmaq da lazımdır.
Bunun üçün başlıca vasitə sadə, aydın, zəngin,
orijinal, təsirli nitqdir. Natiqin məruzəsi, mü-
hazirəsi, çıxışı, nitqi, şərhi, izahı, suallara
verdiyi cavablar və hətta adi danışığı öz ka-
milliyi, düzgünlüyü, emosionallığı, estetik gö-
zəlliyi və s. baxımından başqalarından seçil-
məlidir. Şagirdlərdə nitq mədəniyyətini tərbiyə
edərkən onların öz fikir və hisslərini qrammatik
və fonetik cəhətdən düzgün,  leksik-semantik
cəhətdən aydın və dəqiq, üslubi cəhətdən isə
obrazlı şəkildə ifadə etmələrinə nail olmaq
lazımdır. “Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi
dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun
dilidir” deyən ulu öndərimiz Heydər Əliyev
zəmanənin görkəmli natiqlərindən olmuşdur.
“Yüksək kübarlıq, ziyalılıq etalonu olan Heydər
Əliyev həm də bənzərsiz natiq idi. O, müdrik,
ağıllı qərarları ilə yanaşı, danışığı, nitqi ilə də
bu dilin keşiyində duran bənzərsiz bir insan,
böyük mütəfəkkir və alim idi [2, s.319]. İbtidai
siniflərdə nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin
nəticəsi şagirdlərin öz fikirlərini rabitəli şəkildə
necə ifadə etmələri ilə müəyyənləşdirilir. Ra-
bitəli nitq dedikdə, şagirdin öz bilik və yaş
səviyyəsinə görə xarici aləmi düzgün dərk et-
məsi və dərk etdiyi qrammatik, üslubi cəhətdən
düzgün ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Rabitəli
nitqin inkişafı dedikdə, ilk növbədə, şagirdlərin
öz fikirlərini səlis, aydın, ardıcıl, yığcam və
təsirli şəkildə ifadə etməsi nəzərdə tutulur.
Artıq sübut edilmişdir ki, əyaniliyin inkişaf
edilmiş forması olan texniki vasitələrinin
tətbiqi ana dili dərslərində qarşıya çıxan çə-
tinlikləri aradan qaldırmaq üçün real imkanlar
yaradır. Dil cəmiyyətin üzvləri arasında ünsiyyət
və fikir mübadiləsi silahı, insanlara təsir vəsi-
təsidir. İctimai hadisə olan dil öz funksiyasını
yalnız nitqdə yerinə yetirir. Nitqin əsasında
isə dili bilmək durur. Məlumdur ki, uşaq mək-
təbə gələnə qədər müəyyən nitq vərdişlərinə
yiyələnmiş olur. Lakin onun nitqinin inkişafı
üzərində məktəbdə məqsədəuyǧun iş aparıl-
malıdır. İbtidai siniflərdə şəgirdlərə sözdən
istifadə etməyi öyrətmək, onlara həyətdə zəruri
olan nitq vərdişləri vermək lazımdır. Hal-ha-

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix



91

Zeynəb Hüseynli

Şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafını təmin edən amillər haqqında

zırda, əvvəlki illərdə olduǧu kimi, ibtidai
siniflər üçün proqram (kurikulum) və dərslik-
lərdə şəgirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inki-
şafına ciddi diqqət yetirilir. Ana dili üzrə hər
bir dərsdə nitq inkişafı üzrə iş mühüm yer
tutur, mahiyyət etibarilə, hər bir məşǧələ nitq
inkişafı dərsidir. İbtidai sinif müəllimi elə et-
məlidir ki, şagirdlər qrammatik nəzəriyyəni,
orfoqrafik vərdişləri mənimsəməklə yanaşı,
nitq praktikası prosesində sözləri düzgün tə-
ləffüz etmək, onları düzgün seçmək və cümlədə
işlətmək, cümlə qurmaq, oxuduqları, eşitdikləri
və gördükləri haqqında danışmaq, özünün və
başqalarının fikrini ifadə etmək bacarıǧına
yiyələnsinlər. Şagird fikrini ardıcıl, məntiqi
ifadə edərkən, bu və digər sözü yerində işlət-
məzsə, yaxud cümlələri düzgün qurmazsa,
onun nitqi rəbitəli ola bilməz. Rabitəli nitq
üzərində işə şagirdin məktəbə gəldiyi ilk
gündən başlanmalıdır. Əlifba təlimi dövründə
ayrı-ayrı söz, cümlə və mətnlərin məzmunu
ilə əlaqədar olaraq onlar şəkillər əsasında
cümlələr qurur, danışır, mətnin məzmununa
əlavələr edirlər. Suallara cavab üzrə iş şagirdləri
müstəqil yazılara, rəbitəli nitqin əsas növləri
olan ifadə və inşa yazmaǧa hazırlayır.

Mədəni nitqə yiyələnmək üçün dilin yalnız
leksik-qrammatik normalarını gözləmək kifayət
etmir. Bunun üçün nitq üslubi cəhətdən də
düzgün qurulmalıdır. Yəni danışarkən elə sözlər
seçilməli, cümlələr elə qurulmalıdır ki, fikir
dəqiq və aydın ifadə oluna bilsin. Danışan və
ya yazan işlətdiyi hər bir sözün əhəmiyyətini,
onun nəzərdə tutulan fikrin ifadəsi üçün nə də-
rəcədə yararlı, dəqiq olmasını nəzərə almalıdır.
Həm danışıq, həm də yazıda hər hansı bir söz
öz həqiqi mənasından başqa, digər mənalarda
da işlənilir. Yaxşı nitqin məziyyətlərindən biri
onun rabitəli olmasıdır. Bu o deməkdir ki,
mövzudakı fikirlər müəyyən ardıcıllıqla şərh
olunmalı, onların arasında məntiqi bağlılıq göz-
lənilməlidir. İkinci fikir birinci, üçüncü ikinci,
dördüncü üçüncüdən doğmalı, onu davam et-
dirməli, tamamlamalı, genişləndirməli və də-
qiqləşdirməlidir. Hər bir mövzuda dinləyiciyə
çatdırılmalı bir əsas fikir, ideya olur. Digər
fikirlər həmin fikrin, ideyanın bitkin bir şəkildə
ifadə olunmasına xidmət edir. Bu cəhəti nəzərə
almayan mühazirəçi daha çox ikinci dərəcəli
məsələni şərh edir, lazım olmayan təfərrüata

yol verir ki, bunun nəticəsində də fikir istənilən
səviyyədə dinləyiciyə çata bilmir. Bəzən danışan
bir fikri tamamlamadan başqa bir məsələnin
şərhinə keçir. Fikir qırılır, deyilənlər tam şəkildə
qavranılmır, diqqət zəifləyir, maraq azalır, ün-
siyyət pozulur. Belə bir hala yol verməmək
üçün natiq nitqin elementlərini yaxşı bilməli,
onlara riayət etməyi bacarmalıdır. Bunlar aşa-
ğıdakılardır:

1. Məzmun. Bu əsas element sayılır. Natiqin
biliyi və söz ehtiyatı nitqin bu elementi ilə
müəyyənləşir. 

2. Təbiilik. Özünə inam dinləyicilərin nitq
təcrübəsinə uyğun danışmaq, sərbəst hərəkət
(əl, qol, baş hərəkəti). 

3. Aydınlıq. Prioritet element fikrin dəqiq
verilməsi, bir qədər ucadan danışmaq, aydın
diksiya. Normal temp. Bir dəqiqədə 100-150,
orta hesabla 125 söz işlətmək. Xüsusi termin,
abreviaturların, xarici sözlərin izahı, dinləyi-
cilərin diqqətini səfərbər etmək, nitqi anlamağı
asanlaşdırmaq məqsədilə müvafiq intonasiya
çalarlarından istifadə. 

4. İfadə edənin səsində və sifətində emo-
sional rənglərin, çalarların nəzərə çarpması.

5. Natiqin eşidənlər ilə görmə kontaktı. 
6. Jest. Artıq jestə yol verilməməli, jestlər

məna ilə sinxron olmalı, sözü, fikri tamam-
lanmalı, nəzərə çarpdırılmalıdır. 

7. Kompozisiya. Mövzunun əsas məqsədini
bilmək, suallara konkret cavab vermək. 

8. Yığcamlıq. Geniş fikri az sözlə ifadə etmək.
9. Tüfeyli sözlərə yol verməmək. 
10. Səsin yüksəkliyi. Bu yüksəklik arxa

cərgələrdə oturanların eşidə biləcəyi bir ölçüdə
olmalıdır  [3, s.167].

Natiq özü üçün rahat bir tərzdə deyil, eşi-
dənin qəbul edə biləcəyi bir formada danış-
malıdır. Natiq dildən məharətlə istifadə edə
bilmək üçün münasib söz seçməyi, sözün mə-
nasına fikir verməyi, onu düzgün səsləndirməyi
bacarmalı, işlətdiyi sözlər ifadə edəcəyi fikrə
uyğun olmalıdır. Xalq şairimiz B.Vahabzadə
haqlı olaraq yazır ki, fikrə görə söz tapılır,
sözə görə fikir yox! 

Nitq praktikasında mənaya, məzmuna üs-
tünlük vermək ona görə vacib sayılır ki,
sözlərin düzgün tələffüzü, intonasiyası da
məzmundan asılı olur. Adi işlər haqqında sadə,
böyük işlər haqqında əzəmətli, orta səviyyəli
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işlər barədə orta mövqeli bir üslubla danışmaq
nitqə gözəllik verir. Uşaqlar rabitəli nitqə
erkən yaşlarından yiyələnməyə başlayırlar.
Bu dövrdə uşaqların necə gəldi danışması
heçdə onların rabitəli nitqə yiyələnməsi demək
deyildir. Mədəni nitqin məziyyətlərindən biri
də onun təmizliyidir. Natiqin danışığında qon-
darma söz və ifadələrə, süni pafosa yol veril-
məməlidir. O, nitqində tüfeyli, loru, jarqon,
yerli dialektə məxsus sözləri işlətməkdən çə-
kinməlidir. Natiqin nitqi onu dinləyənlər üçün
nümunə, etalon olmalıdır. Natiqlik məharətinə
birtərəfli yanaşmaq, onu təkcə danışanın dil
quruluşu ilə məhdudlaşdırmaq heç də düzgün
olmaz. Öz nitqini ədəbi dilin normaları əsasında
qurmağı bacaran natiq yalnız o zaman uğur
qazana bilər ki, onun şərh etdikləri aydın,
dürüst və dəqiq olsun, irəli sürülən fikirlər,
mülahizələr faktlara, sübutlara əsaslansın,
əşya, hadisə, mahiyyət elmi cəhətdən dərin
və hərtərəfli təhlil edilsin, danışıqda uzun və
dolaşıq cümlələrə, mənası çətin anlaşılan söz
və terminlərə yol verilməsin, işlədilməsi zəruri
sayılan terminlərin mənası aydınlaşdırılsın.
Natiqlik məharəti, nümunəvi danışıq qabiliyyəti
öz-özünə yaranmır, belə bir keyfiyyətə yiyə-
lənmə gərgin əmək, öz üzərində müəyyən sis-
temlə, müntəzəm və  ardıcıl şəkildə işləmək
tələb edir. Bunun üçün natiq, hər şeydən əvvəl,
mükəmməl nəzəri biliyə malik olmalı, tədris
etdiyi fənni, oxuduğu mühazirənin mövzusunu
dərindən bilməlidir. Natiq müntəzəm olaraq
bədii, elmi-kütləvi, publisistik və s. üslubda
yazılan əsərləri, qəzet və jurnalları mütaliə
etməli, yazıçı, alim və digər yaradıcı adamların
dilinə diqqət verməli, oradakı natiqlik sənəti
baxımından səciyyəvi olan sərrast sözləri,
parlaq ifadələri, canlı sözün gücünü artıran
digər vasitələri (frazeoloji, idiomatik ifadələri,
zərb-məsəlləri, atalar sözü, aforizmləri, lətifələri
və s.) əxz etməli, onları nitqində işlətməyə
səy göstərməlidir. Natiq yeri gəldikdə öz həyat
təcrübəsinə də müraciət etməli, oradan gətirdiyi
nümunələrə, dəlillərə əsaslanıb fikir və müla-
hizələrini söyləməlidir. Rabitəli nitq öz-özlü-
yündə inkişaf edə bilməz. Rabitəli nitqin in-
kişafını təmin etmək üçün ilk növbədə ona
şərait yaradan,təkan verən amillərə diqqət ye-
tirmək lazımdır. Bu amillər olmadan rabitəli
nitqin inkişafı mümkün deyildir. Bu amillər
aşağıdakılardır.

1. Uşaqlarda lüğət ehtiyyatının zənginləş-
dirilməsi. Təcrübə göstərir ki, uşaqlarda rabitəli
nitqin inkişafı aşağı səviyyədə quru, solğun
semantik söz yığımından ibarət olması əsasən
uşaqlarda lüğət ehtiyyatının kasıblığı üzün-
dəndir. Lüğət ehtiyyatı kasıb olan uşaqlar öz
fikirlərini dəqiq,aydın,obrazlı ifadə etmək
üçün söz seçə bilmirlər. Bu baxımdan təlim
prosesində uşaqların lüğət ehtiyyatının zən-
ginləşməsinə ciddi fikir verilməli və bir çox
tədbirlər həyata keçrilməlidir. Həm sinifdaxili
oxu,həmdə sinidənxaric oxu,təbiətin qoynuna
ekskursiya və bu kimi məşğələlər uşaqlarda
söz ehtiyyatının artmasına kömək edir. Bəzən
elə hallar olur ki, uşaq öz fikrini necə gəldi
ifadə etməyə çalışır.Təbii ki,bütün bunlarda
uşaqlarda nitqin düzgün qurulmasına öz mənfi
təsirini göstərmiş olur.

2. Uşaqların dilin qayda və qanunlarına yi-
yələnmələri. Hər bir uşaq öz fikrini ifadə etmək
üçün təbii ki,cümlə qurmağa çalışır. Bu cümlələr
isə bəzən dilimizin qrammatik qayda-qanunlarına
uyğun gəlmir. Ona görə də istər bağça təlimi
dövründə,istərsə də ibtidai təlim dövründə ça-
lışmaq lazımdır ki,uşaqlar praktiki yollada olsa
dilimizin qayda-qanunlarını mənimsəmiş ol-
sunlar. Qrammatik normalara malik olmayan
nitq düzgün nitq hesab edilmir.

3. Cümlə üzrə işin təşkili. Qeyd etdiyimiz
kimi uşaqlar fikirlərini ifadə etmək üçün cümlə
qurmağa çalışırlar. Zaman keçdikcə çalışmaq
lazımdır ki, uşaq şüurlu fəaliyyətə qoşulsun,
cümləni genişləndirə bilsin və eyni fikri müxtəlif
şəkildə ifadə edə bilsin. İbtidai siniflərdə oxu
dərslərində uşaqlarda bu kimi vərdişləri yaratmaq
əlverişlidir. Şəkillər üzrə mətnlərin qurulması,
uşaqlarda cümlə qurmaq vərdişini inkişaf et-
dirmiş olur. Təbii ki, bu zaman müəllim uşaqların
cümlələrinə fikir verməli, düzgün qurulmayan
cümlələrə öz münasibətini bildirməlidir və
yaxud oxunmuş mətnin uşaq tərəfindən öz
sözləri ilə nəql etməsi uşaqlarda cümlə qurmaq
vərdişlərini inkişaf etdirmiş olur.

4. Nitq situasiyasının yaradılması. Uşaq
ətraf aləmdə gördüyü hər hansı bir hadisə və
əhvalat haqqında məlumat vermək üçün dialoqa
həvəslə qoşulur. Dialoqa qoşulmaq uşaqda
həm təfəkkürü,həm də nitqi formalaşdırmış
olur. Ətraf aləmlə tanışlıq nitq inkişafında
başlıca amillərdən amillərdən biridir, çünki
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uşaqların şahidi olduğu hər hansı bir hadisə
ilə bağlı fikir yürütmələri,müəyyən suallar
vermələri onlarda nitq situasiyasının forma-
laşmasına şərait yaratmış olur. Uşaqların ya-
şadıqları mühit, ailə tərkibi, ünsiyyətdə olduğu
insanlar onun rabitəli nitqində mühüm rol oy-
nayır. Çünki hər bir uşağın rabitəli nitqə yiyə-
lənməsində düşdüyü mühit böyük önəm daşıyır.
Uşaq bağçasına gələn uşağın mükəmməl nitqə
yiyələnməsində aparılan məşğələlər və oyunlar
xüsusi yer tutur. Elə buna görə də ailədə bö-
yüyən uşaqla uşaq bağçasında tərbiyə alan
uşağın nitqində böyük fərqlər üzə çıxır.  Dil-
çilərin, psixoloqların apardıqları müşahidə nə-
ticəsində belə bir qənaətə gəlinmişdir ki,
uşağın nitqinə təsir edən əsas amillər mühit,
yaşlılarla ünsiyyət böyük təsir göstərir. Uşağın
nitqi o zaman inkişaf edə bilər ki, o əlverişli
mühitdə, özünü sərbəst hiss etdiyi bir mühitdə
öz fikirlərini utanmadan, çəkinmədənifadə
edə bilir. Belə bir mühitdə uşağın nitqi daha
yaxşı inkişaf edir, hər bir şeyə münasibət bil-
dirməyə çalışırlar. Ev mühitində tərbiyə alan
uşaq ata, anası və bacı, qardaşı ilə ünsiyyətə
girir. Belə bir ünsiyyət onların nitqinin inkişafına
heç də müsbət təsir göstərə bilməz. İstər bağça
mühiti, istərsədə məktəb uşaqlarda nitqin daha
uğurla inkişafına şərait yaradır. Belə olduqda
uşaq sanki yeni bir aləmə düşür və yeni-yeni
ünsiyyət yolları tapır. 

Nəticədə onun dairəsi, təsəvvürü rabitəli
nitqi inkişaf etmiş olur. Rabitəli nitq üzrə
ilkin vərdişlər hərədə bir cür baş verir. Ola
bilsin ki, nitq müsahibə yönəlməsin belə hal-
larda sanki uşaq öz-özünə danışır. Halbuki,
nitq ictimai xarakter daşımalıdır. Məşhur
İsveçrə psixoloqu Jan Pianje bir çox uşaqların
nitqinin ictimai xarakter daşımadığını göstərir.
Bunun haqqında o belə yazır: “Uşaq kimin
üçün danışmalı olduğunu, onu dinləyib-din-
ləməmələri ilə maraqlanmır. O ya özü üçün,ya
da başqasına həzz vermək xatirinə kimi isə
özünün fəaliyyətinə cəlb etmək üçün danışır.
Bu nitq eqosentrikdir.”

Başlıca olaraq ona görə ki, hər şeydən
əvvəl uşaq yalnız özündən danışır. Lakin o
müsahibə təsir göstərməyi, xəbər verməyi ar-
zulamır. Onun nitqi bəzi qonaqlıqlarda olduğu
kimi davam edir. Hər kəs özü haqqında danışır,
lakin kimsə heç kəsə qulaq asmır. Göründüyü
kimi tərbiyə sistemində uşağı əhatə edən
ictimai mühitin uşağın nitqinə müsbət təsirini
Pianje müsbət rol kimi qəbul etmir. O, 7 ya-
şadək uşaqda nitqin ictimai ünsiyyət silahı
olduğunu təsdiq edir. Pianje 7 yaşadək uşaqların
nitqini 3 kateqoriyaya ayırır:

1. təkrar; 2. monoloq; 3. sosiallaşmış
Pianje onuda göstərmişdir ki, uşaqlar bir

yerdə olanda çox danışırlarsa yenə də öz-
özünə özləri üçün danışırlar. Uşaqlar yalnız
başqasına sual verəndə, göstəriş verəndə nitqləri
yaşlıların nitqinə bənzəyir. Deməli uşağın öz-
özünə danışığı onun nitqi kimi qəbul edilmir.
Təbii ki, nitq ictimai xarakter daşımalıdır. Bu
baxımdan uşaqların bir-birilə ünsiyyətdə olması,
dialoqa girməsi, öz fikirlərini ifadə etmələri
onlarda nitqin formalaşmasına xidmət etmiş
olur. Belə olduqda uşağın öz düşüncələrini
nitqdə ifadə edə bilməsi müsbət bir haldır.
Məlumdur ki, uşaq danışanadək danışığı başa
düşməyə çalışır. Başa düşmə nəticəsində isə
o həyatının ilk illərindən ünsiyyətə qoşulur.
Beləliklə nitq fəaliyyəti mümkün olur. Nitqi
başadüşmə sözün mənasını mənimsəməyə is-
tiqamətlənmiş fəaliyyətidir. Psixoloqlar gös-
tərmişlər ki, uşaq bilavasitə qavradığı obyekt
və hadisə ilə əlaqədar nitqi başa düşür. Aparılan
oyunlar və məşğələlər uşaqlarda yavaş-yavaş
sosiallaşmış nitqi inkişaf etdirir. Bu da şərait
yaradır ki, uşaq ictimai mühitdə qarşılaşdığı
hər bir insanla ünsiyyətə girə bilsin.
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, pedaqogika, psixologiya və
qabaqcıl təcrübə sahəsində yeni nailiyyətləri nəzərə alaraq yalnız yüksək
səviyyədə yaradıcı yanaşma müasir dərsə verilən tələbləri təmin edə
bilər. Bu yanaşmada şəxsi təcrübəni, müəllimin fərdi keyfiyyətlərini,
sinifin tərkibini və tədris materialının xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq
lazımdır. Dərsə hazırlıq müəllimdən təkcə bilik deyil, həm də ilham,
cəsarət, yaradıcılıq tələb edir.  Heç bir dərs təlimin bütün vəzifələrini
həll edə bilməz, çünki o, mövzunun, kursun, təhsilin yalnız bir hissəsidir.
Deməli, dərs mövzunun, bölmənin, kursun məntiqi vahidi və eyni
zamanda özünəməxsus məzmuna, hissələri üzvi əlaqədə olan daxili
quruluşa malik pedaqoji bir əsər olub, müəllim və şagirdlərin birgə fəa-
liyyətinin vahid məntiqi ilə tamamlanır. Məqalədə dərsə bu aspektdən
yanaşma əsaslandırılır, müasir dünyada pedaqoji elmlərin və qabaqcıl
pedaqoji təcrübənin nailiyyətləri əsasında təhlil və ümumiləşdirmələr
aparılır, müəllim və şagirdlərin bu birgə fəaliyyətinin uğurlu olması is-
tiqamətində tövsiyələr verilir.

Requirements for modern courses
Abstract. The article notes that given the new achievements in pedagogy,
psychology and best practices, only a high level of creative approach
can meet the requirements of modern education. This approach should
also take into account personal experience, individual qualities of the
teacher, the composition of the class and the characteristics of the
teaching material. Preparation for the lesson requires not only knowledge,
but also inspiration, courage and creativity. No lesson can solve all the
tasks of training, because it is only a part of the subject, course,
education. Thus, the lesson is a logical work of the subject, unit, course,
and at the same time a pedagogical work with its own content, internally
connected parts, complemented by a single logic of joint activities of te-
achers and students. The article substantiates the approach to the lesson
from this aspect, analyzes and summarizes the achievements of
pedagogical sciences and advanced pedagogical experience in the
modern world, and makes recommendations for the success of this joint
activity of teachers and students.

О требованиях к современному уроку
Aннотация. В статье отмечается, что только высокий уровень
творческого подхода с учетом новых достижений в области педаго-
гики, психологии и передовой практики может удовлетворить тре-
бования, предъявляемые к современному уроку. При таком подходе
также необходимо учитывать личный опыт, личные качества учителя,
состав класса и особенности учебного материала. Подготовка к
уроку требует от учителя не только знаний, но и вдохновения, сме-
лости, творчества. Ни один урок не может решить всех задач
обучения, так как он является лишь частью предмета, курса,
обучения. Следовательно, урок является логической единицей темы,
раздела, курса и в то же время педагогическим произведением со
своим неповторимым содержанием, органически связанной внут-
ренней структурой, которая дополняется и единой логикой совместной
деятельности учителя и учащихся. В статье обоснован именно
такой подход к уроку, проведен анализ и обобщения, основанные
на достижениях педагогических наук и передовой педагогической
практики в современном мире, даны рекомендации, как сделать эту
совместную деятельность учителя и учащихся успешной.
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Dərs təlimin əsas təşkili formasıdır. Dərsi
müəllimlə şagirdin qarşılıqlı əlaqəsinin (öy-
rətmə-öyrənmə prosesinin) təşkil forması hesab
edənlərdə vardır. Dərsin məqsədi, iş formaları,
üsul və vasitələri zaman keçdikcə dəyişmiş
və təkmilləşmişdir. Cəmiyyətdəki sosial, siyasi,
iqtisadi dəyişikliklər, elmi-texniki inkişaf
dərsin məzmununu zaman-zaman yeniləşdirmiş
və onun prinspilərini müəyyənləşdirmişdir.
Hakim siyasi üstünlük tərbiyənin, o cümlədən
dərsin məqsədini istiqamətləndirmişdir. Buna
görə də dərs bütün dövrlərdə müasir olmuşdur.
Dərs həmişə müasirləşmə prosesi keçmiş  cə-
miyyətin inkişafında mühüm rol oynayan
funksiyalar daşımışdır. 

Müasir bir məktəbdə dərs əsas dərsdir.
Məktəb nizamnaməsi ilə tənzimlənən hər bir
dərs üçün müəyyən bir vaxt ayrılır. Dərslər
zamanı müəllim müxtəlif növ şagirdlərin fəa-
liyyətinə rəhbərlik etməli, nəzarət etməlidir,
düzgün istiqamətə yönəltməli, yeni biliklərə
yiyələnmək üçün əlverişli şərait yaratmalıdır.
Müasir dərs müəyyən tələblərə uyğun  təşkil
olunmalıdır. 

Hər gün dərslərə hazırlaşan müəllim, dav-
ranış formasını təyin edən tələblərə etibar et-
məlidir. Aşağıdakı müddəalara uyğun olan
xüsusi bir quruluşa sahib olmalıdırlar:

1. Ətraflı bir dərs planı tərtib etməzdən
əvvəl, müəllim bütün didaktik vəzifələri, təhsili
diqqətlə və düzgün müəyyənləşdirməli həm-
çinin şagirdləri ilə birlikdə əldə etmək istədiyi
məqsədləri təyin etməlidir.

2. Dərslərin növünə qərar vermək vacibdir,
çünki onların quruluşu da bundan asılı olacaq.
Dərsin fərdi mərhələləri bir-biri ilə əlaqəli ol-
malıdır.

3. Yeni materialın daha effektiv mənimsə-
nilməsi üçün uşaqların fərdi psixoloji xüsu-
siyyətlərini nəzərə alaraq tədris metodlarını
və vasitələrini diqqətlə seçmək lazımdır.

4. Asimilyasiyanı idarə etmək üçün biliklərin
necə sınanacağını düşünmək lazımdır. Mümkün
qədər çox tələbəyə çatmaq çox vacibdir.

5. Dərsdə əldə edilən bilikləri möhkəm-
ləndirməyin düzgün mərhələsi olmadan onların
gücünü unuda bilərsiniz.

6. Ev tapşırığı şagirdlərin bacarıq və qabi-
liyyətlərinə görə düşünülməlidir.

Yeni məlumatlarla tanışlığa başlamazdan
əvvəl müəllim şagirdlərin ev tapşırıqlarının
düzgünlüyünü yoxlamalıdır. Sonra hər hansı
bir klassik dərsə şagirdləri assimilyasiyaya
hazırlamaq anı daxildir. Müəllim, ittihamlarının
artıq yeni bilik almağa tam hazır olduğunu
görəndə yavaş-yavaş təqdim etməyə başlayır.
Məlumatın böyük bir hissəsi ifadə edildikdən
sonra uşaqların onu nə qədər yaxşı xatırladığını
yoxlamaq lazımdır. Bunun üçün şagirdlər tə-
rəfindən yeni biliklərin mənimsənilməsinin
ilkin yoxlanışı aparılır. Bundan əlavə, klassik
dərs müəllim tərəfindən təqdim olunan məlumat
axınının əsas hissəni təmin edir. Bunun üçün
müəyyən yaş və səviyyədəki şagirdlər üçün
uyğun olan vəzifələr həll edilir. Əsas məlumatlar
məktəblilərin şüurunda dəqiq şəkildə yerləş-
dirildikdən sonra yeni biliklərin mənimsənil-
məsinin nəzarət və müstəqil yoxlama mərhələsi
başlayır. Dərsin sonunda müəllim görülən
işləri qiymətləndirməli, əsas nəticələri söyləməli
və şagirdlərə tövsiyələr verməlidir. Öyrənilən
materialın unudulmaması üçün şagirdlərə tək-
başına etdikləri ev tapşırıqları verilir. Bu,
uşaqların məlumatı nə qədər yaxşı mənimsə-
diyini daha dəqiq anlamağa, həmçinin əhatə
olunan mövzunun çox çətin göründüyü şəxsləri
müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bu tip bir
dərsin məqsədi şagirdlərə yeni biliklər çatdır-
maq, əvvəlcə onları möhkəmləndirmək və şa-
girdlərin müstəqil olaraq əldə etdikləri məlu-
matları praktikada tətbiq etmək qabiliyyətini
yoxlamaqdır.

Müasir cəmiyyət təhsilə böyük tələblər qo-
yur, çünki məzunların gələcək həyatı, çətin
günlərimizdə həyata uyğunlaşma və öz yerlərini
tapa bilmələri məktəbdə qazandıqları biliklərdən
asılı olacaq.

Dərsin nə qədər təsirli olacağını göstərən
bəzi əlamətlər var:

1. Dərs öyrənmə şagirdlər tərəfindən yeni
biliklərin kəşf edilməsi yolu ilə qurulmalıdır,
yəni müəllim hazır məlumat vermir, şagirdlərin
özləri düzgün cavabları tapıb həqiqətə çatacaq
şəkildə birgə iş təşkil edir. Müstəqil iş, daha
möhkəm şəkildə dərk edilir

2. Müəyyən bir təhsil vəzifəsini yerinə ye-
tirmək üçün tələbənin öz müqəddəratını təyin
etməsi
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3. Dərsdə müzakirələrin olması, mübahisəli
məsələlərin həlli, dialoq. 

4. Proses canlı olmalıdır
5. Tələbə dərsdə qarşıdakı fəaliyyətlərini

müstəqil şəkildə tərtib etməyi bacarmalıdır
6. Demokratiya
7. Açıqlıq, yəni müəllim hər zaman qiy-

mətlərini mübahisə etməlidir
8. Peşəkar müəllim hər zaman çətinlikləri

modelləşdirə və onların həlli yollarının axtarışını
təşkil edə bilməlidir

9. Məktəblilərin, xüsusən də motivasiyaları
zəif olanlar üçün uğurlu bir vəziyyət yaratmaq
vacibdir

10. Dərsdə əsas fəaliyyət verilən suallara
cavab tapmaq üzərində müstəqil iş olmalıdır

11. Gigiyenik iş şəraitinə uyğunluq məsə-
ləsini də unutmaq olmaz

12. Dərs yalnız şagirdlər arasında ünsiyyət
bacarıqlarının uğurla formalaşması və diqqətinin
aktivləşdirilməsi üçün bütün lazımi şərait ya-
radıldıqda təsirli olacaq

13. Zəif performans göstərən və daha güclü
olanlara fərqli yanaşma vacibdir

Məktəbin qarşısında müasir bir şəxsiyyət
formalaşdırmaq kimi çətin vəzifə durur. Uşaq-
lara öyrənmə qabiliyyətini aşılamaq, ehtiyac
duyduqları məlumatları tapmaq, həyatdakı
müxtəlif vəziyyətləri adekvat qəbul etmək,
məqsədlər qoymaq və inadla onlara riayət et-
məkdir. Əlbəttə ki, valideynlərin iştirakı ol-
madan bu mümkün deyil, amma bu artıq ta-
mamilə başqa bir mövzudur. Dərsdə müəllim
işinin eşidilən, görünən daha doğrusu müşahidə
edilən hissəsi nə qədərdisə, görünməyən hissəsi
də bir o qədərdir. Dərsdə təkcə nitq yox, baxış
da, yeriş də, duruş da, pauza da, səsin tonuda
tərbiyə edir, öyrədir. Dərsi olduğu kimi nə
yazıya almaq, nə də ekranlaşdırmaq mümkün
deyil. Çünki müəllimin dərsdə çox böyük rol
oynayan daxili aləmini, inam və əqidəsini,
“rejissor” düşüncələrini görmək olmur. Bunlar
isə müəllimin dərs (təlim) fəaliyyətinin mənbəyi
– tərkib hissəsidir. 

Tarixi inkişaf yolu keçmiş, elmi-metodik
əsasa, zəngin təcrübəyə malik dərsin hazırda
geniş diskussiya obyektinə çevrilməsi səbəbsiz
deyil. Bu ilk növbədə cəmiyyətdə baş verən
yeniləşmə ilə bağlıdır. Yəni insan məktəbdə˗

təhsil prosesində formalaşır. Belə olduğuna
görə təbii belə bir sualda qarşılaşırıq: dərsi-
müəllimlə şagirdin qarşılıqlı işini necə qurmaq
lazımdır ki, sosial-iqtisadi, siyasi dəyişiklikləri,
yeniləşmənin mahiyyətini düzgün qavrayan
və bunların sürətlənməsinə kömək edə biləcək
kadrlar yetişdirilsin? Bu məsələdə dərsin
üzərinə daha böyük, həm də yeni vəzifələr
düşür. Deməli dərs  yalnız pedaqoji kateqoriya
olmaqla məhdudlaşmır, həm də ictimai, sosail,
iqtisadi, siyasi komponent kimi çıxış edir.
Həmin cəhətlər üzrə cəmiyyətin sifarişini
yerinə yetirmək missiyasını daşıyır. Pedaqoji
fəaliyyət siyasi, iqtisadi vəzifələrin yerinə ye-
tirilməsinə gərəkli insan yetişdirməklə kömək
edir. 

Müasir dərs necə olmalıdır? sualına cavab
verərkən məhz cəmiyyətin həyati tələbindən,
sifarişindən çıxış etmək lazım gəlir. Müasir
dərs həyati humanistləşdirmək, insanı ən ali
dəyər kimi qəbul etmək, öz fərdi inkişafını
təmin etmək üçün maksimum azadlıq verməklə
müşayiət olunan dərsdir [4, s.116]. Deməli,
müasir dərs, məsələyə nəzəri baxımdan yana-
şıldıqda, mövcud həyati, ictimai prosesi olduğu
kimi əks etdirməli; təbiətin və cəmiyyətin in-
kişaf yolunu dözgün üzə çıxarmal; inkişafın
yeni mərhələsinin məzmununu aşkar etməli;
öyrənənləri gələcək fəaliyyət üçün hərtərəfli
(əqli-idraki, əxlaqi, mənəvi, fiziki, estetik,
ideya-siyasi, əmək-peşəyönümü və s.) və yük-
sək səviyyədə hazırlanmalıdır.

Müasir dərs sağlam əqidə, yenilik ehtirası,
peşəyə məhəbbət tələb edir. Müasir dərs həyat
qədər real olmalıdır. Bu reallıqda yaxşı da,
pis də, gözəllik də, eybəcərlik də, aydın üzə
çıxmalı, yaxşılıqlar, gözəlliklər uğrunda mübariz
addımları atılmalıdır.

Dərsi necə qurmalı, təlimin hansı metod-
larından nə zaman, necə istifadə etməli? Müəl-
lim bu cəhətdən də nəzəri və təcrübi baxımdan
hazırlıqlı olmalıdır. Bir dərs müddətində öy-
rənməni, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnməsini necə intensiv və səmərəli qurmaq
olar? Burada müəllimdən adicə məlumatlı,
təcrübəli peşəkarlıq deyil, sənətkarlıq, yara-
dıcılıq tələb olunur. Bunun üçün təlimin me-
todlarını elmi-nəzəri cəhətdən mükəmməl bil-
mək, əməli işdə ondan məharətlə istifadə
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etməyi bacarmaq lazımdır. 
Belə düşünmək olar ki, dərsi necə qurmağı,

onun strukturunu, tiplərini yaxşı bilən, təlim
prinpislərinə əsaslanan metodlardan istifadə
etməyi bacaran müəllimin fəaliyyəti səmərəli
nəticə verməyə bilməz. Lakin təcrübə bu faktı
həmişə təsdiq etmir. Çünki dərsin böyüyən
nəslin inkişafına təkan verən amil olması üçün
təkcə elmi-nəzəri, metodik hazırlıq kifayət
etmir. Bu, işin bir tərəfidir. Lakin ikinci tərəfi
budur ki, dərsdə gərək müəllim yanğısı ola,
onun məhəbbəti və nifrəti gözə görünə, əqidəsi
və amalı örnək ola. Əgər dərs müəllimin ömür
yaşantısına çevrilmirsə, şagirdi sevindirmir,
kədərləndirmir, təəccübləndirmirsə, o dərsdə
sxematik varlıqlar yetişən, kamil şəxsiyyətlər
formalaşmaz. Elə buna görə də dərsdə hissə
və şüura təsir əsas götürülməli, onun yolu və
forması müəllimin özü tərəfindən tapılmalıdır
[1, s.57]. Təlim-tərbiyə işi şablona sığmır.
Əsl müəllimin hər bir dərsi onun yaradıcılıq

əsəridir, başqa sözlə desək, ürəkdə (hissdə,
duyğuda), beyində (şüurda) bərqərar edilən
abidəsidir. Pedaqoji prinsiplər, qaydalar, yollar
bu abidə üçün kərpic, qum, gil və s. material-
lardır. Abidənin davamlılığı, gözəlliyi, sərfəliliyi
onun memarından – müəllimin istedadından,
peşəsinə vurğunluğundan ona öz ürəyinin qa-
nını, duyğularını “qatmasından” asılıdır. 
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Annotasiya. Məqalə ali məktəblərin auditoriyadankənar tədbirlərində
tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə pedaqoji rəhbərliyin
spesifik xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Psixologiya  baxımdan ya-
radıcılıq işinin özü və tələbələrin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf
etdirmə formaları, metod və vasitələrinin müəyyənləşdirilməsi
xüsusilə vacibdir.Onların içəridində bədii yaradıcılıq kollektivlərinin
məsuliyyəti, kollektiv fəaliyyətin zəruriliyi, birliyin təmin olunması,
qarşılıqlı təmas, açıqlıq, mütəşəkkilik kimi spesifik xüsusiyyətlərin
mahiyyəti və məzmunu açıqlanır. Eyni zamanda məqalədə tələbələrin
bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsi və həyata ke-
çirilmiş işlərin elmi pedaqoji modelləri verilib. İstedadlı insanların
müşahidəsi prosesində onların istedat strukturlarını təşkil edən
qabiliyyət ünsürlərinin aşkara çıxarılması mümkündür.

Specific features of pedagogical leadership
to students' artistic teams at extracurricular
activities
Abstract. The article discusses the specific features of the
pedagogical leadership of students' artistic activity in extracurricular
activities of universities. From the point of view of psychology, it
is especially important to define the creative work itself and the
forms, methods and means of developing students' creative abilities.
At the same time, the article provides scientific and pedagogical
models of directing students' artistic activity and the work done. In
the process of observing talented people, it is possible to identify
the elements of ability that make up their talent structures.

Специфические особенности педагогического
руководства студенческим коллективом худо-
жественного творчества на внеаудиторных ме-
роприятиях

Aннотация. В статье рассказывается о специфических осо-
бенностях педагогического руководства художественно-твор-
ческой деятельностью студентов на внеаудиторных мероприя-
тиях вузов. С точки зрения психологии особенно важно опре-
деление самой творческой работы и форм, методов и средств
развития творческих способностей учащихся. В них раскры-
вается сущность и содержание таких специфических черт,
как ответственность коллективов художественного творчества,
необходимость коллективной деятельности, обеспечение един-
ства, взаимосовместимости, открытости, организованности.
В то же время в статье даны научно-педагогические модели
направления студентов на художественную творческую дея-
тельность и выполняемой работы. В процессе наблюдения за
одаренными людьми возможно выявление элементов одарен-
ности, составляющих их структуры одаренности.
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Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil isla-
hatlarına dair direktiv sənədlərdə ali məktəb
tələbələrinin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
ilə bağlı ali məktəb rəhbərləri və ictimai təş-
kilatları qarşısında mühüm vəzifələr qoyulur.
Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həllindən ötrü
tələbələrin yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamət-
ləndirilməsi mühüm aktuallıq kəsb edir. Tələ-
bələrin bədii yaradıcılığa istiqamətləndirilməsi
zamanı ilk növbədə onların fərdi psixoloji
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına zəruri eh-
tiyac duyulur. Bunun üçün bədii yaradıcılıq
fəaliyyətinə cəlb edilən tələbələrin ilk növbədə
qabiliyyətlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirmək
lazımdır. Çünki tələbələrin qabiliyyətlilik sə-
viyyələri biri-birilərindən ciddi şəkildə fərqlənir.
Bu baxımdan bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinə
malik olan tələbələrin hər birinin qabiliyyətləri
fərqli və fərdi qabiliyyətlər kimi özünü biruzə
vermiş olur. 

Deməli, qabiliyyətlər haqqında, eləcə də
bədii yaradıcılıq qabiliyyətləri barədə qətii
hökm vermək düzgün sayıla bilməz. Bunu
psixoloji ədəbiyyatdan götürdüyümüz faktlar,
statlar və informasiyalar da sübut edir. Psixo-
loqların ümumiləşdirilmiş fikirlərinə əsaslanaraq
deyə bilərik ki, yaradıcı fəaliyyət sahəsində
uğurlar qazanmaq üçün qabiliyyətlərlə yanaşı,
tələbələrin şəxsi fəaliyyətləri də əsas rol
oynayır. Hər hansı bir bədii yaradıcılıq qabi-
liyyətini öz mənəvi dünyasında daşıyan hər
bir tələbə yaradıcı fəaliyyətə cəlb edilirsə, o
bu fəaliyyət prosesində məqsədyönlü, planlı
və mütəşəkkil olaraq fəaliyyət göstərməlidir.
Prof.R.İ.Əliyev göstərir ki, fəaliyyət sahəsində
uğur qazanılması qabiliyyətlərlə yanaşı insandan
əməksevərlik, mütəşəkillik, məqsədyönlülük,
dözümlülük kimi keyfiyyətlər tələb edir. Şəx-
siyyətin bu keyfiyyətləri olmadan uğur qa-
zanması mümkün deyil. Məşhur fizik A.Eynş-
teyn özü barədə zarafatla belə deyirmiş ki, o,
qatır kimi inadkar və son dərəcə hər şeylə
maraqlanan olduğundan həyatda möhtəşəm
uğurlar qazana bilib [2, s.232]. Eynşteyin sim-
fonik musiqiyə qulaq asması onun güclü
musiqi qabiliyyətinin olmasını göstərir. Onun
təsviri sənət əsərlərinə güclü maraq göstərməsi
yeri gələndə əlinə fırça alıb şəkillər çəkməsi
onun güclü bədii yaradıcılıq qabiliyyəti ol-
masından xəbər verir. Yaxud “qeyri-səlist

məntiq” adlı kəşfi ilə dünyanı lərzəyə gətirən,
milli mənşəyinə görə Azərbaycanlı olan Lüt-
fizadə (Lütfəli Rəhim oğlu Ələsgərzadə 1921-
ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Onun atası
Cənubi Azərbaycanın islam dəyərlərinə dərin
ehtiram göstərən, sırf türk əsilli nəsildən idi)
görkəmli fizik kimi məşhur olsa da peşəkar
rəssamlar kimi nadir tablolar yaratmışdır. Bu
isə böyük alimin elmi idrak fəaliyyətinin
yüksək olması ilə yanaşı, təxəyyül səviyyəsinin
də iti olması ilə izah edilməlidir. 

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, tə-
xəyyül səviyyəsi yüksək olanların spesifik
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinə malik olması
psixoloqlar tərəfindən daha çox təhlilə cəlb
edilir. Spesifik xüsusiyyətlər deyəndə adətən
tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyəti prosesində
onlara ilkin olaraq psixoloji cəhətdən yanaş-
mağın əsas istiqamətlərinin nədən ibarət ol-
duğunu müəyyənləşdirmək nəzərdə tutulur.
Yəni bədii yaradıcılıq fəaliyyəti prosesində
tələbələrin psixoloji xüsusiyyətlərinin ilkin
istiqaməti kimi təxəyyül səviyyələrinin müy-
yənləşdirilməsi, təfəkkür tərzinin öyrənilməsi
onlarda iradi keyfiyyətlərin öyrənilməsi nəzərdə
tutulur. Gənclərin müxtəlif yaradıcılıq sahəsinə
- ədəbiyyata, incəsənətə, musiqiyə, teatra, tex-
nikaya marağı artır, bu da onlarda yaradıcı tə-
xəyyülü inkişaf etdirir, arzu və xəyallarını hə-
qiqətə çevirməyə, öz təxəyyülünün fəaliyyətinə
nəzarət etməyə imkan verir [8, s.364].

Gənclərin yaradıcılıq fenomeni dörd isti-
qamətdə formalaşıb inkişaf edir. Birinci isti-
qamət üzrə inkişaf edən tələbə gənclər bədii
yaradıcılığa meyilli olurlar. Bu sahədə axtarışlar
aparmağa cəhd göstərirlər. Bu işi onlar ictimai
iş kimi dəyərləndirirlər. Gənclərin yaradıcılıq
fenomeninin ikinci istiqamət üzrə inkişafı on-
ların şəxsi yaradıcılığı ilə bağlı olur. Başqa
sözlə desək, ikinci istiqamət üzrə gənclərin
yaradıcılığı şəxsi mənada başa düşülür. Yəni
bədii yaradıcılığa meyil edən belə tələbə
gənclər öz üzərində işləməyə çalışırlar, şəxsi
yaradıcı fəallığını inkişaf etdirirlər və təkmil-
ləşdirməyə çalışırlar. Tələbə-gənclərin yara-
dıcılıq fenomeninin üçüncü istiqaməti onların
bədii yaradıcılığa olan maraq-meyillərinin
güclənməsi ilə əlaqələndirilir. Onlar öz bədii
yaradıcılıqlarının nəticələrini izləməyə çalışır
və həmin nəticələri özləri təhlil etməyə maraqlı
olurlar. Tələbə gənclərin yaradıcılıq foneme-
ninin dördüncü istiqaməti şəxsiyyətlərarası
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münasibətdə özünü bariz şəkildə göstərir. Belə
tələbə-gənclər bədii yaradıcılıq kollektivlərinə
hörmətlə yanaşır, kollektivdə tez isnişir, kol-
lektivin bütün üzvləri ilə şəxsi münasibətlər
qurmağa çalışır. Psixoloji ədəbiyyatda həmin
istiqamətlər aşağıdakı şəkildə təsnif olunur:

Birinci istiqamət üzrə inkişaf edən gənclərin
yaradıcı fəallığı proses kimi təşəkkül edib
özünü yaradıcı işin müxtəlif səviyyələrində
axtarışlar, ilham formasında büruzə verir və
gənc problemin həllinə başlayır, onu sona çat-
dırmağa səy göstərir, eyni zamanda yaradıcılıq
üzrə qeyri-şüurü əməliyyat gedir. 

İkinci istiqamət üzrə inkişa edən gənclərin
yaradıcılığı şəxsi məna kəsb edir və onda şəx-
siyyətəməxsus fəallıq inkişaf edir. Bu prosesdə
yaradıcılıq gəncin özünü formalaşdırır, şəx-
siyyətini təkmilləşdirir, eyni zamanda yaradı-
cılığın motivasiyası təşəkkül edir, gənc şəx-
siyyətinin koqnitiv üslubu, yaradıcı xüsusiyyəti,
fəaliyyətin məhsuldarlığı özünü büruzə verir. 

Üçüncü istiqamət üzrə inkişaf edən gəncləri
yaradıcılığın nəticəsi, məhsulu səciyyələndirir:
problem-situasiyanın yaradıcılıq prosesinə
təsiri, kəşfin özü, nəticələr təhlil edilir. 

Dördüncü istiqamət üzrə inkişaf edən gəncin
yaradıcı fəallığı şəxsiyyətlərarası münasibətdə,
birgə səydə nəzərə çarpıb adamı səciyyəlləndirir.
Gənc yaradıcı işin lideri, onun qrupda statusu,
həmçinin yaradıcı fəallıqda sosial ustanovkanın
rolu nöqteyi-nəzərdən, başqa sözlə, yaradıcılıq,
sosial psixologiya mövqeyindən səciyyələn-
dirilir [8, s.364-365]. Deməli, bütün istiqamətlər
üzrə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəallığının
psixoloji cəhətdən öyrənilməsinin əhəmiyyəti
çox böyükdür. Deməli bədii yaradıcılığa isti-
qamətləndirməkdən tutmuş, yəni bədii yara-
dıcılıq dərnəklərinə üzv kimi seçilməkdən
başlamış, yaradıcı fəaliyyət prosesində tələbələri
psixoloji cəhətdən öyrənmək üçün ilkin olaraq
onların təxəyyül səviyyəsinin düzgün müəy-
yənləşdirilməsi vacib sayılır. Təxəyyül fəaliyyət
prosesində formalaşır. Özünün quruluşuna
görə fəaliyyətin struktur xüsusiyyətlərini əks
etdirir. Bu o deməkdir ki, fəaliyyətin hər bir
sahəsinin öz xüsusiyyətləri vardır. Ədəbi,
musiqi və təsviri fəaliyyət sahələrini müqayisə
etsək fikrimiz aydın olar. Onların hər üçünü
ən ümumi şəkildə bədii yaradıcılıq kimi sə-
ciyyələndiririk. Lakin həmin fəaliyyət sahə-

lərindən hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri,
ifadə vasitələri vardır. Bundan asılı olaraq
ədəbi fəaliyyətdə təxəyyül bir xüsusiyyət,
təsviri fəaliyyətdə isə başqa xüsusiyyət kəsb
edir. Bu ümumi qanunauyğunluq əsasında
yenə də mühüm psixoloji-pedaqoji nəticə çı-
xarmaq olar: tələbələrdə təxəyyülü düzgün
inkişaf etdirmək üçün onlara müxtəlif müvafiq
fəaliyyət sahəsi üçün zəruri olan bilik, bacarıq
və vərdişlər aşılamaq lazımdır [1, s.378]. 

Psixoloji ədəbiyyatda təxəyyül şəxsin, tutaq
ki, hər hansı bir tələbənin qavrayış proqramının
yaradılmasını təmin edən yaradıcı fəaliyyətinin
zəruri elementi kimi göstərilir. Hansı ki, bədii
yaradıcılıq fəaliyyətində əmək məhsulu su-
rətlərinin yaradılmasında ifadə olunur. Bu
prosesdə isə problem situasiyanın qeyri müəy-
yənliklə xarakterizə olunduğu halda qavrayış
proqramının yaradılmasını təmin edir. Deməli,
bədii yaradıcılıq fəaliyyəti zamanı tələbələrin
bədii sürətlərinin yaradılmasında ifadə olunan
və bu zaman problemli situasiyanın qeyri
müəyyənliklə xarakterizə olunduğu hallarda
qavrayış proqramını təmin edən yaradıcı fəa-
liyyətin zəruri elementi təxəyyül adlandırılır
[13, s.298]. Təxəyyül bədii yaradıcılığın məh-
sullarını doğurur. Psixoloji ədəbiyyatda gös-
tərilir ki, yaradıcılıq mürəkkəb prosesdir. Hər
hansı bir surətin yaradılmasında müxtəlif psixi
proseslər (qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül,
nitq, hisslər və s.) iştirak edir. Lakin onların
içərisində təxəyyül xüsusi yer tutur. Təxəyyül
həmişə digər psixi proseslərlə qarşılıqlı əlaqədə
fəaliyyət göstərsə də, yeni bədii surətlərin ya-
radılması bilavasitə onun funksiyasına daxildir
[1, s.377]. Təxəyyülün yaratdığı yeni sürətlər
yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olanların estetik
hislərini ehtizazə gətirir. Deməli, təxəyyülün
yaratdığı bədii sürətlər yaradıcı fəaliyyətlə
məşğul olanların estetik hislərini oyatmış olur.  

Deməli, bədii yaradıcılıq prosesində tələ-
bələrin yaradıcı təxəyyülü onların estetik hiss-
lərinin oyanmasını təmin edir. 

Bədii yaradıcılıq dərnəklərində təqdim olu-
nan səhnə əsərləri vasitəsilə təbiət mənzərə-
lərinin, yaşıl çəmənlərinin, güllü-çiçəkli ya-
maclarının, şır-şır axan bulaqlarının və digər
təbiət mənzərələrinin təqdim edilməsi əgər
bir tərəfdən tələbələrin estetik hislərini oyadırsa,
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onların bədii zövqlərini inkişaf etdirisə, digər
tərəfdən onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
formnalaşdırılmasına öz dinamik təsirini gös-
tərmiş olur. 

Bütün bunlar həm iştirakçı tələbələrdə,
həm də tamaşaçı tələbələrdə estetik təəssürat
yaratmış olur. Çünki estetik təəssürat tələbələrin
estetik hisslərinin məhsulu kimi özünü göstərir.
Qeyd etdiyimiz təbiət təsvirlərinə tamaşa edən
tələbələr özlərini təsvir olunan təbiətin gözəl
guşələrində hiss edirlər. Onlar sanki təbiətin
gözəlliklərindən estetik təəssüratlar qazanırlar. 

Estetik hislər təcrid olunmuş emosiyalar
kimi təzahür etmir, onlar tam estetik təəssürat
ilə üzvi surətdə bağlıdır. Bu təəssürat isə in-
cəsənət əsəri ilə tanışlıqdan, təbiət mənzərəsini
qavranılmasından da yarana bilər. Ona görə
də estetik təəssüratlarımızın xarakterini, məz-
mun və səviyyəsini yaranan estetik hislerin
mürəkəbləşməsi, onlarda yeni ünsürlərin əmələ
gəlməsi, hər şeydən əvvəl qavranılan obyektin
xarakterindən, onun cəhətlərinin zənginliyindən,
onda olan məzmunun dərinliyindən, insanın
estetik idrakının səviyyə və məzmunundan
asılıdır [16, s.400]. Ədəbi-bədii dərnəklərdə
iştirak edən tələbələr, xüsusilə poeziya dər-
nəklərində, nəsr dərnəklərində fəaliyyət gös-
tərənlər, eləcə də musiqi dərnəklərində çalışanlar
sözün,  poetik fikrin, nəsrin və eləcə də musi-
qinin gözəlliklərindən həzz alırlar. Onların
təqdim etdikləri poeziya və nəsr nümunələri
ona görə tamaşaçılara yüksək bədii zövq verir
ki, onları təqdim edənlərin özləri təqdim et-
dikləri bədii yaradıcılıq nümunələrindən zövq
ala-ala onları təqdim edirlər. Digər bir tərəfdən
onların təqdim etdikləri bədii yaradıcılıq nü-
munələri onların özlərində estetik zövq aşılayır. 

Belə zövqalmalar insanları həm də tərbiyə
etmiş olur. Çünki bədii yaradıcılıq dərnəkləri
vasitəsilə təqdim olunan obrazların gözəlliyi,
personajların mənəviyyatca zənginliyi, hadi-
sələrdəki düzlük, doğruçuluq, paklıq, təmizlik,
dostluq, yoldaşlıq, qəhrəmanlıq, igidlik, düş-
mənə əyilməzlik, mübarizlik, torpağı yad nə-
zərlərdən qorumaqlıq kimi əxlaqi-mənəvi key-
fiyyətlər həm iştirakçı tələbələri, həm də ta-
maşaçı tələbələri bir növ tərbiyə etmiş olur.
44 günlük zəfər müharibəsi zamanı şücaət
göstərən, erməni faşistlərinə qarşı döyüşlərdə

sinəsini gülləyə sipər edən əsgərlərimizin ob-
razlarını yaradan rəssam-tələbələr öz obraz-
larına, torpaq uğrunda canını qurban eləməyi
bacarmaq, torpağı azad edərkən şəhidlik zir-
vəsinə ucalmaq, düşməndən qorxmamaq, onu
məhv etmək, erməni faşistlərinə aman ver-
məmək kimi cizgiləri onların bədii obrazlarında
canlandırılar. Belə təsviri sənət əsərlərinə
tamaşa edən tələbələr, eləcə də bütün  tamaşaçı
kütlələrində bir sıra müsbət əxlaqi keyfiyyətlər
baş qaldırır. Deməli, belə bədii yaradıcılıq
nümunələri vasitəsilə estetik hisslərin əxlaqi
hislərlə birləşməsinə nail olmaq mümkün
sayılır. Bəzən insanin estetik hissləri əxlaqi
hissləri ilə birləşir. Məsələn, insan bəzən Və-
tənin təbii mənzərələrindən də gözəl mənzə-
rələrə rast gələ bilər, ondan həzz alar, lakin
bir az keçən kimi həmin gözəllik insanin gö-
zündə başqalaşır, sanki Vətən həsrəti hissinin
təsiri altinda öz cazibədarlığını itirir, adam
artıq darıxmağa başlayır, Vətənin bəz çölləri
belə, insanin nəzərində dəyişir, gözəlləşir.
Daha cazibədar olur və insanı özünə çəkir [1,
s.178-179]. Deməli, tələbələrin bədii yaradı-
cılığa istiqamətləndirilməsi, bədii yaradıcılıq
dərnəklərindəki fəaliyyətləri onların estetik
hisslərini yüksəltmiş olur. Hansı ki, bu estetik
hisslər qarşıdakılara bədii zövq aşılamaq üçün
güclü təsir imkanlarına malik olur. Bu şərtlə
ki, belə tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliy-
yətlərinin inkişaf edərək formalaşması istedad
səviyyəsinə yüksəlmiş olsun. İstedadlı tələ-
bələrin bədii yaradıcılıq kollektivlərindəki
məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil fəaliyyətləri
onlarda talantlılıq səviyyəsini yaratmış olur. 

Psixoloqlar göstərirlər ki, istedadlı insanların
müşahidəsi və öyrənilməsi prosesində onların
istedad tərəflərini, yəni istedad komponentlərini,
bütövlükdə istedad strukturlarını təşkil edən
qabiliyyət ünsürlərinin olmasını və onların
aşkara çıxarılması mümkündür. Doğrudan da
bədii yaradıcılıq kollektivlərində fəaliyyət
göstərən istedadlı tələbələrin hərtərəfli öyrə-
nilməsi nəticəsində onların istedadlarının struk-
turlarını təşkil edən qabiliyyətlərini aşkara çı-
xarmaq mümkündür. Hansı ki, bu yolla müəy-
yən edilən qabiliyyət ünsürləri içərisində əmək-
sevərlik, yaradıcı fəaliyyət, işgüzarlıq, gərgin
işləmək vacib şərtlərdəndir. Bunlar olmasa
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onların yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdi-
rilməsi və formalaşdırılması ilə bağlı çətinliklər
yaranar. Bu baxımdan auditoriyadankənar təd-
birlərdə bədii yaradıcılığa meyil edən tələbələr
özlərini maraqlandıran bədii yaradıcılıq növ-
lərinə həsr edirlər. Belə tələbələrin yüksək is-
tedada malik olması onların birinci bədii xü-
susiyyəti hesab olunur. Belə tələbələrin ikinci
xüsusiyyəti bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə onda
daxili tələbatın olması kimi səciyyələndirilir.
Belə tələbatlar bədii tələbatlar adlanır. Tələ-
bələrdə müşahidə olunan belə bədii tələbatların
motivləşdirilməsinə zəruri ehtiyac duyulur.
Psixoloji ədəbiyyatda tələbatlar iki yerə bölünür.
Birincisi maddi tələbatlar, ikincisi isə mənəvi
tələbatlar kimi təqdim edilir. Maddi tələbatlar
insanın həyat tərzindəki tələbatlar hesab olu-
nursa, mənəvi tələbatların içərisində bədii ya-
radıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, o cüm-
lədən mahnı oxumaq, rəqs etmək, şəkil çəkmək,
şeir demək, şeir yazmaq, nəsr əsərləri ortaya
qoymaq, dram əsərlərini mütaliə etmək, teatr
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, instrumental ifaya
yer ayırmaq (əksər ailələrdə fortepiano aləti
olduğu üçün bir çox hallarda gənclərdə bu
alətlər musiqi nümunələrini ifa etmək tələbatı
daha çox yaranır. – A.M.) muğamlara qulaq
asmaq, simfonik əsərləri dinləmək, baletlərə
tamaşa etmək və bu kimi digər tələbatlar in-
sanları, o cümlədən tələbə-gəncləri  yaradıcı
fəaliyyətə təhrik edir, belə yaradıcılıqla məşğul
olmağa istiqamətləndirir. 

İstedadlı tələbələrin məqsədyönlü, planlı,
mütəşəkkil fəaliyyətləri zamanı onların talantlılıq
səviyyəsini bir növ müəyyənləşdirmiş olur. 

Talantın strukturu nəticə etibarilə fəaliyyətin
(siyasi, elmi, bədii, istehsal, idman, hərbi və
s.) şəxsiyyətə verdiyi tələblərin xarakteri ilə
müəyyənləşir. Ona görə də əgər talantlı bəs-
təkarı talantlı təyyarə konstruktoru ilə müqayisə
etmiş olsaq, onların talantını təşkil edən qabi-
liyyətlərin eyni olmadığını görəcəyik. Məlum
olduğu kimi, psixoloji təhlil qabiliyyətlərdə
daha ümumi və daha xüsusi keyfiyyətləri
ayırd edir. Talantın psixoloji təhlili isə, öz
növbəsində, qabiliyyətlərin ümumi strukturlarını
ayır etməyə imkan verir. Bu ümumi strukturlar
bir çox fəaliyyət növlərini ən yüksək səviyyədə
icra etməyə imkan verən daha səciyyəvi psixi

keyfiyyət özünü göstərir [16, s.472]. Talantlı
tələbələr bədii yaradıcılıq kollektivlərində
daha çox öz məharətlərini göstərirlər. Əslində
talantı olan tələbənin öz üzərində mütəmadi
işləməsi, yəni əməksevərliyi və işgüzarlığı
sayəsində digərlərindən fərqlənən yaradıcı
motivləri ilə seçilən xüsusi keyfiyyətləri kimi
qəbul olunur. Ona görə ki, xüsusi keyfiyyətlərin
məcmuyu olan talant yaradıcılıqda müvəffə-
qiyyət qazanmaq üçün imkandan başqa bir
şey deyil, bu, məharətin özü yox onun yalnız
ilkin şərtidir. Məharət əldə etmək üçün (yəni
konkret fəaliyyəti, sənəti: müəllim, həkim,
quraşdırıcı, təyyarəçi, yazıçı, gimnast, şahmatçı
və s. sənətini mükəmməl icra etmək üçün)
çox əmək çəkmək tələb olunur. Talant insanı
əməkdən azad etmir. O, böyük, gərgin yaradıcı
əmək tələb edir. Öz talantı ilə bütün insanlığı
heyran etmiş şəxsiyyətlər həmişə istisnasız
olaraq əmək, zəhmət qəhrəmanı olmuşlar. Yal-
nız əmək sayəsində onlar kamil ustad səviy-
yəsinə yüksəlmiş və ümumdünya şöhrəti qa-
zanmışlar [16, səh.474]. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin
bədii qirayət dərnəyində fəaliyyət göstərən
tələbə “F” “8 Mart” Qadınlar bayramı müna-
sibətilə təşkil olunan tədbirdə Cəfər Cabbarlının
“Ana” şeirini söylədi. Bu zaman tələbə səsinin
ahəngindəki anaya olan sevgini, ana həsrətini,
ana məhəbbətini, ana böyüklüyünü elə məharətlə
təqdim etdi ki, tamaşaçılarda anaya həsr olunan
bu poetik nümunənin estetik-əxlaqi hisslər
oyatması daha çox müşahidə olundu. Tamaşa-
çıları riqqətə gətirən, onlarda güclü emosiyalar
oyadan bu poetik nümunənin təqdimatı tələbənin
talantlılıq səviyyəsindən doğmasına heç bir
şübhə ola bilməzdi. Belə talantlılıq səviyyəsini
nümayiş etdirən tələbə ananın yer üzündə bən-
zəri olmayan bir insan kimi təqdim edilməsini
özünəməxsus fərdi keyfiyyətləri ilə nümayiş
etdirdi. Ana şeirindəki anaya olan hədsiz sevgini
bütün ömürlərini ibadətə həsr edən kilsələrdəki
rahiblərin həyat tərzinə təşbih olunan misraları
özünəməxsus fərdi məharəti ilə təqdim edən
tələbə tamaşaçıların sürətli alqışlarını qazanmış
oldu. Belə bir praktik nümunədən çıxış edərək
deməliyik ki, tələbənin talantlılıq səviyyəsi
onun fərdi xüsusiyyətlərindən doğan imkandırsa,
şeirin məzmun çalarlarının tamaşaçılara çat-
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dırılması onun psixoloji hazırlığının nəticəsidir.
Tələbənin fərdi keyfiyyətlərinin psixoloji ha-
zırlığı ilə təqdim edilməsi onun bu sahədəki
məharətinə dəlalət eləyir. Deməli, bədii yara-
dıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirilən tələbələrin
fərdi və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqla onların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlə-
rinin formalaşdırılmasına öz dinamik təsirini
göstərmiş olur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tələbə-
lərin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamət-
ləndirilməsi zamanı beş istiqamət üzrə həyata
keçirilən işlərin elmi-pedaqoji modelləri təqdim
edilir. Hansı ki bu modellər məqalənin elmi
yenilikləri hesab edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.
Məqalədə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə
istiqamətləndirilməsi ilə bağlı müsbət təcrübə
nümunələri yer alır. Belə praktik nümunələrdən
ali məktəblərdə bədii yaradıcılıq kollektivlərinə
rəhbərlik edənlər, psixoloqlar və bu sahədə təd-
qiqat aparanlar faydalana bilərlər.

Nəticə etibarilə qeyd etməliyik ki, ali mək-
təblərdə, eləcə də pedaqoji ali təhsil müəssi-
sələrinin bakalavr pilləsində təhsil alan tələ-
bələrin auditoriyadankənar tədbirlərdə tələ-
bələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqa-
mətləndirilməsi zamanı fərdi və psixoloji xü-
susiyyətlərinin nəzərə alınması onların este-
tik-bədii zövqlərini formalaşdırır, intelektual
səviyyələrini və şəxsiyyətyönümlülük inkişafını
təmin etmiş olur.  
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan dilində “el ədəbiyyatı”,
“şifahi xalq ədəbiyyatı”, “şıfahi ədəbiyyat”, “şifahi xalq yaradıcılığı” kimi
tanınan ədəbiyyata elmi terminologiyada folklor deyilir. Əsli ingiliscə olan bu
sözün mənası “xalq müdriklıyi” deməkdir. Elə bir azərbaycanlı tapılmaz ki, o
gün ərzində atalar sözündən istifadə etməsin. Uşaq vaxtlarında tapmacalar,
düzgülər söyləməsin, nağıllar öyrənməsin, onların təsiri ilə qəlbində estetik
duyğular, xeyirə məhəbbət, şərə nifrət yaranmasın. Azərbaycan xalqının hər bir
övladı dünyaya gələndə folklorla – laylalarla qarşılanır, gedəndə də folklorla –
bayatı və ağılarla yola salınır. Gəlimlə gedim arasındakı  ömür payını isə
folklorla qovuşquda yaşayır. Bütün həyatını folklorun müşayiəti ilə keçirən hər
bir şəxs xalqının övladı olmaqla, xalqın özünəməxsus keyfiyyət və tələbləri
ruhunda böyüyüb formalaşır. Çünki folklor xalqın tərbiyə məktəbidir. Məqalədə
xalq pedaqogikası ilə folklorun qarşılıqlı əlaqələri ətraflı şərh olunur.

Expression of pedagogical ideas of the people
in folklore
Abstract. The article notes that the literature known in the Azerbaijani language
as "folk literature", "oral folk literature", "oral literature", "oral folk art" is
called folklore in scientific terminology. Originally in English, the word means
"folk wisdom." There is no Azerbaijani who does not use proverbs during that
day. As a child, he should not tell riddles, truths, learn fairy tales, and under
their influence, aesthetic feelings, love of good and hatred of evil should not
arise in his heart. Every child of the Azerbaijani people is greeted with folklore
when they are born, and when they leave, they are sent off with folklore -
bayats and laments. The share of life between the bride and the groom is still at
the junction with folklore. Every person who spends his whole life accompanied
by folklore, being a child of his people, grows up and is formed in the spirit of
the unique qualities and requirements of the people. Because folklore is a
school of education of the people. The article explains in detail the relationship
between folk pedagogy and folklore.

Выражение педагогических идей народа в
фольклоре

Aннотация. В статье отмечается, что литература, известная на азербай-
джанском языке как “эл адабияты” (народная литература), “шифахи халг
адабияты” (устная народная литература), “шифахи халг адабияты” (устная
литература), “шифахи халг ярадыджилыгы” (устное народное творчество),
в научной терминологии называется фольклором. Это слово, которое
является английским по происхождению, означает «народная мудрость».
Не найдется ни одного азербайджанца, который не использовал бы
пословицу в течение дня. Не найти ребенка, который бы не отгадывал
загадок, не разучивал сказок в свое время. Именно под их влиянием в его
душе в свое время зарождаются эстетические чувства, любовь к добру,
ненависть к злу. Каждого ребенка азербайджанского народа, когда он
рождается, встречает фольклор – “лайла” (колыбельная), а когда уходит,
его сопровождают также фольклор – Баяты и агылар (причитание). А
свою долю жизни между рождением и уходом он проживает в соприкос-
новении с фольклором. Каждый человек, всю жизнь проводящий под ак-
компанемент фольклора, будучи ребенком своего народа, растет и форми-
руется в духе присущих народу качеств и требований. Потому что фольклор
- это школа воспитания народа. В статье подробно описывается взаимо-
действие народной педагогики и фольклора.
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Azərbaycan dilində el ədəbiyyatı, şifahi
xalq ədəbiyyatı, şıfahi ədəbiyyat, şifahi xalq
yaradıcılığı kimi tanınan ədəbiyyata elmi ter-
minologiyada folklor deyilir. Əsli ingiliscə
olan bu sözün mənası “xalq müdriklıyi” de-
məkdir. Tarixdə xalqlar bir sıra özünəməxsus
əlamətlərə görə səciyyələnirlər; irq, dil, hərbi,
psixoloji və s. əlamətlərlə bərabər, xalq müd-
rikliyi də bu sıradadır. Xalq müdrikliyi sadə
anlayış olmayıb tarixi inkişaf prosesinin nəti-
cəsidir. Dahi şəxsiyyətlərin qeyd etdiyi kimi,
insanı əmək yaratmışdır. Elə xalqın müdrikliyi
də əmək prosesində yaranmışdır. Kollektiv iş
görən ağır bir şeyi qaldıran, hansısa qüvvədən
qorunan ibtidai insan, işini yüngülləşdirmək
üçün mahnıya, rəqsə ehtiyac hiss etmişdir və
bu yerdə ritmlə deyilən söz ona qüvvə vermiş,
maneəni dəf etməsinə kömək olmuşdur. Həmin
sözlər ağızdan-ağıza, nəsildən-nəslə keçdikcə
cilalanmış, müdrik kəlamlara çevrilərək həm
mənsub olduğu xalqın, həm də bütün bəşə-
riyyətin sərvətinə çevrilmişdir. İnsanların həyat
təcrübəsi, şəxsiyyətin inkışaf prosesi ilə bağlı
biliyi artdıqca folklorun da növləri artmışdır.
İnsan dünyaya gətirdiyi övladların böyüyüb
ərsəyə çatmasında, əsl insan kimi yetişməsində
folklorun faydasını görmüş və onu daha da
inkişaf etdirmişdir. Beləliklə, xalqın pedaqoji
fikir dünyası yaranmışdır [3, s.58]. Xalqımız
qədim tarixə malik olduğu kimi, onun folkloru
da qədimdir. Xalqın sevinci, kədəri, toyu,
yası, əməyi, istırahəti, körpəsi, böyüyü folklorda
əks olunmuşdur. Əvvəldə qeyd etdıyımiz kimi,
atalar sözləri, laylalar, bayatılar, holovarlar,
sayaçı sözləri, düzgülər, sanamalar, oxşamalar,
nazlamalar, lətıfələr, yanıltmaclar, əfsanələr,
rəvayətlər, nağıllar, dastanlar və s. folklor nü-
munələridir və xalqın 59 tarixi təcrübəsi əsa-
sında yaranmışdır. Onların hər birinin həyatda
müstəsna əhəmiyyəti var. Prof. Ə.Həşimov
bu barədə yazır: “Xalq pedaqogıkasının bizə
çatan yadigarları, materialları müdriklik dəfi-
nəsıdir. Onlar yığcamlığı, siqləti, obrazlılığı,
dərin ictimai pedaqoji məzmunu, ədəbi-tarixi
koloriti, əxlaqi-etik tövsiyəsi, nəsihətamiz
ruhu ilə xalqın kamal dünyasıdır. Xalq peda-
qogikası materiallarının hər birində həyatın,
tərbiyənin bu və ya digər məsələsi üzrə, zəh-
mətkeş kütlələrin real qənaəti, inamı, etiqad

və təsəvvürü əks olunmuşdur. Bu səbəbdən
də biz folkloru ümümxalq sərvəti kimi dəyər-
ləndiririk” [3, s.59].

Azərbaycan xalqının məişət nəğmələri bitib
tükənməzdir. Onlardan biri də beşik nəğmə-
ləridir ki, keçmişdə ərə gedən qızların beşik
nəğmələrini, laylaları bilməsi daha vacib sa-
yılırmış. Bayatılarda olduğu kimi, laylalarda
da gənc ana öz nisgilini, məhəbbətini, səmimi
hisslərini həzin musiqi ahəngi ilə balasına ve-
rirdi. İndi psixoloqlar təyin edib ki, ana laylası
ilə böyüyən körpələrin hamısında yüksək
əxlaqi  keyfiyyətlər, nəcib hisslər, vətənpərvərlik
və s. üstünlük təşkil edir. Çünki gənc ana öz
laylasında balasına bu keyfiyyətləri aşılayan
duyğularını verir. Bu laylanı həmişə eşidən
bala necə vətənpərvər olmasın:

Evim-eşiyim laylay,
Tirim, beşiyim laylay.
Sən yuxuya getginən
Mən çəkim keşiyin, laylay   [2, s.310].
Uşaq sanamaları ilkin təfəkkürün yaratdığı

poetik formadır. Sanama vasitəsilə mal-qaranı,
heyvanları xüsusi simvollarla sayan əcdadla-
rımız rəqəmlərin poetik xüsusiyyətlərini, ifadə
etdiyi mənaları, uşaq yaddaşının möhkəmlən-
dirirməsindəki rolunu topladığı mətnlər əsasında
vermişdir.

Ən ibtidai çağlarda qədim insanlar sayı
öyrənənə qədər özlərinin bədii təfəkkürünün
imkanlarından istifadə edərək təbiətdə qarşı-
laşdıqları şeyləri barmaqla hesablamağı öyrə-
nirdilər. Sonradan insanlar say sistemini əş-
yaların, hər hansi bir predmetm poetik adını
ibtidai say əmələ gətirmədə istifadə etdikdən
sonra da ona biganə qalmamış, müxtəlif məq-
sədlər üçün yararlanmağa çalışmışlar. Sayların
poetikləşdirilməsi ritual xarakterli  oyunlarda
sanamada istifadə olunmasına ilkin səbəblərdən
biri kimi baxmağa imkan verir. Məsələn, ilk
insanlar barmaqlarının sayını

Baş barmaq
Başala barmaq
Uzun Hacı
Qıl turacı
Xırdaca bacı [2, s.312].
– deməklə bir-birindən fərqləndirə bilərdilər.

