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Əli Möcüzün pedaqoji görüşlərində iqtisadi-siyasi
ideyaların təsviri   

Ali pedaqoji təhsil müəssisələrində şəxsiyyətyönümlü
təhsilin yeni məzmununun yaradılması metodları

“Mənəvi tərbiyə” anlayışının mahiyyəti və məz-
munu: ənənəvi və müasir yanaşmalar 

Ali məktəb tələbələrinin hüquq tərbiyəsi və mədə-
niyyətinin formalaşması yolları

Nizami böyük müəllim və tərbiyəçi kimi

Sağlamlıq imkanları məhdud insanlara münasibətin
sosial-mədəni aspektləri

Valideyn-övlad münasibətlərindəki konfliktlərin
səbəb və nəticələrinə dair

Уeniyetməlik dövründə oğlan və qızlarda şəxsiyyə-
tin formalaşmasının bəzi xüsusiyyətlərinə dair

Təhsilin modelləşdirilməsində İKT-dən istifadə

“Həyat bilgisi” fənni üzrə dərsdənkənar işlərdə şa-
girdlərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun yaradıcılığında əxlaq
məsələlərinin pedaqoji təhlili

Ali məktəb müəlliminin özünütəkmilləşdirməsinin
yolları 

Şagirdlərdə fəallıq mövqeyinin formalaşdırılmasına
müstəqil işlərin təsiri

İnformatika fənn kurikulumu informasiya cəmiyyə-
tinin formalaşmasının əsas amili kimi

Təhsildə məqsədyönlü qiymətləndirmə metodları

Estetik tərbiyənin formalaşdırılmasında musiqi şəx-
siyyətinin rolu

Sinifdənxaric işlərdə Heydər Əliyevin irsindən is-
tifadənin şagirdlərin formalaşmasına təsiri

Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında ünsiyyətin və
qarşılıqlı münasibətlərin genişləndirilməsinin rolu

Məktəbəqədər təhsil proqramlarının yaradılması və
təkmilləşdirilməsinin tarixi barədə

Məktəblilərdə fəallıq mövqeyinin formalaşdırılma-
sında fənlərarası əlaqənin rolu

“Nəşri-maarif” cəmiyyətinin maarifçilik fəaliyyəti

Ailədə zorakılıq probleminə dair

Yuxarı sinif şagirdlərinin müəllimlik peşəsinə isti-
qamətlənməsində pedaqoji mədəniyyətin rolu

KAMAL CAMALOV

TAMARA BAXŞƏLİYEVA
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LALƏ ALLAHVERDİYEVA

FƏXRİYYƏ  CƏFƏROVA

SALATIN HACIYEVA

QIZILLI ƏLİYEVA

TAHİRƏ HÜSEYNOVA

TOFİQ MƏMMƏDOV

ZEYNAB MEHDİYEVA

GÜLMİRA HACIYEVA

ABDULLA MUSTAFAYEV
İLQAR KƏNGƏRLİ

COŞQUN QURBANOV

ASİF İMANOV

NAHİDƏ HEYDƏROVA 

GÜNAY İSMAYILOVA

JALƏ ABBASZADƏ

NÜŞABƏ MƏMMƏDOVA

SOLMAZ CABBAROVA

SƏYYAD VƏLİYEV

RUHƏNGİZ ƏLİYEVA 

KİFAYƏT ƏHMƏDOVA

ŞƏHLA SÜLEYMANOVA
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Uşaqların tərbiyəsində ailənin roluna dair

Təhsil sahəsində İKT-dən istifadənin səmərəliliyinə
dair

Tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamət-
ləndirilməsi zamanı onların psixoloji xüsusiyyətlə-
rinin nəzərə alınması 

Yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə
kompüter riyaziyyatında proqramlaşdırma məsələ-
lərinin tədrisinin metodikası

Rus dilinin ali məktəblərdə xarici dil kimi tədrisinin
elmi-metodik əsasları: ənənəvi və yeni yanaşmalar

Məktəb riyaziyyat kursunda şagirdlərin inkişafetdi-
rici və yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşmasında
həndəsə məsələlərinin  rolu

Müasir dövrdə ümumtəhsil məktəblərinin X siniflə-
rində riyazi analiz  elementlərinin tədrisi vəziyyəti

V-XI sinif üzrə riyaziyyat dərsliklərində məsələ
həllinin psixoloji, didaktik, metodik səviyyə üzrə
araşdırılması yolları

İbdidai siniflərdə şagirdlərdə sahə ölçüləri təsəv-
vürlərin formalaşdırılması

İkinci kiçik və orta yaş qruplarında kəmiyyətlər
haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılması üsulları

VII–VIII sinif biologiya dərslərində fəndaxili və
fənlərarası inteqrasiyaya dair

“Həyat bilgisi” fənninin tədrisində innovativ texno-
logiyalara dair

Uşaqların fizioloji cəhətdən düzgün inkişaf etməsi
üçün idman növünün yaşa uyğun seçilməsi 

Orta məktəbdə və qeyri-ixtisas qruplarında xarici
dilin tədrisinə dair bəzi mülahizələr

Xarici dillərin tədrisində audio-video vasitələrindən
istifadəyə dair 

Naxçıvanda ənənəvi ölçü və çəki vahidləri (XIX-
XX əsrlər)

Əmək və mərasim nəğmələrinin xüsusiyyətləri
(Əlincəçay-Gilançay folklor nümunələri əsasında)

Naxçıvan və Kipr/Kıbrıs bağlılığı: Salik Ordubadi
ilə kıbrıslı şair Handinin divanlarında ürfani-təsəv-
vüfü bütövlük

İSA MƏMMƏDƏLİYEV

ZƏKİYYƏ ABDULLAYEVA

AYTƏN MÖVSÜMLÜ

YAQUB MƏMMƏDOV

QURBAN  QURBANLI

NAZİLƏ MURADOVA

AYGÜN ƏFƏNDİYEVA

ZİNYƏT ƏLİYEVA

ARZU SƏFƏROVA

VÜQAR HƏMZƏYEV

NURLANƏ NOVRUZİ

GÜNEL İBRAHİMOVA

XATIN AĞAYEVA

SEVDA HACƏLİYEVA
BƏYİM TARVERDİYEVA

HİDAYƏT ƏKBƏROV

ASƏF ORUCOV

YUSİF SƏFƏROV

ƏBÜLFƏZ ƏZİMLİ 
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FİLOLOGİYA
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XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində cümlə üzvlərinə
dair sintaktik strukturlar (Naxçıvan ədəbi mühiti üzrə)

Şair Asim Yadigarın siyasi lirikasında Vətən möv-
zusu

Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən bir sıra əkin-
çilik terminləri  haqqında

Asim Yadigarın dramaturgiyası 

İngilis və Azərbaycan dillərində əksmənalı sözlərin
leksik-semantik xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili
məsəllərinə dair 

Nizami Gəncəvi irsinin Avropa ədəbiyyatına təsi-
rinə dair  

Frazeolojizmlərin üslubi imkanları

İngilis uşaq folklor mahnılarının estetik tərbiyə ba-
xımından uşaqların formalaşmasında roluna dair

Triqonometrik funksiyaların dövrləri haqqında

Stereometriyadan çətinlik dərəcəsi yüksək olan mə-
sələlərin həlli təcrübəsindən

Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqoritmləri haqqında

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılmasında
Azərbaycanda istifadə edilən biblioqrafik yazı sis-
temlərinin tədqiqi məsələləri

Cazibə paradoksunun həlli yolları-müasir fizika el-
minin əsas elmi araşdırması kimi

Hüseynqulu Əliyev yaradıcılığında mənzərə janrı

Naxçıvan rəssamlarının mənzərə yaradıcılığı
(1950-1990)

Mikayıl Abdullayevin əsərlərini səciyyələndirən
xüsusiyyətlər

Nizami Gəncəvinin əsərləri monumental heykəltə-
raşlıq və rəngkarlıqda

SAMİRƏ HƏSƏNOVA

HƏSƏNƏLİ EYVAZLI

ƏHRUZ MAHMUDOVA

GÜNAY ŞİRƏLİYEVA 

ŞƏFƏQ VƏLİYEVA

RUFANƏ ABBASOVA

ŞƏBNƏM ƏLİYEVA

AYGÜN ƏSGƏROVA

AZAD MƏMMƏDLİ

KÖNÜL MƏMMƏDOV
MƏNSUMƏ SEYİDOVA 

KƏMALƏ İBRAHİMOVA 

SƏMİNƏ RÜSTƏMOVA

FİDAN ƏZİZOVA

HƏBİBƏ ALLAHVERDİYEVA
ƏFSANƏ MƏMMƏDOVA

NİZAMİ ALIYEV

LƏMAN MƏMMƏDOVA
RÜBABƏ İMAMQULİYEVA 

HƏBİB ALLAHVERDİYEV

209-214

215-219

220-223

224-228

229-232

233-235

236-240

241-245

246-250

251-254

255-260

261-263

264-267

268-271

272-277

278-281

282-285

İNCƏSƏNƏT

RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA 
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Description of economic and political views in the peda-
gogical ideas of Mirza Ali Mojuz

Methods of creating new content of personality-oriented
education in higher pedagogical educational institutions

The essence and content of the “Spiritual upbringing”
notion  traditional and modern approaches

Ways of forming the legal education and culture of high
school students

Nizami as a great teacher and educator

Sociocultural aspects of attitudes towards people with di-
sabilities

On the causes and consequences of conflicts in parent-
child relationships

Some features of personality formation in boys and girls
during adolescence

Use of ICT in educational modeling 

Formation of vital skills of work in extracurricular activities
on the subject "Life knowledge"

Pedagogical analysis of moral issues in the work of Ab-
basgulu aga Bakikhanov

Ways of self-improvement of A Higher School teacher

The impact of independent work on the formation of an
active position in students

Informatics subject curriculum as the main factor of for-
mation of information society

On purposeful assessment methods in education

The role of musical personality in the formation of
aesthetic education

The effect of using Heydar Aliyev's legacy in extra-class
works on the formation of students

Extending intercourse and mutual relationships in pupil
personality formation

About the history of the creation and improvement of
preschool education programs

The role of interdisciplinary communication in the
formation of active attitude in schoolchildren

Educational activities of "Nashri-maarif" society

The problem of domestic violence

KAMAL JAMALOV

TAMARA BAKHSHALIYEVA

ROVSHAN VALIYEV

LALE ALLAHVERDIYEVA 

FAKHRIYA  JAFAROVA

SALATIN HAJIYEVA

GIZILLI ALIYEVA

TAHIRA HUSEYNOVA 

TOFIG MAMMADOV

ZEYNAB MEHDIYEVA 

GULMIRA HAJIYEVA

ABDULLA MUSTAFAYEV
ILGAR KANGARLI

JOSHGUN GURBANOV

ASIF IMANOV

NAHIDA HEYDAROVA

GUNAY ISMAYILOVA

JALE ABBASZADEH 

NUSHABA MAMMADOVA

SOLMAZ JABBAROVA

SAYYAD VALIYEV

RUHANGIZ ALIYEVA

KIFAYAT AHMEDOVA 

12-12

16-20

21-30

31-35

36-39

40-44

45-50

51-56

57-60

61-63

64-66

67-71

72-75

76-79

80-84

85-89

90-94

95-100

101-104

105-109

110-113

114-119

C O N T E N T S

PEDAGOGY: THEORY AND HISTORY
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The role of pedagogical culture in the orientation of high
school students to the teaching profession 

About the role of the family in the education of children

Effectiveness of ict use in education

Taking into consideration student's psychological charac-
teristics during their artistic activity

Methods of teaching programming problems in computer
mathematics using new teaching technologies

Scientific and methodological foundations of teaching
Russian as a foreign language in universities: traditional
and new approaches

The role of geometry sums in pupils developing and
creative abilities formation in school maths course

The state of teaching elements of mathematical analysis in
grades X of comprehensive schools in the modern period

Methods of research resolution of the task on psychological,
didactic, methodical level in mathematıcs textbooks V-
XI classes

Forming the ideas of area dimensions in students in
primary classes

Methods of forming ideas about quantities in the second
small and middle age groups

Interdisciplinary and between subjects integration in VII-
VIII grade biology classes

Innovative technologies in the teaching of  Life knowledge

Age-appropriate selection of sports for the physiological
development of children

About foreign languages teaching in non-specialized
groups and at secondary school

On the use of audio-video in teaching foreign languages

Traditional units of measure and weight in Nakhchivan
(19th-20th centuries)

Features of labor and ritual songs (Based on folklore
samples of Alinjachai-Gilanchai)

Nakhchivan and Kipr/Kibris attachment: Salik Ordubadi
and cypriot poet Handi in the divan urfani-tesevvufu in-
tegrity

Syntactic structures of sentence members in the Azerbaijan
literary language of XIX century (On the literary envi-
ronment of Nakhchivan)

SHAHLA SULEYMANOVA

ISA MAMMADOV

ZAKIYYA ABDULLAYEVA

AYTEN MOVSUMLU

YAGUB MAMMADOV

GURBAN GURBANLI

NAZILA MURADOVA

AYGUN AFANDIYEVA

ZINYET ALIYEVA

ARZU SAFAROVA

VUGAR HAMZAYEV

NURLANA NOVRUZI

GUNEL IBRAHIMOVA

KHATIN AGAYEVA

SEVDA HAJALIYEVA
BAYIM TARVERDIYEVA

HIDAYAT AKBAROV

ASEF ORUJEV

YUSIF SAFAROV

ABULFAZ AZIMLI

SAMIRA НASANOVA

120-123

124-127

128-132

133-138

139-144

145-149

150-153

154-156

157-160

161-164

165-167

168-175

176-179

180-182

183-186

187-190

191-195

196-199

200-208

209-214

PEDAGOGY: METHODOLOGY OF TEACHING SUBJECTS

HISTORY

PHILOLOGY
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The theme of the homeland in the political lyrics of the
poet Asim Yadigar

On some agricultural terms used in Nakhchivan and kars
dialetcs

Dramaturgy of Asim Yadigar

About comparative analysis issues of lexic-semantic pe-
culiarities of antonyms in English and Azerbaijani lan-
guages

On the influence of Nizami Ganjavi heritage on European
literature

Stylistic possibilities of phraseology

The role of songs in the formation of children in terms of
the history of development of English children's folklore
and aesthetic education

Periods of trigonometric functions

Having a high degree of difficulty in stereometry from
problem solving experience

Neuron networks learning algorithms

Research issues of bibliographic writing systems used in
Azerbaijan in automation of library processes

The solution of the gravitational paradox as a fundamental
scientific study of modern physics

Landscape genre the work of  Huseyngulu Aliyev

Landscape creativity of Nakhchivan artists (1950-1990)

Features of the characteristics of the works Mikayil Ab-
dullayev

Nizami Ganjavi works in monumental sculpture and
painting

HASANALI EYVAZLI

AHRUZ MAHMUDOVA

GUNAY SHIRALIYEVA 

SHAFAG VALIYEVA

RUFANA ABBASOVA 

SHABNAM ALIYEVA 

AYGUN ASGAROVA

AZAD MAMMADLI 

KONUL MAMMADOVA
MANSUMA SEYIDOVA

KAMALA IBRAHIMOVA 

SAMINA RUSTAMOVA

FIDAN AZIZOVA

HABIBA ALLAHVERDIYEVA 
AFSANA MAMMADOVA

NIZAMI ALIYEV

LEMAN MAMMADOVA
RUBABA IMAMQULIYEVA

HABIB ALLAHVERDIYEV

215-219
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229-232
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241-245
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251-254

255-260

261-263

264-267
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Описание экономико-политических идей в педагоги-
ческих взглядах Мирзы Али Моджуза

Методы создания нового содержания личностно-ори-
ентированного образования в высших педагогических
учебных заведениях

Сущность и содержание понятия «нравственное вос-
питание»: традиционные и современные подходы

Пути формирования правового воспитания и  культуры
студентов

Низами как великий учитель и наставник

Социокультурные аспекты отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья

К причинам и последствиям конфликтов в родитель-
ско-детских отношениях

О некоторых особенностях формирования личности
мальчиков и девочек в период подросткового возраста

Использование ИКТ в моделировании образования

Формирование жизненных навыков учащихся во вне-
урочной работе по дисциплине «Познание мира»

Педагогический анализ нравственных вопросов в
творчестве Аббасгулу ага Бакиханова

Пути самосовершенствования преподавателя высшей
школы

Влияние самостоятельной работы на формирование
активной позиции у учащихся

Предметный куррикулум по информатике как основной
фактор формирования информационного общества

О методах целенаправленного оценивания в образо-
вании

Роль музыкальной личности в формировании эстети-
ческого воспитания

Влияние использования во внеклассной работе наследия
Гейдара Алиева на формирование учащихся

Роль расширения общения и взаимодействия в фор-
мировании личности ученика

Об истории создания и совершенствования программ
дошкольного образования

Роль междисциплинарных связей в формировании ак-
тивной позиции у школьников

Просветительская деятельность общества «Нашри-
маариф»

К проблеме насилия в семье

КЯМАЛ ДЖАМАЛОВ   

ТАМАРА БАХШАЛИЕВА  

РОВШАН ВЕЛИЕВ

ЛАЛЕ АЛЛАХВЕРДИЕВА

ФАХРИЯ ДЖАФАРОВА

САЛАТЫН ГАДЖИЕВА

ГЫЗЫЛЛЫ АЛИЕВА 

ТАХИРА ГУСЕЙНОВА 

ТОФИГ МАМЕДОВ

ЗЕЙНАБ МЕХТИЕВА 

ГЮЛЬМИРА ГАДЖИЕВА

АБДУЛЛА МУСТАФАЕВ
ИЛЬГАР КЕНГЕРЛИ

ДЖОШГУН ГУРБАНОВ

АСИФ ИМАНОВ

НАХИДА ГЕЙДАРОВА

ГЮНАЙ ИСМАИЛОВА

ЖАЛЕ АББАСЗАДЕ 

НУШАБА МАМЕДОВА 

СОЛМАЗ ДЖАББАРОВА  

САЙЯД ВЕЛИЕВ 

РУХАНГИЗ АЛИЕВА 

КИФАЯТ АХМЕДОВА

12-12

16-20

21-30

31-35

36-39

40-44

45-50

51-56

57-60

61-63

64-66

67-71

72-75

76-79

80-84

85-89

90-94

95-100

101-104

105-109

110-113

114-119

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



Роль педагогической культуры в ориентации старше-
классников на педагогическую профессию

О роли семьи в воспитании детей

К эффективности использования ИКТ в сфере обра-
зования

Учёт психологических особенностей студентов при
ориентации их на художественно-творческую дея-
тельность 

Методика обучения задачам программирования в ком-
пьютерной математике с использованием новых тех-
нологий обучения

Научно-методические основы преподавания русского
языка как иностранного в вузах: традиционные и
новые подходы

Роль вопросов геометрии в формировании развивающих
и творческих способностей учащихся на занятиях по
школьному курсу математики

Cостояние обучения элементам математического ана-
лиза в Х классе общеобразовательных школ в совре-
менный период

Способы исследования решения задач на психологи-
ческом, дидактическом и методическом уровне в учеб-
никах  математики V-XI классов

Формирование представлений об измерении площадей
у учащихся начальных классов

Методика формирования представлений о величинах
во второй младшей и средней возрастных группах

К внутридисциплинарной и междисциплинарной ин-
теграции на уроках биологии в VII-VIII классах

К инновационным технологиям при преподавании
предмета «Познание мира»

Выбор вида спорта по возрасту для физиологически
правильного развития детей

Некоторые соображения по преподаванию иностранного
языка в средней школе и в неспециализированных
группах вузов 

Об использовании аудио-визуальных средств в обучении
иностранным языкам

Традиционные единицы измерения и веса в Нахчыване
(XIX-XX вв.)

ШАХЛА СУЛЕЙМАНОВА

ИСА МАМЕДАЛИЕВ

ЗАКИЯ АБДУЛЛАЕВА

АЙТЕН МОВСУМЛУ

ЯГУБ МАМЕДОВ

ГУРБАН ГУРБАНЛЫ

НАЗИЛЯ МУРАДОВА

АЙГЮН ЭФЕНДИЕВА

ЗИНЬЯТ АЛИЕВА

АРЗУ САФАРОВА 

ВЮГАР ГАМЗАЕВ

НУРЛАНА НОВРУЗИ

ГЮНЕЛЬ ИБРАГИМОВА

ХАТЫН АГАЕВА 

СЕВДА ГАДЖАЛИЕВА
БЕЙИМ ТАРВЕРДИЕВA

ГИДАЯТ АКБЕРОВ

АСАФ ОРУДЖЕВ

120-123

124-127

128-132

133-138

139-144

145-149

150-153

154-156

157-160

161-164

165-167

168-175

176-179

180-182

183-186

187-190

191-195
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ФИЛОЛОГИЯ

Особенности трудовых и обрядовых песен (на основе
фольклорных образцов Алинджачай-Гиланчай)

Нахчыванская и киприотская взаимосвязанность:
Салик Ордубади и киприотский поэт Ханди Кыбрыслы
– суфийская целость в диванах

Синтаксические структуры по членам предложения в
азербайджанском литературном языке XIX века (по
Нахчыванской литературной среде)

Тема Родины в политической лирике поэта Асима
Ядигара

О некоторых сельскохозяйственных терминов, упо-
требляемых в Нахчыванском и Карсском говорах

Драматургия Асима Ядигара

К вопросам сравнительного анализа лексико-семан-
тических особенностей слов с противоположным
значением в английском и азербайджанском языках

О влиянии наследия Низами Гянджеви на европейскую
литературу

Стилистические возможности фразеологизмов

О роли английских детских фольклорных песен в
формировании детей с точки зрения эстетического
воспитания 

О периодах тригонометрических функций

Из опыта решения стереометрических задач высокого
уровня сложности 

Об алгоритмах обучения нейронных сетей

Вопросы изучения систем библиографической записи,
используемых в Азербайджане для автоматизации
библиотечных процессов

Пути решения парадокса гравитации как фундамен-
тальное научное исследование современной физической
науки

Пейзажный жанр в творчестве Гусейнгулу Алиева

Пейзажное творчество нахчыванских художников
(1950-1990 гг.)

К особенностям произведений Микаила Абдуллаева

Произведения Низами Гянджеви в монументальной
скульптуре и живописи
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Annotasiya. Məqalədə satirik şair Mirzə Əli Möcüz yaradıcılığındakı ideya-
siyasi mədəniyyətin təsviri tədqiq və təhlil obyektinə çevrilmişdir. Qeyd olunur
ki, Mirzə Əli Möcüz yaradıcılığı boyu cəhalət, mövhumat, istismar aləminə
qarşı mübarizə aparmışdır. Mirzə Əli Möcüz satirik şeirlər vasitəsi ilə insanların
əxlaqının saflaşdırılmasına qarşı mübarizə aparmaqla yanaşı, onların və-
tənsevərlik ruhunda tərbiyəsinə də çalışmışdır. Baxmayaraq ki, bir çox varlı tə-
bəqələr xalqın, millətin müqəddəs hüquqlarının tapdalanmasına laqeydliklə
yanaşır, millətin avamlıq və cəha-ləti, geriliyi üzündən ona hörmət edilməməsi
ilə barışırlar. Bu münasibətlə, Mirzə Əli Möcüz millətin oyanması, onun öz
haqqını dərk etməsi və bu yolda mübarizəyə qalxmasını tələb edir. Bu mübarizəyə
təpgi göstərən bəylərə, xanlara, hökümət başçılarına isə sərt şəkildə tənqidi
münasibətini bildirir. Məqalədə tədqiqatçı belə qənaətə gəlir ki, Mirzə Əli
Möcüz öz qabarlı əlləri ilə qurub yaradan zəhmət adamlarını həqiqi vətən sev-
dalıları, vətən fədailəri hesab etmişdir. Əməkçi insanların əlinin qabarı hesabına
varlanan varlıları, cəmiyyətin hakim dairələrini isə, öz sərvətləri xatirinə
vətənin hətta məzlum hala düşməsini arzu edənlər hesab etmişdir. Eyni torpaqda,
eyni vətəndə yaşayan, eyni milliyyətə mənsub olan varlılarla yoxsullar arasındakı
təzadı aşkara çıxaran Mirzə Əli Möcüz ölkəni eyni milliyyətə mənsub adamların
qanı ilə bir gün tərəqqi edəcəyi qənaətinə gəlmişdir.

Description of economic and political views in the pe-
dagogical ideas of Mirza Ali Mojuz

Abstract. In the article, the description of ideological and political culture from
the works of satirical poet Mirza Ali Mojuz has become the object of research
and analysis. It is noted that, Mirza Ali Möcüz has been fighting against the
world of ignorance, superstition and exploitation throughout his career. Mirza
Ali Mojuz tried to educate people in the spirit of patriotism by fighting against
the purification of people's morals through satirical poems. Although many
wealthy people are indifferent to the violation of the sacred rights of the people
and the nation, they are reconciled with the disrespect of the nation due to its ig-
norance and backwardness. In this regard, Mirza Ali Mojuz demands that the
nation wake up, realize its rights and fight for it. He strongly criticized the beys,
khans and heads of government who reacted this struggle. In the article, the re-
searcher concludes that Mirza Ali Mojuz considered the hard-working people
who build with their bulging hands to be true patriots and devotees of the
homeland. He considered the rich to be rich at the expense of the working
people, and the ruling circles of society to be the ones who wanted the country
to be oppressed for the sake of their wealth. Mirza Ali Mojuz, who revealed the
contrast between the rich and the poor, living in the same land, in the same
homeland, belonging to the same nationality, came to the conclusion that the
country would one day prosper with the blood of people of the same nationality.

Описание экономико-политических идей в педа-
гогических взглядах Мирзы Али Моджуза

Aннотация. В статье описание идейно-политической культуры из творчества
поэта Мирзы Али Моджуза стало объектом исследования и анализа. От-
мечается, что Мирза Али Моджуз на протяжении всего своего творчества
боролся с миром невежества, предрассудков, эксплуа-тации. Посредством
сатирических стихов Мирза Али Моджуз боролся за нравственное очищение
людей, стремился воспитать их в духе патриотизма. Хотя многие зажиточные
слои равнодушно относятся к попиранию святых прав народа, нации,
смиряются с тем, что из-за невежества, непросвещенности, отсталости
нации ее не уважают. В связи с этим Мирза Али Моджуз в своих стихах
каждый раз подчеркивает необходимость пробуждения нации, осознания
ею своего права и борьбы на этом пути. В статье исследователь приходит
к выводу, что Мирза Али считал людей труда, создавших чудо своими мо-
золистыми руками, настоящими любителями Родины, преданными Родине.
Выявив противоречие между богатыми и бедными, живущими на одной
земле, на одной Родине, принадлежащими к одной нации, Мирза Али
Моджуз приходит к выводу о том, что некогда его страна будет процветать
за счет крови людей одной национальности.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix
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Mirzə Əli Möcüz mollanəsrəddinçi dostları
kimi (Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq
Nemanzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim
Bəy Haqverdiyev, Salman Mümtaz, Məmməd
Səid Ordubadi, Əliqulu Qəmküsar, Əli Nəzmi,
Üzeyir Hacıbəyov, Əli Razi Şəmsizadə, Mus-
tafabəy Behbudov, Mirzə Məhəmməd Hatif
(Axundov), Məşədi Həbib Zeynalov, Mirzə
Cabbar Əsgərzadə, Əli Məhzun Rəhimov, İs-
gəndər Qaffari, Qurbanəli Şərifzadə, Məhəm-
məd Hacınski, Məmmədəli Manafzadə Sabit,
Əliabbas Müznib və b.) siyasi-ictimai mə-
ramdan tutmuş, ayrı-ayrı mənəvi əxlaqi sifətlərə
qədər, bütün varlığı ilə xalqa, ata-babaların
mütərəqqi, gözəl, nəcib adət-ənənələrinə, doğma
ana dilinə bağlı olmasına qədər, geyiminə,
görkəminə, əsasına, məzacına qədər, demək
olar, bütün sifətlərindən söhbət açmışdır. Cə-
miyyətdəki haqsızlıq, zülm, rəzalət, cəhalət,
avamlıq, mütilik, üfunət iyi verən halların üs-
tündən “pərdələri qovzamaq”, “sirləri açmaq”
Mirzə Əli Möcüzün də yaradıcılığının əsas
xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur. Mirzə Əli
Möcüz xalqın milli adət və ənənələrindən,
mənəvi-əxlaqi, psixoloji xüsusiyyətləri haqqında
geniş bəhs etmiş, eləcə də şəxsiyyətyönümlüyün
başlıca məziyyəti sayılan doğruçuluğu, həqi-
qətpərəstliyi öz yaradıcılığı ilə təbliğ etmişdir.

“Molla Nəsrəddin” jurnalında “Təzə şair”,
“Kalba Haqverdi” kimi gizli imzalarla çıxış
edən Mirzə Əli Möcüz də bu kimi iqtisadi bə-
rabərsizliyin sinfi, siyasi köklərini aydınlaş-
dırmağa təşəbbüs edir. O göstərir ki, Cənubi
Azərbaycan və İranda yoxsul kəndlilərin çoxu
daşdan çörək çıxaran, bacarıqlı, zəhmətkeş
adamlardır. Kəndli əkib-biçir, bağ-bağat salır,
bol məhsul yetirir; lakin bir sürü tüfeyli və
müftəxor məhsulu tutub onun əlindən alırlar.
Halbuki, şairin özünün təbirincə desək:

Gər verilə hüququ, fəqir yaşar şah kimi.
Möcüz şeirlərinin böyük bir qismini (“Qür-

bət qurbanları”, “Qürbət” və s.) torpaqsızlıq,
tavansızlıq və zülm-istismar nəticəsində baş
götürüb, çörək dalınca qürbət ellərə, çox
zaman Rusiyanın sənaye mərkəzlərinə, Azər-
baycanın bir regionundan başqa regionuna,
Bakıya gələn yoxsul həmvətənlərinə həsr et-
mişdir.

Məzmununda “aclıq” mövzusunun mərkəzi

yer tutduğu bu əsərlərdə xalq həyatındakı
məhrumiyyətlər bütün dəhşətilə təsvir edil-
mişdir. Məşədilərə, avam xalqı aldadan yalançı
din xadimlərinə xitabən deyilən bu sözlərdə
onların islah olunması, əks təqdirdə millətin
maarifləndirilərək ayağa qalxacağına xəbər-
darlıq edilir. Poetik şəkildə təqdim olunan bu
xəbərdarlığın tərbiyəvi təsiri daha böyükdür:

...Millətin kisəsi boşdu, işi yaş, ey məşədi,
Ala bilmir evə bir ponza lavaş, ey məşədi,
Deyirəm mən sənə: Az xəlqə dolaş, ey məşədi,
Millət axir qızacaq, daş qoyacaq səpəngə...

Əhli-qürbətdi, bilirsən, bu şəbüstərli tamam,
Gedirik ta gətirək külfətə bir loqma təam,
Onu da siz alısız zur ilə, ey əhli-zülam,
Verisiz ənnigə, kirşanə, hənayə, rəngə [1, s.71].
Bu misralarda isə vətən övladları hesabına

varlanan, onları insan yerinə qoymayan, özləri
isə meşkan həyat tərzi keçirən din xadimlərinin
bəd əməlləri tənqid hədəfinə çevrilir. Hansı
ki, bu tənqidin tərbiyəvi təsiri pedaqoji fikir
tarixi üçün daim aktuallıq kəsb etməsi xüsusi
qeyd olunmalıdır.

Mirzə Əli Möcüz bu kimi şeirləri ilə həm
xalqının öz vətəninə, öz yurduna məhəbbətini
izhar etmək, həm də vətənin dərdlərini açıb
göstərmişdir. “Aşiqi-pərişan” şeirində bu
mövzu açıqdan-açığa ciddi məna daşıyan “ac-
lıq” mövzusu ilə birləşmişdir.

- Vətəndən əl çəkib, ey yar, getməyim,
neyləyim? 

Buyur görüm, güzəranı hanı bu viranın?
Yəqin bilin ki, qədəm basmaz özgə torpağə,
Vətəndə xoş keçə gər ruzigarı insanın [1, s.27].
- Deyən Mirzə Əli Möcüz imkansızlıq uc-

batından öz doğma torpağını tərk edən soy-
daşlarımızın halına yana-yana bu sətirləri ürək
ağrısı ilə qələmə alır. Belə yanaşma isə öz
xalqının tarixi müqəddəratı ilə bağlı olması
Mirzə Əli Möcüzün pedaqoji görüşlərinin ən
qüvvətli, ən dəyərli cəhətidir. Şair öz “yoxsul”
həmvətənlərinin təkcə iqtisadi-siyasi vəziyyətini
deyil, məfkurəvi, psixoloji, etnoqrafik xüsu-
siyyətlərini də dərindən öyrənərək, bu sahələrdə
nəzərinə çatan mənfilikləri satirasına hədəf
etmişdir.

Mirzə Əli Möcüz “xalqın, millətin səsi,
haqqın, ədalətin carçısı idi” [2, s.179]. Vətənin

Kamal Camalov

Mirzə Əli Möcüzün pedaqoji görüşlərində iqtisadi-siyasi ideyaların təsviri



14

düşdüyü ağır, çıxılmaz vəziyyət mollanəsrəd-
dinçi şair və publisistləri kimi Mirzə Əli Mö-
cüzü də daim düşündürmüş, millətin, xalqın,
vətənin dərdlərinin ifadəçisi olmuş, bu dərdlərə
necə çarə qılmağın yollarını axtarmışdır. Mirzə
Əli Möcüz mühitinin xalq həyatındakı faciəsi,
aclığı, səfaləti və ehtiyacı heç bir vətən başçısını
düşündürmür. Zəhmətkeş kəndlilərlə mülkə-
darlar arasındakı gərgin ictimai münasibətlər,
ölkədə hökm sürən gerilik, cəhalət və dini fa-
natizm, qadın hüquqsuzluğu, nəhayət, bütün
bunların nəticəsi olaraq xalqın məhrumiyyətlər
içində yaşaması, həmçinin, cəmiyyətdə gün-
dən-günə artan və inkişaf edən baxış sistemi
Mirzə Əli Möcüz satirasının da əsas mövzusu
olmuşdur.

Mollanəsrəddinçi Mirzə Əli Möcüz də cə-
miyyətdəki rəzalətlərin baş verməsində mü-
qəssir olan “pullu ağaları” ifşa edir. İyirmi iki
bənddən ibarət olan “Mən neyləyim?” satira-
sında əsas tənqid hədəfi istismarçı zəlilərin
vəhşilik dərəcəsinə çatan xudpəsənliyidir.

Xalq acından murdar olsa qəlbi-murdarım kimi,
Vermərəm bir ponza buğda, bir çörək, mən 

ney ləyim?
Kuzə öz malım, su da doldurmuşam əlbəstəyə,
Vermərəm bir damçı, vallahi, gəbərsə, xəstəyə.
Mənzilim isti, şamım qabil, naharım tərçilov,
Binəva yandırmağa tapmır çiraq, mən 

neyləyim? [1, s.101,103].
Realist bir qələmlə yazdığı onlarla əsərində

şair vətənin “can üstə” olduğundan, “vətən
uşaqları”nın acınacaqlı halından “şamsız ya-
tanlar”dan, “ac külfətlərdən” danışır. Xalq hə-
yatının real mənzərələrini çəkən Möcüz ümu-
miləşdirmə yolu ilə göstərir ki, “vətəndə doğ-
ruluq yoxdur”, “vətən qəfəs kimidir”, “əhli-
vətən qan qusur”. Möcüzə görə, onun təsvir
etdiyi həyat vaizin təsvir etdiyi “cəhənnəm”dən
qat-qat dəhşətlidir. Burada yaşamaq olduqca
çətindir (“Dedilər”, “Şəbüstərdə” və s.). “De-
dilər” şeirində oxuyuruq:

...Düşdü dalımca beş-on danə dilənçi hər gün,
“Ver görax, həmşəri, həqqin füqəranın”

dedilər.
Dedim: “Ey vay, nə çoxdur füqərası bu yerin!”
“Var Şəbüstərdə fabrikası gədanın” dedilər.
“Maluvun beşdə birin ver seyidə, müftəxora,
Ucların kəsmə bığın, çəkmə dabanın”

dedilər [1, s.76-77].
Cəmiyyəti bürümüş iqtisadi bərabərsizliyi

pedaqoji boyalar halında göstərmək Möcüzün
tez-tez müraciət etdiyi “həyati misallar, təbii
müqayisə və məcazlarla dolu” [3, s.222] təsvir
üslubudur. Burada şairin özünün də yoxsullar
zümrəsinə mənsub olması mühüm rol oyna-
mışdır. “Xudaya!”, “Üçün”, “İlahi!” kimi şe-
irlərində o, yaşadığı cəmiyyətdə nəinki tor-
paqların və imarətlərin, hətta maddi nemətlərin,
yeməklərin də ağlasığmaz bir özbaşınalıqla
bölüşdürüldüyünü göstərir. Dünya dadlı ne-
mətlərlə doludur; amma “yoxsul kişilər”,
“övlad sahibləri”, “rəncbərlər” bu nemətlərə
həsrətdirlər. “İlahi!” şeirində yazır:

Qarpız çıxıb, – deyirlər; dövlətlilər yeyirlər,
Mən etmədim və etməm hərgiz nobar, ilahi!
Varlı yeyər kəbabi, yoxsul çəkər əzabi,
...Əmma ona verirsən beş yüz davar, ilahi! 

[1, s.197].
Göründüyü kimi, Mirzə Əli Möcüz yara-

dıcılığında fəhlə və kəndlilərin ağır maddi şə-
raitini, onların quru çörəyə belə möhtac olmasını
göstərən materiallar çoxdur. Təbii ki, bütün
bu acı həqiqətlər oxucuda “mənəvi keyfiy-
yətlərin inkişaf etməsinə, onların bir şəxsiyyət
kimi formalaşmalarına müsbət təsir göstərir”
[4, s.89].

Mirzə Əli Möcüz yaradıcılığı ilə bağlı
qısaca da olsa fikir və görüşlərimizi yekun-
laşdırarkən belə nəticəyə gəlirik:

– Mirzə Əli Möcüz Şimali və Cənubi Azər-
baycanda maarifçi hərəkatın xarakterik xüsu-
siyyətlərinə aydınlıq gətirmişdir;

– Mirzə Əli Möcüz ideya-siyasi mədəniy-
yətin mahiyyətini, rolunu və mövqeyini aydın
şəkildə üzə çıxarmışdır;

– Mirzə Əli Möcüz Güney və Qüzey Azər-
baycanda milli ideologiyanın inkişafında
“Molla Nəsrəddin” jurnalının oynadığı rolu
ümumiləşdirmişdir;

– Mirzə Əli Möcüz mənəvi-əxlaqi kamilliyə,
insani davranışa və əxlaqi keyfiyyətlərin təbliğinə
çağırışı tutarlı dəlillərlə əsaslandırmışdır;

– Mirzə Əli Möcüz “Molla Nəsrəddin”
jurnalında gənc nəsli vətənə və xalqa məhəbbət
ruhunda böyütmək, onlara mədəni vərdişlər,
müsbət əxlaqi normalar aşılamaq yollarının
üsul, vasitə və tərzlərini üzə çıxarmışdır.
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– Mirzə Əli Möcüz yaradıcılığı boyu oxucu
kütləsinin ümumi inkişafına, hər bir oxucunun
bilikli, siyasi-mənəvi cəhətdən zəngin olma-
larına və beləliklə, dünyagörüşünün forma-
laşmasına təsir göstərən çox mühüm amil
kimi müəyyənləşdirmişdir;

– Mirzə Əli Möcüz tərbiyənin, maarifçiliyin
məqsədi insanlığa baş ucalığı gətirə biləcək
şəxsiyyət yetişdirilməsini təmin etməkdən iba-
rətdir – qənaətinə gəlmişdir.
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Annotasiya. Məqalə ali pedaqoji təhsil müəssisələrində şəxsiy-
yətyönümlü təhsilin yeni məzmununun yaradılması yollarından
bəhs edir. Məqalədə problemin mahiyyəti, məzmunu aydınlaşdırılır,
əsas məqsədi açıqlanır. Məqalədə həmçinin ali pedaqoji təhsil
verən müəssisələrdə şəxsiyyətyönümlü təhsilin yeni məzmununun
yaradılması ilə bağlı bir sıra nəzəri müddəalar irəli sürülür. İrəli
sürülən nəzəri müddəalar isə praktik nümunələr əsasında şərh
olunur. Məqalədə belə bir fikir əsaslandırılır ki, pedaqoji təmayüllü
ali təhsil müəssisələrində şəxsiyyətyönümlü təhsilin yeni məzmu-
nunun məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil olaraq yaradılması tələbələrə
biliklərin verilməsi və bacarıqların aşılanması işində mühüm rol
oynayır. Belə olan təqdirdə tələbələrin şəxsiyyətyönümlü inkişafının
təmin olunması problemi öz həllini tapmış olur. 

Methods of creating new content of personality-
oriented education in higher pedagogical educational
institutions

Abstract. The article talks about the ways of creating new content
of personality-oriented education in higher pedagogical educational
institutions. The essence and content of the problem is clarified in
the article, and its main purpose is explained. The article also puts
forward a number of theoretical propositions related to the creation
of new content of personality-oriented education in higher educational
institutions. The proposed theoretical propositions are interpreted
on the basis of practical examples. The article substantiates the idea
that purposeful, planned, organized creation of new content of per-
sonality-oriented education in pedagogically oriented higher education
institutions plays an important role in imparting knowledge and in-
culcating skills to students. In such a case, the problem of ensuring
the personality-oriented development of students is solved.

Методы создания нового содержания личностно-
ориентированного образования в высших педаго-
гических учебных заведениях

Aннотация. В статье рассматриваются пути создания нового
содержания личностно-ориентированного образования в
высших педагогических учебных заведениях. В статье разъ-
ясняется суть проблемы, ее содержание, раскрывается ее ос-
новная цель. В статье также выдвигается ряд теоретических
положений, касающихся создания нового содержания лич-
ностно-ориентированного образования в учреждениях высшего
педагогического образования. Выдвинутые теоретические по-
ложения интерпретируются на основе практических примеров.
В статье обосновывается такое мнение, что целенаправленное,
планомерное, организованное создание нового содержания
личностно-ориентированного образования в высших учебных
заведениях с педагогической направленностью играет важную
роль в деле передачи знаний и привития умений и навыков
студентам. В таком случае проблема обеспечения личностно-
ориентированного развития студентов находит свое решение.
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Azərbaycanda təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasının əsas istiqamətlərindən birincisi
“Şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmununun ya-
radılması” ilə bağlıdır. Hansı ki, bu direktiv
sənəddə ali məktəblərdə də çalışan fənn müəl-
limləri qarşısında təxirəsalınmaz vəzifələr qo-
yulur. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli
üçün ali məktəblərdə şəxsiyyətyönümlü təhsilin
yeni məzmununun yaradılması mühüm aktu-
allıq kəsb edir. Belə aktuallıq kəsb edən prob-
lemin müvəffəqiyyətli həlli üçün müasir təlim
metodlarından istifadə edilməsi zəruri sayılır.
Ona görə ki, yeni təlim metodlarından məq-
sədyönlü, planlı və mütəşəkkil olaraq istifadə
etməklə tələbələrə ən zəngin bilikləri verməklə
onlarda həmin biliklər üzrə bir sıra zəruri ba-
carıqların aşılanmasına nail olmaq mümkündür. 

Bu metodların içərisində ali təhsil müəs-
sislərində şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu
ilə bağlı təşkil olunan mühazirələr zamanı il-
lustrasiya metodundan, evristik və tədqiqatçılıq
metodlarından istifadə edilməsi mühüm əhə-
miyyət kəsb edir. Çünki illustrasiya metodunun
tətbiqi zamanı yeri gəldikcə ekran vasitələrindən
istifadə etmək lazım gəlir. Bu zaman şəxsiy-
yətyönümlü təhsilin yeni məzmunu ilə bağlı
mühazirələrdə yeri gəldikcə bir sıra illustrativ
materialların nümayiş etdirilməsinə ehtiyac
duyulur. Bu xüsusda danışan professor F.Rüs-
təmov yazır ki, tələbələr mühazirədə yeni in-
formasiyalar alır, dərsliklərdən, dərs vəsaitlə-
rindən, metodik ədəbiyyatdan istifadə etməklə
qazandıqları bilikləri zənginləşdirir və möh-
kəmləndirirlər. Mühazirədə, yeri gəldikdə,
ekran vasitələrindən istifadə etməklə biliklər
əyaniləşdirilir. «Hazır» şəkildə təqdim olunmuş
biliklər, faktlar, mülahizələr, nəticələr tələbələr
tərəfindən qavranılır və dərk edilir. Bu halda
tələbələrin ancaq reproduktiv (bərpaedici) tə-
fəkkürü inkişaf edir. 

Ali məktəbdə izahlı-illüstrativ metod geniş
informasiya vermək baxımından ən çox tətbiq
olunan metoddur. Müəllim yeni tədris mate-
riallarının şərhini verir. Tələbənin vəzifəsi isə
şifahi şəkildə təqdim olunan məlumatları din-
ləmək, qeydlər aparmaq və onları anlamaqdır.
Tələbə keçmiş biliklərinə istinad etməklə mü-
qayisələr edir, ümumiləşdirmələr aparır, nəti-
cələr çıxarır və onları əsaslandırır. Bütün bu

fəaliyyət növləri reproduktiv-xarakter daşıyır.
Çünki bu proseslər müəllimin təqdim etdiyi
məlumatların, biliklərin məzmunu ilə müəy-
yənləşir. 

Müəllimdən materialın dəqiq və ardıcıl
əlaqəli surətdə şərhi və onun tələbə üçün
zəruri olan bütün komponentlərinin qeyd edil-
məsi tələb olunur. Bir sözlə, tələbə xüsusi səy
və fikri gərginlik sərf etmədən, əziyyət çək-
mədən «hazır» biliklər alır [5, s.202-203].

Şəxsiyyətyönümlü təhsilin məzmunu üzrə
bilik və bacarıqlar aşılayan mövzular müha-
zirələrdə tarixi şəxsiyyətlərin nümunəsində
şagird şəxsiyyətinin, yaxud tələbə şəxsiyyətinin
formalaşdırılması ilə bağlı nümunələrə müraciət
edilərkən həmin nümunələrə dair illustrativ
materiallardan istifadə etmək çox faydalıdır. 

Məsələn, Türk dünyasının görkəmli şəx-
siyyəti Atatürkün həyat-yaradıcılığı ilə bağlı
məlumat verərkən onun həyat-yaradıcılığına
və siyasi fəaliyyətinə dair illustrasiyalar nümayiş
etdirilməlidir. Bu zaman onun həyatı, yaradı-
cılığı və siyasi fəaliyyəti ilə bağlı verilən mə-
lumatların Böyük Öndər Heydər Əliyevin
həyatı yaradıcılığı və siyasi fəaliyyəti ilə əla-
qələndirilməsi öyrənənlərin şəxsiyyətyönüm-
lülük səviyyəsinin formalaşmasını təmin etmiş
olur. Mühazirə zamanı aparılan müqayisələrdə
“Mustafa Kamal Əlirza oğlu orta boylu, şux
qamətli, ala gözlü hərbiçi olmuşdur. Hərbi
fəaliyyətində qazandığı uğurlar onu general
rütbəsinə və dövlət rəhbəri səviyyəsinə yük-
səltmişdir. Mustafa kamal Əlirza oğlu ölkəni
parçalanma təhlükəsindən xilas edərək 1923-
cü ildə Müstəqil Respublika yaratmışdır.
Heydər Əlirza oğlu Mustafa Kamalın Res-
publika qurduğu 1923-cu ildə dünyaya gəlmiş,
orta və ali təhsilini əla səviyyədə başa vur-
muşdur. Orta boylu, şux qamətli, ala gözlü
gənc olaraq hərbiçi kimi şöhrət qazanmışdır.
Hərbi fəaliyyətində qazandığı uğurlarına görə
general rütbəsinə ucalan Heydər Əlirza oğlu
ölkə rəhbəri kimi tarixə düşmüşdür. 1993-cü
ildə yenidən hakimiyyətə gələn Heydər Əlirza
oğlu ölkəni parçalanmaq təhlükəsindən qur-
tarmış və möhtəşəm Müstəqil Respublika ya-
ratmışdır” kimi müqayisəli fikirləri öyrənənlərin
diqqətinə çatdırmaq onların şəxsiyyətyönümlülk
səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsir etmiş olar. 
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Ali pedaqoji təhsil müəssislərində şəxsiy-
yətyönümlü təhsilin yeni məzmun üzrə mü-
hazirələr oxuyarkən tədqiqatçılıq metodu ilə
bağlı məlumatların verilməsi haqqında danışılan
problemin həllinə köməklik göstərmiş olur.
Çünki mühazirə müəllimi söylədiyi elmi fakt-
ların, tədqiqat məhsulları olduğunu qeyd et-
məklə öyrənənlərin şəxsiyyətyönümlü təhsilin
məzmunu üzrə bilik, bacarıqların sistem halında
mənimsəmələrini tövsiyə edir. Onun tövsiyələri
isə öyrənənləri tədqiqatçılığa alışdırır. Bu
zaman mühazirə müəlliminin tədqiqatçılıq
metodu ilə bağlı lakonik açıqlamalar verməsi
məsləhətdir. Mühazirə zamanı müəllimin “təd-
qiqatçılığa gedən yolu” müşahidələrdən baş-
layır. Əgər biz Şah İsmayıl Xətainin poeziyası
ilə bağlı tədqiqatlar  aparmaq istəyiriksə onun
bütün bədii yaradıcılıq məktəbini müşahidə
etməli və bizə lazım olan faktları qeyd etmə-
liyik. Yəni Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılığında
tərbiyəvi fikirlər yetişən nəslin bir şəxsiyyət
kimi formalaşmasına necə təsir göstərməsi
faktlarını təhlil etməli və yetişən nəslin tərbi-
yəsində onların rolunu pedaqoji cəhətdən əsas-
landırmalıyıq. Onun yaradıcılığındakı poe-
malarda, lirik şeirlərdə, tərkibəndlərdə, tərci-
bəndlərdə, rübai və bayatılarda bunları aydın
görmək olar. Onun bir bayatısında deyilir ki:

Xətai işin düşər,
Gəlib-gedişin düşər,
Çeynəmə çiy loxmanı,
Yerinə dişin düşər
Bu gün yetişən nəslin nümayəndələrinə

belə öyüdlərin verilməsi çox vacibdir. Çünki
müasir dövrdə fikirləşmədən addım atan,
siqaret çəkməklə arqanizmini zəhərləyən, nar-
kotik maddələri qəbul etməyə qurşanan, oğurluq
edən və digər cinayətlər törədən gəncləri düz
yola qaytarmaq üçün belə öyüd və nəsihətlərdən
istifadə etmək çox faydalıdır” kimi mülahizələr
söyləmək, mühakimələr yürütmək mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Çünki tarixi şəxsiyyətlərin
öyüdlərindən istifadə etməklə bəzi gəncləri
əyri yoldan çəkindirib, düz yola qaytarmaq,
¬onları tarixi şəxsiyyətlər nümunəsi ilə tərbiyə
etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu işdə
tələbələri tədqiqatçılığa cəlb edərəık belə tarixi
faktları öyrənməyə sövq eləmək, tarixi şəx-
siyyətlərin öyüdlərindən bəhrələmnməyə is-

tiqamətləndirmək məhz onların şəxsiyyətyö-
nümlülük səviyyəsinin yüksəldilməsi kimi
başa düşülməlidir. 

Seminar məşğələlərində şəxsiyyətin for-
malaşdırılması mövzularının təhlili zamanı
Dədə Qorqud dastanlarındakı şəxsiyyətyönümlü
inkişaf məsələlərinin də müzakirəsinə yer
ayırmaq faydalıdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, şəxsiyyətin for-
malaşdırılması probleminin həllində “Kitabi-
Dədə Qorqud”dakı mənəvi keyfiyyətlərin, tər-
biyəvi cəhətlərin, ilk növbədə namus, qeyrət,
vicdan, sədaqət, etibar, mərdlik və s kimi
əxlaqi kateqoriyaların pedaqoji baxımdan təd-
qiqi və gələcək nəsillərin bu nümunələr əsasında
tərbiyəsinə daim xüsusi diqqət yetirilməsi va-
cibdir. Burada belə bir cəhəti də nəzərə  almaq
lazımdır ki, insan tərbiyəsində irsiyyətlə bərabər
mühit amili başlıca rol oynayır. Dastanda cə-
rəyan edən hadisələrin, tərbiyəvi təsirlərin
mahiyyətində həm də bu məsələlər dayanır.
Böyüyən nəsillərin, o cümlədən, yeniyetmələrin
ailə tərbiyəsi, onları əhatə edən mühitin təsiri
ilə şəxsiyyət kimi yetişmələri, yaşadıqları cə-
miyyətin layiqli üzvü olamaları dastanda tə-
cəssümünü tapır.  

Dastanda böyüklərə, valideynlərə hörmət,
doğma yurda, vətənə, torpağa məhəbbət tər-
biyəsi tam dolğunluğu ilə, aydın şəkildə tər-
biyəvi hisslərin yeni nəsillərə  ötürülməsi va-
cibdir [2, s.60]. Bu baxımdan Dədə-Qorqud
dastanları ilə bağlı aparılan işlərin məzmununa
tələbələrin tədqiqat aparmalarını da daxil
etmək faydalı sayılır. Mühazirə və seminarlarda
“Kitabi-Dədə” Qorqudla bağlı deyilənləri əhatə
etməklə tələbələrə “Dədə Qorqud” dastanlarında
yetişən nəslin şəxsiyyətyönümlü inkiafına təsir
edən əsas amillər”lə bağlı məlumatların ve-
rilməsi faydalıdır. Belə məlumatlar içərisində
Qorqud atanın bir cümləsi yetişən nəslin
Vətənə torpağına olan məhəbbətini artırmış
olur. O deyir ki, torpağı bəsləmədin, əkib be-
cərmədin onu qorumağa dəyməz. Qorumadın
onu bəsləməyə, əkib becərməyə dəyməz. Fik-
rimizcə belə öyüdlər, nəsihətlər yetişən nəslin
nümayəndələri üçün də tərbiyə örnəkləri kimi
qəbul edilə bilər. 

Deməli tələbələr Dədə Qorqud dastanları
ilə bağlı tədqiqat materiallarına istinad etməklə
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şəxsiyyətyönümlü inkişafın məntiqi mahiyyətilə
bağlı fikirlər söyləyə bilirlər. Bu kontekstdə
tələbə A-nın qeydlərinə diqqət edək:

Dastanda yeni nəslin vətənpərvərlik, qəh-
rəmanlıq, mübarizlik, sədaqət ruhunda tərbi-
yələndirilməsi üçün geniş imkanlar vardır.
Lakin bununla bərabər, dastan real həyatın
təsvirini əks etdirdiyi üçün burada bəzən ağ-
saqqala, böyüyə qarşı çıxanlara da rast gəlinir.
Onlar isə səhvlərini sonradan dərk edib ba-
ğışlanmalarını istəyirlər. El ağsaqqalı Dədə
Qorqudun ağıllı, tədbirli sınaqları ilə el-obanı
saymayan, böyüklərin üzünə ağ olan Dəli
Qacar, səhvini dərk edir, yoluna qayıdır. Yaxud
Allahına asi çıxan, öz yaxınlarını ələ salan
Dəli Domrul Tanrının gücü ilə düzgün yola
qayıdır, səhvlərini başa düşür, anlayır, tövbə
edir və nəhayət cəmiyyətə qoşulur. Mifik
obraz olan qaniçən Təpəgöz əvvəl el- obaya
qənim kəsilir, sonra isə qəhrəman Basatın
təsiri ilə öz hərəkətlərinin peşimançılığını
çəkir və günahlarının bağışlanmasını istəyir.
Tarixi təcrübə göstərir ki, hörmət və ehtiram
heç vaxt əvəzsiz qalmır. Eyni zamanda hör-
mətsizlik də öz acı nəticəsini nə zamansa gös-
tərir.  Ona görə də insanlığa  qarşı çıxan Tə-
pəgözün bütün yalvarışlarına baxmayaraq
Basat tərəfindən öldürülməsi heç kəsi təəc-
cübləndirmir, təbii hal kimi qavranılır. Elmi
araşdırmalardan belə qənaətə gəlinir ki, “Ki-
tabi-Dədə Qorqud”da təsvir edilən Oğuz cə-
miyyəti mifik təfəkkürdən rasional təfəkkürə
doğru inkişaf yolu keçmişdir. Burada hər işin
ağılla, düşüncə ilə görülməsinin vacibliyi
təbliğ olunur. Bu cəmiyyət birliyi, həmrəyliyi,
sabitliyi, inkişafı yüksək səviyyədə dəyərlən-
dirən, yaşadığı ərazini, torpağı, Vətəni mü-
qəddəsləşdirən cəmiyyətdir [2, s.61-62]. Mü-
hazirə və seminar məşğələlərində tələbələrin
söylədiklərinə əsaslanaraq deyə bilərik ki,
dastanda vətənpərvərlik motivləri Bayandır
xan, Qazan xan, Bamsı Beyrək və digər Oğuz
qəhrəmanlarında daha çox müşahidə olunur.
Döyüşə hazırlıq, ana vətənin müdafiəsi kimi
məsələlərə  isə boyların hər birində yer ayrılır.
Bu məsələləri təbii ki, oxumaq, öyrənmək,
tədqiq etməklə kifayətlənmək olmaz. Bu gün
həmin məsələlərə təhsil müəssisələrində, ailələrdə
xüsusi diqqət verilməsi vacibdir [2, s. 62].

Göründüyü kimi mühazirələrdə şəxsiyyət-
yönümlü təhsilin məzmunu üzrə biliklərin ve-
rilməsi, bacarıqların aşılanması işinin spesifik
xüsusiyyətlərin öyrənməklə, bu xüsusda müəy-
yən tələblərin gözlənilməsi, meyarların düzgün
müəyyənləşdirilməsi haqqında danışılan prob-
lemin müvəffəqiyyətli həllinə kömək etmiş
olur. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, pedaqoji
təmayüllü ali təhsil müəssisələrində şəxsiy-
yətyönümlü təhsilin yeni məzmununun məq-
sədyönlü, planlı, mütəşəkkil olaraq yaradılması
tələbələrə biliklərin verilməsi və bacarıqların
aşılanması işində mühüm rol oynayır. Belə
olan təqdirdə tələbələrin şəxsiyyətyönümlü
inkişafının təmin olunması problemi öz həllini
tapmış olur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ali pe-
daqoji təhsil müəssisələrində şəxsiyyətyönümlü
təhsilin yeni məzmunun yaradılması ilə bağlı
bir sıra yeni elmi ideyalar, müddəalar, təkliflər
və tövsiyələr irəli sürülür. Bunlar məqalənin
elmi yenilikləri hesab olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə
irəli sürülən yeni elmi ideyaların və nəzəri
müddəaların ali pedaqoji təhsil müəssisələrində
praktik nümunələr əsasında tətbiqi yolları da
göstərilir. Bu isə məqalənin praktik əhəmiy-
yətini artır və tətbiqi istiqamətlərini düzgün
müəyyənləşdirmiş olur. 

Nəticə etibarilə deməliyik ki, ali pedaqoji
təhsil müəssisələrində şəxsiyyətyönümlü təh-
silin yeni məzmununun yaradılması yollarının
düzgün müəyyənləşdirilməsi tələbələrin şəx-
siyyətyönümlü inkişafı ilə yanaşı onların elmi
dünyagörüşlərini və intellektual səviyyələrini
yüksəltmiş olur. 
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Annotasiya. Məqalədə “Mənəvi tərbiyə” anlayışının məzmunu və mahiyyəti
araşdırılır, ənənəvi və müasir tədqiqatlarda problemlə bağlı aparılan elmi
tədqiqat işləri tədqiq olunur. Qeyd olunur ki, mənəvi tərbiyənin ideya qaynaqları,
dövlətçilik ideologiyasına, milli müstəqillik prinsiplərinə uyğunlaşdırılması
məsələləri ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin nəzəri fikirlərində müəyyənləş-
dirilmişdir. Azərbaycanın görkəmli dövlət və elm xadimləri, pedaqoqlar bu
anlayışın mahiyyəti və məzmunu haqqında öz fikir və mülahizələrini bildirmişlər.
Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi problemi Azərbaycan pedaqoqlarını daim dü-
şündürmüş, onlarca dissertasiya və monoqrafiyalar yazılmışdır. Qeyd olunmalıdır
ki, müasir dövrdə Azərbaycan məktəbinin və təhsilinin vəzifələri bir sıra rəsmi
sənədlərdə məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi üzrə sistemli, məqsədyönlü, fasiləsiz
iş aparılması, gənclərin və məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlərə yiyələnməsi,
mənəvi zənginlik aləminə qovuşmaları ön plana çəkilir. Aparılan pedaqoji təd-
qiqatlardan aydın olur ki, gənclərin və məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi işinin
düzgün təşkili məktəblilərdə dövlətə, Vətənə və xalqa olan ümumbəşəri hisslərin
gücləndirilməsində ən güclü stimuldur.

The essence and content of the “Spiritual upb-
ringing” notion  traditional and modern app-
roaches
Abstract. The content and essence of the concept of "Moral education" are
examined in the article, and the scientific research works related to the problem
in traditional and modern studies are studied. It is noted that the ideological
sources of moral education, the issues of adaptation to the ideology of statehood
and the principles of national independence are defined in the theoretical ideas
of our national leader Heydar Aliyev. Prominent state and scientific figures of
Azerbaijan, educators have expressed their opinions and opinions about the
essence and content of this concept. The problem of moral education of scho-
olchildren has always made Azerbaijani pedagogues think, dozens of dissertations
and monographs have been written. It should be noted that in the modern era,
the duties of the Azerbaijani school and education in a number of official
documents are focused on systematic, purposeful, continuous work on the
moral education of schoolchildren, the acquisition of national and moral values
by young people and schoolchildren, and their joining the world of spiritual
wealth. It is clear from the conducted pedagogical studies that the correct orga-
nization of the work of moral education of young people and schoolchildren is
the most powerful stimulus in strengthening universal feelings towards the
state, Motherland and people in schoolchildren.

Сущность и содержание понятия «нравственное
воспитание»: традиционные и современные под-
ходы

Aннотация. В статье исследуется содержание и сущность понятия «нрав-
ственное воспитание», исследуется научно-исследовательская работа по
проблеме в традиционных и современных исследованиях. Отмечается,
что идейные источники духовного воспитания, вопросы приведения в со-
ответствие с идеологией государственности, принципами национальной
независимости определены в теоретических взглядах общенационального
лидера Гейдара Алиева. Видные государственные и научные деятели
Азербайджана, педагоги высказали свое мнение о сущности и содержании
этого понятия. Проблема нравственного воспитания школьников постоянно
волновала азербайджанских педагогов, были написаны десятки диссертаций
и монографий. Следует отметить, что в современный период задачи азер-
байджанской школы и образования нашли свое отражение в ряде офици-
альных документов, в которых на первый план ставится систематическая,
целенаправленная, непрерывная работа по духовному воспитанию школь-
ников, приобщение молодежи и школьников к национально-духовным
ценностям, приобщение к миру духовного богатства. Из проведенных пе-
дагогических исследований видно, что правильная организация работы
по духовному воспитанию молодежи и школьников является сильнейшим
стимулом в укреплении у школьников общечеловеческих чувств к госу-
дарству, Родине и народу.
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Qeyd olunur ki, mənəvi tərbiyənin ideya
qaynaqları dövlətçilik ideologiyasına, milli
müstəqillik prinsiplərinə uyğunlaşdırılması
məsələləri ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin
nəzəri fikirlərində müəyyənləşdirilmişdir. Azər-
baycanın görkəmli dövlət  və elm xadimləri,
pedaqoqlar bu anlayışın mahiyyəti və məzmunu
haqqında öz fikir və mülahizələrini bildirmişlər. 

Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi problemi
Azərbaycan pedaqoqlarını daim düşündürmüş,
onlarca dissertasiya və monoqrafiyalar yazıl-
mışdır. Qeyd olunmalıdır ki, müasir dövrdə
Azərbaycan məktəbinin və təhsilinin vəzifələri
bir sıra rəsmi sənədlərdə öz əksini tapmışdır.
“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu”,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil sahəsində
“İslahat Proqramı” və s. dövlət sənədlərində
məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi üzrə sistemli,
məqsədyönlü, fasiləsiz iş aparılması, gənclərin
və məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlərə yiyə-
lənməsi, mənəvi zənginlik aləminə qovuşmaları
ön plana çəkilir.

Aparılan pedaqoji tədqiqatlardan aydın olur
ki, gənclərin və məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi
işinin düzgün təşkili məktəblilərdə dövlətə,
Vətənə və xalqa olan ümumbəşəri hisslərin
gücləndirilməsində ən güclü stimuldur.

Bu gün şəxsiyyətin inkişafının mənəvi əsas-
ları problemi ölkə pedaqogika elminin yeni
humanist ideyaları ilə bağlı bir məsələdir. Mə-
nəviyyatının təzahürü bütöv insan həyatını
əhatə etdiyindən, öz həllini istər Şərqdə, istər
Qərbdə insanın bioloji təbiətinə uyğun olaraq
müxtəlif şəkildə öyrənilmişdir. Mənəvi inkişaf
problemi tarixən insan haqqında elmi və dini
biliklər formasında yaranmışdır. Ona görə də
xalqımızın müstəqillik qazandığı hazırkı şə-
raitdə gəncliyin mənəvi keyfiyyətlər, nəcib
sifətlər ruhunda formalaşması qayğısına qalmaq
bu günün başlıca tələbidir. Bu cəhəti nəzərə
alaraq “mənəvi tərbiyə” anlayışının ifadə etdiyi
məna və məzmunun aydınlaşdırılması, pedaqoji
ədəbiyyatda bu məfhuma münasibətin öyrənilib
ümumiləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi xüsusi
zəruriyyət yaradır. 

İlk öncə qeyd edək ki, mənəvi tərbiyənin
ideya qaynaqları, dövlətçilik ideologiyasına,
milli müstəqillik prinsiplərinə uyğunlaşdırılması
məsələləri ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin

nəzəri fikirlərində müəyyənləşdirilmişdir. Pro-
fessor Misir Mərdanovun haqlı olaraq, qeyd
etdiyi kimi “Ölkəmizdə hələ də milli tərbiyənin
tam, bitkin konsepsiyası işlənməmiş, uzun
müddətli proqramı hazırlanmamışdır. Lakin
Heydər Əliyevin məruzə, nitq və çıxışlarında
irəli sürülən qiymətli fikirlər tərbiyə işinin
həm məzmunu, həm də həyata keçirilmə yol-
larını müəyyənləşdirir, müstəqil Azərbaycanın
milli tərbiyə konsepsiyasının əsas müddəallarını
və təməl prinsiplərini ortaya qoyur” [1, s.12].

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev gənclərin
mənəvi tərbiyəsi haqqında, mənəviyyat haq-
qında Azərbaycan Gənclərinin Birinci Ümum-
respublika Forumundakı nitqində belə demişdir:
“Xalqımızın tarixinin əsasını təşkil eləyən
bütün mərhələlərdə, keçmiş əsrlərdə yüksək
mənəviyyat olmuşdur. Keçmiş tariximizdən
bizə qalan simaları bu gün dünyada məşhur-
laşdıran və bizim üçün nümunə edən onların
yüksək mənəviyyatıdır, yüksək amallarıdır...
Gənclərimizin qarşısında duran əsas vəzifə-
lərdən biri mənəvi tərbiyə məsələsidir... mənəvi
tərbiyəni daim aparmaq lazımdır və gəncləri-
mizi yüksək mənəviyyat ruhunda tərbiyələn-
dirmək lazımdır. 

Ulu öndər memarı olduğu Müstəqil Azər-
baycan dövlətinin gənclərinin yüksək mənə-
viyyat ruhunda tərbiyə edilməsini bir vəzifə
kimi qarşıya qoymuş və onun əsas məzmun
istiqamətini böyük uzaqgörənliklə aydınlaş-
dırmışdır. Heydər Əliyev gənclərin və ümum-
təhsil məktəb şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsi
işində aşağıdakı üç mühüm vəzifənin həyata
keçirilməsini tövsiyə edirdi:

Xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin və ümum-
bəşəri dəyərlərin hər bir gənc, məktəbli tərə-
findən mənimsənilməsi.

Vətənə məhəbbət və səadət, özündə mil-
lətsevərlik ruhunu ehtiva etmək, milli mədə-
niyyətə və soykökünə bağlı olmaq, mənsub
olduğu xalqın şərəfini qorumaq, milli mənsu-
biyyəti ilə fəxr etmək, qürur hissi keçirmək,
doğma dilinə və dininə hörmət bəsləmək, in-
sanın insana hörmət hisslərini mənimsəmək
və dəyər vermək, başqa xalqların mənəvi də-
yərlərinə hörmət bəsləmək kimi keyfiyyətlər
Heydər Əliyev irsində mühüm yer tutur və
gənclərimizin mənəvi tərbiyəsində nəzərə alın-
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ması vacib amillərdən biridir. 
Azərbaycan gəncliyinin və yuxarı sinif şa-

girdlərinin milli ruhda tərbiyə edilməsi.
Xalqımızın bəşəriyyətə, insanlığa bəxş etdiyi

dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev gənclərin və
məktəblilərin tərbiyəsində bu cəhətə xüsusi
diqqət verirdi. O, milli ruhda tərbiyənin əsasına
gənclərin, yuxarı sinif şagirdlərinin, ümumən
məktəblilərin Vətənpərvərlik və vətənsevərlik
tərbiyəsini qoyur və bu anlayışın mahiyyətini
dahiyanə sürətdə izah edirdi; “Vətənpərvərlik
böyük məfhumdur. Bu, sadəcə, orduda xidmət
etmək deyil. Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək,
torpağa bağlı olmaq-budur Vətənpərvərlik.

Vətənpərvər gənclər yetişdirilməsi təkcə
təhsil müəssisələrinin işi ilə bitmir. İlkin olaraq,
ailədən başlayan bu tərbiyəvi iş təhsil müəs-
sisələrində davam etdirilir. Bütün cəmiyyətin,
onun hər bir üzvünün əməyindən müsbət nü-
munələrlə yetkinləşir” [1, s.14].

Yetişən nəslin tariximizi, dilimizi, mədə-
niyyətimizi və dini dəyərlərimizi yaxşı bilməsi. 

Ulu öndər müstəqil Azərbaycan dövlətinin
gənc nəslinin mənəvi tərbiyəsində bu cəhətə
də diqqət yetirməyi lazım bilir, onu mənəvi
tərbiyə işinin məzmununa daxil edirdi. Gös-
tərirdi ki, hər bir gəncin və məktəblinin azər-
baycanlı hissinin formalaşması, milli ideolo-
giyaya bağlılıq siyasətinin həyata keçirilməsi
dövlətin, cəmiyyətin, pedaqoji təsisatların baş-
lıca vəzifəsi olmalıdır. Heydər Əliyev milli
ideologiyanın daşıyıcısı kimi ümumtəhsil mək-
təblərinin rolunu yüksək qiymətləndirir, tərbiyə
və təhsilə məhz milli dövlətçilik ideologiyası
kontekstində, vahid sistem halında yanaşmağı
tövsiyə edirdi. Ulu öndər ümumtəhsil məktə-
bində təhsil və tərbiyə işini milli ideologiyaya
necə uyğunlaşdırmaq, buna nədən başlamaq
məsələlərini də müdrikcəsinə, uzaqgö-rənliklə
göstərirdi. Bu isə Azərbaycan tarixi, Azərbaycan
dili, ədəbiyyatın və digər fənlərin tədrisinin
məzmunca yeniləşdirilməsi ilə mümkündür. 

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev öyrədirdi
ki, “Milli ideologiyamızı hər yerdə tətbiq
etmək üçün məktəblərdə Azərbaycan xalqının
tarixinin tədrisinə çox ciddi fikir vermək la-
zımdır... Gənclərimiz öz tarixi keçmişini gərək
yaxşı bilsinlər. Çünki, mənəviyyatımız, gən-
clərin bugünki və gələcək mənəviyyatı bununla

bağlıdır” [1, s.17].
Qeyd edək ki, ulu öndərin irsində mənə-

viyyat tərbiyəsi ilə bağlı nəzəri fikirləri dis-
sertasiya və monoqrafik tədqiqatların mövzu-
sudur. Bu tam və sistemli nəzəriyyələrinə dair
xronologiyanı izləyərkən aydın olur ki, mənəvi
tərbiyə məsələsi Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi ilk günlərdən başlayaraq, hə-
mişə aparıcı istiqamətlərdən biri olmuşdur.
Xüsusi ilə, bilavasitə onun təşəbbüsü və rəh-
bərliyi ilə 1979-cu ildə Bakıda keçirilmiş
“Fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması:
mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual prob-
lemləri” mövzusunda Ümumittifaq miqyaslı
konfrans Heydər Əliyevin bu məsələyə nə
qədər böyük önəm verdiyini göstərir. 

Konfransda Heydər Əliyevin mənəvi tərbiyə
haqqında parlaq və dərin məzmunlu məruzə-
sində irəli sürülən fikirlər indi də öz əhəmiy-
yətini itirməmişdir. Məruzədə söylənilən töv-
siyələr mənəvi tərbiyə sahəsində tədqiqat
aparan alimlər üçün məşəl, mayak rolunu oy-
nayır. Heydər Əliyev öyrədirdi: “Mənəvi
tərbiyə prosesinin elmi təşkili, onun məqsəd
və vasitələrinin qarşılıqlı münasibəti məsələləri,
əhalinin müxtəlif sosial və yaş kateqoriyalarının
tərbiyəsi xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılması
aktual əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlaqədar
olaraq, alimlərin diqqətini bütün sosial-mənəvi
proseslərin elmi şəkildə ifadə olunması prob-
leminə cəlb etmək istərdim. Onların nəzəri
tədqiqatları və tövsiyələri ideya tərbiyəsi işini
xeyli yüksəltməkdə faydalı rol oynaya bilər”
[1, s.142].

Tədqiqat göstərir ki, mənəvi tərbiyə anla-
yışının mahiyyəti üzərində xüsusi dayanmağın
zəruriliyi bir də ondan yaranır ki, məktəb təc-
rübəsində əksər müəllimlər bu anlayışla bağlı
tam  formalaşmış fikir və mülahizələrə malik
deyillər. Bu səbəbdən də onlar tərbiyə prose-
sində müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır, praktik
fəaliyyət zamanı çoxlu səhvlərə yol verirlər.
Bütün bunları nəzərə alaraq, anlayışın ma-
hiyyəti, məzmununun hüdudlarını müəyyən-
ləşdirməyi lazım bilirik. 

“Mənəviyyat” sözü ərəb mənşəlidir. Mötəbər
mənbə kimi “Azərbaycan dilinin izahlı
lüğəti”ndə: “Mənəviyyat-insanın mənəvi key-
fiyyətləri, normaları, yüksək əxlaq, yüksək

Rövşən Vəliyev

“Mənəvi tərbiyə” anlayışının mahiyyəti və 
məzmunu: ənənəvi və müasir yanaşmalar
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mənəviyyat; -mənəvi insanın daxili, ruhi aləmi
ilə bağlı olan, mənəviyyatla əlaqədar, batini,
qeyri-cismani, qeyri-maddi” [2, s.294] kimi
qeyd olunur.

Araşdırmalar zamanı çoxsaylı ədəbiyyatla
tanışlıqdan aydın olur ki, mənəvi tərbiyə an-
layışına münasibət müxtəlifdir. Daha doğrusu,
araşdırdığımız tədqiqatlarda mənəvi tərbiyə
anlayışı, onun mahiyyəti və məzmunu, ün-
sürləri, aşılanma yolları haqqında ziddiyyətli,
bəzən isə kəskin fikir ayrılıqlarına rast gəlirik.
Anlayışın digər anlayışlarla, konkret olaraq
“əxlaq tərbiyəsi” məfhumunun ifadə etdiyi
mahiyyət-məzmunla çox vaxt eyniləşdirilməsi,
bəzən onların fərqli anlayışlar olması, bəzən
isə mənəvi tərbiyənin daha geniş məna daşıması
və s. kimi müxtəlif-fikirlilik arzuolunmaz hal-
ların yaranmasına səbəb olur. 

Beləliklə, pedaqoji ədəbiyyatda bu anlayışın
hələlik kifayət qədər işıqlandırılmaması, bu
istiqamətdə aparılan tədqiqatların nəticələrinin
görünməməsi, daha doğrusu qənaətləndirici,
kifayətləndirici olmamasına rəğmən “mənəvi
tərbiyə” anlayışının mahiyyətinə yenidən diq-
qətli baxışın zəruri olduğunu bir daha ortaya
qoyur. 

Müşahidə və təhlillərimiz göstərir ki, “mə-
nəvi tərbiyə” anlayışının təbiəti məhz ilk növ-
bədə “əxlaq tərbiyəsi”nin mahiyyəti və məz-
munu, komponentləri və aşılanma yollarına
nəzər salmağı tələb edir. Çünki tədqiqatçı
Z.Müslümovun dediyi kimi, bu anlayışın mə-
nəvi tərbiyə ilə eyniyyət təşkil etdiyini onlara
ayrı-ayrılıqda verilən təriflərdən də görmək
mümkündür. Digər tərəfdən, əksər müəlliflər
yoldaşlıq və dostluq, böyüyə hörmət, sadəlik
və təvazökarlıq, düzlük və doğruluq tərbiyəsini
həm mənəvi tərbiyənin, həm də əxlaq tərbi-
yəsinin qolları hesab edirlər [3, s.12]. Bu hal
həmin anlayışların prinsip və metodlarına da
aiddir.

Rusca “нравственность” - əxlaq, əxlaq
qaydaları, “нравственный” – (əxlaqi, əxlaqlı,
mənəvi) mənasını verən əxlaq ictimai şüurun
xüsusi formalarından biri kimi insanların cə-
miyyətdəki davranışını nizama salmaq tələ-
batından irəli gəlmişdir. Əxlaq tərbiyəsi isə
“müəllimin rəhbərliyi altında şagirdin xeyir
və şər, yaxşı və pis, ədalətli və ədalətsiz işlərə,

hərəkətlərə münasibətlərinin formalaşdırılması
və bu münasibətlərə uyğun adətlərin yaradılması
prosesidir” [4, s.262].   

Əxlaq tərbiyəsi tərbiyənin digər tərkib his-
sələri (əmək, fiziki, estetik və s.) ilə də bağlıdır. 

Pedaqoji ədəbiyyatda yüksək əxlaqi key-
fiyyətlər kimi, Vətəni sevmək, layiqli vətəndaş
olmaq, xalqına və onun ruhuna, psixologiyasına
bağlılıq, insanpərvərlik, dostluq, yoldaşlıq,
düzlük, doğruçuluq, sadəlik, təvazökarlıq,
əməyə düzgün münasibət, əməksevərlik, yaş-
lılara, valideynlərə və müəllimlərə hörmət və
s. xüsusi qeyd edilir və məktəblilərin bu
müsbət keyfiyyətlər üzrə formalaşdırılmasını
məqbul, məqsədəuyğun sayırlar. Bir cəhət də
qeyd olunmalıdır ki, əxlaqi keyfiyyətlər polyar
(bir-birinə zidd, əks) keyfiyyətlər kimi dərk
edilməli və mənimsənilməlidir ki, şagird fəa-
liyyəti də ona müvafiq qurulsun. Əks halda
məktəbli “xeyir və şər”, “yaxşı və pis” anla-
yışlarının mahiyyətində çoxlu səhvlərə yol
verə bilər. Məsələn, sevgi və nifrət hisslərini
götürək. Nifrət etməyi bacarmayan şəxs sev-
məyi də bacara bilməz. Biz müəllimlər əgər
şagirdlərə Vətəni sevməyi aşılamaq istəyiriksə,
onlarda düşmənə nifrət hisslərinə yiyələnməyə
də eyni səviyyədə nail olmalıyıq. Biz müəllimlər
əgər doğruçuluğun insan həyatı üçün nə qədər
əhəmiyyətli olduğunu dərk etmək istəyiriksə,
yalanın zərərini də şagirdlərə başa salmaq la-
zımdır və s. 

Əxlaq tərbiyəsi ilə mənəvi tərbiyə anlayış-
larının mahiyyət və məzmunundakı oxşarlıq,
fərqli xüsusiyyət və keyfiyyətlərin müəyyən-
ləşdirilməsi üçün bu anlayışların ifadə etdiyi
məfhumların hərfi mənasına da diqqət yetirmək
lazımdır. Çünki bu, “mənəvi tərbiyə” anlayışının
mahiyyəti, ünsürləri ilə bağlı fikirlərdə mü-
bahisə doğuran cəhətlər, dəqiqləşdirilməyən
məqamların açılması üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Pedaqoji ədəbiyyatda “mənəvi tərbiyə”,
“mənəviyyat”, “mənəvi mədəniyyət”, “mənəvi
sima”, “mənəvi sərvətlər”, “mənəvi şüur”,
“mənəvi adətlər”, “mənəvi hisslər”, “mənəvi
motivlər”, “mənəvi əqidə”, “mənəvi gözəllik”
və s. kimi məfhumlar işlədilir. Bu məfhumun
hərfi mənası ingilis dilində moral-mənəvi, rus
dilində isə “Mopaлъ”- 1) əxlaq, tərbiyə, əxlaq
qaydası; 2) mənəviyyat; 3) əxlaqi nəticə, ibrət
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dərsi; 4) öyüd, nəsihət kimi göstərilir [5, s.99].  
Göründüyü kimi, Azərbaycan pedaqogi-

kasında olduğu kimi, rus dilli pedaqogikada
da anlayışın ifadə etdiyi məna və məzmun bir
deyil, bir neçə söz (söz birləşməsi) ilə göstərilir.
Halbuki, termin aid olduğu sahədə bir mənada
işlənməlidir. Anlayışların tərcüməsi ilə bağlı
lüğətlərdə göstərilən izahlar bu dediklərimizin
sübutu üçün kifayət edir. 

Digər tərəfdən, tədqiqatçı Z.Müslümovun
qeyd etdiyi kimi istər “мopaлъ” və istərsə də
“нравственность” həm əxlaq, həm də mənə-
viyyat kimi tərcümə edilmişdir. Əgər vaxtı
ilə dəbdə olan “Моралный кодекс строителя
коммунизма”-“Kommunizm qurucusunun əx-
laq kodeksi” kimi tərcümə edilirdisə, “нрав-
ственное воспитание” uzun müddət “əxlaq
tərbiyəsi” şəklində tərcümə olunduğu hallar
da az deyildir. Məsələn, 1979-cu ildə keçmiş
SSRİ üzrə “Fəal həyat mövqeyinin formalaş-
dırılması: mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və
aktual problemləri” (Əsas məruzəni Sov.İKP
MK Siyasi bürosunun üzvü, Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi kimi ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev etmişdir) mövzusunda Bakı
şəhərində keçirilmiş Ümumittifaq elmi-praktik
konfransının adı rus dilində “Формирование
активной жизненной позиции опыт и ак-
туальные проблемы нравственного воспи-
тания” kimi verilmişdir [3, s.11].  

Belə bir vəziyyət pedaqoji ədəbiyyatlarda,
pedaqogikadan dərslik və dərs vəsaitlərində
də müşahidə olunur. Məsələn, professor N.Ka-
zımovun haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi “Ədə-
biyyatda “ideya-siyasi tərbiyə” və “ideya-mə-
nəvi tərbiyə” ifadələri daha geniş yayılmışdır.
Fikrimizcə, birinci ifadə daha dəqiqdir. 

“İdeya” və “mənəviyyat” anlayışı isə ma-
hiyyətcə eyniyyət təşkil edir; ideya eyni za-
manda mənəvidir, maddi deyil” [6, s.224].  

Professorun haqqında bəhs etdiyi “Peda-
qogika” adlı dərs vəsaitində [7] “eyni hüquqlu
məsələlərin bir qismi ideya-mənəvi tərbiyənin
sisteminə, digər qismi ideya-mənəvi tərbiyənin
məzmununa aid edilir” [6, s.225]. Vəsaitdə
bu anlayışların şərtlərinə diqqət yetirək: 

“İdeya-mənəvi tərbiyənin sisteminə elmi
dünyagörüşü, əqidə, əxlaqımızın mütərəqqi
ənənələrinə sədaqət, vətənpərvərlik, humanizm,

vətəndaşlıq borcunun dərki və s. keyfiyyətlərin
formalaşdırlması daxilidir”; “İdeya-mənəvi
tərbiyənin məzmununa dövlətin siyasətini başa
düşmək, elmi dünyagörüşü və ideya-siyasi
əqidəni formalaşdırmaq, vətəndaşlıq şüuru və
yetkinlik, vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik,
habelə hüquq tərbiyəsi daxildir” [7, s.218].  

Tədqiqat göstərir ki, məktəblilərin mənəvi
tərbiyəsi pedaqoqların və psixoloqların həmişə
diqqət mərkəzində olmuşdur. Psixoloqların
qənaəti beədir ki, mənəvi olan daha çox şəx-
siyyətin mənəvi komponentlərinə yaxındır.
Onlar bunu mənəviliyi əxlaqilikdən fərqləndirən
başlıca xüsusiyyət kimi qiymətləndirirlər.
K.K.Platonov göstərir ki, əxlaqilik obyektiv
(sosial normalar, ideyalar), mənəvilik isə sub-
yektivdir (fərdi xassələr). O bu hər iki anlayışın
münasibətini “ε_1≠ε_2” formulu ilə ifadə edir.
burada ε_1 əxlaq, yəni etik əks etdirən, ε_2
mənəviyyat, yəni etik əks olunandır. Formulun
elmi şərhi belədir: “mənəviyyat və əxlaq eyni
deyildir” [8, 6].  

Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində mə-
nəvi tərbiyə problemi diqqət çəkəndir, xüsusi
sistem təşkil edir və başlanğıcı çox-çox qə-
dimlərdən alır. Dünya sivilizasiyasının ən
qədim abidələrindən biri olan “Avesta”da xe-
yirxahlıq, işgüzarlıq, namuslu və ailəcanlı ol-
maq, sözlə əməlin vəhdəti, atəşpərəstliyə sa-
diqlik və s. insanın mənəvi simasının əsas
keyfiyyətləri hesab olunur və gənc nəsildə bu
cür keyfiyyətlərin formalaşdırılması başlıca
məqsəd sayılırdı. Professor Ə.Ağayevin fikrincə
atəşpərəstlərin məktəbində hətta “ayrıca mə-
nəviyyat dərsləri keçirilirdi” [9, s.157]. 

“101 hədis” və “Məhəmməd peyğəmbərin
digər Hədisləri”, “Həzrət Əlinin kəlamları”,
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin və “Nizami
Gəncəvinin nəsihətləri”, N.Tusinin “Əxlaqi-
Nasiri”, A.Bakıxanovun “Nəsihətlər”, “Rəftar
qaydaları haqqında”, M.M.Nəvvabın “Nəsi-
hətnamə”, M.T.Sidqinin “Həkimanə sözlər”
və s. kimi əsərlər insan mənəviyyatı haqqında
qiymətli düşüncələr xəzinəsidir. Böyük mü-
təfəkkir N.Tusi göstərirdi ki, mənəviyyata
malik olmaq əmək, ağıl, səy, fəaliyyət tələb
edir və bütün bunlar yüksək iradi keyfiyyətlər
tərbiyə edilməsinə bağlıdır. O, insanın “Əxlaq
elminə” yiyələnməsini zəruri şərt hesab edərək
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yazırdı: “Bu elm insani-nəfsin elə xüsusiyyətlər
qazana biləcəyindən danışır ki, onun iradəsi
ilə edilən bütün davranış və rəftar gözəl, təri-
fəlayiq olsun” [10, 42].  

N.Tusinin fikrincə, insanın yer üzünün
əşrəfi olması məhz onun mənəvi səviyyəsi və
mənəvi dərəcəsi ilə ölçülür. İnsanın mənəvi
kamilliyi, ali məqama çatması yolunu böyük
mütəfəkkir belə izah edirdi: “İnsanın mənəvi
ehtiyacları, mənəvi qüvvələri, kamalı, fəaliy-
yətinin şərafəti-fikri, əql, şüur və iradə vasitəsi
ilə təmin və idarə edilir. Insanın xoşbəxtlik və
bədbəxtlik açarı, kamillik və naqislik sükanı
onun ağıl və iradəsinin ixtiyarına verilmişdir...
[10, 63]. 

Görkəmli maarifçi, mütəfəkkir və yazıçı
A.A.Bakıxanov da ağlın və iradə tərbiyəsinin
gücünə böyük önəm verirdi. Diqqət etsək,
mənəviyyat və onun formalaşdırılması ilə
bağlı N.Tusi ilə bu böyük əxlaq nəzəriyyəçisinin
fikirləri arasında bir yaxınlıq, yaxşı mənada
varislik, faydalı elmi-nəzəri irsdən bəhrələnmə
vardır. Əgər N.Tusi “Əxlaqi-Nasiri”nin birinci
məqaləsini “Əxlaqın saflaşdırması haqqında”
adlandırırdısa, A.A.Bakıxanov özünün əsas
əxlaqi-fəlsəfi əsərini “Təhzibül-əxlaq” (Əxlaqın
təmizlənməsi, əxlaqı təmizləyib safa çıxarmaq)
adlandırmışdır. İnsanın ruhən təmizlənməsi,
mənəvi simasının saflığı məsələsi Nəsirəddin
Tusi kimi A.A.Bakıxanovu da düşündürürdü:
o yazırdı ki, “İnsanın vücudu ruh və cisim
üzərində qurulmuşdur. Bunların birindən ağıl,
o birindən nəfs doğur. Hər kəs nəfsin cürbəcür
yaramaz hərəkət və günahdan ibarət olan is-
təklərindən sakınaraq ağılla maarifin zövqündən
qida və qüvvət verərsə, özünü “biz insanı
gözəl surətdə xəlq etdik”, -dərəcəsinə çatdıraraq
allahın sifətlərini özündə əks etdirər və tü-
kənməz feyzə yetişər” [11, s.62].   

N.K.Krupskaya, A.S.Makarenko, V.A.Su-
xomlinski kimi pedaqoqlar hakim ideoloji
mövqedən olsa da, mənəvi tərbiyənin pedaqoji
əsaslarını hazırlayır, problemin həllində az
əhəmiyyəti olmayan tələbatı, motivləri sti-
mullaşdırmanı nəzərdən qaçırmırdılar. A.S.Ma-
karenko yazırdı: “Tərbiyə işinin və xüsusən
ailə kollektivi işinin ən dərin mənası insan tə-
ləbatını seçməkdən və tərbiyə etməkdən, onu
elə bir mənəvi yüksəkliyə gətirməkdən ibarətdir

ki, o insanı daha da təkmilləşmək uğrunda
mübarizəyə vadar edə bilər” [12, 2 c.39].

Məlumdur ki, insanın tələbatı, onu hərəkətə,
fəaliyyətə sövq edir. Bu cəhəti nəzərə alaraq
V.A.Suxomlinski yazırdı ki, tərbiyə -hər şeydən
əvvəl fəaliyyətdir. “Bu fəaliyyətdə şagirdin
daxili, mənəvi qüvvələri, bu və ya başqa
mənəvi prinsipin həyata keçirilməsi uğrunda
fəal mübarizə həvəsi həlledici rol oynayır”
[13, s.120]. Qeyd edək ki, müəllif şagirdin
“mübarizə həvəsini” (səyini) iradi keyfiyyətlər,
inadlı hərəkət, mütəşəkkillik və qətiyyətlilik
olmadan həyata keçirməyi təsəvvür etmirdi. 

Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsi problemi
Azərbaycan pedaqoqlarını daim düşündür-
müşdür. Görkəmli alim, akademik M.Mehdi-
zadə, professorlardan M.Muradxanov, Ə.Hə-
şimov, N.Kazımov, R.Mustafayeva, Y.Talıbov,
Ə.Ağayev, N.Muxtarova, A.Abbasov, M.Hə-
sənov, F.Sadiqov, İ.Əliyev, O.Həsənli, L.Qa-
sımova və başqaları mənəvi tərbiyənin bu və
ya digər məsələlər haqqında çoxlu sayda
əsərlər yazmış, bu sahədə toplanmış təcrübənin
elmi-nəzəri təhlilini verərək ümumiləşdirmələr
aparmış, maraqlı elmi nəticələrə gəlmişlər. 

Akademik M.Mehdizadə bir cəhəti xüsusilə
qeyd edir ki, gəncliyin mənəvi tərbiyəsi cə-
miyyət həyatının bütün dövrlərində, bütün
zümrələrin, ictimai təsisatların və dövlət insi-
tutlarının diqqət mərkəzində olmuşdur. Müəllif
haqlı olaraq göstərirdi ki, mənəvi tərbiyə mə-
sələlərinin işıqlandırılması sahəsində böyük
sərvətlər toplamışdır. Baxmayaraq ki, müəllif
problemin siyasiləşməsi, ideoloji silaha çev-
rilməsi mövqeyində çıxış edirdi. Lakin o,
problemin öyrənilməsində yaranan nöqsanlar,
qarşıya çıxan çətinliklər, nəzəriyyə və təcrübə
arasındakı ziddiyyətlər və s. ilə bağlı məsələləri
nəzəri cəhətdən doğru-düzgün qiymətləndirərək
yazırdı: ”Müasir pedaqoqların həmin problemə
aid kitab və məqalələrində nəzərə çarpan qü-
surlardan biri ondan ibarətdir ki, onların xeyli
hissəsində problemin həyata keçirilməsi  üzrə
metodikanı və qabaqcıl iş təcrübəsini işıqlan-
dırmaq əvəzinə, eyni bir ideya və müddəalar,
“pedaqoji həqiqətlər” dəfələrlə təkrar olunur.
Daha sonra, təkrar etməkdən çəkinmək və
orijinal görünmək üçün bəzi müəlliflər əxla-
qi-siyasi keyfiyyətləri (məsələn, sovet vətən-
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pərvərliyi və sosialist beynəlmiləlçiliyi) kom-
munist tərbiyəsinin bir qrup məsələlərinin tər-
kibində, müəlliflər isə məktəb işi praktikasından
ayrı digər hissədə nəzərdən keçirirlər. Aydındır
ki, bütün bunlar mühüm bir problemin öyrə-
nilməsinə həsr edilmiş ədəbiyyatın dərindən
öyrənilməsinə olan marağı bir qədər azaldır”
[14, s.31-32]. Görkəmli alimin problemlə
bağlı fikirlərindən aydın olur ki, mənəvi tərbiyə
məsələsini kommunist tərbiyəsinin (geniş mə-
nada tərbiyənin) üzvi bir hissəsi kimi qəbul
edir və onların hər ikisinin qarşılıqlı əlaqəli
vəhdətdə həyata keçirildiyi qənaətinə gəlir.
“Məktəblilərin fəal həyat mövqeyinin forma-
laşdırılması problemi” və digər tədqiqatlardan
aydın olur ki, M.Mehdizadə mənəvi tərbiyə
anlayışının ifadə etdiyi mahiyyət və məzmu-
nuna şagirdlərin elmi dünyagörüşünü, əqli,
əxlaq, əmək, estetik və fiziki keyfiyyətlərə
yiyələnmək, iradə tərbiyəsini həyata keçirməyi
və s. ünsürləri daxil edirdi. O, məktəblilərdə
fəal həyat mövqeyinin formalaşmasını mənəvi
tərbiyənin vəzifəsi hesab edir və bunu nə ilə
izah etdiyini də göstərməyə çalışırdı [14, s.32].   

Görkəmli alim ümumtəhsil məktəblərində
mənəvi tərbiyənin aşılanması prosesinin uğurla
nəticələnməsi məqsədi ilə bir mühüm cəhətə
də diqqəti cəlb edirdi: “...Mənəvi tərbiyə
prosesi o vaxt müvəffəqiyyətli olar ki, şagird-
lərdə mənəvi tərbiyənin ideya əsasını təşkil
edən elmi dünyagörüşünün formalaşması ilə
şəxsiyyətin ruhi zənginliyinin sıx əlaqələndi-
rilməsi həyata keçirilsin” [14, s.34].   

Professor M.Muradxanovun irsində isə
dövrün tələblərindən asılı olaraq əxlaq tərbiyəsi
nəzəriyyəsi özünün geniş pedaqoji-psixoloji
məsələlərinin həlli baxımından üstün elmi is-
tiqamət olmuşdur. Burada insanın mənəvi-fi-
zioloji imkanları, mənəvi tərbiyənin bu və ya
digər cəhətləri çox geniş anlamda olan “kom-
munist” əxlaqının komponentləri kimi öyrə-
nilirdi. Pedaqoji elmlər doktoru, professor
F.Rüstəmovun yazdığı kimi məktəblilərin
əxlaq tərbiyəsinin nəzəri məsələlərinin sistemli
tədqiqatçısı kimi tanınan M.Muradxanov əxlaq
tərbiyəsinin prinsip və üsullarını ciddi tədqiq
etmiş, “...əxlaqın təşəkkülündə düşüncə, iradə,
adət və hisslərin birgə təsir qüvvəsini müəy-
yənləşdirmiş”dir [15, s.125].

“Şüurlu intizam tərbiyəsi bir tərəfdən uşağın
həyatına edilən planlı təsirləri, digər tərəfdən
uşağın özünün fəallığını əhatə edən iki tərəfli
prosesdir. “Tərbiyə prosesində bu iki cəhət
vəhdətdə həyata keçirilməlidir”-deyən professor
Ə.Həşimov aydındır ki, mənəviyyata və deməli,
mənəvi tərbiyəyə daha geniş anlayış kimi
baxır, əxlaq və mənəviyyatı bir-birindən fərq-
ləndirir [16, s.17]. Müəllif fikrini dəqiqləşdirmək
məqsədi ilə yazır: “Buradan aydın olur ki,
şüurlu intizam mənəviyyata, əxlaqa daxildir;
kommunist mənəviyyatının keyfiyyəti və prin-
sipləri ilə bağlıdır. Buna görədir ki, məsələn,
tərbiyəçi, yaxud müəllim uşağı başqası ilə
dostlaşdığına görə tənbeh edəndə, onu intizama
dəvət etməklə yanaşı, həm də onda dostluq,
yoldaşlıq, insanpərvərlik kimi əxlaqi sifətlərin
tərbiyəsinə təsir göstərmiş olur, uşağa özünün
və yoldaşının mənliyini qiymətləndirməyi,
başqasının heysiyyətini təhqir etməməyi, nə-
zakətli olmağı öyrədir” [16, 17]. 

Professor Y.Talıbov belə hesab edir ki,
“Mənəvi amilə ilk növbədə əxlaqi kateqoriyalar,
ilk sevgi, namus, ismət, ləyaqət, qürur və s.
daxilidir”. Gəncin mənəvi əqidəsi, sözü ilə
işinin bir-birinə uyğun gəlməsi insanın mənəvi
gözəlliyidir [17, s.6]. Elmi-pedaqoji yaradıcı-
lığının əksər hissəsi məhz şəxsiyyətin mənəvi
aləminin formalaşdırılması məsələləri ilə bağlı
olan bu tədqiqatçı –alimin qənaətinə görə
vətənə məhəbbət, biliklərə yiyələnmək, əməyə
və əmək adamlarına hörmət, əməkdə fəal
iştirak etmək, sülhsevərlik, həmrəylik, ictimai
fəallıq, kollektivçilik, iradəli olmaq, böyüklərə
hörmət, dostluq, yoldaşlıq, milli ixtixar hissi,
məsuliyyət, müstəqillik və s. keyfiyyətlər mə-
nəvi ideala can atan gənclərin başlıca xüsu-
siyyəti olmalıdır. 

Professor R.Mustafayeva pedaqoji ədəbiy-
yatda daha çox tərbiyə üsulu kimi öyrənilən
nümunənin uşaqların mənəvi tərbiyəsində rolu
məsələsini işıqlandırır və “əsaslandırır ki, əs-
lində tətbiq edilmə yerinə və xüsusiyyətlərinə
görə, nümunə-həm tərbiyənin müəyyən amil-
lərindən biri, həm vasitəsi, həm tərbiyənin
üsulu, həm də bu və ya digər üsul tərzi ola
bilər” [15, s.126]. Problemlə bağlı tədqiqatla-
rından görünür ki, müəllif mənəvi tərbiyə an-
layışını geniş anlamda götürmüş və özünə-
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məxsus mahiyyət, xüsusiyyət və komponentlərə
malik kateqoriya kimi mənalandırmışdır. 

Görkəmli alimin ümumilli liderimiz Heydər
Əlirza oğlu Əliyevin gənclərin təhsil məsələ-
lərinin zamanın tələblərinə uyğun qurulması,
mənəviyyatın formalaşdırılması, onların həyat
üçün hazırlanması haqqında müdrik fikirlərini
tədqiq edib pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılması,
dahi şəxsiyyətin, müstəqil suveren dövlətimizin
qurucusunun həyat və fəaliyyəti nümunəsində
gəncliyin tərbiyəsinin sistemini yaratmaq tə-
şəbbüsləri də xüsusi qeyd olunmalıdır. Pro-
fessorun Heydər Əliyev və gənc nəslin tərbiyəsi
problemi ilə bağlı silsilə tədqiqatları [18, s.58]
pedaqoji elmimizdə ilk və bu istiqamətdə son-
rakı tədqiqatlara metodoloji əsas ola biləcək
tədqiqatlardır. 

Mərhum professor S.Axundov da gəncliyin
mənəvi tərbiyəsi və onun vasitə və amilləri
ilə bağlı tədqiqatlar aparmışdır. Onun “Mənəvi
tərbiyə və peşə oriyentasiyası” [19] kitabı bu
cəhətdən maraqlıdır. Kitabda gənclərin mənəvi
tərbiyəsinin başlıca problem və müddəalarının
həllində qabaqcıl məktəblərin təcrübəsinə,
aparılan tərbiyə işlərində yeniyetmələrin yaş
xüsusiy-yətlərinin nəzərə alınması zəruriyyətinə,
hərtərəfli inkişafda özünütərbiyənin əhəmiy-
yətinə, əməyin və peşəyönümünün tərbiyədə
roluna geniş yer verilmişdir. 

Problem professor S.Quliyevin tədqiqatla-
rının da predmetidir. Professorun tədqiqatlarının
istiqamətində məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində
ailə, məktəb və ictimaiyyətin birgə fəaliyyəti
durur. “Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində ailə,
məktəb və ictimaiyyətin birgə fəaliyyəti” adlı
əsəri də [20] bu cəhətdən səciyyəvidir. Kitabda
məktəblilərdə mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyəsi
üzrə şəraitin yaradılmasının zəruri şərtləri mü-
qayisəli təhlil yolu ilə izah olunur, şagirdlərin
mənəvi tərbiyəsinə təsir göstərən başlıca sosial
amillər və onların tərbiyə işində nəzərə alınması
təcrübi materiallar əsasında şərh olunur. 

Mənəvi tərbiyə haqqında monoqrafik təd-
qiqat xarakterli əsərlər içərisində M.İ.Aslanlının
“Fiziki mədəniyyət və mənəvi kamillik” kitabı
xüsusilə seçilir. Xoşagələn cəhətdir ki, müəllif
əsərdə fiziki mədəniyyətlə insanın mənəvi
tərbiyəsi arasındakı qarşılıqlı xüsusiyyətlərin
elmi şərhini verib, “mənəvi əqidə”, “mənəvi

borc”, “mənəvi adətlər”, “mənəvi şüur”, “mə-
nəvi sərvətlər”, “mənəvi vərdişlər” kimi an-
layışların mahiyyəti və məzmununu aça bil-
mişdir. Müəllifin qənaəti belədir ki, “insanın
mənəvi gözəlliyi onun əmək fəaliyyəti, yüksək
bəşəri ideallar uğrunda mübarizə ruhu, ideya,
əqidə, inam, məslək eşqi, vətənpərvərlik və
beynəlmiləlçiliyi, humanizm, ictimai həyatda
və məişətdə davranışı, əxlaqi kamilliyi, dərin
biliyi və yüksək mədəniyyəti, görüş dairəsi,
hazırlığı ilə xarakterizə olunur” [21, s.95].