Beləcə barmaqlara ölçüsünə görə ad qoyulması
onun poetik adı ilə uyğunlaşdırılmışdır.
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Tapmacalar uşaqların əqli inkişafına, onların
zehninin möhkəmlənməsinə xidmət edən
folklor janrıdır. Tapmacaların predmetini tə-
biətdəki canlılar və cansızlar təşkil edir. Tap-
macaların yaranması ən qədim zamanlarla
bağlıdır və fasiləsiz olaraq yaranmaqda da
davam edir. Məsələn, elmi-texniki nailiyyətlərin
tapmacalarda əks olunması müasir dövrün
əlamətidir. Bu xüsusiyyəti  Azərbaycan tapmaca
yaradıcılığında görmək olar. Məsələn, Azər-
baycan tapmacasında 

Danışıram hündürdən, 
Səsim gəlir kəndirdən 
– deyəndə telefon başa düşülür. 
Tapmacalardan belə məlum olur ki, burada

onun əlaməti verilir, əlamətin əsasında cavabın
tapılması tələb olunur. Məsələn: 

Göydə durub qızıl daş
Cümlə-cahan əyir baş   [2, s.323].
Yanıltmac həm də yaddaşla bağlı olan bir

janrdır. Ondan süni nitq vərdişi yaratmaq, aşı-
lamaq məqsədilə də istifadə olunmuşdur. Hətta
tarixi ədəbiyyatdan bir yunan natiqinin öz
nitqini bərpa etmək üçün xırda daşları dilinin
altına qoyaraq sözləri və cümlələri tez-tez
təkrarlaması faktı da məlumdur. Yanıltmacların
yaradılmasında əsas məqsəd dildə olan söz
və ifadələrin deyilişini yüngülləşdirmək, onları
əzbərləməkdir. Yanıltmacların əsas xüsusiyyəti
oxşar səs və söz komplekslərinin bir ritmdə
və ahəngdə deyilişidir. Yanıltmaclar içərisində
işlədilən sözlərin sayına və tərkibinə görə iki
qrupa ayrılır: sadə yanıltmaclar və mürəkkəb
yanıltmaclar. Məsələn, A.Nəbiyevin verdiyi
üç sözdən ibarət yanıltmac sadə quruluşludur:
Ağ balqabaq, boz balqabaq, boz balqabaq, ağ
balqabaq. Bu sözlərin rəvan deyilişi ilə səslərin
harmoniyası yaradılır. Mürəkkəb quruluşlu
yanıltmaclarda isə bütöv bir mətnin səs, söz,
söz tərkibi, cümlə, alliterasiya, ritm kompo-
nentləri açılır. Burada mürəkkəbtərkibli söz-
lərdən istifadə olunur [2, s.325].

Uşaqların sevə-sevə dinlədiyi və oxuduğu
ağız ədəbiyyatı nümunələrindən biri də nağıldır.
Bəzən yanlış olaraq onları “uşaqlar” və “bö-
yüklər” üçün yaranmış nağıllar kimi təsnif
edirlər. Belə hallarda isə uşaqlar üçün böyük-
lərin yaratdığı nağıllar bu təsnifatdan kənarda
qalır. Bəzən də alleqorik nağıllar sırf uşaq

nağılı hesab edilir. Məlumdur ki, sehrli nağıl-
ların böyük bir qismi də uşaqlar üçün səciyə-
vidir. Bir çox sehirli nağıllarda isə uşaq aləmi
üçün xarakter cizgilər nağıl süjetinin əsasını
təşkil edir. Uşaq nağılları içərisində həm hey-
vanlar aləmindən bəhs edən alleqorik nağıllar,
həm müxtəlif qədim təsəvvürləri əks etdirən
nağıllar, həm də sehirli qüvvələrin iştirak
etdiyi qorxulu nağıllar vardır.

Uşaq nağılları içərisində alleqorik nağıllar
daha geniş yayılmışdır. Alleqorik nağıllarda
əsasən heyvanlar iştirak edir. İnsanlar arasında
baş verən hadisələr heyvanlar üzərinə köçürülür.
Antropomorfik təsəvvürlər - heyvanların insan
səklində canlandırılması, insan kimi danışdı-
rılması, şəxsləndirilməsi bu nağılların  xüsü-
siyyətlərindəndir. Alleqorik nağıllar yığcam,
mənalı olur, konkret həyat faktına əsaslanır.
İnsanlara xas xüsusiyyətlər müxtəlif heyvanlar
üzərinə köçürülür və onlar uşaq üçün çox ma-
raqlı olan bir dillə danışılır [1, s.546].

Alleqorik səpgidə yaranmış nağıllarda həyat
həqiqətlərinin əsas götürülməsi, ayrı-ayrı hə-
qiqətləri alleqorik səpgidə nağıl süjetinə daxil
olması ona olan marağın əsas səbəblərindəndir.
Alleqorik nağılların bir çoxuna məhz bu ba-
xımdan yanaşdıqda onların uşaq təfəkkürü
üçün səciyyəvi nağıl süjetləri olduğu aydınlaşır. 

Bu nağıllarda müəyyən ibrətamiz cəhətlər
aşılanır, pis xüsusiyyətlər- tərslik, acgözlük,
xoşagəlməz vərdişlər pislənir, uşaq xarakterinin
formalaşmasına müsbət təsir göstərən əmək-
sevərlik, dostluq, mehribanlıq, və s. təbliğ
edilir.

Məsələn, “ Tərs keçilər” nağılına diqqət
yetirək: İki tərs keçi vardı. Onlar bir gün
dərin bir çayın üstündən körpü əvəzinə salınmış
tirin üzərində rastlaşdılar. Heç biri o birinə
yol vermək istəmədi. Tirin üstündə kəllələşdilər.
Hər ikisi çaya düşüb boğuldu.

Tərsliyin keçilərə gətirdiyi fəlakəti dərk
edən uşaq psixologiyası ümumilikdə bu key-
fiyyəti pisləyir, onu qəbul etmir. “Acgöz it”
nağılında da belədir: “Ağzında bir sümük
aparan it çay üzərində salınmış tirin üstündən
keçəndə suda öz əksini gördü. Elə bildi ki,
çayda da bir itin ağzında sümük var. O sümüyü
almaq üçün suya atıldı. Suda boğulub öldü”.

Bu nağılda isə acgözlük pislənir. Göründüyü
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kimi, hər iki nağılda insana xas xüsüsiyyətlər
heyvanlar üzərinə köçürülür, bu xüsüsiyyətin
nəticə etibarı ilə zəruri məntiqi nağılın sonunda
yığcam, konkret şəkildə ifadə edilir. 

Elə bir azərbaycanlı tapılmaz ki, o gün ər-
zində atalar sözündən istifadə etməsin. Uşaq
vaxtlarında tapmacalar, düzgülər söyləməsin,
nağıllar öyrənməsin, onların təsiri ilə qəlbində
estetik duyğular, xeyirə məhəbbət, şərə nifrət
yaranmasın. Azərbaycan xalqının hər bir övladı
dünyaya gələndə folklorla-laylalarla qarşılanır,
gedəndə də folklorla-bayatı və ağılarla yola
salınır. Gəlimlə gedim arasındakı  ömür payını
isə yenə də folklorla qovuşduqda yaşayır.
Bütün həyatını folklorun müşayiəti ilə keçirən

hər bir şəxs xalqının övladı olmaqla, xalqın
özünəməxsus keyfiyyət və tələbləri ruhunda
böyüyüb formalaşır. Çünki folklor xalqın
tərbiyə məktəbidir [3, s.67].
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Annotasiya. Məqalədə müasir dövrdə peşəyönümü və peşə seçməyə muxtar
respublika rəhbərliyi tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı nəzərə çatdırılır. Bu
istiqamətdə xidmətin inkişafı haqqında qəbul olunmuş qərarlar, bu qərarların
icrası istiqamətində görülmüş işlərlər, əldə olunmuş uğurlar və qarşıda duran
vəzifələr nəzərdən keçirilir. Qeyd olunur ki, ümumi təhsil müəssisələrində pe-
şəyönümü xidmətinin düzgün təşkili respublikamızda, eləcədə onun ayrılmaz
tərkib hissəsi oan Naxçıvan Müxtar Respublikasında həmişə diqqət mərkəzində
olmuşdur. Məqalədə göstərilir ki, təhsilalanların peşə seçiminə və əmək
fəaliyyətinə hazırlanması məqsədilə ümumi təhsil müəssisələrində peşəyönümü
xidmətinin təşkili və həyata keçirilməsi qaydalarını müəyyən edən dövlət
sənədlərin tələblərinə uyğun olaraq muxtar respublikada bir sıra planlı tədbirlər,
o cümlədən maarifləndirmə, peşə marağının və qabiliyyətlərin öyrənilməsi, di-
aqnostik, məsləhət və təlim tədbirləri  həyata keçirilir. Məqalədə aparılmış
təhlillərin nəticələri ümumiləşdirilir, bir sıra təklif və mülahizələr təqdim olu-
nur.

Organization of vocational work in the 
Nakhchivan Autonomous Republic

Abstract. The article considers the decisions made on the development of the
service in this direction, the work done to implement these decisions, the
successes achieved and the tasks ahead, taking into account the attention and
care shown by the leadership of the autonomous republic in modern times. It is
noted that the proper organization of vocational services in general education
institutions has always been in the spotlight in our country, as well as in its
integral part, the Nakhchivan Autonomous Republic. The article states that in
accordance with the requirements of state documents defining the rules of or-
ganization and implementation of vocational services in general education ins-
titutions in order to prepare students for career choice and employment, a
number of planned activities in the autonomous republic, including awareness,
study of professional interests and abilities, diagnostics, counseling and training
activities are carried out. The article summarizes the results of the analysis,
presents a number of suggestions and comments.

Организация работ по профориентации 
в Нахчыванской Автономной Республике

Aннотация. В статье говорится о внимании и заботе, оказываемых руко-
водством автономной республики организации работ по  профориентации
и выбору профессии в современную эпоху. В ней рассматриваются
принятые им решения, реализации этих решений, достигнутые успехи и
предстоящие задачи в этом направлении. Подчеркивается, что правильная
организация работ по профессиональной ориентации в общеобразовательных
учреждениях всегда была в центре внимания вцелом в республике, а
также в Нахчыванской Автономной Республике, являющейся ее неотъем-
лемой составной частью. В статье указывается, что в целях подготовки
обучающихся к профессиональному выбору и трудовой деятельности в
соответствии с требованиями государственных документов, определяющих
порядок организации и осуществления профессиональной ориентации в
общеобразовательных учреждениях, в Автономной Республике проводится
ряд плановых мероприятий, в том числе просветительских, по изучению
профессиональных интересов и способностей, диагностических, консуль-
тационных и обучающих мероприятий. В статье обобщены результаты
проведенного анализа, представлен ряд предложений и соображений.
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Məlumdur ki, peşəyönümü işi cəmiyyətin
sosial inkişafı ilə dəyişilən və daim inkişafda
olan prosesdir. Cəmiyyətin inkişafından asılı
olaraq bu proses daima inkişaf edir. Peşəyönümü
işi daima inkişaf etdiyindən hər dövrə uyğun
olaraq yeni peşələr yaranır, meydana gəlir. Bu
da elmi texniki-tərəqqinin inkişafından asılı
olaraq təhsil müəssisələrinin bütün sahələrinə
öz təsirini göstərə bilir. Müasir dövrdə mək-
təblərdə peşəyönümü işinin, onun sisteminin
təkmilləşdirilməsi müəllimlərin qarşısında
duran əsas məsələlərdən biridir. Hər bir müəllim
öz ixtisasını şagirdlərə sevdirməyi, həmçinin
onun bütün sirlərini, mahiyyətini aşılamağı
bacarmalıdır. Bu isə bu mərhələdə, yəni hazırki
dövrdə məktəbin, eləcədə müəllimin qarşısına
qoyulan əsas tələblərdən biridir.

Təhsil müəssisələrində peşəyönümü işinin
düzgün təşkili həm şagirdlər arasında, həm
də bu sistemdə fəaliyyət göstərənlərin, müəl-
limlərin müsbət işinin bir göstəricisidir. Peşə-
yönümü işində tələsgənliyə qəti yol vermək
olmaz. Burada əvvəlcə bütün kollektiv nəyi
hardan başlayıb, nələri etmək istədiklərini
müəyyənləşdirib, sonra fəaliyyətə başlamalı-
dırlar. Burada məktəb kollektivinin birgə fəa-
liyyət göstərməsi də əsas şərtlərdən biridir.

Peşəyönümü işinin həyata keçirilməsində
hər hansı bir problem yaranarsa onu aradan
qaldırmaq tək ixtisas müəlliminin vəzifəsi ol-
mamalıdır. Bu işdə hər bir tərbiyəçi, müəllim,
eləcə də pedaqoji kollektiv məsələnin mahiy-
yətini düzgün qiymətləndirməli və onun həl-
lində öz köməkliyini əsirgəməməklə birgə
fəaliyyət aparmalıdırlar.

Unutmaq lazım deyil ki, məktəb daxilində
aparılan peşəseçmə işləri və onun təşkili şa-
girdlərlə aparılacaq bütün işlərin səviyyəsi
məsələnin qoyuluşunu aydınlaşdırmağa imkan
verməli, onun bütün müsbət tərəfləri dəqiq
araşdırılmaqla peşə seçənə çatdırılmalıdır.
Belə olduqda məsələnin mahiyyəti tam aydın
olur, həmin peşəyə şagirdlər tərəfindən maraq
daha effektli olur. Bu zaman müəllim çalış-
malıdır ki, şagirdlər seçdikləri peşələr haqqında
müəyyən təsəvvürə malik olsunlar.

Müasir Azərbaycanımızın təhsil sistemində
aparılan yeni islahatlar tələb edir ki, peşəyö-
nümü sahəsinə diqqət artırılsın və yeniliklər

tətbiq edilməklə bu sahəyə xüsusi diqqət ye-
tirilsin. Buna həm peşə seçmə və peşəyönümü
işlərinin qarşısına qoyulan sosial əhəmiyyətli
vəzifələr, həm də məktəblərimizdə bu işin,
yəni elmi-texniki tərəqqinin müasir səviyyəsi
nəzərə alınmaqla aparılmalıdır. Əks təqdirdə
aparılan bütün işlər elmi-texniki tərəqqinin
inkişafından geri qalacaqdır.

Respublikamızda bu sahəyə diqqət yetirən
qabaqcıl alimlərimizdən biri də Müseyib İl-
yasovdur. M.İlyasov aşağıdakı təkliflə çıxış
edir. “Məktəblərdə peşəyönümü işinin sistemini
və onun ayrı-ayrı komponentlərini aşağıdakı
kimi təsnif etmək olar: 

1. Peşə maarifi.
2. Peşə diaqnostikası və ya peşəyönümü

məqsədilə şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi.
3. Peşə məsləhəti.
4. Peşələr üzrə seçmələr.
5. İlkin peşə adaptasiyası.
6. Peşə tərbiyəsi”. 
Peşəyönümü işlərinin aparılma qaydaları

və onların düzgün təşkili respublikamızda,
eləcədə onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında həmişə diqqət
mərkəzində olmuşdur. Belə ki, muxtar res-
publikada bu sahədə daha çox irəliləyiş vardır.
Hər bir rayonda yeni inzibati binalarla təchiz
edilmiş peşə məktəbləri fəaliyyət göstərirlər.
Bu peşə məktəblərində yüksək savada malik
ixtisas müəllimləri öz bilik və bacarıqlarını
şagirdlərə çatdırır və peşələrin sirlərini dur-
madan, yorulmadan onlara öyrədirlər. Beləliklə
də, muxtar respublikada bu sahədə aparılan
işlər öz müsbət nəticəsini verməkdədir.

Muxtar respublikada gənclərin müxtəlif
peşələrə yiyələnmələri üçün peşə təhsili müəs-
sisələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaş-
dırılması sahəsində də tədbirlər görülmüş, son
dövrlərdə 4 peşə liseyi və peşə məktəbi üçün
binalar tikilmiş, Naxçıvan şəhərində, Şərur
və Ordubad rayonlarında texniki-peşə və sü-
rücülük məktəbləri, Naxçıvan Regional Peşə
Tədris Mərkəzi və Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyi
istifadəyə verilmişdir.

Muxtar respublikanın əmək bazarının də-
yişən tələblərinə müvafiq peşə-ixtisas təhsili
üzrə kursların təşkilində mövcud meyllər
nəzərə alınmaqla, ixtisaslı kadrlar hazırlayan

Coşqun Qurbanov, Rövşən Bağırov, Nizami Quliyev
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peşə təhsili sisteminin inkişaf etdirilməsi, rə-
qabətqabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazırlanması,
bu sahədə səmərəliliyin artırılması, iş axta-
ranların tez bir zamanda peşə təhsili qazanıb
əmək fəaliyyətinə başlaması məqsədilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
25 avqust 2016-cı il tarixli qərarı ilə peşə
təhsili müəssisələrində 1, 2 və 3 aylıq kursların
təşkilinə başlanmışdır. Bu da öz növbəsində
işaxtaranların peşə təhsilinə olan marağının
artmasına, işəgötürənlərin isə çoxsaylı peşə
təhsilli kadrlar arasında seçim etmək imkanının
yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu da bir daha
onu göstərir ki, muxtar respublikanın peşə
təhsili sahəsində islahatlar doğru yolla aparılır.
Bunun nəticəsidir ki, bu peşə məktəblərini
bitirən məzunlar muxtar respublikamızın bütün
sahələri, iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, yüngül
sənaye, agır sənaye və digər sahələrdə mütə-
xəssiz hazırlayır. 

Ötən illərdə qəbul edilmiş və icrası uğurla
həyata keçirilən Dövlət proqramları muxtar
respublikanın inkişafı yolunda öz mühüm töh-

fəsini verməsinə baxmayaraq, müasir əmək
bazarında yeni tələblər meydana çıxır. Bu sə-
bəbdən əmək ehtiyatlarının əmək bazarına
uyğun formalaşdırılması, tələb və təklif arasında
tarazlığa nail olunması məqsədilə Ali Məclis
Sədrinin 2014-2015 və 2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət proq-
ramlarının qəbul edilməsi haqqında sərən-
camları muxtar respublikada peşə təhsilinin
inkişafına  və bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlərin
həyata keçirilməsinə stimul vermişdir.

Ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şa-
girdləri və valideynlərin iştirakı ilə peşə mək-
təblərində “Açıq qapı” günləri təşkil olunmuş,
onlara peşə təhsili və peşə ixtisasları haqqında
təbliğat xarakterli geniş məlumat verilmiş,
həmçinin peşə təhsili müəssisələrində fəaliyyət
göstərən ixtisaslara qəbulla bağlı Naxçıvan
Dövlət Televiziyası, “Şərq Qapısı” və şəhər,
rayon qəzetlərində təbliğat xarakterli proqram
materialları və yazılar verilmişdir.

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vahid Rzayev
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 14.07.2021, son daxilolma – 31.08.2021, qəbulolunma – 13.09.2021
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Annotasiya. Qloballaşan dünyamızda çağdaş elmimizin və mə-
dəniyyətimizin inkişafı birinci növbədə insan amilindən,  onun
intellektual səviyyəsindən və vətəndaşlıq qayəsindən asılıdır. Bu
keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında Nizami poeziyasının rolu mi-
silsizdir. Dahi şairin ayrı-ayrı əsərlərinin dərindən öyrənilməsi,
həmin əsərlərdəki tərbiyəvi cəhətlərin tam üzə çıxarılması
baxımından müasir təlim vasitələri və texnologiyaları əsasında
hazırlanan təqdimatlar böyük təlim-tərbiyə əhəmiyyəti kəsb etməklə
yanaşı, şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətlərinin, müstəqil düşünmək
və işləmək bacarıqlarının inkişafına güclü təkan verir. Ona görə
də onun poemalarından  seçilmiş parçaların, poeziya nümunələrindən
bütün fənlərin tədrisində istifadə olunması fənlərarası və fəndaxili
inteqrasiya imkanlarını artırır, birbaşa  tədrisin keyfiyyətinə müsbət
təsirini göstərir. 

On usage of Nizami Ganjavi’s works in the 
teaching process of various subjects

Abstract. In our globalized world, the development of our modern
science and culture depends primarily on the human factor, its in-
tellectual level and the rock of citizenship. The role of Nizami's
poetry in the formation of these qualities is unparalleled. In-depth
study of individual works of the great poet, presentations prepared
on the basis of modern teaching aids and technologies in order to
fully reveal the educational aspects of these works are of great
educational value, as well as give a strong impetus to the
development of creative abilities, independent thinking and work.
Therefore, the use of selected passages from his poems, examples
of poetry in the teaching of all subjects increases the opportunities
for interdisciplinary and interdisciplinary integration, has a direct
positive impact on the quality of teaching.

К использованию произведений Низами
Гянджеви в процессе преподавания различ-
ных предметов

Aннотация. В нашем глобализированном мире развитие
нашей современной науки и культуры в первую очередь
зависит от человеческого фактора, его интеллектуального
уровня и гражданственности. Роль поэзии Низами в форми-
ровании этих качеств не имеет себе равных.Дает сильный
импульс к развитию навыков. Поэтому использование из-
бранных отрывков из его стихов, примеров поэзии в препода-
вании всех предметов увеличивает возможности для междис-
циплинарной и междисциплинарной интеграции, оказывает
прямое положительное влияние на качество преподавания.
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XXI yüzillik ağılın, intellektin zirvələrə
qalxdığı bir əsrdir. Ölkəmizdə intellekt mək-
təbinin yaranması yalnız o zaman mümkündür
ki, birinci növbədə, onun tədris vəsaitləri, o
cümlədən dərsliklər intellektual xarakter da-
şımaqla şagirdləri düşünməyə, axtarış aparmağa
sövq etsin. Sözsüz ki, dərslikdə istifadə olunan
material burada mühüm rol oynayır. Elə dərslik
siyasətinin əsas məqsədi də gənclərə bilik,
bacarıq və vərdişlər, vətəninə, xalqına sadiq,
adət-ənənələrinə bələd olan, müstəqil həyata
hazır müasir düşüncəli vətəndaşlar yetişdir-
məkdir. Ona görə də xalqımızın qədim mədə-
niyyətini, ədəbiyyatını mənimsətmək üçün
korifey şair və yazıçılarımızın yaratdığı əsər-
lərdən material kimi istifadə edərək buna nail
olmağa çalışılır.

Dərsliklərdə hər zaman dünya poeziyasının
nəhəngi Nizami Gəncəvi əsərlərinə müraciət
olunur. Dərin zəkaya, ensiklopedik biliyə
malik bir şəxsiyyət olan şair bədii yaradıcılıqla
yanaşı, həm də elmi biliklərə malik olan bir
şəxsiyyət idi. Şairin “Xəmsə”sini bu günkü
dünyagörüşümüz səviyyəsi ilə müqayisə etdikdə
onun sənətinin əbədiliyi, bəşəriliyi və müasirliyi
parlaq şəkildə özünü göstərir. “Xəmsə” ilə
yaxından tanışlıq nəticəsində, belə qənaətə
gəlmək olur ki, şair dövrünün bütün elmi bi-
likləri ilə yaxından tanış olmuş, xüsusən tə-
biətşünaslıq, astronomiya, məntiq, etika və
başqa sahələrdə şərq alimlərinin elmi əsərlərini
mükəmməl öyrənmişdir [2, s.9].

XII əsrə kimi Azərbaycanda, dünyada möv-
cud kimyəvi anlayış və məfhumları, fizika,
riyaziyyat, həndəsə, söz və sənət haqqında
bilikləri poeziya vasitəsilə oxucuya çatdıran
şairin əsərləri gənc nəslin intellektual səviy-
yəsinin yüksəlməsində müsbət rol oynayır.
Ona görə də onun əsərlərinin tədris prosesində,
dərnək məşğələlərində material kimi istifadə
olunması məqsədəuyğundur. Orta məktəb dərs-
liklərində dahi şairin əsərlərindən sadə nü-
munələrin öyrədilməsi, şagirdlərin yaş səviy-
yəsinə uyğun şeir parçalarını seçilməsi, həmin
nümunələrlə bağlı tərbiyəvi söhbətlərin apa-
rılması tədrisin keyfiyyətini yüksəldir. 

Ayrı-ayrı fənlər üzrə yaradılmış  dərnəklərdə
dahi  şairin  irsini dərindən öyrənmək baxı-
mından çox geniş imkanlar mövcuddur. Mə-

sələn, ədəbiyyat dərnəyində: “N.Gəncəvinin
həyat və yaradıcılığına dair yeni məlumatlar”,
“N.Gəncəvi yaradıcılığında Azərbaycan folk-
lorunun yeri və rolu”; Tarix dərnəyində: “Ni-
zami əsərlərinin qəhrəmanları olan tarixi şəx-
siyyətlər”, “N.Gəncəvinin “Xəmsə”sində”
Azərbaycan tarixi ilə bağlı hadisələr”; Musiqi
dərnəyində: “Nizaminin musiqi dünyası”,
“N.Gəncəvi yaradıcılığında təsvir edilən qədim
xalq çalğı alətləri”, Təsviri incəsənət dərnə-
yində: “Nizami poeziyasında təsviri sənət”,
“Xəmsə” süjetləri əsasında yaranan miniatür-
lər”, Coğrafiya dərnəyində: “Xəmsə”də coğrafi
adlar”, “N.Gəncəvi Yerin forması və inkişaf
mərhələləri haqqında”, “Nizami poeziyasında
təbiəti mühafizə məsələləri”, “Xəmsə”də  təsvir
olunan  xalqlar,  onların   etnoqrafik   xüsu-
siyyətləri ” və s.  mövzularda şagirdlərin elmi
məruzələrini müzakirə edib onların çapına
nail olmaq həm təlim, həm də tərbiyə baxı-
mından böyük əhəmiyyət kəsb edir [1, s.101].

Demək olar ki, orta məktəbdə bütün fənlərin
tədrisi zamanı müəyyən tarixi  faktlar, coğrafi
ərazilər haqqında məlumatların və s. olması
digər fənlərlə inteqrasiya yaratmağa imkan
verir. Bu gün hər bir orta məktəb müəllimi
dahi Nizamini sevə-sevə öyrətməyə çalışır.
Həm dərsdə, həm də dərsdənkənar tədbirlərdə
yeni informasiya texnologiyalarından istifadə
edərək təlimin keyfiyyətinə nail olurlar.

Çağdaş elmimizin və mədəniyyətimizin in-
kişafı birinci növbədə “insan amilindən” – bu
gün parta arxasında oturan gənclərimizin in-
tellektual səviyyəsindən və vətəndaşlıq qayə-
sindən asılıdır. Bu keyfiyyətlərin formalaşdı-
rılmasında Nizami poeziyasının rolu misilsizdir.
“Vətənə, xalqa xidmət haqqında düşünürüksə,
müharibənin, ədalətin nə olduğunu, hünər, cə-
sarət, mərdanəlik, çalışqanlıq, məhəbbət, sevgi,
düzlük, səadət kimi məziyyətlərdən xəbər tut-
maq, gəncliyin, qocalığın fərqini anlamaq,
səbrin, qənaətin fəzilətinə dolmaq, bir sözlə,
insan olmaq istəyiriksə, Nizamini oxumaq,
duymaq, onun hikmət çeşməsindən dadmaq
və əməl etmək bəs edər” [5].

Nizami Gəncəvinin bütün əsərlərində insana,
onun böyüklüyünə, müqəddəsliyinə hörmət
hissi aşılanır. O, insanın həm bir şəxsiyyət,
həm də elmi bilikləri zəngin olan elm adamı
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kimi yetişməsi məsələlərinə toxunur. “Leyli
və Məcnun” poemasında oğlu Məhəmmədə
müraciətlə yazdığı nəsihətamiz fikirlər bu gün
də belə öz aktuallığını itirməyən fikirlərdir.
Şair din elminin, təbabət elminin əhəmiyyə-
tindən danışır, oğluna elm öyrənməkdə kamil
olmağı, sənət sahibi olmağı tövsiyə edir:

Elmlər elmidir demiş peyğəmbər,
Din elmi, təbabət elmi, müxtəsər, 
Göbəkdəki ətri bu iki elmin,
Fəqihlə təbibdir,bunu yaxşı bil.
Bir elmi öyrənmək istədikdə sən, 
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən [4, s.51].

Şair göstərir ki, insan yaşadığı dünyada,
təbiətdə, cəmiyyətdə mövcud olan qanunauy-
ğunluqları, baş verən hadisələri, onların ma-
hiyyətini dərindən dərk etməli, elm öyrənməli,
vaxtını boş keçirməməlidir. Çünki elmi bil-
mədən gələcəyi görə bilmək, nabatat və hey-
vanat aləmindən, insan cəmiyyətindəki inkişaf
məqamlarından, dəyişmələrdən baş açmaq
mümkün deyil:

Sən çalış yaxşıca öyrən dünyanı,
Bəşəri, bitkini, daşı, heyvanı.
Qalacaq əbədi hər şey dünyada
Öyrən günlərini vermədən bada.
O kəs ki, ömrünü həsr etmiş elmə
Baş əyməz heç zaman cəzri-əccənə,
Bilikli adamlar uzağı görər,
Cahilin zəhməti hədərdir, hədər [4, s.52].

Bu gün təhsil sisteminin əsas məqsədi cə-
miyyət üçün yararlı olan insanın, şəxsiyyətin
formalaşdırılmasından ibarətdir. Hər hansı
fənni tədris edərkən mövzudan asılı olmayaraq
vətənpərvərlik, əxlaq tərbiyəsinə aid iş apa-
rılmalı, yəni vətənə, əxlaqi təmizliyə aid
fikirlər söylənilməlidir. Çünki vətənpərvərlik,
əxlaq tərbiyəsi bütün tərbiyə işinin mərkəzindən
qırmızı xətt kimi keçir.

Nizami Gəncəvi  yaradıcılığında da insan,
insanlıq üçün vacib olan məsələlər təbliğ
olunur, gənc nəslin ağıl, kamal sahibi olması,
düzgün tərbiyə olunması üçün nəsihətamiz
fikirlər hər zaman ön planda saxlanılır. İnsanın
arxası, dövləti, varı onun kamalıdır. Kamal
ömürlük ondan ayrılmazdır. Kamala yetməyən
insanlar insansifət əjdahalara bənzər:

Hamının yoldaşı, yaxşı yarı var,
Dostu var, bir yaxın havadarı var.
İnsana arxadır onun kamalı,
Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.
Kim ki, yetişmədi ağıldan bara,
Oxşar insansifət əjdahalara

Tədris prosesində Nizami Gəncəvinin ya-
radıcılığında üstünlük təşkil edən hikmətli
ifadələrin yada salınması gənc nəslin təlim-
tərbiyəsinə hər zaman müsbət təsirini göstər-
mişdir. Çünki bu ifadələrin əksəriyyəti didaktik
məzmun daşıyır.   “Xəmsə”nin araşdırmaları
göstərir ki, Nizami insana yüksək qiymət
verir, onu bəşərin əşrəfi hesab edərək “Sirlər
xəzinəsi” poemasında “İnsanın ülviyyəti” baş-
lığında yazır:

Sən ey yerdə fələyi heyrətdə qoyan insan, 
Yer də, göy də nazınla daim oynayan insan!
Ülviyyət aləmindən xəbərdarsan deyə, sən,
Qüdrətinlə şərəfsən, şansan, yerə, göyə sən

[3, s.62].
Şair var-dövlət yığmağın əleyhinə olmuş,

bunun üçün günah işlətməyi pisləmişdir. Həmin
məzmunda nəsihətləri o, xüsusən hakim şəxs-
lərə, padşahlara deməklə bütün oxucularına
çatdırmağa çalışmışdır.

Var-dövlətə qul olmaq bihudə bir həvəsdir, 
Həyatının bəhrəsi bircə anlıq nəfəsdir.
Uyma vara-dövlətə, təkəbbürdən uzaq gəz.
Zülmət ömür yoluna Günəş nuru çiləməz

[3, 65 s.].
Zəhmətə yüksək qiymət verən şair, qafilliyin

əleyhinə çıxış edir. İnsanı boş durmamağa
sövq etdirərək ünsiyyəti yaxşılıqda - əməkdə
görür. Bu baxımdan “Dünyanın keşməkeşi və
bəşərin iztirabları” hekayətində yazdığı nəsi-
hətlər sanki müasir gənclərə söylənən pedaqoji
və psixoloji təlimdir.

Ucalmağa qoyarmı qafilliyi insanı
Qafil insan dəlidir, onda düşüncə hanı
Boş durma yaz alışdır gözəl xətlə qələmi, 
Yazmasan da götürüb barı, qəddə qələmi
Nizami yaradıcılığı elə bir bənzərsiz xəzi-

nədir ki, əsrlər keçsə də bütün təhsil sahəsində
çalışan mütəxəssislər, elm və mədəniyyət xa-
dimləri ondan bəhrələnəcəklər.

Dünyada hər xalq keçdiyi öz tarixi dönə-
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mində bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş
etdiyi dahi sənətkarlarının ölməz əsərləri ilə
fəxr edir. Bu xəzinədə Nizami “Xəzinə”si ən
layiqli, ən uca yeri fəth etmişdir. Bəşər cə-
miyyəti mövcud olduqca bu əsərlər yaşamaqla
gələcək nəsillərə bir töhvə olacaq.
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Annotasiya. Bu məqalədə analiz və sintez  metodları ilə informasiya kommu-
nikasiya texnologiyalarının tətbiqi vasitəsilə riyazi məsələlərin həllindən bəhs
edilir. Riyaziyyat fənninin tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadədə
məqsəd fəal təlim və kurikulum prinsiplərini həyata keçirməkdən ibarətdir. Ri-
yaziyyatı öyrənmənin elmi metodları da təlim prosesində müvəffəqiyyətlə
tətbiq olunur. Məqalədə aşağıdakı metod və üsullara baxılır:
1) Məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi metodlarının rolu və əhəmiyyəti;
2) Riyazi çalışmaların həllində müqayisə və analogiya metodlarının əhəmiy-
yəti;
3) Ümumiləşdirmə və xüsusiləşdirmə metodlarının rolu;
4) Analiz və sintez üsulları;
5) Düşüncənin müxtəlif üsulları.
Eyni zamanda hər bir təlim metodlarının riyazı çalışmaların həllində qısa xara-
ketistikası verilir.

Application information and communication
technologies in the solution of mathematical
problems by methods of analysis and synthesis

Abstract. This article discusses the solution of mathematical problems through
the application of information and communication technologies through the
methods of analysis and synthesis. The purpose of using new learning
technologies in the teaching of mathematics is to implement the principles of
active learning and curriculum. Scientific methods of studying mathematics
are also successfully applied in the learning process. The following methods
and techniques are considered in the article:
1) The role and importance of methods of teaching mathematics in schools;
2) The importance of methods of comparison and analogy in solving mathematical
problems;
3) The role of generalization and specialization methods;
4) Methods of analysis and synthesis;
5) Different ways of thinking.
At the same time, a brief description of each training method in solving mathe-
matical problems is given.

Применение информационно-коммуникационные
технологии методами анализа и синтеза к решению
математических задач

Aннотация. В данной статье речь идет о решении математических задач
посредством применения информационно-коммуникационных технологий
методами анализа и синтеза. Целью использования новых технологий об-
учения в преподавании математического предмета является реализация
принципов активного обучения и учебной программы. Научные методы
изучения математики также успешно применяются в процессе обучения.
В статье рассматриваются следующие методы и приемы:
1) роль и значение методов обучения математике в школах;
2) значение методов сравнения и аналогии в решении математических за-
дач;
3) роль методов обобщения и конкретизации;
4) методы анализа и синтеза;
5) различные способы мышления.
При этом каждому из методов обучения дается краткая характеристика в
решении математических задач.
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Ümumi təlim nəzəriyəsində (didaktikada)
və riyaziyyatın tədrisi metodikasında (konkret
təlim nəzəriyyəsi) təlim metodları əsas yer
tutur. Müasir ali və orta məktəblərin çoxcəhətli
təlim-tərbiyə məsələlərini həll etmək üçün
təlim metodlarının sistemini hazırlamasına və
ondan istifadə edilməsinə kompleks şəkildə
yanaşmaq lazımdır. Bunun üçün metodik sis-
temin komponetlərini tədris prosesinə düzgün
tədbiq edilməsi zəruridir.

Riyaziyyat təliminin effektivliyini və sə-
mərəsinin artırılmasında təlim metodlarının
və İKT vasitələri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Riyazi anlayışların formalaşdırılmasında
və çalışmaların həlllində müxtəlif təlim me-
todlarından istifadə olunur.

Təlim metodları qısa şəkildə “nəyi”  “necə”
öyrətməli sualına cavab verməlidir. 

Bunun üçün;
1) Aydın olmalıdır ki, bu və digər mövzu

nə üçün öyrədilir və öyrənənlər hansı bilik,
bacarıq və vərdişlərə yiyələnirlər.

2) Müəllim öyrədilən materialın qurluşını,
məzmununu və müvafiq dərslikdəki şərhini
yüksək səviyyədə bilməlidir.

3) Müəllim təlim obyetktini, yəni öyrə-
nənlərin təfəkkür fəaliyyəti səviyyəsinə bələd
olmalıdır.

Təlim metodları – öyrənənlərin bilik, bacarıq
və vərdişlərə yiyələnmək, idrak metodlarını
mənimsəmək və şəxsiyətin formalaşmasına
xidmət edən təfəkkür və praktik fəaliyyətlərinin
təşkil edilməsi üsuludur.

Hər bir təlim metoduna:
1) Müəllimin öyrətmə fəaliyyəti,
2) Öyrənən (şagird, tələbə) tədris fəaliyyəti,
3) Müəllim və öyrənənlərin birgə fəaliy-

yətləri daxildir.
Riyaziyyatın tədrisi metodikasının pred-

metinii – riyaziyyat təlimində didaktikanın
ümumi və xüsusi metodlarının konkret real-
laşdırılması imkanlarını tətbiq etməkdən iba-
rətdir. [3, s.10]. Deməli tədris metodlarına
təlim metodları və öyrətmə üsulları daxildir. 

Riyaziyyat təlimində tətbiq olunan metod-
ların təsnifi metodistlrin həmişə diqqət mər-
kəzində olmuşdur.

1.Tədris etmə metodları (müəllimin fəa-
liyyəti): buraya informasiya metodları və tədris

prosesində öyrənənin yaradıcı fəaliyyətinin
idarə etmə metodları daxildir.

2. Riyaziyyat təlimində istifadə olunan əsas
metodlar (induksiya-deduksiya, müqayisə-
anologiya, analiz-sintez, evristik, mücərrəd-
ləşdirmə və konkretləşdir- mə, interaktiv, prob-
lemli, proqramlaşmış, müəllimin şərhi metodları
və s.) bilmək lazımdır.

Tədris metodlarına öyrədici söhbət, şagird-
lərin (tələbələrin) müstəqil işlərinin idarə edil-
məsi, tədris-metodik ədəbiyyatdan istifadə
etmə işinə rəhbərlik və s. daxildir.

Hazırda riyaziyyat təlimi metodlarının in-
kişaf etdirici funksiyasına xüsusi diqqət yetirilir
və onun istiqamətləri aşağıdakı kimi müəyyən
olunur:

1) şagirdin yaradıcı fəaliyyətinin forma-
laşması,

2) izahedici metodların rolunun müəyyən
qədər azaldılması,

3) təlim vasitə və formaların müasirləşdi-
rilməsi ilə əlaqədar təlim metodlarının tək-
milləşdirilməsi,

4) öyrənənləri yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınması,

5) riyaziyyatdan yeni ideya və anlayışların
verilməsi ilə əlaqədar müvafiq metodların se-
çilməsi,

6) təlim metodlrının tərbiyəedici xarakterinin
həyata keçirilməsi [1, s.27].

Riyaziyyatın tədrisi metodları kimi riya-
ziyyatı öyrənmənin elmi metodları da təlim
prosesində müvəffəqiyyətlə həll olunur. Bu
metodlar içərisində analiz və sintez metodları
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki riyazi ça-
lışmaların həllində bu metodlardan geniş
istifadə olunur. Analiz və sintez metodları
mühüm mühakimə əməliyyatları hesab olunur. 

Analiz-verilən obyektin xassə və əlamət-
lərinə görə elementlərə ayrılmasıdır.   

Sintez-obyetin müxtəlif elementlərinin vahid
tam halında birləşdirilməsidir.

Riyaziyyatda analiz dedikdə məchuldan
məluma, isbat ediləcək təklifdən isbat olunmuş
təklifə doğru mühakimə prosesinin aparılma-
sıdır.

Riyaziyyatda sintez dedikdə məlumdan
məchula, verilənlərdən istifadə edərək, məsə-
lənin həll edilməsi və ya məlum təklifə itinad
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edərək, başqa bir təklifin isbat edilməsi prosesi
başa düşülür.   

Analiz və sintez elmi-tədqiqat metodları
olmaqla bir-biri iə sıx əlaqədar olub, bir-birini
tamamlayır. Riyaziyyat təlimində hər hansı
mürəkkəb məsələ analiz vasitəsilə sadə mə-
sələlərə ayrılır və sintez vasitəsilə onların
həlli birləşdirərək, verilən məsələnin bütöv
həlli alınır.

Analiz və sintez:
1) elmi-tədqiqat metodlarıdır,
2) tədris materialını öyrənmə metodlarıdır,
3) riyazi anlayışların xassələrinin öyrənilməsi

metodlrıdır [2, s.42].
Riyaziyyat təlimində analiz-sintez metodları

müxtəlif formalarda tətbiq olunur. 
1) məsələ həlli metodu kimi,
2) təkliflərin, teoremlərin isbatı metodu

kimi,
3) riyazi anlayışların xassələrinin öyrənilməsi

metodu kimi [3, s.60].
Riyazi çalışmaların həllində analiz-sintez

(müqayisə və anologiya, ümumiləşdirmə və
xüsusiləşdirmə, mücərrədləşdirmə və kon-
kretləşdirmə) metodlarından və İKT-dən istifadə
etməklə bəzi nümunələr göstərək. Bu nümu-
nələr əvvəlcədən müəllimin komputerinin yad-
daşında hazırlanır və dərs prosesində elektron
lövhədən və proyektordan istifadə edərək
ekrana salmaqla mövzunu izah etmək olar.

Məsələn 576 ədədi haqqında nə bilirik?
Analiz: Bu üçrəqəmli ədəddir. 5,7,6 rə-

qəmləri vasitəsilə yazılmşdır, 576 varidi, 57
onluğu, 5 yüzlüyü vardır. 5 yüzlükdən,7 on-
luqdan və 6 təklikdən təşkil olmuşdur.
576=500+70+6 kimi ədədlərin cəmindən əmələ
gəlmişdir. 

Məsələ: İki şəhərdən qarşı-qarşıya minik
və sərnişin maşını yola düşdü. 3 saatdan sonra
görüşdülər. Şəhərlər arasındakı məsafə 210
km-dir. Minik maşınının sürəti 45 km/saatdır.
Yük maşınının sürətini tapın.

Analiz:
1. Minik maşınının getdiyi yol (3x45=135 km)
2.Yük maşının getdiyi yol (210-135=75 km)
3. Yük maşının sürəti (75:3=25 km/saat)                 

Sinntez:
1) İki şəhər arasındakı məsafə nə qədərdir?

(210 km)
2) Minik maşının getdiyi yol nə qədərdir?

(3x45=135 km)

3) Yük maşının getdiyi yol nə qədərdir?
(210-135=75 km)
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4) Yük maşının sürəti nə qədərdir? 
(75:3=25 km)
5) Minik və yük maşınlarının birlikdə

getdiyi yol nə qədərdir? (135+75=210 km)
Göstərilən nümunələrə əsasən belə nəticəyə

gəlmək olur ki, riyazi çalışmalar-ın həllində
müxtəlif təlim metodlarından və İKT-dən is-
tifadə etdikdə didaktikanın əsas prinsipi olan
əyanilik yüksək səviyyədə təmin olunmaqla
yanaşı, təlimin effektivliyi və səmərəsi xeyli
artır. 
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Annotasiya. Məqalə 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad
olunmuş Qarabağda  regionlaşmanın zəruriliyi məsələləri və onun ali məktəbdə
tədrisi məsələlərinə həsr olunmuşdur. Qeyd olunur ki, sahə əmək bölgüsü
müəyyən ərazinin  uyğun istiqamətlərə bölünməsi və müəyyən  əlamətlər  üzrə
ixtisaslaşmasıdır. Daha aydın ifadə etsək, ərazilər məcmu, həmin ərazilərdə
yerləşən sahələr isə məcmu vahidlərini ifadə edirlər. Deməli, məcmu ümumi
xüsusiyyətləri əks etdirsə də məcmu vahidləri isə ümuminin tərkibində fərqli
fərdləri  ortaya çıxarır, yəni ərazi və sahə  əmək bölgüsü arasında əsaslı fərqlər
olsa da ictimai əmək bölgüsünün bu iki forması dərin qarşılıqlı əlaqədədir və
biri digərinin inkişafını şərtləndirir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu prosesin tənzim
və idarə olunması da  əsasən region və istehsal sahələri miqyasında həyata ke-
çirilməli, lokal və qlobal səviyyədə əlaqələri əks etdirməlidir. Aparılan araşdır-
malardan əldə edilmiş nəticələr, bu əsasda işlənilmiş təklif və tövsiyələr
məqalədə öz əksini tapmışdır.

Teaching issues on "Necessity and objective
bases of regionalization in liberated Kara-
bakh"

Abstract. The article is dedicated to the need for regionalization in Karabakh,
which was liberated as a result of the 44-day war. It is noted that the division of
labor is the division of a certain area into appropriate areas and specialization
according to certain characteristics. To be more precise, the territories are
aggregate, and the areas located in those territories are aggregate units. Thus,
although the aggregate reflects common features, the aggregate units produce
different individuals in the total, that is, although there are fundamental
differences between the territorial and field division of labor, these two forms
of social division of labor are deeply interrelated and condition each other's de-
velopment. Research shows that the regulation and management of this process
should be carried out mainly at the regional and industrial levels, reflecting the
relationship at the local and global levels. The results of the research, suggestions
and recommendations developed on this basis are reflected in the article.

Вопросы преподавания темы “Hеобходимость и
объективные основы регионализации в освобож-
денном от оккупации Карабахе”

Aннотация. Статья посвящена вопросам необходимости регионализации
в Карабахе, освобожденном от оккупации в результате 44-дневной Отече-
ственной войны, и вопросам его преподавания в вузах. Отмечается, что
отраслевое разделение труда - это разделение определенной территории
на соответствующие направления и специализация по определенным при-
знакам. Если мы выразим это более четко, территория представляет собой
совокупность, а области, расположенные на этих территориях, представляют
свои агрегированные единицы. Таким образом, хотя совокупность отражает
общие черты, а агрегатные единицы выявляют в составе совокупности
различных индивидов. Хотя существуют принципиальные различия между
территориальным и полевым разделением труда, эти две формы обще-
ственного разделения труда находятся в глубокой взаимосвязи, и одна об-
условливает развитие другой. Исследования показывают, что организация
и управление этим процессом должны осуществляться в основном в ре-
гиональном и производственном масштабе, отражая связи на локальном и
глобальном уровнях. Полученные результаты проведенных исследований,
выработанные на этой основе предложения и рекомендации, нашли свое
отражение в статье.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3 Pedaqogika: fənlərin tədrisi metodikası

UOT  339.924.



120

Bu gün aşıb-daşan gənclər “Qarabağ Azər-
baycandır” şuarını bayraq  edərək Qarabağın
abadlaşdırılması işinə qoşulmağa tələsir. Ancaq
gənclərimiz, tələbələrimiz bilməlidirlər ki, qə-
ləbə asan başa gəlməyib. Qarabağ həmişə
Azərbaycanın yaralı yeri olub. Daim onun
torpaqları,  sərvətləri, aşıb daşan cayları, yaşıl
meşələri düşmənlərimizi cəlb edib. Belə ki,
torpaqlarımızda yer verdiyimiz, çörəyimizi
böldüyümüz qonşu dediyimiz erməni təca-
vüzkarları dəfələrlə Qarabağa   hücumlar edə-
rək, evləri yandırsa da günahsız insanları
öldürsə də, sərvətləri talan etsə də məglub
olaraq geri qayıdıb. Nəhayət 1988-ci ildən
başlayan münaqişələr  sonradan müharibəyə
dönüb və rus qoşun hissələrinin köməyi ilə,
1993-cu ilə qədər Dağlıq Qarabağı və onun
ətrafındakı 7 rayonu, yəni aran Qarabağı da
işgal edə bilib. 30 il düşmən tapdağında qalan,
adı dəyişdirilən, sərvətləri talan olan Qarabağ,
2020-ci il 27 sentyabrda erməni  faşizmi tərə-
findən başlanan  işğalcı müharibə ordumuz
tərəfindən qarşısı rəşadətlə alınıb və 44 gün
ərzində dədə-baba torpaqlarından  düşmənləri
vurub cıxara bildi. Qalib ordumuz gələcək
nəsillər ücün qəhrəmanlıq salnaməsi yazmış
oldular. Elə həmin gündən Qarabağ üçün yeni
zaman, yeni tarix başlandı. Yəni Qarabağ
düşmən taptağından azad edildikdən sonra,
onun sosial iqtisadi inkişafı məsələsi ortaya
qoyuldu. Bu gün Qarabağı abadlaşdırmağa
tələsən gənclərimiz, tələbələrimiz bilməlidir
ki, bu işə nədən, necə başlamalıdırlar. Əlbətdəki
gənclərimiz, tələbələrimiz bu işə nəzəriyyədən
başlamalı, tarixı həqiqətlərlə yanaşı yeni
yazılan məqalələri də oxumalı və müzakirələr
aparmalıdırlar. Yazılan bu məqalədə ordumuzun
rəşadətindən danışacaq. Qələbədən sonra tə-
ləbələrimizə qarabağ regionunda abadlq işinə
necə başlandıgını, nəzərdə tutulan məqsədə
çatmaq ücün nələrdən kecildiyini   anladacaqdır.
Aydındır ki, Qarabağ bölgəsinin əsaslı inkşa-
fının təmin olunması üçün Azərbaycanın re-
gionlaşma siyasətinin tələblərinə cavab ver-
məlidir. Bu siyasət Dağlıq Qarabağın ümumi
regional mənzərəsini təyin etməyi və Qarabağın
daxili bölgələrində regionlaşma yəni əlaqə-
ləndirmə meyillərinin gücləndirilməsi deməkdir.
Ümumiyyətlə regionlaşmanın əsas mahiyyəti

regionun ölkə daxili və xarici  regionlara
sosial iqtisadi inteqrasiyasını nəzərdə tutur.
Region sözü müəyyən ərazini əhatə edən geniş
mənalı anlayışdır. O, latın sözü olan “region”
sözündən əmələ gəlib ölkə, vilayət mənasında
işlənir. Məsələn, bunlar muxtar respublika,
muxtar vilayətlər, ölkələr, əyalətlər, dairələr
və s. məzmuna malikdir və region kimi qəbul
oluna bilər. Regionun müəyyən edilməsinə
müxtəlif  mövqelərdən yanaşılır. B.Alıyev re-
gionun müəyyən edilməsinə verdiyi tərif daha
düzgün hesab edilir. ”Region müxtəlif, bir-
biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan, əlamətləri
özündə birləşdirən, bu əlamətə görə tam olan
və bu əlamətlərə görə başqalarından fərqlənən
ərazi hissəsidir”. Bu tamlıq həmin ərazinin
inkişafının obyektiv şərti və qanuna uyğun
nəticəsidir. Region anlayışına tərif verənlər
ərazinin bu və ya digər əlamətini yaxud bir
əlaməti əsas götürmüşlər. Region müəyyən
edilərkən ona müxtəlif cəhətdən yanaşılır və
qarşıya fərqli məqsədlər qoyulur ki, bu da re-
gionun bir-birindən fərqlənməsinə gətirib çı-
xarır. Qərb ədəbiyyatında və keçmiş SSRİ
ərazisində praktikada regionu müəyyən etməyə
üç növ yanaşma mövcuddur. Dağlıq Qarabağın
regionlaşmasında bu göstəricilərdən istifadəni
nəzərdə tutacağıq.

1) Bir əlamətə görə müəyyən edilən regi-
onlar, yaxud sadə və ya bircinsli regionlar .
Məsələn: pambıqçılıq, üzümçülük, çayçılıq
üzrə ixtisaslaşmış ərazilər və i.a.  . 

2) Bir çox əlamətlər kompleksini nəzərə
almaqla  müəyyən edilən regionlar. Məsələn:
ərazinin relyefi, fiziki xüsusiyyətlərini nəzərə
almaqla müəyyən edilən regionlar, (iqlimi,
bitki örtüyü, su təminatı və s. nəzərə alınır),
fizki-coğrafi ölkələr, fizki-coğrafi vilayət,
xüsusi fiziki - coğrafi region və i.a. Bəzən ən
iri regionun ərazisi bir əlamətli olur. Məsələn:
Şərqi Avropa düzənliyi, Qərbi Sibir düzənliyi,
Dağlıq Qarabağ vilayəti və s.

3) Ərazinin bütün  əlamətlərini, insanın
həyat və fəaliyyət şəraitini nəzərə almaqla
müəyyən edilən regionlar. Burada təbii və ic-
timai amillər qarşılıqlı əlaqədə və kompleks
halda nəzərə alınır. Bunlara misal olaraq
inzibati regionları, vilayətləri, iri şəhərləri və
onların təsiri zonasında olan əraziləri göstərmək
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Kəmalə Təhməzbəyova

“İşğaldan azad olunmuş  Qarabağda  regionlaşmanın 
zəruriliyi  və obyektiv əsasları” mövzusunun tədrisi məsələləri

olar.
Beləliklə Dağlıq Qarabağda Ümumi region

bir əlamət üzrə, daxili regionlaşma isə müxtəlif
əlamətlər (1) coğrafi əlamətləri (2) təbii sərvət
baxımından 3) iqlim əlamətləri üzrə müəyyən
edilə bilər. Lakin bir çox regional tərifləri
araşdırmaq  və çoxsaylı tədqiqatlar aparmaqla
bəlli nəticəyə gəlmişik ki,  Qarabağın  regi-
onlaşma məsələsinə 2 aspektdən yanaşmaq
daha doğru olardı.

1-ci təbii regionlaşma
2-ci dövlətin öz məqsədləri üçün, apardığı

regionlaşma siyasətidir. Bu da öz növbəsində
müəyyən obyektiv əsaslar üzərində qurulur.

1) Regional ərazi idarə olunmağını asan-
laşdırmaq məqsəd ilə.

2) Məhsuldar qüvvələri ixtisaslaşma sə-
viyyəsinə görə və səmərəli yerləşdirmək məq-
sədi ilə aparılan regionlaşma.

3) Uzun müddət Azərbaycan ərazisindən
ayrı düşən Dağlıq Qarabağı digər lokal böl-
gələrlə əlaqələndirmək və qlobal uzlaşmada

regionların rolunu, əhəmiyyətini nəzərə alaraq,
regionlaşma və s. Bütün bunlar Qarabağın
regionlaşdırmasının  mahiyyətini, zəruriliyini
açıqlamağa imkan verir.

Təbii regionlaşma isə, müəyyən təbii əla-
mətləri əsas götürərək insanların ölkə daxilində
müəyyən ərazilərdə tarixən məskunlaşması
və ərazi əlamətlərinə, iqlim şəraitinə uyğun
olaraq öz yaşam  tərzlərini, yerli adət-ənənə-
lərini, istehsallarını ümumi dövlət dilinə

regional özünəməxsus, fərdi xüsusiyyətlərinin
formalaşdırılması prosesidir. Lakin Dağlıq
Qarabağda dövlət məqəsdyönlü regionlaşma
apararkən təbii regionlaşmanın xüsusiyyətlə-
rindən maksimum səviyyədə yararlanmalıdır.
Qarabağda təbii sərvətlər, iqlim şəraiti yerli
vərdişlər, adətlər tarixən ixtisaslaşma dərəcəsi
(xalçaçılıq, baramaçılıq, üzümçülük) və. s nə-
zərə alınmalıdır. Dağlıq Qarabağ on bir inzibati
ərazidən biridir. Ərazisi  ölkə ərazisinin 5%,
əhalisi isə ölkə əhalisinin 2,6 % təşkil etmişdir.
Bu nisbətdə sənayedə payı 1.8% kənd təsər-
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rüfatında payı isə  3% idi. Sənaye məhsulunun
əsas hissəsi elektrik enejisi idi. 1988-ci ildə
140.8 milyon kvt elektrik enerjisi istehsal
olunmuşdur. İqtisadi əlaqələri isə Rusiya və
onun digər bölgələri ilə olmuşdur. Lakin onun
uzun müddət Azərbaycandan uzaq düşməsi
yəni Ermənistan tərəfindən işğal olunması
digər iqtisadi rayonlarla əlaqəsini qırmış onun
bir iqtisadi rayon kimi aradan çıxmasına səbəb
olmuşdur. 30 ildən sonra müharibə yolu ilə
Azərbaycana qovuşan torpaqlarımız təzədən
regionlaşdırılmalı və rayonlararası əlaqələr
yaradılmalıdır.

Bu əlaqələrin yaradılmasına daxili rayon-
lararası uzlaşdırmadan başlamaq lazımdır ki,
bununda təməl daşı nəqliyyat infrastrukturunun
qurulmasıdır.
 Yerli regional əlaqələrin qurulmasında şose
yolları əvəzsız vasitədir. Belə ki, şose yolları
bölgənin Düzən dag, kənd və şəhər bölgələrini
tam əhatə etmək imkanına malıkdir. Eyni za-
manda gələcək əhalinin şəxsi minik aftomo-
billərindən ən ucqar kəndlərdə də istifadə
etmək imkanı olacaq, yüksək dag kəndlərinə
yük daşınmasını asanlaşdıracaq. Bir sözlə, re-
gionun bölgələri üzrə əlaqələri asan və ucuz
təmin etmiş olacaqdır. Qarabağda dəmiryolu
və hava yolu Qarabağ bölgəsinin  Azərbaycanın
digər  bölgələrlə və qlobal regionlarla əlaqəsini
təmin etmiş olar. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
daxili regionlarının əlaqələndirilməsi yeridilən
iqtisadi siyasətə baglıdır. Yerli əlaqələr regionun
ayrı-ayrı rayonlarında istehsal olunan müxtəlif
məhsulların yerli şəraitdə dövlət tərəfindən
tənzimlənməsi siyəsətində  mümkün ola bilər.
Bu məqsədlə bölgədə idarəetmə mərkəzi ya-
radılmalı və region üzrə  idarəetmə uçotunun
aparılması mühüm əsaslara dayanmalıdır. İs-
tehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları ilə
digər sənaye məhsullarına olan yerli tələb ida-
rəetmə uçotu  tərəfindən praqnozlaşdırılmalı
və istesalla istehlak atasında nisbət müəyyən-
ləşdirilməlidir. Qalan ehtiyyatlar dövlət dəstəyinə
arxalanaraq Azərbaycanın digər bölgələrində
və qonşu dövlətlərdə reallaşdırıla bilər.

Yenidən bölgədə təsərrüfatın qurulması və
sosial-iqtisadi inkşafa nail olunması ücün aşa-
gıdakılara əməl olunmalıdır.

1. Köhnə istehsal sahələrinin yeni əsaslar

üzərində yenidən qurulması.
2. Tələblərə cavab verən kadrların hazır-

lanması.
3. Təbii resurs mənbələrinin araşdırılması

və qiymətləndirilməsi.
4. Şoran torpaqların yuyulması.
5. Fermer təsərrüfatlarının yaradılması ücün

münbit və orta keyfiyyətli torpaqların xəritəsinin
yenidən tərtib olunması.

6. Fermer təsərrüfatlarına dəstək məqsədi
ilə aqrar-sənaye parklarının qurulmasına dövlət
dəstəyinin olması.

7. Hasilat və digər sənaye sahələrindən sə-
mərəli istifadə ücün yerli və xarici investorların
cəlb olunması.

8. İnvestorların məlumatlandırılması məq-
sədi ilə idarə etmə  ucot mərkəzlərinin yara-
dılması.                                                                                    

9. Regionlaşmada təbii əmək bölgüsündən
istifadə. Qarabağ  ərazisində yerləşən bütün
daxili regionlarda əmək bölgüsü  dərininə və
eninə qarşılıqlı əlaqədə genişlənərək, nisbətən
yeni ərazilərin ictimai istehsal dairəsinə cəlb
edilməsini və məhsuldar qüvvələrin yerləşdi-
rilməsini şərtləndirəcəkdir.Tədqiqatlar göstərir
ki, əmək bölgüsünün eninə və dərininə geniş-
lənməsi ilə məhsuldar qüvvələrin düzgün yer-
ləşməsi arasında sıx dialektik əlaqə və asılılıq
mövcuddur. Qarabağda əmək bölgüsünün
eninə inkişafı təbii ehtiyatların  istehsala cəlb
olunmasını və məşğulluğun səviyyəsinin artı-
rılmasını nəzərdə tutursa, dərininə inkişaf isə
təbii imkanlardan kompleks istifadəni və is-
tehsalın müəyyən ərazidə ixtisaslaşmasını və
mərkəzləşməsini nəzərdə tutur (Sxem 2).

Ağdərə rayonunda zəngin faydalı qazıntı
yataqları məsələn 47.9 milyon ton olan mis
ehtiyatı, mehmaniyə  ehtiyyatı 37.3 milyon
ton olan qurguşun, qızıl dag yatağında 13.6
ton qızıl ehtiyatı,  40.4 milyon ton olan sink,
100 milyon ton olan dəmirli mis, Canyataq-
Gülyataq qızıl yatagı vardır.   Sənaye ehtiyatları
38080 min kub metr olan Agdərə, 6423 min
kub metr olan Şorbulaq, 2129 min kub metr
olan mişar daş yataqları, 200 min kub metr
olan gəc yatagı mövcuddur.  Regionlaşma za-
manı onların təbii sərvətlərinin və yerli təcrü-
bənin nəzərə alınması regionlar arasında kom-
pleks inkşafı təmin etmis olur. Agdərədəki
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qalan qızıl ehtiyatları Azərbaycanın qızıl za-
voduna və qonşu dövlərlərlə razılaşdırılmış

qaydada reallaşdırıla bilər. Qalan mis, dəmir,
mişar daşı, gəc qarabagın daxili rayonlarına
paylana bilər hansı ki, həmin rayonlarda tikinti
materiallarına ehtiyac vardır. Regionların kom-
pleks inkşafını tam aydınlaşdırmaq ücün, digər
bir rayona baxaq; Məsələn, qarabagın Fizuli
rayonuna baxaq. Rayonda kənd təsərrüfatının
inkişafı ücün münbit şərait vardır. Belə ki,
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri əra-
zinin (1386 km2 )70% münbit torpaqlar təşkil
edir. Burada panbıq şəkər çugunduru, kartof,
bagçılıq, üzümçülük, bostançılıq və s. yenidən
inkişaf etdirmək mümkündür. Fizuli rayonunun
sənayesi qida məhsulları istehsalı, elektrik
enerjisinin, qazın bölgüsünü həyata kecirmişdir.
Elektrik  enerjisinin və kənd təsərrüfatı məh-
sullarının digər (qarabağın )rayonlarına pay-
lanmasına sxem 2-i vasitəsi ilə baxaq. Xan-
kəndində digər regionlardan gətirilən xammal
əsasında  bəzi sənaye sahələri fəaliyyət gös-
tərsədə  rayon əsasən əkinçiliklə məşgul ol-
muşdur. Burada taxıl buğda, kök, kələm, pa-
midor və.s  məhsullar yetişdirilib. Torpaqların
bərpası hesabına Füzuli, Xankəndi, Ağdərə
və bəzi başqa rayonlar hesabına bölgənin kənd

təsərrüfatı məhsulları  80% təmin etmək müm-
kündür. Lakin kənd təsərrüfatı məhsullarının

ixracı da mümkündür. Səbəb həyətyanı sahə-
lərdə həmin məhsulların becərilməsidir. Yənı
həmin məhsullara olan təlabatın 40% həyatyanı
sahələr hesabına ödənilə bilər. İstesalçı öz
məhsulunu sata bilmədiyi hallarda qarabağda
təşkil olunan idarəetmə mərkəzinə təhvil verib
pulunu ala bilər. İdarəetmə mərkəzi bu fəa-
liyyətdə sərbəst alıcı qismində çıxış etməlidir.
Bu zaman idarəetmə mərkəzi sahibkarların
satılmayan məhsullarını almaqla  tənzimləmə
misiyasını, satışdan gələn gəlirlərə tam səla-
hiyyətli olduğu üçün sərbəst sahibkar kimi
çıxış edir. İdarəetmə mərkəzi isə həmin məh-
sulları Azərbaycanın digər bölgələrində və ya
qonşu dövlətlərdə razılaşdırılmış qiymətlərlə
sata bilər. Digər tərəfdən Qarabağ regionunun
bütün rayonlarında demək olar ki, buğda və
arpa becərilib. Deməli, yerli taxıl hesabına
Qarabağ əhalisinin təlabatını (100%) ödəmək
mümkündür.

Məsələn yerli xammal hesabına digər iqtisadi
rayonlarda istehsalı ixtisaslaşdırmaq  və ya
münbit torpaqlara  malik olan regionlarda
kənd təsərrüfatı məhsullarının bolluğu yerli
və yaxın regional ərazilərdə yeyinti sənaye
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sahələrinin  yaranmasına  və kompleks inkişafa
təkan verir. Beləliklə deyə bilərik ki, eninə
inkişaf özlüyündə dərininə inkişafa zidd yox,
müsbət təsir göstərir. Regionların qanunauyğun
şəkildə kompleks inkişafını və ucuz xammal
hesabına ixtisaslaşmamasını və s. şərtləndirir.
Belə nəticəyə gəlinir ki, eninə inkişaf özlüyündə
dərininə inkişafı tamamlayır. Vaxt və zaman
etibarı ilə bunlar arasında olan nisbət obyektiv
zərurətdir. Bu ixtisaslaşmış istehsal sahələrinin
əmələ gəlməsi və sahəvi strukturun formalaş-
ması bir tərəfdən istehsal fəaliyyətinin bölün-
məsi, istehsalçıların və istehsal prosesinin
kombinləşməsi, bu və ya digər məhsul növünün
və ya eynicinsli məhsullar  məcmusunun   bir
yerdə kollektiv istehsalı üçün onları vahid
sistemdə birləşdirmişdir

Dağlıq Qarabağ və aran bölgələrin (sxem2)
daxili uzlaşması, araşdırılmıs və yerli sxem
3-də isə onun təbii sərvətlərinin sahəvi bölgüsü
araşdırılmıs onun təyinat üzrə  ərazi yeri ve-
rilmışdır.  Qarabağ bölgəsində ki, yeraltı sər-
vətlərdən istifadə əsasında daxili və qonşu re-
gionlarla kompleks əlaqələr  qurularsa regionda
iqtisadi sabitliyə və sosial iqrisadi inkişafa da
nail olmaq mümkün olar. Bunun üçün sahəvi
əlaqələrin yaradılması və təcrübi mübadilələrin
öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb etməlidir.
Sahəvi inkişaf meyillərinin tənzimlənməsi
aşagıdakıları tələb edir;                                                                                                                        

1)  Sahələr üzrə elmi-təqdiqatların aparılması.
2)  Bunun üçün maddi-texniki bazanın ya-

radılması.                                                     
3) Kompleks əlaqələrin hansı regionlarla

və hansı sərvətlərlə aparılacağını qabaqcadan
öyrənilməsi.                                                                                                       

4) Daxili və qonşu dövlətlərlə sahələr arası
istehlak və istehsalın uzlaşdırılması meyillərini
tənzimləmək.                                                                                                       

5) Sahəvi əlaqələrin idarəetmə uçotu mər-
kəzləri tərəfindən praqnozlaşdırılması və bütün
fəaliyyətə nəzarətin təşkil olunması.

Sahə əmək bölgüsü və ya istehsalın sahə
ixtisaslaşmasının dərinləşməsi ictimai istehsalın
inkişafının daha mütərəqqi forması kimi çıxış
edəcək. Belə ki, ictimai  istehsal sahələrinin
bölünməsi, ayrılması nəticəsində əmtəə daha
yaxşı keyfiyyətli hazırlanır, müxtəlif iş qabi-
liyyətli, maraqlı və talantlı insanlar  özünə

müvafiq fəaliyyət sferası seçə bilirlər. Sahə
əmək bölgüsü inkişaf etdikcə yeni yaranan
və ya inkişaf edən hər bir istehsal sahəsi onun
təşkili və inkişafı üçün daha əlverişli təbii
əmək və maddi-texniki resurs olan ərazidə
yerləşir. Bu resursların bu və ya  digər ərazi
hissəsində təmərküzləşməsi dərəcəsi həmin
ərazinin xarakterinə uyğun gələn istehsal sa-
hələrinin toplanmasına şərait yaradır. Misal
üçün məhsuldar torpaq su ehtiyatı və əlverişli
iqlimin olması həmin ərazi hissəsində kənd
təsərrüfatının uyğun sahələrinin inkişafına
şərait yaradır. Beləliklə, insanların yaşadığı
ərazidə yerləşən təbii sərvətlərdən istifadə
iqlim şəraiti onlarda peşə vərdişlərini forma-
laşdırır. Beləliklə, bu ərazilərdə peşə vərdişlərinə
uyğun olaraq ixtisaslaşmış təsərrüfatlar, sənaye
sahələri yaradılır. Marksın ifadəsincə desək
“hər bir istehsal sahəsi ölkənin müəyyən ra-
yonunda möhkəmlənir”. Aparılan araşdırmalara
görə belə qənaətə  gəlmək olar ki, “sahə əmək
bölgüsü müəyyən ərazinin  uyğun istiqamətlərə
bölünməsi və müəyyən  əlamətlər  üzrə ixti-
saslaşmasıdır”. Daha aydın ifadə etsək ərazilər
məcmu, həmin ərazilərdə  yerləşən sahələr
isə məcmu vahidlərini ifadə edirlər. Deməli,
məcmu ümumi xüsusiyyətləri əks etdirsə də
məcmu vahidləri isə ümumi tərkibdə fərqli
fərdləri ortaya çıxarır, yəni ərazi və sahə  əmək
bölgüsü arasında əsaslı fərqlər olsa da ictimai
əmək bölgüsünün bu iki forması dərin qarşılıqlı
əlaqədədir və biri digərinin inkişafını şərtlən-
dirir. Tədqiqatlar göstərir ki, bu prosesin
tənzim və idarə olunması da  əsasən region
və istehsal sahələri miqyasında həyata keçirilir.
Bu gün Azərbaycan gənci Qarabağ həqiqətlərini
unutmamalı, onu qoruyub gələcək nəsillərə
oldugu kimi çatdırmalıdır.
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Annotasiya. Elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişaf etdiyi bir
vaxtda informasiyanın artması və tədris materiallarının kifayət
qədər çoxalması yeni öyrənmə metod və üsullarına zərurət yaradır.
Məlum olduğu kimi, ölkəmizin ümumtəhsil məktəblərində tədris
yeni təhsil konsepsiyasının əsasında aparılır. Kimya dərslərinin
tədrisi məsələsinə gəlincə, laborator işlərin vacibliyini və əhəmiyyətini
də qeyd etmək lazımdır. Belə ki, laborator işlər təlim iştirakçısına
əyanilik, istehsalat anlayışı, praktik vərdişlər və s. kimi keyfiyyətlər
aşıladığı üçün tədrisdə özünəməxsus üstünlüklərə malikdir. Bu
baxımdan təqdim etdiyimiz işdə monokarbon turşularının oksidləşmə
yolu ilə sintezinin laboratoriyada işlənməsinin  yeni təhsil kon-
sepsiyasına əsaslanaraq tədrisinin nəzəri və praktik təhlilini
vermişik. 

On the issues of teaching laboratory synthesis
of monocarboxylic acids by oxidation in school
laboratories
Abstract. At a time of rapid scientific and technological progress,
the increase in information and the proliferation of teaching
materials make it necessary to find new methods of learning. As it
is known, teaching in secondary schools of our country is based
on a new educational concept. When it comes to teaching chemistry,
it is important to note the importance and significance of laboratory
work. Thus, laboratory work provides training participants with
visibility, production understanding, practical skills, etc. It has its
own advantages in teaching because it instills such qualities as. In
this regard, in the present work we have given a theoretical and
practical analysis of the teaching of the synthesis of monocarboxylic
acids by oxidation in the laboratory, based on a new educational
concept.

Методика обучения лабораторному синтезу моно-
карбоновых кислот окислением в школьных ла-
бораториях 
Aннотация. В то время, как научно-технический прогресс
развивается быстрыми темпами, увеличение объема инфор-
мации и достаточного количества учебных материалов создает
необходимость в новых методах и приемах обучения. Как из-
вестно, преподавание в общеобразовательных школах нашей
страны ведется на основе новой образовательной концепции.
Касаясь вопроса преподавания уроков химии, следует также
отметить важность и значимость лабораторной работы. Так,
лабораторная работа имеет уникальные преимущества в об-
учении, поскольку он прививает такие качества, как обучение
участника инновациям, пониманию производства, практическим
привычкам и т.д. В связи с этим в представленной работе дан
теоретико-практический анализ обучения синтезу монокар-
боновых кислот путем окисления на основе новой образова-
тельной концепции лабораторной обработки. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3 Pedaqogika: fənlərin tədrisi metodikası

UOT   371.3



127

Məlum olduğu kimi məktəb laboratoriya-
larında ənənəvi təlimdən təlimin yeni metod-
larına keçid tələbləri artmaqdadır. Bu tələbləri
nəzərə alaraq, təqdim etdiyimiz işdə təlimin
yeni konsepsiyalarına  əsaslanaraq laborator
işlərin təşkili və tədrisi məsələlərinə diqqət
yetirmiş, tərəfimizdən müəyyən izahlar veril-
məsinə cəhd edilmişdir. Yeni təlim metoduna
əsaslanaraq monokarbon turşularının oksid-
ləşmə yolu ilə sintezinin laboratoriyada sintezi
mövzusuna izah verilmişdir.

Təlim və tədrisin yeni konsepsiyası ənənəvi
təlim texnologiyasının dəyərli elementlərini
saxlamaqla təlimin mövcud və yeni strategiyası
arasında əlaqə əsasında yaradılmalıdır. Təlimin
yeni konsepsiyasının bir sıra prinsipləri var.
Bu prinsiplərdən biri də fəal, müstəqil və birgə
təlim üçün imkanlar yaratmaq prinsipidir [1]. 

Fəal, müstəqil və birgə təlim üçün imkanların
yaradılması prinsipinə əsasən aparılan tədris
prosesi müxtəlif təsvirlərə malikdir. Şagirdlər
yalnız o zaman fəaliyyət göstərə bilərlər ki,
onlar həyata keçirilmiş fəaliyyətin nəticəsi ilə
qarşılaşsınlar, onu yerinə yetirsinlər və ya
görsünlər. Onlar anlayışları tam mənimsəmək,
öyrənmə prosesində iştirak edənləri müşahidə
etmək və bu proseslərin nəticələri ilə tanış ol-
maq imkanlarına malik olmalıdır. 

Əgər şagird mövcud tapşırıq ilə fəal şəkildə
məşğul olarsa, onda təlim prosesinin genişlənmə
ehtimalı böyüyür. Şagirdlər təlimi fəal proses
kimi qəbul etməyə sövq edilməlidir. Onlar
sadəcə əzbərləmək və ya xatırlamaqdan daha
çox yeni fikir və təcrübələri qavramaq, öz
bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün
şüurlu şəkildə qarşıya məqsədlər qoymalıdır.
Bu o deməkdir ki, təlim təcrübələri potensial
surətdə mənalı olmalı, şagirdləri düşünməyə
cəlb etməlidir. Şagird müvafiq fəaliyyətin nə-
ticələri haqda düşünərək onları dərk etməlidir.
Əgər şagirdlər  müstəqil öyrənən şəxsdirsə,
onlar müntəzəm şəkildə həm fərdi, həm də
birgə təlim imkanlarına malik olmalıdır. Fərdi
fəaliyyət çox vacibdir və konsepsiyaları, pro-
sesləri və bacarıqları fərdi qaydada mənimsə-
məyə kömək edir. Sinifdə aparılan proseslər
fəaliyyət tərzinin seçilməsi ilə bağlı şagirdləri
öz təlim fəaliyyətlərində məsuliyyətə sövq et-
məlidir. Təlimin məqsədyönlü inteqrasiya

olunması prinsiplərinə əsasən müəllimlər, fəa-
liyyətlərinin bütöv zəncirinin həyata keçiril-
məsinə imkan yaradan təlim tapşırıqlarının
düzgün seçilməsi vasitəsi ilə həm müxtəlif
təlim sahələri daxilində, həm də müxtəlif
təlim sahələri üzrə biliklərin, bacarıqların və
dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsinə diqqət yetiril-
məlidir [2]. 

Məktəbdənkənar fəaliyyətlər prinsipinə
görə şagirdlərin, müəllimlərin və digər maraqlı
tərəflərin malik olduqları norma və yüksək
standartlar təlimə xüsusi dəyər verir və onlar
insanların qarşılıqlı təsirdə olmaq, əks əlaqə
yaratmaq və öyrənmək imkanlarını artırır. Şa-
girdlərin məktəbdə keçirdikləri vaxt evdə, ic-
timai məktəblərdə və məktəbdənkənar müəs-
sisələrdə həyata keçirdikləri fəaliyyətlərə sərf
etdikləri vaxtla müqayisədə bu prinsipin təhsil
nailiyyətləri üzərində əhəmiyyətli təsirlərə
malik olması aydın görünür. 

Təlimin yeni konsepsiyalarına əsaslanaraq
məktəblərdə və ya məktəbdən- kənar təhsil
müəssisələrində kimya laboratoriyalarının
təşkili və tədrisi məsələləri hər zaman diqqət
mərkəzində olmuşdur. Bu baxımdan təqdim
etdiyimiz işdə məhz laboratoriya dərslərində
şagird və müəllimin qarşılıqlı işləməsi və mo-
nokarbon turşularının oksidləşmə yolu ilə
sintezi məsələsi izah edilmişdir. Məlum olduğu
kimi laboratoriya işlərinin  aparılması zamanı
təlimçi işlərin necə təşkilinə və icrasına bir
başa məsuldur. Bunun üçün təlimçi və ya
müəllimin nəzarəti altında şagirdlər 2 və ya 3
qrup halında qruplaşdırılır, sonra şagirdlərin
qarşılıqlı işləyə bilməsi məsələsi təşkil olunur.
Şagirdlər arasında iş bölgüsü hər qrup üzrə
müəyyənləşdirilir. Eyni zamanda təhlükəsizlik
texnikası qaydaları şagirdlərə mütəmadi xa-
tırladılır. 

Təcrübəni başlamazdan əvvəl mövzunun
qısa nəzəri izahı verilir. Karbon turşuları kar-
bohidrogen radikalı ilə birləşmiş karboksil
qrupundan ibarət olan üzvi birləşmələrdir.
Karboksil qrupu karbonil və hidroksil qrupla-
rından ibarət olduğu üçün karboksil adı bu iki
funksional qrupun adından yaranmışdır. Kar-
boksil qrupunun sayına görə turşular bir, iki,
üç və çoxəsaslı olurlar. Karboksil qrupuna
birləşən karbohidrogen radikalında karbon
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atomlarının hibridləşmə vəziyyətinə görə kar-
bon turşuları doymuş və doymamış olur. Təq-
dim olunan işdə doymuş biratomlu karbon
turşularının oksidləşmə yolu ilə sintezi prosesi
və təcrübi proseslərin təhlili olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi monokarbon turşuları
müxtəlif üzvi birləşmələrin oksidləşmə məh-
sulu ola bilər. Belə proseslərin  əsasında al-
dehidlərin oksidləşməsi reaksiyaları dayanır.
Bu baxımdan əvvəlcə aparılacaq təcrübə üçün
tələb olunan reaktiv və avadanlıqlar müəyyən
edilir.  Apardığımız təhlil metanalın müxtəlif
mühitlərdə və şəraitlərdə oksidləşməsi pro-
sesinə aid edilmişdi.

Formaldehidin gümüş-hidroksidin ammon-
yaklı məhlulu ilə oksidləşməsi təcrübəsində
təmiz sınaq şüşəsinə 2-3 ml 1%-li gümüş
nitrat məhlulu tökülür və çalxalamaqla dam-
la-damla əmələ gələn çöküntü həll olana qədər
5% ammonium hidroksid məhlulu əlavə olunur
(artıq miqdarda tökülən ammonium hidroksid
reaksiyanın həssaslığını). Qarışığın üzərinə
0.5-1 ml 10 %-li formaldehid məhlulu tökülür.
Sınaq şüşəsi bir neçə dəqiqə su hamamında
60-70 0C-də qızdırılır. Ayrılan gümüş sınaq
şüşəsinin divarında “güzgü” əmələ gətirir. Re-
aksiyanın tənlikləri yazılır və nəticələr təhlil
edilir. 

Metanalın gümüş 1-oksidin təsiri ilə ok-
sidləşməsi təcrübəsinin nəticələri təhlil edil-
dikdən sonra mis 2-hidroksidin oksidləşdirici
təsiri ilə oksidləşmə prosesinin təcrübi işi iz-
lənilir, nəticələr təhlil edilir. Beləliklə sınaq
şüşəsinə 2 ml 10%-li formaldehid, 2 ml 10%-

li natrium hidroksid məhlulları tökülür və çal-
xalanır. Qarışığın üzərinə alınan çöküntü həll
olana qədər damla-damla 2%-li mis 2-sulfat
məhlulu əlavə olunur. Sınaq şüşəsi su hama-
mında qızdırılır. Əvvəlcə sarı, sonradan qırmızı
rəngli çöküntü alınır. Oksidləşmə prosesi aşa-
ğıdakı sxem üzrə baş verir [3]. 

Aparılan təcrübə nəticələri birlikdə müqayisə
olunur. Oksidləşdiricinin reduksiya imkanları,
reduksiyaedicinin oksidləşmə imkanları və
təcrübi xətalar izah və təhlil olunur. Didaktik
materialın şüurlu mənimsənilməsində hadi-
sələrin mənasının dərk olunması müstəsna
dərəcədə əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki şagirdlər
kimyəvi hadisələrin və ya reaksiyaların kimyəvi
işarələr və formullar vasitəsilə şərti yazılışı
olan tənliklər arxasında böyük informasiyaların
dayandığını əsaslı şəkildə laborator təlimlərdə
anlaya bilir. Bu baxımdan reaksiyanın tənliyində
nəzəri izahlardan başqa, təcrübi görüntülər
də əldə edir. Təcrübi təhlillər nəzəri izahlarla
müqayisədə daha dayanıqlı və möhkəm şəkildə
yaddaşa həkk olunur.  
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Annotasiya. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində kimya dərslərində
və dərsdənkənar məşğələlərdə xörək duzu ilə bağlı materialların verilməsi
zamanı fənlərarası inteqrasiynın imkanları və əhəmiyyəti məsələləri nə-
zərdən keçirilir. Qeyd olunur ki, "Azərbaycan Respublikasında ümumi
təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulumu)" sənədində təhsilin inteqrativliyi
əsas prinsip kimi nəzərdə tutulmuşdur. Milli Kurikulum təhsildə fəndaxili
və fənlərarası inteqrasiyaya xüsusi önəm verir. Müxtəlif sahələr üzrə bi-
liklərin inteqrasiyası şagird təfəkküründə ətraf aləm haqqında vahid,
sistemli dünyagörüşün formalaşmasına kömək edir. Kimya dərslərində
və dərsdənkənar məşğələlərdə xörək duzu ilə bağlı materialların verilməsi
zamanı dünyanın ən qədim duz mədənlərindən sayılan Naxçıvandakı
Duzdağ və ən qədim zamanlardan bugünədək orada istehsal olunan
xörək duzu haqqında ətraflı məlumatlar verməklə, kimya fənninin
coğrafiya, fizika, tarix, folklor və digər fənlərlə inteqrasiyasının imkanları
və əhəmiyyəti nümayiş etdirilir. 

On the possibilities of interdisciplinary integ-
ration in the provision of materials related to
salt in chemistry classes and extracurricular
activities
Abstract. The article examines the possibilities and importance of in-
terdisciplinary integration in the provision of materials related to salt in
chemistry classes and extracurricular activities in secondary schools. It
is noted that the document "Concept of general education (National
Curriculum) in the Republic of Azerbaijan" envisages the integration of
education as a basic principle. The National Curriculum attaches special
importance to interdisciplinary and interdisciplinary integration in
education. The integration of knowledge in different areas helps to form
a unified, systematic view of the world around the student's mind. Pos-
sibilities of integration of chemistry with geography, physics, history,
folklore and other subjects, giving detailed information about Duzdag
in Nakhchivan, one of the oldest salt mines in the world and the salt
produced there since ancient times importance is demonstrated.

О возможностях междисциплинарной интеграции
при подаче материалов по поваренной соли на
уроках химии и во внеклассных занятиях
Aннотация. В статье рассматриваются возможности и значение
междисциплинарной интеграции при предоставлении материалов
по поваренной соли на уроках химии и во внеклассных занятиях в
общеобразовательных школах. Отмечается, что в документе «Кон-
цепция общего образования в Азербайджанской Республике» в ка-
честве основного принципа предусмотрена интегративность обра-
зования. Национальный Куррикулум придает особое значение внут-
ридисциплинарной и междисциплинарной интеграции в образовании.
Интеграция знаний по различным направлениям способствует фор-
мированию целостного, системного мировоззрения об окружающем
мире в мышлении школьника. Во время подачи материалов о пова-
ренной соли на уроках химии и во внеклассных занятиях демон-
стрируются возможности и значение интеграции химии с географией,
физикой, историей, фольклором и другими предметами, предоставляя
подробную информацию о Дюздаге в Нахчыване, считающемся
одним из старейших соляных рудников в мире, и производимой
там поваренной соли с древнейших времен до наших дней.
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Müasir dünyada sürətlə gedən sosial, mə-
dəni və texnoloji dəyişikliklər qlobal düşünmə
tərzinin əhəmiyyətini xeyli artırır. Belə olan
halda şagirdlər təlim prosesinin passiv iştirakçısı
olmur. İnteqrativlik şagirdlərə ətraf aləmin
dərk edilməsinə yaradıcı idraki münasibət
bəsləyən subyektlər kimi yanaşılmasına imkan
yaradır. 

Məqalənin məqsədi ümumtəhsil məktəb-
lərində aparılan kimya dərslərində və dərs-
dənkənar məşğələlərdə xörək duzu ilə bağlı
materialların verilməsi zamanı Naxçıvandakı
Duzdağ və ən qədim zamanlardan bugünədək
orada istehsal olunan xörək düzu haqqında
ətraflı məlumat verməklə və kimya fənninin
coğrafiya, fizika, tarix, folklor və digər fənlərlə
inteqrasiyasının imkanları və əhəmiyyətindən
bəhs etməklə kimya müəllimlərinə bu istiqa-
mətdə elmi-metodiki dəstək göstərməkdən
ibarətdir.

Məlum olduğu kimi, Naxçıvan ərazisi Həz-
rəti Nuh Peyğəmbərin əfsanəvi səfəri və dünya
tufanı hadisəsi ilə bağlıdır. Bəşəriyyətin babası
Nuh Peyğəmbərin torpağa endiyi ehtimal olu-
nan yerlərdən biri də Türkiyə ərazisindəki
Ağrıdağı və Cudi dağı ilə yanaşı Naxçıvan
ərazisindəki Gəmiqayadır. Tədqiqatçıların fik-
rincə yeganə gəminin qüdrətli kapitanı olan
Nuh peyğımbərin ilk olaraq oba saldığı yer
Gəmiqaya ərazisində olan Nəbi yurdudur. Rə-
vayətə görə, Nuh peyğəmbərin Nəbi yurdundan
başlanan məskunlaşma prosesi Nuhdaban adlı
yerdə başa çatmışdır. Nuh Peyğəmbərin Nuh-
dabanda uzum bağları salması də mənbələrdə
öz əksini tapmışdır.

Nəslinin davamçıları və tərəfdaşları Nuh-
daban şəhərini Nuhçıxan adlandırmaqla ulu
Peyğəmbərin xatirəsini əbədiləşdirmişlər. Nux-
çıxan – Nuh Peyğəmbərin dünya tufanı fəla-
kətindən xilas olaraq gəlib çıxdığı və yaşayıb
ömür sürdüyü yer deməkdir. Nuhçıxan – həm
də bəşəriyyətin babasının vətəni və Nuhun
quruya çıxdığı yer kimi izah edilir. Tədqiqat-
çıların fikrincə Nuh Peyğəmbərin ailəsi, tə-
rəfdaşları Naxçıvan ərazisində quruya çıxmış,
burada yurd salmışlar. Peyğəmbər burada
böyük bir yaşayış məskəni salmış, insanlıq
buradan dünyaya yayılmışdır. Özünün əfsanəvi
gəmisi ilə bəşəriyyəti dünya tufanından xilas

etmiş Nuh Peyğəmbər Naxçıvanın Duzdağını
kəşf etməklə Naxçıvan şəhərinin əsasını qoy-
muşdur. Beləliklə, Naxçıvan Nuhçıxanın va-
risidir, davamıdır. 

XIX əsrin 80-ci illərində Naxçıvanda yaşa-
yıb-yaradan rus ziyalısı Konstantin Nikitin
əhali arasından topladığı materiallara əsasən
belə qənaətə gəlmişdir ki, Naxçıvan şəhəri
Nuh Peyğəmbər tərəfindən salınmışdır. Rus
tədqiqatçısının fikirlərinə görə Nuh və onun
ailəsi uzun illər Naxçıvanda yaşamışlar. Nuhun
özu, bacısı və ailənin bəzi digər üzvləri Nax-
çıvanda vəfat etmiş və orada dəfn olunmuşlar.

Şagirdlərin nəzərinə çatdırılır ki, rus təd-
qiqatçısı Konstantin Nikitin  Duzdağın da
əsasının Nuh Peyğəmbər tərəfindən qoyulduğu
fikrini irəli sürmüşdür. O, 1882- ci ildə Tiflisdə
nəşr olunan “Naxçıvan mahalı və Naxçıvan
şəhəri“ adlı məqaləsində Nuh peyğəmbərin
özünün duz mədənində çalışanlardan olması
və şəhər əhalisinə duzun necə çıxarılması
haqqında məlumatlar verdiyi qeyd olunur. Bu-
radan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Naxçıvan
şəhəri ilə Duzdağ təxminən yaşıddır. Naxçıvan
Nuh peyğəmbər və Dünya tufanı ilə sıx surətdə
bağlıdır. 

Naxçıvan  Duzdağı dünyanın ən qədim
duz mədənidir. Burada eramızdan əvvəl V
minillikdən başlayaraq mədən üsulu ilə duz
çıxarılmışdır. Əvvəllər insanlar  duz çıxarmaq
üçün daş baltalardan, müxtəlif alətlərdən  is-
tifadə etmişlər. Tədqiqatçılar Duzdağ ərazisində
bir kiloqramdan otuz kiloqrama qədər daş
baltalara rast gəlmişlər. Tapılan daş baltalardan
yalnız ikisi Naxçıvanda saxlanılmış, qalanları
isə Peterburq və Tbilisi muzeylərinə göndə-
rilmişdir. Barıtın kəşfindən sonra isə duz
layları barıtla partladılılaraq gündəlik olaraq
40 puda qədər duz çıxarılırdı. Naxçıvan mə-
dənlərindən çıxarılan duz Qarabağ və Gəncə
ətrafına, Şuşaya, Zəngəzura və s. aparılırdı.
Duzdağın bir neçə min il bundan əvvəl insanlara
məlum olması, duzun çıxarılması, istifadəsi
Naxçıvanda səhərsalmanın inkişafına səbəb
olmuşdur. Deməli, belə nəticəyə gəlmək olar
ki, 5-7 min il bundan əvvəl Naxçıvanda ilk
dəfə duzun çıxarılması Naxçıvan şəhərinin
formalaşmasına səbəb olmuşdur. Tədris pro-
sesində bu məsələlərin şagirdlərə çatdırılması
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müsbət səmərə verər. Eyni zamanda duzun
insanların həyatında nə dərəcədə əhəmiyyətə
malik olmasını  aşağıdakı fikirlərlə şagirdlərə
çatdırmaq məqsədəuyğundur.

Duz insan həyatında çox mühüm rol oyna-
mışdır. Duzla bağlı deyimlər yaranmış, bəzən
duza and işmişlər. Bir sıra ölkələrdə “ duz
pullar” işlənmişdir.

Duz ilk dəfə mətbəximizə türklər tərəfindən
daxil edilmişdir. Türk xanın oğlu Tütək xan
ova gedir. Ovladığı quşu düzənliklərin birində
kabab bişirtdirir. Düzənlik sahə duzlu imiş.
Tütək xan kababı yeyərkən  ət tikəsi əlindən
yerə düşür. O, tikəni yerdən götürürüb yeyən
zaman əvvəlkindən dadlı olduğunu hiss et-
mişdir.  Bu zaman ona məlum olmuşdur ki,
onun kababını dadlı edən duz imiş. Ona görə
də həmin zamandan başlayaraq duzdan istifadə
etmişlər.

İnsan bədəninin təxminən 0,5 kq- nı xörək
duzu təşkil edir. Kimyəvi adı natrium-xlorid,
kimyəvi formulu isə NaCl kimi işarə olunur.
Na+  və Cl- yüklü ionlarından təşkil olun-
muşdur.   Xörək duzu qana daxil olaraq mad-
dələr mübadiləsini tənzimləyir. Hüceyrə və
toxumaların həyat fəaliyyətini mühafizə edir.
Ortayaşlı insan hər gün bütün yeməklərlə bir-
likdə 8-10 q xörək duzu qəbul etməlidir. İsti
sexlərdə çalışanlar və daha çox tərləyənlər
isə 12- 15 q duz qəbul etməlidirlər. Orqanizmdə
natrium- xlorid duzunun çatışmaması nəticə-
sində bir sıra fizioloji proseslərin  pozulması
baş verir. Duz çatışmazlığı xalq arasında zob
xəstəliyi kimi tanınan boğaz uru xəstəliyinə,
fiziki və əqli zəifliyə, immunitetin azalmasına,
körpələrin ölü doğulmasına və s. səbəb olur. 

Qədim Şumerlərdə duz müqəddəs canlı
varlıq kimi qəbul edilirdi. Həmin dövrdə duz
insanları bədbəxtliklərdən qoruyan varlıq hesab
edilirdi. . Buna görə də duz qiymətli bir
məhsul kimi dəyərləndirilməlidir. “ Qurani
Kərim”in  “ İbrahim” surəsində İbrahim oğlu
İsmayılı qurban kəsməyə apararkən anası Ha-
cərin onun heybəsinə duz və çörək qoyması
diqqəti çəkən bir faktdır. 

Naxçıvan folkloruna aid dastanlarımızda
duz müqəddəslik rəmzi kimi yüksək dəyər-
ləndirilib. “ Duz kəsən düz olar”, “ Duz kəsən
namərd olmaz” , kimi deyimlər qədim Oğuz

torpağında yaşayanların bu nemətə bəslədiyi
sonsuz məhəbbətindən xəbər verir. Duzun
yandırılaraq şər qüvvələri və mənfi auranı
dəf etməsi ilə bağlı inanclar el arasında geniş
yayılmışdır.

Naxçıvan folklorundakı inanclarda, sına-
malarda, bayatı və nağıllarda  “duz haqqı”
deyərək andlar içilib. Duz canlı hesab edilib,
məs: duz süfrəyə dağılarkən, “duzun üzünə
gülün, yoxsa dava – dalaş düşər” deyərmiş-
lər.

Naxçıvanda duz-çörək məfhumuna böyük
inam olmuşdur. Məs:  İlan hansı həyətdən əl
çəkməzsə  qabağına duz- çörək qoyaraq de-
yərmişlər: “Sən bu duz- çörək bizdən əl çək”. 

Hansısa həyətə bayquş gələn zaman ev yi-
yəsi qorxar, tez duz- çörək gətirərək bayquşun
qabağına qoyaraq deyərmiş:  “Səni and verirəm,
bu duz -çörəyə , çıx burdan get, bizdən uzaq
ol”.

Naxçıvan regionunda xalq arasında belə
bir inam var:

- “Evin bərəkəti duzla gəlib duzla gedər”.
- “Şər qarışanda qonum-qonşuya duz ver-

məzlər. Gecələr duz ortada qalsa şeytan evin
ruzisini oğurlayar”.

- “Duz yerə töküləndə dava olar, gərək üs-
tünə qənd qoyasan”.

- “Duz göz dəymənin, nəzərin, cadu-pitinin,
tilsimin qənimidir. Şər qarışandan sonra üzərlik
yandırmazlar, ocağa duz atarlar ki, xata- bala
sovuşsun”.

Evlərdə daş duz bəzək əşyası kimi saxla-
nılmaqla bərabər həm də evdəki mənfi enerjini
dəf etmək xüsusiyyətinə malik olduğu söylənilir.    

Ümumiyyətlə, duz mövzusu xüsusilə şifahi
ədəbiyyatda, folklorda həmişə özünəməxsus
yer tutmuşdur. Şifahi ədəbiyyatdakı duzla
bağlı ifadələr çox ibrətamiz məqamlarda işlənir
və bunlar yaranma tarixinə görə çox qədim
dövrlərə gedib çıxır. 

Naxçıvan özünün nadir duz mağarası ilə
məşhurdur. Naxçıvan diyarı tarixi, mədəniyyəti,
yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə həmişə diqqəti
cəlb etmişdir. Dünyanın ən qədim mədənlə-
rindən olan Duzdağ yataqlarından çıxarilan
duz həmişə süfrələrimizin  qiymətli sərvəti
hesab olunmuşdur. İnsanlar qədim zamanlardan
duzdan istifadə etmişlər. Duz uzunömürlüyün,
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bəzi xəstəliklərin müalicəsinin amili kimi qiy-
mətləndirilir. Naxçıvan duzu daha qiymətli
ərzaq məhsuludur. Çünki, başqa duzlardan
fərqli olaraq Naxçıvan duzu hipertoniya xəs-
təliyi əmələ gətirmir. Yeraltı sərvətimiz olan
Naxçıvan duzu müstəqillik illərindən sonra
daha da inkişaf etməyə başladı və  xalqımız
bu yeraltı sərvətin əsl sahibinə çevrildi. “
Naxçıvan Duz İstehsalı” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin yaradılması sayəsində respub-
likamızda duz istehsalı yeni mərhələyə qədəm
qoydu. Bu gün Naxçıvanda 4 duz emalı sahəsi
mükəmməl şəkildə fəaliyyət göstər. Bu mə-
dənlər yeni texnoloji avadanlıqlarla təmin
olunmuşdur. Təqdirəlayiq haldır ki, “ Naxçıvan
Duz İstehsalı” Məhdud Məsuluyyətli Cəmiy-
yətində 18 çeşiddə duz istehsal olunur. Gündəlik
olaraq 20-25 tondan çox üyüdülmüş duz, 40-
45 tondan çox isə daşduz istehsal olunur. İs-
tehsal olunan duz insanların gündəlik tələba-
tında əvəzolunmaz nemət sayılır. Çünki istər
məişətdə, istər kənd təsərrüfatında, istərsə də
kimya sənayesındə müxtəlif məqsədlər üçün
duzdan istifadə olunur. Eyni zamanda duz
canlıların həyatı üçün vacib olan komponen-
tlərdən biridir. 

Təbii ehtiyatları 90 milyon ton təşkil edən
Duzdağ  Azərbaycanın qədim diyarı Naxçıvanın
rəmzlərindən biridir. Bu dağ olkəmizdə təkcə
saf və təmiz duzu ilə deyil, həm də şəfaverici
xüsusiyyətlərinə görə tanınmışdır. Astma xəs-
təliyinin müalicəsi üçün istifadə edilən mağara
hazırda müasir sağlamlıq mərkəzinə çevril-
mişdir. Dağın altına döğru 300 metr uzanan
və divarları duz qayaları ilə örtülü “ Duzdağ”
Fizioterapiya Mərkəzinin dünyada tayı- bərabəri
yoxdur. Buraya gələn xəstələr təxminən bir
həftə gecələri duz mağarasında keşirdikdən
sonra yenidən sağlamlıqlarına qovuşurlar. So-
vetlər dövründə SSRİ – ni idarə edənlərin ək-
səriyyəti bu mağarada şəfa tapmışlar.

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi  1979 – cu
ildən 50 çarpayılıq xəstəxana kimi fəaliyyətə
başlamışdır. Yer altındakı müalicə mərkəzi
girişdən 300 metr məsafədə, 10 metr dərinlikdə
yerləşir. Yeraltı hissənin işıqlandırma sistemi
yüksək səviyyədə qurulmuşdur. Yer altındakı
duz dağının qalınlığı 8,2 metrdir. Havanın
temperaturu 18-20 dərəcə, nisbi rütubət isə

24-50 faiz arasında dəyişir. Duz layları ara-
sındakı havanın 20 faizini oksigen qazı təşkil
edir ki, bu da ağciyər xəstəliklərindən əziyyət
çəkən insanlar üçün ən gözəl dərmandır.

Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına
görə, dünyada 15 milyon nəfərə yaxın insan
bronxial astmalı xəstədir. Bronxial astmanın
və bir çox xəstəliklərin müalicəsində duz
şaxtası şəraitində aparılan müalicə səmərəlidir.
Zəngin duz minerallarının yaratdığı hava bir
çox xroniki xəstəliklərin və bronxial astmanın
müalicəsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Duz şaxtalarında Na+ və Cl- ionlarının çoxluğu
əhəmiyyət daşıyır. Duzun tərkibində olan kim-
yəvi elementlər və zəngin minerallar orqanizmə
müalicəvi təsir göstərir. Müalicəni ilin istənilən
fəslində almaq mümkündür. Uşaqlar 12-15,
böyüklər isə 14-18 gün yer altında yaşamaqla
müalicə almış olurlar.  Daha doğrusu böyüklər
üçün 20-24 seans, uşaqlar üçün isə 14-18
seans nəzərdə tutulur. Yəni, xəstələr nəzərdə
tutulan müddətdə yeraltı şöbədə olurlar. Müalicə
başa çatdıqdan sonra uşaqlarda 80-85 %, bö-
yüklərdə 65-70 % və daha çox yaxşılaşma
müşahidə olunur. 

Fizioterapiya xəstəxanası öz müalicəvi əhə-
miyyətinə görə bir sıra üstünlüklərə malikdir.
Burada temperatur sabitdir, nisbi rütubət aşa-
ğıdır, havada zərərli qazlar yoxdur. Digər tə-
rəfdən Naxçıvanda havanın təmiz, iqlimin
quru, günəşli olması xəstəxanada rütubətin
səviyyəsini normal saxlayır. Ona görə də xəs-
tələr qısa müddətdə sağalırlar. 2006- cı ildə
xəstəxana müasir avadanlıqlarla təmin olun-
muşdur. Şöbənin giriş yolu 300 metr uzunlu-
ğunda genişləndirilmiş, işıqlanma sistemi qay-
daya salınmışdır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin göstərişlərinə əsasən
mərkəzdə yenidən abadlıq işləri aparılmışdır.
Burada il ərzində 1700 – dən çox xəstə qəbul
edilir. Xəstələr şaxtaya getməklə bərabər, bəzi
dərman preparatları, müalicəvi  masajlar və s.
alırlar. Şagirdlərə verilən bu cür əlavə məlu-
matlar dərsin səmərəliliyini artırmaqla, şa-
girdlərin geniş dünyagörüşə malik olmalarına
səbəb olar.

12 sentyabr 2017- ci il tarixdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbov “Naxçıvan Duz Muzeyinin ya-
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radılması haqqında” Sərəncam imzalamışdır.
Sərəncamda deyilir: “ Bu ərazidə Eneolit döv-
ründən başlayaraq duz mədənçiliyinin əsası
qoyulmuşdur. Bu isə 5 min illik Naxçıvan
şəhər mədəniyyətinin formalaşmasına güclü
təsir göstərmişdir”.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
sinin Sədri cənab Vasif Talıbov Naxçıvan Duz
Muzeyinin açılışında isə demişdir: “ Naxçıvanın
tarixi Naxçıvan duzunun çıxarılma tarixi ilə
bağlıdır. Naxçıvan tarixini tədqiq etmək üçün
, ilk növbədə, Naxçıvan duzunun tarixini öy-
rənmək lazımdır. Çünki Naxçıvanın bir şəhər
kimi formalaşmasında Naxçıvan duzunun,
Duzdağın böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Nax-
çıvan şəhəri məhz duzun çıxarıldığı bu ərazi-
lərdə salınmışdır. Bu da o qənaətə gəlməyə
imkan verir ki, Naxçıvan şəhərinin formalaş-
ması 5-7 min il bundan əvvəl Naxçıvanda ilk
dəfə duzun çıxarılması ilə başlanmışdır”.

Bu muzey öz əhəmiyyətinə görə muzeylər
arasında çox mühüm yer tutur. Naxçıvan Duz
Muzeyinin yaradılması xalqımızın tarixinə,
dəyərlərinə göstərilən diqqət və qaygının bariz
numunəsidir.

Beləliklə, tədris prosesində  şagirdlərə
xörək duzunun fiziki və kinyəvi xassələri,
tətbiqi, əhəmiyyəti bu qaydada çatdırılarsa,
onlar qiymətli sərvətimiz hesab olunan duz

haqqında geniş məlumata malik olarlar. Ümu-
miyyətlə, fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə
istifadə tədrisin səviyyəsini yüksəldir, şagird-
lərin təfəkkürünü inkişaf etdirir, dünyagörüşünü
genişləndirir. Buna görə də təhsilə ayrı-ayrı
fənlərin öyrədilməsi kimi deyil, XXI əsrin
tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf etdiril-
məsi prosesi kimi baxılmalı, şagirdlər həyat
boyu öyrənməyə hazırlanmalıdır.
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Annotasiya. Məqalə ingilis dilində tərkibində “off” sözönülü frazeoloji feillərin
fəal təlim metodları ilə tədrisi məsələrindən bəhs edir. Eyni zamanda məqalədə
frazeoloji feillərin izahı, təsirli və ya təsirsiz, ayrılan və ya ayrılmayan olması,
cümlə daxilində işlənmə məqamları da öz əksini tapmışdır. Qeyd olunmuşdur
ki, bu feillər ingilis dilində çox yayılmağına və geniş işlənməsinə baxmayaraq,
bu dili ikinci dil kimi öyrənən tələbələr akademik yazılarında, xüsusən ingilis
dilinin tətbiqi zamanı istifadə etməkdən çəkinirlər. Frazal fellərin semantik və
sintaktik quruluşlarda istifadəsinin mürəkkəbliyi səbəbindən şagirdlər yazılarında
onların əvəzinə sinonimi kimi qəbul edilən tək və çox işlənən feillər seçməyə
meyillidirlər.  Bundan başqa, frazal feillərin idiomatik və qeyri-idiomatik ola
bilməsi də qeyd olunur. Sonda işlənmə və öyrənmə baxımından çətin qavranılan
bu növ feillərin dərslərdə tətbiq olunan metodikası, o cümlədən, tələbələrin
qarşısında yaranmış belə problemlərin aradan qaldırılması və həlli üsulları da
məqalədə göstərilmişdir. 

Teaching phraseological verbs with the word
"off" in English by means of active learning
methods
Abstract. The article deals with the issues of teaching active phraseological
verbs with the word "off" in English. At the same time, the article reflects the
explanation of phraseological verbs, whether they are effective or ineffective,
separable or inseparable, and the points of development within the sentence. It
was noted that despite the fact that these verbs are very common and widely
used in English, students learning this language as a second language are
reluctant to use it in their academic writings, especially when using English.
Due to the complexity of the use of phrasal verbs in semantic and syntactic
structures, students tend to choose single and frequently used verbs that are
considered synonymous in their writing. It is also noted that phrasal verbs can
be idiomatic and non-idiomatic. In the end, the article shows the methodology
used in the lessons of such verbs, which are difficult to understand in terms of
development and learning, as well as methods of overcoming and solving such
problems in front of students.

Обучение фразеологическим глаголам со словом
"off" на английском языке с помощью активных
методов обучения
Aннотация. Фразовые глаголы очень важны в синтаксисе и фонологии. В
статье рассматривается обучение английским фразеологическим глаголам
со словом "off" с помощью активных методов обучения, их перевод, сино-
нимы, шаблоны предложений и их правильное использование в качестве
переходных или непереходных глаголов. В то же время в статье отражено
объяснение фразеологических глаголов, независимо от того, являются ли
они переходными или непереходными, отделимыми или неотделимыми, а
также точки языкового развития в предложении. Было отмечено, что, не-
смотря на то, что эти глаголы очень распространены и широко используются
в английском языке, студенты, изучающие этот язык в качестве второго
языка, неохотно используют его в академическом письме, особенно в при-
кладной лингвистике английского языка. Это связано с тем, что из-за
сложности использования фразовых глаголов в семантических и синтак-
сических структурах студенты склонны выбирать простые и часто ис-
пользуемые глаголы вместо синонимов в своем письме. Более того,
фразовые глаголы могут быть как идиоматическими, так и неидиоматиче-
скими. Наконец, как уже упоминалось выше, в статье показана методика,
используемая на уроках таких глаголов, которые трудно понять с точки
зрения развития и обучения, а также метод преодоления и решения
подобных проблем перед учащимися.
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Nitqin dəqiqliyi və ifadəliliyi sözlərin, ifa-
dələrin qanunauyğun şəkildə işlədilməsindən
asılıdır. Biz nitqimizi müəyyən qrammatik
qaydalar əsasında qururuq. Sözlər kimi, bü-
tövlükdə bir məna ifadə edən sabit birləşmələr
də dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsində
böyük rol oynayır. Bir çox hallarda müəyyən
mənanı bildirmək məqsədi ilə tək bir sözdən
yox, vəhdət təşkil etmiş sözlər qrupundan da
istifadə olunur.

Dildə olan bütün sabit söz birləşmələrinin,
bölünməz ifadə və ibarələrin məcmusuna fra-
zeologiya deyilir. Frazeologiya mənşəcə yunan
sözü olub, phrases-ifadə, logos-nəzəriyyə, elm
sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.
Frazeologiya sabit söz birləşmələrinin qanu-
nauyğun inkişafını, mənşəyini və yaranmasını,
xüsusiyyətlərini, forma və məzmun zənginliyini,
işlədilmə imkanını, semantik və qrammatik
strukturunu, söz və sərbəst birləşmələrlə əla-
qəsini və s. tədqiq edir.

“Frazeologiya” terminini dilçilik aspektində
ilk dəfə Şarl Balli işlətmişdir. O, söz birləş-
mələrinin iki tipini qeyd edərək yazır ki, bir-
ləşmələrin birisi sözlərin sabit olmayan bir-
ləşməsidir, bunlar daimi olmur, nitq prossesində
yaranır və ona görə də nitq vahidlərini təmsil
edir. Birləşmələrin bəzisi frazeoloji tərkiblər
yaradır. Bunlar dil sisteminə onun vahidləri
kimi daxil olur. 

Son illərdə frazeologiyanın inkişafı tam
yeni istiqamət almışdır. Rus dilçiləri frazeo-
logiyaya aid tədqiqat sahəsində böyük işlər
görmüşlər. A.İ.Smirnitski öz dərsliyində fra-
zeoloji vahidi məzmun, quruluş və formasına
görə sözlə müqayisə edərək, onların oxşar və
fərqli cəhətlərini göstərir. A.İ.Smirnitski öz
dərsliyində frazeoloji vahidlərin struktur tip-
lərini, komponentləri arasındakı fərqli cəhətləri,
frazeoloji vahidlərin müxtəlif funksiyalarda
işlənən tiplərini müəyyənləşdirməyə xüsusi
fikir verir. Müəllif bu qəbildən olan sabit söz
birləşmələri struktur cəhətdən “birzirvəli” ,
yəni tam mənalı sözlə bir köməkçi sözün bir-
ləşməsindən əmələ gələnlər, “ikizirvəli” , yəni
iki tam mənalı sözlə bir köməkçi sözün bir-
ləşməsindən düzələnlər, “çoxzirvəli”, yəni iki-
dən çox tam mənalı sözün bir köməkçi sözlə
birləşməsindən yarananlar olmaq üzrə qrup-

laşdırır. 
A.İ.Smirnitski “birzirvəli” sabit söz bir-

ləşmələri sırasına “give up” , “make out” ,
“ring up” və başqa bunun kimi felləri aid et-
mişdir. İkinci qrupa idiomlar aiddir. Məsələn:
“take chair”

Bundan başqa, o, ingilis dilinin frazeoloji
vahidlərini üslubi cəhətdən də nəzərdən keçi-
rərək, onları iki qrupa ayırır:

1) Üslubi cəhətdən neytral olub məcaziliyini
itirən sabit söz birləşmələri. Bu birləşmələrin
sırasına to fall in love “sevmək”, to get up
“yataqdan qalxmaq” kimi sabit söz birləşmə-
lərini aid etmək olar.

2) Xüsusi idiomlar. Bu birləşmələrə isə to
take chair “iclası açmaq” frazeoloji birləşməsini
misal göstərmək olar.

Frazeoloji feillər (Phrasal verbs) əsas mənalı
feilə əlavə edilən hissəciyin (particle) köməyilə
yaranır. Particle dedikdə, feilin üzərinə zərf
(məsələn: go + away), sözönü (məsələn: bring
+ up) və ya bir sözönü və bir zərfin birləşməsi
(məsələn: run out of something) nəticəsində
yaranır. İlk baxışdan belə tərkiblərin tərcüməsi
anlaşılmır, çünki əsas feil sözönü və ya zərf
ilə birləşib yeni tərkibi feil yaratdığı üçün
məna dəyişilir. Qısası, feillərə tamamilə fərqli
məna verən ifadələrdir. Gün ərzində danışıqda
geniş istifadə olunur, bu da belə növ feillərin
öyrənməsini zəruri edən səbəblərdəndir. Be-
ləliklə, frazeoloji feil birləşmələrini öyrənməklə
ingilis dilində şifahi danışıqlar dünyasının
qapısı üzünüzə açılır. Nümunələrə diqqət ye-
tirək: 

to wear out – bir şeyi tükənənə qədər
istifadə etmək, köhnəltmək, yararsız hala sal-
maq

to turn over – təhvil vermək, polisə təslim
etmək

to bring forward – irəli sürmək 
to run down – maşın ilə kimisə vurmaq
to stand by – çətin vəziyyətdə olan birinin

yanında olmaq, onu dəstəkləmək
Yuxarıda verilmiş nümunədəki feillərə diq-

qətlə nəzər salaq. Tərkibi feillərin hər biri
əsas mənadan tamamilə fərqlənir. To wear –
geyinmək, to turn – dönmək, çevrilmək, to
bring – gətirmək, to run – qaçmaq, to stand –
dayanmaq kimi nümunədə verilmiş feillərin

Aygün Əsgərova
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əsas mənalarına diqqət yetirərək müqayisə et-
mək kifayətdir ki, tərcümə və mənalar aydın
hiss edilsin. Frazeoloji feillərin işləndiyi bir
neçə cümləyə nəzər salaq:

• She picks up her kids from school every
day (O, hər gün uşaqlarını məktəbdən götürür).

• Let’s go over the details one more time
(Gəlin, təfərrütlarını bir daha gözdən keçirək)

Bəzi frazeoloji feillər cümlə daxilində ayrıla
bilir. Pick up feili ayrıla bilən olduğu üçün
cümlə daxilində pick + tamamlıq + up şəklində
işlənə bilir. Verilən qaydaya uyğun olaraq,
yuxarıda yazdığım cümləni təkrar yazıram:

• She picks her kids up from school every day.
Frazeoloji feilin hər iki formada işlədilməsi

qrammatik baxımdan düzgündür. “Her kids”
tamamlıq  və” pick up” parçalana bilən feil
olduğunu görə, picks her kids up və ya  picks
up her kids – hər ikisi işlənmə baxımından
düzgündür. 

Cümlə daxilində işlədilən frazeoloji feillərin
yuxarıda qeyd etdiyim kimi bəzi hallarda par-
çalana bilir və bu zaman feildən sonra ta-
mamlığın işlədilməsi mütləqdir. Dil öyrənənlər
bu qaydanı tətbiq edərkən feilin təsirli və ya
təsirsiz olmasına (Intransitive and Transitive
verbs) diqqət etməlidir. Təsirli feillər vasitəsiz
obyekt tələb edir, lakin təsirsiz feillərdə
vasitəsiz tamamlığa ehtiyac duyulmur. Əsas
feillərlə yanaşı frazeoloji feillər də obyektə
olan münasibətinə görə təsirli və təsirsiz olur.
Bu baxımdan əsas feillərə aid verilmiş nümu-
nələrə diqqət edək:

I bring (a book) – təsirli feil
She doesn’t take (anything) from the table

– təsirli feil
We laughed at him – təsirsiz feil
They didn’t know right away– təsirsiz feil

Analoji qayda frazeoloji feillərə də tətbiq
olunur. Məsələn to grow up  yəni “böyümək”
feilinə baxaq. Təsirsiz feil olduğu üçün özündən
sonra vasitəsiz tamamlıq tələb etmir, bir sözlə
“onu böyümək” demək olmaz. 

I grew up in this city – Mən bu şəhərdə
böyüdüm.

“Axtarmaq” mənasını verən “to look for”
frazeoloji feili təsirli feil hesab olunur.

I am looking for my keys – Mən açarlarımı
axtarıram.

We didn’t go to the meeting. The boss
called off the meeting.

We didn’t go to the meeting. The boss
called the meeting off.

Yuxarıdakı cümlədə isimlə ifadə olunmuş
tamamlığı obyekt əvəzliyi ilə əvəz etmək olar. 

The boss called off it. və ya 
The boss called it off.
İngilis dilində müxtəlif mənalar ifadə edən

off nitq hissəsi kimi isim, sifət, zərf, feil və
sözönü ola bilir. Azərbayan dilinə aid olduğu
nitq hissəsinə uyğun olaraq müxtəlif mənalarda
tərcümə olunur. Zərf kimi məsafədən, uzaqdan,
sifət kimi qapalı, çürümüş, xarab olmuş, tur-
şumuş, isim kimi yarış, səyahət və ya təcrübə,
başlanğıc, sözönü kimi xaricində, kənarında
və feil kimi öldürmək, qətlə yetirmək məna-
larında işlənən off eyni zamanda əsas feillərlə
birləşərək frazeolojo feillər də yarada bilir.
Aşağıdakı cədvəldə tərkibində off olan bir
neçə frazeoloji feil nümunəsi tərcüməsi, sinonim
qarşılığı ilə və cümlədə işlədərək göstərilib.
Bunlarla yanaşı, təsirli frazeoloji feillərin ta-
mamlıqla işlənərkən ayrıla bilən və ayrıla bil-
məyən olduğu da cədvəldə qeyd edilib.

Uzun zamandır ki, dünya ölkələrində ingilis

Frazeoloji feillər Tərcümələri Sinonimləri Cümlədə işlənməsi

to blow off 
(separable)

partlamaq, yoxa
çıxartmaq (güclü
şəkildə)

ignore; 
neglect

The bomb blew the roof
off the house.

to break off 
(separable) dayandırmaq to end

Talks have broken off be-
tween the union and man-
agement.

to bring off
(separable)

uğur qazanmaq
to succeed in some-
thing difficult

The new management
brought off an amazing
recovery in the com-
pany’s fortunes.
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to call off (separable) təxirə salmaq to cancel Mary decided to call off
her wedding.

to clean off (separa-
ble)

təmizləmək, silmək to wipe Please clean the table off
and put the dishes in the
kitchen

to clear off (intransi-
tive)

aradan çıxmaq to go away; to
leave; to depart

The shop decided to clear
off all the old stock in the
storehouse.

to come off (intransi-
tive)

meydana çıxmaq,
görünmək

to appear George doesn't come off
as being very intelligent.

to cry off
(intransitive)

təxirə salmaq to postpone Stop all printing—the boss
has called off this project!

to cut off (separable) ayırmaq to disconnect Their electricity was cut
off when they didn’t pay
the bill.

to doze off (intransi-
tive)

yuxulamaq, yuxuya
qalmaq

to fall asleep You know you're a boring
speaker when your entire
audience dozes off.

to drop off (separable) endirmək, maşınla
yola salmaq

to deliver, to
unload

If you're going to the
store, could you drop me
off at Mary's house on the
way?

to fall off
(intransitive)

azalmaq, düşmək if the amount,
level, or value
of something
falls off, it gets
smaller

Sales always fall off in the
winter months.

to fight off (separable) mübarizə aparmaq to keep some-
thing or some-
one away

I'm trying to fight off a
cold.

to finish off 
(transitive)

bitirmək same as finish I want to finish off this
essay before I go to bed.

to get off (inseparable) yola çıxmaq to leave the
place where you
work at the end
of the day

We get off early on Fri-
days.

to give off
(transitive)

çıxarmaq to produce
something such
as heat, light, or
a smell

When they die, plants give
off gases such as carbon
dioxide and methane.

to go off
(intransitive)

çıxmaq to leave a place, 
especially for a
particular purpose

Dave’s gone off to the
south of France for the
summer.

to head off
(separable)

dayandımaq, saxla-
maq

stop someone or
force them to
change direction

The sheriff and his men
headed the bandits off at
the pass.

Aygün Əsgərova
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to hold off (separable) gözlətmək,
gecikdirmək

to delay, to restrainHold off the decision one
more day so I can answer
your question.

to keep off
(separable)

uzaq durmaq, əlini
çəkmək

to not touch some-
thing, or to prevent
something from
touching something

Keep your hands off!

to lay off
(separable)

işdən çıxarılmaq to end someone’s em-
ployment, especially
temporarily, because
there is not enough
work for them

They’ve had to cut back
production and lay off
workers.

to let off
(separable)

cəzasız qoymaq not punish The judge let him off with
a fine rather than a prison
sentence since it was his
first offence.

to live off (transitive
verb)

pulu ilə yaşamaq leech He invested the money and
lived off the interest.

to lop off (separable) kəsib atmaq, azaltmaq remove by cutting;
chop off; crop; to
reduce something

The Bank of England has
lopped another quarter per
cent off interest rates.

to make off (with)
(transitive)

götürüb qaçmaq;
oğurlayıb qaçmaq

pilfer; purloin; to
kidnap

They made off with our
television and our stereo.

to nod off (intransitive)istəmədən yatmaq go to sleep; get to
sleep

He was nodding off to
sleep in an armchair. 

to palm off saxta yolla, aldadaraq
isbat etmək, inandır-
maq

foist I palmed the unwelcome
visitor off on Dipak

to pass off (transitive) baş vermək, maskalan-
maq, 

take place, happen,
occur

The event passed off with-
out any major incidents.

to pay off (separable) borcunun hamısını
ödəmək

settle your debt She saved money every
month and finally managed
to pay off her student loan.

to play off final oyunu oynamaq feign, simulate,
dissemble

The top teams will play off
seven games against each
other

to pull off (separable) öhdəsindən gəlmək Manage to do
something difficult
or tricky

No-one thought that she
would be able to do it, but
she pulled it off in the end.

to put off (separable) təxirə salmaq to postpone They put off the decision
for another month.
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to rip off (separable) dələduzluq etmək to steal; to de-
fraud 

I can't believe he ripped my
idea off like that!

to run off (separable) surətini çıxarmaq,
qeyri-rəsmi biri ilə
yaşamaq

To make photo-
copies; When a mar-
ried person abandons
their husband or wife
and stays together
with a new lover.

Can you run off 200 copies
of this report?

to see off (separable) yola salmaq, ötürmək to bid someone
goodbye; to
farewell

He went to see off his
brother at the station.

to set off (intransitive) yola çıxmaq to depart; to em-
bark on; to hit the
road

We set off early the next
morning.

to shave off (separable) azaltmaq, kəsmək,
doğramaq, qırxmaq

to reduce, to chop
off, to crop, to
clip, to cut back,
to cut down, to 

She shaved off some slices
of the cheese for the salad.

to show off (separable) özünü süni aparmaq to boast, to brag Young musicians will get
the chance to show off their
musical skills.

to shrug off silkələmək stop the energy
flow, turn off

The light is too bright.
Could you switch it off?

to shut off (separable) bağlamaq, kəsmək close; stop; shut He turned into a driveway
and shut off the truck.

to start off with (insep-
arable)

səyahətə başlamaq to be off; to com-
mence; start; to
leave

The performance 
started off badly.

to stop off fasilə vermək, dayan-
maq

to go or stay some-
where briefly while
traveling to another
place I'll stop off (at
the store) to pick up
some milk; to pause;
to stay; remain

She is stopping off in
Miami to visit a friend

to switch off (separa-
ble)

söndürmək turn out, break
the connection,
stop, cut off the
current;  discon-
nect

He switched the TV off

to take off (separable) paltarını çıxartmaq shed; pull off;
peel off

It was so hot that I had to
take off my shirt.

to tear off sıyırmaq, cırmaq,
qoparmaq

remove with
force; come off;
peel off

Tear off 4 pieces of foil,
about 12 x 6 inches each.

to tell off (separable) başına qaxmaq to scold, to repri-
mand

The teacher told me off for
talking again today.
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dilini öyrənilməsinə geniş yer verilir. Bizim
ölkəmizdə də həmçinin bu dilin öyrənilməsinə
böyük diqqət yetirilir. Hər hansı bir dilin, o
cümlədən, ingilis dilinin mükəmməl formada
öyrənmək üçün onun frazeologizmlərini bilmək
mütləqdir. İngilis dilini öyrənən şəxslər üçün
onun frazeologiya sahəsi böyük çətinlik törədir.
Onlar əsasən bu dilin frazeologizmlərinin tər-
cüməsi zamanı böyük çətinliklərlə üzləşirlər.
Frazeologizmləri əksər hallarda başqa bir dildə
olduğu kimi tərcümə etmək olmur və çox
zaman mənasız, gülünc alınır. Bəzi tədqiqatçılar,
o cümlədən S.İ. Abakumov, A. A.Reformadski,
L.A.Bulaxovski, E.İ.Levintova, Y.M.Volf,
M.Ruzikulova, A.Arnold, S.İ.Ojeqov və baş-
qaları frazeologizmlərin bir dildən başqa bir
dilə hərfən tərcüməsinin mümkün olmamasını
qeyd edir və bunun səbəbini həmin dillərin
milli səciyyəsi ilə əlaqələndirmirlər. Bəzi
dilçilər isə bu əlaməti frazeoloji vahidlərin
dilin milli xüsusiyyətini əks etdirməsi ilə izah
edir. 

Azərbaycan dilçiliyində də bu məsələ müx-
təlif şəkildə şərh edilmişdir. Onlar frazeolo-
gizmlərin başqa dillərə eynilə tərcümə olunma
bilməməsini qeyd edir. 

İngilis dili frazeologizmlərinin tərcüməsi
prossesində nəinki təcrübəsiz tərcüməçilər,
həmçinin təcrübəli tərcüməçilər də çətinliklərlə
üzləşirlər. Onlar çox zaman bu frazeologizm-
lərin yalnış tərcüməsini verirlər. 

Tədqiqatçılar frazeologizmlərin tərcümə
problemlərini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif
fikirlər irəli sürmüşlər və müxtəlif tərcümə
metodları təqdim etmişlər. Feillərin zərf və
ya sözönülər ilə birləşməsindən yaranan frazal
feillərin  öyrənilməsi öyrənənlər üçün ingilis
dilinin ən çətin qavranılan hissələrindən biridir.
Şagirdlər həm feil, həm də sözönü ilə tanış
ola bildikləri üçün bu mövzu onlara əvvəlcə
aldadıcı dərəcədə asan görünə bilər, lakin bir-
ləşmənin mənasını başa düşmədiklərini görə
bilərlər, çünki bu iki sözün mənası ilə fərqli
olduqda bir-birindən asılı olmayaraq istifadə
olunur.

Frazal feillərin sinonim və ya antonimləri
əsas feilər olur. Cümlə daxilində sinonimləri
deyil, frazal feilləri işlətmək daha məqsədəy-
ğundur. Beilə feillərin düzgün istifadəsi İngilis
dil bacarıqlarının mükəmməl və səlis olduğunu
göstərir. Müəllimlərin şagirdlərə, o cümlədən,
ali məktəb səviyyəsində tələbələrə mövzunu
daha yaxşı mənimsətmək üçün aşağıdakı me-
todlardan istifadəsi daha məqsədəuyğundur:

a. Frazal feillər tək məna vahidi kimi öy-
rədilsin.

b. Tək-tək söz şəklində deyil, cümlə daxi-
lində işlədilməsi, düzgün istifadə qaydaları
ilə birlikdə öyrədilsin. 

c. Mövzuya görə qruplaşdırılaraq tədris
olunsun.

d. Şəkillər üzərində iş aparmaqla, hekayələr

to tip off sirr vermək, xəbərdar-
lıq etmək

alert; notify; in-
form

The robber was caught
when someone tipped off
the police.

to turn off (separable) mədə bulandırmaq,
diksindirmək

stop the energy
flow, switch off

It was a disgusting movie.
It really turned me off.

to wear off Yavaş-yavaş azalmaq fade away Most of my make-up wore
off before I got to the party.

to wipe off silmək erase; rub out; ef-
face; score out

She wiped off the oil from
the counter.

to write off (separable) bir kənara qoymaq to put aside He thought the teacherhas
had written him off.
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oxumaqla, müxtəlif formalarda çalışmalarda
tətbiq etməklə daha yaxşı mənimsənilə bilər.

e. Ayrıla bilən frazal feilləri kontekst daxi-
lində müəyyənləşdirmək bəzən çətin ola bilər.
Tələbə ingilis dilində hər hansı bir kitab, qəzet
və ya mətn oxuyarkən frazal feilləri müəy-
yənləşdirmək və altından xətt çəkmək vərdişinə
sahib olmalıdır.

f. Öyrənmə müddətində tələbə yaxşı olar
ki, gördüyü cümlələri tərcümə ilə birlikdə
xüsusi bir dəftərə yazsın.

g. Mənanı axtarmaq üçün tələbənin İngilis-
İngilis yəni, ingilis dilinin izahlı lüğətindən is-
tifadə etməsi daha məqsədəuyğundur. Eyni za-
manda dil öyrənənlər qarşılaşdığı frazal feilləri
ingilis dilində izahı ilə bərabər xüsusi ayrılmış
dəftərə qeyd etsə, vaxtaşırı təkrarlasa qısa müd-
dətdə müəyyən səviyyədə öyrənə bilər.

h. Öyrəndiyi hər bir frazal feili tələbə fərqli
bir kontekstdə istifadə edərək öz cümləsini
yazmağa çalışmalıdır.

i. Cümlələrin düzgün olub olmadığını yox-
lamaq üçün bir İngilis dili müəlliminə və ya
dostuna müraciət edilməlidir.

j. Gündəlik və ya həftəlik hədəf müəyyən-
ləşməlidir, məsələn, hər gün yuxarıda sadala-
dığım üsullarla iki və ya üç frazal feil öyrənmək
olar. Üstəlik, bu metodla tələbə tək – tək feil
deyil, onları cümlə daxilində müxtəlif  məna-
larda istifadə edərək öyrənir. 

"Mətn/ kontekst metodu" nun tərəfdarı olan
Andrzej Cirocki (Cirocki, 2003, Cirocki ‘Phra-
sal Verbs My Means Building Text Means’
məqaləsi), frazal felləri öyrətmək üçün faydalı
bir təklif irəli sürüb. Alimin fikrincə, əgər tə-

ləbələrimizə bir neçə frazal feil öyrətməyi hə-
dəfləyiriksə, onları ayrıca lüğət kimi deyil,
bir çox fərqli mətnlər daxilində, müxtəlif cüm-
lələr şəklində təqdim etməliyik. Frazal feillər
yalnız orijinal olaraq lüğət kimi təqdim edildiyi
təqdirdə, tələbələr tərəfindən mətndə fərqlən-
dirilməsi və qavranılması çətin ola bilər. Bu
növ feillərin cümlələrdə təsirli və ya təsirsiz,
ayrılan və ya ayrılmayan olması, eyni zamanda
bir çox mənalara malik olmalarına görə A.Ci-
rocki onları düzgün qavramaq üçün mətnlərdən
oxuyaraq aydınlaşdırmağı və tədris olunmasını
fikrini irəli sürüb [2, s.114]

Məqsəd ingilis dili frazeologizmlərinin
azərbaycan dilinə tərcüməsi yollarını öyrən-
məkdən və tərcümə prossesində ortaya çıxan
problemləri aydınlaşdırmaqdan, aradan qal-
dırmaqdan ibarətdir. 
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Annotasiya. Məqalədə alman dilinin xarici dil kimi tədrisinin müasir
həyatımızda  əhəmiyyətindən bəhs edilir, eyni zamanda xarici dillərin
tədrisində meydana çıxan problemlər və çətinliklər də vurğulanır. Qeyd
edilir ki, hər hansı bir xarici dil bu dildə danışmaq və anlamaq üçün
imkan yaratmaq məqsədilə öyrədilir. Xarici dildə tələbələr ünsiyyət
qurmaqla yanaşı,  düzgün tələffüz etməyi, düzgün qrammatik qaydalara
əməl etməyi də bacarmalıdırlar. Tədris müddətində müəllimlər adətən
şagirdlərin səlis danışmağına və düzgün başa düşməsinə mane olan
müxtəlif problemləri müşahidə edir və bu çətinliklərin aradan qaldırılmasına
çalışırlar. Məqalədə müxtəlif xarakterli çətinliklərin mahiyyətini
araşdlrmaq, onları təsnifləşdirmək və aradan qaldırılması yollarını elmi-
metodiki cəhətdən işləşmək, tövsiyə və təkliflər vermək, bunları sistemli
şəkildə təqdim etmək məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

From the experience of methodological appro-
aches to difficulties encountered in the teaching
of foreign languages

Abstract. The article discusses the importance of teaching German as
a foreign language in our modern life, as well as the problems and diffi-
culties in teaching foreign languages. It is noted that any foreign
language is taught in order to create an opportunity to speak and
understand this language. In addition to communicating in a foreign
language, students must be able to pronounce correctly and follow the
correct grammar rules. During the teaching process, teachers usually
observe various problems that prevent students from speaking fluently
and understand correctly, and try to overcome these difficulties. The
article focuses on the study of the nature of various difficulties, their
scientific and methodological development of ways to classify and
overcome them, make recommendations and suggestions, and present
them systematically.

Из опыта методических подходов к трудно-
стям, возникающим при обучении иностран-
ным языкам

Aннотация. В статье говорится о значении преподавания немецкого
языка как иностранного в нашей современной жизни, а также под-
черкиваются проблемы и трудности, возникающие при обучении
иностранным языкам. Отмечается, что любой иностранный язык
преподается с целью дать возможность говорить и понимать на
этом языке. Студенты иностранного языка должны уметь не только
общаться, но и правильно произносить, соблюдать правильные
грамматические правила. В процессе обучения учителя обычно на-
блюдают различные проблемы, которые мешают учащимся свободно
говорить и правильно понимать, и пытаются устранить эти трудности.
В статье основное внимание уделено изучению сущности трудностей
различного характера, их классификации и научно-методическому
обоснованию путей их устранения, выработке рекомендаций и
предложений, их систематическому изложению.  
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Müasir dövrdə xarici dillərin, əsasən də
ingilis dilinin tədrisinə xüsusi diqqət göstə-
rilir və tədrisin müvəffəqiyyət gətirəcək bütün
yolları, metod va metodologiyası dərindən
araşdırılır. Müasir metodika elmi müəllim və
tələbələrə saysız-hesabsız metodlar təklif etsə
də, yenə də bu sahədə tez-tez qarşıya həlli
vacib olan problemlər çıxır. Təcrübəli və
işində çox yaxşı olan müəllimlər öz təcrübə
və biliklərini nəzəriyyələr üzərində yox, au-
ditoriya daxilindəki fəaliyyətləri əsasında qa-
zanıblar. Nəzəri cəhətdən çox savadlı olmaq
heç də çox yaxşı pedaqoq olmaq demək deyil.
Bildiyimiz kimi xarici dilin tədrisi qarşısında
belə bir sual durur: nəyi öyrətməli, həmin
materialı necə və nə üçün öyrətməli. Tədrisə
başlayan hər bir müəllim də bu suallara nə
dərəcədə cavab verdiyini müəyyən etməlidir.
Müasir dövrdə hər hansı bir xarici dilin tədri-
sində əsasən iki tələb nəzərdə tutulur: 

1) öz fikrini xarici dildə ifadə etmək; 
2) xarici dildə olan nitqi başa düşmək. 
Bu tələblərin irəli sürülməsi bir daha sübut

edir ki, xarici dillərin tədrisində əldə ediləcək
uğurlar əsəasən metodika ilə bağlıdır. Müəllimin
işindəki nailiyyətini yoxlamaq üçün faktlara
əsaslanmaq lazımdır və bu faktları aşkara çı-
xarmaq üçün çoxlu fərqli yollar mövcuddur.
Bunlara misal olaraq aşağıdakıları göstərmək
olar: 

1) dərslərin audio və ya video qeydlərini
aparmaq; 

2) tələbələrə sorğu vərəqəsi təqdim etmək; 
3) tələbələrlə müsahibə aparmaq; 
4) dərsi dinləmək üçün həmkarkarı və ya

onlardan heç olmazsa birini dəvət etmək. 
Mükəmməl bir dərs üçün ən vacib amillər-

dən biri müəllimin qarşıya qoyduğu məqsəddir
ki, müəllim dərsi onun əsasında təşkil edir.
Vilga Rivers tərəfindən yazılmış “Xarici dil
bacarıqlarının tədrisi” adlı kitabda deyilir ki,
öyrəncilər eyni bir materialın bir neçə təcrübəli
müəllim tərəfindən necə tədris olunduğunu
görməsi üçün dörd qrupa göndərilir və onlar
hər qrupda tamamilə fərqli bir dərslə qarşılaşır.
Dərslər başa çatdıqdan sonra müəllimlərin
hər biri bu dərs üçün qarşıya qoyduğu hədəfi
açıqlayır. Deməli, hədəflərin bir-birindən fərqli
olması dərs tiplərinin də müxtəlifliyi ilə

bağlıdır. 
Mən uzun müddətdir ki, alman dilini uni-

versitetdə tədris edirəm və bu illər boyunca
tələbələrin dil öyrənmə prosesində qarşılaş-
dıqları çətinliklərin səbəbini araşdırıb tapmağa
çalışıram. Tələbələr xarici dil tədrisinin dörd
əsas aspektinin (yazmaq, oxumaq, dinləyib
anlamaq və danışmaq) hər birində müəyyən
çətinliklərlə qarşılaşırlar və əlbəttə ki, təcrübəli
müəllim bu problemlərin aradan qaldırılması
üçün ən əsas yardımçıdır. Mən ümumi vəziyyət
haqqında yox, konkret olaraq Naxçıvan Dövlət
Universitetində bu dili tədris etdiyim qruplar-
dakı tələbələrin problemlərini nəzərə alaraq
bu məqaləni yazmaq istədim. Məncə bizim
tələbələr üçün əsas problem bizim ana dili-
mizdən fərqli bir quruluşa malik olan alman
dilinə tələbələrin tədricən və çətinliklə alış-
masıdır. Yazıda olan problemlərin aradan qalx-
ması çox çətin olmur. Bunun üçün müəllimlər
dərsdə və ev tapşırığında bir çox növdə yazı
işləri və çalışma formalarından istifadə edirlər.
Bu cür tapşırıqlar arasında ən çox təsadüf
edilən üsullara üzündən köçürmə, diqqətlə
oxuyub öz-özünə imla deyərək yazma, imla
yazma, verilən suallara cavab yazmaq, verilmiş
bir şəklin təsvirini yazılı şəkildə vermə daxildir. 

Oxu sahəsindəki çətinliklərin əsas səbəbi
bizim dilimizdən fərqli alman dilində sözlərin
hərf və səs tərkiblərinin fərqli olmasıdır. Bəzi
səslər üçün hərflərin əlifbada olmaması, hərf
birləşmələrinin fərqli səslər yaratması, bəzi
hallarda bir neçə hərfin tələffüz edilməməsi
də problem yaradır. Bu problemə ciddi ya-
naşmaq vacibdir, çünki tələbələr həm oxuyanda,
həm də danışanda sözləri tələffüz edirlər,
onlar sözləri oxuduqları kimi tələffüz edir.
Bu da o deməkdir ki, yanlış oxumaq səhvlərlə
dolu bir nitqə səbəb olur və bu da anlaşılmazlığa
və ya səhv anlayışa gətirib çıxarır. 

Təbii olaraq alman dilindəki çox sayda
mövcud olan oxu qaydaları kursun lap əvvəl-
lərində tələbələrə təqdim olunur, lakin hər za-
man bu qaydaları tətbiq etməklə də düzgün
oxumaq mümkün olmur. Bir çox dünya dillə-
rinin lügət tərkibi alman dilindən bəhrələndiyi
kimi, alman dili də başqa dillərin hesabına
zənginləşib və indi də zənginləşməyə davam
edir. Bu xarici dillərdən keçən sözlər çox vaxt
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öz mənşəyinə uyğun olan tələffüzlərini qoru-
yaraq alman dilindəki oxu qaydalarına tabe
olmurlar. Ona görə də tələffüzü çətin olan və
ya istisnalıq təşkil edən sözlərin tələffüzü tək-
rarlanma, dinləmə yolu ilə tələbələrə elə aşı-
lanmalıdır ki, onlar bu sözləri dərhal, düşün-
mədən oxuya bilsinlər. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, dilin bütün
sahələrində problemlər meydana çıxsa da, ən
ciddi çətinliklərə dinləyərək anlamaqda və tə-
ləbələrin öz fikirlərini ifadə etmələrində, yəni
danışıqda rast gəlirik. Dinləmə bacarığındakı
zəifliklər, şübhəsiz, onunla əlaqədardır ki, tə-
ləbələrin alman dilindəki sözləri yalnız dərs
zamanı öz müəllim və yoldaşlarından eşitmək
imkanı var. Ailədə, küçədə və s. ictimai
yerlərdə ana dilimiz işləndiyinə görə qulaqlar
yabançı sözlərə alışıq deyil. Əlbəttə ki, bu ça-
tışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün metodistlər
çox sayda üsullar, tapşırıq növləri irəli sürürlər.
Bu sahənin inkişafı üçün təkcə universitetdə
deyil, evdə də tələbələr müntəzəm olaraq qu-
laqcıqlar vasitəsilə həm dərs vəsaiti kimi ha-
zırlanmış, həm də başqa CD və digər səs yaz-
maları diqqətlə və məqsədli şəkildə dinləmə-
lidirlər. 

Xarici dil öyrənən tələbələrin dinləmə ba-
carığı bəzən də verilən materialla bağlı olur.
Belə ki, dinləmə üçün seçilmiş material na-
məlum söz və ifadələrlə, qrammatik qaydalarla,
tələffüzü oxşar olan sözlərlə yüklənmiş olduqda
onların anlaşılması da çox çətin olur. Ona
görə də tədrisin əvvəllərində tələbələrə əv-
vəlcədən tanış olan, müəyyən bir şəklin təsviri
və ya situasiya ilə bağlı olan materiallar təqdim
edilməlidir. Xarici dildəki materialın oxunuşu
sürətli olmamalıdır, hətta başlanğıcda bu sürət
normadan da aşağı olmalıdır, amma zaman
keçdikcə sürət də tədricən artırılır. Dinləmə
zamanı tələbələr müəllimin tələffüzünə  tem-
pinə, intonasiyasına alışıq olduqları və müəllimi,
öz qrup yoldaşları əyani şəkildə gördükləri
üçün anlamaq çox da çətin olmur. Lakin
texniki vasitələrlə hər hansı bir materiali din-
ləmək daha çox problem yaradır. Əyaniliyin
dinləmə zamanı rolu böyükdür, çünki göz qu-
lağa kömək edir. Bir şeyi də qeyd etmək istə-
yirəm ki, tələbələri lap əvvəldən elə alışdırmaq
lazımdır ki, birinci dinləmədən sonra onlar

materialın əksər hissəsini başa düşə bilsinlər,
ən çox iki dəfə dinlətmək olar. Aparılan təc-
rübələr göstərir ki, dinləmənin sayını çoxaltmaq
və eyni materialı dəfələrlə təkrarlamaq tələ-
bələrin daha yaxşı anlamasına səbəb olmur. 

Əsas  ünsiyyət vasitəsi olan dil əsasən da-
nışıq vasitəsilə anlaşılır, ona görə də xarici
dillərin tədrisində əsas məqsəd kimi tələbələrin
bu dildən praktik şəkildə istifadə etmək baca-
rığına yiyələnməsidir. Bizim tələbələr üçün
dil mühiti yarada bilməyimiz üçün universitetdə
bir çox işlər görülüb: kompüter otaqları,
elektron lövhələr tələbələrə həm tədris edilən
dildə olan materialları dinləməyə, filmlərə
baxmağa, həm də öz danışıqlarını qeyd edib
sonra dəfələrlə dinləməyə, öz səhvlərini aşkara
çıxarmağa şərait yaradır. Tələbələrin danışmaq
üçün əsas problemini mən iki faktla bağlayıram:  

1) Azərbaycan və alman dillərinin fərqli
quruluşa malik olması və bəzi lazımi sözlərin
tələffüzlərindəki çətinlik; 

2) Tələbələrin danışmaq istəyini və ehti-
yacını əmələ gətirən psixoloji şəraitin təşkili.
(Onlar kiməsə  nə isə haqqında məlumat ver-
mək, nəyi isə izah etmək, soruşmaq və sübut
etmək ehtiyacı hiss etməlidir ki, danışmağa
can atsınlar). 

İkinci fikri mən daha əsas çətinlik səbəbi
kimi qəbul edərdim, çünki adətən tələbələrdən
bir dialoq və ya kiçik bir hekayə qurub danış-
mağı xahiş edəndə, onlar uzun müddət sakitcə
düşünürlər və həmişə şikayətlənirlər ki, ağıl-
larına yaxşı bir fikir gəlmir. Müəllimlər onlara
mövzu və cavab tapmaqda kömək edərkən,
Azərbaycan dilində cümlə deyərkən tələbələr
çox asanlıqla tərcümələr aparır və dialoqlar
və situasiyalar qura bilirlər. Tələbələrdə nitq
qabiliyyətini inkişaf etdirmək, onu sürətli və
səlis etmək üçün müəllim səbrlə dinləməyi
və izah etməyi bacarmalıdır, ilkin mərhələlər
da səhvlər üçün tələbəni tez-tez dayandırmaq
onun nitqi üçün çox zərərlidir, çünki onda
tələbə danışmağa utanar, həm də söyləyəcəyi
fikirləri unudar. Səlis və sürətli nitq üçün
təkcə çoxlu söz ehtiyatına sahib olmaq, onları
düzgün tələffüz etmək edə bilmək vacib deyil,
tələbələr həm də tez-tez dil mühiti yarada
bilən bir şəraitdə iştirak etməli və ən əsası,
xarici dildə düşünməyi bacarmalıdır. Əks təq-
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dirdə Azərbaycan dilində fikirləşdiklərini son-
radan alman dilinə çevirərək söyləmək nitqdə
fasilə yaradır ki, bu halı da mükəmməl nitq
adlandırmaq olmaz. 

Dilin dörd əsas bacarıq və vərdişləri arasında
ən mühüm yeri danışıq tutur, çunki tələbələrin
həm qrammatik biliyi, tələffüz bacarığı və
söz ehtiyatı əlaqədar şəkildə təzahür edir, həm
də hər bir tələbənin intellektual səviyyəsi,
məntiqi təfəkkürü və ümumi dünyagörüşü
nitq vasitəsilə meydana çıxır. Tələbələrin düz-
gün nitqi üçün ilk növbədə onlara izah edil-
məlidir ki, onlar normal sürətlə danışarkən öz
nitqlərinin və ya sadəcə cümlələrinin üzərində
düşünərək qısa fasilələr edərək danışsınlar,
bu bir tərəfdən onlara düşünməyə, bir tərəfdən
də səhvlərini dərk edərək düzəltməyə imkan
verər. 

Biz danışarkən aramsız olaraq müraciət et-
diyimiz şəxsi xəyalımızda təsəvvür edirik və
onunla fikrimizi aydın və uğurlu şəkildə pay-
laşmağa çalışırıq. Bu məqsədə çatmaq üçün
interaktiv şərait yaratmağa çalışırıq. Jestlər,
göz təması, üz ifadələri və başqa hərəkətlər,
səsin tonu, ahəngi insanın öz fikrini daha
ətraflı ifadə etməsi üçün çox mühüm vasitələr
olduğundan və çalışmaq lazımdır ki, tələbələr
bu vasitələrdən bacarıqla istifadə etsinlər.
Nitqin inkişafı həm də onun müxtəlif növ
mətn formalarında işlədilməsilə bağlıdır, yəni
bir söhbətdə, müzakirədə iştirak etmək, telefona
cavab vermək, bir əhvalat nəql etmək, mağaza
və ya küçədə birinə müraciət etmək və s. hal-
larda işlədilən dil bacarıqları, cümlə quruluşları,
lüğət tərkibi, formal və ya qeyri-formal dil
səviyyələri tamamilə bir-birindən fərqlənir.
Tez-tez həmkarlar arasında nitqin inkişaf et-
dirilməsi üçün aparılan müzakirələrdə müəl-
limlər fərqli münasibətlər ifadə edirlər. Məsələn
: "Mənim tələbələrim öz qrup yoldaşlarının
qarşısında öz səhvləri və kəsik-kəsik nitqlərinə

görə utandıqlarından mən onları dərsdənkənar
hallarda xarici dildə danışdırmıram”. 

Bir başqası isə iddia edir ki, tələbələr
danışıq prosesində elə çox səs-küy salırlar ki,
qonşu otaqdakı müəllimlər belə şikayətlənir.
Lakin bir çox müəllim məsləhət görür ki, tə-
ləbələri bir-biri ilə söhbətə sövq etmək lazımdır,
bu vaxt onlar bir-birinin fikrinə elə maraq
göstərir ki, etdikləri səhvləri hiss etmədən da-
yanmadan danışmağa çalışırlar. 

Mən düşünürəm ki, bir halda ki, xarici dil
tədris edilir, onun tədrisinin əhəmiyyətini,
məqsədini dərk etmək və bu dili praktik şəkildə
ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edilmə səviy-
yəsində tələbələrə aşılamaq vacibdir.
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Annotasiya. Məqalədə ibtidai təhsil səviyyəsində “Statistika və
ehtimal” məzmun xətti və bu məzmun xətti üzrə təlim nəticələrindən
bəhs olunmuşdur. “Statistika və ehtimal” məzmun xəttinin I-IV
siniflərdə təlimi əsasən çalışmalar  vasitəsilə həyata keçirilir. Bu
səbəbdən  məqalədə “Statistika və ehtimal” məzmun xəttinə uyğun
məsələ və çalışmaların həllinin öyrədilməsi yolları araşdırılmış
və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. Ehtimal nəzəriyyəsi və
statistika üsullarına elm və texnikanın bütün sahələrində ehtiyac
duyulur. Bu baxımdan statistika və ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin
ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda təlimi  şagirdlərdə formalaş-
dırılan riyazi anlayışların məzmunca genişləndirilməsi və məntiqi
strukturlu təfəkkürün inkişaf etdirilməsi kimi məqsədlərə xidmət
göstərir.

On the content line "Statistics and Probability"
in primary school and the results of training
on this content line

Abstract. The article discusses the content line "Statistics and
Probability" at the level of primary education and the results of
training on this content line. The “Statistics and Probability”
content line is taught in grades I-IV mainly through exercises. For
this reason, the article examines and scientifically substantiates
ways to teach the solution of problems and studies in accordance
with the content line "Statistics and Probability". Probability
theory and statistical methods are needed in all fields of science
and technology. In this regard, the teaching of elements of statistics
and probability theory in the mathematics course of primary
school serves the purpose of expanding the content of mathematical
concepts formed in students and the development of logical
structural thinking.

К содержательной линии «Статистика и веро-
ятность» в начальных классах и результатам
обучения

Aннотация. В статье рассказывается о содержательной линии
«Статистика и вероятность» на уровне начального образования
и результатах обучения по ней. Обучение содержательной
линии «Статистика и вероятность» в I-IV классах осуществ-
ляется в основном за счет выполнения задач. По этой причине
в статье исследованы и научно обоснованы способы обучения
решению задач и примеров, соответствующих содержанию
«Статистика и вероятность». Методы теории вероятностей и
статистики необходимы во всех областях науки и техники. В
связи с этим обучение элементам статистики и теории веро-
ятностей в курсе математики начальных классов служит таким
целям, как расширение сформированных у учащихся матема-
тических понятий по содержанию и развитие логически струк-
турированного мышления.
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Mövzunun aktuallığı. Müasir informasiya
cəmiyyətində statistika və ehtimal nəzəriyyəsi
elementlərinə aid biliklərin əhəmiyyəti tez-
tez hiss olunur. Buna görə də şagirdlər ehtimallı
situasiyalarda yaşamağı, yəni təsadüfi hadi-
sələrin baş verdiyi  şəraitdə informasiyaları
toplamağı, təhlil etməyi və onlar əsasında
düzgün qərarlar qəbul etməyi öyrənməlidirlər.
Bununla əlaqədar olaraq baxılan işin mövzusu
aktuallıq kəsb edir. 