“Mənəvi tərbiyə” anlayışı dissertasiya təd-
qiqatları və elmi məqalələr, tərbiyənin bu və
ya digər tərkib hissələri ilə bağlı kitablar,
məcmuələr, konfrans materialları və tezislərin
də mövzusu olmuşdur. 

Dissertasiya tədqiqatı kimi A.Həsənov [22],
N.Mehrəliyeva [23], Z.Müslümov [24], L.Ba-
ğırova [25], T.Cahangirova [26], H.Qasımova
[27], Ş.Məmmədov [28], O.Həsənli [29] və
başqalarının araşdırmalarını göstərmək olar.
Bu tədqiqatlar problemin mahiyyəti, kompo-
nentləri və aşılama yolları ilə bilavasitə bağlı
olan tədqiqatlardır. 

Tədqiqatçı alim A.Həsənovun Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatında əks olunmuş mənəvi də-
yərlərdən kiçikyaşlı məktəblilərin əxlaq tər-
biyəsində istifadə imkanlarına həsr olunmuş
doktorluq dissertasiyası [22] bu cəhətdən
diqqəti xüsusi cəlb edir. Z.Müslümovun dis-
sertasiya tədqiqatı pedaqoji kadr hazırlayan
universitet və institutlarda tələbə gənclərin
mənəvi tərbiyəsinin imkan və yollarına həsr
olunmuşdur. Müəllif haqlı olaraq müstəqillik
qazandığımız hazırki şəraitdə mənəvi tərbiyənin
məzmunu istiqamətinə yeni nəzərlə baxmaq
tələbini qarşıya qoyur və onun həlli yollarını
müəyyənləşdirməyə çalışır. Müəllifin problemə
sistemli yanaşma baxımı həmkarlarından fərqli
baxışları ilə diqqəti cəlb edir. Burada problemin
ədəbiyyatlarda qoyuluşu sərf-nəzər edilərək
“əxlaq tərbiyəsi öz mahiyyəti, məzmunu və
vəzifələri ilə birlikdə mənəvi tərbiyənin üzvi
tərkib hissəsini təşkil edir və onun tərkibində
öyrənilir” qənaəti yaradılır [3, s.13].

N.Mehrəliyevanın tədqiqatında yeniyetmə-
lərin mənəvi tərbiyəsində məktəb kitabxana-
larının rolu məsələsi şərh edilir. Göstərilir ki,
mənəvi tərbiyə öz-özlüyündə yaranan proses
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deyil. Onun formalaşması, həyata keçirilməsi
müəyyən qüvvələr, təşkilatların, təsisatların
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məktəb kitabxanalarının
da bu istiqamətdə fəaliyyəti problemə kompleks
yanaşma konsepsiyasının reallaşdırılması fakt-
larından biri kimi qiymətləndirilməlidir. Prob-
lemin nəzəri və təcrübi məsələləri adlı birinci
fəsildə müəllif mənəvi tərbiyə üzrə ədəbiyyatları
yeddi istiqamətdə qruplaşdırıb təhlil edir və
sonda belə bir qənaətə gəlirik ki, “Müqayisədə
götürdükdə pedaqoji elmlər doktoru A.N.Ab-
basov mənəvi tərbiyənin mahiyyətini daha
tam aydınlaşdırmışdır: “Mənəvi tərbiyə” de-
dikdə, şagirdlərin şüuruna, hiss və duyğularına,
davranışına sistemli, məqsədyönlü, mütəşəkkil
təsir göstərməklə, onlarda vətəndaşlıq yetkin-
liyinin, fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
başa düşülür”. Daha sonra tədqiqatçı bu tərifə
öz münasibətini bildirərək aşağıdakı düzəlişlərin
lazım olduğunu qeyd edir: “Lakin adı çəkilən
tərifdə “şüuruna, hiss və duyğularına, davra-
nışına” ifadəsi əvəzinə “mənəvi şüuruna, mə-
nəvi hiss və duyğularına, mənəvi davranışına”
sözlərinin işlədilməsi daha məqsədəuyğun
olardı” [23, s.12].  

Pedaqoji elmlər doktoru O.Həsənlinin “Şa-
gird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında di-
yar-şünsalıq materiallarından istifadənin sis-
temi” [29] adlı dissertasiya tədqiqatında ümum-
təhsil məktəbi şagirdlərinin şəxsiyyətinin for-
malaşdırılması məqsədi ilə diyarşünsalıq ma-
teriallarından istifadə üzrə işin sistemi müəy-
yənləşdirilmişdir. Bu fəaliyyət zamanı tərbi-
yənin bütün sahələri, o cümlədən şagirdlərin
mənəvi tərbiyəsi məsələsi ciddi tədqiq olun-
muşdur. 

Beləliklə, bütün deyilənləri nəzərə alıb,
deməliyik ki, mənəvi olan əxlaqilikdən daha
geniş anlayış olub şəxsiyyətin sabit kompo-
nentləri şəklində təzahür edir. 

Əxlaq tərbiyəsi öz struktur-məzmunu və
vəzifələri etibarı ilə mənəvi tərbiyənin üzvi
tərkib hissəsidir və onun tərkibində öyrənilir.
Lakin, unutmaq olmaz ki, mənəvi keyfiyyətlər,
mənəvi hisslər və mənəvi təsəvvürlərin ya-
ranması əxlaqi hərəkətlərin təkrarlanaraq yeni
vərdişə çevrilməsi yolu ilə mümkündür ki, bu
da hər iki anlayışın qarşılıqlı əlaqəli təsirdə
və vəhdətdə həyata keçirilməsi imkanları kimi

meydana çıxır; 
Mənəviyyata malik olmaq əmək, ağıl, səy

və fəaliyyət tələb edir. Bütün bunlar isə yüksək
iradi keyfiyyətlər tərbiyə edilməsinə gətirib
çıxarır. Bütövlükdə ağlın və iradənin tərbiyəsi
mənəvi insanın başlıca keyfiyyətidir və iradə
insanda vicdan əxlqaı, humanizm, xeyirxahlıq,
ürək saflığı, şərəf və namus, məhəbbət və sə-
daqət, iəyaqət, cəsarət, sözü bütövlülük və s.
keyfiyyətlərlə birləşəndə mənəvi hisslərə və
əqidəyə çevrilir.

Mənəvi tərbiyənin ifadə etdiyi məzmunda
şagirdlərin dünyagörüşü, əqli, əxlaq, əmək,
estetik və fiziki keyfiyyətlərə yiyələnməsi,
iradə tərbiyəsinin həyata keçirilməsi və s.
kompo-nentlər durur. Mənəvi tərbiyədə elmi
dünyagörüşünün formalaşdırılması ilə şəxsiy-
yətin daxili ruhi zənginliyinin sıx əlaqələndi-
rilməsi çox mühümdür. Bir sözlə, mənəvi tər-
biyə şagirdlərin şüuruna, hiss və duyğularına,
davranışına sistemli, məqsədyönlü təsirlər sis-
temidir. 
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Annotasiya. Məqalədə tələbələrin hüquq tərbiyəsi və mədəniyyətinin
formalaşdırılması məsələlərindən bəhs edilir. Hüquq tərbiyəsi anlayışının
elmi dövriyyəyə çıxarılması, mahiyyəti, məzmunu, vəzifələri təhlil
edilir. Ölkəmizdə bu sahədə mövcud pedaqoji ədəbiyyat nəzərdən
keçirilir, təqdim olunan anlayışlar dəqiqləşdirilir. Məqalədə hüquqi
təhsilə, biliklərə yiyələnmək, qanunları, hüquqi strukturları və texnolo-
giyaları öyrənmək kimi baxılırsa, hüquqi tərbiyə isə hüquqi dəyərlərə
yiyələnmək, qanunun humanist prinsiplərini dərk etmək, qanunauyğun
olaraq yaşamaq kimi nəzərdən keçirilir. Hüquq tərbiyəsinin quruluşunda
hüquqi maarifləndirmə işinin yeri və rolu göstərilir. Məqalədə ali məktəb
tələbələrinin hüquq tərbiyəsi və hüquq mədəniyyətinin formalaşması
imkanları qeyd edilmişdir. Ali məktəb tələbələrini hüquq normalarına
riayət etmək, qanunun tələblərini gözləmək, öz hüquq və vəzifələrini
anlamaq ruhunda tərbiyə edilməsi müasir tərbiyə işinin əsas prioritetlərindən
biri kimi dəyərləndirilir. 

Ways of forming the legal education and culture
of high school students
Abstract. The article deals with issues of legal education and formation
of culture of students. The introduction of the concept of legal education
into scientific circulation, its essence, content, tasks are analyzed. The
existing pedagogical literature in this field in our country is reviewed,
the presented concepts are clarified. In the article, legal education is
viewed as acquiring knowledge, laws, legal structures and technologies,
while legal education is viewed as acquiring legal values, understanding
the humanistic principles of law, and living lawfully. The place and role
of legal education in the structure of legal education is indicated. The
article mentions the possibilities of legal education and formation of
legal culture of higher school students. Educating high school students
in the spirit of observing legal norms, expecting the requirements of the
law, and understanding their rights and duties is valued as one of the
main priorities of modern education work.

Пути формирования правового воспитания
и  культуры студентов

Aннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования
правового воспитания и культуры студентов, также введения в на-
учный оборот понятия «правовое воспитание», анализируется его
сущность, содержание, задачи. В ней изучаается существующая в
стране педагогическая литература в этой области, уточняются пред-
ставленные понятия. В статье правовое образование рассматривается
как приобретение знаний, изучение законов, правовых структур и
технологий, тогда как правовое воспитание рассматривается как
приобретение правовых ценностей, понимание гуманистических
принципов права, жизнь в соответствии с законом. Указывается
место и роль работы по правовому просвещению в структуре пра-
вового воспитания. В статье освещаются возможности правового
воспитания и формирования правовой культуры студентов высших
учебных заведений. Воспитание учащихся высшей школы в духе
соблюдения правовых норм, ожидания требований закона, понимания
своих прав и обязанностей расценивается как один из главных
приоритетов современной воспитательной работы.
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Şəxsi inkişaf və özünü inkişaf etdirmə pro-
sesi olaraq təhsil tərbiyə və maarifləndirmə
ilə üzvi şəkildə əlaqəlidir. Hüquq tərbiyəsi və
hüquq təhsili bir-birindən ayrılmazdır, lakin
eyni zamanda, fərqli mənalara malikdirlər.
Hüquqi təhsilə, biliklərə yiyələnmək, qanunları,
hüquqi strukturları və texnologiyaları öyrənmək
daxildirsə, hüquqi tərbiyəyə isə hüquqi də-
yərlərə yiyələnmək, qanunun humanist prin-
siplərini dərk etmək, qanunauyğun olaraq ya-
şamaq nəticəsində yiyələnilir. 

Hüquq tərbiyəsinin quruluşu çoxsəviyyəlidir
və hüquqi biliklər haqda maarifləndirmə işinin
davamlı olmasını tələb edir.  Hüquq tərbiyəsinin
ilkin mərhələsi ailədən sonra məktəbəqədər
təhsil və tərbiyə işində  həyata keçirilir: küçə-
lərdə və yollarda yol hərəkəti qaydalarının,
təhlükəsizlik sistemlərinin, ibtidai davranış
normalarının öyrənilməsi; ümumi orta təhsil
sistemində (məktəb, gimnaziya) isə ilkin
hüquqi təhsil-dövlət və hüquqi quruluş sis-
temləri, cəmiyyətin idarə edilməsi, vətəndaşın
hüquq və vəzifələri, dövlət rəmzləri haqqında
ümumi biliklərin əldə edilməsi; orta peşə
hüquq təhsili (kollec, texniki məktəb) - mü-
hasibat və kadr xidməti, ofis işi, sənədlərin
hazırlanması, habelə müvafiq idarəetmə sə-
viyyəsinin mütəxəssisləri hazırlamaq; ali peşə
hüquqi təhsili - bakalavrlar (dörd il),  magistrlər
(altı il); kadrların peşəkarlığının artırılması
və yenidən hazırlanması üçün daimi fəaliyyət
göstərən bir sistem; doktorantura [6].

“Hüquq tərbiyəsi” anlayışının elmi döv-
riyyəyə çıxarılması ilə əlaqədar olaraq peda-
qoq-alim A.Abbasov qeyd edir ki, “... qanunun
tələblərini gözləmək, öz hüquq və vəzifələrini
anlamaq  ruhunda  tərbiyə edilməsi vaxtilə
mənəvi tərbiyə üzrə aparılan işin məzmununa
daxil idi. Hüquqi şüuru formalaşdırmaq, hüquq
mədəniyyəti yaratmaq mənəvi tərbiyənin  baş-
lıça vəzifələrindən sayılırdı. Ayrıca “hüquq
tərbiyəsi” anlayışı mövcud deyildi və bu ifadə
XX əsrin 70-ci illərindən  geniş surətdə  iş-
lənməyə başladı və hüquq tərbiyəsi mənəvi
tərbiyədən  ayrılaraq tərbiyənin müstəqil tərkib
hissəsi statusu aldı” [1, s.304]. Məhz bu
dövrdən “Pedaqogika” adlı dərslik və dərs
vəsaitlərində hüquq tərbiyəsi müstəqil olaraq
təqdim olunmuşdur.

Ensklopedik lüğətlərdə hüquq-dövlət tərə-
findən müəyyənləşdirilmiş, yaxud sanksiya-
laşdırılmış ümumi-məcburi davranış qayda-
larının (normalarının) məcmusu kimi şərh
olunur. 

Hüquq tərbiyəsinin təməli ailədə qoyulur,
desək yanılmarıq. Çünki hər bir fərd ilkin qa-
dağalar, ilkin sanksiyalar və eləcə də ilkin sə-
lahiyyətlərə dair fikir və göstərişləri ailədə
duyur, eşidir və həyata keçirir. Valideynlər tə-
rəfindən öz övladlarına söylənilən “olmaz”,
“edə bilmərik”, “toxuna bilmərik”, “qadağan-
dır” kimi ifadələr artıq ailədə böyüyən uşaqda
hansısa məhdudiyyətlərin olması barədə ilkin
təməl anlayışları yaradır. Və yaxud “bu sənindir,
sənə məxsusdur”, “olar, götürə bilərsən”, “sənə
aiddir” kimi ifadələr onun müəyyən səlahiy-
yətlərinin və ixtiyarının olması haqqda da
fkirlər yaradır. Hüquq tərbiyəsinə dair fikirlər
hər bir insanı daim müşayiət etməklə, müəyyən
bir sistemdə və müəyyən bir zamanda səviy-
yələrə, kateqoriyalara bölünməklə əldə edilir.

Tərbiyənin tərkib hissələrindən biri olan
hüquq tərbiyəsi qanunun tələblərini gözləmək,
birgə yaşayış qaydalarına hörmət etmək, gənc
nəslin öz hüquq və vəzifələrini bilmək, hü-
quqlarından istifadə etməklə yanaşı üzərlərinə
düşən vəzifələri yerinə yetirmək  və s. sahələrdə
aparılan işləri  nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə,
hüquq tərbiyəsi  dedikdə, vətəndaş şəxsiyyətinə
mütəşəkkil, mütəmadi,  məqsədyönlü və planlı
şəkildə təsir göstərilməsi əsasında onda hüquqi
şüur  və hüquq mədəniyyətinin, hüquqauyğun
davranışı, düzgün adət və vərdişlərin forma-
laşdırılması, qanuna, hüquqa, birgəyaşayış
qaydalarına hörmət hissinin, cəmiyyətə zidd
hallara qarşı dözülməzlik münasibətlərinin
yaradılması başa düşülür.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
nəzərdə tutduğu hüquqlar, azadlıqlar və vəzi-
fələr hüquq tərbiyəsinin məzmununu təşkil
edir. 

Hüquq tərbiyəsi ilə məşğul olan hər bir
şəxs (müəllim, valideyn, tərbiyəçi) ölkəmizdə
qəbul olunmuş hüquqların, azadlıqlar və və-
zifələrin nədən ibarət olduğunu bilməlidir. Və
bundan sonra  bildiklərini gənc nəslə öyrətmək
imkanı qazanır. Unutmaq olmaz ki, bir çox
halda  hüquq normalarından xəbərsiz olmaq
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hüquq pozuntuları ilə nəticələnir. 
Hüquq tərbiyəsinin vəzifələri bunlardır: 
- Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası

və ölkənin digər qanunları, vətəndaşlarının
hüquq və vəzifələri, azadlıqları haqqında
ümumi anlayış  yaratmaq;

- gənc nəslin öz hüquq və vəzifələrini dərk
etmələri, həyata keçirilmə yollarını bilmələri,
onlara verilən hüquq və azadlıqlardan istifadə
etməklə bərabər, öz vəzifələrini də yerinə ye-
tirmələrinə nail olmaq;

- hüququn sahələri (dövlət hüququ, cinayət
hüququ, mülki hüquq, ailə hüququ, əmək hü-
ququ və s.) ilə tələbələri  tanış etmək;

- dövlətin müəyyənləşdirdiyi və dövlət tə-
rəfindən mühafizə olunan məcburi  rəftar qay-
dalarını gənc nəslə öyrətmək;

- ali məktəb intizamının və davranış  mə-
dəniyyəti qaydalarının pozulması hallarına,
kobud, ədalətsiz hərəkətlərə mənfi münasibət
formalaşdırmaq;

- asayiş keşiyində dayanan vətəndaşların
funksiyalarını başa salmaq, həmin şəxslərə,
onların əməyinə  hörmət hissi tərbiyələndir-
mək;

- qanunu, hüquq qaydalarını, birgəyaşayış
normalarını pozmağa görə  vətəndaşlıq  mə-
suliyyətini formalaşdırmaq;

- gənc nəslə özünün və başqalarının davra-
nışında nəyin yaxşı, nəyin pis, nəyin ədalətli,
nəyin ədalətsiz olduğunu anlatmaq və s.

Ümumiyyətlə, hüquq tərbiyəsinin aşılanması
orta məktəb mərhələsindən təşkil edilir. Ümum-
təhsil məktəblərindən başlayaraq şagirdlər hüquq
normalarını dövlət direktivləri kimi öyrənməli
və bu normaların pozulmasına qarşı mübarizə
etmək ruhunda tərbiyə olunmalıdırlar.

F.Sadıqov “Pedaqogika” (2012) adlı dərs
vəsaitində hüquq tərbiyəsinin mahiyyə¬tini
aşağıdakı kimi izah edir:

- hüquq barədə biliklərə yiyələnmək;
- qanunun tələblərini öyrənmək, onu başa

düşmək və  bu tələbləri gözləmək;
- birgəyaşayış qaydalarına hörmətlə ya-

naşmaq;
- gənc nəslin öz hüquqlarını bilməsi, onları

düzgün qiymətləndirməsi [5, s.505].
Gənc nəsildə ümumtəhsil mərhələsində

əsası qoyulan hüquq tərbiyəsi hüquq haqqında

bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi, onların
hüquq mədəniyyətinin formalaşdırılması, cə-
miyyətə yabançı olan zərərli ünsürlərə qarşı
nifrət hissi yaradılmasından ötrü  onlara məq-
sədyönlü, planlı və  mütəşəkkil  təsir göstəril-
məsi prosesidir. 

Cəmiyyətimizdə hüquq mədəniyyəti hü-
ququn müstəqil Azərbaycanda gedən dinc qu-
ruculuq işlərinin zəruri amilinə çevrilməsi,
dövlət həyatının və ictimai həyatın hüquqi
əsasının dönmədən inkişaf etdirilməsi və tək-
milləşdirilməsi, hüquqi şüurun  və hüquqi dü-
şüncənin, hüququn təbliğ olunması və hüquq
tərbiyəsi istiqamətində fəal işin aparılması in-
sanların ümumi mədəniyyətinə əsaslanır.

Qanundan, hüquq qaydalarından xəbərdar
olmaq hər bir vətəndaş üçün öyrənməsi zəruri
olan biliklərdir. Qanunu bilməmək hüquq mə-
dəniyyətinə yiyələnməməyin əlamətidir. Lakin
mövcud qanunları bilmək hələ hüquqi şüurun
və müvafiq davranışın yüksək səviyyəsi demək
deyildir. Hüquq hüquq mədəniyyətindən onunla
fərqlənir ki, o, insanın qanunu bilməsindən,
yaxud bilməməsindən asılı olmadan da möv-
cuddur. Hüquq mədəniyyəti isə insandan dərin
və hərtərəfli hüquqi biliklər tələb edir. 

Bir sıra hallarda insanlar öz hərəkətlərinin
və hərəkətsizliklərinin qanunla qadağan olun-
duğunu bilə-bilə şüurlu, yaxud qəsdən hüquq
qaydalarını pozur və cinayətə yol verirlər.
Odur ki, hər bir məktəblidə və tələbədə hüquq
mədəniyyətinin formalaşdırılması qayğısına
qalmaq  lazımdır. Bu sahədə tədris  müəssə-
siələri, ailə və hüquq müfahizə orqanları əhə-
miyyətli rol oynamağa malikdirlər.

Əhalinin mədəni səviyyəsi yüksəldikcə qa-
nunçuluq mədəni quruculuğu, xalqın milli də-
yərlər əsasında tərbiyəsini, şüurluluğunu və
mütəşəkkilliyini təmin etməyin zəruri amili
olur. 

Hüquq mədəniyyəti cəmiyyətdə mənəvi
mühitin necə olduğunu əks etdirir. Həmin
mühit cəmiyyətin hüquqi münasibətlərinin
bütün quruluşunu özündə birləşdirir, hüquq
qaydalarının möhkəmliyi barədə inam yaradır.
Hüquq təbliğatı hüquq mədəniyyətini yük-
səltməyin  başlıça şərtidir.

Ali məktəb tələbələrini hüquq normalarına
riayət etmək, qanunun tələblərini gözləmək,
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öz hüquq və vəzifələrini anlamaq ruhunda
tərbiyə edilməsi müasir tərbiyə işinin əsas
prioritetlərindəndir. Artıq təhsilin birinci ilindən
etibarən tələbə nə öyrəndiyini, nəyə ehtiyacı
olduğunu, bilik və bacarıqlarının harada tələb
oluna biləcəyini aydın şəkildə təsəvvür etmə-
lidir.

Ali məktəb tələbələrində hüquq mədəniy-
yətinin formalaşdırılması üzrə iş tərbiyə işinin
elmilik, respublikamızda aparılan dinc quru-
culuq işi təcrübəsi ilə əlaqəlilik, sistemlilik,
ardıcıllıq, fasiləsizlik  və s. prinsipləri əsasında
həyata kecirilir, onun tələbələrin hiss və duy-
ğularına, şüuruna təsir göstərmək, onların fəa-
liyyətinin təşkili və stimullaşdırılması, müəl-
limin şəxsi nümunəsi, sübuta yetirə bilmək
və  kəskin məsələləri açıq qoymaq, vadaretmə
və s. bu kimi metodik üsullarından istifadə
olunmaqla reallaşır.

Hüquq mədəniyyəti üzrə işin mühüm və-
zifələrindən biri tələbələrin hüquqi şüurunu
formalaşdırmaqdır. Hüquq mədəniyyətinin
formalaşdırılması üzrə aparılan işlər hüquqi
şüura təsir göstərməklə, tələbələrin dünyagö-
rüşünə, mənəvi keyfiyyətlərinə, sosial-mədəni
və digər təsəvvürlərinə, başqa sözlə, şüurun
bu və ya digər sahəsinə təsir edir. 

Tələbələrdə hüquq mədəniyyətinin forma-
laşdırılması üzrə işin ümumi məqsədi onlarda
yüksək hüquqi şüuru  formalaşdırmaqdan iba-
rətdir. Şəxsiyyətin hüquq mədəniyyəti, ilk
növbədə dövlət və cəmiyyət qarşısında, Azər-
baycan Respublikasının Konstitusiyasında öz
ifadəsini tapmış hüquqlarına, azadlıqlarına və
vəzifələrinə şüurlu  yanaşmaqdan, birgəyaşayış
qaydalarına hörmətdən, vətəndaşın  iradə və
mənafeyini özündə birləşdirən qanunun tə-
ləblərini gözləmək  və onların  icrasına  hazır
olmaqdan,  dövlət və ictimai işlərin idarə edil-
məsində yaxından iştirakından, hüquq nor-
malarının pozulması hallarına qarşı  durmaqdan
irəli gəlir və müəyyənləşir. 

Ali məktəb tələbələrinin hüquq mədəniy-
yətinin başlıça vəzifələri hüquq tərbiyəsi pro-
sesinin məqsədyönlü, sistemli, mütəşəkkil,
fasiləsiz istiqamətinin ümumi qanunauyğun-
luğunu səciyyələndirir.

Təhlillərdən və müşahidələrdən aydın olur
ki, tələbələr ali məktəbdə qanunvericilik sa-

həsində zəruri məlumatlara yiyələnməklə bə-
rabər, özlərini qanunçuluğun tələblərinə uyğun
şəkildə aparmaq  bacarıq və vərdişlərinə, dav-
ranışlarına alışırlar. 

Hüquq mədəniyyətinin məqsədyönlü for-
malaşdırılması nəticəsində I-II kurs tələbələ-
rində  tədris müəssisəsində, cəmiyyətdə, ailədə,
ictimai mühitdə qanun və qaydanı gözləmək
tələbatı yaranır. Onlar intizamı pozanlara qarşı
barışmaz olurlar.

Tələbələr hüquqa dair məlumatlar əsasında
qazandıqları bilik, bacarıq və vərdişləri in-
sanların davranışını, rəftar tərzini  qiymətlən-
dirmək  üçün istifadə etmək imkanına malik
olurlar, gənclərdə hüquq qaydalarının ədalətliliyi
və vacibliyi, həmçinin məqsədyönlülüyü inamı
formalaşır. Hüquqi tərbiyəlilik o zaman təşəkkül
tapır ki, tələbə öz hərəkət və əməllərində
şüurlu olaraq mənəvi (əxlaqi) tələblərdən
başqa eyni zamanda hüquq normalarını da
əsas götürsün.

Tələbə oğlan  və qızlarda hüquq mədəniy-
yətini formalaşdırmaq üçün aşağıdakı metodlar
qrupuna müraciət etmək faydalıdır:

1. Hüquqi şüuru formalaşdıran metodlar.
Buraya daxildir: inam, sübut, qanunçuluğa,
qanuna, hüquq normalarına, cəmiyyətdə dav-
ranış qaydalarına aid mövzularda  söhbətlər,
müzakirə və disputlar, təlqinetmə və s.

2. Hüquqauyğun davranış vərdişi və adəti,
hüquqi müfahizə fəaliyyəti təcrübəsini for-
malaşdıran metodlar. Buraya nümunə, yarış,
tələbələrin hüquqi mühafizə fəaliyyətinin
təşkili,  rejim, yaradıcı oyunlardan istifadə və
s. aiddir.

3. Hüquqauyğun davranışı həvəsləndirmək
üçün rəğbətləndirmə, cəzalandırma və tənbeh
metodlarından istifadə.

Təlim prosesi tələbələrdə hüquq mədəniy-
yətini formalaşdırmaq üçün mühüm vasitədir.
Onlar ali məktəblərdə müxtəlif fənlərin  tədrisi
zamanı  hüquqi biliklərə yiyələnir, Azərbaycan
Respublikasının əsas müddəaları ilə, qanunun
tələbləri ilə tanış olur, öz hüquq və azadlıqları,
vəzifələri barədə bilik və məlumatlarını daha
da genişləndirirlər. Nəticədə  onlarda hüquqi
düşüncə, hüquqi şüur təşəkkül tapır ki, bunun
əsasında hüquq mədəniyyəti formalaşmağa
başlayır. 
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Ali məktəb tələbələrində hüquq mədəniy-
yətinin formalaşdırılmasında auditoriyadan-
kənar tədbirlərin və məşğələrin imkanları da
genişdir. Auditoriyadankənar tədbirlər tələbə-
lərin asudə vaxtlarının  səmərəli təşkili problemi
ilə sıx surətdə  bağlıdır və şəxsiyyətin hərtərəfli
inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Tədbir
və məşğələlər tələbələrin şüuruna, hisslərinə
hərtərəfli təsir göstərmə sistemi kimi başa dü-
şüldüyü, nəzəriyyə  və təcrübənin uzlaşdırılması
üçün geniş imkanlar açdığı təqdirdə məhsuldar
olur. Audiyoriyadankənar məşğələlərin məz-
munu tələbələrin maraqları əsasında müəy-
yənləşir ki, bu da öz növbəsində müəllimin
təsiri altında təşəkkül tapır.

Ümumiyyətlə, tələbələrin hüquq tərbiyəsi
və hüquq mədəniyyətinin formalaşması ali
məktəb dövründə daha geniş və çoxşaxəlidir.
Həm tədris olunan xüsusi fənlər, həm də au-
ditoriyadankənar tədbirlər tələbələrin hüququ
maariflənməsi üçün mühüm vasitələrdir. 

Hazırda ölkəmizdə hüquq mədəniyyətini
yüksəltməyin forma və məzmunu xeyli də-
yişmiş və təkmilləşmişdir. Hüquq qaydaları
möhkəmləndikcə, bir vətəndaş kimi ali məktəb
tələbələrinin də intizamı və mütəşəkkilliyi

yüksəlir, qanunlara və birgəyaşayış qaydalarına
hörməti artır, hüquqi biliklərə və hüquqi mə-
dəniyyətə yiyələnir, hüquqa inamın yaradılması
prosesi səmərəli şəkildə həyata keçirilir.
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Annotasiya. Nizami dahi şair və filosof olmaqla yanaşı, həm də  böyük
müəllim və tərbiyəçi  idi.  N.Gəncəvi təhsil, təlim, tərbiyənin bir sıra
ümumi məsələləri haqqında elə dəyərli fikir və ideyalar var ki, bunlar
bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir. İnsanın əxlaqi saflığı uğrunda
mübarizə aparan N.Gəncəvi bütün əsərlərində bu işə xidmət edən
dahiyanə fikir və ideyalar söyləmişdir. Ondan sonra gələn böyük şair və
yazıçıların, filosof və pedaqoqların, demək olar ki, əksəriyyəti həmin
fikir və ideyalardan bəhrələnmiş, onları daha da inkişaf etdirmişlər. Ni-
zaminin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı dəyərli fikir və ideyaları,
hikmətli sözləri neçə-neçə nəsillərin mənəvi tərbiyəsində mühüm  rol
oynamış və bu gün də öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Təlim və
tərbiyənin şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafında böyük rol oynadığını qeyd
edən şair öz əsərlərində bu kimi məsələlərin tərənnümünə geniş yer ver-
mişdir. Məaqlə də məhz bu kimi məsələlərin şərhinə geniş yer verilmişdir. 

Nizami as a great teacher and educator

Abstract. Nizami was not only a great poet and philosopher, but also a
great teacher and educator. N. Ganjavi has such valuable views and ideas
on a number of general issues of education, training and upbringing that
have not lost their relevance today. N.Ganjavi, who fought for the moral
purity of the man, in all his works expressed genius thoughts and ideas
that served this purpose. Almost all of the great poets and writers, philo-
sophers and educators who came after him benefited from these thoughts
and ideas and developed them further. Nizami's valuable thoughts and
ideas on morality and moral education, his wise words have played an
important role in the spiritual education of many generations and still
remain relevant today. He noted that training and education play an
important role in the comprehensive development of personality. In his
works, the poet gave wide coverage to the glorification of such issues.
The article covers such issues in detail.

Низами как великий учитель и наставник

Aннотация. Низами был не только великим поэтом и философом,
но и великим учителем и наставником. По ряду общих вопросов
образования, обучения, воспитания  у Н.Гянджеви есть такие
ценные мысли и идеи, которые и сегодня не утратили своего
значения. Борясь за нравственную чистоту человека, во всех своих
произведениях Н.Гянджеви высказывал гениальные мысли и идеи,
служившие этому делу. Большинство его последователей - великих
поэтов и писателей, философов и педагогов воспользовались этими
мыслями и идеями, развивали их дальше. Ценные мысли и идеи,
мудрые слова Низами о нравственности и нравственном воспитании
сыграли важную роль в духовном воспитании многих поколений и
по сей день сохраняют свое значение. Отмечая, что обучение и вос-
питание играют большую роль во всестороннем развитии личности,
поэт в своих произведениях уделял большое место толкованию по-
добных вопросов. В связи с этим большое место уделено толкованию
именно таких вопросов.
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Nizami Gəncəvi qələmindən çıxan əsərlər
dünya ədəbiyyatının ən qiymətli əsərləri kimi
bu gün də sevilir və oxunur. Nizani dünyanı
dərindən dərk edən və öz əsərlərində bunlardan
bəhs edən bir sənətkardır. Bəlkə də elə buna
görədir ki Nizami yaradıcılığı  mövzu rənga-
rəngliyinə görə daha cox sevilir.  Fəlsəfi şair
kimi yaddaşlara, qəlblərə köçən Nizami Gən-
cəvi yaradıcılığı həmişə aktual olub, bu gündə
öz aktuallığı ilə diqqət çəkir. 

Nizami Gəncəvi əsərlərini oxuduqca sanki
bütün məsələlərdən hali olursan. Nizami ya-
radıcılığı dərin məna, hikmətli sözləri ilə qəlb-
lərə yol tapır. Niazmi dühası bizə yol göstərir,
gələcəyimizə işıq salır. Biz bu əsərləri oxuduqca
sanki tərbiyə olunur, başqalarını da tərbiyə
etməyə çalışırıq. 

İctimai-bədii fikri qlobal miqyasda və bütün
əsrlərdə düşündürən bəşəri problemlərin hey-
rətamiz bir ustalıqla sənət şərhi Nizami bədii
irsinin həmişə yaşarlığını təmin edən başlıca
cəhətdir. İnsan şəxsiyyəti və qürurunun, insan
əqli və iradəsinin, onun tükənməz və coşqun
istedadının əzəmətini şeirin ecazkar qüdrəti
ilə təsdiqləyən bir sənəddir .

Nizaminin "Xəmsə" başlığı altında birləş-
dirilən iri həcmli epik əsərləri "Sirlər xəzinəsi",
"Xosrov və Şirin", "Leyli və Məcnun", "Yeddi
gözəl", "İsgəndərnamə"  insanların daxili alə-
minin saflaşmasına, özlərini dərk edib anla-
malarına xidmət edir.  Bu  əsərləri oxuduqca
insanlar əxlaqi, etik, tərbiyəvi mövzulardan
nəticə çıxarır. 

Nizami dahi şair və filosof olmaqla yanaşı,
həm də böyük müəllim və tərbiyəçi idi. N.Gən -
cəvi təhsil, təlim, tərbiyənin bir sıra ümumi
məsələləri haqqında elə dəyərli fikir və ideyalar
var ki, bunlar  bu gün də öz əhəmiyyətini itir-
məmişdir.

İnsanın əxlaqi saflığı uğrunda mübarizə
aparan N.Gəncəvi bütün əsərlərində bu işə
xidmət edən dahiyanə fikir və ideyalar söylə-
mişdir. Ondan sonra gələn böyük şair və ya-
zıçıların, filosof və pedaqoqların demək olar
ki, əksəriyyəti həmin fikir və ideyalardan bəh-
rələnmiş, onları daha da inkişaf etdirmişlər.

Təlim və tərbiyənin şəxsiyyətin hərtərəfli
inkişafında böyük rol oynadığını qeyd edən
şair öz əsərlərində bu kimi məsələlərin tərən-

nümünə geniş yer vermişdir. Şairin fikrincə,
həm təlimin, həm də tərbiyənin ən qüdrətli
vasitələrindən biri sözdür. Sözü “insanın əzəl
sirdaşı”, bu dünyanın “naxışı” hesab edən şair
bütün poemalarında onun tərifini, dəyərini
verməklə yanaşı, söz demək qaydaları haqqında
da öz tövsiyyələrini də vermişdir. 

Az danış, desinlər sözündə güc var,
Çox sözü dinləyən çox nöqsan tutar. 
Çox söyləmək bəlкə sənə asandır, 
"Çox oldu" desələr böyük nöqsandır. 
Söz ruhdur, can üçün ruh bir dərmandır,
Cantək əzizliyi bəlkə bundandır. 
Gör dünyada necə fərsiz insan var,
Bir quru çörəyə canı satırlar.
Söz deyən qəvvasdır, söz isə gövhər, 
Bu gövhər çox çətin əmələ gələr [2, s. 65].
Nizaminin əxlaq və əxlaq tərbiyəsi ilə bağlı

dəyərli fikir və ideyaları, hikmətli sözləri
neçə-neçə nəsillərin mənəvi tərbiyəsində mü-
hüm  rol oynamış və bu gün də öz əhəmiyyətini
saxlamaqdadır.

Nizami əsərlərində mənfi əxlaqi sifətləri:
paxıllıq, yalan danışmaq, böhtan atmaq, sat-
qınlıq, ikiüzlülük, arxadan danışmaq, qeybət,
qorxaqlıq, iradəsizlik, etibarsızlıq, israfçılıq,
tənbəllik, xudbinlik, özündən bədgümanlıq
və s. bu kimi cəhətləri pisləyir, insanları bu
cür əməllərdən uzaq tutmağa çalışırdı. Şair
əsərlərində insanın mənəviyyatını korlayan
mənfi, zərərli əxlaqi sifətləri ifşa etməklə ki-
fayətlənmir, həm də  insanlarda müsbət key-
fiyyətləri tərbiyə edirdi. Namusluluq, iradəlilık,
səxavətlilık, yaxşılıq, xeyirxahlılıq, ədalətlilik
və s. bu kimi keyfiyyətlərin insanın mənəvi
simasının formalaşmasında oynadığı rol da
qeyd edilir. 

Böyük şair əsərlərində  müsbət əxlaqi key-
fiyyətləri tərənnüm etməklə kifayətlənmir,
hətta insanın mənəviyyatını korlayan mənfi,
zərərli əxlaqi sifətləri ifşa etməkdən belə çə-
kinmir. Şair bütün bunları öz əsərlərində ya-
ratdığı obrazların dili ilə bizlərə təqdim edir. 

Şairin yaradıcılığında ata-anaya hörmət bi-
rinci yerdə dayanır.  Ata-anaya hörmət edilməli,
onların qayğısına qalınmalıdır. Cünki insanı
ucaldan, insanı insan edən insani hisslərdir.
Bu fikirlər Nizami yaradıcılığının ana xəttini
təşkil edir. 

Fəxriyyə Cəfərova
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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.
“Əgər insansan, insanlığı sev”[1, s.125]. 
Onu da qeyd edək ki, şairin sevə-sevə ya-

ratdığı müsbət obrazların hamısı digər əxlaqi
keyfiyyətləri ilə yanaşı, özünün yüksək bəşəri
hissləri, insanpərvərliyi ilə diqqət çəkir, oxu-
cunun qəlbinə yol tapır.

Xalqımızın yüksək insanpərvərliyini gös-
tərən milli-mənəvi dəyərlərimizdən  biri ata-
anaya, övladlara  hörmət və məhəbbətdir. Bu
kimi  dəyəri yüksək qiymətləndirən N.Gəncəvi
bütün poemalarında insanpərvərliyin parlaq
nümunəsi kimi valideyn-övlad münasibətlə-
rindəki qarşılıqlı məhəbbəti, hörməti, dönə-
dönə tərənnüm etmiş, gənc nəsli bu yolla
tərbiyə etməyə çalışmışdır.

Nizami ata-ana  adını da çox yüksək tutur.
Ata-ananın üzünə ağ olmağı övlad üçün böyük
naqislik hesab edir. Şairin fikrincə, ata-ana da
öz böyüklüyünü qorumalı, belə övladlara cəza
verməyə tələsməməli, səbr etməlidir. Çünki
belə övladların cəzasını həyat özü verəcək,
belə ki, o da öz övladından çəkəcək:

Nə eyləsə sənə övladın, inan
Onu görəcəkdir öz övladından.
Oğlunun yaxşı, pis işiyçün, dayan,
Cəza vermə, o da alar öz oğlundan [2,

s.60]. 
Şairin söylədiyi “Övladın iqbalı ona olsa

yar, ata sevincindən bəxtiyar olar”, – ifadəsi
sübut edir ki, ata-ananın xoşbəxtliyi onun ye-
tişdirdiyi övladları ilə ölçülür. Amma burda
ata-ananın övladlarına diqqəti, qayğısı da
önəm daşıyır. Bəlkə də buna görədir ki, şairin
baş qəhrəmanlarının hamısı-Məcnun, İsgəndər,
Bəhram  öz valideynlərinin yüksək qayğısı
ilə əhatə olunur.

Şairin bütün əsərlərində “Leyli və Məcnun”,
“Yeddi gözəl”,  “İsgəndərnamə” poemalarında
valideyn-övlad  münasibətləri parlaq boyalarla
verilmiş, valideynlərin öz övladlarına necə
qayğı ilə yanaşdıqlarını,  onların bir şəxsiyyət
kimi formalaşmasında oynadıqları rolu  canlı
boyalarla tərənnüm etmişdir.

“İsgəndərnamə” poemasında görürük ki,
İsgəndər dünyaya göz açan zaman atası Fey-

ləqus qəmi, kədəri ataraq, öz mehrini-məhəb-
bətini oğluna salır, hamıya ləl-cəvahir paylayır,
müşkü və meyi sel kimi axıdır. Atası İsgəndərə
ox atmağı, kaman dartmağı, qılınc vurmağı
öyrətdikdən sonra dövrünün ən bilikli filosofu
olan Niqumaşı ona müəllim və tərbiyəçi təyin
edir. Niqumaş İsgəndərə hikmətlərlə dolu
dərin biliklər öyrədir, heç bir gəncin almadığı
tərbiyə  verir.

Şair bununla bizlərə sanki həyat dərsi keçir,
insanlığa gedən yolu bizlərə göstərir. Şair in-
sanpərvərliyi  xeyirxahlıq, yaxşılıq məfhumları
ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə verir. Nizamiyə görə
hər bir insanpərvər adam xeyirxahlığı, yaxşılığı
özünün həyat qayəsinə çevirməlidir:

Ağlına yaxşılıq sikkəsini çal,
Böyük şöhrət qazan, göylərə ucal [4, s.48]. 
Böyüklük şərəfinə nail olmaq istəyən hər

bir kəs xeyirxahlıq, yaxşılıq etməyi bacarma-
lıdır. Çünki insanın böyüklüyü onun xeyirxah
əməli ilə ölçülür. Şairin hər bir misrası sanki
bunları bizim yadımıza salır:

Yaxşılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük şərəfi verilməz sana [3, s.134]. 
Şair həyatın mənasını yaxşı əməldə, xeyirxah

işdə görürdü. Xeyirxah əməl heç vaxt itmir.
Nə vaxtsa yaxşı əməlin önünə çıxır. Haqlı
olaraq qeyd edir ki:

Quyuya salsan da yaxşılığı bil,
Yenə qayıdacaq o itən deyil [3, s.136]. 
Xeyirxahlıq, yaxşılıq şairin bütün yaradıcılığı

boyu tərənnüm edilir. İnsanları xeyirxahlığa,
yaxşı işlər görməyə dəvət edir. 

Əxlaqi tərbiyə təkcə böyüklərə hörmətlə
bitmir. Əxlaqi tərbiyə özündə bir çox tərbiyə
növlərini əhatə edir. Dostluğa, yoldaşlığa  sə-
daqətli olmaq, paxıllıq hissindən uzaq durmaq
kimi əxlaqi məsələlər də Nizmi yaradıcılığında
öz əksini tapır:

Yaxşı ad qazanmış gözəl dost ara,
Ondan yetişərsən ağ günə, vara [3, s.48]. 
“Yaxşı dost dar gündə tanınar”-ifadəsi Ni-

zami yaradıcılığında daha da qabarıq şəkildə
təzahür edir. Nizami:

Elə sadiq dost ara, səni darda qoymasın,
Çəkib tordan şıxarsın, səni torda qoymasın

[1, s.112].
- fikirləri ilə həqiqi dostluğun hər şeydən

üstün olduğunu göstərir.
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Şairə görə insan mənəvi-əxlaqi cəhətdən
saf olmalı, hər şeyi dərk edib nəticə çıxarmalı,
dövrün haqsızlıqlarına boyun əyməməlidir.
İnsanlıq mərtəbəsinin bütün xilqətlərdən üstün
olmasını önə çəkən şair yazırdı:  

Sən, ey fələklər qədər uca, dəyərli İnsan!
Nazını çəkməkdədir bu yer, bu göy, kəh-

kaşan.
Heç xəbərin varmı ki, səsin yetişir hara
Sənin zənn etdiyindən xeyli ucalıqlara!
Humanizm ideyaları da şairin yaradıcılığında

aparıcı mövzu olmaqla, Yaxın Şərq ədəbiyya-
tında öz təntənəsini  məhz  Nizami yaradıcılı-
ğında tapdı. Çünki şair böyük qəhrəmanlarından
tutmuş kiçik qəhrəmanları da bu ideyalar
altında tərbiyə olunur və sadə insan portreti
ilə bizlərə təqdim edilir. Bütün əsərlərində də
məhz bu ənənə davam edir. 

Nizami sənətinin möcüzələri, həmişəya-
şarlılığı bəlkədə onun öz doğma xalqının fik-
ri-estetik ənənələri ilə bağlı olması, bu ənənələri
öz əsərində tərənnüm etməsi idi.  Çünki Nizami
içindən çıxdığı doğma ədəbi mühitə bağlı sə-
nətkar idi. Əsərlərində bu cür məsələlərin yer
alması, ezackar sənət nümunələri yaratması
şairin hörmətini daha da artırmış, bu gün hə-
yatda olmasa da ölməzlik qazanmasına səbəb
olmuşdu.  

Nizami əsərlərində dövrün bütün problem-

lərinə toxunmuş, onların həlli yollarını da
göstərmişdir. Nizami yaradıcılığının mərkəzində
insan və onun taleyi məsələsi dururdu. Nizami
əsərlərində ideal məhəbbətin tərənnümü, ədalətli
cəmiyyət, zülm və haqsızlıqlara qarşı barışmaz
münasaibət, mənəvi cəhətdən saf və təmiz ol-
maq kimi məsələlərdə yer almış, şair yaradıcılığı
boyu  bu məsələləri böyük ustalıqla şərh et-
mişdir. Nizami əsərlərində insanların pis əməl-
lərdən uzaq qaçması, yaxşı işlər ilə cəmiyyətə
xidmət etməsi ideyasını  həmişə önə çəkmiş,
bütün yaradıcılığı boyu da bu amala sadiq
qalmışdır.

Şair hər bir əsərində vətəndaş-şair mövqe-
yindən çıxış edir, qaranlıq dünyaya işıq salaraq
öz sənətinin qüdrəti ilə insanları məruz qaldığı
bəlalardan xilas etməyə çalışmışdır. İnsanların
mənəvi cəhətdən saflaşması, özünü dərk etməsi
Nizami əsərlərinin təntənəsi idi.
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Annotasiya. Məqalə müasir dövr üçün olduqca aktual bir məsələyə -
cəmiyyət və sağlamlıq imkanları məhdud insanlar arasında qarşılıqlı
əlaqənin sosial-mədəni aspektlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Mə-
qalədə qeyd edilir ki, hər bir sivil dövlətin sosial siyasəti gənc nəslin
sağlamlığının möhkəmləndirilməsi və cəmiyyətin sağlamlıq imkanları
məhdud üzvlərinə insani münasibətin qorunub saxlanmasına yönəldilmişdir.
Sivilizasiyanın inkişafının müxtəlif mərhələlərində insanlar həm fiziki,
həm də psixi qüsurların dəyərləndirilməsində birmənalı olmayan meyarlara
sahib idilər. Həmçinin göstərilir ki,  müasir  dövrdə cəmiyyətin sağlamlıq
imkanları məhdud insanlara, xüsusilə də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
insanlara münasibəti tədricən dəyişilir. Müasir dövrdə sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası prosesinin sosial-pedaqoji
aspektlərinin öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirilir. Uşaqların birgə
həyat tərzi, “məktəb hamı üçün” məqsədini həyata keçirən inklüziv
təhsil xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə bütün bu məsələlər təhlil
edilir və uyğun ümumiləşdirmələr aparılır. 

Sociocultural aspects of attitudes towards people
with disabilities
Abstract. The article is devoted to a rather topical issue for the modern
era - the study of socio-cultural aspects of interaction between society
and people with limited health. The article notes that the social policy of
each civilized state is aimed at strengthening the health of the younger
generation and maintaining a humane attitude towards members of
society with disabilities. At different stages of the development of civi-
lization, people had ambiguous criteria in assessing both physical and
mental defects. It is also shown that in modern times the attitude of
society to people with limited health, especially to people in need of
special care is gradually changing. In modern times, more attention is
paid to the study of socio-pedagogical aspects of the process of integrating
children with limited health into society. Of particular importance is the
joint lifestyle of children, inclusive education realizing the goal of
“school for all”. All these issues are analyzed in the article and appropriate
generalizations are made. 

Социокультурные аспекты отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья

Aннотация. Статья посвящена достаточно актуальной для совре-
менного времени проблеме - изучению социокультурных аспектов
взаимодействия общества и людей с ограниченными возможностями
здоровья. В статье отмечается, что социальная политика каждого
цивилизованного государства направлена на укрепление здоровья
подрастающего поколения и сохранение гуманного отношения к
членам общества с ограниченными возможностями здоровья. На
разных этапах развития цивилизации у людей существовали не-
однозначные критерии оценки как физических, так и психических
недостатков. Также показано, что в современный период постепенно
меняется отношение общества к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, особенно к людям, нуждающимся в особом
уходе. В современный период все больше внимания уделяется из-
учению социально-педагогических аспектов процесса интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Особое значение имеет совместный образ жизни детей, а так же
инклюзивное образование, реализующее цель «школа для всех». В
статье анализируются все эти вопросы и делаются соответствующие
обобщения.
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Hər bir sivil dövlətin sosial siyasəti gənc
nəslin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi və
cəmiyyətin sağlamlıq imkanları məhdud üzv-
lərinə insani münasibətin qorunub saxlanmasına
yönəldilmişdir. Sivilizasiyanın inkişafının
müxtəlif mərhələlərində insanlar həm fiziki,
həm də psixi qüsurların dəyərləndirilməsində
birmənalı olmayan meyarlara sahib idilər.
Sonralar zaman keçdikcə və cəmiyyət inkişaf
etdikcə onun əlillərlə, bu və digər psixi və ya
fiziki qüsuru olan insanlarla qarşılıqlı əlaqəsində
və münasibətində də dəyişikliklər baş verdi. 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlu-
matlarına görə, sağlamlıq imkanları məhdud
insanlar dünya əhalisinin 15-16 faizini təşkil
edir. Bu, təqribən 1 milyard insan deməkdir.
Azərbaycanda hazırda əlillər əhalinin 5,6
faizini təşkil edir [1]. Qeyd edək ki, “əlil”
ifadəsi ilk dəfə Fransada orduda xidmət etmiş,
lakin yaralanmalar və şikəstlik səbəbilə xid-
mətini davam etdirə bilməyən hərbçilərlə əla-
qədar işlədilmişdir. Bir çox psixoloq və de-
fektoloqların qeyd etdiyi kimi, “əlil” ifadəsi
özündə ayrıseçkilik fikirləri daşıyır və cəmiy-
yətin əlillərə sosial baxımdan yararsız təbəqə
kimi münasibətini ifadə edir. Bu, isə əlillərin
həm ətraf aləmlə əlaqəsinin, həm də hərəkət
qabiliyyətinin məhdud olması ilə şərtlənir.
Bunun,  fiziki və psixi sağlamlıq vəziyyəti
kimi subyektiv, hakim ictimai şüur və cəmiy-
yətin sağlamlıq imkanları məhdud insanlarla
dialoqa nə dərəcədə hazır olma kimi obyektiv
faktorları mövcuddur. Hazırda düzgün olmayan
bu termindən demək olar ki, bütün dünyada
imtina edilmişdir. “Əlil” ifadəsi qeyri-adi gö-
rünüşü və xüsusi ehtiyacları olan bu insanların
hüquqlarına ayrıseçkilik gətirdiyi hesab edi-
lərək, ingilis dilində bu termin  istifadədən çı-
xarılmışdır. Onun əvəzinə hər hansı fiziki və
psixi qüsurları olan insanlara münasibətdə
“sağlamlıq imkanları məhdud insanlar” ter-
minindən istifadə edilir. Biz də bu məqalədə
həm Azərbaycanda, həm də xaricdə xüsusi
psixologiyada geniş şəkildə istifadə olunan
“sağlamlıq imkanları məhdud insanlar”, “xüsusi
ehtiyacı olan insanlar” anlayışından istifadə
edəcəyik.  

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar do-
ğulduğu andan etibarən, üç böyük sosial sis-

temdə inkişaf edir ki, onlardan da biri ehtiyac
və normaları olan, qarşılıqlı əlaqələrin qurul-
duğu ailə, digəri şagirdlərin müxtəlif elm sa-
hələrinə dair biliklər əldə etdikləri, həyati
bilik və bacarıqlara yiyələndikləri təhsil müəs-
sisələri, üçüncüsü isə  özünəməxsus qayda və
qanunları olan geniş ictimaiyyətdir. Buna bax-
mayaraq, bu sistemlərdən ailə sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqlar üçün daha böyük əhə-
miyyət kəsb edir. Ailə uşağın özü haqqında
ilk təsəvvürlərinin, “mən – konsepsiyası”nın
formalaşdığı, özü ilə bağlı ilk qərarların ve-
rildiyi, onun sosial təbiətinin yaranıb inkişaf
etdiyi mühitdir. Ailə tərbiyəsinin əsas istiqaməti
bacarıqlı bir insan olmaq, özünə hörmət hissinin
formalaşdırılması və cəmiyytdə müəyyən bir
sosial mövqeyə çatmaq üçün sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqlara kömək etməkdən
ibarətdir [3, s. 87].

Şübhəsiz ki, burada valideynlərin uşaqlara
mənəvi və sosial dəstəyi çox mühüm amildir.
Buna görə də, məhdud sağlamlıqlı uşağın
özünüdərketməsinin formalaşması üçün psixi
inkişafın bütün mərhələlərində onu dəstəkləmək
vacibdir. Valideynlərin uşaqlarının, eynilə də
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların qarşısına
qoyduğu ümumi məqsədlər mövcuddur. On-
lardan biri də arzuolunan sosial bir mövqe,
hər hansı bir sosial qrupda və ya cəmiyyətdə
sosial cəhətdən təsdiqlənmiş rol qazanmaqdan
ibarətdir. Valideynlərin bu istəyinin gerçək-
ləşməsi təkcə sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqdan deyil, həm də cəmiyyətin bu uşağı
necə qiymətləndirməsindən asılıdır. Bu qiy-
mətləndirmə xüsusilə uşağın özünə, öz daxili
aləminə marağın artdığı yeniyetməlik dövründə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər inkişafında
çətinlikləri olan uşağı ətraf rədd edirsə, onda
valideynlər və əsasən də, uşağın özü məhru-
miyyət şəraitində olur ki,  bu zaman məqsədə
çatmaq çətinləşir. Uşaqları qəbul edilməyən,
cəmiyyət tərəfindən inkar edilən valideynlər
sosial bir boşluq içinə düşürlər. 

Məsələ bundadır ki, mərhəmətli ailələrdə
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq uzun müddət
sanki pambıqla örtülüb qorunur, mərhəmətsiz
ailələrdə isə taleyin ümidinə buraxılır. Buna
görə də birinci halda uşaq yaşıdları ilə demək
olar ki, heç qarşılaşmır, ikinci halda isə onların
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canlı oyuncağına çevrilirlər. Uşağın yaşıdları
ilə bütövlükdə müştərək oyunlar oynamasının
əlçatmaz olması, onların ünsiyyət təcrübəsinin
azlığı xüsusi ehtiyacı olan uşaqların valideyn-
lərdən affektiv asılılığına şərait yaradır. 

L.M.Şıpiçınanın qeyd etdiyi kimi, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların yaşıdlarının mə-
dəniyyətinə inteqrasiyası məktəb yaşına nis-
bətən, məktəbəqədər yaş dövründə daha uğurla
həyata keçir. Bu prosesdə böyüklər əhəmiyyətli
dərəcədə mühüm rol oynayır. L.M.Şipiçına
vurğulayır ki, xüsusi ehtiyacı olan uşaqların
inteqrasiyasının əsas şərtlərindən biri də bu
prosesdə iştirak edənlərin (uşaqlar, onların
müəllimləri və valideynlər) bir-birinə müna-
sibətlərinin korreksiya edilməsindən ibarətdir.
Bununla yanaşı, uşaqların yaşı, cinsi və uşağın
qüsurunun tipi bir qayda olaraq, bu prosesə
təsir göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, uşaqların
yaşı artdıqca, onların inteqrasiyası da çətinləşir.
Bu sahədə gender münasibətlərində də fərqlər
müşahidə edilir. Belə ki, öz yaşıdları arasında
qızların oğlanlara nisbətən daha asan inteqrasiya
etdikləri müşahidə olunur. Xüsusi ehtiyacı
olan uşaqların  qüsurlarının tipi  onların normal
inkişaf etmiş uşaqların mühitinə inteqrasiyasına
müxtəlif təsir göstərir. Belə ki, hərəkət poz-
gunluqları bu uşaqların məktəbəqədər yaşlı
uşaqların mühitinə inteqrasiyasına zehni poz-
ğunluqdan daha çox mənfi təsir göstərir.
Əksinə, məktəb mühitində hərəkət pozğunluğu
zehni pozğunluğa nisbətən daha asan qəbul
edilir [5, s.156].

Ümumiyyətlə, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların yaşıdlarının mühitinə səmərəli sosial
inteqrasiyası, bu uşaqların ümumtəhsil mək-
təblərində oxuyarkən uğurlu pedaqoji inteq-
rasiyasına da şərait yaradır.

Uşağın inkişafında hər hansı bir pozğunluq
varsa, üstəlik bu pozğunluq açıq xarakter da-
şıyırsa, inkişafda yaş normasına çatma imkanı
azdırsa, onda valideynlər mütəmadi olaraq
uşağın hərəkətlərini anlamaqda, onların dav-
ranışını tənzimləməkdə əhəmiyyətli dərəcədə
çətinliklərlə qarşılaşırlar. Sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların ailələrində qarşılıqlı müna-
sibətlər, ehtiyacı olan ailələrə peşəkar kömək
göstərən  mütəxəssislərlə valideynlərin  birgə
əməkdaşlığı vasitəsilə ifadə edilir. 

M.S.Kuzneçovanın qeyd etdiyi kimi, belə və-
ziyyətlərdə mütəxəssis köməyi, hər şeydən
öncə, konkret olaraq ailənin imkan və tələ-
batlarını nəzərə alaraq, valideynlərin uşağı
“görməsinə” kömək etmək, onları məmnun
edəcək yolları və xüsusi ehtiyaclarını göstər-
mək, böyüklərə onların inkişafı ilə bağlı
məsələləri, onların imkanlarını gündəlik həyatda
gerçəkləşdirmək məsələlərini  öyrətməkdən
ibarətdir [4, s.6].

Valideynlərə sadəcə məlumat və bir sıra
ümumi tövsiyələr verməklə, uşaqla məşğul
olmaqla (hətta dərslər valideynlərin iştirakı
ilə keçirilsə də) bu məsələləri həll etmək
mümkün deyil. Qarşıya qoyulmuş bu vəzifələrin
həlli yalnız valideynlərlə mütəxəssislərin birgə
fəaliyyəti nəticəsində mümkün ola bilər. Mü-
təxəssislər  müxtəlif qüsurlara malik uşaqların
inkişafı, onlara kömək etmək yolları barədə
biliyə malikdirlər. Valideynlər də öz uşaqları
barədə kifayət qədər dəyərli məlumatlara ma-
likdirlər, lakin mühüm olan odur  ki, valideynlər
malik olduqları bu bilikləri uşaqların gündəlik
həyatına daxil etməlidirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, peşə fəaliyyətinin
əsas istiqamətlərindən biri kimi sağlamlıq im-
kanları məhdud insanlarla cəmiyyət arasında
qarşılıqlı münasibətlərin qurulması bir çox
yerli və xarici mütəxəssislərin təcrübəsində
dəstəklənir və müsbət qarşılanır.  

Qüsurlu uşağa malik ailələrlə öz iş təcrü-
bəsini təsvir edərək, M.S.Kuzneçova vurğulayır
ki, onlar mütəxəssislərlə valideynlər arasında
ümumi məkan qurmağa çalışır. Aparılan işin
nəticəsində valideynlərin sözün əsl mənasında
valideyn olmaları, uşaq üçün məsuliyyət da-
şımaları, anlayışlı olmaları, daha yaxşı nəticə
əldə etmələri üçün aktiv olmaları, özlərini də-
yişdirmələri, yeni bir şeylər axtarmaları və
sınaqdan keçirmələri mütəxəssislər üçün çox
mühümdür. Ən əsası isə, valideyn olmaq xoş-
bəxtliyinə sahib olduqlarından məmnun olmağı
öyrənmələridir. 

İsveç mütəxəssisləri X.Dane və L.Makelvi
“Defektologiya” jurnalında sağlamlıq imkanları
məhdud insanlarla cəmiyyət arasında qarşılıqlı
münasibətlərin müxtəlif aspektlərini üzə çı-
xararaq öz iş təcrübəsini bölüşmüşlər. Onların
fikrincə, dialoq çox vacibdir və o dayandırıl-
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mamalıdır. Uşaqların valideynlərlə, əlillərin
ictimai təşkilatları ilə, dövlət orqanları və
müxtəlif səviyyəli vəzifəli şəxslərlə dialoqu
çox önəmlidir. Bu dialoq sağlamlıq imkanları
məhdud insanlara diqqətli münasibətin inkişafı
və qorunması üçün də vacibdir.

Diqqəti cəlb edən məqamlardan biri odur
ki, bir neçə on illiklər müddətində qüsurlu
uşağı olan ailələr öz körpələrini kənarlaşdı-
rırdılar. Bu gün də valideynlərin məhdud sağ-
lamlıqlı uşaqları kənarlaşdırmaları, onları uşaq-
lıq hüququndan məhrum etmələri elə bu təc-
rübənin mənfi nəticələrindən biridir. Əksər
imkanlı ailələrdə valideyn sevgisi, valideyn
maraqlılığı bahalı oyuncaqların alınması, bahalı
baxıcıların işə qəbulu ilə əvəz edilir. 

Hazırda dövlətin səylərinə baxmayaraq,
sağlamlıq imkanları məhdud insanlara təəssüf
ki, hələ də ayrı-seçkilik qoyulur. Hər hansı
bir peşəyə və cəmiyyət həyatında iştirak etmək
üçün  böyük istək və potensiala sahib olmalarına
baxmayaraq, sağlamlıq imkanları məhdud in-
sanlar  onları gerçəkləşdirə bilmirlər. Ona
görə ki, cəmiyyət onlarla əlaqə qurmaq istəmir,
müəssisə rəhbərləri onları işə qəbul etməkdən
qorxurlar. Əslində, sağlamlıq imkanları məhdud
insanlara münasibətlə bağlı nə qədər yaxşı və
düzgün qərarlar qəbul edilsə də, cəmiyyət
buna psixoloji cəhətdən hazır deyilsə, onlar
heç bir yerdə  çalışa bilməyəcəklər.  

Çoxsaylı tədqiqatlar göstərir ki, cəmiyyət
sağlamlıq imkanları məhdud insanlara əksər
hallarda əlverişsiz, hətta düşməncəsinə mü-
nasibət bəsləyir, bütünlükdə bu münasibətlər
gərginliklə xarakterizə olunur. Xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan bu insanlara əsasən həsəd, ət-
rafdakı insanlara inamsızlıq, təşəbbüskarlığın
çatışmaması, özünə yazığı gəlmək hissinin
yüksəkliyi və s. xüsusiyyətlər aid edilir.  

Cəmiyyətin reaksiyası müxtəlifdir: mərhə-
mət, maraq, nəzakətlilik, kobudluq və hətta
nifrət hissi. Ətrafdakıların sağlamlıq məhdu-
diyyəti olan insanlarla əlaqələri kifayət qədər
səmimi deyil, onlarla ya ünsiyyətdə olmaq is-
təmir, ya da tezliklə ünsiyyəti məhdudlaşdır-
mağa çalışırlar. Sahibkarlar onlara çox aşağı
maaşlı iş təklif edir, bəziləri onları ümumiyyətlə,
qəbul etməkdən çəkinir, işə qəbul kvotasını
yerinə yetirmir, işə qəbul etməkdənsə ağır cə-

rimə ödəməyə üstünlük verirlər. 
Beləliklə, qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan

cəmiyyətində də sağlamlıq imkanları məhdud
insanlarla sağlam insanlar arasında təəssüf ki,
hələ də psixoloji və fiziki məsafə mövcuddur.
Bu məsafənin aradan qaldırılması, onların
eyni dəyərlərə sahib olduqlarının təsdiqi çox
mühüm məsələdir və bütün hakimiyyət insti-
tutlarının, bütövlükdə cəmiyyətin bütün səyləri
bu məsələnin həlli istiqamətinə yönəlməlidir.
Bununla yanaşı, sağlamlıq imkanları məhdud
insanların həyatı, imkan və problemləri barədə
həqiqi məlumatlara da ehtiyac yaranır ki, bunu
da onlarla dialoqa girmədən, birgə səy gös-
tərmədən əldə etmək mümkün deyil.

Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki,
son dövrlərdə bu istiqamətdə müsbət ənənələr
də müşahidə olunur. “Cəmiyyət və sağlamlıq
imkanları məhdud insanlar” mövzusu heç  za-
man qapanmayıb, günbəgün daha çox müza-
kirələrə səbəb olur. Nəticədə isə yeni iş yerləri
açılır, yeni reablitasiya mərkəzləri yaranır, tə-
qaüdlər artır, ictimai yerlərdə panduslar qurulur
və s.

Cəmiyyətin sağlamlıq imkanları məhdud
insanlara, xüsusilə də xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan uşaqlara münasibəti tədricən dəyişilir.
Müasir dövrdə isə sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası prosesinin
sosial-pedaqoji aspektlərinin öyrənilməsinə
daha çox diqqət yetirilir. Uşaqların birgə həyat
tərzi,   “məktəb hamı üçün” məqsədini həyata
keçirən inklüziv təhsil xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Məhdud imkanlı bu uşaqlara diqqət ye-
tirdikcə cəmiyyət bu uşağı tərbiyə edən ailənin
problemləri barədə də düşünməyə başlayır.
Lakin bu yetərli deyil, çünki onlara daim
kömək və dəstək göstərilməli, hətta bu qa-
nunvericilik səviyyəsində həyata keçirilməlidir.
Cəmiyyət, dövlət anlamalıdır ki, sağlamlıq
imkanları məhdud insanlara uşaqlıq dövründən
başlayaraq elə şərait yaratmaq lazımdır ki,
onlar öz yaradıcılıqlarını ifadə edə bilsin, na-
tamamlıq hissini, ətrafdakı insanlarda təcrid
olunma hissini aradan qaldırmağı bacarsın.     
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Annotasiya. Məqalə valideyn-övlad münasibətlərindəki konfliktlərin pedaqo-
ji-psixoloji səbəbləri, nəticələri və bu konfliktlərin həlli yollarına həsr olunmuşdur.
Qeyd olunur ki, hazırkı dövrdə problemli ailələrin sayı getdikcə artır. Ailədaxili
münaqişələr, boşanmalar, uşaqlara göstərilən zorakılıqlar onu deməyə əsas
verir ki, bütün bunların əsil səbəbkarları valideynlərdir. Valideyin məsuliyyətsizliyi
uşaqların gələcək həyatlarında çoxlu problemlər yaradır. Uşaqlarda müxtəlif
psixoloji narahatçılığa yol açır. Belə uşaqlar bəzən məktəbdən uzaqlaşır,
oxumaq istəmirlər. Bəzən çəmiyyətdə öz neqativ, xoşagəlməz hərəkətləri ilə
tanınırlar. Məqalədə bir sıra pedaqoji-psixoloji tövsiyələr də verilir. Göstərilir
ki, belə uşaqların yenidən cəmiyyətə adaptasiya olunması üçün onlara psixoloji
yardım göstərilməlidir. Bu çox vacibdir. Hətta bütün ailəyə psixoloji dəstək
lazımdır. Valideyn-övlad münasibətlərindəki ziddiyyətlərin aradan qaldırılması
üçün qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir. Uşaqlarda özünə güvənsizlik yaradan
valideyinlər haqqında müzakirələr aparılmalıdır. Valideynlər mütəmadi olaraq
maarifləndirici tədbirlərdə, görüşlərdə iştirak etməlidirlər. Valideynlər daim
diqqətli olmalı, uşaqları hər hansı bir xoşagəlməz hadisələrdən, zərbələrdən
qorumalıdırlar.

On the causes and consequences of conflicts in
parent-child relationships
Abstract. The article is devoted to the pedagogical and psychological causes
and consequences of conflicts in parent-child relations and ways to resolve
these conflicts. It is noted that the number of families with problems is
increasing. Domestic conflicts, divorces, and violence against children suggest
that parents are the real cause of all this. Irresponsibility of parents creates
many problems in children's future life. It leads to various psychological
problems in children. Such children sometimes stay away from school and do
not want to study. Sometimes they are known in the society for their negative
and unpleasant actions. The article also provides a number of pedagogical and
psychological recommendations. It is shown that psychological help should be
provided to such children in order to re-adapt them to society. This is very
important. Even the whole family needs psychological support. Preventive
measures should be taken to eliminate conflicts in parent-child relationships.
Discussions should be held about parents who create self-doubt in children.
Parents should regularly participate in educational events and meetings. Parents
should always be careful and protect children from any unpleasant events and
blows.

К причинам и последствиям конфликтов в роди-
тельско-детских отношениях
Aннотация. Статья посвящена педагогико-психологическим причинам и
последствиям конфликтов в родительско-детских отношениях и путям
разрешения этих конфликтов. Отмечается, что в настоящее время число
проблемных семей постепенно увеличивается. Внутрисемейные конфликты,
разводы, насилие над детьми дают основание говорить о том, что винов-
никами всего этого являются родители. Безответственность родителей
создает много проблем в дальнейшей жизни детей. Это приводит к
различным психологическим неудобствам у детей. Такие дети иногда
бросают школу, не хотят учиться. Иногда они известны в обществе своими
негативными, неприятными поступками. В статье представлен ряд педа-
гогико-психологических рекомендаций. Так, чтобы такие дети снова адап-
тировались в обществе, им должна быть оказана психологическая помощь.
Это очень важно. Даже вся семья нуждается в психологической поддержке.
Для устранения противоречий в родительско-детских отношениях не-
обходимо принимать превентивные меры. Следует проводить дискуссии
о родителях, которые создают у детей неуверенность в себе. Родители
должны регулярно посещать познавательные мероприятия, встречи.
Родители должны постоянно быть внимательными, оберегать детей от ка-
ких-либо неприятных событий, потрясений.
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Yaşadığımız hazırkı dövrdə valideyn-övlad
münasibətləri hər kəsi düşündürür.  

Valideyn olmaq çox dəyərli və ülvi bir
hissdir. Valideyn uşağının dünyaya gəlmə -
sinə vəsilə olmaqla, övladının tətbiyəsi, təhsili,
sağlamlığı, təhlükəsizliyi, düzgün qidalanması
və s. üçün birbaşa məsuluyyət daşıyır. Uşaqlar
valideynlərinin sevgisi, diqqət və qayğısı ilə
qidalanırlar. Uşaqları təkcə yedizdirmək, is-
tədikləri paltarları almaqla xöşbəxt etmək ol-
maz. Hər bir valideyn üzərinə düşən məsuliyyəti
dərk etməli, uşaqlarla münasibəti düzgün qur-
malı, gələcəyimiz olan uşaqların öz ailələrində
rahat yaşamalarına cavabdeh olmalıdır.  

Təəssüf hissi ilə demək olar ki, bu müna-
sibətləri düzgün qura bilməyən   valideynlərin
sayı durmadan artır. Bəzən valideynlərin mə-
suliyyətsizliyindən, bəzən döğru qərarlar verə
bilmədiklərindən, bəzən də övladlarına isti
münasibət göstərə bilmədiklərindən müəyyən
problemlər ortaya çıxır. Uşaqların tez-tez dan-
lanması valideynlərlə uşaqlar arasında bir so-
yuqluq, inamsızlıq, güvənsizlik yaradır. Tez-
tez şiddətə məruz qalan uşaqlar heç vaxt
özlərini xöşbəxt hiss etmirlər. Özlərinə qapa-
nırlar. Daxilən narahat və güvənsiz olurlar.
Həmin uşaqlar yaxşı oxuya bilərlər, həmçinin
gələcəkdə yaxşı mövqe də qazana bilərlər.
Lakin uşaqlıq illərinin acı xatirələri onların
qəlbində daim yaşayacaq, daim onlarla yol
yoldaşı olacaqlar. Uşaqlıqda keçirdikləri acı
xatirələr onların şəxsiyyətinin formalaşmasına
öz mənfi təsirini göstərəcəkdir. Valideyn qay-
ğısından məhrum uşaqlar cəmiyyətdə öz yer-
lərini tapa bilmirlər. Ruh düşkünlüyü, aqres-
sivlik, özünə qapılmaq kimi hallar baş verir.
Bütün bu proseslər  uşaqların gələcək həyatına
travmalar vurur. Digər tərəfdən onların keçir-
dikləri stres və qorxu hissi sonradan təşviş
pozuntusuna, fobiyaların yaranmasına zəmin
yaradır.

Hazırkı dövrümüzdə valideyn-övlad mü-
nasibətləri getdikcə gərginləşir. Xoşagəlməz
hadisələrin sayı durmadan artır. Bir çox ailələrdə
valideynlər uşaqlara şiddət göstərirlər. Bu
hallar uşaqlarda psixoloji problemlərin ya-
ranmasına səbəb olur. Uşaqların kiçik qəlblə-
rində sevgi əvəzinə, qorzu hissi hökm sürür.
Valideyn uşağa sevgi, inam, güvən vermirsə

uşaq tədricən əvvəl valideyndən, sonra isə
evdən uzaqlaşır. Bu cür vəziyyət yarandıqda
isə valideyn günahı ancaq uşaqda görür. An-
caq bu düzgün yanaşma deyil. Valideyn burada
günahı özündə axtarmalıdır. Çünki tərbiyəni
verən valideyndir. Əgər valideyn övladından
yüksək hörmət və mədəniyyət tələb edirsə və
istəyirsə övladı tərbiyəli olsun, bu qaydalara
əvvəlcə özü əməl etməlidir. Özünün həyat
təcrübəsi ilə uşağın həyat təcrübəsini müqayisə
etməyi bacaran valideyn  ilk növbədə övladına
bu keyfiyyətləri göstərməlidir. 

Mütəxəssislər belə hesab edir ki, övladı ilə
münasibətlərin yaxşı olmasını arzulayan vali-
deynlər övladlarını yerli-yersiz tənqid etməklə
arada olan hörməti, səmimiyyəti, bir-birinə
olan etibarı itirmiş olacaqlar.

Müşahidələr göstərir ki, valideyn diqqət-
sizliyinin və məsuliyyətsizliyinin qurbanı olan
körpələrin sayı kifayət qədər çoxdur və təəssüf
ki, bu arzuolunmaz statistika artmaqda davam
edir. Gündəlik olaraq “Uşaq dənizdə boğuldu“,
“ Uşaq kanala yıxıldı”, “Körpə hündür yerdən
yıxılaraq öldü”, “ Azyaşlı uşaq parkda anasının
yanından yoxa çıxdı “, “Körpə uşaq evin bal-
konundan düşdü”, “Körpəni maşın vurdu“ və
digər bu kimi acı təəssüf doğuran xəbərləri
eşidirik. Əlbəttə, bu cür hadisələrin baş ver-
məsinin əsas səbəblərindən biri də valideynlərin
övladlarına nəzarət etməməsi, azyaşlılarla mü-
nasibətdə yetərincə diqqətli davranmamaları
və ən əsası da övladlarına deyil, telefonlara,
kompüterlərə və adını, səbəbini bilmədiyimiz
bir çox şeylərə diqqət, vaxt ayırmaları, onları
daha dəyərli hesab etmələridir. Saatlarla öz rə-
fiqəsi ilə telefonda söhbət edən ana əlbəttə ki,
övladına lazımi diqqəti göstərməyəcək. Evdə
həyat yoldaşı və övladları ilə kobud davranan,
tez-tez xoşagəlməz hallar yaradan ata necə
yaxşı valideynlər sırasında ola bilər. Öz ailəsinə
şiddət göstərən, onları incidən, hədələyən,
döyən valideynlər bilməlidirlər ki, öz münasi-
bətləri ilə övladlarını nəinki özlərinə rəqib kimi
yetişdirirlər, eyni zamanda onların gələcək hə-
yatlarını təhlükə qarşısında qoyurlar.

Valideyn  övladının buraxdığı bütün səhvləri
düzəltmək üçün sonuna qədər onun yanında
olmalıdır. Yaxşı valideyn övladını ata bilməz.
Ən böyük səhvi olsa belə onu bağışlamalı, ar-
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xasında durmalı, atmamalı, onu düz yola qay-
tarmalıdır. Budur, valideyn sevgisi, valideyn
humanistliyi, ideal valideyn obrazı. 

Ekspertlərin fikrincə övladları ilə normal
rəftar edən, onlarla dost-yoldaş olmağa çalışan
valideynlər daha çox sevilir və uğur qazanırlar.
Bu cür valideynlərin övladları həyatda öz yerlərini
tapa bilirlər. Ona görə də valideynin normal
davranışı, övladına diqqəti çox vacibdir.

Bəzi valideynlər övladlarının valideyndən
qorxmasını, çəkinməsini yaxşı hal kimi qəbul
edirlər. Bəzi ailələrdə valideynlər elə düşünür
ki, üşağın bütün tələbatını yerinə yetirməklə
valideynlik borcu bitmiş hesab olunur. Lakin
onun ailədə sərbəst davranmasına şərait yarada
bilmir və ya yaratmaq istəmir. Valideyn-övlad
münasibətlərinin qurulmaması gələcəyə də öz
mənfi  təsirini göstərir, xoşagəlməz hallar ya-
radır.  Zaman keçdikcə arzuolunmaz mühitdə
tərbiyə alan uşaq dar günündə belə validey-
nindən kömək istəmir. Xəyal qırıqlığı, qorxu,
çəkingənlik hissi onu valideynindən uzaqlaş-
dırır. Nəticədə problemlər və bundan qaynaq-
lanan hadisələr meydana çıxır. Ona görə də
həmin yeniyetmə bədbəxt hadisələrin-insan
alverinin, narkomanlığın, ya da başqa bir
yolun qurbanı olur.

Müşahidə edirik ki, uşaqların bir qismi va-
lideynlərini üstü örtülü, bir qismi isə açıq
şəkildə günahlandırırlar. Bütün bu saydığımız
bir çox məsələlər Azərbaycan çəmiyyətində
valideyn-övlad münasibətlərində problemlərin
olmasından xəbər verir. 

Məsələn, efirlərdə valideynlərin öz övladları
haqqında xoşagəlməz  söhbətlərini eşidəndə
insan nə qədər məyus olur. Bu bir dəhşət ol-
maqla bərabər, həm də hər hansı bir ailənin
faciəsidir. Necə ola bilər ki, öz canından, qa-
nından olan övladını belə vəziyyətə gətirir,
onu belə sındırır, biabır edir. Ana qəlbi, ata
qəlbi niyə sızıldamır? Övladını çox pis qələmə
verir, özünü isə günahkar hesab etmir. Bəzən
psixoloqlar belə onu dəstəkləyirlər. Doğrudan
da əsil faciədir. Ürəyinin bir parçası olan
övlad necə  pis ola bilər? Bəli, o zaman ola
bilər ki, valideyn onu öz ürəyinin bir parçası
hesab etməyib. Onu əzizləməyib, qayğısına
qalmayıb, onu qətiyyən düşünməyib, onunla
düzgün rəftar etməyibdir. Öz yanlış fikirləri,

kobud davranışları, özünün mənfi hərəkətləri,
mənfi düşüncələri ilə övladını özünə rəqib
kimi yetisdirib. Hələ dərindən araşdırılsa  özü
belə valideynlərinə yaxşı övlad olmayıb. Ona
görə də atalar demiş, “Nə tökərsən aşına, o da
çıxar qaşığına”. Həmin valideynlər efirlərə
çıxıb birinci növbədə özünü, sonra öz canının
bir parçası olan övladını, daha sonra isə bir
tayfanı  biabir etməkdənsə, oturub papaqlarını
qarşılarına qoyub düşünsünlər: “ Görəsən mən
harada səhv etmişəm. Niyə mən öz övladıma
bu qədər qəddarcasına yanaşıram. Niyə mən
onu sevindirmək, əzizləmək, uca tutmaq əvə-
zinə, bu qədər alçaldıram”.

Unutmamaq lazımdır ki, övlad Allahın in-
sana verdiyi bir əmanətdir və hər bir valideyn
onu göz bəbəyi kimi qorumağa çalışmalıdır.
Əgər ona düzgün qayğı göstərilərsə, sevgi və
məhəbbətlə yanaşılarsa, gözəl tərbiyə verilərsə
və başqalarına faydalı insan olaraq yetişdirilərsə,
onunla bağlı imtahan qazanılmış olar. Lakin
uşağı valideyn sevgisindən, qayğısından və s.
məhrum edərsə bu imtahanda uduzmuş olar.
[Əraf, 7/190]

Bu dünyada  Rəbbini unudaraq öz döğma
övladlarını atanlar, tez-tez incidənlər, ona mər-
həmət göstərmədən təhqir edənlər, fiziki cəza
verənlər axirət dünyasında öz cəzalarını ala-
caqlar. Əldə olan bütün nemətlər kimi övladı-
mıza da Allah Təalanın bizə verdiyi əmanət
kimi baxılmalıdır. Rəbbimizin bəxş etdiyi
digər nemətlərlə birlikdə, ailə üzvlərinə də
sahib çıxmalı və bu dəyərli əmanətə xəyanət
edilməməlidir.

İslam dininə görə uşaqlarla əlaqəli ana-
atanın üzərinə düşən vəzifələri çox yaxşı dərk
etmək lazımdır. Çünki bu vəzifələr bütöv bir
ömrü əhatə edir. Buna görə həkimlərin beşik-
dəki körpəyə qida cədvəli tətbiq etdikləri kimi,
ana-ata da uşaqlarının yaş və idrak səviyyələrinə
görə onları sağlam  psixoloji durumda böyüt-
məli, təhsilinə diqqət yetirməlidir. Onun ev-
lənmə yaşı gəldikdə isə həyat yoldaşını seçmədə
rəhbər olmalı, yol göstərməlidir.

Uşağı tərbiyə etmə mövzusunda da onunla
aradakı pərdəni saxlamaq mühüm əsaslardan
biridir. Bir tərəfdən təmkin və ciddilik mühafizə
edilərkən, digər tərəfdən onun sevinc və kə-
dərini paylaşmaq da çox əhəmiyyətlidir. Bu

Qızıllı Əliyeva
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baxımdan istər öz uşaqlarımız olsun, istərsə
tərbiyə etmək üçün bizə etibar edilmiş uşaqlar
olsun, onların yaxşı tərbiyə almalarını istəyi-
riksə, onlarla aramızdakı məsafə daim qorun-
malıdır. Heç vaxt uşağın incə qəlbi tərbiyəçi
tərəfdən qırılmamalıdır.

Uşaqlar kiçik yaşlarından özlərini kiməsə
bənzətməyə çalışır, daim özünə ideal prototip
axtarma ehtiyacını hiss edir. Əsasən ana-ata
uşağın nümunə olaraq seçdiyi insanlardır. Bö-
yüdükcə öz ailəsində axtardığı ideal modeli
tapa bilməyən uşaq kənara yönəlir. Bu da
onun mənəvi dünyasında ziddiyyətlərə səbəb
olur. Axtardığı idealı ailəsində tapan uşaq isə
xoşbəxt və dinc bir həyat yaşayır. Hətta bu
cür uşaqların mimikasında belə xoşbəxtlik
hiss olunur.

Psixoloqların sözlərinə görə uşaqları tez-
tez qorxuya salmaq, təşviş içərisində saxlamaq
döğru deyil. Onları səksəkədə, həyəcan içində
saxlamaq olmaz. Çünki bunları çox deməklə
bunlar şüuraltında kodlaşacaq. Qorxu və təlaşı
qabaqcadan çağırmaq lazım deyil. 

Mütəxəssislərin fikrincə, yeniyetməlik dövrü
11-12 yaşdan başlayır və 14-15 yaşa qədər
davam edir. Bu dövrdə yeniyetmələr özlərinin
psixoloji xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edirlər.
Bu dövrü “böhran dövrü” də adlandırırlar. Bu
zaman valideynlər xüsusilə diqqətli və məsu-
liyyətli olmalıdırlar. Öz övladları ilə dost-
yoldaş olmağa çalışan valideynlər peşman ol-
mayacaqlar. Yeniyetməlik dövründə uşaqlarda
fərqli xüsusiyyətlər meydana çıxır. Bu zaman
uşaqlar bəzən özlərini hamıdan ağıllı hesab
etməklə, heç kəsi qəbul etmək istəmirlər. Bu
və ya digər aqressiv davranışlar valideyn-
övlad münasibətlərinin gərginləşməsinə səbəb
olur. Geniş dünyagörüşə malik valideynlər
kəskin konfliktlərin yaranmasına imkan ver-
mirlər. Onlar öz övladlarının böyüdüyünü
qəbul edərək, onunla aqressiv davranmağa
çalışmırlar. Onları idarə etməkdə çətinlik çək-
mirlər. Valideyn övladı ilə balaca vaxtı  necə
davranırsa, yeniyetməlik dövründə də bunu
təkrar edirsə, əvəzində etiraz görür. Bu günkü
yeniyetmə ilə ünsiyyət qura bilmir. Valideyn
tənqidin ən yaxşı üsul olduğunu düşündükdə
yanlışlığa yol verir. Bu günkü yeniyetmələr
tənqidə qarşı çox dözümsüzdürlər və tənqidi

birmənalı şəkildə qəbul etmək istəmirlər. 
Psixoloqlar qız uşaqlarının bu dövrdə daha

təhlükəli olduğunu qeyd edirlər. Ona görə də
qızlar valideyn diqqətindən kənarda qalma-
malıdır.  Oğlan uşaqları isə bu dövrdə neqativ
vərdişlərə daha tez yiyələnirlər. Valideynlər
bu dövrdə uşaqlarına özünə inam, özünə güvən
hissi yaratmaqla onlara hörmətlə yanaşmağı
aşılamalıdırlar. Sosioloqların fikrincə, təkcə
uşağı dünyaya gətirmək deyil, onu düzgün
böyütməkdir. Valideynlər bəzən karyera üçün
bilməyərəkdən uşaqlarına ziyan vururlar.
Amma onlar uşaqlara yemək, paltar lazım ol-
duğu kimi, ata-ana sevgisinə, diqqətinə ehtiyac
olduğunu unudurlar. Valideynlər unutmama-
lıdırlar ki, orqanizmin yeməyə ehtiyacı olduğu
kimi qayğıya, məhəbbətə, sevgiyə də ehtiyacı
vardır. Psixoloqların fikrincə, uşaqları həd-
dindən artıq qoruduqda onlar özlərini gələcək
həyatlarında  gücsüz hesab edirlər. Cəmiyyətdə
çox çətinliklərlə üz-üzə qalırlar.

Uşaqlar valideynlərinin onlara çox vaxt
ayırmalarını daha çox sevirlər. Əgər ana hər
hansı bir müəssisədə çalışırsa, bu zaman şüb-
həsiz ki, övladlar ananı az görəcəklər. Onda
onlar müəyyən aqressiv davranışları ilə hamının
diqqətini özlərinə çəkməyə çalışacaqlar. Hər
hansı bir hərəkəti valideynin irad tutmasına
baxmayaraq yenidən təkrar edəcək, öz bacı
və qardaşına qarşı qısqanclıq və aqressivlik
göstərəcəklər. Bir bəhanə taparaq ağlayacaqlar.
Bütün bunlar valideynin övladına az qayğı
göstərməyindən irəli gəlir. Ağıllı valideynlər
bu cür uşaqlara həssaslıqla, səbrlə yanaşmağı
bacarırlar. Bəzi valideynlər isə uşağı ovutmaq
əvəzinə onunla daha da kobud rəftar edərək
uşağa şiddət göstərirlər. Bu isə xoşagəlməz
hadisələrlə nəticələnir.

Ona görə də valideynlər uşağa başa salma-
lıdırlar ki, ata və analar mütləq işləməlidirlər.
İşdən sonra valideynlər  uşaqlara diqqətlərinin
hər an onlarda olduğunu hiss etdirməlidirlər.
İş qurtarandan sonra onlarla xoş vaxt keçirmək,
oyunlar oynamalıdırlar. Suallar verərək mək-
təbdə, bağçada nə yeniliklər öyrəndiyini, hansı
oyunlar oynadığını soruşmalıdırlar. İşdə olduğu
zaman onunla maraqlandığını onlara hiss
etdirsə bu onun övladının ovqatına xoş təsir
bağışlayacaqdır. Yuxu zamanında nağıl da-
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nışmanın özü də yaxşı haldır. Bunun yaxşı
nəticə verməsi hamıya məlumdur.

0-3 yaş arasında uşaqların anaya daha çox
ehtiyacları olur. Bu yaş dövründə ana uşağa
daha çox vaxt ayırmalı, onun qayğısına daha
çox qalmalıdır. Bu yaşda olan uşaqlara analar
nə qədər çox vaxt ayırsalar uşaq o qədər rahat,
psixoloji cəhətdən sağlam böyümüş olar. Bu
yaş dövründə emosional sferanın inkişafı ba-
xımından övladın ana tərəfindən daha çox
diqqətdə saxlanması məqsədəuyğundur. Ana
işləsə də, işləməsə də uşağa ayrılan zamanın
keyfiyyətli olması onu düşündürməlidir. 

Psixoloqların fikrincə uşaqlarda 3 yaşınadək
formalaşan xüsusiyyətlər onların gələcəyi üçün
çox vacibdir. Bu dövr uşaq şəxsiyyətinin for-
malaşdığı zaman kəsiyi olduğundan, çox həssas
dövr hesab edilir. Elm sübut etmişdir ki, istə-
nilən uşağın şəxsiyyəti 3 yaşınadək müəy-
yənləşir. Bu zaman uşaqda 3000-5000 arasında
söz ehtiyatı formalaşır. 3 yaşınadək formalaşan
xüsusiyyətlər uşaqların gələcəyi üçün çox
böyük rol oynayır. Psixoloqlar belə izah edirlər
ki, 7 yaşınadək uşağın qulu, 15 yaşınadək
onun dostu olmaq lazımdır. 15 yaşından sonra
valideyn öz uşağı ilə məsləhətləşib, fikir mü-
badiləsi aparmalıdır. Hər bir valideyn öz öv-
ladına şəxsiyyət kimi yanaşmalı, fikirlərinə
hörmət etməlidir. Problemlərin, böyük fəsad-
ların  olmaması üçün valideyn öz övladı ilə
münasibətdə səmimi və təmkinli olmalı, hər
bir problemin həllində övladının arxasında
olacağını ona hiss etdirməlidir.  Uşaqlar vali-
deyndən qorxub çəkinməməlidir. Bəzi vali-
deynlər əsas tərbiyə metodunun cəzalandır-
maqdan, döyməkdən, hədə-qorxu gəlməkdən
ibarət olduğunu düşünürlər. Bu zaman isə
ailədə etibarın itməsi, valideyn-övlad müna-
sibətlərində problemlərin meydana gəlməsi,
zorakılıq kimi hallar müşahidə olunur. Bütün
bu çatışmazlıqlar münasibətlərin pisləşməsinə
gətirib çıxarır.

Hazırkı dövrdə problemli ailələrin sayı get-
dikcə artır. Ailədaxili münaqişələr, boşanmalar,
uşaqlara göstərilən zorakılıqlar onu deməyə
əsas verir ki, bütün bunların əsil səbəbkarları
valideynlərdir. Valideyn məsuliyyətsizliyi uşaq-
ların gələcək həyatlarında çoxlu problemlər
yaradır. Uşaqlarda müxtəlif psixoloji narahat-

çılığa yol açır. Belə uşaqlar bəzən məktəbdən
uzaqlaşır, oxumaq istəmirlər. Bəzən çəmiy-
yətdə öz neqativ, xoşagəlməz hərəkətləri ilə
tanınırlar. Belə uşaqların yenidən cəmiyyətə
adaptasiya olunması üçün onlara psixoloji
yardım göstərilməlidir. Bu çox vacibdir. Hətta
bütün ailəyə psixoloji dəstək lazımdır. 

Övladlarına diqqətsiz yanaşan əksər vali-
deynlərin özlərinin psixoloji narahatlıqları
olur. Yəni onların psixoloji problemləri oldu-
ğundan onlar istəməsə belə yenə də övladlarına
qarşı laqeyd olurlar. Bu da uşağın sağlamlığına
təhlükə yaradır. Uşaqların ətraf mühitə mü-
nasibətini valideynlər aşılamalıdır. Valideyn
bunu bacarırsa uşaq hərtərəfli, sağlam böyüyür,
insanları sevir.

Bəzən valideynlər öz əziz övladları arasında
ayrıseçkilik salırlar. Bu uşaqlarda valideynə
qarşı aqressivlik, kin-küdürət yaradır. Həm
də onlar bu uşaqları bir-birinə düşmən kimi
böyüdürlər. Bunun gələcəkdə baş verəcək
mənfi fəsadlarını görmürlər. Halbuki, uşaqlara
insan sevgisi nə qədər çox verilərsə o daha
çox anlayışlı, sakit təbiətli böyüyəcəkdir.

Hər bir valideynin müqəddəs borcudur ki,
dünyaya gətirdikləri övladlarının əllərindən
bərk yapışaraq, onu sevgi ilə, qayğı ilə, mə-
həbbətlə böyütsünlər. Heç bir valudeyn öz
övladını ata bilməz. Bu cinayətdir. Bu ağla-
sığmaz dərəcədə bağışlanılmazdır. Valideynlər
dünyaya gətirdikləri övladlarını diqqətdən
kənar saxlaya bilməzlər. Onların təhsilinə,
sağlam böyüməsinə, layiqli övlad və layiqli
vətəndaş olmasına görə cavabdehdirlər. 

Əziz valideynlər, övladlarınızın fikrinə
önəm verin. Onların fikirlərinə hörmətlə ya-
naşın. Məsləhət verərkən onları qıcıqlandıran
məsələlərə toxunmayın. Onları sakit şəkildə
başa salın. Övladlarınızın geyımınə, görünüşünə
ciddi müdaxilə etmək düzgün deyil. Fikrinizi
bildirə bilərsiniz, lakin çox asta və mədəni
şəkildə. Uşaqla necə davransan, elə də onun
qarşılığını görərsən.

Valideyn övlad münasibətlərinin aradan
qaldırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görül-
məlidir. Uşaqlarda özünə güvənsizlik yaradan
valideynlər haqqında müzakirələr aparılmalıdır.
Valideynlər mütəmadi olaraq maarifləndirici
tədbirlərdə, görüşlərdə iştirak etməlidirlər. Va-
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lideynlər daim diqqətli olmalı, uşaqları hər
hansı bir xoşagəlməz hadisələrdən, zərbələrdən
qorumalıdırlar.

Ekspertlərin fikrincə savadlı ailələrdə va-
lideyn-övlad münasibətlərində müəyyən prob-
lemlər çox olmur. Ona görə də övladların
təhsili valideynlər üçün çox vacib bir məsələ
olmaqla, ön planda durmalıdır.  
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Annotasiya. Məqalədə oğlan və qızlarda yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin
formalaşmasının xüsusiyyətlərindən bəhs edilir. Qeyd olunur ki, şəxsiyyətin
formalaşması onun təbii, bioloji, sosial xüsusiyyətlərindən asılıdır. Xarici amilləri
çoxsaylı mürəkkəb qarşılıqlı təsiri və daxili amillər də şəxsiyyətin formalaşmasına
təsir edir. Şagird şəxsiyyətinin bioloji tərəfi öyrənilərkən orqanizmin strukturu -
bioloji cəhətlərinə də diqqət yetirilməlidir. Lakin şəxsiyyətin davranış və
fəaliyyətinin əsasını onun sosial fəallığı və mənəvi həyatı təşkil edir. Eyni
zamanda şəxsiyyətin mənəvi inkişafına cins, yaş və fərdi-tipoloji kimi bioloji
xüsusiyyətlər, müvəqqəti psixi və fiziki yorğunluq kimi hallar da təsir göstərir.
Göstərmək olar ki, yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi, insanın sosial mədəniyyətindən
və onlarla aparılan tərbiyə işindən asılıdır. Bu isə yaş və milli xüsusiyyətlərin
vəhdətdə götürülməsi nəticəsində mümkündür. Məqalədə məhz yeniyetmə oğlan
və qızların şəxsiyyət kimi formalaşmasından bəhs edilmiş, həllini gözləyən mə-
sələlərə aydınlıq gətirilmişdir.

Some features of personality formation in boys
and girls during adolescence

Abstract. The article talks about the characteristics of personality formation in
boys and girls during adolescence. It is noted that the formation of personality
depends on its natural, biological and social characteristics. Multiple complex
interactions of external factors and internal factors also affect the formation of
personality. When studying the biological side of the student's personality,
attention should also be paid to the structure of the organism - biological
aspects. However, the basis of personality's behavior and activity is its social
activity and spiritual life. At the same time, the moral development of the
personality is affected by gender, age and individual-typological biological
characteristics, temporary mental and physical fatigue. It can be shown that the
moral education of teenagers depends on the social culture of a person and the
educational work conducted with them. This is possible as a result of combining
age and national characteristics. In the article, the personality formation of ado-
lescent boys and girls was discussed, and the issues awaiting resolution were
clarified.

О некоторых особенностях формирования лич-
ности мальчиков и девочек в период подро-
сткового возраста

Aннотация. В статье рассказывается об особенностях формирования лич-
ности в подростковом возрасте у мальчиков и девочек. Отмечается, что
формирование личности зависит от ее природных, биологических, соци-
альных особенностей. На формирование личности влияют также много-
численные сложные взаимодействия внешних факторов и внутренних.
При изучении биологической стороны личности школьника следует
обратить внимание и на структурно-биологические аспекты организма.
Но основой поведения и деятельности личности является ее социальная
активность и духовная жизнь. В то же время на духовное развитие
личности оказывают влияние такие биологические особенности, как пол,
возраст и индивидуально-типологические, а также такие обстоятельства,
как временная психическая и физическая усталость. Можно показать, что
нравственное воспитание подростков зависит от социальной культуры че-
ловека и воспитательной работы с ними. А это возможно благодаря
единству возрастных и национальных особенностей. В статье говорилось
именно о формировании мальчиков и девочек-подростков как личности,
были разъяснены вопросы, ожидающие своего решения.
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Yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin kol-
lektivdəki mövqeyi, eyni zamanda ictimai
münasibətlər sistemində tutduğu vəziyyət,
əsaslı dəyişikliklərə uğrayır. Belə ki, bu yaşda
onlar “kiçik” uşaqdan böyük “uşağa” çevrilir.
Yeniyetməlik dövründə uşaqların davranış və
rəftarlarında əvvəlki yaş dövründə müşahidə
edilməyən yeni xüsusiyyətlər özünü göstərməyə
başlayır. Bütün bunlar yeniyetmənin şəxsiy-
yətini kiçik məktəblinin şəxsiyyətindən fərq-
ləndirir. Hələ yeniyetməliyin əvvəlində o qədər
də fərqlənməyən uşaq sanki birdən-birə dəyişir,
yaşlaşır. Bu cür dəyişmə çox vaxt böyüklər
üçün gözlənilməz olur, yeniyetmənin böyüklər
üçün o qədər də rəğbətlə qarşılanmayan dav-
ranışda təzahür edir.

Məhşur pedaqoq P.P.Blonski 20-ci illərin
sonuna yaxın “çətin” uşaqlar üzərində tədqiqat
apararaq belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, “çətin”
uşaqlar probleminin yaranmısının iki başlıca
obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Obyektiv
səbəbə o müəllimin zəif fəaliyyətini, subyektiv
səbəblərə isə şagirdin fərdi xüsusiyyətləri və
tənbəlliyi aid edirlər. P.P.Blonski müəllimlərin
“çətin” uşaqlara kimləri aid etməsi ilə maraq-
lanmışdır. Məlum olmuşdur ki, müəllimlər tə-
limdə geri qalan və nizam-intizama tabe ol-
mayan uşaqları “çətin” uşaqlar hesab edirlər.
Bu fikirlər bu gün də eynilə davam edir.
Təlimdə müvəfəqiyyət qazanmayanlar  bir
qayda olaraq “çətin” uşaqlar hesab edilirlər.
Unudulur ki , bir çox hallarda zəif oxumaq
hələ şəxsiyyətin formalaşması üçün səbəb ola
bilməz [5, s. 86].

Şəxsiyyətin formalaşması onun təbii, bioloji,
sosial xüsusiyyətlərindən asılıdır. Məktəbli
şəxsiyyətinin inkişafı sosial və bioloji amillərin
qarşılıqlı münasibətlərindən, daxili amillərə
təsirindən, tərbiyənin xarakterindən asılıdır.
Lakin bu heç də o demək deyil ki, mənəvi
tərbiyə, mənəviyyatın formalaşması yanlız
sosial və bioloji amillərin məcmusundan
yaranır. Doğrudur, məktəbli şəxsiyyətinin
bioloji xüsusiyyətləri mənəviyyatla özünə-
məxsus şəkildə bağlanır. Bioloji xüsusiyyətlər,
yaş və cinsi xüsusiyyətlər ali sinir fəaliyyəti
mənəvi tərbiyənin formalaşmasına öz təsirini
göstərir. Buna görə də şagird şəxsiyyətinin
bioloji tərəfi öyrənilərkən orqanizmin struk-

turu-bioloji cəhətlərinə də diqqət yetirilməlidir.
Lakin şəxsiyyətin davranış və fəaliyyətinin
əsasını onun sosial fəallığı və mənəvi həyatı
təşkil edir.

A.N.Leontyev yazır: “Hər bir yeni nəsil öz
həyatını özündən əvvəlki nəslin yaratdığından
istifadə etmək əşya və hadisələri öyrənməklə
davam edir. Onlar bu dünyanın zənginliklərini
mənimsəyir və beləliklə, özünün insan qabi-
liyyətini inkişaf etdirir”. O, sonra davam
edərək yazır: “İnsanın özünəməxsus xüsusiy-
yətləri heç də bioloji ardıcıllıqla, irsən keçmir,
keçmiş olduğu həyatın mənimsənilməsi nəti-
cəsində formalaşır” [2, s. 56].

Şəxsiyyətin inkişafı və normal fəaliyyətində
sosial və bioloji amillərin rolunu heç kim
inkar etmir. Lakin uzun illər, o cümlədən
indinin özündə də bu problem pedaqoji ədə-
biyyatda özünün bütün tərəfləri ilə əksini tap-
mamışdır. Mənəvi tərbiyənin öyrənilməsi pro-
sesində orqanizmin ümumi fiziki vəziyyətini,
sinir sisteminin xüsusiyyətləri, fiziki və psixi
sarsıntılar, zədələr, fizioloji təlabat və s. az
diqqət yetirilir. Halbuki müəyyən şərait və
məkanda bunlar yeniyetmənin mənəvi inki-
şafına mənfi təsir göstərən amillər ola bilər. 