Milli  Kurikulum  çərçivə sənədi yeni təlim
üsullarının əsas prinsiplərini əks etdirir. Bu
konsepsiyaya görə təlim prinsipi əvvəlcədən
müəyyənləşdirilmiş nəticələrə əsaslanır və bu
prosesdə müəllim əlaqələndirici, istiqamətverici
və məsləhətverici subyekt kimi, şagirdlər isə
müstəqil, tədqiqatçı subyekt kimi fəaliyyət
göstərir. Kurikulum islahatı təlim prosesində
şagirdlərə daha çox müstəqillik verilməsinə,
öz fikirlərini  sərbəst şəkildə ifadə etmələrinə
zəmin yaradır. Aparılan bu islahatlarla əlaqədar
olaraq riyaziyyat fənninin tədrisi beş məzmun
xətti üzrə nəzərdə tutulmuşdur [1, s.8].

• Ədədlər və əməllər
• Cəbr və funksiyalar
• Həndəsə
• Ölçmələr
• Statistika və ehtimal
Bu məzmun xətləri  şagirdlərin öyrənəcəyi

məzmunu daha aydın təsvir etmək üçün müəy-
yən olunur və onu sistemləşdirmək  məqsədi
daşıyır.

Statistika və ehtimal məzmun xətti yeni
təhsil sisteminə keçidlə əlaqədar olaraq ümum-
təhsil məktəblərində  bütün siniflərin  riyaziyyat
proqramına  daxil edilmişdir. Bu məzmun
xətti şagirdlərin bir intellekt kimi formalaş-
masında və inkişaf etməsində  mühüm rol oy-
nayır [2, s.298]. Ona görə də birinci sinifdən
başlayaraq riyaziyyat dərsliklərinə statistika
və ehtimal nəzəriyyəsi elementləri çalışmalar
şəklində daxil edilmişdir. Bu zaman çalışmaların
məzmunu əsasən həyatdan götürülür.

Statistika və ehtimal məzmun xətti müxtəlif
məlumatların statistik göstəricilərinin təyin
edlməsi  və hesablanması, seçim zamanı tə-
sadüflərin nəzərə alınması, toplanılmış məlu-
matların təsnifatı, təhlili və təqdimatı kimi
məsələlərin şagirdlər tərəfindən öyrənilməsi

məqsədilə daxil edilmişdir. Bu məzmun xətti
vasitəsilə ibtidai siniflərdə məlumatları topla-
maq və onları qrafik şəklində təsvir etmək
kimi məsələlərin öyrənilməsi təmin olunur,
yuxarı siniflərdə statistika və onun gündəlik
həyata təsirinin daha dərindən öyrənilməsi,
toplanılmış məlumatlar əsasında mühakimə
yürütmə və qərarvermə təcrübəsinin forma-
laşdırılması üçün zəmin yaradılır.

Kurikulum sənədində  hər bir məzmun
xətti əsaslandırılmış və onlara uyğun təlim
nəticələri verilmişdir. İbtidai təhsil səviyyəsində
statistika və ehtimal  məzmun xətti  vasitəsilə
aşağıdakılar təmin olunur:

- məlumatların toplanılması, sistemləşdi-
rilməsi və şərh olunması;

- eksperimentlərə əsasən sadə proqnozların
verilməsi bacarığının formalaşması.  

İbtidai təhsil səviyyəsində statistika və eh-
timal məzmun xətti üzrə təlim nəticələri isə
aşağıdakı  kimi müəyyən olunmuşdur. 

Şagird:
- Məlumatları toplayır, sistemləşdirir və

alınan nəticələri şərh edir.
- Ehtimalla bağlı bəzi ifadələri bilir və on-

lardan sadə proqnozların verilməsində istifadə
edir.

Bu gün ehtimal nəzəriyyəsi bütün təbiət
elmlərinin təməl daşı, statistika isə insan fəa-
liyyətinin bütün sahələrinin ayrılmaz hissəsidir.
Məşhur Amerika alimi Kasın bu kəlamı ehtimal
nəzəriyyəsi və statistikanın müasir dövrdə oy-
nadığı rolu çox gözəl ifadə edir. Ona görə də
bu elmlərin əsasları ilə ibtidai siniflərdə şa-
girdlərin tanış olmağı zəruridir.   

Statisiika və ehtimal  məzmun xətti  şa-
girdlərdə məlumat mənbələrini, məlumatı top-
lama üsullarını müəyyənləşdirmə, məlumatları
təhliletmə, təqdimetmə formalarını seçmə kimi
ümumi bacarıqlarla yanaşı, qrafiki şəkildə
(cədvəl, barqraf, teleqraf, piktoqram, xətti
qrafiklər) verilmiş məlumatı oxuma və təqdi-
metmə, həmçinin toplanılmış  məlumatı müx-
təlif qrafik formalarda təqdimetmə bacarıqlarını
formalaşdırır. Həmçinin bu məzmun xətti va-
sitəsilə statistik məlumatın ən mühüm göstə-
riciləri olan ən böyük fərq, orta nəticə, təkrar-
lanan nəticə kimi göstəricilərinə görə şagirdlərin
ilkin təhliletmə bacarıqlarının  formalaşdırılması
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nəzərdə tutulur. Bu məzmun xətti üzrə nəzərdə
tutulan bacarıqlar riyaziyyat fənni vasitəsilə
öyrədilən ən mühüm həyati bacarıqlardır.

Biz gündəlik  həyatımızda  qəzetlərdə, tel-
evizorda, internetdə əhalinin artımı, sosial və-
ziyyəti, gəliri, məşğuliyyəti və s. haqqında
məlumatlara rast gəlirik. Bu məlumatlar statistik
məlumatlardır. Statistik məlumatlar toplanılır,
ümumiləşdirilir, təhlil edilir və təhlilin əsasında
hər hansı bir prosesin gedişi haqqında əvvəl-
cədən proqnozlar verilə bilir. Deməli, statistika
məlumatın qərar vermək üçün istifadəyə yararlı
hala gəlməsini təmin edir. Hər hansı qərarın
verilməsi üçün lazımi məlumatın toplanması
vacib amildir. Məlumatlar müxtəlif mənbə-
lərdən (müşahidə, sorğu, yazılı mənbələr, in-
ternet, televiziya, radio və s.) əldə edilə bilər.
Lakin müəyyən qərar qəbul etmək üçün təkcə
məlumatın toplanılması kifayət etmir. Məlumatı
topladıqdan sonra uyğun qrafik formanın  düz-
gün seçilməsi də çox əhəmiyyətlidir.             

Toplanılmış məlumatı təhlil etmək  və qiy-
mətləndirmək statistikanın əsas funksiyala-
rındandır. Müəyyən  statistik  məlumata  uyğun
ədədi ortanın (orta nəticənin), ən böyük fərqin,
ən çox təkrarlanan nəticənin (modanın), me-
dianın (statistik ortanın) tapılması məlumatın
təhlili və nəticə çıxarılması üçün böyük əhə-
miyyət kəsb edir.

Ədədi orta. Ədədi ortanı tapmaq üçün mə-
lumatlara uyğun ədədlər toplanılır və ədədlərin
sayına bölünür.

Ən böyük fərq. Ən böyük fərq ən böyük
ədədlə ən kiçik ədədin fərqidir.

Median. Medianı tapmaq üçün məlumatlara
uyğun ədədlər artan ardıcıllıqla düzülür. Bu
ardıcıllığın ortadakı elementi median olur.
Əgər ədədlər cüt sayda olarsa, ortadakı iki
ədədin ədədi ortası medianı göstərir.

Moda. Moda ən çox təkrarlanan nəticəni
göstərir. Bəzən məlumatlara uyğun moda
olmur, bəzən isə bir neçə moda ola bilər. Mo-
danı çox vaxt elementləri ədədlərdən ibarət
olmayan ardıcıllıqlar üçün istifadə edirlər.
Məsələn, modanın köməyilə ən çox satılan
ərzağın növünü təyin etmək olar, ən çox
tələbata malik malı seçmək üçün proqnoz ver-
mək olar ki, bu əldə olunan mənfəətin artmasına
və tələbatın ödənilməsinə yardım edən amil-

lərdəndir.    
Nümunə 1. 2,4,6,4,3,7,9 nəticələrinə əsasən

bu göstəriciləri araşdıraq.
Ədədi orta: (2+4+6+4+3+7+9):7=35:7=5
Ən böyük fərq: 9-2=7
Moda: 2,4,6,4,3,7,9 nəticələri üçün 4 ən

çox rast gəlinən nəticədir, yəni moda 4-dür.
Median:  2, 3,4, 4, 6,7,9. Median 4-dür.

Tapşırıq 1.Cədvəldə şagirdlərin 20 test tap-
şırığı üzrə düzgün cavabların sayı verilmişdir.
Cədvələ görə əsas məlumatları təqdim edək
[3, s.139]. 

Cədvələ görə ən yüksək nəticəni 17 suala
cavab verməklə Aliyə, ən aşağı nəticəni isə 6
suala cavab verməklə Taleh göstərmişdir.

Ədədi orta: 
(9+17+11+16+15+11+11+13+11+6):7=120: 
10=12
Ən böyük fərq: 17-6=11
Moda: Ən çox  təkrarlanan  nəticə 11-dir.

Çünki 10 nəfərdən  4 nəfəri 11 suala cavab
yazmışdır. 

Median:  6,9,11,11,11,11,13,15,16,17. Me-
dian (11+11):2=11-dir.

Bütün bu təhlilə görə yerinə yetirilmiş test
yoxlaması haqqında onu deyə bilərik ki, heç
kim 20 sualın hamısına cavab verməyib. Orta
nəticə şagirdlərin ancaq sualların yarısına cavab
verə bildiyini göstərir. Ən çox təkrarlanan
nəticə də orta nəticəni təsdiq edir. Deməli, ya
testlər çox çətindir, ya da şagirdlər mövzunu
pis qavrayıblar. Bununla da şagirdlər başa dü-
şürlər ki, hər bir statistik məlumat bu sahədə
işləyən insanlara öz işlərini düzgün qurmağa,
gələcək üçün proqnozlar verməyə imkan verir.

Ehtimal nəzəriyyəsi riyaziyyatın mühüm
və tətbiqi əhəmiyyət kəsb edən bir sahəsidir.
İbtidai siniflərdə ehtimal nəzəriyyəsinin ele-
mentlərinin öyrədilməsi “eksperiment” anla-
yışına  əsaslanır. Eksperiment (sınaq) sonlu
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sayda nəticəsi olan təcrübəyə deyilir. 
Sınaq, təcrübə və ya müşahidənin nəticəsinə

hadisə deyilir. Məsələn, qutuda rəngli kürəciklər
vardır. Qutudan  hər hansı  kürəciyi  çıxarmaq
lazımdır. Kürəciyin  çıxarılması sınaq, kürəciyin
müəyyən rəngə malik olması isə hadisədir.

Biz gündəlik həyatımızda, eləcə də təbiətdə
baş verən müxtəlif hadisələrlə qarşılaşırıq.
Məsələn, avtomobil qəzası, abituriyentin  700
bal toplaması, günəşin batması, ağacların çiçək
açması, vulkan püskürməsi və s. belə hadisə-
lərdəndir. Ümumiyyətlə, hadisələr üç qrupa
bölünür:

• Yəqin hadisə
• Mümkün olmayan hadisə
• Təsadüfi hadisə
Sınaq, təcrübə və ya müşahidə nəticəsində

hökmən baş verən hadisəyə  yəqin  hadisə de-
yilir. Məsələn, qutuda ancaq ağ kürəciklər
varsa, qutudan ağ kürəciyin çıxması yəqin
hadisədir.

Sınaq, təcrübə və ya müşahidə nəticəsində
baş verə bilməyən  hadisəyə mümkün olmayan
hadisə deyilir. Məsələn, qutuda ancaq ağ kü-
rəciklər varsa,  qutudan göy  kürəciyin çıxması
mümkün olmayan  hadisədir.

Aparılan sınaq zamanı nəzərdə tutulan
hadisə baş verə də bilər, baş verməyə də bilər.

Sınaq zamanı baş verib-verməməsi əvvəl-
cədən proqnozlaşdırıla bilməyən hadisəyə  tə-
sadüfi hadisə deyilir. Məsələn, lotoreya biletinin
udması, futbol oyununda komandanın qalib
gəlməsi, güllənin hədəfə dəyməsi təsadüfi  ha-
disələrdir. 

Təsadüfi hadisələri elmi-riyazi şəkildə öy-
rənmək üçün onların müəyyən ədədi xarakte-
ristikaları olmalıdır. Hər hansı  hadisənin baş
vermə  zamanı “çoxehtimallıdır”  və ya “azeh-
timallıdır”, bəzən də “eyniehtimallıdır” söy-
ləməklə onların baş verməsi ehtimallarını  mü-
qayisə etmək bir qədər çətin olur. Bir çox hal-
larda bu məlumat kifayət  etmir, ona görə də
hadisənin baş verməsi ehtimalı ədədlə ifadə
edilir. Həmin ədədə təsadüfi hadisənin ehtimalı
deyilir. Deməli, ehtimal hadisənin mümkünlük
dərəcəsini ifadə edən ədəddir.

Beləliklə, A hadisə üçün əlverişli olan nə-
ticələrin sayının  bütün mümkün olan  nəticə-
lərin sayına olan nisbətinə A hadisənin ehtimalı

deyilir və ehtimal P(A) ilə işarə edilir. Hər
hansı  A hadisənin ehtimalı
düsturu ilə hesablanır. Burada m ədədi A ha-
disəsinin əlverişli nəticələri sayını, n ədədi
isə verilmiş sınaqda bütün mümkün nəticələri
sayını göstərir.

Ehtimalın tərifindən aşağıdakı xassələr alınır:
• Mümkün  hadisənin  ehtimalı vahidə bə-

rabərdir. 
• Mümkün olmayan hadisənin ehtimalı

sıfra  bərabərdir. 
• Təsadüfi hadisənin ehtimalı sıfırla bir

arasında olan müsbət ədəddir. 
Nümunə 2. Qutuda 6 qələm var. Bu qə-

ləmlərdən ikisi qırmızı, ikisi göy, ikisi  isə  ağ
rənglidir. Qutuya baxmadan bir qələm götür-
dükdə qələmin rəngli olması hadisəsinin  eh-
timalını tapaq.

Həlli: Qutuda n = 6 qələm olduğundan ən
çoxu  sınaq keçirilə bilər. Qutudakı 

6 qələmdən  4-ü  rəngli olduğundan 4 dəfə
rəngli  qələm çıxacaq. Deməli,  

Nümunə 3. “Ehtimal” sözünün
hərfləri kəsilib torbaya yığıldı. Torbaya bax-
madan ilk  cəhddə  bir hərf  çıxarsan, onun
samit olması ehtimalını necə ifadə etmək olar?

Həlli:  Hərflərin sayı 7,  samitlərin sayı isə
4 olduğundan torbaya baxmadan ilk cəhddə
çıxarılan hərfin samit olması ehtimalı 7-dən
4-dür, yəni 

İbtidai siniflərdə kəsrlər üzərində hesab
əməlləri öyrədilmədiyindən ehtimal nəzəriyyəsi
elementlərinin tədrisində müəyyən çətinliklər
yaranır. Lakin sadə və maraqlı məsələlər həlli
vasitəsilə şagirdlərdə ehtimal haqqında da tə-
səvvürləri tam və dolğun şəkildə formalaşdır-
maq olar.

Beləliklə, IV sinifin sonunda şagirdlər  sta-
tistika və ehtimal məzmun xətti üzrə  aşağıdakı
bacarıqlara yiyələnirlər [1, s.103]: 

5.1. Məlumatların təhlili üçün müvafiq
üsul və formalardan  istifadə  edir.

5.1.1. Müxtəlif üsullarla topladığı məlu-
matları şərh edir.

5.1.2. Məlumatlar əsasında mühakimə yü-
rüdür.

5.2. Proqnozlar verməklə ehtimal anlayışını
başa düşdüyünü nümayiş  etdirir.

Nazilə Muradova, Qumru Camalova 

İbtidai siniflərdə “Statistika və ehtimal” məzmun xətti 
və bu məzmun xətti  üzrə  təlim nəticələrinə dair                      
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5.2.1. Ehtimalın doğruluğuna inanmaq üçün
təcrübələr aparır.

5.2.2. Hadisənin başvermə ehtimalı haqqında
mühakimələr yürüdür.
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Annotasiya. Məqalə müasir tələblərə uyğun kolleclərdə riyaziyyatın
nəzəri və praktiki istiqamətlərində təlimində İKT-dən istifadə
yollarına həsr olunmuşdur. Məqalədə həm də İKT-dən istifadənin
nəzəri, praktiki və metodiki problemlərinə baxılmış və riyaziyyatın
tədrisinin yaxşılaşdırılmasında İKT-nin tətbiqinin yolları və üsulları
göstərilmişdir. Məqalədə orta ixtisas təhsili müəssisələrində yeni
informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisi me-
todikasında bəzi struktur dəyişikliklərinin edilməsi halları da
nəzərdən keçirilir. Müasir şərtlərdə yeni informasiya texnologiya-
larının tətbiqi ilə riyaziyyatın tədrisi metodikasının aktual məsəsələləri
xüsusi diqqət nərkəzində saxlanılır.

Theoretical, practical and methodological prob-
lems of the use of ICT in the teaching of mat-
hematics in colleges

Abstract. The article is devoted to the use of ICT in the teaching
of theoretical and practical areas of mathematics in modern
colleges. Theoretical, practical and methodological problems of
the use of ICT are also considered. The article shows the ways to
apply IKT in improving the teaching of mathematics in colleges.
In the article it was considered to some structure changes of
teaching methods of mathematics using application of new infor-
mation technologies at secondary schools. The application of new
information technologies with the duties of teaching methods of
mathematics were reflected in modern life. General issues of the
application of ICT in the teaching of mathematics in theoretical
and practical directions were considered. At the same time, the
positive impact of ICT on development of education has been
explained. The article highlights the application of ICT in accordance
with modern requirements in the process of teaching mathematics
in colleges.

Теоретические, практические и методические про-
блемы использования ИКТ в обучении математике
в колледжах
Aннотация. Аннотация. Статья посвящена способам исполь-
зования ИКТ в обучении математике теоретическим и практи-
ческим направлениям в колледжах в соответствии с современ-
ными требованиями. В статье также рассмотрены теоретические,
практические и методические проблемы использования ИКТ
и показаны пути и методы применения ИКТ в совершенство-
вании преподавания математики. В статье также рассматриваются
случаи внесения некоторых структурных изменений в методику
преподавания математики с применением новых информа-
ционных технологий в средних специальных учебных заведе-
ниях. В центре внимания находятся актуальные вопросы ме-
тодики преподавания математики с применением новых ин-
формационных технологий в современных условиях.
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Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil
pilləsinin dövlət standartları və proqramları
(kurikulumları) hazırlanarkən təhsilalanlara
müstəqil həyatda müasir tələblərə uyğun zəruri
biliklərin və informativ-kommunikativ baca-
rıqların aşılanması məsələsi də vurğulanır.
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tədrisin
təşkili qaydalarında isə təhsilalanların əldə
etdiyi bilikləri tətbiq etmə və müstəqil yaradıcı
düşünmə qabiliyyətlərinə malik olmaları qeyd
olunur. Buna görə də təhsilin bütün pillələrində
təhsilalanların ümumi səviyyəsi fənlər üzrə
məzmun standartları ilə öz əksini tapır.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində müasir
tələblərə uyğun tələbələrin bilik səviyyəsini
müəyyən edən təlimin keyfiyyətinin nəticələri
və məzmun standartlarında İKT-dən istifadənin
nəzəri, praktiki və metodiki problemləri aşa-
ğıdakı tələbləri əhatə edir: tələbələrin bilik,
bacarıq, vərdişlərə yiyələnməsində İKT-dən
istifadənin təmin olunması; öyrənənlərin nai-
liyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə İKT-dən
istifadənin nəzəri və praktiki problemlərinin
müvafiq standartlara uyğun müəyyən edilməsi;
riyaziyyat və informatikanın təlimində İKT-
dən istifadənin üstünlüklərinin həyata keçiril-
məsinin  təmin edilməsi; təlimdə İKT-dən is-
tifadə şəraiti yaradılaraq mühazirə və praktik
məşğələlər müasir tələblərə uyğun olmalıdır;
riyaziyyat və informatika fənlərinin İKT-nin
tətbiqi ilə keyfiyyəti təliminin əldə olunması
üçün orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris
plan və proqramlarının yeniləşməsini və mo-
dernləşməsini qarşıya qoyur.

XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq, orta
ixtisas məktəblərində riyaziyyat və informa-
tikanın təlimində İKT-dən istifadənin nəzəri,
praktiki və metodiki problemlərinin aşkar
olunması, meydana çıxan çətinliklərin aradan
qaldırılması yolları müəyyənləşərək öz əksini
tapmağa başlamışdır. Buna görə də riyaziyyat
və informatika kurslarından elə məsələ həlli
ilə məşğul olmaq lazımdır ki, meydana çıxan
problemlərin aradan qaldırılmasında nəzəri
və praktik istiqamətlərdə bu fənlərin yeni elmi
müddəalarını dərinləşdirsin, zənginləşdirsin
və təkmilləşdirsin.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində riyaziyyat
və informatika fənlərinin təlimində İKT-dən

istifadənin nəzəri və praktik problemlərinin
aradan qaldırılması tələbələrin məntiqi təfək-
kürlərinin inkişafında və formalaşmasında
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Riyaziyyat və
informatika fənninin təlimində İKT-dən isti-
fadənin yeri, rolu, məqsəd və vəzifələri, əhə-
miyyətini şərh edərkən aşağıdakılar öz əksini
tapır: riyaziyyat əqli inkişafda vasitə kimi rol
oynayır; riyaziyyat və informatikanın dünya
mədəniyyətinin inkişafında müstəsna yeri var-
dır; riyaziyyat və informatika şəxsi keyfiy-
yətlərin formalaşmasında bir vasitə kimi özünü
əks etdirir; dəqiq fundamental və istərsə də
humanitar fənlərin tədrisində  riyaziyyatın tə-
limində İKT-dən istifadənin nəzəri və praktik
istiqamətlərdə nail olunmuş biliklər özünü
əks etdirir. Yəni riyaziyyatın təlimində İKT-
dən istifadənin məqsəd və vəzifələri ardıcıllıqla
ancaq riyaziyyat fənninin yalnız dəqiq funda-
mental elmlərlə yox, həm də humanitar elmlərlə
əlaqəli olması danılmazdır.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində riya-
ziyyatın təlimində İKT-dən istifadənin nəzəri,
praktiki və metodiki problemləri konkret olaraq
öz həllini tapmayıb. Buna görə də bu istiqa-
mətdə aşağıdakılara diqqət vermək lazımdır:

- kolleclərdə riyaziyyatın təlimində İKT-
dən istifadə etməklə tətbiqi məsələ və misalların
həlli təliminin tələbələrin malik olduğu key-
fiyyətli biliyin formalaşmasında rolu və ma-
hiyyəti;

- riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadənin
məqsəd və vəzifələrinə yeni yanaşmaların for-
malaşmasında tətbiqi məsələ və misalların
həllinin zəruriliyinin əks olunması;

- yeni tədris planı və tədris proqramları
əsasında yazılan vəsaitlərdə tətbiqi məsələ və
misalların həllinin nəzəri, praktiki və metodiki
problemlərinin müəyyən olunması, meydana
çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması yollarının
müəyyənləşməsi;

- kolleclərdə riyaziyyatın təlimində İKT-
dən istifadədə müvafiq dərsliklərdə nəzəri və
pratkik materilaların təkmilləşdirilməsi yol-
larının həyata keçməsi və s.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində riyaziyyat
kursunda yeni dövlət təhsil standartlarına görə
dəyişiklik, yenilik və modernləşmələrin apa-
rılması və İKT-dən istifadənin üstünlükləri,
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müasir təlim texnologiyalarının tətbiq edilməsi
bir sıra çətinliklər və ziddiyyətlərin yaranmasına
səbəb oldu. Bu çətinliklərin və ziddiyyətlərin
bir çoxu müasir (ali) riyaziyyatın bir sıra möv-
zularının kolleclərin riyaziyyat kursuna daxil
olunması və bu istiqamətdə dərs vəsaitlərinin
və metodik ədəbiyyatların olmamasıdır.

Kolleclərdə riyaziyyatın təlimində İKT-
dən istifadənin nəzəri və praktiki istiqamətlərdə
tədrisində fəndaxili və fənlərarası əlaqələrə
xüsusi diqqət vermək lazımdır. Təlim prosesinin
və tədris prosesinin yeniləşməsi və inkişaf
etməsi yeni təlim metodlarını (fəal və interaktiv)
daha da aktuallaşdırır. Orta ixtisas təhsili
müəssisələrində tədris olunan fənlər arasında
riyaziyyatın təliminin İKT-də istifadəsi aparıcı
fənn olmaqla, həm də digər fənlər arasında
əlaqələri müəyyənləşdirən obyekt rolunu əks
etdirir. Kolleclərdə riyaziyyatın təlimində İKT-
dən istifadənin nəzəri və praktiki  istiqamətlərdə
tədrisində qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələri
aşağıdakı kimi şərh etmək olar: riyaziyyatın
təlimində İKT-dən  istifadədə tətbiqi məsələ
və misallar nəzərdə tutulmalıdır; İKT-dən is-
tifadə edərkən tələbələrin ancaq məntiqi tə-
fəkkürünü inkişaf etdirən nəzəri və praktiki
istiqamətlərdə mövzulara üstünlük verməli;
riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadə edərkən
tətbiqi məsələlər tədris planına uyğun seçil-
məlidir; göstərilən tədris proseslərində İKT-
dən istifadədə tətbiqi məsələlərin məzmunu
kifayət qədər çoxcəhətli olmalıdır; riyaziyyat
və informatikanın nəzəri və praktiki istiqa-
mətlərdə tədrisində məntiqi mühakimələrdən
səmərəli istifadə edilməlidir; tətbiqi məsələ
və misalların həlli fənlərin konkret olaraq
onun məzmun və xüsusiyyətlərini təmin et-
məlidir və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
demək olar ki, konkret dərslik yox dərəcəsin-
dədir. Ona görə müəllim hazırlığı və  səriştəliliyi
mühüm rol oynayır, çünki hər bir mövzunun
hazırlanmasının elmi problemləri ilə yanaşı,
onun nəzəri və praktiki istiqamətlərdə tədrisinə
dair metodiki problemlər də özünü əks etdirir.
Bu problemlərdən biri də müasir (ali) riya-
ziyyatın bir sıra nəzəriyyələrindən orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin tədris proqramına daxil
olmasıdır. Kolleclərin riyaziyyat və informatika
kursuna daxil olan müasir riyaziyyatın ele-

mentlərinin az olması bir sıra problemlərin
yaranmasına səbəb olur, buna görə də metodiki
tədqiqatların kifayət qədər olması zəruridir.
Orta ixtisas təhsili müəssisələrində riyaziyyat
və informatika kurslarının təlimində İKT-dən
istifadənin nəzəri və praktiki istiqamətlərində
tədrisinin problemlərindən biri “Riyaziyyat”
kurikulumu ilə qonşu (qohum) başqa fənlərin
proqramları arasında inteqrasiyanın düzgün
qurulmamasıdır və bu halda fənlərarası inteq-
rasiyanın imkanları öz əksini tapmalıdır.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrində riyaziyyat
və informatika kurslarının tədrisində ali texniki
məktəblərlə bakalavr səviyyəsində hazırlanmış
yeni dərsliklərdən istifadə müvafiq olaraq
daha yararlı olar. Kolleclərdə riyaziyyatın tə-
limində İKT-dən istifadədə pedaqoji və psixoloji
yanaşmalar düzgün tətbiq olunmalıdır, tətbiqi
məsələlərin həllində qarşıya qoyulmuş situa-
siyanın modelləşdirilməsi gələcək mütəxəs-
sislərin məsələ həllinə marağını da artırır. Ri-
yaziyyat və informatikanın tədrisində İKT-
dən istifadədə əsas isbat metodlarından, kontr-
misallardan və analogiyalardan istifadə təlimin
keyfiyyətinin yaxşılaşmasında mühüm əhə-
miyyət kəsb edir.

Qeyd edək ki, ölkəmizdə təhsil sistemində
aparılan islahatların əsas məqsədlərindən biri
də məntiqi təfəkkürə malik dünyagörüşlü şəx-
siyyətin yetişdirilməsidir. Məhz buna görə də
qeyd edə bilərik ki, səriştəli mütəxəssis ha-
zırlığında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
də üzərinə böyük yük düşür.

Riyaziyyat fənninin tədrisində interaktiv
(fəal) təlim texnologiyalarından və İKT-dən
istifadə kolleclərdə mütəxəssis hazırlığında
mühüm rol oynayır. Yəni səriştəli mütəxəssis
hazırlığında əsas rol oynayan amillərdən biri
də yeni təlim texnologiyalarının tətbiq edil-
məsidir.

Riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadənin
səmərəli hallarından biri də tədris prosesində
multimediyalı vasitələrdən istifadə məqsədə-
uyğun sayılır və elektron vasitəsi, şəkillər,
cədvəllərdən və s. istifadə oluna bilər. Həm
də inteqrasiya zamanı köhnə mövzuya aid il-
lüstrasiyalar, videokadrlar, təqdimatlar və s.
formasında şərh olunduqda təhsilalanların
məntiqi təfəkkürünün inkişafında və forma-
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laşmasında, bilik səviyyələrinin dərinləşməsi
və zənginləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadənin
nəzəri və praktiki istiqamətlərdə tədrisində
əsas üç haldan istifadə olunur: biliklərin yox-
lanması, yeni mövzunun izahı; öyrənilən möv-
zunun dərinləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi.
Bu halda, yəni İKT-dən istifadədə tələbələrin
əldə etdiyi biliklərin səviyyəsinin yoxlanıl-
masında kompüter testlərindən də istifadə
oluna bilər.

Kolleclərdə riyaziyyatın təlimində İKT-
dən istifadədə interaktiv (fəal) təlim texnolo-
giyalarından istifadə olunduqda aşağıdakı
təlim metodlarının əsas götürülməsi təlimin
keyfiyyətinin daha da yaxşılaşmasında rol oy-
nayır, yəni tədqiqatçılıq metodundan istifadə,
riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadə; key-
fiyyətli təlimin həyata keçməsində problemli
suallarla təlimin təşkili metodu; test üsulu ilə
dərsin təşkili və malik olunmuş bilik səviyyə-
sinin qiymətləndirilməsi.

Problemli (düşündürücü) suallar müxtəlif
ola bilər, yəni konkret mövzuya və ya bölməyə
aid ola bilər, məsələn:

- intervalın hər bir nöqtəsində kəsilməz
funksiyanın bütün nöqtələrdə törəməsi var-
mı?

- sonlu limiti olan iki funksiyanın cəminin
limiti onların limitləri cəminə bərabərdir, tərsi
doğrudurmu?

- arqument artımı sıfra yaxınlaşdıqda funk-
siya artımının arqument artımına nisbətinin
limiti olduqda bu limitə funksiyanın dəyişənə
nəzərən törəməsi deyilir. Limit sonsuz ola bi-
lərmi?

- √2– rasional ədəd deyil, əksini fərzetmə
metodunu tətbiq etmədən göstərmək olarmı?

- nə üçün istənilən funksiyanın ibtidai funk-
siyasını elementar funksiyalarla ifadə etmək
olmur? və s.

Bu kimi suallar tələbələrdə təfəkkür inki-
şafının hansı dərəcədə formalaşmasını əks et-
dirir. Riyaziyyatın təlimində İKT-dən nəzəri
və praktiki istiqamətlərdə istifadənin əsas fay-
dalarından biri məntiqli düşünməyi və nəticə
çıxarmağı inkişaf etdirməkdir. Riyaziyyatın
və informatikanın təlimində İKT-dən istifadə
gedişində interaktivlik müəllim və tələbə ara-

sında və həm də tələbələrin özləri arasında
baş verə bilər. Belə bir prosesdə aydındır ki,
müəllim öyrədən olaraq bələdçi, fasilitator,
məsləhətçi və s. funksiyasını yerinə yetirir,
tələbənin işlərinə qarışmadan problemləri
qoyur, istiqamət verir, nəzarət edir və s., tələ-
bələr isə öz arasında tədqiqat, diskussiya apa-
raraq işləyirlər.

Müşahidələr göstərir ki, son illərdə riya-
ziyyatın təlimində İKT-dən istifadə zamanı
tətbiqi  misalları asanlıqla həll edirlər, lakin
məsələ həllində çətinliklərlə qarşılaşırlar,
bunun əsas səbəbi isə orta məktəbdə məsələ
və misal arasında olan əlaqənin zəif öyrədil-
məsidir.

Deyilənləri nəzərə alıb qeyd edə bilərik ki,
orta ixtisas təhsili müəssisələrində riyaziyyatın
təlimində İKT-dən istifadə zamanı tətbiqi
misal və məsələlərin həlli yollarının öyrənilməsi
ən əsas amillərdən biridir. Müasir tələblərə
uyğun səriştəli mütəxəssislərin hazırlığında
İKT-dən istifadə etməklə tətbiqi misal və mə-
sələlərin həlli üsullarının öyrədilməsi bu günün
tələbidir. Belə bir prosesdə keyfiyyətli təhsilin
əldə olunması üçün dərsdənkənar fəaliyyətlərin
aparılması  zəruridir. Yəni riyaziyyat dərnəyi;
fakultativ məşğələlər; müsabiqə və olimpia-
dalar; müxtəlif əsrlərdə riyaziyyatın inkişafı
ilə bağlı dərnəklər, müzakirələr.

Müasir tələblərə uyğun kolleclərdə riya-
ziyyatın təlimində İKT-dən səmərəli istifadə
olunması ilə təlimin təşkili və idarə edilməsində
riyaziyyat və informatika fənninin imkanları
daha genişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, riyaziyyat kursu üzrə tədris proqramında
əksər mövzuların tədrisində İKT-dən istifadə
edilməsi mümkündür. İKT-dən istifadə tələ-
bələrin əldə etdikləri bilik və bacarıqların gə-
ləcəkdə təhsil, sənaye, xalq təsərrüfatı və sfe-
ralarda tətbiq edilməsinə şərait yaradır. Bu
proses isə növbəti dərsdə motivasiya yaradır.
Riyaziyyatın təlimində İKT-dən istifadə etməklə
əldə olunan təhsil modelindən aşağıdakıları
qeyd etmək olar: riyaziyyatın təlimində İKT-
dən istifadədə tələbələrin əldə etdikləri bilik
və bacarıqlar onların maraqları əsasında qurulur,
onların əldə etdiyi biliklər məntiqi təfəkkürün
inkişafına və formalaşmasına səbəb olur, təlim
prosesində bütün tələbələrin dərsdə fəal ol-
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masına səbəb olur; gələcək mütəxəssislər İKT-
dən istifadə etməklə onun müasir cəmiyyətdə
yerini, rolunu, məqsəd və vəzifələrini və ma-
hiyyətini dərk edərək nail olduqları biliyi daha
da dərinləşdirir, zənginləşdirir, möhkəmləndirir
və sistematikləşdirir.

Problemin aktuallığı. Məqalədə orta ixtisas
təhsili müəssisələrində riyaziyyatın nəzəri və
praktiki istiqamətlərdə təlimində İKT-dən is-
tifadənin bəzi problemləri öz əksini tapmışdır.

Problemin elmi yeniliyi. Müasir dövrün
tələbələrinə uyğun olaraq kolleclərdə riyaziy-
yatın təlimində İKT-dən istifadənin bəzi yolları
işıqlandırılmışdır.

Problemin praktik əhəmiyyəti. Təqdim olu-
nan məqalədə kolleclərdə riyaziyyatın nəzəri
və praktiki istiqamətlərdə tədrisində İKT-dən

istifadə etməklə tətbiqi misal və məsələlərin
həlli yolları göstərilmişdir.
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Annotasiya. Məqalə tələbə gənclərin ailə həyatına sosial-psixoloji ha-
zırlığının öyrənilməsinə həsr olunub. Qeyd olunur ki, tələbələrin ailə
qurmağa hazırlığı – gənclərin sosial institut kimi ailə dəyərlərinin qəbul
edilməsi, ailə münasibətləri və ailə təsərrüfatı, ailə pedaqogikası, şəx-
siyyətlərarası münasibətlər barədə xüsusi bilik və bacarıqları özündə
əks etdirən şəxsiyyət keyfiyyətləridir. Tələbə ailələri ümumi qanunlar
əsasında yaranır və inkişaf edir. Ümumiyyətlə, bütün gənc ailələrə xas
olan çətinliklərin hamısı tələbə ailələrinə də aid edilir. Ona görə də,
tələbə ailələrinin problemlərinə digər gənc ailələrin problemi prizmasından
baxmaq olar. Məişətlə bağlı çətinliklər, maliyyə  cəhətdən gənclərin va-
lideynlərdən asılı olması, ailə və ailə üzvləri üçün məsuliyyət daşımaq
bu tip ailələrdə problem yaradan vəziyyətlərdir. Maddi vəziyyətlə bağlı
yaranan çətinliklər fonunda isə tez – tez emosional gərginliklər yaranır
ki, bu da konflikt və qarşıdurmalara gətirib çıxarır.

Learning socio-psychological preparation of
student youth for family life

Abstract. The article is dedicated to the study of socio-psychological
preparation of students for family life. It is noted that the readiness of
students to get married is a personality trait that reflects the knowledge
and skills of young people as a social institution, family values and
family economy, family pedagogy, interpersonal relationships. Student
families are formed and developed on the basis of common laws. In
general, all the difficulties inherent in all young families apply to
student families. Therefore, the problems of student families can be
viewed through the prism of the problems of other young families.
Domestic problems, financial dependence of young people on parents,
and responsibility for family and family members are problems in such
families. Against the background of financial difficulties, emotional
tensions often arise, leading to conflict and confrontation.

Изучение социально-психологической готовности
студенческой молодежи к семейной жизни

Aннотация. Статья посвящена изучению социально-психологической
готовности студенческой молодежи к семейной жизни. Отмечается,
что готовность учащихся к созданию семьи – это личностное
качество молодого человека, которое включают в себя принятие се-
мейных ценностей как отдельный социальный институт, имеет спе-
циальные способности и знания о семейных отношениях, семейном
хозяйстве, семейной педагогике, межличностных отношениях.  Сту-
денческие семьи возникают и развиваются на основе общих законов.
В целом, все трудности, присущие всем молодым семьям, относятся
и к студенческим семьям. Поэтому проблемы студенческих семей
можно рассматривать через призму проблем других молодых семей.
Бытовые трудности, финансовая зависимость молодых людей от
родителей, ответственность за семью и членов семьи - вот те
ситуации, которые создают проблемы в таких семьях. А на фоне
трудностей, связанных с материальным положением, часто возникает
эмоциональное напряжение, что приводит к конфликтам и разно-
гласиям.
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Mövzunun araşdırılmasının məqsədi gən-
clərin ailə qurmağa hazırlığının səviyyəsini
öyrənmək, tələbə ailəsinin qarşılaşdıqları sosial,
iqtisadi, psixoloji çətinlikləri üzə çıxarmaq,
gənc ailələr üçün xarakterik olan problemləri
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

Güclü, sağlam ailə sağlam cəmiyyətin və
güclü dövlətin açarıdır. Buna görə cəmiyyət
gənc nəslin ailə qurmağa hazırlanmasında ma-
raqlıdır. Müasir dünyada nigah və ailə münasi-
bətlərinin sabitliyi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir,
çünki bugünkü stresli həyat şəraiti və iqtisadi
çətinliklər  ailə münasibətlərində sabitlik və
harmoniyaya mənfi təsir edir. Bu baxımdan,
evliliyə hazırlıq artıq bir çox psixoloqlar
(T.M.Afanasyeva, A.A.Bodalev, V.N.Drujinin,
Y.L.Kolominski, N.N.Obozov, E.G.Eidemiller,
L.B Şneyder və b.) və  pedaqoqlar (A.V.Mudrik,
Yu) tərəfindən araşdırma predmetinə çevrilmişdir. 

Ailə-nigah münasibətlərinin davamlılığı
gənclərin ailə həyatına hazırlığından asılıdır.
Gənclərin ailə həyatına hazırlığı yeni problem
hesab olunmur. Adətən ailə qurmağa hazırlıq
ailədə xalq pedaqogikası çərçivəsində həyata
keçirilirdi. Sonralar gələcək ailə başçısının
tərbiyəsi işində ailənin rolunun və ailə ənənə-
lərinin gücünün zəifləməsi nəticəsində gənc
nəslin nigaha hazırlığı problemi pedaqogika,
psixologiya və sosiologiya elmləri tərəfindən
aktiv şəkildə araşdırılmağa başlandı. Problemə
maraq heç də təsadüfi olmayıb, cəmiyyətdəki
tarazlığın pozulması, vahid dəyərlər sisteminin
olmaması ilə şərtlənir. E.Erikson ailənin da-
ğılması ilə sosial tarazlığın pozulması arasında
sıx qarşılıqlı əlaqə olduğunu söyləyirdi. Gən-
clərin böyüklər dünyasına daxil olması prosesi
bir sıra ziddiyyətlərlə xarakterizə olunur. Bir
tərəfdən, yaşlılaşma yoluna daxil olma akse-
lerasiya (cinsi inkişafın sürətlənməsi) və erkən
sosial fəallıqla müşayiət olunur ki, bu da ailə-
nigah münasibətlərinə daxil olma sərhədlərinin
azalmasına səbəb olur. Digər tərəfdən isə,
yaşlılaşma prosesi psixoloji cəhətdən yetkin-
ləşməmə ilə müşayiət olunur ki, bunun da nə-
ticəsində nigah yaşının sərhədləri qeyri-müəy-
yən bir yaşa qədər sıxışdırılır.Tələbəlik yaşı
ailə -nigah yönəlişliyinin ən fəal şəkildə for-
malaşdığı dövrdür. 17-23 yaş dövrü intim-
şəxsi münasibətlərin və ailə həyat tərzinə yö-

nəlişlik mövqelərinin formalaşmasının ən
həssas dövrüdür. Lakin gənc adam fizioloji
cəhətdən, ailə qurmağa və valideyn olmağa
hazır olsa da, psixoloji cəhətdən hazırlığa rast
gəlinmir. Hər bir oğlan və qız ailə qurmaq
üçün fizioloji yetkinlikdən əlavə, kifayət qədər
həyat təcrübəsinə yiyələnməli, psixoloji və
sosial cəhətdən yetkinləşməlidir [2, s.130].
Ailə qurmağa psixoloji hazırlıq borc və mə-
suliyyət hissi, fədakarlıq, bəzi vərdişlərdən
imtina etmək, yeni öhdəliklər qəbul etmək,
yaxınlarına görə məsuliyyət daşımaq deməkdir.
Nigaha psixoloji hazırlıq ailənin həyat tərzinə
müsbət emosional münasibəti təyin edən və
insanın sosial yetkinliyinin əsas kriteriyası
olan psixoloji yönəlişliklə xarakterizə olunur
və  nigaha daxil olanların tələbat və motivlərini,
dəyərlər sistemini, onların xassə və xüsusiy-
yətləırini, ailədə qarşılıqlı münasibətlərin xa-
rakterini əks etdirir. Nigaha hazırlıq cəmiyyətdə
aktual və tələb olunan bir məsələ olmasına
baxmayaraq, psixologiya elmində bu sahədə
bir sıra problemlərə də rast gəlinir. Belə ki,
müasir sosial-mədəni şəraitdə nigaha hazırlıq
problemi ilə əlaqədar yeni elmi araşdırmalarda
həqiqi mənada qıtlıq müşahidə olunur.

Pedaqogikada və tərbiyə ilə bağlı ideoloji
sistemdə toplanmış bir çox üsul və vasitələrdən
istifadəyə tələb demək olar ki, yox dərəcəsin-
dədir. Son 20 ildə Azərbaycanda da nigaha
psixoloji hazırlıq problemi daha kəskin hal
alıb ki, bu da sosial-mədəni sahədə, yəni ailə
sosial institutlarında, nigah, cinsi və reproduktiv
davranışda baş vermiş köklü dəyişikliklərlə
əlaqədardır. Bütün bu sadalananlar müasir
tədqiqatçıları ailə-nigah münasibətlərinin for-
malaşmasının nəinki xarici, həm də daxili
mexanizmlərinin araşdırılması zərurəti qarşı-
sanda qoyur. Ədəbiyyatların təhlili göstərir
ki, ailə qurmağa hazırlıq emosional, əqli, iradi
fəaliyyətin komponentlərini özündə birləşdirən
mürəkkəb bir prosesdir. T.V.Andreyeva, İ.V.Qre-
bennikov və V.A.Sisenko nigaha hazırlığın
üç əsas mərhələsini müəyyən etmişlər:
 1. Fiziki yetkinlik mərhələsi – gənclərin öz
sağlamlığına zərər yetirmədən uşaq dünyaya
gətirmək qabiliyyəti. Lakin cinsi yetkinlik ni-
gaha sosial-psixoloji hazırlığın, həmçinin
ahəngdar cinsi həyata hazırlığın əsas göstəricisi
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hesab oluna bilməz. Çünki ailə həyatına əxlaqi,
iqtisadi hazırlıq, uşaqların tərbiyəsi və özü-
nütərbiyə ilə bağlı elementar bacarıqların
olması da əsas şərtdir. 2. Sosial hazırlıq mər-
hələsi- ailə quranların təhsilini başa burması,
hər hansı bir peşəyə yiyəlıənməsi və ya ali
təhsil almaq üçün təhsilini davam etdirməsi,
müstəqil əmək fəaliyyətinə başlaması da vacib
məsələlərdən biridir. Ailə qurmağa sosial ha-
zırlıq həm də tərəflərin bir-biriləri üçün, bü-
tövlükdə ailə və gələcək övladları üçün mə-
suliyyət daşımağı da özündə cəmləşdirir.  Ni-
gaha sosial- iqtisadi hazırlıq bütün bunlarla
ayrılmaz şəkildə bağlıdır.  

3. Psixoloji hazırlıq – bu insanlarla səmərəli
ünsiyyət bacarığının olması, ailə həyatına və
dünyaya baxışların vahidliyi və oxşarlığı,
ailədə sağlam psixoloji iqlim yaratmaq bacarığı,
xarakter və hisslərin sabitliyi, ailənin hər bir
üzvü üçün məsuliyyət hissi daşımaqdan iba-
rətdir [3, s.68]. Ailə qurmağa pedaqoji hazır-
lığın əsasını pedaqoji savadlılıq, məişət və
iqtisadi sahədə bilik və bacarıqlara malik
olmaq  təşkil edir. Pedaqoji hazırlıq gələcək
ata-anaları ailədə uşaqların tərbiyə olunması
xüssiyyətləri, uşaqların inkişafı qanunauyğun-
luqları ilə tanış edir, ailə tərbiyəsində yol
verilən nöqsanların səbəblərini və onların
aradan qaldırılmasının səmərəli yollarını ay-
dınlaşdırır. Pedaqoji istiqamət gələcək vali-
deynləri ailə tərbiyəsinin məqsəd və vəzifələ-
rinə, tərbiyənin prinsiplərinə və metodlarına,
təşkili formalarına dair biliklərə və praktik
bacarıqlara, körpəyə qulluq üzrə vərdişlərə
yiyələnmələrini vacib hesab edir.

Gənclərin ailə qurmağa hazır olmalarına
inam onların sosial  yetkinliyinin mühüm xü-
susiyyətidir. Buna baxmayaraq o ailə müna-
sibətlərinə gerçək hazırlığı əks etdirmir və
ona zəmanət vermir. Elə buna görə də bu gün
ailələrdə boşanmaların sayı artır, ailə münasi-
bətlərində davranış normalarının və onlar haq-
qında təsəvvürlər sisteminin pozulması hallarına
rast gəlinir. Həmçinin asosial ailələrin sayında
da artım müşahidə olunur, ailədə emosional –
psixoloji iqlimdə narazılıqlar baş verir.

Ailə münasibətlərinin düzgün qurulması
olduqca mühümdür. Bunu isə hər şeydən
əvvəl, gənclərin gələcək müstəqil ailə həyatına

necə hazırlanması müəyyən edir [1, s.89].
Tələbələrin ailə qurmağa hazırlığı – gən-

clərin sosial institut kimi ailə dəyərlərinin
qəbul edilməsi, ailə münasibətləri və ailə tə-
sərrüfatı, ailə pedaqogikası, şəxsiyyətlərarası
münasibətlər barədə xüsusi bilik və bacarıqları
özündə əks etdirən şəxsiyyət keyfiyyətləridir.

Gənc ailələr cox zaman hisslər üzərində
qurulduğundan, gənclərdə ideal bir sevgili
obrazı formalaşmış olur, ona görə də gənc
qarşı tərəfin mənfi keyfiyyətlərinə məhəl qoy-
mur. Bu isə hər hansı bir problemin yaranma
ehtimalının rasional qiymətləndirilməsinə
imkan vermir. Bu kateqoriyadan olan ailələrə
ər və ya arvadın və yaxud hər ikisinin tələbə
olduğu ailələri də aid etmək olar. Tələbə
ailələri ümumi qanunlar əsasında yaranır və
inkişaf edir. Ümumiyyətlə, bütün gənc ailələrə
xas olan çətinlikləri hamısı tələbə ailələrinə
də aid edilir. Ona görə də, tələbə ailələrinin
problemlərinə digər gənc ailələrin problemi
prizmasından baxmaq olar. Lakin tələbə ailələri
üçün bir sıra səciyyəvi problemlər var ki,
onları aşagıdakı kimi təsnif etmək olar:

- Maddi gəlirin azlığı;
- Təlimin və ailə öhdəliklərinin doğurduğu

çətinliklər;
- Körpənin dünyaya gəlməsi və tərbiyəsi

ilə bağlı çətinliklər;
- Uşağa kimin baxacağı məsələsi ilə bağlı

çətinliklər;
- Əlavə iş imkanının az olması;
Məişətlə bağlı çətinliklər, maliyyə  cəhətdən

gənclərin valideynlərdən asılı olması, ailə və
ailə üzvləri üçün məsuliyyət daşımaq bu tip
ailələrdə problem yaradan vəziyyətlərdir.
Maddi vaziyyətlə bağlı yaranan çətinliklər fo-
nunda isə tez-tez emosional gərginliklər yaranır
ki, bu da konflikt və qarşıdurmalara gətirib
çıxarır. Təbii ki, əmək bazarında yer tutmamış,
müəyyən peşə ilə məşğul olmayan tələbə gən-
clər ailə üzvlərinin tələbatlarının ödənilməsində
çətinliklərlə qarşılaşacaqlar. Ailə həyatı qura-
rakən maddi vəziyyət və ayrıca mənzilə sahib
olmaq da çox vacib məsələ kimi qarşıda durur.
Gənclər bu barədə də düşünməlidirlər. Maddi
həyat şəraitinin lazımi səviyyədə olmaması,
evdə söz-söhbətə, mübahisələrə səbəb olur
və münaqişəli şərait yaradır. Tələbə evliliyi
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üçün xas olan əsas cəhətlərdən biri də onların
təlim fəaliyyətinin və sosial vəziyyətlərinin
müvəqqəti xarakter daşımasıdır. Təhsilin başa
çatması, tələbə gənclərin uzun zamandan bəri
gözlədikləri sevimli bir işlə təmin edilmələri
bu evliliyin mənəvi hissəsi kimi özünü göstərir.
Bütün bu sadalanan problemlərin həllindəki
çətinliklər ailədə konfliktlərin artmasına, ailənin
psixoloji iqliminin pozulmasına, növbəti uşaq-
ların dünyaya gəlməsinin təxirə salınmasına,
tək uşaqlı anaların sayının artmasına və ailənin
öz funksiyalarını itirməsinə gətirib çıxara bilər.

Bu cür nəticələrdən uzaqlaşmaq üçün tələləbə
ailələrinə dəstək məqsədilə dövlət tərəfindən
və ali məktəbin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən
tədbirlər sistemi hazırlanmalıdır.
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Annotasiya. Məqalədə fəaliyyət prosesindən, motivasiyanın sahəsindən
və motivlərin təzahür xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. B.Dadanov
tərəfindən verilən mürəkkəb fəaliyyət növlərində müxtəlif niyyət
motivlərin nisbi sxemi  məqalədə öz əksini tapmışdır. Qeyd edilmişdir
ki, fəaliyyət əsasən müxtəlif motivlər qrupu tərəfindən həvəsləndirilir.
Və hər bir motivin həvəsləndirmə gücündən çox şey asılıdır. Bəzən bir
motivin gücü bir neçə motivin birlikdə təsirindən üstün olur. Əksər
hallarda nə qədər çox motiv aktuallaşırsa, motivasiya da bir o qədər
güclü olur. Əlavə motivləri hərəkətə gətirmək mümkün olduqda, moti-
vasiyanın ümumi səviyyəsi də yüksəlir. Eyni zamanda bu motivlərdən
hər biri fəaliyyətin ümumi motivasiyasına həm pozitiv, həm də neqativ
tövhəsini verir. Fəallaşan və fəaliyyətə təhrik edən  motivlərin sayının
motivasiyanın ümumi səviyyəsindən asıllığı da xüsusilə vurğulanmışdır. 

Characteristics of motivation in the process of
activity
Abstract. The article discusses the process of activity, the field of
motivation and the characteristics of the manifestation of motives. The
relative scheme of different motives of motives in the complex types of
activities given by B.Dadanov is reflected in the article. It was noted
that the activity is mainly motivated by a group of different motives.
And a lot depends on the motivating power of each motive. Sometimes
the power of one motive outweighs the power of several motives
together. In most cases, the more relevant the motive, the stronger the
motivation. When it is possible to mobilize additional motives, the
overall level of motivation also increases. At the same time, each of
these motives contributes to the overall motivation of the activity, both
positively and negatively. The dependence of the number of motives on
activation and motivation on the general level of motivation was also
emphasized.

Особенности проявления мотивов в процессе 
деятельности

Aннотация. В статье освещаются процесс деятельности, сфера
мотивации и особенности проявления мотивов. B ней нашла свое
отражение приведенная В. Дадановым относительная схема различных
мотивов в сложных видах деятельности. Было отмечено, что дея-
тельность в основном стимулируется различными группами мотивов.
И многое зависит от мотивирующей силы каждого мотива. Иногда
сила одного мотива превосходит влияние нескольких мотивов
вместе. В большинстве случаев, чем больше мотивов становится
актуальным, тем сильнее мотивация. Когда удается привести в дей-
ствие дополнительные мотивы, повышается и общий уровень мо-
тивации. При этом каждый из этих мотивов дает как позитивный,
так и негативный аспект общей мотивации деятельности. Особо
подчеркивается зависимость количества мотивов, активизирующих
и провоцирующих деятельность, от общего уровня мотивации.
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İnsan fəaliyyətinin mənası təkcə nəticə
əldə olunmasından ibarət deyil. Fəaliyyət öz-
lüyündə insanı cəlb edə bilər. Fəaliyyət prosesi
(məsələn, fiziki və intellektual aktivliyin tə-
zahürü) insanın xoşuna gələ bilər. Fiziki
aktivlik kimi zehni aktivlik də insana məm-
nunluq hissi verir və spesifik bir ehtiyac rolunu
oynayır. Subyekti fəallığa fəaliyyətin nəticəsi
yox, özü təhrik edirsə, bu motivasiyada pro-
sessual komponentin mövcudluğuna dəlalət
edir. Bu komponent fəaliyyət zamanı xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki fəaliyyətin motivi
onun nəticəsində deyil, prosesin özündədir.

Motivasiyanın nəticə komponenti də fəa-
liyyət prosesində təqdim olunur. Bu səbəbdən
motivasiyanın prosessual və nəticə kompo-
nentləri bir-biri ilə sıx bağlıdır. Tədris prosesində
prosessual komponentə çox mühüm yer ayrılır.
Tədris fəaliyyətində çətinlikləri dəf etmək,
öz gücünü və bacarıqlarını sınaqdan keçirmək
cəhdi təhsilin şəxsiyyət üçün əhəmiyyətli
motivi hesab oluna bilər. 

Eyni zamanda, məhsuldar motivasiya xü-
susilə onun prosessual komponenti (yəni, fəa-
liyyət prosesi) neqativ emosiya yaratdıqda,
fəaliyyətin determinasiyasında təşkilatlandırıcı
rol oynayır. Belə halda insanın enerjisini sə-
fərbər edən məqsədlər və məramlar ön plana
çıxır. Nəzərə almaq lazımdır ki, məqsədin və
ya aralıq tapşırıqların qoyulması istifadəsi
zəruri olan əhəmiyyətli motivasiya amilidir. 

Məlum olduğu kimi, istənilən fəaliyyət po-
limotivasiyalıdır, yəni təkcə bir yox, bir neçə,
bəzən də daha çox motivlə həvəsləndirilir. Fəa-
liyyətin polimotivasiyası onunla müəyyən olunur
ki, insanın fəaliyyəti maddi dünyaya, insanlara,
cəmiyyətə, özü-özünə münasibətlə müəyyən
olunur. Fəaliyyət prosesi ictimai baxımdan mo-
tivasiya olunmuşdur, lakin digər xarici və daxili
motivlər də təsir göstərə bilər. Məsələn, öz kö-
pəyinin qayğısına qalmaq “heyvanları sevmək”
motivinə uyğun olmaqla, həm də uşaqların tər-
biyəsi, mənzilin qorunması, sağlamlıq üçün
faydalı gəzintilərin həyata keçirilməsi zəruriliyi
kimi motivlərə də cavab verir. 

Eyni ehtiyac müxtəlif obyektlərdə təzahür
etməklə yanaşı, eyni obyektdə də müxtəlif
ehtiyaclar təzahür edə bilər. Məsələn, təhsil
motivi özündə müəllimin təqdirini, həm şəxsi

özünüqiymətləndirmə səviyyəsinə uyğunluq
ehtiyacını, həm də dostların nüfuzunu qazanmaq
cəhdlərini təcəssüm etdirə bilər. Lakin fəaliyət
prosesi həmişə sadə mexanizmə malik olmur.
Bir sıra hallarda mürəkkəb fəaliyyət növlərində
müxtəlif niyyət motivləri ortaya çıxır ki, onlara
da aydınlıq gətirmək zəruridir.

Mürəkkəb fəaliyyət növlərində müxtəlif
niyyət motivlərin nisbəti sxemi B. Dadonov
tərəfindən təfsilatı ilə verilmişdir [2]. Bu
sxemə əsasən fəaliyyət aşağıda göstərilən mo-
tivlər qrupu tərəfindən həvəsləndirilir:

1) fəaliyyət prosesinin özündən alınan zövq;
2) fəaliyyətin birbaşa nəticəsi (yaradılmış

məhsul, biliklərin mənimsənilməsi və s);
3) fəaliyyətə görə mükafatlandırma (pul

ödəmə, vəzifənin artırılması, şan-şöhrət);
4) fəaliyyətdən boyun qaçırdıqda və ya işi

vicdanla yerinə yetirmədikdə, gözlənilən sank-
siyalardan (cərimələrdən) qurtulmaq. 

Qeyd olunan motivlərdən hər biri fəaliyyətin
ümumi motivasiyasına həm pozitiv, həm də
neqativ tövhəsini verə bilər. Fəallaşan və fəa-
liyyətə təhrik edən  motivlərin sayının moti-
vasiyanın ümumi səviyyəsini müəyyən etməsini
ehtimal etməyə bütün əsaslar vardır. B.Dado-
novun nümayiş etdirdiyi sxemdə ayrıca bir
motivin motivasiyasının ümumi səviyyəsinə
töhvəsi böyük əhəmiyyət daşıyır. 

İnsanı fəaliyyətə adətən motivasiya kom-
pleksi (motivlər sistemi və ya ierarxiyası) ya-
radan bir neçə motiv həvəsləndirir.  Bu sistemin
bir sıra motivləri aparıcı əhəmiyyətə və daha
böyük həvəsləndirici gücə malikdir. Qalan
motivlərin təsiri azdır. Onların həvəsləndirici
gücü zəif olduğu üçün motivlər ierarxiyasının
aşağı qatlarında yer tuturlar. 

Motiv konkret həyat şəraitindən, digər in-
sanların təsirindən, zaman amillərindən asılı
olaraq, müxtəlif səviyyədə ifadə oluna bilər.
Buna görə də motivlər ierarxiyası nisbi sabit-
liyinə baxmaraq, mütləq davamlı psixi struktur
deyil. Ayrıca motivlərin qüvvəsi müxtəlif sosial
və psixoloji amillərin təsiri altında vaxtaşırı
olaraq dəyişə bilir. Aparıcı mövqe tutan motivlər
daima aktuallaşırlar və insanın fəaliyyətinə
əhəmiyyətli motivasiya təsiri göstərdikləri üçün
fəaliyyətdə olan motivlər adlanırlar. 

Motivasiya ierarxiyasının aşağı pillələrində

Sevinc Orucova
Fəaliyyət prosesində motivlərin təzahür xüsusiyyətləri
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yer tutan motivlər insanın fəaliyyətinə zəif
təsir göstərirlər, əksər hallarda isə, ümumiyyətlə
təzahür etmirlər. A.Leontyev onları potensial
motivlər adlandırır [3]. Deməli konkret zaman
kəsiyində onlar həvəsləndirici təsir göstərmirlər,
lakin müəyyən şəraitdə aktuallaşa bilirlər. 

Potensial motivlər bir sıra amillərin təsiri
ilə həvəsləndirci əhəmiyyət kəsb edə bilirlər,
yəni fəaliyyətdə olan motivlərə çevrilirlər.
Məsələn, sosial motivi (məsuliyyət hissi)
passiv olan (fəaliyyətə həvəsləndirmirdi) şa-
girddə müəllimlə söhbətdən sonra onun güc-
lənməsi baş verir və fəaliyyətdə olan motivə
çevrilir. 

Motivlər ierarxiyası mütləq sabit motivasiya
kompleksi deyil, zaman və yaşla əlaqədar də-
yişir (şəraitdən və inamların təsirindən asılı
olaraq). Məsələn, məktəblini uşaq yaşlarında
oxumağa böyüklərin tələbləri və canını xoşa-
gəlməz vəziyyətlərdən qurtarmaq cəhdləri
təhrik edir. Sonradan bu motiv onun fəaliyyətinə
daha az təsir göstərir, öyrənmə motivi isə
aparıcı əhəmiyyət kəsb edir.

Motivasiya sahəsi kifayət qədər dinamik
bir sahədir. Dinamik olaraq ayrıca motivlərin
əhəmiyyəti və təsiri dəyişir. Məsələn, müəllimlə
(məşqçi ilə) söhbətdən sonra şagird özü üçün
maraqlı və cəzbedici elm dünyasını (idman
dünyasını) kəşf edir və onunla maraqlanmağa
başlayır. Bunun nəticəsində öyrənmə motivinin
həvəsləndirici gücü böyük əhəmiyyət kəsb
etməyə başlayır. Əvvəllər motivlər ierarxiya-
sında fəaliyyətin məzmununa maraq elə bir
əhəmiyyətli yer tutmurdu, yaşlı insanla söh-
bətdən sonra isə, motivasiyanın yenidənqu-
rulması baş verir, ayrı-ayrı motivlərin təsiri
dəyişir və bu da motivlərin ierarxiyasında də-
yişikliklərə səbəb olur. Oxunan kitab, dostla
söhbət, ətrafdakılarla münaqişə nəticəsində
keçirilən həyəcan da analoji qaydada təsir
göstərə bilər. 

Motivasiya sahəsinin dinamikliyinə bax-
mayaraq, hər bir insana motivlərin ierarxiya-
sının nisbi sabitliyi xasdır. Qeyd etmək olar

ki, bizi fəaliyyətə həvəsləndirən motivlər mü-
vafiq zaman ərzində nisbətən davamlı və də-
yişməzdirlər. Motivlər ierarxiyasının nisbi sa-
bitliyi onunla müəyyən olunur ki, şəxsiyyət
və motivlər o qədər də asanlıqla dəyişmirlər.
Uşağın motivasiya sahəsini dəyişmək və ya
inkişaf etdirmək nisbətən asan olsa da, yaşlı
insanla bunu etmək çətindir. Beləliklə, motivlər
ierarxiyasını dəyişməyə qadir olan müxtəlif
amillərin təsirinə baxmayaraq, onların nisbi
sabitliyi haqqında danışmağa əsas vardır. 

Belə qanunauyğunluq motivasiya tənzim-
ləməsinə də aiddir. Müəyyən bir işi yerinə
yetirməli olduqda, motivasiya çatmırsa, mo-
tivasiyanın ümumi səviyyəsini qaldırmağa kö-
mək edən əlavə motivləri aktivləşdirmək la-
zımdır. 

Qeyd edildiyi kimi, fəaliyyət bir deyil, bir
neçə motivlə həvəsləndirilir. Fəaliyyət nə
qədər çox motiv determinasiya edirsə, moti-
vasiyanın səviyyəsi də bir o qədər yüksək
olur. Məsələn, fəaliyyət beş  motivlə həvəs-
ləndirilirsə, onun aktivliyi iki motivlə həvəs-
ləndirilən insanın aktivliyindən daha yüksək
olur. Və hər bir motivin həvəsləndirmə gü-
cündən çox şey asılıdır. Bəzən bir motivin
gücü bir neçə motivin birlikdə təsirindən üstün
olur. Əksər hallarda nə qədər çox motiv aktu-
allaşırsa, motivasiya da bir o qədər güclü olur.
Əlavə motivləri hərəkətə gətirmək mümkün
olduqda, motivasiyanın ümumi səviyyəsi də
yüksəlir. Bu isə fəaliyyətə təkan verən motiv-
lərin sayından, şərait amillərinin aktuallaşdı-
rılmasından, bu motivlərdən hər birinin hə-
vəsləndirici gücündən asılıdır.
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Annotasiya. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların nitqi tez
zədələnə bilən funksional sistem olduğundan və mənfi təsirlərə
asan məruz qaldığından, məhz bu dövrdə bu və ya digər səbəblərdən
nitq qüsurları daha çox özünü göstərir.  Nitq qüsurları uşağın
çağalıq, ya da məktəbəqədər yaş dövründə aşkar edilirsə, ilkin
tibbi və pedaqoji korreksiya nəticəsində onun məktəbdə təlimdə
uğurları yüksək olacaqdır. Uşağın davamlı şəkildə televizor,
kompüter qarşısında oturması, planşet, telefondan istifadə etməsi
nitq ləngiməsinə səbəb olur. Bunlar valideynlərin buraxdığı səhv-
lərdən biridir. Bunun nəticəsində uşaqda nitq ləngiməsi müşahidə
olunur, bunlar uşaqların özünə qapanmasına şərait yaradır, sosi-
laşmasına mane olur. Nitqin inkişafı üçün sosiallaşma əsas faktor-
lardandır. 

Organization of psychological and pedagogical
work with children with speech defects in
preschool age

Abstract. Because children's speech in preschool is a functional
system that can be easily damaged and easily exposed to negative
influences, it is during this period that speech defects are more
pronounced for one reason or another. If speech defects are found
in a child's infancy or preschool years, his or her success in school
will be higher as a result of initial medical and pedagogical
correction. Constantly sitting in front of the TV, computer, tablet,
phone, the child causes speech delay. This is one of the mistakes
parents make. As a result, the child has speech delays, which
create conditions for children to shut themselves off and prevent
socialization. Socialization is one of the main factors for speech
development.

Организация психолого-педагогической работы
с детьми дошкольного возраста с нарушениями
речи

Aннотация. Поскольку речь детей в дошкольном возрасте
представляет собой функциональную систему, которая может
быть быстро и легко подвержена негативным воздействиям и
повреждена, именно в этот период речевые дефекты по тем
или иным причинам проявляются чаще. Если дефекты речи
будут выявлены у ребенка в младшем, или дошкольном
возрасте, то в результате первичной медико-педагогической
коррекции его успехи в обучении в школе будут высокими.
Постоянное сидение ребенка перед телевизором, компьютером,
использование планшета, телефона приводит к задержке речи.
Это одни из ошибок, которые допускают родители. В результате
этого у ребенка наблюдается задержка речи, что создает
условия для замкнутости детей в себе, препятствует их со-
циализации. Социализация является одним из основных фак-
торов развития речи.
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İnsanda nitq digər adamlarla ünsiyyət pro-
sesində yaranır və inkişaf edir. Şifahi nitq-in-
sanın ümumi mədəniyyətinin parlaq göstəri-
cisidir. O, nəinki savadlı, dəqiq və məntiqi
fikrin ifadəçisi, həm də düzgün tələffüz qay-
dalarının əks etdirilməsidir. Uşaqlarda zəngin
lüğət ehtiyatına malik, qrammatik cəhətdən
düzgün və tələffüzünə görə aydın nitq tərbiyə
etmək lazımdır. Adətən, şifahi nitq ana dilinin
normalarına müvafiq olur. Lakin bəzi səbəblərin
göstərdiyi təsir nəticəsində bu normalar po-
zulmuş olur və nitqdə düzgün olmayan səs
tələffüzü, kəkələmə, tın-tınlıq, dizartriya,
alaliya kimi qüsurlar özünü göstərir. Belə po-
zulmalar bəzən nitqi çətinləşdirir, bəzən isə
tamamilə nitqdən ünsiyyət vasitəsi kimi isti-
fadəni qeyri-mümkün edir. Tədqiqatlar göstərir
ki, müasir dövrdə altı yaşına qədər uşaqların
30 %-dən çoxu tələffüz qüsurlarına malikdirlər.
Uşaqların bəzilərində bu qüsurlar məktəbə
gedəndə də onlarda qalır və təlim-tərbiyə pro-
sesində özünün mənfi təsirini göstərir. Nitq
qüsurları bir çox orfoqrafik səhvlərin buraxıl-
masında əsas səbəblərdən biridir. Orfoqrayiya
qaydalarının mənimsənilməsi təkcə şagirdin
sözün morfoloji quruluşunu müəyyənləşdirmək
bacarığından asılı olmayıb, həmçinin onun
düzgün səs tələffüzü normalarını qavrama-
sından, səslə hərfi fərqləndirmək bacarığından,
vurğunu müəyyənləşdirməkdən, deyilişlə yazılış
arasındakı fərqi bilməyindən də çox asılıdır.
Ümumiyyətlə, nitq qüsurlarının əmələ gəlmə
səbəbləri çox müxtəlifdir. Nitq qüsurlarını ya-
radan səbəblər arasında əlverişsiz xarici (ek-
zogen) və daxili (endogen) faktorları və eləcə
də ətraf mühitin ekoloji şəraitini fərqləndirirlər.
Müxtəlif səbəblərin araşdırılmasında alimlər
təkamül dinamik yanaşmadan – qüsurun ya-
ranma prosesinin təhlili, anormal inkişafın
ümumi qanunauyğunluqları və hər bir yaş
dövrü üçün nitqin inkişaf qanunlarını hesaba
almaq üsulundan istifadə edirlər (Ş.Ş.Seçenov,
Ş.S.Viqotskiy, V.S.Lubovskiy və s.) [1, s.13].

Psixi və nitq proseslərinin formalaşdırıl-
masında bioloji və sosioloji amillərin birliyi
prinsipi nitq sisteminin yaranmasına nitq mü-
hitinin, ünsiyyətin, emosional əlaqə və digər
faktorların göstərdiyi təsiri, müəyyən etməyə
imkan verir. Nitq mühitinin mənfi təsiri dedikdə

buna valideynləri lal-kar olan, zəif eşidən
uşağın ailəsində əsəbi vəziyyəti demək olar.

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların nitqi
tez zədələnə bilən funksional sistem olduğundan
və mənfi təsirlərə asan məruz qaldığından,
məhz bu dövrdə bu və ya digər səbəblərdən
nitq qüsurları daha çox özünü göstərir. Mək-
təbəqədər yaş dövründə daha çox müşahidə
edilən nitq qüsurları: l, r samitlərinin qüsurlu
tələffüzü, nitq sürətinin ləng və ya tez olması,
səslərin qarışdırılması və böyükləri yamsılamaq
nəticəsində meydana çıxır. Qeyd etmək lazımdır
ki, nitqin pozulması, onun inkişafının ən böh-
ranlı mərhələlərində 1 yaşla 2 yaş arasında, 3
yaşında və 6-7 yaşlarında baş verə bilər. 

Uşaq nitqinin patalogiyasını aşağıdakı sə-
bəblərlə xarakterizə etmək olar: 

1. Dölün inkişafında pozulmalara səbəb
olan müxtəlif bətndaxili patalogiyadar. Nitqin
ən kobud qüsurları dölün inkişafının 4 həftə-
sindən 4 ayına qədərki mərhələdə yaranan
mənfi təsirlər nəticəsində meydana gəlir. 

2. Doğuş zədələri və asfiksiya (tənəffüsün
pozulması nəticəsində beynin oksigen çatış-
mamazlığı) nəticəsində uşağın kəllədaxili qan-
sızmaları nitq qüsurlarının yaranmasına gətirib
çıxara bilər. 

3. Uşağın həyatının birinci ilində keçirtdiyi
müxtəlif xəstəliklər. Beynin zədələnmə vax-
tından və lokallaşmasından asılı olaraq, nitq
qüsurları müxtəlif cür özünü göstərir: nitqin
inkişafına ən çox zərər verən faktorlar mütəmadi
yoluxucu-viruslu xəstəliklər, menenqo-ensefalit
və ilkin mədə-bağırsaq pozulmalarıdır. 

4. Kəllənin beyin silkələnməsi ilə müşayiət
edilən zədələnmələri.

5. İrsilik. Bu halda nitq qüsurları ümumi
əsəb sisteminin pozulmasının yalnız bir hissəsini
və intellektual, hərəkət çatışmamazlıqları ilə
uyğunlaşmasını təşkil edəcəkdir. 

6. Sosial-məişət şəraitinin əlverişli olmaması,
vegetativ disfiksiya, emosional-iradi sfera poz-
ğunluqları və nitq inkişafındakı çatışmamaz-
lıqlar nitq qüsurlarının yaranmasına səbəb ola
bilər. 

Göstərdiyimiz bütün səbəb və bu səbəblərin
bir-birinə qovuşması nitqin  müxtəlif tərəflərinin
pozulmasını şərtləndirir. Nitq qüsurlarını ya-
radan səbəbləri araşdırarkən nitq qüsurları ilə
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mühafizə edilmiş analizator və onların funk-
siyaları arasındakı münasibətləri nəzərə almaq
lazımdır. onlar korreksiya təlimində kompen-
sasiya üçün əsas mənbə təşkil edirlər. Nitq
qüsurlarının aradan qaldırılmasında müxtəlif
anomaliyaların erkən diaqnostikası böyük əhə-
miyyət kəsb edir. Əgər nitq qüsuru uşaq mək-
təbə getdiyi zaman aşkar edilirsə və ya ibtidai
sinifdə müəyyən edilərsə, onları korreksiya
etmək çox çətin olur, bu isə tədris materialının
mənimsənilməsinə mənfi təsir göstərir. Əgər
bu qüsurlar uşağın çağalıq, ya da məktəbəqədər
yaş dövründə aşkar edilirsə, ilkin tibbi və pe-
daqoji korreksiya nəticəsində onun məktəbdə
təlimdə uğurları yüksək olacaqdır.

Nitq anadangəlmə olmur. O, uşağın umumi
inkişafının göstəricisi olaraq fiziki və əqli in-
kişafla paralel ontogenez prosesində inkişaf
edir. Uşağın ana dilini mənimsəməsi, bütün
uşaqlar üçün xarakterik olan bir sıra əlamətləri
ilə, çox dəqiq qanunauyğunluqla inkişaf edir.
Nitq patalogiyasını müəyyən edərək düzgün
korreksion-tərbiyəvi işin təşkili üçün uşaqların
nitqinin ardıcıllıqla inkişaf yollarını, bu prosesin
qanunauyğunluqlarını və şəraitini bilmək la-
zımdır. A.N.Leontyev uşaqların nitqinin tə-
şəkkülünü dörd mərhələyə bölür:

1. Hazırlıq mərhələsi - 1 yaşa qədər;
2. Kiçik məktəbəqədər mərhələ - dilin ilk

mənimsənilməsi mərhələsi, 3 yaşa qədər;
3. Məktəbəqədər mərhələ - 6 yaşa qədər;
4. Məktəb dövrü – 6-17 yaş [1, s.31].
Hazırlıq mərhələsi – bu dövrdə uşaqda

nitqin mənimsənilməsi üçün hazırlıq gedir.
Anadan olduğu andan uşaqda səs reaksiyaları
yaranır: çığırtı, ağlama. Bunlar insanın nitq
səslərindən çox fərqlənsə də, artukulyasiya
aparatının üç şöbəsində müxtəlif incə hərə-
kətlərin inkişafına köməklik edir. İlk həftədən
sonra uşaqda danışanın səsinə reaksiya hiss
edilir: ona müraciət edildikdə ağlamağı da-
yandırır, qulaq asır. Daha sonra o, danışana
tərəf başını çevirir və öz gözləri ilə onu izləyir.
Çox keçmədən körpə intonasiyaya reaksiya
verir: nazladıqda canlanır, acıqlandıqda ağlayır.
Təxminən iki aylığında uğuldamağa, 3 aylığında
vağ-vuğ etməyə başlayır. Beş aylığında uşaq
səsləri eşidir, ətrafdakıların dodaqlarından ar-
tikulyasiya hərəkətlərini görür və yamsılamağa

cəhd edir. Hər hansı bir hərəkətin çoxsaylı
təkrarı hərəkətin vərdişinin möhkəmlənməi
ilə nəticələnir. Altı aylığında uşaq yamsılama
yoluyla bəzi hecaları təlləfüz edir: “ma-ma-
ma”, “pa-pa-pa”. Bundan sonra uşaq yamsılama
yolu ilə səslənən nitqin bütün elementlərini -
səsin tonu, tempi, ritmi, melodiyası intonasi-
yasını. tədricən mənimsəyir: Körpə ikinci
yarım ildə müəyyən səs birləşmələrini qavrayır
və onları əşya və hadisələrlə əlaqələndirir.
Lakin bu zaman o, hələ də bütün təsir kom-
plekslərinə reaksiya verir: şəraitə, informasiyaya
və sözə. Bütün bunlar müvvəqəti əlaqənin
yaranmasına, sözləri yadda saxlamağa və
onlara reaksiya verməyə kömək edir. 7-9 ay-
lığında uşaq yaşlıların ardınca daha çox səs
birləşmələrini təkrarlamağa başlayır. 10-11
aylığında danışanın şəraitindən və informasi-
yasından asılı olmayaraq uşaqda sözlərə re-
aksiya yaranır. Bu dövrdə uşağın nitqinin for-
malaşmasında şəraitin xüsusi əhəmiyyəti vardır
(ətrafdakıların düzgün nitqi, yaşlıları yamsılama
və s. ).

Kiçik məktəbəqədər dövr - uşaqda ilk sözün
yaranmasıyla nitqin hazırlıq mərhələsi tamam-
lanır və aktiv nitqin təşəkkül mərhələsi başlanır.
Bu vaxt uşaqda ətrafdakıların artikulyasiyasına
xüsusi diqqət yaranır. O, danışanı həvəslə
çoxlu sayda təkrarlayır və özü sözlər təlləfüz
edir. Bu zaman körpə səsləri qarışdırır, yerlərini
dəyişdirir. İlk sözlər uşaqda ümumiləşdirilmiş
məna xarakteri daşıyır. O, bir sözlə və ya səs
birləşməsi ilə həm əşyanı, həm də arzu və
hisslərini bildirir. Məs: “ata” sözü müxtəlif
anları bildirə bilər – ata gəldi, ata getdi, ata
yoxdur. Uşaq situativ nitqi jestlə, mimika ilə
müşayət edir. Yaş yarımda nitq ümumiləşmiş
xarakter daşıyır. Yeni söz ehtiyatı yaranma
imkanı qazanır.

2-3 yaş arası uşağın lüğət ehtiyatı əhəmiy-
yətli dərəcədə artır. Tədqiqatçılar lüğət ehtiyatını
müxtəlif miqdarda göstərirlər: 

1 yaş 6 ay – 10-15 söz; 
2 yaş sonu – 300 söz; 
3 yaşda – 1000 sözə qədər (il ərzində 700

söz).
3 yaşdan etibarən uşaqda nitqin qrammatik

quruluşu formalaşmağa başlayır. Əvvəlcə uşaq
öz arzu və xahişini bir sözlə ifadə edir. Sonra
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əlaqəsiz primitiv cümlələrlə (“ana çay istə”)
ifadə edir. Daha sonra tədricən cümlədə sözlər
arasında uzlaşma və əlaqə yaranmağa başlayır.
2 yaşda uşaqların praktik olaraq yaşlıların
nitqini başa düşməsi tələffüz imkanlarından
çox üstün olur. Məktəbəqədər dövr - adətən
yanlış səs tələffüzü ilə müşayiət olunur. Fısıltılı,
fışıltılı, sonor, cingiltili səslərin defekt təllə-
füzünü göstərmək olar. 3-7 yaşdan uşağın
şəxsi tələffüzünə eşitmə nəzarəti inkişaf edir.
Fonematik qavrama formalaşır. Bu dövrdə
lüğət ehtiyatının sürətlə artması davam edir.
Uşağın aktiv lüğəti 3000-4000 sözə çatır. Söz-
lərin mənası dəqiqləşir və zənginləşir.

Nitq qüsurlarının aradan qaldırılmasında
həkimlərlə loqopedlərin sıx əməkdaşlığı nitq
anomaliyalarının kliniki təsnifatına zəmin ya-
ratdı. Kliniki təsnifatın yaradıcıları M.Y.Xvatset,
F.A.Rau, O.V.Pravdina, S.S.Lyapidevskiy və
b. nitq qüsurlarını, qüsurun yaranma səbəblərinə
(etiologiyasına) və patoloji göstəricilərlə (pa-
togenezə) əsaslanaraq təsnif etmişlər. Kliniki
təsnifata görə aşağıdakı nitq qüsurları vardır:
[2, s.16] 

1. Fonetik qüsurlar – səslərin təhrif tələffüzü
və ya heç olmaması. Bu qüsurlar dislaliya,
dizartriya və rinolaliya kimi diaqnozlaşdırı-
lırlar.

2. Nitqin itirilməsi və ya inkişafdan geri
qalması. Bura alaliya və afaziya daxildir. 

3. Nitq surətinin, ritminin və səlisliyinin
pozulması taxılaliya, bradilaliya. Nitq rəvan-
lığının pozulması əzələlərin qıc olması və
şəxsiyyət dəyişmələri ilə (loqonevroz və ya
kəkələmə də) müşayiət olunur. Bundan əlavə,
eşitmənin pozulması, əqli gerilik və bəzi nev-
ropsixi xəstəliklər – şizofreniya və epilepsiya
nəticəsində də nitq qüsurları fərqləndirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə kliniki
təs-nifatlarla bərabər, digər bölgü-psixoloji
təsnifat da işlənir. Bu bölgü kliniki təsnifatdan
nitq qüsurlarının pedaqoji təsir üçün vacib
olan əlamətlərə görə qruplaşdırılması ilə fərq-
lənir. Psixoloji-pedaqoji təsnifatın müəllifi
R.E.Levina psixolinqvistik meyarlara nitqin
ünsiyyət vasitələrinin tətbiq edilməsinin po-
zulmasına görə nitq qüsurlarını 2 böyük qrupa
ayırır [2, s.17]

I qrupa –fonetik inkişafdan geri qalma, fo-

netik-fonematik inkişafdan qalma və nitqin
ümumi geriliyi daxildir. 

II qrupa kəkələmə aiddir. Bu qüsurun əsa-
sınıda dilin ünsiyyət vasitələrinin olmasına
baxmayaraq, nitqin kommunikativ funksiya-
sının pozulması təşkil edir.

Nitq uşağın tərbiyəsində sosial vasitədir.
Uşaqda düzgün nitq inkişafı üçün əsas şərtlər
aşağıdakılardır. 

a) İnformasiyanı almaq üçün əsas olması,
yəni onda akustik, görmə və ginestetik resep-
torların mövcudluğu.

b) Qəbul edilmiş informasiyanı təhlil
etmək və onun sağlamlıq üçün yaxşı inkişaf
etmiş substratın olması, yəni kifayət qədər
intellekt səviyyəsi və yaddaşın – sinir sisteminin
müəyyən morfoloji və funksional inkişafının
olması. 

c) Artikulyasiya üçün vacib olan motor
aparatının olması.

Kəkələmə - ən ağır nitq defektlərindən bi-
ridir. Kəkələmə nitq aparatının əzələ qıcolması
vəziyyəti ilə müəyyən edilən, nitqin tempo-
ritmik təşkilinin pozulması deməkdir. O, çə-
tinliklə aradan qalxır, uşağın psixikasını zə-
dələyir, onun düzgün tərbiyəsini ləngidir, nitq
ünsiyyətinə mane olur, ətrafdakılarla qarşılıqlı
ünsiyyəti çətinləşdirir. 2-6 yaş arasında uşaqların
5 faizində kəkələməyə rast gəlinə bilər. Bu
hal ən çox 2 yaşla 4 yaş arasında, nitqin funk-
sional sistemlərnin intensiv inkişaf etdiyi və
uşaq şəxsiyyətinin formalaşma mərhələsində
baş verir. Xarakterindən asılı olaraq kəkələmə
üç növə ayrılır: 1. Klonik növ kəkələmənin
erkən və çox yüngül formasıdır. Bu zaman
uşaq səsi və ya hecanı təkrarlayır, məsələn,
mə-mə-mən e-e-evə ge-ge-gedirəm. Bu cür
kəkələmə ən çox uşaq yaşlarına təsadüf edilir
və kəkələmənin başlanğıcında müşahidə olunur.
Vaxtında qarşısı alınmazsa, bu növ ağırlaşaraq
tonik növə keçə bilər. 2. Tonik kəkələmə
zamanı uşağın nitqində qəflətən uzun sürən
dayanma yaranır (sözün əvvəlində və ya orta-
sında), məsələn, q...ələm, k...itab; və ya sözün,
cümlənin birinci səsini uzadır, məsələn, m---
ən, a---ta və s. bundan sonra elə bil ki, tənəf-
füsdə partlayış olur və söz çox böyük gərginliklə
tələffüz olunur. Bu zaman səs yarana bilmə-
dikdə uşağın üzü qızarır və bir sıra lazım ol-
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mayan əlavə hərəkətlər edir (gözünü qırpır, əl
hərəkətləri edir, gövdəsini bir tərəfə əyir,
başını yanlara çevirir, aşağı salır və s.). 3. Qa-
rışıq növ iki növə ayrılır: klonik-tonik və to-
nik-klonik. Kəkələmə ağırlıq dərəcəsinə görə
üç dərəcəyə ayrılır: yüngül, orta, ağır. Kəkə-
ləmənin dərəcəsini müəyyən etmək üçün dəqiq
kriteriya yoxdur. Lakin təcrübədə yüngül
dərəcə o dərəcə hesab edilir ki, kəkələmə çox
çətinliklə gözə çarpır və nitq ünsiyyətinə mane
olmur. Ağır dərəcədə isə uzun müddətli qıcolma
nəticəsində nitq ünsiyyəti mümkün olmur. Bu
zaman əlavə hərəkətlər və emblofraziya (kə-
kələyənin nitqini yüngülləşdirmək üçün ste-
reotip əsassız səslərdən və ya sözlərdən istifadə
etməsi, məsələn, “e-e”, “elə”, “belə ki” və s.)
müşahidə edilir. 

Bradilaliya (yunan sözüdür, “bradis” - ağır,
“laliya” – nitq) nitq tempinin patoloji ağırlığı
deməkdir. Nitq tempinin pozulmalarına aiddir.
Bu zaman nitq həddən artıq ağır, səs monoton,
sait səslər uzadılmış, əzgin, qarışıq artikulya-
siyalı olur, xarici və daxili nitqin zəiflədilməsi
müşahidə edilir. Belə uşaqların hərəkətləri
ləng, əzgin, koordinasiyası zəif, üzləri amimik
olur. Psixi fəaliyyətlərinin də xüsusiyyətlərini
qeyd etmək vacibdir: qavramanın, diqqətin,
yaddaşın və dərketmənin ləngliyi və pozulması.
Bir əşyada diqqətlərini konsentrasiya etdikləri
halda, başqa əşyaya onu keçirməyə çətinlik
çəkirlər. Təlimatı qavradıqda, onu dərhal deyil,
bir necə dəfə təkrar etdikdən sonra icra edirlər.
Bradilaliya ayrıca nitq tempinin pozulması
olduğu kimi, bir sıra psixi xəstəliklərin klini-
kasında da müşahidə oluna bilər: oliqofreniya,
distrofiya, mərkəzi sinir sistemi xəstəliklərində,
travma, baş beynin şişlərində ola bilər.

Taxilaliya (yunan sözündən “tachus” –
surətli və “laliya” - nitq) – patoloji sürətlən-
dirilmiş nitq tempidir. Nitq tempi pozulmalarına
aiddir. Bəzən ona taxifraziya da deyilir.
M.E.Xvatsevin təyin etdiyinə görə, taxilaliya
zamanı saniyədə 20-30 səs tələffüz olunur
(norma 9-14 səsdir) [1, s.44] Belə çox sürətli
nitqi başa düşmək çətin olur. Bu cür danışıq
zamanı hecaların təkrarlanması yaranır və ya
əksinə, hecalar buraxılır, səslər pozulur, sözlər
təhrif olunur.

Dislaliya (yunanca “dis” - pozulma, “laliya”

- nitq deməkdir) – normal eşitmə və nitq apa-
ratının normal innervasiyası zamanı mövcud
olan səs tələffüzü pozulmasıdır. Məktəbəqədər
yaşlı uşaqlar arasında çox geniş yayılmış nitq
defektidir. Elmi statistikaya görə, tələffüz po-
zulmaları məktəbəqədər yaşlı uşaqların 25-
30%-də rəst gəlinir.

Rinolaliya (latınca “rinos” - burun, “laliya”
- nitq) - nitq aparatının anatomik-fizioloji ça-
tışmazlıqları ilə şərtlənən səs tələffüzünün və
səs tembrinin pozulmasıdır. Bu qüsura çox
zaman tıntınlıq da deyirlər. Rinolaliya zamanı
artikulyasiya mexanizmi, fonasiya və səs ya-
ranma normadan əsaslı surətdə fərqlənir, burun
və ağız-udlaq rezonatorlarının iştirakının po-
zulması ilə şərtləşir.

Dizartriya – nitq aparatının innervasiyasının
orqanik çatışmazlığı ilə şərtləşən nitqin səs
tələffüzü tərəfinin pozulmasıdır. Dizartriyanın
əsas əlamətlərini səslərin artikulyasiyasının
pozulması, səsyaranmanın pozulması, eyni
zamanda nitqin tempinin, ritminin və intona-
siyasının pozulması təşkil edir. Bu pozulmalar
müxtəlif dərəcədə mərkəzi və periferik sinir
sisteminin zədələnməsinin lokallığından asılı
olaraq əmələ gəlir. Dizartriyalı uşaqların klinik,
psixoloji və loqopedik tədqiqi göstərir ki, bu
kateqoriyadan olan uşaqlar hərəki, psixi və
nitq pozulması baxımından müxtəlif olur. Di-
zartriyanın  yaranmasına səbəb müxtəlif mənfi
faktorların ana bətnində və ya erkən inkişaf
dövründə uşağın inkişaf edən beyninə təsiri
nəticəsində mərkəzi sinir sisteminin orqanik
zədələnməsidir. Bətndaxili zədələnməyə səbəb
kəskin xroniki infeksiyalar, oksigen çatışmaz-
lığı, intoksikasiya, hamiləlik toksikozu və
başqa doğuş travmasına şərait yaradan faktorlar
daxildir. Qan uyğunsuzluğu da dizartriyaya
səbəb ola bilər.

Alaliya – ən ağır nitq qüsurlarından biri
sayılır, erkən uşaqlıq çağlarında nitqin inki-
şafdan geri qalmasıdır. Alaliya (“a”- latınca
inkar deməkdir və “laliya” – nitq, danışmaq)
nitqin olmaması kimi tərcümə olunur. Mərkəzi
sinir sisteminin zədələnməsi nəticəsində yaranır.
Bir çox hallarda alaliyanın yaranma səbəbi
doğuş zədələri, həmçinin 1,5 yaşına qədər
uşaqlarda baş beyin qabığının nitq sahələrinin
zədələnməsinə gətirib çıxaran baş beynin zə-

Türkan Cəfərli

Məktəbəqədər yaşlı nitq qüsurlu uşaqlarla psixoloji-pedaqoji işin təşkili
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dələnməsi xəstəliyi ola bilər.
Afaziya – baş beynin lokal zədələnməsi

ilə şərtlənən, nitqin tam və ya qismən itməsidir
. Afaziyanın yaranmasına, nitqin müəyyən
dövr formalaşdıqdan sonra, baş beynin nitq
sisteminin müxtəlif cür orqanik pozulması
səbəb olur. Bu patologiya zamanı baş beyin
qabığının alın, əmgək, peysər və gicgah his-
səsində zədə müşahidə olunur. Afaziya ahıl
yaşlarda tez-tez yaranır. Uşaqlarda afaziyaya
daha az təsadüf edilir.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində qardaş Türkiyə
Cümhuriyyətinin oynadığı önəmli rol təhlil edilmişdir. Göstərilmişdir ki, ortaq kökə, dil
və din birliyinə, oxşar mədəniyyətə və adət-ənənələrə malik olan Azərbaycan və Türkiyə
tarixin müxtəlif dövrlərində bir-birlərinə arxa, dayaq olmuşlar. Məhz bu qardaşlığın,
sarsılmaz dostluğun nəticəsidir ki, XX əsrin əvvəlləridə olduğu kimi, XX əsrin sonlarında
da Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan, onunla diplomatik əlaqələr saxlayan ilk dövlət
Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdur. Yeni müstəqilliyini əldə edən Azərbaycanın qarşılaşdığı
çətinliklərin aradan qaldırılmasında qardaş Türkiyə dövlətinin çox böyük rolu olmuşdur.
Bu baxımdan Azərbaycanın xarici siyasətində Türkiyənin özünəməxsus yeri və rolunun
olduğu araşdırılmış, təhlil edilmişdir. Məqalədə qeyd olunur ki, müstəqilliyin ilk illərində
Azərbaycanın xarici siyasət kursunda buraxılan səhvlər ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlməsindən qısa müddət sonra nizamlanmış, qonşu dövlətlərlə, o cümlədən
qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əlaqələr özünün ən yüksək inkişaf səviyyəsinə
qalxmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı olan Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini dünyada heç bir dövlət və ya dövlətlər
arasında analoqu olmayan bir səviyyəyə qaldırmışdır.

Place and role of Turkey in foreign policy 
of Azerbaijan

Abstract. The scientific article analyzes the important role played by the brotherly
Republic of Turkey in the foreign policy of the Republic of Azerbaijan. It was noted that
Azerbaijan and Turkey, which have common roots, language and religion, similar
culture and traditions, have supported each other in different periods of history. It is the
result of this brotherhood, unshakable friendship that the Turkish Republic was the first
state to recognize the independence of Azerbaijan and maintain diplomatic relations
with it in the late twentieth century, as well as in the early twentieth century. The
brotherly Turkish state has played a great role in overcoming the difficulties faced by
Azerbaijan, which has gained new independence. From this point of view, the special
place and role of Turkey in the foreign policy of Azerbaijan has been studied and
analyzed. The article notes that the mistakes made in the foreign policy of Azerbaijan in
the first years of independence were corrected shortly after the coming to power of
national leader Heydar Aliyev, relations with neighboring countries, including the
brotherly Republic of Turkey, reached its highest level of development. President Ilham
Aliyev, a worthy follower of the political course of national leader Heydar Aliyev, has
raised Azerbaijani-Turkish relations to a level unparalleled in any country or states in
the world.

Место и роль Турции во внешней политике
Азербайджана

Aннотация. В статье проанализирована важная роль, которую играет братская
Турецкая республика во внешней политике Азербайджанской Республики. Было
показано, что Азербайджан и Турция, имеющие общие корни, языковое и
религиозное единство, схожую культуру и традиции, в разные периоды истории
стояли друг за другом спиной. Именно в результате этого братства, неразрывной
дружбы, как и в начале ХХ века, так и в конце ХХ века, первым государством,
признавшим независимость Азербайджана, поддерживавшим с ним дипломатические
отношения, стала Турецкая республика. Братское турецкое государство сыграло
очень большую роль в преодолении трудностей, с которыми столкнулся Азербайджан,
получивший новую независимость. С этой точки зрения было исследовано и про-
анализировано особое место и роль Турции во внешней политике Азербайджана.
В статье отмечается, что ошибки, допущенные во внешнеполитическом курсе
Азербайджана в первые годы независимости, были устранены вскоре после
прихода к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, отношения с
соседними государствами, в том числе с братской Турецкой Республикой, достигли
своего наивысшего уровня развития. Президент Ильхам Алиев, являющийся до-
стойным продолжателем политического курса великого лидера Гейдара Алиева,
поднял азербайджано-турецкие отношения на уровень, не имеющий аналогов ни
в одном государстве мира.
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XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması
nəticəsində imperiyanın tərkibində olan res-
publikaların müstəqillik əldə etməsi ilə digər
respublikalar kimi, Azərbaycan da müstəqil
siyasət yeritməyə başladı. Lakin müstəqilliyin
ilk illərindən başlayaraq, gənc dövlət olan
Azərbaycan bir sıra çətinliklərlə qarşılaşdı.
Hələ Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz
1988-ci ildən başlayaraq, Ermənistanın ölkə-
mizə qarşı təcavüzü müstəqilliyimizi elan et-
dikdən sonra Moskvanın təhriki ilə daha da
genişlənərək silahlı müdaxiləyə, son nəticədə
isə torpaqlarımızın işğalı ilə nəticələndi. Təbii
ki, bir tərəfdən Ermənistanın hərbi təcavüzü,
digər tərəfdən ölkə daxilində qısa müddət ər-
zində baş verən hakimiyyət dəyişiklikləri və
dövlətə rəhbərlik edənlərin səriştəsiz, təcrübəsiz
olmaları öz növbəsində xarici siyasətə də
təsirsiz ötüşmürdü. 

Azərbaycan mürəkkəb və eyni zamanda
strateji əhəmiyyətli geosiyasi məkanda yer-
ləşdiyinə görə xarici siyasət kursunu müəy-
yənləşdirərkən, bir tərəfdən öz milli maraqlarını
qorumaq, digər tərəfdən isə bölgədə maraqları
olan bütün dövlətlərlə, eləcə də qonşu dövlət-
lərlə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq münasibətlərini
saxlamaq və genişləndirmək siyasətini yeridir.
Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikasının
xarici siyasi kursunda Türkiyənin önəmli yeri
vardır. 

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əlaqələrin
böyük tarixi var. Bu əlaqələri şərtləndirən
amillər sırasında təbii ki, ortaq kökə, dil, din
birliyinə, oxşar mədəniyyətə, adət və ənənələrə
sahib olmaq əsas yer tutur. Türkiyə və Azər-
baycan öz tarixlərinin ən mürəkkəb dövrlərində
bir-birinə dəstək olmuşlar. Azərbaycan və Tür-
kiyə münasibətləri tarixi köklərə və qardaşlığa
söykənir. Təməlində sarsılmaz dostluq və qar-
daşlıq telləri dayanan Azərbaycan-Türkiyə
münasibətləri eyni zamanda həm də stateji
önəm kəsb edir. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev qeyd edirdi ki, “Mən bu gün, həqiqətən,
qeyd etmək istəyirəm ki, bizim xalqlarımız
əsrlər boyu bir-birinə yaxın dost olmuşlar.
Biz bir kökdənik, biz birdilli xalqlarıq. Bizim
milli ənənələrimiz çox yaxındır, bir-birinə
bənzərdir, oxşardır. Ona görə də, bunlar hamısı
xalqlarımızı hələ biz müstəqil olmadığımız

vaxtda, ayrı-ayrı dövlətlərin əsarəti altında
yaşadığımız vaxtda da bir-birimizdən ayır-
mayıb, bir-birimizə bağlayıb, bir-birimizlə
daha sıx əlaqədə saxlayıb. İndi isə xalqlarımız
öz müstəqilliyini elan edəndən sonra, müstəqil
dövlət kimi dünyada tanınandan sonra biz
tarixi ənənələr əsasında, həmin fundamental
əsaslar üzərində bundan sonra da irəliyə get-
məliyik, inkişaf etməliyik” [3].

XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi, XX
əsrin sonlarında da, Sovetlər birliyinin dağıl-
masından sonra bir çox ölkələr kimi, 30 avqust
1991-ci il tarixdə müstəqilliyini elan edən
Azərbaycan Cümhuriyyətini ilk tanıyan dövlət
9 noyabr 1991-ci ildə qardaş Türkiyə Cüm-
huriyyəti olmuşdur. Qısa müddət keçdikdən
sonra, yəni 14 yanvar 1992-ci ildə iki ölkə
arasında diplomatik əlaqələr qurulmuş, Bakıda
yaranan Başkonsulluq qısa müddətdə səfirlik
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Türkiyənin Naxçıvan
və Gəncədə konsulluqları fəaliyyət göstərdiyi
kimi, Azərbaycanın da Ankarada səfirliyi, İs-
tanbul və Qarsda isə konsulluqları fəaliyyət
göstərir. Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri,
sonra isə prezidenti olmuş Süleyman Dəmirəlin
sözləri ilə ifadə etsək, “Azərbaycan müstəqilliyə
çatdığı anda dərhal onu ilk tanıyan Türkiyə,
ilk səfir göndərən, ilk səfirlik açan Türkiyə
oldu. Türkiyə bunu edərkən Böyük Atatürkün
ruhunu şad etmişdir” [4, s.9].

Azərbaycan müstəqilliyini qazandıqdan
sonra dünyanın bütün dövlətləri ilə çoxtərəfli
əlaqələr qurmaq imkanı əldə etdi. Bu ölkələr
arasında ortaq etnik kökə, dinə, dilə və mədə-
niyyətə sahib Türkiyə ilə əlaqələr xüsusi bir
əhəmiyyət kəsb edirdi. Yeni müstəqilliyini
əldə edən Azərbaycanın gənc bir ölkə olaraq
qarşılaşacağı çətinliklərin öhdəsindən gələ bil-
məsi üçün Türkiyənin dəstək və yardımlarına
ehtiyacı var idi. Azərbaycan müstəqilliyini
qazandıqdan sonra Azərbaycan-Türkiyə əla-
qələrinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi üçün
əlverişli imkanlar yaranmışdır. 

Azərbaycan özünün geostrateji mövqeyinə
görə tarixboyu bir çox böyük dövlətlərin ma-
raqlarının toqquşduğu siyasət meydanına çev-
rilmişdir. Azərbaycanın geopolitik olaraq
önəmli mövqeyi, Rusiya, İran və s. kimi öl-
kələrin Azərbaycan üzərində müxtəlif maraq-
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larının olması Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin
inkişafına mane olmuşdur. Xüsusilə, Rusiyanın,
hətta Azərbaycanın müstəqilliyinin elan edil-
məsindən sonra belə ölkə üzərindəki nüfuzunu
qoruma səyində olması Azərbaycan-Türkiyə
əlaqələrini kölgədə qoymuşdur. 

Rusiyanın 1990-cı ilin yanvarında Bakıya
qanlı müdaxiləsindən sonra Azərbaycanda ha-
kimiyyətə gələn Ayaz Mütəllibov Rusiyaya
ardıcıl olaraq güzəştə getmiş, Rusiyanın is-
təklərini yerinə yetirən bir xətt yürütmüşdür.
Ayaz Mütəllibovun həyata keçirdiyi Rusiya
yönümlü siyasət, daha dəqiq desək, Azərbay-
canın xarici siyasət prinsiplərini Moskvanın
istəyinə uyğunlaşdırmaq siyasəti XX əsrin
sonlarında tarixin Azərbaycana vermiş olduğu
müstəqillik şansını təhlükə altında qoyurdu.
Əlbəttə ki, yaxın bir qonşu dövlət kimi Rusiya
ilə hərtərəfli münasibətlərin qurulması və
inkişaf etdirilməsi vacib və zəruridir. Amma
digər maraqları nəzərə almadan yalnız Rusiya
ilə münasibətlər qurmaq və Rusiya meylli si-
yasət yeritmək təbii ki, ölkəni fəlakətə apara
bilərdi. Xüsusilə də, nəzərə alsaq ki, Rusiya
müstəqilliyini yenicə elan etmiş və dünya
dövlətləri, o cümlədən qardaş Türkiyə dövləti
ilə bərabərhüquqlu münasibətlər qurmağa ça-
lışan Azərbaycana qısqanclıqla yanaşırdı, o
zaman buna yol vermək olmazdı. Beləliklə,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət
tarixinə qısaca nəzər saldıqda, görərik ki,
1991-ci ildə və 1992-ci ilin I yarısında Azər-
baycanın xarici siyasətinin əsasını Rusiyaya
meyllilik xətti təşkil edir [2, s.182].

Ayaz Mütəllibovun  istefa verməsindən
sonra hakimiyyətə gələn Əbülfəz Elçibəyin
prezidentliyi dövründə də bir istiqamətli xarici
siyasi xətt götürülmüşdü. Belə ki, bu dəfə
Azərbaycanın yalnız Türkiyə ilə əlaqələri is-
tiləşmiş, xarici siyasətdə Türkiyə ilə yaxınlaşma
ön plana çəkilmişdir. Bu dövrdə iki ölkə ara-
sında bir sıra müqavilələr imzalanmış və bu
müqavilələr, eləcə də saziş və protokollar iki
ölkə arasındakı əlaqələrin hərtərəfli genişlən-
dirilməsi üçün etibarlı hüquqi baza yaratmışdır.
Lakin regiondakı vəziyyəti düzgün qiymət-
ləndirə bilməyən Ə.Elçibəy hakimiyyəti də
uğurlu xarici siyasət həyata keçirə bilmədi. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın

mühüm strateji bölgədə yerləşməsi müstəqil-
liyinin ilk illərində xarici siyasət sahəsində
son dərəcə diqqətli olmağı tələb edirdi. Müs-
təqilliyin yenicə elan edildiyi ilk illərdə Azər-
baycanın yalnız türk dövlətləri ilə yaxınlaşmaq
cəhdi bu əməkdaşlığın “pantürkizmə” meylli
olması ittihamları ilə müşayiət oluna bilərdi
[4, s.6].  Ə.Elçibəy hakimiyyətinin ən böyük
səhvlərindən biri ondan ibarət idi ki, əvvəldən
Rusiya ilə düzgün siyasi xətt götürülməmişdi.
Təbii ki, bu vəziyyət Azərbaycanın bir dövlət
kimi mövcudluğunu sual altında qoya bilərdi. 

Yalnız Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci
dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra, ilk növ-
bədə, keçmiş hakimiyyətin buraxdıqları kobud
səhvlər aradan qaldırılmaqla və ölkənin strateji
maraqları nəzərə alınmaqla xarici siyasət kursu
yeniləndi, beynəlxalq münasibətlər sisteminin
bütün subyektləri ilə, o cümlədən də qardaş
Türkiyə Respublikası ilə qarşılıqlı münasi-
bətlərin və əlaqələrin qurulması istiqamətində
ciddi addımlar atıldı. Ulu öndər Azərbaycanın
düşmüş olduğu geosiyasi və tarixi şəraiti
nəzərə alaraq xarici siyasət kursunu müəy-
yənləşdirdi. Belə ki, ilk növbədə qlobal sə-
viyyədə geosiyasi mühitin Qərbin xeyrinə də-
yişdiyini nəzərə alan ulu öndər, həmçinin Ru-
siya ilə əlaqələrin kəsilməsinin çox təhlükəli
olduğunu, yaxın qonşularımız olan İran və
Türkiyənin maraqlarının nəzərə alınmalı ol-
duğunu bilir və buna müvafiq siyasi xətt
müəyyənləşdirmişdi. Ümummilli lider gös-
tərmişdir ki, “Azərbaycanın bütün dövlətlərlə
gərək bərabər hüquqlu əlaqəsi olsun, Türkiyə
ilə, İran ilə, qonşu Gürcüstan ilə, Rusiya ilə
də, Amerika ilə də, Avropa dövlətləri ilə də,
Ərəbistan dövlətləri ilə də, müsəlman dövlətləri
ilə də, türkdilli dövlətlərlə də, Mərkəzi Asiya
dövlətləri ilə, Qazaxıstanla da bərabər hüquqlu
əlaqələri olmalıdır” [6, s.5-6].

Ulu öndərin zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb-
biçilmiş xarici siyasət xəttinin əsasını Azər-
baycanın qonşu ölkələrlə, xüsusilə də Türkiyə
ilə olan qarşılıqlı münasibətlər təşkil edirdi.
Ümummilli liderin Türkiyə ilə yaratdığı əla-
qələrin əsası keçən əsrin sonlarında qoyul-
muşdur. Belə ki, XX əsrin sonlarında ölkəmiz
yenidən müstəqilliyini qazandığı bir vaxtda
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ermənilər məqsədli şəkildə Naxçıvanı bloka-
daya salmış, bu qədim Azərbaycan torpağını
ələ keçirmək üçün məkrli planlar həyata ke-
çirməyə başlamışdılar. Belə bir dövrdə ulu
öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi,
burada yaşayıb siyasi fəaliyyət göstərməsi,
həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət muxtar
respublikanı işğaldan xilas etmişdir. Ümummilli
liderimizin Naxçıvanı işğaldan qorumaq üçün
həyata keçirdiyi tədbirlərdə dost və qardaş
ölkə olan Türkiyə ilə əlaqələrin qurulmasının
mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Ulu öndərin
qardaş Türkiyə dövlətinə səfərləri, bu səfərlər
zamanı imzalanan protokollar, istifadəyə verilən
“Ümid körpüsü” təkcə Naxçıvanın iqtisadi
həyatında deyil, siyasi həyatında da müstəsna
rol oynamışdır [1, s.82]. 

İkitərəfli münasibətlərin, ticarət əlaqələrinin
möhkəmlənməsi, qarşılıqlı inam və etibar mü-
hitinin formalaşması nəticəsində türk iş adam-
larının bölgəyə marağı artdı, bir çox sahələrin
inkişafı üçün sərmayələr qoyuldu. Uzun illərdən
bəri fəaliyyəti dayanmış tikinti təşkilatları,
sənaye müəssisələri işə düşdü, yeni şirkətlər,
istehsal və emal müəssisələri yarandı.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin haki-
miyyətə gəlməsindən sonra Türkiyə ilə əla-
qələrdə yeni dövr başlandı. Heydər Əliyev
Azərbaycanın yeni xarici siyasət strategiyasını
müəyyənləşdirərkən regionda nüfuz uğrunda
kəskin mübarizə aparan bütün dövlətlərin,
həmçinin Türkiyənin maraqlarının incə mə-
qamlarını böyük müdrikliklə nəzərə almışdır.
Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan
Türkiyə ilə münasibətlərin möhkəmləndirilib
daha da genişləndirilməsi ölkəmizin xarici si-
yasətinin çox mühüm tərkib hissəsini təşkil
edir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqra-
siyasında, regional təhlükəsizliyin qorunma-
sında və ümumiyyətlə, ölkəmizin siyasi-iqtisadi
və elmi-mədəni maraqlarının reallaşmasında
Türkiyə ilə hərtərəfli əməkdaşlığın genişlən-
məsinə xüsusi əhəmiyyət verən Heydər Əliyev
1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra bu istiqamətdə kursun yüksələn xətt
üzrə inkişafını təmin edə bildi. Ulu öndərin
Azərbaycan Respublikasının prezidenti olaraq
Türkiyəyə etdiyi çoxsaylı səfərlər, imzalanan
müqavilələr Azərbaycanın xarici siyasət kon-

sepsiyasında Türkiyəyə verilən önəmin bariz
nümunəsidir.

Azərbaycan Türkiyənin Orta Asiya Res-
publikaları və Gürcüstan ilə münasibətlərinin
yaxşılaşmasında mühüm rol oynamışdır. 1993-
cü ildən etibarən toplanan Türkdilli dövlətlərin
Zirvə toplantıları bu əlaqələrin yaxşılaşmasında
önəmli rol oynamışdır. Azərbaycan Türkiyə
və Gürcüstan arasında 2002-ci ilin aprel ayında
təşkil etdiyi üçtərəfli zirvə görüşləri ilə yeni
alternativlər üçün qabaqcıl ola biləcəyini gös-
tərmişdir. Azərbaycan müxtəlif sahələrdə, o
cümlədən yatırım sahəsində Türkiyə iş adam-
larının diqqətini çəkən bir ölkədir. Bunun nə-
ticəsidir ki, 1992-ci ildən etibarən bir çox
Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda müştərək
müəssisələr qurmuş, böyük məbləğdə sərmayə
yatırmışlar. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
əlaqələr iqtisadi və ticarət sahəsindən başqa,
təhsil və mədəniyyət sahəsində də inkişaf et-
mişdir. Önəmli sayda azərbaycanlı tələbələr
Türkiyə ali məktəblərində, türkiyəli tələbələr
isə Azərbaycan ali məktəblərində təhsil alırlar.
Buna misal olaraq doğma Naxçıvan Dövlət
Universitetində dünyanın bir sıra ölkələrindən,
o cümlədən qardaş Türkiyə Respublikasından
olan tələbələri göstərə bilərik.

Zaman-zaman ortaya çıxan çətinliklərə
baxmayaraq, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri
Azərbaycanın müstəqilliyini qazandığı dövrdən
bəri yüksək inkişaf yolu keçmişdir. Bu müddət
ərzində Azərbaycan ilə Türkiyə arasında 200-
dən çox müqavilə, protokol və digər sənədlər
imzalanmışdır. Bu sənədlər iqtisadi, ticarət,
təhsil, mədəniyyət, hərbi və başqa sahələri
əhatə edir. 

Bu gün Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
qopması mümkün olmayacaq sıx əlaqələrin
yaranmasında, heç şübhəsiz ki, ümummilli li-
derimizin çox önəmli rolu və xidmətləri ol-
muşdur. Türkiyə və Azərbaycan türkləri “eyni
millətin övladları” olaraq, uzun illər boyunca
bir yerdə yaşamışlar. Digər dövlətlərlə müqa-
yisədə Azərbaycana ən yaxın və dost ölkə
Türkiyədir. Hər iki dövlət arasında güclü iqti-
sadi, siyasi və mədəni əlaqələr var. Azərbaycan
türkləri və Türkiyə türkləri eyni kökdən ol-
duqları üçün hər iki dövlət bir-birlərini “qardaş
ölkə” olaraq görürlər. Ona görə də, ümummilli
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liderimizin ifadə etdiyi “iki dövlət, bir millət”
deyimi Azərbaycan və Türkiyə üçün çox ra-
hatlıqla işlədilir. Ulu öndərin qeyd etdiyi kimi,
“...dəfələrlə qeyd etdiyimiz “biz bir millət,
iki dövlətik” sözləri hər bir azərbaycanlının
qulağında səslənməlidir. Bu ifadə bizim gələ-
cəyimizin proqramıdır”. Ulu öndər Heydər
Əliyev də “bir millət, iki dövlət” deməklə bə-
rabər, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin
yüksəlməsi üçün böyük töhfələr verdi [4, s.8].

Ulu öndərimizin düzgün müəyyənləşdirdiyi
siyasi xətt və bu xəttin prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilməsi Azərbay-
canın beynəlxalq aləmdə yeri və rolunun art-
masını şərtləndirdi. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına,
dinamik şəkildə, eləcə də çox uğurla davam
etdirən Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev qardaş Türkiyə dövləti ilə münasibətləri
yüksələn xətt üzrə inkişaf etdirərək starteji
müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmasında əhəmiy-
yətli rol oynadı. 44 günlük Vətən müharibəsinin
ilk saatların¬dan, ilk günlərindən biz bu qar-
daşlığın bariz nümunəsinin şahidi olduq. Tür-
kiyə Cümhuriyyəti Azərbaycanın haqq işinə
öz dəstəyini göstərdi. 11 dekabr 2020-ci il ta-
rixdə Vətən müharibəsində qələbəyə həsr
olunmuş Zəfər paradında prezident İlham Əli-
yev demişdir: “Türkiyənin Azərbaycana verdiyi
siyasi və mənəvi dəstək hər bir Azərbaycan

vətəndaşını qürurlandırır, sevindirir. Bu gün
biz birlikdə Zəfər paradında iştirak edərkən,
bir daha bizim birliyimizi həm xalqlarımıza,
eyni zamanda, bütün dünyaya göstəririk” [5].
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Annotasiya. Məqalədə 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cumhu-
riyyətinin süqutundan sonra Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurul-
masından, bolşeviklərin öz hakimiyyətlərini ölkənin qalan ərazilərinə, o
cümlədən Naxçıvana yaymalarından bəhs olunur. Bu zaman yaranmış
mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyətdən istifadə edən erməni daşnak qüv-
vələrinin Naxçıvan ərazisinə soxularaq, burada qırğınlar törətmələri
göstərilir. Həmçinin daşnaq Ermənistanının Naxçıvanı ələ keçirmək
üçün apardığı mübarizələr də göstərilir. Lakin Türkiyə hərbi qüvvələrinin
Naxçıvana daxil olmaları, həm Naxçıvanı erməni qırğınlarından qurtarmış,
həm də bu ərazinin gələcəkdə Azərbaycan daxilində qalmasına şərait
yaratmışdır. Bu tarixi hadisələr toplanılmış rəsmi arxiv materialları və
mövcud elmi ədəbiyyat əsasında öyrənilmiş, təhlil edilmiş, ümumiləş-
dirilmiş və müasir Vətən tarixi elminin metodoloji yanaşmaları aspektindən
dəyərləndirilmişdir.

On some issues of the political and social situation
during the establishment of the soviet government
in Nakhchivan (1920)
Abstract. The article discusses the establishment of Soviet power
in Azerbaijan after the collapse of the Azerbaijan Democratic Re-
public, which existed for 23 months, and the spread of the
Bolsheviks' power to the rest of the country, including Nakhchivan.
Taking advantage of the complicated socio-political situation, Ar-
menian Dashnak forces infiltrated the territory of Nakhchivan and
committed massacres. It also shows the struggle of Dashnak
Armenia for the capture of Nakhchivan. However, the entry of
Turkish troops into Nakhchivan saved Nakhchivan from Armenian
massacres and created conditions for this territory to remain inside
Azerbaijan in the future. These historical events have been studied,
analyzed, generalized and evaluated in terms of methodological
approaches of modern historical science on the basis of collected
official archive materials and existing scientific literature.

О некоторых вопросах политико-общественной
ситуации в Нахчыванском крае в период уста-
новления советской власти (1920 год)
Aннотация. В статье говорится об установлении советской власти
в Азербайджане после падения Азербайджанской Демократической
Республики, просуществовавшей 23 месяца, о распространении
власти большевиков на остальные территории страны, в том числе
на Нахчыван. Показано, что армянские дашнакские силы, восполь-
зовавшись сложившейся в то время сложной общественно-полити-
ческой ситуацией, вторглись на территорию Нахчывана и устроили
здесь резню. Также показана борьба дашнакской Армении за захват
Нахчывана. Однако вступление турецких военных сил в Нахчыван
не только спасло Нахчыван от армянской резни, но и создало
условия для дальнейшего пребывания этой территории в пределах
Азербайджана. Эти исторические события изучались, анализиро-
вались, обобщались на основе собранных официальных архивных
материалов и имеющейся научной литературы и оценивались в
аспекте методологических подходов современной отечественной
исторической науки.
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1917-ci il fevral burjua demokratik inqila-
bından sonra Rusiya imperiyası süqut etdi və
bu imperiyada yaşayan xalqların öz müqəd-
daratını həll etməsi üçün imkan yaratdı. Uzun
illər ərzində azadlığı uğrunda mübarizə aparan
Azərbaycan xalqı yaranmış şəraitdən istifadə
edərək öz müstəqilliyini elan etdi. 28 may
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti
yaradıldı. Ancaq cəmi 23 aydan sonra Sovet
Rusiyası Xalq Cumhuriyyətini süquta uğratdı
və 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti quruldu. Bakıdakı çevriliş xəbəri
Naxçıvan diyarına çox tez, elə aprelin 28-də
çatdı. Əhali və hakimiyyət strukturları bu
xəbəri heç də birmənalı qarşılamadı. O dövrdə
Naxçıvan diyarında və onun ətrafında yaranmış
siyasi şərait hadisələrin asanlıqla dinc axara
düşəcəyinə ümid vermirdi. Hələ XI Qızıl Ordu
hissələri Naxçıvana gəlməzdən əvvəl türk
qoşun hissələrinin burada yerləşməsi, Naxçıvan
Milli Komitəsinin 1500 nəfərlik qoşun hissə-
lərinin fəaliyyəti, daşnak Ermənistan Ordusunun
Naxçıvana mütəmadi hücumları, ABŞ, İngiltərə
və Fransa nümayəndəliklərinin müxtəlif for-
malarda Naxçıvan məsələsinə müdaxilə et-
mələri siyasi vəziyyəti daha da mürəkkəbləş-
dirirdi [1, s.233].

1920-ci il iyul ayının 19-da XI Qızıl ordu
hissələrinə Naxçıvanı tutmaq əmri verildi.
İyulun 27-də gecə XI qızıl ordunun birinci
Qafqaz polkundan olan 30 nəfərdən ibarət
süvari dəstəsi, iyulun 28-də 106-cı polkun
süvari dəstələri Gorus, Şahbuz və Cəhridən
keçərək Naxçıvan şəhərinə daxil oldu [2,
s.32]. Həmin gün bölgənin ali  hakimiyyət
orqanı – Naxçıvan İnqilab Komitəsi yaradıldı.
Onun tərkibinə M.Bəktaşov, A.Qədimov,
F.Mahmudbəyov, Q.Babayev, A.Bağırov, N.Nə-
cəfov və Q.Əsgərov daxil oldular. Mirzəlibəy
Bəktaşovun sədrliyi ilə Naxçıvan İnqilab ko-
mitəsi 1920-ci il iyulun 28-də diyar fəhlə və
kəndlilərinə müraciət edərək, Sovet hakimiy-
yətinin qurulduğunu və Naxçıvanın Azərbaycan
SSR-nin ayrılmaz hissəsi olmasını elan etdi.

10  avqust 1920-ci ildə Azərbaycan SSR
Xalq Komissarlar Sovetinin sədri N.Nərima-
nova Naxçıvanın İnqilab Komitəsi tərəfindən
göndərilən məktubda da “ Naxçıvan camaatının
çox böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan

diyarı özünü Azərbaycan SSR-in ayrılmaz
tərkib hissəsi hesab etdiyi”  bildirilirdi.

1920-ci ilin oktyabrın əvvəllərində Azər-
baycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Ko-
mitəsinin təqdimatına əsasən Gəray Əsgərov
Naxçıvan İnqilab Komitəsinin sədri təyin
edildi. Oktyabrın 10-da keçirilən iclasda Azər-
baycan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığının
təlimatı əsasında Naxçıvan İnqilab Komitəsinin
10 şöbəsi yaradılır. Daxili işlər şöbəsinə Bağır
Əliyev, kommunal təsərrüfata Məcidzadə, təc-
hizata Həmid Qənidzadə, səhiyyəyə Əli Ab-
basov, torpağa Abbas Qədimov, maliyyəyə
Nəğdəliyev, xalq maarifinə Rüstəmov, xalq
təsərrüfatına Mehdiyev, ictimai təminata Bək-
taşov, siyasi bürodan Allahverdiyev, müavini
Novruz Musiyev təsdiq olunur [3, s.269].

Naxçıvan İnqilab Komitəsi fəaliyyətə baş-
ladığı ilk gündən bölgədə sabitlik yaratmaq
adı altında mülli düşüncəyə malik olan ziyalıları,
sovetləşməyə, eləcə də erməni silahlı dəstələ-
rinin dinc türk və müsəlman əhaliyə qarşı tö-
rətdiyi kütləvi məhvetmə sayasəti əleyhinə
mübarizə aparan fəal adamları “qardaş qır-
ğınlarının təşkilatçıları” adı altında həbs etdi.
Belə repressiv aksiyaların ilk kütləvi forması
avqustun sonlarında oldu. Azərbaycanın nüfuzlu
generallarından olan və AXC-nin ordu quru-
culuğunda, eləcə də onun struktur bölmələrinin
formalaşdırılmasında [4, s.184-187] yaxından
iştirak edən, Baş qərargah və dəftərxana rəisi
[5, s.198], aprel çevrilişindən sonra Naxçıvana
qayıdan və orada erməni özbaşınalıqlarına
qarşı mübarizəyə qoşulan general-mayor Həbib
bəy Səlimov 1920-ci ilin avqustunda həbs
edildi. Onu sovet hökumətinin əleyhinə təbliğat
aparmaqda, qızıl orduya qarşı vuruşmaqda,
İrana qaçmaqda günahlandıraraq (6, v.v. 1-2)
Naxçıvandan Bakıya göndərdilər və orada
güllələdilər.

Avqust-oktyabr aylarında ermənilərdən mü-
dafiə olunmaq üçün dəstə yaradanların və bu
dəstədə iştirak edənlərin də böyük əksəriyyəti
həbs edildi. Bunların içərisində Naxçıvan
əhalisi arasında böyük nüfuza malik olan Cə-
fərqulu xan Naxçıvanski və Kəblə Muxtar
Nehrəmski də var  idi. Onları mülkdar olmaqda,
antisovet təbliğatı aparmaqda, qardaş qırğını
törətməkdə ittiham etdilər. Bolşevik cildinə
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girmiş ermənilər Azərbaycanın hər yerində
olduğu kimi Naxçıvanda da həbslərin kütləvi-
liyinə və əhalinin kütləvi surətdə qırılmasına
çalışırdılar.

Erməni daşnaklarının təcavüzünün qarşısını
almaq məqsədilə Naxçıvana gələn general
Veysəl bəy yazırdı ki, şüurlu xalq bolşeviklərin
şüarları ilə əməlləri arasındaki fərqi tezliklə
dərk etməyə başlamışdı. “Bolşeviklərin faktiki
işləri və davranışı onların ilkin təbliğatının
yaratdığı mühiti büsbütün korladı, əsil kom-
munistlər alçaldılmış vəziyyətə düşdülər. Öl-
kənin zorakılıqla ələ keçirilməsində kommunist
planlarının ikinci səhifəsi başladı… Dörd ay
ərzində Bolşevik “incə” ustalıqlarını  dərk et-
dilər… xalq müqavimətə başladı” [7, c.6, s.40].

Naxçıvanda xilaskar imici formalaşdırmağa
çalışan, lakin bütün bu qırğınlara göz yuman
XI Qızıl ordunun komandanlığı 1920-ci ilin
iyul-avqust ayında verdiyi əmrində bildirirdi:
“Qızıl orduya erməni ordusuna hücum etmək
vəzifəsi tapşırılmayıb. O, yalnız general Dro
və ya erməni ordusunun digər hissələri tərəfində
düşmənçilik hərəkətləri olduğu halda banditləri
və quldurları məhv edəcək” [7, c.6, s.37].

Göründüyü kimi, XI Qızıl Ordu Naxçıvanda
sabitliyin yaradılmasında maraqlı olsa da, daş-
nak Ermənistanı ilə Bolşevik Naxçıvanı ara-
sında iğtisaşların  hələ davam etdirilməsinə
rəvac verirdi. Daha doğrusu, bolşeviklər Nax-
çıvan bölgəsində ictimai-siyasi vəziyyəti gər-
ginləşdirmək və naxçıvanlıları daha çətin və-
ziyyətə salmaqla öz tərəfdaşlarının sayını ar-
tırmaq istəyirdilər. Onlar müəyyən mənada öz
niyyətlərinə çatırdılar. Belə ki, əhalinin müəyyən
hissəsi bolşeviklərin “daşnaklardan biz sizi
xilas edəcəyik” vədlərinə və cəlbedici şüarlara
inanır, onların tərəfinə keçirdilər. Bolşeviklərin
tərəfinə keçən kəndlilər onların vədinə inanaraq
yalnız bolşeviklərə qarşı deyil, daşnaklara qarşı
da mübarizəni dayandırırdılar. Mövcud vəziy-
yətdən müəyyən erməni dairələri öz xeyirlərinə
səmərəli istifadə edir və bolşeviklərin hələlik
onlara qarşı çıxmayacağını bildiyindən soyqırım
siyasəti yeridir, istilaçılıq və qəsbkarlıq niy-
yətlərini daha da gücləndirirdilər.

1920-ci il iyul ayında daşnak silahlı dəstələri
Şərura hücuma keçdilər. Əliyalın əhali ermə-
nilərin vəhşiliklərinə tab gətirə bilməyərək

bu əraziləri tərk etdi və İrana keçməyə məcbur
oldu. Tanınmış tarixçi alim Ə.Əliyev yazır:
“Daşnak qoşunlarının ön dəstəsi Yurdçu-Qa-
bullu kəndinə od vurub yandırırdı. Kəndin
müdafiəçiləri istehkamları vuruşsuz tərk edib
geri çəkildilər… Qaçqın kütləsi körpülərdən
keçərək Ərəblərə çəkilirdi. Top-tüfəng atəşinə
tuş gələn kim, at-qatır dırnaqları altında qalan
kim, Arazın qoynuna atılan kim…” [8, s.73].
Bununla kifayətlənməyən ermənilər gecələr
zirehli qatarın projektoru vasitəsi ilə qaçqınların
yerlərini müəyyənləşdirir və onları atəşə tu-
turdular. Məcburən qaçqına, didərginə çevrilmiş
əhali ev-eşiyindən və mal-qarasından da imtina
etməli olmuşdu. Şərurluların müdafiəsiz ol-
masından istifadə edən ermənilər əcnəbi qüv-
vələrin köməyi ilə Püsyan, Qarabağlar, Xok,
Şahtaxtı cəbhəsini yararaq Naxçıvan istiqa-
mətində  hücuma keçdilər. “XI Qızıl ordu
hissələrinin Naxçıvana daxil olub, İqilab Ko-
mitəsi yaratdığından xəbər tutan daşnak ko-
mandanlığı öz hücum həmlələrini dayandırmağa
məcbur olur” [8, s.76].

1920-ci il sentyabr ayının ortalarında daş-
naklar Naxçıvan diyarına yeni hücuma keçdi.
Bu hücum nəticəsində Ordubad bölgəsində
yüzlərlə adam qətlə yetirildi. Daşnak quldurları
əhaliyə  divan tutmaqdan və onları qarət et-
məkdən də çəkinmirdilər. Sentyabrın 18-də
türk qoşunlarının və yerli hərbi birləşmələrin
köməyi ilə ermənilərin özbaşınalıqlarına son
qoymaq üçün Ordubada hücum edildi və şəhər
düşməndən azad olundu.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, “1920-ci il
noyabrın 7-də daşnakların növbəti təcavüzünə
cavab olaraq XI Qızıl ordunun Qafqaz polkunun
hissələri,  türk qoşun dəstələri, yerli əhalidən
təşkil olunmuş 1500 nəfərlik könüllü əsgərlərlə
birlikdə A.Şadlinskinin “Qırmızı Tabor” dəs-
tələri, həmçinin İrandan Naxçıvana qayıtmış
üsyançı Şərur qaçqınları  düşmənə qarşı əks
hücuma keçdilər. Əks-hücum bir neçə istiqa-
mətdə - Şərur, Qıvraq, Qarabağlar və Əznəburd
kəndləri istiqamətlərində başlandı. Hücum o
qədər gözlənilməz və sarsıdıcı olmuşdu ki,
daşnak ordularının vahimə içərisində öz möv-
qelərini qoyub qaçmaqdan başqa çıxış yolu
qalmamışdı” [2, s.38].

Sözsüz ki, Naxçıvanın Azərbaycanın tər-
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kibində qalmasında daha böyük rolu Türkiyə
oynadı. Türkiyənin Naxçıvana göndərdiyi
hərbi qüvvələrin köməyi ilə daşnak  təcavü-
zünün qarşısı alındı. Sovetləşmə dövründə isə
məhz onların köməyi ilə Naxçıvan məsələsi
beynəlxalq siyasi müstəviyə gətirilərək sər-
hədləri müəyyənləşdirildi və ən başlıcası isə
onun Azərbaycanın tərkib hissəsində qalmasına
nail olundu.

Naxçıvanın Ermənistana qatılmamasında
əhalinin fəallığı da mühüm rol oynadı. Məhz
onların fəallığı nəticəsində Naxçıvanın hər
yerində mitinqlər təşkil edildi. Erməni təbli-
ğatının qarşısı alındı. Ermənistandan göndə-
rilmiş daşnakların Naxçıvanın Ermənistanla
birləşdirilməsi istiqamətində keçirdikləri mi-
tinqlərə və onların silahlandırılmasına qadağa
qoyuldu. Məhz əhali ilə türk qoşunlarının
ittifaqı nəticəsində erməni daşnaklarının  ke-
çirdikləri  mitinqlərə şərait yaradan kommunist
rəhbərlərdən hesabat vermələri tələb olundu
[9,  v.v. 20-29].

Naxçıvan camaatının qəzəbinə düçar olan
ermənipərəst qüvvələr şəhərə buraxılmadı.
Belə ki, 1920-ci ilin 23 dekabrında Ermənis-
tandan Naxçıvana qayıdan Bahadur Vəlibə-
yovun qatarı Şahtaxtı dayanacağında saxlanıldı
və iki sutqa şəhərə buraxılmadı. Bunun səbəbini
Türkiyənin Naxçıvanda yerləşən qoşunlarının
başçısı Veysəl bəy Ermənistan İnqilab Komitəsi
tərəfindən Naxçıvanın fövqəladə komissarı
təyin edilmiş Bahadur Vəlibəyovun özündə
görmüş və ona bildirmişdir: “Sən Naxçıvanı
Ermənistana satmısan” [9, v.28].

Türkiyənin azərbaycanlıları ciddi cəhdlə
müdafiəsini və əhalinin müqavimətini görən
ermənilər və ruslar da türklərlə müqavilə  bağ-
lamaqda meyilli idi. Bu, “Ermənistanın Qərbdən
“üz döndərməsi” artıq ondan kifayət qədər
himayə görə və yardım ala bilməməsi ilə bağlı
idi” [3, s.297].

Mövcud ictimai-siyasi vəziyyətin erməni-
lərin xeyrinə işləmədiyini görən daşnak Er-
mənistanı Rusiya və Türkiyə ilə müqavilə im-

zalamağa məcbur oldu. Tarixə Gümrü  müqa-
viləsi kimi  daxil olan bu müqavilə  1920-ci il
dekabrın 2-də Gümrüdə (Aleksandropolda)
imzalandı.  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 sər-
hədləri çərçivəsindən çıxaraq beynəlxalq aləmi
düşündürən 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” [10, s.3].
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Annotasiya. Məqalədə AXC-nin süqutundan sonra Naxçıvanda siyasi
vəziyyətin gərginləşməsi və bundan istifadə edən erməni quldurlarının
bu bölgəyə hücumlarından bəhs edilir. Qeyd olunur ki, Naxçıvan əhalisi
düşmənə qarşı mərdliklə savaşırdı. Həmin vaxt Türk qoşunlarının
bölgədə olması vəziyyətin düşmənin xeyrinə dəyişməsinə imkan vermədi.
Bu ərazidə Türkiyə və Rusiyanın maraqları toqquşurdu. Türkiyənin
Naxçıvanı qəti şəkildə güzəştə getməməsini görən Rusiya Naxçıvanın
statusunu təmin edən Moskva və Qars müqavilələrini imzalamağa
məcbur oldu. Tarixi tədqiqatlar, rəsmi sənədlər və digər arxiv materiallarının
öyrənilməsi və təhlili əsasında yazılan bu məqalədə göstərilən dövrdə
Naxçıvanda  mövcud olan ictimai-siyasi vəziyyətin elmi təsviri verilməklə
yanaşı, bu vəziyyətin səbəbləri, onun yaranmasına və gərginləşməsinə
təsir edən həlledici daxili və xüsusən xarici amillər də dəyərləndirilir.

Socio-political situation in Nakhchivan on the
eve of the Moscow-Kars agreement

Abstract. The article discusses the escalation of the political situation
in Nakhchivan after the collapse of the Azerbaijan Democratic Republic
and the attacks of Armenian bandits on the region. The people of
Nakhchivan fought valiantly against the enemy. The presence of Turkish
troops in the region at that time did not allow the situation to change in
favor of the enemy. The interests of Turkey and Russia clashed in this
area. Seeing that Turkey did not make any concessions to Nakhchivan,
Russia was forced to sign the Moscow and Kars agreements, which pro-
vided the status of Nakhchivan.

Об общественно-политической ситуации в 
Нахчыване накануне заключения Московского 
и Карсского договоров

Aннотация. В статье говорится об обострении политической
ситуации в Нахчыване после падения АДР и нападениях на этот
регион армянских бандитов. Отмечается, что население Нахчывана
мужественно сражалось против врага. На тот момент присутствие
турецких войск в регионе не позволяло изменить ситуацию в пользу
противника. На этой территории столкнулись интересы Турции и
России. Видя, что Турция категорически не идет на уступки На-
хчывану, Россия была вынуждена подписать Московский и Карсский
договоры, закреплявшие статус Нахчывана. В данной статье, напи-
санной на основе исторических исследований, изучения и анализа
официальных документов и других архивных материалов, наряду с
научным описанием общественно-политической ситуации, сложив-
шейся в Нахчыване в указанный период, оцениваются причины
этой ситуации, решающие внутренние и особенно внешние факторы,
повлиявшие на ее возникновение и обострение.
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1920-ci ilin aprelin 28-də Bakıda Azərbay-
canda sovet hakimiyyəti qurulması elan edildi.
Yeni hakimiyyətin əsas fəaliyyətindən biri də
hakimiyyətin Azərbaycanın bölgələrinə yayıl-
masına nail olmaq idi. Naxçıvan bu siyasətdə
mühüm yer tuturdu [3, s.170]. Hələ Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin özündə siyasi böhrana
görə 1920-ci ilin fevralında AXC hökümətinin
nümayəndələri Naxçıvanı tərk etdi. Bu dövrdə
Naxçıvanda vəziyyət gərgin idi. Həmin dövrdə
TBMM- nin sədri Mustafa Kamal  Antantanın
işğalçılıq planlarına qarşı mübarizədə Sovet
Rusiyasını yeganə müttəfiq görürdü. Buna gö-
rədə o, Sovet Rusiyasına ilk rəsmi təklifin çat-
dırılmasını Kazım Qarabəkir paşaya tapşırmışdı.
Kazım Qarabəkir paşa bunu yerinə yetirmək
üçün 11-ci diviziyanın qərərgah rəisi Veysəl
bəy Ünüvarı 1920-ci il mayın 6-da Naxçıvandan
keçməklə Bakıya göndərdi. Ancaq yolda ikən
aldıqları əmrə əsasən Veysəl bəy Naxçıvanda
qaldı. O, orada 8 ay qaldı [6, s.4].

1920-ci ilin iyulun 11-də səhər saat 5-də
ermənilər Vedibasar tərəfindən Naxçıvan di-
yarına hücuma başladılar. Veysəl bəyin başçılığı
ilə süvari polku, piyada batalyonu və bir dağ
batareyası ilə türk qoşunları düşmənin qarşısını
aldı. Kazım Qarabəkir paşa hələ Ərzurum
konqresində (1919-cu il) bəyan etmişdi: “Azər-
baycana açılan pəncərə yalnız Naxçıvandır,
onun bağlanmasını istəmirəm” [1, s.39]. Belə
bir şəraitdə XI Qırmızı Ordunun Hərbi Şurası
və Azərbaycan İnqilab Komitəsi Naxçıvana
göndərdiyi teleqramda hakimiyyətin təcili so-
vetlərə verilməsini tələb etdi.1920-ci ilin iyulun
17-də S.Orconikidze Bakıdan V.İ.Leninə və
G.V.Çiçerinə göndərdiyi teleqramda yazırdı
ki, ermənilərin hücumları ilə əlaqədar bu ra-
yonda qırğınlar qaçılmaz olduğu üçün Naxçıvan
rayonunun bizim ordular tərəfindən tutulması
zəruridir [2, s.332].

Belə mürəkkəb şəraitdə Naxçıvanın nü-
mayəndə heyəti İrəvana yollandı. Ermənilər
aşağıdakı barışıq şərtlərini irəli sürdülər: 1.Bü-
tün Naxçıvan Araz  hökumətinin ərazisi erməni
hökumətinə birləşəcək. Əhali erməni höku-
mətinin rəiyyəti olaraq qalacaqlar, 2.İki həftə
içində 300 at, 200 inək,buğda və düyü verə-
cəklər, 3.Dəmiryollarının təmiri üçün işci qüv-
vəsi veriləcək, 4.1919-cu ildə erməni höku-

mətindən zəbt edilən silahlardan başqa  hər
iki evdən bir tüfənglərini təslim edəcəklər,
5.24 saat ərzində əsgərlərin silah-sursatı təslim
ediləcək, 6.Yuxarıdakı şərtlər əməl edilincəyə
qədər hər şəhərdən 5, hər kənddən 3 nəfər
girov olaraq verilməlidir, 7.Cavab üçün 60
saatlıq möhlət verilmişdir [2, s.306-307].

Nümayəndə heyəti iyulun 19-da bu tələblərlə
Naxçıvana qayıtdı. Həmin gün türk general
V.Ünüvar və Azərbaycan hərbi qüvvələrinin
komandiri, general H.Səlimovun iştirakı ilə
Naxçıvan milli şurasında bu tələblər müzakirə
edildi. 

Ertəsi gün Naxçıvan Milli şurasının sədri
Cəfərqulu xanın imzası ilə ermənilərə göndə-
rilən cavabda deyilirdi ki, “müsəlman əhali
bu ərazinin Ermənistanın bir parçası olduğunu
o zaman qəbul edər ki, Dəhnə boğazından
Ordubada qədər olan ərazinin müsəlmanlarına
istiqlal verilsin”. Daşnaklara təklif olunurdu
ki, digər məsələlərin həlli üçün Naxçıvan və
Şərur müsəlmanlarının iştirakı ilə İrəvanda
ikitərəfli danışıqlar aparmaq lazımdır. Bunun
cavabında ermənilər iyulun 24-də 2 min piyada,
200 atlı və 8 topla yeni hücuma başladılar və
iyulun 25-də Şahtaxtıya qədərki əraziləri işğal
etdilər. Həmin vaxt Naxçıvan,Culfa və Ordubad
əhalisi N.Nərimanova və Q.K.Orconikidzeyə
məktubla müraciət etdi. Məktubda deyilirdi:
“Yerli əhali öz qüvvəsi ilə daşnaklardan
müdafiə olunur,Qızıl ordunun köməyi ilə bizim
diyarı azad etməyi və Azərbaycanla birləşməyi
təmin etməyi təvəqqe edirik” [1, s.194].

İyulun 27-də gecə XI Qırmızı  ordunun bi-
rinci Qafqaz polkundan olan 30 nəfərdən ibarət
süvari dəstəsi, iyulun 28-də 106-cı polkun
süvari dəstələri Gorus, Şahbuz, və Cəhridən
keçərək, axşamüstü Naxçıvan şəhərinə daxil
oldu və Naxçıvan Sosialist Sovet Respublika-
sının yaranması rəsmən elan edildi.Ali haki-
miyyət orqanı Mirzəli bəy Bəktaşovun sədrliyi
ilə Naxçıvan İnqilab Komitəsi oldu [2, s.332].
Bununla belə ermənilər yenədə Naxçıvana hü-
cumlar edirdilər. 1920-ci il iyulun 29-da İnqilab
Komitəsi daşnak hökümətinə müraciət edərək
sülh təklif etdi və öz nümayəndə heyətini
İrəvana göndərdi. Geri qayıdan heyətin qarşı-
sında daşnaklar belə şərtlər qoymuşdular:
“Naxçıvan qəzası Ermənistan hökümətinə tabe
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olmalı və ona şərtsiz itaət etməli,7 min ədəd
tüfəng hər tüfəng üçün 80 patron, 300 yəhərli
at və 200 baş qoşqu heyvanı verməlidirlər”.
Bu şərtlər qəbul olunmadı.

Naxçıvan İnqilab Komitəsi Şahtaxtı kən-
dində yerləşən erməni quldurlarının rəisinə
avqustun 1-də aşağıdakı məzmunlu məktub
təqdim etmişdi: “Naxçıvan əhalisi monarxist
üsul-idarəsinin zəncirini birdəfəlik öz boynyn-
dan atmışdır və daşnakların bizi əsarət altına
alıb qul etmək üçün hər hansı cəhdinə cavab
verməyə hazırdır. Naxçıvanın əməkçi əhalisi
özünü RSFSR-lə ittifaqa girmiş Azərbaycan
Sovet Respublikasının ayrilmaz təkib hissəsi
elan etmişdir.Xalq heç vaxt eməni zəhmətkeşləri
ilə düşmənçilik etməmiş və etməyəcəkdir. An-
caq qəddar, zülümkar daşnaklara qarşı müba-
rizəni davam etdirəcəkdir” [2, s.336].

Bununla belə avqustun 1-də Türkiyə qo-
şunlarının, Naxçıvan İnqilab Komitəsi və Qızıl
Ordunun iştirakı ilə Naxçıvanda beynəlmiləl
və türk marşlarının sədaları altında təntənəli
keçidlər oldu [1, s.41].

Azərbaycanın fövqalədə nümayəndəsi və
AKP-nin səlahiyyətli nümayəndəsi Behbud
ağa Şahtaxtinski Sovet Rusiyasının bəzi Azər-
baycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi
planlarını çox gözəl bildiyindən 4 avqust
1920-ci ildə RSFSR XKS sədri V.Leninə və
xalq xarici işlər komissarı G.Çiçerinə məktub
göndərdi. Məktub 7 başlıqdan ibarət idi və
hər başlıqda Naxçıvanın ermənilərə verilmə-
məsi, erməni daşnakların burada etdikləri qır-
ğınlar və Naxçıvanın əlverişli coğrafi mövqe-
yindən bəhs edirdi [5, s.76-77]. Avqust ayında
ermənilər yenədə Naxçıvana hucum edib dinc
əhalini öldürüb və yaralayırdılar. Yalnız av-
qustun 10-da Azərbaycan İnqilab Komitəsinin
kəskin xəbərdarlıq və tələbi, RSFSR-in Er-
mənistanda olan nümayəndəsinin işə qarışması
nəticəsində daşnak Ermənistanla RSFSR ara-
sında iki maddədən ibarət saziş bağlandı.
Sazişə görə tərəflər hərbi əməliyyatları da-
yandırmalı,erməni qoşunları Şahtaxtı-Xok-
Çalxanqala -Sultanlı, daha sonra isə Küküdən
şimala və Bazarçaydan qərbə uzanan demar-
kasiya xəttində dayanmalı, sovet qoşunları
isə Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvanı tutmalı
idilər.Gümrü-Şahtaxtı-Culfa dəmiryolundan

ermənilər qeyri-hərbi məqdsədlər üçün istifadə
edə bilərdilər. Beləliklə Azərbaycanın iştirakı
olmadan onun torpaqları məsələsi müzakirə
olunur, Ermənistanla danışıqlarda Sovet Ru-
siyası onun adından istifadə edirdi [3, s171].

Elə həmin gün 1920-ci il avqustun 10-da
Naxçıvan İnqilab Komitəsinin Azərbaycan
SSR Xalq Komissarlar Sovetinin sədri Nəriman
Nərimanova ünvanladığı xalqın iradəsini ifadə
edən məktubda deyilirdi: “Naxçıvan əhalisinin
böyük əksəriyyətinin qərarı ilə Naxçıvan özünü
Azərbaycan SSR-in ayrılmaz hissəsi hesab
edir... İndi Azərbaycan Sovet Sosialist Res-
publikası Naxçıvan əhalisi üçün üfüqdən doğan
bir şəfəqdir”. Bunu nəzərə alan N.Nərimanov
12 avqust 1920-ci ildə İ.V.Leninə və G.V.Çi-
çerinin adına teleqramda bu hadisəyə etirazını
bildirib deyirdi: “Naxçıvan diyarının əhalisi
öz vətənlərində sovet quruluşunu tətbiq etmiş
kommunistlərin simasında özlərinin xilaskarını
görürdü və ağlına da gətirməzdi ki, sovet Ru-
siyası özbaşına, bütün əhalinin iradəsi əksinə
olaraq bu diyarı daşnaklara verər, halbuki on-
ların hakimiyyəti altında nəinki sovet quruluşu
məhv edilir, həm də əhalinin fiziki mövcud-
luğuna şəksiz təhlükə vardır. Biz bu hala artıq
daşnak Ermənistanın ərazisində yerləşmiş yüz-
lərlə müsəlman kəndinin timsalında rast gəl-
mişik” [2, s.334].

Bundan əlavə bu sazişlə əlaqədar B.Şah-
taxtinski 13 avqust 1920-ci ildə G.Çiçerinə
göndərdiyi teleqramda yazırdı: “Bu müqavilə
ilə Ermənistanın daşnak hökuməti erməni
xalqı arasında nüfuzunu daha da artırdı...
Sovet Rusiyası xalqın tələbinin əksinə olaraq
Naxçıvanı daşnaklara verir, halbuki bu, yerli
müsəlmanların fiziki məhvi təhlükəsini yaradır,
necə ki, daşnak Ermənistanında yüzlərlə mü-
səlman kəndləri dağıdılmışdı” [4, s.35].

Naxçıvanda xilaskar imici yaradan, lakin
bütün bu qırğınlara göz yuman XI Qırmızı
Ordunun komandanlığı 1920-ci ilin iyul-avqust
aylarında verdiyi əmrdə bildirirdi: “Qırmızı
orduya erməni ordusuna hücum etmək vəzifəsi
tapşırılmayıb O yalnız general Dro və ya
erməni ordusunun digər hissələri tərəfindən
düşmənçilik hərəkətləri olduğu halda banditləri
və quldurları məhv edəcək”. Ermənilərlə bə-
rabər əhali yeni hökumətin siyasətindən də
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narazı idilər. Naxçıvan İnqilab Komitəsi fəa-
liyyətə başladığı ilk gündən bölgədə sabitlik
yaratmaq adı altında milli düşüncəli ziyalıları,
sovetləşmə və erməni qırğınını qarşı mübarizə
aparan fəal adamları “qardaş qırğınlarının təş-
kilatçıları” adı altında həbs etdi. Bunu 1920-
ci ilin avqustun 22-də Naxçıvan İnqilab Ko-
mitəsinin iclas materialından görmək olar.
İclasa sədrliyi XI Qırmızı Ordunun zabiti
Fyodrov başçılıq edirdi. İclasda Naxçıvan
Milli Komitısinin rəhbərləri Cəfərqulu xanın,
Rəhim xanın və onun oğlu İsgəndər xanın
məsələsi müzakirə olunmuşdu. Burada əm-
lakları müsadirə olunmaqla Cəfərqulu xanı
və Rəhim xanı həbs edib, XI Qırmızı Ordunun
hərbi tribunalına vermək barədə qərar çıxarıl-
mışdır. İsgəndər xanı isə Təbrizdə yaşadığına
görə öz əmlakını götürüb şəhəri tərk etməsinə
icazə verilmişdi. AXC-nin ordu quruculuğunda
iştirak edən, Baş qərargah və dəftərxana rəisi
olmuş, aprel çevrilişindən sonra Naxçıvana
qayıdan və orada erməni qırğınına qarşı mü-
barizə aparan general-mayor Həbib bəy Səli-
movda həbs edilib Bakıya göndərildi və orada
güllələndi [2, s.335].