Uyğun olaraq yeniyetmənin mənəvi inki-
şafına cins, yaş və fərdi-tipoloji kimi bioloji
xüsusiyyətlər, müvəqqəti psixi və fiziki yor-
ğunluq kimi halət də təsir göstərir.

Göstərmək olar ki, yeniyetmələrin mənəvi
tərbiyəsi, insanın sosial mahiyyətindən və on-
larla aparılan tərbiyə işindən asılıdır. Bu isə
yaş və milli xüsusiyyətlərin vəhdətdə götü-
rülməsi nəticəsində mümkündür. Çünki cinsi
fərdlər də bioloji, psixoloji, ictimai mahiyyət
kəsb edir, tərbiyə nəticəsində möhkəmlənir.

Yeniyetmə oğlan və qız üçün eyni tərbiyə,
eyni tələblər qoyulsa belə, onlar psixoloji cə-
hətdən fərqlənir. Bu hər bir şəxsin özünəməxsus
fərdi xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Buna görə də fi-
losoflar və pedaqoqlar, psixoloqlar haqlı olaraq
deyirdilər ki, hər bir insan özlüyündə  kəşf
olunmamış bir dünyadır. Bu dünyanı fərdi
psixoloji yaş və cinsi xüsusiyyətləri ilə seçilən
insanı öyrənməklə aşkar etmək olar. 

Yeni doğulmuş uşaq ətraf mühitlə qarşılıqlı
münasibətə daxil olur. L.S.Liqotskinin gös-
tərdiyi kimi mühit yalnız xarici şərait uşaq
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üçün həyat şəraiti rolunu oynamır, eyni zamanda
onun inkişafı mənbəyidir. Burada uşağı özünün
daxili aləmi, mövqeyi də xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Başqa sözlə, o, özünün ətraf mühitlə
münasibətlərindən, mövqeyindən razıdırmı,
onun tələblərinə necə yanaşır? [7, s.65].

Xarici amillər çoxsaylı mürəkkəb qarşılıqlı
təsiri və daxili amillər uşaq və yeniyetmənin
psixikasına öz təsirini göstərir, onu formalaş-
dırır. A.N.Leontyevin fikrincə insanın daxili
oyadıcı, aparıcı gücünü onun tələbatını və
şüurlu fəaliyyətini öyrənmədən şəxsiyyətini
də formalaşdırmaq çətindir.

Şəxsiyyətin əxlaqi-iradə xüsusiyyətləri, mə-
nəvi tərbiyəsi və mənəvi cəhətdən özünü
təsdiqi  fəaliyyət prosesində öz əksini tapır,
qarşılıqlı münasibətlər sistemi və ünsiyyətdə
reallaşır. Deməli, şəxsiyyətin mənəvi keyfiy-
yətlərinin formalaşmasında ətraf aləm, bioloji
amillərlə yanaşı daxili aləmin, ünsiyyət və
fəaliyyətin, qarşılıqlı fəaliyyətin əhəmiyyəti
böyükdür. A.A.Bodalyevin eksperimental yolu
ilə apardığı nəticələr göstərir ki, davranışın
tənzim edilməsi və mənəvi keyfiyyətlərinin
formalaşmasında qarşılıqlı ünsiyyətin özünə-
məxsus rolu vardır [6, s. 57].

Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyə sahəsində
yaş xüsusiyyətləri, onun nəzərə alınması vacib
şərtlərdəndir. Bəs yaş dövrləri, içərisində ye-
niyetməlik yaş dövrünün mövqeyi, onun psi-
xoloji xüsusiyyətləri, ənənəvi tərbiyə sahəsində
yeri və rolu nədən ibarətdir?

Hər bir yaş dövrü psixi inkişafın keyfiyyətcə
yeni mərhələsi olmaqla, şəxsiyyətin struktu-
runda özünəməxsus yer tutur. Yaşla bağlı psi-
xoloji xüsusiyyətlər kompleks şərtlərlə, hər
şeydən əvvəl ictimai şərait və insanın həyat
tərzi, praktik fəaliyyətinin xarakteri və aldığı
tərbiyə ilə bağlıdır. Bütün bunlar isə psixoloji
cəhətdən cinsi, tipoloji və fərdi xüsusiyyətlərlə
qarşılıqlı vəhdətdədir. Yaş dövrünün dəyişməsi
yeniyetmənin ailədə, məktəbdə təlim və tər-
biyənin məzmun, metod və formasında dəyi-
şikliyə səbəb olur. 

Yeniyetmə yaşında şəxsiyyətin inkişafı, bu
sahədə özünü göstərən dəyişikliklər onda yaş-
lılıq hissinin formalaşması, yeni tip qarşılıqlı
münasibətlərin meydana gəlməsi, sərvət me-
yillərinin təşəkkülü, özünüqiymətləndirmənin

formalaşması, mənlik şüurunun inkişafa baş-
laması və s. cəhətlər özünü təzahür edir. Həmin
xüsusiyyətləri qısaca nəzərdən keçirək.

Yaşlılıq hissi və meylinin formalaşması.
Yeniyetməlik yaş dövrü ontogenezdə mühüm
yerlərdən birini tutur. D.İ.Feldşteynin fikrincə
ona “növbəti yaş mərhələsi kimi yox, psixi
inkişafın, uşaqlıqdan yaşlılığa keçidin mühüm
həlqəsi kimi baxmaq lazımdır”. Yeniyetməlik
yaş dövrü uşaqlıqdan yaşlılığa keçidin mühüm
həlqəsi olmaqla iki yerə ayrılır:

a) uşaqlıqdan, kiçik məktəb yaş dövründən
yeniyetməliyə keçid;

b) yeniyetməlikdən erkən gənclik dövrünə
keçid;

Belə bölgü bir daha onu göstərir ki, özündə
bir yaş dövrünü-yeniyetməlik yaş dövrünü
birləşdirən bu dövr iki mərhələdən ibarətdir.
Birincisi, daha çox uşaqlığa, ikincisi isə erkən
gəncliyə yaxındır [4, s. 96].

Yeniyetməlik yaş dövrünün xüsusiyyətlərinin
öyrənilməsində onun yaş hüdudlarının müəy-
yənləşməsi də vacib şərtlərdəndir. Konkret
ictimai tarixi şəraitdən, cəmiyyətin inkişaf sə-
viyyəsindən asılı olaraq yeniyetmələrin yaş
hüdudları dəyişə bilər. V.Dalin  lüğətində ye-
niyetməlik dövrü 14-15 yaşları əhatə edir.
E.Spraqerin fikrincə XIX əsrin 20-ci illərində
yeniyetməlik yaş dövrü qızlarda 13, oğlanlarda
14 yaşdan başlayaraq 17 yaşda tamamlanır.
İndiki dövrdə yeniyetmələrin morfoloji, fi-
zioloji, psixoloji inkişafını əsas götürərək yaş
həddi qızlar üçün 12-15, oğlanlar üçün 13-16
hesab edilir [8, s. 96].

Tədqiqatçılar yeniyetməlik yaş dövrünü
psixi inkişafın “böhran dövrü” də adlandırırlar.
Bu orqanizmin inkişafı, o, cümlədən psixo-
seksual inkişafın sosial və intellektual inkişafla
tərs mütənasib, zidiyyət təşkil etməsi ilə
bağlıdır. Bu isə yeniyetmədə bir sıra neqativ
halların yaranmasına səbəb olur. Bunlar bö-
yüklərlə qarşılıqlı münasibətə, çox vaxt on-
lardan narazı qalmağı, münaqişələrə, öz dav-
ranışlarında ziddiyətə, maraqlar sisteminin
dəyişməsinə səbəb olur. Bu yaş dövründə bir
sıra müsbət tərəflər də özünü göstərir. Yeni-
yetmənin müstəqilliyi artır, başqaları ilə mü-
nasibəti çox sahəli və məzmunlu olur. Onun
forma və növü yeniləşir, genişlənir. Cəmiyyətdə
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öz yerini tapmaq cəhdi artır, özünə və başqa-
larına tənqidi münasibət yaranır, özünü başqaları
ilə müqayisə başlayır.

Mənəvi tərbiyə sahəsində özünüdərk mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Yeniyetməlik yaş dövründə
isə özünüdərkin inkişafı onların yaşlılıq hissi
ilə birbaşa bağlıdır. Yaşlılıq hissi öz əksini bö-
yükləri təqlid etməklə tapır. Yeniyetmələr bö-
yüklər kimi cəsarətli, sərbəst olmağa, onlar
kimi  davranmağa, geyinməyə çalışırlar. Bundan
başqa yeniyetmələrlə cəmiyyət, xalq qarşısında
öz məsuliyyət və borcunu dərk etmək hissi
güclənir, onların sosial fəallığı yüksəlir. Yeni-
yetmə ictimai münasibətlər sistemində özünü
yaşlıların yerində görür, reallığı dərk edir,
nəzərə alır, onunla hesablaşır. Buna görə də
yeniyetmə üçün kişilik, cəsarət, hətta geyim
yanlız onların sosial mövqeləri ilə məhdud-
laşmır, sosial fəallığın formalaşmasına səbəb
olur. Yeniyetmə onun müstəqilliyinin, özünün
yaşlılarla bərabər olduğunun qəbul edilməsini,
intellektual, fiziki və sosial cəhətdən böyüklərə
bərabər, eyni səviyyədə olduğunu sübut etməyə
cəhd edir. Məhz, fəaliyyət prosesi yeniyetməyə
yaşlılarla qarşılıqlı münasibətə qoşulmağa,
özünün imkanlarını sübut etməyə imkan verir.

Bu yaş dövrü psixi inkişaf üçün, həm
onlarla işləyənlər üçün, həm də yeniyetmənin
özü üçün çətin dövr hesab olunur. Yeniyetməlik
yaş dövründə onun özünün daxili əksikliyi,
istək və motivlərinin başqa-başqa qütblərlə
dayanması, müəllim və valideynlərlə, digər
yaşlılarla əks məqamda olmaları tərbiyə, xü-
susilə mənəvi tərbiyə sahəsində bir sıra prob-
lemlər yaradır [8, s. 46].

Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi özlüyündə,
digər xüsusiyyətlərindən təcrid olunmuş şəkildə
aparıla bilməz. Bunlar digər amillərlə yanaşı
cinsi tərbiyə ilə də bağlıdır. Başqa sözlə, hər
bir cinsin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır
və onları nəzərə almadan mənəvi tərbiyənin
müvəffəqiyyətindən danışmaq qeyri-müm-
kün- dür. Cinsi tərbiyə sosial problem olmaqla
hər bir cinsin nümayəndəsinə  müxtəlif tələblər
verir. Onların cəmiyyət, ailə, kollektiv qarşısında
borc və vəzifələri fərqlidir. Digər tərəfdən
həm mənəvi, həm də cinsi tərbiyə ümumi tər-
biyə prosesinin mühüm, biri digəri ilə sıx
bağlı olan ayrı-ayrı sahələrdir. Professor

Ə.Ə.Əlizadənin qeyd etdiyi kimi “cinsi tərbiyə
mənəvi tərbiyənin bir  sahəsi kimi formalaşıb
inkişaf etmişdir”. Pedaqogika və psixologiya
elminin müasir səviyyəsi də məsələnin belə
qoyuluşunu qəbul edir. Pedaqoji ədəbiyyatda
cinsi tərbiyə mənəvi tərbiyənin müstəqil böl-
məsi kimi göstərilir [4, s. 35].

Həyatın birinci günündən insanın hansı
cinsə mənsub olduğu müəyyənləşdirilir və  o
həmin cinsə müvafiq şəkildə tərbiyə olunaraq
bir şəxsiyyət kimi formalaşır.

“Hələ uşaq yaşlarından istər geyim, istər
oyuncaqları və eləcə də ətrafdakı yaşlı şəxslərin
valideynlərin, tərbiyəçilərin münasibəti onun
cinsi xüsusiyyətlərini də formalaşdırır. Məsələn,
valideynlərin, tərbiyəçinin “qıza belə hərəkət
yaraşmaz,” “sən ki, qız deyilsən” və s. sözləri
uşaqlara öz təsirini  göstərir. Uşaqlara onların
cinslərinə uyğun kiçik ev işlərinin tapşırılmasının
da böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti var” [7, s. 102].

Yeniyetməlik dövründə onlarda əks cinsə
maraq artır. Bu dövrdə qızlar oğlanlara nisbətən
həm fiziki, həm psixoloji, həm də sosial cə-
hətdən-insanlar, onların davranışını, ümumi
inkişafları baxımından 1-2 yaş böyük görsə-
nirlər. Elə bu səbəbdən də 14-15 yaşlı qızlar
özlərindən yaşlı oğlanlarla ünsiyyətdə, yol-
daşlığa can atırlar. Bu dövrdə fiziki inkişaf
daha sürətlə gedir, bədənin çəkisi ilə müqayi-
sədə boyu daha tez artır və bu qeyri-mütəna-
sibliyə səbəb olur. Yalnız gənclik dövründə
bədən quruluşu özünün normal halına çatır. 

A.Q.Xripkova göstərir ki, tərbiyə oğlan və
qızlara heç də yanlız hər hansı məlumatın, bi-
liyin, anlayışın verilməsi demək deyil, birinci
növbədə ağıllı və gözəl qarşılıqlı münasibətlərin
tərbiyə edilməsi deməkdir [6, s. 24].

Yeniyetmələrin cinslərarası münasibətlər
sahəsində əldə etdikləri biliklər eyni zamanda
mənəvi mədəniyyəti və əxlaq normalarını bil-
mələri, əməl etmələri vacib rol oynayır.

Yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsinin məqsə-
dindən biri də onların ailə həyatına hazırlan-
maları ilə bağlıdır. Lakin məktəb təcrübəsinin
öyrənilməsi bizə belə bir qənaətə gəlməyə
imkan verir ki, yeniyetmələrin cinsi tərbiyəsi
sahəsində təlim geniş imkanlara malikdir.
A.Abbasovun göstərdiyi kimi bir çox müəllimlər
imkan olduqda belə ondan səmərəli istifadə
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etmir, şagirdlərin ailə həyatına hazırlanması
baxımından nəzərdən keçirmir, öz yeniyetmə-
lərinin həyatının bu mühüm cəhətlərini “gör-
məməyə” çalışırlar. Belə müəllimin fikrincə,
oğlan və qızların dostluğu guya onların təlim
maraqlarının istiqamətini dəyişir.

Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi, şəxsiyyətin
formalaşması mürəkkəb və çoxsahəli bir prob-
lemdir. Burada ilk növbədə milli zəminə əsas-
lanmalı, ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə edil-
məlidir. Müasir yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi
zamanı real həyat, iqtisadi durum nəzərə alın-
malıdır. Bütün bunlar isə vəhdətdə götürüldükdə
səmərə verir.

Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi, şəxsiyyətin
formalaşması mürəkkəb və çoxsahəli bir prob-
lemdir. Burada ilk növbədə milli zəminə əsas-
lanmalı, ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə edil-
məlidir. Müasir yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsi
zamanı real həyat, iqtisadi durum nəzərə alın-
malıdır. Bütün bunlar isə vəhdətdə götürüldükdə
səmərə verir.

Yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin struk-
turunda nəzərə çarpan əsaslı dəyişikliklərin
biri uşağın özünüdərketməsinin inkişafında
keyfiyyətli irəliləyiş baş verməsindən ibarətdir.
Məhz buna görə də yeniyetmə özünü artıq
heç də uşaq deyil, yaşlı hesab edir və onda
belə bir tələbat əmələ gəlir ki, ətrafdakı adamlar
ona kiçik uşaq kimi deyil, yaşlı adam kimi
yanaşsınlar. Psixoloji ədəbiyyatda yeniyetmənin
özünü dərk etməsində baş verən bu spesifik
törəməni, adətən yaşlılıq hissi adlandırırlar.
Uşaq şəxsiyyətində bu cür psixoloji struktura
malik törəmənin əmələ gəlməsini, adətən, ye-
niyetməlik dövrü başlanğıcının psixoloji  meyarı
hesab edirlər.

Yeniyetmənin özünü yaşlı hesab etməsi
haqqında təsəvvür mənbələri, adətən, müxtəlif
obyektor ola bilər.

Şəxsi yaşlılıq hissinin yaranmasında uşağın
öz fiziki inkişafında müşahidə etdiyi dəyişik-
liklər, ələxsus, cinsi yetişkənlik böyük rol oy-
nayır. Doğrudur, bu dəyişkənlik yeniyetməni
həm öz gözündə, həm də ətrafdakıların nəzə-
rində yaşlı adam kimi canlandırır, lakin bu
dəyişiklik heç də həmişə yaşlılıq hissinin əsas
mənbəyi olmur. Onu da qeyd edək ki, fiziki
inkişafın akselerasiyası, cinsi yetişkənliyin

daha tez baş verməsi indi uşaqda, yaşlılıq his-
sinin əvvəlki illərindən fərqli olaraq daha tez
əmələ gəlməsinə səbəb olur.

Yaşlılıq hissi öz mənşəyinə görə sosial xa-
rakter daşıya bilər.

Yaşlılıq hissi elə bir şəraitdə yarana bilər
ki, uşaq bu vaxt hələ faktiki olaraq yeniyetməlik
yaşına çatmamış olsun, lakin yaşlılarla mü-
nasibətdə o, heç də uşaq mövqeyində dayanmır;
onun özünəməxsus ciddi vəzifələri olur, onun
fəaliyyətində yaşlılara məxsus bir sıra işlər
diqqəti cəlb edir. Yaşlı adamlarla birgə fəaliyyət,
onların etimadını qazanmaq uşaqda obyektiv
sosial yaşlılıq statusu yaradır və onun özü
haqqındakı təsəvvürlərini də tamam dəyişir.
Belə şəraitdə yeniyetmə, doğrudan da özünü
“balaca uşaq” deyil, yaşlı adam saymağa baş-
layır. Belə hallarda, adətən, çoxuşaqlı, yaxud
müəyyən səbəb üzündən uşaq əməyinə ehtiyac
duyulan ailələrdə rast gəlinir.

Yeniyetməlik dövründəki qızların sosial,
psixi və fiziki inkişafı, yaşıdları olan oğlanlardan
daha böyük görsənmələri, çox bilmələri, ya-
şıdları tərəfindən nisbətən böyük kimi qavra-
maları onlarda fərqli münasibət yaradır. Belə
bir psixoloji vəziyyət isə oğlanların yaşıdları
qızlarla əlbir fəaliyyət və ünsiyyətdən qaçmaq
meylini gücləndirir.

Təlim prosesində, fənlərin tədrisində isə
qadın zəif, zərif kmi təqdim edilir. Yaşıdı olan
qızların onlardan böyük, güclü olduğunu görən
oğlanlar bu fikirləri başa düşə bilmir, təəccüb-
lənirlər. Bu da öz növbəsində oğlan və qızlar
arasında anlaşılmazlıq və konflikt yaradır.

Pedaqoji tələblərdə bir tərəfdən vahidlik,
bərabərlik göstərilirsə, digər tərəfdən cinslərdən
birinə (qızlara), güzəşt, oğlanların qızlara hör-
mət etməsi tələb edilir ki, bu da psixoloji an-
laşılmazlıqlara səbəb olur. Nəticədə məktəb
həyatındakı şəxsiyyətlərarası və cinsiyyətlər-
arası konflikt, yeniyetmələrlə böyüklər arasında
konflikt baş verir [5, s. 75].

Tədris prosesinin belə məntiqi quruluşu və
həyata keçirilməsi yeniyetməlik dövründə
oğlan və qızlarda məktəbin verdiyi tələblərə
qarşı fərqli münasibət formalaşdırır. Qızları
təlimin məzmun və forması qane edir, sosial
tərəfi narazı salırsa, oğlanları nəinki məktəb
həyatındakı qarşılıqlı münasibət, bütövlükdə
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təlim işi qane etmir, ona qarşı neqativ müna-
sibətə səbəb olur. Nəticədə yuxarı siniflərdə
qızların təlim maraqları azalırsa, oğlanlara
böyüklərin, valideyn və müəllimlərin təsiri
lazım gəlir.

İlk dəfə oğlan və qızların birgə təlimi
iqtisadi mülahizələrə əsasən praktikada Şimali
Amerikada kütləvi şəkildə olunmuşdur. Sonra
bu təcrübə elm və əxlaqda da tətbiq edildi,
möhkəmləndirildi. Daha sonra qabaqcıl təcrübə
kimi Avropada da geniş yayıldı.   
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Annotasiya. Məqalə təhsilin modelləşdirilməsində informasiya və kom-
munikasiya texnologiyalarının rolu və əhəmiyyətinə həsr edilmişdir.
Mövzunun elmi yeniliyi və aktuallığı əsaslandırılmış, onun tədqiqat
obyekti, məqsəd və vəzifələri, nəzəri və praktik əhəmiyyəti şərh
edilmişdir. “Təhsil haqqında Azərbaycan Respubilkasının Qanunu”nun,
“Bolonya Konsepsiyası”nın və “Azərbaycan Respubilkasında təhsilin
inkişafı üzrə Dövlət strategiyası”nın və digər mühüm rəsmi sənədlərin
bu sahədəki tələbləri təhlil edilmişdir. Təhsilin  modelləşdirilməsi və
İKT ilə bağlı  Sinqapur metodundan istifadənin üstünlükləri izah olun-
muşdur. İKT-dən istifadə etməklə tədrisin modelləşdirməsi, öyrənənlərin
idrak fəalyyətinin inkişaf etdiriməklə yanaşı, öyrədici komputer proq-
ramlarının köməyi ilə təlimin səmərəliliyinin artması və keyfiyyətinin
yüksəldilməsinin praktik olaraq bir neçə riyazi çalışmaların nümunəsində
izahı verilmişdir.

Use of ICT in educational modeling 
Abstract. The article is devoted to the role and importance of information
and communication technologies in education modeling. The scientific
innovation and relevance of the topic are substantiated, its research
object, goals and objectives, theoretical and practical importance are
explained. The requirements of the "Law of the Republic of Azerbaijan
on Education", the "Bologna Concept" and the "State strategy for the
development of education in the Republic of Azerbaijan" and other im-
portant official documents in this field were analyzed. The advantages
of using the Singapore method in relation to educational modeling and
ICT are explained. The modeling of teaching using ICT, the development
of cognitive activity of learners, the increase in the efficiency and
quality of teaching with the help of educational computer programs are
practically explained in the examples of several mathematical studies.

Использование ИКТ в моделировании 
образования

Aннотация. Статья посвящена роли и значению информационно-
коммуникационных технологий в моделировании образования. В
ней обосновывается научная новизна и актуальность темы, интер-
претируется объект ее исследования, формулируются цели и задачи,
теоретическое и практическое значение. Проанализированы требо-
вания «Закона Азербайджанской Республики об образовании», «Бо-
лонской Концепции», «Государственной стратегии по развитию об-
разования в Азербайджанской Республике» и других важных офи-
циальных документов в этой сфере. Объяснены преимущества ис-
пользования Сингапурского метода в отношении моделирования
образования и ИКТ. Моделирование обучения с использованием
ИКТ, наряду с развитием познавательной активности учащихся,
объясняет повышение эффективности и качества обучения с помощью
обучающих компьютерных программ практически на примере не-
скольких математических упражнений.
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XXI əsrin əvvəlində həyatın bütün sahələ-
rində olduğu kimi, Azərbaycan təhsilində də
əsaslı müsbət dəyşiliklər baş vermişdir. Təhsil
haqqında Azərbaycan Respubilkasının Qanu-
nunun qəbul edilməsi, təhsil islahatının həyata
keçirilməsi, milli dəyərləri saxlamaqla inkişaf
etmiş dünya ölkələrinin təhsil sisteminə in-
teqrasiya, Boloniya Konsepsiyasına qoşulma,
ilk dəfə olaraq təhsildə kredit sisteminin təşkili,
“hafizə”, “yaddaş” məktəbi modelinə keçidin
əsasını təşkil edən yeni fənn proqramlarının
(kurikulumların) təhsilə tətbiqi, “Azərbaycan
Respubilkasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
strategiyası”nın qəbul edilməsi (2013-cü il
24 oktyabr dövlət proqramı) və s. [1].

Bu dəyişikliklərə təhsilin modelləşdirilməsi
və informasiya və kommunikasiya texnolo-
giyalarının təhsil sistemində səmərəli tətbiqini
və onun təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
müsbət təsirini də əlavə etmək olar. Əgər
keçən əsrdə şagirdlərə I sinifdə oxumaq, yaz-
maq və hesab əməlləri öyrədilirdisə, indi bu
bacarıqlar məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
praktik məzmunlu biliklər şəklində formalaş-
dırılır. Müasir dövrün şagirdi internet vasitəsilə
özü üçün maraqlı olan istənilən mövzu üzrə
axtarış aparmaq və onu mənimsəməkdə bir o,
qədər də çətinlik törətmədiyindən, onları təəc-
cübləndirmək, diqqətini təlim prosesində daim
nəzarətdə saxlamaq o qədərdə asan deyildir.

Bunun üçün müasir dövrün müəllimindən
bir sıra xüsusi keyfiyyətlər tələb olunur.

Bəs təlim prosesini necə təşkil etmək lazımdır
ki, müasir dövrün tələblərinə cavab verəcək
yeni nəsil yetişdirmək mümkün olsun?

İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemində
qazandığı uğurları nəzərdən keçirdikdə məlum
olur ki, onlar nəzəri biliklərə nisbətən praktik
biliklərə daha çox üstünlük verməyi məqsə-
dəuyğun hesab edirlər.

Beynəlxalq Müəllimlər İttifaqı XXI əsrin
əvvəlində təlimin keyfiyyətini, effektivliyini
və səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə yeni
təlim modeli təklif etmişdir:

1. Təlim probleminin həlledici qüvvəsi ol-
maq.

2. Təlim prosesində bilikləri sistemləşdirmək
bacarıqlarını inkişaf etdirmək.

3. Təlimdə problem yaradan səbəbləri araş-

dırmaq və onu aradan qaldırma yollarını müəy-
yən etmək.

4. Təlim probleminin həlletmə bacarıqlarını
inkişaf etdirməklə yanaşı, özünəgüvən prinsipini
təkmilləşdirmək.

5. Təlimi modelləşdirməklə yanaşı, müasir
informasiya-kommunikasiya texnologiyala-
rından istifadə bacarıqlarını müntəzəm inkişaf
etdirmək.

Təhsildə İKT-dən istifadə dedikdə, təhsilə
aid məlumatların toplanması, emal edilməsi,
yayılması və lazım olan anda təlim prosesində
istifadə edilməsi başa düşülür [4, s.70]. 

Çağdaş dövrdə inkişaf etmiş ölkələrin təhsil
məkanına inteqrasiya edən Azərbaycan təhsil
sisteminin qarşısında duran ən başlıca vəzifə,
təhsildə yeni tədris mexanizmlərin işlənməsi,
bu sahədə qabaqcıl təlim texnologiyaları əsa-
sında inkişaf etdirilməsi, təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, tədris prosesində yeni elmi-
metodiki nailiyyətlərin tətbiq edilməsidir. Son
illər təhsil sistemində İKT-nin tətbiqinin dünya
standartları səviyyəsinə çatdırlması məsələsi
dövlət siyasətinin əsas istiqamətini təşkil edir.
Hazırda bu istiqamətlərdə görülən tədbirlər
çərçivəsində gənc nəslin innovativ inkişafında
böyük önəm kəsb edən multimediya xarakterli
elektron dərsliklərin yaradılması, fasiləsiz pe-
daqoji təhsilin tətbiqi istiqamətində işlər
aparılır, əldə edilən biliklərin qiymətləndirilməsi
məqsədlərinə xidmət edən elektron test sis-
temləri tətbiq edilir. Prezident İ.Əliyev tərə-
findən təstiq edilmiş “2008-2012-ci illərdə
Azərbaycan Respubilkasında təhsil sisteminin
informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”
da qeyd olunan məsələlərin səmərəli və kom-
pleks həllinə yönəlmişdir [5, s.102]. 

Müasir təlim texnologiyalarından istifadə
etməklə təlimin modelləşdirilməsi onun başqa
formalarına nisbətən şagirdlərin məntiqi təfək-
kürünü daha yaxşı inkişaf  etdirir və onların
zehni qabiliyyətini üzə çıxarır. Təlimin model-
ləşdirilməsi əqli tərbiyənin inkişafına da müsbət
təsir göstərir. O, şagirdlərdə şüurluluq, fəallılıq,
sistemlilik və ardıcıllıq kimi müsbət keyfiy-
yətlərin formalaşmasına geniş imkan yaradır.

Son zamanlar beynəlxalq qiymətləndirmə
təşkilatlarının (PİSA, TİMSS və s.) apardığı
qiymətləndirmələrin nəticələrini araşdıran təd-
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qiqat mərkəzləri Sinqapur məktəblərinin gös-
tərdiyi uğurlu nəticələri məhz onların məsələnin
həllini modelləşdirmək (sxematikləşdirmək)
bacarıqları ilə bağlıdır. Artıq dünyada, xüsusən
Amerikada ibtidai siniflərdə riyaziyyatın təd-
risində Sinqapur metodu geniş istifadə olunur.
Burada məsələnin şərtinin bar model adlanan
üsulla təsvirinə xüsusi diqqət yetirilir. Bar
sözü ilə barqrafın sütunları nəzərdə tutulur.
Bu üsul L.Q.Petorson və M.İ.Maron kimi

məşhur rus müəlliflərinin dərsliklərində istifadə
olunurdu. Lakin Sinqapur metodundakı sxemlər
dəqiqliyi və ardıcıllığı ilə seçilir. Bəzi məsə-
lələrin həllində bu modelin nümunəsini tövsiyə
edirik [3].

Məsələ 1: Ata məkəb ləvazimatlarına 6
manat, ərzağa isə 18 manat xərclədi. Ata nə
qədər pul xərclədi?

Məsələni sxematik üsulla həll edək;

Məsələlərin şəkilləri insert proqramında
fiqurlar və cədvəl alt proqramları vasitəsilə
modelləşdirilərək qurulmuşdular.

Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir
ki, riyaziyyatın tədrisində modelləşdirilmə və
informasiya və kommunikasiya texnologiya-
larından istifadə etdikdə təlimin başqa forma-
larına nisbərən şagirdlərin məntiqi təfəkkürü
daha yaxşı inkişaf etdirilir və zehni qabiliy-
yətləri üzə çıxarılır. Onların fənnə marağını,
həvəsini artırmaqla yanaşı, həm də təlim fəa-
liyətinin fəallaşmasına  şərait yaranır. Təlimin
modelləşdirilməsində informasiya və kom-

munikasiya texnologiyalarından istifadə əqli
tərbiyəyə də müsbət təsir edir. O, şagirdlərdə
şüurluluq, məntiqi düşünmə və kryativ yara-
dıcılıq xüsusiyyətlərinin formalaşmasına əl-
verişli imkanlar yaradır.

Nəticə
1.Təlimin modernləşdirilməsi didaktikanın

əyanilik prinsipini təmin edir.
2.Təlimdə İKT-dən istifadə dövrün tələb-

lərinə uyğun öyrənənlərdə bilik, bacarıq və
vərdişlər formalaşdırmaq olar.

3. Təlimin modelləşdirilməsində informasiya
və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə

Tofiq Məmmədov

Təhsilin modelləşdirilməsində İKT-dən istifadə
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ənənəvi təlim üsullarının nöqsanlarını aradan
qaldırır, şagirdlərin dərketmə qabiliy-yətini
inkişaf etdirir, sərbəstliyini artırır və kompüter
savadına yiyələnməsini sürətləndirir.

4. Təlimin modelləşdirilməsində informasiya
və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə
riyaziyyat dərslərində və şagirdlərin müstəqil
işlərində istifadə olunması onlarda kiçik yaş-
larından başlayaraq, axtarış həvəsini və elmi-
tədqiqat işlərinin elementlərinə marağın art-
masına səbəb olur.

Ədəbiyyat
1. Məmmədov T., Hüseynli A. Müasir infor-

masiya texnologiyaları təhsildə. “Azərbaycan
məktəbi” j., № 6.  Bakı, 2015, s.53-58.

2. Məmmədov T. Təhsildə informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları. Naxçıvan,
2017, s.248.

3. Riyaziyyat. Müəllimlər üçün metodik vəsait.
Bakı: Altun kitab, 2010, s.68.

4. Гершунскиий Б. «Компьютеризация в
сфере образования: проблемы, перспек-
тивы» Москва, 1997, 264 с.  

5. Məmmədov T. Distant təsil və onun əsas
istiqamətləri. “Azərbaycan məktəbi” j., №
4,  Bakı, 2012, s.102.

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Vəliyev
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 30.11.2021, son daxilolma – 15.12.2021, qəbulolunma –22.12.2021

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix



61

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4, s. 61-63
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 4, p. 61-63
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 4, c.61-63

“Həyat bilgisi” fənni üzrə dərsdən-
kənar işlərdə şagirdlərin həyati ba-
carıqlarının formalaşdırılması

Müəllif:

Zeynab Mehdiyeva  
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə
doktorant
E-mail: zeynab.zeynalova@
yahoo.com

Açar sözlər:
“Həyat bilgisi”, bilik, bacarıq,
həyati bacarıqlar, dərsdənkənar
iş

Author:

Zeynab Mehdiyeva 
Nakhchivan Teachers Institute
Doctor of Philosophy candidate 
E-mail: zeynab.zeynalova@
yahoo.com

Key words:
“Life science”, knowledge,
skills, vital skills, extracurricu-
lar activities

Aвтор:

Зейнаб Мехтиева 
Нахчыванский институт
учителей 
Докторант
E-mail: zeynab.zeynalova@
yahoo.com

Ключевые слова: 
«Познание мира», знания, на-
выки, жизненные навыки, вне-
классная работа

Annotasiya. Məqalədə Həyat bilgisi fənninin tədrisi üzrə dərsdənkənar işlər
zamanı kiçik yaşlı məktəblilərin həyati bacarıqlarının formalaşdırılması ön
plana çəkilmişdir. İbtidai siniflərdə Həyat bilgisi fənninin tədrisində şagirdlər
müxtəlif bilik və bacarıqlara yiyələnməklə həyati əhəmiyyət kəsb edən bacarıqlar
da qazanırlar. Bu kimi bacarıqların qazanılması onların gələcək həyatda müxtəlif
problemlərin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcəkdir. Məqalədə də göstərildiyi
kimi, bu kimi həyati əhəmiyyətə malik olan bacarıqlar yalnız dərs prosesində
deyil, eyni zamanda dərsdənkənar məşğələlər prosesində də ibtidai sinif şa-
girdlərində formalaşır. Məqalədə göstərilir ki, təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi
və şagirdlərin ümumi inkişafında ən səmərəli vasitələrdən olan sinifdənkənar
işlər dərsdənkənar vaxtda məqsədəuyğun və planlı şəkildə təşkil olunmaqla,
tərbiyəedici, öyrədici və inkişafetdirici xarakter daşıyır. Eyni zamanda Həyat
bilgisi fənninin hər bir mövzusunun tədrisi zamanı kiçikyaşlılarda ünsiyyət
qurma, birlikdə çalışma, kollektivlə işləmə, başqalarına hörmətlə yanaşma, öz
hüquqlarını müdafiə etmə və başqa bu kimi bacarıqları formalaşdırmaqla
yanaşı, həm də əmək vərdişləri aşılamağa da nail olmalıdır.

Formation of vital skills of work in extracurricular
activities on the subject "Life knowledge"

Abstract. The article focuses on the formation of life skills of young students
during extracurricular activities on the teaching of life skills. In the teaching of
Life Skills in the primary grades, students acquire various knowledge and
skills and acquire vital skills. Acquiring such skills will help them to cope with
various problems in the future. As shown in the article, such vital skills are
formed not only in the classroom, but also in the process of extracurricular
activities in primary school students. The form of extracurricular activities
creates conditions for the formation of various knowledge and skills in primary
school students by summarizing the knowledge gained during training. As it is
clear from the article, extracurricular activities, which are one of the most
effective tools for improving the quality of teaching and general development
of students, are organized, purposeful and planned in the extracurricular time,
and have an educative, teaching and developmental character. At the same
time, in teaching the subject of Life Skills, young people should be able to
communicate, work together, work in a team, treat others with respect, defend
their rights and other skills, as well as inculcate work skills.

Формирование жизненных навыков учащихся во
внеурочной работе по дисциплине «Познание
мира»

Aннотация. В статье на первый план выдвинуто формирование жизненных
навыков младших школьников во время внеурочной работы по преподаванию
предмета «Познание мира». При преподавании предмета «Познание мира»
в начальных классах учащиеся также приобретают жизненно важные
навыки, приобретая различные знания и умения. Приобретение таких на-
выков поможет им справиться с различными проблемами в дальнейшей
жизни. Как показано в статье, такие жизненно важные навыки формируются
у учащихся начальных классов не только в процессе занятий, но и в
процессе внеурочной деятельности. В статье показано, что внеклассная
работа, являющаяся одним из наиболее эффективных средств повышения
качества обучения и общего развития учащихся, носит воспитательный,
обучающий и развивающий характер при целенаправленной и планомерной
организации во внеурочное время. В то же время при обучении каждому
предмету предмета «Познание мира» необходимо не только формировать
у младших навыки общения, совместной работы, работы в коллективе,
уважительного отношения к окружающим, защиты своих прав и т.д., но и
прививать трудовые навыки.
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Həyat bilgisi fənni üzrə dərsdənkənar işlər
təhsil fəaliyyətinin çox zəruri komponentidir.
Eyni zamanda Həyat bilgisi üzrə dərsdənkənar
işlər pedaqoji məqsəd və ideyaların reallaşması
kimi rəngarəng formalara malikdir. Təlim za-
manı öyrədilməsi zəruri olan, lakin bu və ya
digər səbəblərdən mümkün olmayan, yaxud,
zənginləşdirilməsi vacib olan problemlərin
həlli üçün də dərsdənkənar işlər də əlverişli
şərait yaradır. 

Dərsdənkənar iş forması şagirdlərin bilik və
bacarıqlarını zənginləşdirmək üçün onları standart
olmayan, tanış olmadığı bir aləmə, şəraitə salmaq,
təlimdə qazandıqları bilikləri praktik olaraq
tətbiq edə bilmək imkanları ilə səciyyəvidir.

İbtidai siniflərdən başlayaraq, şagirdlərdə
həyati bacarıqların formalaşdırılması üçün zə-
min yaradılmalıdır. Kiçik yaşlı məktəblilərdə
həyati bacarıqları formalaşdırmaq onların yaş
səviyyəsinə uyğun olaraq aparılmalıdır. Ənənəvi
viktorinaların, fənn olimpiadalarının, dərnək
və məşğələlərin təşkili kiçikyaşlılarda həyati
bacarıqların daha da möhkəmləndirilməsi
işində faydalı ola bilər.  

Müasir dərsin ən üstün cəhəti şagirdlərin
əldə etdikləri bilikləri tətbiq etməklə, praktik
bacarıqlara yiyələnməsidir. Belə ki, şagirdlərlə
praktik xarakterli işin aparılmasında, onların
yaradıcı, tənqidi, məntiqi təfəkkürünün, kom-
munikativ bacarıqlarının inkişaf etdirilməsində
fəal təlim üsulları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Həyat bilgisi fənninin tədrisinə əsaslanaraq
ətraf aləmin mühafizəsi kiçik yaşlı məktəblilər
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Onlar məhz
sinif üzrə aparılan işin davamını dərsdənkənar
məşğələlər zamanı yerinə yetirərək ətraf aləmin
mühafizəsi məsələsinə öz rəylərini bildirir və
bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Müəllimin
təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən dərsdənkənar
tərbiyə işləri şagirdlərin təbiətdə baş verən
cisim və hadisələrin xarakteristikası haqqında
biliklərini praktik şəkildə ümumiləşdirir. 

Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və şa-
girdlərin ümumi inkişafında ən səmərəli vasi-
tələrdən olan sinifdənkənar işlər dərsdənkənar
vaxtda məqsədəuyğun və planlı şəkildə təşkil
olunmaqla, tərbiyəedici, öyrədici və inkişa-
fetdirici xarakter daşıyır. Dərsdənkənar və
məktəbdənkənar tədbirlər zamanı şagirdlərə
müstəqil düşünmək, mühakimə yürütmək vər-

dişləri aşılamaq, onların yaradıcılıq bacarığını
inkişaf etdirmək üçün müxtəlif təlim üsulla-
rından istifadə etmək olduqca vacibdir. Çünki
bu kimi işlərin təşkili şagirdlərlə aparılan
müstəqil işlərin təkmilləşdirilməsini və yeni-
ləşdirilməsini tələb edir. 

Bir çox pedaqoqlar təlim üsullarını əsasən
iki qrupa bölürlər: yeni biliklərin mənimsə-
nilməsinə yönələn üsullar və həmin biliklərin
möhkəmlənməsinə xidmət edən üsullar. 

Dərsdənkənar tədbirlər əsasən şagirdlərin
fərdi qabiliyyətini, bacarıq və istedadını əhə-
miyyətli dərəcədə inkişaf etdirməklə, onların
dünyagörüşünü də formalaşdırır. 

Həyat bilgisi fənninin tədrisində sinifdən-
xaric işlərin təşkili aşağıdakı vəzifələrin yerinə
yetirilməsində əhəmiyyətli dərəcədə müsbət
təsir göstərə bilər:

- ətraf mühitə qarşı diqqət və qayğının artırılması;
- insan fəaliyyətinin təbiətə təsirini qiy-

mətləndirməyi bacarması;
- müstəqil iş bacarıqları və yaradıcı qabi-

liyyətlərin inkişaf etdirilməsi;
- estetik tərbiyənin gücləndirilməsi;
- yüksək davranış mədəniyyətinin tərbiyə

edilməsi;
- məqsədə çatmaq üçün qarşıya çıxan zid-

diyyətlərləri dəf etmək və işi sona çatdırmaq
üçün dözümlülüyün tərbiyə edilməsi.

Dərsdənkənar işlərin təşkil edilməsində mən-
tiqi ardıcıllıq gözlənilməli, tədbirlər şagirdlərin
yaş səviyyəsinə uyğun olmalı və mövzular ke-
çirilmiş dərslərə tam cavab verməlidir.

Kiçikyaşlı məktəblilər üçün təşkli olunan
tərbiyəvi əhəmiyyətə malik ekskursiyaların
təşkili də onlarda mühüm bacarıqların forma-
laşmasına səbəb olur. Ekskursiyalarda təşkil
edilən oyunlar əsasən tədris proqramına daxil
olan mövzuların tərkibindən götürülmüşdür.
Mövzu daxilində oyunların, xüsusən də rollu
oyunların ekskursiyalarda təşkili kiçik yaşlı
məktəblilərin bacarıq və qabiliyyətlərinin for-
malaşmasında və istedadlarının üzə çıxarıl-
masında xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Şagirdlərin idrak fəaliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsində və bacarıqlarının uğurlu şəkildə
formalaşdırılmasında böyük yer tutan oyun-
ekskursiyalar onların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkil edilməsində mühüm rol oynayır.  

Dərsdənkənar tədbirlərin təşkili zamanı şa-
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girdlər yalnız iştirakçı vəzifəsində deyil, eyni
zamanda təşkilatçı vəzifəsində də olurlar. Bu
da şagirdlərdə hələ kiçik yaşlarından təşkilatçılıq
bacarıqlarının formalaşmasına, kollektivlə iş-
ləmək vərdişlərinin inkişafına gətirib çıxarır.
Həmçinin, bir-birlərinin fikirlərinə ehtiramla
yanaşmağı öyrənməklə yanaşı, onlarda liderlik
xüsusiyyətləri də inkişaf edir. Onlar bu tədbir-
lərdə passiv dinləyici olaraq deyil, aktiv iştirakçı
və yaradıcı tədqiqatçı kimi rol oynayırlar.

İbtidai sinif şagirdlərinin təbiətlə münasibəti
onların müsbət təcrübə qazanmalarına səbəb
olur. Ətraf aləmdəki obyektlərlə qarşılıqlı mü-
nasibətdə olmaq, yaşayış sahəsində, evdə, mək-
təbdə təmasda olduğu bitki aləmi ilə müsbət
davranışı onlarda həyati bacarıqların forma-
laşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Bu kimi
vəzifələrin həyata keçirilməsi dərsdənkənar və
məktəbdənkənar tərbiyə işlərinin məzmununa
yenilik xüsusiyyətlərini əks etdirən formalardan
istifadəni tələb edir. Bu baxımdan bu cür
tərbiyəvi işlərdən istifadə uşaqlarda sağlam
həyat tərzi ehtiyaclarını inkişaf etdirir, cəmiyyətin
davranış normalarına, qanunlara hörmət tələb
edir, vətənpərvərlik hisslərini inkişaf etdirir.

Həyat bilgisi fənninin hər bir mövzusunun
tədrisində, xüsusilə, həyati bacarıqların forma-
laşdırılması ilə əlaqədar olan mövzuların tədrisi
zamanı kiçikyaşlılarda ünsiyyət qurma, birlikdə
çalışma, kollektivlə işləmək, başqalarına hörmətlə
yanaşma, öz hüquqlarını müdafiə etmə və başqa
bu kimi bacarıqları formalaşdırmaqla yanaşı,
həm də əmək vərdişləri aşılamağa da nail ol-
malıdır. Bu fənnin tədrisi yalnız biliklərin qa-
zanılmasına deyil, müxtəlif biliklər əsasında
bacarıq və vərdişlərə yiyələnməyə yönəlmişdir.
Müxtəlif qabiliyyətləri özündə əks etdirən
həyati bacarıqlar isə bu fənnin əsas tərkib his-
sələrindən biridir. Bu kimi bacarıqların qaza-
nılması kiçikyaşlıların gələcək həyatında müsbət
rola malik olan bir addımdır.

Həyat bilgisi üzrə bilik, bacarıq və vərdiş-
lərin müəyyən edilməsi və reallaşdırılmasında,
başlıca olaraq, iki istiqamət diqqət mərkəzində
saxlanılır. İlk növbədə mənimsənilmiş bilik,
bacarıq və vərdişlərə təhsil prosesində davamlı

müraciət olunması, daha sonra isə onların
praktik fəaliyyətdə, sinifdənxaric və dərsdən-
kənar tədbirlər zamanı istifadə edilməsidir.
Ümumiyyətlə, tədris olunan hər bir fənn üzrə
təlim nəticələri təhsil pillələrindən asılı olma-
yaraq fərdin, cəmiyyətin tələbatını ifadə etməli,
şagirdin şəxsiyyətinin və dünyagörüşünün for-
malaşmasına, intellektual səviyyəsinin inki-
şafına yönəlməlidir. Mənimsənilən hər bir
bilik əsasında formalaşan bacarıqlar ilk növbədə
şagirdlərə gələcəkdə cəmiyyətdə öz yerini
tapmasını, öz həyatını qurmasını və nəhayət,
mükəmməl bilik ala bilməsini təmin etməlidir. 

Həyat bilgisi konkret bir elmin əsaslarını
öyrətmir. Bu fənn ümumtəhsil məktəblərində
tədris olunan təbiət və sosial fənn sahələrinə
aid müəyyən elementləri əhatə edir. Həyat
bilgisi fənninin şagirdlərdə ünsiyyət qurma,
birlikdə çalışma kimi bacarıqların formalaşdı-
rılmasında mühüm rol oynayır. Müəyyən olun-
muş məzmun xətlərinin köməyi ilə şagirdlərin
şüurunda əhatə olunduqları canlı və cansız
aləmin vahid, bütöv və bölünməz obrazı yaradılır. 

Həyat bilgisi fənnində mövzuların effektiv
təlimi şagirdlərə imkan verir ki, onlar gələcəkdə
coğrafiyanı, təsviri incəsənəti, fizikanı və
başqa fənləri başa düşsünlər və özlərində
müəyyən bacarıqlar formalaşdıraraq bir çox
sahələrdə yeni-yeni ideyaların, fikirlərin əsas-
larını qoysunlar. Gələcək həyatları üçün ideal
düşüncə sahibinə çevrilsinlər.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan xalqının ictimai, mədəni, pedaqoji
fikir inkişafı tarixində görkəmli yer tutan böyük simaladan biri olan Ab-
basqulu Ağa Bakıxanovun yaradıcılığında əxlaq məsələləri tədqiq olunur.
Göstərilir ki, A. Bakıxanov öz dövrünün tanınmış alimi, mütəfəkkiri, is-
tedadlı şairi və ilk Azərbaycan maarifçiliyinin əsas nümayəndəsi idi.
XIX əsrin birinci yarısı da yeni maarifçi-realist ədəbi cərəyanın yaranması
müəyyən dərəcədə onun adı ilə bağlıdır. Əhatəli dünyagörüşə malik
şəxsiyyət kimi Abbasqulu Ağa Bakıxanov elmin, mədəniyyətin ən
müxtəlif sahələrinə aid zəngin bir irs yaratmışdır. Xalqın həyatında
əsaslı dəyişikliklərə yol açmış maarifçilik ideyalarının bərqərar olmasında
onun mühüm xidmətləri vardır. Abbasqulu Aga Bakıxanovun əxlaq nə-
zəriyyəsi onun insanlığa, vətənə və xalqına olan məhəbbəti, maarifçi və
demokratik dünyagörüşü ilə bağlıdır.

Pedagogical analysis of moral issues in the
work of Abbasgulu aga Bakikhanov

Abstract. The article examines moral issues in the work of Abbasgulu
Agha Bakikhanov, who is one of the great figures in the history of
social, cultural and pedagogical development of the Azerbaijani people.
It is shown that A. Bakikhanov was a well-known scientist, thinker,
talented poet of his time and the main representative of the first
Azerbaijani enlightenment. The emergence of a new enlightened-realist
literary movement in the first half of the 19th century is to some extent
connected with his name. As a person with a comprehensive outlook,
Abbasgulu Agha Bakikhanov created a rich heritage related to the most
diverse fields of science and culture. It has important services in
establishing the ideas of enlightenment that led to fundamental changes
in people's lives. Abbasgulu Aga Bakikhanov's moral theory is related
to his love for humanity, homeland and people, enlightened and
democratic outlook.

Педагогический анализ нравственных вопросов
в творчестве Аббасгулу ага Бакиханова

Aннотация. В статье исследуются вопросы нравственности в твор-
честве Аббасгулу ага Бакиханова, одного из великих деятелей, за-
нимающего видное место в истории развития общественной, куль-
турной, педагогической мысли азербайджанского народа. Показано,
что А. Бакиханов был известным ученым, мыслителем, талантливым
поэтом своего времени и главным представителем первого азер-
байджанского просвещения. С его именем в какой-то мере связано
возникновение нового литературного течения просветителей-реа-
листов первой половины XIX века. Как личность с широким миро-
воззрением, Аббасгулу ага Бакиханов создал богатое наследие, от-
носящееся к самым различным областям науки и культуры. Ему
принадлежит важная заслуга в утверждении идей просвещения,
открывших путь к коренным изменениям в жизни народа. Теория
нравственности Аббасгулу ага Бакиханова связана с его любовью к
человечеству, родине и народу, с его просветительским и демокра-
тическим мировоззрением.
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“Dünyada olan bütün şeylər hamısı əmələ,
əməlsə bütün fəzilətlərdən dövlətli olan elmə
bağlıdır. Abbasqulu aga Bakıxanov Azərbaycan
elm tarixində mühüm rolu olan böyük alimdir.
Əhatəli dünyagörüşə malik şəxsiyyət kimi
Abbasqulu Ağa Bakıxanov elmin, mədəniyyətin
ən müxtəlif sahələrinə aid zəngin bir irs ya-
ratmışdır. Xalqın həyatında əsaslı dəyişikliklərə
yol açmış maarifçilik ideyalarının bərqərar
olmasında onun mühüm xidmətləri vardır.
Azərbaycanın tarixi keçmişinin müasir dünya
elmi səviyyəsində yeni, sistemli tədqiqi mər-
hələsi Bakıxanovun adı ilə sıx bağlıdır [1].

Abbasqulu ağa Bakıxanov pedaqoji məsə-
lələrlə bir alim kimi məşğul olmuş, uşaqların
və gənclərin tərbiyəsi ilə əlaqədar olan iki
əsər yazmışdır ki, bunlardan biri “Təhzibül-
əxlaq”, digəri isə “Kitabi-nəsihət”dir. “Təhzi-
bül-əxlaq” əsəri Abbasqulu ağa Bakıxanovun
əsas əxlaqi-fəlsəfi əsəri hesab etmək olar [1].
Bu əsərdə o, cəmiyyət haqqındakı fikirlərini
bir sistem şəklində şərh edərək, gənclər arasında
nəcib əxlaq normalarını, onun gözəl cəhətlərini
təbliğ edir. Müqəddimədə kitabın yazılma sə-
bəbləri və hikmət qanunları, xülasədə isə bilik
əldə etməyin sirləri haqqında danışılır. Fəsillərin
adlarından aydın olur ki, A.Bakıxanov bu
əsəri yazarkən klassik Şərq ədəbiyyatında bu
səpkidə yazılmış bir çox kitabları araşdırmışdır.
O, əsərdə bir əxlaq müəllimi kimi faydalı
məsləhət və nəsihətləri ilə oxucunu düz yola
dəvət edir, onu əməyə rəğbət, dostluğa sədaqət,
böyüklərə hörmət, təvaze və ədalətə çağırır.
İnsan qəlbini ləkələyən, onu cəmiyyət içərisində
xar edən tənbəllik, riya, paxıllıq, nankorluq,
yalançılıq kimi alçaq sifətlərdən çəkindirməyə
çalışır və öz fikirlərini elmi sürətdə, dərin
fəlsəfi izah və sübutlarla möhkəmləndirir, bir
çox məsələlərdə dünyəvi əxlaq cəbhəsində
duraraq ümumbəşəri əxlaq normalarını təbliğ
edir. Əsərdə yeri gəldikcə Şərqin Sənai, Əttar,
Rumi, Sədi, Hafiz kimi məşhur şairlərinin şe-
irlərindən istifadə edir və əxlaq gözəlliyi ifadə
olunmuş bu şeir parçaları ilə oxucunun qəlbinə
daha çox təsir göstərməyə çalışır.

“Təhzibül-əxlaq” müəllifin pedaqogika və
psixoogiyaya aid elmi və nəzəri məsələləri
əhatə edən fəlsəfi əsəridir. Əsər fars dilində
yazılmış müqəddimə, on iki fəsil və nəticədən

ibarətdir. “Təhzibül-əxlaq” əsərinin əsas məq-
sədi gəncləri pis əməllərdən çəkindirmək, on-
larda nəcib və gözəl əxlaqi normaları tərbiyə-
ləndirməkdir. Şəxsiyyətin bütövlüyü, vicdan
təmizliyi, doğruluq, ədalət, mərdlik, yoxsul
və məzlumlara hamilik, insanlarla yaxşı rəftar,
düşkün ehtiraslardan özünü saxlamaq, dünya
malına tamah salmamaq, şöhrətpərəstlikdən
çəkinmək, təvazökarlıq, zəhməti sevmək, elm
və maarifin bayrağını hər şeydən uca tutmaq,
vətənə və xalqa məhəbbət və s. bu əsərin irəli
sürdüyü əsas əxlaqi məsələlərdəndir.[3]

“Təhzibül-əxlaq” əsərində müqəddimədən
sonra gələn “Etidala riayət”, “Yaxşı işlərin
fəziləti”, “Can sağlığının qazanılması”, “Şöh-
rətin bəyanı” fəsilləri əxlaq nəzəriyyəsi onun
insanlığa, vətənə və xalqa olan məhəbbəti,
maarifi və demokratik dünyagörüşü ilə bağlıdır.
O, bu nəzəriyyəsi ilə gənclərdə elə gözəl
əxlaqi sifətlər tərbiyə etmək istəyir ki, onlar
müasir cəmiyyətin faydalı və xeyirxah üzvləri
olsunlar, onlardan xalqa zərər yetişməsin.[3]

Bu əsərdə Abbasqulu ağa Bakıxanov nə-
zəriyyə ilə təcrübənin qarşılıqlı əlaqə və mü-
nasibətini təyin etməyə çalışır. Elmlə əməlin
bir-birindən asılı olduğunu izah edərkən, elmə
üstünlük verir. Kainat və ilahiyyat məsələlərinin
qısa fəlsəfi şərhindən ibarət olan “Xatimə”də
müəllif kainatın maddi bir varlıqdan ibarət
olduğunu, əşya və maddənin haldan-hala ke-
çərək dəyişməsini, varlıqda yoxluğun olma-
masını təsdiq edir. Burada Abbasqulu ağa Ba-
kıxanovun qədim yunan materialist filosofları
Demokrit və Empedoklun əsərləri ilə tanış
olduğu aydın hiss olunmaqdadır. Lakin bu
materialist dünyagörüşü onda müntəzəm və
ardıcıl surətdə axıra qədər davam etmir, idealist
dünyagörüşü ona qalib gəlir.

“Təhzibül-əxlaq”dan sonra Abbasqulu ağa
Bakıxanovun ikinci pedaqoji əsəri “Kitabi-
nəsihət” və ya “Nəsihətnamə”dir. “Kitabi-nə-
sihət”də 102 nəsihət vardır. Əsər müəllifin
kiçik müqəddiməsindən sonra dini nəsihətlərlə
başlnır. Dini nəsihətlərdən sonra dövlət baş-
çısına, ata-anaya, böyüklərə itaət və ehtiramın
vacibliyinə aid, daha sonra isə həyat və məişət
məsələləri ilə əlaqədar olan əxlaqi nəsihətlər
verilir. Əxlaqi nəsihətlərin əksəriyyəti “Təh-
zibül-əxlaq”dakı əxlaqi nəzəriyyə ilə sıx bağ-
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lıdır. “Kitabi-nəsihət”in girişində müəllifin
əsərinin izlədiyi əsas məqsəddən danışarkən
tərbiyə və təlimə dair yazılan kitabların uy-
ğunsuzluğundan, çətin dildə yazılmasından
şikayət edir [3].

A.Bakıxanov bu əsərində  yüzdən artıq nə-
sihətamiz fikir söyləyir ki, bunların hər biri
bu gün də öz əhəmiyyətini itirmir. Nümunə
kimi, bəzilərini qeyd etmək olar: "Ağıldan və
elmdən daha yaxşı bir dövlət yoxdur, çünki
onlar həmişə səninlə olar və heç kəs onları
sənin əlindən ala bilməz", "Paxıllıq qabiliy-
yətsizlik əlamətidir. Öz hünərinə inananlar
başqalarından çox müvəffəqiyyət əldə edər.
Hünərsiz tərəqqiyə çatmağı bacarmadığı üçün
başqalarının tənəzzülünü arzulayar ki, onunla
bərabərləşsin", "Həris adam həmişə kədərli
olar, çünki o nə qədər dövlət qazansa, elə
bilər ki, azdır" və s.

A.A.Bakıxanovun etik təlimində humanizm
ideyaları mərkəzi yerlərdən birini tutur. Z.B.Gö-
yüşov yazır: "Bakıxanovun bütün etikası
"imkan aləminin padşahı və cüzilərin ən
şərəflisi olan insana" hörmətlə bağlıdır. İnsana
hörmət etmək, onun ləyaqətinə, əməyinə
qiymət vermək hər bir insanın mühüm əxlaqi
vəzifəsi olmalıdır. Buna görə də, o, tələb edir
ki, "insan gərək öz həmcinsinə - insana həmişə
yaxşılıq etməyə çalışmalıdır". Başqa sözlə,
insanpərvərlik Abbasqulu Ağa etikasının mü-
hüm tərkib hissəsidir. Onun fikrincə, insan
insana zülm etməməli, əksinə həmişə yaxşılıq
etməlidir ki, əxlaqı daim paklaşsın. Zülm və
zalımlıq Bakıxanov etikasında yaxşılıq kate-
qoriyasının inkarı kimi çıxış edir. Başqasına
zülm edəni əxlaqlı insan hesab etmək qeyri-
mümkündür. Zalımlıq isə pis və şər əməllərin
və rəzil əxlaqi keyfiyyətlərin məcmusudur.
A.Bakıxanova görə insanın insana hörməti
və köməyi təmənnasız olmalıdır və əxlaqi
sifətə çevrilməlidir. Onun nəzərincə, şəxsi-
qərəzlə iş görən adama və ya əvəzini nəzərdə
tutub yaxşılıq edənə yaxşı demək olmaz.
Çünki bu, alverə bənzər və öz malını başqa

bir şeylə əvəz etməni xatırladar. Bakıxanov
yaxşılıq kateqoriyasına zülmkarlığın əksi
olmaq etibarilə daha geniş məzmun verərək,
onu ümuminin mənafeyi ilə eyniləşdirmişdir.
O, bir neçə dəfə qeyd etmişdir ki, yaxşılıq
ümumi mənfəətin olması deməkdir. Ümumin
xeyiri üçün cüzi şər məsləhətli və xeyirlidir.
Buna görə də, o, humanizmin carçısı olmaqla
bərabər, məhz humanizm mövqeyindən ümu-
min zərərinə hərəkət edənləri ciddi surətdə
cəzalandırmağı tələb etmişdir. Onun nəzərincə,
ümumi mənfəəti xatirinə xüsusi zərəri qəbul
etmək lazımdır". Belə mülahizələrə Abbasqulu
Ağanın hüquqi görüşlərinin cinayət və cəzadan
bəhs edən hissəsində tez-tez təsadüf olunur.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək zəruridir ki, Ba-
kıxanovun hüquqi görüşləri dərin etik əsaslara
malikdir.

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun yaradıcılığında
müxtəlif məzmunlu lirik-satirik seirləri də öz
əksini tapır. Nümunə kimi, onun qəzəlləri,
qəsidələri, müxəmməsləri, mənzum məktubları
müəllim üçün faydalı hesab olunur. Ona görə
də müəllimlər həmin əsərləri oxumalı və əsər-
dən çıxan tərbiyəvi, əxlaqi nəticəni şagirdlərə
çatdırmağı bacarmalıdır.

A.Bakıxanovun yaradıcılığı böyüməkdə
olan nəslin tərbiyəsi üçün zəngin biliklər verir.
Uşaqların əxlaqının yaxşılaşdıran və onlarda
nəcib xasiyyətlərin yaranmasını təmin edən
belə nəsihətlər bu gün də öz əhəmiyyətini
itirməmişdir.
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Annotasiya. Məqalədə ali məktəb müəlliminin özünütəkmilləşdirməsinin
yolları araşdırılır. Göstərilir ki, insanda əqli və mədəni aləmin formalaş-
masına təsir edən amillər içərisində özünütəhsil amili çox böyük rol
oynayır. Özünütəhsil zamanı əqli inkişaf mədəni inkişaf ilə birlikdə
həyata keçirilməli, bu zaman isə hafizənin inkişafına xüsusi diqqət yeti-
rilməlidir. Məqalədə hafizənin inkişaf etdirilmə yolları da göstərilmişdir.
Həmçinin qeyd olunur ki, insan öz psixi vəziyyətinə nəzarət etmək üçün
qarşısına tələblər qoymalı, görəcəyi işin müvəffəqiyyətinə ilk növbədə
özü inanmalı, sonra isə başqalarını inandırmalıdır. Ali məktəb müəlliminin
yüksək əqli inkişafı və öz psixi vəziyyətini idarə etmək bacarığı onu
özünütərbiyə işinə sövq edir. Özünütərbiyə prosesində ali məktəb
müəllimi ilk növbədə özünü dərk etməli və qiymətləndirməlidir. Əks
halda özünütərbiyə prosesində heç bir nailiyyət əldə edə bilməz.

Ways of self-improvement of A Higher School
teacher
Abstract. The article examines the ways of self-improvement of the
Higher School teacher. It is shown that self-education plays a huge role
among the factors affecting the formation of the mental and cultural
world in a person. During self-education, mental development should
be carried out together with cultural development, while special attention
should be paid to the development of memory. The article also shows
the ways of development of Hafiz. It is also noted that a person must
make demands to control his mental state, first of all believe in himself
in the success of his work, and then convince others. The high mental
development of a higher school teacher and his ability to control his
own mental state motivate him to self-education. In the process of self-
education, a higher school teacher should first of all understand and
evaluate himself. Otherwise, it cannot achieve any success in the process
of self-education.

Пути самосовершенствования преподавателя 
высшей школы

Aннотация. В статье рассматриваются пути самосовершенствования
преподавателя высшей школы. Показано, что фактор самообразования
играет огромную роль среди факторов, влияющих на формирование
психического и культурного мира у человека. Во время самообразо-
вания умственное развитие должно осуществляться в сочетании с
культурным развитием, при этом особое внимание должно уделяться
развитию памяти. В статье также показаны пути развития памяти.
Также отмечается, что для того, чтобы контролировать свое психи-
ческое состояние, человек должен ставить перед собой требования,
верить в успех своего дела в первую очередь самому себе, а затем
убеждать других. Высокое умственное развитие преподавателя
высшей школы и умение управлять собственным психическим со-
стоянием подталкивают его к самостоятельной работе. В процессе
самообразования преподаватель высшей школы должен в первую
очередь осознавать и оценивать себя. В противном случае он не
сможет добиться каких-либо успехов в процессе самообразования.
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İnsanın əqli və mədəni aləminin formalaş-
masına təsir edən bir sıra amillər vardır. Bu
sahədə özünütəhsil amilinin böyük rolunu
qeyd etmək lazımdır. Özünütəhsil hər bir
insanın elmi və bədii ədəbiyyat oxuması, mü-
taliə etməsidir. Bu proses zamanı yaddaşın,
təfəkkür və nitq qabiliyyətinin inkişaf etdiril-
məsi üçün xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.

Özünütəhsilin, özünütəkmilləşdirmənin bir
sıra komponentləri vardır. Belə ki, özünütəhsil
zamanı əqli inkişaf mədəni inkişafla vəhdətdə
həyata keçirilməli, ilk öncə, hafizənin inkişafına
diqqət yetirilməlidir. Hafizə isə bir neçə yolla
inkişaf etdirilir. İlk növbədə, əqli fəaliyyəti
inkişaf etdirmək üçün bu işlə mütəmadi olaraq
məşğul olmaq, davamlı yaddaşı məlumatlarla
zənginləşdirmək, əldə edilən biliyi təcrübə ilə
əlaqələndirmək, əldə edilən məlumatın ma-
hiyyətini dərk etdikdən sonra yaddaşda sax-
lamağa çalışmaq və yaddaşda saxlanılması
zəruri hesab edilən məlumatı dərk etdikdən
sonra onu əvvəl bildiyin məlumatlarla əlaqə-
ləndirmək, onun əsas məğzini dərindən mə-
nimsəmək lazımdır [4, s.92]. Məlumatı öyrə-
nərkən düşünməyi öyrənmək vacibdir, bunun
üçün isə bir sıra şərtlərə əməl edilməlidir.
Təhlil və müqayisə etməyi, ümumiləşdirmə
və konkretləşdirmə aparmağı öyrənmək, baş
verən hadisələrə yanaşma tərzinə malik olmaq,
natiqlik qabiliyyətinə yiyələnmək lazımdır.
Natiqlik qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün
isə insan öz üzərində dayanmadan işləməli,
məşq etməlidir. Bunun üçün isə, bütün elmi
söhbətlərə, çıxışlara, müzakirələrə həvəslə qo-
şulmaq, müzakirə olunan məsələni izah etməyə,
onu əsaslandırmağa çalışmaq, bilmədiyin mə-
sələ haqqında danışmamaq, sadə, aydın və
səlis nitqlə danışmaq, loru dildə danışmamaq,
nitqin təbiiliyinə, obrazlı olmasına fikir vermək,
nitq qabiliyyətinin inkişafı məqsədilə mütəmadi
olaraq ifadəli oxumaq və s. kimi şərtlərə əməl
etmək lazımdır.

İnsan özünün psixi vəziyyətinə nəzarət et-
məyi bacarmalıdır. Bunun üçün öz qarşısında
tələblər qoymaq, görəcəyin işə nikbin (optimist)
yanaşmaq, görəcəyin işin müvəffəqiyyətinə
inanmaq və başqalarını da inandırmağa çalış-
maq, fəaliyyət zamanı uğur, qələbə ab-havası
yaratmaq, sonrakı fəaliyyətini müəyyənləş-

dirmək, ixtisas fəaliyyətini inkişaf etdirmək,
özünü inkişafla durmadan məşğul olmaq və
s. lazımdır.

Bir məsələni vurğulamaq lazımdır ki, əgər
insanda hər hansı bir keyfiyyət dəyişirsə, onun
psixi aləminin digər cəhətləri də dəyişir. Belə
ki, əgər mədəni-əqli sahədə özünütəkmilləş-
dirmə prosesi baş verirsə, o zaman mədəni
davranış da formalaşır, şəxsin psixi vəziyyətini
idarə etməsi cəhdi də güclənir. Savad və
mədəni cəhətdən yüksək keyfiyyətlərə malik
olan insan öz hisslərini idarə edə bilir, fəaliy-
yətini səmərəli şəkildə qurmağı bacarır. İnsanda
müsbət dəyişikliklər baş verdikcə özünütək-
milləşdirməyə, özünü yetişdirməyə tələbat da
artır. Bunlar isə vəhdətdə özünütərbiyəyə
meyli gücləndirir.

Özünü yetişdirmə, özünütəkmilləşdirmə
prosesi ali məktəb müəlliminin özünütərbiyə
proqramının mühüm amillərindəndir. Bu proq-
ram, əgər bir tərəfdən formalaşan pedaqoji
bacarıqları, qabiliyyətləri düzgün qiymətlən-
dirməyi nəzərdə tutursa, digər tərəfdən onların
daha da təkmilləşdirilməsini, inkişaf etdiril-
məsini nəzərdə tutur. Bu zaman isə pedaqoji
fəaliyyətdə müəyyən qabiliyyət və bacarıqların
inkişafı üçün zəmin, şərait yaranır.

Ali məktəb müəlliminin yüksək əqli inkişafı,
öz psixi vəziyyətini idarə edə bilməsi, müsbət
şəxsi keyfiyyətlərə malik olması, mədəni dav-
ranışı və s. özünü yetişdirmənin güclü təşviqi,
yəni stimulu olmaqla onu ardıcıl olaraq özü-
nütərbiyə etmək işinə sövq edir.

Ali məktəb müəllimi özünü dərk etmirsə
və özünü qiymətləndirmirsə, o zaman o nə
özünün şəxsi keyfiyyətlərini ortaya qoya bilər,
nə də ki, özünütərbiyə işində heç bir nəticə
əldə edə bilməz. Əgər düzgün özünü dərketmə
və özünü qiymətləndirmə yoxdursa, o zaman
özünütərbiyə prosesində heç bir nailiyyət əldə
etmək olmaz. Digər tərəfdən isə, özünü yetiş-
dirmədə aydın proqram olmadan özünütərbiyə
işini səmərəli şəkildə təşkil etmək mümkün
deyil. Ona görə ki, burada motivasiya və ya
özünütərbiyə etmənin motivləri bəlli deyil.
Başa düşülmüş məqsədlərin qeyri-müəyyən
olması real şəkildə özünütərbiyə etmək pro-
sesinin olmaması mənasına gəlir.

Özünü yetişdirmə texnologiyasının ən vacib
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komponentlərindən biri özünə nəzarət və dü-
zəlişdir (korreksiya). Ona görə ki, bunlar ol-
madan irəliləyiş əldə etmək, alınan nəticələri
nəzərdə tutulmuşlarla müqayisə etmək, bura-
xılmış nöqsanları vaxtında görmək mümkün
deyil. Ona görə də özünü yetişdirmə fəaliyyəti
ilə məşğul olan ali məktəb müəllimləri özü-
nütərbiyə etmənin üsul və vasitələrinin seçil-
məsində, işin planlaşdırılmasında, əməliyyat-
ların seçilməsində, özünü yetişdirmənin əməli
işdə reallığa çevrilməsində, qazanılmış nəticələri
əvvəlcədən planlaşdırılan nəticə ilə müqayisə
etmək, özünü yetişdirmə proqramında düzəlişlər
aparmaq kimi ardıcıllıqları gözləməlidirlər.

Ali təhsil müəssisələrində tərbiyənin məq-
sədini, mahiyyətini başa düşmədən onu düzgün
şəkildə qurmaq mümkün deyil. Tərbiyə prosesi
dəyişkən bir prosesdir. Yəni əvvəlki dövrlərin
tərbiyə prosesi ilə müasir dövrün tərbiyə prosesi
arasında ciddi fərqlər, dəyişikliklər mövcuddur.
Orta əsrlər dövrünün tərbiyə prosesi ilə bu
günkü dövrdə aparılan tərbiyə prosesini mü-
qayisə etmək olmaz. Hər dövrün tələblərinə
uyğun tərbiyə prosesi həyata keçirilmişdir. XX
əsrin əvvəllərində tərbiyə birtərəfli proses idi,
yəni uşaq tərbiyə obyekti olmaqla onun fəallığı,
qabiliyyəti nəzərə alınmırdı [1, s.21].

Tələbə şəxsiyyətinin inkişafını təmin edən
tərbiyə prosesi ali məktəbdə yüksək ixtisaslı
kadrların yetişdirilməsi üçün ən vacib, zəruri
keyfiyyətləri formalaşdırır. Tələbələrlə tərbiyə
işinin təşkili onların mütəxəssis kimi forma-
laşması deməkdir [2, s.39]. Bəllidir ki, tərbiyə
işinin gedişində iki tərəf, yəni bir tərəfdən ali
məktəb müəllimi-pedaqoji vəzifələri müəyyən
edən, məqsədəmüvafiq olan üsul və vasitələri
seçən, əldə olunmuş yekun nəticələri yoxlayaraq
redaktə edən, özünün şəxsi keyfiyyətləri ilə
(davranışı, hərəkəti, fəaliyyəti ilə) tələbələrə
təsir göstərə bilən şəxs, difər tərəfdən isə, tə-
ləbə-ali məktəb müəlliminin təsiri altında
qalan, ondan öyrənməyə çalışan, nümunə gö-
türən, fəal və ya passiv olan şəxs. Buradan da
belə bir nəticə şıxır ki, tərbiyə prosesi ali
məktəb müəllimi ilə tələbələrin birgə fəaliyyət
göstərdikləri bir prosesdir. Və təbii ki, birgə
fəaliyyətin uğurlu nəticələr əldə etməsi əgər
bir tərəfdən öyrətməyə, tərbiyə etməyə çalışan
ali məktəb müəllimindən, digər tərəfdən öy-

rənməyə, tərbiyə və təhsil almağa çalışan tə-
ləbədən asılıdırsa, üçüncü bir tərəfdən isə,
təhsilin, təlim-tərbiyənin qarşılıqlı əlaqəsi za-
manı tətbiq edilən metod vasitələrindən asılıdır. 

Tərbiyə dedikdə, tələbənin bir sıra şəxsi
keyfiyyətlərinin inkişafına təsir edən amillər,
yəni adamlarla işləmə bacarığı, özünü tərbiyəsi,
özünü dərk etməsi, elmi dünyagörüşü, şüur-
luluğu, intizamlığı, qabiliyyəti və s. başa
düşülür [5, s.21].

Ali məktəbdə tələbənin tərbiyə almasının
bir sıra istiqamətləri müəyyən edilmişdir. Bunlar
təlim fəaliyyətinin təmini, tələbələrə ictimai
və bir sıra başqa  tapşırıqların verilməsi, onların
yerinə yetirilməsi, tələbələrdə motivasiyanın
inkişaf istiqamətləri və s. istiqamətlərdir.

Ali məktəb müəllimi təhsil müəssisəsində
tələbələr arasında tərbiyə prosesini səmərəli
şəkildə təşkil etmək üçün ilk növbədə, tələbənin
şəxsi keyfiyyətlərini, onların xarakterini, nə
istədiklərini, tələbatlarını və s. bilməsi vacibdir.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, hər bir insanda
şəxsi keyfiyyətlərin formalaşması hər hansı
bir amillə, faktla bağlıdır.

Tələbələrdə bir sıra keyfiyyətlərin forma-
laşmasını yalnız bilik, bacarıq və vərdişlərin
mənimsənilməsi şəklində başa düşmək səhv
olardı. Burada həmçinin bir sıra digər amillər
də-lazımi psixiloji şəraitin təşkil edilməsi, tə-
ləbələrin şəxsi xüsusiyyətləri, reallığa müna-
sibət, inkişaf prosesində olan ziddiyyətlər və
s. nəzərə alınmalıdır. Tərbiyənin təşkilində
tələbələrin yaş xüsusiyyətləri də mütləq nəzərə
alınmalıdır. Yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alın-
ması ali məktəb müəlliminin tələbələrin tərbiyə
edilməsinə daha mütəhərrik (hərəkət edən,
bir yerdə qərar tuta bilməyən) yanaşmalarını,
özlərini onların səviyyələrinə enmələrini və
s. tələb edir.

Müasir, inkişaf etmiş, dövrün hadisələrindən
baş çıxaran, elmi dünyagörüşə malik tələbə
yetişdirmək üçün ilk növbədə tərbiyənin məq-
sədi aydın olmalıdır. Ali məktəblərdə tərbiyə
prosesi planlı şəkildə təşkil olunmalıdır. Ali
təhsil müəssisəsində tətbiq olunan tərbiyə pro-
sesi ilə orta məktəbdə tətbiq olunan tərbiyə
prosesi arasında fərqlər mövcuddur. Belə ki,
ali təhsil müəssisəsində tərbiyə prosesinin
özünə xas olan prinsipləri var. Məsələn, tələ-
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bələrin yaş, pedaqoji-psixoloji və fərdi xüsu-
siyyətlərinin nəzərə alınması, tələbələrin tə-
lim-tərbiyələrinin ictimai və elmi tədqiqat fəa-
liyyəti ilə əlaqələndirilməsi, tərbiyənin ali mək-
təblərdə peşəyönümlü olması, tələbələrin ali
təhsil aldıqdan sonrakı təcrübi fəaliyyətə ha-
zırlanmaları və s. prinsipləri ilə orta məktəb
prinsipləri arasındakı fərqləri qeyd edə bilərik.

Tərbiyə prosesində aktiv təcrübi fəaliyyət
tələbə tərbiyəsinin əsas yolunu, istiqamətini
təşkil edir. Fəal təcrübə fəaliyyəti tələbələrdə
kollektiv üzvlərinə və başqalarına, təlimə düz-
gün münasibət göstərməyi, düzgün yanaşmanı
formalaşdırır və onun mütəxəssis kimi inkişaf
etməsini təmin edir.

Qeyd etdik ki, təlim və tərbiyəni bir-birindən
ayrı təsəvvür etmək olmaz. Onlar arasında
mövcud olan müəyyən fərqlər olsa da, onlar
vəhdət təşkil edir. Təlim-tərbiyə tələbələrin
şəxsiyyətinin formalaşmasında, onların inki-
şafında mövcud olan iki fərqli tərəfi əks etdirir,
lakin təlim prosesi tərbiyə prosesinə, tərbiyə
prosesi isə öz növbəsində təlimə, onun məq-
sədlərinin gerçəkləşməsinə təsir edir. Təlim
və tərbiyə prosesinin vəhdət təşkil etməsinin
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təlim fəaliyyəti
zamanı tələbələrdə dünyagörüş, əxlaq hissləri,
əqli qabiliyyət, fiziki keyfiyyət birlikdə inkişaf
edir, yəni vəhdət təşkil edir.

Ali təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyənin
vəhdətini təmin etmək, təhsil prosesində tər-
biyəvi vəzifələri həll etmək üçün tələbələrin
sosial, fərdi, yaş xüsusiyyətləri, mütəxəssis
kimi yetişmələri üçün vacib hesab edilən key-
fiyyətlərin, xüsusiyyətlərin məzmun və quru-
luşunun müəyyən və dərk edilməsi, tələbələrin
metodiki və mütəxəssis hazırlıqlarının üzvi
surətdə bir-biri ilə uzlaşması, ali məktəb müəl-
liminin yaradıcılığından, onun biliyindən, təc-
rübəsindən istifadə etməsi, müəllimin ustalığı,
münasibətlərdə olan məqsədin ardıcıllığı, mü-
nasibətlərin mövcud formalarının təşkili kimi
prinsiplər nəzərə alınmalıdır.

Ali təhsil müəssisələrində tərbiyəçi kimi
müəllimin rolu təlimin, ictimai həyatın təşki-
ledicisi, rəhbəri və iştirakçısı olması ilə müəy-
yən edilir. Onun haqlı tənqidi, iradı tələbələr
tərəfindən səmimi şəkildə qəbul edilir, tələbələr
buraxdıqları səhvləri düzəltmək üçün məslə-

hətlər alırlar. 
Tərbiyə prosesi çox mürəkkəb bir proses

olmaqla ali məktəb müəllimləri qarşısında
çox ciddi tələblər qoyur. Burada ilk tələb odur
ki, “tərbiyə verən tərbiyəli olsun” [3, s.107].
Müəllim təkcə elmi, yeni tüxnologiyalardan
baş çıxaran deyil, həm də tərbiyə etdiyi tələ-
bələrlə işləməyi, onlarla ünsiyyət qurmağı,
onların problemlərini eşitməyi və həllinə
kömək etməyi, himayə etməyi bacaran, nüfuzu
olan şəxs olmalıdır.

Ali təhsil müəssisələrində tələbələr arasında
tərbiyə işinin aparılmasında qəyyumların (ku-
ratorların) böyük rolu vardır. Aparılan araş-
dırmalar göstərmişdir ki, qruplarda mühazirə
və ya seminar aparan ali məktəb müəllimi
kuratorluq etdikdə tərbiyə işinin səmərəsi daha
yüksək olur. Təbii ki, tələbələrə kuratorluq
etmək ali məktəb müəllimindən dərin savad
və xüsusi hazırlıqlı olmağı tələb edir. 

Tələbələri tərbiyə prosesində təşkil edilən
tərbiyəvi tədbirlərin böyük əhəmiyyəti vardır.
Hər bir tərbiyəvi tədbirin dəqiq vəzifəsi vardır.
Burada əsas vəzifə əmək vasitəsi ilə tərbiyə
prosesidir. Əmək vasitəsi ilə tərbiyə tələbələri
keyfiyyətli təlimə, fəal ixtisas fəaliyyətinə is-
tiqamətləndirir. İxtisasına, peşəsinə dərindən
bələd olan ali məktəb müəllimi tələbələrdə
peşə mədəniyyətini, etikasını inkişaf etdirə
bilir. Peşə mədəniyyəti, etikası tələbəni və
yaxud artıq mütəxəssisi öz işinə, vəzifəsinə
çox məsuliyyətli yanaşmaya istiqamətləndirir,
onlarda vətəndaşlıq hisslərini gücləndirir. Ali
təhsil müəssisələrində tələbələrin tərbiyəsinə
təsir edən amillər içərisində müəllim ilə tələ-
bələrin birlikdə həyata keçirdikləri elmi fəa-
liyyəti, fəal, ictimai işlərdə fərqlənən tələbələrin
fakültə və Universitet elmi şuralarının tərkibinə
daxil edilmələri, tələbələrdə özünütəhsili qiy-
mətləndirmək məqsədilə onların özünütəhsil
prosesinə cəlb edilmələri, kollekviumların və
məsləhətlərin keçirilməsini, tələbə özfəaliyyət
qruplarının yaradılmasını, tarixi abidələrlə,
muzeylərlə işlərin təşkil edilməsini və s. gös-
tərmək olar.

Beləliklə, indiki dövrdə cəmiyyətimiz qar-
şısında duran yaradıcılıq, quruculuq vəzifələri
ali məktəblərdə yeni tərbiyə üsullarının, for-
malarının, metodlarının müəyyən edilməsini,
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təkmilləşdirilməsini zəruri edir. Bu baxımdan,
ali məktəb müəllimlərindən fəaliyyətlərini
daha səmərəli şəkildə qurmaq tələb olunur.
Ali məktəb müəllimləri daimi tələbələrlə iş-
lədiklərinə, onların arasında olduqlarına görə
qeyd etdiyimiz bu vəzifələr onların ən başlıca
vəzifələri olmalıdır.
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Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki, şagirdlərin müstəqil işi, həm bilik, bacarıq
və vərdişlər sisteminə yiyələnməkdə, həm də zehni və fiziki əməkdə qabliyyətləri
inkişaf etdirməkdə təlimin keyfiyyətini yüksəltməyə kömək edir. Aparılan mü-
şahidələr göstərir ki, dərsdə müstəqil öyrədilən bilik və bacarıqlar yaxşı dərk
edildiyindən şagirlərin yadında uzun müddət qalır. Həmin biliklərin  və
bacarıqların qavranılması prosesində onlar maksimum fəallaşır. Müstəqil
öyrədilən biliklər şagirlərin marağını gücləndirir. Onların hərtərəfli inkişafına
və fəallığına təsir göstərir. Belə bir fikir əsaslandırılır ki, müstəqil iş, təlim
prosesinə geniş bir surətdə daxil edilməli, “axtarma” ilə “öyrənmə”ni uzlaşdırmalı,
dərsin hər mərhələsinə və hər sinfə, həm sinif daxilində, həm də sinifdənxaric
işlərdə səmərəli şəkildə və həcmini aşmadan daxil edilməlidir. Digər ikinci
cəhət isə, təlim prosesində müstəqil işin ardıcıl qurulmasından, şagirdlərin həm
yaş, həm də fərdi xüsusiyyətlərini, onların hazırlıq səviyyəsini və imkanlarını,
fənnin xüsusiyyətlərini və s. nəzərə almaqla təşkil edilməsini məqsədə müvafiq
hesab etməkdən ibarətdir.

The impact of independent work on the for-
mation of an active position in students

Abstract. The article shows that the independent work of students helps to
improve the quality of education both in acquiring the system of knowledge,
skills and habits, and in developing abilities in mental and physical work. The
observations show that the knowledge and skills taught independently in the
class are well understood and remain in the students' memory for a long time.
In the process of understanding those knowledge and skills, they are maximally
active. Self-taught knowledge strengthens students' interest. It affects their
overall development and activity. Such an idea is based on the fact that
independent work should be widely included in the learning process, should re-
concile "research" and "learning", should be included in every phase of the
lesson and in every class, both inside and outside the classroom, effectively
and without exceeding the scope. Another second aspect is the consistent es-
tablishment of independent work in the training process, both age and individual
characteristics of students, their level of preparation and capabilities, features
of the subject, etc. it is to consider its organization according to the purpose.

Влияние самостоятельной работы на формирование
активной позиции у учащихся

Aннотация. В статье показано, что самостоятельная работа учащихся спо-
собствует повышению качества обучения, как в овладении системой знаний,
умений и навыков, так и в развитии способностей к умственному и физиче-
скому труду. Проведенные наблюдения показывают, что знания и умения,
которые самостоятельно преподаются на уроке, остаются в памяти учащихся
надолго как хорошо усвоенное. В процессе восприятия этих знаний и
умений они максимально активизируются. Знания, которые преподаются
самостоятельно, усиливают интерес учащихся. Влияет на их всестороннее
развитие и активность. Обосновывается такое мнение, что самостоятельная
работа должна быть широко интегрирована в учебный процесс, согласовывать
«обучение» с «поиском», включаться в каждый этап урока и в каждый
класс, как внутри класса, так и вне класса, эффективно и без превышения
объема. Другой второй аспект заключается в последовательном построении
самостоятельной работы в процессе обучения, учитывающей как возрастные,
так и индивидуальные особенности учащихся, уровень и возможности их
подготовки, особенности предмета и т. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, şagirdlərin müstəqil
işi həm bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə
yiyələnməkdə, həm də zehni və fiziki əməkdə
qabliyyətləri inkişaf etdirməkdə təlimin key-
fiyyətini yüksəltməyə kömək edir. Təlim pro -
sesi düzgün qurulduqda onun bütün mərhələ-
lərində şagirdlərin fəallıq göstərmələri tələb
olunur. Fəallığın yüksək dərəcəsi isə təlim-
tərbiyə məqsədləri üçün təşkil edilən müstəqil
iş vasitəsilə əldə edilə bilər. 

Müstəqil fəaliyyət odur ki, onu şagird kə-
nardan kömək almadan, öz biliyinə, təfəkkü-
rünə, bacarığına, həyati təcrübəsinə, inamına
əsaslanaraq icra edir,  şagirdləri biliklərlə si-
lahlandırır, onları inkişaf və tərbiyə edir, cə-
miyyətin qurucusu və vətəndaşına zəruri olan
müstəqillik keyfiyyətləri onda formalaşır. Bu
baxımdan müstəqil fəaliyyət, idrak prosesinin
keyfiyyəti, şagird şəxsiyyətinin əlaməti, təlimin
təşkilat formasından ibarətdir.  

Hər hansı bir tapşırığı müstəqil yerinə ye-
tirdikdə şagirdlər bu və ya başqa şəkildə sə-
mərəlilik və yaradıcılıq ifadə edirlər. Burada,
söhbət tapşırığı yerinə yetirərkən şagirdlərin
fəallığı dərəcəsindən getməlidir, yəni şagird
kənardan kömək görmədən məhz gərgin, zehni
və fiziki əmək sərf etməklə tapşırığı yerinə
yetirəndə yaradıcılıq göstərir. Məhz belə müs-
təqil iş şagirdlərdə xarakterin mühüm əlamət-
lərindən biri olan fəallıq mövqeyinin forma-
laşdırılmasına imkan verə bilər [3].

Unutmaq olmaz ki, təlimin bu mühüm mi-
krotəşkilat formasının tətbiqi, orta və yuxarı
siniflərdə deyil, məhz ibtidai siniflərdən baş-
lamalıdır. Belə ki, müəllim təlimin ilk günlə-
rindən etibarən təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq
qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə
şagirdlərdə müstəqil işləmək vərdişləri yaradırsa
və müstəqil işlərin sinifdə düzgün təşkilini
təmin edə bilirsə, bu təlim məşğələlərinin sə-
mərəli aparılması üçün ilkin mühüm şərt hesab
edilə bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai siniflərdə
müstəqil işlərin təşkili təxirə salınmaz pedaqoji
tələbdir və burada problemi yalnız aşağı si-
niflərlə tamamlamaq olmaz, çünki bu müstəqil
işlərin orta və yuxarı siniflərdə təşkili üçün
təməl sayılır. Müstəqil işin xüsusi çəkisi orta
siniflərdə, xüsusən yuxarı siniflərdə isə xeyli

artır.
Pedaqoji prosesdə təfəkkür müstəqilliyini

inkişaf etdirmək üçün əsas yeri şagirdlərin
fərdi müstəqil çalışmaları tutmalıdır. Bunsuz
şəxsiyyətin mühüm xassəsi olan müstəqilliyi
və fəal həyat mövqeyini formalaşdırmaq ol-
maz.

Şagirdlərin müstəqil işlərinin aktuallığı, o
zaman aydın görünür ki, şəxsiyyətin müstə-
qilliyinin mahiyyəti, onun siyasi və əxlaqi
cəhətləri açıq şərh olunsun. Məlum olduğu
kimi şagirdlərin müstəqil işi heç olmazsa iki
vəzifə daşımalıdır: a) yaxın vəzifəsi-didaktik,
idrak fəaliyyətinə xidmət etmək; b) perspektiv
vəzifəsi-xarakterin xassəsi olan müstəqilliyi
formalaşdırmaq, daha doğrusu formalaşdırmağa
kömək etməkdir. Şagirdlərin müstəqil işini
təşkil edən müəllim, əgər bunları, yəni hər
şeydən əvvəl, müstəqilliyin fəlsəfi, siyasi və
əxlaqi mahiyyətini bilməsə həqiqi məqsədlərə
nail ola bilməz.

Müstəqil işlər şagirlərin texnika və texno-
logiyaya dair biliklərinin genişlənməsi, tədris
materialının mənimsənilməsi, bacarıq və vər-
dişlərin möhkəmlənməsi və yoxlanılmasının
ən mühüm vasitələrindəndir. Müstəqil işlər,
eyni zamanda, böyük tərbiyəedici əhəmiyyətə
malikdir. Təlim prosesində müstəqillik şa-
girdlərdə əməkdə çətinlikləri aradan qaldırmaq
üçün məqsədə yönəldici bacarıqlar verir. On-
ların yaradıcı qüvvəsini oyadır, işdə təşəb-
büskarlığını artırır, diqqətini, iradəsini tərbiyə
edir. Bu baxımdan texnologiya dərslərində
praktik tapşırıqların yerinə yetirilməsində şa-
girlərin müstəqil çalışmalarına geniş yer ve-
rilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aparılan
müşahidələr göstərir ki, dərsdə müstəqil öy-
rədilən bilik və bacarıqlar yaxşı dərk edildi-
yindən şagirlərin yadında uzun müddət qalır.
Həmin biliklərin  və bacarıqların qavranılması
prosesində onlar maksimum fəallaşır. Müstəqil
öyrədilən biliklər şagirlərin marağını gücləndirir.
Onların hərtərəfli inkişafına və fəallığına təsir
göstərir.

Müstəqil iş həm biliklə təcrübəni əlaqə-
ləndirməyə kömək edir, həm də şagirlərin
müşahidəçilik qabiliyyətlərini artırır, təfək-
kürünü inkişaf etdirir, bilik, bacarıq və vər-
dişlərini möhkəmləndirir. Aparılan müşahi-
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dələrlə müəyyən edilmişdir ki, müstəqil iş
vasitəsilə əldə edilən bilik müəllimin şərhindən
alınan biliyə nisbətən daha keyfiyyətli olur.
Müstəqil iş şagirlərin orta məktəbi bitirdikdən
sonra da öz biliyini artırmağa qabil olacağını
təmin edir. Bu baxımdan texnologiya fənninin
tədrisində şagirlərin fəallığını təmin etmək
məqsədilə iş formalarından geniş istifadə edil-
məsi üçün yaradıcılıq qabiliyyəti tələb edən
praktiki məşğələlərə daha çox yer verilməli,
xüsusilə şagirlərdə yaradıcılıq və fəallıq qa-
biliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədilə təd-
qiqat üsulundan geniş isitfadə edilməlidir [1].

Məlum olduğu kimi şagirdlərin müstəqil
işi, ancaq dərsin çərçivəsi arasında sıxışdırılıb
qala bilməz. O, dərsdən kənarda da müxtəlif
şagirdlərdə və müxtəlif didaktik vəzifələri
həll etmək üçün tətbiq edilə bilər ki, bu da
onun perspektiv üçün böyük əhəmiyyətini
göstərir.

Dərslərdə və dərsdənkənar vaxtlarda şa-
girlərin müstəqil işlərinin təşkilinə nəzarət və
rəhbərliyi gücləndirmək məktəbin iş planının
yerinə yetirilməsində mərkəzi yeri tutur. Məktəb
ona nail olmağa çalışmalıdır ki, hər bir müəllim
birinci sinifdən başlayaraq öz şagirdlərinə
“axtarmağı öyrətsin”, onlarda məntiqi düşünmə
qabiliyyəti formalaşdırsın, onların diqqəti, ha-
fizəsi, iradəsi inkişaf etdirilsin, uşaqlarda mün-
təzəm surətdə biliklərə yiyələnməyə can atmaq
vərdişləri yaradılsın.  

Müstəqil iş şagirdlərin fəaliyyətində çox
faydalıdır və bunun faydası, işin növləri müx-
təlif olduqca daha da artmış olur. Burada uşaq
öz əməyinin nəticəsini görür. Nəticə fərəh-
ləndirici olanda isə əvvəllər ona naməlum
olan zirvələri dərk etməyə bir addım atmış
olur. Biliyə olan belə meyl müstəqilliyə zəmin
yaratmaq deməkdir. Müəllimlərimiz müstəqil
işlərin effektliyinin artırılmasına xüsusi diqqət
yetirərək şagirdlərə texnologiya  fənninin spe-
sifik məzmununa görə müstəqil tapşırıqlar
verməli və onları həmin tapşırıqların yaradıcı
surətdə həllinə hazırlamalıdırlar. Bu isə mək-
təbdə təlimin səviyyəsini xeyli yüksəldər və
şagirdlərdə fəallıq mövqeyinin formalaşdırıl-
masında mühüm rol oynayar. 

Şagirdlərin müstəqil işi, biliyi mənimsəmə
prosesində şagirləri fəallaşdırmanın ən vacib

yolu kimi tanınmışdır. Şagirdlərin müstəqil
təfəkkürünü fəallaşdıran metod və priyomlar
az deyildir. Müxtəlif çalışmaları icra etmək,
paylama materialları və dərsliklə işləmək,
müxtəlif əməliyyat növlərini öyrənmək, çert-
yojlar üzərində işləmək, görüləcək işin planını
tutmaq, texnoloji xəritə tərtib etmək, texniki
vasitələrdən istifadə etmək və s. şagirlərdə
yaradıcı fikir oyatmağa kömək edən müstəqil
iş növlərindəndir. Müstəqil işlərin geniş tətbiqi
yüksək keyfiyyət əldə etmək üçün möhkəm
zəmin yaradır. Müstəqil işi dərsin bütün mər-
hələlərində, həm evə verilən tapşırıqların yox-
lanmasında, həm yeni materialın şərhində,
həm də onun möhkəmləndirilməsində tətbiq
etmək lazımdır. Bütün bunlar isə şagirlərdə
yüksək idrak fəallığının formalaşdırılmasını
təmin etmək üçün geniş yollar açır [4].

Məktəblərimizin uzun illik təcrübəsi artıq
çoxdan sübut edir ki, şagirdləri tam müstəqil
işləməyə hazırlamaq üçün onları bu zirvəyə
pillə-pillə qaldırmaq tələb olunur. Bu baxımdan
onları yarımmüstəqil çalışmalar üzərində iş-
lətmək müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ona
görə ki, şagirdləri vərdiş etmədən işin müstəqil
icrası kimi çətinliyə salmaq pedaqoji cəhətdən
düzgün nəticələr verməz, onlarda öz qüvvəsinə
inam hissi tərbiyə edə bilməz. Bu barədə təd-
ricilik və ardıcıllıqla hərəkət etməklə ancaq
şagirdləri müstəqil düşünüb, müstəqil hərəkət
etməyə, müstəqil fəaliyyət göstərməyə alış-
dırmaq, qarşılarında getdikcə daha çətin ça-
lışmalar qoymaqla onları yaradıcı müstəqil
əməyə alışdırmaq və onlarda fəallıq mövqeyinin
formalaşdırılmasına nail olmaq mümkündür.

Təlim prosesinin hər sahəsində olduğu
kimi, burada da müstəqil işin səmərəli təşkili
müəllimin özündən, onun hazırlığından, iradi
keyfiyyətlərindən, rast gəldiyi çətinliklərə
qalib gəlmək üçün ona sinə gərə bilmək qabi-
liyyətindən asılıdır. Şagirdlər müstəqilliyə o
zaman xüsusi həvəs göstərirlər ki, onlar müəl-
limin özündə də müəyyən müstəqillik hiss
etmiş olsunlar. Aparılan müşahidələrlə müəyyən
edilmişdir ki, müəllim şagirdlərə əlavə biliklər
verəndə, onları dərsliklərdən fərqli çalışmalar
üzərində çalışdırdıqda dərs daha maraqlı keçir,
uşaqlar müstəqil işləməyə daha böyük həvəs
göstərirlər.  
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Şagirdlərin fəaliyyətini dərsdə fəallaşdırmaq
məhz o zaman mümkün ola bilər ki, onların
qarşısında müəyyən idrak vəzifəsi qoyulsun,
elə vəzifə ki, onlardan düşünmək, biliklərini
müstəqil tətbiq etmək bacarığı tələb edilsin.
Yuxarıda qeyd olunan tələblərin söz yox ki,
bəziləri pedaqoji kollektivə çoxdan bəllidir.
Ona baxmayaraq, müəllimlərin özlərinin müs-
təqil iş üçün tələblər müəyyənləşdirmələri in-
karedilməz bu pedaqoji həqiqətə daha dərindən
bələd olub ona bel bağlamalarını göstərir.
Diqqətəlayiq cəhət həm də ondan ibarətdir
ki, müstəqil işlərin təşkilinə verilən bu tələblərin
çoxu, heç də əvvəldən bəlli olan tələblərin sa-
dəcə təkrarı deyil, onların idrak fəallığı möv-

qeyini formalaşdırmaq baxımından yenidən
işlənib təkmilləşdirilməsinin ifadəsidir. Bu isə
pedaqoji prosesi zənginləşdirən yeni faktlar-
dır.
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, müasir cəmiyyətdə informasiya
axını çox sürətlə inkişaf edir. Artıq informasiya mübadiləsi həyatın və
cəmiyyətin əsas resurslarından biri kimi inkişafın yeni mərhələsini
təşkil edir. Yaşadığımız əsrin informasiyalaşmış cəmiyyət əsri olması da
təhsil alanların yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi formalaşması üçün in-
formatika və informasiya sahəsində zəruri bilik və vərdişlərə yiyələnməsini
tələb edir. Bu baxımdan informatikadan fənn kurikulumu cəmiyyətin
intellektual potensialını yüksək səviyyəyə çatdıracaq gənc nəslin for-
malaşması üçün vacib informasiya ehtiyacını ödəyən kompüter, informasiya
və kommunikasiya texnologiyaları və sistemlərindən istifadə bacarıqlarına
malik olmasına yönəldilmişdir. Öz məzmununa görə çoxcəhətli olan
kurikulum islahatı şagirdin pedaqoji prosesin fəal iştirakçısı olmasını
təmin edir. Həmçinin milli kurikulumların tətbiqi nəticəsində müəllim-
valideyn əlaqələri güclənir, nəticədə valideyn təhsildəki yeniliklərlə
bağlı təlim prosesində daha yaxından iştirak edir.

Informatics subject curriculum as the main
factor of formation of information society
Abstract. The article mentions that the flow of information is developing
very rapidly in modern society. Information exchange is already a new
stage of development as one of the main resources of life and society.
The fact that the age we live in is the age of the information society, and
it requires the students to acquire the necessary knowledge and skills in
the field of informatics and information in order to become high-level
specialists. From this point of view, the subject curriculum of informatics
is aimed at having the skills of using computer, information and com-
munication technologies and systems that satisfy the important information
need for the formation of the young generation that will raise the
intellectual potential of the society to a high level. Curriculum reform,
which is multifaceted in its content, ensures that the student becomes an
active participant in the pedagogical process. Also, as a result of the im-
plementation of national curricula, teacher-parent relations are strengthened,
as a result, parents are more closely involved in the learning process
related to innovations in education.