Həmin vaxt Naxçıvanda olan mayor Vesəl
bəy Ünüvar yazırdı ki, şüurlu xalq bolşeviklərin
şüarları ilə əməlləri arasında fərqi tezlikə dərk
etməyə başlamışdı. O yazırdı: “Bolşeviklərin
faktiki işləri və davranışı onların ilkin təbli-
ğatının yaratdığı mühiti büsbütün korladı, əsl
kommunistlər alçaldılmış vəziyyətə düşdülər.
Ölkənin zorakılıqla ələ keçirilməsində kom-
munist planlarının ikinci səhifəsi başladı...
Dörd ay ərzində bolşeviklərin “incə” ustalıq-
larını dərk etdilər...xalq müqvimətə başladı”
[1, s. 42]. 

1920-ci ilin noyabrın 9-da Bakı şəhərində
keçirilən Azərbaycan K(b)P MK və Bakı Ko-
mitəsinin birgə plenumunda İ.Stalin deyirdi:
“Əgər Zəngəzur və Naxçıvanın kimə məxsus
olmasını bilmək istəyirlərsə, onları Ermənistanın
indiki hökumətinə vermək olmaz, orada sovet
hökuməti yaranarsa vermək olar”. Bu fikirlər
özünü çox gözlətmədi 1920-ci il noyabrın 29-
da Ermənistanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan
dərhal sonra bu sahədə konkret addımlar atıl-
mağa başlandı [3, s.171].

1920-ci il dekabrın 1-də Bakı sovetində

Ermənistanda sovet hakimiyyətinin qurulması
münasibətilə keçirilən iclasda Azərbaycan
Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri N.Nərimanov
Rusiyanın diktəsi ilə yazılmış bəyanatla belə
bir çıxış etdi: “Bundan sonra heç bir ərazi
əsrlər boyu qonşu iki xalqın qanının tökülmə-
sinə səbəb ola bilməz. Zəngəzur və Naxçıvan
qəzaları Sovet Ermənistanın ayrılmaz  hissəsidir.
Dağlıq Qarabağın  zəhmətkeş kəndlilərinə isə
öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir”
[5, s.98]. S.Orconikidze  dekabrın 2-də Azər-
baycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi
barədə Rusiya rəhbərliyinə məlumat verir və
həmin gün RSFSR ilə Sovet Ermənistanı ara-
sında bu bəyanatı “bəşəriyyət tarixində nü-
munəsi olmayan mühüm əhəmiyyətli tarixi
akt” adlandırırdı.

Bu bəyanatdan çox ciddi narazı qalan Nax-
çıvan əhalisini sakitləşdirmək üçün rəhbərlik
Ədliyyə Komisarı B.Şahtaxtinskini dekabrın
15-də Naxçıvana göndərmişdi. O, Naxçıvan
şəhərində, Şərur və Ordubaddakı görüşlərində
deyirdi: “Azərbaycan sizi torpağınızla birlikdə
Ermənistana satıb, əgər mən Bakıda olsaydım,
buna qəti surətdə razılıq verməzdim. Mən
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin üzvü kimi
B.Vəlibəyovu vəzifəsindən azad edib, özümlə
Bakıya aparacağam. Siz torpağınızla birlikdə
öz müstəqilliyinizi saxlamaq istəyirsinizsə,
burada istinad edə biləcəyiniz yeganə qüvvə
Türkiyə qoşunlarıdır.Xalq bu qoşunlar ətrafında
sıx birləşməlidir” [4, s.36]. B.Şahtaxtinskinin
əhali ilə görüşləri və söhbətləri öz nəticəsini
verdi. Məkirli niyyətlərini pərdələyən ermənilər
və Erməni İnqilab Komitəsi 1920-ci il dekabrın
28-də Naxçıvanı müstəqil respublika kimi ta-
nımış və bu ərazi ilə əlaqədar iddialarından
imtina etmişdilər. Əslində Naxçıvanı Azər-
baycanın bir hissəsi kimi deyil müstəqil qurum
kimi tanımaqla Ermənistan gələcəkdə onu
ilhaq etmək niyyəti güdürdü. 

Konkret olaraq Azərbaycanın bir sıra əra-
zilərini, xüsusilə Naxçıvan ərazisini ABŞ, İn-
giltərə və Rusiya çox ciddi-cəhdlə Ermənistana
vermək istəyirdi. Ermənilər “böyük Ermənis-
tan” uğrunda Türkiyə və Azərbaycanla mü-
haribə aparırdı. Türk ordusu 24 sentyabr 1920-
ci ildə ermənilərin hücumlarının qarşısını
almaq üçün onlarla müharibə aparmalı oldu
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və həmin il noyabr ayının 18-də daşnakları
məğlub etdi. Dekabrın 2-də Ermənistanla Tür-
kiyə arasında Gümrü müqaviləsi bağlandı.
Daşnaklar xəyallarında qurduqları “böyük Er-
mənistan”ın ərazisinin İrəvan və Göyçə gölü
ilə məhdudlaşdığını etiraf etdilər. Gümrü mü-
qaviləsinin 2-ci maddəsində tərəflər Naxçıvan
bölgəsi ilə bağlı aşağıdakı razılığa gəlmişdilər:
Ermənistan Kükü dağı, Həməsür dağı, Qurd-
qulaq kəndi, Sayat dağı, Arpaçay evləri,
Qəmərli dağı, Saray bulaq dağları, Ararat
stansiyası, Araz çayı yaxınlığındakı Aşağı Qa-
rasuyun töküldüyü yerdən keçən zolağın cə-
nubundakı (Naxçıvan, Şahtaxtı, Şərur) əraziyə
daha sonra referendumla təyin olunacaq idarə
formasına və bu idarənin əhatə edəcəyi tor-
paqlara qarışmayacaq, indiki ərazidə hələlik
Türkiyənin himayəsində yerli idarə yaradıla-
caqdır. Müqavilənin 12-ci maddəsinə əsasən
isə Türkiyə hökuməti Şərur, Naxçıvan, Şahtaxtı
və Culfa yolu ilə tranzit işlərinin sərbəstliyinin
təminatını öz üzərinə götürmüşdü [7, s.4].
Gümrü müqaviləsinə görə Dəvəli və Arazdə-
yəndən başqa bu günkü Naxçıvanın sərhədləri
demək olar ki, müəyyənləşdirilmişdi. Lakin
nədənsə tarixən türk bölgələri olan Uluxanlı,
Qəmərli və ən başlıcası isə, 1920-ci ilə qədər
Naxçıvanı erməni hücumlarından qoruyan Bö-
yük Vedi və ətrafındakı bir çox kəndlər ermə-
nilərə verilmişdi. Bunun nəticəsində Naxçıvanın
şimal-qərb sərhədi Dəvəli olmuşdu. Ermənis-
tan-Türkiyə müharibəsində daşnakların məğ-
lubiyyəti nəticəsində Türkiyənin regionda
hərbi və siyasi nüfuzunun artması, Sovet Ru-
siyasını Ermənistanı tezliklə sovetləşdirməyə
məcbur etdi. Ermənistanın daşnak rəhbərliyi
Naxçıvanı Azərbaycandan qoparmaq üçün bü-
tün vasitələrdən istifadə edirdi.  

Naxçıvan diyarının əhalisi Azərbaycan Sovet
Sosialist Respublikasının tərkibində muxtariyyət
tələb edirdi.Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə1921-ci ilin
yanvarında keçirilmiş rəy sorğusunda Naxçıvan
əhalisinin 90 faizdən çoxu mahalın muxtariyyət
statusunda Azərbaycan SSR-in tərkibində qal-

masına səs verdi [2, s.359].
B.Şahtaxtinskinin Naxçıvanda nüfuzunu

nəzərə alaraq, AK(b)P MK Siyasi və Təşkilat
bürolarının 1921-ci il 12 yanvar tarixli qərarı
ilə  onu Naxçıvana fövqalədə komissar təyin
etdilər [5, s.102]. Naxçıvanın Azərbaycanın
tərkibində qalmasına çalışan Behbud ağa Şah-
taxtinskinin fəaliyyətini xüsusi qeyd etməliyik.
Onun Rusiya XKS-nin sədri V.İ.Leninə gön-
dərdiyi 1 mart 1921-ci il tarixli teleqram-
məktubunda Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qa-
rabağ, Zaqatala, Borçalı, Qarayazı düzü, Da-
ğıstan, Şimali Qafqaz müsəlman xalqlarının
milli tərkibi, sayı haqqında məlumat verilir.
O, bu məktubda Naxçıvan, Zəngəzur və Dağlıq
Qarabağ ərazilərinin gələcəyindən duyulan
rahatsızlığı çatdırmış, bu mahalların milli
tərkibi və coğrafiyasına dair arayışları da
əlavə etmiş, Naxçıvan bölgəsi ilə bağlı faydalı
təkliflər vermişdi. B.Şahtaxtinskinin təklifləri
V.İ.Lenini maraqlandırmış və o, məsələnin
RK(b)P MK Siyasi Bürosunda müzakirə edil-
məsi barədə göstəriş vermişdi. Bu zaman Tür-
kiyə nümayəndə heyəti Rusiya ilə danışıq
aparmaq və müqavilə bağlamaq üçün Mosk-
vaya gəlmişdi.
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Annotasiya. Məqalədə şair Tofiq Bayramın dil-üslub xüsusiyyət-
lərindən danışılır. Şairin ədəbi dilimizə xidmətini təsdiq edən
faktlar üzə çıxarılır. Şairin Azərbaycan ədəbi dilinə gətirdiyi
yeniliklər, söz-ifadə yaradıcılığı prosesindəki fəaliyyəti təhlil edilir.
Məqalədə Tofiq Bayramın əsərlərinin dil gözəlliyi, onun qələminə
məxsus  uğurlu dil faktları sistemli şəkildə öyrənilir. Tofiq Bayram
ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə eyni dərəcədə xidmət göstərmişdir.
Tofiq Bayram vətən şairi kimi Qarabağ niskilini qəlbində daşıyan
şairlərdən idi. Tofiq Bayramın poetik inamına, ilhamına qol-qanad
verən vətən sevgisi, xalq eşqidir. Şairin poeziyasının dil-üslub xü-
susiyyətləri üzərində aparılan araşdırma zamanı irəli sürülən elmi-
nəzəri fikirlər faktik materiallarla əsaslandırılır.

Language and style features of Tofig Bayram

Abstract. The article discusses the language and style of the poet
Tofig Bayram. The facts confirming the poet's service to our
literary language are revealed. The innovations brought by the
poet to the Azerbaijani literary language, his activity in the process
of word-expression creation are analyzed. The article systematically
studies the linguistic beauty of Tofig Bayram's works and the suc-
cessful language facts of his pen. Tofig Bayram has served our li-
terature and culture equally. Tofig Bayram was one of the poets
who carried the Karabakh lineage in his heart as a national poet. It
is the love of the homeland and the love of the people that gives
wings to the poetic faith and inspiration of Tofig Bayram. The sci-
entific-theoretical ideas put forward during the research on the
linguistic and stylistic features of the poet's poetry are based on
factual materials.

Особенности языка и стиля Тофика Байрама

Aннотация. В статье рассказывается о языке и стиле поэта
Тофика Байрама. Выявлены факты, подтверждающие служение
поэта нашему литературному языку. Анализируются ново-
введения, внесенные поэтом в азербайджанский литературный
язык, его деятельность в процессе создания словесности. Для
этого раскрываются выражения, созданные поэтом. В статье
систематически исследуются языковая красота произведений
Тофика Байрама и успешные языковые факты его пера. На-
учно-теоретические идеи, выдвигаемые при исследовании
языковых и стилистических особенностей поэзии, опираются
на фактический материал. 
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Bir çox ədəbi simalarla müqayisədə elmi
araşdırma və kütləvi informasiya vasitələrinin
diqqətindən bir qədər kənarda qalan Tofiq
Bayram təkcə “Ana dilim” və ya “Azərbaycan
deyəndə” şeirləri ilə ədəbiyyat və dilimizdə
həmişəlik qalmağa layiq olan söz ustaların-
dandır. Şairin poetik dili, deyim tərzi, əsərlərinin
üslub keyfiyyəti, poeziyasının müxtəlif sə-
viyyələrdə obrazlılığı elmi araşdırmalar üçün
maraqlı material qaynağıdır. Əməkdar mədə-
niyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, pro-
fessor Rafiq Yusifoğlu yazır: “Kimdir Tofiq
Bayram? Bu sualla mühazirə dediyim audito-
riyalarda dönə-dönə tələbələrə, tədbirlərdə,
görüşlərdə dinləyicilərə müraciət etsəm də,
qənaətbəxş bir cavab ala bilməyib təəssüflən-
mişəm. 60-80-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatının,
poeziyasının ən aparıcı simalarından biri olan
bu görkəmli, vətənpərvər şairi, əsl ədəbiyyatın,
sənətin, musiqinin təssübkeşini, təəssüf ki,
indi müasir gəncliyimiz tanımır. Özü də təkcə
onumu? Tofiq Bayramın vurğunluqla şeir həsr
elədiyi görkəmli qələm adamlarını, bəstəkarları,
rəssamları necə, lazımi səviyyədə tanıyanlar
varmı?” [1]. Bəli, bu bizim ağrılı yerimizdir.
Ayrı-ayrı sənət adamlarını təhlil edib tanıtmı-
rıqsa, onların ədəbi aləmdəki yerini düzgün
müəyyənləşdirə bilmiriksə, haqqında kifayət
qədər bəhs etmiriksə, bu, belə də olacaqdır.
Dərsliklərimizi xarici müəlliflərin əsərləri “bə-
zəyirsə”, radio-televiziya verilişlərinin çoxu
yüngül, faydasız mövzulara həsr edilirsə,
sözsüz ki, mənəvilərimiz gözdən-könüldən
uzaqlaşacaq. Lakin söz anlayanlar, dəyərve-
rənlər kimin kim olduğunu yaxşı bilirlər. Tofiq
Bayram tanınmağa, haqqında ürəkdolusu da-
nışılmağa layiq şairlərimizdəndir. Onun mü-
cərrədlikdən uzaq olan, dərin düşüncələrdən
qaynaqlanan əsərlərində xüsusi bir coşqu
özünü göstərir:

Vətən mənim bu günüm,
Sabahkı toy-düyünüm.
Haqqım var ki, öyünüm
Azərbaycan deyəndə!
Ürəklərdə döyünüm
Azərbaycan deyəndə! [4, s.13].
Tofiq Bayram nədən, kimdən, haradan ya-

zırsa-yazsın, onun əsərlərinin qaynar təbi
diqqəti çəkir.  “Şairin şeirlərində diqqəti cəlb

edən başlıca məziyyət – onun yaradıcılığında
poetik nəfəs genişliyi, öz şəxsi həyəcanlarında
zəmanənin həyəcanlarını və təfəkkürürünü
əks etdirməsi, misraların emosional və fikri
cəhətdən siqlətli olmasından ibarətdir” [3,
s.6]. Şairin poetik dilindəki xüsusi bir tempe-
rament, yüksək intonasiya onun poeziyasının
qanı, canı kimi meydana çıxır:

Dostdan sovqat, muştuluq,
Düşməndən bac alaram
Azərbaycan deyəndə!
İşıq sütunu kimi
Sabaha ucalaram
Azərbaycan deyəndə!
Körpüləri, sadləri
Sinəmlə parçalaram.
Dərhəs məıftillərində
Bu kobud əllərimlə
Bir muğamat çalaram
Azərbaycan deyəndə! [4, s.14].
XX yüzilin millətçi şairi kimi tanınan Tofiq

Bayram təmiz poetik nəfəsə malik, sənət
yanğısı ilə yazıb-yaradan, sözün ucuzlaşma-
sından qorxan şairdir. Qəlbinin diqtəsi ilə
yazan sənətkarın əsərlərində fərqli bədii təq-
dimatla qarşılaşırıq. Şairin ciddi mətləblərdən
xəbər verən şeriyyət aləmi zənginliyi ilə diqqəti
cəlb edir:

Biz ki unutmuşduq ilk məhəbbəti,
Ah, bu qəfil görüş kaş olmayayadı.
Mənim gözlərimdə eşqin həsrəti, 
Sənin gözlərində yaş olmayaydı [4, s.24].
Tofiq Bayramın poeziyası, hər şeydən əvvəl,

dil-üslub xüsusiyyətlərinin xaslığı ilə seçilir.
“Tofiq Bayramın şeir və poemalarında dil və
ifadə qüsuru tapmaq çətin məsələdir. Onun
bədii siqləti ilə seçilən əsərlərinin əksəriyyəti
məzmunca da öz aktuallığını saxlayıb. Çünki
Tofiq Bayram ömrü boyu, ümumiyyətlə, haqq-
ədalətdən, bəşəriyyətin ümumi qayğı və prob-
lemlərindən yana-yana söhbət açıb. Özü də
ən maraqlı və təqdirolunası cəhət odur ki,
Tofiq Bayram bütün dünya hadisələrinə Azər-
baycanın maraqları prizmasından nəzər salıb
və öz duyğu və düşüncələrini xalqın arzuları
kimi ümumiləşdirməyi bacarıb” [1]. Tofiq
Bayramın könül nəğmələrii həzinliyi, səmi-
miyyəti, mənaları ilə ürəklərə girən gözəl bir
estetik aləmdir:
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Bir də görüşümüz baş tutan deyil,
Bəlkə yuxularda bunu görəsən.
Səni ürəyimdə yaşadıram, bil,
Sən mənə təbərrik bir xatirəsən [4, s.32].
Məhəbbət və vətən ədəbiyyatın əbədi möv-

zularındandır. Elə bir söz sənətkarı tapmaq
çətindir ki, bu mövzulara toxunmamış olsun.
Tofiq Bayramın vətən tərənnümlü şeirləri çox
olsa da, məhəbbət şeirlərinin sayı azdır. Lakin
onların  keyfiyyət və təsiri çox, bədii dəyəri
yüksəkdir:

Bir xəstəyəm - əlacım sən,
Bir koram - əl ağacım sən,
Görüşünə əl açım mən,
Sən ol mənim son qismətim,
Ay gecikən məhəbbətim! [4, s.18].
“Gecikən məhəbbət” ifadəsi şairin öz qə-

ləminə məxsusdur. Onun əsərlərində coşqun
təbiətli Tofiq Bayram ölçüsü diqqəti cəlb edir.
Adama elə gəlir ki, bu ölçü-biçini heç harda
izləməmişik:

Cəza varsa, verən gəlsin,
Qəlbi hicran görən gəlsin,
Məcnun gəlsin, Kərəm gəlsin,
Desin, nədir qəbahətim,
Ay gecikən məhəbbətim! [4, s.18].
Məlumdur ki, ədəbi dilin digər üslubları

ilə müqayisədə bədii üslubun ekspressiv-
estetik imkanları daha genişdir. Poetik dil çox
zaman sabit dil formalarından kənara çıxaraq
ünsiyyəti məcazlarla reallaşdırır. Bu prosesdə
emosionallıq təmin olunur ki, bu, bədii dilin
əsas məziyyətlərindəndir. Fonetik obrazlılığı
üzə çıxaran intonasiya, semantik pauza, ritmik
təkrar, leksik-qrammatik üslub zənginliyi Azər-
baycan bədii dilində artıq inkişafın irəlidə
gedən istiqamətləri kimi diqqəti çəkir. Estetik
gözəlliklə fikir dərinliyinin birləşməsi bədii
dilin keyfiyyətini artıran cəhətlərdəındir. Bu
baxımdan, Tofiq Bayramın “Zorla şair olmaz-
san” şerinin dili maraqlıdır:

Gilə-gilə əriyib
Kəlmə-kəlmə düzdüyüm,
Söz ömrümü uzadıb.
Öz ömrümü üzdüyüm,
Qızıl sətirlər üçün 
Gümüşlənən saçımı,
Nəğmə ehtiyacımı,
Şeir ehtityacımı

Dəyişmərəm o sənin
Keflə keçən vaxtına.
Dəyişmərəm masamı
Yüz hakimlik taxtına.
Məhəbbəti, ilhamı
Vəzifəylə almazsan,
Zorla şair olmazsan [4, s.35].
Azərbaycanda Tofiq Bayramı şerə, sənətə

tələbkar şair kimi tanıyılrlar. Zəlimxan Yaqubun
xatirələrindən öyrənirik ki, bir gün bir gənc
şair Tofiq Bayramın yanında şeirlərini oxuyur.
Tofiq Bayram da bir beyt şeirlə ona cavab
verir: 

Nə Füzulidi, nə Seyid Əzim, 
Elə-belə nəzmdi, nəzm.
Zəlimxan Yaqubun özü də ilk dəfə Tofiq

Bayramla tanış olub aşağıdakı misraları oxu-
yanda ondan gözləmədiyi cavab alıb: 

Bilir atam, bilir anam,
Mən insanam.
El yolunda gərək yanam,
Mən insanam.
Tofiq Bayram şerə qulaq asandan sonra

deyib: özün insansan, şeirin deyil.
Məlumdur ki, Mikayıl Müşfiqin də mövqeyi

belə olmuşdur: 
Şairə ilhamdan maya gərəkdir,
Anasız çocuğa daya gərəkdir.
Şairəm söyləyir yerindən duran
Adamın üzündə həya gərəkdir [2, s.246].
Tofiq Bayramın aşağıdakı misraları onun

özünə qarşı da tələbkarlığını təsdiq eidr:
Varaqlar çırpınır: - Yaxın gəl, dinlə!
Ürəksiz, ilhamsız az qaralt bizi.
Gördün isinmirik hərarətinlə,
Heç kimə göstərmə, oda at bizi!
Yandır öz əlinlə nə qədər vaxtdır,
Gözdən uzaq olaq, əllərdən iraq.
Yoxsa ki, özgəsi yandıracaqdır,
Üstəlik sənə də tənə vuracaq.
Hər iki şairin tələbkarlığı neçə-neçə sənətə

gələn gənclərin düzgün istiqamətlənməsinə,
sözişlətmə qaydalarına yiyələnməsinə səbəb
olub. 

Xalqımızın istedad daşıyıcılarından olan
Tofiq Bayramın obraz yaratmaq texnologiyası
tam fərqli, üslubu səlis, dili aydın, axıcı, ifadə
tərzi gözəldir.  Onun dilində heç bir süniliklə
qarşılaşmaq olmur: 
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Bir cüt qara göz itirdim,
Gəzə-gəzə iz itirdim,
Gec tapmışdım, tez itirdim,
Tez qocaldı cavanlığım [4, s.218].
Tofiq Bayramın Nizami Gəncəvi, Mirzə

Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun Süleyman Rüs-
təm, Sərdar Əsəd, Cabir Novruz, Xəlil Rza,
Nəriman Həsənzadə, Musa Yaqub, Abbas Ab-
dulla, Ayaz Vəfalı, Hüseyn Arif, Bəxtiyar Va-
habzadə, Qabil, Tariyel Qasımov, Malik Fərrux,
İslam Səfərli, İsi Məlikzadə, Rafiq Zəka, İlyas
Tapdıq, Firidun Şuşinski, Çingiz Əlioğlu,
Nüsrət Kəsəmənli haqqındakı şeirləri onun
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinə isti
və şəffaf poetik münasibətini göstərir. Bu
əsərlər, bir tərəfdən də, şairin dilindəki ono-
mastik vahidləri zənginləşdirir. Onun insan
və yer adları ilə bağlı onomastik vahidlərə
münasibəti əsərlərinin dil zənginliyini təmin
edir. Onomastik vahidlərin poetik dilin məz-
mununu zənginləşdirməsi və ona informasiya
bolluğu gətirməsi məlumdur. Bədii dildə
onların ictimai-siyasi və əxlaqi dəyərlər baxı-
mından xaslığı da diqqəti çəkir. Bəzən bədii
materialın özü onomastik vahidlərin işlənməsini
tələb edir. Onomastik vahidlərdən ustalıqla
istifadə etmək sənətkarlıq keyfiyyətinin şərt-
lərindən biri kimi dəyərləndirilməyə layiqdir.
Əlvan rəng çalarları yaratmaqda, simvolik fi-
kirlərin irəli sürülməsində onomastik vahidlərin
böyük rolu vardır. Bu vahidlər, bir tərəfdən
də, müəllifin elmi dünyagörüşünü meydana
çıxarır. Onomastik sahəyə aid leksik-qrammatik
vahidlər tarixi-elmi informasiya verməkdən
başqa, estetik məlumatın çatdırılmasında da
əhəmiyyətlidir.

Yüksək ədəbi zövqə malik olan Topfiq
Bayram dilimiz haqqında ən gözəl şerin müəl-
lifidir:

Qalxıb Şahdağına söz istəyirəm,
Çatsın hay-harayım dinləyənlərə.
Mən nankor deyirəm, nacins deyirəm
Öz ana dilini bilməyənlərə [4, s.184].
Vətəndaş təəsüb və qeyrətini ortaya qoyan

bu əsər dilimizin manifesti kimi səslənir. Tofiq
Bayramın zamanında hər kəs “Bu gün azad
diilli Azərbaycanam, O taylı, bu taylı vahid
bir canam” misralarını işlətməyə cəsarət et-
məzdi. Şairin aşağıdakı misraları bu gün nit-

qimizi yabançı söz və ifadələrlə doldurmağa
çalışan oyunbazlara ən layiqli cavabdır:

Yad dildən pay umub kişi dilənməz,
Bu ləkə üstündən heç vaxt silinməz.
Füzuli şeirdə kimdir, bilinməz
Öz ana dilini bilməyənlərə [4, s.184].
Şair ana dilini bilməyənləri əsil-kökünü

dananlara bərabər tutur:
Birinə əslini danıb desələr,
Bu nifrət ömürlük ona bəs elər.
Bir gün öz övladı qənim kəsilər
Öz ana dilini bilməyənlərə [4, s.185].
Tofiq Bayramın ana dilinə laqeyd yana-

şanlara ağır ittiham kimi səslənən “Ana dilim”
şeri bütün zamanlar üçün aktuallıq dərəcəsi
aşağı düşməyən sənət nümunəsidir.

Tofiq Bayramın dilində çox fərqli təzadlara
rast gəlmək mümkündür. Maraqlıdır ki, onlar
sözlərin, ifadələrin deyil, fikirlərin qarşılaşdı-
rılması əsasında meydana çıxır. Məsələn, Xudu
Məmmədov haqqındakı aşağıdakı misralar,
bu baxımdan, maraqlı örnəklərdən biridir: 

Alimtək o, müxbir üzv olsa da,
İnsanlıq elminin fəxri üzvüdür [4, s.188].
Və ya “Qadın ürəyi” əsərində “incitmək”

və “incimək” feilləri ilə dərin bir təzad yara-
dılmışdır:

Sənsiz əl çəkərəm arzudan, kamdan,
Nə çıxar sevgisiz, sənsiz ilhamdan?
İncitsən, dözərəm, Tofiq Bayramdan
İncimə, amandır, qadın ürəyi [4, s.14].
Tofiq Bayramın dilindəki hicran hədəfi,

eşqin əsarəti, sevgi şahı, təriflər kitabı, şanlı
siyahı, şairlik bileti, gecikmiş tərif, gecikən
məhəbbət, ilhamsız rəqib, maskalı xəbis, pe-
şəkar xəbis, rütbəli riyakar, qanuni görüş, diri
meyitlər, yarımçıq sənətkar kimi onlarla üslub
faktları şairin ədəbi dilimizin söz-ifadə yara-
dıcılığında fəallığını göstərir.

Beləliklə, Tofiq Bayram Azərbaycan ədəbi
dilində öz imzası olan  sənətkarlardandır.
Onun poeziyası təsdiq edir ki, emosional və-
ziyyətləri təqdim etməkdə dilin ekspressiv
funksiyası əvəzsiz rola malikdir. Bu funksiya
həyat hadisələrinə subyektiv sənətkar müna-
sibətini də ortaya qoya bilir. Dilin bütün sa-
hələrində ekspressivliyin ifadə imkanları boldur.
Bədii dilin canlılığı, ifadəliliyi, təsir gücü isə
onun ekpressivliyindən çox asılıdır. Tofiq
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Bayramın dilindəki ekspressiv leksika və eks-
pressiv sintaksis faktları bir daha bədii dilimizin
zənginliyini göstərir. 
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Annotasiya. Ədəbiyyata münasibətdə iki təsbit var: 1) milli məxsusluq üzrə təsbit və 2) ümumdünya
ədəbiyyatı tarixi üzrə təsbit.Tədqiqlərdə mövcud elmi-metodoloji qüsurları aşağıdakı kimi dəyər-
ləndirmək olar:
- Dil və ədəbiyyat bir müstəvidə, elmi təsnifdə qarşılıqlı olaraq araşdırılmayıb;
- mövcud Türk dili, ədəbiyyatı məkanlarında  konseptual vahidlik olmayıb; 
- xarici müdaxilələrlə ədəbiyyat və dil məkanları bir-birindən təcrid edilmş halda olub;
- bu günədək Türklərin dünya sivilizasiyalarındakı yeri və mövqeyi, rolu və mənsubluğu məsələləri
sistematik tarixi dövrlər qloballığından tam tədqiq-təhlil edilməyib; 
- ədəbi dövrlərin və zamanların, ədəbi hərəkatın tarixi səciyyəsi, tədqiqi baxımından mükəmməlik
olmayıb;
- hər şeydən əvvəl, bu dövrün tədqiqlərində ədəbiyyatın tarixi dövrləri geniş və fundamental səciy-
yələndirmələr baxımından tam əhatə edilmirdi;
- dövrləşdirmə milli ədəbi məxsusluqlar kontekstindən öyrənilib təqdim edilmirdi; 
- tarixi bölgülərə və dövrləşdirmə məsələlərinə Avropa, xüsusilə rus ədəbiyyatşünaslığı qəliblərindən
yanaşılırdı. Ümumiyyətlə, bizi özümüzə və ümumdünya varlığımıza görə dəyərləndirmək lazım
olduğu halda, problemə Böyük Ədəbiyyatın Ümumdünya qloballığından yanaşılmadığına görə,
bugünədək mükəmməl ədəbiyyat tariximiz yazılmayıb. Beləliklə, ədəbiyyat tarixi - türk millətinin,
o cümlədən Azərbaycanın qədim-dərin-geniş  zamanlar və eralar tarixidir. Ona görə də ədəbiyyatımıza
və dilimizə bütöv şəkildə yanaşmaq tələb olunur.

Methodological deficiencies of research on literary
history in the second half of the XX century and con-
temporary literature studies
Abstract. There are two definitions in relation to literature: 1) definition of nationality;

2) definition on the history of world literature.
Scientific and methodological shortcomings in research:
- Lack of mutual study of language and literature in the same plane, in the scientific classification
- There was no conceptual unity in the existing Turkish language and literature;
- in the second case: the Literature and Language Spaces were isolated from each other by external
interference.
- Third situation: to date, the issues of the place and position, role and affiliation of the Turks in
world civilizations have not been fully studied and analyzed from the global perspective of
systematic historical periods.
- in these researches there was no perfection in terms of historical character, research of literary
periods and times, literary movement;
- first of all, in the researches of this period the historical periods of the literature were not fully
covered in terms of broad and fundamental characteristics;
- Another serious methodological flaw was that Periodization was not studied and presented in the
context of national literary identities;
- Historical divisions and chronology were approached from the perspectives of European,
especially Russian literary criticism. In general, while we need to be valued for ourselves and our
worldly existence, our perfect literary history has not yet been written because the problem is not
approached from the global perspective of Great Literature.  Thus, the history of literature of the
Turkish nation, including Azerbaijan is the history of ancient-deep-wide times and eras. Therefore,
the literature  and requires a holistic approach to our language.

Методологические недостатки исследований по
истории литературы в литературоведении во вто-
рую половину XX века и в современный период
Aннотация. По отношению к литературе существуют две типологизации: 1) типологизация
по национальной принадлежности и 2) типологизация по всемирной истории лите
ратуры.
Существующие научно-методологические недостатки в исследованиях можно оценить сле-
дующим образом:
- Язык и литература не исследовались в одной плоскости, в научной классификации;
- в современном турецком языке, литературе не было концептуального единства;
- литература и языковые пространства были изолированы от внешнего вмешательства;
-до сих пор вопросы места и положения, роли и принадлежности тюрков в мировых цивили-
зациях систематически не изучались и не анализировались с глобальности исторических
эпох;
- не было совершенства с точки зрения изучения, исторической характеристики литературных
эпох и времен, литературного движения;
- прежде всего, в исследованиях этого периода исторические периоды литературы не были
полностью охвачены с точки зрения широких и фундаментальных характеристик;
- периодизация изучена и не представлена в контексте национальных литературных принад-
лежностей;
- к вопросам исторического деления и периодизации подходили европейские, особенно
русские литературоведы.В то время как в целом нас нужно ценить за себя и за наше все -
общее существование, наша история совершенной литературы до сих пор не написана,
потому что большая литература не рассматривается глобально.Таким образом, история ли -
те ратуры-это история тюркской нации, в том числе Азербайджана, в древние-глубокие-ши -
рокие времена и эпохи. Поэтому требуется целостный подход к нашей литературе и языку.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3 Filologiya

UOT 821.512.162  



189

Türkün mədəniyyət və ədəbiyyat tarixi türk
millətinin dünyada varlılğının və yaşamının
tarixi deməkdir. Və bu tarix türk millətinin
özü qədər qədimdir: qədimliyi onun mənşə
və mənbə baxımından ilkinliyinin, inkişaf sü-
rəclərinin və zənginliyinin inikas etdirən zaman
dialektikasını xarakterizə edir.

Ümumdünya ədəbiyyatı tarixi sistemində
türk ədəbiyyatı milli varlığın bədii və əqli,
mənəvi-əxlaqi və mədəni ifadəsi kimi xüsusi
özəlliklərə malikdir.    

Digər bir halda, Azərbaycan türk ədəbiyyatı
öz milli və ümumdünya mənsubluğunun ədə-
biyyatıdır. Ona görə də, ədəbiyyatşünas Yaşar
Qarayevin təbirincə desək, ədəbiyyat tarixi
“milli kimlik və mentalitet tarixi” [38, s.49]
hesab edilir. 

Ötüb keçdiyimiz minillik türk mədəniyyətini
və ədəbiyyatını öyrənmək minilliyi kimi də
xarakterik bir özəlliyə malik oldu. Bu öyrənmə
taktikası son yüzillərdə yeni müstəviyə çıxdı.
Görkəmli dilçi-linqivist, türkoloq və şərqşünas
alim Bəkir Çobanzadə 1924-cü ildə Bakıda
nəşr etdirdiyi “Türk-tatar lisaniyyatına mədxəl”
adlı kitabının “Başlanğıc”ında türklərin dillə-
rinin və mədəniyyətlərinin  son zamanlarda
tədqiqi məsələsini xüsusi elmi yenilik hesab
edirdi və buna belə xarakteristika verirdi: 

“Heredot və Fales dövrlərində iskif və xris-
tianlıq əsərlərində barbar, müsəlman, busurman
və nəhayət, dövri-intibah, renessans və ondan
sonra gələn zamanlarda on səkkizinci və on
doqquzuncu əsrlərə qədər xalq dilində və bir
çox elmi əsərlərdə asiyalı, müsəlman namı
altında qaib olan türk-tatarlar, onların dilləri,
mədəniyyətləri, tarixdəki mövqeləri son za-
manlarda iyidən-iyiyə tədqiq və təftiş olunmağa
başladı. Bu kibi tətbiq tətəbbölərin nəticəsi
olaraq, bu gün türkoloji-türkiyyat namilə ayrı
bir elm meydana gəldi” [15, s.17]. 

Bu proses müstəvisində tarixən ayrıca bir
elmi özəllik var idi; bu bilavasitə türk dilçilik
elminin tarixi sistematikası demək idi. XX
əsr türkologiyasının  yeni tarixi müstəvidə in-
kişafı dilçilik üzrə tarixi proseslərin özülü
üzərində idi. Başqa cür desək, dil haqqında
bilgilər tarixən minillik sürəcləri olan bir mil-
lətinin - türkün dili idi, yəni yeni dil deyildi:
köklü-əsaslı dil idi: dünya dilləri onun sayəsində

törəmiş və artmışdır.
Və belə bir konseptuallığın zəmini olan

gerçəklik odur ki,  bu türk dilinin  də, sözsüz
ki, böyük və zəngin ədəbiyyatı var.

Ümumtürk mədəniyyəti, dili və ədəbiyyatı
məsələləri iki istiqamətdən – həm milli məx-
susluq istiqamətindən, həm də ümumdünya
tarixi mövqe istiqamətlərindən tədqiq edildi. 

Türkologiya elminin min il bundan əvvəl
bir Mahmud Kaşğarlı sistematikası – dil-söz
semantikası vardır. Türkologiya həm də ədə-
biyyatın tədqiqi, təhlil və təsnifi, tarixi araş-
dırmalar elmi deməkdir.

İndiyədək filologiya sahəsində dil və ədə-
biyyatın bir müstəvidə, elmi təsnifdə qarşılıqlı
olaraq araşdırılmaması ciddi qüsurlara yol aç-
mışdır:

- birinci halda: təəssüf ki, mövcud türk
dili, ədəbiyyatı məkanlarında konseptual va-
hidlik olmayıb; 

-  ikinci halda: xarici müdaxilələrlə ədəbiyyat
və dil məkanları bir-birindən təcrid edilmiş
halda olub;

- üçüncü-nəticə halı: nəticədə, bu günədək
türklərin dünya sivilizasiyalarındakı yeri və
mövqeyi, rolu və mənsubluğu məsələləri sis-
tematik tarixi dövrlər qloballığından tam təd-
qiq-təhlil edilməyib. 

XX – ötən sonuncu yüzillikdə hər türkdilli
dövlət öz məhdud məkanlığına qapılaraq ədə-
biyyat, yaxud dil “tarixini” yazıb.  Bəkir Ço-
banzadə bu barədə o öz narahatlığını qlobal
mənada açıqlayırdı:

“Şimdi artıq türklər haqqında binillik bir
zaman içərisində yapılan əski və yeni tədqiqatın
ana cizgiləri gözümüzün önündə aydın, açıq
duruyor. Elm və fənn inkişafının hər dövründə
türk-tatar xalqlarını unutmamış, onlara diqqət
və tədqiq nurunu az-çox çevirmişdir. Bununla
bərabər, nə əski, nə orta, nə də yeni dövrlərimiz
haqqında qəti, dürüst və tam, yetkin bir şey
bilmək daha mümkün deyildir” [15, s.17].      

Bütün bunları aydın dərk edən Bəkir Ço-
banzadənin narahatlıqlarını da təbii sayırıq.
Bəkir Çobanzadənin  narahatlığı türklərin
tarixi zamanlara məxsus olan mədəniyyət, dil
və ədəbiyyat tarixlərinin öyrənilməsində elmi,
tarixi  sistematikliyin olmamasında idi. Ona
görə də Bəkir Çobanzadə bu nəticəyə gəlirdi
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ki, “türk-tatar xalqlarının mədəniyyət tarixini
müvəffəqiyyətlə yazmaqdan çox uzağız: Türk-
lərin mənşələri, əski yurdları, ana dilləri, digər
xalqların dillərinə olan münasibətləri məsələləri
hənuz az-çox qalın bir pərdə altında bulun-
maqdadır. Əski və yeni mədəniyyət dövrləri-
mizə gəlincə, bu xüsusda ufaq-təfək nəzəriyyə
və fərziyyələrdən başqa bir şey meydana çıx-
mamışdır. Çünkü məlumatımızla türk-tatar
xalqlarının mədəniyyət tarixini müvəffəqiyyətlə
yazmaqdan çox uzağız” [15, s.17].      

Hələ XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq,
axtarışların, elmi tədqiqlərin işığında yeni
ədəbiyyat tarixinin hazırlanması və nəşri öz
yolunu gözləyirdi. Buna görə də mükəmməl
bir “Ədəbiyyat tarixi”ni elmi ictimaiyyətə təq-
dim etmək üçün sistematik tədqiqlər aparılır,
tarixi sürəclərin özünəməxsus cəhətlərini ay-
dınlaşdıran ədəbi nümunələr - əlyazmalar,
cünglər, risalələr, təzkirələr, tarixi əsərlər, di-
vanlar, müxtəlif bədii nümunələr tədqiq edilir. 

Elmi axtarışların nəticəsi olaraq, XX əsrin
birinci yarısında ədəbiyyatşünaslıq ədəbiyyata,
onun tarixinə yanaşma metodologiyası üzrə
bir sıra elmi-tipoloji strukturu önə çıxardı.
Hər şeydən əvvəl, Azərbaycan ədəbiyyatşü-
naslığı ədəbiyyatı  tarixi dövrlər və inkişaf
prosesləri, klassik ədəbi qanunlar sintezindən
tədqiq və təhlil etmək metodologiyasını müəy-
yənləşdirməyin vacibliyini anladı. 

XX əsrin 40-60-cı illərində Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi üzrə qırx-əlli illik axtarış və
tədqiqlərin  nəticəsi olaraq, ikicildlik “Müxtəsər
Azərbaycan ədəbiyyatı” [48] və üçcildli “Azər-
baycan ədəbiyyat tarixi” kitabları nəşr edildi
[7]. Lakin ədəbiyyatşünaslığın bunlardan daha
geniş bir tədqiqat dövriyyəsinə malik olduğunu
da söyləmək olar. 

Xüsusilə, ayrı-ayrı ədəbiyyatşünaslar da
müəyyən dövrlər üzrə ayrı-ayrılıqda araşdır-
malar aparmış, müxtəlif kitablar nəşr etdirmişlər.
Məsələn, Həmid  Araslının  “Qədim ədəbiyyat”
[4],  “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi” [5] kitabları nəşr edildi. Həmid Araslı
Qədim və Orta əsrlər ədəbiyyatını tədqiq edir-
disə,  30-50-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi üzrə ən çox araşdırmalar aparan və ki-
tablar nəşr etdirən ədəbiyyatşünaslar Cəfər
Xəndan Hacıyev, Məmməd Arif və Feyzulla

Qasımzadənin tədqiqləri XIX və XX əsr ədə-
biyyatına həsr edilmişdir.

Lakin əsas qüsurlar onda idi ki:
- bu tədqiqlərdə ədəbi dövrlərin və zaman-

ların, ədəbi hərəkatın tarixi səciyyəsi, tədqiqi
baxımından mükəmməllik yox idi;

- hər şeydən əvvəl, bu dövrün tədqiqlərində
ədəbiyyatın tarixi dövrləri geniş və fundamental
səciyyələndirmələr baxımından tam əhatə edil-
mirdi;

- tədqiqlərdə başqa bir ciddi motodoloji
qüsur o idi ki, dövrləşdirmə milli ədəbi məx-
susluqlar kontekstindən öyrənilib təhlil edil-
mirdi; 

- tarixi bölgülərə və dövrləşdirmə məsələ-
lərinə Avropa, xüsusilə rus ədəbiyyatşünaslığı
qəliblərindən yanaşılırdı.

Avropa, rus ədəbiyyatşünaslığı dünya ədə-
biyyatının tarixinə antik yunan ədəbiyyatı za-
manından, habelə Renessan ədəbiyyatı pro-
seslərindən yanaşırdı. Ötən yüz il ərzində
ümumdünya ədəbiyyatşünaslığı dünya ədə-
biyyatı tarixinə bütöv, tam halda yanaşmır,
Şərq ədəbiyyatı tarixinə laqeydlik göstərirdi.
Bununla, həm də dünya ədəbiyyatının tarixi
dövrlərinə məhdud çərçivədən yanaşılır, tarixi
zamanların həm ən qədim, qədim və orta
əsrlər dövrlərini Avropa ədəbiyyatı materialları
əsasında “müəyyənləşdirirdilər”.  

Ümumdünya, yaxud da konkret desək, Av-
ropa ədəbiyyatşünaslığında ədəbiyyat tarixinə
birtərəfli, yarımçıq, qırıq yanaşma ənənəvi
bir prosesə çevirilmişdir.  Bütün bunların nə-
ticəsində Şərq ədəbiyyatı tarixinə qarşı laqeydlik
prizması formalaşmış; nəticədə, az qala bu,
metodoloji yanaşma meyarına çevrilmişdir. 

Bu meyara görə idi ki, ümumdünya ədə-
biyyatı tarixinin geniş epoxalar aləmindən
tədqiq etməyə, məsələyə gerçək tarixi faktlar
süzgəcindən yanaşmağa süstlük göstərilirdi. 

Nəticədə, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə on illər boyu
eyni məlumatlar və faktlar müstəvisindən ya-
naşılırdı.    

Bütün bu maneələri aşmaq üçün Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığı XX əsrin ikinci yarısında
ciddi və fundamental tədqiqatlar apardı, ədə-
biyyatın tarixi inkişaf dövrlərini xarakterizə
edən cəhətləri aşkara çıxarmağa çalışdı.
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Ümumtürk, o cümlədən Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixində dövrləşdirmə məsələləri bir-
tərəfli və birsistemli problem deyil. Bu, qlobal
məsələdir. 

Hər şeydən əvvəl, ona görə ki, ədəbiyyatda
darixiliyin özünəməxsus, strukturoloji siste-
matik semantikası vardır. Bu, ümumbəşəri və
ümumdünya mədəniyyətinin və ümumdünya
ədəbiyyatının məsələsidir. Dünyanın tarixi -
zamanlar, məsələn, eralar, dövrlər, əsrlər tari-
xidir və bu tarixlər, əsasən, ictimai, siyasi və
milli varlıqlar və milli özünü ifadəetmə kon-
septuallığında inikas edir.      

Ümumiyyətlə, Azərbaycan-türk ədəbiyya-
tının tarixi də dünyanın-bəşərin tarixi zaman-
larının fundamental varlığına aid olan tarixdir. 

Min illərin tarixi sürəcində xalqın, tayfanın
varlığına dair nişanların qalması, var olması
haqqında konkret, faktiki gerçəkliklərə aid
faktların mövcudluğu haqqında söz demək
çətindir. 

Tarixin söz varlığı dünya varlığını təmsil
edən millətin, məsələn, Azərbaycan-türk mil-
lətinin varlığının ifadəsi faktlarıdır. Dövrləş-
dirmədə tarixi zamanların qloballığı içərisində
nə varsa, hamısında milli mənsubluğun-varlığın,
milli ədəbiyyat və mədəniyyətin diktələri əsas
yer tutur. Bu baxımdan, bizim türk varlığımız
həm siyasi, həm milli, həm də ümumbəşəri
səciyyə daşıyır: yəni bizim Azərbaycan- Əcəm
məkanları deyilən məkanlarımız bütöv halda
Şərqin mərkəzi və Avrasiya məkanlarının məz-
munu da geniş olub və bu halla Azərbaycan-
türk ədəbiyyatı-mədəniyyəti dünyanın mədə-
ni-siyasi tarixində əsaslı-özüllü xarakterlərə
malik olub.

Bununla belə, problemə böyük ədəbiyyatın
ümumdünya qloballığından yanaşılmadığına
görə, bugünədək mükəmməl ədəbiyyat tari-
ximiz yazılmayıb. 

Bizi özümüzə və ümumdünya varlığımıza
görə dəyərləndirmək lazım idi. Çünki Azər-
baycan ədəbiyyatı dünyanın ən qədim və
zəngin ədəbiyyatlarındandır. Azərbaycan mə-
dəniyyəti və ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatının
renessans və maarifçilik mərhələləri üzrə,
ədəbi məzmun və ideyasının təşəkkül tapma-
sında xüsusi istinad mənbəyi olub. Məsələn,
XII əsrin Azərbaycan intibahı böyük şərq in-

tibahı demək idi.  Azərbaycan-türk intibahı-
mədəniyyəti, ədəbiyyatı sayəsində yüz illər
sonra Avropa ədəbiyyatı ətalətdən və ölü çöl-
lər-səhralar rəngindən xilas olacaq.

İslam “Qurani-Kərim” erasının başlaması
ilə əslən Azərbaycandan olan, Mədinədə ya-
şadıqlarına görə ərəbcə yazan şairlərin Şərq
ədəbi fikrində tutduqları mövqelər ədəbiyyt-
şünaslıq tarixində geniş elmi təsbitini tapma-
mışdır. Məsələdə Malik Mahmudovun xid-
mətlərini ayrıca qeyd etməliyik. VII əsrdən ta
XII əsrədək olan dövrün özü belə ədəbiyyatın,
sözün-kəlamın ən ali meyarlara məxsus məz-
mun və ideyaları da yeni idi. Hələ dünya dar
idi, hələ ədəbiyyatların əhatə dairələri geniş-
lənəcəkdir. Bunlar hamısı ədəbiyyat tarixinin
yazılmasında müqayisəli və tam tarixi müstə-
vilərdən araşdırılıb təbliğ edilməmişdir: hər
şeydən əvvəl, o şairlərin haqqında olan mən-
bələr, o mənbələrdə verilmiş yaradıcılıq nü-
munələri oxucu kütləsinə, ədəbi ictimaiyyətə
belə çatdırılmamışdır. İsmayıl ibn Yəsar, Musə
Şəhavat, Əbül-Abbas Əma, Əbunəsr Mənsur
Mümkan Təbrizi, Bərəkavəyh Zəncani, Əbu-
bəkr Əhməd Bərdici, Əbusəid Əhməd Bərdəi,
Məhəmməd Bərdəi, Məhəmməd Bakuvi, Əbul-
həsən Bəhmənyar, Əbusəid Urməvi (XI-XII
əsrlər), Əbunnəcib Sührəvərdi (1097-1168),
Eynəqüzat Miyanəci Həmədani (1099-1131),
Şihabəddin Ömər Sührəvərdi (1145-1234),
Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (1154-1191).

XII əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin, şair
və alimlərinin humanizmi, o cümlədən- Xaqani
Şirvani, Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi,
Əbül-Üla Gəncəvi, Fələki Şirvani, Mücirəddin
Beyləqani, Zülfüqar Şirvani  poeziyasının
işıqları Avropa üçün yeni ədəbi həyat, yeni
bədii-poetik  nəfəs və ideya qidası oldu.

Bu, böyük türk-Azərbaycan əxlaqının, türk-
islam zehniyyətinin humanizmi idi. Azərbay-
can-türk ədəbiyyatının humanizm  təsbitləri
Avropaya, ümumən, dünya ədəbiyyatına yeni
ideya, yeni məzmun, yeni forma, yeni üslub,
yeni ədəbi qəhrəman, yeni əhvalatlar drama-
tizmi verdi.  

Bütün bunların müqabilində ədəbiyyatımız
hansı gerçəkliklərdən tədqiq-təhlil edildi? Əl-
bəttə, Avropanın  ədəbiyatımızın milli-bəşəri
mənsubluğunu dilə gətirməyə, etiraf etməyə
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dili gəlmədi.  Bununla belə, ayrı-ayrı şərqşü-
naslar, məsələn, Krımski, Bartold, Jurminiski
kimi alimlər böyük Şərq, o cümlədən türk
ədəbiyyatı klassiklərini tədqiq və təhlil edərkən
dünyanı, xüsusilə Avropanı heyrətləndirməyə
çalışdılar. Bizdə necə oldu? Azərbaycan ədə-
biyyatşünasları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə
rus ideologiya-baxışından, Avropa qəliblərindən
yanaşdı. Nəticədə  Azərbaycan ədəbiyyatının
tarixi siması onun özünün mənsub olduğu
mövqeyinin siması kimi tədqiq edilmədi. 

Əsas məsələ burasındadır ki,  Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi ümumtürk ədəbiyyatı, üstəgəl
ümumdünya ədəbiyyatı koordinasiyaları üzrə
tədqiq edilərkən onun (Azərbaycan ədəbiy-
yatının) daha qədim və zəngin tarixi siması
və ədəbi missiyası üzrə konkret təhlil-təsniflər
aparılmalı idi. Çünki böyük ədəbiyyat tarixini
və onun dövrlər sistemini məsələyə xüsusi və
ciddi, habelə qlobal konseptual tələblər, me-
todoloji qanunauyğunluqlar sintezindən ya-
naşmaqla obyektiv və dolğun təhlil-tədqiq et-
mək olar.

Məmməd Arif  ədəbiyyat tarixinin 1960-cı
il nəşrinin I cildinə müqəddimədə yazırdı ki,
“ədəbiyyat tarixinin elmi dövrləşdirilməsində,
tarixi şəraiti öyrənmək mühüm, hətta həlledici
rol oynayır”. Tədqiqatçı bununla bərabər, ikinci
cümlədə qeyd edirdi ki, “ədəbiyyatın öz xüsu-
siyyətlərini, daxili inkişaf qanunlarını da unut-
maq olmaz” [7, s.9]. Sovet dövründə türk ədə-
biyyatlarının tədqiqində qoyulmuş qadağalar,
sözsüz ki, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin
geniş sistemdə, tarixi gerçəkliklər daxilindən
təhlil və tədqiqinə maneələr yaradırdı. 

Ədəbiyyat tarixi türk millətinin zamanlar
və eralar tarixidir: millətin zamanlar sürəcində
əldə etdiyi nailiyyətlər onun mədəniyyətinin
inkişaf tarixi, habelə ictimai-siyasi varlıqlar
tarixidir. Milli ədəbiyyatlara məxsus olan dia-
lektik inkişaf – ictimai-siyasi və  milli-mənəvi
varlığı inikas etdirən tarixi zamanların inki-
şafıdır. Türk ədəbiyyatı bilavasitə türk millətinin
tarixi keçmişini, dialektikasını, milli mənsub-
luğunu və bəşəri sinxronizmini təmsil edir.
Tarixlər müxtəlif zamanlarını və dövrlərini
yaratmışdır.

Ümumilikdə, tarixi zamanların dialektik
inkişaf dövrləri aşağıdakı mərhələlərdən iba-

rətdir: 1) tarixdən əvvəlki zamanlar: əslində
bu zamanları, bilgisizlikdən “dövrsüz zamanlar”
adlandıra bilərik; 2) tarix zamanı- ən qədim
dövr; 3) qədim dövr; 4) erkən ön orta əsrlər
dövrü; 5) yeni orta əsrlər dövrü; 6) yeni dövr;
7) ən yeni dövr; 8) müasir dövr.

Təmsiletmə və  mənsubolma prinsipləri
bilavasitə millətin ictimai-siyasi,  tarixi inkişaf
sürəcinə aid olan məsələlərdir.

Ədəbiyyat tarixinin yazılması üçün, konkret
olaraq, bir sıra elmi-metodoloji tələblər nəzərə
alınmalıdır. Zaman-dövr strukturalizminə,
ümumdünya türk təmsilçiliyinə nəzərən, ədə-
biyyatın tarixi baxımdan tədqiqini əsaslandıran
bir sıra prinsipial metodoloji məsələlər vardır.
Bunların əsasında tarixi şəraitlə bağlı prinsiplər
dayanır. Ədəbiyyat tarixinin yazılması üzrə
məsələlərdən danışarkən Məmməd Arif mə-
sələnin tarixi şərait və ədəbi inkişaf özəllikləri
bağlılığı prinsipinə xüsusi dəyər verirdi;
bununla bağlı olaraq  yazırdı: “Hər bir  ədə-
biyyat nəticə etibarilə tarixi şəraitdən asılı ol-
maqla bərabər, özü də canlı bir varlıqdır,
daima hərəkətdə və inkişafdadır. Ədəbiyyat
tarixçisinin bir vəzifəsi də ədəbiyyatın öz
daxili aləmi, öz xüsusi qanunları ilə necə
inkişaf etdiyini, hansı ənənələr əsasında  hansı
yeni nailiyyətlər əldə etdiyini, hansı yaradıcılıq
prinsipləri, üsulları yaratdığını, hansı məktəblər,
üslublar və fərdi istedadlarla  tarixi zəngin-
ləşdirdiyini meydana çıxarmaqdır” [7, s.9].     

XX əsrin sonuncu rübündə 1970-90-cı il-
lərdə ədəbiyyatın tarixi materiallarının, xüsusilə
bədii yaradıcılıq nümunələrinin araşdırılması,
tədqiqi və təhlili sahəsində yeni uğurlar əldə
edildi, müxtəlif monoqrafiyalar yazıldı, yeni
ədəbi-elmi nailiyyətlər qazanıldı və XX əsrin
son  iyirmi - otuz ilində bu məsələyə xüsusi
önəm verildi, yeni tədqiqatlar aparıldı:  bu
həm də artıq öz müstəqilliyinə qovuşan Şimali
Azərbaycanın ədəbiyyatşünaslıq elmi sahəsində
yeni tədqiq dönəminin başlanması demək idi.
Cənubi Azərbaycanda isə ədəbiyyatşünaslığın
inkişafı problemləri kənarda qalmışdır.

Mədəniyyət və ədəbiyyatlar tarixini Osvald
Şpenqlerin söylədiyi “yaranma, çiçəklənmə,
məhvolma” [1, s.119] qəlibindən dövrləşdirmək
problemə hüquqi və nəzəri-metodoloji ba-
xımdan yanlış yanaşmadır. Çünki insanların
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milli və məkan mənsubluqları onların nəsil-
soy-xalq-millət şəcərəsinin varolma tarixidir.
Tarixdə məhvolma deyil, davametmə dialek-
tizmi mövcudluğun əsasında dayanıb; digər
bir halda, dinlər, dillər və mədəniyyətlər “bə-
şərin yeni mədəni inkişafında sözün yaddaşı,
təfəkkürün yaddaşı fonunda transformasiya
olunmuşdur” [1, s.119]. Burada belə bir tək-
zibolunmaz atributu da qeyd edək ki, hər bir
millətin mədəniyyət və ədəbiyyatı öz milli
yaddaşının varislik qanunları üzərində inkişaf
etmiş, zənginləşmiş və bəşəri sərvətin tərkibini
müəyyənləşdirmişdir. Türk milləti məhdud
dairələrin və zamanların milləti olmamışdır
ki, onun ədəbiyyatı da hər hansı bir yedəyə,
məhdud zamana aid edilsin. Bəşər mədəniyyəti
türklərin həyatı ilə təşəkkül tapmış, inkişaf
etmiş öz tarixini yaşamış və yaratmışdır.
Ümumtürk ədəbiyyatı, o cümlədən türk dili
və məkan özəlliklərinə, fərdiliklərinə görə
Azərbaycan ədəbiyyatı da dünya sivilizasiya
tarixinin gerçəkliklərini təşkil etmişlər. Ədə-
biyyatın tarixi dövrləşdirməsinə də bu kon-
septuallıqdan yanaşmaq gərəkdir.
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Aннотация. В августе 2021 г. исполняется 880 лет со дня рождения
Низами Гянджеви. Распоряжением Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева 2021 год объявлен годом Низами
Гянджеви. Из произведений поэта известно, что написанный им
«Диван» состоял из 20 тысяч строк, но до нашего времени дошло
их незначительное количество. В газелях, гасидах Низами впервые
нашли отражение прогрессивные общественно-философские мысли.
Низами Гянджеви в 1177 г. закончил поэму «Сокровищница тайн»,
которая принесла ему громкую славу и была переведена на ряд
языков мира. Статья посвящена исследованию употребления фра-
зеологических выражений в поэме Низами «Сокровищница тайн».
Исследовательская работа предназначена для преподавателей и сту-
дентов-филологов, изучающих творчество Низами Гянджеви.

Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında isti-
fadə olunan aforizmlər

Annotasiya. 2021-ci ilin avqust ayında Nizami Gəncəvinin anadan
olmasının 880 ili olacaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan
edilib. Şairin əsərlərindən məlum olur ki, o böyük “Divan”
yaratmış, lakin 20 min beytdən bizim dövrümüzədək çox az
hissəsi gəlib çatmışdır. Nizaminin qəzəllərində, qəsidələrində mü-
tərəqqi ictimai-fəlsəfi fikirlər əks olunmuşdur. 1177-ci ildə bitirdiyi
“Sirlər xəzinəsi” adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət qazandırmışdır
və bir sıra xarici dillərə tərcümə edilmişdir. Məqalə Nizaminin
“Sirlər xəzinəsi” poemasında istifadə olunan frazeoloji ifadələrin
tədqiqinə həsr olunub. Tədqiqat işi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını
öyrənən müəllim və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Aphorisms used in the nizami’s poem “Treasury
of mysteries”
Abstract. August 2021 marks the 880th anniversary of the birth
of Nizami Ganjavi. The President of the Republic of Azerbaijan,
Ilham Aliyev, declared 2021 the year of Nizami Ganjavi.It is
known from the poet’s works that the “Divan” written by him
consisted of 20 thousand distichs, but a small number of them has
remained up to our time. For the first time, progressive socio-phi-
losophical thoughts were reflected in the gazelles and odes of
Nizami. In 1177 Nizami Ganjavi finished the poem “The Treasury
of Mysteries”, which brought him great fame and has been
translated into many languages of the world. The paper studies
the use of phraseological units in Nizami’s poem “Treasury of
Mysteries”. The research work is intended for teachers and students
of philology who study the work of Nizami Ganjavi.
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В августе 2021 г. исполняется 880 лет
со дня рождения Низами Гянджеви. Великий
азербайджанский поэт Низами Гянджеви
принадлежит к числу крупнейших мысли-
телей всех времен. Вклад его в сокровищ-
ницу мировой культуры поистине бесценен,
в своем творчестве он выразил не только
важные и животрепещущие идеи, волно-
вавшие его современников, но и заглянул
в будущее, выдвигал проблемы непрехо-
дящего мирового значения.

Его знаменитые «Пять поэм», впослед-
ствии объединенные под общим названием
«Хамсе», открыли новую страницу в исто-
рии культуры восточных народов. 

Ильяс ибн Юсиф ибн Закиаддин ибн
Муайадфиддин родился в 535 г. хиджры, а
по современному летоисчислению в 1141
г. в древнем азербайджанском городе Гянд-
же, в знатной семье [1, с. 15].

Творчество Низами глубоко афористично
по своей сути. Назидательного, поучитель-
ного характера афоризмы не изначальные,
а приобретенные той или иной поэтической
строкой. Отдельные афоризмы разных поэ-
тов со временем утрачивают свое значение,
другие вдруг получают широкое распро-
странение, но афоризмы Низами на протя-
жении восьми веков сами вошли в пого-
ворки и нашли широкое применение. 

Первая поэма Низами «Сокровищница
тайн» («Махзан ал-асрар») (1177) занимает
особое место в «Пятерице» («Хамсе»). «Со-
кровищница тайн» состоит из двадцати
«речей» и самостоятельных повестей в Ни-
зами совершенстве владел азербайджанским
(тюрским), фарсидским и арабским языками,
но в эпоху Низами языком поэзии на Вос-
токе был фарсидский язык.

Перевод художественных произведений
является одним из трудных жанров лите-
ратуры и даже самый точный, внимательный
перевод не способен передать красоту, чи-
стоту и яркость стихотворений Низами.

Речь первая поэмы «Сокровищница тайн»
начинается вступлением, где Низами об-
основывает один из разделов своего гума-
нистического учения:

... Угнетающий царство – его разрушает,

а тот,
Кто внимателен к людям, его к процве-

танию ведет [2, с. 66].
В поучительной «Повести о Нушираване

и его визире» Низами приходит к выводу:
Кто добро совершит, будь он мал или

будь он велик,
Тот увидит добра на него обратившийся

лик [3, с. 70].
В Речи третьей «О свойствах мира» Ни-

зами призывает правителя покинуть трон,
отречься от утех, отбросить беспечность,
набраться разуму:

До пришествия разума в мире правила
беспечность.

О, какая в тебе благодатная сила, бес-
печность!

Нет от знанья беспечна мелькающих
дней скоротечность.

Безрассудства, возникнув и множась,
рождают беспечность!

О беспечность, очнись, очини поскорее
калам,

И царапай листок, и предайся отрадным
делам [4, с. 71-72].

В «Повести о старухе и султане Санд-
жаре» Речи четвертой Низами словами бед-
ной, оскорбленной старухи обличает султана
в беззаконии, царившем в его стране:

Притязаешь на шахство! Но ты не вла-
ститель, ты – раб!

Лишь вредить ты умеешь, а в помощи
людям ты слаб [5, с. 76].

Труд, украшающий жизнь, – одна из
главных тем всего творчества Низами. В
повести о старике-кирпичнике Речи пятой
«Слабость человечества и похвала старости»
на вопрос молодого человека, что заставляет
его на старости лет заниматься тяжелым
физическим трудом, старик-кирпичник го-
ворит, что человек должен сам зарабатывать
свой хлеб, не протягивать униженно руку
другому, жить гордо, ни перед кем не пре-
клоняться:

Лучше малые деньги принять за работу,
пойми,

Чем с рукою протянутой скорбно стоять
пред людьми [6, с.80].

В Речи седьмой «О превосходстве чело-
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века над другими существами» Низами го-
ворит, что наделенный разумом человек
должен тренировать свое тело, подавлять
плотские страсти:

Ты-Хума. В каждом деле ты чести дове-
ренным будь, 

Безобидным и тихим и в пище умерен-
ным будь [7, с.104].

Взаимоотношение людей с окружающей
средой, животными всегда интересовала
мусульманских философов, но впервые эта
тема получила художественное освещение
в повести «О Фиридуне и олене». Развивая
эту мысль Низами приводит великолепный
рассказ о легендарном шахе Фиридуне и
олене. Фиридун на шахской охоте азартно
преследует на коне красивую лань, но конь
не может догнать ее, а пущенная стрела не
достигает цели. Шах начинает ругать коня
и стрелу, и вдруг они, обретя дар речи, го-
ворят ему, что нельзя уничтожать бессло-
весную божью тварь, ибо, истребляя ее,
человек истребляет природу, частью которой
является сам, что в конечном счете пагубно
отразится на судьбе человечества:

Не охватывай мир, ибо ты не изгиб не-
босвода,

Не бери себе то, что твоя не владеет
природа [8, с.81].

Двенадцатая Речь «Прощание с этим
миром» завершается весьма поучительной
притчей. Два мудреца, поспорив, кто из
них мудрее, устроили своеобразное и весьма
рискованное состязание. Первый подносит
сопернику чашу со страшным ядом. Но
мудрец смело выпивает ее и остается не-
вредим. После этого он подносит первому
мудрецу свежесорванный цветок, над ко-
торым он сначала что-то пошептал. Мало-
душный мудрец так пугается этих чар, что,
понюхав цветок, падает мертвым, хотя ни-
какой отравы в цветке не было. Эта заповедь
Низами обращена к людям, говорит о низ-
менных страстях, тщеславии, что надо слу-
жить добру, красоте, разуму: 

Мудрый, будь полезен людям, мир доб-
ром укрась!

Это – выше всех сокровищ и сильней,
чем власть [9, с. 53].

Как ученый Низами знал о магическом
искусстве воздействия слова на психику
человека.

Другая заповедь Низами, нашедшая от-
ражение в Речи четырнадцатой «Порицание
беспечности», говорит о необходимости
трудиться, что только труд дает человеку
моральное удовлетворение, из-за лени под-
линный талант часто остается нереализо-
ванным:

О, как много дар сгубивших было среди
нас –

Из-за лени! Гончарами видим их сей-
час.

Не от знанья беспечна мелькающих дней
скоротечность:

Безрассудства, возникнув и множась,
рождают беспечность.

О беспечность, очнись, очини поскорее
калам,

И царапай листок, и предайся отрадным
делам (10, с. 142-144).

Как обычно, и эта Речь заканчивается
нравоучительной притчей о шахе-притес-
нителе и правдивом старце Захиде. Некий
шах был жестоким тираном. Однажды, ему
донесли, что какой-то старец назвал его
дивом-кровопийцем. Шах немедленно ре-
шил казнить его. Когда старику сообщили
об этом, он одел саван, явился к шаху, бес-
страшно обличил все его пороки и сказал: 

Я только пороки твои подсчитал,
В дурном и благом тебе зеркалом стал.
Разбить это зеркало малая честь [11, с. 88].
Шаха потрясли смелость и правдивость

старика Захида. Он отпустил его с миром,
осознал свою неправоту и стал справедли-
вым правителем. Низами в конце повести
мастерски употребляет назидательные фар-
сидские пословицы:

Угнетающий царство – его разрушает, а тот,
Кто внимателен к людям, его к процве-

танью ведет.
Ты не бойся погибнуть. Правдивым ты

будь до конца.
Побеждает правдивый по воле благого

Творца [12, с. 89].
Речь восемнадцатая «Об осуждении дву-

личных» посвящена порицанию двуличных,



198

завистливых, корыстолюбивых людей:
Если в дружбу людей хоть немного ко-

рысти проникнет,
В тот же миг меж друзьями враждебное

чувство возникает [13, с. 93]. 
Назидательная Речь иллюстрируется

притчей о легендарном иранском шахе
Джамшиде, во времена которого было изоб-
ретено вино, а имя Джамшид и бокал
Джами – Джам стали символами веселья в
восточной поэзии. Шах Джамшид награж-
дает своего приближенного за то, что тот в
разговорах за столом веселья никогда не
раскрывает дворцовые тайны. Низами в
афористической форме предупреждает
братьев по перу:

Что бы ты ни писал, придержи осторожно
калам, 

Если пишет другой, ты язык свой завя-
зывай сам [14, с. 96].

Созданный Низами эпический образ по-
эта – назидателя находит отражение и в
девятнадцатой Речи «О приятии загробной
жизни». «Средневековые люди верили в
загробный мир, в день Возрождения, кото-
рый предвещает человеку вечную жизнь,
что после своей смерти он вступит в новый
мир, который во много раз больше этого
бренного мира и что мирская жизнь –
пролог для жизни в потустороннем мире.
Они считали, что жизнь на том свете будет
результатом всех его деяний, поведения,
права» [15, с. 85].

В связи с этим Низами наставляет: 
Честен будь и правдив – это верная в

жизни дорога, 
Чтоб потом не пришлось и себя усты-

диться и Аллаха [16, с. 98].
Некоторые исследователи отмечают влия-

ние произведения «Хадигатул Хагаиг»
(«Сад Истины») современника Низами су-
фийского поэта Санаи на поэму «Сокро-
вищница тайн» [17, с. 9].

Распространенный в эпоху Низами на
Востоке суфизм совершенным считал че-
ловека, которому присущи добрые деяния,
нрав. Суфий должен находиться в поисках
Хагигата (Истины), путь к которому осве-
щают шариат и таригат, которые являются

предпосылками для достижения марифата.
Конечной точкой мистического пути по-
знания являлся джевахир (жемчуг). Суфий-
ские поэты считали, что приобщение к Ис-
тине должно достигаться интуитивно через
сердце, а не разумом. Человек, которому
удалось проникнуть в мир интуиции, об-
ретет убежденность, которая во много раз
непоколебимее и решительнее убежденно-
сти, достигаемой посредством знаний людей
слова [18, с. 17].

В Речи девятнадцатой «О приятии за-
гробной жизни» Низами пишет:

Дни земные свои проводи ты на благо
сердец,

Чтоб тобой ублажен, чтоб тобой был
доволен Творец.

Честен будь и правдив – это верная в
жизни дорога, 

Чтоб потом не пришлось и себя устыдить,
и Аллаха [19, с. 100].

Так представлялось, что таким путем
человек может избавиться от пыток и муче-
ний за свои поступки в загробном мире.

Одним из поучительных приемов было
использование образов легендарных пра-
вителей древности. В повести о Харун ар-
Рашиде и брадобрее говорится, что, вы-
полняя свои обязанности, брадобрей начал
позволять себе неслыханные вольности:
он попросил руки дочери халифа. Визир
высказал предположение, что, видимо, бра-
добрей стоял над кладом и что только стоя-
щего на сокровищнице может обуревать
гордыня и развязываться язык. Когда рас-
копали место, на котором стоял брадобрей,
то действительно нашли клад.

Низами в афористичной форме назидает:
На сокровища став, что до срока таиться

должны,
Всякий станет речист, отмыкает он двери

казны.
Но казна Низами всем открыта, кто ищет

совета,
Грудь свободна от праха, и сердце ис-

полнено света [20, с. 102].
Заключительная Речь поэмы «О бес-

стыдстве современников», видимо, посвя-
щена бесстыдным придворным поэтам, со-
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временникам Низами, которые часто вы-
давали стихи Низами за свои. Поэт резко
бичует тщеславие, зависть, бесстыдство,
но в тоже время предупреждает разумных
людей:

Если знания полон твой разум и ясности
– дух,

Откажись от речей, превратись осмот-
рительно в слух [21, с. 104].

В доказательство этому бейту поэт при-
водит в пример притчу о соловье и ястребе,
где соловей-песенник спрашивает у ястреба,
почему из птиц он самый молчаливый. Ум-
ный ястреб отвечал:

Я живу для охот, я у шаха сижу на пер-
чатке,

Если голоден – грудку я горней клюю
куропатки.

Ведь ты весь обратился в язвительный
язык, соловей, –  

Так живи на колючках и ешь с голодухи
червей! [22, с. 105].

Как всегда в нравоучительной форме в
конце поэмы Низами, обращаясь к читателю,
пишет: 

Не болтай о великих стихах, повторяй
их в уме,

Или, как Низами, ты окажешься в тюрьме
[23, с. 105].

Фарсоязычная азербайджанская поэзия
в лице Гатрана Табризи, Афзаладдина Ха-
гани Ширвани, Низами Гянджеви обогатила
фарсидскую литературу, хотя сами фарсы
признавались, что от поэзии А.Хагани и
Низами «веет тюркским миром» (bu ye-
tork muayəd).

Свидетельством азербайджанского про-
исхождения являются употребленная Ни-
зами архаическая лексика: çalış в значении
«битва», sancaq (знамя), qlavuz (глава), tutuq
(занавес), tapança (пощечина); словообра-
зовательные суффиксы -taş, -laq, -çı; каль-
кированные в фарсидский язык азербай-
джанские фразеологизмы: xanlar xanı (пред-
водитель ханов), çeşmrəzideki (стараться
быть на виду), çeşimzade (сглазить), morğ-
zəbani (птичий язык), kəmani-səpidtuz (белый
лук, оружие).

Низами обогащает лексику фарсидского

языка азербайджанскими пословицами: öz
əli ilə ayağına balta çalır (совать голову в
петлю), qurdla quzu bir yerdə otlayır (тишь
да гладь), doşab almışam bal çıxıb (превзойти
все ожидания), ev oğrusunu tutmaq olmaz
(от домашнего вора не устережешься), gəl
əyri oturaq, düz danışaq (говорить правду в
глаза), heç kəs öz ayranına turş deməz (каждый
кулик свое болото хвалит). 

Как отмечал известный исследователь
творчества Низами Г.Араслы, эти выражения
начали употребляться в фарсидском языке,
начиная с XII в. [24, с. 41-43].

Кроме того, в поэмах Низами употребляет
архаические фразеологизмы: завязать пояс,
т.е. ревниво служить кому-либо, съесть кам-
фару – выражение, эквивалентное идиоме
«душа ушла в пятки», т.е. потерять мужество,
т.к. в средние века камфара считалась воз-
буждающим средством; посыпать голову
прахом, т.е. испытать большое горе, от
одного зерна рождается 100 зерен, куропатка
дружит с ласточкой, волк говорит с ягненком;
если шах захочет, то вместо травы не цветы,
а жемчуг вырастет; и приписываемый про-
року Мухаммеду афоризм: «самые лучшие
стихи – самые лживые из них». 

Поэзия Низами принадлежит к самым
значительным созданиям азербайджанского
духа. Непосредственность восприятия дей-
ствительности и философское ее осмыс-
ление придают его стихам неповторимое
чарующее обаяние. 

Как истинный мусульманин, он считал,
что полное выражение нравственной при-
роды человека происходит в Исламе. Му-
сульманство было великой силой просвет-
ления тьмы, претворения хаоса в космос в
средние века. Средневековье очень сложно
и богато, это не пустое место в умственной
истории человечества, в истории философ-
ской мысли Востока. В средние века на
Востоке было так много замечательных
поэтов – мыслителей, как ни в одну эпоху.
Удивительная утония великого Низами о
«городе прекрасного края», которого он
идеализировал и провозгласил «подобием
рая на земле», опиралась на тысячелетние
мечтания человечества, сформированные
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еще античными философами. 
Задолго до англичанина Томаса Мора и

его «Утопии» (1516) в поэме «Искандер-
наме» (1203) первой литературной стихо-
творной утопии, т.е. сказании о никогда и
нигде не существовавшем обществе, городе,
«подобием рая на земле», Низами впервые
в мировой литературе нарисовал подробную
картину социального строя, основанного
на коллективной собственности на средства
производства [25, с. 15].     

Поэма «Сокровищница тайн» принесла
Низами громкую славу, она переводилась
на ряд языков мира и являлась свидетель-
ством того, что азербайджанский народ по
сравнению с другими народами шел в аван-
гарде литературного развития. 