Предметный куррикулум по информатике как ос-
новной фактор формирования информационного
общества
Aннотация. В статье отмечается, что в современном обществе
поток информации развивается очень быстро. Обмен информацией
уже составляет новый этап развития как одного из основных
ресурсов жизни общества. Тот факт, что век, в котором мы живем,
является веком информатизированного общества, также требует,
чтобы обучающиеся приобретали необходимые знания и навыки в
области информатики и информации, чтобы стать высококвалифи-
цированными специалистами. В связи с этим учебная программа
по информатике направлена на овладение навыками использования
компьютерных, информационно-коммуникационных технологий и
систем, удовлетворяющих важную информационную потребность
в формировании подрастающего поколения, что позволит вывести
интеллектуальный потенциал общества на высокий уровень. Мно-
гогранная по своему содержанию реформа учебного плана пред-
усматривает, что ученик становится активным участником педаго-
гического процесса. Также в результате внедрения национальных
учебных программ укрепляются отношения учителя и родителя, в
результате чего родитель становится более тесно вовлеченным в
учебный процесс в связи с инновациями в образовании.
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İnformasiya mübadiləsi həyatın və cəmiy-
yətin əsas resurslarından biri kimi inkişafın
yeni mərhələsini təşkil edir. Məhz dünyadakı
elektron informasiya resurslarını təhlil etmək
bacarıqlarını formalaşdıran informatikada in-
formasiya ilkin və təyin olunmamış anlayış
kimi qəbul edilir. Yaşadığımız əsrin informa-
siyalaşmış cəmiyyət əsri olması da təhsil alan-
ların yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi for-
malaşması üçün informatika və informasiya
sahəsində zəruri bilik və vərdişlərə yiyələn-
məsini tələb edir [2].
 Bu baxımdan informatikadan fənn kuriku-
lumu cəmiyyətin intellektual potensialını
yüksək səviyyəyə çatdıracaq gənc nəslin for-
malaşması üçün vacib informasiya ehtiyacını
ödəyən kompüter, informasiya və kommuni-
kasiya texnologiyaları və sistemlərindən istifadə
bacarıqlarına malik olmasına yönəldilmişdir.
Öz məzmununa görə çoxcəhətli olan kurikulum
islahatı şagirdin pedaqoji prosesin fəal iştirakçısı
olmasını təmin edir. Həmçinin milli kuriku-
lumların tətbiqi nəticəsində müəllim-valideyn
əlaqələri güclənir, nəticədə valideyn təhsildəki
yeniliklərlə bağlı təlim prosesində daha ya-
xından iştirak edir.
 Orta təhsil pilləsinin informatika fənn kuri-
kulumunda  "İnformasiya və informasiya pro-
sesləri" üzrə məzmun xətti əsas və alt-stan-
dartlara ayrılaraq şagirdlərin informasiya və
informasiya prosesləri mədəniyyətinə  yiyə-
lənmələrini və bunun nəticəsində əmək baca-
rıqlarını müəyyənləşdirərək gələcəkdə həyat
şəraitini mükəmməl qurmaq imkanı əldə et-
mələrini vurğulayır. Sənəddə məzmun xətti
ilə bağlı əsas və alt-standartlar təhsil pillələrini
dolğun şəkildə əks etdirir. Məsələn, əsas təhsil
pilləsində şagirdlərdə ətraf aləmi informasiya
sistemi baxımından təhlil və qərar qəbul etmək
bacarıqlarının formalaşdırılması təmin olunursa,
orta təhsil pilləsində  mənimsənilmiş bacarıq
və vərdişləri inkişaf etdirməklə onlarda infor-
masiyalaşmış cəmiyyətin tələblərinə uyğun,
zəruri məlumatlarla işləmə bacarıqları təmin
olunur. Sənədin digər məzmun xətləri:  for-
mallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə
və proqramlaşdırma; kompüter, informasiya
və kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri
cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında ümumi

təlim nəticələrini reallaşdırır. Belə ki, infor-
masiyalaşmış cəmiyyətin hər bir üzvü bu stan-
dartda nəzərdə tutulan məsələlərdə bu və ya
digər formada iştirak edir. Hər bir fənn kuri-
kulumunun əsasını onun məzmun standartları
təşkil edir ki, bu da fənnin məzmununun
yığcam ifadəsidir. Bizlər gənc nəsli şəxsiyyət
kimi yetişdirmək istəyiriksə, verilmiş məzmun
standartlarını, məzmun xətlərini müəyyən fəa-
liyyət standartları ilə kəsişdirərək yerinə ye-
tirməliyik və bu bizim bütün fəaliyyətimizdə
öz əksini tapmalıdır. Bu fəaliyyət standartları
şəxsiyyətin problemi həll etmək, mühakimə
yürütmək, auditoriya qarşısında sərbəst çıxış
etmək, analiz etmək, araşdırmaq, dərk etmək
və ümumiləşdirmək qabiliyyətlərini artırır,
həmçinin müstəqil tədqiqat işləri aparma, İKT-
dən istifadə etmə vərdişlərini təkmilləşdirir
və nəticədə onlar tək fikirlilikdən alternativliyə
doğru, intuisiyadan məntiqə, vizual effektivliyə
doğru inkişaf yolu keçirlər. Yeni kurikulumun
görmək istədiyi şəxsiyyətdə idraki, sosial və
praktik bacarıqlar, psixoloji öhdəliklər for-
malaşdırmaq məqsədi biz müəllimlərin qarşı-
sında geniş yaradıcılıq imkanları açır və bu
istiqamətdə daha çox çalışmamızı tələb edir.
Eyni zamanda fəallığı artan müəllimlərin təd-
qiqatçılıq və kommunikativ bacarıqları və pe-
şəkarlıq qabiliyyətləri inkişaf edir ki, bu da
təhsilimizdə böyük canlanmanın əmələ gəlməsi
ilə müşahidə olunur.

Bildiyimiz kimi ümumi təhsil sahəsində
dövlət siyasətinin əsasını zəruri biliklərlə
yanaşı, şəxsiyyətin yetkinliyini təmin edən
həyati bacarıqlara yiyələnmiş, milli mənəvi
dəyərlərə malik vətəndaşın formalaşması təşkil
edir. Gələcək həyata hazırlanan bugünkü şagird
hər gün müxtəlif forma və vasitələrlə: istər
adi, istərsə də avtomatlaşdırılmış şəkildə in-
formasiyalar alır. Bu informasiyalar elmi, sə-
nədli, texniki, texnoloji, siyasi, iqtisadi, bədii,
dünyəvi və bu kimi digər növlərə ayrılır. Şa-
girdlərin hər gün zəruri informasiyalarla təmin
olunması, informasiya daşıyıcıları ilə işləyə
bilməsi onların təfəkkürünün inkişafına, tənqidi,
yaradıcı düşüncəyə sahiblənmələrinə, dünya-
görüşlərinin formalaşmasına, əmək qabiliy-
yətlərinin inkişafına zəmin yaratmış olur.
Bütün bunlar isə informatikadan yeni fənn
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kurikulumunun əsas hədəfləridir.
İnformasiya proseslərinin əsas mərhələlərini

- informasiyanın toplanması, ötürülməsi, sax-
lanması, emalı şagirdlərin həyat fəaliyyətlərində
önəmli rol oynayır. Şagirdlər ətraf aləmdən
aldıqları məlumatları yaddaşlarında saxlayır,
təfəkkürün köməyi ilə analiz edir, digər in-
sanlarla informasiya mübadiləsi edirlər.

Hazırda mövcud olan peşələr bir sıra qabi-
liyyətlərin inteqrasiyasını tələb edir. Şagirdlərin
elmi dünyagörüşlərinin formalaşmasında, bi-
liklərini dərinləşdirərək həyati bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsində inteqrativ təlimin xüsusi
əhəmiyyəti var. Bu məqsədlə Azərbaycan Res-
publikasında ümumtəhsil məktəblərinin in-
formasiya və kommunikasiya texnologiyaları
ilə təminatı proqramı təhsil sisteminə texno-
logiyaların tətbiqini və ondan geniş istifadə
edilməsini informasiya cəmiyyətinin əsas xü-
susiyyətlərindən biri kimi müəyyənləşdirib.
Hazırda kompüterdən, multimediadan, ağıllı
lövhədən qismən də olsa istifadə etmədən
daha böyük cəmiyyətə çıxmaq olmaz, çünki
şagirdi cəlb edən tədris prosesini yaratmaq,
maraqlı dərs qurmaq üçün texnika əsri olan
XXI əsrin tələblərinə uyğunlaşmaq lazımdır.
Belə ki, digər fənlərin tədrisində istifadə
olunan elektron dərs vəsaitlərinin hazırlanması
da məhz bu fənnin üzərinə düşür. Digər mə-
sələlərdən biri də informasiya cəmiyyətinin
bir üzvü kimi bu fənnin bizə nə kimi müsbət
tərəflərinin olması zərurətini yaradır [1].

İnformasiya cəmiyyəti əhalinin böyük his-
səsinin müasir informasiya texnologiyaların-
dan istifadə etməklə informasiyanın, ən əsası
isə onun ali forması olan biliyin istehsalı,
saxlanması, emalı və ötürülməsi ilə məşğul
olduğu cəmiyyətdir. İnformasiya cəmiyyə-
ti postsənaye cəmiyyətinin bir konsepsiyasıdır.
Bu, istehsalatın əsas məhsulunu informasiya
və  bilik təşkil edən sivilizasiyanın inkişafının
yeni tarixi fazasıdır. İnformasiya cəmiyyətinə
xas olan münasibətlər informasiyalaşdırma
prosesinin uğurlu başa çatdırılması nəticəsində
formalaşır. Bu isə informasiya cəmiyyətinin
aşağıdakı fərqləndirici cəhətlərini ortaya çı-
xarır:

1. cəmiyyətin həyatında informasiya və bi-
liyin rolunun artması;

2. daxili məhsulların axınında informasiya
kommunikasiyalarının, məhsullarının və xid-
mətlərinin payının artması;

3. insanların effektiv informasiya qarşılıqlı
əlaqələrini, dünya informasiya resurslarına
müraciətlərini təmin edən və onların infor-
masiya məhsullarına və xidmətlərinə olan tə-
ləbatlarını təmin edən qlobal informasiya fə-
zasının yaradılmasıdır.

Buradan göründüyü kimi cəmiyyətin hə-
yatında informasiya və biliyin rolunun artma-
sında informatika fənninin rolu mütləq qeyd
olunmalıdır. İkinci əsas cəhət kimi daxili məh-
sulların axınında informasiya kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə, cəmiyyətin bir
sahəsindən digər sahəsinə informasiya müba-
diləsinin rolu müvcuddur. Üçüncü əsas fərq-
ləndirici cəhətə diqqət yetirdikdə görürük ki,
insanların effektiv informasiya qarşılıqlı əla-
qələrini, dünya informasiya resurslarına mü-
raciətlərini təmin edən və onların informasiya
məhsullarına və xidmətlərinə olan tələbatlarını
təmin edən qlobal informasiya fəzasının ya-
radılması cəmiyyətdə hər bir fərdin qarşısına
çıxması qaçılmazdır. Bu qeyd olunan əsas
məsələlər informatika fənn kurikulumunun
əsas məzmun xətlərində birbaşa qeyd olun-
muşdur. Yəni informatika fənn kurikulumunun
əsas məzmun xətlərindən biri də cəmiyyətin
informasiyalaşdırılması kimi qeyd olunmuşdur
[4].

İKT ümumbəşəri dəyərlərin tərkib hissəsi
olmaqla digər fənlərin öyrənilməsində tətbiqi
biliklərə yiyələnmək üçün real əsas yaradır.
Fənlərarası inteqrasiya müasir biliklərə və ba-
carıqlara malik Azərbaycan vətəndaşlarının
formalaşmasına təsir edən vacib amildir. Tə-
limin stimullaşdırılmasında, şagirdlərin fəal-
lığının təmin edilməsində, nəzərdə tutulan
məzmunun ətraflı mənimsədilməsində inteq-
rasiyanın tətbiqi kurikulumun tələbidir. Mə-
sələn: informatikanın riyaziyyat fənni ilə in-
teqrasiyasına sadə bir nümunə deyək. Funk-
siyanın tədrisi zamanı Microsoft Excel proq-
ramının imkanlarından istifadə edərək qrafik-
lərin dəqiq qurulmasını əyani şəkildə tətbiq
etmək olar. Bu şəkildə dərsin əyaniliyi şa-
girdlərdə izləməyi, müqayisə etməyi, ümu-
miləşdirməyi və nəticə çıxarmağı formalaşdırır.
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Riyaziyyat fənninin informatika fənni ilə in-
teqrasiyası şifahi hesablamalarda, yeni mate-
rialın öyrənilməsində, məsələnin həllində, şa-
girdlərin tədqiqat fəaliyyətinin təşkilində özünü
doğruldur.

Yaxud da fizikanın tədrisində kompüter
texnologiyalarının imkanlarına nəzər salaq:
fiziki proses və hadisələri, fiziki anlayış,
qanun, quruluş, sxem və xassələri təbii şəkildə
istənilən anda illüstrasiya edə bilməsi, vizu-
allaşdıra bilməsi, virtual laboratoriya işlərinin
aparıla bilməsi, animasiyaları qurmaq imkanının
olması, az vaxt ərzində çox informasiya çatdıra
bilməsi və s. misal göstərmək olar. Ümumiy-
yətlə, tədris olunan bütün fənlərlə informatika
fənninin inteqrasiyası təlim prosesinin opera-
tivliyinin təmin edilməsində, şagirdlərin ma-
raqlarına uyğun olaraq diqqəti cəlb edən fraq-
mentlərdən istifadə edilməsində və müasir
texnologiyalara şagirdlərdə marağın oyanma-
sında gözəl effektə malikdir. [3]

İnformatika fənni digər fənlərdən fərqli

olaraq, sürətlə inkişaf etdiyi üçün bu fənni
tədris edən müəllimin daim öz üzərində işləməsi
lazımdır. Çünki bugünkü material aktuallığını
gələcəkdə saxlamır, işlədiyimiz müəyyən
tətbiqi proqramlar isə sabahkı yeni proqramların
yaranması nəticəsində köhnəlir, bu da yeni
proqramların öyrənilməsi və tətbiqi məsələsini
zərurətə çevirir. 

Ədəbiyyat 
1. http://www.informatik.az/rasmi/Informati-

ka-kurikulum-1-11.pdf
2. http://anl.az/down/meqale/rabitadunya-

si/2010/dekabr/150294.htm
3. İnformatika dərsliyi (İ.Sadıqov, R.Mah-

mudzadə, N.İsayeva), 2018.
4. Əhmədova A.S. İnformasiya cəmiyyətinin

qurulmasında informasiyalaşdırmanın rolu
və dövlət siyasəti // Dövlət idarəçiliyi: nə-
zəriyyə və təcrübə, s.166, № 3(27), 2009.

5. Kərimov S. İnformasiya sistemləri. Bakı:
2008.

Məqalə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Vəliyev
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 30.11.2021, son daxilolma – 01.12.2021, qəbulolunma –10.12.2021

Asif İmanov
İnformatika fənn kurikulumu informasiya 

cəmiyyətinin formalaşmasının əsas amili kimi



80

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4, s. 80-84
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 4, p. 80-84
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 4, c. 80-84

Təhsildə məqsədyönlü 
qiymətləndirmə metodlarına dair

Müəllif:

Nahidə Heydərova
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
E-mail:
nahida_90@yahoo.com

Açar sözlər:
təhsil, effektivlik, məqsədyön-
lü qiymətləndirmə, təlimin qiy-
mətləndirilməsi

Author:

Nahida Heydarova
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail:
nahida_90@yahoo.com

Key word: 
education, effectiveness, targe-
ted assessment, training eva-
luation

Aвтор:

Нахида Гейдарова
Нахчыванский институт 
учителей
E-mail:
nahida_90@yahoo.com

Ключевые слова:
образование, эффективность,
целенаправленное оценива-
ние, оценивание обучения

Annotasiya. Məqalə təhsildə məqsədyönlü qiymətləndirmə metodlarına dair
mövcud mənbələrin icmalına həsr olunmuşdur. Məlum olduğu kimi, təhsilin
qiymətləndirilməsi təhsil prosesinin vacib və davamlı bir dinamik hissəsini
təşkil edir. Bu günə qədər inkişaf etmiş bir çox qiymətləndirmə metodları
arasında ən effektiv növünün hansı olması haqqında mübahisələr davam edir.
Bu işdə mövcud təhsil qiymətləndirmə modelləri qəbul etdikləri əsas yanaşmalar
və qiymətləndirmə prosesləri baxımından araşdırılır: 1) Normalara əsaslanan
qiymətləndirmə və 2) hədəf əsaslı qiymətləndirmə kimi iki fərqli şəkildə təsnif
edilə bilən qiymətləndirmə modelləri olaraq, 1) təsviredici, 2) formativ və 3)
müqayisəli qiymətləndirmə adlanır. Nəticə olaraq, bu iş çərçivəsində araşdırılan
bütün qiymətləndirmə modellərinin təhsil qiymətləndirmə prosesi baxımından
olduqca əhatəli və yetərli olduğu düşünülür. Qiymətləndirmə modellərindən
hansına üstünlük verilməsi, qiymətləndirmə aparan şəxs və ya qurumlar
tərəfindən qəbul edilmiş təlim strategiyaları, bilik və bacarıqları, məqsəd və
imkanlarına görə dəyişməkdədir.

On purposeful assessment methods in 
education

Abstract. The article is devoted to the overview of the available sources on the
purposeful assessment methods in education. As is known, educational evaluation
is an important and continuous dynamic part of the educational process. Among
the many assessment methods that have been developed to date, there is still a
debate about which is the most effective type. In this study, existing educational
assessment models are examined in terms of the main approaches and assessment
processes they adopt: 1) Norms-based assessment and 2) target-based assessment
as assessment models that can be classified in two different ways: 1) descriptive,
2) formative and 3) comparative assessment. is called As a result, all the
evaluation models investigated in this work are considered to be quite compre-
hensive and sufficient in terms of educational evaluation process. Which of the
evaluation models is preferred varies according to the learning strategies,
knowledge and skills, goals and capabilities adopted by the person or institutions
conducting the evaluation.

О методах целенаправленного оценивания в об-
разовании

Aннотация. Статья посвящена обзору существующих источников о
методах целенаправленного оценивания в образовании. Как известно,
оценивание в образовании является важной и постоянно динамичной
частью образовательного процесса. По сей день среди многих разработанных
методов оценивания продолжаются споры о том, какой из них является
наиболее эффективным. В этой работе существующие модели образова-
тельного  рассматриваются с точки зрения основных подходов и процессов
оценивания, которые они принимают: 1) оценивание на основе норм и 2)
оценивание на основе целей. Оценивание как модели можно классифици-
ровать различными способами. При этом этом выделяется 1) описательное,
2) формативное и 3) сравнительно оценивание. Следовательно, считается,
что все модели оценивания, исследуемые в рамках данной работы,
достаточно всеобъемлющи и адекватны с точки зрения процесса оценивания
образования. Выбор того, какая из моделей оценивания предпочтительнее,
зависит от стратегий обучения, знаний и навыков, целей и возможностей,
принятых лицом или учреждениями, проводящими оценивание.
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Ədəbiyyatlarda qiymətləndirmə keyfiyyət
və kəmiyyət metodlarının istifadəsi, vəziyyətin
təhlili, sorğu tədqiqatları, statistik təhlil və
model qurma kimi müxtəlif metodoloji ifadə-
lərlə ifadə olunur. Məqsəddən və qiymətlən-
diriləndən asılı olaraq bir çox qiymətləndirmə
yanaşması və növü vardır [2]. Tədqiqatçıların
fikrincə, qiymətləndirmə istifadə edilmiş meyar
prinsipinə və nəzərdə tutulduğu məqsədə görə
aparıla bilər və iki fərqli şəkildə təsnif edilə
bilər: 1) Normalara əsaslanan qiymətləndirmə
və 2) Hədəfə əsaslanan qiymətləndirmə.

Normalara əsaslanan qiymətləndirmədə
fərdlər tətbiq olunan testlər əsasında müəyyən
kriteriyalardan istifadə edərək bir-biri ilə mü-
qayisə olunur. Məqsədyönlü qiymətləndirmədə
hədəflərin reallaşmasının ölçülməsinə əsaslanan
bir yanaşma mövcuddur [1]. Məqsəd əsaslı
qiymətləndirmə təhsil proqramlarının qiymət-
ləndirilməsində daha tətbiq olunan bir yanaşma
kimi qəbul edilmişdir, çünki tədris planının
hazırlanması prosesində şagirdlərin bir-birinə
nisbətən müvəffəqiyyəti deyil, tələbələrin təh-
sildə istədikləri xüsusiyyətləri əldə edib-et-
məmələri vacibdir.

Məqsədyönlü qiymətləndirmənin proqramı
bütün ölçüləri ilə ölçməyə əsaslanan bir sıra
proseslər kimi qəbul edən ədəbiyyatdakı əksər
tədqiqatlarda qəbul edilən ortaq yanaşma, qiy-
mətləndirmənin üç fərqli meyar - səviyyədə
həyata keçirilməsidir [3].

1933-1941-ci illər arasında Ralph Tyler tə-
rəfindən inkişaf etdirilən qiymətləndirmə mo-
deli, hədəfə əsaslanan bir yanaşma tətbiq
etdiyi üçün “Tyler Hədəfli Qiymətləndirmə
Modeli” olaraq da tanınır. Tyler modeli bu
günə qədər inkişaf etdirilən əksər modellər
üçün əsas olmuşdur. Model, ümumiyyətlə iki
əsas fikir üzərində qurulub. Birincisi: təhsil
proqramının məqsədləri vacibdir. Çünki hə-
dəflər təhsilin müvəffəqiyyətini ölçmək üçün
vacib məlumatlar verir. İkincisi: qiymətləndirmə
təhsil prosesinin bir hissəsidir və ondan ayrı
hesab edilməməlidir. Bu mənada qiymətlən-
dirmə təlim proqramı ilə qarşıya qoyulmuş
hədəflərə çatma səviyyəsinin müəyyənləşdi-
rilməsi kimi müəyyən edilir [12].

1959-cu ildə Donald Kirkpatrick tərəfindən
hazırlanan digər model, bu gün də ən çox is-

tifadə olunan modellərdən biridir. Məqsədyönlü
qiymətləndirmə yanaşmasını qəbul edən Kirk-
patrick Modelinə görə qiymətləndirmə dörd
səviyyədə təyin edilmişdir. Bunlar; cavab, öy-
rənmə, davranış və nəticənin qiymətləndirilməsi
[6].

Cavab: İştirakçılardan təlim proqramı barədə
nə düşündükləri və təlim proqramını bəyə-
nib-istəmədikləri soruşulur. Öyrənmə: Təlim
proqramı zamanı iştirakçıların nə öyrəndiklərini
müəyyənləşdirməyə çalışılır. Öyrənmənin re-
allaşması üçün bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi,
münasibətlərin dəyişməsi və bacarıq səviyyə-
sinin inkişafı vəziyyətlərindən ən azı biri baş
verməlidir [4]. Davranış: Təlim məzmununun
iş mühitində kursant davranışlarını nə dərəcədə
dəyişdirdiyini göstərməyə çalışılır. Təlimdən
sonra təlim keçmiş işçilərin davranış dəyişikliyi
həmkarları, rəhbərləri və tabeliyində olanlar,
həm də işçilər tərəfindən qiymətləndirilə bilər.
Nəticə: Təlim proqramının təşkilati hədəflərə
nə dərəcədə töhfə verməsi və təşkilatın effek-
tivliyini artırıb-artırmaması qiymətləndirilir
[6].

1967-ci ildə Robert Stake tərəfindən ha-
zırlanan bu model ümumiyyətlə Tylerin qiy-
mətləndirmə modelində hazırlanmışdır. Stake
modelində təlimdən əvvəl tərtib olunan - göz-
lənilən nəticələrin və təlimdən sonrakı nəti-
cələrin uyğunluğu müşahidələr və ölçmələr
yolu ilə müqayisə olunur. Detallı kəmiyyət
və ya keyfiyyət göstəriciləri vasitəsi ilə dizayn
edilmiş və müşahidə olunan harmoniyaya ba-
xaraq istənilən nəticələrin əldə olunma səviy-
yəsini təyin etməyə çalışılır [10].

Qiymətləndirmədə; girişlər (ümumi hədəflər,
materiallar, tələbə qabiliyyətləri), əməliyyatlar
(müəllimlə şagird arasındakı sinif qarşılıqlı
əlaqələri) və nəticələr (rəsmi öyrənmə, mü-
nasibət və dəyərlər) nəzərə alınmalıdır. Bu üç
elementin hər biri proqramın məqsədlərini,
arzu olunan və arzuolunmaz effektlərin mü-
şahidə edilməsini və dəyərləri nəzərə almalıdır
[7].

Provus modelində qiymətləndirmə dörd
hissəyə və beş mərhələyə bölünən sistem ida-
rəetmə nəzəriyyəsi ilə birləşdirilir. Bu dörd
komponent: 1. Proqram standartlarının müəy-
yənləşdirilməsi; 2. Proqram performansının
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müəyyənləşdirilməsi; 3. Proqramın performansı
ilə standartlar arasında bir fərqin olub-olma-
masının müqayisəsi; 4. Performans və stan-
dartlar arasında bir fərqin olub-olmadığını
müəyyənləşdirmək. Modeldə, proqramın adek-
vatlığı beş mərhələdə proqram standartları ilə
müqayisə olunur. Birinci mərhələ təyinatdır.
Bu mərhələdə, təyin edilmiş standartlarla proq-
ramın quruluşu arasında bir fərq olub-olmadığı
müqayisə olunur. İkinci mərhələ yaradılış
mərhələsidir. Bu mərhələdə proqramın təklif
etdiyi imkanlar, metodlar, tələbə davranışları
qiymətləndirilir və proqramın formalaşdırılması
ilə meyarlar arasındakı fərq bildirilir. Üçüncü
mərhələ olan proses mərhələsində; tələbə və
müəllim heyəti fəaliyyətləri əlaqələri və funk-
siyaları baxımından qiymətləndirilir. Dördüncü
mərhələdə məhsul mərhələsində hədəflər nəzərə
alınmaqla qiymətləndirmə aparılır və qiymət-
ləndirici qazanılan olub-olmadığı sualına cavab
axtarır. Maliyyət fərqlər modelinin beşinci və
son mərhələsidir. Son mərhələdə; Proqramın
nəticələri digər mövcud proqramlar ilə müqa-
yisə olunur və siyasi və sosial dəyərlər, eləcə
də proqram dəyəri baxımından təhlil olunur
[11].

Modelin ən güclü tərəfi, diqqət proqramın
tərifinə, təriflərin diqqətlə təhlilinə və xidmət
istifadəçiləri - iştirakçıları ilə proqram prosesləri
və nəticələri arasında informasiya axını və
əlaqəsini təmin edən məlumatların effektiv
istifadəsinə yönəldilmişdir.

Ornstein və Hunkins (1988) modelin qiy-
mətləndirmə müddətini belə izah edirlər  [9].

• Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi: Bu
mərhələdə proqramla əlaqəli mühit və bu mü-
hitlə əlaqəli bütün amillər və mövcud vəziyyət
təhlil edilir, istənilən real şərtlər müəyyənləş-
dirilir. Məqsəd; məqsədləri və hədəfləri müəy-
yənləşdirmək üçün əsas olacaq məlumatların
toplanmasıdır. Bu təhlildə, qarşılanmamış eh-
tiyacların və ehtiyacların niyə ödənilmədiyini
təyin etmək xüsusilə vurğulanır.

• Məlumatların qiymətləndirilməsi: Proq-
ramın məqsədlərinə çatmaq üçün tələb olunan
mənbələri və bu mənbələrdən necə istifadə
olunacağını müəyyənləşdirmək üçün məlumat
verir. Giriş təhlili zamanı “Məqsədlər müvafiq
olaraq təyin olundu? Məqsədlər təşkilatın hə-

dəfləri ilə uyğundurmu? Tədris strategiyaları
uyğundurmu? Ətraf mühit proqramın hədəf
və hədəflərinə uyğundurmu? " Kimi proqramın
müxtəlif elementləri ilə bağlı suallara cavab
axtarılır [13].

• Prosesin qiymətləndirilməsi: Proqramın
icrasında məsul şəxslərə müntəzəm məlumat
verməyi hədəfləyən bir mərhələdir. Prosesin
qiymətləndirilməsinin üç əsas məqsədi var:
dizayn səhvlərini aşkarlamaq və ya tətbiqetmə
mərhələsində yarana biləcək çatışmazlıqları
proqnozlaşdırmaq, irəliləyiş əldə olunduqca
prosesin qeydini aparmaq və proqramlaşdırılmış
qərarların vəziyyəti barədə məlumat vermək.

Robert Stake qiymətləndirməni iki əsas
başlıq altında topladı. Bunlar tərif və hökmdür.
Eyniləşdirmə mərhələsində niyyət və müşa-
hidələr arasındakı mümkün əlaqələr və əlaqələr
araşdırılır. Qərar qəbul etmə mərhələsində bu
niyyətlər və müşahidələr standartlarla müqayisə
edilir və bir qərar verilir [10].

Stake modeli, qiymətləndirmə prosesinin
xaricində təlim proqramının dizaynı - inkişaf
etdirilməsinə yönəlsə də, təhsil proqramının
qiymətləndirilməsini obyektivlikdən uzaqlaş-
dırması tənqid olunur, çünki müəllimlərin və
mütəxəssislərin intuisiyası və şəxsi fikirlərinə
çox böyük əhəmiyyət verilir. qiymətləndirmə
mərhələsində [10].

Rəqabət üzrə cavablandırıcı modelində bi-
rinci mərhələ təhsil prosesindən əvvəlki və-
ziyyətdir və təhsil dizayn prosesinə xüsusi
əhəmiyyət verir. Çünki nəticəni dolayı yolla
təsir edəcəyi düşünülür. Stufflebeam modelində,
təlim müddətindən əvvəl, hədəflərin dizaynına
verdiyi töhfə və lazımi izləmə vasitələrinin
təyin edilməsi səbəbindən ətraf mühit ön plana
çıxır.

Tyler modelindəki “öyrənmə vəziyyətləri”
və Kirkpatrick modellərindəki “öyrənmə-öy-
rətmə” mərhələləri qiymətləndirmə prosesində
növbəti mərhələ kimi önə çıxarkən, Metfes-
sel-Michael model “xüsusi hədəflər”, Eisner
və Stake modelləri “mütəxəssis rəyi”, digər
tərəfdən Stufflebeam model, “giriş” ilə məşğul
olur. Tylerın “öyrənmə təcrübələri” addımının,
Stakein “əməliyyatları” və Stufflebeamın “pro-
ses qiymətləndirmə” mərhələlərinin oxşar ol-
duğunu söyləmək olar.
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Modellərə qiymətləndirmə mərhələsi ba-
xımından baxarkən; Tyler model, hədəfə çat-
mağına vurğu etməsi baxımından, Staking
Uygunluğu-Ehtimal modeli isə məhsulun daha
qabarıq olması baxımından fərqlidir. Provus
və Stufflebeam və Eisner modellərinin qərar
vermək və nəticə çıxarmaq baxımından di-
gərlərindən fərqli olduğu müşahidə edildi.
Kirkpatrick modelində, şirkətin performansı
və məhsuldarlığı baxımından daha təsirli bir
qiymətləndirmə mərhələsinə sahib olduğu söy-
lənə bilər, çünki qiymətləndirmə prosesi şəxsi
davranış xaricində “davranış” və daha sonra
“nəticələr” yanaşması ilə aparılır. Taylerin
“hədəfləri təsnif etmə” mərhələsinin Metfes-
sel-Michaelın “qol modelinin yaradılması” və
Provusun “yaratma” mərhələlərinə bənzədiyi
söylənilə bilər. Mərc tələbinə cavab verən
modelində bu mərhələ “niyyətlər” və “müşa-
hidələr” arasındakı mümkün əlaqələrin və uy-
ğunluğun araşdırılması kimi təsvir olunur.

Nəticə və təkliflər
Təhsil proqramlarının müvəffəqiyyəti sor-

ğu-suala, yəni proqramların effektivliyini qiy-
mətləndirməyə bağlıdır. Qiymətləndirmə ol-
madan proqramın hazırlanması prosesinin ta-
mamlandığı deyilə bilməz. Bu müddətdə proq-
ramın daha yaxşı inkişafı üçün nəticələr və
ya əks əlaqə - rəylərdən istifadə olunur. Fikri-
mizcə qiymətləndirmə bir proqram işinin əsas
funksiyasıdır və qiymətləndirmə prosesi, bir
proqramın dəyişməsi gözlənilən məqsəd və
davranışların nə dərəcədə əldə edildiyini təyin
etmə müddətidir. Bu məzmunda təhsilin qiy-
mətləndirilməsi təhsil proqramının effektivliyi
barədə məlumatların müşahidələr və müxtəlif
ölçmə vasitələri ilə toplanması, əldə edilmiş
məlumatların proqramın effektivliyini göstərən
meyarlarla müqayisə edilməsi və qərar qəbul
edilməsi prosesi kimi müəyyən edilə bilər. 

Proqramın effektivliyi haqqında. Təlimin
qiymətləndirilməsi hərtərəfli, sistematik və
dinamik bir prosesdir və təlim proqramının
effektivliyi və ya proqramın dəyərinin müəy-
yənləşdirilməsi barədə fikir - qərarların for-
malaşdırılması prosesi kimi müəyyən edilir.
Bu çərçivədə qiymətləndirmənin təhsil siya-
sətlərinin - strategiyalarının formalaşdırılması
üçün giriş təmin etməsi və zəmin yaratması,

eyni zamanda təlim proqramlarının təkmil-
ləşdirilməsi, iştirakçıların müvəffəqiyyətinin
müəyyənləşdirilməsi, təlim prosesinin izlənməsi
və qurum - biznesə töhfəsinin artırılması kimi
rolları vardır.

Müayinə olunan modellərdən nəticə çıxar-
maqla ümumi qiymətləndirmə aparılırsa, təh-
silin qiymətləndirilməsi prosesinin təsirli və
uğurlu olması üçün əvvəlcə prosesin necə iş-
ləyəcəyini dizayn etmək lazımdır. Bu kon-
tekstdə izləniləcək addımlar belə ümumiləşdirilə
bilər:

• təlim proqramının məqsədi və hədəf au-
ditoriyasının müəyyənləşdirilməsi;

• təlim proqramının öyrənmə məqsədlərini
və gözlənilən nəticələrini müəyyənləşdirmək;

• qiymətləndirmə modelinin və onun mər-
hələlərinin müəyyənləşdirilməsi;

• məlumatların toplanmasının idarə edilməsi
və alətlərin müəyyənləşdirilməsi;

• nəticələrin təhlili;
• əlaqə təmin etmək;
• gözlənilən dəyişikliklərin həyata keçiril-

məsi;
• dəyişiklikləri izləyin, nəticələri müqayisə

edin və hesabat verin.
Qiymətləndirmə işi davamlı bir proses kimi

qəbul edilməlidir. Qiymətləndirmə yalnız təlim
proqramından uğurlu nəticələr əldə edildiyi
zaman deyil, eyni zamanda gözlənilməz mənfi
nəticələr əldə edilən zaman da edilməlidir.
Qiymətləndirmə işləri və nəticələri obyektiv
olmalıdır. Bunun üçün obyektiv nəticələr verən
məlumat toplama vasitələrindən və testlərdən
istifadə etmək vacibdir. Qiymətləndirmə nə-
ticələri barədə rəy və hesabatların kimlərlə
bölüşüləcəyi və hansı dəyərlərin nəzərə alı-
nacağı da nəzərə alınmalıdır.
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Annotasiya. Məqalədə yetişən nəslin estetik tərbiyəsi işində incəsənətin
bir növü kimi musiqinin yeri və rolundan bəhs olunur. Musiqi qavrayışın
bədii hislərin və zövqlərin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdiril-
məsində xüsusi xidmətləri var. Qeyd olunur ki, musiqi hər bir insanın
tərbiyəsi üçün həqiqi təbii vasitədir. Musiqinin təsiri altında yaxşı
hisslərin yaranması, xeyirxah işlərin yerinə yetirilməsi, qəlbin tərbiyəsi,
gözəlliyə nail olunması üçün şərait yaranır. İncəsənət həqiqətən musiqi
ilə estetik tərbiyənin əlaqəli birləşməsindən ibarətdir. Burada yetişən
nəslin musiqi vasitəsilə estetik tərbiyəsinin pedaqoji mahiyyəti, tərbiyəvi
funksiyasının açılmasına təşəbbüs göstərilir, musiqinin müsbət emosiyalar
yaratmaq sahəsində müstəsna əhəmiyyətindən bəhs olunur. Müəllif mu-
siqinin uşaq ruhuna təsiri, onun eşitmə qabiliyyətlərinin, həmçinin
rüşeyim halında olsa da uşaq yaradıcılığının inkişafında rolu məsələlərini
də şərh edir. 

The role of musical personality in the formation
of aesthetic education

Abstract. The article talks about the place and role of music as a form
of art in the aesthetic education of the growing generation. Musical per-
ception has special services in the development of artistic feelings and
tastes, creative abilities. It is noted that music is a real natural tool for
the education of every person. Under the influence of music, conditions
are created for the creation of good feelings, the performance of good
deeds, the education of the heart, and the achievement of beauty. Art is
really a related combination of music and aesthetic education. Here, the
pedagogical essence and educational function of the aesthetic education
of the growing generation through music is initiated, and the exceptional
importance of music in the field of creating positive emotions is
discussed. The author also comments on the impact of music on the
child's soul, the role of its hearing abilities, as well as the development
of children's creativity, even in its embryonic stage.

Роль музыкальной личности в формировании
эстетического воспитания

Aннотация. В статье рассказывается о месте и роли музыки как
вида искусства в работе по эстетическому воспитанию подрастающего
поколения. Музыкальное восприятие имеет особые заслуги в
развитии художественных ощущений и вкусов, творческих способ-
ностей. Отмечается, что музыка является настоящим природным
средством воспитания каждого человека. Под влиянием музыки
создаются условия для формирования хороших чувств, выполнения
добрых дел, воспитания души, достижения красоты. Искусство
действительно состоит в связанном сочетании эстетического вос-
питания с музыкой. Здесь раскрывается педагогическая сущность
эстетического воспитания подрастающего поколения через музыку,
инициируется раскрытие его воспитательной функции, говорится
об исключительном значении музыки в области создания положи-
тельных эмоций. Автор трактует также вопросы влияния музыки
на детскую душу, роль ее слуха, а также в развитии детского твор-
чества, хотя и в случае с рушеймом.
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Estetik tərbiyə vasitəsi kimi musiqi, onun
təsir gücü əvəzsizdir. Bədii estetik zövqünün
formalaşmasında musiqi ecazkar qüvvədir.
Bədii təsir cəhətindən musiqi digər vasitələrdən
müqayisəyə gəlməz dərəcədə təsirlidir. Musi-
qi-insanın təkmilləşməsi, kamilliyə çatması,
istiqamətində gözəl vasitədir. Musiqinin es-
mosional təsiri çox güclü ifadəli və kütləvi
səciyyə daşıyır. Elə bir adam tapılmaz ki, bir
musiqi əsərini, mahnı və ya nəğməni züm-
zümə etməsin. Elə bir adam çətin tapmaq olar
ki, o bu və ya digər janrda səslənən musiqini
dinləmiş olsun.

Musiqi insanın bütün bioloji funksiyasını
stimullaşdırmaq işində elə bir səviyyədə durur
ki, digər fəaliyyət növləri bu səviyyədə estetik
hiss və estetik zövq yaratmaq, tərbiyə etmək
imkanına malik deyildir. Musiqi – hər bir in-
sanın tərbiyəsi üçün həqiqi təbii vasitə, məl-
həmdir ki, bu isə onun gümrah yaşamasına,
yaxşı və faydalı işlər görməyə təhrik edir.
Musiqinin təsiri altında yaxşı hisslərin yaran-
ması, xeyirxah işlərin yerinə yetirilməsi, qəlbin
tərbiyəsi, gözəlliyə nail olunması üçün şərait
yaranır. Musiqi insanın yaşamaq və yaratmaq
hisslərini gücləndirir, qüvvətləndirir, ətrafa,
ətrafdakılara yaxşı münasibətlər tərbiyə edir,
təbiətdən zövq və nəşə almağa sövq edir.
Musiqi yaxşı və pis işlərə münasibət forma-
laşdırır, digərləri ilə xoş, ürəkdən ünsiyyət
qurmağa kömək edir, müxtəlif vəziyyətlərdə
əhval-ruhiyyəni tənzimləməyə təsir göstərir. 

Musiqi əsərləri ilə tərbiyə həmişə cəlbedici
və təsirli olur. O, insanı əyləndirir, tənzimləyir,
mənəvi cəhətdən təmizləyir, saflaşdırır. Musiqi
insanı kiçik yaşlarından müşayət edir. Estetik
cəhətdən inkişaf etmiş insanların bir çox nə-
silləri klassik bəstəkarların əsərləri əsasında
tərbiyə almışdır. Musiqi emosional və fəal ol-
duğu üçün qəlbə, ruha birbaşa, tez və çevik
swrətdə təsir göstərir.

Musiqi dərsləri (musiqi savadının verilməsi,
musiqi ədəbiyyatı, musiqi alətləri ilə tanışlıq,
mahnıların ifa edilməsi və s.) şagirdlərin bədii
tərbiyəsində müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Musiqi və nəğmələrdə səslərin ardıcıllığı, mü-
vazinətli təkrarı, vəzni, nizamlı əlaqəsi gözəl
bir ahəngdarlıq əmələ gətirir, şagirdin qəlbinə
nüfuz edir. Musiqi qavrayışın, təxəyyülün, bədii

hisslərin, zövqlərin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin
inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır
və beləliklə də şagirlərə emosional təsir göstərir,
onalrın estetik inkişafına təkan ve rir. 

Musiqi, ümumiyyətlə, incəsənət həqiqətən
pedaqoji mahiyyətli, tərbiyəvi funksiyaya ma-
likdir. Belə bir funksiya onunla əlaqədardır
ki, incəsənət uşağın real həyatına nizamlanmış
təcrübə qatır, həyatının mümkün qaydalarının
yaranmasına kömək edir. Bu nizamlanmış,
qaydaya salınmış təcrübə, həyati təcrübə
göstərir ki, bunsuz uşağın idrakının tam inki-
şafını təmin edə bilmək, faktik olaraq mümkün
deyil. İncəsəntlə “ünsiyyətin” yaradılması
insan həyatı üçün çox zəruridir. İncəsənətsiz
insan həyatı çətinlik və mürəkkəbliklərlə dolu
bir həyat yolu təsiri bağışlayır. Bir müdrikin
dediyi kimi “Həyat musiqisiz  xəta, yalnışlıq-
lardır”. Beləliklə, söyləmək olar ki, incəsənət
“qaydasız” təbiətə - mühitə qalib gəlir, insanı
sistemləşdirilmiş bədii məşğələlər prosesində
yaradıcı, qaynar həyata can atmağa sövq edir,
onun məişətindəki çətinliklərə qarşı mübariz
olmasına köməklik göstərir.

Musiqi uşağın ruhuna güclü təsir göstərmək
onda gözəlliyə və xeyirxah əməllərə güclü
meylin yaranmasına kömək edir. Musiqinin
çox mühüm tərbiyəvi vəzifələrindən biri, çox
mühümü uşaqda müsbət emosiyalar yaratması
ilə bağlıdır. Yaxşı, gözəl hisslərə təşviq etmək,
xeyirli, müsbət fikir və düşüncələr oyatmaq
musiqinin təsir gücünü digər vasitələrdən
əsaslı dərəcədə fərqləndirir. Musiqi insan
ruhuna bir rahatlıq, xoş əhval gətirir, əsəbi və
gərgin vəziyyətləri özündən kənar etməyə im-
kan yaradır. Tədqiqatçılar təsdiq etmişlər ki,
incəsənətin, o cümlədən musiqinin insana
təsiri müxtəlif səviyyədədir:

1. Fizioloji (ürəyə, ruha və s. təsirləri, ya-
ratdığı dəyişikliklər).

2. Psixoloji (diqqət, emosiya, təfəkkür,
yaddaş)

3. Sosial  və ruhi.
Musiqi yorğunluğun qarşısını alır, profilaktik

və müalicəvi vasitə kimi istifadə edilir. Dahi
bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov musiqi folklo-
runun, ümumən musiqinin böyük təsir gücünü
həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. O, musiqi
folklorunun möhtəşəm janrlarından olan mu-
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ğamlara böyük əhəmiyyət verərək onların hər
birinin emosional – estetik təsirini böyük yara-
dıcılara məxsus bir şəkildə ifadə etmişdir.
Böyük bəstəkar yazırdı: “Bədii ruhi təsir cəhə-
tindən “Rast” dinləyicidə mərdlik, gümrahlıq
hissi, “Şüur” şən, lirik əhval-ruhiyyə, “Segah”
məhəbbət hissi, “Şüştər” dərin kədər, “Cahargah”
həyacan, ehtiras, “Bayatı Şiraz” qəmginlik,
“Humayun” isə daha dərin kədər hissi oyadır”
[2, s.117].

Alimlər təsdiq edirlər ki, uşağın sağlamlığı,
bacarıq və vərdişləri, istedadı hələ onların
ana bətnində olduğu müddətdən müəyyənləş-
dirilərsə daha faydalı olar. Macar pedaqoq-
bəstəkarı Z.Kodolinin belə bir məşhur ifadəsi
vardır: uşaqların musiqi təhsilinə doğumundan
9 ay əvvəl başlamaq lazımdır.

Qeyd edək ki, hələ min illər bundan əvvəl
məlum idi ki, gələcək anaya musiqi müsbət
təsir göstərir və onun ürəyi vasitəsilə uşağa
köçür. Müxtəlif adətlər, nəğmələr, laylalar,
quşların səsi ilə uşağın tərbiyəsi hələ ana bət-
nindən başlamalıdır. Müasir elm təsdiq edir
ki, səs psixofizioloji inkişafın harmoniyası
üçün zəruridir. Müəyyən olunmuşdur ki, uşaq-
ların musiqi qabiliyyətinin inkişafına yeddi
yaşa qədər olan dövrdən başlamaq çox əhə-
miyyətlidir. Buna görə də müntəzəm olaraq
uşaqların səs aləminə, musiqi qabiliyyətlərinin
inkişafına diqqət yetirmək lazımdır. Uşaq mu-
siqi qabiliyyətləri ilə doğulur, ancaq müəyyən
dövr ərzində bu qabiliyyətlər inkişaf etdiril-
mədikdə səmərə vermir. Səs və ritm uşağın
inkişafı yolunda xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bu zaman uşaq öz hərəkətlərini əlaqələndirə,
müəyyən  istiqamətə yönəldə bilir, danışıq və
nitq qaydalarına yiyələnir. 

Səs ürəyin ritminə təsir edir, əzələnin tonusunu,
hətta bədənimizin temperaturunu yüksəldir.

Psixoloji tədqiqatlar sübut edir ki, musiqi
ilə əhatə olunmuş körpələr daha tez dil açır,
danışır, onun lüğət ehtiyatı daha zəngin olur,
psixi və fiziki inkişafı stimullaşrır. Musiqi
uşağın valideynlərlə emosional əlaqəsini güc-
ləndirir və möhkəmləndirir. Təsdiq olunmuşdur
ki, musiqi ilə məşğul olmaq, musiqi ilə vaxt
keçirmək körpə uşaqlarda aqressivliyi aradan
qaldırır, valideynlərinə münasibətdə isti, coş-
ğun hisslər yaranır.

Pedaqoq və psixoloqlar israrlıdırlar ki, kör-
pəlik yaşlarından uşaqların musiqi təhsili ilə
məşğul olmaq lazımdır. Bu dövrdə  uşaqların
nəğmə oxuması və musiqinin müşayəti ilə
rəqs etmələrinə nəzarət edilməsinə, körpələrin
musiqi altında, nəğmə və zümzümələrlə əziz-
lənməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi vacibdir.
Musiqi məşğələləri və musiqi müalicələri ilə
uşaqların əhatə edilməsi onların sağlamlılığına
və hərtərəfli inkişafına müsbət təsir göstərir.

Müasir tədqiqatlar sübut edir ki, musiqi
körpələrin eşitmə qabiliyyətlərinin inkişafına,
intuisiyasına, məntiqinə də təsir vasitəsidir.
Musiqi və səhiyyənin əlaqələri ilə bağlı təd-
qiqatlar belə bir heyrətedici nəticənin alınmasına
gətirib çıxarmışdır: bir yaşa qədər bronxitdən
əziyyət çəkənlərin musiqi hisslərinin sınaqdan
keçirilməsi uşaqlar arasında bu xəstəliyin azal-
masına səbəb olmuşdur. Bir çox tədqiqatçıların
təcrübələri göstərir ki, V.A.Moshartın musiqisi
ağlayan uşaqların sakitləşməsinə kömək et-
mişdir. Məlum olmuşdur ki, V.A.Moshartın
“Fleyta üçün konsert”i körpələrin iştahasını
və həzm etmələrini yaxşılaşdırır.

Müəyyən musiqi əsərlərinin nevroloji al-
lergiyanın müalicəsində istifadə olunduğu da
məlumdur. Sübut olunmuşdur ki, musiqi tər-
biyəsi ilə əhatə olunmuş uşaqların intellekt
səviyyəsi daha yüksəkdir. Kaliforniyanın İrvin
Universitetində musiqinin nevrologiyada əhə-
miyyəti ilə bağlı təcrübələr aparılmışdır. Təc-
rübə zamanı tələbələrin əqli inkişaf əmsalını
müəyyənləşdirməkdən ötrü testlər hazırlanıb
tətbiq edilmişdir. Testlərin yerinə yetirilmə-
sindən əvvəl, bir qrup tələbə V.A.Moshartın
sonatalarını dinləmişlər. Təcrübənin yekunla-
rının təhlili göstərmişdir ki, musiqini dinləyənlər
digər qrupun üzvlərindən daha çox test tapşı-
rıqlarını yerinə yetirməyə müvəffəq olmuşlar.
Bir müddət sonra təcrübə təkrar olunmuş,
alınan yekun nəticə əvvəlki nəticələri təsdiq
etmişdir. Təcrübənin yekunları belə bir nəticəyə
gəlməyə imkan vermişdir: klassik musiqi əqli
fəaliyyəti fəallaşdırır. Bəs bu necə baş vermişdir.
Fəal, düşünən beyin özü xüsusi musiqi fonu
yaradır. Tədqiq olunan hadisəni alimlər belə
izah edirlər ki, “beynin melodiyası” klassik
intonasiyalara, xalq musiqi əsərlərinə çox bən-
zəyir. Bu “Moshart effekti” adlandırılmış və
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bütün dünyaya yayılmışdır.
Belə bir baxımdam əksər metodistlər körpələr

və hamilə qadınlar üçün V.A. Moshart, İ.S.Bax,
H.H. Hendel, A.Vivaldi, P.İ.Çaykovski və digər
klassik bəstəkarların əsərlərini müntəzəm surətdə
səsləndirməyi məsləhət bilirlər. Tədqiqatçılardan
bir çoxu belə hesab edir ki, musiqi körpələrin
sümüyünün bərkiməsi, ümumən sümükləşmə
prosesinə klassik musiqinin köməyi vardır. Mu-
siqinin səslənməsi, titrəyişi bütün daxili orqanların
“masaj” olunmasına da köməklik göstərir. Onlar
bədən üzvlərinin və əzələ toxumalarının inkişafına
yaxşı təsir edir, qan dövranını fəallaşdırır. Mə-
lumdur ki, körpələrə müsbət səs “atmosferi”,
düzgün qidalanma, ailənin səmimi münasibətləri
çox vacibdir. Musiqi bu müsbət atmosferin ya-
radılması üsullarından biri kimi gələcəyimiz
olan övladlarımızın emosiyalarının yaranmasında,
ruhi aləminin zənginləşməsi və dərinləşməsində
əhəmiyyətli yerə və mövqeyə malikdir.

Bir cəhəti müəyyənləşdirmək lazımdır: bir
neçə aylıq körpə musiqi sağlamlığı məşğələlə-
rində iştirak edə bilərmi? Axı bu körpə uşaq
ətrafındakı insanların müşahidəsi əsasında özünü
ancaq idarə edə bilir, qidalanır, gəzir və s.

Hələ ötən əsrdə alimlər sübut etmişlər ki,
körpələrlə münasibətdə olma, mehribanlıq,
nəvaziş, şəfqət, zarafatlaşma, xoşqılıq, söh-
bətləşmə onların həyatı üçün çox gərəklidir.
Bu reaksiyalar stimullaşdırıcı əhəmiyyətə ma-
likdir. Ona görə də musiqinin sağlamlaşdırıcı,
müalicəvi təsirindən xüsusilə ananın istifadə
etməsi çox müsbət bir hal kimi qarşılanmalıdır.
Fərəhli haldır ki, Azərbaycan qadınları, xa-
nım-xatın analarımız sövqi-təbii də olsa bu
vasitədən hələ qədim dövrlərdən istifadə et-
mişlər. Laylalarımız, oxşamalarımız, əzizləmə
kimi musiqi folkloru nümunələrimiz dediklə-
rimizi təsdiq edən tutarlı sübut və dəlillərdir.
Görkəmli sənətkarımız, xalq şairi Bəxtiyar
Vahabzadə bayatılarımızın, laylalarımızın bu
cəhətini diqqətə çəkərək yazırdı ki, “Körpə
beşikdə ikən anasından yalnız süd əmir, südlə
bərabər laylalardan süzülən ruhu, mənəvi
şərbəti içir, süd uşağı cismən böyüdürsə,
laylalar və nəğmələr onu ruhən böyüdür. Onun
üçün də laylalar körpələrimiz üçün ana südü
qədər vacibdir” [5, s.210-211]. Böyük xalq
nəğməkarı sözünə davam edərək yazırdı: “Biz

hamımız laylalarla böyümüş, laylalardakı istək
və xəyallarla qol-qanad açmışıq. Bizim ala-
bəzək beşiklərimizi laylalar yırğalayıb. Ana-
larımızın dilindən qopan yanıqlı laylalar əlvan
çiçəklər kimi beşiyimizə səpələnib:

Laylay dedim yatasan,
Qızıl gülə batasan.
Qızıl gülün içində,
Şirin yuxu tapasan.
Bu sözlərin şirinliyindən özümüz də hiss

etmədən, bizim varlığımıza, mənəviyyatımıza,
vətənimiz, işıq kimi süzülmüşdür... Biz bu
möcüzəli nəğmə ilə ətə-qana dolmuşuq. Körpə
ikən biz hələ mənasını başa düşmədiyimiz bu
kəlmələrdəki doğmalığı və istiliyi hiss edir,
onlardakı səslərin musiqisi ilə qidalanırıq. Bu
nəğmə, bu musiqi, sonralar isə onlarda ifadə
olunan məna bizi vətənimizə, onun təbiətinə,
sakinlərinə incə tellərlə bağlayır” [5,  s.209].

Həqiqətən də analarımızın beşik başında
söylədiyi layladakı doğma sözlər nəğmənin
ahəngində birləşərək onu daha da gözəlləşdirir.
Hələ dünyanı dərk etməyən körpə, sözlərlə
ahəngin  vəhdətindən yaranmış gözəllik aləminə
qanadlanır, uçur və yuxunun içində gülümsünür.
Bu pak, bu təmiz təbəssüm nədir? O, nəğmənin
qüdrətindən yaranmış əfsanəvi gözəllik dün-
yasını fəhmlə hiss edir. Bəlkə də yuxu görür.
Yuxusunda nağıllar, əfsanələr dünyasına qa-
nadlanır. Ana qəlbindən süzülən doğma sözlər
və doğma  hallar, körpəni beşiyində ikən və-
tənlə, onun ab-havası və ruhu ilə tanış edir.

Praktik təcrübə göstərir ki, musiqi ilə tərbiyə
yenicə doğulmuş körpənin fiziki cəhətdən
güclü, normal çəkili, daha tez müddətdə iki
obyekti fərqləndirmək “bacarığına”malik ol-
masına, tez bir zamanda iməkləmək, oturmaq,
durmaq, gəzə bilmək vərdişləri əldə etməsinə
kömək edir. Musiqi vasitəsilə sağlamlığın
məqsədi insanın sağlamlıq prosesinə “bağ-
lanmasına” kömək etmək, təkcə gözəl oynamaq,
yaxşı oxumaq deyil, iş prosesində əhval-ru-
hiyyəni yaxşılaşdırmaq, onu yaradıcılığa sti-
mullaşdırmaq, təlimə qoşmaqdan ibarətdir.
Musiqinin sağlamlığa təsirinin elmə belə bir
təcrübəsi də məlumdur: uşağın vaxtından
əvvəl, yarımçıq doğulmasının qarşısının alın-
masına kömək göstərir.

Musiqinin sağlamlığa təsirinin çox güclü
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bir vasitəsi də uşağın qidalanmasına və şirin
yuxu yatmasına olan təsiridir. Bunun üçün
hələ uşaq ana bətnində olarkən audio-yazıları
ananıın ürəyi vasitəsi ilə alması təmin edil-
məlidir. Aparılan təcrübələrin nəticələrinə görə
uşaq 9 ay ana bətnində eşitdiyi musiqini din-
lədikdə sakitləşir. Bu musiqi həmçinin ananın
özünə də müsbət təsiri göstərir.

Musiqi zəngin və təsirli tərbiyə vasitəsidir.
Musiqi böyük emosional təsir gücünə malikdir,
insanın zövqünü formalaşdırır, hisslərini tərbiyə
edir. Musiqi bütün yaşlarda olan uşaqlar üçün
zəruridir. Bu cəhətdən istər məktəbəqədər
yaşlı uşaqlar, istərsə də ümumtəhsil məktəbinin
şagirdləri musiqi tərbiyəsi ilə geniş və hərtərəfli
şəkildə əhatə olunmalıdırlar.

Həyatın sürətli tempi, stress, onların reallaş-
ması beynin sağ yarımkürəsinin gücü nəticəsində
həll olunur. Çünki bizim hər birimiz gündəlik
həyatda məntiqi düşünmək, özünü ələ almaq,
özünün güclü olduğuna inanmaq, mürəkkəb si-
tuasiyalarda çıxış yolu tapa bilmək və s. ilə
rastlaşırıq. Necə bilirsiniz beynin yarımkürəsi
müsbət bədii və estetik emosiyalar üzrə məsu-
liyyət daşıyırmı? Özümüzdən soruşuruqmu gün
ərzində təbiətin gözəlliklərindən fərəhlənirikmi,
yaradıcılıq duyğularımız, yaxud müsbət hisslə-
rimiz təzahür edirmi? Məhz bu təsirlərdən sonra
beyin yarımkürələri işə düşür. Çox mürəkkəb
olmayan bədii təzahürlər insanın ruhi aləmini
harmoniyalaşdırır. Daxili həyacan və iztirablar
sol yarımkürənin təsiri ilə təşviq edilir.

Bütün uşaqlar yaradıclıq xüsusiyyətinə ma-
likdir. Musiqi yaradıcılığı hər hansı bir musiqi
fəaliyyəti-nəğmə, rəqs, oyun, musiqiyə aid
biliklərin öyrədilməsi, ritmik melodiyaların
təzahürü zamanı meydana çıxır. Bəzən yaşlılar
belə hesab edirlər ki, körpəlik dövründə uşaqda
yaradıcılıq xüsusiyyətlərindən söhbət gedə
bilməz. Bu cür düşünən valideynlər yanlış
mövqedədilər. Valideynlər bilməlidirlər ki,
uşağın yaradıcılığı onun körpəlik təcrübəsindən
doğan “baxışlardır”. Bu cür baxışlar çox vaxt
bizi də heyrətləndirən maraqlı və orijinal ba-
xışlar olur. Əksər alimlər öz əsərlərində təsdiq

edirlər ki, uşaqaların yaradıcılığına sosial mü-
hitin, yaşadığı həyatın çox güclü təsiri vardır.
Yaradıcılıq  uşağa xüsusilə oyun zamanı nəşə,
sevinc, zövq gətirir.

Uşaq yaradıcılığının rüşeymi hələ erkən
yaşlarda müxtəlif musiqi fəaliyyəti prosesində
üzə çıxır. Uşaqlar oynayır, oxuyur, rəqs edir,
müxtəlif hərəkətlərin, melodiyaların yerinə
yetirilməsini öyrənir. Çox vaxt məktəbəqədər
yaşlı uşaqlar dinlədiyi melodiyanı iprovizasi-
yaya başlayır, gördüyü oyun və rəqsi eyni ilə,
lakin hazırlıqsız ifa etməyə çalışır. Nəğmə
ətraf aləmi emosional şəkildə dərk etməyə,
uşağın estetik hisslərinin formalaşmasına əhə-
miyyətli təsir göstərir. Musiqi yaradıcılığı
digər fəaliyyət növləri ilə birləşəndə daha sə-
mərəli şəkil alır. 

Beləliklə, şəxsiyyətə məqsədəyönəlikli tə-
sirlər kimi estetik tərbiyə cəmiyyətimizin bu
günkü inkişaf mərhələsində çox vacib  ruhi,
əxlaqi, bədii-estetik tədbirlər məcmusudur ki,
bu  prosesdə təhsil-tərbiyyə müəssisələrininin
üzərinə çox mühüm vəzifələr düşür. İndiki
halda pedaqogika elminin və tədqiqatçı alim-
lərin vətəndaşlıq missiyası musiqi üzrə pedaqoji
təsirlərin səmərəliliyini üzə çıxarmaq və on-
lardan düzgün istifadə yollarını müəyyənləş-
dirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan musiqinin
tərbiyəvi təsir gücünü aşkar etmək, onun
tərbiyə prosesində əhəmiyyətlilik səviyyəsini
aydınlaşdırmaq çox vacib məsələdir ki, bu is-
tiqamətdə araşdırmaların aparılmasına daima
diqqət yetirilməlidir.   
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Annotasiya. Ümummilli lider Heydər Əliyevin nəzəri irsi ümumtəhsil
məktəblərində şagirdlərin azərbaycançılıq ruhunda, milli-mənəvi dəyərlərə
sadiq, soykökünə bağlı vətəndaş kimi formalaşmasına tam əsas verir.
Bu irs böyüməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsi probleminin həlli və ona
yanaşmada mənəvi dəyərləri əsas götürür. Bu dəyərlərin  əsas mənbəyi
olan milli adət-ənənələr, tarix, mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyat
özündə  əxlaq və mənəviyyat prinsiplərini ehtiva edir. Heydər Əliyevin
bütün ideyalarının, işinin əzəmətini, böyüklüyünü başa düşməyin
bünövrəsi ibtidai siniflərdə qoyulur. Çünki ideya tərbiyəsinin başlıca
komponentləri – milli ideyaların Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləş-
dirilmiş modelinə hədsiz dərəcədə sədaqətli olmaq, vətənpərvərlik, milli
və bəşəri dəyərlərə istinad və s. Məhz ibtidai təlim prosesində həll
olunur. Bu mənada sinifdənxaric işlərin müstəsna rolu var.

The effect of using Heydar Aliyev's legacy in
extra-class works on the formation of students

Abstract. The theoretical heritage of the national leader Heydar Aliyev
provides a full basis for the formation of students in general education
schools in the spirit of Azerbaijanism, loyal to national and moral
values, and citizens connected to their roots. This heritage is based on
moral values in solving the problem of educating the growing young
generation and approaching it. National traditions, history, culture, art
and literature, which are the main source of these values, contain moral
and spiritual principles. The foundation for understanding the grandeur
and greatness of all Heydar Aliyev's ideas and work is laid in primary
classes. Because the main components of idea education are extremely
loyal to the model of national ideas defined by Heydar Aliyev, patriotism,
reference to national and human values, etc. It is solved in the process
of primary education. In this sense, extracurricular activities have an
exceptional role.

Влияние использования во внеклассной работе
наследия Гейдара Алиева на формирование уча-
щихся

Aннотация. Теоретическое наследие общенационального лидера
Гейдара Алиева дает полную основу для формирования учащихся
общеобразовательных школ в духе азербайджанства, как граждан,
верных национально-духовным ценностям, привязанных к своему
происхождению. Это наследие лежит в основе решения проблемы
воспитания подрастающего поколения и моральных ценностей в
подходе к нему. Национальные традиции, история, культура,
искусство и литература, являясь основным источником этих цен-
ностей, содержат в себе принципы морали и нравственности.
Основа понимания величия всех идей и дел Гейдара Алиева закла-
дывается в начальных классах. Потому что именно в процессе на-
чального обучения решается главные компоненты идейного воспи-
тания - безграничная преданность модели национальных идей,
определенной Гейдаром Алиевым, патриотизм, привязанность к
национальным и общечеловеческим ценностям и т.д.. В этом смысле
внеклассная работа играет исключительную роль.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarını əqi-
dəyə çevirmək, bu əqidəni yetişən nəslin
ruhuna hopdurmaq, onları əsl vətəndaş kimi
yetişdirmək, ölkənin, xalqın mənafeyi uğrunda
fədakar mübarizlər kimi formalaşdırmaq, müs-
təqillik qazanmış suveren ölkənin tələblərinə
cavab verən bir səviyyəyə qaldırmaq qarşımızda
duran mühüm, ümdə vəzifədir. Belə bir vəzi-
fənin uğurlu həlli üçün bütün tərbiyə işinin
qoyuluşuna, onun daxili məzmun istiqamətinə
nüfuz etmək, şagirdlərin  idrakına və qəlbinə
Heydər Əliyev  ideyaları ilə təsir göstərmək
lazımdır. Ümummilli lider  israrla  uşaqların
tərbiyəsində milli adət və ənənələrdən isifadəni
tövsiyə edir. “...Əsrlərin dərinliyindən bu günə
gəlib çatan adət-ənənələrimiz həmişə adamları
saflığa, təmizliyə dəvət etmişdir. Milli və dini
adət-ənənələrimiz  məhz bu prinsiplərə əsaslanır.
Bu gün biz də gəncləri  paklıq, saflıq, yüksək
əxlaq, yüksək mənəviyyat ruhunda tərbiyə et-
məliyik. Bununla biz nəinki cəmiyyətimizi
qoruyacağıq, həm də gələcək nəsli sağlam
saxlayacağıq və həmin nəsildə cəmiyyətimiz,
xalqımız üçün  zərərli halların kök  salmasının
qarşısını alacağıq. Gənclərin sağlam ruhda
tərbiyə olunması üçün hər kəs öz sahəsində
lazımi tədbirlər görməlidir” [2, s.118]. O,
dünyanın mütərəqqi ənənələrindən istifadə
edərək gənc nəsli daha da  sağlam əhval-ru-
hiyyədə, əxlaqi ruhda tərbiyələndirməyin  əsa-
sının kiçik yaşlarından qoyulmasını tövsiyə
edir, bunun xalq qarşısında vacib vəzifə oldu-
ğunu göstərirdi: “Hər xalqın öz adət-ənənəsi
var, öz milli-mənəvi və dini dəyərləri var. Biz
öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə, öz dini də-
yərlərimizlə, adət-ənənələrmizlə fəxr edirik.
Bizim xalqımız yüz illərlə, min illərlə adət-
ənənələrimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi ya-
radıbdır və bunlar indi bizim xalqımızın mə-
nəviyyatını təşkil edən amillərdir” [4, s.162].

Böyük mütəfəkkir, görkəmli xadim Heydər
Əliyevin nəzəri irsində əsl insan və vətəndaş
kimi yetişməyin zəruri keyfiyyətlərini, tarixi-
mədəni gerçəkliklərini, təlim-tərbiyə prosesində
istifadə meyarlarını müəyyənləşdirmək  və
faydalanmağın əsası da ibtidai siniflərdən qo-
yulur. O, uşaqların yaxşı insan olmaq məramı
ilə böyüdülməsində mənəvi-psixoloji mühit,
ailə-məktəb-ictimaiyyət birliyi, ümumbəşəri

və dini dəyərlər sistemini göz bəbəyi kimi
qorumağı vacib sayırdı. Bu yolda o, iradə,
səy göstərib öz əməli fəaliyyəti ilə sübut
etmiş, məruzə və çıxışlarıında dəfələrlə vur-
ğulamışdır. Heydər Əliyev yazırdı: “Hər xalqın
özünə, öz tarixi köklərinə,  əcdadları tərəfindən
yaradılmış  milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı
böyük amildir. Biz də indi dünyanın  mütərəqqi
mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqı-
mızın mədəni səviyyəsini daha da inkişaf et-
dirərək gənc nəsli daha da sağlam əhval-ru-
hiyyədə, saf əxlaqi əhval-ruhiyyədə tərbiyə-
ləndirməliyik” [3, s.3].

Müasir məktəbin vacib problemlərindən
biri də tarixi irsin öyrədilməsi ilə bağlıdır.
Tarixi dəyərləri elmi zəmində öyrətmək üçün
orijinal üsul və vasitələr də bu gün yetərincədir.
Bu işdə şübhəsiz, xalq müdrikliyindən süzülüb
gələn milli-mənəvi dəyərlər sisteminin Heydər
Əliyev irsindəki məzmununu, pedaqoji-metodik
istiqamətlərini araşdırmaq,  onları üzə çıxarmaq
və əsaslanmaq lazımdır. Xüsusən, “Heydər
Əliyevin ədalət, şərəf, ləyaqətin gözlənilməsi,
xeyirxahlıq, sadəlik, təvazökarlığın tətbiqi,
lovğalıq, təkəbbürlülük və şər qüvvələrə  qarşı
mübarizə, yoldaşlıq və dostluq, insan mənə-
viyyatını pardaqlayan öyüd və nəsihətlər müasir
və gələcək milli pedaqoji fikir tariximizin si-
linməz salnaməsidir. Öz dəyərli mühakimələ-
rində bu cür həssas, xeyirxah olmağın ictimai
məzmununu əsl  təəssübkeş vətəndaş qeyrəti
ilə nizamlayan Heydər Əliyev bu məsələdə də
gənclər üçün mütərəqqi ola biləcək  tövsiyələr
vermiş, bu günün ictimai siqlətinə tuş edən
ideyalar aşkarlayaraq yazmışdır” [1, s.87]. 

Məktəb tərbiyəsi işində şagirdlərdə ideya
inamının formalaşdırılması, möhkəm əqidəli
nəslin yetişdirilməsi başlıca yer tutmalıdır.
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyət nümunəsi
bu mənada əvəzedilməzdir. Ümummilli liderin
özü də bunu təsdiqləyir: “Həyatın mənası çox
yaxud az yaşamaqdan ibarət deyil, onun mənası
bu həyatda öz yerini tutmaq, mövqeyini müəy-
yən etmək, ləyaqət göstərmək və başqaları
üçün nümunə olmaqdır”. Onun həyat amalı
bu sözlərdə çox yaxşı ifadə edilmişdir. Heydər
Əliyev nümunəsi, onun ideyaları, irsi, həyat
təcrübəsi yetişən nəslin həyat dərslərinə çev-
rilməlidir ki, bu işdə başlanğıc mərhələ kimi
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ibtidai sinif  mühüm yer, mövqe tutur. Buna
görə də ibtidai siniflərdə Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyəti nümunəsində şagirdlərin
ideya inamı tərbiyəsinin müxtəlif forma və
üsulları, bu istiqamətdə aparılacaq işin siste-
minin müəyyənləşdirilməsi, ulu öndərin mü-
barizələrlə dolu həyatı və amalları ilə bağlı
bilik və məlumatların  aşılanması  mühüm rol
oynayır. 

İbtidai sinif şagirdlərində mənəvi mədə-
niyyətin formalaşdırılmasında Heydər Əliyev
irsindən istifadə üzrə işin sistemini yaradarkən
biz təlim fənlərilə yanaşı dərsdənkənar təd-
birlərin bu sahədəki yerini, rolunu və əhə-
miyyətini də müəyyənləşdirdik. Araşdırmalar
zamanı məlum oldu ki, dərsdənkənar tədbirlərdə
təhsilalanlarda mənəvi mədəniyyətinin for-
malaşdırılması üçün geniş imkanlar vardır.
Çünki dərsdənkənar tədbirlər vasitəsilə şagird-
lərin mənəvi mədəniyyət nümunələrilə tanış
edilməsi üçün orta ümumtəhsil məktəblərində
hər cür şərait və imkanlar mövcuddur. Biz
məktəbdənkənar tədbirlər deyəndə təlim pro-
sesindən kənar olan tədbirləri nəzərdə tuturuq.
Yəni sinifdənxaric tədbirlər prosesində həyata
keçirilən işlərin məzmununu şərh etməyi məq-
sədəuyğun sayırıq. Çünki müstəqillik dövründə
yaranan məktəb pedaqogikasında bu anlayışlar
bəzən fərqləndirilir, bəzən eyniləşdirilir. 

Ümumtəhsil məktəblərində tədris edilən
bütün fənlər, eləcə də dərsdənkənar işlər və
məktəbdənkənar tərbiyəvi tədbirlər şagirdlərin
mənəvi mədəniyyətinin formalaşdırılmasında
mühüm rol oynayır. Mənəvi mədəniyyat ol-
madan qazanılan biliyin də əhəmiyyəti ola
bilməz. Mənəviyyatsız bilik insanın inkişafını
təmin edə bilməz. Yada salsaq görərik ki, keç-
miş tariximizdən bizə qalan tarixi simaları bu
gün dünyada məşhurlaşdıran və bizim üçün
ən güclü örnək edən, bizim üçün nümunə
edən onların yüksək mənəviyyatıdır. Bu mənada
yetişən nəslin, xüsusilə, kiçikyaşlı məktəblilərin
mənəvi cəhətdən saflaşdırılması, onların mə-
nəviyyatca bütövləşdirilməsi mühüm aktuallıq
kəsb edir.

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində şagird-
lərin şəxsiyyətyönlülük səviyyəsini yüksəltmək
üçün yeni təlim texnologiyalarının gücündən
istifadə edərkən həmin texnologiyalardan şa-

girdlərin istifadə etməsi üçün onlara müstəqillik
verir. Yeni təlim texnologiyaları pedaqoji in-
novasiyaları kompüter texnologiyalarının şa-
girdlərə etibar edən məktəb rəhbərləri onları
mənəvi cəhətdən zənginləşdirmiş olurlar. Ve-
rilən etimadı doğruldan şagirdlər özləri də
mənəvi mədəniyyətə yiyələnirlər. Şagirdləri
imtahanla, dərsdən kənarlaşdırmaqla, aşağı
qiymət yazmaqla qorxutmaq onları mənəvi
cəhətdən şikəst etmək kimi başa düşülməlidir. 

Dərsdənkənar tədbirlər vasitəsilə milli-mə-
nəvi mədəniyyət nümunələrinin həm təbliğinə,
həm təşkilinə geniş imkanlar vardır. Bundan
başqa həmin mənəvi mədəniyyət nümunələri
vasitəsilə şagirdlərin estetik bədii zövqləriylə
yanaşı, onlarda mənəvi keyfiyyətlərin də üzə
çıxarılması və elmi dünyagörüşlərinin inkişaf
etdirilməsi üçün geniş imkanlar vardır. Bu
imkanlardan istifadə etmək isə təkcə ibtidai
sinif müəllimlərinin yox, məktəbin bütün
müəllimlərinin vəzifəsi hesab olunur. Çünki
yetişən nəslin milli-mənəvi dəyərlərlə tanış
edilməsi, onların hərtərəfli tərbiyə edilməsi
müasir məktəblərin qarşısında duran mühüm
vəzifələrdən hesab olunur. Bu barədə Azər-
baycan Respublikasının Təhsil Qanununda
göstərilir ki, müasir məktəbin əsas vəzifəsi
Azərbaycan xalqının milli, əxlaqi, humanist,
mənəvi, mədəni dəyərlərinə dərindən yiyələnən,
ailəsini, vətənini, millətini sevən və daim
ucalmağa can atan, Azərbaycanı dünyanın ən
qabaqcıl, inkişaf etmiş demokratik dövlətlərdən
birinə çevrilməyə qadir olan insan tərbiyə et-
məkdən ibarətdir.

İnsanın formalaşdığı ictimai mühit mövcud
dəyərlər sistemi, sosial və hüquqi normalar,
mövcud dövlət quruluşu, iqtisadi münasibətlər,
ailə münasibətləri, təhsil sistemi və s. bu kimi
elementlərin sintezindən ibarətdir [6, s.100].

Dərsdənkənar tədbirlər bu sintezin bir tərkib
hissəsi olduğu üçün bu mühit və məktəblilərin
humanizm ruhunda tərbiyəsi, bu kontekstdə
onların mənəvi mədəniyyətinin formalaşdı-
rılması üçün mühüm amilə çevrilmiş olur.
Hansı ki, bu tədbirlərin hər birində ədəbiyyat,
incəsənət, musiqi, rəqs, təsviri incəsənət kimi
digər milli mənəvi dəyərlərdən istifadə olunur.
Müəllimin, tərbiyəçinin və bu işə rəhbərlik
edən mütəxəssislərin səriştəsi, peşəkarlığı sa-
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yəsində məktəblilərdə humanist dəyərlərə əsas-
lanan mənəvi mədəniyyətin formalaşdırılmasına
nail olmaq olar.

Bütün bunları bizə müasir Azərbaycan döv-
lətinin banisi Heydər Əliyev öyrətmişdir.
Sözləri və əməlləri ilə bu xətti qoruyub saxla-
maq və inkişaf etdirmək harada yaşamasından
asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının milli
şərəf borcudur [5, s.137].

Təhlil və müşahidələr göstərir ki, mənəvi
tərbiyə üzrə ümumtəhsil məktəblərində, xüsusilə
ibtidai siniflərdə kifayət qədər iş aparılmır.
Müəllimlər daha çox təlim məsələsinə fikir
verir, tərbiyənin mövcud tərkib hissələri üzrə
işləri həyata keçirirlər. Onlar mənəvi mədə-
niyyəti formalaşdırmaq üzrə işləri arxa plana
keçirirlər.

Məhz elə bu baxımdan da bu mövzuya mü-
raciət edilməmiş, şagirdlərdə mənəvi mədə-
niyyətin formalaşması ilə bağlı tədqiqatlar
aparılmamış, mövzu kompleks şəkildə araşdı-
rılmamış, elmi şərhini gözləyən bir sıra məsə-
lələrə kifayət qədər aydınlıq gətirilməmişdir.

Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti nü-
munəsində ideya inamının formalaşdırılması
üçün ibtidai siniflərdə sinifdənxaric iş formaları
kimi aşağıda adları göstərilən tədbirlər yüksək
səmərə verə bilər: 

- “Bilik günü” münasibətilə oxu vəsaitlərinin
və Heydər Əliyev haqqında bədii əsərlər və
kitablar üzrə ədəbi-bədii kompozisiyaların ha-
zırlanması;

- respublikanın içtimai-siyasi həyatını əks
etdirən tarixi günlər və bayramların keçirilməsi; 

- Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən
bəhs edən söhbətlərin aparılması; 

- Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti ilə
bağlı tarixi günlər münasibətilə viktorinaların
keçirilməsi; 

- muzeylərlə tanışlıq (Heydər Əliyev muzeyi
və məktəb muzeyləri); 

- ekskursiya və yürüşlərin təşkil olunması
(Heydər Əliyevin yaşadığı, işlədiyi yerlərə,
abidə, büst və heykəllərə baxışlar); 

- içtimai tapşırıqların verilməsi; 
- stendlər, sərgilər hazırlanması; 
- Heydər Əliyev haqqında yazılmış ən

yaxşı bədii əsərlərin ifadəli oxusu üzrə müsa-
biqələr və s. 

Qabaqcıl müəllimlərimiz Heydər Əliyevin
gələcəyimiz olan uşaqların biliklərə yiyələn-
məsinə diqqət və qayğısının ifadəsi kimi onun
təhsil işçiləri və müəllimlər, uşaq və gənclərlə
birbaşa görüşləri, “Bilik günü” tədbirlərində
şəxsən iştirakının yüksək tərbiyəvi əhəmiy-
yətindən bacarıqla istifadə edirlər. Bu zaman
onlar şagirdlərin yaş və bilik səviyyəsinə
uyğun olaraq problemlə bağlı aşağıdakı cə-
hətləri nəzərə alırlar:

- Heydər Əliyevin uşaqların yaxın dostu
olduğunu, onları çox sevdiyini; 

-  Heydər Əliyevin uşaqların yaxşı oxumaları
haqqında tövsiyələri; 

- Heydər Əliyevin yüksək vətənpərvərliyi,
xalqının, vətəninin azadlığı və şərəfinin uca
tutulması, onu qorumaq uğrunda əsl fədəkarlıq
göstərməsi; 

- bugünkü inkişafın, dirçəlişin onun adı ilə
bağlı olmasını; 

- xalqın öz böyük oğlunun xidmətlərini
yüksək qiymətləndirməsi, onun ideyalarını
qoruyub yaşatmaq əzmi və s.
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Annotasiya. Məqalədə müəllim-şagird münasibətlərindən, bu münasi-
bətlərin əsaslı surətdə qurulmasından, eyni zamanda ünsiyyətdə yaranan
çətinliklərdən danışılır. Məhz ünsiyyət prosesində insanlar öz bilik və
təsəvvürlərini, şəxsi mülahizələrini, rəy və münasibətlərini bir-birilərinə
aşılaya bilirlər, ünsiyyətin köməyi ilə bir-birini anlayır, bir-birinə qarşılıqlı
təsir göstərirlər. Məqalədə təlim prosesində müəllimlərin istifadə etdiyi
pedaqoji rəhbərlik üslublarından söhbət açılır. Bəzi müəllimlər demokratik
üslubdan deyil, avtoritar və avtokratik üslublardan istifadə edirlər ki,
bunun da nəticəsində müəllim-şagird münasibətlərində çətinliklər yaranır,
bu isə şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına mənfi təsir göstərir.
Ona görə də müəllim-şagird münasibətlərinin genişləndirilməsi, ünsiyyətin
pozitiv istiqamətdə inkişafı şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında mühüm
rol oynayır.

Extending intercourse and mutual relationships
in pupil personality formation

Abstract. The article talks about the teacher-student relationship, the
foundation of these relationships, as well as the difficulties in communi-
cation. It is in the process of communication that people can impart
their knowledge and ideas, personal judgments, opinions and attitudes
to each other, understand each other with the help of communication,
and interact with each other. The article talks about pedagogical
leadership styles used by teachers in the learning process. Some teachers
use authoritarian and autocratic styles instead of democratic style, which
causes difficulties in teacher-student relations, which has a negative
effect on the formation of students as a personality. Therefore, the
expansion of teacher-student relations, the development of communication
in a positive direction plays an important role in the formation of the
student's personality.

Роль расширения общения и взаимодействия
в формировании личности ученика

Aннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимоотношения
учителя и ученика, об основательном построении этих отношений,
а также о возникающих трудностях в общении. Именно в процессе
общения люди способны прививать друг другу свои знания и пред-
ставления, личные суждения, мнения и установки, понимать друг
друга с помощью общения, взаимодействовать друг с другом. В
статье описываются те стили педагогического руководства, которые
используют педагоги в процессе обучения. Некоторые учителя ис-
пользуют не демократический стиль, а авторитарный и автократи-
ческий, в результате чего возникают трудности в отношениях учи-
тель-ученик, что негативно сказывается на формировании учащихся
как личности. Поэтому расширение отношений учитель-ученик,
развитие общения в позитивном направлении играют важную роль
в формировании личности ученика.
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Məlum olduğu kimi, insan ətraf mühit, on u
əhatə edən adamlar barədə, keçmiş və gə lə -
cək haqqında müxtəlif tipli məlumatları əsasən
baş qaları ilə ünsiyyət prosesində əldə edir.
Məhz ünsiyyət prosesində insanlar öz bilik
və təsəvvürlərini, şəxsi mülahizələrini, rəy və
münasibətlərini bir-birinə aşılaya bilirlər, ün-
siyyətin köməyi ilə bir-birini anlayır, bir-
birinə qarşılıqlı təsir göstərirlər. Ona görə də
psixoloqlar ünsiyyətə insanlar arasında birgə
fəaliyyət tələbatlarından doğan təmasın çox
planlı inkişaf prosesi kimi baxırlar. Ünsiyyət
olmadan heç bir insan qrupu birgə fəaliyyəti
həyata keçirə bilməz.

Bu mənada pedaqoji fəaliyyətin müvəffə-
qiyyətlə həyata keçirilməsində pedaqoji ün-
siyyətin rolu olduqca böyükdür. Pedaqoji ün-
siyyət müəllimin şagirdlərlə təlim və tərbiyə
prosesində həyata keçirdiyi peşə ünsiyyətidir.
Bu cür ünsiyyət hərtərəfli inkişaf etmiş şəx-
siyyətin formalaşması üçün şərait yaradılmasına
yönəlmiş olur, kollektivdəki sosial-psixoloji
prosesləri idarə etməyə və səmərəli psixoloji
iqlim yaratmağa imkan verir [1, s.179]. Pedaqoji
ünsiyyət ümumiyyətlə, ünsiyyətin bütün xü-
susiyyətlərini özündə əks etdirir. Ona görə də
birinci növbədə həmin cəhətləri nəzərdən ke-
çirək. Sosial-psixoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin
bir-biri ilə sıx bağlı olan 3 cəhəti qeyd edilir:
birincisi, birgə fəaliyyətin iştirakçıları arasında
informasiya mübadiləsi və ya kommunikativ
cəhət; ikincisi, bir-biri ilə ünsiyyətdə olan
fərdlər arasında qarşılıqlı təsir prosesi; üçüncüsü
ünsiyyət prosesində adamların bir-birini qav-
raması və bunun əsasında bir-birini anlaması.

Ünsiyyətin bu cəhətlərinin hamısı pedaqoji
ünsiyyət prosesinə də aid olub, pedaqoji fəa-
liyyətin səmərəlliyini təmin etmək üçün nəzərə
alınması zəruri olan ən əsas şərtlərdəndir. Ona
görə də  təlim və tərbiyə prosesində müəllim
həmin cəhətlərin qanunauyğunluqlarını ciddi
şəkildə nəzərə almalıdır. Görkəmli psixoloq
A.V.Petrovski müəllimin fəaliyyətində ünsiy-
yətin aşağıdakı hallarda həyata keçirildiyini
qeyd edir: birincisi, xüsusi təlim vəzifələrinin
həyata keçirilməsi vasitəsi kimi; ikincisi,
tərbiyə prosesinin həyata keçirilməsinin sosi-
al-psixoloji sistemi kimi; üçüncüsü, təlim və
tərbiyənin müvəffəqiyyətini təmin edən müəllim

və şagirdlər arasındakı müvafiq qarşılıqlı əlaqə
sisteminin təşkili yolları kimi; dördüncüsü,
hər bir şagirdi bir fərd kimi tərbiyə etməyə
imkan verən proses kimi [6, s.159].

Bütün bu halların hamısında pedaqoji ün-
siyyətin yüksək səviyyədə təşkili tələb olunur.
Müəllim müəyyən sahəyə aid dərin biliyə yi-
yələnməklə yanaşı, elə bilik, bacarıq və vər-
dişlərə malik olmalıdır ki, onların köməyi ilə
şagirdlərə təsir göstərə bilsin, onlarla qarşılıqlı
münasibətini təşkil edə bilsin, şagird kollek-
tivdəki qarşılıqlı münasibətləri fəal şəkildə
idarə edə bilsin və s. Bunlar isə səmərəli pe-
daqoji ünsiyyətin olması deməkdir.

Müasir psixologiyada ünsiyyət və fəaliyyətin
qırılmaz vəhdət təşkil etdiyi göstərilir. Qeyd
olunur ki, fəaliyyət ünsiyyətin bir hissəsi, tə-
rəfidir, ünsiyyət də fəaliyyətin bir hissəsi, tə-
rəfini təşkil edir. Bu prosesdə ünsiyyət ancaq
və ancaq insanların birgə fəaliyyətinin təşkilinə
xidmət edir [4, s.508]. Ona görə də ünsiyyəti
bir fəaliyyət kimi nəzərdən keçirdikdə onun
aşağıdakı komponetləri aşkara çıxır: 1) ünsiy-
yətin məqsədi; 2) məzmunu; 3) motivləri; 4)
vasitələri; 5) ünsiyyət aktının gedişinə sosial
nəzarət faktından ibarət olan normativlik. Pe-
daqoji ünsiyyət müxtəlif məqsədlər daşıya
bilər; fərdi-idraki (nə isə yeni bir şeyi öyrənmək,
təlimat almaq), emosional (qiymətləndirmək,
münasibəti bildirmək, təəssüratı bölüşmək).
Pedaqoji ünsiyyət zamanı məqsəd sadəcə olaraq
elə ünsiyyətə girmək, ünsiyyət saxlamaqdan
da ibarət ola bilər (məsələn, kiminləsə birgə
olmaq, söhbət etmək). Bu cəhət şagirdlərin
ünsiyyət fəaliyyətində özünü aydın şəkildə
göstərir. Kiçik məktəblilər  heç də  həmişə ün-
siyyətlərinin məqsədini dərk edə bilmirlər. Yu-
xarı siniflərə keçdikcə şagirdlərin  ünsiyyətində
seçicilik müşahidə olunmağa başlayır.

Pedaqoji ünsiyyətin məzmununa gəldikdə,
bunu ünsiyyət prosesində müəllim və şagirdin
bir-biri ilə informasiya mübadiləsi təşkil edir.
Ünsiyyətin məzmunu təlim prosesində müəl-
limin qarşıya qoyduğu məqsədlə müəyyən
edilir. Ona görə də ünsiyyət zamanı şagirdin
həmin məqsədə doğru istiqamətləndirilməsi
müəllimdən yüksək ustalıq tələb edir. Ünsiyyət
vahid məqsədə yönəlmədən, vahid məqsəd
güdmədən səmərəli nəticə verməyəcəkdir.
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Pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi onun mo-
tivlərindən də asılıdır. Motivin düzgünlüyü
və dərk edilmiş xarakter daşıması pedaqoji
ünsiyyətin gedişini şərtləndirir. Adətən, ün-
siyyət, o cümlədən pedaqoji ünsiyyət müxtəlif
şərtlərlə bağlı olur. Bunları xarici və daxili
olmaqla 2 yerə bölmək mümkündür. Birinci,
sinfə təzəcə gələn şagirdin ünsiyyəti xarici
şəraitin, onun yenicə düşdüyü mühitin təsiri
ilə bağlı olur. Belə ki, başqa şagirdlərin müəl-
limə müsbət münasibətini müşahidə etdiyinə
görə,  o da həmin müəllimə hörmət bəsləməyə
başlayır. Nisbətən yuxarı siniflərdə şagirdlərin
ünsiyyətində daxili şəraitlər daha mühim rol
oynamağa başlayır. Məsələn, 9-10 yaşlı şa-
girdlər müəllimə qarşı çox vaxt özlərinin
şəxsi, nisbətən davamlı münasibətlərini bəs-
ləməyə başlayırlar. Şagirdlərin yaşı artdıqca
bu münasibətlərin xarakteri də mürəkkəbləşir
və daha çox seçici xarakter daşıyır.

Pedaqoji ünsiyyət şübhəsiz tətbiq olunan
vasitələrin səmərəliliyindən də asılı olur. O
vasitələr elə keçirilməlidir ki, ünsiyyətin məq-
sədini həyata keçirməyə imkan verməklə
yanaşı, qarşılıqlı münasibətin və təsirin sə-
mərəliliyini təmin etsin, fikir mübadiləsinə
və qarşılıqlı anlamaya şərait yaransın. Təcrübə
göstərir ki, təlim prosesində şagird şəxsiyyətinə
kifayət dərəcədə diqqət yetirilməməsi, bu
zaman yalnız təlim metodlarına üstünlük ver-
mək, həmin metodların köməyi ilə qarşıda
duran məqsədə nail olmağa çalışmaq böyük
pedaqoji qusurlarla nəticələnə bilər. Bu hal
təlim prosesində pedaqoji ünsiyyətin səmərəli
təşkili məsələsini irəli sürür.

Dərs zamanı diqqətin, hafizənin, təfəkkürün
lazımi səviyyədə işlənməsini təmin edən
iqlimin yaradılması üçün müəllim səmərəli
pedaqoji ünsiyyət yaratmağı bacarmalıdır.
Müəllimin təlim prosesində şagirdlərlə səmərəli
pedaqoji ünsiyyəti şagirdlərdə motivləşmənin
inkişafı, şagird şəxsiyyətinin formalaşması
üçün daha yaxşı şərait yaradır, təlim zamanı
əlverişli emosional iqlimi təmin edir (xususilə
psixoloji maneənin yaranmasının qarşısını
alır), uşaq kollektivindəki sosial-psixoloji pro-
seslərin idarə olunmasını təmin edir və tədris
prosesində müəllimin şəxsi keyfiyyətlərindən
maksimum istifadə etməsinə imkan verir. Pe-

daqoji ustalıq texnikasına, pedaqoji ünsiyyət
texnikasına yiyələnməyin zəruriliyindən da-
nışarkən A.S.Makarenko göstərir ki, insan si-
fətini oxumağı, onun sifətindən qəlbindəki
dəyişikliyin bəzi əlamətlərini oxumağı bacar-
maq lazımdır. Pedaqoji ustalıq səsini və sifətini
idarə etməkdən, mimikadan, durmağı və otur-
mağı bacarmaqdan ibarətdir, bunlar müəllim
üçün olduqca zəruridir. A.S.Makarenkonun
aşağıdakı sözləri hamıya yaxşı məlumdur:
“Mən yalnız o zaman həqiqi usta oldum ki,
“bura gəl” sözünü 15-20 çalarda ifadə edə
bildim, sifətimi, fiquramı, səsimi 20 formada
ifadə etməyi öyrəndim”.

V.A.Suxomlinski də müəllimləri sözlərinin
şagirdlərə müraciət tərzlərinin tonunu idarə
etməyə çağırmışdır. Xususilə o, şagirdlərə
mühazirə tonu ilə deyil, adi danışıq tonu ilə
müraciət etməyi məsləhət görmüşdür. Adətən,
hamıda, eləcə də müəllimlərin hamısında ün-
siyyət üslubu eyni olmur. Konkret bir şəxsiyyət
kimi hər bir müəllimdə ünsiyyətin təşkili, pri-
yom və metodları nisbətən sabit şəkildə cəm-
lənir. Kommunikativ məsələni həll etməyə
yönəldilmiş bu cür davamlı keyfiyyətlər fərdi
ünsiyyət üslubu adlanır.

İdarəetmə ilə bağlı olaraq sosial psixolo-
giyada 5 cür rəhbərlik üslubu qeyd olunur:
avtokratik, avtoritar, demokratik, laqeyd (eti-
nasız, liberal) və qeyri-sabit (ardıcıl olmayan)
rəhbərlik üslubu. Buna uyğun olaraq pedaqoji
ünsiyyətin də eyni üslublarını qeyd etmək
mümkündür.

Adətən, avtokratik və avtoritar rəhbərlik
üslubuna malik olan müəllimlər pedaqoji ün-
siyyətin təşkilində demək olar ki, eyni mövqe
tuturlar. Bu cür rəhbərlik üslubuna malik olan
müəllimlər şagirdlərə yalnız obyekt kimi ya-
naşırlar. Şagird ünsiyyətin bərabər hüquqlu
tərəf müqabili kimi qəbul edilir. Belə müəllimlər
həmişə hökmran olmağa çalışırlar. Onlarla
ünsiyyət zamanı şagirdlər təşəbbüskarlığı iti-
rirlər. Bu cür ünsiyyət üslubuna malik olan
müəllimlər ünsiyyət zamanı şagirdlərin fərdı
xüsusiyyətlərini nəzərə almır, hamı ilə eyni
ünsiyyət saxlamağa can atırlar. Onlar şagirdlərin
fərdi xüsusiyyətlərini göstərsələr də, tamamı
ilə qeyri-real model qurur, həmin fərqi olduqca
şişirdir, real hesab edirlər. Şagird başqalarına

Nüşabə Məmmədova

Şagird  şəxsiyyətinin formalaşmasında  ünsiyyətin və

qarşılıqlı münasibətlərin genişləndirilməsinin rolu
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nisbətən bir qədər fəal olduqda müəllimin gö-
zündə, o iğtişaşçı, xuliqan kimi, bir qədər
passiv olduqda isə tənbəl, avara kimi görünür.
Belə müəllimlər üçün neqativ ustanovka, başqa
sözlə şagirdə qarşı qeyri-şüuru, pis münasibət
xarakterik haldır. Bu cür müəllimlər ünsiyyətdə
seçici, qiymətləndirmədə isə subyektiv olurlar.
Ona görə də bu cür ünsiyyət üslubu səmərəli
xarakter daşıya bilmir.

Bu sahədə tədqiqat aparan müəlliflərin ək-
səriyyəti ən səmərəli ünsiyyət üslubu kimi
demokratik üslubu qeyd edirlər. Belə rəhbərlik
üslubunda şagird subyekt kimi qavranılır. Bu
cür rəhbərlik üslubuna malik olan müəllim
şagird kollektivi ilə razılaşır. Qərar qəbul
edərkən kollektiv və onun liderinin təklifini
nəzərə alır. Məktəblilərin müstəqilliyini boğmur,
şagirdlərə daim xahiş, məsləhətlə yanaşır,
müsbət emosional əlaqəyə üstünlük verir. Bu
cür ünsiyyət üslubuna malik olan müəllimlər
şagirdlərin fərdi xususiyyətlərini və şəxsi təc-
rubələrini, fəallıq və təlabatlarını nəzərə almağa
çalışırlar. Onlar şagirdlərlə qarşılıqlı münasi-
bətin zəruriliyini dərk edir və qarşılarına bu
cür məqsəd qoyurlar. Belə müəllimlərdə neqativ
ustanovka olmur və ya onu təzahür etdirmirlər.
Laqeyd və yaxud liberal rəhbərlik üslubuna
malik olan müəllimlərin şagirdlərlə ünsiyyəti
də kortəbii xarakter daşıyır. Burada ünsiyyətin
xarakteri müəllimin özündən deyil, şagirdlərdən
asılı olur, şagirdlər tərəfindən  diktə olunur.
Belə müəllim şagirdlərin işinə qarışmağa
çalışır, özünün qətiyyətsizliyi ilə fərqlənir,
neytrallığa can atır. Məqsədi yayğın xarakter
daşıyır. Heç vaxt qarşıdakı məqsədi həyata
keçirməyə can atmır. Ona görə də şagirdlər
bu cür müəllimlə ünsiyyət zamanı öz tələbat-
larını lazımi şəkildə ödəyəcəklərini güman
etmirlər. Nəhayət, qeyri-sabit, ardıcıl olmayan
rəhbərlik üslubuna malik olan müəllimlərin
ünsiyyət üslubu da həmin cəhəti özündə əks
etdirir. Bu cür müəllimlə şagirdlər ona görə
ünsiyyətə girməyə cəhd göstərmirlər ki, onun
necə, hansı üslubla hərəkət edəcəyini müəy-
yənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər.

Şübhəsiz, qeyd olunan rəhbərlik üslubunun
hər biri müəllimlə şagirdlər arasındakı qarşılıqlı
münasibətlərə özünəməxsus şəkildə təsir gös-
tərəcəkdir. Şagird kollektivinin düzgün idarə

olunması isə bu cür qarşılıqlı münasibətlərin
səmərəliliyindən asılıdır. Müəllimin rəhbərlik
üslubu şagirdlərlə onun qarşılıqlı ünsiyyətinə
əsaslı təsir göstərir. Pedaqoji ünsiyyət zamanı
müəllimin mövqeyi də mühim vasitə rolunu
oynayır. Adətən, müəllimin tutduğu mövqe
ünsiyyətə əsaslı təsir göstərir. Şüphəsiz pedaqoji
ünsiyyət zamanı müəllim həqiqi müəllim, dost
mövqeyi tutursa öz məqsədinə nail ola bilir.
Müəllimin ünsiyyət üslubunun xüsusiyyəti
onda mövcud olan ustanovkadan da asılıdır.
Məlum olduğu kimi, ustanovka şəxsiyyətin
hərəkət və davranışının özünəməxsus proqramı,
insanın ətraf aləmdəki hadisələri qavramağa
və müvafiq şəkildə hərəkət etməyə hazır ol-
masıdır. Müəllimdən bu cür yönəlişlik onun
şagirdlərlə ünsiyyətində özünü təzahür etdir-
məyə başlıyır. Adətən, müəllimin şagirdə qarşı
pozitiv və neqativ ustanovkası ola bilir. Neqativ
ustanovka aşağıdakı əlamətlərdə təzahür edir:
müəllim “yaxşı” nisbətən “pis” şagirdin suallara
cavabı üçün az vaxt verir. Onda belə bir əqidə
vardır ki, həmin şagird “onsuz da bilmir”.
Adətən, müəllimin zəif hesab etdiyi belə şagird
cavab verərkən müəllim sualı təkrar etmir,
ona istiqamət vermir, dərhal başqa şagirdə
müraciət edir və ya sualı özü aydınlaşdırır.Tez-
tez bu cür şagirdlərin düzgün olmayan cavab-
larına görə onları danlayır, düzgün cavablarını
heç vaxt qeyd etmir. Əlini qaldıranda buna
əhəmiyyət vermir, çox vaxt isə bu cür şagird-
lərlə heç bir iş aparmır. Nəticədə həmin şa-
girdlərdə fəallıq yaranmır, onlar inkişafdan
geridə qalırlar. Müəllimin bu cür ünsiyyəti
zamanı xüsusilə zəif sinir sistemi tipinə malik
olan şagirdlərdə ruh düşkünlüyü, özünə, özünün
imkanlarına inamsızlıq yaranır.

Pozitiv ustanovkaya gəldikdə, müəllim şa-
girdlərlə pedaqoji ünsiyyət zamanı özünü aşa-
ğıdakı kimi göstərə bilir. Müəllim liberallıq
göstərərək “yaxşı” hesab etdiyi şagirdin yanlış
cavabını müsbət qiymətləndirir, tez-tez ona
gülümsəyir, ən çox həmin şagirdə nəzər yetirir.
Beləliklə, şagirdləri  “yaxşı” və “pis” olmaqla
qruplaşdıran müəllim çox vaxt özü də hiss et-
mədən onlarla ünsiyyətdə həddindən artiq se-
çicilik göstərir ki, bu da şagirdlərin ona qarşı
münasibətinin xarakterini müəyyənləşdirir.

Ona görə də müəllim özünün ustanovka
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və qiymətləndirməsində realist və obyektiv
olmağa can atmalıdır. Belə olduqda pedaqoji
ünsiyyət də səmərəli xarakter daşıyır və öz
bəhrəsini verir. Şagirdin fəaliyyətini pedaqoji
cəhətdən düzgün qiymətləndirmək həmin fəa-
liyyət prosesinə əsaslı təsir göstərir. Ona görə
də müəllim öz şagirdlərinin təlim müvəffə-
qiyyətini, onun davranış tərzini düzgün qiy-
mətləndirməyi bacarmalıdır. Bunun üçün isə
o, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin
həqiqi səviyyəsini, onların davranış tərzini,
işə münasibətinin xüsusiyyətlərini dəqiq müəy-
yənləşdirməlidir. Məktəb təcrübəsi göstərir
ki, şagird öz bilik, bacarıq səviyyəsinin düzgün
qiymətləndirilməsini gördükdə öz imkanlarını
anlayır, qüvvətli və zəif cəhətlərini başa düşür,
daha çox müvəffəqiyyət əldə etmək üçün səy
göstərir. 

Müəllimin pedaqoji mərifəti onun ümumi
əxlaqi keyfiyyətlərindən, şagirdlə ünsiyyət
zamanı pedaqoji etika qanunlarını nəzərə al-
masından çox asılıdır. Müəllim şagirdə düzgün
yanaşmadıqda ona hörmət etmədikdə, ədalətsiz
qərar çıxardıqda şagirddə onun əxlaqi keyfiy-
yətləri barədə mənfi fikir yaranır. Bütün bunlar
istər-istəməz müəllimin hörmətini azaldır, eyni
zamanda təlim və tərbiyə işinə mənfi təsir
göstərir. Pedaqoji ünsiyyətin pozulması və
pedaqoji mərifətin gözlənilməməsi nəticəsində
müəllimlə şagirdlər arasında qarşılıqlı təsir
prosesində məna maneələri yarana bilir. Bu
cür maneələr şəxsiyyətlərarası münaqişələrin
mənbələrindən birini təşkil edir. Təcrübə gös-
tərir ki, müəllimə qarşı məna maneəsi yaranan
şagirdlər həmin müəllimin heç bir tələbinə
əməl etmək istəmir. Adətən, uşaqların daha
çox küsəyən və tez özündən çıxan dövrü olan
yeniyetməlik dövründə məna maneəsi daha
tez yaranır, daha parlaq təzahür edir və çətinliklə
aradan qaldırılır. Ona görə də müəllim öz ün-
siyyətini elə təşkil etməlidir ki, məna maneə-
sinin yaranması ilə nəticələnməsin. K.D.Uşi-
niski müəllimin pedaqoji mərifətini yüksək
qiymətləndirərək yazırdı: “Pedaqoji mərifət
deyilən şey mahiyyət etibarilə psixoloji mərifət
deməkdir. Tərbiyəçi pedaqogikanin nəzəriy-
yəsini nə qədər yaxşı öyrənmiş olsa da, pedaqoji
mərifəti olmayınca heç vaxt yaxşı təcrübəçi-
tərbiyəçi olmayacaqdır”. Ona görə də pedaqoji

mərifətə yiyələnmək müəllimin başlıca key-
fiyyətlərindən olmalıdır.