В бейтах, рифмах, редифах, Низами со-
четались живопись и музыка. Литературным
псевдонимом его было «Низами», что озна-
чает «упорядоченный», прозвищем было
«Гянджеви» («сокровище»), от названия
его родного города Гянджа («сокровищни-
ца»). Если сложить числовые значения
арабских букв, составляющих имя Низами,
то получится сакральное число 1001.

Прошло восемьсот восемьдесят лет со дня
рождения Низами, но его немеркнущий талант
с каждым днем раскрывается новыми гранями,
а его богатое поэтическое наследие является
ценнейшим вкладом азербайджанского народа
в сокровищницу мировой поэзии.

Литература

1. Nizami Gəncəvi. Tərtib. Bakı: Elm, 1979,
95 s.

2. Низами Гянджеви. Избранное. Баку: Аз-
госиздат, 1989, 727 с.

3. Там же.
4. Там же.
5. Там же. 
6. Низами. Афоризмы. Баку: Язычы, 1982,

262 с.
7. Hikmət xəzinəsi. Tərtib. Bakı: Maarif,

1992, 556 s.
8. Низами Гянджеви. Избранное. Баку: Аз-

госиздат, 1989, 727 с.
9. Nizami Gəncəvi. Tərtib. Bakı: Maarif,

1985, 205 s.
10. Низами. Афоризмы. Баку: Язычы, 1982,

262 с.
11. Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. Bakı:

Mədəniyyət Nazirliyi, 1958, 164 s.
12. Там же.
13. Низами Гянджеви. Избранное. Баку:

Азгосиздат, 1989, 727 с.
14. Там же. 
15. Реза Остади. Основные принципи ре-

лигии для всех. Кум (ИРИ): Фарнуд,
1993, 173 с.

16. Низами Гянджеви. Избранное. Баку:
Азгосиздат, 1989, 727 с.

17. Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi. Bakı:
Mədəniyyət Nazirliyi, 1958, 164 s.

18. // Иран-наме. №2 (26), 2013 г.
19. Низами Гянджеви. Избранное. Баку:

Азгосиздат, 1989, 727 с. 
20. Там же.
21. Там же.
22. Там же.
23. Там же.
24. Hacıyev T.İ., Vəliyev K.N. Azərbaycan

dili tarixi. Bakı: Maarif, 1983, 187 s.
25. Утопительный социализм. Хрестоматия.

Под ред. Володина А.Н. Москва: Поли-
тиздат, 1982, 512 с.  

Məqalə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Qurban Qurbanlı
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 30.07.2021, son daxilolma – 31.08.2021, qəbulolunma – 13.09.2021

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3 Filologiya



201

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3, s. 201-205
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 3, p. 201-205
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 3, c.201-205

Tərcümə zamanı  transliterasiya
problemlərinin aradan qaldırılması
yolları

Müəlliflər:

Bəyim Tarverdiyeva
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

Şəfəq Vəliyeva
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
E-mail: tarverdiyevabeyim@
gmail/com

Açar sözlər:
beynəlxalq ünsiyyət, tərcümə,
tərcümənin növləri, translitera-
siya üsulu, elmi və mədəni mü-
badilə

Authors:

Bayim Tarverdiyeva
Nakhchivan Teachers Institute

Shafag Valiyeva
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail: tarverdiyevabeyim@
gmail/com

Key word: 
international communication,
translation, types of translati-
on, transliteration method, sci-
entific and cultural exchange

Aвторы:

Бейим Тарвердиевa
Нахчыванский институт учи-
телей

Шафаг Велиева
Нахчыванский институт учи-
телей
E-mail: tarverdiyevabeyim@
gmail/com

Ключевые слова:
международное общение,
пере вод, виды перевода, спо-
соб транслитерации, научно-
культурный обмен

Annotasiya. Hazırki dövrdə insanların qurduğu istər elmi, mədəni,
istərsə də ticari və texnoloji, həmçinin ədəbi əlaqələrin inkişafında tər-
cümənin rolu və əhəmiyyəti danılmazdır. Belə ki, tərcümə bir yaradıcılıq
prosesidir və hər bir tərcüməçi öz şəxsi bacarıq və üslubundan istifadə
edərək tərcüməyə xüsusi fərqlilik gətirmiş olur. Məqalədə qeyd olunur
ki, tərcümə zamanı tərcümə olunan sözlərin həm doğma, həm də tərcümə
edilən  dildəki bütün fərqli mənalarını bilmək, həmin sözlərin müəyyən
məzmun daxilində mənasını geniş şəkildə tədqiq etmək böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Məqalədə həmçinin beynəlmiləl  sözlərin və neologizmlərin
tərcüməsində meydana çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırlması
yolları ətraflı şərh olunur. Bu zaman transformasiyanın digər növləri,
xüsusilə transliterasiya məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılır, prob-
lemlərinin aradan qaldırılmasının optimal yolları göstərilir.

Ways to overcome transliteration problems
during translation

Abstract. Nowadays the role and importance of translation either
in scientific, cultural, or trade and technological, as well as literary
relationships that people create are undeniable. Thus, translation is
a creative process and each translator brings special distinctive
feature to translation using personal ability and method. In the
article it is stated that, during translation to be aware of all meaning
of words either in native or in translated language and to search
widely meaning of those words within context are of great importance.
In the article liquidating ways of difficulties occur in international
words and neologisms translation is explained in detail.

Способы устранения проблем  транслите-
рации при переводе

Aннотация. Роль и значение перевода в развитии как научных,
культурных, так и торгово-технологических, а также литера-
турных связей, устанавливаемых людьми в настоящее время,
неоспоримы. Таким образом, перевод - это творческий процесс,
и каждый переводчик привносит в перевод особую индиви-
дуальность, используя свои личные навыки и стиль. В статье
отмечается, что при переводе большое значение имеет знание
всех различных значений переведенных слов как на родном,
так и на переводимом языке, широкое изучение значения этих
слов в рамках определенного содержания. В статье также
подробно рассматриваются трудности, возникающие при пе-
реводе интернациональных слов и неологизмов, и пути их
преодоления. В это время в центре внимания находятся другие
виды перевода, особенно вопросы транслитерации, указываются
оптимальные пути решения их проблем.
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Tərcümə nəzəriyyəsi sahəsində tərcümə
anlayışının bir neçə tərifi mövcuddur. “Tərcümə
bir dildə təqdim edilmiş məlumatın başqa dil
vasitəsilə ötürülməsidir”, “tərcümə bir dildə
olan mətnin onun məzmun və mənasını də-
yişməmək şərtilə digər dildə yenidən yaradılma
prosesinə deyilir” və s. 

Mətnlər xüsusiyyətlərinə görə, fərqli ol-
duqlarına görə onların tərcüməsi də konkret
janrın özəllikləri nəzərə alınmaqla həyata ke-
çirilməlidir. Dövlət əhəmiyyətli sənədlər,
işgüzar sənədlər və ya bədii ədəbiyyat elmi
əsərlərdən fərqli şəkildə tərcümə olunur. Şüb-
həsiz ki, söhbət elmi və ya elmi-texniki mətn-
lərdən gedirsə, tərcümə sahəsində bilik və ba-
carıqlardan başqa, həm də həmin sahənin ter-
minologiyası ilə bağlı biliklərə malik olmaq
vacibdir.  Elmi ədəbiyyatda forma və janrlarına
görə tərcümənin təsnifatına müxtəlif yanaşma
mövcuddur. Qarşılıqlı əlaqə və münasibətdə
olan dillərin hansı nitq formasında istifadə
olunmasından asılı olaraq tərcümənin aşağıdakı
növləri vardır:

Yazılı tərcümə və ya yazılı mətnin yazılı
tərcüməsi – ən geniş yayılmış tərcümə növü
olub, tərcümə edilən mətnin xarakterindən
asılı olaraq bir neçə janrdan ibarətdir: a) qəzet
tərcüməsi; b)rəsmi-işgüzar tərcümə; c)elmi
tərcümə; d)elmi-texniki tərcümə; e)natiq nitqi
və publisistikanın tərcüməsi; f)ədəbi-bədii tər-
cümə və s.

Şifahi tərcümə və ya şifahi nitqin şifahi
tərcüməsi – bu tərcümə növünün özü də iki
formada olur: ardıcıl tərcümə və sinxron tər-
cümə. 

Yazılı-şifahi tərcümə və ya yazılı mətnin
şifahi tərcüməsi. Burada da tərcümə prosesi
iki formada həyata keçirilə bilər: tərcümə,
yazılı orijinal mətnin tərcüməçi tərəfindən
oxunub eyni zamanda (sinxron) və ya ardıcıl
olaraq, yəni orijinal mətni bütövlükdə və ya
abzaslarla tərcüməsi yolu ilə həyata keçirilə
bilər. 

Şifahi-yazılı tərcümə və ya şifahi mətnin
yazılı tərcüməsi. Bu tərcümə növünə praktikada
çox nadir hallarda rast gəlinir. Belə ki, orijinal
mətnin yazılı formasının tərtib edilmə sürəti
şifahi nitqin sürətindən əhəmiyyətli dərəcədə
az olduğundan, bu tərcümə növünün praktikada

istifadəsi demək olar ki, mümkün deyil. Tər-
cümənin bu növü əsasən tərcümə fakültəsində
oxuyan tələbələrin bilik və bacarıqlarının ar-
tırılması məqsədi ilə istifadə olunur. 

Avtomatik tərcümə və ya kompüter tərcü-
məsi – son zamanlar informasiya texnologi-
yalarının sürətli inkişafı nəticəsində çox geniş
yayılmışdır. Buna baxmayaraq, bu cür tərcümə
hər zaman redaktə edilməlidir. 

Azərbaycan dilində qarşılığı olmayan ingilis
sözlərini tərcümə etmək lazım gəldikdə Azər-
baycan dilində həmin sözə müvafiq leksik
vahidin yenidən yaradılması tələb olunur. Bu
zaman, Azərbaycan dilində yeni alınma söz
meydana gəlir. Tərcümə zamanı xarici sözün
ana dilimizə konvertasiyası iki üsulla – tran-
sliterasiya və transkripsiya vasitəsilə müm-
kündür. Transliterasiya üsulu ilə tərcümə ingilis
dilindəki sözlərin Azərbaycan dilinin qrafikası
ilə və əksinə çevrilməsindən ibarətdir. 

Məsələn: robot, Novqorod və s .
Transliterasiya XIX əsrin sonlarına qədər

tərcüməçilər tərəfindən çox geniş istifadə
olunmuşdur. Bu üsuldan istifadə prosesində
tərcüməçinin ingilis dilində olan sözün tələf-
füzünü bilməsi vacib hesab olunmur, beləliklə
də o, sözün yalnız görünüşünü qavramaqla
kifayətlənə bilir. Lakin bəzi hallarda transli-
terasiya nəticəsində ingilis dilində bəzi tran-
sliterasiya olunmuş sözlərin tamamilə başqa
cür səsləndiyi ortaya çıxır. Bu səbəbdən də
transkripsiyadan istifadə edilməyə başlandı.
Təbii ki, transliterasiya prosesi zamanı dilin
fonetik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır və
bu səbəbdən də bir çox dillər üçün translite-
rasiya üçün müvafiq vahid konvertasiya cəd-
vəlləri tərtib edilmişdir. İngilis və Azərbaycan
dillərinin fonetik sistemləri bir-birindən əhə-
miyyətli dərəcədə fərqləndiyinə görə belə
konvertasiya bəzi hallarda şərti xarakter daşıyır
və bütün hallarda tələffüzü olduğu kimi ötürə
bilmir. Buna baxmayaraq belə tərcümə üsulu
müəyyən dərəcədə ingilis sözlərini Azərbaycan
hərfləri ilə və əksinə vahid formada çevirməyə
imkan verir. Məsələn: internet-internet, mul-
timedia-multimedia, smart card-smart kart,
detonator-detonator və s.

Transliterasiya üsulundan həmçinin neo-
logizmlərin tərcüməsində də çox geniş istifadə
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olunur. Neologizmlərin tərcüməsində əsas çə-
tinlik törədən səbəb yeni yaranmış sözlərin
izah edilməsidir. Əslində, mənası artıq aydın
olan neologizmlərin tərcümə məsələsi çox
sadə olub, həmin neologizmin hansı növ
sözlərə aid olduğundan asılı olaraq müvafiq
tərcümə üsullarının köməyi ilə həll edilir.
Neologizmlərin tərcümə prosesini aşağıdakı
mərhələlərə bölmək olar: a) İngilis-Azərbaycan
lüğətlərindən istifadə (yeni söz lüğətlərə hələ
daxil edilməyibsə, onu ingilis-ingilis lüğətlə-
rində axtarmaq lazımdır. Bu növ lüğətlərdə
xüsusi New Words Section bölməsi vardır.
Bunun üçün lüğətlərin ən son buraxılışından
istifadə etmək məsləhət görülür); b) kontekstdən
neologizmin mənasının müəyyənləşdirilməsi;
c)həmin neologizmin mənasının izahı üçün
onun strukturunun təhlili (yeni sözlər dildə
birdən-birə meydana gəlmir. Onlar dildə artıq
mövcud olan söz və morfemlər əsasında ya-
radılır. Həmin söz və morfemlərin mənasının
təhlili isə neologizmin mənasının müəyyən-
ləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər). 

Neologizmlərin tərcüməsi bir dildən digərinə
birbaşa və ya izahlı şəkildə təqdim edilməlidir.
Hər hansı dildə onun birbaşa ekvivalenti ol-
madıqda həmin sözün izahı və ya onun fonetik
və ya orfoqrafik forması ötürülür. Bu baxımdan
da, neologizmlərin tərcüməsi zamanı əsasən
transkripsiya, transliterasiya və kalka üsulundan
istifadə olunur. Neologizmlər adətən son dövr-
lərdə yarandığından onların digər dillərdə ek-
vivalentinin mövcud olmaması çox təbiidir.
Buraya hər hansı texnoloji yeniliyin adı, şirkət
adları, ticarət nişanları, elmi və texniki terminlər
və s. aid ola bilər. 

Məsələn: Layetana Company, Coldpoint
LTD, resume, lobby, holding, tender, modem,
adapter və s.

Xüsusi ad, toponim, neologizm kimi söz-
lərdən başqa transliterasiya həm də terminlərin
tərcüməsində çox geniş istifadə olunur.  Termin
– hər hansı müvafiq elm, texnika , incəsənət
və digər sahələrə aid olan müəyyən anlayışın
adı olan söz və ya söz birləşməsidir. Terminlər
ümumi ədəbi dilin leksikasının bir hissəsini
təşkil edib, lüğət tərkibinin digər vahidləri ilə
eyni linqvistik xüsusiyyətlərə malikdir.Ter-
minlərin tərcüməsi tərcümə olunan mətnin

aid olduğu sahədə, eyni zamanda, xarici, eləcə
də doğma dildə terminologiya sahəsində müəy-
yən biliklərə sahib olmağı tələb edir.

Beynəlmiləl sözlərin də tərcüməsində tran-
sliterasiyadan geniş istifadə olunur. Beynəlmiləl
sözlərə əsasən yunan və latın, həmçinin müasir
dillərdən yaranan sözlər (əsasən terminologiya:
musiqi sahəsində - italyan dilindən, balet sa-
həsində - fransız dilindən, kompyuter və biznes
terminologiyasında – ingilis dilindən alınan
sözlər) aiddir.  Beynəlmiləl sözlər digər dildən
alınmaqla meydana gələ bilər. Bu cür sözlər
səslənmə, yazılış və məna baxımından çox
oxşar olduğundan tərcüməsi transliterasiya
yolu ilə həyata keçirilir. 

Məsələn: contrast-kontrast, electron-elektron,
collector-kollektor, president-prezident, theo-
rem-teorem.

Beynəlmiləl sözlər elm və texnikanın müx-
təlif sahələrində istifadə olunur və transliterasiya
üsulu ilə də tərcümə olunur. Məsələn, Fizikada:
atom-atom, proton -proton, focus-fokus; Ri-
yaziyyatda: integral-inteqral, theorem-teorem;
Radiotexnikada: radio-radio, diode-diod, de-
tector-detektor; Kimyada: cation-kation, ani-
on-anion, amorphism-amorfizm; Tibbdə: vi-
rus-virus, syndrome-sindrom.

Beynəlmiləl terminlərin vacib xüsusiyyət-
lərindən biri onların beynəlxalq elmi termi-
nologiya fondunu təşkil etməsidir. Bu bey-
nəlxalq fonda daxil olan sözlər, elmi-texniki
ədəbiyyatın oxunmasını, anlaşıqlı olmasını və
tərcüməsini asanlaşdırır.

Transliterasiya üsulu ilə tərcümə edilən
sözlərin fərqlənməsi onların məntiqi məzmunun
bir-biri ilə uyğun gəlməməsindən irəli gəlir.
Bu cür qeyri-uyğunluqların üç növü ayırd
edilir: 1) ingilis dilində olan söz məna baxı-
mından Azərbaycan dilindəki sözdən çox ge-
nişdir. Azərbaycan dilindəki söz ingilis dilindəki
sözün hər mənası ilə üst-üstə düşmür. Bu o
zaman baş verir ki, ingilis dilindən alınan söz
Azərbaycan dilində yalnız bir mənada istifadə
olunur. Bu növ alınma sözlər dilimizdə kifayət
qədər çox olub, tərcümə zamanı çətinliklər
yaradır. Məsələn, ingilis dilindən dilimizə
keçmiş “mitinq” sözü Azərbaycan dilində
yalnız bir mənanı bildirir, halbuki həmin sözün
ingilis dilində bir neçə mənası mövcuddur:
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görüş, yığıncaq, iclas, duel və s. Digər misal,
ingiliscə “record” sözü rekord kimi translite-
rasiya edilib tərcümə edilə bilər, lakin həmin
sözün bir sıra digər mənaları da vardır: qeyd,
reputasiya, protokol və s. 

Transliterasiya üsulu ilə tərcümə edilən
bəzi sözlərin mənaları nadir hallarda düzgün
hesab edilir. Bunlara aşağıdakılar misal göstərilə
bilər.

Məsələn: aggressive  nadir hallarda aqressiv,
daha çox enerjili, cabinet nadir hallarda kabinet
(əsasən də Nazirlər Kabineti dedikdə), daha
çox mebelin bir hissəsi, camera nadir hallarda
kamera, daha çox fotoaparat, concrete nadir
hallarda konkret, daha çox beton, conductor
nadir hallarda konduktor, daha çox dirijor ,
conference yalnız konfrans deyil, həm də
iclas, credit yalnız kredit deyil, həm də xidmət,
töhfə, department nadir hallarda departament,
daha çox fakültə, nazirlik (ABŞ-da), element
nadir hallarda element, daha çox factor, leader
nadir hallarda lider, daha çox rəhbər, legal
nadir hallarda leqal, daha çox hüquqi, mark
nadir hallarda marka, daha çox ləkə, original
yalnız orijinal deyil, həm də ilkin, party yalnız
partiya deyil, həm də tərəf (müqavilələrdə),
şənlik və s.

Azərbaycan dilində sözün mənası ingilis
dilində mövcud deyil, yəni azərbaycanca olan
söz onun ingilis dilindəki oxşar formasından
daha geniş məna bildirir. Bu nadir hallarda
baş verir. Buna səbəb isə adətən, hər iki dildə
olan həmin sözün üçüncü dildən götürülməsidir. 

Məsələn: auditorium-auditoriya sözləri for-
maca oxşar olduğuna görə ekvivalent hesab
edilə bilər. Lakin ingilis dilində auditorium
yalnız yer bildirdiyi halda Azərbaycan dilində
auditoriya hər hansı çıxışı dinləyən insanlara
deyilir. Bu tip sözlər adətən çox ciddi səhvlərə
səbəb olmasa da tərcüməni ikimənalı edə və
ya anlaşılmazlıq yarada bilər.

Azərbaycan və ingilis dilində sözlər oxşar
formaya malik olur, lakin tamamilə fərqli
məna verir.Tərcümə zamanı bu cür sözlərin
transliterasiyası mətnin məna baxımından ciddi
təhrifinə gətirib çıxara bilər. Buna görə də,
həmin sözləri və onların mənalarını həm azər-
baycanca, həm də ingilis dilində bilmək va-
cibdir. Bu sözlərə aşağıdakılar misal ola bilər. 

Məsələn: actual aktual deyil, hazırki;  as-
pirant aspirant deyil, iddiaçı; complexion kom-
pleksiya deyil, sifətin rəngi; corpse korpus
deyil, meyit; division divizion deyil, bölünmə,
bölmə; fabric  fabrika deyil, parça; magazine
mağaza deyil, jurnal; mayor mayor deyil, mer
(icra başçısı); physician fizik deyil, həkim;
principal prinsipial deyil, əsas; replica replika
deyil, nüsxə . 

Tərcümə zamanı tərcümə olunan sözlərin
həm Azərbaycan, həm də tərcümə edilən
dildəki bütün fərqli mənalarını bilmək və
həmin sözün müəyyən kontekstdə mənasını
geniş şəkildə araşdırmaq çox vacibdir. Tərcü-
məçi, formaca uyğun gələn sözü tərcümə et-
məyə tələsməməli və əvvəlcə həmin sözün
kontekstə tam uyğun gəldiyinə əmin olmalıdır.
Bu zaman qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda,
hər iki dildəki isim məna baxımından identik
ola bildiyi halda, müvafiq sifət, zərf və fellər
fərqli mənaları bildirərək tərcüməçini çaşdıra
bilər. 

Məsələn: practice və drama sözləri azər-
baycan dilində praktika və dram isimləri ilə
eyni mənaları bildirir, lakin müvafiq sifətlər,
yəni, practical və dramatic sözləri ilə onların
ilk baxışdan qarşılıqları kimi görünən praktiki
və dramatik sözləri ilə eyni mənaları ehtiva
etməyə bilər. Belə ki, həmin sözlər faktiki
(practical) və kəskin (dramatic) mənalarını
da verə bilər. Bu baxımdan, kontekst adətən
tərcümə olunan sözlərin mənasını dəqiq şəkildə
göstərir. Buna görə də, tərcümə zamanı tərcümə
edilən sözün formaca oxşar qarşılığının hədəf
dildə eyni mənanı verdiyinə əmin olmaq va-
cibdir. Son tərcümə varıantının seçilməsində
tərcüməçinin bir sıra amilləri nəzərə alması
çox vacibdir.Yalnız yeganə bir variantın mövcud
olduğunu da israr etmək olmaz. Bir neçə
düzgün variant ola bilər. Belə ki, tərcümə -
yaradıcılıq prosesidir və burada tərcüməçi öz
fərdi üslubundan istifadə edərək tərcüməyə
xüsusi rəngarənglik verir.

Tərcümə fəaliyyəti çoxəsrlik ənənəyə ma-
likdir və tarix boyunca geniş istifadə edilmişdir.
Lakin sürətlə dəyişən və inkişaf edən dünyada
onun rolu daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə
başlamışdır. Mədəni mübadilənin genişləndiyi
bir zamanda beynəlxalq ünsiyyət daha da güc-
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lənir, bununla yanaşı tərcümə fenomeni daha
fundamental əhəmiyyət daşımağa başlayır. Bu
gün insanların elmi, tibbi, texnoloji, ticari,
hüquqi, mədəni və ya ədəbi məqsədlərlə qur-
duğu ünsiyyət tərcümə ilə sıx bağlıdır və
bunun nəticəsində həmin sahəyə maraq getdikcə
artır.
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Annotasiya. Məqalədə XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlində Bakıda
rus dilində nəşr olunan “Kaspi” qəzetində milli oyanış, milli kimlik
haqqında fikir və mülahizələr, onların sosial-siyasi xüsusiyyətləri öyənilir,
tərbiyəvi imkanlarının üzə çıxarılmasına təşəbbüs edilir. Göstərilir ki,
rus dilində nəşr olunsa da “Kaspi” qəzetinin Azərbaycan xalqının milli
təfəkkürünün oyanışında, milli azadlıq hərəkatında əhəmiyyətli rol
oynamış, demokratik görüşlərə malik rusdilli jurnalistlərlə yanaşı, azər-
baycanlı ziyalıların qabaqcıl nümayəndələrini öz ətrafına toplaya bilmişdi.
Məqalədə həmçinin H.Zərdabi, M.Şahtaxtlı, Ə. Topçubaşov, Ə.Ağayev,
N.Nərimanov, F.Köçərli və başqalarının yazılarında milli maarif, məktəb,
mətbuat məsələlərinə aid fikirlərinə də  münasibət bildirilir. Milli oyanış
və azərbaycançılıq məsələlərinə dair materialların hazırlanıb bu qabaqcıl
nəşrdə verilməsinin cəmiyyətin inkişafında oynadığı rol və əhəmiyyətindən
ətraflı bəhs edilir. 

“Kaspi” newspaper about national awakening
and azerbaijanism
Abstract. The article explores the national awakening, views and
opinions on national identity, their socio-political features, and initiates
the identification of educational opportunities in the "Kaspi" newspaper,
published in Russian in Baku in the late 19th and early 20th centuries.
Although published in Russian, the Caspian newspaper played an
important role in awakening the national thinking of the Azerbaijani
people, the national liberation movement, and was able to gather leading
representatives of the Azerbaijani intelligentsia, along with Russian-
speaking journalists with democratic views. The article also includes H.
Zardabi, M. Shahtakhtli, A. The writings of Topchubashov, A.Agayev,
N.Narimanov, F.Kocharli and others also express their views on issues
of national education, school and the press. The role and importance of
the preparation and publication of materials on the issues of national
awakening and Azerbaijanism in the development of society is discussed
in detail.

Газета “Каспий” о национальном пробуж-
дении и азербайджанстве
Aннотация. В статье в газете “Каспи”, издававшейся в Баку в
конце XIX - начале XX века на русском языке, пробуждаются идеи
и суждения о национальном пробуждении, национальной идентич-
ности, их социально-политических особенностях, инициируется
раскрытие их воспитательных возможностей. Указывается, что
газета “Каспий”, хотя и изданная на русском языке, сыграла важную
роль в пробуждении национального мышления азербайджанского
народа, национально-освободительном движении, наряду с русско-
язычными журналистами, имеющими демократические взгляды,
смогла собрать вокруг себя передовых представителей азербай-
джанской интеллигенции. В статье также выражается отношение к
взглядам Г.Зардаби, М.Шахтахтинского, А. Топчубашева, А.Агаева,
Н.Нариманова, Ф.В.Кочарли и других на вопросы национального
просвещения, школы, печати. В этом передовом издании подробно
рассказывается о роли и значении материалов по вопросам нацио-
нального пробуждения и азербайджанства в развитии общества.
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Azərbaycanda ilk rus dilli mətbuat nümu-
nələrindən biri kimi “Kaspi” qəzeti XIX əsrin
sonu, XX əsrin əvvəlində  rus dilində çap
edilmiş uzun ömürlü, gündəlik ictimai-siyasi
qəzetdir. 1881-1919-cu illərdə Bakıda nəşr
olunan qəzetin Azərbaycan dilində əlavəsinin
nəşri nəzərdə tutulsa da, çarizmin bürokratik
məmurları buna imkan verməmişdir. Məşhur
xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1897-
ci ildə qəzetin redaksiyası və mətbəsini almış,
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun başçılığı ilə
Azərbaycan ziyalılarına vermişdi. Əli Mərdan
bəy Topçubaşov qəzetə 1907-ci ilədək redak-
torluq etmişdir. Bu dövrdən etibarən qəzetə
A.Veynberq rəhbərlik etmişdir. 

“Kaspi” qəzeti ilk saylarından Azərbaycan
həyatına, Azərbaycan reallıqlarına önəm vermiş,
kütlələr arasında yeni düşüncənin, mütərəqqi
ideyaların yayılmasına çalışmışdır. Tədqiqatçılar
bir mənalı şəkildə təsdiq edirlər ki, “Kaspi”nin
Azərbaycan həyatına, ictimai-siyasi mühitinə
təsir etmək imkanları olruqca geniş idi. “Kas-
pi”nin fəaliyyətini izlədikcə bir həqiqəti də
görmək mümkün olur: yəni rus dilində çıx-
masına, redaktorun rus millətindən olmasına
(qəzetin ilk redaktoru V.Kuzmin olub) bax-
mayaraq, bu mətbuat orqanına da təzyiqlər az
olmayıb. Rus dilində Azərbaycan həyatı ilə
bağlı reallıqları yazması ”Kaspi” üçün az
problemlər yaratmayıb. Bəlkə elə buna görə
idi ki, qəzetin Azərbaycan dilində “Çıraq“
adlı əlavəsinin nəşri hər vasitə ilə qəbul
edilmədi [1, s.6]. 

Rus dilində nəşr olunmasına baxmayaraq,
qəzet Azərbaycan türklərinin maraqlarını mü-
dafiə etdiyinə görə “müsəlman “Kaspi”si”
kimi məşhurlaşmışdı. Bu cəhət qəzetin Azər-
baycançılıq məfkurəsinə yaxşı münasibətini,
xalqımızın tarixi taleyinə necə böyük inam
bəslədiyini, onun gələcəyinə yaxşı bir yanaşma
nümayiş etdirdiyini aydın şəkildə ifadə edir.
“Kaspi” Azərbaycan xalqının milli təfəkkürünün
oyanışında, milli azadlıq hərəkatında, Xalq
Cümhuriyyətinin yaranmasında xüsusi rol oy-
namışdır. 

XIX əsr və XX əsrin Azərbaycan maarifçiliyi
milli ideallara, azərbaycançılıq məfkurəsinə,
milli kimliyə aydınlıq gətirilməsi, milli təəs-
sübkeşliyin formalaşdırılması uğrunda mübarizə

amalları təşkil edən ictimai hərəkat idi. Milli
oyanışın əlifbası, ilk hərfi təbii ki, milli
kimliyin, millətin adının müəyyənlik qazanması
ilə bağlı idi. Azərbaycanın Rusiyanın işğalında
olan ərazilərində xalqın kimliyini “müsəlman”,
“islam əhli”, “əhli Qafqaz”, imperiya qüvvə-
lərinin isə “tatar” kimi adlandırması müəyyən
məqsədlərdən, siyasi mənafelərdən irəli gəlirdi.
Hələ XIX əsr Azərbayan maarifçiliyinin ilk
nümayəndələri belə bir uyğunsuzluğu görmüş,
milli özünüdərk yolunda müəyyən işlər gör-
məyə çalışmışlar. Professor Mizə Kazım bəyin
rəsmi dövlət idarələrinin işlətdiyi “tatar” və
“tatar dili” anlayışı əvəzinə “türk-tatar dili”,
Həsən bəy Zərdabinin isə “türk dili” anlayı-
şından istifadə etməsi milli özünüdərk yolunun
başlanğıcı idi. 

Bu istiqamətdə görülən işlər əsrin sonlarında
da davam etdirilir. Qabaqcıl ziyalılar milli
kimliyimiz, milli mənsubiyyətimiz haqqında
əhali arasında təsəvvürlərin formalaşması üçün
bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Azərbaycan
təhsil tarixində misilsiz xidmətləri və pedaqoji
yaradıcılığı ilə məşhur olan Aleksey Osipoviç
Çernyayevskinin məlum dərsliyinin adında
(“Vətən dili”) və vəsaitdəki yalnız bir mətndə
“Vətən” məfhumunun işlənməsi belə, uşaq
ruhunda bu anlayışın mahiyyəti ilə bağlı  xoş
duyğuların oyanacağına zəmanət verir. 

“Kəşkül” məcmuəsində də əhali arasında
milli mənsubiyyətin yüksəldilməsi sahəsində
yazılar diqqəti cəlb edir. Qəzetdə ”Azərbay-
canlı” imzası ilə dərc olunan məqalələrin
birində azərbaycanlı ilə xarici arasında belə
bir mühakimə verilir:      

“Xarici soruşur: 
- Siz nə millətdənsiniz? 
- Müsəlmanam.
- Xeyr, mən soruşum ki, nə millətdənsiniz?
- Müsəlman deyirəm.
- Əfəndim, millət ayrı, din ayrı. Sizin

dininiz islamdır, istərdim biləm millətiniz
nədir? 

Xaricinin sualının cavabında aciz qalan
azərbaycanlı dərin fikrə gedir: “Bu suala nə
cavab verim? Bilmirəm mən hansı millətdənəm.
Bizim molla və ya axund görəsən bilirmi?
Eyib də olsa, gərək dürüst ərz edim, mən bil-
mirəm ki, nə millətdənəm”. 
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Burada xarici azərbaycanlının çıxılmaz və-
ziyyətinə düşdüyünü görərək deyir: Sizin
millət Azərbaycandır!... 

İlk dəfə eşitdiyi bu sözdən təccüblənən
azərbaycanlı soruşur: 

- Əfəndim, bizə nə millət buyurdunuz?
- Azərbaycan milləti, əzizim, Azərbaycan”

[2, s.68-69]. 
Dilçilik elmi üzrə yüksək təhsilə yiyələnmiş

görkəmli maarifçi Məhəmməd ağa Şahtaxtlının
problemlə bağlı istər ictimai, istərsə də elmi
əsasa malik fikirləri sonrakı dövrlər üçün də
əhəmiyyətini qoruyub saxlaya bilmişdir. Geniş
sosial biliklərə sahiblənmiş M.Şahtaxtlı milli
dil və din anlayışlarını elmi əsasda araşdırır,
milli kimliyin bu mühüm atributlarını fərq-
ləndirərək yazırdı: “Son vaxtlar Zaqafqaziya
müsəlmanlarına onların dinlərinə görə yox,
xalqlarına görə ad verməyə çalışaraq, Zaqaf-
qaziya islam əhlini Qafqazda rus dilində tatar
adlandırmağa başlamışdılar.  Amma bu yeniliyi
heç cür uğurlu hesab etmək olmaz. 

Zaqafqaziya məhəmmədilərinin danışdığı
dil tatar dili deyil, türk dilidir ki, o da öz növ-
bəsində əsas dialektlərə ayrılır: osmanlı, səlcuq
və azərbaycanlı türkcələri” [3, s.28]. 

Böyük maarifçinin gəldiyi qənaət sonralar
ictimai, ümummilli əhəmiyyəti və mahiyyəti
ilə hüquqi status qazandı. öz təklif və tövsiy-
yələrinə yekun vuran müəllif sonda yazırdı:
“Zaqafqaziya müsəlmanlarını azərbaycanlı,
Zaqafqaziya türk dilini isə tatar dili əvəzinə
Azərbaycan dili adlandırmaq məqsədəuyğun
olardı” [3, s.29 ]. 

Azərbaycan dövrü mətbuatının tarixinə dair
araşdırmalarında tədqiqatçı Lalə Hacıyeva
“Kaspi” qəzetini nəzərdə tutaraq söylədiyi
belə bir fikri ilə razılaşmaq lazımdır ki, “...
azərbaycanlıların öz adı ilə çağrılması üçün
qəzetə on il vaxt tələb olundu. Yalnız 1905-ci
ildə Rusiyada başlanan inqilabi dəyişikliklər
nəticəsində Bakı mətbuatında “Azərbaycan
dili” söz birləşməsi yarandı. Onu da qeyd et-
məliyik ki, bəzi ziyalılar əvvəllər də “tatar”
sözü əvəzinə “Azərbaycan” və ya “Adərbay-
can” sözlərini işlədirdilər” [4, s.116 ]. 

“Kaspi” qəzetinin azərbaycanlı redaktorları,
xüsusilə Əlimərdan bəy Topçubaşovun baş
redaktoru olduğu dövrdə xalqımızın millli

özünüdərk prosesinin formalaşması məsələləri
daha ciddi və müntəzəm olaraq işıqlandırıldı.
Diqqət çəkən cəhət ondan ibarət idi ki, Ə.Top-
çubaşov yalnız Azərbaycan xalqının milli özü-
nüdərk məsələlərindən bəhs etməklə kifayət-
lənmir, Rusiya müsəlmanlarının, türk dilli
xalqların milli kimliyi məsələsini də müzakirə
obyektinə çevirir, onların çarizmin xalqlar
həbsxanasına qarşı mübarizəsini müdafiə
edirdi. Publisistik məqalələrində, Bakı şəhər
Dumasında və Ümumrusiya Dumasında Rusiya
müsəlmanlarının-türklərinin  fraksiyasına baş-
çılığı dövründə Ə. Topçubaşovun milli oyanış,
azadlıq və milli istiqlal uğrunda mübarizəsi
ictimai-siyasi fəaliyyətinin yeni mərhələsi idi.    

Əlimərdan bəy Topçubaşovun “Kaspi” qə-
zetində gedən məqalələrində milli oyanış,
milli ictimai şüurun formalaşması sahəsində
fikirləri ardıcıl, yüksək məzmunu ilə fərqlənirdi.
Əsrin əvvəllərində rus-yapon müharibəsinin
acı nəticələri, milli münaqişələrin başladılması,
inqilabi iğtişaşlar çarizmin daxildən parça-
lanması təhlükəsi yaradırdı. Yaranmış vəziyyət
qabaqcıl ziyalıları xalqın formalaşmasında,
mədəni, siyasi tərəqqisində yeni yolar axtar-
mağa məcbur edirdi. Məhz bu dövrdə Əli-
mərdan bəy Topçubaşovun  cəmiyyət hadisə-
lərinə aid siyasi baxışları yetkinləşir, kamillik
qazanırdı. Bu dövrdə Ə.Topçubaşovun xalqın
siyasi düşüncəsinin inkişafına təsiri güclü idi.. 

“Kaspi”çilər milli oyanışın, xalqın özünü-
dərkinin formalaşması uğrunda mübarizə amal-
larının vasitə və yollarını da müəyyənləşdirməyə
çalışmış və bu sahədə müəyyən işlər görə bil-
mişlər. H.Zərdabi, M.Şahtaxtlı, C.Hacıbəyli,
Ə.Ağayev, M.Mahmudbəyov,   N.Nərimanov,
F.Köçərli, N.Vəzirov, H.Minasazov, Ü.Hacı-
bəyli, Z.Sultanov, Ö.F.Nemanzadə, R.Əfən-
diyev, M.Sidqi, S.M.Qənizadə, H.Vəzirov və
başqalarının məqalələrində milli maarif, məktəb,
mətbuat məsələlərinə toxunulur, xalqın keçmişi
və bugünü haqqında problematik məsələlərə
münasibət bildirilirdi. 

Həsən bəy Zərdabinin məqalələrində xalqın
siyasi, iqtisadi vəziyyəti dəyərləndirilirdi.
Onun “Kaspi”dəki yazıları ciddi şəkildə  öy-
rənilməyə layiq zəngin bir irsdir. Böyük maa-
rifçi hələ “Əkinçi” qəzetində xalqı elmə,
maarifə yiyələnməyə səsləyir və göstərirdi ki,
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indiki halda bu vasitə  ölüm-dirim mübarizə-
sində ən güclü silahdır. Akademik Heydər
Hüseynov H.Zərdabinin maarifçi görüşlərinin
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən
yazırdı ki: “Zərdabi bir maarifçi kimi bütün
ömrü boyu xalq təhsili uğrunda mübarizə
apardı. O, xalqın rifahı naminə elm və maarifi
təbliğ etdi. O, dəfələrlə qeyd etmişdir ki, elm
və maarif xalqın çiçəklənməsinə və milli xü-
susiyyətlərinin saxlanılmasına xidmət edir”
[5, s.410]. 

H.Zərdabi bir maarifçi kimi hələ “Əkinçi”
qəzetinin  birinci sayının ikinci “Daxiliyyə”
bölməsində Qafqaz regionunda ticarət işlərinə
aid rus dilində yayımlanmış rəsmi sənədin
təfcüməsi ilə bağlı fikirləlrində milli kimliyimizi
açıq və dəqiq ifadə edərək yazırdı ki,”Bu
qərqrdada yüz otuz doqquz fəsil var. Əlbəttə,
onu tamam qəzetdə çap etmək məqdur deyil.
Məzkur qərardadı biz öz türk dilimizə tərcümə
etmişik və əgər məqdur olsa, bu yavuq zamanda
cap edəcəyik” [6, s.26]. 

Təhsil, məktəb insanın bəsirət gözünün
açılmasına, özünü və milli mənsubiyyətini
dərk etməsinə, həyat tərzini yaxşılaşdırmasına,
cəmiyyət normaları ilə davranmasına istiqa-
mətlənmiş tərbiyə prosesidir. H.Zərdabi biliyi
işığa bənzədir və yazırdı ki, kim bilikdən
məhrumdursa, o işıqdan məhrumdur. Böyük
maarifçi məktəb məsələsini özünün fəaliyyə-
tindən ayrı təsəvvür etmirdi. Onun fikrincə,
məhz yaxşı təşkil olunmuş məktəblərin sayını
artırmaqla, bir millət kimi öz yaralarımızı sa-
ğalda bilərik. 

“Kaspi”nin səhifələrində milli oyanış, azər-
baycançılıq ideyaları Ə.Topçubaşovun redak-
torluğunun ilk günündən başlayır. O, qəzetdə
özünün məramnaməsini ifadə edərək yazırdı:
“Kaspi” qarşısına müqəddəs vəzifə kimi milli
və dini mənsubluğundan, maddi vəziyyətindən
asılı olmayaraq, bütün Qafqaz əhalisi arasında
maarifin intişarını daim təbliğ etmək, bu isti-
qamətdə dönmədən mübarizə aparmaq vəzifəsi
qoyur. Biz bütün mümkün vasitələrlə həmvə-
tənlərimizə hər iki cinsdən olan uşaqlar üçün
ümumtəhsil və texniki məktəblərin açılması
ideyasının zəruriliyini çatdırmağa çalışacağıq.
Onlara yalnız məktəbin köməyi ilə istər maddi,
istərsə də mənəvi baxımdan cəhalət, nadanlıq

və səfalətdən tədricən xilas olmağın müm-
künlüyü həqiqətini çatdıracağıq. Yalnız mək-
təbin onları hər cəhətdən təmin olunmuş və-
təndaşlara çevirə biləcəyi fikrini geniş yayacağıq
[7, s.18].       

Ə.Topçubaşov “Kaspi”dəki fəaliyyəti döv-
ründə milli şüuru mökəmləndirmə yolunu seç-
miş, savadsızlıq ucbatından mövhumat və cə-
halətə yuvarlanmış xalqın maariflənməsi, yeni
düşüncə tərzinə yiyələnməsi işində məktəbin,
təhsilin əhəmiyyətini dərk etməyə çağırırdı.
Ə.Topçubaşovun ömrü boyu daşıdığı, uğrunda
mübarizə  apardığı idealı millilik baxımından
türk kimliyi və dini mənsubiyyət baxımından
isə islami dəyərlərə mənsubluğu xalqına, geniş
kütləyə çatdırmaqdan ibarət olmuşdur. Ə.Top-
çubaşov milli və dini baxışlarını aforizm kimi
ifadəsi belə idi:” Bizim gücümüz türk kökü-
müzdən və islama inancımızdan ibarətdir”. 

Ə.Topçubaşov türkçülüyün mahiyyətini
milli şovinizmdən uzaq, islama mənsubluğu
isə sünni və şiələr arasında qeyri-bərabərliyə
yol verilməməsi, onlar arasında əmin-amanlığın
bərpa edilməsi kimi mənalandırırdı. O, insan-
ların və millətlərin bərabərliyi, oğlan və qızların
təhsil alması, ana dilinin tədrisi, təlimin ana
dilində aparılması, müəllim kadrlarının ha-
zırlanması, ruhani seminariyalarının yaradılması
və s. məsələləri həyati tələblər kimi irəli sürür,
bu sahədə yenilik və dəyişiklikləri müdafiə
və təbliğ edirdi.

Əhməd bəy Ağayev həyatını  xalqına xid-
mətə, maarifçilik fəaliyyətinə həsr etmiş Azər-
baycan ziyalılarından biridir. O dini inancın,
islami dəyərlərin qızğın müdafiəçisi olmuş,
mənfi adətlərin, əxlaqi qüsurların dini əqidədən
deyil, insanların savdsızlığından, cahilliyindən
yarandığı qənaətinə gəlirdi. Ə.Ağayev bütün
yaradıcılığı boyu belə bir fikri söyləməkdən
usanmadı: maariflənmək, təhsillənmək, zamanla
ayaqlaşmaq, bir sözlə qəflət yuxusundan oyan-
maq lazımdır ki. bir xalq, millət olmaqla yer
üzündən silinməməyin yeganə yolu budur.
Böyük maarifçi "Yuxu və ölüm" məqaləsində
xalqın gələcəyinə təlaşını və ümidlərini, hiss
və həyacanını yüksək pafosla ifadə edərək
yazırdı: “Oyanın, oyanın, ey qəflət yuxusunda
uyuyanlar! İndi yatıb xülyalara dalmaq vaxtı
deyil, indi tələsmək, hərəkətə gəlmək vaxtıdır,
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bu acı həqiqəti biz müsəlmanlar nəhayət ki,
dərk etməliyik” [8].

Əhməd bəy Ağayev müsəlmanları narahat
edən elə bir siyasi, iqtisadi, mədəni problem
yoxdur ki, məqalələrində toxunmamış olsun.
Ə.Ağayevin fikrincə, milli kimliyini dərk et-
məyən, tarixinə sahib çıxmayan xalq məhvə
məkümdur. “Tatar-azərbaycan dilində qəzetin
zəruriliyi haqqında” milli mətbuatın yaran-
masını milli diriliyin vasitəsi kimi qiymətlən-
dirirdi. “Bakı xanlığı (Abas Qulu Ağa Bakı-
xanovun əlyazma xronikası)” məqaləsində isə
tarixi keçmişimizə aid əhəmiyyətli ola biləcək
mənbələrin azlığını qeyd edərək göstərirdi ki,
bu sahədə uğurlar əldə etmək üçün  xalqı
maarifləndirmək, ona öz keçmişi haqqında
biliklər vermək  faydalı və vacibdir.

“Kaspi” də azərbaycançılığın təbliği sahə-
sində xidmətləri olan ziyalılardan biri də gör-
kəmli ədəbiyyatşünas alim, məşhur pedaqoq
Firudin Köçərlidir. Onun qəzetdə çap olunan
məqalələri Azərbaycançılığın təbliği üzrə əhə-
miyyətli tövhə idi. Milli dil və ədəbiyyat mə-
sələləri bu böyük ədəbiyyatşünas alimin ya-
radıcılığının ali məqsədi idi. “Lətif və ülvi
məhəbbət dolu poemaları fars dilində yazan
məşhur Nizami Yelizavetpolda (Gəncədə) ana-
dan olmuş tatar (Azərbaycanlı) idi”- deyən
Firudin Köçərli Azərbaycan ədəbi fikir tarixini
yaratmaq sahəsində elmi əsasa malik çoxlu
sayda məqalələr  və iki cilddən ibarət monoq-
rafiya işləyib hazırlamışdır. Rus və başqa
xalqların ədəbi fikrindən tərcümələr  və  ya-
zıçıları haqqında məqalələr yazmaqla bu xalq-
ların bədii düşüncəsi haqqında əhali arasında
bilik və təsəvvürlərin formalaşmasına imkan
yaradırdı.

XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda dərc olunan xeyli sayda rus

dilli qəzetlər içərisində “Kaspi” qəzeti xalqı-
mızın ümid və arzularını əks etdirən nəşr nü-
munəsi kimi daha yadda qalan olmuş, tarixi-
mizin bəhs olunan dövrünü daha real işıqlan-
dırmışdır. Müşahidələrimiz və tədqiqatlar gös-
tərir ki, XX əsrin ilk illərində nəşrə başlayan
milli mətbuat nümunələrinə “Kaspi” qəzeti
əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Sonralar redaktor
kimi fəaliyyət göstərən M.Şahtaxtlı, C. Məm-
mədquluzadə, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağayev, H.Və-
zirov, Ü.Hacıbəyov, C. Hacıbəyov və başqaları
ilk peşə addımlarını “Kaspi” qəzetində atmışlar.
“Kaspi”çilər milli oyanış, milli kimlik, azər-
baycançılıq ideyalarının ilk qaranquşları kimi
sonrakı milli ideolgiyanın təməl daşlarını qo-
yanlar kimi heç vaxt unudulmayacaq. 
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Abstract. In various branches of modern technology, including
nuclear energy, rocket and space technology, are widely used
structural elements made in the form of lamellar bodies. In the
process of exploitation they are exposed to radiation loads. Long-
term presence of structures in the irradiation fields leads to the ap-
pearance of radiation creep deformations. In this work, the
proposed variational principle [1,2] is used to study the behavior
of a rigid end-mounted and thin-walled cylindrical shell under
neutron irradiation, taking into account the  effect of irradiation
on creep. It is assumed that the cylindrical shell is irradiated by a
stream of neutrons from the inside in the radial direction, so that
the irradiation intensity is constant along the side surface,
temperature, Poisson's ratio.

Sürüngəclik  deformasiyasını nəzərə alaraq neyt-
ron şüalanması zamanı silindrik örtüklərin gər-
ginlik-deformasiya vəziyyətinin təyini

Annotasiya. Müasir texnikanın müxtəlif sahələrində, o cümlədən
atom energetikası, raket-kosmik texnikada plastik cisimlər şəklində
konstruksiya elementlərindən geniş istifadə olunur. İstismar prosesində
onlar şüalanmanın təsirinə məruz qalırrlar. Şüalanmanın uzun müddətli
olması sürüngəclik deformasiyasının yaranmasına səbəb olur. Bu
məqalədə də [1,2] işlərində təklif edilmiş variasiya prinsipinin
köməyi ilə neytron şüalanmasına məruz qalan silindrik örtüyün
uzun müddətli dayanıqlığı tədqiq edilmişdir. Fərz edilir ki, silindrik
örtük daxildən radial istiqamətdə neytronlarla şüalanır, silindrin yan
səthi üzrə şüalanmanın intensivliyi, temperatur və Puasson əmsalı
sabitdir. 

Определение напряженно-деформированного со-
стояния цилиндрических оболочек при нейтронном
облучении с учетом деформаций ползучести

Aннотация. В различных отраслях современной техники, включая
атомную энергетику, ракетно-космическую технику, широко ис-
пользуются конструктивные элементы, выполненные в виде пла-
стинчатых тел. В процессе эксплуатации они подвергаются воздей-
ствию радиационных нагрузок. Длительное нахождение структур в
полях облучения приводит к появлению деформаций радиационной
ползучести. В этой работе  с помощью предложенного вариационного
принципа [1,2] исследовано поведение жестко закрепленной по
торцам и тонкостенной цилиндрической оболочки при нейтронном
облучении с учетом действия облучения на ползучесть. Предпола-
гается, что цилиндрическая  оболочка облучается  потоком  нейтронов
изнутри в радиальном направлении, так что интенсивность  облучения
постоянна по боковой поверхности, температура, коэффициент Пу-
ассона. 
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I. INTRODUCTION 

 Development of the energy sector, including nuclear energy requires a particularly 

careful approach to the problems of strength and structural stability under the influence of 

irradiation.Of particular importance is the study of the effect of neutron irradiation on the 

strength and stability of structures. Penetrating deep into the material, neutron fluxes 

dramatically alter its mechanical characteristics. In addition, when irradiation lasts several 

years and the temperature is high, as is the case in nuclear reactors, creep strains become more 

important, with irradiation and temperature differently affecting the creep of the materials. 

The changes in mechanical properties caused by irradiation and the swelling of structural 

materials, can significantly affect the efficiency of the elements of the core and should be 

taken into account when determining the kinetics of strained and deformed states. This paper, 

studies the behavior of a cylindrical shell under neutron irradiation, taking into account creep 

deformation. 

In [1, p.2], variational principles for determining the stress-strain state of elastic-

plastic bodies and thin shells according to the theory of plastic flow under the influence of 

temperature and irradiation are proposed and justified, taking into account the geometric 

nonlinearity and the effect of irradiation on creep. 

 

II. PROBLEM STATEMENT 

 In this work, the behavior of a thin-walled cylindrical shell rigidly fixed at the ends, 

under neutron irradiation is studied using the proposed variational principle [2] and taking 

into account the effectof irradiation on creep. The cylinder is considered to be thin-walled, 

that is 1/ Rh , where h2 - is thickness of the cylinder , R -radius of the middle surface of the 

cylinder. It is assumed that the cylindrical shell is irradiated by a neutron flux from the inside 

in the radial direction, so that the irradiation intensity is constant along the lateral surface,  the 

temperature being constT  , and the Poisson's ratio const . 

 The parameters determining the position of any point of the cylinder are defined as the 

cylindrical coordinates xr ,, . r - is directed along the radius of the cylinder to the center of 

curvature, x - is directed along the axis of the cylinder , angle  - calculated counter-

clockwise, if viewed from the end of the axis x . For the  -line we take the curve const , 

for the  -line, curve constx  . 

          The points of the middle surface do not dislocate in the direction x , i.e. 0u , The 

problem is axisymmetric, i.e. v=0 and the remaining quantities are independent of  , where v- 

is the displacement in the direction  . 

The coefficients of the first and second quadratic forms, respectively, will be: 

RRR
RBA

11
,0

1
;,1

21

 . 

The Kirchhoff-Love hypothesis is taken into account, i.e. 0~,0~~~  rrrrrxr   . 

Then the physical components of the strain tensor will be:  
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where, ),( xw -the component of displacement in the direction  r and  -dimensionless time. 

III. PROBLEM SOLUTION 

 The equations of state for this problem have the form [10]: 
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where,  ~,~
xx - components of deformation at an arbitrary point of the cylinder; ee

xx  ~,~  - 

components of elastic deformation; cc

xx  ~,~ - components of creep deformation; vv
xx  ~,~ -

volumetric strain components. According to [2, p.5;10]: 
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where,  ~,~
xx -stress components at an arbitrary point of the cylinder, S- volumetric swelling 

caused only by irradiation and is determined from experience, Е(D)- Young's modulus, 

SSxx, - components deviator of  stress,  SSxxi
2

3
 -stress intensity, function ),( DF ic  - 

is determined from experience, D - radiation dose. The dot over the variables indicates the 

differentiation with time. 

Following theoretical and experimental studies, the dependence Е, S, cF   from  D  can 

be approximated as follows [4,5,7,8,13]: 
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where, function (D) in reactors on fast neutrons has the following form: )(
0

rheJUB   , 

0J -the intensity of irradiation on the surface,  const macroscopic cross section, 0E - 

modulus of elasticity of non-irradiated material, 10  const , measure of time, 1 constk  a 

dimensionless experimental constant, 
sm

1
][  , B and К–experimental constants, U -average 

neutron energy. Intensity  (J) at depth r below the surface )( rheJ   , dependence of the 

irradiation dose (D) on time teJJtD rh )(
0

    [9].  

 Considering that 1r , therefore, in the expansion in a series )( rhe   with respect 

to r , we can take only linear terms:   

)1()( ree hrh    . 

Then   and  S  have the form: 

.)1(,)1( 00 terKJSerJUB hh      

Considering that,  
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then the equation of state (1) will be in the following form: 
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In equation (2), the first terms express the strain rate of elasticity, the second - the rate 

of creep deformation and the third - the rate of volumetric swelling. 

 The boundary conditions characteristical for this problem have the form:  

                                           ;0w 0




x

w
  at   0x   and  lx                                                 (3) 

where, ),( txw  is displacement component in r -direction, l - length of cylinder and t - time. 
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Proceeding from (3) and physical concepts the following approximation is accepted for 

deflection ),( txw : 

                
l

x
tftxw

2sin)(),(                                                        (4) 

where, )(tf  is unknown function on the time. 

 Thus, we obtain the approximations for the deformation components:  
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Based on the known relations, the components of finite deformation and stress in the cylinder 

layer at a distance r from the median surface look like [10]:  
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 If we accept the fact that irradiation usually has little effect on the values of the elastic 

constants [11; 12], and therefore we can assume that the elastic modulus does not depend on 

the irradiation dose and the Poisson's ratio 5,0 , considering (4), then the approximation for 

the forces and moments was extracted through the equations of state (2) in the following 

manner:  
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where, )(,)(),( 21  MNN  are unknown time functions,  
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 Then, the variational equation for the given problem has the form [2]: 
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  Substituting (5) and (6) in (7), then calculating the integral of x and equating to zero 

the coefficients of variations MNNf   ,,, 21
 we obtain the following system of ordinary 

differential equations: 
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We introduce the following dimensionless quantities: 
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 Then system (8) has the form: 
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;812)61812(6);/(2 121211012
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The initial conditions for this problem are as follows: at 0  

021 ,0,0,0 ffMNN  . 

The system of ordinary differential equations (9) is solved numerically on a computer by 

the Runge-Kutta method of the fourth order. The results obtained show that the cylinder does 

not lose its stable position. All the results obtained for various radiation creep variants are 

indicated in the graphs. Figures 1 and 2 show the dependence of the volumetric swelling on 

the dimensionless deflection for different values of the cylinder parameters:
l

h
 ,

R

h
  and 

00 f , where 0f  - the initial deflection, h2 - thickness, R -radius of the middle surface of the 

cylinder. 

 

IV. CONLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig.1. For steel SW 316.                                                      Fig.2. For steel SAM 316. 

In the numerical solution of this problem we used experimental data obtained both in 

thermal neutron reactors and in fast neutron reactors for steels SW 316 and SAM 316 [4] for 

radiation creep. 

Figure 1 depicts the dependence of the volumetric swelling of a dimensionless 

deflection f  for a circular cylinder of steel SW 316 for different values of  and    ( 00 f ). 

Figure 2 shows the dependence of the volumetric swelling of a dimensionless deflection f  for 

a circular cylinder of steel SAM 316 for different values of   and   ( 00 f ). 
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Annotasiya. Məqalədə məqsəd vahid çevrə ilə vahid hiperbola
arasında əlaqənin xüsusi halından istifadə edərək, bəzi ölçülərin
qiymətlərinin tapılmasından ibarətdir. Bu məqsədlə vahid çevrə
ilə vahid hiperbolanın əlaqəsinin xüsusi qiymətindən istifadə olun-
muşdur. Bu əlaqədə y=sht=1 qəbul olunduğunu əsas qəbul edərək,
X=cht ≈1,4 olduğu təyin edilmişdir. Bunun üçün D nöqtəsi mərkəz
qəbul olunaraq, radiusu 1 (bir) bərabər olan qövs cızılmışdır.
Sonra bu qövslə vahid çevrənin kəsişmə nöqtəsinə uyğun ölçülər
təyin edilmişdir.

Determination of dimensions according to the
special case of relation between a single circle
and a single hyperbola

Abstract. The aim of the article is to find the values of some di-
mensions using a special case of the relationship between a single
circle and a single hyperbola. For this purpose, a special value of
the relationship between a single circle and a single hyperbola
was used. Assuming that y = sht = 1 is assumed in this relationship,
it is determined that X = cht ≈1,4. For this, point D is taken as the
center and an arc with radius 1 (one) is drawn. Then the dimensions
corresponding to the point of intersection of this arc and a single
circle were determined.

Определение мер, соответствующих особому случаю
связи между единичной окружностью и единичной
гиперболой

Aннотация. Целью статьи является, определение значений
некоторых мер использованием связи между единичной окру-
жюстью и единичной гиперболой. С этом целю было исполь-
зовано особое значение между единичной окрижностью и
единичной гиперболой. В этой связи основловаясь на принятие
y=sht=1 было определено, что X=cht ≈1,4. Для этого была на-
чертана дуга, с центром точки D и радиусом, равным единице.
Далее были определены меры, соответствующие точке. Пере-
сечения едничной окружности с данной дугой.
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I.Giriş 

Məlumdur ki, hiperbolik və triqonometrik funksiyalar arasında riyazi asılılıq mövcuddur.  

Xüsusi halda vahid çevrə ilə vahid hiperbola arasında əlaqəyə 𝑠ℎ𝑡 =1 olduqda baxırıq [3]. Bu 

halda (əlaqədə) vahid hiperbolanın və vahid çevrənin ölçülərini dəqiq təyin etmək olur. 

Məlumdur ki, mərkəzi koordinat başlanğıcı ilə üst-üstə düşən çevrənin tənliyi aşağıdakı 

kimidir 

                                         R2=x2 + y2                                                     (1) 

Burada R çevrənin radiusudur. Əgər bu bərabərlikdə R=1 olarsa onda, çevrə vahid çevrə 

olar. Bu halda vahid çevrənin tənliyi, belə olar  

                                        x2 + y2 = 1         (2) 

Bunu belə də yazmaq olar. 

                           𝑐𝑜𝑠2 𝛼 + 𝑠𝑖𝑛2 𝛼  = 1                                              (3) 

Digər tərəfdən məlumdur ki, hiperbolanın tənliyi isə aşağıdakı kimidir. 

                                  
𝑥2

 𝑎2 −
𝑦2

𝑏2  = 1                                                           (4) 

Burada a=b=1 olarsa, onda hiperbola vahid hiperbola olar. Vahid hiperbolanın tənliyi isə 

belə olar.  

                                   𝑥2 − 𝑦2 =1                                                        (5) 

Bunu belə də yazmaq olar. 

                                     ch2t – ch1t =1                       (6) 

Bu halda hiperbola düzbucaqlısı kvadrat olar. Vahid hiperbolanın asimptotları bu 

kvadratın qarşı-qarşıya duran təpə nöqtələrindən keçər. Bu zaman asimptotlar bir-birinə 

perpendikulyar olarlar. Həmçinin, bu halda hiperbola əyrisi koordinat oxlarına görə simmetrik 

olar. Bu dediklərimizi şəkildə daha aydın görmək olar (Şəkil 1). 

 

 

Onu da qeyd edək ki, burada biz hiperbolanın sağ hissəsinin yuxarı qanadına baxırıq. 

Vahid çevrə-hiperbolanın birgəliyinə baxmaq üçün vahid çevrənin O nöqtəsində XOY 

düzbucaqlı müstəvi koordinat sistemi seçirik.  

II. Hiperbola nöqtəsinin ordinatının 1 (vahidə) bərabər olduğu halda ölçülərin təyini. 

Bu halda hiperbola əyrisi üzərində A(sht,1) nöqtəsi götürək. Yəni, A nöqtəsinin ordinatı 

y=sht=1 olsun (şəkil 1). Sonra mərkəzi D nöqtəsində olmaqla radiusu  DA=1 olan qövs cızaq. 

Bu qövsün vahid çevrə ilə kəsişmə nöqtəsini F ilə işarə edək. F kəsişmə nöqtəsində OF ⊥ DF 

45° 

45° 
45° 

𝑦 

1 𝐸 

𝑐 𝐵(1,0) 

𝑐ℎ𝑡 

𝐷 
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Şəkil 1. 
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olur. Çünki F nöqtəsində DF radiusu çevrənin toxunanı olur. Belə ki, ixtiyari nöqtədə çevrənin 

toxunanı onun radiusuna perpendikulyar olur. Deməli, bu zaman aldığımız ODF üçbucağı 

bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq olar. Belə ki, burada OF=DF=1 olur. Həmçinin, F nöqtəsi 

hiperbola asimptotu üzərində olur. F nöqtəsindən OX koordinat oxunu kəsincəyədək FC 

ordinatını endirək. OFD üçbucağı bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq olduğu üçün FC ordinatı 

OD məsafəsini yarıya bölər. Onda yazarıq OC=CD olar. 

Burada ∆ OCF və ∆ 𝐶𝐹𝐷 üçbucaqları bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaqlar olarlar. 

İndi isə y=sht=1  şərtini nəzərə alaraq hiperbolanın (6) bərabərliyini belə yazaq ch2t – 1=1 

Buradan isə yazarıq ch2t=2. Hər tərəfdən kvadrat kök alsaq cht=√2 =1,4 olar. Yəni 

OD=cht=1,4 olar. Yəni, x2 – y2= (√2)2 – 12=2-1=1 olar. Bunu aşağıdakı kimi də almaq olar. 

Şəkildən yazarıq.  

OC =  
𝑂𝐷

2
  =  

1

2
 cht = 

1

2
 √2  ≈ 0,7 (∗). Onda yenə də şəkildən yazarıq CD = OC ≈

0,7. Buradan isə CF = CD = 0,7 olar. Bu qiymətləri nəzərə alaraq CB və BD məsafələrini 

aşağıdakı kimi təyin edək. 

CB=OB – OC=1 – 0,7=0,3.  Deməli CB=0,3 olar. Bunu nəzərə alaraq BD-ni təyin edək.  

BD=CD – CB=0,7 – 0,3=0,4.  Deməli BD=0,4 olar. 

Tapılmış bu qiymətlərə əsasən OD=cht məsafəsini təyin edək. 

                OD=OC+CD=0,7+0,7=1,4. Yəni OD=1,4        (7) 

Deməli y = sht = 1 qiymətinə uyğun vahid hiperbola absisinin qiyməti X=cht=1,4 olar. 

İndi isə aldığımız bu qiymətlərin doğruluğunu yoxlayaq. Bunun üçün OFD üçbucağı üçün 

Pifaqor teoremini yazaq. Onda alarıq 

OD2=ch2t =OF2+FD2,=1+1=2   Yəni, OD2=2 

Hər tərəfdən kvadrat kök alsaq 

OD=cht=√2=1,4 

Alınmış nəticə (7)-in düzgünlüyünü göstərir. 

Bu isə o deməkdir ki, alınmış nəticə OFD üçbucağının bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucaq 

olduğunu göstərir. Belə ki, burada OF=FD=1 olar.  

Deməli, OF=FD olduğu müəyyən olunur. FD=1 olduğunu Pifaqor teoremi vasitəsilə də 

göstərmək olar. Pifaqor teoreminə görə yazarıq.  

OD2=OF2+FD2 

Buradan isə yazarıq. 

FD2=OD2-OF2=(1,4)2-12=2-1=1 

Deməli,  FD=sht=1 olur. 

Alınmış nəticələrdən istifadə edərək  F nöqtəsinin FC ordinatını təyin edək. ∆OCF-dən 

yazarıq 

FC2=OF2-OC2=12 – 0,72=1 – 0,49=0,51 

Buradan isə yazarıq 

FC= √0,51 ≈ 0,7.  Deməli FC≈0,7 olar. 

Aldığımız bu nəticələrə əsasən deyə bilərik ki, vahid hiperbola üzərində götürülmüş 

A(cht,1) nöqtəsinə vahid çevrə üzərində bir F(OC=0,7, FC=0,7) nöqtəsi uyğun olur. (*)-a 

əsasən. 
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Annotasiya. Məqalədə orta məktəbin həndəsə kursunda şagirdlərin
həll etməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi məsələlərin həlli üçün
çıxarılan düsturdan bəhs olunur. Üçbucağın medianlarının, tənbö-
lənlərinin və hündürlüklərinin cəmi ilə perimetri arasındakı mü-
nasibətə baxılır. Aldığımız bərabərsizliklər orta məktəbin həndəsə
kursunda bir sıra məsələlərin və xüsusilə test məsələlərinin həllinə
sadəlik gətirir. Bərabərsizliklərin isbatını isə olimpiadalarda və
çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin tərkibində məsələ kimi
vermək olar.

On metric relationships between the sides 
of the triangle

Abstract. The article discusses the formula for solving some
problems that students have difficulty solving in high school
geometry course. The relationship between the sum of the medians,
sloths, and heights of a triangle and its perimeter is considered.
The inequalities we obtain make it simple to solve a number of
problems, especially test problems, in a high school geometry
course. Proof of inequalities can be given as an issue in the
Olympics and in the issues of high difficulty.

О метрических соотношениях между 
сторонами треугольника

Aннотация. В статье рассказывается о формуле, выведенной
для решения некоторых задач курса геометрии средней школы,
решить которые ученикам бывает сложно. Рассматривается
соотношение между суммой медиан, тангенсов и высот тре-
угольника и его периметром. Полученные нами неравенства
вносят простоту в решение ряда задач курса геометрии средней
школы и особенно контрольных задач. Доказательство нера-
венств можно привести, например, на олимпиадах и в составе
вопросов с высокой степенью сложности.
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Orta məktəbin həndəsə kursuna nəzər yetirsək orada bəzi münasibətlərin yenidən 

baxılmasına ehtiyac olduğunu görərik. Məsələn, Üçbucağın medianlarının cəmi ilə perimetri 

arasındakı münasibətə baxaq.   

İxtiyari 𝐴𝐵𝐶 üçbucağı üçün 𝐵𝑀 medianını qeyd edək.  

𝐴𝐵 = 𝑐, 𝐵𝐶 = 𝑎, 𝐴𝐶 = 𝑏. 𝐵𝑀 = 𝑚𝑏 işarə edək. 

Əgər üçbucaq bərabərsizliyini nəzərə alsaq. 

𝐴𝑀 = 𝑀𝐶 =
𝑏

2
  

𝑐 −
𝑏

2
< 𝑚𝑏 < 𝑐 +

𝑏

2
  

𝑎 −
𝑏

2
< 𝑚𝑏 < 𝑎 +

𝑏

2
 

Bu bərabərsizlikləri tərəf-tərəfə toplasaq, 

𝑎 + 𝑐 − 𝑏 < 2𝑚𝑏 < 𝑎 + 𝑐 + 𝑏                 (1) 

Analoji qayda ilə üçbucağın digər medianları üçün 

𝑏 + 𝑐 − 𝑎 < 2𝑚𝑎 < 𝑐 + 𝑏 + 𝑎                 (2) 

𝑎 + 𝑏 − 𝑐 < 2𝑚𝑐 < 𝑎 + 𝑏 + 𝑐                 (3) 

Olduğunu asanlıqla göstərmək olar. 

(1), (2) və (3) bərabərsizliklərini tərəf-tərəfə toplasaq onda aşağıdakı bərabərsizliyi 

almış olarıq. 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 < 2𝑚𝑎 + 2𝑚𝑏 + 2𝑚𝑐 < 3𝑎 + 3𝑏 + 3𝑐 
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
< 𝑚𝑎 + 𝑚𝑏 + 𝑚𝑐 < 3

(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

2
 

alarıq. Əgər 𝐴𝐵𝐶 üçbucağının yarım perimetrini 𝑃 =
𝑎+𝑏+𝑐

2
 işarə etsək onda, 

 𝑃 < 𝑚𝑎 + 𝑚𝑏 + 𝑚𝑐 < 3𝑃         (4) 

Bərabərsizliyini almış olarıq. Bu isə ixtiyari üçbucağın medianlarının cəmi yarım 

perimetr ilə onun üç misli arasında yerləşir. 

Bizə orta məktəbin həndəsə kursundan ixtiyari üçbucağın hündürlüyü, tənböləni və 

medianı arasındakı müqayisənin 

ℎ𝑎 < 𝑙𝐴 < 𝑚𝑎 

          ℎ𝑏 < 𝑙𝐵 < 𝑚𝑏 

           ℎ𝑐 < 𝑙𝐶 < 𝑚𝑐 
şəklində olduğu məlumdur. Onda belə nəticəyə gəlmək olar ki , bu fikri tənbölən 

üçündə söyləmək olar. Yəni  

𝑃 < 𝑙𝐴 + 𝑙𝐵 + 𝑙𝐶 < 3𝑃                      (5) 

bərabərliyini almış olar. Beləliklə ixtiyari üçbucağın tənbölənləri cəmi həmin üçbucağın 

yarım perimetri ilə onun üç misli arasında yerləşir. 

Bu fikri hündürlük üçün hər zaman doğru olduğunu 

demək olmaz, bəzi üçbucaqlarda doğru olar bəzilərində isə 

ödənməz. Çünki üçbucağın hündürlüyü öz daxili oblastında 

hər zaman olmur. Məsələn korbucaqlı üçbucağın iki 

hündürlüyü xarici oblastında biri isə daxili oblastında olur. 

Buna görə isə daxili oblastında olur. Buna görə də 

hündürlüklərin cəminə ayrıca yanaşaq. 

İtibucaqlı üçbucağın hündürlüklərinin hər biri çəkildiyi 

tərəfdən xaric digər tərəflərdən hər zaman kiçik olduğu 

aşkardır. 

Ona görə də biz korbucaqlı üçbucaq üçün baxaq.   

𝐴𝑀 = ℎ𝑎 , 𝐵𝑁 = ℎ𝑏 , 𝐶𝐷 = ℎ𝑐 

∠𝐴𝐶𝐵 > 900 
Şəkildən də aşkar görünür ki,  
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0 < ℎ𝑎 < 𝑏 

0 < ℎ𝑎 < 𝑐 
bu bərabərsizlikləri tərəf-tərəfə toplasaq 

0 < 2ℎ𝑎 < 𝑏 + 𝑐                  (6) 

       Analoji qaydada digər hündürlüklər üçündə aşağıdakı bərabərsizliklər doğrudur. 

0 < 2ℎ𝑏 < 𝑎 + 𝑐                        (7) 

0 < 2ℎ𝑐 < 𝑎 + 𝑏                      (8) 

        (6) , (7) , (8) bərabərsizliklərini tərəf – tərəfə toplasaq, onda  

0 < ℎ𝑎 +ℎ𝑏 + ℎ𝑐 < 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

bərabərsizliyini almış oluruq. Burada 𝑃 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐  olsun. 

                   0 < ℎ𝑎+ℎ𝑏 + ℎ𝑐 < 𝑃                    (9) 

 (9) bərabərsizliyindən görünür ki, ixtiyari üçbucağın hündürlükləri cəmi həmin 

üçbucağın perimetrindən kiçik sifirdan da böyük olur. 

Bu bərabərsizliklə orta məktəbin həndəsə kursunda tətbiqi bəzi məsələlərə aydınlıq 

gətirir. Verilən bərabərsizliklərin test tapşırıqlarının həllində tətbiqi xeyli asanlıq gətirir. 

Bərabərsizliklərin çıxarışlarını isə olimpiadalarda və çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin 

tərkibində məsələ kimi vermək olar. 

Tənböləndə yeni yanaşma 

IX sinfin həndəsə kursunda üçbucaqların həlli mövzusunu tədris edərkən bəzi 

elementlərin, məsələn, bucaq tənböləninin, medianın və.s uzunluqlarının tapılması üçün 

şagirdlərə əlavə məlumatların verilməsi ehtiyacı yaranır. 

Belə məsələlərdən biri üzərində dayanaq. Orta məktəbin həndəsə kursunda üçbucağın 

bucaq tənböləninə və onun uzunluğuna aid səthi məlumat verildiyindən bu məsələni diqqətlə 

araşdıraq. 

İxtiyari 𝐴𝐵𝐶 üçbucağında 𝐵𝐷 tənböləndir. 

∠𝐴 = 𝛼, ∠𝐵 = 𝛽, ∠𝐶 = 𝛾, ∠𝐴𝐷𝐵 = 𝜑, 

∠𝐴𝐵𝐷 = 𝐷𝐵𝐶 =
𝛽

2
, 𝐴𝐵 = 𝑐, 𝐵𝐶 = 𝑎, 

𝐴𝐶 = 𝑏, 𝐴𝐷 = 𝑚, 𝐷𝐶 = 𝑛, 𝐵𝐷 = 𝑙𝐵işarə 

edək. 

𝐴𝐵𝐷 və 𝐵𝐷𝐶 üçbucaqlarında sinuslar 

teoreminə görə 
𝑐

sin 𝜑
=

𝑚

sin
𝛽

2

  ;
𝑎

sin(180−𝜑)
=

𝑛

sin
𝛽

2

⇒
𝑐

𝑚
=

sin 𝜑

sin
𝛽

2

 ;
𝑎

𝑛
=

sin 𝜑

sin
𝛽

2

 

nisbətlərini alarıq ki , bu da   
𝑐

𝑚
=

𝑎

𝑛
    

(1) düsturunu doğruluğu deməkdir. 

Əgər 𝐴𝐵𝐷 və 𝐵𝐷𝐶 üçbucaqlarında yenidən sinuslar teoremimi tətbiq etsək, onda  
𝑚

sin
𝛽

2

=
𝑙𝐵

sin 𝛼
 ;     

𝑛

sin
𝛽

2

=
𝑙𝐵

sin 𝛾
⇒ 𝑚 sin 𝛼 = 𝑙𝐵 sin

𝛽

2
 ;     𝑛 sin 𝛾 = 𝑙𝐵 sin

𝛽

2
 

Bərabərliklərin sağ tərəfləri bərabər olduğundan sol tərəflərinin də bərabər olduğunu 

nəzərə alsaq 
𝑚

𝑛
=

sin 𝛾

sin 𝛼
             (2) 

nisbətini almış oluruq. 