Psixoloqlardan İ.V.Straxov və N.V.Kuzmina
müəllimin pedaqoji mərifətinin onun pedaqoji
fəaliyyətindəki rolunu yüksək qiymətləndirmiş
və bunu xüsusi pedaqoji qabiliyyət kimi qeyd
etmişlər. Pedaqoji mərifətin psixoloji məsələ-
lərini geniş tədqiq edən İ.V.Straxov onun aşa-
ğıdakı komponetlərini müəyyənləşdirmişdir:
1) müəllimin şagirdlərə qarşı əxlaqi-tərbiyəvi
münasibətinin təkmilləşmiş müraciət forması
ilə vəhdəti; 2) müəllimin öz şagirdlərinə qarşı
ağıllı məhəbbəti; 3) hər bir şagirdin şəxsi lə-
yaqətinə hörmətlə pedaqoji cəhətdən əsaslan-
dırılmış tələbkarlığın vəhdəti; 4) işgüzar və
pedaqoji əlaqənin, inam və pedaqoji nəzarətin
vəhdəti; 5) iradi müvazinətlik, sadəlik, təbiilik,
səmimilik və xeyirxahliq. Pedaqoji mərifət
müəllimin davranışında həlledici yer tutur. Pe-
daqoji mərifətə malik olmayan müəllim öz şa-
girdlərinin gözündən asanlıqla düşür, onların
hörmətini qazana bilmirlər.

Pedaqoji mərifətin mühüm cəhətlərindən
müəllimin şagirdlərə, uşaq kollektivinə düşü-
nülmüş və diqqətli münasibəti, çıxarılan qə-
rarlarda ehtiyatlılıq, şagirdin mənliyinə to-
xunmamaq və s.qeyd etmək olar.

Beləliklə, belə bir ümumi nəticəyə gəlmək
olar ki, pedaqoji ünsiyyət pedaqoji fəaliyyətin
müvəffəqiyyətli icrası üçün zəruri yollardan
biridir. Səmərəli pedaqoji ünsiyyət qaydalarına
yiyələnməyən, onun sosial-psixoloji mexa-
nizmləri ilə tanış olmayan müəllim öz fəaliy-
yətini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirə bilməyəcək
və ciddi çətinliklərlə qarşılaşacaqdır. Ona görə
də hər bir müəllimin pedoqoji ünsiyyətin ma-
hiyyəti, onun sosial-psixoloji mexanizimləri
ilə dərindən taniş olması və sağirdlərlə birgə
fəaliyyəti zamanı ondan lazımi şəkildə istifadə
etməsindən birbaşa asılıdır.
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Annotasiya. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsinə dair
proqramların yaradılma  və təkmilləşmə tarixindən bəhs olunmuş, bu
sahədə aparılan islahatların uşaqların təhsil və tərbiyəsinə, şəxsiyyət
kimi formalaşmasına təsiri qeyd edilmişdir. Bu cəhəti əsas tutaraq
ümumtəhsil məktəblərində yaradılmış məktəbə hazırlıq qruplarının
təşkili qaydası və əhəmiyyəti məsələləri də şərh olunmuşdur. Uşaqların
məktəbə hazırlığı bütün dövrlərdə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin
başlıca vəzifəsi olmuşdur. Ona görə də təhsilin bu mərhələsinin əsas
məqsədi beşyaşlı uşaqların tələb və imkanlarını nəzərə alınmaqla onların
məktəbəhazırlıq mərhələsində inkişafını təmin etməkdir. Günümüzdə
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin şəraitinin yaxşılaşdırılması, bu
işdə uğurlların əldə edilməsi, yeni nailiyyətlərin qazanılması üçün
yüksək elmi əsasa malik, dövrün tələblərinə cavab verə biləcək
proqramların işlənıb hazırlanması dövlətimizin bu sahəyə olan diqqət
və qayğısının göstəricisidir.

About the history of the creation and improve-
ment of preschool education programs
Abstract. The article talks about the history of the creation and impro-
vement of programs for the education of preschool children, and the
effect of the reforms in this field on the education and upbringing of
children and their personality formation is noted. Taking this aspect as a
basis, the issues of organization and importance of school preparation
groups created in secondary schools were explained. Preparation of
children for school has always been the main task of pre-school
educational institutions. Therefore, the main goal of this stage of
education is to ensure the development of five-year-old children in the
pre-school stage, taking into account their needs and capabilities. Today,
improving the conditions of pre-school educational institutions, achieving
success in this work, and developing programs with a high scientific
basis that can meet the requirements of the time are an indication of the
attention and care of our state in this field. 

Об истории создания и совершенствования
программ дошкольного образования

Aннотация. В статье рассказывается об истории создания и совер-
шенствования программ по воспитанию детей дошкольного возраста,
отмечается влияние проводимых в этой области реформ на образо-
вание и воспитание детей, формирование их личности. На основе
этого аспекта были также рассмотрены вопросы порядка организации
и значения подготовительных к школе групп, созданных в обще-
образовательных школах. Подготовка детей к школе во все времена
была главной задачей дошкольных учреждений. Поэтому основной
целью данного этапа образования является обеспечение развития
детей дошкольного возраста с учетом их потребностей и возмож-
ностей. Разработка программ, имеющих высокую научную основу,
отвечающих требованиям времени, для улучшения условий до-
школьных образовательных учреждений, достижения в этом деле
новых достижений, является показателем внимания и заботы нашего
государства в этой области.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix

UOT  
373.24+377.111.3 



102

Məktəbəhazırlığın əsas məqsədi beşyaşlı
uşaqların tələb və imkanlarını nəzərə almaqla,
onların məktəbəhazırlıq mərhələsində inkişafı,
tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil etməkdir.
Uşaqlarda oxumaq həvəsinin, onların məktəbə
müsbət emosional münasibətinin inkişaf etdi-
rilməsi və möhkəmləndirilməsi, məktəbə mü-
vəffəqiyyətlə adaptasiya olunması üçün onlarda
şəxsi-sosial xüsusiyyətlərin formalaşdırılması
məktəbə hazırlıq üçün xüsusi əhəmiyyətə
malik vəzifələrdir. Belə bir əhatəli tədris-me-
todik işin təşkili hər şeydən əvvəl, ayrı-ayrı
məşğələlər üçün müəyyənləşmiş proqramların
işlənib hazırlanması və onun əsasında təcrübi
işdə bilik və bacarıqların formalaşdırılmasıdır.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin bütün
tarixi bu həqiqəti təsdiq edir.

Azərbaycanda məktəbəqədər tərbiyə müəs-
sisəsi ilk dəfə 1907-ci ildə Bakının Bayıl qə-
səbəsində Alisa İvanovna Radçenko adlı bir
qadın tərəfindən təşkil edilmişdir. “Dəcəllər
məktəbi” adlanan bu uşaq bağçası ilə Azər-
baycanda məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin
əsası qoyulmuşdur [1, s.8].

Rusiya imperiyasını sarsıdan 1905-1907-
ci illər inqilabı zamanı xalq maarifi sahəsində
bir sıra demokratik tələblər irəli sürülmüşdür
ki, bunlardan biri də məktəbəqədər tərbiyə və
mədəni-maarif müəssisələrini inkişaf etdirmək
tələbi idi [3. s.37].

Uşaq bağçalarının inkişafına Nəriman Nə-
rimanov xüsusi köməklik göstərmişdir. O, so-
vetlərin ilk illərində bu barədə bir çox qurumlara
müraciət etmiş, bu sahənin Azərbaycanda in-
kişafı üçün bir sıra işlər görülməsinə və elmi-
pedaqoji kadr hazırlığına nail ola bilmişdir.

1920-ci il may ayının 27-də Nəriman Nə-
rimanovun adından Xalq Maarif Komissarlığına
göndəri-lən məktubda qeyd olunurdu: “Təklif
edirəm ki, bir həftə müddətində şəhərin mü-
səlman məhəlləsində uşaq bağçası təşkil
edilsin” [3. s.35]. Bu dövrdəki çətinliklərə
baxmayaraq, məktəbəqədər tərbiyə günü-gün-
dən inkişaf edir, uşaq bağçalarının sayı nəinki
şəhərlərdə, həm də kənd yerlərində də artmağa
başlayır. 

Azərbaycanda 1920-1931-ci illərdə uşaq
bağçalarının fəaliyyətini tənzimləyən proqram
olmamışdır. Bağçalar RSFSR Maarif Komis-

sarlığı tərəfindən 1926-cı ildə göndərilmiş
metodik göstərişlər əsasında fəaliyyət göstərirdi.
Bu illərdə respublika uşaq bağçaları kadr və
təcrübə cəhətdən xeyli inkişaf etsə də, mərkəz
(Moskva) buna çox da imkan vermirdi. Res-
publikamızın Maarif  Komissarlığı, uşaq bağ-
çası üzrə elmi işçilər, təcrübəli tərbiyəçilər
şəraiti nəzərə alıb, milli xüsusiyyətlərimizə
uyğun müstəqil proqram tərtib edə bilmirdilər.
Rusiyada hazırlanan metodik göstərişlərə
müəyyən əlavə edilməklə Azərbaycan dilinə
tərcümə edilirdi.

1924-1928-ci illərdə keçirilmiş məktəbə-
qədər tərbiyə işçilərinin II, IV qurultayları və
III konfransının (1926) [2, s.11] materialları
əsasında qismən də olsa, milli ruha uyğun
metodik tövsiyələr hazırlanıb məktəbəqədər
tərbiyə müəssisələri işçilərinin ixtiyarına verildi.
Bu illərdə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələ-
rində tərcümə kitablarından istifadə olunmaqla
yanaşı, milli ruhda yazan yazıçılarımızın da
əsərlərindən istifadə olunurdu. Azərbaycan
uşaq ədəbiyyatı yaradıcılarının (Firidun bəy
Köçərli, Abbas Səhhət, Sultan Məcid Qənizadə,
Mirzə Ələkbər Sabir, Rəşid bəy Əfəndiyev,
Abdulla Şaiq və b.) əsərləri bədii, ideya və
tərbiyəvi cəhətdən bağça yaşlı uşaqların təlim
və tərbiyəsinin formalaşmasında xüsusi əhə-
miyyətə, üstün mövqeyə malik idi. Bu əsərlər
Azərbaycan dilinin təmizliyini və gözəlliyini
ifadə etməklə, etnik düşüncə və tərbiyə key-
fiyyətlərinin daşıyıcısı kimi də uşaqların mara-
ğına, ruhuna uyğun idi. Belə ədəbi nümunələri
uşaqlar asanlıqla əzbərləyir, ömrüboyu yad-
daşlarında qoruyub saxlaya bilirdilər.

Azərbaycanda 1932-ci ildə ilk dəfə uşaq
bağçaları üçün proqram hazırlanıb [2, s.14]
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələri işçilərinin
ixtiyarına verilmişdi. Bu proqramda beynəl-
milləl tərbiyə, uşaq bağçası və körpələr evinin
məktəblə əlaqəsi, əməyə və əməkçi insanlara
məhəbbət və s. problemlər geniş əhatə edilirdi.
Proqramın başlıca nöqsanı bu idi ki, uşaqlara
verilən təlim-tərbiyə işlərində uşaqların yaş
xüsusiyyətləri nəzərə alınmamış, uşaqların
nitq inkişafı, ana dili öz əksini tapmamışdı.
İctimai mühitlə tanışlığın uşaq əxlaqına, fiziki
cəhətdən inkişafına təsir etməsinin roluna və
fiziki tərbiyənin əhəmiyyətinə də kifayət qədər
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yer verilməmişdi.
1938-ci ildə Azərbaycanda “Uşaq bağçası

tərbiyəçisi üçün rəhbərlik” adlı yeni proqram
çap olundu və 1939-cu ildə uşaq bağçasının
nizamnaməsi təsdiq edildi [2, s.15]. Ötən əsrin
ikinci yarısından məktəbəqədər tərbiyə müəs-
sisələrinin proqram təminatında müəyyən irə-
liləyişlərin yarandığı müşahidə olundu. 1958-
ci, 1984-cü və 1988-ci illərdə respublika uşaq
bağçalarının istifadəsi üçün təkmilləşmiş proq-
ramlar işlənib hazırlanmışdır. 1992-ci ildə
sovet imperiyasının dağılması ilə Azərbaycan
Respublikası öz müstəqilliyini əldə etdikdən
sonra məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin
işini tənzimləmək üçün 1998-ci ildə yeni məz-
munda milli proqram yaradıldı [1, s.74].

Proqram tərtib olunarkən pedaqogikanın
ideya istiqaməti, uşaqların yaş və fərdi xüsu-
siyyətlərinin nəzərə alınması, tərbiyənin həyatla
əlaqəsi, uşaqların hərtərəfli inkişafının təmin
olunması məsələləri xüsusi olaraq diqqətə cat-
dırılırdı. Proqramda ardıcıllığın gözlənilməsi
və vəzifələrin tədricən mürəkkəbləşdirilməsi,
hər bir fəaliyyət növünün tərbiyəedici, inki-
şafetdirici vəzifələrinin həlli, didaktik oyunlar,
coğrafi iqlim, milli-mədəni şərait kimi prinsiplər
əsas götürülmüşdür.

Müstəqillik şəraitində məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrinin tədris-maddi bazası dövlətimiz
tərəfindən həmişə diqqətdə saxlanılan məsə-
lələrdən olmuşdur. 8 yanvar 2010-cu ildə
“Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları” qüvvəyə
minmişdir. Bu Qaydalar “Təhsil haqqında”
Azərbaycan Respublika-sının Qanununa uyğun
hazırlanıb və məktəbə hazırlığın təşkili məsə-
lələrini tənzimləyir. Bu sənədlərdə beşyaşlı
uşaqlar üçün məktəbə hazırlığın vacibliyi baş-
lıca tələblərdən  sayılır. 24 oktyabr 2013-cü il
tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”na əsasən 2020-ci ilədək mərhələli
şəkildə 5 yaşlı uşaqların məktəbəhazırlıq təh-
silinə cəlb edilməsi 90 faizə çatdırılması
nəzərdə tutulmuşdur [4]. 16 iyun 2017-ci ildə
məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu təsdiq edilmişdir [4].
Bu sənəddə xüsusi olaraq qeyd edilir ki, mək-
təbəqədər yaşlı uşağın təhsili vacib məsələlərdən

biridir və daim diqqət altında saxlanılmalıdır.
Məktəbəqədər təhsil uşağın inkişafının sürət-
lənməsinə, süni sürətdə tezləşməsinə deyil,
mənəvi cəhətdən zənginləşdirilməsinə, psi-
xoloji, fizioloji cəhətdən formalaşmasına isti-
qamətləndirilməlidir. 

Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı “Azərbaycan
Respublikasında məktəbəqədər təhsilin  proq-
ramı (kurikulumu) (3-6 yaş)” əsasında həyata
keçirilir. Sənəd təhsil nazirinin 10 iyul 2012-
ci il tarixli 1329 nömrəli əmri ilə təsdiq edilib.
2017-ci ildə Məktəbəqədər Təhsil Kurikulu-
munun təkmilləşdirilmiş variantı Təhsil Na-
zirliyinə təqdim edilmişdir [4]. Burada beşyaşlı
uşaqların məktəbə hazırlığının təşkili üzrə
bütün mümkün vasitələr dəqiq şəkildə ifadə
olunur. Aydın olur ki, beşyaşlıların məktəbə
hazırlığı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
(uşaq bağçalarında),  özəl məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində, ümumtəhsil məktəblərində
təşkil edilmiş beşyaşlılar üçün qruplarda,
ailədə və qısamüddətli təlim qruplarında aparıla
bilər.

Uşаğın məktəbə hаzırlаnmаsı bütün dövr-
lərdə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin
bаşlıcа vəzifəsi оlduğundаn bu cəhət prоq-
rаmlardа öz əksini əhatəli və geniş şəkildə
tаpmalıdır. Müasir şəraitdə “Məktəbəqədər
müəssisələrdə tərbiyə və təlim proqramı” tərtib
edilərkən psixoloji yükün normal olması üçün
uşağın  müvafiq inkişaf imkanları əsas götü-
rülməlidir. Proqramda uşaq həyatının ilk 6
ilində fiziki, əqli, mənəvi, əmək və estetik
tərbiyəsinin həyata keçirilməsi imkanı şərh
edilir. Proqramda qruplar üzrə uşaqların təlim
və tərbiyəsi üzrə fəaliyyət prosesinin (oyun,
məşğələ, əmək) vəzifə və məzmunu aydın
şərh olunur.

1999-2013-cü illəri əhatə edən “Azərbaycan
Respublikasının Təhsil sahəsində İslahat Proq-
ramı”nda məktəbəqədər təhsilin strukturunda
aşağıdakı islahatların aparılması bir vəzifə
kimi qarşıya qoyulmuşdur: 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində yer-
ləşən məktəbəqədər müəssisələrdə uşaqların
kəskin surətdə azalmasını nəzərə  alaraq, mək-
təbəqədər müəssisələrin şəbəkəsini genişlən-
dirmək;  

- Müasir tələblərə cavab verən, uşaqların
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dünyagörüşünü artıran, onların fiziki inkişafına
imkan yaradan, sağlamlığını qoruyan yeni
tipli müəssisələrin açılmasını təmin etmək.

Azərbaycanda məktəbəqədər təhsilin sürətlə
inkişaf etdirilməsi və onun beynəlxalq stan-
dartlara tam uyğunlaşdırılması məqsədilə Azər-
baycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyevin 12 mart 2007-ci il tarixli, 2089
nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respub-
likasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi
Proqramı” (2007-2010-cu illər) [5] təsdiq edil-
miş və hazırda proqramın yerinə yetiril-məsi
istiqamətində əməli tədbirlər həyata keçirilir.
Məktəbəqədər təhsil proqramının (kurikulumun)
xarakterik cəhəti ondan ibarətdir ki, təlim pro-
sesində uşaqların yaddaşının təkcə yeni mə-
lumatlarla zənginləşdirilməsinə deyil, həm də
təfəkkürünün, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyət-
lərinin inkişaf etdirilməsinə, həyat üçün zəruri
olan bacarıqların qazanılmasına imkan yaranır,
uşaqyönümlülüyə, nəticəyönümlülüyə, tələb-
yönümlülüyə istinad olunur.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
20.07.2018-ci il tarixli, F525 nömrəli əmrinə
əsasən Dövlət Ümumtəhsil məktəblərində ya-
radılmış məktəbəhazırlıq qruplarına 5 yaşı
həmin il tamam olan uşaqlar qəbul edilirlər
[5]. Bu əmrə əsasən məktəbəhazırlıq qrupla-
rında uşaqların sıxlığı aşağıdakı kimi müəy-
yənləşdirilir: - qəsəbə və kəndlərdə yerləşən
ümumtəhsil məktəbləri üçün - ən azı 10 uşaq-
dan, şəhərlərdə yerləşən ümumtəhsil məktəbləri
üçün - ən azı 15 uşaqdan ibarət qruplar təşkil
edilməlidir. Dövlət ümumtəhsil məktəblərində
yaradılan məktəbəhazırlıq qrupunda uşaqların
sayı 30 nəfərdən artıq olmamalıdır. Məktəbə-
hazırlıq qruplarında məşğələlər oktyabrın 1-
də başlayır və mayın 31-də başa çatır. Məktə-
bəhazırlıq məşğələləri həftədə 4 (dörd) gün
keçilir. Bir gün ərzində 3 (üç) məşğələ keçi-
rilməsi nəzərdə tutulur. Bir məşğələnin müddəti
30 dəqiqə, məşğələlərarası fasilə 10 dəqiqə
müəyyən edilir. Zehni gərginlik tələb edən
məşğələlərdə, bir qayda olaraq, 3 idman də-

qiqəsi keçirilir. Məktəbəhazırlıq qruplarında
təhsil alan uşaqlara ev tapşırıqları nəzərdə tu-
tulmur. Məktəbə-hazırlıq qruplarında məşğə-
lələrə davamiyyət və tədris olunan mövzu
müvafiq sinif  jurnalında qeyd edilir, uşaqların
təlim nailiyyətləri şifahi formada qiymətlən-
dirilir və bu barədə valideynlərə məlumat
verilir. Məktəbəhazırlıq qruplarında məşğələlər
yalnız ibtidai sinif müəllimi ixtisaslı və müəy-
yən iş təcrübəsinə malik müəllim tərəfindən
aparılır. Məktəbəhazırlıq qruplarında dərs ili
iki yarımilə bölünür (I yarımil: 1 oktyabr-26
yanvar; - II yarımil: 1 fevral-31 may). Dərs ili
ərzində aşağıdakı tətillər müəyyən olunur: - 5
gün payız tətili (16-20 noyabr); - 5 gün qış
tətili (27-31 yanvar); - 5 gün əlavə tətil (1-5
may).

Məktəbə hazırlığın əsas məqsədi beşyaşlı
uşaqların tələb və imkanlarını nəzərə almaqla
onların məktəbəhazırlıq mərhələsində inkişafını
təmin etməkdir. Görülən işlərdən belə nəticəyə
gəlmək olar ki, bеşyаşlılаrın məktəbə hаzır-
lаnmаsı sаhəsində dünyа miqyаsındа, ölkə-
mizdə müəyyən işlər görülmüşdür. Günümüzdə
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin şəraitinin
yaxşılaşdırılması, uğurlu proqramların işlənıb
hazırlanması ölkəmizin bu sahəyə olan maraq
və qayğısını göstərir. Bu sahədə gələcəkdə
daha da uğurlu addımlar atılacağına əminik.
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Annotasiya. Fənlərarası əlaqənin tətbiqinin olmadığı yerdə tədrisi
obrazlı surətdə faydasız görülən işə bənzətmək olar. Ona görə məktəb-
lərimizdə bütün fənlərin tədrisində onların qarşılıqlı əlaqəsini vermək
üçün böyük imkanlar vardır. Tədris olunan fənlər arasında qarşılıqlı
əlaqə yaratmaq üçün ilk növbədə bu əlaqənin imkanları müəyyənləşdirilməli
proqram materialları diqqətlə nəzərdən keçirilməli və bu zaman əlaqə
yaratmağa imkan verən materiallar dəqiqləşdirilməli, sonra onlar ayrı-
ayrı fənlər üzrə qruplaşdırılmalı, nəhayət konkret mövzular üzrə bölüş-
dürülməlidir. Bunlardan düzgün istifadə etmək üçün həmin məsələlər
proqram materialının bölgüsündə öz əksini tapmalıdır. Fənlərarası
əlaqənin tətbiqi təlim və tərbiyənin effektliyini yüksəltməyə imkan
verir, bilik, bacarıq və vərdişlərin hərtərəfli tətbiqini və möhkəmləndi-
rilməsini təmin etməklə məktəblilərdə fəallıq mövqeyinin formalaşdı-
rılmasında mühüm rol oynayır ki,  bütün bunların şərhi məqalədə öz
əksini tapmışdır. 

The role of interdisciplinary communication in
the formation of active attitude in schoolchildren

Abstract. Without the application of interdisciplinarity, teaching can be
figuratively compared to work done in vain. Therefore, in our schools,
there are great opportunities to provide their interaction in the teaching
of all subjects. In order to create interaction between the taught subjects,
first of all, the possibilities of this connection should be determined, the
program materials should be carefully reviewed, and at this time, the ma-
terials that allow to create a connection should be specified, then they
should be grouped into separate subjects, and finally, they should be dis-
tributed according to specific topics. In order to use them correctly, these
issues should be reflected in the distribution of the program material.
The application of interdisciplinary communication allows to increase
the effectiveness of training and upbringing, it plays an important role in
the formation of the position of activity in schoolchildren by ensuring
the comprehensive application and strengthening of knowledge, skills
and habits, the interpretation of all of which is reflected in the article.

Роль междисциплинарных связей в формировании
активной позиции у школьников

Aннотация. В статье говорится о том, что при отсутствии применения
междисциплинарных связей, преподавание можно образно сравнить
с бесполезной работой. Поэтому в наших школах имеются большие
возможности для их взаимодействия в преподавании всех предметов.
Для установления взаимодействия между преподаваемыми дисцип-
линами необходимо сначала тщательно рассмотреть программные
материалы, в которых должны быть определены возможности этой
связи, и уточнить материалы, позволяющие установить связь в это
время, затем их следует сгруппировать по отдельным предметам и,
наконец, распределить по конкретным темам. Чтобы правильно их
использовать, эти вопросы должны быть отражены в распределении
программного материала. Применение междисциплинарных связей
позволяет повысить эффективность обучения и воспитания, играет
важную роль в формировании у школьников позиции активности,
обеспечивая всестороннее применение и закрепление знаний, умений
и привычек, толкование всего этого нашло отражение в статье. 
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Ümumtəhsil məktəblərində təlimin elmi-
nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi vəzifəsinin
yerinə yetirilməsi təlim prosesində fənlərarası
əlaqənin (inteqrasiyanın) həyata keçirilməsini
tələb edir.

Fənlərin tədrisi metodikasında bu məsələ
praktik əhəmiyyəti olan bir problem kimi
özünə yer tutmuş, əvvəllərdə də ayrı-ayrı fən-
lərin proqramlarına daxil edilmiş və orada
xüsusi qeydlərin verilməsi məqsədəuyğun
hesab edilmişdir. Bu qeydlər ümumi epizodik
xarakter daşısa da, müəllimlərin marağına
səbəb olmuş, tədris fəaliyyətlərinin səmərəli
qurulmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu
baxımdan fənlərarası və fəndaxili əlaqələrin
inteqrasiya müstəvisinə gətirilməsi, onun mü-
hüm təhsil prinsiplərindən birinin tərkib hissəsi
kimi nəzərə alınmaqla, tətbiq olunması məq-
sədəmüvafiq hesab edilmişdir. Elə bu səbəbdən
də təhsilin bütün səviyyələri üzrə təlimin məz-
munu, təşkili və idarə olunması parametrlərində
onun ciddi nəzərə alınması barədə nəticələrə
gəlinmişdir.

Məlum olduğu kimi, sovet məktəbinin in-
kişafının müxtəlif mərhələlərində də fənlərarası
əlaqə məktəbin qarşısında duran əməli və
nəzəri məsələlərin həllinə xidmət etmişdir.
Məktəblərimiz təhsilin yeni məzmununa keç-
dikdən sonra fənlərarası əlaqə problemi bütün
varlığı ilə pedaqoji ictimaiyyətin qarşısına
qoyulmuş və bu sahədə müəyyən irəliləyişlər
əldə edilmişdir. 

Lakin bu gün elm və texnikanın sürətli in-
kişafı və məktəb fənlərinin texnoloji anlayışlarla
əlaqəli tədrisi baxımından bu işin daha da
təkmilləşdirilməsi ehtiva olunur. Ona görə də,
təlimin millilik və müasirlik baxımından ide-
ya-nəzəri səviyyəsini yüksəltmək üçün bütün
imkanlar, o cümlədən fənlərarası əlaqənin tək-
milləşdirilməsi imkanları səfərbər edilmişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin təhsil sa-
həsində milli siyasətin müəyyənləşdirilməsi ilə
bağlı öz töhfələrini verərək qeyd etmişdir  ki,
“indi bizdə təhsil sistemində islahatların məqsədi
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dünya təhsili
sisteminin standartlarına uyğunlaşsın” [3]. 

Fənlərarası əlaqənin tətbiqinin, təlim pro-
sesində müxtəlif fənlər arasında olan obyektiv
əlaqələrin, həmçinin elmlər arasında mövcud

olan əlaqənin inikası olduğunu nəzərə alaraq
demək olar ki, fənlərarası əlaqə təlimin elmi-
nəzəri səviyyəsini yüksəltmək, şagirdlərin ya-
radıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək,
biliyin mənimsənilməsini optimallaşdırmaq
və nəticədə məktəblilərdə fəallıq mövqeyinin
formalaşdırılmasında mühüm vasitə rolunu
oynayır. 

Fənlərarası əlaqə problemi ümumtəhsil
məktəblərinin elə ümumi məqsədləri ilə əla-
qədardır ki, onlar tədris etdiyi fəndən asılı ol-
mayaraq, hər bir müəllimin işində mühüm
cəhətdir və hər şeydən əvvəl bu şagirdlərin
dünyagörüşünün və fəallığının formalaşdırıl-
ması, həmçinin politexnik təlim vəzifələrinin
həyata keçirilməsi yoludur. 

Fənlərarası əlaqənin əhəmiyyətini, hər şey-
dən əvvəl tədrisin elmi səviyyəsini yüksəlt-
məkdə, şagirdlərdə elmi dünyagörüşü forma-
laşdırmaqda, bilik, bacarıq və vərdişlərin geniş
surətdə tətbiq edilməsi üçün şərait yaratmaqda
və nəhayət fəallıq mövqeyinin formalaşdırıl-
masında görmək olar.

Fənlərarası əlaqə təlimin elmiliyi və mü-
vafiqliyinə, şagirdlərin idrak fəaliyyətinin güc-
ləndirilməsinə, məktəblilərin bilik, bacarıq və
vərdişlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına
xidmət edir, şagirdlərin elmi-metodik görüşlərini
və özlərinə inamlarını təkmilləşdirir və inkişaf
etdirir. Fənlərarası əlaqənin tətbiqi həm də
təlim və tərbiyənin effektliyini yüksəltməyə
imkan verir, bilik, bacarıq və vərdişlərin hər-
tərəfli tətbiqini və möhkəmləndirilməsini təmin
etməklə onlarda fəallıq mövqeyinin forma-
laşdırılmasında mühüm rol oynayır. 

Müasir dövrdə fənlərarası əlaqə (inteqrasiya)
qlobal dünyanın təhsil aləmində aparıcı yer
tutur. Ona görə də informasiyaların genişləndiyi
bir zamanda cəmiyyətin sürətlə və dəyişkən
dinamikasını izləmək, ona uyğun olaraq inkişaf
etmək, ümumiləşdirmələr aparmaq ən səmərəli
strategiyalardan biri kimi qəbul edilmişdir.

İnteqrasiya məktəbdaxili və məktəbdənkənar
təlimlərin tətbiqi arasındakı fərqlərin aradan
qaldırılmasında da mühüm rol oynayır.  İn-
teqrasiya - müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində
şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və
bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları in-
kişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək
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məqsədi ilə təlimin bütün məzmun kompo-
nentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və
onları sistemləşdirməkdir. Müasir dövrdə bu
məsələyə düzgün yanaşan təhsil işçiləri kuri-
kulumların inteqrasiyasını XXI əsrdə təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində daha
düzgün yol hesab edir və bu istiqamətdə fəa-
liyyət göstərirlər. 

Müasir dünya təcrübəsində inteqrasiyanın
adətən, üç səviyyəsi fərqləndirilir ki, bunlar
fənlərarası, fəndaxili və fənlərüstü (transfənn)
inteqrasiyadan ibarət olub, təlim prosesində
mühüm rol oynayır.                 

Tədris prosesində fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və baca-
rıqların şagirdlər tərəfindən daha asan mə-
nimsənilməsi, dərslərin daha maraqlı və məz-
munlu təşkili, uşaqlarda tədqiqatçılıq, elmlilik
və fəallıq meyillərinin inkişafı üçün çox vacib
şərtdir. Buna əsaslanıb demək olar ki, şagirdlərin
dünyagörüşünün formalaşmasında, biliklərin
zənginləşməsində, fəallığın təmin olunmasında
və məzmunun hərtərəfli mənimsənilməsində
inteqrasiyanın rolu danılmazdır.

Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnə aid
olduğu ortaq bilik və bacarıqların sintezi ol-
maqla yanaşı, bir fənnə aid anlayışların və
metodların digər bir fənnin tədrisində istifa-
dəsini nəzərdə tutur. Belə inteqrasiya müxtəlif
fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına
kömək edir. Bundan başqa, bu proses eyni bir
bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da
təkmilləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə
təlim prosesinin keyfiyyətinin artırılmasına
şərait yaradır. Fənlərarası və fəndaxili müna-
sibətlərin, sadəcə, əlaqə deyil, inteqrasiya xa-
rakteri daşıması bu münasibətlərin daha sıx
və möhkəm olmasına, onun bütöv bir prosesə
çevrilməsinə kömək edir. Müəllimlər pedaqoji
prosesdə ondan daha səmərəli qaydada istifadə
etmək imkanı qazanırlar. Bundan başqa, fən-
lərarası və fəndaxili inteqrasiya şagirdləri
təlim prosesində fəallaşdırır, interaktiv öy-
rənməyə yönəldir, onların təbiət, cəmiyyət və
insanlar haqqında qarşılıqlı əlaqələr şəraitində
qurulmuş biliklərə yiyələnməsini stimullaş-
dırır.

Fənlərarası əlaqə zamanı şagirdlərin fəal-
lığınının təmin edilməsi mühüm bir zərurətdən

irəli gəlir. Belə prosesdə məktəblilərin fəallığı,
əsasən, iki şəkildə özünü büruzə verir: bunlardan
biri fikri fəallıq, digəri isə hərəki fəallıqdır. 

Fikri fəallıq prosesində müxtəlif müqayi-
sələrdən, tutuşdurmalardan, ümumiləşdirmə-
lərdən geniş istifadə edilir.  Təlim prosesində
şagirdlərin fikri fəallığını artırmağa meydan
vermək üçün ziddiyyətli vəziyyət yaratmaq
üsulları çox əhəmiyyətlidir. Bu halda şagirdlər
ziddiyyətdən çıxış yolu axtarmağa daha fəal
surətdə qoşulur, bunu həll etmək üçün dərindən
düşünməli olurlar. Onlar faktları ölçür-biçir,
qarşılaşdırır, hansı faktın nə ilə əlaqədar ol-
duğunu müəyyən etməyə, hər bir həyati faktı
müəyyən nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirməyə
cəhd göstərir və nəhayət, hər hansı bir fikrə
gəlirlər. Burada mühüm cəhət ondan ibarətdir
ki, dərs zamanı ziddiyyətli vəziyyət yaradıldıqda
şagirdlərdə müxtəlif rəylər əmələ gəlir və hər
kəs çalışır ki, öz fikrinin düzgünlüyünü əsas-
landırsın və onu sübut etsin. Belə vəziyyətdə
rəylər toqquşur, hər kəs öz fikrini əsaslandırmaq
üçün müxtəlif dəlillər gətirməyə can atır və
buna nail olduqda öz fikri fəaliyyətindən çox
razı qalır. Sözün əsl mənasında inkişafetdirici,
düşündürücü və fəallaşdırıcı təlim də elə
bundan ibarətdir.

Hərəki fəallıq zamanı isə şagird hər hansı
bir əşyanın hazırlanmasını yerinə yetirərkən
material, məmulat və alətlə əməli surətdə tə-
masda olmağa meyil edir; məsələn, əgər mü-
şahidə obyekti hər hansı bir qurğu və ya me-
xanizmdirsə, onu hərəkətə gətirməyə, işləmə
prinsipini öyrənməyə, onun hissələrini, bu
hissələr arasındakı əlaqəni və s. müəyyən et-
məyə çalışır ki, bu da məktəblinin iş prosesində
hərəki fəallığına səbəb olur.

Fənlərarası əlaqə prosesində şagirdlərdə
fəallıq mövqeyinin formalaşdırılması üçün
müəllim tərəfindən verilən sualların da böyük
əhəmiyyəti vardır. Bəzi müəllimlər şagirdlərin
yaradıcı düşüncəsinə inanmır, onlara həddindən
artıq bəsit və heç bir fikri axtarış aparmadan
cavab verməsi mümkün olan suallar verirlər.
Təcrübəli müəllimlər isə şagirdlərdən tələb
edirlər ki, verdikləri hər bir cavabı əsaslan-
dırsınlar, axtarışlar aparmaqla sübutlar gətir-
sinlər, müvafiq nəticələr çıxarsınlar ki, bütün
bunlar da məktəblilərdə fəallığın formalaş-
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masında mühüm rol oynayır.
Müəllim suallar vasitəsilə şagirdlərı fəallığa

təhrik etməklə həm onların təlim materialını
necə mənimsədiklərini yoxlayır, həm də onların
biliklərini möhkəmlədir. Suala cavab axtarmaq
prosesində hər bir şagirdin fikri fəallığı və
müstəqilliyi təzahür edir, sual vasitəsilə şagirdin
öyrəndiyi nəzəri materialı şüurlu surətdə mə-
nimsətmək, orada olan nəzəri məlumatları və
bunlar arasındakı əlaqələri başa salmaq, uşağı
yeni nəticələrə sövq etmək mümkündür.
 Deməli, fənlərarası əlaqə prosesində, müxtəlif
düşündürücü suallar verməklə də şagirdlər-
də təfəkkürü fəaliyyətə gətirmək, inkişaf et-
dirmək və bununla da onlarda fəallığı artırmaq
mümkündür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ümumtəhsil siste-
mində təlim nəticələrinin standartlar əsasında
müəyyənləşdirilməsi tədris edilən fənlər üzrə
ümumi təlim nəticələrinin reallaşdırılmasına
imkan yaradır. Təlim prosesində motivasiyanın
yaradılması, dərs prosesində fəallığın artırılması,
məzmunun hərtərəfli aşılanması, məktəblilərdə
müasir dünyagörüşün və fəallıq mövqeyinin
formalaşdırılmasında texnologiya fənninin
rolu danılmazdır. 

Belə ki, təlim prosesində müxtəlif inteqrasiya
metodlarından (fəndaxili, fənlərarası və fən-
lərüstü) istifadə etmədən hər hansı bir fənnin,
xüsusən də texnoloji bacarıqlar formalaşdırmaq
məqsədi daşıyan texnologiya fənninin tədrisində
müvəffəqiyyət əldə etmək çətindir. Yəni şa-
girdlərdə fəallıq mövqeyinin inkişaf etdirilməsi
və həyata keçirilməsi texnologiya fənninin
başqa ümumtəhsil fənləri ilə qarşılıqlı şəkildə
əlaqələndirilməsindən xeyli asılıdır. 

Məlum olduğu kimi, ibtidai siniflərdə tədris
olunan müxtəlif fənlərin: ana dili, riyaziyyat,
təsviri incəsənət, həyat bilgisi və s. hər biri
elmin bu və ya başqa sahəsinə aid şagirdlərə
elementar bilik, bacarıq və vərdişlər aşılayır
ki, bunların bir qismindən texnologiya üzrə
məşğələlər zamanı istifadə etmək olar. 

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan
texnologiya fənni ilə başqa fənlər arasında
qarşı-lıqlı əlaqənin yaradılması, hər şeydən
əvvəl texnologiya fənninin səmərəli təşkilindən
asılıdır. Bu məqsədlə texnologiya dərslərində
ana dilindən oxunmuş nağıl və təmsillərə aid

illüstrasiyalar və müəyyən obyektlərin maketini,
həyat bilgisindən oxunmuş materiallar üzrə
müəyyən məmulatların modelini hazırlamaq
mümkündür. İşin belə təşkili bir tərəfdən adları
çəkilən fənlərin yaxşı mənimsənilməsini, digər
tərəfdən texnologiya dərslərinin maraqlı keç-
məsini, bütün bunlar isə məktəblilərdə fəallıq
mövqeyinin formalaşmasını təmin etmiş olur.

Texnologiya üzrə məşğələlərdə riyaziyyat
və təsviri incəsənətə aid müxtəlif əyani vəsaitlər
hazırlatmaq mümkündür ki, bu da texnologiya
ilə həmin fənlər arasında əlaqə yaratmaqla
məktəblilərdə fəallığın inkişafı üçün geniş
imkanlar yaradır. Belə ki, texnologiya üzrə
proqramı nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki,
hazırlanması təklif olunan didaktik materialların
demək olar ki, hamısı bu və ya başqa fənlərlə
bağlıdır. Müəllim həmin məmulatların hər bi-
rinin hazırlanmasını müvafiq mövzunun tədrisi
ilə bağlamalı, fənlərin tədrisi prosesində qa-
zanılmış bilikləri iş prosesində tətbiq etməklə
şagirdlərdə fəallığın təmin olunmasına nail
olmalıdır. 

Şagirdlər riyaziyyat dərslərində santimetr,
dessimetr və metrlə tanış olur, bunlara aid
müəyyən məsələ və misallar həll etməklə ya-
naşı, praktik işlər də yerinə yetirirlər. Deyi-
lənlərdən aydın olur ki, uzunluq ölçüləri haq-
qında nəzəri məlumatlar əsasən riyaziyyat
dərslərində, bu sahədə praktik işlər isə texno-
logiya üzrə məşğələlərdə yerinə yetirilir. Şa-
girdlər texnologiya üzrə məşğələlərdə kifayət
qədər praktik vərdişə yiyələndikdə, bu sahədə
nəzəri məlumalar daha asan mənimsənilir.
Praktik vərdişə əsaslanan nəzəri məlumat ye-
nidən praktikaya tətbiq edildikdə idrak fəaliyyəti
güclənir, şagirdlər fəallaşır və daha aktiv fəa-
liyyət göstərirlər.

Qeyd etmək lazımdır ki, fənlərarası əlaqəni
necə gəldi təşkil etmək olmaz, bu işdə müəyyən
sistem və ardıcıllığa riayət olunmalıdır. Fənlər
arasında mövcud olan əlaqələrin formal, mən-
tiqə zidd şəkildə aparılması, şübhəsiz ki, təlim
işini yanlış istiqamətə yönəltmiş olacaqdır.

Fənlərarası əlaqə həqiqi halda orada və o
fənn üzrə tətbiq oluna bilər ki, orada müəllim
təkcə özünün tədris etdiyi fənnin nəzəri və
praktik cəhətlərinə deyil, eyni zamanda onun
əlaqədar olduğu fənlərə də, heç olmazsa,
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məktəb kursu çərçivəsi dairəsində bələd olsun.
Fərəhləndirici haldır ki, indi məktəblərimizdə
on minlərlə belə müəllimlər çalışmaqdadır.

Beləliklə, demək olar ki, tədris prosesində
fənlərarası əlaqədən ardıcıl şəkildə istifadə
edilməsi tədrisin səviyyəsini yüksəldir, şa-
girdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirir, dünya-
görüşünü genişləndirir və fəallığını artırır.
Buna görə də, məktəblərdə təhsilə ayrı-ayrı
fənlərin öyrədilməsi kimi deyil, XXI əsrin
tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf etdiril-
məsi prosesi kimi baxılmalı, şagirdlər daim
öyrənməyə və fəal olmağa hazırlanmalıdırlar.
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Annotasiya. XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş xeyriyyə
cəmiyyətlərinin  yaranması və fəaliyyəti tarixinin araşdırılması bu günümüz
üçün çox aktualdır. Məqalədə göstərilir ki, XIX əsrin sonları - XX əsrin
əvvəllərində Şimali Azərbaycanın ictimai-iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklər
burada yeni sosial təbəqənin – sahibkarlar təbəqəsinin formalaşması ilə nəticə-
lənmişdir. Yeni yaranan sahibkarlar təbəqəsi topladığı kapitalın bir hissəsini
xeyriyyə işlərinə, əhalinin maariflənmənsinə, məktəb, teatr, xəstəxana tikintisinə
yönəltmişlər. Belə xeyriyyə cəmiyyətləri sırasında arasında 1906-cı il martın 4-
də nizamnaməsi təsdiq edilmiş “Nəşri-maarif” adlanan xeyriyyə cəmiyyəti
xüsusilə qeyd edilməlidir. Başlıca məqsədi Bakı şəhərində və quberniyasında
yaşayan müsəlmanlar arasında elm və maarifi, xüsusilə ibtidai təhsili Azərbaycan
və rus dillərində yaymaq, hər növ maarifçilik fəaliyyətini dəstəkləmək olan cə-
miyyətin yaranması və fəaliyyəti, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin cəmiyyətin
həyatında rolu və digər məsələlər məqalədə çərh olunur. Məqalədə belə bir
fikir əsaslandırılır ki, belə xeyriyyə cəmiyyətlərinin, o cümlədən “Nəşri-maarif”
xeyriyyə cəmiyyətinin tarixi təcrübəsindən bəhrələnmək  müasir dövrdə də hər
bir xeyriyyə cəmiyyəti üçün faydalı, əhəmiyyətli və örnək rolunu oynaya bilər.

Educational activities of "Nashri-maarif" society
Abstract. Researching the history of the creation and activity of charitable
societies that existed at the end of the 19th - beginning of the 20th century is
very relevant today. The article shows that the changes that took place in the
social and economic life of Northern Azerbaijan at the end of the 19th century
and the beginning of the 20th century resulted in the formation of a new social
class - the class of entrepreneurs. The emerging class of entrepreneurs directed
part of the capital they collected to charity work, public education, school,
theater, and hospital construction. Among such charitable societies, the charitable
society called "Nashri-maarif", whose charter was approved on March 4, 1906,
should be mentioned in particular. The creation and activity of the society,
whose main purpose is to spread science and education, especially primary
education in Azerbaijani and Russian languages, to support all kinds of
educational activities, the role of Haji Zeynalabdin Taghiyev in the life of the
society and other issues are described in the article. The article substantiates
the idea that benefiting from the historical experience of such charitable
societies, including "Nashri-maarif" charitable society, can play a useful,
important and exemplary role for every charitable society in the modern era.

Просветительская деятельность общества 
«Нашри-маариф»

Aннотация. Изучение истории возникновения и деятельности благотво-
рительных обществ, существовавших в конце XIX – начале XX веков,
очень актуально и в наши дни. В статье указывается, что изменения, про-
изошедшие в общественно-экономической жизни Северного Азербайджана
в конце XIX – начале XX веков, привели к формированию здесь нового
социального слоя – слоя предпринимателей. Часть собранного капитала
новоявленный слой предпринимателей направлял на благотворительность,
просвещение населения, строительство школ, театров, больниц. Среди
таких благотворительных обществ следует особо отметить благотворительное
общество «Нашри-Маариф», устав которого был утвержден 4 марта 1906
года. В статье освещаются создание и деятельность общества, главной
целью которого является распространение науки и просвещения среди
мусульман, проживающих в городе Баку и губернии, в частности начального
образования на азербайджанском и русском языках, поддержка всех видов
просветительской деятельности, роль Гаджи Зейналабдина Тагиева в
жизни общества и другие вопросы. В статье обосновывается мысль о том,
что использование исторического опыта таких благотворительных обществ,
в том числе благотворительного общества “Нашри-Маариф”, может быть
полезным, значимым и служить примером для подражания для каждого
благотворительного общества и в наше время.
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Məmnuniyyət hissilə xatırlatmaq istərdik
ki, XX əsrin əvvəllərində Bakıda 30-dan artıq
xeyriyyə cəmiyyəti fəaliyyət göstərirdi. Əhə-
miyyətinin dərəcəsinə görə bunların arasında
1906-cı il martın 4-də nizamnaməsi təsdiq
edilmiş, noyabrın 10-da isə Bakı dumasının
zalında təntənəli açılışı olmuş tam şəkildə
“Nəşri-savad və maarif”, qısaca olaraq “Nəş-
ri-maarif” adlanan xeyriyyə cəmiyyətini xü-
susilə qeyd etmək istərdik. Başlıca məqsədi
Bakı şəhərində və quberniyasında yaşayan
müsəlmanlar arasında elm və maarifi, xüsusilə
ibtidai təhsili Azərbaycan və rus dillərində
yaymaq, hər növ maarifçilik fəaliyyətini dəs-
təkləmək olan cəmiyyətə Bakı quberniyasının
baş qazisi və Bakı Müsəlman Şiə Ruhani İda-
rəsinin sədri Axund Mir Məhəmməd Kərim
Mircəfərzadənin sədr, vətənpərvər ziyalı Əhməd
bəy Ağayevin isə katib seçilməsi cəmiyyətin
uğurlu fəaliyyətinin təminatçısı oldu. Cəmiyyəti
“cəmiyyəti-ehyayi-millət” adlandıran Əhməd
bəy çıxışında milli oyanışın həyati əhəmiyyət
kəsb etdiyini vurğuladı. Qazı ağanın və xəstə
olduğu halda açılışa gəlmiş millət atası H.Z.Ta-
ğıyevin çıxışları oradakıların qəlblərini köv-
rəltdi. Çıxışını ”Ey müsəlmanlar! Siz də bir
xabi-qəflətdən oyanın, ətrafa nəzər ediniz!
Axır biz nə vəqtəcən cahil olacağız? Özümü
bu gün xoşbəxt hesab edib bu “Nəşri-maarif”cə-
miyyətinə üç min manat bəzl ediyorum” sözləri
ilə tamamlayan elm və maarif hamisi cəmiyyətə
uğurlar arzuladı [14, s.262]. 

Ziyalı, üləma və milli burjuaziyanın tarixi
əməkdaşlığının bəhrəsi olan cəmiyyətin ilk
sədrinin üləmadan olması , sonralar isə H.Z.Ta-
ğıyevin rəhbərliyi altında fəaliyyətini davam
etdirməsi məntiqli və ağlabatan bir addım idi.
Belə ki, bəzi mövhumatçı din xadimlərinin
müqavimətini qırmaq, ilkin mərhələdə imkanlı
insanları Allah yolunda əvəzsiz, təmənnasız
yardım göstərməyə vadar etmək üçün  bu təc-
rübə son dərəcə faydalı oldu. Xüsusilə, qız
məktəblərinə qarşı üzdəniraq din təəssübkeş-
lərinin təxribat və hücumlarının qarşısına sədd
çəkmək üçün də, bu addım olduqca zəruri idi.
Fəaliyyətə başladığı ilk ildə cəmiyyət İçərişə-
hərdəki Hacı Banu məscidinin, şəhərin aşağı
hissəsindəki Hacı İmaməli məscidinin və şə-
hərin dağlıq hissəsində yerləşən Hacı İbrahim

(Təzə pir)  məscidinin yanında olmaq üzrə
Bakıda hər biri bir sinifdən ibarərt 3 məktəb
açdı [21, s.76]. Cəmiyyət nizamnaməsinə
uyğun olaraq fəaliyyətinin ilk illərindən eti-
barən, Bakının kəndlərində maarifçiliyə xüsusi
diqqət yetirmiş və Balaxanıda 116 şagirdi
olan 4 sinifli, Əmircanda 82 şagirdi olan 3
sinifli və Buzovnada 24 şagirdi olan 3 sinifli
məktəblər açmışdır [21, s.77]. Cəmiyyətin aç-
dığı bütün məktəblərdə şagirdlərin pulsuz təh-
sillə əhatə olunduğuna dair müxtəlif mənbələrdə
zəngin məlumat vardır [11, s.214]. Yeni mək-
təblər açmaqla bərabər, cəmiyyət mövcud
məktəblərə də maddi yardım göstərirdi. Cə-
miyyətin 1908-1911-ci illərə aid hesabatlarından
məlum olur ki, sadəcə 1909-cu ildə bu qəbil
yardımın ümumi həcmi 2221 manat təşkil et-
mişdir [21, s.76-77]. Cəmiyyətin fəaliyyətinə
dair arxiv materiallarından bəlli olur ki, 1912-
13-cü tədris ilində cəmiyyətin himayəsi altın-
dakı məktəblərin sayı Balaxanıdakı qız məktəbi
də daxil olmaqla 13, orada təhsil alan şagirdlərin
sayı isə 940 nəfər, 1913-14-cü ildə müvafiq
olaraq 16 məktəb və 1200 şagird olduğu halda,
1917-ci ildə məktəblərin ümumi sayı 26-ya
(23-ü oğlan və 3-ü qız məktəbi olmaqla),
məktəblərə ayrılan maddi vəsaitin illik miqdarı
isə 32091 manata çatmışdı [20, s.12]. Əsasən,
bir və ikisinifli məktəblər açan cəmiyyət orada
oxuyan kasıb uşaqları pulsuz təhsillə yanaşı,
kitab da daxil olmaqla zəruri tədris ləvazimatı
və paltar ilə təmin edirdi. Bundan başqa, cə-
miyyət ali məktəblərdə təhsil alan maddi
imkanı zəif tələbələrə də təqaüd verirdi. Cə-
miyyətin əhatə etdiyi coğrafi əraziyə Bakı şə-
hərindən başqa, ətraf kəndlərdən Bilgəh, Ba-
laxanı, Bülbülə, Qala, Hövsan, Zabrat, Keşlə,
Ramana, Suraxanı, Şağan, Şıxov və Pirşağının
daxil olduğunu görmək mümkündür. Uşaqlara
təhsil verməklə yanaşı, cəmiyyət təhsil üçün
vacib amillərdən hesab olunan pedaqoji kadr
hazırlığına da xüsusi əhəmiyyət verirdi. Bu
sahədə 1907-ci ildə cəmiyyət tərəfindən açılmış
və cəmi üç il fəaliyyət göstərmiş, bir növ se-
minariya sayılan, ”Darül-muallimin” və 1908-
1909-cu illərdə təşkil edilmiş “İslam” Azər-
baycan müəllimlər kursunun əvəzolunmaz
xidmətləri olmuşdur. Cəmi iki buraxılışı olmuş
kursu 28 nəfər bitirmiş və məzunlara şəha-
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dətnamələri cəmiyyətin sədri H.Z.Tağıyev,
onun müavinləri Mehdibəy Hacınski və İsa
bəy Aşurbəyov imzalayıb təqdim etmişlər [21,
s.78]. Cəmiyyətin yetişdirdiyi müəllimlər
“Nəşri-maarif” məktəbindən başqa, digər xey-
riyyə cəmiyyətləri tərəfindən açılmış “Nicat”
və “Səadət” məktəblərində də təlim-tərbiyə
ilə məşğıl olmuş və pedaqoji kadrlara olan
ehtiyacı qismən də olsa ödəmişlər. Cəmiyyətin
maarifçilik fəaliyyətləri sırasında azərbaycanlı
gənclərin xarici ölkələrdə təhsil alması da
müəyyən yer tuturdu. Bu və ya digər şəkildə
təhsilini davam etdirən tələbələr tərəfindən
müvafiq müraciət daxil olduqda onlara birdə-
fəlik maddi yardım göstərilməsınə dair mən-
bələrdə çoxlu faktlara təsadüf edilir. Nəhayət,
cəmiyyətin fəaliyyətinin bəhrələrindən biri və
bizcə ən mühümü pedaqoqların diqqətini ana
dilində dərsliklərin yazılması məsələsinə yö-
nəltməsi olmuşdur. Əsasən, daimi üzvlük haq-
ları və birdəfəlik könüllü ianələr hesabına
fəaliyyət göstərən cəmiyyət zaman-zaman
maddi çətinliklərlə də üzləşirdi. Bu hallarda
maliyyə işlərini qaydaya salmaq üçün pullu
müsamirələr, teatr tamaşaları, gecələr və s.
təşkil olunur, əldə olunan gəlir cəmiyyətin
büdcəsinə daxil edilirdi. Müsəlmanların dini
bayramlarında toplanan ianələr də cəmiyyətin
mühüm gəlir mənbəyini təşkil edirdi. H.Z.Ta-
ğıyevin bilavasitə rəhbərliyi altında həyata
keçirilən konsert və tamaşalar üçün öncədən
Bakı şəhər idarəsindən müvafiq icazə alınırdı.
“Nəşri-maarif” cəmiyyətinin keçirdiyi tədbir-
lərdə Bakıda yaşayan xarici konsulluqların
nümayəndələri, quberniya rəhbərləri, başqa
millətlərin nümayəndələrinin iştirakı və onların
da maddi yardım göstərmələrinə nail olması
təqdirəlayiq hadisədir. Bu mənada 1912-ci
ildə keçirilən xeyriyyə tədbirində Bakıdakı
Türkiyə konsulu Əli Kamal bəyin, Bakı qu-
bernatoru Alışevskinin, vitse-qubernator R.Blio-
xun, Bakı şəhər rəisi P.Martınovun, növbəti
ildə isə yenə Əli Kamal bəy, Alışevski və İran
konsulu Davud xanın iştirakını xatırlatmaq
yerinə düşərdi [21, s.81]. Cəmiyyətin alternativ
mənbə əldə etmək məqsədilə keçirdiyi tədbirlər
arasında “müsəlman gecələri” adı altında təşkil
olunan tədbir xüsusilə maraq doğurur. 1908-
1917-ci illər arasında müəyyən fasilələrlə ke-

çirilmiş 8 gecədə təxminən 60 min manat
toplanmış və müvafiq qaydada maarifçiliyə
sərf olunmuşdur [9, s.80]. Cəmiyyət büdcəsinin
daimi mədaxillərindən birini də mütəmadi
olaraq hər il novruz bayramı münasibətilə
üzvləri və camaat arasında keçirilən tədbirlərdən
əldə olunan gəlir təşkil edirdi. Bütün bunlarla
yanaşı, müəyyən dövrlərdə cəmiyyətin maddi
çətinliklərlə üzləşdiyinin də şahidi olmaq
mümkündür. Maddi imkanların tamamilə tü-
kəndiyi bu cür çıxılmaz vəziyyətdə cəmiyyət
Əmircan və Buzovna kəndlərində olduğu kimi,
müvəqqəti də olsa son çarə olaraq məktəbləri
bağlamaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdır.
Cəmiyyətin tarixində təqdirəlayiq hadisələrdən
biri kimi 1909-cu ildə Qars, Oltu və İğdırda
açdığı şöbələr vasitəsilə rus əsarəti altında
yaşayan qardaş türk xalgına göstərdiyi insani
yardım və müharibə əsnasında Qafqaz cəbhə-
sindən Azərbaycana gətirilmiş yetim türk öv-
ladlarının təlim-tərbiyəsilə yaxından məşğul
olması qeyd edilməlidir. Türk tədqiqatçılarının
da yazdıqları kimi, cəmiyyət Qars və ətraf
bölgələrdə yaşayan rus və erməni əhalisindən
fərqli olaraq yazma-oxuma nisbətinin cəmi
1% olduğu türk vətəndaşlarının təhsilə cəlb
olunması, bu məqsədlə yeni məktəblərın açıl-
ması, əski mədrəsələrin fəaliyyətinin bərpası
istiqamətində də ciddi işlər görmüşdür [4,
s.189]. Cəmiyyətin fəaliyyətini başa vurması
tarixinə dair müxtəlif mənbələrdə bir-birindən
fərgli rəqəmlər verilmişdir. Belə ki, Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyasındakı “Nəşri-maarif”
adlı maddədə cəmiyyətin fəaliyyətinin 1917-
ci ildə dayandırıldığı ifadə olunmuşdur [2,
7/235]. Bir sira mənbələrdə isə cəmiyyətin
1920-ci ilə qədər və ən başlıcası “Bakı Mü-
səlman Xeyriyyə Cəmiyyəti” başda olmaqla
digər xeyriyyə cəmiyyətlərilə yaxın əməkdaşlıq
şəraitində çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərmiş cə-
miyyət milli maarifçilik tarixində müstəsna
rol oynaması qeyd olunmuşdur.
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Annotasiya. Məqalədə ailədə zorakılıq problemi tədqiq olunmuşdur.
Bu zaman müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycanda müasir qlobal-
laşma və keçmiş milli mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsi şəraitində
müasir milli mentalitetin ziddiyyətli cəhətləri üzə çıxır. Azərbaycan
ailələrində keçmiş milli-mənəvi dəyərlərə, ənənəvi Şərq dəyərlərinə
və Qərb mənəvi dəyərlərinə münasibətdə təbəqələşmə yaranır.
Bəzi ailələr isə Şərq və Qərb dəyərləri arasında tərəddüd edir.
Qərbə meyli təmin edən amil kimi Azərbaycan dövlətinin dünyəviliyi,
onun Konstitusiyasının demokratiyaya əsaslanması və ölkənin ki-
şilərlə bərabər qadınların da hüquq və azadlıqlarını qoruyan bey-
nəlxalq konvensiyalara qoşulması göstərilir. Məqalədə mövcüd
elmi ədəbiyyatın materiallarına əsaslanaraq qadınlara qarşı
zorakılığın fiziki zorakılıq, iqtisadi zorakılıq, seksual zorakılıq,
psixoloji zorakılıq və cinsi zorakılıq formaları nəzərdən keçirilir.

The problem of domestic violence

Abstract. The article examines the problem of domestic violence.
At the same time, it was determined that in the context of modern
globalization and the revival of past national moral values in
Azerbaijan, contradictory aspects of the modern national mentality
are revealed. Azerbaijani families are stratified in relation to past
national and moral values, traditional Eastern values and Western
moral values. Some families are hesitant about Eastern and
Western values. The secularism of the Azerbaijani state, the fact
that its Constitution is based on democracy and the country's ac-
cession to international conventions that protect the rights and
freedoms of men and women are cited as a factor in the tendency
to the West.

К проблеме насилия в семье

Aннотация. В статье исследована проблема насилия в семье.
При этом было установлено, что в условиях современной
глобализации и возрождения былых национальных духовных
ценностей в Азербайджане выявляются противоречивые сто-
роны современного национального менталитета. В азербай-
джанских семьях возникает расслоение по отношению к про-
шлым национально-духовным ценностям, традиционным вос-
точным ценностям и западным духовным ценностям. Некоторые
семьи, однако, колеблются между восточными и западными
ценностями. В качестве фактора, обеспечивающего тенденцию
к западу, указываются секуляризм Азербайджанского госу-
дарства, демократизация его Конституции и присоединение
страны к международным конвенциям, защищающим права
и свободы как мужчин, так и женщин. В статье на основе ма-
териалов существующей научной литературы рассматриваются
формы физического насилия, экономического насилия, сексу-
ального насилия, психологического насилия и сексуального
насилия в отношении женщин. 
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Bəşəriyyət tarixində zorakılıq müxtəlif şə-
killərdə təzahür etmişdir. Zorakılıq qlobal və
cəmiyyət miqyasında, habelə fərdi formada,
ailədə də baş verə bilər.

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində dün-
yada baş verən təlatümlü hadisələr insanların
psixi vəziyyətinə, əsəblərinə, iradələrinə mənfi
təsir göstərərək onlarda dözümsüzlüyün, nev-
rozun yaranmasına səbəb olur ki, bu da nəticədə
sakitlikdən əsəbi şəraitə, mülayimlikdən aq-
ressiv davranışlara gətirib çıxarır.

Ümumiyyətlə, elmi ədəbiyyatda qadınlara
qarşı zorakılıq aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
fiziki zorakılıq, iqtisadi zorakılıq, seksual zo-
rakılıq, psixoloji zorakılıq və cinsi zorakılıq.

BMT-nin 1993-cü ildə qəbul etdiyi “Qa-
dınlara qarşı hər cür zorakılığın aradan qaldı-
rılması”na dair Bəyannamədə (CEDAW), “qa-
dınlara qarşı zorakılıq” anlayışını cinsi əlamət
əsasında törədilib, qadınlara fiziki, psixoloji,
cinsi zərər yetirən və əzab verən istənilən zo-
rakılıq aktı, eləcə də belə hərəkətlərin ediləcəyi
ilə hədə-qorxu gəlmə, istər ictimai, istər şəxsi
həyatda azadlıqdan özbaşına məhrumetmə,
yaxud hər hansı bir işə məcburetməni əhatə
edən əməllər kimi müəyyən edilmişdir.

Bəziləri dünyanın bütün ölkələrində qadın
zorakılığının yeni doğulmuş qız uşaqlarının
öldürülməsindən tutmuş ailədə zorakılığa və
yaşlı qadınlara münasibətdə qəddar davranış
hallarına qədər müxtəlif formaları olduğunu
iddia edirlər. Müasir dövrdə bütün zorakılıq
növləri cəmiyyətdə və ailədə baş verməkdədir.
Zorakılıq əməlləri bütün yaş qrupuna aid
edilən qadınlara qarşı münasibətdə təzahür
edir. Qadınlara qarşı uzun illər mövcud olan
və heç vaxt kəskin tənqid edilməyən zorakılığın
cəzasız qalması və kişilərin aqressivliyi, qa-
dınların laqeyd və passivliyi, bəşər cəmiyyə-
tində “təbii hal” kimi qəbul edilməsi ilə nəti-
cələnmişdi. Bütün bunlar isə qadın zorakılığının
dərinləşməsinə və genişlənməsinə səbəb ol-
muşdur. Rus tədqiqatçısı T.Sidorenko “ailə
zorakılığı” anlayışının müasir anlamda tərifini
belə vermişdir: ailə zorakılığı hüquqi kontekstdə
bir şəxsin onunla əlaqədə olan digər şəxslə
münasibətdə anormal və qəddar davranışı de-
məkdir [4, s.13].

Betti A.Reardon zorakılığı digərlərinin hü-

quqlarına, yaxud da ehtiyaclarına məhəl qoy-
madan ayrı-ayrı şəxslər, yaxud fərdlər tərəfindən
cəhd edilmiş məqsəd və məramlar fonunda
vurulan niyyətli və qaçılası mümkün olan bir
zərər kimi səciyyələndirir. Burada zorakılıq
geniş mənada götürülür və qadın zorakılığı
onun tərkib hissəsi kimi göstərilir.

Pekin Bəyannaməsinin 113-cü bəndində
qadın zorakılığı belə səciyyələnmişdir: “Qa-
dınlara qarşı zorakılıq termini qadının fiziki,
cinsi və psixoloji sağlamlığına ziyan, əzab-
əziyyət gətirən cinsi əlamət əsasında hər cür
zorakılıq aktı deməkdir”.

Tarixən formalaşmış milli mentalitetə görə
Azərbaycanda qadına xüsusi hörmət bəslənil-
miş, o, ailənin namusu hesab olunmuşdur.
Lakin bununla yanaşı qadınlara qarşı cəmiy-
yətdə və ailədə müxtəlif zorakılıq halları tətbiq
edilmiş və edilməkdədir.

Sosializm mərhələsindən keçmiş Azərbay-
canda da rəsmi sürətdə qadın-kişi bərabərliyi
elan edilsə də, qadına qarşı cəmiyyətdə və
ailədə baş verən zorakılıqlar əslində, ictima-
iyyətdən gizlədilmiş, totalitar rejimin hökm-
ranlığı dövründə bu problem ört-basdır edil-
mişdir.

Sosializmdən kapitalizmə müasir keçid
dövrü qadınlara qarşı zorakılığa şərait yaradan
bir çox problemlərin: yoxsulluğun, işsizliyin,
sosial bərabərsizliyin meydana gəlməsinə,
gərginlik və məhrumiyyətlərin artmasına səbəb
olmuşdur. Narkomaniya və fahişəlik, qadın
alveri, əxlaqi tənəzzül ailənin mənəvi dayaq-
larını sarsıldan dəhşətli amillərdir.

Azərbaycanda keçirilən sosioloji sorğular
təzahür edən zorakılığın müxtəlif formalarını
aşkarladı: müharibə zonasında baş verən kütləvi
zorakılıq; ailə-məişət zəminində törədilən zo-
rakılıq; iş yerində zorakılıq, fiziki-mənəvi və
cinsi-mənəvi zorakılıqlar. Ailədaxili problem
olan zorakılıq çox nadir hallarda aşkarlanır.
Ailədə kişi (ata, qardaş, ər, oğul, qayınata,
qayın) tərəfindən fiziki zorakılığın səviyyəsi
26,1 % təşkil edir. Qadınlar ən çox mənəvi
zorakılığa məruz qalırlar - 61, 3 % [5, s. 63].

Ailədaxili zorakılıq qapalı ailə sirri kimi
ictimaiyyətdən gizlədilir. Ailə zorakılığına
qarşı çıxan, öz ləyaqət və şərəfinin müdafiəsinə
qalxan qadınlar “ədəbsiz”, “həyasız” hesab
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edilir. Zorakılığa dözümlülük qadının “yüksək
mənəvi dəyəri” kimi qiymətləndirilir.

Ailə zorakılığına gətirib çıxaran ailə mü-
naqişələrinin bir çox səbəbləri vardır. Rus
tədqiqatçısı A.İ.Koçetov bunlardan yeddisini
göstərir: 1) ər-arvad münasibətlərinin etikasının
pozulması (xəyanət, qısqanclıq); 2) bioloji
uyğunsuzluq; 3) ər və ya arvadın ətrafdakı in-
sanlarla münasibətinin düzgün qurulmaması;
4) maraq və təlabatların uyğunsuzluğu; 5)
uşağa münasibətdə pedaqoji mövqelərin müx-
təlifliyi; 6) ər və ya arvadda mənfi keyfiyyətlərin
olması; 7) valideyn və uşaqlar arasında qarşılıqlı
anlaşmanın olmaması [8, s.74].

Kişi ailədə qadının “ləyaqətsiz” əməlinə
görə özünü hakim, hətta cəllad kimi apararaq
ölümlə nəticələnən zorakılığa əl atır. Öz ərinin
həddini aşan zorakılığına, əxlaqsızlığına göz
yuman qadınlar daha “ləyaqətli” hesab edilir.
Möhkəm tarixi kökləri olan ailə-məişət zora-
kılığına qarşı “keçmiş adət-ənənələrin bərpası”
kimi yanaşılmasını və qadınların bir hissəsinin
də bunu qəbul etməsini cəmiyyətdə mənəvi
inkişafa zərbə kimi qiymətləndirmək olar.

E.Süleymanovanın rəhbərliyi altında iş yer-
lərində, cəmiyyətdə və ailədə qadının zorakılığa
və ədalətsizliyə məruz qaldığını aşkarlamaq
üçün 1500 ailədə sorğu keçirilmişdir. Sorğuda
iştirak edən qadınların yarısından çoxu evdə
fiziki təzyiq, kobud rəftar, təhqir, şəxsiyyətlə-
rinin, ləyaqətlərinin alçaldılması ilə üzləşdiyini
söyləmişlər. E.Süleymanova bu sahədə qadına
qarşı fiziki, psixoloji, seksual zorakılığı aradan
qaldırmaq üçün bir çox ölkələrdə olduğu kimi
respublikamızda da ailədə və cəmiyyətdə
qadın hüquqlarını müdafiə edən gender bəra-
bərliyinə yönəlmiş qətnamə və qanunlar qəbul
olunmasını təklif etmişdir.

E.Süleymanova əksər hallarda ailələrdə qa-
dınların maddi, mənəvi, psixoloji baxımdan
zorakılığa məruz qaldığını, bununla yanaşı,
bəzi ailələrdə kişilərin də belə təzyiqlərə məruz
qaldıqlarını qeyd edir, belə hallarda qadınların
ədalətli və təmkinli olmalarını tövsiyə edir [3,
s.103-104]. Cəmiyyətdə qadınlara qarşı yüzlərlə
cinayət törədilir: zorlama, sui-qəsd cəhdi, cana
qəsd, qəsdən öldürmə, sağlamlığa ağır zərbə
vurma və s. hallar qeydə alınmışdır.

Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, “əldə olunan

məlumatlar məişət zorakılığının üstünlük təşkil
etdiyini göstərir. Bu da öz növbəsində ailədaxili
münasibətlərdə gərginliyin göstəricisidir. Qorxu
hissi, qadınların həyat perspektivlərinin məh-
dudlaşması bir tərəfdən, onların bərabərlik və
inkişaf cəhdlərinin qarşısını alır, digər tərəfdən
isə, davranışın neqativ sosial streotiplərini
formalaşdıraraq uşaqların tərbiyəsi üçün normal
şərait yaradılmasına mane olur” [1, s.7].

Ailədə baş verən zorakılığa son qoymaq
çox çətindir, çünki bunu törədənlər yad adamlar
deyil, həyat yoldaşı kimi yaxın və intim mü-
nasibəti olan insanlardır, ovladlarının atalarıdır.
Bu insanlara qadınlar güclü hisslərlə, loyallıqla
bağlıdırlar. Qadınları evdə saxlayan təkcə on-
ların kişilərdən asılı olmaları deyil, onlar ümid
edirlər ki, bəlkə gələcəkdə zorakı əxlaq dəyişə
bilər.

Döyülən ona görə evdə, ailədə qalmır ki, o
döyülməkdən ləzzət alır. Döyülən qadınlar
sadəcə düşünürlər ki, evdən getsələr uşaqlarını
saxlaya bilməzlər. Bəzi ölkələrdə doyülməyə
məruz qalanlar üçün sığınacaqlar (şelterlər)
mövcuddur, amma qadınların çoxunun ya
bundan xəbərləri yoxdur, ya da bu müvəqqəti
şelterlərə getmək istəmirlər. Çətin vəziyyətə
dözüb qalanlar isə mənəvi cəhətdən sarsılırlar
və sarsıntıdan yaxa qurtara bilmirlər.

Ailə zorakılığının uşaqlara mənfi təsiri
olur. Analarının təhqir olunub döyülmələrini
görməyən, amma onların qiyyə çəkib ağla-
maqlarını, onlara edilən hədə-qorxunu, yumruq
zərbələrinin səsləri, lənətləmələri, nalayiq sö-
yüşləri eşidən uşaqlara bunlar çox pis təsir
edir ki, bu da psixoloji zorakılığın ən ağır nö-
vüdür.

Ailə zorakılığı şəraitində böyüyən uşaqlar
daha çox sarsılırlar. Döyülən valideynlərin
uşaqları elə bil özləri döyülürlər. Onlar daima
qorxu altında yaşayır və mənəvi cəhətdən va-
lideynlər arasında parçalanırlar. Onlar bu zo-
rakılığın təsiri altında fiziki və mənəvi cəhətdən
qəddar böyüyür, stress, psixoloji travma alırlar.
Ailədəki zorakılıq onlarda qəddarlıq forma-
laşdırır. Onlar konfliktləri həll etməyin yeganə
yolunu döyməkdə görürlər və uşaqlıqda gör-
dükləri zorakılıq təcrübələrini böyüyərkən öz
uşaqlarına tətbiq edirlər.

Bunları aradan qaldırmaq üçün müəyyən
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cəhdlər edilir. Məktəblərdə və uşaq tərbiyə
ocaqlarında zorakılıq pislənir və konfliktin
sivil şəkildə həlli yolları onlara başa salınır.
Yuxarı sinif uşaqlarına zorakılığa qarşı dö-
zümsüzlük göstərmək təbliğ ediilr, bu barədə
seminar və treyninqlər keçirilir. Qızlar üçün
xüsusi proqramlar nəzərdə tutulur. Bütün bu
cəhdlər ondan ötrü edilir ki, hamı bilsin ki,
hər bir qızın, gənc qadının zorakılıqdan azad
olmaq hüququ var. Oğlanlara qızlarla görüş
vaxtı və digər intim əlaqələr zamanı zorakılığa
yol verməmək üçün tövsiyə edilir, qızlara isə
zorakılığa məruz qalmamaq üçün məsləhətlər
verilir, onlar üçün proqramlar tədris olunur.

Yaşlı nəslin qadınlarından da zorakılıq
problemi yan keçmir. Yəni, kiçik nəslin qız
nüma- yəndələri kimi yaşlı nəslin qadınları
da zorakılığa az davamlıdırlar. Yeniyetmə, az
yaşlı uşaqların zorakılıqdan müdafiə proq-
ramları nə qədər mühümdürsə, yaşlı qadınlar
üçün bu o qədər zəruridir. Qocalar gündəlik
qayğı ilə təmin olunmalıdırlar və çox zaman
elə bu zərurətdən də verbal zorakılığa tez-tez
məruz qalırlar. Onlar qocalar evinə atılmaq
qorxusu ucbatından dözməyə üstünlük verirlər.
Bu zorakılığı törədən həyat yoldaşıdırsa, onlar
bu şəkildə uzun müddət bir yerdə yaşamağa
vərdiş etdikləri üçün ayrılmaq istəmirlər və
əlaqələrinə son qoymurlar. Əgər zorakılığı tö-
rədən onların böyük övladlarıdırsa onlar polis
çağırmağı heç ağıllarına belə gətirmirlər və
belə şəraitə dözürlər.

Qadın fəalları zorakılığa dözümlü qadınların
müdafiəsini daha qabarıq şəkildə ön plana
çəkirlər. Kiçik yaşlı uşaqların müdafiəsinə
şamil olan qanunlar çox vaxt qismən formasını
dəyişərək yaşlılara da tətbiq edilir. Bu qaydalar
tətbiq edilərkən zorakılıq qurbanlarının özəlliyi
və konfidensiallığı qorunmalıdır. Yaşlı qadın-
ların da zorakılıqdan müdafiə üçün xüsusi
maariflənmələrinə ehtiyac var və bunun yolları
onlar üçün açıqlanmalıdır.

Bu gün döyülən qadınların çoxu zorakılıq
törədən kişiləri tərk edirlər və yeni həyata
başlayırlar. Əlbəttə insan təcavüzkarlığının
müəyyən bioloji təməli var, lakin bu təcavüz-
karlığın başlıca cəhətləri fərdi təcrübədə for-
malaşır. Bu o deməkdir ki, təcavüzkarlığa
alışmaq mümkündür, o da mədəniyyət ami-

lindən asılıdır.
İnsan təcavüzkarlığının mənəvi baxımdan

qanuniləşmiş növü olan müharibə və hərbi
münaqişələrdə, bir qayda olaraq, zorakılıqdan
hərbi taktika kimi istifadə edilir və onun ən
iyrənc formalarını nümayiş etdirilir. Zorakı-
lıqdan dinc əhalinin məhvi kimi istifadə olunur,
hələ lap qədimlərdən bunu ən çox yaşlılar,
qadınlar və uşaqlar, o cümlədən də yetkinlik
yaşına çatmamış qızlar hiss edirdilər.

Azərbaycanın görkəmli filosofu R.Əzimova
hərbi konfliktləri beynəlxalq qadağan mexa-
nizmi ilə aradan götürülə bilən zorakılıq
forması kimi səciyyələndirərək aşağıdakıları
tövsiyə edir:

1) qadınların öz siyasi liderləri qarşısında,
əsasında qonşulardan torpaq iddiası duran
hərbi münaqişələrin ləğv olunması tələbi qoy-
mağa mənəvi haqqları var;

2) qonşu əraziləri işğal etmək məqsədi ilə
başlanan hərbi münaqişələr beynəlxalq birlik
tərəfindən operativ dayandırılmalıdır;

3) biz tələb edirik ki, beynəlxalq birlik tə-
rəfindən təcavüzkarlığa başlamış ölkələrə
siyasi və iqtisadi sanksiya sistemi işlənib ha-
zırlansın və bu sistem səmərəli işlək mexanizmə
çevrilsin;

4) XXI əsrdə təcavüzlə bağlı heç bir ən
yüksək siyasi motivə belə haqq qazandırılmasın,
çünki bu, yerin həyatı enerjisinin məhvinə
yönəlib [2, s.26-27].

Betti A.Reardon müharibələr zamanı qa-
dınların, hətta kişilərin də ən iyrənc zorakılığa
məruz qaldığını qeyd edir: zorlama müharibənin
müntəzəm strategiyasına, düşmənin mənəvi al-
çaldılması və qarşı tərəf kimi çıxış edən kişilərin
rüsvay edilməsi vasitəsinə çevrilmişdir... Qadınlar
bir əmtəə vasitəsi, kişilərin malı, yaxud da zor-
lamanın üstünlük təşkil edən qüvvələrə bir mü-
kafat kimi verildiyi müharibə qəniməti hesab
edilir. Zorlama hadisəsi çox zaman zorakılığa
məruz qalmış qadından daha çox müəyyən ic-
maya və kişi qohumlara qarşı törədilmiş bir ci-
nayət kimi nəzərdə tutulur [8, s.41].

İşgəncə altında olan qadınlar çox zaman
təbiət etibarilə seksual səciyyə daşıyan dəhşətli
ağrı və xəsarətə, kişilər də həmçinin seksual
zorakılığa məruz qalırlar. Həmin prosesdə on-
ların psixoloji, bu da olmasa fiziki cəhətdən
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kişilikləri əllərindən alınır, yaxud da onlar
qadın simasına salınırlar, yəni seksual baxımdan
kölə vəziyyətində olan qadın rolunun ifaçıları
vəziyyətinə salınırlar. 

Zorakılığın ən yayılmış forması ailə-məişət
zorakılığıdır. Məişət zorakılığı gözə çarpmayan,
çox vaxt gizlədilən, hətta onun qurbanı olan
olan şəxsiyyət tərəfindən törədilən ailədaxili
iyrənc əməllərdəndir. Qadınlara münasibətdə,
məişətdə zorakılıq faktlarını aşkara çıxarmaq
üçün respublikada 19-60 yaşlı qadınlar arasında
xüsusi tədqiqat aparılmışdır. Sorğu 850 nəfər
insan arasında aparılmışdır.

Respondentlərin 37%-i zorakılıq faktlarını
qeyd etmişlər. “Zorakılığa tez-tez məruz qa-
lırsan?” sualına, 8.3% “tez-tez”, 37%-i “bəzən”
cavablarını vermiş, 18.7%-i cavab verməyə
çətinlik çəkmiş, 36% isə sualı cavabsız qoy-
muşdur. Çox güman ki, suala cavab vermə-
yənlər qorxduqlarına görə zorakılıq faktlarını
gizlətmişlər.

Qadınların məruz qaldığı zorakılıq cürbəcür
təzahür formalarından (fiziki, mənəvi, seksual)
başqa, onların fəaliyyət göstərdikləri yerlə də
bağlıdır. Qadınların 32%-i doğulduğu ailədə,
58%-i ərinin ailəsində, 10%-i isə ictimai yer-
lərdə (işdə, küçədə) zorakılığa məruz qalmışdır.
Zorakılığın bu növləri arasındakı sərhədlər
qeyri-müəyyəndir. Belə ki, bəzi hallarda təh-
qirlərə və döyülməyə eyni vaxtda məruz qala
bildiyindən zorakılığın ayrı-ayrı formalarını
fərqləndirmək çətindir. Bundan başqa, qadın
bəzən doğulduğu ailədə (atası, anası, qardaşı
tərəfindən), çox vaxt da ərinin ailəsində zora-
kılığın qurbanı olur [6, s.6].

Nə qadının yaşı, nə onun təhsilinin, nə də
sosial statusunun səviyyəsi qadın üzərində
zorakılıq hərəkətlərinin törədilməsinə elə bir
təsir göstərmir. Düzdür, yüksək təhsilli qadınlar
zorakılığa məruz qaldıqları zaman dözümsüzlük
nümayiş etdirirlər, təəssüf ki, bu hər zaman
belə olmur. Lakin zorakılıq ailənin maddi və-
ziyyəti ilə müəyyən qədər bağlıdır. Törədilmiş
zorakılıq aktlarının 44%-i gəliri az olan ailələrin
payına düşür. Zorakılığa məruz qalmış res-
pondentlərin 75%-i pulsuzluğu özlərinin ailə
problemi hesab edir. Əldə olunan məlumatlar
məişət zorakılığının geniş yayıldığını göstərir.
Bu da öz növbəsində ailədaxili münasibətlərdəki

gərginliyin göstəricisidir. Bir tərəfdən, qorxu
hissi həyat perspektivlərinin məhdudlaşmasına
səbəb olur, qadınların bərabərlik və inkişaf
cəhdlərinin qarşısını alır, digər tərəfdən isə,
davranışın neqativ sosial streotiplərinin for-
malaşdırılması uşaqların tərbiyəsi üçün normal
şərait yaradılmasına mane olur. Zorakılığa
məruz qalmış qadınların yalnız 7%-i zorakılığı
həyatlarını ağırlaşdıran amil kimi dərk edir.
Bu, zorakılığın həm gündəlik, həm də adi bir
hala çevrilməsi tendensiyasından xəbər verir.
Rəsmi statistika bu sahədə qadınlara qarşı
münasibətdə cinayətlərin real mənzərəsini əks
etdirmir.

Keçirilmiş sorğuda zorakılığın reproduktiv
sağlamlıqla (sonsuzluq və ya xəstə uşaqların
anadan olması) əlaqəsi araşdırılmışdır. Rep-
roduktiv sağlamlıq anlayışına tam sağlam olan
nəslin doğulması məsələləri daxildir. Repro-
duktiv sağlamlığın pozulması və ya ailədə
yalnız qız uşaqlarının doğulması ilə bağlı
bütün problemlərdə ənənəvi olaraq qadınları
günahlandırmaq, onlara fiziki, mənəvi, emo-
sional təzyiq göstərmək deməkdir.

Ailənin reproduktiv sağlamlığının pozulması
və qadınlara münasibətdə zorakılıq halları
arasında mövcud olan əlaqənin sonrakı təhlili
bu halların 48.5% olduğunu göstərmişdir.
Digər hallarda, güman etmək mümkündür ki,
reproduktiv sağlamlığın pozulması ilə bağlı
müəyyən problemlər ailədə psixoloji gərginliyə
gətirib çıxarır. Bu yəqin ki, qadınlara münasi-
bətdə dolayısı ilə məişət zorakılığını doğuran
səbəbdir.

Qadınlar üzərində zorakılıq hallarının qeyd
olunduğu anketlərin təhlili, reproduktiv sağ-
lamlığın pozulması ilə bağlı qadınların üzləş-
dikləri çətinlilik və asılılığını göstərir, həmçinin,
reproduktiv sağlamlığın pozulmasının qan qo-
humluğu nikahları ilə əlaqəli olduğunu əks
etdirir.

Qadın zorakılığına qarşı mübarizə aparmaq
üçün müxtəlif səviyyələrdə hüquqi sahənin
və bu sahəyə xas olan bazanın təkmilləşdiril-
məsi, instusional dayaqların inikişaf etdirilməsi,
operativ qaydada həyata keçiriləcək fəaliyyət
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, tədris
və təlimdə maarrifləndirilmə və məlumatlan-
dırılması və s. tədbirləri özündə əks etdirən
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strateji fəaliyyət proqramının hazırlanması,
qadın zorakılığı probleminin profilaktikası və
onun qarşısını ala biləcək fəaliyyət, zorakılığa
məruz qalmış qadınlarla müvafiq reabilitasiya
proqramlarının həyata keçirilməsi, qadınların
cəmiyyətdəki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
əsas istiqamətlər kimi qiymətləndirilməlidir.
Hər bir zorakılıq qurbanına fərdi yanaşılması
tövsiyə edilir [2, s.20-21].

Qadınlara dəymiş fiziki və mənəvi xəsarəti
aradan qaldırmaq üçün onlara xidmət göstə-
rilməli, onlara zəruri məsləhətlər verilməli,
hüquqlarını müdafiə olunması üçün kompleks
və fövqəladə tədbirlər görülməlidir. Qadınları
düşdükləri stresdən uzaqlaşdırmalı, qadına
xoş münasibət bəslənməsinin zəruriliyi gös-
tərilməli tədris və təbliğat prosesi vasitəsilə
cəmiyyətin bütün təbəqələrinə qadının ləyaqət,
şərəf və ismətinə hörmət hissi aşılanmalıdır.
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Annotasiya. Məqalədə yuxarı sinif şagirdlərinin peşəyönümündə,
gələcəkdə peşə seçimi zamanı müəllimlik peşəsinə istiqamətlənməsində
müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin rolu, müəllimin ünsiyyətinin,
onlara qarşı davranışının əhəmiyyətindən bəhs olunur. Həmçinin
müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin mahiyyəti, şagirdlərlə ünsiyyət
zamanı istər davranışında, istər münasibətində mühüm rola malik olması,
şagirdlərdə biliyə həvəs, maraq, öz fənninə sevgi formalaşdırması gös-
tərilmişdir. Qeyd olunur ki, şagirdlərin peşə seçimində müəllimlik
peşəsinə istiqamətləndirilməsi ibtidai siniflərdən başlayaraq olmalı,
yuxarı siniflərdə daha məqsədyönlü şəkildə, müəllimin köməyilə
aparılmalı, gələcəkdə müəllim peşəsinə yararlı, yaradıcı, səriştəli, yüksək
pedaqoji mədəniyyətə malik, peşəkar, ləyaqətli, vicdanlı, ünsiyyətcil,
işini sevən, şagirdlərinə hörmət bəsləyən, humanist müəllimlər yetişdi-
rilməlidir.

The role of pedagogical culture in the orientation
of high school students to the teaching profession 

Abstract. The article discusses the role of teacher's pedagogical
professional culture in the career guidance of senior students, their ori-
entation to the teaching profession in the future career choice, the
importance of teacher communication and behavior towards them. It
was also shown the essence of the teacher's pedagogical professional
culture, the important role it plays in communication and communication
with students, the formation of students' interest in knowledge, interest
and love for their subject. It is noted that the orientation of students to
the teaching profession should start from the primary school, in the
upper grades more purposefully, with the help of the teacher, in the
future suitable for the teaching profession, creative, competent, highly
pedagogical, professional, dignified, honest, sociable, hardworking, hu-
manist teachers who respect their students must be trained.

Роль педагогической культуры в ориентации стар-
шеклассников на педагогическую профессию

Aннотация. В статье рассматривается роль педагогической про-
фессиональной культуры учителя в профессиональной ориентации
старшеклассников, в процессе профессионального выбора в будущем,
о значении общения учителя, его поведения по отношению к ним.
Также показано, что педагог играет важную роль в сущности педа-
гогической профессиональной культуры, как в его поведении, так
и во взаимоотношениях во время общения с учащимися, формирует
у учащихся энтузиазм, интерес к знаниям, любовь к своему предмету.
Отмечается, что ориентация учащихся на профессию учителя в
профессиональном выборе должна осуществляться начиная с на-
чальных классов, в старших классах – более целенаправленно, с
помощью учителя, воспитывать учителей-гуманистов, пригодных
в будущем для профессии учителя, творческих, компетентных,
обладающих высокой педагогической культурой, профессиональных,
достойных, честных, коммуникабельных, любящих свое дело, ува-
жающих своих учеников.
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Müəllimlik peşəsi başqa fəaliyyət sahələ-
rində çalışan yaradıcı insanların işindən özü-
nəməxsus spesifik xüsusiyyətlərinə görə fərq-
lənir. Bu çox mürəkkəb, ziddiyyətli, çətin,
ağır, məsuliyyətli, eyni zamanda çox şərəfli
bir peşədir. 

Müəllim cəmiyyət üçün yararlı insan ye-
tişdirən, cəmiyyəti çiçəkləndirən bir şəxsiy-
yətdir. Müəllim pedaqoji prosesdə həlledici
qüvvə kimi çıxış edir. Şəxsiyyətin ahəngdar
inkişafı, vəzifəsi, ilk növbədə müəllimin
üzərinə düşür. Müəllim cəmiyyətdə çox böyük
rol oynayır. O, yaşlı nəslin təcrübəsini gənc
nəslə verir. Görkəmli şəxsiyyətlər müəllimin
əməyinə yüksək qiymət vermiş, müəllimi gü-
nəşə, bağbana, mühəndisə bənzətmişlər. Çünki
o günəş kimi gənc qəlbi və ağlı işıqlandırır,
uşaqlara bağban qayğısı göstərir, mühəndis
kimi insan qəlbinin layihəsini cızır.

Pedaqoji fəaliyyətdə müəllimin şəxsiyyəti
böyük əhəmiyyətə malikdir. Başqa peşə sa-
hiblərindən fərqli olaraq müəllimin şəxsiyyəti
onun işinə - pedaqoji prosesə bilavasitə təsir
göstərir. Müəllim ilk növbədə, öz şəxsiyyəti
ilə tərbiyə edir. Təlim-tərbiyə işində müəllimi
heç nə əvəz edə bilməz.

Öz işinin öhdəsindən uğurla gəlmək üçün
müəllim əsl mənada şəxsiyyət olmalı, özündə
müsbət keyfiyyətlər formalaşdırmalıdır. Müəl-
lim fənnini, peşəsini və uşaqları sevməlidir.
L.N.Tolstoya görə, öz işini sevən müəllim
yaxşı müəllimdir, bununla yanaşı uşaqları və
fənnini sevən müəllim isə əla müəllimdir.
Müəllim yüksək nüfuz sahibi və uşaqlara nü-
munə olmalıdır. Dərin bilik, mədənilik, mə-
nəviyyat nümunəsi olan müəllimin nüfuzu da
yüksək olur. Nüfuzu qazanmaq çətin, itirmək
isə asandır: yersiz hərəkət, ədalətsiz münasibət,
ehtiyatsız söz müəllimi nüfuzdan sala bilər.
Buna görə də, hər bir müəllim sözlərinə və
hərəkətlərinə məsuliyyətlə yanaşmalı, öz nü-
fuzunun keşiyində durmalıdır.

Fransız maarifçilərindən Russonun etik
konsepsiyasında müəllimin insani çatışmaz-
lıqlardan uzaq olduğu və əxlaqi cəhətdən cə-
miyyətdən yüksəkdə dayandığı qeyd edilir.
Pestalotsiyə görə isə müəllim öz fəaliyyətində
əmək tərbiyəsi və əxlaqi tərbiyə ideyalarını
birləşdirməlidir.

XII əsr Azərbaycan intibahının görkəmli
nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin müəllimin
peşəsində qiymətləndirdiyi birinci cəhət yüksək
elmə, hərtərəfli biliyə sahib olmasıdırsa, ikinci
mühüm keyfiyyət təmizliyi, əxlaqı, mənəvi
paklığıdır. Nizami kimi, intibah dövrü fransız
mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsi Mişel
de Monten də müəllimin şəxsi nümunəsinə,
biliyindən çox əxlaqi keyfiyyətlərinə üstünlük
verirdi.

Şagirdlərin idealı çox zaman valideynlə-
rindən sonra öz müəllimi olur. Onun gələcək
həyatında hansı istiqamətə yönəlməsində,
hansı peşəyə sahib olmasında müəllimin pe-
daqoji peşə mədəniyyətinin rolu əvəzsizdir.
Nəzərə alsaq ki, pedaqoji peşə, mədəniyyət
şagirdlə ünsiyyətdə, münasibətdə yüksək mə-
dənilik göstərmək, şagirdə hörmətlə yanaşmaq,
onu sevmək, öz fənnini sevdirmək kimi müsbət
xüsusiyyətləri özündə birləşdirir, demək müəl-
lim bununla şagirdlərdə öz peşəsinə sevgi aşı-
layıb, öz peşəsini sevdiribdir. Müəllimlik pe-
şəsinə istiqamətlənən çox tələbə, abituriyent
cavabında müəllimlərini çox sevdiklərini, buna
görə müəllim olmaq arzusunda olduqlarını
bildirmişlər. 

Pedaqoji peşə mədəniyyəti ilk olaraq mə-
dəniyyət anlayışının insanda olmasından sonra
yaranır. İnsan peşəsindən asılı olmayaraq mə-
dəniyyətə yiyələnməli, sonra onu öz peşəsində
göstərməlidir. Müəllim şəxsiyyəti, insanlara
mədəniyyəti aşılayan birinci şəxsdir. Onda bu
müsbət xüsusiyyətlər onu həm də insanların
gözündə yüksəldir, nüfuzlu şəxs edir. 

Cəmiyyətin, millətin gələcəyi müəyyən
mənada müəllimin əlindədir. Deyirlər ki, bir
milləti məhv etmək üçün onun müəlliminin
və həkiminin savadsız olması kifayətdir: biri
milləti mənəvi cəhətdən, digəri isə fiziki cə-
hətdən şikəst edəcəkdir. Bu hal müəllim kadr-
larının hazırlığına xüsusi diqqət yetirməyi
tələb edir. Pedaqoji fəaliyyəti düzgün qurmaq
üçün müəllimlik işinin xüsusiyyətlərini nəzərə
almaq lazımdır. 

Müəllimlik fəaliyyəti üçün şagirdlərin in-
tellektual hisslərinin yüksək dərəcədə inkişaf
etməsi zəruridir. Biliyə həvəs, idrak marağının
təmin olunması, sonra isə müəyyən fəaliyyət
növünə tələbat və inam formasında təzahür
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edən intellektual hisslər məktəbin pedaqoji
kollektivinin apardığı uzunmüddətli və məq-
sədyönlü tərbiyəvi işlər nəticəsində, həmçinin
təlim prosesində formalaşır.

Müəllimin peşə səriştəliliyinə və peşəkar-
lığına malik olmasının əsas atributlarından
biri onun peşə mədəniyyətinə yiyələnməsidir.
Pedaqoji peşə mədəniyyəti müəllimin ümumi
mədəniyyətinin tərkib hissəsi olub, onun şəxsi
keyfiyyətlərini, nüfuzunu, peşəkarlığını, pe-
daqoji ustalığını və s. özündə birləşdirən key-
fiyyətlərin məcmusundan ibarətdir. Ümumi
mədəniyyət olmadan peşə mədəniyyəti müm-
kün olmadığı kimi, peşə mədəniyyətinin də
olmaması ümumi mədəniyyətdə müəyyən boş-
luqların nəticəsi kimi meydana çıxır [5, s.59].

Hər bir peşənin daxil olduğu peşə qrupları,
əmək obyekti və əmək predmeti, onların özü-
nəməxsus spesifik xüsusiyyətləri olduğundan
peşə mədəniyyəti bu peşələrin reallaşması şə-
raitində özünü göstərə bilir. Peşənin qarşısında
duran vəzifələr, həm də həmin peşənin mədə-
niyyətini özündə ehtiva etdirir. Başqa sözlə
desək, peşə mədəniyyəti müəyyən bir peşənin
və ya peşə qrupunun qarşısında duran əsas
vəzifələrin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi
kimi özünü göstərir. Peşə sahibi, ixtisasçı öz
üzərinə düşən peşə vəzifələrini peşəkarlıqla,
ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirirsə, icra
etdiyi işin məsuliyyətini və bu işdə həm də
özünü təcəssüm etdirdiyini dərk edərək işinə
yanaşırsa bu, peşə mədəniyyətinin yüksək sə-
viyyədə olduğunu göstərir [5, s.60].

Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti onun
nüfuzunu yüksəldir. Pedaqoji peşə mədəniyyəti
şagirdlərin gələcəkdə peşə seçimində mühüm
rol oynayır. Tələbələrin çoxu müəllimlik pe-
şəsini seçməkdə öz müəllimlərinin rolundan
danışırlar. Belə ki, müəllim davranışı, şagirdlərə
qayğısı, sevgisi ilə onların fikirlərinə, düşün-
cələrinə təsir edir. Bu da müəllimin  qabiliy-
yətləri, peşə keyfiyyətləri ilə əlaqəlidir. Müəl-
limin pedaqoji peşə mədəniyyəti onun peşəkar
keyfiyyətləri sırasında mühüm yer tutur. Müəl-
limin didaktik, təşkilatçılıq, kommunikativ,
konstruktiv, perseptiv, suqqestiv və digər
bacarıq və qabiliyyətləri kimi, onun pedaqoji
peşə mədəniyyəti də peşəkarlıq, səriştəlilik
və pedaqoji ustalıq sferasında xüsusi rola ma-

likdir [5, s.60].
Bu gün parta arxasında əyləşən hər bir

məktəbli bir neçə ildən sonra müstəqil həyata
atılacaq və cəmiyyətin ümumxalq həyatında
fəaliyyət göstərəcəklər. Buna görə də müəllimin
başlıca vəzifələrindən biri məhz gənc nəsli
gələcək həyata hazırlamaqdır. Bu işi isə yüksək
pedaqoji ustalığa, hərətərəfli hazırlığa, dərin
peşə keyfiyyətlərinə və pedaqoji mədəniyyətə
malik olan əsl müəllimlər müvəffəqiyyətlə
həyata keçirə bilərlər. 

Təcrübə göstərir ki, məktəblilərin müəllimlik
peşəsinə istiqamətləndirilməsinin müsbət
həllinə nail olmaq üçün peşəyönümü işinə
erkən yaşlardan başlanılmalıdır. Şagirdlər öz
gələcək peşələri haqqında çox tez düşünməyə
başlayırlar. Məktəbin peşə istiqaməti ictimai
həyatımızın bütün sahələrinin – dövri mətbuatın,
ictimai və siyasi ədəbiyyatın, kinofilmlərin,
tədris fənlərinin, ailənin və müəllim şəxsiy-
yətinin təsiri nəticəsində formalaşır. 

Pedaqoji fəaliyyətin ən zəruri cəhətləri ilə
şagirdlər dərs prosesində tanış olurlar. Hələ
ibtidai siniflərdən başlayaraq şagirdlərdə ele-
mentar pedaqoji bacarıqlar yaranır, inkişaf
edir və yuxarı siniflərə keçdikcə onlarda şəx-
siyyətin çox mühüm keyfiyyətləri, gələcək
müəllim üçün zəruri olan keyfiyyətlər forma-
laşır. Müəllimin maraqlı danışığı, mülayim
rəftarı, səliqəliliyi, tələbkarlığı onlara xoş təsir
bağışlayır. Müəllimini sevən şagirddə fənninə
maraq, sevgi formalaşdırır ki, bu da onun gə-
ləcəkdə peşə seçimində müəllimlik ixtisasına
istiqamətlənməsinə şərait yaratmış olur.  Bu
kimi əsasları nəzərə alaraq aşağıdakı nəticələrə
gəlmək olar:

- şagirdlər üçün müəllimin nüfuzu, nümunəsi
onların peşəyönümündə həlledici rol oynayır;

- müəllimlik peşəsini seçən abituriyentlərin
həmin peşəyə yararlığının öyənilməsi, pedaqoji
ixtisasları seçən oğlanların sayının ildən-ilə
azalması, pedaqoji kadrların seçilməsində plan
intizamına əməl olunması, müəllim kadrları
hazırlığında mövcud şəraitin nəzərə alınmaması,
orta ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji pe-
şəyönümü işinin zəif təşkili, pedaqoji peşə-
yönümünün mühüm məsələlərinin elmi-nəzəri
cəhətdən öyrənilməsi göz önündə saxlanıl-
malıdır;
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- şagirdlərin müəllim peşəsinə istiqamət-
ləndirilməsində müəllimin pedaqoji peşə mə-
dəniyyətinin böyük rolu vardır.

- istər ünsiyyətində, istər davranışında şa-
girdlərə nümunə olan, hədəfə çatmaq üçün
yorulmadan fəaliyyət göstərən müəllimlər
təkcə bir müəllim kimi özünün deyil, müəllimlik
peşəsinin də nüfuzunun qaldırılmasına səbəb
olur, uşaqlarda bu peşəyə maraq, həvəs for-
malaşdırmış olur;

- pedaqoji prosesdə işgüzar mühitin yara-
dılması, şagirdlərlə müsbət psixoloji iqlimin
olması  mühüm rol oynayır. Müəllimin pedaqoji
yaradıcılığına stimul verən belə amillər, həm
də pedaqoji peşə mədəniyyəti ilə müşayət
olunduqda şagird-müəllim münasibətlərində
doğmalıq kimi yüksək keyfiyyətlər şagirdlərin
müəllim olmaq yolunda müsbət nəticələrə
səbəb olur.

- müəllim fəaliyyətinin nəticəsi yetişdirdiyi,
tərbiyə etdiyi şagirdlərin biliyində, bacarığında,
vərdişlərində, davranışlarında və fəaliyyətlə-
rində əks olunur. Buna görə də müəllim fəa-
liyyətinin nəticəsini qiymətləndirmək üçün
ən yaxşı meyar şagirdlərin fəaliyyət göstəri-
cisidır.
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Annotasiya. Məqalə uşaqların tərbiyəsində ailənin roluna dair
müasir pedaqoji ədəbiyyatda mövcud olan fikirlərin təhlili əsasında
yazılmışdır. Burada qeyd olunur ki, yaşadığımız çağdaş dövrümüzdə
valideyndən uşağına səmimi münasibət, bir-birinə inam və etibar
uşağın ehtiyaclarını, onun daxili aləmini yaxşı bilməyi, onlar
üçün ağıllı tədbirlər qəbul edib, zərurilərini təmin etməyi,
zərərlilərdən qorumağı tələb edir. Ilkin tərbiyə sonrakı tərbiyədən
asan və səmərəlidir. Göstərilir ki, ailə tərbiyəsindən düzgün
istiqamət almamış uşaqlar təhsilini davam etdirə bilmir, xalq və
camaat qarşısında vəzifələrini düzgün dərk etmir, nəticədə həyata
atılarkən həm özü, həm də ətrafındakıları çıxılmaz vəziyyətlərə
salır. Bu baxımdan ailə tərbiyəsinin əhəmiyyəti onun təşkili yolları
zamanın aktual tələbidir.

About the role of the family in the education of 
children
Abstract. Children who do not receive proper guidance from
family education cannot continue their education, do not understand
their responsibility to people and society, and as a result, they put
themselves and others in a dilemma. In the modern world, parents
are required to have a sincere attitude towards their children, trust
and confidence in each other, know the needs of the child, his
inner world, take reasonable measures for them, provide them,
protect them. from harm. Primary education is simpler and more
effective than subsequent education. In today's world, parents are
required to have a sincere attitude to their children, trust and con-
fidence in each other, to know the needs of the child, his inner
world, to take smart measures for them, to provide for them, to
protect them from harm. In this regard, the importance of family
education, ways of organizing it is an urgent requirement of the
time.   

О роли семьи в воспитании детей

Aннотация. Статья написана на основе анализа существующих
в современной педагогической литературе представлений о
роли семьи в воспитании детей. Здесь отмечается, что в наше
современное время, в котором мы живем, искреннее отношение
родителей к своему ребенку, благосклонность и доверие друг
к другу требуют хорошего знания потребностей ребенка, его
внутреннего мира, принятия разумных для них мер, обеспечения
их нужности, защиты от вредного. Известно, что первоначальное
воспитание легче и эффективнее, чем последующее. Показано,
что дети, не получившие должного направления в семейном
воспитании, не могут продолжить свое образование, непра-
вильно осознают свои обязанности перед народом и народом,
в результате чего, бросаясь в жизнь, ставят в отчаянные
ситуации как себя, так и окружающих. В связи с этим значение
семейного воспитания заключается в том, что пути его орга-
низации являются актуальным требованием времени.
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Alim, ya savadlı, ziyalı ya fəhlə, yoxsul ya
dövlətli, kim olursa olsun valideyn imkanı
daxilində uşağının tərbiyəsinin taleyi ilə ma-
raqlanmalı, biganə qalmamalıdır. Əks tədqirdə
uşağın hayat yolu təhlükəli olar. Yaşadığımız
çağdaş dövrümüzdə valideyndən uşağına sə-
mimi münasibət, birbirinə inam və etibar,
uşaq ehtiyacını, onun daxili aləmini yaxşı bil-
məyi, onlar üçün ağıllı tədbirlər qəbul edib,
zərurilərini təmin etməyi, zərərlilərdən qoru-
mağı tələb edir.

Bu gün bəzi ailə tərbiyəsində ən böyük
nöqsan uşağa qarşı vahid tələbin olmamasıdır.
Müşahidələrimizə görə bir çox ailələrdə, ata
ilə ana arasında uşaqlarının tərbiyəsinə qarşı
vahid tələb və həmrəylik yoxdur. Bəzən atanın
uşağa qarşı qoyduğu tələbə  ana qarşı çıxır,
bəzən də əksinə  [4, s.18].

Qeyd etdiyimiz kimi bu gün Azərbaycan
ailəsini müşahidə etdikdə bir sıra nöqsanların
mövcudluğunun şahidi oluruq. Buna misal
olaraq uşaq nəzarətsizliyini, uşağa verilən sər-
bəstliyi, ərköyünlük və s. kimi halları göstərmək
olar. Ailədə ata-ananın, diğər ailə üzvlərinin,
uşağın tərbiyəsinə qarşı vahid tələb irəli sü-
rülməli və bunu ailə tərbiyəsinin mühüm bir
şərti kimi nəzərə almaq lazımdır. Ata-anadan
uşağa qarşı yüksək dərəcədə həssaslıq, qay-
ğıkeşlik və onun şəxsiyyətinə yüksək ehtiram
olmalıdır, lakin heç bir zaman yersiz güzəştə
getmək, uşaq şıltaqlığına yol verməmək, ona
qarşı düzgün tərbiyəvi tələbləri zəiflətməmək
lazımdır. Tələblə hörmət, cəza ilə məhəbbəti
ahəngdar birləşdirmək prinsipi əsəs götürül-
məlidir. Ailədə uşağı sadəcə özünün və ailəsinin
mənafeyini güdən məhdud düşüncəli fərd kimi
tərbiyə etmək deyil, ictimai - qayəli, insanlığa
fayda verə biləcək şəxsiyyət tərbiyə etmək
lazımdır. Uşaqların dəyanətli, xalqa sadiq,
mərd, namuslu vətəndaş olmaları üçün, ata,
ana və ya yaşlı ailə üzvləri özləri də təmiz,
saf əxlaq nümünəsinə, namuslu davranış qay-
dalarına malik olmalıdırlar. Ata-ana həmçinin
uşaqlarda, ətraf mühitə müsbət yanaşmaq və
müstəqil düşünmək, hərəkət etmək bacarığını
inkişaf etdirməyə çalışmalıdırlar.

Dahi Şərq filosofu Qəzzalinin tərbiyə haq-
qında fikirləri hələ bu gün də öz tərbiyəvi
əhəmiyyətini saxlayır və bütün valideynlər

üçün aktuldır. Böyüyən nəslin təlim - tərbiyəsinə
təsir göstərən «Quran»dan qaynaqlanan, mü-
hüm əhəmiyyəti olan əsərləri, tərbiyə ilə bağlı
fikirləri, tam bir sistemdir. 

Onun «Xoşbəxtlik iksiri» əsəri (uşaqların
əqli, əxlaqi, fiziki tərbiyəsinə,  yaxşı təlim al-
masına elmləri dərindən öyrənmələrinə dair)
orijinal fikirlərlə zəngindir [2, s.134].

Böyük filosof və pedaqoqun uşaqların tər-
biyəsi ilə bağlı fikirlərini əxlaq kodeksi ad-
landırmaq olar. Bu əxlaq kodeksində uşaqların
əxlaqi cəhətdən saf, mənəvi cəhətdən yetkin
tərbiyəsi üçün valideynlərin aşağıdakıları bil-
məsi vacibdir.

- Uşaqlarda həya hissinin formalaşmasına
ciddi əhəmiyyət verilməlidir (uşağın bəzi şey-
lərdən həya etməsi onun ağıllı olmasına dəlalət
edir, həyalı uşaq pisi yaxşıdan, halalı-haramdan
asanlıqla seçə bilir, onda pisə qarşı ikrah,
yaxşıya doğru meyl yaranır).

- uşaqlar sadə geyinməli, bəzəkli şeylərdən
uzaq olmalı, böyüklər kimi bəzənib-düzən-
məməlidirlər, onların geyimində  bir qədər
sadəlik gözlənilməlidir;

- uşaqlar öz yoldaşları arasında valideyn-
lərinin mal-dövləti ilə nəaliyyətləri ilə öyün-
məsinə imkan verilməməlidir. Onlar insan
mənəviyyatını pozan hərəkətlərdən, zinyət əş-
yalarından, dünya malına hərislikdən uzaq-
laşdırmalı;

- uşaqlara insanlar içərisində tüpürməyin,
burnun silməyin, böyüklər qarşısında ayağı-
nı-ayağının üstünə, əlini-əlinin altına qoymağın,
uzanmağın ədəbsizlik olduğu başa salınmalı;

- uşaqlar istər doğru, istərsədə yalandan
and içmək verdişlərindən uzaqlaşdırılmalıdır;

- onlara lazım gələndə susmağı bacarmaq,
başqasının sözünü kəsməmək, özündən böyüyə
yer vermək kimi məsələlər öyrədilməlidîr;

- haram, halal, xəyanət, ikiüzlülük kimi
mənfi əxlaqi keyfiyyətlərin törətdikləri fəsadlar
başa salınmalıdır;

- onların məktəb təlimindən sonra əyləncələri
(asudə vaxtları) düzgün təşkil olunmalı, mənfi
meyillər yarada biləcək məhrumiyyətlərə yol
verilməməlidir;

- uşaqlar vaxtında məktəbə göndərilməli,
onlara yaşlarına uyğun gəlməyən məlumat
verilməməlidir;
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- onların təlim və tərbiyəsində yaş xüsu-
siyyətləri nəzərə alınmalıdır;

- tərbiyə zamanı uşağın təbiətində biruzə
verən müsbət hadisəyə, hərəkətə və davranış-
dakı yaxşı cəhətlərə istinad olunmalıdır;

- uşaqlar əmələrinə görə qiymətləndirilməli
və ya cəzalandırılmalıdır, hər xırda şey üçün
uşaqlara hədiyyə və mükafat verilməməlidir;

-  ana uşağın təbii tərbiyəçisi olmalı, onun
gözündə atanı şöhrətləndirməlidir;

-  uşaqların gümrah və sağlam olması üçün
onlara gün rejimi yaradılmalıdır;

- uşaqlara yoldaşının işindən iftixar hissi
duymağı, dosta qarşı səmimi olmağı, ondan
təmənna gözləməməyi, öz nəfsinin, heysiy-
yətinin, məğrurluğunu saxlamağı öyrətmək
lazımdır;

- yoldaşa xəyanətin insan üçün ən pis və
qəbahətli hal olduğu onlara başa salınmalıdır;

- uşaqların manəvi saflığı ilə bərabər onların
fiziki sağlamlığının qayğısına qalınmalıdır;

- uşağınızın sizin kimi olacağını gözləməyin.
Sizin kimi deyil, özü kimi olmasına kömək
edin;

- etdiklərinizin əvəzini uşaqdan istəməyin.
Siz ona həyat vermisiniz, buna görə o sizə
necə minnətdarlıq edə bilər? O bir başqasına,
bir başqası da başqa birinə hayat verəcək.
Hayatın qanunu belədir;

- acıqlandığınız zaman bunun hirsini uşa-
ğınızdan çıxmayın. Atalar demişkən nə tökərsən
aşına, o çıxar qaşığına;

- problemləri həddən artıq şişirtməyin.
Əmin olun ki, mövcud şərait uşağınızı da
sizin qədər narahat edir. Ola bilsin ki, onun
narahatlığı sizinkindən çoxdur. Çünki o kifayyət
qədər təcrübəli deyil;

-  uşağı alçatmayın;
-  insan hayatının ən vacib məqamı uşaqla

olan görüşdü. Onlara diqqət ayırın, çünki
uşağın simasındakı kimi qarşılayacağınızı əv-
vəlcədən yəqin edə bilməzsiniz;

-  uşağınız üçün nəyisə edə bilmədiyiniz
üçün təəssüflənməyin. O zaman təəssüflənin
ki, imkanınız olduğu halda bunu etmirsiniz;

- uşaq həyatınızı alt-üst edəcək tiran deyil.
O, təbiətin sizə bəxş etdiyi və qorumağı tövsiyə
etdiyi nemətdir;

- özgə uşaqlarını da sevməyi bacarın. Öz

uşağınızın xətrinə dəyəbiləcək addımları onun
üzərində tətbiq etməyin;

- bütün uşaqlarınıza eyni gözlə baxın. İste-
dadsız, uğursuz, böyük və ya kiçik olmasından
asılı olmayaraq uşaqlarınızı sevin;

- onlarla ünsiyyətdə olmaqdan zövq alın.
Çünki övlad qarşılamaq, hayatınızın ən böyük
bayramıdır [1, s.28];

Valideynlərin uşaqlara münasibətləri nəinki
məktəbəqədər və kiçik məktəbli yaşı dövrlə-
rində, həm də yeniyetməlik və gənçlik yaşı
dövründə də onların bir şəxsiyyət kimi inki-
şafının başlıca əsasını təşkil edir. Bu baxımdan
təkçə onu qeyd etmək kifayyətdir ki, gənçlərin
ictimai-siyasi inkişafınavalideynlər mühüm
təsir göstərirlər.

Uşağın gələcək kişi və qadın etallonu kimi
formalaşmasının əsası  məhz ailədə qoyulur.
Bu məsələyə ayrıca diqqət yetirmək lazımdır.

Uşağın tərbiyəsində müəyyən edilmiş adət-
ənənələr də mövcuddur. Ailədə oğlan və qız
uşaqlarını tərbiyə edərkən, adətən, bu adət və
ənənələr gözlənilir. Hər bir valideyn cəmiyyətdə
bərqərar olmuş kişilik və qadınlıq etallonlarını
nəzərə alır, oğlanlara kişi, qızlara qadın üçün
səciyyəvi tələbat, maraq və xarkter əlamətləri,
adət və vərdişlər, davranış və rəftar qaydaları
aşılanmalıdır.

Bildiyimiz kimi qızlar daha çox anaları ilə
ünsiyyətdən, dialoqdan bir çox şeyləri mənim-
səyirlər. Onlarda mehribanlıq, nəzakətlilik, təm-
kinlilik və s. kimi qız üçün səciyyəvi keyfiy-
yətlərin formalaşmasına xüsusi diqqət yetirilir.

Oğlan uşaqları isə atalarından daha çox
nümunə götürürlər. Onlar da təmkinlilik, dö-
zümlülük, mərdlik və s. kimi xüsusiyyətləri
mənimsəyirlər. 

Uşaqların gələcəkdə qadın və kişi kimi də
müstəqil yer tutmalarında valideynlərin dav-
ranışı çox mühümdür. Atanın kişi, ananın isə
qadın kimi nümunəsi uşaqlarına münasibətinin
xarakteri ilə də əhəmiyyətlidir [4, s.13].

Bir çox analar çox vaxt uşaqların cinsi xü-
susiyyətlərini kifayyət qədər nəzərə almır, bir
uşaq, bir övlad kimi onları bir-birindən əslində
seçmirlər; qıza da, oğlana da eyni dərəcədə
qayğı  ilə yanaşırlar. Əlbəttə, ana qayğısı, ana
şəfqəti lazımdır.

Lakin belə bir qayğılı ana münasibəti ilə
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ata münasibətində müəyyən sərhəd istər - iş-
təməz özünü göstərir. Belə ki, atalar analardan
fərqli olaraq davranış və rəftarında uşaqların
cinsi xüsusiyyətlərinə daha çox diqqət yetirirlər.
Bu baxımdan onlar uşaqların kişi və qadın
rollarını mənimsəməsində daha təsirli rol oy-
nayırlar. Uşaqlar atanın qayğı və zabitəsində
özlərini xoşbəxt hiss edirlər. Atanın hətta qısa
bir müddət ərzində - 6 ay, 1 il evdə olmaması
nəticəsində övladlarda, xüsusilə oğlan uşaq-
larında qorxaqlıq, qaradinməzlik, tənbəllik,
tərslik, özbaşınalıq, əsəbilik və s. kimi mənfi
əlamətlər tədricən əmələ gəlir.

Oğlan uşaqları özlərini ataları ilə eyniləşdirir,
onun bir çox hərəkətlərini təqlid yolu ilə mə-
nimsəyirlər. Bu mənada biz ailədə uşaqların
tərbiyəsində atanın xüsusi məsuliyyət daşı-
masından danışmalıyıq.

Oğlan uşağı üçün ata ağıl, iradə qüvvəsi ,
kişi əzəməti nümunəsidir. Ata oğlunu tərbiyə
etməklə, həm da özünü təbiyə edir və dəyişir.
Öz oğlunun simasında gələcək kişinin forma-
laşmasını görmək və ona bu sahədə ən yaxşı
davranış nümunəsi göstərmək o deməkdir ki,
ata özünün kişi ləyaqətini qoruyur, daha da
inkişaf etdirir. Ailə pedaqogikasının müdrikliyi
də elə bundadır [3, s.20].

Müşahidələr göstərir ki, lap kiçik yaşlarından
atası ilə kifayyət qədər ünsiyyət imkanına
malik olmayan oğlanlar sonralar çox vaxt öz
atalıq vəzifələrini icra etməkdə çətinlik çəkirlər.
Atasız tərbiyə olunan oğlanlar isə əlverişli
şəraitdə ya qadın davranış tipini mənimsəyir,
ya da onlarda kişi davranışı haqqında yanlış
təsəvvürlər formalaşır.

Qızların da mənəvi inkişafını atasız təsəvvür
etmək çətindir. Oğlan uşağının hayatında ana
nə qədər böyük rol oynayırsa, qız uşaqınında
hayatında ata bir o qədər rol oynayır. Burda

bir sıra misallar göstərmək olar. Lakin onları
bir məna birləşdirir: uşaqların tərbiyəsi və mə-
nəvi inkişafı həm ana, həm də ata ilə bağlıdır.

Yekun olaraq qeyd edək ki, valideynlərin
uşaq və yeniyetmələrlə sosial-siyasi mövzularda
söhbətləri də böyük əhəmiyyətə malikdir. Va-
lideynlər uşaqlara ən yaxın adamlardır; uşaqlar,
bir qayda olaraq, onlara hamıdan çox inanır,
etibar bəsləyirlər. Valideynlərin içtimai hadi-
sələrə verdikləri qiymətlər əslində onlar üçün
vətəndaşlıq dərsidir. Valideynlərin əməyə mü-
nasibəti, öz biliyini, istedadını vətənimizin
çiçəklənməsinə həsr etməsi, düzgünlüyü və
prinsipiallığı, səmimiliyi, təvəzökarlığı uşaq
və yeniyetmələrin şəxsiyyətinin formalaşmasına
mühüm təsir göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki,
valideynlərin heç də hamısı bu imkanlardan
eyni dərəcədə istifadə edə bilmirlər [3, s.23].
Lakin bir cəhət şübhəsizdir ki, valideynlərlə
uşaq arasındakı münasibətlər nə qədər əlverişli
olsa, onların uşaq və yeniyetmələrin şəxsiy-
yətinin formalaşmasına təsiri bir o qədər möh-
kəm və səmərəli olar.
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Annotasiya. Məqalədə dünyada və Azərbaycanda təhsil sahəsində pers-
pektivlər, gözləntilər, təhsil siyasətinin prioritet istiqaətləri haqqında
ümumiləşmiş qənaətlər paylaşılmışdır. Həmçinin ölkəmizdə təhsil
sahəsində aparılan dövlət tədbirləri, təhsilə göstərilən qayğı, eləcə də
təhsildə yeni texnologiyaların tətbiqinin zəruriliyi diqqət mərkəzinə çə-
kilmişdir. Ölkəmizdə aparılan uğurlu təhsil siyasəti nəticəsində təhsil
sahəsində İKT biliklərindən istifadə, onun tətbiqinin əhəmiyyəti və
perspektiv gözləntiləri, ölkəmizdə təhsili dünya standartlarına aparan
ən mühüm keyfiyyət amilləri və sairə kimi mühüm məsələlər məqalədə
ətraflı şərh olunur. Belə bir fikir xüsusilə vurğulanır ki, İKT-nin təhsilə
tətbiqi şagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və təc-
rübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırır, şagirdlərin də
yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını dərindən
dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır.

Effectiveness of ict use in education
Abstract. The article shares generalized conclusions about the
prospects, expectations, priority areas of education policy in the
field of education in the world and in Azerbaijan. Also, attention
was drawn to the state measures taken in the field of education in
our country, the care provided to education, as well as the need for
the application of new technologies in education. It was noted that
as a result of successful education policy in our country, the use of
knowledge in education, the importance of the application of in-
formation and communication technologies and long-term expec-
tations are the most important quality factors leading to the secu-
larization of education in our country.

К эффективности использования ИКТ в сфере об-
разования

Aннотация. В статье делаются обобщенные выводы о перспективах,
ожиданиях в сфере образования в мире и Азербайджане, приори-
тетных направлениях образовательной политики. Также внимание
коцентрируется на государственных мероприятиях, проводимых в
сфере образования в нашей стране, забота об образовании, а также
необходимость применения новых технологий в образовании. В
статье подробно рассматриваются такие важные вопросы, как ис-
пользование знаний ИКТ в сфере образования, важность и пер-
спективные ожидания их применения, важнейшие факторы качества,
ведущие образование в нашей стране к мировым стандартам, и
многое другое. Особо подчеркивается такая идея, что применение
ИКТ в образовании значительно оживляет преподавание, интегрируя
теоретико-методические знания учащихся, практические навыки и
опыт, а также повышает способность учащихся к творческому
подходу, мышлению, инициативности, глубокому пониманию учеб-
ного материала.
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2003-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycanda
informasiya-kommunikasiya texnologiya-la-
rının inkişafı üzrə Milli Strategiya (2003-
2012-ci illər)” [3] Azərbaycanda təhsil sahə-
sində İKT-nin tətbiqi sahəsində ən yüksək
prioritetə malik istiqamət hesab edilmişdir.
Bu strategi-yanın hazırlanmasından sonra
Azərbaycanda təhsilin modernləşdirilməsi,
təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi
istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır.

Təhsil sahəsində İKT-dən düzgün istifadə
etmək və bu bacarıqların təkmilləşdirilməsi
yollarının araşdırılması olduqca əhəmiyyətli
məsələdir. Qeyd edək ki, informasiya və kom-
munikasiya texnologiyaları (İKT) biliyinə mü-
kəmməl yiyələnməyin ən optimal yolu məhz
orta məktəbdən keçir. Məktəb illərində bu
texnologiyalara yiyələnmək informasiya cə-
miyyəti quruculuğunda onların fəal iştirakını
təmin etmiş olur.

İndi İKT yalnız təhsil prosesini təmin edən
üsul deyil. İKT məktəblinin, xüsusilə yuxarı
sinif şagirdlərinin müstəqil qavrama qabiliy-
yətini təmin etmək, dünyagörüşünü genişlən-
dirmək üçün yeni imkanlar açır. Bununla əla-
qədar olaraq müəllimin rolu da dəyişir: o,
təhsil prosesinin məsləhətçisi, koordinatoru,
istiqamətvericisi olur. Onun məqsədi məktəb-
lilərdə qərar qəbul etmə bacarığını dəstəkləmək
və inkişaf etdirmək, şagirdlərin dünyagörüşünü
genişləndirmək, öyrənilən mövzuların məq-
sədini anlamaq və mühakimə etdirməkdir. Bu
yetərincə çətin pedaqoji tapşırıqlardır, onların
mənasını qiymətləndirməmək olmaz. Burada
İKT katalizator rolunu, bir  mühüm  vasitə
rolunu  oynayır. Əgər şagirdə bu və ya digər
mövzunun məzmunu aydındırsa, onun sualı
yarana bilər: məhz nə və nə üçün öyrənmək
lazımdır. Biliyə həvəsin kökündə həyati maraq,
dünyagörüş dayanır: hansı biliklər mənə daha
çox lazımdır, hansı metodların köməyi ilə
mən bu bilikləri əldə edə bilərəm. Beləliklə,
İKT biliyə can atmaqla digər həyati vacib
məsələlərin qərarı arasında bənd rolunu oynayır.
Şagird təhsilin onun həyatında hansı rolu oy-
nadığını başa düşən kimi, o, təhsili davam et-
dirməyə böyük həvəs hiss edəcək.

“İKT-nin təhsilə tətbiqi” yanaşması daha
böyük əhali qrupunun texnologiyalardan isti-

fadəsini və texnoloji savadlılığın artırılmasını
şərtləndirir. Əldə edilən bacarıqların praktikada
tətbiqi, eləcə də kadrların fasiləsiz təhsillə
əhatə olunması “Biliklərin mənim-sənilməsi”
yanaşmasına əsasən irəli sürülür. Tədris pro-
sesində interaktiv lövhə və virtual laborator
proqramlarından istifadə edilməsi dərsin əsas
prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin
edir. Elektron lövhənin sensorlu, yəni hissiyyatlı
səthinə xüsusi qələmlə və ya barmaqla yavaşca
toxunmaqla onun üzərində kompüterdə müm-
kün olan bütün əməliyyatları interaktiv rejimdə
aparmaq olar. Elektron lövhə, kompüterə qo-
şulan mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat,
videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri
böyüdülmüş formada ekranda əks etdirir. Şa-
girdlər istənilən kimyəvi reaksiyanın, fiziki,
bioloji, coğrafi proseslərin izahını virtual la-
boratoriya proqramı vasitəsi ilə izləyə bilərlər.
Bu isə şagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini,
praktiki bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya
etməklə tədrisi xeyli canlandırır, şagirdlərin
də yaradıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq,
tədris materialını dərindən dərk etmə qabiliy-
yətini daha da artırır. 

Bu gün bütün dünyada məşhur olan “Cro-
codile Physics” adlı proqram haqqında məlumat
verilir. Bu güclü virtual laborator proqram,
fiziki hadisələri modelləşdirməyə, “Elektrik
və eloktromaqnit”, “Hərəkət və güc”, “Dal-
ğavari hadisələr” və “Optika” mövzuları üzrə
virtual sınaqlar aparmağa imkan yaradır. “Cro-
codile Physics” fizika dərsini tədris edən müəl-
limlər üçün laboratoriya təcrübələrini şagirdlərlə
birgə aparmaq olduqca faydalıdır və bu günün
tələbinə uyğun hazır nümunələrilə zəngin
proqramdır. “Crocodile Physics” məktəbdə
fizika dərsini tədris edən müəllimlərin şagird-
lərlə birgə bu günün tələbinə uyğun laboratoriya
təcrübələrini aparmaq və lazım olan nəticəni
əldə etmək üçün istifadə edə biləcəkləri,
olduqca faydalı, və hazır nümunələrlə təmin
olunmuş bir proqramdır. “Crocodile Physics”
elektron laborator proqramın içində 46-dan
çox hazır təcrübə nümunələri vardır ki, bu
hazır gələn təcrübə nümunələri Beynəlxalq
IGCSE, A-Level imtahan tədris planlarına uy-
ğundur. ChemOffice proqram paketinə Chem-
Draw, ChemFinder, Database Subscriptions,
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Chem3D proqramları daxildir. Həmin proq-
ramlar müəllimə kimyəvi maddələrin fiziki
xassələrini, fəzada quruluşunu, molekullar
arasındakı bağlılığı əyani surətdə göstərməyə
imkan verir.

XXI əsrdə aparılan geniş miqyaslı islahat-
ların nəticəsində ölkəmiz yüksək sosial-iqtisadi
inkişaf pilləsinə çatmışdır. Hazırlanıb təsdiq
edilmiş (2012-ci il 29 dekabr) “Azərbaycan
2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında
deyilir: “Elektron təhsil texnologiyalarının
tətbiqi daha da genişləndiriləcək, müəllim və
şagirdlər üçün virtual öyrənmə mühiti forma-
laşdırı-lacaqdır. Bu məqsədlə bütün fənlər
üzrə elektron tədris və metodik resursların
yaradılması davam etdiriləcək, elektron re-
sursların etibarlı saxlanılması və onlara asan
çıxışın təmin olunması üçün “bulud” texno-
logiyaları tətbiq olunacaqdır” [1].

İnformasiya və kommunikasiya (İK) feno-
meni malik olduğu qabiliyyət və potensial
imkanlarının genişliyi ilə texnologiyaların
əhatəliliyi bəşəriyyətin həyatının bütün sahə-
lərində istifadəsi üçün münasib şərait və əsaslar
yaradır. Bu dünyəvi fenomendən münasib şə-
kildə yararlanmaq, informasiyanın bütün is-
tehsal, hazırlanma, qruplaşdırma və ötürmə
mərhələlərini ən qısa müddətdə mümkünləşdirir. 

İnformasiya cəmiyyətinin ən mühüm və
ən geniş yayılmış göstəriciləri olan kompüter,
informasiya və kommunikasiya sistemləri kimi
ən yeni texnologiyaların meydana çıxması ilə
müasir dövrdə özünəməxsus xüsusiyyətlər
əldə etmişdir. Məsələlərin mürəkkəbliyi, sürətli
dəyişiklik, informasiyanın hədsiz genişliyi və
böyük vüsəti, informasiyadan istifadənin asan-
lığı, elm və texnologiyanın sürətli inkişafı və
s. xüsusiyyətlər bu sırada əhəmiyyətliliyi ilə
seçilir. 

Texnologiyadan istifadə edilməsi təlim pro-
sesində hansı dəyişiklikləri yarada bilər? Bu
suala aşağıdakı kimi cavab vermək olar:

- yorucu və təkrarlanan mövzuların öyrə-
dilməsi zamanı müəllimin dərs üçün canlı və
yaradıcı bir mühit yaradılması; 

- hər yeri dərs otağına çevirməsi;
- sinif otaqlarında eyni zamanda tədris

etmək imkanı yaratması; 
- yeni təlim-tərbiyə üsulları və metodlarının

meydana gəlməsinə şəraitin yaradılması; 
- müəllimlər və şagirdlər üçün fasiləsiz

öyrənmə imkanının yaradılması və onları dü-
şünməyə məcbur etməsi; 

- cəmiyyətin ehtiyacı olan texnoloji baca-
rıqları məktəblilərə öyrətməsi; 

- zaman, xərclərə və s. qənaət edilməsinə
imkanın verilməsi; 

- məktəblilər arasında kollektiv işin geniş-
ləndirilməsi;

- məktəblilərin problemləri və çətinlikləri
həll etməyə qadir olan bir səviyyəyə gətiril-
məsi kimi funksiyaları ödəyir.

Müxtəlif ölkələrdə informasiya texnologi-
yalarının inkişaf etdirilməsi zəminində bəzi
təlim-tərbiyə məqsədləri meydana çıxır:

- tədris mənbələrinin gücləndirilməsi;
- təlim və öyrənmənin səviyyəsini yük-

səltmək məqsədilə təlim vasitələri və yardımları
kimi informasiya texnologiyalarından istifadə
edilməsi;

- müasir texnologiyalara uyğun olaraq is-
tifadə edilən tədris çevik modellərinin, proq-
ramlarının, formalarının hazırlanması;

- tədris proqramlarının hazırlanmasında
elektron mühitdə təlim imkanlarını artırmaq
məqsədilə şəriştələrin yaradılması;

- təlimdə yeniləşmə proseslərinin həyata
keçirilməsi; yaradıcı təfəkkürün inkişaf etdi-
rilməsi; təlimə yiyələnmək üçün bərabər im-
kanların yaradılması; çevik və hərtərəfli təlimin
yaradılması; təlimin keyfiyyətinin və tədris
metodlarının yaxşılaşdırılması.

Bunlar da imkan vermişdir ki, ölkə prezidenti
öz sərəncamı ilə “Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması
barədə tapşırıq vermişdir. Belə bir konsepsi-
yanın hazırlanması zərurəti ölkəmizin yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə bağlıdır.
Qazanılmış nailiyyətlər imkan verir ki, Azər-
baycan öz qarşısına daha yüksək məqsədlər
qoysun və bu məqsədlərdən irəli gələn vəzifələri
müəyyənləşdirsin” [1].

Tarixən hər bir ölkənin, hər bir millətin
təhsil sisteminin iki aparıcı istiqaməti bəllidir:
birincisi mədəni münasibətlərin nəsillərdən-
nəsillərə ötürülməsi və müasir cəmiyyətin mə-
nəvi inkişafı, nəsillərarası münasibətlərin for-
malaşması, ikincisi tolerant dünyagörüşünün
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gələcək nəslə aşılanmasıdır. Azərbaycanda
gələn demokratik yenidənqurma, ölkənin iq-
tisadi inkişafı müasir dövrdə təhsil mədəniy-
yətinin səviyyəsi ilə ölçülür. İnsan fəaliyyətinin
motivləri təhsil mədəniyyəti ilə müəyyənləşir,
sosial baxımdan istiqamət və cəmiyyətdə
gedən dəyişiklikləri özündə əks etdirir.

Bu baxımdan “Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyası faktik olaraq ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin imzaladığı təhsil
sahəsində İslahat Proqramında irəli sürülmüş
istiqamətlərin həyata keçirilməsi səviyyəsinin
təhlili və təhsilimizin gələcək inkişaf tenden-
siyalarını özündə əks etdirir. Bu konsepsiyanın
məğzində təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi
üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin yaradılması,
tətbiqi, onun maliyyələşdirilməsi və innovativ
fəaliyyətin geniş tətbiqi öz əksini tapmışdır.
Təsadüfi deyildir ki, ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiq etdiyi bu sənəddə respublika-
mızda balanslaşdırılmış dayanıqlı iqtisadiyyatın
inkişafına, əhalinin sosial vəziyyətinin yeni
yüksək səviyyəyə qaldırılmasına və keyfiyyətinə
təhsilin (orta, ali və xüsusən əlavə təhsil)
əlaqəli inkişaf problemlərinə münasibət bildi-
rilmiş və məsələlər dövlətin siyasətində aparıcı
istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilmişdir.

Prezidentin 29 dekabr 2012-ci il tarixli
1862 nömrəli qərarında [2] məhz bu konsep-
siyanın həyata keçirilməsinin məqsədləri açıq-
lanmış və onun reallaşdırlmasında yüksək ix-
tisaslı mütəxəssislərin və ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən beynəlxalq təşkilatların iştirakı əsas-
landırılmışdır. Həmin məqsədlərin həyata ke-
çirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatların iştirakı
əsaslandırılmışdır. Həmin məqsədlərin həyata
keçirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatların iştirakı
Konsepsiyada irəli sürülmüş bu məsələlər de-
mokratik prinsiplərə əsaslanaraq, xalqımızın
çoxsaylı təhsil işçilərimizin iştirakı ilə müzakirə
edilir və təhsilimizin inkişafı istiqamətləri haq-
qında təkliflər irəli sürülür. Bu konsepsiyanın
başlıca strateji inkişafı ölkəmizin bütün imkan
və resurslarının iqtisadi imkanlarının Konsep-
siyada qoyulmuş məsələlərin həyata keçiril-
məsinə yönəldilməsi və bunun əsasında əhalinin
rifah halının yüksəldilməsi və idarəetmə dövlət
qanunlarından effektiv istifadə və insan hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsinə yönəlməsidir.

Bu inkişaf 2013-2020-ci illərdə təhsil sahəsinə
maliyyə vəsaitlərinin artırılması, bu vəsaitlərin
inkişaf etmış Avropa ölkələrinin göstəricilərinə
bərabərləşməsi nəzərdə tutulur.

Konsepsiyada təhsil sisteminin bütün aparıcı
istiqamətləri üzrə problemlər müəyyənləşmiş
və onların həlli istiqamətləri açıqlanmışdır.
Bunlar aşağıdakılardır:

1. Təhsildə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi,
yeni idarəetmə modelinin yaradılması. Bütün
növ təhsil müəssisələrinin müstəqilliyinin
təmin edilməsi-elektron idarəetmə modelinin
tətbiqi (2020-ci il 1000 məktəbdə)

2. Ölkə üzrə azyaşlı uşaqların məktəbəqədər
təhsilə cəlb olunma səviyyəsini orta Avropa
göstəricisi səviyyəsinə çatdırmaq. Bu məqsədlə
uşaq bağçaları şəbəkəsinin genişləndirilməsi
və təchizatının yaxşılaşdırılması.

3. Məktəb tikintisi və əsaslı təmir sahəsində
işlər davam etdiriləcək, ümumi təhsil müəssi-
sələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması proqramı
hazırlanıb həyata keçiriləcək.

4. 12 illik ümumi təhsil sisteminə keçid tə-
min ediləcək. Bununla əlaqədar təhsil proq-
ramları və dərsliklər yeniləşdiriləcək. Şagird-
lərin idrak fəallığını ümumi inkişafını ləngidən
mövcud “yaddaş məktəbindən” təfəkkür və
düşüncə məktəbinə keçid təmin edilməlidir.

5. Təhsil alanlarının fəaliyyətinin və nai-
liyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsinə
imkan verən sistemin formalaşdırılması üçün
məktəbdaxili qiymətləndirmə sahəsində islahat
tədbirləri həyata keçiriləcək.

6. Peşə təhsili infrastrukturu müasirləşdiriləcək,
orada oxuyanların sayı artırılacaq və ölkə iqti-
sadiyyatının tələbatına uyğunlaşdırılacaq.

7. Ali təhsil müəssisələri üçün universitet
şəhərcikləri (kampuslar) müvafiq texno-parklar
yaradılacaq. Hazırlanan mütəxəsislər yüksək
səviyyəyə yiyələnməklə elmi-tədqiqatlara cəlb
edilməli, informasiya təminatı gücləndirilməli,
beynəlxalq əlaqələr genişləndirilməli.

8. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması
həyata keçiriləcək. Bu məqsədlə 2013-2020-
ci illərdə təhsil sisteminin informasiyalaşdı-
rılması Dövlət Proqramı qəbul ediləcək. Proq-
rama uyğun kənd məktəbləri belə lazımı
texnika ilə təmin ediləcək. Elektron kitabxa-
na-ların sayı artacaq. Təhsil televiziya kanalı
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yaradılacaq.
9. Müəllim hazırlığına diqqət artırılacaq,

məqsədli ixtisasartırma təmin ediləcək, İKT
bacarıqlarına yiyələnməsinin çevik sistemi
yaradılacaq. İxtisasartırma modul-kredit sistemi
tətbiq ediləcək.

10. Müəllim əməyinin stimullaşdırılması,
sistemi-mexanizmi yaradılacaq. Nəticələrə
əsaslanan diferensial əmək haqqı və mükafat-
landırma sistemi yaradılacaq. Maddi stimu-
laş-dırma gücləndiriləcək.

11. Azərbaycan təhsilinin dünya və Avropa
təhsil məkanına inteqrasiyası gücləndiriləcək.
2015-2020-ci illər üçün gənclərin xarici ölkə-
lərdə təhsil almasının yeni Dövlət Proqramı
qəbul ediləcək.

2015-ci il 19 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının
həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nda
təhsil sisteminin bütün pillələrinin yeniləşməsi
ilə bağlı mərhələlərlə həyata keçiriləcək təd-
birlər sistemi öz əksini tapmışdır. Təbii ki,
hazırki şəraitdə təhsilin inkişafı müasir tex-
nologiyasız mümkün deyil. Elə bu səbəbdən
də İKT-nin təhsil sahəsinə transfer edilməsi
və genişləndirilməsi prioritetə çevrilib. Bu
gün dünyanın əksər ölkələrinin təhsil sistemində

informasiya texnologiyalarının tətbiqi xeyli
yeniliklərə yol açsa da, məktəblərin informa-
siyalaşdırılmasında həlli çətin problemlər də
var. Bir çox hallarda bu strategiyaların məqsədi
şagirdlərə, eyni zamanda müəllimlərə lazımi
İKT bilikləri verməkdir. 
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Annotasiya. Məqalə tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamət-
ləndirilməsi zamanı onların psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasının
elmi-pedaqoji əsaslarından bəhs edir. Məqalədə bədii yaradıcılığa istiqa-
mətləndirilən tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması
üçün onlara psixoloji cəhətdən yanaşmağın spesifik xüsusiyyətləri öz
əksini tapır. Burada baxılan məsələ ilə bağlı müsbət təcrübə nümunələri
də yer alır. Məqalədə belə bir müddəa  xüsusi olaraq qeyd olunur ki, ali
məktəblərdə, eləcə də pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin bakalavr
səviyyəsində təhsil alan tələbələrin auditoriyadankənar tədbirlərdə bədii
yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsi zamanı fərdi və psixoloji
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması onların estetik-bədii zövqlərini formalaşdırır,
intelektual səviyyələrini və şəxsiyyətyönümlü inkişafını təmin etmiş olur.
Məqalədə həmçinin qabiliyyətlərin psixoloji mahiyyəti, təxəyyül və tə-
fəkkürün imkanları nəzəri və praktik cəhətdən aydınlaşdırılır.

Taking into consideration student's psychological 
characteristics during their artistic activity
Abstract. The article deals with the scientific and pedagogical foundations
of taking into account their psychological characteristics in the course
of directing students to artistic creative activity. The article reflects the
specific features of the psychological approach to the formation of
students ' artistic creative abilities aimed at artistic creativity. Examples
of positive experiences on the issue under consideration are also included
here. The article specifically notes that taking into account personal and
psychological characteristics of students studying at Bachelor's level in
higher schools, as well as pedagogical higher education institutions in
the course of directing them to artistic creative activity in events outside
the audience forms their aesthetic and artistic tastes, ensures their
intellectual level and personality-oriented development. The article also
clarifies the psychological essence of abilities, the possibilities of ima-
gination and thinking theoretically and practically.

Учёт психологических особенностей студентов при
ориентации их на художественно-творческую дея-
тельность 

Aннотация. В статье рассматриваются научно-педагогические основы
учета психологических особенностей студентов при их ориентации
на художественно-творческую деятельность. В статье отражены спе-
цифические особенности психологического подхода к формированию
художественно-творческих способностей учащихся, ориентированных
на художественное творчество. Здесь же приводятся примеры поло-
жительного опыта по рассматриваемому вопросу. В статье подчер-
кивается положение о том, что учет индивидуальных и психологических
особенностей студентов, обучающихся в высших учебных заведениях,
а также на уровне бакалавриата педагогических высших учебных за-
ведений, при ориентации на художественную творческую деятельность
во внеаудиторных мероприятиях формирует их эстетико-художе-
ственный вкус, обеспечивает их интеллектуальный уровень и лич-
ностно-ориентированное развитие. В статье также разъясняется пси-
хологическая сущность способностей, возможностей воображения и
мышления в теоретическом и практическом аспектах.
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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 qəti
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
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yaradıcılıqlarının nəticələrini izləməyə çalışır
və həmin nəticələri özləri təhlil etməyə maraqlı
olurlar. Tələbə gənclərin yaradıcılıq foneme-
ninin dördüncü istiqaməti şəxsiyyətlərarası
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-

Aytən Mövsümlü 

Tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi 

zamanı onların psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması 
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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,
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-

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Pedaqogika: nəzəriyyə və tarix



137

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
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 talan-
tlılıq 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, s.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 məha-
rətlə təqdim etdi ki, tamaşaçılarda anaya həsr
olunan bu poetik nümunənin estetik-əxlaqi
hisslər oyatması daha çox müşahidə olundu.
Tamaşaçıları riqqətə gətirən, onlarda güclü
emosiyalar oyadan bu poetik nümunənin təq-
dimatı tələbənin talantlılıq səviyyəsindən doğ-
masına heç bir şübhə ola bilməzdi. Belə ta-
lantlılıq səviyyəsini nümayiş etdirən tələbə
ananın yer üzündə bənzəri 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
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tərzinə təşbih olunan misraları özünəməxsus
fərdi məharəti ilə təqdim edən tələbə tamaşa-
çıların sürətli alqışlarını qazanmış oldu. Belə
bir praktik nümunədən çıxış edərək deməliyik
ki, tələbənin talantlılıq səviyyəsi onun fərdi
xüsusiyyətlərindən doğan imkandırsa, şeirin
məzmun çalarlarının tamaşaçılara çatdırılması
onun psixoloji hazırlığının nəticəsidir. Tələbənin
fərdi keyfiyyətlərinin psixoloji hazırlığı ilə
təqdim edilməsi onun bu sahədəki məharətinə
dəlalət eləyir. Deməli, bədii yaradıcılıq fəaliy-
yətinə istiqamətləndirilən tələbələrin fərdi və
psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onların
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdı-
rılmasına 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. Məqalədədə kompüter riyaziyyatında proqramlaşdırma məsələlərinin
tədrisi texnologiyalarından istifadə eməklə didaktik səviyyədə realizə olunan
problemli təlim metodu, bu metodun tədqiqi sxemi, fənnin təlim metodları ilə
qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi araşdırılmışdır. Göstərilmişdir ki, kompüter riyaziy-
yatında proqramlaşdırma məsələlərinin tədrisində tətbiq olunan induksiya təlim
metodu  induktiv səciyyə daşıyır. Riyazi məsələlərin kompüter həllində istifadə
olunan proqramlaşdırmanın  baxılan təsnifatı qoyulmuş riyazi  məsələnin alqo-
ritminin xarakteri ilə şərtlənir. Qəbul edilmiş metodoloji sxemə müvafiq olaraq,
qoyulmuş mövzunun tədrisi problemli təlim, tədqiqati təlim metodu üzrə
realizə olunur. Baxılan halda, müvafiq problem situasiya çəçivəsində  qoyulmuş
riyazi məsələnin həllinin alqoritmi əsasında məsələnin kompüter həllinin realizə
olunmasını təmin edən proqramlaşdırmanın təlim metodlarının didaktik təyinatı
şərh edilir. Burada müəllim tərəfindən proqramlaşdırmaya dair konseptual
müddəalara əsaslanaraq, qoyulmuş riyazi məsələnin kompüter həlli üzrə konkret
proqramlaşdırma növünün seçilməsi və  realizə olunmasında deduksiya təlim
metodunun rolu araşdırılır.

Methods of teaching programming problems
in computer mathematics using new teaching
technologies
Abstract.The article examines the problem teaching method, implemented at
the didactic level using the technology of teaching programming problems in
computer mathematics, the research methodology, the scheme of this method,
the interaction and application of the subject with teaching methods. It is
shown that the inductive learning method used in teaching programming
problems in computer mathematics is inductive. The considered classification
of programming used in the computer solution of mathematical problems is
due to the nature of the algorithm of the mathematical problem. In accordance
with the adopted methodological scheme, the teaching of the topic is carried
out by the method of problem learning, research training. At the same time, the
didactic goal of teaching programming methods is explained, which provides
for the implementation of a computer solution to a problem based on an
algorithm for solving a mathematical problem in the context of a corresponding
problem situation. Here, on the basis of the conceptual provisions of programming
by the teacher, the role of the deductive teaching method in the choice and im-
plementation of a specific type of programming for the computer solution of a
mathematical problem is investigated. Finally, the teacher characterizes the
syncretic integration of the problem teaching method used at the didactic level
when teaching programming problems in KRT with the deductive teaching
method applied at a specific methodological level. 

Методика обучения задачам программирования
в компьютерной математике с использованием
новых технологий обучения
Aннотация. В статье рассмотрены метод проблемного обучения, реали-
зуемый на дидактическом уровне с использованием технологий обучения
задачам программирования в компьютерной математике, схема исследования
этого метода, взаимодействие и применение предмета с методами обучения.
Показано, что индукционный метод обучения, применяемый при обучении
задачам программирования в компьютерной математике, носит индуктивный
характер. Рассматриваемая классификация программирования, применяемая
при компьютерном решении математических задач, обусловлена характером
алгоритма поставленной математической задачи. В соответствии с принятой
методической схемой обучение поставленной теме осуществляется по
методу проблемного обучения, исследование – по методу обучения. В
рассматриваемом случае интерпретируется дидактическое обозначение
методов обучения программированию, обеспечивающих реализацию ком-
пьютерного решения задачи на основе алгоритма решения математической
задачи, поставленной в соответствующей проблемно-ситуационной аль-
тернативе. Здесь исследуется роль дедукционного метода обучения в
выборе и реализации учителем конкретного вида программирования ком-
пьютерного решения поставленной математической задачи на основе кон-
цептуальных положений по программированию.
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Mövzunun aktuallığı. Kompüter riyaziyyatı
hər hansı bir riyazi məsələnin kompüter vasi-
təsilə həllinin tapilmasını nəzərdə tutur. Məlum
olduğu kimi, müasir dövrdə texnikanın və
elmin qarşıya qoyduğu riyazi hesablamalar
kifayət qədər geniş həcmli və çox vaxt tələb
edən prosedurları əhatə edir. Bu baxımdan
riyazi hesablamaların realizə olunmasında
kompüterdən geniş surətdə istifadə olunması
məqsədəuyğundur. Belə ki, kompüter iri həcmli
hesablama əməliyyatlarının müvafiq yuvar-
laqlaşdırmaların, alqoritmləşdirmənin, proq-
ramlaşdırmanın vasitəsilə optimal şəkildə rea-
lizə edilməsinə imkan verir. 

Kompüter riyaziyyatının tədrisində  proq-
ramlaşdırma xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə
ki, kompüterdə məsələ həllinin realizə olun-
masının həlledici mərhələsi məhz proqram-
laşdırma əsasında həyata keçirilir. Kompüter
riyaziyyatında proqramlaşdırma məsələlərinin
tədrisində tədqiqat problemi qoyulmuş riyazi
məsələnin kompüterdə realizə olunması üçün
tərtib olunmuş alqoritm əsasında proqramlaş-
dırma dillərindən birində proqramın tərtib
olunması qaydalarının öyrənilməsidir.

Tədqiqatın məqsədi:  Kompüter riyaziy-
yatında proqramlaşdırma məsələlərinin tədri-
sində didaktik səviyyədə tətbiq olunan prob-
lemli təlim metodunun konkret metodik sə-
viyyədə tətbiq olunan deduktiv təlim metodu
ilə sinkretik vəhdətini xarakterizə etməkdir. 

Kompüterdə hər hansı bir riyazi məsələnin
həlli aşagıdakı mərhələlərin ardıcıl şəkildə
realizə olunmasını nəzərdə tutur:

1) Məsələnin qoyuluşu. 2) Riyazi model-
ləşmə. 3) Ədədi həll üsulunun seçilməsi. 4)
Məsələ həllinin alqoritminin yaradılması və
verilənlərin quruluşu. 5) Proqramlaşdırma. 6)
Qoyulan məsələnin kompüter həlli əsasında
alınan nəticənin təhlili.

V mərhələdə məsələnin tərtib olunmuş al-
qoritmi əsasında proqramlaşdırma dillərindən
birində proqram tərtib olunur. 

Deməli kompüter riyaziyyatı (KR) hər
hansı riyazi modelin qurulması, ədədi həll
üsulunun seçilməsi, uyğun alqoritmləşmə və
proqramlaşdırma prosedurunun ardıcıl tətbiqi
vasitəsilə zəruri nəticələrin alınmasını təmin
edən metod və üsulları öyrənən bir elmdir.

Kompüter riyaziyyatının predmetinin bu
qaydada müəyyən edilmiş ifadəsindən görün-
düyü kimi, kompüter riyaziyyatının istifadə
etdiyi metod və üsullar aşağıdakılardan iba-
rətdir: riyazi modelləşdirmə; məntiqi model-
ləşdirmə; alqoritmləşdirmə; informativ mo-
delləşdirmə; proqramlaşdırma.

Kompüter riyaziyyatının tədrisinin meto-
dikasının (KRTM) məzmunu, metod və üsul-
larını araşdırarkən, ilk əvvəl qeyd etməliyik
ki, KRTM  məzmun etibarilə iki sinif məsələ-
lərin - didaktika və fənnin məxsusi təlim me-
todlarının sinkretik vəhdətini təşkil edən təlim
nəzəriyyəsi kimi çıxış edir. KRTM-nın məz-
munundakı bu iki sinif məsələlər fənnin təlim
nəzəriyyəsinin aşağıdakı müvafiq iki səviyyəsini
müəyyənləşdirir: ümumpedaqoji didaktik sə-
viyyə; fənnin konkret-metodik səviyyəsi. Be-
ləliklə, KRTM-nın konseptual bazisi ümum-
pedaqoji didaktik və konkret-metodik səviy-
yələri özündə ehtiva edən təlim nəzəriyyəsidir.
Baxılan halda, KRTM-nın didaktik əsasının
bazis elementi kimi problemli təlim metodu
nəzərdə tutulur. Burada problemli təlim metodu
problem  situasiyaların ardıcıl şəkildə, sistemli
olaraq formatlaşdırılması və həllini  özündə
ehtiva edən didaktiv təlim sistemi kimi çıxış
edir.

Pedaqoji elmi ədəbiyyatda problemli təlimdə
problem situasiyanın müxtəlif növləri araşdırılır.
Baxılan halda, problemli təlimdə problem si-
tuasiyaların tərkibi qoyulmuş məsələnin həllinə
dair zəruri biliklərin sistemləşdirilməsini və
qarşıya çıxan yeni situasiyalarda tətbiqini
özündə birləşdirir [2].

KRTM-nın konseptual əsasını təşkil edən
təlim nəzəriyyəsinin konkret metodiki səviy-
yəsinə gəldikdə isə burada fənnin təliminin
didaktik bazisi əsasında formalaşan  konkret
təlim metodlarının tətbiqi xüsusiyyətləri öz
əksini tapır. Başqa sözlə, KRTM-nın təlim
nəzəriyyəsinin didaktik bazisinin prinsipləri
müvafiq fənn təlim metodlarında konkretləşmiş
olur. Bu baxımdan, KRTM-da riyazi məsələnin
kompüter həllinin mərhələlərinin spesifikasına
uyğun olaraq formalaşan ayrı-ayrı bölmələrdə,
ümumpedaqoji, didaktik problemli-təlim me-
todu prinsiplərinin konkret təlim metodları
vasitəsilə realizə olunması nəzərdən keçirilir.
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Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki,
fənnin bu qaydada formalaşmış təlim metodi-
kası öz növbəsində fənnin elmi metodlarını
əks etdirən məxsusi təlim metodlarını  özündə
cəmləşdirir.

Kompüter riyaziyyatında riyazi ifadələrin
proqramlaşdırılmasında riyazi ifadələrin ele-
mentar forması olan hesabi ifadələr nəzərdən
keçirilir. Bu baxımdan burada riyazi formaların
və ifadələrin proqramlaşdırılması, hesabi ifa-
dələrin proqramlaşdırılmasının başlıca üsul
və metodlarının şərhini nəzərdə tutur. Hesabi
ifadələrin proqramlaşdırılmasının əsas anla-
yışlarını və aparıcı operatorlarını nəzərdən
keçirək. İlk növbədə hesabi ifadə anlayışını
müəyyənləşdirək.

İxtiyari hesabi ifadənin əsas elementləri
ilkin ifadələr adlanır. Hesabi ifadələrin ilkin
ifadələri aşağıdakı halları özündə birləşdirir:
işarəsiz ədədlər; dəyişənlər; funksiyanın gös-
təriciləri; mötərizəyə alınmış hesabi ifadələr.
Qeyd etmək lazımdır ki, hesabi ifadələrdə iş-
lədilən dəyişənlər iki halda müəyyənləşdirilir:
sadə dəyişənlər, indeksləşdirilmiş dəyişənlər.

Burada sadə dəyişən alqoritmdə identifikator
funksiyasını  icra etməklə rasional və ya tam
ədəd şəklində ifadə olunur. Sadə dəyişənlərin
qiymətləndirilməsi mənimsəmə operatoru va-
sitəsilə həyata keçirilir. Verilənlərin emali pro-
sesində  sadə dəyişənlər müxtəlif qiymətlər
ala bilər. Hesabi ifadə hesablanarkən dəyişənin
aldığı sonuncu qiymət nəzərə alınır. İndeks-
ləşdirilmiş dəyişənlər hər-hansı bir massivin
ünsürü kimi müəyyən edilir və “massivin
identifikatoru” [(indekslərin siyahısı)] şəklində
yazılır. Burada massivin identifikatoru baxılan
dəyişənin mənsub olduğu massivi, indekslərin
siyahısı isə dəyişənin massivdəki koordinatlarını
təyin edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, indeksləşdirilmiş
dəyişənlərin  aldığı qiymətlər sadə dəyişənlərin
aldığı qiymətlərdən fərqli olmurlar. Sadəcə
olaraq, indeksləşdirilmiş dəyişənlər müxtəlif
vaxtlarda  müxtəlif qiymətlər aldığından mü-
vafiq olaraq massivin  müxtəlif elementlərini
təmsil etmiş olurlar. 

Ən elementar hesabi ifadənin, verilmiş 2
ədədin cəminin hesablanmasının proqramlaş-
dırılması 2 mərhələdə icra olunur.

1.Verilmiş ədədlərin cəminin hesablanması
üzrə  əmrlərin ardıcıllığı;

2. Alınmış nəticənin yaddaşda yerləşdiril-
məsi üzrə əmrlər ardıcıllığı.

Bütövlükdə hər iki mərhələnin əmrlər ar-
dıcıllığı x+y= z hesabi ifadəsinin mənimsəmə
operatoru vasitəsilə realizə olunan proqramını
ifadə etmiş olur. Qeyd etmək lazımdır ki, bir
sıra hallarda mənimsəmə operatorunu bir neçə
operatorlarla əvəz etmək lazım gəlir. Bu növ
mənimsəmə operatorları elementar mənimsəmə
operatorları adlandırılır. Göründüyü kimi, ba-
xılan hallarda verilmiş mənimsəmə operatoru
elementar mənimsəmə operatorları ardıcıllığı
ilə əvəz oluna bilər [4].

Riyazi məsələlərin həlli qarşısında bir çox
hallarda şaxələnən hesablama prosesləri cərəyan
edir. Baxılan halda  Əgər...onda şərti o zaman
yerinə yetirilmiş sayılır ki, məntiqi cəbri ifadə
doğru qiymətini alır. Məntiqi cəbri ifadənin
şərti dedikdə, aşağıdakı simvolik yazı nəzərdə
tutulur:

Şərt (sadə məntiqi cəbri ifadə) əks halda
(məntiqi cəbri ifadə) şərti məntiqi cəbri ifadəyə
nümunə olaraq aşağıdakı misalı göstərmək
olar. 

Əgər x≠0 onda doğrudur əks halda b  c t.
Göstərmək olur ki, ixtiyari məntiqi cəbri

ifadənin qiyməti ona daxil olan sadə  məntiqi
cəbri ifadələrdən  birinin qiyməti kimi götürülə
bilər. Şərti hesabi ifadə şərti məntiqi cəbri
ifadəyə analoji olaraq müəyyən edilir. Şərti
hesabi ifadə dedikdə aşağıdakı simvolik yazılış
nəzərdə tutulur:

Şərt (sadə hesabi  ifadə) əks halda (hesabi
ifadə).

Qeyd etmək lazımdır ki, şərti hesabi ifadə-
lərin  hesablanması, şərti məntiqi cəbri ifadələrin
hesablanmasına analoji olaraq aparılır. Bir
çox hallarda hesabi ifadələrdəki şərtlərdə mən-
tiqi cəbri ifadələr qismində münasibətlər nə-
zərdə tutulur. Burada mənimsəmə operatoru
aşağıdakı simvolik yazılışda ifadə oluna bilər: 

V := əgər A1 A2 onda A 3 əks halda A 4                                                                      
Burada A1,A2,A3,A4 sadə hesabi ifadələri,

 işarəsi isə münasibət əməliyyatını nəzərdə
tutur. 

Məlumdur ki, sadə Bull cəbri məntiqi ifa-
dəsinin tərkibinə Bull dəyişənləri, məntiqi

Yaqub Məmmədov

Yeni təlim texnologiyalarından istifadə etməklə kompüter

riyaziyyatında proqramlaşdırma məsələlərinin tədrisinin metodikası 



142

qiymətləndirmə ilə yanaşı, məntiqi münasibətlər
də daxildir. Bu nöqteyi-nəzərdən, sadə Bull
cəbri məntiqi ifadəsinin proqramlaşdırılmasında
münasibətlərin proqramlaşdırılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Öz növbəsində Bull cəbri
məntiqi ifadələrində münasibətlərin proqram-
laşdırılması sadə hesabi ifadələrin proqram-
laşdırılmasına analoji olaraq icra olunur.

Asanlıqla görmək olar ki, sadə hesabi ifa-
dələrin proqramlaşdırılmasında tətbiq olunan
mənimsəmə operatorunun yuxarıda göstərilən
formuluna müvafiq olaraq, Bull cəbri məntiqi
ifadəsinin münasibətlərinin proqramlaşdırıl-
masında aşağıdakı formuladan istifadə oluna
bilər: 

U : = əgər A1 A 2, onda doğru, əks halda
yalan.

İnstrumental elmi idrak metodu olmaq eti-
barilə, proqramlaşdırma qoyulmuş məsələ həl-
linin alqoritminə müvafiq olaraq verilənlərin
emalı sistemlərinin idarə olunmasını müvafiq
əmr və təkliflərin strukturlaşdırılmış ardıcıllığıni
ifadə edən spesifik, formalizə olunmuş proqram
dili vasitəsilə realizə olunmasını nəzərdə tutur.

Burada proqram dili dedikdə, kompüterdə
məsələ həllinin alqoritminin müvafiq qaydada
formalizə olunmuş simvolik yazılar sistemində
təsvir edilməsi başa düşülür.

Elmi ədəbiyyatda proqram dillərinin təsnifatı
realizə olunma sxeminə görə iki növ üzrə
qruplaşdırılır: prosedur proqram dilləri; dek-
larativ proqram dilləri.

Hal-hazırda mövcud praktikada Kobol,
Fortran, Beyzik, Paskal, Phyton, Si və digər
prosedur proqram dilləri geniş maştabda istifadə
olunmaqdadırlar.

Deklarativ proqram dilləri öz növbəsində
funksional və məntiqi proqram dillərinə təsnif
olunurlar. Hal-hazırda funksional proqram dil-
ləri yönümündə işlənib-hazırlanmış və tətbiq
olunan proqram dilləri içərisində LMP, AP.APL,
Loqo-nu göstərmək olar.

Mövcüd praktikada məntiqi proqram dil-
lərinə daxil olan Proloq dilinin  tətbiqi geniş
vüsət almışdır.

Prosedur proqram dilləri tərkib etibarilə,
müvafiq operatorları və onların ardıcıl həyata
keçirilməsini təmin edən təklifləri özündə
ehtiva edir. Prosedur proqram dillərində tətbiq

olunan əməliyyatlar əsasən aşağıdakı tərkibdə
müəyyən edilmişdir: mənimsəmə operatorları;
idarəetmənin ötürülməsi operatorlari; giriş,
çıxış operatorları; dövrü operatorlar.

Bu qaydada müəyyən edilmiş prosedur
proqram dillərinin tətbiqini reallaşdıran prosedur
proqramlaşdırmanın prosessual əsasını verilmiş
hər hansı bir dəyişənin qiyməti üzərində mü-
vafiq əməliyyatların aparılması, alınmış nəti-
cənin mənimsəmə operatoru vasitəsilə saxla-
nılması təşkil edir. Prosedur proqramlaşdırmada
baxılan prosedur son nəticənin əldə olunması
mərhələsinə qədər davam etdirilir dedikdə,
müvafiq funksiyaların  təyin olunmasını təmin
edən  prosedurların küllüsü nəzərdə tutulur.

Funksional proqramlaşdırma prosesinin bü-
töv tsikli hər bir çağırışın, çağırışı həyata
keçirən funksiyanın müvafiq qiymətinin he-
sablanaraq onun özünə şamil edilməsini və
bu funksiyanın növbəti qiymətinin hesablan-
masını özündə ehtiva edir. Funksional proq-
ramlaşdırma tsikli iterativ hesablama prose-
durlarının funksiyasının yekun qiymətinin he-
sablanmasına qədər davam edir. Bu qaydada
həyata keçirilən funksional proqramlaşdırma
prosesində budaqlanmış hesablamanın həyata
keçirilməsi verilmiş şərti arqumentlərə müvafiq
olaraq icra olunur. Funksional proqramlaş-
dırmada təkrar hesablamalar rekursiv qaydada
realizə olunurlar. Yuxarıda qeyd olundu ki,
deklarativ proqramlaşdırma funksional proq-
ramlaşma ilə yanaşı, məntiqi proqramlaşdırmanı
da özündə ehtiva edir. Deklarativ proqram-
laşdırma məntiqi proqramlaşdırmada, bütöv-
lükdə proqramlaşdırmada nisbətən yeni bir
istiqamət kimi səciyyələnməkdədir. 

Məntiqi proqramlaşdırmanın  konseptual
bazisi riyazi məntiqin fundamental müddəaları,
metod və üsulları vasitəsilə formalaşmışdır.
Məxsusi olaraq,  məntiqi proqramlaşdırma ri-
yazi məntiqdə xorn dizyunksiyları adlanan
məntiqi formullar sistemində xüsusi məntiqi
çıxarılış - məntiqi hesablama metodlarının
tətbiqinə istinad edir. Baxılan konseptual bazis
üzərində formalaşan məntiqi proqramlaşdırma
içərisində ən geniş surətdə tətbiq olunan Proloq
və onun müxtəlif variantlarıdır. Daha geniş
mənada, məntiqi proqramlaşdırmanın kon-
septual əsası qoyulmuş məsələnin müvafiq
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formal məntiqi dildə ifadəsi və uyğun formal
məntiqi sistemdə məsələnin həllinin qurul-
masıdır.

Son illərdə məntiqi proqramlaşdırmanın
inkişafı hesablama texnikasında ənənəvi  proq-
ramlaşdırmada əldə olunan nailiyyətlər ilə
bağlıdır. Xüsusilə məntiqi proqramlaşdırma
avtomatlaşdırılmış deduksiya sahəsində geniş
tətbiq olunmaqdadır [6].

Proqramlaşdırmanın metodoloji xarakte-
ristikasına istinad  edərək, kompüter  riyaziy-
yatının çərçivəsində məsələ həllinin proqram-
laşdırılmasının metodikası məsələlərini nə-
zərdən keçirək.

İlk növbədə qeyd edək ki, KRT-də proq-
ramlaşdırma məsələlərinin  tədrisinin meto-
dikası mühüm didaktik metoda - problemli
təlim metoduna əsaslanır. Problemli təlim me-
todu yeni biliklərin əldə edilməsində olduğu
kimi, təlimdə də problem  situasiyanın qoyu-
luşunu və  müvafiq həllin tapılması prosedur-
larını özündə ehtiva edir. Baxılan halda prob-
lemli təlim  metodunun mühüm növü olan
tədqiqati metod əsas aparıcı didaktik prinsip
timsalında çıxış edir. Məlum olduğu kimi,
problemli təlimdə tətbiq olunan tədqiqati
metod təlimi mərhələlərin ardıcıllığının müvafiq
elmi araşdırmalardakı mərhələlər ardıcıllığına
analoji olaraq qurulmasını şərtləndirir.

KRT-də proqramlaşdırma məsələlərinin
tədrisi metodikasında problemli təlim  meto-
dunun, xüsusilə tədqiqati metodun realizə
olunmasını nəzərdən keçirək.

İlk növbədə qeyd edək ki, burada prob-
lem-situasiyanın təsviri qoyulmuş məsələnin
həlli alqoritminin kompüterdə realizə olunması
ilə bağlıdır. Başqa sözlə desək, baxılan halda
problem-situasiya qoyulmuş məsələnin həllinin
tərtib olunmuş alqoritmi əsasında məsələnin
kompüter həllinin realizə olunmasını təmin
edən proqramlaşdırmanın metod və üsullarının
müəyyənləşməsini nəzərdə tutur. Burada ilk
növbədə, qoyulmuş məsələnin kompüter həl-
lində proqramlaşdırmanın mahiyyəti, onun
evristik potensiyası araşdırılır.

Baxılan mərhələdə müəllim tərəfindən proq-
ramlaşdırmaya dair, onun müxtəlif  növlərinin
şərhi üzrə qısa icmal verilir. Bununla yanaşı,
qoyulmuş məsələnin həlli alqoritmi təhlil

olunur və təsnifatlaşdırılir.
Növbəti mərhələdə proqramlaşdırmanın

spesifikası, qoyulmuş məsələnin həllinin al-
qorit-minin məxsusiliyi əsasında, hansı proq-
ramlaşdırma növünün - prosedur, deklarativ
(funksional və məntiqi) realizə ediləcəyi müəy-
yən edilir.

Göründüyü kimi, baxılan halda təlim  prosesi
proqramlaşdırmaya dair  ümumi konseptual
müddəalardan çıxış etməklə, müxtəlif qoyuluşlu
və tipli məsələlərə nəzərən konkret proqram-
laşdırma növünün seçilməsini və realizə olun-
masını nəzərdə tutur. Bu baxımdan KR-da
proqramlaşdırma məsələlərinin tədrisində de-
duksiya metodunun tətbiqi təsbit oluna bilər.
Eyni zamanda proqramlaşdırmanın struktur
xüsusiyyətlərinin quruluş spesifikasının da
deduktiv prinsipə əsaslandığı şübhəsizdir. Bu-
rada baxılan məxsusiyyət məntiqi proqram-
laşdırmanın nəzəri tərtibinin formalizə olunmuş
deduktiv  sistem timsalında çıxış etməsi ilə
müşayiət olunur. KRT-da proqramlaşdırma
məsələlərinin tədrisi üzrə verilmiş xarakterik
məqamları yekunlaşdıraraq qeyd etmək lazım
gəlir ki, burada didaktik  səviyyədə problemli
təlim, konkret metodik səviyyədə isə deduktiv
metodun tətbiqi realizə olunur. Eyni  zamanda
qeyd etmək lazım gəlir ki, burada proqram-
laşdırmanın nəzəri-konseptual tərtibi də ak-
siomatik səciyyə daşıyır.

Sonda KRT-də proqramlaşdırmanın tətbiqinə
dair mövzuların öyrənilməsində istifadə olunan
təlim metodlarının təhlili üzrə dərslərin təşkili
aşağıdakı qaydada müəyyən edilmişdir.

Dərsin məqsədi:
- Qoyulmuş riyazi məsələnin həlli alqorit-

minin əsasında verilənlərin emalı sistemlərinin
idarə olunmasını təmin edən proqram dilinin
seçilməsi üsullarının öyrənilməsi;

- Qoyulmuş riyazi məsələnin həlli alqorit-
minin əsasında verilənlərin emalı sistemlərinin
idarə olunmasını təmin edən proqramın işlənib
hazırlanması üsullarının öyrənilməsi;

- Qoyulmuş riyazi məsələnin həlli alqorit-
minin əsasında verilənlərin emalı sistemlərinin
idarə olunmasını təmin edən proqramın işlənib
hazırlanması məsələlərinin təlimi metodlarının
öyrənilməsi;

- Qoyulmuş riyazi məsələnin həlli alqorit-
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minin əsasında verilənlərin emalı sistemlərinin
idarə olunmasını təmin edən  proqramın kom-
püterdə realizə olunması məsələlərinin təlimi
metodlarının öyrənilməsi.

KRT-də qoyulmuş riyazi məsələnin kom-
püter həllində riyazi məsələnin həlli alqoritminin
əsasında verilənlərin emalı sistemlərinin idarə
olunmasını təmin edən proqramlaşdırmanın
kompüter realizasiyası gedişində istifadə olunan
təlim metodlarının şərhi üzrə aşağıdakı anla-
yışlar izah olunmalıdır: proqramlaşdırma an-
layışı; proqramlaşdırma  dilləri anlayışı; proq-
ramlaşdırma  dillərinin təsnifatı anlayışı; pro-
sedur proqram dilləri anlayışı; deklarativ proq-
ram dilləri anlayışı; funksional proqramlaşdırma
anlayışı; məntiqi proqramlaşdırma anlayışı;

Yuxarıda qəbul edilmiş metodoloji sxemə
müvafiq olaraq, qoyulmuş mövzunun tədrisi
problemli təlim, tədqiqati təlim  metodu üzrə
realizə olunur.

Tədqiqatın gedişi: 
Baxılan mövzu üzrə dərsin gedişində müəl-

lim müvafiq tədqiqat məsələsinin qoyuluşunu
izah edir. Baxılan halda, müvafiq problem si-
tuasiya çəçivəsində  qoyulmuş riyazi məsələnin
həllinin alqoritmi əsasında məsələnin kompüter
həllinin realizə olunmasını təmin edən proq-
ramlaşdırmanın təlim metodlarının didaktik
təyinatı şərh edilir. Burada müəllim tərəfindən
proqramlaşdırmaya dair  konseptual müddəalara
əsaslanaraq, qoyulmuş riyazi məsələnin kom-
püter həlli üzrə konkret proqramlaşdırma nö-
vünün seçilməsi və  realizə olunmasında de-

duksiya təlim metodunun rolu araşdırılır.
Göstərilir ki, proqramlaşdırmanın struktur

xüsusiyyətləri deduktiv prinsipə əsaslanır. İzah
olunur ki, məntiqi proqramlaşdırmanın quruluş
tərtibatı deduktiv bazisə istinad edir. Verilmiş
şərhin sonunda müəllim tərəfindən KRT-da
proqramlaşdırma məsələlərinin tədrisində di-
daktik səviyyədə tətbiq olunan problemli təlim
metodunun konkret metodik səviyyədə tətbiq
olunan deduktiv təlim metodu ilə sinkretik
vəhdəti xarakterizə edilir.

Dərsin yekun mərhələsində şərh olunmuş
məsələlər üzrə fikir mübadiləsi və müzakirələr
keçirilir.
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Annotasiya. Məqalədə “Rus dilinin xarici dil kimi tədrisi metodikası” elminin
müasir vəziyyətinə baxılır. Bunun üçün “rus dilinin tədrisi metodikası”
anlayışının mahiyyəti və məzmunu araşdırılır, bir pedaqoji elm kimirus dilinin
tədrisi metodikasının tarixi inkişafına nəzər salınır,ayrı-ayrı metodistalimlərindən
bəhs edilir.Xarici dillərin tədrisi metodikasındaənənəvi və yeni yanaşmalarətraflı
təhlil olunur. Bu sahədə görülmüş işlər təsvir və təhlil edilir, ümumiləşdirmələr
aparılır. Yeni yanaşmalar, xüsusilə Avropa Şurasının “Xarici dil bilmə üzrə
Ümumi Avropa İstinad Çərçivəsi: öyrənmə, tədris, qiymətləndirmə” (Common
European frame of Reference, CEFR) adlı sənədi təhlil edilir. Ali məktəbdə rus
dilinin tədrisi zamanı kommunikativ-səriştəli, şəxsiyyətyönümlü və peşəkar
yönümlü yanaşmaların məzmunu qısaca təsvir edilir. Sonda müəllif peşəkar
fəaliyyəti, fərdi müşahidələri və elmi-metodik ədəbiyyatla yaxından tanışlığı
əsasındaali məktəbdə rus dilinin xarici dil kimi tədrisində bu müasir yanaşmaların
həyata keçirilməsinin yaxşı nəticələr verdiyini qeyd edir.

Scientific and methodological foundations of
teaching Russian as a foreign language in uni-
versities: traditional and new approaches
Abstract. The article examines the current state of science "Methodology of
teaching Russian as a foreign language". To do this, the essence and content of
the original concept are investigated, the historical development of the
methodology of teaching the Russian language as a pedagogical science is con-
sidered, individual methodologists are mentioned. Traditional and new approaches
in the methodology of teaching foreign languages are analyzed in detail.The
work done in this area is described and analyzed, generalizations are made.
New approaches are analyzed, in particular, the document of the Council of
Europe "Pan-European Competence of Ownership and Foreign language:study,
training, evaluation" (Common European frame of Reference, CEFR). The
content of communicative competence-based, personality-oriented and profes-
sionally-oriented approaches in teaching the Russian language in higher school
is briefly described. At the end of the article, based on professional activity,
personal observations and close acquaintance with scientific and methodological
literature, the author concludes that the implementation of these modern
approaches in teaching Russian as a foreign language at universities gives good
results.

Научно-методические основы преподавания рус-
ского языка как иностранного в вузах: тради-
ционные и новые подходы

Aннотация. В статье рассматривается современное состояние науки «Ме-
тодика преподавания русского языка как иностранного». Для этого иссле-
дуется сущность и содержание исходного понятия, рассматривается исто-
рическое развитие методики преподавания русского языка как педагогической
науки, упоминаются отдельные ученые-методисты. Подробно анализируются
традиционные и новые подходы в методике преподавания иностранных
языков.Описываются и анализируются работы, проделанные в этой области,
делаются обобщения. Анализируются новые подходы, в частности,
документ Совета Европы «Общеевропейскиекомпетенциивладенияино-
страннымязыком:изучение,обучение,оценка» (Common European frame of
Reference, CEFR). Кратко описывается содержание коммуникативно-ком-
петентностного, личностно-ориентированного и профессионально-ори-
ентированного подходов при преподавании русскома языка в высшей
школе. В конце статьина основе профессиональной деятельности, личных
наблюдений и близкого знакомства с научно-методической литературойавтор
заключает, что реализация этих современных подходов в преподавании
русского языка как иностранного в вузахдают хорошие результаты.
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Öncə qeyd edək ki, sahəvi elmi ədəbiyyatda
“rus dilinin tədrisi metodikası”, “rus dilinin
metodikası”, "linqvodidaktika" və "linqvo-
metodika" terminləri sinonimlər kimi istifadə
olunur.Bəri başdan bildirək ki, daha uğurlu
hesab etdiyimiz variant “Rus dilinin tədrisi
metodikası” terminidir.

Araşdırmalar göstərir ki,“Rus dilinin tədrisi
metodikası” birpedaqoji elmkimi artıq iki
əsrdən artıq müddətdə fəaliyyət göstərir.Hər
hansı digər elm kimi, onun daöz elmi aparatı:
obyekti, predmeti, tədqiqat metodları və digər
fərqli xüsusiyyətləri var.

Bu elmin inkişafına məşhur Rusiya meto-
dist-alimlərindən  A.D.Alfyorov, L.V. Zankov,
N.A.Korf, A.M.Peşkovskiy, D.İ.Tixomirov,
İ.İ.Sreznevskiy, K.D.Uşinskiy, D.B.Elkonin,
F.F.Fortunatov və bir çox başqaları önəmli
töhfələr vermişlər.

Rus dilinin tədrisi metodikasının müasir sə-
viyyəsi tədrisə müxtəlif yanaşmaların mövcud-
luğu ilə səciyyələnir: sistemli funksional, struk-
tur-semantik, kommunikativ, koqnitiv və s.

Bu gün rus dilinin tədrisi metodikası de-
dikdə, bu, “rus dilinin doğma dil kimi tədrisi
metodikası”, “qeyri-rus məktəbində rus dilinin
tədrisi metodikası” və “rus dilinin xarici dil
kimi tədrisi metodikası” kimi başa düşülə
bilər. Bu sahələrin rus dili kimi eyni bir
predmet ilə birləşməsinə baxmayaraq, onlar
çox fərqlidirlər [1].

Əgər rus dilinin xarici dil kimi tədrisi me-
todikasının məqsədi “mədəniyyətin dil vasitəsilə
öyrədilməsi”, rus dilinin doğma dil kimi tədrisi
metodikasının məqsədi isə bir növ öz xalqının
dilinin bilik və ənənələrinin bazasının forma-
laşdırılmasıdır.

Rusiyada rus dilinin xarici dil kimi tədris
tarixi bir əsrdən çoxdur. Qeyri-rus məktəbində
rus dilinin tədrisi metodikasının bir pedaqoji
elm kimi yaranması N.N.İlminskiy, Boduen
de Kurtene, B.A.Boqoroditskiy, N.V.Bobrov-
nikov, N.K.Dmitriyev və digər məşhur alimlərin
adları ilə bağlıdır. 

Rus dilinin xarici dil kimi tədrisi metodi-
kasının inkişaf dövrləri Rusiyanın ictimai-
siyasi və sosial-iqtisadi həyatında baş verən
dəyişikliklərlə bağlı olmuşdur. Bu dəyişikliklər
tərbiyə, təhsil və təlim proseslərinə təsir

göstərir. Dilçi alimlər uzun illər ərzində rus
dilinin xarici dil kimi tədrisi metodikasını ya-
radıblar [2, s. 46].

Rus dilinin xarici dil kimi tədrisinin müasir
metodikası dinamik, sürətli və səmərəli inkişaf
edən pedaqoji elmdir; o, tədris prosesini, onun
bütün komponentlərini qarşılıqlı əlaqədə və
qarşılıqlı təsirdə araşdırır. 

S.A.Xavronina etiraf edir ki, bu gün nəzəri
tədqiqatlarla tədris təcrübəsi arasında xeyli
fərq var: “gənc pedaqoqların təcrübəsinin
azlığı və  təcrübəli yaşlıların “mühafizəkarlığı”,
ənənəvi, lakin köhnəlmiş və tələblərə cavab
verməyən sadiqliyi - budurmüəllim fəaliyyətinin
müasir metodik reallığı” [3, s.7].

Son onilliklər ərzində ali təhsildə rus dilinin
xarici dil kimi tədrisində əhəmiyyətli dəyi-
şikliklər baş verib və baş verməkdədir: təhsi-
lalanları kontingenti dəyişir, təhsilin ölkəşü-
naslıq komponenti, kulturoloji istiqaməti tə-
zələnir, bütövlükdə ali təhsilin təşkilinə ya-
naşmalar dəyişir. Bu gün rus dilinin xarici dil
kimi tədrisi üzrə fəal şəkildə yeni proqramlar,
yeni tədqiqatlar, dərsliklər hazırlanır. Rus
dilinin və rus dilində təhsilinin Rusiyadan
yaxın və uzaq kənarlarda həyata keçirilməsi
əsas vektorlar üzrə genişlənməkdə, Rusiyada
və digər ölkələrdə müxtəlif rusiyaşünasıq kon-
fransları keçirilməkdədir. Bunlar isə rus dilinin
xarici dil kimi tədrisi metodikasına təsir edən
əsas amillərdəndir.

Metodika elmin müasir səviyyəsi rus dilinin
xarici dil kimi tədrisinə müxtəlif yanaşmaların
mövcudluğu ilə səciyyələnir: sistemli-funk-
sional, struktur-semantik, kommunikativ, koq-
nitiv və s. Rus dilini qeyri-doğma dil kimi
öyrədərkən kommunikativ metoda xüsusi yer
verilir. “Bu məqsədlə Rusiya Federasiyasının
milli regionlarından linqvistika, psixolinqvistika,
kommunikasiya nəzəriyyəsi və kulturologiya
sahəsində əldə olunan nailiyyətlərdən geniş
istifadə olunur" [3, s.22].

Kommunikativ metod xarici dili ünsiyyət
vasitəsi ilə öyrətmək məqsədini qarşıya qoyur.
Bu yanaşmanın əsas xüsusiyyətləri aşağıda-
kılardır: tədris prosesinin nitq yönümlülüyü;
materialın seçilməsi və təşkilində funksionallıq;
situativlik;autentik materiallardan istifadə;
kommunikativ tapşırıqlarından istifadə; şa-
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girdlərin tələbatlarını nəzərə alaraq tədris pro-
sesinin diferensiallaşdırılması.

Rus dilinin xarici dil kimi tədrisində müxtəlif
yanaşmaların həyata keçirilməsindən danışarkən
qrammatik-tərcümə, audiovizual, audiolinqval,
şüurlu-praktik (əməli), kommunikativ, şəx-
siyyətin və kollektivin imkanlarının fəallaş-
dırılması kimi üsullarqeyd olunmalıdır.

Rus dilinin xarici dil kimi tədris edən müəl-
liminin vəzifəsi mövcud şəraiti nəzərə alaraq,
dilin öyrənilməsini mümkün qədər səmərəli
təşkil etmək, müasir prioritetlərə əsaslanmaq-
dır.

Bu gün rus dilinin xarici dil kimi tədrisi
qarşısında duran problemlərin heç də hamısı
həll olunmamışdır. Bununla bağlı qeyd etmək
olar ki, hazırda dünyanın 70-dən çox olkəsində
həyatını rus dilinin tədqiqi və tədrisinə həsr
edən 1000-dən artıq alim-rusisti birləşdirən
“Rus Dili və Ədəbiyyatı Müəllimlərinin Bey-
nəlxalq Assosiasiyası” (RDƏMBA) adlı nüfuzlu
beynəlxalq qurumun (rusca Международная
Ассоциация Преподавателей Русского Языка
и Литературы - МАПРЯЛ)  1969-cu ildən
başlayaraq hər beş ildə bir dəfə keçirilən
ənənəvi konqreslərindən birində (13-20 sentyabr
2015-ci il, XIII Konqres, İspaniya) “Rus dilinin
xarici, doğma və yad dil kimi tədrisi metodi-
kası” bölməsinin işində aşağıdakı problemlər
təsbit edilmişdir:

- əcnəbi təhsilalanlar üçün rus dili üzrə
tədris komplekslərinin strukturu və məzmu-
nunun müəyyənləşdirilməsi;

- rus dilinin xarici dil kimi peşəkar yönümlü
tədrisinin təşkilinə yeni yanaşmaların zəruri-
liyi;

- qlobal internet şəbəkəsinin inkişafı ilə
bağlı təlim sisteminin təkmilləşdirilməsinin
yeni perspektivləri;

- təhsilalanların kommunikativ tələbatlarının
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla optimal təlim
kontentinin yaradılması və s.[4].

Konqresdə qeyd edilmişdir ki, bundan
əlavə, təhsilalanların linqvososiokultural adap-
tasiyası kimi də bir problem var. Sosiomədəni
adaptasiya fərdin (və ya qrupun) yeni sosial-
mədəni mühitin şərtlərinə, deməli, yeni mühitdə
uğurla mövcud olmaq üçün yeni dəyərlərə,
oriyentasiyalara, davranış normalarına, ənə-

nələrə uyğunlaşmasını nəzərdə tutur [4]. 
Təhsil prosesinə uyğunlaşma obyektin ali
məktəbin sosial və intellektual mühiti ilə adek-
vat qarşılıqlı əlaqəsini, şəxsiyyətin yeni key-
fiyyətlərinin formalaşdırılmasını, peşəkar iden-
tifikasiyasını təmin edir, yeni sosial statusun
formalaşdırılmasını, yeni sosial rolların mə-
nimsənilməsini, yeni dəyərlərin əldə edilməsini,
gələcək peşə ənənələrinin əhəmiyyətini dərk
etməyi nəzərdə tutur. Müəllimlər bu çətinlikləri
dəf edərək, rus dilinin xarici dil kimi tədrisi
metodikasını təkmilləşdirərək, Rusiyadan kə-
narda peşə və pedaqoji fəaliyyət göstərə biləcək
ixtisaslı kadrlar hazırlamağa çalışırlar.

Bildiyimiz kimi, hazırda Avropa təhsil mə-
kanında Avropa Şurasının “Xarici dil bilmə
üzrə Ümumi Avropa İstinad Çərçivəsi: öyrənmə,
tədris, qiymətləndirmə” (Common European
frame of Reference, CEFR) adlı sənədi xarici
dilin tədrisinə yanaşmaların sistemləşdirilməsi
və dilbilmə səriştələrinin standartlaşdırılmasının
əsasını təşkil edir.  Bu, Avropa Birliyində isti-
fadə olunan xarici dil səviyyəsi sistemidir.
Müvafiq direktiv 1989-cu və 1996-cı illər
arasında "Avropa vətəndaşlığı üçün dillərin
öyrənilməsi" (Language Learning for European
Citizenship) layihəsinin əsas hissəsi kimi Av-
ropa Şurası tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.
2001-ci ilin noyabr ayında Aİ Şurasının qət-
naməsi CEFR-in dil qiymətləndirilməsi üçün
milli sistemlərin yaradılması üçün istifadə
edilməsini tövsiyə etmişdir[5].

Məlum olduğu kimi,  hər bir dil bacarığının
“yazmaq”, “oxuyub anlamaq”, “dinləyib an-
lamaq” və “danışmaq” kimi dörd məzmun
aspekti vardır. CEFR bu 4 məzmunun balanslı
və sistemli şəkildə öyrənənlərin ehtiyacına
uyğun tədris edilməsini təklif edir. Bildiyimiz
kimi, hər bir ölkədə fərqli təhsil sistemi
mövcud olduğundan CEFR bu fərqli sistemlərin
yaratdığı baryerləri aradan qaldırır və xarici
dil üçün nəzərdə tutulan standartları ümumi
və vahid standartlar olaraq müəyyən edir. 

Göründüyü kimi, bu sənəd ilk növbədə
xarici dillərin tədrisinə yanaşmaların sistem-
ləşdirilməsini məsələsini ortaya qoyur. CEFR-
in mərkəzində məhz ünsiyyət dayanır və bu
çərçivə sənədi hər bir xarici dilin daha kom-
munikativ tədris edilməsinə təşviq edir. Bu
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isə xarici dillərin tədrisindəmüasir innovativ
yanaşmalar baxımından metodika elminin
məqsəd və məzmununda özünü konseptual
olaraq göstərir [5].

Mövcud ədəbiyyat araşdırılaraq, rus dilinin
xarici dil kimi tədrisininin bəzi aktual məsə-
lələrinə müasir innovativ yanaşmalar baxı-
mından nəzər saldıqda 3 yanaşma təsbit olunur:
kommunikativ-səriştəli, şəxsiyyətyönümlü və
peşəkar yönümlü. İşin məqsədinə uyğun olaraq,
ali məktəbdə rus dilinin tədrisi zamanı kom-
munikativ-səriştəli, şəxsiyyətyönümlü və pe-
şəkar yönümlü yanaşmaların məzmunun qısa
təhlilini nəzərdən keçirək [6].

Kommunikativ-səriştəli yanaşmanın əsa-
sında kommunikativ yönümlü  dil tədrisi
durur. O, kommunikativ kompetensiyanın (sə-
riştənin) formalaşmasını nəzərdə tutur. Avropa
Şurasının materiallarının təhlili əsasında qeyd
etmək olar ki, kommunikativ səriştəyə (kom-
municative language competence) 1) linqvistik
komponent (linguistic component – lexical,
phonological, syntacticalknowledgeandskills);
2) sosiolinqvistik komponent (sociolinguistic
komponent); 3) praqmatik komponent (prag-
matic component – knowledge,existencial-
c o m p e t e n c e a n d s k i l l s a n d k n o w -
howrelatingtothelinguisticsystemanditssocio-
linguisticvariation) daxildir.

Səxsiyyətyönümlü yanaşmatədris prosesinin
əsas subyekti tərəfindən bu təlimin qəbul edil-
məsininəzərdə tutur. Səxsiyyətyönümlü təlim
sisteminin həyata keçirilməsi pedaqogikada
vektorların dəyişməsini - normativ quruluşlu
proses kimi ciddi çəkildə nizamlanan tədris-
dəntəhsilalanın fərdi fəaliyyətinə əsalanan tə-
limə transformasiyanı tələb edir ki, bu fəaliyyət
müəllim tərəfindən yalnız korreksiya edilir
və pedaqoji cəhətdən dəstəklənir.Xarici dil
kimi rus dili dərslərində bu yanaşmanın həyata
keçirilməsi tədrisin interaktiv, dialoq forma-
larının tətbiqinə əsaslanır.

Ali məktəblərdə tədrisəpeşəkar yönümlü-
yanaşma rus dilinin ixtisas almaq vasitəsi
kimi və ya peşəkar işgüzar ünsiyyət vasitəsi
kimi tədris edilməsini nəzərdə tutur. Univer-
sitetdə peşəkar yönümlü dil tədrisi inteqrasiya,
fənlərarası əlaqələr vasitəsilə rus dili müəl-
limlərin fənn müəllimləri ilə əməkdaşlığı va-

sitəsilə həyata keçirilir.
Nəticə olaraq, peşəkar fəaliyyətimiz, fərdi

müşahidələrimiz və elmi-metodik ədəbiyyatla
yaxından tanışlığımız əsasında qeyd edə bilərik
ki, rus dilinin xarici dil kimi tədrisində bu
müasir yanaşmaların həyata keçirilməsi yaxşı
nəticələr verir.Bununla belə, tədris metodika-
sının bir elm və pedaqoji təcrübə kimi bu gün
fəal şəkildə dəyişməsi və təkmilləşdirilməsi
əsas vəzifə olaraq alim-metodistlərin və pe-
daqoqların qarşısında durur. 
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Annotasiya. Məqalədə məktəb riyaziyyat kursunda şagirdlərin inkişa-
fetdirici və yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşmasında həndəsə məsələ-
lərinin rolundan bəhs olunmuşdur. Şagirdlərin məntiqi mühakimələrinin
inkişafında da həndəsə məsələlərinin  rolu böyükdür. Həndəsə məsələləri
nəzəri materialın daha dərindən və şüurlu mənimsənilməsinə  kömək et-
məklə bərabər,  nəzəri materialı praktikaya  tətbiq etməyi də şagirdlərə
öyrədir. Lakin nəzəri biliklərin praktikaya tətbiqində şagirdlər bir sıra
çətinliklərlə qarşılaşırlar. Məqalədə qarşıya çıxan bu çətinliklər əsaslan-
dırılmış və onların aradan qaldırılması üçün müəyyən tövsiyələr veril-
mişdir.Həndəsə məsələlərinin həlli zamanı xüsusidən ümumiyə, sadədən
mürəkkəbə keçmə şagirdlər tərəfindən asan mənimsəmə üçün imkan
yaradır. Bu şəkildə yanaşma ilə əvəz olunan nəzəri və praktik vərdişlər
isə şagirdlərdə inkişafetdirici və yaradıcı qabiliyyətləri formalaşdırır.

The role of geometry sums in pupils developing
and creative abilities formation in school maths
course

Abstract. The article deals with the role of geometry in the formation
of developing and creative abilities of students in the school mathematics
course. The role of geometry issues is also great in the development of
logical judgments of students. The issues of geometry not only contribute
to a deeper and conscious assimilation of theoretical material, but also
teach students to apply theoretical material to practice. However, in the
application of theoretical knowledge to practice, students encounter a
number of difficulties. The article substantiates these difficulties and
gives some recommendations for their elimination. The transition from
particular to general, from simple to complex in the course of solving
problems of geometry provides an opportunity for easy Mastering by
students. Theoretical and practical habits, which are replaced by the
approach in this way, form the developing and creative abilities of stu-
dents.

Роль вопросов геометрии в формировании разви-
вающих и творческих способностей учащихся на
занятиях по школьному курсу математики

Aннотация. В статье рассказывается о роли вопросов геометрии в
формировании развивающих и творческих способностей учащихся
в школьном курсе математики. В ней обосновывается роль вопросов
геометрии и в развитии логических суждений учащихся. Подчер-
кивается, что вопросы геометрии не только способствуют более
глубокому и осознанному усвоению теоретического материала, но
и учат учащихся применять теоретический материал на практике.
Но при применении теоретических знаний на практике учащиеся
сталкиваются с рядом трудностей. В статье обоснованы возникающие
трудности и даны определенные рекомендации по их устранению.При
решении геометрических задач переход от частного к общему, от
простого к сложному создает возможность для легкого усвоения
учащимися. Таким образом, теоретические и практические навыки,
которые заменяются подходом, формируют у учащихся развивающие
и творческие способности.
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Mövzunun aktuallığı. Ümumtəhsil məktəb riyaziyyat kursunda həndəsə məzmun 

xəttinin tədrisində həndəsi biliklərin qazanılmasında, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasında 

hesablama məsələlərinin rolu böyükdür. Riyaziyyat kursunda məsələ həlli vasitəsilə təlimdə 

şagirdlər yaradıcı fəaliyyətə daha çox maraqlı olurlar. Məsələlərin məzmunu və onların həll 

prosesi konkret məzmun xəttinə aid olduqda isə şagirdlər qismən çətinlik çəkirlər. Lakin təlim 

prosesində seçilən məsələlərin məzmununun gündəlik həyatdan götürülməsi, nəzəriyyə və 

praktikanın vəhdəti, fəndaxili inteqrasiyanın yaradılması şagirdləri axtarışa sövq edir. 

Bununla əlaqədar olaraq baxılan işin mövzusu aktuallıq kəsb edir. 

Məsələ həlli təliminin düzgün metodikası şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin daha 

yüksək səviyyədə formalaşmasında əsas rol oynayır. Qeyd edək ki, cəbr məsələləri ilə yanaşı, 

həndəsə məsələlərinin də həlli prosesində şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişləri formalaşır, 

riyazi təfəkkürü zənginləşir. Həndəsi fiqurların xassələrinin sistematik öyrənilməsində də 

həndəsə məsələlərinin həlli böyük əhəmiyyətə malikdir. Bununla yanaşı, fəza təsəvvürlərinin 

inkişafında da əsas rol həndəsə məsələlərinin üzərinə düşür [2, s.20]. 

Qeyd edək ki, həndəsə məsələləri nəzəri materialın daha şüurlu mənimsənilməsinə 

kömək etməklə bərabər, bu materialı praktik olaraq tətbiq etməyi də şagirdlərə  öyrədir. 

Dərsliklərdə həndəsə məzmun xəttində mövzu ilə bağlı bütün nəzəri materialların tam 

verilməsi mümkün deyil. Nəzəri materialların məsələ həlli prosesində mənimsənilməsi üçün 

şagirdlərdə müəyyən bacarıqlar formalaşdırılmalıdır. Belə ki, nəzəri biliklərin praktikaya 

tətbiqində şagird çətinlik çəkirsə, bu şagirdə müəllimin biliyi hazır şəkildə verilməsinin 

nəticəsi deməkdir. Ona görə də bəzi nəzəri materialların öyrədilməsində məsələ həllinə 

üstünlük verilməlidir. Məsələn, tərəflərinə görə üçbucağın medianın  tapılmasında ümumi 

düsturun hazır şəkildə verilməsi şagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilə bilər. Lakin üçbucağın 

tərəflərinin konkret ədədlər vasitəsilə verdikdən sonra müəllimin bu addımı atması metodiki 

baxımdan düzgün hesab edilə bilər. Təcrübə  göstərir ki, məsələ həlli prosesində hesab 

əməllərindən istifadə şagirdlərdə motivasiyanın yaradılmasına səbəb olur. 

Məsələ[3, s.116,m-5].Tərəfləri 10sm, 12sm, 14 sm olan üçbucağın medianlarını tapın. 

Həlli: Kosinuslar teoreminə görə ABC - dən 
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yaza bilərik. Buradan 
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ABC üçbucağına  BM  medianı çəkək. Onda ABM -dən kosinuslar teoreminə görə 

BM  medianının uzunluğunu taparıq: 
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Analoji qayda ilə A  təpəsindən çəkilmiş AK  medianının və C  təpəsindən çəkilmiş 

CN  medianın da uzunluğunu tapa bilərik: smCNsmAK 145,112   

 Kosinuslar teoreminin tətbiqi ilə məsələnin həll edilməsi prosesi ümumi şəkildə 

üçbucağın medianlarının tapılması məsələsini daha dərindən mənimsəmələrinə imkan 

yaradacaqdır. 

 Məsələni ümumi şəkildə həll edərək üçbucağın medianlarının tapılması düsturunu 

çıxaraq. 

 Məsələ. Tərəfləri  ba, və c  olan üçbucağın medianlarını tapın. 

Əvvəlcə ABC  üçbucağının B  təpəsindən BM medianı çəkək.  

 
BM  parçası ABC üçbucağının B  təpəsindən çəkilmiş median olduğundan  
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b
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ABC -yə kosinuslar teoremini tətbiq etsək alarıq: 
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ABM - dən kosinuslar teoreminə görə BM  medianı üçün 
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BM  medianının uzunluğunu bm  ilə (b  tərəfinə çəkilmiş median) işarə etsək alarıq: 
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 Analoji qayda ilə üçbucağın a   və  c  tərəflərinə çəkilmiş  medianların da riyazi 

ifadəsini ümumi şəkildə yazmaq olar. 

2

b

 

 

2

b
 

 

M 

 

C 

 

c 

 

a
 

 

 

 

 

 

 

 

   A 

 

B 



 Nazilə Muradova 

Məktəb riyaziyyat kursunda şagirdlərin inkişafetdirici və yaradıcı  
qabiliyyətlərinin formalaşmasında həndəsə məsələlərinin  rolu  

153 
 

        

222 22
2

1
acbma   

        

222 22
2

1
cbamc   

 Xüsusidən ümumiyə, sadədən mürəkkəbə keçmə şagirdlər tərəfindən asan mənimsəmə 

üçün imkan yaradır [4, s.291]. Bu şəkildə yanaşma ilə əvəz olunan nəzəri və praktik vərdişlər 

şagirdlərdə inkişafetdirici və yaradıcı qabiliyyətləri formalaşdırır. 

Nəticə: Praktik biliklər ümumiləşdirilərək  nəzəri material  kimi daxil edilməlidir. 

Nəzəri materialın bu şəkildə verilməsi şagirdlərin inkişafetdirici və yaradıcı qabiliyyətlərini 

formalaşdıracaqdır. 

 Məktəb riyaziyyatı kursunda sinifdəki bütün şagirdlərin bilik səviyyəsinin fərqli 

olduğunu nəzərə alaraq müəllim çalışmalıdır ki, həndəsə məsələlərinin həlli prosesində ən 

səmərəli üsuldan istifadə etsin. Bu şəkildə yanaşma zəif şagirdlərin də fənnə qarşı marağını 

artıracaq və təlimin keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verəcəkdir. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, məktəb təhsil sistemində riyazi analizin
yeri cəmiyyətin inkişafında və şəxsiyyətin formalaşmasında rolu ilə müəyyən
edildiyindən onun aşağıdakı iki əsas vəzifəsi vardır: 1) riyazi analizin tətbiqi
ilə əlaqədar praktik vəzifə; 2) insan təfəkkürünün inkişafı, riyazi metodlarla
dünyanı dərk etmək və dəyişdirməklə əlaqədar mənəvi vəzifə. Riyazi analizin
predmeti funksiya olduğundan müasir texnikanın quruluş və ondan istifadə
edilməsi, təbiətşunaslığın və iqtisadiyyatın çoxsaylı məsələləri funksiya ilə
ifadə olunduğundan və riyazi analiz üsulları ilə həll edilə bildiyindən gündəlik
praktik fəaliyyətdə riyazi analizin elementlərini bilmək insanlar üçün faydalıdır.
Məlumdur ki, maşınların və dəzgahların nüxtəlif hissələri, göy cisimləri dövrü
hərəkət edirlər. Başqa sözlə, onların hərəkəti dövrü funksiyalardır. Həmçinin
insanların gündəlik hərəkəti funksiyanın qrafik şəkildə verilişidir.Ümumiyyətlə
elmi-texniki inqilabın indiki dövründə elmin cəmiyyətin məhsuldar qüvvəsinə
çevrildiyi müasir  şəraitdə bütün həyat əslində riyazi analiz «dilində» danışır.

The state of teaching elements of mathematical
analysis in grades X of comprehensive schools
in the modern period
Abstract. Since the place of mathematical analysis in the school education
system is determined by its role in the development of society and the formation
of personality, it has the following two main tasks: 1) the practical task of
applying mathematical analysis; 2) the moral task of developing human
thinking, understanding and changing the world by mathematical methods.
Since the subject of mathematical analysis is a function, the structure and use
of modern techniques, since numerous issues of naturalness and economics are
expressed by the function and can be solved by methods of mathematical
analysis, knowledge of the elements of mathematical analysis in everyday
practical activities is useful for people. It is known that the various parts of
machines and machine tools, the celestial bodies, move in cycles. In other
words, the cycle of their movement is functions. Also, the daily movement of
people is a graphical display of the function.In general, in the present period of
the scientific and technical revolution, all life in modern conditions, in which
science has become the productive force of society, actually speaks the
"language" of mathematical analysis.

Cостояние обучения элементам математического
анализа в Х классе общеобразовательных школ в
современный период

Aннотация. В статье подчеркивается, что поскольку место математического
анализа в системе школьного образования определяется его ролью в
развитии общества и формировании личности, то он имеет следующие две
основные задачи: 1) практическую задачу, связанную с применением мате-
матического анализа; 2) нравственную задачу, связанную с развитием
мышления человека, пониманием и преобразованием мира математическими
методами. Поскольку предметом математического анализа является функция,
то людям полезно знать элементы математического анализа в повседневной
практической деятельности, так как структура и использование современной
техники, многочисленные задачи естествознания и экономики выражаются
в функциях и могут быть решены методами математического анализа. Из-
вестно, что различные части машин и станков, небесные тела циклически
движутся. Другими словами, их движения являются периодическими функ-
циями. Также ежедневное движение людей – это графическое представление
функции. В современном периоде научно-технической революции вообще
вся жизнь в современных условиях, когда наука становится производительной
силой общества, фактически говорит на «языке» математического анализа.
В статье рассматривается некоторые вопросы обучения элементов матема-
тического анализа в Х классе общеобразовательных школ.
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Son zamanlar cəmiyyətin riyazi təhsilə tə-
ləbatı əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Bu dəyişikliyin
aşağıdakı səbəbləri vardır.