𝐴𝐵𝐷 üçbucağından  

cos
𝛽 

2
=

𝑐2 + 𝑙𝐵
2 − 𝑚2

2𝑐𝑙𝐵
 

𝐵𝐷𝐶 üçbucağından isə  

cos
𝛽 

2
=

𝑎2 + 𝑙𝐵
2 − 𝑛2

2𝑎𝑙𝐵
 

olar. Buradan alarıq ki,  
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𝑐2 + 𝑙𝐵
2 − 𝑚2

2𝑐𝑙𝐵
=

𝑎2 + 𝑙𝐵
2 − 𝑛2

2𝑎𝑙𝐵
 

𝑎𝑐2 + 2𝑎𝑙𝐵
2 − 𝑎𝑚2 = 𝑐𝑎2 + 𝑐𝑙𝐵

2 − 𝑐𝑛2 

𝑙𝐵
2 (𝑎 − 𝑐) = 𝑐𝑎(𝑎 − 𝑐) + 𝑎𝑚2 − 𝑐𝑛2 

𝑙𝐵
2 = 𝑐𝑎 +

𝑎𝑚2 − 𝑐𝑛2

𝑎 − 𝑐
 

olar. Əgər  (1) bərabərliyində 𝑎 =
𝑐𝑛

𝑚
 olduğunu nəzərə alsaq, onda  

𝑙𝐵
2 = 𝑐𝑎 +

𝑐𝑛

𝑚
𝑚2 − 𝑐𝑛2

𝑐𝑛

𝑚
− 𝑐

= 𝑎𝑐 +
𝑐𝑛(𝑚 − 𝑛)

𝑐
𝑛−𝑚

𝑚

= 𝑎𝑐 − 𝑚𝑛 

𝑙𝐵
2 = 𝑎𝑐 − 𝑚𝑛(3) 

bərabərliyini alarıq. Yuxarıda verilənlərdən {
𝑐

𝑚
=

𝑎

𝑛

𝑚 + 𝑛 = 𝑏
  sistemini düzəldib həll etsək 

𝑚 =
𝑏𝑐

𝑎+𝑐
𝑛 =

𝑎𝑐

𝑎+𝑐
 bərabərliklərini alarıq. Bunları (3) düsturunda nəzərə alsaq,  

𝑙𝐵
2 = 𝑎𝑐 −

𝑏𝑐

𝑎 + 𝑐
 ∙

𝑎𝑐

𝑎 + 𝑐
= 𝑎𝑐 −

𝑎𝑐𝑏2

(𝑎 + 𝑐)2
=

𝑎𝑐[(𝑎 + 𝑐)2 − 𝑏2]

(𝑎 + 𝑐)2
= 

=
𝑎𝑐[(𝑎 + 𝑐 − 𝑏)(𝑎 + 𝑐 + 𝑏)]

(𝑎 + 𝑐)2
=

4𝑎𝑐
𝑎+𝑐+𝑏

2
(

𝑎+𝑐+𝑏

2
− 𝑏)

(𝑎 + 𝑐)2
 

 

𝑙𝐵 =
2

𝑎+𝑐
√𝑝𝑎𝑐(𝑝 − 𝑏) (4) 

düsturunu alarıq. Burada 𝑝 =
𝑎+𝑐+𝑏

2
 yarımperimetrdir. 

Nəzərə alsaq ki , tənbölənin uzunluğu üçün məktəb kursunda ötəri məlumat verilən (3) 

və (4) düsturlarından ancaq üçbucağın üç tərəfi də verildikdə istifadə etmək mümkündür. 

Lakin bundan fərqli olaraq aşağıda verəcəyimiz düsturun köməyilə üçbucağın iki tərəfi və 

onlar arasındakı bucaq verildikdə həmin bucağın tənböləninin uzunluğunu asanlıqla tapmaq 

olar. 

Tutaq ki, 𝐴𝐵𝐶 ixtiyari üçbucaqdır. 𝐵𝐴 = 𝑐, 𝐵𝐶 = 𝑎, ∠𝐵 = 𝛽 olsun. Üçbucağın 

𝐵bucağının 𝑙𝐵 tənböləninin uzunluğunu tapaq. 

𝑆∆𝐴𝐵𝐷 =
1

2
𝑐𝑙𝐵 sin

𝛽

2
; 𝑆∆𝐷𝐵𝐶 =

1

2
𝑎𝑙𝐵 sin

𝛽

2
; 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 =

1

2
𝑎𝑐 sin 𝛽 

Buradan, 𝑆∆𝐴𝐵𝐷 + 𝑆∆𝐷𝐵𝐶 = 𝑆∆𝐴𝐵𝐶 olduğundan 
1

2
𝑐𝑙𝐵 sin

𝛽

2
+

1

2
𝑎𝑙𝐵 sin

𝛽

2
=

1

2
𝑎𝑐 sin 𝛽 

1

2
(𝑐 + 𝑎)𝑙𝐵 sin

𝛽

2
=

1

2
𝑎𝑐2 sin

𝛽

2
cos

𝛽

2
 

     Deməli,          𝑙𝐵 =
2𝑎𝑐

𝑎+𝑐
cos

𝛽

2
 

Analoji olaraq, 𝑙𝐴 =
2𝑏𝑐

𝑏+𝑐
cos

𝛼

2
;    𝑙𝐶 =

2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
cos

𝛾

2
 

Alınan bu düstur üçbucağın iki tərəfi və onlar arasındakı bucaq verildikdə, tənbölənin 

uzunluğunu tapmaq üçün çox əlverişlidir. Ona görə də bu düstur bir çox məsələlərin, o 

cümlədən, test məsələlərinin həllini xeyli asanlaşdırır. Bu düsturun köməyi ilə həll edilə bilən 

aşağıdakı məsələlərə baxaq. 

Məsələ 1. 𝐴𝐵𝐶 üçbucağının 𝐴𝐵 = 3 𝑠𝑚, 𝐵𝐶 = 5 𝑠𝑚, ∠𝐴𝐵𝐶 = 600 olarsa, 𝐵𝐷 

tənböləninin uzunluğunu tapın. 

𝐴)
15√3

8
𝑠𝑚     𝐵)

2√3

5
𝑠𝑚     𝐶)

3

5
𝑠𝑚      𝐷)

√5

3
𝑠𝑚     𝐸)

1

2
𝑠𝑚 

Həlli: Yuxarıda verilən 𝑙𝐵 =
2𝑎𝑐

𝑎+𝑐
cos

𝛽

2
 düstura əsasən 𝐴𝐵 = 𝑐 = 3, 

𝐵𝐶 = 𝑎 = 5 𝑠𝑚. 
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∠𝐵 = 𝛽 = 600𝑙𝐵 =
2 ∙ 3 ∙ 5

3 + 5
cos 300 =

15

4
∙

√3

2
=

15√3

8
 𝑠𝑚 

Cavab: A 

Məsələ 2: 𝐴𝐵𝐶 üçbucağının C təpəsindəki xarici bucağı 600 –dir. 

 
8 sm     B) 4.8 sm    C) 3.2 sm        D) 4 sm    E) 5.6 sm 

Həlli: Məsələdə verilənlər şəkildə göründüyü kimi 𝐴𝐶 = 𝑏 = 12 𝑠𝑚,  

 𝐵𝐶 = 𝑎 = 8𝑠𝑚, ∠𝐶 = 𝛾 = 1200  və ∠𝐵𝐶𝐾 = ∠𝐾𝐶𝐴 =
𝛾

2
= 600 -dir. Onda verilənləri  

𝑙𝐶 =
2𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
cos

𝛾

2
 

Düsturunda yerinə yazsaq, 

                               𝑙𝐶 =
2∙12∙8

12+8
cos

120

2
=

24∙8

20
∙

1

2
=

24

5
= 4.8 alarıq. 

Cavab: B 

                                                          

 

Ədəbiyyat 

1. Погорелов A.B. Элементарная геометрия. Москва, 1977,  278 с. 

2. Антонов Н.П., Выгодский М.Я., Никитин В.В., Санкин А.И. Сборник задач по 

элементарной математике. Москва, 1969, 478 с. 

3. Болтянский В.Г., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задач по элементарной 

математике. Москва, 1972, 591 с. 

 

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Rövşən Vəliyev 

tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

 

 

İlkin daxilolma – 18.07.2021, son daxilolma – 07.09.2021, qəbulolunma – 13.09.2021 

 

 



226

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 3, s. 226-231
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 3, p. 226-231
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 3, c.226-231

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
şəraitində yonca bitkisi 
tədqiqatının nəticələri

Müəllif:

Günel Seyidzadə 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 
Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə dok-
toru, dosent
E-mail: g_seyid@mail.ru

Açar sözlər: 
yem, yonca bitkisi, sort, məh-
suldarlıq, vegetasiya, əkin
müddəti, səpin norması

Author:

Gunel Seyidzadeh 
Nakhchivan branch of ANAS
Doctor of Philosophy in Agri-
cultural Sciences, Associate
Professor
E-mail: g_seyid@mail.ru

Key words:
fodder, alfalfa, sort, producti-
vity, vegetation, sowing peri-
od, sowing rate

Aвтор:

Гюнель Сеидзаде 
Нахчыванское отделение
НАНА
Доктор философии по аграр-
ным наукам, доцент
E-mail: g_seyid@mail.ru

Ключевые слова: 
Корм, растения люцерны,
сорт, урожайность, вегета-
ция, норма посева, время по-
сева 

Annotasiya. Naxçıvan Muxtar Respublikasında digər yem bitkiləri ilə yanaşı yonca
bitkisi də mühüm rol oynayır. Əkin sahəsi və ümumi ot istehsalı baxımından yonca
bitkisi respublikada birinci yerdədir. Bu bitki yüksək bioloji plastiklik xüsusiyyətinə
görə muxtar respublikanın bütün torpaq-iqlim zonalarında, istər dəmiyə, istərsə də
suvarılan torpaqlarda becərilir. Yonca bitkisindən alınan məhsul (quru və yaş ot)  əsasən
kənd təsərrüfatı heyvanlarını bəsləmək üçün istifadə olunur. Bununla belə, yem
istehsalında əldə olunan səviyyə heyvandarlığın artan tələbatını tam ödəmir. Məhz buna
görə muxtar respublikanın torpaq-iqlim şəraitinə uyğun sortların öyrənilməsi atual
problemlərdən biridir. Bu problemi həlli yollarından biri də dəmiyə və suvarma şəraitində
müxtəlif mənşəli yonca sortlarının öyrənilməsi çox aktualdır. 2016-20-ci tədqiqat
illərində muxtar respublikanın torpaq iqlim şəraitinə uyğun yerli mənşəli 8 (Odlar
yurdu, Saba yeli, Yaz çiçayi, Aran, Ağstafa-1, Ağstafa-2 Abhseron və Yemçilik-16)
yonca bitkisi sortları üzərində tədqiqat işləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun “Taxıl, paxlalı və texniki bitkilər” labo-
ratoriyasında aparılmışdır. 

Results of studying the plant of lucerne in the
condition of the Nakhchivan Autonomous Re-
public

Abstract. In the Nakhchivn Autonomous Republic, along with other fodder plants,
alfalfa plays an important role. Lucerne ranks first in the republic in terms of sown areas
and gross hay production. Due to its high biological plasticity, this crop in the republic
is cultivated in all soil and climatic zones and is grown both on dry land and on irrigated
lands. Alfalfa in the republic is used mainly for feeding farm animals. However, the
achieved level of feed production does not meet the growing needs of animal husbandry.
Therefore, it is necessary to study alfalfa varieties with a relatively high and stable yield
over the years. To solve this problem, the study of alfalfa varieties of various ecological
and geographical origin under irrigation and rainfed conditions is very relevant. During
2016-20, we studied 8 alfalfa collections (Odlar yurdu, Saba yeli, Yaz chichayi, Aran,
Agstafa-1, Agstafa-2 Abhseron and Yemchilik-16) varieties of local origin, taking into
account the problems of growing in irrigated and rainfed conditions agriculture.
Evaluation of samples by yield (green and dry mass) was carried out in the laboratory
"Cereals, legumes and industrial crops" of the Institute of Bioresources of the Nakhchivan
Branch of the National Academy of Sciences of Azerbaijan.

Результаты  исследования растения  люцерны
в условиях Нахчыванской Автономной Рес-
публики

Aннотация. В Нахчывнской Автономной Республике  наряду с другими кормовыми
растениями немаловажная роль принадлежит люцерну. Люцерна в республике за-
нимает первое место по посевным площадям и валовому сбору сена. Благодаря
своей высокой биологической пластичности эта культура в республике возделывается
во всех почвенно-климатических зонах и выращивается как на богаре, так и на
орошаемых землях. Люцерна  в республике используется в основном для кормления
сельскохозяйственных животных. Однако достигнутый уровень производства
корма не отвечает растущим потребностям животноводства. Поэтому необходимо
изучать  сортов люцерны обладающих сравнительно высоким и стабильным по
годам урожаем. Для решения данной задачи, изучение сортообразцов люцерны
различного эколого-географического происхождения в условиях орошения и
богары является весьма актуальным. Нами в течение 2016-20 годов изучено
коллекции люцерны в количестве 8 (Odlar yurdu, Saba yeli, Yaz chichayi, Aran, Ags-
tafa-1, Agstafa-2 Abhseron и Yemchilik-16 ) сортов местного происхождения  с
учетом проблем выращивания  в условиях орошаемого и богарного земледелия.
Оценка образцов по урожайности (зеленая и сухая масса) проведено в лаборатории
«Зерновые, бобовые и технические культуры» Института Биоресурсов Нахчыванского
Отделения НАН Азербайджана. 
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Müasir dövrün aktual problemlərindən biri
də respublika əhalisinin kənd təsərrüfatı məh-
sulları ilə yüksək səviyyədə təmin edilməsidir
ki, bu sahədə heyvandarlıq məhsulları xüsusi
yer tutur və əhalinin bu sahəyə böyük ehtiyacı
vardır. Kənd təsərrüfatı bitkiləri içərisində hey-
vanlar üçün qiymətli yem bitkisi olan yonca
bitkisinin rolu çox böyükdür. Heyvandarlığın
inkişaf etdirilməsi və bu sahədə bol məhsul
əldə etmək üçün yemləmə əsas şərtdir. Yonca
bitkisi isə heyvandarlıq təsərrüfatları üçün yem
bazasının əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir.
Yemlik istiqamətdə becərilən müasir kənd tə-
sərrüfatı bitkilərindən ən geniş yayılanı yonca
bitkisidir. Yem bitkilərinin yaşıl kütləsi bütün
heyvan növləri üçün yaxşı yem hesab olunur.
Yonca bitkisi otarılmaq, eləcə də ot unu almaq
üçün silos və senaj kimi istifadə edilir. 

Yonca (Medicaqo sativa L.) paxlalılar fəsi-
ləsinin Medicaqo cinsinə mənsub olub,  çox
qədimdən istifadə olunan, çoxillik ot bitkisidir.
Min illər ərzində torpaq iqlim şəraitinin, ekoloji
amillərin təsiri və insanların şüurlu müdaxiləsi
ilə yoncanın külli miqdarda növ və yarımnövləri
yaradılmışdır. Onlar genetiki, bioloji, morfoloji
və təsərrüfat dəyərliliyinə görə bir-birindən
fərqlənirlər. Hazırda dünya əkinçiliyində be-
cərilən bütün mədəni yonca formalarının 6
qrupu, 56 növü bəllidir.  Yonca bitkisinin boyu
50-100 sm, bəzən daha hündür ola bilir. Dərin
bir kök sistemi vardır. Həyatının birinci ilində
2 m dərinliyə uzana bilir. Əlverişli şəraitdə
bitkinin kökü torpaqda 3-5 m və daha dərin
qatlarına çatır. Yabanı halda Qafqazda və Qır-
ğızıstanda, cırlaşmış halda isə meşə-çöl və çöl
zonalarında rast gəlinir. Təmiz əkinlərdə 10
ilə qədər dayana bilir. Ən yüksək məhsuldarlığı
həyatının 2-3 ilində olur. Bütün ot yeyən hey-
vanlar tərəfindən həvəslə yeyilir. Paxlalı yem
bitkilərindən səpin yoncasının (Medicaqo sativa
L.) 80-ə qədər yabanı, mədəni sort və formaları,
üçyarpaq yoncanın (Trifolium pratense L.) 6
yabanı forması vardır [9, s.120-132].

Yonca aqrotexnika qaydaları əsasında be-
cərildikdə yüksək keyfiyyətli bol yaşıl kütlə
və quru ot məhsulu alınır, heyvandarlığın,
quşçuluğun və arıçılığın inkişafında yem bazası
möhkəmlənir, torpağın münbitlik səviyyəsi
daha da yaxşılaşır. Yoncanın yaşıl kütləsi,

senajı, quru otu və ot unu mal-qara və quşlar
tərəfindən ləzzətlə yeyilir. Yoncanın yaşıl
kütləsi heyvanların və quşların orqanizmləri
üçün amin turşuları ilə normallaşdırılmış pro-
teinlə, müxtəlif mikro və makroelementlərlə,
vitaminlərlə, mineral duzlarla zəngindir. Yon-
canın 1 kq yaşıl kütləsində 0,20-0,30 qr, quru
otunda 0,60-0,70 qr, yem vahidi 130-180 qr,
həzm olunan protein 9,0-16 qr, kalsium 1,5-
2,5 qr, fosfor 15-30 mq karotin vardır. Müasir
texnologiya ilə hazırlanmış 1 kq ot ununun
tərkibində 150-200 qr protein və 200-300 mq
karotin vardır. Yonca bitkisi digər yem bitki-
lərindən fərqli olaraq şaxtaya daha dayanıqlıdır.
Güclü kök sisteminin olması isə bu bitkini
həm də quraqlığa davamlığını yüksəldir. Tor-
pağa çox tələbkar deyil. Lakin qurund sularının
torpağa yaxın olan yerlərində pis inkişaf edir.
Yonca üçün torpaq mühitinin reaksiyası pH
6,5-7,5 arasıdır. [1, s. 203-218; 2, s.48-60].

Yoncanın heyvandarlıqda qüvvəli yem kimi
və torpaq münbitliyinin bərpa edilməsində
rolunu, vegetasiya müddəti ətzində su nor-
masının bitkinin məhsuldarlığına təsirini,
nəzərə alaraq bu bitkinin müxtəlif sortlarının
müqayisəli şəkildə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında  öyrənilməsi olduqca aktual prob-
lemlərdən biridir. 

Tədqiqat işlərimizin də əsas məqsədi Naxçıvan
Muxtar Respublikasının torpaq-iqlim şəraiti nə-
zərə alınmaqla, yerli yonca sortunun başqa sort-
larla müqayisəli şəkildə bioloji və təsərrüfat
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, optimal səpin
müddəti və normasının təyini, heyvandarlığın
inkişafında yonca bitkisinin əhəmiyyətini, ve-
getasiya müddətinin gedişi və fazalarının öyrə-
nilməsi olmuşdur. Öyrəndiyimiz müxtəlif yonca
sortlarının təsərrüfat əhəmiyyətli olanlarının
aqrar sahədə genişləndiril-məsi, yüksək məhsuldar
perspektivli yonca bitkisi sortlarının fermer tə-
sərrüfatlarının tələbatına uyğun olaraq becərmə
texnologiyalarının işlənməsi istiqamətində təd-
qiqat işləri aparılmışdır.

Metodika- yonca sortlarının tədqiqi bu sa-
hədə mövcud olan müasir metodik göstəricilər
rəhbər tutulmaqla yerinə yetirilmişdir: Təcrübə
işləri A.İ.İvanovanın [8, s.6-25] “Изучение
коллекции многолетних кормовых трав”,
riyazi hesablamalar B.A.Dospexovun “Ме-
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тодика полевого опыта” [7, s. 56-74] meto-
dikasına əsasən aparılmışdır. Tədqiqat işlərinə
Azərbaycan  ETƏİ alınmış 8 (Səba yeli,  Odlar
yurdu, Yaz çiçəyi, Abşeron, Aran, Ağstafa-1,
Ağstafa- 2, Yemçilik- 16) perspektivli yonca
sortları daxil edilmişdir. Sort nümünələri Bio-
resurslar İnstitutunun təcrübə sahəsində suvarma
şəraitində sınaqdan çıxarılmışdır. Standart ola-
raq yerli Naxçıvan yoncası sortu götürülmüşdür.
Təcrübələr üç təkrarda qoyulmuşdur.

Ləklərdəki ot məhsuldarlığı metodikaya
uyğun olaraq aparılmışdır. Belə ki, yaş kütlə
məhsuldarlığı 3 təkrarda hər təkrar 10 m2 ol-
maqla öyrənilmişdir. Hər sort nümunəsi ayrı-
lıqda biçilmiş, yaş və quru kütlə məhsuldarlığı
hesablanmışdır.  

Yonca bitkisinin yarpaq və çiçək qrupları
qida maddələri ilə zəngin olduğundan çox
qurudulmamış və az nəmlik saxlanılmışdır.
Quru kütlə məhsuldarlığı da məhz bu zaman
öyrənilmişdir. Toplanmış yaşıl kütlə mümkün
qədər qısa müddətə və az itki ilə kondisiya
nəmliyinə (15-17%) çatdırılmalıdır ki, bu cür
nəmlikdə quru otu daha uzun müddət saxlamaq
mümkündür. Əks halda, yəni quru otun nəmliyi
yüksək olduqda o, öz-özünə qızışır və kiflənir.
Daha aşağı nəmlikdə olan ot isə oxalanır və
çoxlu çürümüş ot qalıqları əmələ gəlir. 

Üç biçindən orta məhsuldarlığn analizi
göstərir ki, sort nümunələri üzrə yaş və quru
kütlə məhsuldarlığına görə  daha yüksək gös-
tərici (2,1 kq/m2 və ya 17,3%  yaş kütlə və
0,62 kq/m2 və ya 16,9 % quru kütlə)  Odlar
yurdu sortunda olmuşdur. Aran sortunda isə
bu rəqəmlər müvafiq olaraq 2,02 kq/m2 və ya
12,8 % yaş kütlə və 0,61 kq/m2 və ya 15%
quru kütlə təşkil etmişdir. Yemçilik-16 və Ab-
şeron sortları St. sortundan əsaslı surətdə fərq-
lənmirlər. Ağstafa- 2, Ağstafa-1, Səba yeli,
Yaz çiçəyi sortlarında məhsuldarlıq  isə St.
sortla müqayisədə daha aşağı olmuşdur (Cədvəl
1). 

Tədqiqatlarımızda yonca bitkisinin əkin
sxemi və norması öyrənilmişdir. 

Əkin müddəti və səpin norması yonca bit-
kisinin məhsuldarlığına təsiri böyükdür. Muxtar
respublika şəraitində yonca bitkisi adətən yaz
aylarında əkilir. Elə bu baxımdan da optimal
əkin müddətini təyin etmək və bu müddətin
yonca bitkisinin məhsuldarlığına təsirini öy-
rənmək üçün dörd müxtəlif tarixlərdə (20
mart, 20 aprel, 30 aprel və 20 may) və müxtəlif
əkin normasında yonca bitkisinin müxtəlif
sortları üzərində təcrübə işləri aparılmışdır
(Cədvəl 2). 

Göründüyü kimi müxtəlif səpin müddəti,
əkin sxemi və səpin norması yonca bitkisinin
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cücərtilərinin çıxışına, bitkilərin çiçəkləmə
fazasında hündürlüyünə, məhsuldarlığına (yaş
kütlə, quru ot), yem vahidinə və həzm olunan
proteinə öz təsirini nəzərə çarpacaq dərəcədə
göstərir.  

Cədvəldən göründüyü kimi daha yaxşı op-
timal variant 20 mart tarixdə, hektara 16 kq
toxum səpini normasında və 0,15 m əkin sxe-
mində olmuşdur. Belə ki, bu variant digər va-
riantlarla müqayisədə, orta hesabla yaş kütlə
məhsuldarlığı 18%, quru kütlə məhsuldarlığı,
17%, yem vahidi 2,7 protein isə 16, 6 %
yüksək olmuşdur (Cədvəl 2). 

Optimal əkin müddətinin təyini ilə yanaşı

təcrübələrimizdə vegetasiya sularının yonca
bitkisi sortlarının məhsuldarlığına təsiri də
öyrənilmişdir.

Yonca bitkisi vegetasiya dövründə bir neçə
dəfə ot üçün biçilir. Bu bitkidən suvarma
əkinçiliyində daha çox istifadə olunur. Muxtar
respublikada yonca bitkisinin vegetasiya dövrü

ərzində 4-5 biçin aparılaraq 80-90 ton yaşıl
kütlə istehsal olunur ki, bu da açıq havada (1
hektaradan) qurudularaq quru ot kimi payız,
qış və erkən yazda kənd təsərrüfatı heyvanları
üçün əsas yemdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yonca bitkisi yaşıl
kütlə və quru ot məhsuldarlığına görə daha
perspektivlidir. Yonca bitkisindən yüksək məh-
sul alınmasında digər aqrotexniki tədbirlərlə
yanaşı suvarma işlərinin böyük əhəmiyyəti
vardır. Yonca bitkisinin 1 ha protein çıxımı
digər yem bitkilərindən üstündür. Bu bitki
üçün istənilən suvarma sisteminin (yağışyağ-
dırma, birbaşa və s.) məhsuldarlığın artmasına

gətirib çıxarır. Lakin yaddan çıxarmaq lazım
deyil ki, artıq su verildikdə (yəni torpağın
qəbul edəcəyindən artıq) torpağın intensiv er-
roziyasına səbəb olur. Suvarılan ərazilərin
meyilliyi də nəzərə alınmalıdır. Yonca bitkisinin
kök sistemi əsasən 80% torpağın qida ele-
mentləri ilə zəngin olan üst qatında, yəni 0,5-
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1 m dərinlikdə toplanmışdır. Bu bitkinin çox
da dərin olmayan torpaq qatındakı kök sistemi
üst qatdakı nəmlikdən istifadəsi üçün əlverişli
şərait yaradır. Daha sonra isə torpağın daha
alt qatındakı sudan istifadə edir. Ona görə də
yağmurlu illərdə yonca bitkisinə az normada
su vermək və suvarma sularının normasına
diqqət yetirmək lazımdır. Yonca bitkisinin be-
cərilməsində suvarma ilə bağlı bir çox alimlər
tədqiqat işləri aparmışlar [ 3, s.163-170; 4,
s.35-39; 5, s.52-54; 6, s.65-77].  

Təcrübə işləri ərzində hər bir variantda su-

varma sayından başqa bütün aqrotexniki təd-
birlər MR üçün qəbul edilmiş qaydada aparıl-
mışdır. Nəzarət variantında erkən yazda və
hər biçindən 5 gün sonra sahəyə bir dəfə su
verilmişdir. Təcrübə variantında erkən yazda
və qönçələmə fazasında hər biçindən 5 gün
sonra və qönçələmə fazasında suvarma suyu
verilmişdir.

Nəzarət və təcrübə variantında sortların
biçini 60-75 % çiçəkləmə fazasında aparıl-
mışdır. Sahədə hər bir sortun çəkisi (yaş) çə-
kilmiş, quruması üçün 3-5 gün açıq havada
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saxlanılmışdır. Quru kütlə sahədə günün erkən
saatlarında aparılmışdır. 

Cədvəldən də göründüyü kimi, muxtar res-
publikanın quraq iqlim-şəraitində yonca bit-
kisinə verilən əlavə vegetasiya suları bütün
sortlarda məhsulun artmasına səbəb olmuşdur.
Belə ki, tədqiqata daxil edilmiş bütün sortlar
üzrə 3 biçindən yaş kütlə üzrə orta artımda
22,0 kq /10m2, faiz hesabı ilə isə 41,2 %
təşkil etmişdir. Alınan quru kütlədə də nəzərə
çarpacaq dərəcədə artım müşahidə edilmişdir.
Belə ki, bütün sortlar üzrə quru kütlə artımı
7,2 kq/10m2, faiz hesabı ilə isə 44,8% qeydə
alınmışdır. Əlavə vegetasiya sularının verilməsi
yerli “Naxçıvan yoncası” sortunun məhsul-
darlığına təsiri daha qabarıq şəkildə müşahidə
edilmişdir. Belə ki, “Naxçıvan yoncası”- nın
yaş kütlə məhsuldarlığı üç biçindən ümumi
artım, nəzarət variantı ilə müqayisədə  24,8
kq /10m2 və ya 46,2%, quru kütlədə isə 8,8
kq/10m2 və ya 55,0 % əlavə məhsul alınmışdır
(cədvəl 3).  

Nəticə 1: Naxçıvan muxtar respublikası
şəraitində yonca bitkisi üzərində aparılmış
tədqiqat nəticələrindən görünür ki, yerli Nax-
çıvan yoncası sortunun Azərbaycan ETƏİ-
dan alınmış sortlarla müqayisəli şəkildə yaş
və quru kütləsində daha yüksək göstərici (2,1
kq/m2 və ya 17,3%  yaş kütlə və 0,62 kq/m2
və ya 16,9 % quru kütlə)  Odlar yurdu sortunda
olmuşdur. Aran sortunda isə bu rəqəmlər mü-
vafiq olaraq 2,02 kq/m2 və ya 12,8 % yaş
kütlə və 0,61 kq/m2 və ya 15% quru kütlə
təşkil etmişdir. Yemçilik-16 və Abşeron sortları
St. sortundan əsaslı surətdə fərqlənmirlər. Ağs-
tafa- 2, Ağstafa-1, Səba yeli, Yaz çiçəyi sort-
larında məhsuldarlıq  isə St. sortla müqayisədə
daha aşağı olmuşdur. 

Nəticə 2: Naxçıvan Muxtar Respublikasında
suvarma şəraitində yonca bitkisinin optimal
əkin müddəti 20 mart hesab olunur. Bu tarixdə
hektara 16 kq yonca toxumu səpildikdə orta
hesabla yaş kütlə məhsuldarlığı 18 %, quru
kütlə məhsuldarlığı, 17%, yem vahidi 2,7,
protein isə 16, 6 % yüksəlir.

Nəticə 3: Naxçıvan Muxtar Respublikası

şəraitində yonca bitkisindən yüksək və key-
fiyyətli məhsul əldə etmək üçün yonca bitkisinin
hər biçindən sonra ən azı iki vegetasiya suyu
verilməlidir ki, bu da muxtar respublikanın
quru iqlim-şəraitində hər hektardan əlavə
olaraq (üç biçindən cəmi) 22 ton yaş, 7,2 ton
quru kütlə məhsul artımına səbəb olur. Müəyyən
olunmuşdur ki, yonca bitkisi altında olan tor-
paqlarda ən yüksək məhsuldarlıq torpaq nəm-
liyinin 65-70% olduqda alınır.
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Annotasiya. Məqalədə 2019-2020-ci illər dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
iri sututarlarında çirklənmə indikatoru yosunların bioekolojo xüsusiyyətləri və taksonomik
tərkibinin öyrənilməsindən alınan nəticələr şərh olunur. “Suyun çiçəklənməsi”-nə səbəb
olan göy-yaşıl yosunların intensiv inkiçafı haqqında qısa məlumat verilir. Araz, Arpaçay,
H. Əliyev, Uzunoba və Sirab suanbarlarının yay planktonunda 20 takson göy-yaşıl, 5
növ yaşıl və 2 növ diatom yosunların yayıldığı müəyyən edilmişdir. Göy-yaşıl, yaşıl və
diatom yosunlar arasındakı faiz nisbətləri uyğun olaraq: 74,1%, 18,5% və 7,4%
olmuşdur. Xüsusilə yay dövründə sututarların planktonundakı ümumi 27 növ yosunlar
Cyanoprokaryota, Chlorophyta və Bacillariophyta şöbələrinə daxildirlər. Növ sayına
görə Merismopedia Meyen cinsi - (4 növ), Oscillatoria (Kirchner) Elenkin - (4),
Anabaena Bory et al Bornet - (3), Microcystis F.T. Kützing et al E. Lemmermann, 1907
- (3), növlə Naxçıvan MR-in alqosinuziyasıni təşkil edən digər cinslərdən üstünlük
təşkil edirlər. Aşkar olunmuşdur ki, 20 növ göy-yaşıl yosunlar 2 sinif, 3 yarımsinif, 4
sıra, 7 fəsilə və 9 cinsə daxildir. İri sutstarlarda göy-yaşıl və yaşıl yosunların intensiv
artması avqus ayından başlayaraq, sentyabr ayının ortalarına qədər davam edir. Bu
suların temperaturunun artması ilə bağlıdır. 

Pollution indicator as an indicator of the eco-
logical situation of the large water supplies of
the Nakhchivan Autonomous Republic

Abstract. The article comments on the results obtained from the study of bioecological
features and taxonomic composition of algae as an indicator of pollution in large
reservoirs of the Nakhchivan Autonomous Republic in 2019-2020. Brief information is
given about the intensive development of blue-green algae, which caused the "flowering
of water". 20 taxa blue-green, 5 species of green and 2 species of diatoms were found in
the summer plankton of Araz, Arpachay, H. Aliyev, Uzunoba and Sirab reservoirs. The
percentages between blue-green, green and diatom algae were: 74.1%, 18.5% and
7.4%, respectively. Especially during the summer, a total of 27 species of algae in the
aquatic plankton include Cyanoprocariota, Chlorophyta and Bacillariophyta. According
to the number of species Merismopedia Meyen genus - (4 species), Oscillatoria
(Kirchner) Elenkin - (4), Anabaena Bory et al Bornet - (3), Microcystis F.T. Kützing et
al E. Lemmermann, 1907 - (3), the species predominates over other species that make
up the algosinution of Nakhchivan AR. It was found that 20 species of blue-green algae
belong to 2 classes, 3 subclasses, 4 rows, 7 seasons and 9 genera. Intensive growth of
blue-green and green algae in large mammals begins in August and lasts until mid-
September. This is due to rising water temperatures.

Водоросли-индикаторы как показатели загрязнений
крупных водоемов Нахчыванской Автономной Рес-
публики

Aннотация. В статье изложены результаты проведенным исследований за период
2019-2020 гг. по изучению биоэкологические особенности и таксономический
структур индикаторных водорослей загрязнений крупных водоемов Нахчыванской
Автономной Республики. Дано краткий сообщений при интенсивное развитие
сине-зеленые водоросли, которые причинить «Цветение воды». Установлено, что в
летнем планктоне водоемах: Араз, Арпачай, Г. Алиев, Узуноба и Сираб найдена 20
таксонов сине-зеленых, 5 видов зеленых и 2 видов диатомовых сапрофитных водо-
рослей. Процентное соотношение между сине-зелеными, зелеными и диатомовыми
водорослями соответственно составил 74,1 %, 18,5 % и 7,4 %. В планктоне
водоемах всего 27 видов водорослей, относящихся к отделам Cyanoprokaryota,
Chlorophyta и Bacillariophyta обнаружено особенно в летний период. По количествам
видов роды: Merismopedia Meyen (4 вид), Oscillatoria (Kirchner) Elenkin (4), Anabaena
Bory et al Bornet (3), Microcystis F.T. Kützing et al E. Lemmermann, 1907 (3), видами,
превосходит остальных родов в алгосинузии водоемов Нахчыванской АР. Обнару-
женный 20 видов индикаторных сине-зеленых водорослей входят в 2 класса, 3 под-
класс, 4 порядка, 7 семейства и 9 родов. Интенсивное распространение сине-
зеленых и зеленых водорослей в крупных водохранилищах начинается с августа
до середины сентября месяца. Это было связано с повышением температуры воды. 
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Naxçıvan MR-in sututarları dəniz səviyyə-
sindən hündürlüyü (d.s.h.) 770 m-dən başlaya-
raq (Araz suanbarı), ekoloji-coğrafi şəraitlərinə
gorə bir-birindən kəskin fərqlənən, müxtəlif
hündürlük qurşaqlarında yerləşirlər. Araz suan-
barı dəniz səviyyəsindən 770 m, Арпачай - 939
m, Heydər Əliyev (Vayxır) su anbarı - 1059 m,
Uzunoba - 957 m, Sirab - 978 m hündürlükdəki
ərazilərdə yerləşmişdir [9, s.10]. 

İndikator yosunlar ekoloji şəraitin çirklən-
məsini göstərən ibtidai orqanizmalardan ol -
duğundan bunlar bioindikator termini kimi də
qəbul edilmişdir. Bir qrup yosunların artma di-
namikasının tədqiqi ilə təbii ekoloji mühitdə
baş verən müsbət və mənfi dəyişikliklər
qiymətləndirilir [11, 12]. Sututarlarda indika-
tor yosunların növmüxtəlifliyinə və onların
kütləvi artmasına görə oraya çirkləndirici
maddələrin daxil olmasına nəzarət edilir və
alınan nəticələr əsasında çirklənmənin qarşı -
sı nın alınması üçün əvvəlcədən qabaq layıcı
təd bir lər görülür [1, 2, 3, 4]. 

Material və metodlar:

Tədqiqat obyekti olaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikasının müxtəlif  ekoloji coğrafi
şəraitlərində yerləşən Араз, Арпачай, Вай-
хыр, Узуноба и Сираб su anbarlarının ayrı-
ayrı yerlərində əvvəlcədən daimi stasionar
məntəqələr seçılmışdir. 2019-2020-ci illərdə
mart ayının əvvəllərindən noyabr ayının son
günlərinə qədərki dövrlərində gedilən ekspe-
disiyalar və seçilmiş sərbəst marşrutlar za-
manı ərazinin müxtəlif hündürlük
qur şaq ların da yerləşən sututarlardan yosun
nümunələri toplanılmışdır. Eyni sututarın bir
neçə stasionar məntəqəsindən toplanmış nü-
munələr bir qaba yığılmışdır. Bu məqsədlə xü-
susi konstruksiyalı fitoplankton torundan
istifadə olunmuşdur. Plankton toru bürünc
toplayıcı və ona tikilmiş qaz materialından,
ipəkdən və ya kaprondan hazırlanmış 77 № -
li konusvari kisədən ibarətdir. 

Yosun nümunələri başlıca olaraq aydın,
günəşli hava şəraitində yığılmışdır. Dayaz su
mənbələrindən nümunələr metal stəkanın
köməyilə suyun səthindən əldə edilmişdir.
Aydın havada su bitkilərinin govdəsi ətrafında
buludabənzər həlməşik kütlədən ibarət yosun-
lar əl üsulundan istifadə edilməklə toplanıldı.

Bu bitkilər üzərində yaşıl və ya boz rəngli selik
müşahidə edildiyi halda, su bitkisi bütovlükdə
nümunə stəkanına keçirilmiş və üzərinə həmin
su mənbəyinin suyundan əlavə olunmuşdur.
Toplanılmış nümunələr üzərində təzə halda
mikroskopik tədqiqatlar aparıl mış dır. Yosun-
ların növ tərkibi ümumi qəbul edilmiş metod-
lar və təyinedicilər vasitəsilə yeri nə
yetirilmişdir. 1999-2014-cü illərin mü asir
Beynəlxalq nomenklatur də yişik likləri (Bi-
oLib, ITIS, EOL) əsasında yosun ların taksono -
mik spektri tərtib edil mişdir [5, 6, 7, 8]. 

Nümunələr toplanılarkən stasionar mən-
təqələrdə suların temperaturları da ölçül müş -
dür. Suların mineral tərkibi CD 97 Hi-Tech
TDS Meter With ATC, pH-ı Orion 420A+ ci-
hazlarnın vasitəsilə təyin olunmuşdur.

Tədqiqatın nəticələrinin müzakirəsi:

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində aşkar olu-
nan indikator-saprogen yosunların tak-
sonomik tərkibi aşağıdakı kimidir.

Cyanopyta Schussing: 
Sinif: Cyanophyceae Schaffner, 1909;

Sachs, 1874, Cins: Cins: Synechococcus
Nageli,

1849, 1. Synechococcus elongatus (Nägeli)
Nägeli

Cins: Merismopedia Meyen, 1839, növ:
Merismopedia glauca (Ehrenberg) F.T. Kütz-
ing, 1845 [syn.: M. aeruginea Brebisson in
F.T.Kützing, 1849; M. punctata Meyen., M.
tenuissima Lemmerm.

Cins: Anabaena Bory et al Bornet et al Fla-
hault de Saint, вид: 1. A. flos-aquae (Lyng-
bye) Brebisson in Brebisson et al Godey et al
Bornet et al Flahault, 1886 (Lyngbye) Brebis-
son (incl.), 2. A. cylindrica E. Lemmermann,
1896, 3. A. macrospora Klebahn, 1895, 

Cins: Schizothrix F.T. Kützing et al
Gomont, 1892. Ann. Sci. 1. Sch. mullerii Na-
geli et al Gomont, 1849

Sinif: Hormogoniophyceae Starmach,
1966

Cins: Oscillatoria Vaucher et al Gomont,
1. O. planctonica Woloszynska (=Limnothrix
planctonica (Wolosz.) Meffert.) in Geitler,
1911 (1925), 2. O. chlorina F.T. Kützing et al
Gomont, 1892, 3. O. brevis Kutz., O. formosa
Bory.
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Cins: Microcystis F.T. Kützing et al E.
Lemmermann, 1907 nom. cons. 1. M. flos-
aquae (Wittrock) Kirchner, 1898, 2. M. aerug-
inosa (F.T. Kützing 1833) E. Lemmermann,
1907, f. elongata C.B.Rao, Toxic as, M. pul-
veria (Wood) Forti emend Elenkin

Cins: Aphanizomenon A. Morren et al Bor-
net et al Flahault, 1888 Aphanizomenon flos-
aquae Toxic as, M. pulverea (Wood) Forti

Cins: Lyngbya C. Agardh Et al Gomont,
1892, 1. *L. limnetica E. Lemmermann, 1898,
L. martensiana Menegh.

Cins: Phormidium F.T. Kützing et al
Gomont, 1892, Phormidium tenue

Chlorophyta Reichenbach, 1828
Sinif: Ulvophyceae Ulvophyceae K.R.

Mattox et al K.D. Stewart, 1978
Cins: Ulothrix F.T. Kützing, 1833, U.

tenuissima Kütz.
Sinif: Chlorophyceae Wille, in E. Warm-

ing, 1884Cins: Chlorella Beyerinck,
Chlorella vulgaris, Euglena gracilis

Cins: Scenedesmus F.J.F. Meyen, 1829, 1.
S. guadricauda (P.J.F. Turpin) L.A. de Brebis-
son

Cins: Ankistrodesmus Corda, 1838, 1. A.
falcatus (Corda) Ralfs, 1848

Bacillariophyta
Cins: Bory 1822, Achnanthes minutissima

Kützing
Cins: Asterionella Hass: Aaserionella for-

mosa Hassall, 1850, Navicula oblanca Hass.
Nəticələr. Tədqiqatlar nəticəsində Naxçı-

van MR-in iri sututarlarında 2 sinif, 3 y/sinif,
4 sıra, 7 fəsilə, 9 cinsə daxil olan 20 növ göy-
yaşıl, 5 növ yaşıl və 2 növ diatom yosunlar
aşkar olundu. Qeyd olunan növlər çirklənmə
indikatoru saprogen növlər olub, kosmopolit,
şimali-alp, alp, arktoalp, indifferent və boreal
coğrafi elementlər tiplərinə  daxildirlər.    
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Annotasiya. Tədqiqat ərazisinin zəngin bitki örtüyünə malik olması burada kənd təsər-
rüfatının digər sahələri ilə yanaşı, arıçılığın da inkişafına zəmin yaratmışdır. Ərazidə 27
faydalı bitki qrupları: yem, balverən, qida, aşı maddəli, boyaq əhəmiyyətli, bəzək-
bağçılıq üçün yararlı, lifli, dərman, efiryağlı, qlükozidli, alkaloidli, vitaminli, kosmetik
və digər faydalı bitki qrupları mövcuddur. Ən əhəmiyyətli bitki qruplarından biri də
balverən Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında 345 növ balverən bitki vardır ki, bu
da ümümu floranın 11,42 %-i təşkil edir. Aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir
ki, arıçılıqüçün zəruru olan ən məhsuldar balverən bitkilər əsasən orta dağlıq zonada
mövcuddur. Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ordubad rayonu Acınohur
(Əjnövür) ərazisinin arıçılıq təsərrüfatları üçün zəruri olan, müxtəlif fəsilələrdən olan
bəzi balverən bitkilər və onların məhsuldarlığı haqqında məlumatlar verilir. Balverən
floranın təhlili göstərir ki, arıların qida ilə təmin edilməsində ən məhsuldar Apiaceae,
Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae fəsilələrin nümayəndələri
üstünlük təşkil edirlər. Apocynaceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, Hyacinthaceae,
Linaceae, Lythraceae, Rhamnaceae və Rubiaceae fəsilələrinin nümayəndələri isə arılar
tərəfindən ən az baş çəkilən bitki növləridir.

Honey plants of Adzhinokhur oasis of Ordubad
district of Nakhchivan Autonomous Republic

Abstract. The rich vegetation of the research area has created a basis for the development
of beekeeping, along with other areas of agriculture. There are 27 groups of useful
plants in the area: fodder, balveren, food, vaccines, dyes, suitable for ornamental
gardening, fiber, medicinal, essential oils, glucosides, alkaloids, vitamins, cosmetics
and other useful plant groups. The flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, one
of the most important groups of plants, contains 345 species of plants, which is 11.42%
of the total flora. Studies have shown that the most productive beekeeping plants
needed for beekeeping are mainly found in the middle mountain zone. The article
provides information on some balvere plants of different seasons and their productivity,
which are necessary for beekeeping in the territory of Acinohur (Ajnovur) of Ordubad
region in the Nakhchivan Autonomous Republic. Analysis of the bee flora shows that
the most productive apiaceae, Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae
families predominate in providing bees with food. Representatives of the families
Apocynaceae, Caryophyllaceae, Convolvulaceae, Hyacinthaceae, Linaceae, Lythraceae,
Rhamnaceae and Rubiaceae are the least common plant species by bees.

Медоносные растения оазиса Аджинохур ор-
дубадского района Нахчыванской Автономной
Республики

Aннотация. Богатая растительность исследуемой территории заложила основу
для развития пчеловодства, а также других областей сельского хозяйства. В районе
27 групп полезных растений: кормовые, медоносные, пищевые, дубильные,
красители, пригодные для декоративного садоводства, волокнистые, лекарственные,
эфирно-масличные, глюкозидные, алкалоидные, витаминные, косметичные и
другие группы полезных растений. Одной из важнейших групп растений флоры
Нахчыванской Автономной Республики является 345 видов медоносных растений,
что составляет 11,42% от общей флоры. Исследования показали, что наиболее
продуктивные мендоносные растения, необходимые для пчеловодства, в основном
находятся в средней горной зоне. В статье представлены информации о некоторых
медоносных растениях разных семейств и их об урожайности, необходимых для
пчеловодства в территории Аджынохур (Ажновур) Ордубадского района Нахчы-
ванской Автономной Республики. Анализ медоносной флоры показывает, что
наиболее продуктивными семействами являются Apiaceae, Asteraceae, Fabaceae,
Lamiaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, а виды семейств Apocynaceae, Caryophyllaceae,
Convolvulaceae, Alliaceae, Hyacinthaceae, Linaceae, Lythraceae, Rhamnaceae и
Rubiaceae являются наименее посещаемыми пчелами. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası tipik dağlıq
ölkədir. Bitki örtüyünə, torpaq-iqlim amil-
lərinə və relyef xüsusiyyətlərinə görə ərazi 4
botaniki-coğrafi rayona bölünmüşdür: Naxçı-
van düzənliyi, Naxçıvan dağlığı, Naxçıvan
yüksək dağlığı və Naxçıvan dağ-tundra ray-
onu [3; 9]. Ərazidə əlverişli relyef şəraiti,
özünəməxsus torpaq-iqlim xüsusiyyətləri,
günəşli günlərin çoxluğu burada zəngin flo-
raya malik bitki örtüyünü formalaşdırmışdır.
Tədqiqat ərazisinin belə zəngin bitki örtüyünə
malik olması burada kənd təsərrüfatının digər
sahələri ilə yanaşı, arıçılığın da inkişafına
zəmin yaratmışdır. Hazırda aparılan son
tədqiqatlara əsasən Naxçıvan MR-in müasir
florası 177 fəsilə, 908 cins və 3021 bitki növü
ilə təmsil olunur. Onlardan 1050 növü düzən-
lik hissədə, 1869 növü dağlıq hissədə (102
növü həm düzənlik, həm də dağlıq hissədə)
yayılmışdır [9, s.13-15]. Bu, Azərbaycan flo-
rası növlərinin 60,42 %-ni təşkil edir [2, s.7;
4]. Ərazidə 27 faydalı bitki qrupları: yem,
balverən, qida, aşı maddəli, boyaq
əhəmiyyətli, bəzək-bağçılıq üçün yararlı, lifli,
dərman, efiryağlı, qlükozidli, alkaloidli, vita-
minli, kosmetik və digər faydalı bitki qrupları
mövcuddur. Ən əhəmiyyətli bitki qrupların-
dan biri də balverən bitkilərdir [8, s.150-151].
Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında 345
növ balverən bitki vardır ki, bu da ümumu flo-
ranın 11,42 %-i təşkil edir. [8, s.153]. Ordubad
rayonu Əjnövr vadisi orta dağlıq qurşaqda aid
olub, dəniz səviyyəsindən 1600-2000 m
hündürlükdə, Soyuq dağın cənub-qərb ya-
macında yerləşir. [N-38.93377, E- 45.07068,
hün. 1610 m; N-38.92840, E- 46.08165, hün.
1960 m]. Bu ərazi arıçılıq təsərrüfatı üçün
əlverişli olan floraya malikdir [şəkil]. Ərazidə
3 bitki tipi: Petrofil (qaya-töküntü), kolluq və
dağ kserofit (friqana) üstünlük təşkil edir.
Aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən
edilmişdir ki, arıçılıq üçün zəruru olan ən
məhsuldar balverən bitkilər əsasən orta dağlıq
zonada mövcuddur [ 1, s. 175; 3, s. 198-199]
və bu zonada yayılmış bəzi məhsuldar bitk-
ilərin bal məhsuldarlığı haqqında məlumatlar
verilmişdir [cədvəl].

Bitkilər tropik qida zəncirlərinin pro-
dusentləri hesab olunurlar [6,s.9-10]. Arılar

konsument kimi ilk növbədə bitkilərin tozcuq
və nektarından istifadə edirlər, sonra isə həmin
bitkilərlə mutualizm tipinə görə növarası
qarşılıqlı əlaqədə olurlar [7; 8; 10; 11]. Naxçı-
van Muxtar Respublikasında çiçəkli bitkilər
arılar üçün əsas yem bazası hesab olunurlar.
Buna baxmayaraq, heç də bütün çiçəkli bitki
növləri böyük nektar məhsuldarlığına malik
deyillər. 

Ərazinin balverən bitkilərini 3 qrupa
bölmək olar: erkən çiçək açanlar, yayda çiçək
açanlar və payızda çiçək açanlar. 

Habitusuna görə: ağac, kol və ot bitkiləri
vardır.

Ağac şəkilli bitkilər: Salicaceae, Rosaceae,
Fabaceae fəsiləsi

Balverən kolcuq şəkilli bitkilər: Rosaceae,
Fabaceae; Caprifoliaceae fəsiləsi

Balverən ot şəkilli bitkilər: Rosaceae,
Fabaceae, Linaceae, Hypericaceae, Ona-
graceae, Аpiaceae, Boraginaceae, Dip-
sacaceae, Asteraceae, Lamiaceae fəsiləsi

Arılar tərəfindən ən çox baş çəkilən
fəsilələrin balverən bitkiləri:

Lamiaceae fəsiləsi: Thymus collinus
M.Bieb., Stachys inflata Benth., Origanum
vulgare L., Mentha longifolia (L.) Huds.,
Ziziphora tenior L., Satureja hortensis L., Sa-
tureja macrantha C.A. Mey., Prunella vul-
garis L., Salvia limbata C.A. Mey, N. mussinii
Spreng., N. meyeri Benth, Scutellaria orien-
talis L.

Asteraceae fəsiləsi: Achillea tenuifolia
Lam., Achillea filipendulina Lam., A. nobilis
L., A. vermicularis Trin., Cirsium arvense (L.)
Scop., Artemisia absinthium L., Crepis pul-
chra L. 

Cirsium vulgare L. Jirinea spectabilis
Fisch. & C.A. Mey, 

Rosaceae fəsiləsi: Sorbus spersica Hedl.,
Sorbus atropatan Grossh., Rosa canina L.,
Rosa orientalis Dupont ex Ser., Malus orien-
talis Uglitzk., Potentilla recta L., Crataegus
orientalis Pall.ex M.Bieb., Grataegus meyer
Pojark., Spiraea hypericifolia L., Cotoneaster
integerrimus Medikus, Pyrus salicifolia Pall.

Fabaceae fəsiləsi: Melilotus officinalis (L.)
Desr., Trifolium repens L., Trifolium pratense
L., Trifoliun arvense L., Lotus corniculatus L.,
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Coronilla varia L., Ononis arvensis L. Lath-
yrus pratensis L., Vicia varia L., Onobrychis
cornuta (L.) Desv., Onobrychis iberica
Grossh., Caragana grandiflora (M. Bieb.)
DC.

Apiaceae fəsiləsi: Carum caucasicum
Boiss., Carum carvi L., Heracleum tracchy-
loma Fisch.et. C.A.Mey., Prangos ferulacea
(L.) Lindl., Prangos acaulis (DC.) Bornm

Scrophulariaceae fəsiləsi: Pedicularis cau-
casica M.Bieb., Scorphularia umbrosa Du-
mort., Verbascum pyramidatum Bieb., Linaria

grandiflora Desf., Linaria simplex (Willd.)
DC., Veronica microcarpa Boiss.

Balverən floranın təhlili göstərir ki, arıların
qida ilə təmin edilməsində ən məhsuldar
fəsilələr aşağıdakılardır: Apiaceae, Aster-
aceae, Fabaceae, Lamiaceae, Rosaceae,
Scrophulariaceae

Apocynaceae, Caryophyllaceae, Con-
volvulaceae, Hyacinthaceae, Linaceae,
Lythraceae, Rhamnaceae və Rubiaceae
fəsilələrinin nümayəndələri isə arılar

tərəfindən ən nektar toplanan bitki növləridir
[4,s.48]. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
balverən bitki resurslarından istifadə imkan-
ları hələ tam tükənməmişdir. Buna görə də
Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm düzən,
həm də dağlıq ərazilərdə arıçılığın səmərəli
inkişafı üçün bölgənin balverən bitkilərinin
mövcud resurslarından səmərəli istifadə
etmək məsləhətdir. Gələcəkdə ərazinin
balverən florasının elmi cəhətdən hərtərəfli
araşdırılıb tədqiq edilməsi tövsiyə edilir.
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Annotasiya. Təqdim olunan məqalədə görkəmli azərbaycanlı
rəssam, realizm üslubunun layiqli nümayəndəsi İbrahim Safinin
yaradıcılığında portrer janrı haqqında məlumat verilir. Rəssamın
portretlərində psixoloji məqamlar və obraz müxtəlifliyinin yaradıcılıq
axtarışları araşdırılmışdır. Məqalədə rəssamın bəzi portretləri təhlil
olunmuş, rəng və məzmun  baxımından təhlili aparılmışdır. Təqdim
olunan yazıda İbrahim Safiyə portret ustadı kimi də nəzər
salınmışdır. 

Portrait genre in the works of Ibrahim Safi

Abstract. The article presents the outstanding Azerbaijani artist
Ibrahim Safi and the genre of portrait in his works. The portraits
of the artist reveal the psychological aspects and the creative
search for images. In this article, some of the artist’s portraits, as
well as the color and content of the composition, were analyzed. 
In the presented article, İbrahim Safi is also seen as a master port-
raitist.

Творческий стиль Ибрагима Сафи

Aннотация. В статье представлены выдающийся азербай-
джанский художник Ибрагим Сафи и жанр портрета в его
творчестве. Портреты художника раскрывают психологические
аспекты и творческий поиск образов. В этой статье проанали-
зированы некоторые портреты художника, а также цвет и со-
держание композиции. В представленной статье Ибрагим
Сафи также просматривается как мастер портретист.
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İbrahim Safi (Rəhman Səfiyev 1898-1983)
öz üslubu, dəsti-xətti ilə Türkiyə və Avropa
təsviri sənətində, rəngkarlıq tarixinin təşəkkülü
və yüksəlişində misilsiz rol oynamışdır. 1920-
ci illərdə həyatının Türkiyə dönəmində öz
tablolarında daha çox xalq içindən sadə insanları
əks etdirirdi. Lakin onun yaradıcılığında hər
rəssama xas olan sevdiyi obrazlar da öz yerini
tapmaqdadır. Rəssamın yaradıcılığında görkəmli
şəxsiyyətlərin, müğənnilərin, elm adamlarının,
siyasət xadimlərinin obrazlarına rast gəlmək
olar. Onlardan “Azəri qadın”(1923) (şəkil.1),
“Qara geyimli naməlum qadın”(1956) (şəkil.2),
“Qız uşağı”(1960) (şəkil.3),“Zeki Müren”
(1931) (şəkil.4), “İnci sirğalı-boyunbağılı qa-
dın”(1956) (şəkil.5), “Qarışıq üzlü kişi” (1923)
(şəkil.6), “İstanbulda bir esnaf” (1949) (şəkil.7),
“Gülməyən oğlan”(1923) (şəkil.8), “Ha-
fiz”(1968) (şəkil.9), “Zərrux xanım”(1970)
(şəkil.10), “Qırmızı geyimli qız”(1980) (şə-
kil.11), “Çingənə”(1965) (şəkil.12) və başqa
əsərlərini göstərmək olar.

1950-ci illərdən bu yana açdığı çoxsaylı
sərgilərdə, xüsusilə tünd rənglərə olan güclü
meyli aşkar olunur. Bunu xüsusilə rəssamın
portlərində müşahidə edə bilərik. Onun klassik
portret çalışmaları, əsasən, qəhvə rəngli fon
üzərində gərçəkləşir və sevilirdi. Portretlərə
tamaşa edərkən, insanların ilk reaksiyası “Canlı
kimidir, nə qədər gözəldir!” vurğuladıqlarını
eşitmək olurdu. Bu gün Türkiyənin bəzi öndə
gedən sənətşünasları, İbrahim Safini məhz
portret rəssamı kimi qələmə alırlar. Bəlkə də
onların bu cür düşünməsi məhs rəssamın
“Portret çəkməyi sevirəm, müəyyən müddətdən
sonra, digər mövzuları buraxıb, yalnız istədiyim
kimi portret işləyəcəyəm” dilə gətirdiyi dü-
şüncəsi olmuşdur [3, s.11].

Rəssam portert janrının tələblərinə ilk dövr
Moskvada, sonra isə Türkiyədə təhsil illərində
xüsusi diqqətlə yanaşmış, insan surətini miniatür
səviyyəsindən çıxararaq, akademizmin tələb-
lərinə xas, qurma, dəqiq yaxılarla, sanki rəngli
bir mozaika quraraq, ardınca onu bütövləşdi-
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rərək istənilən nəticəni əldə edirdi. O, insan
surətini təhlil edərək, rəngkarlıq vərdişlərinə
xüsusi tələbkarlıqla yaxınlaşmış və ona sadiq
qalmışdır.

Safinin yaratdığı portetlərindəki canlılıq,
uğurlu kompozisiya həlli, təbiilik hər rəssamın
portret yaradıcılığına aid ola bilən nüanslardan
deyildi. Portret obrazları rəssamlardan xüsusi
müşahidə qabiliyyəti, şəxsiyyətin fərdi aləminə,
varlığına nüfuz etmək məharəti tələb edir. Əsl
portret, naturanı sadə köçürmək yolu ilə deyil,
insanın fərdi aləmini, tərcümeyi-halını, peşə-
sinin ən səciyyəvi və vacib psixoloji cizgisini,
ruh halını, incəliklərin aşkara çixarılması yolu
ilə yaradılır [2, s.14].

Rəssamın yaradıcılığının ilk illərində, pro-
fessionallıqla “ilk” canlı olaraq işlədiyi, Türk
tarixinin Ulu öndəri “Mustafa Kamal Atatürk”
ün (1924) portreti idi (şəkil.13)

İbrahim Safi, Türkiyə tarixinin dolğun həyat
və qəhrəmanları ilə yaşadan rəssam kimi kö-
nüllərə nüfuz etmişdir. O, Türk dünyasının
atası Atatürkün rənglərdən boylanan obrazını
yaratmağa nail olmuşdur. Bu portretdə bizə
özündə türk xalqının qəhrəmanlığını, şücaətini
hifz edən şəxsiyyətin baxışları yönəlməkdədir.

Bu portretdə obrazın bədii kamilliyi ilə yanaşı,
tarixi durumun inandırıcı ifadəsi də diqqəti
cəlb edir. Bir-birini təkrarlamayan saysız əsər-
lərində, həyatdan aldığı ağır zərbələrlə əlaqəli
əsərlərindəki rəng həlli sənətkarın keçirdiyi
duyğularını dəqiq şərtləndiririr [1, s.49].

İbrahim Safinin fırçaya aldığı bir çox port-
retlər, bu gün muzeylərdə və fərdi kolleksiya-
larda qorunub saxlanılmaqdadır.

Safi, 18 yaşında olarkən qısa bir müddətdə
(altı ay ərzində) “Türk musiqisinin bəstəkar-
ları”nı əks etdirən doxsan portret işləmişdir.
Bu portret kolleksiyasından olan yetmiş əsər
bu gün də Yapı Kredi Bangının kolleksiya-
sındadır. On iki ədəd tablo isə rəssam-kollek-
sioner Ahmet Fazıl Aksoy tərəfindən Türk
Müziyi Dövlət  Konservatoriyasına hədiyyə
edilmişdir. Kolleksiyaçı-rəssam demişdir: “Bu
məkan görkəmli rəssamın çəkdiyi portretlərə
yaraşır. Bu bəstəkarların hər biri bu qurumun
müəllimi sayılır”. Sərgilənən portretlər sırasında
“Hoca Merği”(1916), “Kazasker Mustafa izzet
efendi”(1916), “Dede İsmayıl Hamma-
mi”(1916), “Hacı Sadullah Ağa”(1916), “Kan-
tamiroğlu”(1916), “Tamburi İrak”(1916), “Na-
sibin Mehmet Bey”(1916), “Zeki Mehmet
Ağa”(1916), “Şakir ağa”(1916), “Halim
Ağa”(1916), “Leyla Hanım”(1916) və “Küçük
Müezzin Çelebi”(1916) kimi bəstəkarların ad-
ları yer almışdır. İbrahim Safiyə olan sonsuz
sevgisi və hörməti, hüquq fakültəsinin məzunu
olan kolleksiyaçı Ahmet Fazıl Aksoyu rəs-
samlığa şövq etmişdir. Bu gün, Ahmet Fazılı
Türkiyədə İbrahim Safi davamçısı kimi də ta-
nıyırlar [12, s.16].

İbrahim Safinin portret yaradıcılığında üç
model-naturanı görmək olar, həyat yoldaşı
Zaxarina xanım (şəkil.14), Küfeci Pala (şə-
kil.15) və küçə musiqiçisi Cümbüşcü Hafiz
(şəkil.16) olaraq tanınan obrazlara zaman-za-
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man rast gəlmək olar. Rəssamın qara qələmlə
etdiyi çoxsayılı cızma-qaraları və eskizləri
belə, çox dəqiq və maraqlı idi. O özü ilə hər
zaman irili, xırdalı dəftərlər gəzdirir, gördük-
lərini tez zamanda köçürə bilirdi. O, İstanbulun
Kasımpaşa bölgəsində, küçə ortasında oturaraq
rəqs edən cingənələri-qaraçıları rəsm etməyi
xoşlayırdı. Bunu onun çoxsaylı əsərlərində
açıq müşahidə etmək olur.

Bir gün İbrahim Safi Kasımpaşa bölgəsində
etüd edərkən, ər-arvadın yüksəkdən və şiddətlə
savaşmaqlarının şahidi olur: “Bir ara ayıldım
ki, sərt bir cisim başıma dəyərək yerə düşdü.
Hər yerə dolma səpələnmişdi. Bəxtim gətirmişdi,
şlyapada olduğumdan böyük xəsarət almadım,
şələ şüləmi topladım getməli oldum” [5, s.122].
Bir dəfə isə Safinin çəkdiyi əsərin üzərinə
balkondan çay tökmüşdülər. Bu cür hadisələrdən
narahat olmayan rəssam, işinə sadiq qalaraq
davam edərək deyirdi: “Yanımda olan uşaqlar
gülməyə başladı, lakin mən işləməyə davam
etdim və rəsm etdiyim meydana çıxdıqca
uşaqlar sakitləşdi və böyük maraqla baxmağa
davam edirdilər. Başıma gələnə narahat olma-
dım, çünki uşaqların mənim əsərimi elə maraqla
və diqqətlə seyr etmələri, mənə böyük zövq
yaşatmışdı” [2, s.51]. İbrahimin müşahidə et-
diklərindən, yalnız bir nəticə əldə edə bilərik.
Gərçək hadisələrin rəssam həyatında nə qədər
böyük önəm daşıdığını. Rəssam olmaq real
hadisələrdən duyğulanaraq, yaşamaq və onları
kətana köçürmək deməkdir. Realist bir rəssam
hadisələri yaşamalı və ondan təsirlənməlidir.

Safi cingənə-qaraçı obrazlarına, portretlərinə
(şəkil.16) tez-tez müraciət edir. Onların təbii
yaşamı rəssamı özünə cəlb edir. Rəssam hər

bir işində nikbinlik notları arayaraq, gözəl olanı
öz tablolarına köçürməyi bacarır və bunu da
bu sözlərlə ifadə edir: “Ömrüm çatana qədər
gözəlin daha gözəlini təsvir edəcəyəm, çalış-
madığım, rəsm çəkmədiyim günləri yaşanmamış
sayıram, xəstəliyimin yeganə əlacı rəsm etməkdir.
Dünyaya yüz dəfə də gəlmiş olsam yenə də
rəssam olmaq istərdim” [3, s.11].

Haluk E Atam, Türkiyənin tanınmış iş ada-
mı, qalereya və bir çox sərgilərin sponsoru öz
xatirələrində yazırdı, “Safini partlayan bom-
balar, silahlar, ölən insanlar çox üzürdü. O,
deyirdi, “Komunizmi gətirmək istəyən insan-
ların cahilliyinə, bilgisizliyinə kədərlənirəm.
Hürriyətin inanılmaz dadını ondan uzaq qalanlar
daha yaxşı başa düşür, gənclər bu günün qiy-
mətini daha yaxşı bilməli, xətalı davranan
idarəçilərin əlinə düşməməlidilər”. Safinin,“Mu-
haribənin acı nəticələri”(1938) (şəkil.17) adlı
əsərində, cəsədlər üzərində oturmuş qaliblərin
portretlərində, hüzn və istirab sezmək olur.
Bu isə, muharibələrdən keçən insanın huma-
nizminin əsas göstəricisidir, muharibədə qalib
olanlar belə, qalibiyyətə sevinmir, kədərlənir”
[2, s.34].

Bu əsər haqqında rəssamın özü bu fikri
söyləmişdi, “Mən bu əsərimdə muharibənin
çirkin tərəfini görsətmək istəmişəm. Mənə
görə muharibədə qazanan da ən az məğlub
olan qədər zərər çəkir. Əslində, sonda hər iki
tərəf, heçnə qazanmadıqlarını başa düşür, lakin
iş - işdən keçmiş olur.  Muharibə, heç zaman
əlac deyildir. O insan qəlbində, ruhunda, port-
retində dərin izlər qoyur” [2, s.52].

İbrahim Safinin avtoportretləri (öz port-
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retləri) - elə bir “məkandır” ki, burada yalnız
ustadlıqla, kamillik bütöv bir vəhdəd təşkil
edir. Burada O, həm portret ustası, həmdə ki,
psixoloqdur. Safinin avtoportretləri, rəssamın
bizim gözümüz önündə necə dəyişdiyini diq-
qətlə izləməyə imkan verir [4, s.49]. Avto-
portretlərində izlənilən transformasiya - dəyi-
şiklik anidən yox, zaman-zaman qazanılmış
və üz cizgilərində formalaşmışdır. “Şlyapalı
Rəhman” (1930) (şəkil.19) portretində rəssamın
özünə inam dolu, lakin biraz özünə məxsus
sadəlöhvlük, hətda əyalətlik görə bilərik. Şlya-
pasıyla örtülmüş gözlər, onun sərbəstliyini,
azadlığını tam aşkara çıxara bilmir, lakin al
qırmızı şərfi-atqısı, onun inqilabçı ruhundan
xəbər verməkdədir. Bu avtoportreti çəkdiyi
dövrdə, sanki onu bu cür xatırlayanların sözləri
yada düşür. “Boz rənglərdə geyinməyi sevərdi,
üzünü ülgüclə səliqəli təmizləməmiş, şlyapasız
küçəyə çıxmazdı. Saçlarını qısa kəsdirər, kast-
yumu ütüsüz olmazdı” [2, s.34].

“Üstteğmen”(1934) (şəkil.19) avtoportre-
tində daha gənc dövrünü, hərbi formada özünü
əks etdirib. Burada qürurlu, dik qamətini hiss
etdirməkdədir rəssam, gözlərindəki yaşamaq
eşqi və gələcəkdə görüləsi işlərin qığılcımını
hiss etdirir desək yanılmarıq.

İbrahim Safinin çoxsaylı avtoportretləri
içərisində cəlb edici tablolardan biri isə, “Qır-
mızı fonda avtoportret” (şəkil.20) əsəridir. Bu
əsərdə, onun qırmızı fondan bizə boylandığını
görürük, burada Safi öz obrazını daha fərqli
təqdim edir. Onun Atatürk sevgisini muasirləri
çox gözəl bilir və sayğıyla qarşılayırdılar, bu
portretdə istər geyimindəki detallarda,  istərsə

də baxışlarında olan qətiyyət, sanki türk dün-
yasının öndərini xatırlatmaqdadır 

Safinin portretlər qalereyasında, onun xəzinə
qutusunda saysız, hesabsız maraq doğuran
portretləri var. Bu portretlər zaman-zaman
tədqiq olunaraq öyrənilməli, görkəmli rəssamın

kodlaşdırdığı məqamlar aşkara çıxarılmalıdır.
Bu portretlər sayəsində, biz məs elə Safinin
öz ümumi psixoloji portretinin ümumi rəsmini
bir mozaika tək, parça-parça toplayaraq ortaya
çıxarmalıyıq.

Nəticə. İbrahim Safi hər bir portretində ya-
ratdığı insanın təmsil etdiyi xalqın, millətin,
sosial təbəqənin ən xarakterik xüsusiyyətlərini
öz üzərində cəmləyən insan surətləri vasitəsilə
tipoloji obrazların yaradılmasında ustalıq nü-
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mayiş etdirmişdir. İbrahim Safi yaradıcılığının
əsas meyarı olan obrazlılığın qabarıq şəkildə
xarakterizə olunmasında zaman, məkan və cə-
miyyət prizmasını birləşdirərək ümumidən çıxış
etmiş, eyni zamanda şəxsi fərdi ifadə edəcək
özünəməxsus bədii xüsusiyyətlərlə bu əsərləri
yüksək dəyərləndirməyə əsas vermişdir.

İbrahim Safi yaradıcılığında aparıcı xətt
kimi nəzə çarpan portret janrının daha geniş
tədqiq edilməsi vacibdir. 
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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. Məqаlələrdə göstərilən fаktlаrın səhihliyinə ilk növbədə müəllif cаvаbdehdir.
4. Jurnalda elmi məqаlə uyğun sahə üzrə redаksiyа heyəti üzvlərindən birinin və bir anonim mütəхəs-

sisin rəyləri əsasında dərc оlunur.
5. Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Açar sözlər və хülаsə

məqаlənin yаzıldığı dildən əlаvə digər 2 dildə də verilməlidir.
6. 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.

7. 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.

8. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr mütləq оlmаlıdır. Məqаlənin sоnundа verilən ədəbiyyаt
siyаhısı “12” ölçülü hərflərlə yаzılmаlıdır. İstinаdlar əlifbа аrdıcıllığı ilə deyil, ədəbiyyаtlаrın mətndə
rаst gəlindiyi аrdıcıllıqlа 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 mək-
təblərində mоnitоrinq və qiymətləndirmə. Bаkı, 2007, 182 s. Məcmuə məqаlələri: Həbibbəyli İ.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 İnstitutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100.

9. 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 et-
məli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. Məqаlənin müхtəlif dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin
eyni və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır.

10. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt siyаhısı və
хülаsələr də dахil оlmаqlа 10 səhifədən çох оlmаmаlıdır.

11. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir. Əlyazmaların
elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın elektron poçtuna (elmi-
hisse@nmi.edu.az) göndərilir.

12. 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 nömrəsində müəllifin yаlnız bir
məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.



247

TO THE ATTENTION OF AUTHORS

1. The main purpose of the journal is the publication of scientific articles of high quality meeting de-
termined needs written on pedagogy, psychology, history, philology, mathematics and informatics, biol-
ogy and art.

2. Briefly and perfectly edited scientific articles which are the results of novel researches not presented
to other publications are published in the journal.

3. An author is firstly responsible for the accuracy of the facts shown in the articles.
4. In the article the scientific article is published on the basis of review of one of the editorial staff`s

member on relevant field and an anonymous specialist.
5. The articles may be published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian. Except the lan-

guage of the article, key words and resume should be given in 2 other languages.
6. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in computer, with

A4 format, in “14” size type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2 cm at the bottom, 3 cm on
the left and 1,5 cm on the right, without shifting with “hyphen” from line to line, with the line space of
1 interval and in Times New Roman type. The parameters of the schedule in the text must be – 3,7 cm
from right and left.

7. At the top of the page, the title of the article is written in “12” bold type and capital letters leaving
1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written in “12” bold type leaving 1
interval space (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute, Nakhchivan State University, Nakhchivan
section of ANAS and so on). The main text of the article is written below leaving 1 line space.

8. Scientific sources should be quoted related to the theme. The list of references given at the end of
the article should be written in “12” size type. The list of references should not be numbered in alphabetic
order, it should be numbered in the order as the quoted references are met in the text. For example, it
should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is quoted once again in another place of the
text, the very reference should be shown in previous number. The word “Reference” should be written
in bold type. The list of references is given in case letters in the language which is written. For example,
Books: Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku, 2007, 182
pp. Articles in bouk: Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan his-
tory. Baku: Science, 1996 p.73-91 Articles in journal: Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of
interdisciplinary relationships in  the teaching of chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ In-
stitute, 2008, № 1 (13), p.97-100.

9. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in “12” size case,
bold letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters; and the resume itself is
written in ordinary letters. The resume should encompass the theme completely, the results obtained
should be given in detail. The resumes of the article in different languages should overlap and be relevant
to the content of the article.

10. The total volume of the article should not exceed 10 pages including graphic materials, photos,
tables, formulae, the list of references and resumes.

11. 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 (elmi-
hisse@nmi.edu.az).

12. 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 “Scientific Works”
journal of Nakhchivan Teachers’ Institute
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1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психо-
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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.

7. 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, Нахчыван-
ский институт учителей, Нахчыванский государственный университет, Нахчыванский отделение
НАНА и т. д.), далее через интервал по середине заглавными жирными и прямыми буквами (раз-
мер шрифта -12 pt) – название статьи, ниже через интервал с начала строки с отступом - аннота-
цию и ключевые слова на языке оригинала, далее через интервал - основной текст статьи.

8. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур, данный в
конце статьи, пишется прописными буквами размером

12 pt. Ссылки нумеруются по последовательности размещения их в тексте, а не по алфавиту.
Ссылки вставляются прямо в тексте научной работы в виде [1, с. 2] или просто [1]. При повторной
ссылке указывается номер той же литературы. Слово «Литература» пишется жирными буквами
по середине, через интервал за текстом. Список литературы составляется прописным шрифтом
на языке оригинала. Напр: Книги: Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних
школах. Баку, 2007, 182 с. Статьи в сборнике: Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване /
Нахчыван в  истории Азербайджана. Баку: Наука, 1996, с. 73-91. Журнальные статьи: Сейидов
М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении химическим эле-
ментам // Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.

9. 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.

10. Общий объем статьи не должен превышать 10 страниц, включая графические материалы,
фото, таблицы, список литературы и аннотации.

11. 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
(elmihisse@nmi.edu.az).

12. 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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