Müasir təhsildə informasiya texnologiya-
larına, telekommunikasiyaya qrafik kalkulya-
torlara və s. xüsusi yer verilir. Riyaziyyat
təbiət elmlərinin tərkib hissəsi kimi yalnız
təbiət, cəmiyyət və insanlar haqqında yeni bi-
liklərin meydana çıxmasına xidmət etmir, eyni
zamanda başqa elmlərdə özünün inkişafı üçün
real stimul yaradır. İndiyədək orta məktəbdə
tədris olunmayan, lakin nəzəri və praktik əhə-
miyyətinə görə insanları çox maraqlandıran,
ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri, kombina-
torika məsələləri, məlumat nəzəriyyəsi və s.
aid maraqlı problemlərlə gündəlik rastlaşmalar;
riyazi üsulların digər elmlərə (o cümlədən
humanitar) sürətlə tətbiq olunması [2].

Bütün bunlar orta məktəb riyaziyyatının, o
cümlədən X siniflərdə tədris olunan “Riya-
ziyyat” kursunun məzmunu və şərh üsullarını
təkmilləşdirilməsinə üstünlük verir.

Orta məktəblərin X siniflərində riyazi analiz
elementlərinin tədrisinin praktik vəziyyətini
öyrənmək aktual məsələlərdəndir.

Hazırda orta məktəb riyaziyyat kursunun
proqramına əsasən riyazi analizin, funksiya
və onun verilmə üsulları, funksiyanın xassələri,
cüt və tək funksiya, mürəkkəb, dövrü funksi-
yalar, ardıcıllıq, ardıcıllığın limiti, funksiyanın
limiti, kəsilməzlik, törəmə və diferensial, qeyri
müəyyən və müəyyən inteqral, əyrilərlə hü-
dudlanmış fiqurun sahəsi, fırlanmadan alınan
fiqurların həcmi kimi anlayışlar ümumtəhsil
məktəblərində tədris olunur.

Funksiya anlayışına şagirdləri daha yaxşı
hazırlamaq üçün müxtəlif proseslərə aid mi-
sallar gətirilir. Məsələn piyadanın getdiyi
yolun uzunluğu zamandan asılı olaraq dəyişir,
ərzağa ödənilən pul onun kütləsindən asılı
olaraq dəyişir. Yol və zaman, kütlə və dəyər
dəyişən kəmiyyətlərdir. Bu kəmiyyətlərdən
biri dəyişən, digəri isə ondan asılı olaraq
dəyişir. Sonra isə funksiyaya aşağıdakı kimi
tərif verilir.

X çoxluğunun hər bir x elementinə Y çox-
luğunun müəyyən bir y elementini qarşı qoyan
qaydaya X  çoxluğunda təyin olunmuş funksiya
deyilir.

Əvvəlki dərsliklərdə funksiyanın tərifi aşa-
ğıdakı kimi verilirdi.

Tərif: Bir dəyişən x kəmiyyətinin tamamilə
müəyyən qiyməti hər hansı şəkildə uyğun-
laşdırılmış olarsa, deyirlər ki, funksiya ve-
rilmişdir.

Bu tərifdən funksiyanın uyğunluq olduğu
yaxşı başa düşülmürdü, “uyğunlaşdırılmış
olarsa” ifadəsi düzgün ifadə işlənməmişdir.

Funksional asılılıq anlayışı qeyri-aşkar for-
mada, konkret misallar üzərində hələ ibtidai
siniflərdə verilməyə başlanmışdır. Belə ki,
hesab əməllərini tədris edərkən əməlin nəticəsi
ilə komponentlərin arasında asılılıqlara rast
gəlinmişdir.

Burada xətti və mütənasib asılılıqlar aşkar
edilimişdir. VI sinifdə faiz, tənasüb, düz mü-
tənasib kəmiyyətlər, tərs mütənasib kəmiyyətlər
və s. məsələlər tədris olunarkən şagirdlər
funksiya anlayışını praktik zəmində dərk
etməyə başlayırlar. VII sinifdə “Funksiyalar
və onların qrafikləri” mövzusunun tədrisi şa-
girdlərin funksional asılılıq hazırlığının təmin
edilməsində başlanğıc mərhələsini təşkil edir.
Burada funksiya bir dəyişənin digərindən ası-
lılığı kimi izah olunur və ilk dəfə olaraq funk-
siyanın verilmə üsulları haqqında təsəvvür
yaradır. Həmçinin xətti funksiya və onun xas-
sələri ilə şagirdlər tanış edilir. VIII sinifdə
kvadrat tənlik və bərabərsizliklərin tədrisi, IX
sinifdə kvadrat funksiya, onun təyin oblastı
və qiymətlər çoxluğu ümumi şəkildə funksi-
yanın öyrədilməsi üçün propedevtikadır [1].

Verilən tərif asılılıq xəritəsi ilə təsvir olun-
duğundan X sinif şagirdləri funksiya anlayışını
iki çoxluq arasındakı uyğunluq kimi öyrənməyə
hazırlanmış olurlar. Funksiya anlayışı tərif
olunarkən onun elmi səviyyəsi aşağı salınmır,
təlimin elmilik prinsiplərinin kompromisi
nəzərə alınır. Ədədi funksiya cədvəllə, uyğun
qiymətlər cütləri ilə, asılılıq xəritəsi ilə, qrafiklə,
düsturla və s. verilə bilər. Şagirdlər funksiyanın
analitik üsulla verilişini yaxşı yadda saxlaya
bilirlər, təyin oblastını asanlıqla tapmağı ba-
carırlar. Lakin funksiyanın qiymətlər çoxluğunu
tapmaqda çətinlik çəkirlər, funksiya cədvəl
və qrafik üsulla verildikdə onun təyin oblastını
və qiymətlər çoxluğunu tapmaqda əziyyət çə-
kirlər. Dərslikdə isə iki kəmiyyət arasındakı
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asılılığın funksiya olub olmadığını müəyyən
etmək üçün misallar verilmişdir. Əgər şagirdlər
funksiyanın tərifini yaxşı başa düşüblərsə,
misalları düzgün həll edə bilərlər. Yəni arqu-
mentin bir qiymətinə funksiyanın iki qiymətinin
uyğun olmadığını bilsələr.

Göründüyü kimi, funksiya anlayışı tərif
olunarkən onun elmi səviyyəsi aşağı salınmır.
Bununla bərabər şagirdlər konkret y=f(x)
funksiyası verildikdə uyğunluq qaydasını ifadə
etməyə xeyli çətinlik çəkirlər. Dərsliklərdə
uyğunluq qaydasının mənimsənilməsinə aid
çalışmalar dolayısı ilə verilir.

X sinif dərsliyində funksiyanın xassələrinə
geniş yer verilmişdir. Funksiyanın xassələrini
əyani görmək üçün onun qrafiki əlverişlidir.
Funksiyanın qrafiki üzərindəki nöqtələrin ab-
sislərini müəyyən etməklə onun təyin oblastı
tapılır. Funksiyanın qrafikinin absis oxu ilə
kəsişmə nöqtələri funksiyanın sıfırları olur.
Funksiyanın sıfırları  y=f(x) tənliyinin kökləri
olur. Funksiyanın sıfırları onun təyin oblastını
bir neçə aralığa bölür və bu aralıqların hər bi-
rində funksiya işarəsini sabit saxlamaqla
müsbət və ya mənfi qiymətlər alır.[3]

Funksiyanın artan və azalan olmasını da
funksiyanın qrafiki üzərində müəyyən etmək
olur. Bucaq əmsalının işarəsinə görə xətti
funksiyanın artan və ya azalan olduğunu müəy-
yən etmək olur.

Qrafik üzərində artmanın azalma ilə və ya
azalmanın artma ilə əvəz olunduğu nöqtələr

uyğun olaraq, funksiyanın maksimumu və
minimumunu göstərir.

Dərslikdə qrafiki verilmiş funksiyanın xas-
sələri araşdırılmış və buna aid xeyli misallar
verilmiş, yeni anlayışlar misallarla möhkəm-
ləndirilir.

Müşahidələr göstərir ki, şagirdlər elementar
funksiyaların qrafikini qurmağı bacarır. Lakin
funksiyanın analitik  ifadəsinə müəyyən ədədlər
və ya parametr daxil olduqda, onun qrafikini
qurmaqda çətinlik çəkirlər.

Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki,
bəşəri dəyərlərə əsaslanan dünyagörüşün in-
kişafını təmin etmək, tələbələri riyazi bilik,
bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmaq, yüksək
səviyyədə riyazi təfəkkürü formalaşdırmaq,
riyazi fənlərə maraq tərbiyə etmək, riyazi qa-
biliyyəti inkişaf etdirmək, riyaziyyata , riya-
ziyyat müəllimi peşəsinə marağı yüksəltmək
lazımdır [1].
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Annotasiya. Məqalədə yeni tədris plan və fənn kurikulumuna əsasən
orta məktəblərdə riyaziyyat kursları arasında məsələ həllinin psixoloji,
didaktik, əlaqəli metodik səviyyəsi izah edilir. Riyaziyyat təlimində
ən çox istifadə olunan məsələ həllinin nəzəri və metodik problemləri
araşdırılmışdır. Burada praktik və inkişafetdirici məsələlərə baxılmış,
şagirdlərdə   riyazi məntiqi təfəkkürlərinin formalaşmasında mühakimə
və dərketmə qabiliyyətlərinin yüksəldilməsinə və eləcə də  qarşıya qo-
yulan bir çox məsələlərin həllinə toxunulmuşdur. Ənənəvi və kurikulum
əsasında yazılan “Riyaziyyat” dərsliklərində və metodik vəsaitlərdə
mövcud problemlərin aşkar edilməsi, təlimdə müasir yanaşmalardan
istifadə etməklə bu məsələlərin həlli istiqamətləri müəyyən edilərək
praktik məsələlərin həllində tətbiq imkanları nəzərdən keçirilmişdir.
Məktəblərdə şagirdlərinin riyazi savadının düzgün formalaşdırılması
gələcəkdə onların riyaziyyatı daha dərindən  öyrənmələrinə necə
şəraitin yaradılmasından bəhs edilir.

Methods of research resolution of the task on
psychological, didactic, methodical level in mat-
hematıcs textbooks V-XI classes

Abstract. The article explains the psychological, didactic, interrelated metho-
dological level of problem solving between mathematics courses in secondary
schools on the basis of the new curriculum and subject curriculum. Theoretical
and methodological problems of problem solving are studied, which are most
often used in the study of mathematics. Here were considered practical and de-
veloping questions that affect the formation of students' mathematical and
logical thinking, increase their ability to narrow and understand, as well as
solve many problems. There were existing problems in textbooks and metho-
dological manuals on "Mathematics", written on the basis of traditional
programs and curricula, determined the direction of the solution of these
problems with the use of modern approaches. Talk about how to properly form
the mathematical literacy of students in schools and how to create the conditions
for a deeper study of mathematics in the future.

Способы исследования решения задач на психо-
логическом, дидактическом и методическом уровне
в учебниках  математики V-XI классов

Aннотация. В статье объясняется психологический, дидактический, взаи-
мосвязанный методический уровень решения задач между курсами мате-
матики в средних школах на основе нового учебного плана и предметного
курикулума. Исследованы теоретические и методические проблемы
решения задач, наиболее часто используемые в обучении математике.
Здесь были рассмотрены практические и развивающие вопросы, затронуты
вопросы формирования у учащихся математического логического мышления,
повышения их способности к суждению и пониманию, а также решения
многих поставленных задач. Были выявлены существующие проблемы в
учебниках и методических пособиях по “Математике”, написанных на
основе традиционных программ и курикулумов, определены направления
решения этих проблем с использованием современных подходов в обучении
и рассмотрены возможности их применения в решении практических
задач. Говорится о том, как правильно формировать математическую гра-
мотность учеников в школах и как создать условия для более глубокого
изучения математики в будущем.
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Ölkəmizin təhsil sistemi dünyanın ən qa-
baqcıl ölkələrinin təhsil prinsiplərindən istifadə
etməklə daim təkmilləşdirilir, məzmun və
struktur dəyişiklikləri aparılır, təhsilin bütün
pillələri üzrə kurikulumların hazırlanması mə-
sələlərinə baxılır ki, bütün bunların da məqsədi,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında
Qanununda deyildiyi kimi: “Azərbaycan dövləti
qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının
milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə,
insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən,
vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına
sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən və-
təndaş və şəxsiyyət yetişdirmək”dir [1, s.11].
Bütün bunların həyata keçirilməsi pedaqoji
kadrların, o cümlədən riyaziyyat müəllimlərinin
hazırlığından asılıdır [2, s.15].

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının
ümumtəhsil məktəblərində son 25 il ərzində
V-IX siniflər üçün  riyaziyyat təlimində məsələ
həllinin nəzəri və metodik problemləri araş-
dırılmış və bu nəticələr müasir təlim prosesinə
uyğun istiqamətdə müəyyənləşdirilmişdir. Tə-
limdə müasir yanaşmalar ənənəvi təlimlə mü-
qayisə olunaraq orta məktəb kursunda məsələ
həlli təliminin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin
tətbiqi yolları araşdırılmışdır.

- ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat fən-
ninin nəzəri və praktik məsələlərin birgə öyrə-
dilməsi üçün geniş imkanlar var və bu da şa-
girdlərin gələcək həyatındakı bacarıqları for-
malaşdırır;

- nəzəri və inkişafetdirici məsələlər siste-
minin hazırlanması şagirdlərdə riyazi və məntiqi
təfəkkürləri vasitəsi ilə fənnlərarası əlaqələri
yaradıb inkişaf etdirməyə imkan verir;

- hər bir sinif üçün riyaziyyat dərsliklərində
beş məzmun xəttinin daxil edilməsinin metodik
baxımdan düzgünlüyü və bunun fənndaxili
inteqrasiyanın inkişafına xidmət etməsi;

- məzmununu real həyatdan götürməklə
praktik və inkişafetdirici məsələlər sisteminin
tətbiq edilməsi şagirdləri tədqiqat xarakterli
axtarışlara istiqamətləndirməklə yanaşı, onlarda
inanc, dözümlülük, qarşıya qoyulan bir çox
məsələlərin həll olunmasında prinsipiallıq xü-
susiy-yətlərini formalaşdırır.

- məsələ həlli təlimi prosesində nəzəri
və praktik problemlərin aradan qaldırılmasını

təmin edən metodik sistem müəllimin elmi-
pedaqoji fəaliyyətini yüksəldir, təlimdə müasir
yanaşmaların tətbiqetmə sahəsini genişləndirir,
orta məktəb kursunda riyaziyyat təliminin
digər fənnlərlə əlaqəsini obyektiv qiymətlən-
dirir, şagirdin ümumi inkişaf səviyyəsi ilə əla-
qədar qarşıya çıxan nöqsanlar və onların
aradan qaldırılması yolları müəyyən edilir. 

Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ
həlli xüsusi yer tutur və bu istiqamətdə bir
çox görkəmli alimlər elmi-tədqiqat işləri yerinə
yetirmişlər. Təlimdə yüksək nəticə əldə etmək
üçün müəllim ancaq öz ixtisasını yaxşı bilməli
deyil, həmçinin pedaqoji-psixoloji yanaşmaları
mükəmməl bilməsi tələb olunur.  

Müəllim yeni müasir texnologiyalardan is-
tifadə etməklə, məsələ həlli vasitəsi ilə təlimdə
şagirdlərə yeni bilik verməklə yanaşı, həmçinin
onların idraki fəallığına, müstəqil düşünmə
və alınan informasiyaların məntiqi təhliletmə
qabiliyyətinin inkişafına nail olmalıdır. Aparılan
tədqiqatlar göstərmişdir ki, təlim əsasən 3 nə-
zəriyyə vasitəsi ilə sıx əlaqəlidir və bunlar
aşağıdakı kimi göstərilmişdir:

1. Psixoloji səviyyə, yaxud təlimdə psixoloji
nəzəriyyə;

2. Didaktik səviyyə, yaxud ümumi təlim
nəzəriyyəsi;

3. Konkret metodiki səviyyə, riyaziyyat
təlimində nəzəriyyə.

Belə ki, bu nəzəriyyələr bir-biri ilə əlaqəli ol-
duğundan ikinci nəzəriyyə birincini, üçüncü nə-
zəriyyə ikincini və üçüncü nəzəriyyə birincini
müəyyən ardıcıllıqla tədricən tamamlayır [3, s.48].

Orta məktəbin riyaziyyat kursunda riyazi
anlayışların daxil edilməsinin özünəməxsus
xüsusiyyətləri mövcuddur. Təlimdə fərqli psi-
xoloji konsepsiyaların tətbiqi müxtəlif nəzə-
riyyələrin qurulması üçün baza rolunu oynayır. 

Müasir psixoloji və didaktik nəzəriyyələr
əsasında riyaziyyat təliminin təkmilləşdirilməsi
vacibdir. Məsələn, təməli ibtidai siniflərin ri-
yaziyyat kursunda qoyulan çoxluqlar nəzə-
riyyəsinin elementləri 5-ci sinfin “Riyaziyyat”
kursunda davam etdirilərək müxtəlif məzmun
xətlərinin əlaqələndirilməsi və fənlərarası in-
teqrasiyada geniş istifadə olunur. 

Riyaziyyat təlimində bilik, praktik bacarıq
və vərdişlərin formalaşdırılması müəllim tə-
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rəfindən verilən üsul və metodlardan əlavə
şagirdlərin təlim prosesində fəaliyyətindən
asılıdır. Məsələn, eyni mövzunu bir gündə
paralel siniflərdə aparan müəllim günün so-
nunda fərqli nəticələr alır. Psixoloq tədqiqatları
zamanı bu kəskin fərqlənən nəticələrin müxtəlif
səbəblərdən irəli gəldiyini əsaslandırmış və
aşağıdakı kimi müəyyən etmişlər:

– müəllimin əhval-ruhiyyəsi ilə əlaqədar
məsələlər;

– şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin
səviyyələri ilə əlaqədar məsələlər;

– şagirdlərin əhval-ruhiyyəsi ilə əlaqədar
məsələlər;

– təlim prosesində şagird və müəllimlərin
ünsiyyət qurma fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələlər.

Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ
həlli təliminin nəzəri və metodik problemləri
ilə əlaqədar müxtəlif istiqamətlər üzrə tədqiqat
işləri aparılmışdır. Tədqiqatın aparılması zamanı
psixoloji və pedaqoji yanaşmalar bir qayda
olaraq, paralel aparılmış və görkəmli psixoloqlar
tədqiqatın əsas amili olaraq riyaziyyat fənnini
müəyyən etmişlər. Riyaziyyat təlimində fən-
lərarası əlaqənin geniş imkanlara malik olması
tədqiqatların riyaziyyata dair aparılmasını
zəruri etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil
məktəbləri üçün riyaziyyat fənni üçün proqrama
müvafiq standartlar tərtib edilərkən, onların
hər birində riyazi proseslərin elementləri kimi
aşağıdakı fəaliyyətyönümlü xətlərin daxil edil-
məsi nəzərdə tutulmuşdur:

– problemin həlli;
– mühakiməyürütmə və isbatetmə;
– əlaqələndirmə;
– təqdimetmə [4, s.12].           
Göstərilən riyazi göstəricilərin fəaliyyət-

yönümlü istiqamətlərdən birincisi “problemin
həlli” kimi daxil edilir. Təlim prosesində gös-
tərilən problem və onun həllini müxtəlif si-
tuasiyalardan asılı olaraq aşağıdakı kimi təsnif
etmək olar:

– müəllim və şagirdlərin  pedaqoji və psi-
xoloji fəaliyyətləri ilə əlaqədar problemlər;

– təlim zamanı seçilən məsələlərin məzmunu
və həlli problemləri.

Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ
həlli və təlimdə praktik nəzəri problemlər ay-

rılmazdır və onların həlli kompleks şəkildə
həyata keçirilir. Burda olan problemlər yalnız
riyazi bilik, bacarıq, vərdişlərlə həll oluna
bilməz. Təlim prosesində problemli vəziyyətin,
şəraitin yalnız siniflər üçün seçilən məsələlərdən
məzmun ilə yox, həmçinin şagirdlərin bilik,
bacarıq, vərdişlərinin müxtəlif səviyyədə olması
ilə əlaqədardır. Psixoloji nöqteyi-nəzərdən prob-
lem situasiya dedikdə, bu və ya digər məsələni
həll etmək üçün lazım olan biliklərlə şagirdin
biliyi arasında olan çatışmazlıq və uğursuzluq
nəticəsində meydana çıxan, az və ya çox dərə-
cədə aşkar dərk olunan çətinlik başa düşülür.
Təlimlə bağlı problemin tərkib hissələri aşağıdakı
kimi müəyyənləşdirilə bilər:

– problem situasiyanın yaradılması və prob-
lemin qoyuluşu;

– problemi xarakterizə edən şərtlərin ödə-
nilməsi;

– qoyulmuş problemin həll edilməsi;
– alınmış həllin düzgünlüyünün əsaslandı-

rılması və qoyulmuş problemin ümumiləşdi-
rilməsi;

– qazanılmış yeni nəzəri biliklərin xüsusi
seçilmiş məsələlərin həlli prosesində tətbiq
edil-məsi;

– görülmüş işin yekunlaşdırılması [5, s.14].           
Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ

həlli prosesində problemi aşağıdakı mərhələlərlə
daxil etmək olar:

– problemli təlimin əsas xüsusiyyətləri;
– riyaziyyat dərsində problemli təlim;
– məsələ həlli zamanı problemli təlim;
– yeni materialın problemlə öyrənilməsi.
Aparılan tədqiqatlar sübut edir ki, riyaziyyat

təlimində məsələ həllinin nəzəri və metodik
problemlərinin psixoloji və pedaqoji məsələ-
lərinin araşdırılması heç də tam olaraq təlimin
keyfiyyətinin yüksəlməsini təmin edə bilməz.
Riyaziyyat təlimi prosesində kompleks sistemin
təşkil və təmin edilməsi dərslik və metodik
vasitələrlə sıx bağlıdır. 

Beləliklə, orta məktəb kursunda məsələ
həlli təlimindən nəzəri və metodik problem-
lərinin araşdırılmasında geniş istifadə olunur. 
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Annotasiya. Məqalə ibdidai  siniflərdə şağirdlərdə sahə ölçüləri
təsəvvürlərin formalaşdırılmasının praktik cəhətdən aktual məsə-
lələrinə həsr olunmuşdur. Qeyd olunur ki, sahə haqqında məişət
xarakterli mülahizələr həndəsədə fiqurların sahələrinin tapılması
zamanı  geniş istifadə olunur. Həndəsi fiqurlar müxtəlif quruluşlara
malik olduğundan, onların sahələrindən danışarkən, xüsusi sinif
fiqurları ayırırlar. Göstərilir ki, çoxbucaqlılar və məhdud qabarıq
fiqurlar, dairə və digər fırlanma cisimləri kimi fiqurlar siniflərinin
sahələri ayrı-ayrılıqda öyrənilir. Məlumdur ki, sahənin ölçülməsi
verilmiş fiqurun sahəsinin vahid kvadratı ilə müqayisə edilməsi
prosesidir. Sahələrin ölçülməsinin ən sadə üsullarından biri sahənin
palet adlanan fiqurun köməyilə ölçülməsidir. Fiqurlarin sahəsin
hesablayarkən də kvadratla müqayisə edilir. 

Forming the ideas of area dimensions in students
in primary classes

Abstract. The article is devoted to the practically relevant issues
of the formation of field size ideas in elementary school students.
It is noted that everyday considerations about area are widely
used when finding the areas of figures in geometry. Since geometric
figures have different structures, when talking about their fields,
they distinguish special class figures. It is shown that areas of
classes of figures such as polygons and bounded convex figures,
circles and other bodies of revolution are studied separately. It is
known that area measurement is the process of comparing the
area of   a given figure with the unit square. One of the simplest
methods of measuring areas is measuring the area with the help of
a figure called a pallet. When calculating the area of     figures, it is
compared with the square.

Формирование представлений об измерении пло-
щадей у учащихся начальных классов

Aннотация. Статья посвящена практически актуальным во-
просам формирования представлений об измерении площадей
у учащихся начальных классов. Отмечается, что бытовые
суждения о площади широко используются при нахождении
площадей фигур в геометрии. Поскольку геометрические фи-
гуры имеют различное строение, говоря об их площадях, вы-
деляют особый класс фигур. Показано, что области классов
фигур, такие как многоугольники и ограниченные выпуклые
фигуры, круг и другие вращающиеся объекты, изучаются от-
дельно. Известно, что измерение площади – это процесс
сравнения площади данной фигуры с единицей квадрата.
Одним из самых простых способов измерения площадей яв-
ляется измерение площади с помощью фигуры, называемой
поддоном. При расчете площади фигур ее также сравнивают
с квадратной. 
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Qədim dövrlərdən bəri insanların ölçü vahidlərinə ehtiyacları olub. Onlar sahələri 

ölçmək, müqayisə etmək və bu kimi digər məsələlərə tez-tez müracət edirdilər. İnsanlar 

məntiqə uyğun olaraq iki torpaq parçası bərabərdirsə onların  sahələri də  bərabərdir, əgər 

hansısa torpaq  parçası böyükdürsə onun sahəsi də böyükdür [1]. 

Sahə haqqında məişət xarakterli mülahizələr həndəsədə fiqurların sahələrinin tapılması 

zamanı geniş istifadə olunur. Həndəsi fiqurlar müxtəlif quruluşlara malik olduğundan, onların 

sahələrindən danışarkən, xüsusi sinif  fiqurları  ayırırlar. Məsələn, çoxbucaqlılar və məhdud 

qabarıq fiqurlar, dairə və digər fırlanma cisimləri kimi fiqurlar siniflərinin sahələri ayrı-

ayrılıqda öyrənilir. Biz burada yalnız çoxbucaqlılar və digər məhdud qabarıq müstəvi 

fiqurlarının sahələrinə baxacağıq. 

İxtiyari F fiquru nFFF ,...,, 21  fiqurlarından təşkil oluna bilər. F fiqurunun n  sayda  

nFFF ,...,, 21   fiqurlarından  təşkil olunması o deməkdir ki, F  fiquru onu təşkil edən fiqurların 

birləşməsindən ibarətdir və ixtiyari iki təşkiledici fiqurun ortaq elementi yoxdur [6]. 

Tərif: Fiqurun sahəsi hər bir fiqur üçün aşağıdakı şərtləri ödəyən mənfi olmayan 

kəmiyyətə deyilir: 

1) Bərabər fiqurların sahələri də bərabərdir. 

2) Fiqur sonlu sayda fiqurlardan təşkil olunmuşsa, onda onun sahəsi bu fiqurların 

sahələri cəminə bərabərdir. 

Bu tərifi parçanın uzunluğunun tərifi ilə müqayisə etdikdə, sahənin də uzunluğun malik 

olduğu xassələrlə xarakterizə olunduğu aşkar olunur. Lakin sahə  və uzunluq kəmiyyətləri 

müxtəlif çoxluqlar üzərində (uzunluq parçalar çoxluğunda, sahə isə müstəvi fiqurlar  

çoxluğunda) təyin olunmuşlar [4]. 

F fiqurunun sahəsini )(FS  ilə işarə edək. Ölçmə prosesinin mahiyyətini parçaların 

uzunluğunun ölçülməsi misalında təsvir etdik. Sahələrin ölçülməsi prosesi də həmin sxemlə 

yerinə yetirilir. Belə ki, sahələrin ölçülməsinin ilkin şərti ölçü vahidinin seçilməsidir. Sahə 

vahidi olaraq tərəfi e  vahid parçasına bərabər olan kvadrat  götürülür. Tərəfi uzunluq vahidi 

qəbul edilmiş e  parçasına bərabər olan kvadratın sahəsini  
2e  kimi işarə edirlər. Məsələn, 

tərəfinin uzunluğu m -ə   bərabər olan kvadratın sahəsi 
2m  ədədinə bərabərdir. Tərəfi e  vahid 

parçasına bərabər olan kvadrat  vahid kvadrat da adlanır [3]. 

Sahənin ölçülməsi verilmiş fiqurun sahəsinin 
2e  vahid kvadratı ilə müqayisə edilməsi 

prosesidir. Bu  ölçmənin nəticəsi elə müsbət   ədədidir ki,  2)( eFS   olsun. Bu halda   

ədədi seçilmiş sahə vahidində sahənin ədədi qiyməti adlanır. Məsələn, sahə vahidi 
2sm - dirsə, 

onda şəkildəki fiqurun sahəsi  
24sm   olur. 

                                                  sm1  

                                       
21sm  

 

 

 

 

Sahələrin  ölçülməsinin  ən sadə  üsullarından  biri sahənin palet (şəffaf lövhə  üzərində 

həkk edilmiş kvadratlar şəbəkəsi) adlanan fiqurun köməyilə ölçülməsidir.  

Tutaq ki, F fiqurunun sahəsini ölçmək lazımdır. Fiqurun üzərinə tərəfi e vahid 

parçasına bərabər olan kvadratlar şəbəkəsi qoyulur. Bu halda sahəsi ölçülən fiqura nəzərən iki 

növ kvadratlara ayırmaq olar: 

1) Tamamilə  F  fiqurunun   daxilində yerləşən kvadratlar. 

2) Fiqurun konturunun kəsdiyi kvadratlar. Bu kvadratların müəyyən hissələri F  

fiqurunun   daxilində, digər hissəsi  isə xaricində yerləşir. 
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Tutaq ki, I növ kvadratlar m  sayda, II növ kvadratlar isə  n  saydadır. Bu halda F  

fiqurunun    sahəsi aşağıdakı  şərti ödəyir. 

  22 )( enmFSme   

Bu halda  m  və  nm  ədədləri ölçülən  fiqurun sahəsinin təqribi  ədədi qiymətləri 

olacaq. Belə ki, m  ədədi F  fiqurunun sahəsinin əskiyi ilə, nm  isə artığı ilə təqribi 

qiymətləri olur. Göründüyü kimi, belə palet ilə F fiqurunun sahəsinin  ölçülməsinin nəticəsi 

çox böyük xəta ilə alınır. Xətanı azaltmaq üçün kvadratlar şəbəkəsinin tərəfi, məsələn  

ee
10

1
1    olan kvadratlar vasitəsilə götürdükdə ölçmənin dəqiqliyini xeyli artırmaq olar. 

Aşkardır ki, kvadratların tərəflərini  kiçiltmək prosesini davam etdirdikdə sahə üçün daha 

dəqiq ədədi qiymətlər tapmaq olar. 

Fiqurların sahələrinin  palet vasitəsilə  ölçülməsinin çox  məhdud tətbiq sahələri var. 

Ona görə də fiqurların sahələrini ölçmək üçün digər nəzəri üsullar axtarılmışdır. Belə 

üsullardan ən əsası fiqurun ölçülərini təyin edib, onların köməyilə fiqurun sahəsini 

hesablamaq üçün riyazi aparatların  tapılmasıdır. Məsələn, dördbucaqlının sahələrini onların 

oturacağı və hündürlüyünü tapmaqla hesablamaq olar. 

Fiqurun sahəsinin tərifindən və onun ölçülməsinin mahiyyətindən sahələrin müqayisə 

edilməsi və sahələr üzərində əməl qaydaları alınır. 

1) Fiqurlar  bərabərdirsə, eyni bir sahə vahidində  onların sahələrinin ədədi  qiymətləri 

də bərabərdir. 

Sahələri bərabər olan fiqurlara bir  böyüklükdə olan fiqurlar deyilir. 

2) F  fiquru nFFF ,...,, 21  fiqurlarından təşkil olunmuşsa, F fiqurunun sahəsinin ədədi 

qiyməti eyni bir sahə vahidində nFFF ,...,, 21   fiqurlarının  sahələrinin ədədi qiymətlərinin 

cəminə bərabərdir. 

Məsələn, şəkildə təsvir olunmuş  F  fiqurunun sahəsini tapaq.  

                                                                l  

 

                                                                               2F  

 

         sm1     

1F  

    

    

        

        

 

Bu  fiqurun l  düz  xətti vasitəsilə ayrılmış iki   1F  və  2F fiqurlarından  təşkil 

olunduğunu fərz  edək. Onda    
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2. Sahə  vahidini ondan k  dəfə  kiçik ( k  dəfə  böyük) vahidlə əvəz etdikdə köhnə 

vahiddəki sahənin ədədi qiyməti də  k  dəfə  böyüyər ( k  dəfə  kiçilər).  

Məsələn, 215sm  sahəni kvadrat desimetrlə ifadə edək.  

Məlumdur ki,  22 01,01 dmsm  , onda 

    22222 15,001,01501,01511515 dmdmdmsmsm   

Beynəlxalq  vahidlər  sistemində  uzunluq  kəmiyyəti  vasitəsilə  təyin  olunan törəmə 

kəmiyyətlərindən biri də sahə kəmiyyətidir. Ona görə də sahə kəmiyyətinin ölçü vahidi də 

əsas vahid olan metr vahidinin törəmə vahidi kimi təyin  olunur. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, tərəfinin uzunluğu  e  uzunluq vahidinə bərabər olan  kvadrat 

sahə vahidi qəbul edilir və 2e  kimi işarə edilir. Onda aşkardır ki, e  uzunluq vahidini  

mmsmdmmkm 1,1,1,1,1  götürdükdə uyğun sahə vahidləri  
22222 1,1,1,1,1 mmsmdmmkm   kimi işarə edilir və uyğun olaraq kvadrat kilometr, 

kvadrat metr, kvadrat santimetr, kvadrat desimetr, kvadrat millimetr kimi oxunur. Bəzi 

hallarda uzunluq vahidləri arasında əlaqələrdən istifadə edərək sahə vahidləri arasında olan 

əlaqələr asanlıqla təyin edilir. Məsələn, mmsm 101    olduğundan 
22 1001010111 mmmmmmsmsmsm   

Digər sahə vahidlərini də analoji qayda ilə özündən kiçik vahidlər ilə ifadə etmək olar. 
22 10010101 smsmsmdm   

22 10010101 dmdmdmm 
 

22 100001001001 smsmsmm   
22 1000000100010001 mmmkm   

Daha böyük sahələri, məsələn, torpaq sahələrini ölçmək üçün çox səmərəli olan xüsusi 

sahə vahidləri qəbul edilmişdir. 

Tərəfinin uzunluğu m10  olan kvadratın sahəsi sahə vahidi olaraq ar1   adlanır   və  
210010101 mmmar  . Bu sahə vahidinə bəzən xalq arasında  sot  da deyirlər. Deməli, 

21001 msot  . 

Tərəfinin uzunluğu  m100  olan  kvadratın sahəsi də  sahə vahidi götürülür və hektar1  

adlanır və  ha1  kimi yazılır. Tərifə görə 

                               armmmha 100100001001001 2   

İbtidai siniflərdə  dərs keçərkən bu mövzuya toxunmalı  başa salınmalıdır. Bir muəllimə 

kimi onların sahə ölçü vahidlərini tanımadan əvvəl bir formanın sahəsinin necə 

hesablanacaqlarına diqqət yetirməliyik. İlk öyrədəcəyimiz forma kvadratdır. Digər fiqurların 

sahəsini hesablayarkən də  kvadratla müqayisə edilir. Bir  fiqurun səthinə neçə vahid 

kvadratın yerləşəcəyi  göstərilir. Bunun üçün siniflərdə  hələ sm, m, anlayışının dərk edilməsi 

üçün 1sm-in 2 riyaziyyat damasına bərabər olduğu deyilir. Orada göstərilən 1sm2 tərəfi 1sm 

olan kvadratın sahəsidir. 
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Annotasiya. Məqalədə ikinci kiçik və orta yaş qruplarında kəmiyyətlər haqqında
təsəvvürlərin formalaşdırılması metodları, tətbiq qaydaları araşdırılmışdır. İşdə
həmçinin riyaziyyatdan aparılan məşğələlərdən nümunələr verimişdir. Qeyd
edilmişdir ki, ikinci kiçik və orta yaş qruplarında kəmiyyətlər haqqında
təsəvvürlərin formalaşdırılması əşya qrupları və ya çoxluqlardan istifadə
etməklə təlimin düzgün təşkili uşaqlarda elmentar riyazi təsəvvürlərin forma-
laşdırılması və inkişafında mühüm rol oynayır. İki əşya çoxluğunun elmentlərini
aydın etmək, onlar arasında müqayisə aparmaq, kəmiyyət haqqında ilkin təsəv-
vürlərin yaradılmasında əyani-hərəki mərhələ hesab olunur. Kəmiyyət haqqında
təsəvvürün inkişafı isə uşaqları müqayisə kimi anlayışlar haqqında ilk təsəvvürlərə
gətirib çıxarır. İkinci kiçik və orta yaş qruplarında kəmiyyətlər haqqında
təsəvvürlər uşaqların ölçülərə görə fərqli əlamətləri ifadə etmək, əşyaların
ölçüsünə görə müqayisə etmək kimi biliklərin mənimsənilməsinə,  inkişafına
təsir göstərir. Sonda didaktik səviyyədə tətbiq olunan problemli metodunun
konkret metodik səviyyədə tətbiq olunan deduktiv təlim metodu ilə sinkretik
vəhdəti xarakterizə edilir.

Methods of forming ideas about quantities in the
second small and middle age groups
Abstract. The article examines the methods of forming ideas about quantities
in the second small and middle age groups, the rules of application. He also
gave examples of mathematics lessons. It was noted that the formation of ideas
about quantities in the second small and middle age groups, the correct
organization of learning using object groups or sets plays an important role in
the formation and development of elementary mathematical ideas in children.
Clarifying the elements of the set of two objects, comparing them, is a visual-
motor stage in the formation of initial ideas about quantity. The development of
the notion of quantity leads children to the first notions of concepts such as
comparison. In the second small and middle age groups, perceptions of
quantities affect children's acquisition and development of knowledge, such as
expressing different signs by size, comparing objects by size. After the number,
ideas about quantity, shape, space and time are formed and developed. Develops
children's ability to make logical judgments, draw conclusions and justify
them. Finally, the syncretic unity of the problem method applied at the didactic
level with the method of deductive learning applied at the concrete methodological
level is characterized.

Методика формирования представлений о величи-
нах во второй младшей и средней возрастных
группах
Aннотация. В статье рассмотрены методы формирования представлений
о величинах во второй младшей и средней возрастных группах, правила
их применения. В работе также приводятся примеры из проводимых
занятий по математике. Было отмечено, что формирование представлений
о величинах во второй младшей и средней возрастных группах правильная
организация обучения с использованием вещественных групп или кластеров
играет важную роль в формировании и развитии элементарных математи-
ческих представлений у детей. Наглядно-подвижным этапом является вы-
яснение элементов двух вещественных множеств, сравнение между ними,
создание первичных представлений о количестве. А развитие представления
о количестве приводит детей к первым представлениям о таком понятии,
как сравнение. Во второй младшей и средней возрастных группах пред-
ставления о величинах влияют на усвоение, развитие у детей таких знаний,
как выражение различных признаков по величине, сравнение предметов
по величине.В заключение характеризуется синкретическое единство про-
блемного метода, применяемого на дидактическом уровне, с дедуктивным
методом обучения, применяемым на конкретном методическом уровне.
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Mövzunun aktuallığı: İkinci kiçik və orta
yaş qruplarında kəmiyyətlər haqqında təsəv-
vürlərin formalaşdırılması günün  əhəmiyyətli
məsələlərindən biridir. Bu baxımdan onları
böyük yaş və hazırlıq qruplarında kəmiyyətlər
haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılmasının
qavranılmasında bu problem aktuallığı ilə se-
çilən məsələlərdəndir.

Müasir dövrün ən böyük hadisəsi elmi-
texniki tərəqqinin həyatımızın müxtəlif sahə-
lərinə nüfuz etməsidir. Hazırda təhsil sistemində
qarşıda duran başlıca məqsədlərdən biri elmin
praktika ilə, təlimin həyatla əlaqələndirilmə-
sindən ibarətdir. 

Ümumtəhsil məktəbləri islahatını həyata
keçirmək sahəsində dövlət qərarları məktəbə-
qədər tərbiyə müəssisələri qarşısında mühüm
vəzifələr qoymuşdur.

“İkinci kiçik və orta yaş qruplarında kə-
miyyətlər haqqında təsəvvürlərin formalaş-
dırılması” mövzusundakı məqalə uşaqların ri-
yazi hazırlığı problemini daha da aktual et-
məsinə həsr olunmuşdur. İşdə ikinci kiçik və
orta yaş qruplarında kəmiyyətlər haqqında tə-
səvvürlərin formalaşdırılması xüsusiyyətləri
verilmişdir.

Ümumiləşdirmə və abstraklaşdırma qabi-
liyyətinin  özü real əşyaların xassələrini aşkar
etmək, aşkar edilmiş xassələrinə görə onları
tutuşdurmaq və qruplaşdırmaq praktikası əsa-
sında inkişaf etdirir. Buna görədə kəmiyyətlər
haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılması üzrə
xüsusi iş ikinci kiçik və orta yaş qrupları
dövrü ərzində aparılır.

Tədqiqatın məqsədi: İkinci kiçik və orta
yaş qruplarında kəmiyyətlər haqqında təsəv-
vürlərin formalaşdırılması.

Kəmiyyətlər haqqında təsəvvürlərin for-
malaşdırılması zamanı ikinci kiçik yaş qrup-
larında ilkin olaraq  birinci məşğələyə  başla-
dıqda əşyalar hər hansı bir ölçüsünə görə mü-
qayisə edilərəkdən başlanmalıdı. Beləliklə
növbəti addımlarda uşaqlarda kəmiyyət haq-
qında tam təsəvvür formalaşdıra bilər və bunu
biliyə çevirə bilərik. 

Kəmiyyət anlayışı da digər riyazi anlayışlar
kimi insanların praktik ehtiyaclarının tələbləri
nəticəsində yaranmışdır. Kəmiyyət anlayışının
xassələrini araşdırarkən belə bir nəticəyə gəlirik.

Bizi əhatə  edən həqiqi aləmin mühüm xüsusiy-
yətlərindən biri də onun daim olaraq dəyişikliklərə
məruz qalmasıdır. Bütün dəyişmə proseslərinin
elmi izahını vermək üçün onların müəyyən xas-
sələrini bilmək lazımdır. Belə xassələrə vaxt,
sürət, kütlə və bu kimi konkret xarakterik xassələri
aid etmək olar. Bütün bu adı çəkilən xassələr
kəmiyyətlərdir. Ümumi kəmiyyət anlayışı uzunluq,
sahə, kütlə, sürət və s. konkret kəmiyyətlərin
ümumiləşməsidir. Belə ki, kəmiyyəti real obyekt
və hadisələrin özünəməxsus xassəsi kimi  xa-
rakterizə etmək olar. Məsələn, əşyaların məsafəyə
malik olmaq xassəsi uzunluq adlanır. Hərəkətin
xarakterik xassəsi sürətə malik olması, maddənin
xarakterik xassəsi onun kütləyə malik olması
xassəsidir və s. [1, s.12].

Kəmiyyət, əşya və hadisələrin müəyyən
xassəsidir. Əşya və hadisələrin elə xassəsidir
ki, bu xassə həmin əşyaları müqayisə etməyə,
o əşya və hadisələri müqayisə etməyə və iki
ekvivalent olmayan əşyaların hansının bu xas-
səyə daha çox dərəcədə malik olmasını təyin
etməyə imkan verir. Kəmiyyət ölçülə bilən
və ölçmənin nəticəsini ədədlə ifadə etmək
mümkün olan obyektdir. Yəni ölçülə bilmək
kəmiyyətlər üçün miqdar xarakteristikası təyin
etməyin mühüm vasitəsidir. Kəmiyyəti ölçmək
isə bu kəmiyyəti ölçü vahidi qəbul edilmiş
həmin cinsdən olan kəmiyyətlə müqayisə
etmək deməkdir. Kəmiyyətləri müqayisə et-
məklə onların bərabər olduğunu və ya bərabər
olmadığını bilavasitə təyin etmək olar. Mü-
qayisə prosesi baxılan kəmiyyətin cinsindən
asılıdır. Bu proses uzunluqlar üçün bir, sahələr
üçün digər, kütlələr üçün isə tam başqa xarakterə
malikdir. Lakin ölçmə prosesinin xarakterindən
asılı olmayaraq kəmiyyətlərin ölçülməsi nəti-
cəsində seçilmiş ölçü vahidində müəyyən
ədədi qiymət alınır [2, s. 44].

İkinci kiçik yaş qrupları (üç yaşlı) əşyaların
xassələrini müstəqil ayırd edə bilmirlər. Ölçülərə
görə fərqli əlamətləri yalnız “böyükdür”, “ki-
çikdir” sözləri ilə ifadə edirlər. Ona görə də
ilk məşğələlərdə çalışmaq lazımdır ki, əşyalar
bir ölçüsünə görə müqayisə edilsin. Məsələn,
“uzundur-qısadır”, “hündürdür-alçaqdır” və
ya “genişdir-dardır”, “qalındır-nazikdir”, “hün-
dürlükləri eynidir-bərabərdir”. Hər ölçünün
müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə üç-dörd
məşğələ həsr olunur.
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Məsələn, birinci məşğələdə uzunluq əlaməti
haqqında təsəvvür yaratmaq istəyiriksə, onda
yalnız uzunluqları müxtəlif olan iki eyni
formalı, eyni rəngli əşya nümayiş etdirməli
və onun üzərində iş aparmalıyıq. Çalışmaq
lazımdır ki, nümayiş etdirilən əşyaların uzunluq
fərqi 10-15 sm, paylama materialında isə fərq
5-6 sm olsun.

Müqayisə zamanı əşyalar elə qoyulmalıdır
ki, yaxud əldə elə tutulmalıdır ki, uşaqlar
fərqi yaxşı müşahidə etsinlər. Əşyanın ölçüsünü
nümayiş etdirərkən müəllim onu əl hərəkəti
ilə göstərməlidir. Sonra elə oyunlar keçiril-
məlidir ki, uşaqlar əşyanın ölçüsünü başqa
əşyanın ölçüsü ilə gözəyarı müqayisə edə bil-
sinlər, məsələn, tircik körpü rolunu oynayır,
onun üstündən maşın keçməlidir. Uşaqlar kör-
pünün eni ilə maşının enini müqayisə edirlər.
“Maşın keçə bilərmi?”, “nə üçün?”. Düzgün
cavab vermək üçün uşaqlar üst-üstə qoyma
priyomundan istifadə edirlər.

Əşyaların uzunluqlarını, enini və hündür-
lüklərini müqayisə etmək üçün üst-üstə qoyma,
yanaşı qoyma priyomları öyrədilir.

Bundan sonra ölçüləri bərabər olan əşyaların
müqayisəsinə aid çalışmalar verilir. Uşaqlar
müxtəlif uzunluqda olan çöplər, tirciklər arasında
uzunluqları eyni olanları tapır və yanaşı qoyurlar.
Yığıla bilən oyuncaqlar və didaktik materiallar
əsasında müxtəlif oyunlar keçirilir. Məsələn,
“Qüllə düzəlt”, “Oyuncağı yığ” və s.

Orta yaş qrupunda əşyaların ölçülərinin
müqayisəsinə aid çalışmalar davam etdirilir.
Dərs ilinin birinci və ikinci kvartalında əşyaların
ölçülərinin müqayisəsinə aid çalışmalar əsasən
say təlimi ilə əlaqələndirilir. Müqayisə həm
üst-üstə və ya yanaşı qoymaqla, ya da gözəyarı
aparılır. Lakin burada müqayisə olunan əşya-
ların ölçü fərqi nümayiş materialında 4-5 sm,
paylama materialında isə 2-3 sm olur. Burada
həm əldə olan materiallardan, həm də ətraf
mühitdəki əşyalardan istifadə olunmalıdır.

Dərs ilinin ikinci yarımilliyində uşaqlar
əşyaların eyni zamanda iki ölçüsünü müqayisə
etməyi öyrənirlər. Məsələn, 2 düzbucaqlının

eni və uzunluğu müqayisə edilir. Əvvəlcə elə
iki düzbucaqlı götürülür ki, onların eni eyni,
uzunluqları müxtəlif olsun. Ətraf mühitdə
uzunluqları eyni, eni müxtəlif və tərsinə eni
eyni, uzunluqları müxtəlif olan əşyalar tapırlar.
Nəhayət, eni və uzunluqları bərabər olan əş-
yaları müqayisə edirlər. Buna üç məşğələ həsr
edilir. Bu məşğələlərdə digər biliklər də təkrar
edilir. Bundan sonra 2-5 əşyanın ölçülərinin
müqayisəsinə aid çalışmalar verilir. Uşaqlar
eyni formalı müxtəlif ölçülü əşyaları ölçüləri
artma və ya azalma sırasına görə düzürlər.
Hər bir əşya bilavasitə özündən əvvəlki və
sonrakı əşya ilə müqayisə edilir. 

Gözəyarı ölçmə və müqayisə vərdişlərinin
aşılanmasına xüsusi diqqət yetirilir. Əşyaların
ölçülərinə görə sıraya düzülməsinə aid 7-8
məşğələ həsr edilir. Bu məşğələlərdə proqramın
digər mövzuları da təkrar olunur [6,  s.s23].

Uşaqların qazandıqları sadə riyazi təsəv-
vürlər müxtəlif fəaliyyətlərində tətbiq olunur. 

Uşaqlar əşyanın ölçülərini (uzunluğunu,
enini, hündürlüyünü) ayırd etməyi, onları mü-
qayisə etməyi tam şəkildə böyük yaş qrupunda
bacarmalıdırlar.
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Annotasiya. VII-VIII sinif biologiya dərslərində fənlərarası əlaqənin qurulması
fənnin asan dərk edilməsinə və şagirdlərdə dünyagörüşünün artmasına səbəb
olur. Məlumdur ki, bu proses 3 istiqamətdə aparıla bilər: fəndaxili, fənlərarası
və fənlərüstü inteqrasiya. Fəndaxili inteqrasiyanı da şaquli (siniflər üzrə) və
üfüqi (mövzular üzrə) istiqamətdə aparmaq mümkündür. Həmçinin fənlərarası
inteqrasiyanın təşkil edilməsində müxtəlif metod və üsullardan istifadə edilir.
Bu metodlardan biri də diskussiya metodudur. Dərslərdə diskussiya metodunun
təşkil olunması üçün bir sıra qayda və şərtlər əsas meyar olaraq qəbul edilməlidir.
Bunlar aşağıdakılardır:
1. Danışanı dinləmək.
2. Eyni vaxtda yalnız bir adam danışa bilər.
3. Çıxış etmək istəyi varsa, əlini qaldırmalıdır.
4. Danışanın sözünü kəsməmək.

Diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirmək və həmin dərsi təşkil etmək üçün ak-
varium üsulundan da istifadə olunur. Akvarium da bir neçə variantda keçirilə
bilər.

Interdisciplinary and between subjects integration
in VII-VIII grade biology classes

Abstract. The establishmeny of interdisciplinary connections in biology lessons
of VII-VIII grades makes the subject easier to understand and increases the
worldview in students'. It is known that this process can be carried out in 3 di-
rections: interdisciplinary, between subjects and extracurricular integration. In-
terdisciplinary integration can also be done vertically (by class) and horizontally
(by topic). Also, various methods and techniques are used in the organization
of between subjects integration. One of these methods is the discussion method.
A number of rules and conditions should be adopted as the main criteria for the
organization of the discussion method in the lessons. These are as follows:
1. Listen to the speaker.
2. Only one person can speak at a time.
3. If he wants to speak, he should raise his hand.
4. Do not interrupt the speaker.

The aquarium method is also used to develop discussion skills and to
organize the lesson. The aquarium can be held in several variants.

К внутридисциплинарной и междисципли-
нарной интеграции на уроках биологии в
VII-VIII классах
Aннотация. Установление междисциплинарных связей на уроках биологии
в VII-VIII классах приводит к глубокому пониманию основы предмета и
повышению мировоззренческого уровня учащихся. Известно, что этот
процесс может вестись по 3 направлениям: внутридисциплинарная, меж-
дисциплинарная и междисциплинарная интеграция. Внутридисциплинарную
интеграцию также можно проводить в вертикальном (по классам) и гори-
зонтальном (по предметам) направлениях. Также при организации меж-
дисциплинарной интеграции используются различные методы и приемы.
Одним из таких методов является метод дискуссии. В качестве основного
критерия следует принять ряд правил и условий организации метода дис-
куссии на уроках. Это следующие:
1. Слушать говорящего.
2. Только один человек может говорить одновременно.
3. Если есть желание выступить, он должен поднять руку.
4. Не перебивать говорящего.
Аквариумный метод также используется для развития навыков дискуссии
и организации этого урока. Аквариум также можно проводить в нескольких
вариантах.
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Təhsildə ən yeni texnologiyalardan biri inte-
raktiv təlimin metodlarıdır. Təlim texnologiyası
dedikdə,  pedaqoji proses zamanı təlimin ən
yeni və səmərəli metodlarından, priyom, tərz və
vasitələrindən istifadə etməklə, yüksək elmi-in-
tellektual səviyyəyə və nümunəvi mənəvi-əxlaqi
normalara malik olan şəxsiyyətin yetişdirilməsi
nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə,  “İnteraktiv” -
“qarşılıqlı əlaqə”, “anlaşma”, “əməkdaşlıq”,
“dialoq” deməkdir. Bu prosesdə hər iki tərəfin
çevik və dinamik fəallığı mühüm yer tutur.  Hər
bir şagirdin öz müstəqil fikri, düşüncəsi və
ideyası olur və hər bir zəif şagird də fəallaşır.

İnteraktiv təlim bilik, bacarıq, təcrübə və
vərdişlərə yiyələnməyə, cəmiyyətin vətəndaşları
üçün zəruri sosial və intellektual təfəkkürün,
müstəqil çalışma, müstəqil düşünmə bacarıq-
larının inkişafına kömək edən demokratik
üsullarla aparılan təlim prosesidir. İnteraktiv
təlim prosesində dərsdə yaranan, meydana
çıxan şagirdlərarası öyrənmə-öyrətmə ünsiyyəti
və əməkdaşlığı, müəllim-şagird birliyi və
əməkdaşlığı nəzərdə tutulursa, interaktiv me-
todlar isə təlim prosesində öyrənmə və anlaş-
maya, bacarıq və keyfiyyətlərə şagirdlərin yi-
yələnməsini həyata keçirən üsullar, tərzlər,
işlər, yanaşmalar, vasitələr nəzərdə tutulur.
Ən son tədqiqatların nəticəsi göstərir ki, inte-
raktiv təlim metodları effektiv nəticəni kons-
truktivizm nəzəriyyəsinə istinad edərək təlimə
İKT-nin yaxından tətbiqi ilə verir və öz işlək-
liliyini daha da səmərəli edir. Psixoloqlar qeyd
edirlər ki, informasiya insanın eşitdiklərinin
10%-i, gördüklərinin 50%-i, özü etdiklərinin
isə 90%-i həcmində yaddaşında qalır. İKT-
nin bu sahədə böyük dəstəyi öyrənənin şəxsi
araşdırması zamanı güclü informasiya bankı
ilə təmin olunmasındadır (internet, elektron
kitablar, test və tapşırıqlar və s.). 

İnteraktiv təlim texnologiyalarını  aşağıdakı
kimi səciyyələndirmək olar: 

- müəllim tərəfindən şüurlu surətdə (iradi
olaraq) idraki problem situasiyasının yaradılması; 

- problemin həlli prosesində şagirdlərin
fəal tədqiqatçı mövqeyinin stimullaşdırılması; 

- şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin
müstəqil kəşfi, əldə edilməsi və mənim-sənil-
məsi üçün şəraitin yaradılması. 

Fənn kurikulumu inteqrativ xarakter daşıyır.

Bu ilk növbədə onun ümumi təhsil məktəbləri
üçün hazırlanması və şagird şəxsiyyətinin for-
malaşmasına imkan yaratması ilə əlaqədardır.
İlk növbədə şagirdlərdə həyati bacarıqların
formalaşması, onların davamlı fəaliyyət üçün
hazırlanması ilə bağlıdır. Ona görə də kuriku-
lumlarda əks olunmuş təlim standartları biri
digərini tamamlamaq, möhkəmləndirmək, da-
vam etdirmək baxımından elə ardıcıllıqla
verilir ki, onların vasitəsilə şagird şəxsiyyətinin
formalaşması və inkişafını izləmək mümkün
olsun [2, s.20 ].

İnteraktiv təlim prosesində ilk baxışdan
elə görünə bilər ki, müəllim sinifdə fəal rol
oynamır. Əslində isə müəllim şagirdi ruhlan-
dıran, ona özünü tapmaqda kömək edən “ya-
radıcıya” çevrilir. İnteraktiv metodlar müəllimin
təkcə başqalarını öyrətməsinə deyil, onun özü-
nün də öyrənməsinə, daha yaradıcı və enerjili
pedaqoq olmasına imkan verir. 

Yeni təlim texnologiyaları və ya interaktiv
təlim metodları yaddaşa yox, təfəkkürə əsas-
lanır. Yeni təlim texnologiyaları ilə müstəqil
şəkildə bilik əldə edən şagirdlərin nəinki tə-
fəkkürü inkişaf edir, formalaşır, həm də yara-
dıcılıq qabiliyyəti də inkişaf edir. Şagirdlərin
göstərilən istiqamətdə formalaşmalarına nail
olmaq üçün təlim prosesində bir çox tələblərə
əməl etmək lazımdır. Bu tələblərdən biri də
inteqrasiyadır. İnteqrasiya fənlərarası əlaqələrin
məzmunda əks olunması, müxtəlif fənlərdən
olan mövzuları əlaqəli surətdə, yüksək səmərə
ilə öyrənməyə, çoxsaylı tədris fənlərini bir-
biri ilə əlaqələndirməyə və beləliklə, təlimin
məzmununun tamlığını və şagirdlərin təsəv-
vüründə dünyanın vahid mənzərəsinin inkişafını
təmin etməyə imkan verir. İnteqrasiya fənlərin
öyrənilməsi zamanı fənlərarası əlaqələrin aşkar
edilməsi əsasında qlobal təfəkkürün forma-
laşdırılmasının vəcibliyini nəzərdə tutur.  Hər
hansı bir fənnin inteqrasiyası 3 mərhələdə
aparıla bilər. Bunlar aşağıdakılardır:

• Fəndaxili,
• Fənlərarası,
• Fənlərüstü.
Fəndaxili inteqrasiya – müəyyən bir fənnin

aşıladığı anlayış, bilik və bacarıqların əlaqə-
ləndirilməsi – fənn daxilindəki faktların ümu-
miləşdirilməsidir. Bu formanın üstün xüsu-
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siyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlər başlanğıc
problemi diqqətdən qaçırmadan onunla bağlı
olan bilgilərini daha da genişləndirir və də-
rinləşdirir. Bu əlaqələr məzmun və istiqamətə
görə iki yerə ayrılır: şaquli inteqrasiya, üfüqi
inteqrasiya [2, s.21]. 

Şaquli inteqrasiya standartlarn siniflər üzrə
əlaqəsini əhatə edir və bəzən siniflərarası in-
teqrasiya da adlanır. Məsələn, X sinifdə “Zülal
biosintezinin mexanizmi” tədris olunan zaman
IX sinifdə keçirilən “Zülalların biosintezi”
adlı mövzu ilə əlaqə yaradıla bilər. Bu eyni
zamanda keçmiş biliklərə istinadən yeni mə-
lumatların verilməsinə imkan yaradır. 

Üfüqi inteqrasiya isə mövzu daxilində müx-
təlif məzmun standartlarının əlaqəsi deməkdir.
Məsələn, IX sinifdə zülalların biosintezi tədris
olunarkən ondan əvvəlki mövzularda keçilmiş
ATF, DNT, RNT-nin quruluşu və onlar haqda
digər məlumatlar soruşulur, əlaqələr yaradılır
[1, s.115].

Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə
etdiyi ortaq anlayış, bilik və bacarıqların
sintezi olmaqla, bir fənnə aid anlayışların və
metodların digər bir fənnin öyrənilməsində
istifadəsini nəzərdə tutur. 

Fənlərüstü inteqrasiya – inteqrasiyanın ən
yüksək səviyyəsi olmaqla özündə təlimin əhatə
etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin
sintezini ehtiva edir. Yəni, bu inteqrasiya ilə
şagirdlərin məktəbdə öyrəndikləri məzmunla
məktəbdən kənarda aldıqları məzmun  sintez
edilir [1, s.123].

Respublikamızda yeni hazırlanan kuriku-
lumun başlıca məqsədlərindən biri də dünyanı
və özünü dərk edə bilən aydın təfəkkürə,
geniş dünyagörüşə malik şəxsiyyətin forma-
laşdırılmasıdır. Elə buna görə də, şagirdlərə
dünya haqqında doğru, dürüst məlumatlar ve-
rilməlidir. Məlumdur ki, dünya tam və bütövdür.
Yəni, burada maddi və mənəvi nə varsa bir-
biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Belə olduqda
canlılar aləmindən bəhs edən biologiya fənni
üzrə şagirdlərin əldə etdikləri bilik və bacarıqlar
da digər elmlərlə məntiqi əlaqəyə əsaslanma-
lıdır. Bu baxımdan biologiya fənn kurikulu-
munun hazırlanması zamanı canlı orqanizmlərin
quruluşu, bioloji proseslər, canlıların bir-birilə
və ətraf aləmlə əlaqəsi haqqında bilik və ba-

carıqların, fizika, kimya, coğrafiya və s.
elmlərlə əlaqəli şərhi diqqət mərkəzində sax-
lanılmışdır. 

Biologiya fənninin təlimində inteqrasiya
iki istiqamətdə həyata keçirilir: 

• Fəndaxili (üfüqi, şaquli) inteqrasiya; 
• Fənlərarası inteqrasiya.
Fənndaxili inteqrasiya ənənəvi təhsil siste-

mindən fərqli olaraq biologiya fənn kuriku-
lu munda canlılar aləmi barədə bilik və bacarıqlar
biologiyanın sahələrinin (botanika, zoolo gi -
ya, insanın anatomiya, fiziologiya və gigiye -
nası, ekologiya və s.) ayrı-ayrılıqda təqdim
edil məsi ilə deyil, canlıların quruluşunun,
onlar da baş verən fiziki, kimyəvi, bioloji pro -
ses lərin, canlıların bir-biri ilə, ətraf mühitlə
qar şılıqlı əlaqəsinin vəhdəti kimi təqdim edilmiş -
dir. Bununla da canlılar aləminin və bü tövlükdə
dünyanın vahid bir sistem kimi qavranılmasına
nail olmaq mümkün hesab edil mişdir. 

Bu bilik və bacarıqlar hər bir təhsil səviy-
yəsində şagirdin yaşına və əvvəllər əldə etdiyi
bilik və bacarıqlara uyğun olaraq təqdim edilir.
Hər sinifdə əvvəlki mərhələdə verilən biliklərin
genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsinin nə-
ticəsi olaraq “spiralvari” prinsipə əməl edilir. 

Ümumi orta təhsil səviyyəsinin VI sinfində
şagirdlər canlılara xas əlamətlər, canlıların qu-
ruluşu, orqanizmlərin təşkili səviyyələri, bioloji
proseslərin xüsusiyyətləri, bitki və heyvanların
insan sağlamlığında rolu, onlara qulluq barədə
sadə bilik və bacarıqlara yiyələnirlər. 

VII sinifdə artıq konkret olaraq canlıların
müxtəlifliyi, təsnifatı, müxtəlif orqanizmlərdə
gedən həyati proseslər, müxtəlif canlıların
insan orqanizmində törətdiyi xəstəliklər, dərman
bitkilərindən təyinatına görə istifadə, respub-
likanın flora və faunasının qorunma yolları
ilə bağlı bilik və bacarıqların formalaşdırılması
nəzərdə tutulur. 

VIII sinifdə insan orqanizminin bir vahid
kimi qavranılması məqsədi ilə insan orqaniz-
minin hüceyrəvi quruluşunun, orqanizm üçün
zərərli olan vərdişlərin, zədələnmələr və xəs-
təliklər zamanı ilkin yardım göstərilməsinin
əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla, formalaşdırılacaq
bacarıqlar insan orqanizmi barədə verilən
digər məlumatlardan önə keçirilmişdir. Belə-
liklə, şagirdə ümumi orta təhsil səviyyəsində
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VI-VIII siniflərdə biologiya fənni üzrə canlılar,
onların quruluşu, həyatı xüsusiyyətləri, bir-
biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi, o
cümlədən insanın biososial mahiyyəti haqqında
zəruri bilik və bacarıqlar məntiqi ardıcıllıqla
və inkişaf etdirilməklə təqdim edilir. 

IX sinfin sonunda ümumi orta təhsil sə-
viyyəsi başa çatır. Bunu nəzərə alaraq IX
sinifdə bioloji bilik və bacarıqlar fənnin əhatə
etdiyi bioloji qanunauyğunluqların tədrisi ilə
yekunlaşdırılır. Canlıları öyrənən digər elm
sahələri - sitologiya, histologiya, biokimya
elmləri, canlıların kimyəvi tərkibi, irsi xəstə-
liklər, reproduktiv sağlamlıq, insanın ali sinir
fəaliyyətinin mexanizmləri, regional ekoloji
problemlər bu sinifdə bir qədər sadə, lakin
əlaqələndirilmiş formada verilir. 

Nəticədə ümumi orta təhsil səviyyəsində
(VI-IX siniflərdə) canlıların quruluşu, təsnifatı,
həyati prosesləri, insan və onun sağlamlığı,
biologiyanın ümumi qanunauyğunluqları əla-
qələndirilərək bir sistem halında tədris edilir. 

Ümumi orta təhsil səviyyəsində canlılar
barədə sistemli biliklər tam orta təhsil səviy-
yəsinin X-XI siniflərində genişləndirilir və
dərinləşdirilir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin biologiya fənn
kurikulumu fəndaxili əlaqə ilə yanaşı, fənlər-
arası əlaqənin də geniş tətbiqini nəzərdə tutur.
Fənlərarası əlaqənin düzgün təmin edilməsinin
bir sıra üstünlükləri vardır. Bu ilk növbədə
onunla xarakterizə olunur ki, şagirdlər tədris
materialını daha asan başa düşürlər. Dərs daha
maraqlı və məzmunlu olur. Şagirdlərdə elmilik
və tədqiqatçılıq bacarıqları inkişaf edir. Müxtəlif
fənnlərə aid  bilik və bacarıqlar sintez olunur.
Müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin
qurulmasına kömək edir və s.

Fənlərarası inteqrasiyanın nəzərə alınması
biologiya fənninin digər fənlərlə əlaqə im-
kanlarını meydana çıxarır. Zəruri məzmunun
mənimsənilməsində rolu və əhəmiyyəti olan
coğrafiya, kimya, fizika, riyaziyyat, texnologiya
və s. fənlər üzrə anlayışların müəyyən-ləşməsinə
şərait yaradır. 

Canlılar aləmi maddi gerçəkliyin tərkib
hissəsi olmaqla kimyəvi maddələrdən təşkil
olunmuşdur. Orqanizmlərdə baş verən proseslər
də məhz fizikanın və kimyanın qanunlarına

əsaslanır. Canlılar coğrafi mühitdə mövcud
olmaqla daim mühitin təsiri ilə qarşılıqlı
əlaqədə olur. Bioloji hadisələrin aydınlaşdı-
rılmasında riyazi hesablamaların, diaqramların
qurulmasının, məlumatların toplanması və
təqdim edilməsinin də əhəmiyyəti olduqca
böyükdür. Elə buna görə də biologiya fənn
kurikulumunun məzmunu hazırlanarkən ayrı-
ayrı fənlərin məzmununun nəzərə alınması
zəruri hesab edilərək, diqqət mərkəzində sax-
lanmışdır. 

Bununla da vaxta qənaət etmək, şagirdləri
düşünməyə, axtarış aparmağa və digər fənlərlə
əlaqəli fəaliyyət göstərməyə istiqamətləndirir. 

Şagirdlərdən istənilən yaxşı nəticəni almaq
üçün dərslərdə təlim, tərbiyə və tədris proq-
ramının düzgün qurulması şərtdir. Biologiya
fənninin də əsas rol oynadığı məktəb proqra-
mında üstünlük fənlərarası əlaqənin qurulma-
sına yönəldilməlidir. Səbəb kimi bunu deyə
bilərik ki, ümumiyyətlə ardıcıl və əlaqə xüsu-
siyyətli hadisələr yaddaşda daha yaxşı və
uzunmüddətli yer tutur. Bu yalnız biologiya
dərslərində deyil, bütün fənn proqramlarında
öz əsas yerini almalıdır. Burada üstünlük
verilən xüsusiyyətlərdən önəmlisi müəllimin
öz ixtisas fənni ilə yanaşı, digər fənlərdən də
məlumatının olmasıdır. Həmçinin bu istiqa-
mətdə araşdırma etməli və özünü təkmilləş-
dirməlidir. Fənlərarası inteqrasiya, ümumiyyətlə
beynin az yorulmasına və fənnin diqqət çəkən
olmasına da səbəb verir. Belə ki, hər hansı
15-20 nəfərlik sinifdə təbii olaraq bütün mək-
təblilər eyni fənnə maraq göstərə bilməz.
Lakin, biologiyanın coğrafiya, tarix, riyaziyyat,
fizika, kimya, əmək təlimi və fiziki tərbiyə
ilə əlaqələndirilməsi hər bir şagirdin öz maraq
fənninə istinad edəcəkdir. 

VII-VIII sinif biologiya dərslərində fən-
lərarası inteqrasiya qurmaq üçün bir neçə
təlim metodlarından və növlərindən istifadə
etmək olar. Bu təlim metodlarından biri də
diskussiyadır. Diskussiya metodu qarşılıqlı
sual-cavabla bilik əldə etməyə və əxlaqi mü-
nasibətləri formalaşdırmağa yönəlmişdir. Belə
ki, burada müəllim diskussiya metodunun
qaydalarını sinfə izah edir. Qeyd edir ki, bu
metodda 15-20 dəqiqə ərzində qarşılıqlı sual-
cavab prosesində iştirak edəcəksiniz. Bir-
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birinin çıxışını dinləmək, danışanın sözünü
kəsməmək, sualı olan, cavab vermək istəyən
və ya əlavəsi olanın əl qaldıraraq müraciət et-
məsi bu metodun əsas şərtidir. Həmçinin müəl-
lim qeyd edir ki, sual-cavab prosesində şagirdlər
arasında təkrara yol verilməməlidir. Şagirdlər
sual-cavab prosesində öz biliklərini nümayiş
etdirir, əlavə olaraq yoldaşlarının cavabları
ilə biliyini artırır və “qaranlıq” qalan (anlaşıl-
mayan) sualları müəllimin köməyi ilə aydın-
laşdırırlar. Digər tərəfdən şagirdlərdə dinləmək,
danışanın sözünü kəsməmək, hər bir şagird
yoldaşının fikrinə hörmətlə yanaşmaq kimi
əxlaqi dəyərlər formalaşır.  Həmçinin şagird-
lərdə nitq qabiliyyəti də inkişaf edir. 

Bu prosesdə müəllim yönləndirən tərəf ol-
malıdır. Belə ki, plana uyğun bir sual səsləndirə
və şagirdlər bunun əsnasında öz fikirlərini
ifadə edə bilrələr. Diqqət edilməsi lazım olan
ikinci nüans isə bu prosesdə şagirdlərin hər
birinin iştirak etməsidir. Aydındır ki, şagirdlərin
hər biri fərqli psixologiyada uşaqlardır. Bun-
lardan aktiv, bilikli, dünyagörüşü zəngin və
özgüvəni yüksək olan şagirdlər dərs prosesində
yaxşı iştirak edəcəklər. Lakin fərqli xüsusiy-
yətlərə malik, həddindən çox məntiqi qabi-
liyyətli olan, çəkinib əl qaldırmayan, özgüvəni
az olan və ya dərsə heç bir marağı olmayan
şagirdlərdə var ki, onları da dərs prosesinə
cəlb etmək lazımdır. Müəllim və şagirdlər
yoldaşları həvəsləndirmək üçün onların fikrini
diqqətlə dinləməli, rəğbətləndirməlidir. Müəllim
şagirdlərin baxış bucağından baxmağı öyrən-
məli, yaxşı pedaqoq olmalıdır. Qısa, lakin
konkret doğru cavab verən şagirdlə, uzun
cümlələrlə fikrini tamamlayan şagirdlər arasında
fərqi dərk etməli, hər birinə öz bucağından
yanaşmalıdır. Müəllim başa düşməlidir ki,
bəzi şagirdlər məntiqi, riyaziyyatı yüksək sə-
viyyədə olub, uzun-uzadı sözlərlə oynamağı
xoşlamır. Lakin, bir digər qismi isə ədəbiyyat
yönümlü olub, fikrini uzun cümlələrlə tamam-
layır. Müəllim qiymətləndirmə prosesində bu
xüsusiyyətləri nəzərə almalı və hər şagirdin
öz fərdi xüsusiyyətlərinə və şaxsiyyətinə hör-
mətlə yanaşmalıdır.

Tətbiq etmək qaydası. 
Başlanğıcda şagirdlərə diskussiyanın apa-

rılmasının əvvəlcədən tərtib edilən əsas qay-

dalarını xatırlatmaq yaxşı olardı: 
1. Danışanı dinləmək. 
2. Eyni vaxtda yalnız bir adam danışa bilər. 
3. Çıxış etmək istəyi varsa, əlini qaldırmalıdır. 
4. Danışanın sözünü kəsməmək. 
Müəllim keçiriləcək diskussiyanın möv-

zusunu əvvəlcədən elan edir. Diskussiyanın
gedişində o, yazı taxtasından asılmış vatman
kağızı vərəqində yazılmış mövzu və plan haq-
qında məlumat verir. Sonra diskussiyanın baş-
lanması üçün işarə verir.   

Diskussiya vərdişlərini inkişaf etdirmək və
həmin dərsi təşkil etmək üçün akvarium üsu-
lundan da istifadə olunur. Akvarium bir neçə
variantda keçirilə bilər.

“Akvarium”un keçirilməsinin 1-ci mərhələsi: 
Şagirdlərin köməyi ilə diskussiya aparmaq

qaydaları (məsələn, reqlamentə əməl etmək,
bir-birinin sözünü kəsməmək və s.) müəyyən
edilir. Şagirdlər 2 qrupa bölünür. Bir qrup
dairənin daxilindəki stullarda əyləşərək müəl-
limin təklif etdiyi mövzunu müzakirə edir.
Dairədən kənardakı stullarda əyləşmiş digər
qrup isə diskussiyanın müəyyən edilmiş qay-
dalara uyğun  aparıldığını  müşahidə edir.

Müəyyən olunmuş mövzu üzrə birinci qrup
diskussiya aparır. 15-20 dəqiqədən sonra dis-
kussiya dayandırılır, “xarici dairənin” iştirak-
çıları diskussiyanın gedişini qiymətləndirir və
qruplar yerini dəyişərək bu və ya digər prob-
lemin müzakirəsini davam etdirirlər. 

“Akvarium” un keçirilməsinin 2-ci mər-
hələsi: 

“Daxili dairənin” iştirakçıları müəllimin
təklif etdiyi mövzunu müzakirə edir və birinci
variantdan fərqli olaraq iştirakçılar bu zaman
yalnız problemin “lehinə” olan dəlilləri söy-
ləyirlər.

Digər qrupun üzvləri xarici dairədə stullarda
əyləşirlər, dəlilləri dinləyir, yazıya alır, təhlil
edir, öz əks dəlillərini hazırlayırlar.15-20 də-
qiqədən sonar diskussiya dayandırılır, xarici
və  daxili dairədən olan şagirdlər öz yerlərini
dəyişirlər. Onlar əvvəlki iştirakçıların dəlillərini
təkzib etmək üçün diskussiya aparırlar.

Burada qrupların vahid fikrə gəlməsi önəmli
deyil. Müəllim diskussiyanın gedişinə qarışmır,
sonda isə yekun vurur.
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VII sinif VIII sinif

1. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi 1. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi 

1.1. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi haqqında bi-
liklərə malik olduğunu nümayiş etdirir. 

1.1. Canlıların quruluşu və müxtəlifliyi haqqında
biliklərə malik olduğunu nümayiş etdirir. 

1.1.1. Canlılar aləmindən bəhs edən elm sahələri
barədə fikirlərini şərh edir.
C. -2.1.7
F-t.-1.1.1

1.1.1. İnsanı öyrənən elm sahələrini (anatomiya,
fiziologiya, gigiyena, psixologiya) şərh edir və
kiçik təqdimatlar hazırlayır. 
F-t.-1.1.1 

1.1.2. Canlıların müxtəlifliyi haqqında
mülahizələrini şərh edir. 
C.-2.1.1 
İnf.1.2.3.

1.1.2. İnsan orqanizminin təşkil səviyyələrini
təsvir edir. 
F.-2.1.1 

1.1.3. Canlıların quruluşunun öyrənilməsində laboratoriya
avadanlıqlarından istifadə qaydalarına əmə l edir. 

1.1.3. Canlıların quruluşunu öyrənmək üçün
təcrübələr aparır və nəticələrini izah edir. 

K.- 3.1.1. K.1.1.1; 2.1.1; 3.1.1. 

1.1.4. Canlıların sistematik kateqoriyalarını fərq lən dirir. 
İnf.1.2.2.; 1.2.3. 

1.1.4. Canlıların nəsil ağacını tərtib edir. 
İnf.2.1.2. 

2. Bioloji proseslər 
2.1. Bioloji proseslərin tənzimlənməsinə dair bilik
və bacarıqlar nümayiş etdirir. 

2. Bioloji proseslər 
2.1. Bioloji proseslərin tənzimlənməsinə dair
bilik və bacarıqlar nümayiş etdirir. 

2.1.1. Müxtəlif canlılarda gedən həyati prosesləri
fərqləndirir. 
F-t.-1.1.1;1.1.2. 
C.-2.1.5. 
K.- 4.2.1. 
F.-2.2.1. 

2.1.1. İnsan orqanizmində baş verən bioloji
prosesləri izah edir. 
F-t.-1.1.1. 
K.-2.1.1.

2.1.2. Maddələr mübadiləsinin pozulma səbəblərini
sadalayır.. 
C.-2.1.7.; 
F-t.-1.3.4. 
K.-2.1.1; 3.1.1

2.1.2. Zərərli vərdişlərin insan orqanizminə
mənfi təsirini izah edir. 
F-t.-1.1.2; 1.1.1.

2.1.3. Bioloji proseslərdə baş verən dəyişikliklərə
dair hesablamalar aparır və nəticələri ümu-
miləşdirir. 
C..- 2.1.4. 
F-t.-2.3.4; 1.1.1. 
F.-2.2.1. 
R. -1.2.1. ; 5.1.1.; 5.1.2. 
İnf.-2.2.2.

2.1.3. İnsan orqanizmində baş verən bioloji
proseslərə dair təcrübələr, riyazi hesablamalar
aparır, nəticələrini ümumiləşdirir. 
F.- 1.1.3; 1.1.4. 
F-t.-2.1.3. 
K.-2.1.1. 
R. -5.1.1.;5.1.2.

3. İnsan və onun sağlamlığı 3. İnsan və onun sağlamlığı 

3.1. İnsanın biososial təbiəti haqqında bilik və
bacarıqlar nümayiş etdirir. 

3.1. İnsanın biososial təbiəti haqqında bilik və
bacarıqlar nümayiş etdirir. 

3.1.1. İnsanı digər məməlilərlə müqayisə edir. 
F-t.-2.1.1. 
İnf.-1.2.3. 

3.1.1. İnsanın formalaşmasında əməyin rolunu
izah edir. 
F-t.-1.3.4. 

3.1.2.İnsanın ali sinir fəaliyyətini izah edir. 
F-t.-1.2.4. 

3.1.2. İnstinkt, düşüncəli fəaliyyət və təfəkkürü
fərqləndirir. 
F-t.-2.3.5; 4.1.1. 
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İxtisarlar: 
R. – Riyaziyyat, 
İnf.- İnformatika, 
Tex. – Texnologiya, 
F-t. – Fiziki tərbiyə, 
C.-Coğrafiya, 
Fiz.-Fizika, 
H-b.-Həyat bilgisi, 
K.-Kimya
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3.2. Sağlamlığın qorunmasına dair bacarıqlar nü-
mayiş etdirir. 

3.2. Sağlamlığın qorunmasına dair bacarıqlar nü-
mayiş etdirir. 

3.2.1. Müxtəlif canlıların insan orqanizmində
törətdiyi xəstəlikləri və onların əlamətlərini
fərqləndirir. 
F-t.-2.1.2. 
H-b.-4.1.1. 

3.2.1. Sağlamlığın qorunması qaydalarını izah
edir. 
F-t.-2.1.1; 2.3.4. 
H-b.-4.1.1.

3.2.2. Müalicəvi əhəmiyyətinə görə dərman bitk-
ilərini qruplaşdırır. 
F-t.-1.1.2; 2.1.2. 
H-b.-4.1.1.

4. Canlılar və ətraf mühit 4. Canlılar və ətraf mühit 

4.1. Canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə
qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və bacarıq nümayiş
etdirir. 

4.1. Canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə
qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və bacarıq nümayiş
etdirir. 

4.1.1. Təbiətdə baş verən fiziki kimyəvi dəyişik-
liklərin canlılara təsirini izah edir. 
C-2.1.7; 3.2.5. 
F-t.-2.3.4. 
K-4.2.1. 
F-2.2.1; 2.2.2. 
H-b.-4.2.1.;4.3.1. 

4.1.1. Mühit amillərini və onun insan
orqanizminə təsirini izah edir. 
C.-1.2.2;2.1.3;2.1.4; 3.2.5. 
F.-2.2.2. 
H.b.-1.2.1. 

4.2. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bacarıqlar
nümayiş etdirir.

4.2. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bacarıqlar
nümayiş etdirir.

4.2.1. Yerli şəraitdə canlıların qorunmasına dair
müşahidələr əsasında mülahizələrini şərh edir. 
C- 2.1.7. 
F-t.-1.3.5. 
H-b.-1.2.1. 

4.2.1. Ətraf mühitin çirklənməsi və mühafizəsinə
dair mülahizələrini şərh edir. 
C- 3.2.5.;3.2.3.; 3.2.4. 
K- 4.2.1. 
H-b.-1.2.1. 

4.2.2. Respublikanın flora və faunasının qorunma
yollarını fərqləndirir. 
K-4.2.1. 
H-b.-1.2.1. 
Tex.-1.4.1. 
İnf.-3.2.3. 

4.2.2. Ətraf aləm və onun mühafizəsinə dair
təqdimat hazırlayır. 
K- 4.2.1. 
C-3.2.5. 
H-b.-1.2.1. 
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Annotasiya. Məqalədə “Həyat bilgisi”nin tədrisində innovativ texnolo-
giyalardan istifadədən danışılır. Dərsdə əsas meyar olan əyanilikdən,
keyfiyyətli yeni tip dərsin qurulma qaydasından, “Həyat bilgisi”dərslərində
şagirdlərə 4 K bacarıqlarının formalaşdırılmasından həmçinin  yeni
təhsil texnologiyalarının  şagirdlərin şəxsiyyət kimi  formalaşmasıyla
yanaşı müəllimlərin də peşəkar inkişafına təsirindən danışılır. Qeyd
olunur ki, innnovativ texnologiyaların təhsilə inteqrasiyası məsələləri
günün tələbidir. Həyat bilgisi dərslərinin tədrisində fənnin inteqrativliyi
əsas amil kimi götürülməli, tədris  zamanı əyani vasitələrdən istifadə
maksimum səviyyədə təhsil müəssisəsinin imkanları səviyyəsində qu-
rulmalıdır. Təlim nəticələrinin proqnozlaşdırılması düzgün aparılmalı,
əldə olunacaq nəticələrinin erkən diaqnostikası və korreksiyası və s. hər
şey qaydasında  həyata keçirilməlidir.

Innovative technologies in the teaching of  Life
knowledge
Abstract. In the article people's weight and units of measurement were
investigated on the basis of urban materials available in Nakhchivan. As
a result of the study, it was found that the initial measurements were
based on the finger, inch, step, elbow, hand, palm, cubicle, etc. it was
called. At the same time, it was emphasized that the history of using
length measurement units is more ancient than others. Although some
of the units of measure and weight existed from ancient times, some of
them appeared in later periods and many of them are still being processed
in our days. It was emphasized in the article that it is impossible to
accurately indicate the quantity of some units of measurement used
among the people.

К инновационным технологиям при преподавании
предмета «Познание мира»

Aннотация. В статье рассказывается об использовании иннова-
ционных технологий при преподавании предмета «Познание мира».
В ней рассказывается о наглядности урока как его основном
критерии, о порядке построения качественно нового типа урока, о
формировании у учащихся навыков 4К на уроках «Познание мира»,
а также о влиянии новых образовательных технологий на форми-
рование учащихся как личности, а также на профессиональное раз-
витие учителей. Отмечается, что вопросы интеграции инновационных
технологий в образование являются требованием дня. В преподавании
уроков «Познание мира» в качестве основного фактора следует
принимать интегративность предмета, использование наглядных
средств в процессе обучения должно строиться на максимальном
уровне возможностей образовательного учреждения. Прогнозирование
результатов обучения должно быть выполнено правильно, ранняя
диагностика и коррекция результатов, которые должны быть до-
стигнуты, и т. все должно быть сделано в указанном порядке.
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Ümummilli lider H.Əliyevin müəllim pe-
şəsinə verdiyi dəyər bizə peşəmizi ən yüksək
səkildə icra etmək məsuliyyətini aşılayır.
“Müəllim dünyada yeganə şəxsiyyətdir ki,
cəmiyyət özünün gələcəyini, uşaqlarının tər-
biyəsini yalnız ona  etibar edir. Şəxsən mənim
müəllimə həmişə böyük hörmətim olubdur.”

Azərbaycan Respublikasının Təhsil qanu-
nunda qeyd olunmuşdur ki, məktəb-cəmiyyətin
sosial sifarişini yerinə yetirməlidir: şagirdləri
dərin və hərtərəfli biliklərlə təmin etməli, on-
larda bacarıq və vərdişlər formalaşdırmalı,
yüksək mədəniyyətə, mütərəqqi dünyagörüşünə
malik olan şəxsiyyət yetişdirməlidir.

Bu problemin  səmərəli həlli üçün yeni pe-
daqoji və metodik yanaşmalar, metodik düşüncə
tərzi lazımdır. Bu baxımdan  interaktiv tex-
nologiyalar bütün digər sahələrlə olduğu kimi
müxtəlif təhsil müəssisələrində də istifadə
olunur. İnteraktiv əlaqə insan və insan, habelə
insan və İKT arasında real zaman kəsiyində
əks-əlaqənin qurulmasını nəzərdə tutur.

“Uşaq təbiəti əyanilik tələb edir” tələbini
asanlıqla informasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarının(İKT) köməkliyi ilə ödəmək
imkanı vardır. İKT-dən istifadə edilərək keçi-
rilən dərs keyfiyyətli yeni dərs tipidir. «Həyat
bilgisi» fənninin, o cümlədən təhsilalanların
yaş və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq
dərslərdə əyanilik çox olmalıdır [2, s.13]. Bir
qayda olaraq, illüstrasiya ilə müşayət olunan
plakat və cədvəllər fiziki və mənəvi göstəri-
cilərinə görə köhnəlmişdir, bu baxımdan bütöv
bir rəf dolu tədris resurslarını əvəz edən
müxtəlif kompüter proqramları müəllimlər
üçün tədrisə daha maraqlı və qeyri-standart
yanaşmalar əlavə etməyə imkan verir. Bu  ba-
xımdan“İKT-nin tətbiqinin aktuallığını aşağı-
dakı şəkildə əsaslandıra bilərik:

– keyfiyyətli və yeni tip tədris;
– lazımi informasiyanın sürətlə əldə edil-

məsi;

– əyani vasitələrin geniş seçimi;
– fənnə maraq, təhsilalanların bilik və ba-

carıqlarının keyfiyyətli yoxlanılması;

– müəllim və şagirdlər arasında daha sıx
qarşılıqlı əlaqə, təhsilalanların tədris prosesində
iştirak etmək və cavab vermək istəyi;

– təhsilin inteqrativliyi əsas prinsip kimi.

Bütün bu texnoloji dəyişikliklər təhsilimizi
daha da  təkmilləşdirməklə yanaşı çevik təhsil
modelini formalaşdırır. Bunu aşağıdakı sxemlə
ifadə edə bilərik.

İnnovasiyalar təhsildə, öyrənmə prossesində
və elmdə yeni forma və üsulların tərtibi və is-
tifadəsidir. Prinsip etibarı ilə hələ geniş və
kütləvi tətbiq edilməyən istənilən sosial-iqtisadi
yenilik innovasiya hesab edilə bilər. Təhsildə
innovativ texnologiyaların əsas məqsədi hər
zaman dəyişən və inkişaf edən cəmiyyət həyatı
üçün şəxsiyyət yetişdirmək, onda özünüinkişaf
vərdişləri yaratmaqdan ibarətdir. Belə təhsilin
mahiyyəti tədrisin istiqamətini insanın poten-
sialının inkişafına yönəltməkdir. Həyat bilgi-
sinin tədrisinin əsasını təşkil edən başlıca pe-
daqoji texnologiyalar aşağıdakılardır:

– problem situasiyanın yaradılması texno-
logiyası-tədris prossesində problemli şəraitin
yaradılması, təhsilalanların müstəqil və aktiv
təşkilatlanması və nəticədə biliklərin, bacarıq
və vərdişlərin yaradıcı mənimsənilməsi, məntiqi
təfəkkürün inkişafı. Bu zaman iki məqama
diqqət yetirilməlidir: Əvvəla problemin həlli
şagirdlər üçün maraqlı olmalıdır, ikincisi,
problem şagirdin öhtəsindən gələ biləcəyi sə-
viyyədə olmalıdır.

– informasiya-kommunikasiya texnologi-
yaları-təhsilin məzmununun hüdudsuz zən-
ginləşdirilməsi, inteqrativ kurslardan istifadə,
internetə çıxış, interaktiv öyrənmə metodları,
məsafədən əlaqə və s.

– fərqli səviyyələrə əsaslanan təhsil texno-
logiyaları(şagirdyönümlük) -müəllimə imkan

Texnoloji dəyişikliklər, çevik təhsil

Günel İbrahimova
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verir ki, zəif şagirdlərə kömək etsin, potensial
və bacarıqlarından asılı olaraq müxtəlif şa-
girdlərə fərdi yanaşsın

– layihə metodu texnologiyası - həyat
bilgisi dərslərində təhsilalanların fərdi yaradıcı
imkanlarının inkişafına zəmin yaradır, cəmiy-
yətdə özünün həqiqi yerini müəyyən etməyə
kömək edir.

– tədqiqat metodu texnologiyası - həyat
bilgisi dərslərində şagirdlərə bilikləri müstəqil
əldə etmək, tədqiq olunan problemin mahiy-
yətinə varmaq, həll yolları ilə bağlı fərziy-
yələr irəli sürmək kimi imkanlar yaradır ki,
bu da onların dünyagörüşünün formalaşmasında
əsas rol oynayır. Bu isə hər bir şagirdin şəx-
siyyət kimi formalaşmasında çox mühümdür.

– mühazirə-sorğu texnologiyası - daha çox
yuxarı siniflərdə, imtahanqabağı hazırlıq pros-
sesində mövzuların tamlığı, təkrarı və möh-
kəmləndirilməsi üçün önəmlidir. Lakin belə
texnologiyalardan ifrat dərəcədə istifadə etmək
olmaz. Çünki bu tədrisin effektivliyini aşağı
salır, öyrənmə motivasiyasını zəiflədir, əlavə
olaraq tədqiqatlar göstərir ki, iri həcmli infor-
masiyaların mənilsənilməsi çox zəif olur.

– tədrisyönümlü oyunlardan istifadə tex-
nologiyası - bu cür texnologiyalar həyat bilgisi
dərslərində dünyagörüşünü artırır, dərketmə
prossesini inkişaf etdirir, nəzəri və praktik
bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına şərait
yaradır.

– sağlam tədris mühiti texnologiyaları -
həyat bilgisi dərsinin müxtəlif mərhələləri
üçün tapşırıqların düzgün müəyyənləşdirilməsi,
zehni fəaliyyəti idman dəqiqələrinin müşahidəsi,
tədris zamanı nəzəri və prakrik fəaliyyətin
düzgün bölünməsi.

Göründüyü kimi müasir dövrdə nəzərdə
tutulan nəticələrə çatmaq üçün çoxlu sayda
texnikalar işlənmişdir. Müəllimin əsas vəzifəsi
fəaliyyətləri təhsilalanların potensiallarının,
“öyrənmə bacarığı” başda olmaqla dərketmə
və dünyagörüşünün, o cümlədən layiqli bir
vətəndaş kimi formalaşmasında rol oynayacaq
kompetensiyaların inkişafına istiqamətləndir-
mək olmalıdır [4, s.26].

Bütün bunlarla yanaşı qeyd  etmək lazımdır
ki,  innovativ fəaliyyətin həyat bilgisi dərslə-
rində müəllim üçün geniş imkanlar vardır.

Bunlar  aşağıdakılardır:

– peşəkar inkişaf
– müstəqil inkişaf imkanları
– differensial öyrənmənin təşkili
– təlim nəticələrinin proqnozlaşdırılması
– əldə olunacaq nəticələrin erkən diaqnos-

tikası və korreksiyası və s.
Şagird üçün isə :
– biliklərin əldə edilməsi üçün geniş infor-

masiya mənbəyi
– fərdi və şəxsi xüsusiyyətlərə uyğun təlimin

seçilməsi
– mövzu üzrə dərinləşmələrin şəxsi key-

fiyyətlər, bacarıq və imkanlara uyğun müəy-
yənləşdirilməsi və aparılması

– nəzarət və özünənəzarətin forma, növ və
zamanını seçmək imkanı

– dialoji ünsiyyət üçün həmkarın, dinləyən
və izah edən rolunun seçimi və s.

– innovasiyalar bacarıqların formalaşdırıl-
ması istiqamətində müstəqil və kommunikativ
failiyyətə imkan yaradır. 

Həyat bilgisi dərslərində əyani təlim vasi-
tələrinin 10 üstün cəhəti vardır onlar aşağıda-
kılardır: 

1. diqqəti cəlb edir və saxlayır;
2. əsas ideyaları gücləndirir;
3. danışıq dilini gücləndirir və təsəvvürün

formalaşmasına  kömək edir;
4. səhv anlamaları münimuma endirir;
5. yaddaşı möhkəmləndirir (Konfutsi:”Eşit-

diyimi unuduram, gördüyümü yadda saxlayı-
ram, etdiyimi anlayıram”) 

6. təlim mühitini canlandırır;
7. vaxta qənaət;
8. fikirləri toplamağa yardım edir;
9. təlimin plan çərçivəsində qalmasına

imkan verir;
10. müəllimin özünə inamını artırır
Həyat bilgisi dərslərində əyani təlim vasi-

tələri üçün aşağıdakə tələblər qoyulur:

– “oxunaqlı” olmalı;
– diqqəti bir fikirdə saxlamalı;
– məzmuna uyğun olmalı;
– rəngarəng və gözoxşayan olmalı;
– sadə olmalı;
– dəqiq olmalı;
– anlaşılan olmalı;
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Qloballaşan dünyada heç də hər məlumatı
bilmək, deyil lazım olan məlumatı sürətli şə-
kildə axtarıb və effektli şəkildə ifadə edə
bilmək qabiliyyəti daha dəyərli hesab olun
[3, s.106].

Həyat bilgisi müəlliminin müasir  tədris
vasitələri aşağıdakılardır.

1. İKT vasitələrindən effektiv istifadə
2. LabDisk rəqəmsal laboratoriya qurğusu
3. 3D simulyativ laborator məşğələlər
4. Elektron lövhələrin müxtəlif imkanları
5. Multimedia vasitələri
6. Artırılmış reallıq vasitələri
7. Qiymətləndirmənin Veb 2 modelləşdi-

rilməsi
8. Oxu strategiyaları üsullarının səmərəli

tətbiqi
9. Yerli və beynəlxalq təhsil layihələrinin

işlənməsi

Əsas məqsəd şagirdə XXI əsrin bacarıqlarını
formalaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir

Ən müasir təhsil həlli 4 k bacarıqları aşa-
ğıdakılardır:

– kreativlik – yaradıcılıq və yaradıcı ya-
naşma

– kritik düşünmə – tənqidi düşüncə və tə-
fəkkür

– kollobrasiya – Əməkdaşlıq və mədəni
münasibətlər

– kommunikasiya - onlayn əlaqə və İKT
vərdişləri

Hər bir şagirdimiz bizim gələcəyimizdir.
Bu  gələcəyin sağlam düşüncəli  yetişdirilməsi
müəllimlərin iradəsindən və peşəkarlıq səviy-
yəsindən asılıdır.
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Annotasiya. Məqalədə əsaslandırılır ki, sağlam, dünyagörüşlü, müasir
dövrün standartlarına cavab verən nəsillər yetişdirmək istəyiriksə ailədə
uşaqların əqli, estetik, ümumi tərbiyəsi ilə yanaşı, fiziki inkişafı üçün də
şərait yaradılmalıdır. Valideynlər öz uşaqlarının sağlamlığını möhkəm-
ləndirmələrinə, çevik, qüvvətli olmalarına kömək etməlidirlər. Amma
unutmaq olmaz ki, hər bir səhədə olduğu kimi idman sahəsində də
həddən artıq məşq və düzgün təşkil olunmamış fəaliyyət sağlamlığa
ağır zərbə vurulmasına gətirib çıxarda bilər. Müəllimlər və valideynlər
idman növünün seçilməsi zamanı diqqətli olmalı və mütləq bir mütəxəssislə
məsləhətləşməli və uşağı zəruri olan tibbi yoxlanışlardan keçirməlidirlər.
Ümumilikdə isə, azyaşlı uşaqlarda mütəhərrik oyunların əhəmiyyəti
çox daha böyükdür. Uşaqların komanda xarakterli və ağır zədələr ala bi-
ləcəkləri idmanlarla 14 yaşdan sonra məşğul olmaları daha məqsədəuy-
ğundur. Gənclik dövrü komanda işinə istiqamətli idman növü üçün uy-
ğundur (basketbol, voleybol, futbol, və.s).

Age-appropriate selection of sports for the physio-
logical development of children

Abstract. The article substantiates that if we want to bring up healthy,
worldview, generations that meet the standards of modern times,
conditions should be created in the family for the mental, aesthetic,
general education of children, as well as their physical development.
Parents should help their children to strengthen their health, be flexible,
strong. But it should not be forgotten that excessive exercise and
improper Organization of activities in the field of sports, as in any other
area, can lead to serious health damage. Teachers and parents should be
careful when choosing the type of sport and necessarily consult a
specialist and pass the child the necessary medical checks. In general,
the importance of outdoor games in young children is much greater. It is
more expedient for children to engage in team sports and sports with
severe injuries after 14 years of age. Youth period is suitable for
teamwork sport (basketball, volleyball, football, etc.)

Выбор вида спорта по возрасту для физиологически 
правильного развития детей

Aннотация. В статье обосновывается, что если мы хотим воспитать
здоровое поколение, то в семье должны быть созданы условия не
только для умственного, эстетического, общего воспитания детей,
но и для их физического развития. Родители должны помочь своим
детям укрепить здоровье, стать гибкими, сильными. Но не следует
забывать, что, как и в любой другой области, чрезмерные физические
нагрузки и неправильно организованная деятельность могут привести
к серьезному повреждению здоровья. Педагоги и родители должны
быть внимательны при выборе вида спорта и обязательно прокон-
сультироваться со специалистом и пройти необходимые медицинские
осмотры ребенка. А в целом, у детей младшего возраста значение
подвижных игр намного больше. Детям целесообразнее заниматься
спортом командного характера и после 14 лет, когда они могут по-
лучить тяжелые травмы. Для спорта, ориентированного на командную
работу, подходит юношеский период. 
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Müasir dövrümüzdə İKT-nin yüksək inkişafı
və həyatımızın bir çox sahəsinə daxil olması
bir çox cəhətdən müsbət amillər doğursa da,
bir sıra mənfi nəticələrə də gətirib çıxarır. Bu
nə ticələrdən biri kimi, xüsüsən uşaqların fiziki
cəhətdən passiv həyata məruz qalmasıdır. Bu-
nun qarşısını almaq üçün isə ən yaxşı vasitə
idmandır. Lakin belə bir sual ortaya çıxır, id -
man la necə, harda, nə vaxt məşğul olmalı və
idmanın hansı növlərinə üstünlük verilməlidir?
Uşaqlar nə vaxt və necə idmanla məşğul ol-
malıdırlar ki, həm yüksək səviyyəli idmançı
kimi və həm də, fiziki cəhətdən sağlam bir
nəsil kimi yetişə bilsinlər. Bu məqalədə bir
çox mütəxəssisin (idman məşqçiləri, həkimlər
və s)  fikrini əsas götürüb, onların əksəriyyətinin
ortaq fikrini nəzərə alaraq, uşaqların hansı id-
man növü ilə nə vaxt məşğul olmalarının daha
səmərəli olacağı haqda məlumat verilib. Yaş
və ona uyğun idman növü qarşılıqlı şəkildə
göstərilib. 

1974-cü ildə Ümummilli lider Heydər Əli-
yev idmanın uşaqlar üçün necə əhəmiyyətli
olduğunu öz çıxışında xüsusilə qeyd etmişdir:
“Uşaqlar, oğlan və qızlar məhz məktəbdə
ümumtəhsil fənləri üzrə bilik əldə etməklə
yanaşı, fiziki cəhətdən də inkişaf etməli, orada
hər bir oğlan və qıza bütün ömrüboyu bədən
tər biyəsi və idmana məhəbbət bəsləmək
duyğusu aşılanmalıdır. Hər bir şagird başa
dus̈m̧əlidir ki, insan fiziki cəhətdən mətinləsm̧ə-
dən nə istehsalatda, nə elmdə, nə də mədə-
niyyətdə yüksək zirvələr fəth edə bilməz”.

Bəli fiziki cəhətdən hazır olmayan bir insan
əqli cəhətdən nə qədər inkişaf etmiş olsa da,
yenə özündə çatışmamazlıq hiss edəcək.

Pedaqoji təcrübə müddətində apardığım
müşahidələr nəticəsində bir çox şagirdin id-
manla düzgün məşğul olmadığını gördüm və
buna börə də belə bir ümumiləşdirilmiş mə-
qalənin müəllimlərə və valideynlərə kömək
ola biləcəyi qərarına gəldim.

Əgər biz tam sağlam, dünya görüşlü, müasir
dövrün standartlarına cavab verən nəsillər ye-
tişdirmək istəyiriksə ailədə uşaqların əqli, es-
tetik, ümumi tərbiyəsi ilə yanaşı, fiziki inkişafı
üçün də şərait yaradılmalıdır. Valideynlər öz
uşaqlarının sağlamlığını möhkəmləndirmələrinə
çevik, qüvvətli olmalarına kömək etməlidirlər

[5, s.15]. Amma unutmaq olmaz ki, hər bir
sahədə olduğu kimi idman sahəsində də həddən
artıq məşq və düzgün təşkil olunmamış fəaliyyət
sağlamlığa  ağır zərbə vurulmasına gətirib çı-
xarda bilər. Dahi Nizami Gəncəvi demişkən:
“Bir inci saflığı varsada suda, artıq içiləndə
dərd verər oda”. Fiziki inkişafın düzgün təşkili
üçün fiziki tərbiyə müəllimləri ilə sıx əlaqə
saxlanılmalıdır. Həmçinin idmana başlamaz-
dan əvəl uşağın sağlamlığının yoxlanılması
zəruridir. Yalnız bundan sonra uşaq yaşına və
orqanizminin tələblərinə uyğun idman növü
ilə məşğul ola bilər.

Bir çox mütəxəssisin fikrincə ailədə uşaq-
ların fiziki tərbiyəsi aşağıda göstərilən forma
əsasında təşkil edilir:

1. Səhər gigiyenası, gimnastika məşğələsi
6 -7 ümuminkişaf etdirici hərəkətlərdən ibarət
olmaqla hər gün icra edilir [3, s.20-21].

2. Uşaqların boş vaxtlarında ev şəraiti nə -
zə rə alınmaqla, müəllim tərəfindən verilmiş
kom p leks hərəkət elementləri texnikasının ic -
ra sı. Bura açıq havada müxtəlif idman alətləri
ilə hərəkət, idman oyunları elementləri və
müx  təlif oyun forması da xil edilməklə icra
olu nur.

3. Yorğunluğu çıxarmaq məqsədi ilə bir
ne çə kompleks hərəkətlər verilir. Xüsusilə,
tə nəffüslə əlaqədar ümumi inkişafetdirici hərə -
kət lərdən istifadə olunur.

Kiçik yaşlı uşaqların inkişafında əsasən
mü təhərrik oyunlardan istifadə olunur. Bu
oyun   lar uşaqları təkcə fiziki olaraq sağlamlaş -
dır mır, həmdə, onlarda vətənə məhəbbət, kol-
lektivçilik, hərbi bacarıqlar kimi bir çox müsbət
key fiyyətləri aşılayır. Bu səbəbdən uşaqların
mək təbəqədər dövrdə və ibtidai sinifdə öz ya -
şına uyğun mütəhərrik oyunlarla məşğul ol -
ması təkcə idman mütəxəssisləri tərəfindən
de yil, psixoloqlar tərəfindəndən tövsiyə edilir.

Bəs uşaqlar idmana necə, hansı yaşda və ən
əsası hansı idman növü ilə başlamalıdırla r ?

Bu barədə bir çox müxtəlif dünya təcrübələri
mövcuddur. Buna misal olaraq alman təcrü-
bəsini göstərmək olar. Bu bir qədər yeni təc-
rübədir. Belə ki, uşaq 14 yaşına qədər üzgü-
çülük, gimnastika və yüngül atletika ilə məşğul
olur, 14 yaşına çatdıqda isə artıq komanda id-
man növləri və yaxud karate, cüdo, güləş,

Xatın Ağayeva

Uşaqların fizioloji cəhətdən düzgün inkişaf 
etməsi üçün idman növünün yaşa uyğun  seçilməsi
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boks kimi yüksək gərginlik tələb edən idman
növləri arasından seçimini edir. Ümumiyyətlə
kiçik yaşda zədə xarakterli və yaxud hədddən
artıq orqanizmə ağır gələ biləcək idman növləri
ilə məşğul olmaq düzgün hesab olunmur. Düz-
gün seçilməmiş idman növü sağlamlıq yox,
yalnız fəlakət gətirə bilər. Belə idman azyaşlının
əzələ aparatına zərbə vura bilər, nəticədə qısa
boyluluq yarana bilər. Həm də kiçik yaşda
alınmış zərbə ömür boyu davam edəcək fiziki
və əqli qüsurlara gətirib çıxara bilər. Bir çox
idman mütəxəssisinin, psixoloqun və həkimin
yekdil fikrinə görə idmanın yaşa uyğun bölgüsü
aşağıdakı kimi ola bilər:

İdman növünün başlama yaşı:
Yüngül atletika 10-12 yaş 
Basketbol 7-8 yaş 
Boks 14 yaş 
Velosiped 14-15 yaş (profesional velosiped

nəzərdə tutulur)
Gimnastika 6-7 yaş [2, s.10].
Xizək 6-7 yaş 
Futbol 10-12 yaş 
Üzmə 3-7 yaş 
Cüdo 8-10 yaş
Ümumiyyətlə 14 yaşdan əvvəl boks, ağırlıq

qaldırma kimi idman növləri ilə məşğul olmaq
məqsədə uyğun hesab olunmur. Çünki sümük
inkişafı hələ tamamlanmamışdır və bədənə
ağırlıq salan bu idman növü bədən üçün zərərli
ola bilər. Xüsusilə bu dövrdə uşağın başlayacağı
idmana, fiziki quruluşunun uyğun olub olmadığı
çox əhəmiyyətlidir. 

Çox kiçik yaşda mütəhərrik oyunlarla məş-
ğul uşaqlara artıq birlik, komandaya bağlılıq,
əza kimi mənəvi hislər, o cümlədən cəldlik,
çeviklik, güc, qüvvə, elastiklik kimi fiziki
keyfiyyətlər aşılanmış olur. Bu keyfiyyətlərə
malik olan yeniyetmə və ya gənc artıq idman
komanda və döyüş xarakterli növləri ilə məşğul
olmağa hazır olur 

Gənclik dövrü komanda işinə istiqamətli
idman növü üçün uyğundur (basketbol, vleybol,
futbol və.s). Ancaq seçilən idmana bağlı olaraq
tək istiqamətli məşqlərin edilməsi doğru deyil.
Bu vəziyyət, uşağın skelet sistemi üçün mənfi

təsir yarada bilər. Çünki skelet sistemi çox
həssasdır, böyümə valları deyilən boy uzan -
ma və inkişaf valları, yüklənmədən və zədə-
lərdən mənfi təsirlənə bilər. Bunun üçün ailələr
14 yaşından əvvəl qız ya da oğlan uşaqlarının
ağırlıqlarla işinə icazə verməməlidir. Bu dövr-
lərdə qətiliklə ağırlıq və qüvvət məşqləri edil-
məməlidir. 2-3 yaş: Qaçma, tutma və tullanma
kimi təməl hərəkətləri edə bilirlər. Bu səbəbdən
bunları ehtiva edən bağçada qaçma, getmə,
rəqs etmə, suda nəzarət altında oynama və
təcrübəli kəslər yoldaşlığında gimnastika təhsili
ola bilər. 4-6 yaş: Rəqs, üzmə, gimnastika, ip
atlama və üç təkərli velosipedə minmək kimi
idmanlar idealdır. 7-10 yaş: Gimnastika, üzmə,
fut bol, basketbol, voleybol, həndbol, velosiped,
ten nis və üzmə kimi idmanlarla əlaqədar təməl
təh silə yönləndirilə bilər. 10 yaş və yuxarı:
Əv vəlki yaşlarda başladıqları idmanları daha
mütəşəkkil olaraq etməyə davam edərkən, at-
letizm, güləşi başlaya bilər.  Bütün bunlardan
sonra isə güc tələb edən boks, tekvando və
ka rateyə də keçə bilərlər.

Əgər uşağınızın profesional idmançı kimi
yetişməsini istəyirsinizsə, bu yolun uzun və
bir qədər çətin olduğunu başa düşməlisiniz.
Tə  ləskənlik bu işdə xeyir gətirə bilməz.
Unutma yın, idman bir mədəniyyətdir, bir həyat
tər zidir. Bu yolda verilən qərarlara mütləq
diq qət olunmalıdır. Və mütləq bir mütəxəssislə
məsləhətləşilməlidir. İdman sağlamlığın rəmzi -
dir! Bunu uğursuzluğa və bədbəxtliyə çevir -
mə yək.
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Annotasiya. Məqalədə müasir həyatımızda xarici dilləri öyrənməyin
əhəmiyyətindən və xalqlar arasında ictimai-siyasi, elmi-mədəni və
kütləvi əlaqələrin inkişafında xarici dillərin rolundan bəhs edilir. Bununla
yanaşı istər orta məktəblərdə, istərsə də universitetlərin qeyri-ixtisas
qruplarında təlimin bütün mərhələlərində müxtəlif əyani vəsaitlərdən və
informasiya-kommunikasiya vasitələrindən istifadənin zəruriliyi ətraflı
şərh olunur. Xarici dil təliminin əsas vəzifələrindən biri sərbəst ünsiyyət
qurmaq, düzgün oxu və yazı bacarıqlarının formmalaşdırılması, tərcümə
vərdişlərinin aşılanması və onların tərcübədə tətbiqidir. Məqalədə
həmçinin orta məktəblərdə və universitetlərin qeyri-ixtisas qruplarında
xarici dilin tədrisi prosesində düzgün dil materiallarının seçilməsinin
əhəmiyyəti öz əksini tapmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, bu prosesin
mərhələli və sistemli şəkildə təşkili təlimdə arzu edilən nəticənin əldə
edilməsini şərtləndirən əsas amillərdən biridir.

About foreign languages teaching in non-spe-
cialized groups and at secondary school

Abstract. The article deals with importance of learning foreign languages
and the role of foreign languages in the development of social-political,
scientific-cultural relationships among  nations. Along with this necessity
of different  visual aids and information-communication technologies
usage in all stages of teaching either at secondary schools or in non-spe-
cialized groups of higher schools is explained in detail. One of the main
duties of foreign language teaching is to communicate freely, formation
of correct reading and writing skills, applying translation habits and
putting them into practice. In the article the importance of selecting
correct language materials in foreign language teaching process at
secondary schools and non-specialized groups of universities was stated.
It was noted that, organizing this process in stages and systematic form is
one of the main factors that provide  getting  desired result in teaching.

Некоторые соображения по преподаванию ино-
странного языка в средней школе и в неспециа-
лизированных группах вузов  

Aннотация. В статье говорится о значении изучения иностранных
языков в нашей современной жизни и роли иностранных языков в
развитии социально-политических, научно-культурных и массовых
связей между народами. Наряду с этим подробно описывается не-
обходимость использования различных наглядных пособий и ин-
формационно-коммуникационных средств на всех этапах обучения,
как в средних школах, так и в неспециализированных группах
вузов. Одной из основных задач обучения иностранному языку яв-
ляется формирование навыков свободного общения, правильного
чтения и письма, привитие переводческих навыков и их применение
в переводе. В статье также отражена важность правильного подбора
языковых материалов в процессе обучения иностранному языку в
средних школах и неспециализированных группах вузов. Было от-
мечено, что поэтапная и систематическая организация этого процесса
является одним из основных факторов, обусловливающих достижение
желаемого результата в обучении.
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Xarici dil dünya elm və mədəniyyətinin
nailiyyətlərini əldə etmək və xalqlar arasında
əlaqə yaratmaq üçün ən vacib vasitədir. Onun
öyrədilməsi dövlət əhəmiyyətli bir məsələdir.
Xarici dillərin vasitəsi ilə müxtəlif millətlərə
mənsub olan adamlar öz fikirlərini bir-birinə
başa sala bilir və öz sərhədləri xaricində baş
verən hadisələrlə tanış olurlar. Xarici dillərin
öyrənilməsinin müasir həyatımızdakı əhəmiy-
yətini göstərmək üçün müəllim, ölkəmizlə
xarici ölkələr arasında gündən-günə artaraq
inkişaf etməkdə olan ictimai əlaqələrdən danışa
bilər, ölkəmizə gələn və eləcə də, ölkəmizdən
digər ölkələrə gedən elm və mədəniyyət nü-
mayəndələrini, turistləri, tərcüməçiləri və s.
tələbələrə misal göstərə bilər. 

Təlimin bütün mərhələlərində auditoriya,
laboratoriya və müstəqil məşğələlərdə təlimin
texniki vasitələrindən, kompüterdən, müxtəlif
əyani vəsaitlərdən istifadə edilməlidir. Qeyri-
ixtisas qruplarında xarici dil təliminin əsas
vəzifəsi tələbələrdə xarici dildən ünsiyyət va-
sitəsi kimi sərbəst istifadə etmək məqsədi ilə
nitqi dinləyərək anlama, danışma, oxu, yazı
və tərcümə üzrə vərdiş və bacarıqları forma-
laşdırmaqdan ibarətdir. Təlimin müasir həyatla
əlaqəsinin daha da möhkəmləndirilməsi tələbi
xarici dilin tədrisində praktik məqsədin ön
plana çəkilməsini tələb edir. Dilə praktik yi-
yələnmə öyrənilən dildən ünsiyyət vasitəsi
kimi sərbəst istifadə etməyi nəzərdə tutur.
Xarici dilə praktik yiyələnmə tələbələrə nitq
fəaliyyətinin müxtəlif növləri üzrə kursun so-
nunadək aşağıdakı bacarıq və vərdişlərə yi-
yələnməyə imkan verir: lazımi informasiyanı
almaq üçün ixtisas üzrə seçılmiş ədəbiyyatları
oxumaq və xarici dildə aparılan şifahi ünsiyyət
prosesində iştirak etmək imkanı.

Tələbələr ali təhsil müəssisələrində xarici
dillərin təlimi prosesində nitq fəaliyyətinin
əsas növləri – dinləyib anlama, danışma, oxu,
yazı və tərcümə üzrə bacarıq və vərdişlərə yi-
yələnirlər. Təlimdə isə yazıdan bir vasitə kimi
istifadə edilir. Təlimin texniki vasitələrindən
yeri gəldikdə nitqi dinləyib anlama bacarığının
inkişaf etdirilməsində böyük əhəmiyyəti var.
Danışma bacarığını inkişaf etdirən zaman eyni
mövzuya dönə-dönə müraciət edərkən hər
dəfə yeni faktlar əlavə etməklə mövzu zən-

ginləşdirilir. Nitqin bu növü iki formada –
dialoq və monoloq əsasında formalaşdırılır.
Təbii ünsiyyət  şəraitində olduğu kimi, təlimdə
də dialoq və monoloqdan növbəli şəkildə isti-
fadə edilməlidir. Hər iki formadan sərbəst is-
tifadə etmək bacarığı tələbələrə aşılanmalıdır.
Dialoq zamanı məlumat mübadiləsi aparmaq,
müxtəlif təklif irəli sürmək, razılığa gəlmək
və etiraz bildirmək, eşidilən məlumata müna-
sibət bildirmək, öz mövqeyini müdafiə etmək
və bu kimi digər bacarıqlar formalaşdırılmalıdır. 

Danışma bacarığının formalaşdırılmasında
müxtəlif şəkil və tabloların, habelə görmə
əyaniliyinə əsaslanan təlimin texniki vasitə-
lərinin rolu xüsusi qeyd edilməlidir. Oxu sa-
həsində tələbələrin qarşısında duran əsas vəzifə
oxunan mətnin məzmununu başa düşmək və
lazımi informasiya almaqdan ibarətdir. Səsli
oxudan əsasən tədrisin ilk mərhələsində -
təlim prosesində oxu texnikasının formalaş-
dırılması məqsədi ilə istifadə edilməlidir. Kurs
boyunca oxunun qarşısında aşağıdakı məqsədlər
qoyulur: mətndən ümumi informasiya almaq,
mətndən dəqiq informasiya almaq, mətndən
səthi informasiya almaq. Oxunun birinci
növünə verilən tələblər onun sürətini, mətndə
verilmiş tanış olmayan sözlərin sayını, ana
dilindəki oxşar sözlər və kontekst əsasında
zənnetmə yolu ilə başa düşülməsi nəzərə alın-
malıdır. Bu növ oxu üçün material adətən
bədii ədəbiyyatdan götürülür.

Oxunun ikinci növünə verilən tələblərdə
isə mətnin həcmi, oxunun sürəti, tanış olmayan
sözlərin miqdarı nəzərə alınmalıdır. Mətndən
dəqiq informasiya almaq məqsədilə verilən
oxu bacarığı adətən dövrü mətbuatdan alınmış,
ictimai-siyasi və elmi-kütləvi materiallar üzə-
rində formalaşdırılır. Səthi oxu növünün başlıca
məqsədi nəzərdə tutulan mövzuya aid lazımi
məlumat almaq üçün müxtəlif yazılı mənbələri
sürətlə nəzərdən keçirməklə müvafiq məqaləni
tapmaq, vacib olan faktları öyrənmək və on-
lardan istifadə etməkdir. 

Nitq fəaliyyətinin növlərindən biri olan
yazıdan təlim prosesində bir vasitə kimi istifadə
edilir. Yazıya yiyələnmə, xüsusilə oxu üzrə
müvafiq bacarıqların verilməsi və formalaş-
dırılması üçün başlıca şərtlərdəndir. Qeyri-
ixtisas qruplarında yazı vərdiş və bacarıqlarının
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formalaşdırılması ev tapşırıqlarının yerinə ye-
tirilməsi məqsədi ilə aparılır. Buna görə də,
ev tapşırıqları dərslikdə məqsədyönlü tərtib
edilməlidir. Qeyri-ixtisas qruplarında əsas və-
zifələrdən biri də tələbələrdə tərcümə bacarı-
ğının formalaşdırılmasıdır. Tələbələr tərcümə
fəaliyyətinin əsasları ilə tanış edilməlidir. Tər-
cümə üçün seçilən material bədii, ictimai-
siyasi, elmi-kütləvi və ixtisasla bağlı olmalıdır.
Əvvəlcə xarici dildən ana dilinə tərcümədən
istifadə edilməlidir. Əldə edilən müəyyən ba-
carıqlardan sonra ana dilindən xarici dilə tər-
cüməyə keçmək lazımdır. Şifahi tərcümə isə
həm ana dilindən xarici dilə, həm də xarici
dildən ana dilinə tərcümələr əsasında inkişaf
etdirilməlidir. Ana dilindən xarici dilə şifahi
və yazılı tərcümədən fəal dil materialının
möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə də istifadə
etmək faydalıdır. Dil materialının izahı və
möhkəmləndirilməsində tələbələrin qarşılaş-
dıqları çətinliklər nəzərə alınmalıdır. Bu məq-
sədlə bütün tədris materialı (leksik, qrammatik
və fonetik) baxımından təhlil edilməlidir. Mü-
qayisə əsasında aşkar edilmiş çətinliklər və
bu çətinliklərlə əlaqədar buraxılan səhvlər
təlim zamanı, xüsusilə çalışmalar sisteminin
yaradılmasında əsas çıxış nöqtəsinə çevril-
məlidir. Müqayisə təkcə ana dili ilə deyil,
eyni zamanda xarici dilin artıq məlum hadisələri
ilə də aparıla bilər. Məqsəd tələbələrin şifahi
nitq vərdişlərini mümkün qədər tez inkişaf
etdirməkdən ibarətdir. Belə olduqda asandan
çətinə, sadədən mürəkkəbə prinsipi pozulur.
Tədris olunan materialın ardıcıllığının müəyyən
edilməsində asandan çətinə prinsipinin po-
zulmasına yol verilsə də, bu prinsipi dil hadi-
sələrinin ayrılıqda öyrədilməsində mütləq nə-
zərə almaq lazımdır. Bu və ya digər dil hadi-
səsinin izahı və möhkəmləndirilməsi əvvəlcə
asan, sonra isə çətin əhatədə verilməli, çətinlik
tədricən artmalıdır. Çətinlikləri tədricən aradan
qaldırmaq və tədris materialının mənimsənil-
məsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər dəfə
yalnız bir çətinliyi izah edib möhkəmləndirmək
lazımdır. Əgər dil hadisəsi mürəkkəbdirsə
yəni, bir neçə çətin cəhətə malikdirsə, hər çə-
tinlik ayrıca izah edilib möhkəmləndirilməlidir. 

Çalışmalar sistemində sistemləşdirmə və
təkrar çalışmalarına xüsusi yer vermək lazımdır.

Bildiyimiz kimi, orta məktəblərdə xarici dil
dərsləri orta məktəbin I sinfindən XI sinfinə
qədər tədris olunur və universitetin qeyri-
ixtisas qruplarında davam etdirilir. Buna görə
də, təlim materialı orta məktəbdə tədris edilən
dil hadisələrini əhatə etməlidir. Məqsəd isə
orta məktəbdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və
vərdişləri inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək,
imkan daxilində genişləndirmək və dərinləş-
dirməkdən ibarətdir. Birinci semestr ərzində
tələbələr öyrədilmiş dil materialı dairəsində
şifahi və yazılı bacarıq və vərdişlərə yiyələn-
məlidir. Təlim prosesində zənginləşdirilmiş
dil materiallarında şifahi və yazılı nitqdə
istifadə etmək üzrə bacarıq və vərdişlər inkişaf
etdirilməli və nitq praktikasında istifadə olun-
malıdır. 

Tələffüz üzrə iş kursun əvvəlindən sonuna
qədər sistemli şəkildə aparılmalıdır. Bu sahədə
müəllimin qarşısında duran əsas vəzifə tələ-
bələrə düzgün tələffüz vərdişləri aşılamaqdan
ibarətdir. Tələbələr ingilis dilinin bütün səs
tərkibini, saitləri, samitləri, səs-hərf münasi-
bətlərini, söz vurğusu və ritmik vurğunu, heca
bölgüsü, açıq və qapalı hecanı, cümlənin
ritmik qruplara bölünməsini öyrənməlidirlər.

Leksik minimumun seçilməsində tələbələrin
nitq ünsiyyətinin real əsaslarından çıxış etmək
lazımdır. Bununla əlaqədar seçilən minimum
təxminən aşağıdakı mövzuları əhatə etməlidir:
Tələbənin həyatı (evdə və universitetdə), vaxt
anlayışı (saat, gün, həftə, ay, il, fəsil), ailə
münasibətləri, incəsənət (teatr, kino, konsert),
ixtisas və peşə adları, ərzaq məmulatı (ərzaq
mağazası, meyvə, tərəvəz), poçt, telefon,
geyim əşyaları, ölkəmiz (onun paytaxtı), dili
öyrədilən ölkə (onun paytaxtı) və s. 

Təcrübə göstərir ki, xarici dillərin tədrisində
həmin fənnin spesifikası ilə əlaqədar olaraq
mürəkkəb dərs tipindən istifadə olunur. Hər
bir xarici dil dərsində həm yeni bilik öyrədil-
məli, həm keçirilmiş material təkrar edilərək
möhkəmləndirilməli, həm də şagirdlərə və tə-
ləbələrə müvafiq bacarıq və vərdişlər aşılan-
malıdır. Xarici dil dərslərində əsasən iki mər-
hələyə xüsusi yer verilir:

1) keçirilmiş materialın möhkəmləndirilməsi
və təkrarı;

2) yeni materialın izahı və ilkin möhkəm-
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ləndirilməsi.
Məlumdur ki, təlimdə təkrarsız keçinmək

əsla mümkün deyil. Təkrar təlimin tərkib his-
sələrindən olub, təlim obyekti olan insana xas
olan bir sıra psixoloji xüsusiyyətlərlə (xüsusilə
unutma ilə) şərtlənir. Təlim prosesində təkrar
keçirilmiş materialı yada salmaq, yeni öyrə-
diləcək tədris materialı ilə keçirilmiş material
arasında əlaqə yaratmaq məqsədi ilə aparılır.
Xarici dil dərslərində aparılan təkrar digər
fənlər üzrə aparılan təkrardan xeyli fərqlənir.
Bu fərq xarici dil dərslərində təkrarın qarşısına
qoyulan məqsədlə izah edilir. Belə ki, xarici
dil dərslərində aparılan təkrar oyrənilən nəzəri
bilikləri yada salmaq, keçilmiş materialla ke-
çiriləcək material arasında əlaqə yaratmaqla
yanaşı, həm də keçirilmiş proqram materialları
üzrə şagirdlərdə və tələbələrdə şifahi nitq ba-
carıq və vərdişləri yaratmağa xidmət edir.

Orta məktəblərin aşağı siniflərində şagird-
lərin şifahi nitqi üçün təxmini mövzular belə
olmalıdır:

1) Şagirdin özü və ailəsi haqqında.
Nitqin təxmini məzmunu: şagird ingilis di-

lində öz adını, yaşını, yaşadığı yeri, ailə üzv-
lərinin adını, yaşını, onların yaşadığı yeri və
s. deyə bilməlidir.

Situasiya nümunələri:
a) özü haqqında söhbət;
b) ailə üzvləri haqqında söhbət.
2) Məktəbdə.
Nitqin təxmini məzmunu: şagirdlər ingilis

dili dərslərində nə etdiklərini, nə öyrəndiklərini
və dərs ləvazimatlarının adlarını deyə bilmə-
lidirlər.

Situasiya nümunələri:
a) ingilis dili müəllimi rolunda çıxış etmək

yəni, yoldaşlarına suallar vermək;
b) növbətçilər arasında vəzifə bölgüsü apar-

maq.
3) Məktəbdən kənar məşğuliyyət.
Nitqin təxmini məzmunu: şagirdlər dərsdən

sonra nə ilə məşğul olduqlarını bəsit şəkildə

də olsa deyə bilməyi bacarmalıdırlar.
Situasiya nümunələri:
a) həyətdə;
b) bağda;
c) stol arxasında.
Şagirdlər dərsin gedişi zamanı müəllimin

göstərişlərini və yoldaşlarının ingilis dilində
deyə bildiklərini başa düşməlidirlər. Şagirdlər
dərslikdə verilmiş mətnləri oxumağı bacar-
malıdır. Şagirdlər öyrəndikləri cümlə nümu-
nələri və leksik material əsasında qurulmuş
ayrı-ayrı cümlələri yazmağı bacarmalıdırlar.
Yuxarı siniflərə keçdikcə bunlar daha da tək-
milləşdirilməlidir. Qarşıya qoyulan məqsəd
isə orta məktəbdə əldə edilmiş bilik, bacarıq
və vərdişləri imkan daxilində möhkəmləndir-
məkdən və dərinləşdirməkdn ibarətdir. On bir
il orta məktəbdə tədris edilən xarici dil dərsi
universitetdə daha da təkmilləşərsə bəzi nai-
liyyətlər əldə etmək olar. Əvvəlki illərdən
fərqli olaraq, xarici dilin əhəmiyyətindən da-
nışmağa o qədər də ehtiyac duyulmur. Belə
ki, sərhədlərin açılması, xarici dövlətlərə qar-
şılıqlı gediş-gəlişin olması, universitetlərdə
xarici tələbələrin təhsil alması, eyni zamanda
bəzi tələbələrin xaricdə təhsil alması, xaricilərlə
ünsiyyətin yaranması xarici dil öyrənməyin
əhəmiyyətinin əyani sübutudur.
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Annotasiya. Məqalədə xarici dillərin tədrisində audio-videolardan
istifadə ilə bağlı bəzi məsələr nəzərdən keçirilir. Qeyd olunur ki,
mövcud ədəbiyyatda əksini tapan elmi-metodik tövsiyələrə uyğun
olaraq mətnləri xarici dil kimi öyrətməyin əsası kimi istifadə
edilir. Müəllifin ingilis, fransız və digər dilləri peşəkar məqsədlər
üçün öyrətməkdə orijinal filmlərdən istifadə etmə yanaşma
təcrübəsi, dil universitetləri tələbələrinin hədəf dildə ünsiyyət qa-
biliyyətini əldə etmələrinə və mədəniyyətlərarası natiq olmalarına
kömək etməyə əsaslanır. Filmlər öyrənənlərə başqa ölkənin vizual
xüsusiyyətlərinə giriş imkanı verir, bir film mətni mədəniyyətin
necə təmsil olunduğunu təqdim edir. Filmlər keçirilən dərslərə
uyğun olmalıdır. Öyrənənlərə təqdim olunan filmlər orijinal olmalı
və şagirdlərin yaşı, intellektual və bilik səviyyələri nəzərə alınmaqla
seçilməlidir.

On the use of audio-video in teaching foreign lan-
guages

Abstract. Some recommendations on using audio-videos in foreign
language teaching we use traditionally texts as the basis of teaching
it as a foreign language. Our approach to using authentic films in
teaching English or French and others for professional purposes is
based on helping language university students to acquire commu-
nicative competence in the target language and become intercultural
speakers. Films provide students with access to the visual charac-
teristics of another country, a film text introduces how the culture
is represented. Films should be appropriate and relevant. Films
presented to students must be authentic and selected taking into
account the age, intellectual and knowledge levels of students.

Об использовании аудио-визуальных средств в
обучении иностранным языкам

Aннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы,
связанные с использованием аудио-видео в обучении ино-
странным языкам. Отмечается, что в качестве основы обучения
иностранному языку используются тексты в соответствии с
научно-методическими рекомендациями, отраженными в су-
ществующей литературе. В основе авторского подхода лежит
практика использования оригинальных фильмов при обучении
английскому, французскому и другим языкам в профессио-
нальных целях, помощь студентам языковых вузов в при-
обретении навыков общения на целевом языке и становлении
межкультурными ораторами. Фильмы дают учащимся доступ
к визуальным особенностям другой страны, в то время как
текст фильма представляет, как представлена культура. Фильмы
должны соответствовать проводимым урокам. Фильмы, пред-
лагаемые учащимся, должны быть оригинальными и подби-
раться с учетом возраста, интеллектуального и познавательного
уровня учащихся.
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Azərbaycanın çoxşaxəli siyasi, iqtisadi və
mədəni əlaqələrinin inkişaf etdiyi dövrdə
müasir dünyada qlobal dili statusunu qazanmış
dünyanın qabaqcıl  dillərinin dövrün tələblərinə
uyğun olan səviyyədə tədrisi problemi xüsusi
əhəmiyyət kəsb etmiş olur. Bu gün əcnəbi
dilləri Azərbaycanın həm orta, həm də ali
təhsil müəssisələrində tədris olunur. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, qloballaşma dövründə
xarici dilləri, ilk növbədə ingilis dilini bilmək
vacib şərt kimi irəli sürülür. Ölkəmizdə xarici
dillərin öyrənilməsinə olan maraq gün keçdikcə
artmaqdadır. Qloballaşma dövründə ingilis
dilinin xüsusi rolunu nəzərə alaraq gənclərin
bu dilin öyrənilməsinə böyük maraq göstər-
mələri tam təbiidir. Məhz buna görə də ingilis
dilinin tədrisinə yeni ideyaların və innovativ
metodların tətbiq edilməsi olduqca vacib və
aktualdır. Qloballaşan dünyada hər bir ölkənin
inkişafı burada mövcud olan təhsil sistemininin
keyfiyyətindən bilavasitə asılıdır. Məlum
olduğu kimi, Azərbaycanın təhsil sistemi
Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya prosesin-
dədir. Bu isə Avropa təhsil məkanında mövcud
olan standartlara, qəbul edilmiş qayda və nor-
malara riayət etməyi qarşımızda duran prioritet
istiqamətinə çevrilməsini tələb edir. Bu isti-
qamətdə müəyyən islahatların aparılmasını
və müəyyən müsbət nəticələrin əldə edilməsini
qeyd etməklə, eyni zamanda Avropa təhsil
sisteminə inteqrasiya istiqamətində daha ciddi,
daha radikal xarakterli islahatların aparılmasının
zəruriliyi qeyd olunmalıdır. Onu da xüsusilə
vurğulamaq lazımdır ki, islahatları tətbiq edər-
kən onların hansı milli-mədəni kontekstdə
aparılması nəzərə alınmalıdır. Bu gün ölkəmizin
ali təhsil müəssisələri qarşısında duran ən
zəruri məsələlərdən biri qloballaşma dövrünün
tələblərinə uyğun olan, yüksək intellektual
potensiala malik olan, mükəmməl nəzəri, prak-
tik və tətbiq yönümlü biliklərə, ixtisasyönümlü
vərdiş,  bacarıq və kompetensiyalara yüksək
səviyyədə yiyələnmiş mütəxəssislərin ha- zır-
lanmasıdır. Müasir tədris sisteminin qarşısında
qoyulan əsas vəzifələrdən biri xarici dillərin,
ilk növbədə, müasir dünyada qlobal ünsiyyət
vasitəsi kimi qəbul edilmiş xarici dilin öyrə-
dilməsi və öyrənilməsinin səmərəliliyini ar-
tırmaqdan ibarətdir [1]. Onu da qeyd etmək

lazımdır ki, bu gün xarici dili öyrənənlərin
böyük əksəriyyəti dildən kommunikativ məq-
sədlərlə istifadə etmək qabiliyyətinə yiyələnmək
arzusundadır [5, s.404]. Bu isə ilk növbədə
kommunikativ cəhətdən səriştəli olan, ixti-
saslarına yüksək səviyyədə yiyələnmiş, inno-
vativ metod və üsulları dillərin tədrisinə tətbiq
etməyə, təlim prosesinin intensivləşdirilməsi
məqsədilə müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarından, audio-video vasitələrdən
səmərəli şəkildə istifadə etməyə qadir olan
pedaqoji kadrların hazırlanmasını tələb edir
[5, s.415]. Məlumdur ki, xarici dil müəllimlə-
rinin hazırlanması ixtisas profili xarici dil
olan ali məktəblərdə həyata keçirilir. Müasir
tələblərə uyğun olan xarici dil müəllimi ixtisas
dilində kommunikativ kompetensiyaya linq-
vistik cəhətdən səriştəli olan dil daşıyıcılarına
xas olan səviyyədə yiyələnməlidir [6, s.708].
Bu məqsədə nail olmaq üçün ixtisası dil olan
ali məktəblərdə və dil fakültələrində xarici
dillərin, xüsusilə də ixtisas dili kimi tədris
edilən xarici dilin təlimi sisteminə ciddi dəyi-
şikliklər gətirilməlidir. Belə ki, dilin öyrədilməsi
və öyrənilməsi prosesi Avropa təhsil sistemində
aktuallığın və səmərəliliyini təsdiq etmiş, elmi
əsasları XX əsrin 70-ci illərində Britaniya
tətbiqi dilçiləri tərəfindən işlənilmiş, dünyanın
aparıcı təhsil müəssisələrində uğurla tətbiq
edilən kommunikativ yanaşmanın prinsipləri
üzərində qurulmalıdır. Bu yanaşmanın əsasında
duran kommunikativlik, interaktivlik, tələbə-
yönümlülük prinsiplərinə riayət etməklə, daha
uğurlu təlim nəticələrinin əldə edilməsi müm-
kündür [4, s.10]. Qeyd etdiyimiz kimi, ixtisas
dili olan xarici dilin tədrisini səmərəliləşdirən
amillərdən biri audio-video texnikadan istifadə
etməkdir [3, s.259]. Müşahidələr, dil fakültə-
lərində ingilis, fransız, rus və.s dillərini ixtisas
dili kimi tədris edən müəllimlər və burada
təhsil alan tələbələr arasında aparılan sorğular
və müasir elmi-metodiki ədəbiyyatın təhlili
onu göstərir ki, ənənəvi metod və üsullarla
aparılan tədris, tələbələrə nəzəri biliklərin və
dilin ayrı-ayrı aspektlərinin öyrədilməsini və
dilöyrənənlərdə dil və nitq bacarıqlarının ən
elementar səviyyədə formalaşdırılmasını təmin
edə bilər. Ənənəvi metodları tətbiq etməklə
qoyulan məqsədə – tələbələrdə kommunikativ

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Pedaqogika: fənlərin tədrisi metodikası



189

kompetensiyanın formalaşdırılması məqsədinə
nail olmaq qeyri-mümkündür [2, s.11]. Kom-
munikativ  yanaşmanın əsas prinsiplərindən
biri olan tələbəyönümlülük prinsipi tələbələrin
öyrədilməsi deyil, daha çox dilin tələblər sə-
viyyəsindən öyrənilməsini nəzərdə tutur. Prio-
ritet məqsəd kimi tələbələrin təlim prosesinə
fəal iştirakçı qismində cəlb edilməsi və beləliklə
onlarda dilin öyrənilməsinə maraq və moti-
vasiyanın yaradılması irəli sürülür. Təlim pro-
sesi daha rəngarəng, tələbələr üçün daha
maraqlı olmalıdır. Məlumdur ki, bu gün dil
fakültələrində ixtisas dilinə ayrılan auditoriya
saatları qoyulan məqsədlərə, yəni tələbələrdə
kommunikativ kompetensiyanın tələb edilən
səviyyədə formalaşdırılması məqsədinə nail
olmaq üçün kifayət deyil. Lakin ixtisas dilinin
tədrisi sahəsində mövcud olan ciddi problem-
lərin təkcə auditoriya saatlarının artırılması
ilə aradan qaldırılması qeyri-mümkündür. Baş-
lıca məqsəd dil fakültələrində xarici dillərin
ixtisas dili kimi tədrisinin metodikasının ka-
milləşməsidir. İxtisas dilinin tədrisi prosesinin
keyfiyyətinə və effektiv təlim nəticələrinin
əldə edilməsinə bilavasitə təsir göstərən amil-
lərdən danışarkən ilk növbədə innovativ təlim
metod və üsullarının səmərəli şəkildə tətbiq
edilməsi və təlim materiallarının düzgün se-
çilməsi və istifadə edilməsi qeyd edilməlidir.
İngilis dilinin ixtisas dili kimi kommunika-
tivyönümlü təlim prosesində audio-video ma-
teriallardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsi
dil fakültələrində təhsil alan tələbələri üçün
dil daşıyıcılarının yaşadıqları cəmiyyətdə qəbul
edilmiş və müxtəlif sosio-mədəni kommuni-
kasiya kontekstlərində riayət edilən həm verbal,
həm də qeyri-verbal davranış normaları ilə
tanışlıq imkanları yaradır. Onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, dil fakültələrində ingilis
dilini ixtisas dili kimi tədris edən və yaradıcı
düşüncəyə malik olan müəllimlər tələbələrdə
dildən sərbəst, düzgün, adekvat və kreativ şə-
kildə istifadə etməklə kommunikativ niyyət-
lərinə nail olmaq qabiliyyətinin formalaşdı-
rılması və inkişaf etdirilməsi üçün səmərəli iş
üsulları axtarır və onları mütəmadi olaraq sı-
naqdan keçirirlər. Autentik filmlər vasitəsilə
tələbələrə bacarıq və kompetensiyaları aşıla-
yarkən müəllim və metodistlər bir sıra problem

və çətinliklərlə rastlaşırlar. Belə ki, autentik
film tələbələrə təqdim edilərkən hansı leksik
vahidlərin, qrammatik strukturların və nitq
modelləri mənimsənilməli, dil və nitq materi-
alları tədrisin mərhələlərinə görə necə pay-
lanmalı olduğu və həmin materialların səmərəli
şəkildə tədrisi üçün hansı üsul və metodlardan
istifadə edilməsinin daha məqsədəuyğun olması
haqqında qərar məhz metodistlər və dil müəl-
limləri tərəfindən qəbul edilməlidir. Yuxarıda
qeyd etdiyimiz problemlərin həllinə dair elmi-
metodiki ədəbiyyatı nəzərdən keçirdikdə məlum
olur ki, kommunikativyönümlü təlim prosesində
audio-video vasitələrdən istifadə edərkən, di-
löyrənənlər tərəfindən mənimsənilməli olan
dil və nitq strukturlarının seçilməsinin əsas
meyarı onların real kommunikasiya prosesində
işlənmə tezliyi və vacibliyi ilə müəyyən edilir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, dil vahidlə-
rinin və eləcə də nitq nümunələrinin üslub
cəhətdən neytral xarakter daşıması da vacib
kriteriyalardan biridir. Leksik vahidlərin, qram-
matik və intonasiya strukturlarının və nitq
modellərinin kommunikativyönümlü tədrisi
zamanı şərti-kommunikativ və kommunikativ
çalışma və tapşırıqların yerinə yetirilməsi,
mənimsənilməli olan dil və nitq materiallarının
müxtəlif, həm formal, həm də qeyri-formal
xarakter daşıyan situasiyalarda müstəqil və
kreativ şəkildə istifadə olunması həmin mate-
rialların həm yazılı, həm də şifahi nitqə geniş
şəkildə tətbiqinə imkanlar yaradır. Eyni za-
manda kommunikativyönümlü təlim prosesində
autentik filmlərdən baza kimi istifadə xarici
dili professional məqsədlərlə öyrənən tələbə-
lərdə obyektiv və subyektiv fikirlərini, müzakirə
obyekti olan mövzu və ya problemə dair
mövqe və münasibətlərini sərbəst şəkildə ifadə
etməklə kommunikativ məqsədlərinə müvəf-
fəqiyyətlə nail olmaq qabiliyyətin formalaş-
dırılmasına xidmət edir. Beləliklə, xarici dillərin
öyrənilməsi prosesində dil daşıyıcılarının və
linqvistik savada malik olan dil istifadəçilərinin
müxtəlif situativ kontekstlərdə verbal və qey-
ri-verbal davranışlarının nümunələrini özlərində
ehtiva edən autentik filmlərdən istifadə tələ-
bələrdə kommunikativ bacarıqların müasir
standartlara cavab verən səviyyədə formalaş-
dırılmasına kömək edir. Məlumdur ki, leksik,

Hidayət Əkbərov
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qrammatik və kommunikativ bacarıqlara lazımi
səviyyədə yiyələnmədən, kifayət qədər zəngin
aktiv lüğət ehtiyatına malik olmadan kom-
munikasiya prosesində həmsöhbətlərinin nit-
qinin adekvat şəkildə başa düşülməsi, şəxsi
fikir və ideyalarının, mövqe və münasibətlərinin
sərbəst, adekvat və kreativ şəkildə bildirilməsi
qeyri-mümkündür. Dil fakültələri tələbələrinə
ixtisas dilinin tədrisi kommunikativyönümlü
tərzdə həyata keçirilməlidir. Aşağı kurslardan
başlayaraq dilin aspektləri olan leksikanın,
qrammatikanın və fonetikanın tədrisi tələbələrdə
kommunikativ kompetensiyanın komponentləri
olan linqvistik (qrammatik), diskursiv, sosio-
mədəni və strateji kompetensiyaların forma-
laşdırılması kontekstində həyata keçirilməlidir. 

Dil fakültələrində ixtisas dilinin tədrisində
filmlərdən geniş şəkildə istifadə edilməlidir.
Tələbələrə təqdim edilən filmlər autentik
olmalı, tələbələrin yaş, intellektual, bilik sə-
viyyələri nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Filmlər
seçilərkən, tələbələrin milli-mədəni mənsu-
biyyəti, təlimin baş verdiyi sosio-mədəni kon-
tekstin nəzərə alınması mütləq tələblərdən bi-
ridir. Filmlər həm məzmun, həm də dil baxı-
mından nə həddən artıq asan, nə də həddən

artıq çətin olmalıdır. Bu istiqamətdə iş tədrisin
ilkin mərhələsindən başlamalı, asandan çətinə,
sadədən mürəkkəbə prinsiplərinə riayət etməklə
məqsədyönlü, sistemli, mərhələli şəkildə həyata
keçirilməlidir. 
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Annotasiya. Məqalədə xalq çəki və ölçü vahidləri Naxçıvanda
mövcud olan şəhər materialları əsasında araşdırılmışdır. Tədqiqat
nətcəsində məlum olmuşdur ki, ilkin ölçülər insanların özlərinin
bədənlərindəki hissələrə uyğun olaraq barmaq, qarış, addım,
dirsək, əl, ovuc, qulac və s. adlanmışdır. Eyni zamanda uzunluq
ölçü vahidlərindən istifadə tarixinin digərlərindən daha qədim
olduğu vurğulanmışdır. Ölçü və çəki vahidlərinin bəziləri qədim
dövrdən mövcud olsa da bəziləri sonrakı dövrlərdə meydana
çıxmış və günümüzdə də bir çoxu işlənməkdədir. Məqalədə xalq
arasında işlədilən bəzi ölçü vahidlərinin miqdarını dəqiq göstərmək
mümkün olmadığı vurğulanmışdır. 

Traditional units of measure and weight in Nakhc-
hivan (19th-20th centuries)

Abstract. The article examined the people's units of weight and
measurement on the basis of urban materials available in Nakhchivan.
The study found that the initial measurements were called fingers,
inches, steps, elbows, hands, palms, and qulaj (formed from the
words "arm" and "open"), according to the parts of the human
body. At the same time, it was noted that the history of the use of
units of length was older than others. . Although some units of
measurement and weight have existed since ancient times, some
have emerged in later times, and many are still in use today. The
article emphasized that it was impossible to accurately indicate
the amount of some units of measurement used among the people.

Традиционные единицы измерения и веса в На-
хчыване (XIX-XX вв.)

Aннотация. В статье народные единицы веса и измерения
были исследованы на основе городских материалов, имеющихся
в Нахчыване. В результате исследования выяснилось, что в
соответствии с частями тела людей были названы исходные
размеры – «barmaq» (палец), «qarış» (пядь), «addım» (шаг),
«dirsək» (локоть), «əl» (рука), «ovuc» (ладонь), qulac гуладж
(мера измерения, равная длине вытянутых в стороны рук от
кончиков пальцев одной руки до кончиков пальцев другой) и
т. д. При этом подчеркивается, что единицы измерения длины
имеют более древнюю историю, чем другие. Хотя некоторые
единицы измерения и веса существовали с древних времен,
некоторые появились позже, а многие используются до сих
пор. В статье подчеркивается невозможность точного опреде-
ления количества некоторых единиц измерения, используемых
в народе.
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Müxtəlif ölçü və çəki vahidlərinin nə zaman
meydana gəldiyi elmə dəqiq məlum deyil.
Lakin insanların həyat şəraiti müxtəlif ölçü
və çəki işlərinin aparılmasını zəruri edirdi.
Ona görə də çəki və ölçü vahidlərinin öyrə-
nilməsi etnoqrafiya elmində çox aktual bir
məsələdir. Çünki ölçü və çəki vasitələrindən
düzgün istifadə həm də bir etik məsələ olub,
insanlararası münasibətlərdə mühüm əhəmiyyət
kəsb etmişdir. Eyni zamanda bu səhənin təd-
qiqata cəlb edilməsi ölkənin tarixinin bir
parçası olub, dövrün ticarəti, sənətkarlığı,
məhsuldar qüvvələri və s. inkişafı ilə bağlı
məsələlərin araşdırılmasında əhəmiyyətli rol
oynayır. 

Çəki və ölçü sistemləri insan həyatında
önəmli yer tutduğundan İslam dini də bu
sahədə olan əyintilərə yasaqlar qoymuşdur.
Qurani-Kərimdə bu barədə müsəlmanlara
çoxlu çağırışlar vardır; Hud, 84: “Mədyən
əhlinə də qardaşları Şüeybi peyğəmbər gön-
dərdik. O dedi: “Ey qövmüm! Allaha ibadət
edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız
yoxdur! Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən
sizi xeyir-bərəkət içində (firavan yaşamaqda)
görürəm. Bununla belə (Allahın hökmlərinə
riayət etməyəcəyiniz təqdirdə) sizi (hər tərəfdən)
bürüyəcək bir günün əzabından qorxuram!”,
Hud, 85: “Ey qövmüm! Ölçüdə və çəkidə düz
(ədalətli) olun. İnsanların heç bir şeydə haqqını
əskiltməyin (adamların mallarının dəyərini
aşağı salmayın, hər kəsin haqqı nə isə, onu da
verin)”, Hud, 86: “Əgər möminsinizsə, (bilin
ki, ölçüdə və çəkidə düz olandan sonra) Allahın
(halal olaraq) verdiyi mənfəət (dünyada və
axirətdə) sizin üçün daha xeyirlidir. Mən də
sizə nəzarətçi deyiləm”! [6, s.230] İsra, 35:
Ölçəndə ölçüdə düz olun, (çəkəndə) düzgün
tərəzi ilə çəkin [6, s.284]. 

İlkin ölçülər insanların özlərinin bədənlə-
rindəki hissələrə uyğun olaraq barmaq, qarış,
addım, dirsək, əl, ovuc, qulac və s. adlanmışdır.
Ölçü vahidlərinin adları da bunu təsdiq edir.
Misal üçün: addım, qarış, qulac (qolaç), dirsək,
ayaq, barmaq və s. Xalqımızın etnoqrafiyası
ilə yanaşı məişətdə  bu gün də istifadə edilən
milli ölçü vahidlərimiz haqqında məlumat
vermək istəyirik. Zaman keçdikcə ölçü va-
hidlərində də müəyyən dəyişikliklər baş ver-

mişdir. Lakin adlarını çəkdiyimiz bu ölçülərə
orta əsrlərdə də rast gəlirik [2, s.309]. 

Güman edilir ki, uzunluq ölçü vahidlərindən
istifadə tarixi digərlərindən daha qədimdir.
Araşdırmacı alim Eminə Atmaca yazır ki,
türklərin hayatında önəmli bir rol oynayan at,
ox, kaman, süngü kimi sözlər ölçü adlarının
meydana gəlməsində önəmli bir paya sahib
olmuşdur [7, s.27]. Türk tədqiqatçısı M.Ozan
isə qeyd edir ki, ölçü vahidləri əsasən antro-
pometrik uygulamayla ayaq, qol və əl kimi
bədən üzvləri vasitəsilə yaradılmışdır [9, s.31].
Deməli, uzunluq ölçülərini təyin etmək üçün
insanlar hərəkətləri və ona kömək edən bədən
üzvləri  ilə  bağlı məqamlardan istifadə ediblər. 

Addım – bu gün də hər hansı məsafənin
ölçülməsində addımdan istifadə edilir. Bəzi
mənbələrdə və xalq arasında addımın bir metrə
olduğunu qeyd edirlər. Yaxud addımla ölçmə
qaydası bu gündə vardır. Xalq arasında “burdan
ora on addımlıq yoldur” sözləri tez-tez işlədilir. 

Qulac – ölçü vahidindən də geniş istifadə
edilib.  Dialektimizdə bu gün də istifadə edilir.
Qulac haqqında olan bu fikirlər mübahisəli
sayıla bilər. Belə ki, qulac "qol" və "aç" söz-
lərindən əmələ gəlmişdir. Topladığımız et-
noqrafik materiallara görə qulac iki əli çiyin
bərabərində açdıqda sağ əlin baş barmağından
başlayan sol əlin eyni barmağına qədər olan
məsafəyə deyilir. Bu da 1 m. 50- sm bərabər
götürülür. Bəzən 1 m. 70- sm də götürürlər.

Qarış – geniş yayılan, qədim olduğu qədər
də müasir olan ölçü vahididir. Hər zaman in-
sanın yanında olan əlin açılmış vəziyyətdə
baş barmaqla kiçik barmağın ucuna qədər
olan məsafədir. Leksionumuzda tez-tez işlədilən
sözdür. Həm də məcazi  mənada az miqdarı
göstərmək üçün işlənir. "Bir qarış torpaq",
"Bir qarış boyu var" və s. Adətən qarışın
kəsirini barmaqla ölçürlər. Bir qarış iki barmaq.
Yəni bir şeyi ölçəndə, qalıq hissə qarışdan az
olduqda qalanını barmaqla ölçürlər.  Qarış əli
açıq vəziyyətdə tutduqda baş barmağın ucundan
çeçələ barmağın ucuna qədər olan uzunluğu
bildirir və bu da orta hesabla 0,213 m-ə, yəni
təqribən 20 sm-ə bərabərdir. El arasında 5
qarış 1 m-ə bərabər (5x20 sm=100 sm=1 m)
götürülür. Diqqəti cəlb edən məqamlardan
biri bəşər sivilizasiyasının inkişafında əvəzsiz

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Pedaqogika: fənlərin tədrisi metodikası



193

rol oynayan şumerlərin dilində də torpaq
ölçmək üçün qaruş/qareş sözü işlədilmişdir
[1, s.455].  

Arşın – türk sözüdür. Çox qədimdən işlənən
ölçü vahididir. 0,71 metrə bərabərdir. Qatlanmış
əl burunun ucunda tutulur. Buradan açılan
qolun barmağına qədər olan məsafədir. Müxtəlif
adamların qol uzunluğu bərabər olmadığı üçün,
"sən öz arşınınla ölçmə" məsəli yaranmışdır.
Mənbədə qeyd olunur ki, xanlıq dövründə Qa-
rabağda “xan arşını” ölçü vahidi kimi işlənirdi
və hazırkı metrdən beş-on santimetr artıq idi.
“Arşınmalçı” sözü Şuşada yaranıb və bilavasitə
bu şəhərin həyatı ilə sıx bağlıdır, müxtəlif
parça növlərini məhəllə-məhəllə, küçəbəküçə,
evbəev gəzərək satan adama deyirdilər. Uzunluq
ölçü vahidi kimi işlədilən arşın yetmiş santi-
metrlik metal, ya da taxta çubuqdur. “Mal”
Azərbaycanda müxtəlif parça məmulatlarına
deyilir. “Çı” şəkilçisi Azərbaycan dilində yeni
sözdüzəldici şəkilçilər növünə aiddir və əlavə
olunduğu sözlə məşğuliyyəti müəyyən edir.
“Arşın mal alan” anlayışı isə Azərbaycan
dilində arşınla ölçülən mal-parça təklif etmək
mənasını daşıyır [4]. Qazağ  türkcəsində arşın,
1 metrə bərabər bir uzunluq ölçüsü şəklində
açıklanmışdır [7, s.32].

Ağac – orta əsrlərdə geniş işlənən uzunluq
ölçü vahididir. 6-7 km-ə bərabər götürülür.

Fərsəng-(Fərsəx) 6 km-ə yaxın ölçü vahi-
didir. Söylənənə görə dəvənin bir saatda getdiyi
yoldur.

Mənzil – 30 km-ə bərabər götürülür. Əslində
mənzil çox mənalıdır.  Yolun sonu da mənzil
adlanır. “Gəlib çatdılar mənzilə”,“Bir güllə
mənzili”. Yolun yarısında dincəlinən yer, ya-
şayış evi də mənzil adlanır [12]. 

Xalq arasında qədimdə uzunluq ölçü va-
hidləri ilə yanaşı təbii ki, çəki və həcm  ölçü
vahidlərindən də istifadə edilib. Bunların bə-
ziləri müxtəlif tutuma malik əşyaların adı ilə
bağlıdır. Xalq arasında işlənmiş bu cür ölçü
vahidlərinin miqdarını dəqiq göstərmək müm-
kün deyildi. Tas, çanaq, tənəkə, ovuc, xışma
(sıxma), çimdik, çuval, tuluq və s. göstərmək
olar. Bu ölçü vahidlərinin bəziləri mətbəxdə
yemək hazırlama zamanı geniş şəkildə istifadə
edilmişdir. Məsələn: bir çimdik duz, bir ovuc
düyü, bir xışma un və s. sözlər günümüzdə də

işlənməkdədir.
Ovuc – iki əlin qoşa tutulması zamanı tut-

duğu maye və quru əşyalar bir ovuc adlanır.
Xışma (sıxma) – Bir əlin götürdüyü tutum.
Tas - dəyirmi dərin qabdır. Uzun illər ölçü

qabı kimi istifadə edilib. Bir yanıltmacda bu
haqda məlumat vardır: "Aşbaz Abbas dur
mənə 5 basma tas aş ver"- deyilir [12].

Bəzi çəki vahidləri vardır ki onun dəqiq
ölçüsünü göstərmək mümkündür ki, bunlardan
aşağıdakıları qeyd edə bilərik.

Batman – xalq arasında topladığımız mə-
lumata görə 8 kq olduğu bilinməkdədir. Nax-
çıvan sancağının müfəssəl dəftərində batmanın
- 6 okkaya (7,7 kq) bərabər olan çəki vahidi
olduğu göstərilir. Tarix səhnəsinə çıxdığı
gündən günümüzə qədər çəki vahidi kimi bi-
linən batman bəzi zamanlarda ruslar arasında
da işlədilmişdir. Bununla bağlı etnoqraf alim
V.İ.Dal yazır ki, batman Asiya ağırlıq ölçü
vahididir. Qafqaz batmanı 26 pud, Krım bat-
manı 25, Orta Asiyada batman 12 pud olaraq
bilinməkdədir. XIX əsrdə batman Daşkənd
şəhərində 10,5 pud, yəni 171,99 kq olmuşdur.
Araşdırmalardan belə nəticəyə gəlmək olur
ki, batman hər ölkədə fərqli ölçü vahidini bil-
dirmişdir. Bəzi türk etnosları arasında sadəcə
ağırlıq anlamında işlənmişdir [8, s.197]. Bəzən
batmanın 6 okkaya (7,7kq) bərabər çəki vahidi
olduğu bildirilir.

Pud – həm çəki, həm də sahə ölçüsüdür.
Çəki vahidi olaraq 16,4kq-a bərabərdir. Sahə
ölçüsü olaraq ancaq Naxçıvanda işlədilir, ek-
vivalenti 1000 kvadrat metrdir. Ümumiyyətlə,
bir çox çəki vahidləri həm də sahə ölçü
vahidləri kimi işlənir. 

Xalvar (Xəlvər) – “Azərbaycan etnoqrafi-
yası” (III cild) kitabında xalvarın 25 pud, təx-
minən 400 kq olduğu göstərilir. belə bir izah
vardır: Məişətimizdə xalvar kimi işlənən bu
söz əslində xərvardır və "bir uzunqulaq yükü"
mənasını verir (farsca xər - uzunqulaq demək -
dir). Belə çıxır ki, bir eşşək yükü 400 kq-a
bə ra bərdir [1, s.461]. Mərhum araşdırmacı
Z.Novruzov haqlı olaraq yazır ki, bir uzunqu-
lağın 400 kq yük götürməsi mümkün deyil
[12]. Bəli biz də belə bir qənaətə gəlirik ki,
bir eşşəyin 400 kq yük götürməsi çətin məsə-
lədir. Etnoqrafik çöl materialları toplayarkən
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bəzi məlumatçılar xəlvərin 10 pud olduğunu
bildirdilər. Bu 160 kq bərabər götürsək, demək
bir eşşək yükü olduğu ehtimalı vardır. V.Qri-
qoryev isə qeyd edir ki, 1 хalvar 320 kq hе -
sab  lanırdı [11, s.70]. Onu da qeyd etmək istər -
dik ki, xəlvər həm də ölçü vahidi kimi bilinmək -
dədir. H.Q.Qədirzadə yazır ki, bir xəlvər 1,6
ha bərabərdir [5, s.37].

Misqal - məişətdə çox az işlənsə də, hamıya
ta nış olan çəki vahidlərindən biridir. Təxminən
4,25 q-a bərabərdir. Bu çəki vahidi əsasən
zər gərlik işlərində istifadə olunur. Xalq arasında
mis qalın az olduğunu bildirmək üçün bir ifadə
işlə dilməkdədir. Belə ki, el arasında "dərd
xal  varla gəlir, misqalla çıxır" deyimi möv-
cuddur.

Noxud – zərgərlikdə işlədilən çəki vahidi
olubdur. 4 noxud 1 misqala bərabər götürülür.
Onda demək olar ki, 1 noxud 1.05 qrama bə-
rabərdir. Rus tədqiqatçısı K.A.Nikitin “Nax-
çıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası” adlı məqa-
ləsində XIX əsrdə Naxçıvan şəhərində istifadə
edilən çəki və ölçü vahidlərinin adlarını çə-
kərkən orada noxudun adını qeyd etmişdir
[10, s.126].

Çərək - 100 qrama bərabər tutulur. Xalq
arasında deyilir ki, 1 çərək girvənkənin 1/4-
dir. Girvənkənin özü isə 400 qrama bərabər
tutulur.

Hoqqa - xalqımızın məişətində işlədilmiş,
adına folklorumuzda və yazılı ədəbiyyatlarda
rast gəlinən çəki ölçü vahidlərindən biridir.
Koroğlu Qıratı öydüyü bir şeirdə deyir:

Uzaq-uzaq yollarınan,
Beli ipək çullarınan,

Hoqqa yarım nallarınan,
At igidin qardaşıdı.
Topladığımız etnoqrafik materiallara görə

1 hoqqa 2 kq bərabər tutulur.
Okka (qiyyə)- 1,282 kq-a bərabər çəki va-

hidi. Okka ərəbcə vukkiye sözündən yaranan
və 1283 qram və ya 300 dirhəmi ifadə edən
bir çəki vahididir. Eyni zamanda araşdırmacı
alim Hinz  də çalışmlarında okkayı “hər biri
3,207 qramlık 400 dirhəmə bərabər olan  bir
Osmanlı ağırlıq bildirən çəki vahidi” olaraq
göstərir və  “vukiyyə” ilə bərabər anlamda
olduğu bildirir. Alan araştırmasında gerçek-
leştirilen görüşmeler sonucu elde edilen bil-

gilerde ise okka, karruka olarak kullanılır ve
yaklaşık 750 gram ağırlığından oluşan kara
taştan yapılmış terazilerin içine konulan dir-
hemlere karşılık gelir [9, s.28]. Hoqqa ilə ok-
kanın eyni çəki vahidi olduğu ehtimalı da
vardır.

"Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri"ndə
terminoloji lüğət adlı bölməyə nəzər salsaq
görərik ki, bu lüğətdə həmin  dövrdə Naxçıvan
ərazisində işlədilən bəzi ölçü vahidləri haqqında
məlumat verilir.

Kile-25 kq. Kitabda verilən izahda 1 kilenin
20-25 kq olduğu yazılır. Taxıl bitkiləri buğda,
arpa, noxud və s. kile ilə veilib.

Man (mən) - Naxçıvanda toplanan pambığın
hesabı isə "man"la aparılmışdır. 1 Naxçıvan
manının 13 kq olduğu göstərilib.

Çanaq-ağacdan və saxsıdan olan qab. Məi-
şətdə işlədildiyi kimi, ölçü vahidi kimi də iş-
lədilib. Çanağın 12 kiloqram tutumu olduğu
söylənilir. Çanaqdan başqa, badya, satıl (uzun
qulplu su qabı) sərnic kimi mis qablar son za-
manlara qədər məişətimizdə işlədilirdi [3,
s.13].

Tağar-  150 okkaya (192 kq) bərabər  çəki
vahididir. Aparılan tədqiqatlarda  tağarın sabit
olmadığı qeyd edilir. Tağarın Təbrizdə 295-
kq-a, Şamaxı xanlığında 400 kq-a, digər xan-
lıqlarda 240-600 kq arasında dəyişdiyi aydın
seçilir. Bəzi mənbələrdə isə tağarın konkret
olaraq 83,2 kq-a bərabər olduğu haqqında bil-
gilər vardır [1, s.460]. 

Bəzi zaman və ölçü vahidləri var ki, mət-
bəxdə geniş şəkildə istifadə edilməkdədir.
Bunlardan burum, çimdik, ovuc və s. qeyd
edə bilərik. Burum əsasən zaman anlayışı
kimi istifadə edilir. Belə ki, “yeməyi bir burum
qaynatdım” ifadəsi bu gündə işlədilməkdədir.

Yuxarda deyilənlərdən belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, çəki və ölçü vahidləri xalqımızın
məişətində, yaşam tərzində, bir sözlə həyatının
bütün sahəsində mühüm yer tutmuşdur. Bəzi
çəki vahidləri olmuşdur ki, həm də ölçü vahidi
kimi işlədilmişdir. Bir məsələni də vurğulamaq
istərdik ki, bəzi çəki və ölçü vahidlərinin
dəqiq ölçüsü və ya çəkisi olmamışdır. Bəzi
dövrlərdə müəyyən dəyişikliyə uğramışdır.
Eyni adla bilinən bəzi ölçü və çəki vahidləri
vardır ki, hər ölkədə fərqli ölçü və çəki vahidini
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bildirmişdir.

Ədəbiyyat

1. Azerbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə, III cild.
Bakı: Şərq-Qərb. 2007, 568 s.

2. Əhməd Ə. XII-XV əsrlərdə Аzərbaycanın
mənəvi mədəniyyəti. Bakı: Elm, 2012, 372 s. 

3. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri (27
avqust 1727). (Giriş və tərcümənin müəllifləri
akademik Z.Bünyadov və t.e.n. H.Məm-
mədov). Bakı: Elm, 2001, 376 s. pdf

4. Qarabağ xanlığının pul, çəki və ölçü va-
hidləri, Azərbaycan qəzeti, 23 aprel 2021.

5. Qədirzadə H.Q. V.Qriqoryevin “Naxçıvan
əyalətinin statistik təsviri” əsərində əhalinin
məşğuliyyəti və ticarət məsələləri // Folklor
və etnoqrafiya, Bakı: 2017,cild 23, s.34-39

6. Qurani-Kərim məali (Azərbaycan dilinə
tərcümə edənlər): ZM.Bünyadov, V.M.Məm-
mədəliyev). Bakı: İpək yolu nəşriyyatı,
2007, 604 s.

7. Atmaca E. Kazak türçesinde ölçü və ölçü

adları // Türk dünyası Dil və ədəbiyyat
dərgisi, 27 sayı, s.21-48

8. Maralbek, Y., Koçak M. Kaşgarli Mah-
mut’un “Divanu lügati’t-türk” adli eserinde
yer alan ölçü birimleri // Türk kültürü və
Haci Bektaş Veli araşdirma dergisi. Ankara:
2018, sayı 88, s. 187-199. 

9. Ozan M. Beypazarı halk kültüründə ölçü
və tartı birimleri.// Kültür evreni dergisi,
2013, sayı 4, cild, s.25-40

10. Никитин К. Город Нахичевань и На-
хичеванский уездь // Сборник материалов
для описания местностей и племен Кав-
каза (СМОМПК). Вып.2, Тифлис, 1882,
с.109-142.

11. Григорьев В.Н. Статистическое описание
Нахичеванской провинции. Санкт-Петер-
бург : тип. Деп.внеш.торг., 1833, 264 с.

12. https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/11449-
xalq-arasinda-islenen-ceki-ve-olcu-
vahidleri

Məqalə AMEA-nın müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor 
Hacıfəxrəddin Səfərli  tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 02.10.2021, son daxilolma – 10.12.2021, qəbulolunma –19.12.2021

Asəf Orucov

Naxçıvanda ənənəvi ölçü və çəki vahidləri (XIX-XX əsrlər)



196

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4, s. 196-199
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2021, № 4, p.196-199
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2021, № 4, c.196-199

Əmək və mərasim nəğmələrinin 
xüsusiyyətləri (Əlincəçay-Gilançay
folklor nümunələri əsasında)

Müəllif:

Yusif Səfərov
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Filologiya üzrə elmlər doktoru,
professor
E-mail: seferovyusif3@gma-
il.com

Açar sözlər:
əmək və mərasim nəğmələri,
Əlincəçay-Gilançay regionları,
mifik, gerçək xüsusiyyətlər

Author:

Yusif Safarov
Nakhchivan Teachers Institute
Doctor of science philology,
professor
E-mail: seferovyusif3@gma-
il.com

Key word: 
labor and ritual songs, Alinjac-
hai-Gilanchai regions, mythi-
cal, real features   

Aвтор:

Юсиф Сафаров
Нахчыванский институт учи-
телей
Доктор наук по филологии,
профессор
E-mail: seferovyusif3@gma-
il.com

Ключевые слова:
трудовые и обрядовые песни,
регионы Алинджачай-Гилан-
чай,  мифические, реальные
особенности

Annotasiya. Məqalədə deyilir ki, əmək və mərasim nəğmələrini səciyyələndirən
xüsusiyyətlərdən biri onların regionallığıdır. Əlincəçay-Gilançay bölgəsində
əmək və mərasim nəğmələrinin bir çoxunu regiona bağlayan yer-yurd, dağ,
qala adlarına rast gəlinir. Bəzi nəğmələrdə dağa-daşa müqəddəs varlıq kimi ya-
naşılır. Bu bölgələrdə yağış yağdırmaqla bağlı mərasimlər də icra edilmişdi.
Belə mərasimlərin Günəş batandan sonra icra edilməsi antropomorf təsəvvürlə,
Günəşin canlı düşünülməsi inamı ilə bağlıdır. Adı çəkilən bölgələrdə “Qurdağzı
bağlama” ovsununa da inam son onilliklərədək müşahidə olunmuşdu. Əmək və
mərasim nəğmələrində regionla bağlı yer adlarının işlənməsi ənənə deyil.
Yaranmış nümunələrdə yer-yurd adı işlənməyə də bilər. Regional folklor
nümunələri kütləviləşdikcə adlar unudula, yaxud dəyişə də bilər. Hər il Ordubad
şəhəri və bəzi kəndlərində “Novruz” şənliklərində “Xanbəzəmə” oyun-
tamaşasının keçirilməsi qədim milli adət-ənənələrimizlə bağlıdır. Əlincəçay-
Gilançay regionu ilə bağlı əmək və mərasim nəğmələri türk mifik və  gerçək
düşüncə tərzini əks etdirir. 

Features of labor and ritual songs (Based on
folklore samples of Alinjachai-Gilanchai)
Abstract. The article says that the original labor and ritual songs corresponded
more to the rhythm and harmony. At later stages, they developed and formed
and acquired their own specific features. One of the features characterizing
such labor and ritual songs was their regionality. In the Alinjachai-Gilanchai
area, there are names of places and localities, mountains, fortresses that connect
many labor and ritual songs with the region. In some songs, mountains and
rocks are regarded as sacred beings. Rituals related to heavy rains were also
held in these regions. The performance of such rites after sunset is associated
with anthropomorphic imagination, faith in the living contemplation of the
sun. In these regions, the belief in the magic of "Gurdagzy baglama" (tying the
wolf's mouth) was observed until the last decades. The use of geographical
names associated with the region in labor and ritual songs is not a tradition. In
the formed examples, the names of places and localities may not be used. As
samples of regional folklore become widespread, names may be forgotten or
changed. Conducting the game-performance “Hanbazama” (the decorating of
the Khan) on the holidays “Novruz”  held annually in the city of Ordubad and
some villages, it is associated with ancient national traditions. Labor and ritual
songs associated with the Alinjachay-Gilanchay region reflect the Turkic
mythical and real way of thinking.

Особенности трудовых и обрядовых песен
(на основе фольклорных образцов Алинджачай-
Гиланчай)

Aннотация. В статье говорится, что одной из особенностей, характери-
зующих трудовые и обрядовые песни, является их региональность. В
районе Алинджачай-Гиланчай встречаются названия мест и местностей,
гор, крепостей, которые связывают многие трудовые и обрядовые песни с
регионом. В некоторых песнях горы и скалы рассматривается как священные
существа. В этих регионах также проводились ритуалы, связанные с про-
ливными дождями. Выполнение таких обрядов после захода Солнца
связано с антропоморфным воображением, верой в живое созерцание
солнца. В названных регионах вера в волшебство “Гурдагзы баглама”
(букв. «завязывание волчьей пасти») наблюдалась до последних десятилетий.
Использование  географических названий, связанных с регионом, в
трудовых и ритуальных песнях не является традицией. В формировавшихся
примерах название мест и местностей  может и не употребляться. По
мере того, как образцы регионального фольклора становятся массовыми,
имена могут быть забыты или изменены. Проведение игры-спектакля
“Ханбязямя” (букв. «украшение хана») на праздниках “Новруз” ежегодно
проводимых в городе Ордубаде и некоторых селах, связано с древними
национальными традициями.Трудовые и обрядовые песни, связанные с
регионом Алинджачай-Гиланчай, отражают тюркский мифический и ре-
альный образ мышления.
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Əcdadlarımızın ilkin əmək fəaliyyəti, əsasən
ovçuluqla bağlı olub. Azərbaycanın Qobustan,
Gəmiqaya daşlarındakı ovçuluqla bağlı təsvirləri
də bunu deməyə əsas verir. Bundan sonrakı
mərhələdə heyvandarlıq və əkinçiliklə bağlı
əmək fəaliyyəti meydana çıxıb. İnsanların
oturaq həyata keçməsində əməyin böyük rol
oynadığı da danılmazdır. İnsanın bədii  fəa-
liyyəti isə əməklə bağlı sinifli cəmiyyətin ya-
ranmasından daha əvvəl əmələ gəlmişdir. Bu-
nunla bağlı ilkin əmək nümunələri, müəyyən
mərhələdən sonra isə mərasim nəğmələri ya-
ranmışdır. Şübhəsiz ki, yaranmış əmək nəğ-
mələrinin ilkin nümunələrinin çoxu dövrümüzə
gəlib çatmamışdır. Kökü əski çağlara gedən
ilkin əmək nəğmələri forma və məzmundan
çox ritmə, ahəngə uyğun olmuşdur. Ahəngə
uyğun əvvəl bir-iki, üç hecalı sözlər, sonra
tədricən dörd hecalı bütöv misra və bəndlər
yaranmışdır. Yeddi hecalı əmək nəğmələri isə
bunlardan sonrakı dövrlərin məhsuludur. Əmək
nəğmələri arasında 11, bəzən 8 hecalı nümu-
nələrə də təsadüf olunur. 

Məlumdur ki, əmək və mərasim nəğmələ-
rinin variantları və regional nümunələri də
yaranmışdır. Belə örnəklər dolanışığı daha
çox yaşadığı bölgənin torpağına bağlı olan
insanların zəhmətini, real həyat tərzini əks et-
dirir. Bu araşdırmada da əmək və mərasim
nəğmələrinin Gilançay və Əlincəçay bölgəsinin
sakinlərindən yazıya alınmış bəzi nümunələri
nəzərdən keçiriləcək: 

Əlincədə boz öküz,
Qaldırıbdı toz öküz,
Şumla yerin canını
Çıxsın yaman göz öküz.
Əmək nəğməsindəki Əlincə sözü ilə bağlı

həm çay, həm də tarixi qala adı məlumdur.
Amma bu holavarda Əlincənin tarixi yox,
onun əkinçilik həyatı ilə bağlı məlumat poe-
tikləşdirilmişdi. 

Əlinçəcayın dağətəyi kəndlərindən birində
yazıya alınmış aşağıdakı əmək nəğməsinə
diqqət yetirək:

Göydağın bulaqları,                                                                                         
Göy bitib qıraqları,
Öldü cütün macqalı
Dağıldı hodaqları.

Göydağ Əlincəçay və Gilançay suayrıcında
Bəyəhməd (Culfa rayonu) kəndinin cənub-
şərqində sərin bulaqları və səfalı yaylaqları
ilə tanınan bir yerdir. Dağın maldarlıq və
əkinçilik üçün də əlverişli sahələri az deyil.
Ona görə, hansı vaxtsa, əkinlə məşğul olmuş
yerli insanlar bu holavar nümunəsini yaratmışlar
[9, s.172]. Regional cəhətdən Əlincəçay ərazisi
ilə bağlanan və şəkli xüsusiyyətlərinə görə
bayatı şeir forması ilə eyni olan belə nəğmələr
yetkin poeziya nümunələridir.

Məlum olduğu kimi, ta qədimdən Azər-
baycanda yağış yağdırmaq üçün mərasimlər
keçirilmiş, sehr və ovsun nəğmələrindən
istifadə olunmuşdur. Azərbaycan folklorunda
məlum olan və Gilançayın Nürgüt kəndində
(Ordubad rayonu) qeydə alınmış aşağıdakı
nümunədə isə daşa müqəddəs münasibət ifadə
olunur:

Çax daşı,
Çaxmaq daşı,
Allah versin yağışı...
Xatırladaq ki, bəzi türk xalqlarında, o

sıradan altaylılarda, yakutlarda, qırğızlarda
da daşa müqəddəs varlıq kimi baxılmışdır.
Onların düşüncələrinə görə, qara və boz daş
sehirli olmaqla qəhrəmanlara qüvvət verir,
yağış yağdırır [4, s.110,113]. Yaxın keçmişə
qədər Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində,
eləcə də Gilançay və Əlinçəçay bölgələrində
daşı suya salıb islatmaqla yağış yağdırmağın
mümkün olduğuna inanmışlar. Quraqlığa qarşı
mübarizədə bədii sözdən təsir vasitəsi kimi
istifadə etməyə çalışmışlar. XX əsrin 80-ci il-
lərində Əlinçəçay bölgəsindən yazıya alınmış
bir regional əmək nəğməsində də təbiətə təsir
göstərib yağış yağdırmaq istəyi ifadə edilmişdir: 

Əlincənin buludu,
Topa-topa buludu,
Tanrı bir yağış yetir
Zəmilərim qurudu.
Deyildiyi kimi, əski çağlardan başlayaraq

ilin quraq keçməməsi üçün ənənəvi ayin və
mərasimlər keçirilib. Bunlardan daha çox ta-
nınanı “Çömçəxatın” adlı mərasimdir. Qədim
Azərbaycanda, eləcə də bütün Naxçıvan əra-
zisində, o çümlədən Əlincəçay və Gilançay
bölgələrində yaxın keçmişədək bu mərasim
vasitəsilə yağış yağdırmağın mümkün olduğuna
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inanmışlar.  Mərasim icra edilərkən aşağıdakı
nümunə nəğmə kimi ifa edilmişdir:

Çömçəxatın düz istər,
Çiçək dolu düz istər,
Havaları buludlu,
Bol yağışlı yaz istər [5, s.23, 24].
Mütəxəssislərin fikrincə, yağış yağdırma

ilə bağlı ayin və mərasimlər, adətən, müqəddəs
sayılan Günəşə ehtiram əlaməti olaraq, o ba-
tandan sonra icra olunarmış. Bu, antropomorf
təsəvvürlə, günəşin canlı sayılması inamı ilə
əlaqədardır [1, s.189]. Belə etiqadlar qədim
türk, o sıradan Atropaten və Aran əsatirində
özünü çox göstərir [3, s.18]. Əlincəçay-
Gilançay bölgələrində də kosmoqonik görüşlərə
görə, bizdən çox da uzaq olmayan zamanlara
qədər bəzi ahıl və qoca qadınların inamına
görə, Günəş də, Ay da qadın-kişi şəklində
canlı təsəvvür olunurdu. Belə mifik düşüncələrə
görə, guya lazım olanda Günəşi “dəvət etmək”lə
yağışı kəsməyə, yaxud quraqlıq kecəndə yağışı
yağmağa “məcbur etmə”yə inanmışlar. Bun-
larda müşahidə olunan insanların təbiətə ov-
sunlar  vasitəsilə təsir göstərmək, onu öz ira-
dəsinə tabe etdirmək istəyi mənşə etibarı ilə
çox qədimdir. 

Elə mərasim nəğmələri var ki, öz kökü eti-
barı ilə insan cəmiyyətinin ibtidai icma çağları
ilə səsləşir. Onların hər biri neçə yüzilliklər
arxasında qalan tariximizin iz və əlamətlərini
bədii formada yaşadır. Bunlardan biri “Qurdağzı
bağlama” ovsunu ilə bağlı Gəmiqaya üzərində
rast gəlinən təsvir isə daşlaşmış türk mifik
düşüncələrinin əksidir. Gilançay və Əlincəçayın
dağ kəndlərində  son onilliklərə qədər el yad-
daşında  qorunmuş aşağıdakı

Yağladım,
Dağladım,
Qurdun ağzın
Bağladım,
- folklor mətni belə mifik düşüncələrin

ifadəsidir.
Təəssüf ki, əlimizdə regiona məxsus əmək

və mərasim nəğmələri azdır. Şübhəsiz ki,
bunlar da ilkin nümunələr deyil. Bizcə, bunların
azlığına səbəb iki amil ola bilər. Birincisi:
nəzərə alaq ki, əmək nəğmələrinin  regionla,
yer-yurdla mütləq bağlı olması folklorda ənənə
deyil. Çox halda regionla bağlı əmək və mə-

rasim nəğmələrində yer-yurd adları işlənməyə
bilər. Ona görə, haqqında danışılan regionda
yer-yurd adları işlənən əmək və mərasim nəğ-
mələrinə  az rast gəlinir. Təbii ki, başqa janr
nümunələri kimi, əmək və mərasim nəğmələri
də öz inkişafında kütləvi yaradıcılıq nümunə-
lərinə çevrilir. Belə halda onların ilkinliyi və
yer adları dəyişə bilir, bəzən də unudulur.
İkincisi: nümunələrin vaxtında yazıya alın-
maması da, bunların kəmiyyətinin azalmasına
gətirib çıxarır. 

Haqqında söz açılan mərasimlərdən biri
də “Xanbəzəmə”dir. “Xanbəzəmə” oyun-ta-
maşası məişət mərasimidir. Amma bu məra-
simin Gilançay və Ordubad variantı həm möv-
süm, həm də məişətlə əlaqəlidir.  Hər il “Növ-
ruz” bayramında əvvəl Ordubad  bögəsinin
kəndlərində, sonra da Ordubad şəhərində
“Xanbəzəmə” mərasimi keçirilir. Mart ayının
21-23-də kənd xanları Ordubaddakı böyük
xanın görüşünə gəlir. Ordubadın şəhər mey-
danında keçirilən bayram şənliyində “Xanbə-
zəmə” oyun-tamaşası göstərilir. Bayram mə-
rasimində zorxanalar qurulur, məişət və möv-
sümlə bağlı nəğmələr oxunur, pəhləvanlar gü-
ləşir, sonra Kosa meydana çıxır. Kosa əlində
qırmızı çömçə camaat arasında gəzib oynayır.
Şənlikdə oxunan nəğmələrin birində mərasim
iştirakçısı deyir:

Xoşxanım dursun ayağa,
Kosaya pay versin ağa.
Sonra da Kosadan soruşur:
Ay əyni yaşıl çuxalı,
Culfalısan, ya buralı?

Regional-məhəlli  xarakterli bu mərasim
nəğməsində  Kosa da cavab verir ki, şərurlu-
yam [10, s.85]. 

Mərasimin sonunda Xan Kosa və Təlxəyin
vasitəsilə güldürülür, sonra lağa-məsxərəyə
qoyulub taxtdan salınır. Araşdırma göstərir
ki, “Kosa” oyun-tamaşasının bəzi detallarını
özündə birləşdirən “Xanbəzəmə” mərasimi
təkcə Ordubad və onun kəndlərində deyil,
təxminən XX əsrin I yarısınadək Naxçıvan
bölgəsinin Nehrəm (Babək rayonu), Bənəniyar,
Ərəfsə (Culfa rayonu), Tivi (Ordubad rayonu)
və digər böyük kəndlərində də keçirilmişdi.

Azərbaycan folklorunda “Xanbəzəmə”,
“Xan-xan”, yaxud “Xan” adı ilə tanınan bu
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oyun-tamaşa daha çox məişət mərasimlərində,
yəni şənlik və bayramlarda icra olunub. Əlin-
cə-çayın və Gilançayın dağətəyi kəndlərindəki
toylarda mərasimin bir qədər fərqli şəkildə
icra olunan variantına “asma-kəsmə” də deyilir.
Bu bölgələrin xüsusən bəzi kəndlərində indi
də toy şənliyinin son axşamı keçirilən məra-
simdə Təzəbəy Xan rolunda çıxış edir. Xan
tərəfindən “günahlandırılan” adamların bəzisi
“dar ağacından asılır”, bəzisinin də guya
“boynu vurulur”, çoxu isə cərimələnir. Məra-
simdə ödənmiş cərimələrdən yığılmış pul və
hədiyyələr  sonrakı  gün təzəbəyin dost-tanışa
verdiyi qonaqlığa sərf olunur.

“Xanbəzəmə” mərasiminin Novruz şənlik-
lərində keçirilməsi təsadüfi deyil. Ehtimal ki,
əski çağlarda yeni il şənliklərində “saxta
hökmdar seçmək” adəti icra edilirmiş. Bu
adətə görə, Novruz günlərində xalqın şikayətləri
dinlənmiş, kütlə qarşısında şah günahlarını
etiraf etmişdir. Mərasimin mahiyyətinə görə,
şahın vəzifəsi xalqa ədalətlə xidmət etmək
olmalıdır [7, s.20]. Bu adət haqqında teatrşünas
alim M.Allahverdiyev də XI əsr müəllifi Ni-
zamülmülkə və Y.V. Çəmənzəminliyə əsasla-
naraq məlumat vermişdir [2, s.19-20]. 

“Xanbəzəmə” mərasimi bir çox xüsusiy-
yətlərinə görə qeyd olunan bu qədim adətə
çox yaxındır. Ədalətsiz işlərinə görə, saxtakar
şah cəzalanır. “Xanbəzəmə” mərasimində də
pis işləyən və düşünülməmiş əmrlər verən
şah taxtdan salınır. Novruz mərasimində “haqq-
ədalət”, “bərabərlik” anlayışları əsas yer tut-
duğundan xalq da bu məntiqə uyğun olaraq
ədalətli şah görmək istəyir. Ona görə, ədalətsiz
şah taxtdan salınır.

Beləliklə, Gilançay və Əlincəçay bögəsilə
bağlı  araşdırılan əmək, mövsüm və məişət
mərasimlərinin bir qismi regional səciyyə da-
şıyır. Belə nümunələr şübhəsiz ki, müxtəlif
zamanlarda region sakinləri tərəfindən yaradılıb.
Bəzi məişət və mövsüm mərasimləri və onlarla

bağlı olan nəğmələr isə kollektiv yaradıcılıq
nümunələri kimi formalaşdığından Gilançay-
Əlinçəçay bölgəsilə yanaşı, ölkəmizin digər
bölgələrində də təsadüf olunur.

Ümumiyyətlə, Gilançay-Əlincəçay regionu
ilə bağlı araşdırılan əmək, mərasim və mövsüm
nəğmələri yaranma etibarı ilə  totemist, əsatiri
görüşlərlə bağlı olmaqla, gerçək həyat tərzinin
arxaik cəhətlərini də əks etdirir. Belə nümu-
nələrdə tayfa, xalq dünyagörüşü, insanların
həyat tərzi, arzu-istəkləri, əkinçilik mədəniyyəti
epik, çox halda isə poetik formada əks olun-
muşdu. Bunlarda yerli türk etnoslarının şifahi
yaradıcılığına xas olan özünəməxsusluq, va-
riantlılıq və regional-məhəlli xüsusiyyətlər
özünü  göstərməkdədir.
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Annotasiya.  Azərbaycan türk divan ədəbiyyatı məkanlar və zamanlardan
böyük meridianlara malikdir. Salik Ordubadi ilə Kıbrıslı şair Handinin divan
poetikalarına xas olan əsas əlamətlər onların Təsəvvüfü-ürfani bağlılıqlarıdır.
Salik Ordubadi (1773-1861) və onun müasiri, Rumelidən olan Kıbrıslı Handinin
(XVIII əsrin sonu-XIX əsr) ürfani anlatımları – divan poetikasının kəhrəba dü-
zümlərinə bənzər: burada incilər incilər səpər. Təsəvvüfü-ürfani dil, məna və
məzmunlar, ideyalar – Azərbaycan türkcəsinin divan poetikasına xas olan
məkan və zaman bağlılıqları deməkdir. Bu anlamda, Handi və Salik Ordubadi
də bütöv olan Azərbaycan türkcəsi ədəbiyyatının, bütöv olan divan poetikasının
min təmsilçilərindən iki parlaq ulduzdur.Bu başqa şairlərə də aiddir. Yəni
Kıbrısda yaşayan şairin divan dili ilə Təbrizdə, Naxçıvanda, Ərdəbildə,
Kərkükdə, Həmədanda, Şuşada, İrəvanda və b. yerlərdə yaşayan şairlərin divan
dilləri arasında heç bir fərq olmayıb – yəni hər yerdə, hər zaman anlaşılan dil
olub. Azərbaycan – dil məkanları baxımından da bütövdür.   

Nakhchivan and Kipr/Kibris attachment: Salik Or-
dubadi and cypriot poet Handi in the divan urfani-
tesevvufu integrity

Abstract. Azerbaijani Turkish divan literature has great meridians of places
and times. The main features characteristic of the divan poetics of Salik
Ordubadi and the Cypriot poet Handi are their Sufism and tradition. The folk
tales of Salik Ordubadi (1773-1861) and his contemporary, the Cypriot Handi
of Rumeli (end of XVIII-XIX century) are similar to the amber arrangements
of divan poetics: here pearls scatter pearls. Sufi-mythical language, meaning
and contents, ideas - means space and time connections that are characteristic
of divan poetics of Azerbaijani Turkish. In this sense, Handi and Salik Ordubadi
are two bright stars among the thousands of representatives of the entire
Azerbaijani Turkish literature and divan poetics. This applies to other poets as
well. In other words, the divan language of the poet living in Cyprus was used
in Tabriz, Nakhchivan, Ardabil, Kirkuk, Hamedan, Shusha, Yerevan, etc. there
was no difference between the divan languages of the poets living in different
places - that is, it was a language that was understood everywhere, at all times.
Azerbaijan is also whole in terms of language spaces.

Нахчыванская и киприотская взаимосвязанность:
Салик Ордубади и киприотский поэт Ханди Кыб-
рыслы – суфийская целость в диванах

Aннотация. Азербайджанская тюркская литература имеет большие меридианы
пространства и времени. Основными чертами, присущими диванной поэтике
Салика Ордубади и поэта Ханди Кыбрыслы, являются их взаимосвязанность
по ирфани ва тасаввуф. Суфийское интерпретирование диванной поэтики
Салика Ордубади (1773-1861) и его современника Кыбрыслы Ханди (конец
XVIII-XIX вв.) – здесь как жемчужные бусы: драгоценный жемчуг за
жемчугом. Язык, смысл и содержание идеи – это связи пространства и
времени, присущие диванной поэтике азербайджанского тюркского языка.
В этом смысле Ханди и Салик Ордубади – две яркие звезды из тысячи
представителей азербайджанской тюркской литературы, ее диванной поэтики.
Это касается и других поэтов. То есть диванным языком поэта, жившего в
Тебризе,  Нахчыване, Ардебиле, Каркюке, Хамедане, Шуше, Иреване и др.,
между местными языками поэтов не было никакой разницы – то есть везде,
во все времена был понятный всем язык. С точки зрения – языкового про-
странства Азербайджан также был целым.
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Giriş. Divan poetikasında eşqin ürfan halı.
Ümumən, bütövlükdə, Azərbaycan türk divan
ədəbiyyatı poetikasında, o cümlədən, Kıbrıslı
Handinin və Ordubadlı Salikin də şeirlərində,
onların hikmet aləmlərində məna – ürfandır,
ürfan da məna. Mövzu və idaya da ürfani
poetikanın tərkib hissələridir.   

Bütün tasavvüf poeziyasında mənalar özü
özünü aşkar edir: əslində, manalar ən aşkar
olan varlıqlardır: aşkar olana vəsflər ilə məna
incəlikləri düzülər-boyunbağı incilərinin dü-
zülüşü kimi.

Kıbrıslı Handi və Ordubadlı Salikin Divan
poetikalarına xas ideya-bədii ifadələrin, Poetika
özəlliklərinin əsas bucağı- vəsfetmədir: obrazlı
şəkildə desək, Vəsf – Handının də, Salik Or-
dubadinin də, ümumilikdə, Azərbaycan Divan
ədəbiyyatının da  Ürfani Türküsüdür:

Ürfan-Təsəvvüf  Divan poetikasında Eşqin
bəsirətidir, anlatma-ifadəetmə anlama poeti-
kasıdır: burada Eşqin sirləri əqlin və qəlbin
gözü ilə – bəsirətlə vəsf edilər.

Və bu Vəsf ruhun ürfani məkan və məs-
kənlərinin laylarını dilə gətirir. Bütün qəzəl
və qəsidələr, məsnəvilər, bayatı və qoşmalar
da bu layları inci danələri kimi incəliyir –

mənaları mirvari sapa düzülmüş kimi silsilə
halına salır.

Tasavvuf lirikasında Vəsfetmə mə`naların
əlamət və nişanlarını, rənglərini açmadır. Han-
dinin klassik bağlılığının ruhu bu nişanlara,
əlametlərə, bu əlamətlərdəki əlamətlərə, yəni
hem əlamətə, həm de əlamətin əlamət-nişan-
larına maxsusdur. Bu anlamda, nə qədər an-
lamlar yatır: bu yatımlar   Handinin poeziya-
sındakı Mə`naların məxsusi ürfani sirləridir:
bu sirlərin vəsf-vüsal-eşq-can-canan  vəhdətində
bəyana möhtac manalar vardır-bunlar bəsirətlə
anlanar.

Və bu özəllikdə daha bir incə özəllıklər:
mə`nalar onun vəsfindən gıdalanır: belə deyək
ki: məna məna yaradır, axar sular kimi öz
nəhrinə sığışmır mənalar, şıb-daşır, özünün
mənsub olduğu məkana, İlahi Qüdrətin  Ürfan
daryasına qovuşmağa doğru gedir.

Ürfan məktəbini bitirmədən haqqın feyzini
özünde yaşada bilmezsən.

Məhəmmədqulu Salik Ordubadinin (1773-
1861) onunla bir əsrdə, lakin uzaq məkan-

da—Kiprdə yaşayan Handi XVIII yüzyılın
sonlarında Bolqarıstanın Zağra şəhərində do-
ğulub, XIX yüzildə Sultan II. Mahmud (1808-
1839) ve Sultan Abdülmecid (1839-1861) dö-
nemlərində Kıbrıs’da yaşadı. Divan’ını ilk
defa 2003 yılında Lefkoşa’da sayın ədəbiy-
yatşünas Dr. Harid Fedai neşr ettirdi.

Salikin də, Handinin də Divanlarında Tə-
səvvüfü Vəhdət  baş mövzudur. Digər şairlər
kimi, Salik Ordubadi də, Handi də bu vəhdətdə
lirik düşüncə və poetik təsvir və tərənnümlərilə
İnsanın İlahiyyat bağlantılarını, ürfani-təsəvvüfü
mənsubluqlarını vəsf etmişlər.

Təsəvvüfü bağlılıq geniş üfüqlü və dərin
anlatımlarla dolu olan dərya genişliyinə malik
olma bağlılıgıdır. 

Ordubadlı Salik və Kıbrıslı Handi bağlılıqları
Divan Şeirinə məxsus olan bütün forma və
məzmun bağlılıqları deməkdir: eyni dil bağlılığı,
eyni üslub bağlılığı, eyni janr-divan şeiri
forması bağlılıqları, ideya və məzmun bağlı-
lıqları. 

Burada əsas yeri Təsəvvüfü bağlılıqlar, Ür-
fani mənalandırmalar tutur. Bu anlamda, bütün
klassik, Divani ədəbiyyatı- poetikası təsəvvüfü
poetikadır.

Əsas hissə.Salik Ordubadi ilə Kıbrıslı şair
Handinin divan poetikalarında müqayisəli-
poetik mənalandırmalar. Salik Ordubadi  ilə
Kıbrıslı şair Handinin ürfani və Təsəvvüfü
poetikaları üzrə müqayisəli mənalandırmalar
-onların poeziyasının təsəvvüfü sirlərinin məx-
susluqlarınıüzə çıxaran atributlar-məna və
ifadə nişanlarıdır.

Təsəvvüfü məna və mənbələrin məzmun
və ideyasını, ifadə, dil və poetika məxsusluq-
larını ayırd edə bilmədən Divan şeirinin poe-
tikasını şərh edə bilməzsən.  Azərbaycan türk-
cəsində olan  Divan ədəbiyyatının dili-  Vahid
Dildir. Bu həm də vahid Mövzu, vahid ideya-
məzmun Mənbəyi deməkdir; bu Təsəvvüfün,
Ürfani səciyyələndirmələrin, məxsusi məzmun
və ideya poetikası deməkdir.

Salik Ordubadinin və Kıbrıslı Handinin
Divanlarındakı İdeya, məzmun və ümumilikdə,
bütün poetik anlatımlar hər iki şair üçün özəl,
məxsusi səciyyələr daşıyır; yəni bu şairlərin
Poetika tərzi bütün cəhətlərilə həm də fərdi
səciyyə daşıyır deməkdir.

Əbülfəz Əzimli

Naxçıvan və Kipr/Kıbrıs bağlılığı: Salik Ordubadi 
ilə kıbrıslı şair Handinin divanlarında ürfani təsəvvüfü bütövlük
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Birincisi, hər iki şair Türk milli kökünə
bağlılıqdır. Mənşəyinə və ifadə mənbəyinə
görə, Lirik şeir  Türk ruhunun  coşqusundan ,
həyəcan və təlaşlarından fikir və düçüncələ-
rindən qopan coşqun halları ifadə edir.

İkincisi, bu şairlərin bağlılıqları – poeziyada
dil və üslub, mövzu və mündəricə, ifadə
klassik bağlılıqdır. Divan şeirinə xas olan
bütün poetika özəllikləri həm Handinin, həm
də Salik Ordubadinin Divanında canlı və oy-
naqdır.

Azərbaycan Divan Ədəbiyyatı – dörd yüz
ildən çox bir zamanın təsəvvüfü və ürfani
məzmun və ideyalar ədəbiyyatı kimi, xarakterik
tərzə malikdir. Divan ədəbiyyatı bütün zamanlar
üçün müasir və yeni ədəbiyyatdır. Məkan ba-
xımından yanaşsaq, Azərbaycan Divan ədə-
biyyatı Azərbaycan Türkcəsinə aid bütün mə-
kanlarda mövcud olan ədəbiyyatdır. Klassik
Divan ədəbiyyatı (Şimali Azərbaycanda XX
əsrin sovet diktaturasındək) həm də Ürfan
ədəbiyyatı –Təsəvvüf ədəbiyyatı olub. Onun
min il əvvəl və min il sonra üçün heç bir zid-
diyyəti və ayrımlığı olmayıb; bütün hallarda
Bütöv Ədəbiyyat olub. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı həm klassik
ədəbiyyat idi, həm də yeni dövr ədəbiyyatı.
Bütün formalar klassik divan dəbiyyatı for-
maları idi. Mövzu baxımından da ədəbiyyatı-
mızın həm də daimi mövzuları olub – bu
mövzular da, sözsüz ki, Divan ədəbiyyatı
mövzularıdır. Azərbaycan Türkcəsində olan
ədəbiyyatın, əsərlərin əhatə dairəsi geniş ol-
maqla, zamanı da geniş və bütöv olub.   

Bu mənada, XIX əsrdə Naxçıvan ədəbi
mühitində Salik Ordubadinin Divanı ilə Köbrıslı
şair Handinin Divanları eyni dildə, formada,
üslubda və klassik mövzuda olan Divanlardır.
Bu başqa şairlərə də aiddir. Yəni, Kıbrısda
yaşayan şairin Divan dili ilə Təbrizdə, Naxçı-
vanda, Ərdəbildə, Kərkükdə, Həmədanda, Şu-
şada,İrəvanda və b. yerlərdə yaşayan şairlərin
Divan dilləri arasında heç bir fərq olmayıb-
yəni hər yerdə, hər zaman anlaşılan olub.
Azərbaycan dil məkanların baxımından da
bütövdür.       

Bütün Divanlar da Bütöv-Vəhdət ədəbiyyatı
nümunələridir.

İstər Salik Ordubadinin, istərsə də Kıbrıslı

Handinin Divanlarında hər şairin özünün həm
də məxsusi poetika dünyası vardır.

Mövzu tərzinə görə təsəvvüfün Azərbaycan
klassik ədəbiyyatının həm ümumi, həm də
fərdi mövzu ve ideya içərikləri vardır.

Bədii poetik ifadələr də tam fərqli və məx-
susi özəlliklərə malikdir. Bu təsbit üzrə hər
iki şairin poetikasının məxsusi məzmun və
ideya içərikləri və  bədii ifadə özəlliklərivardır.   

Salik Ordubadidən gələn ifadə nişanları:
Əzəldən mərdümü valeh qılıbdur qaməti-rəna, 
Qərarü səbri xatirdən alub bəs arizi-ziba.
Ürfani açıqlama: Eşq insanın əzəl halıdır:

insanın qəlbi, həss və düyğusu, heyrət və
təəccübü Eşq əlamətlərini ifadə edəcək məzmun
və məna əlamətlərini ehtiva edir. Budur, Salik
vəsfində hər şey vəcd və heyrətin infadəsidir:
gözəlin qaməti  Eşqin mücəssəməsinə çevirilir:
eşq canlı olan nə varsa hamısında bütündür.
Bu təsvir-tərənnümə görə Gözəlin qaməti lap
əzəldən-ilkindən insanı valeh edir, çünki aşiq
özündə deyil, eşqin halındadır;

- bu tərənnüm nəğməsinin  sözlə  rəsmidir:
bu rəsmdə ona gözəl, aşiqə eşq heyrəti verir:
aşiq o qaməti-rənya ilə aşiq olur, onda özünü
bulur.

İç məna Öz-ün batini dünyasını vəsf edir.
Güləndamın nazı insanın-aşiqin rəftarına  bir
heyret gətirir. Cananın rəftarı adi insanın mü-
nasibətindən irəli gəlmir: bu rəftar Eşqin
insana bəxş elədiyi heyrətdir. Rəftar ona elə
bir mehr salıb ki, bu hal aşiqi öz halından
uzaqlaşdırır: şeyda halına gətirir:

Səhi-sərvi-güləndamın gəlüb çün nazi-rəftarə,
Xurami haləti-xatir alub, qəlbi qılub şeyda.
Tərənnüm klassik motivlər üzərindən gəlir;

orijinal və canlıdır. Lap  ilkin anlamda, onun
tərənnümləri təsvir- təqdim xarakteri daşıyır.
Bu tərz ifadə hardan gəlir? Əlbəttə, mövzunun
məzmun xarakterindən. 

Handidən gələn poetika nişanları:
Handi özünü bu cür ifade edir:
Davəri- saltanati- məntiqi suzefsayəm,
Şahid-i ma’nii- ayinei- istiğnayəm.
[Handi Divan’ı. Gazeller, 2003: Gazel 147: 181]
Doğrucul, insaflı hökmdar səltənətində  hə-

rarət-sıcaklıq, heyrət artıran Dil’əm, Söz’əm;
Etinasızlıq, toxgözlülük (yəni, dünya varına

etina etmə) aynasında məna (aleminin) şahi-
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di-gözəli-incisiyəm: yəni, gördüyümü ifadə
etməklə həqiqətin açılmasına kömək edən-
yardımçı olan şəxsəm; yəni yalnız Həqiqəti
bəyan edənəm, yəni məna aləminin sirlərinə
vakif olan şəxsəm.

Hamei- hassına Cibriyi- mü’əyyədü’l-haqq:
Fən i`cazım ilə həm nəfəsi- İsayəm.
Özəl qələmimə Haqq tərəfindən Cəbrail

qüvvət verir;
Möcüzə söyləyən-saçan ağzımla İsa nə-

fəsliyəm, yəni ölünü dirildənəm, ona Allahın
qüdrətilə can verənəm.

Kurre-i a’yün-i ‘alemde bulup merkez-i ‘aşk,
Sayəgüstər-i şərəf mihri- cihampirayem.
[Handi Divan’ı. Gazeller, 2003: Gazel 147: 181]
Kurre-i ayüni- alemdə- kor  gözler aləmində

Eşq mərkəzini bulmuşam,
Sayəgüstər- kölgəsalan, kölgəli; himayə-

dar-qoruyucu manaları daşıyır
Mən Sayegüstəri- şərəf – şərəfin himayə-

darı-qoruyucusuyam; 
Birisinə dua edəndə deyərlər: “Allahım,

onun kölgesini bizim üstimizden əskik eyləmə”.
Buradakı ‘kölgə’ dayaq, ümid, himayə- mə-
cazındadır.

Mihri- cəhanpirayəm— dinyayı süsləyən-
donatan –bəzəyen Günəşəm.

Dəxi ədna ile ədnalığım mazhardır,
Nakşi- alemde de ə’lalar ilə ə’layem.
Kiçikliyim bayağılığımın tecessümü-yan-

sımasıdır. 
Alemin nakşında ə’lalar ile ə`layam – yani

ə’lalar ə’lasıyam
Handiya, nevaki- zəban mu’cizei- hamemdir,
Yedi- Beyzayi- Kelim suri- ma’nayem
Failatün (Failatün) Failatün Failatün Failün

(Fa’lün)
[Handi Divan’ı. Gazeller, Lefkoşa, 2003:

Gazel 147: 181]
Ey Handi,  “navak-i zəban”- dilimin nəğməsi

qələmin möcüzüdür;  Kəlimə’nin ən parlağı-
yam:

- Yədi-Beyzayem –Parlak Ağ El’em;
-  Kəliməyəm: Mə`na   Suru-nun parlak

kəliməsi: sözü, mənasıyam.     
Mə`nalar Handinin vəsfindən qönçələnib,

gül açıbdır: 
söz qönçelenib, fikir qönçelenib: söz söz-

lənib, məna mə`nalanıb 

və hər gönçənin türlü-türlü mə`na açarları
və aşarları vardır: mə`na mənadan açılır, yeni
aşımlardan-hasarlardan, dağlardan aşar kimi
aşır- törəyir, yayılır.

Bu, Özü-özünü açma üslubudur- tasavvuf
aleminin inceliklerini açır-düyünləri açar kimi. 

Və Handinin söz düyünleri açıldıkca açı-
lır- və şair hər  açımında yeni mə`nalar çözə-
ləyir-üstüörtülü mə`nalar.

Handinin və Salik Ordubadinin poetika-
Ürfani aləmlərində Təsəvvüfü yansımalar poe-
ziyası xəzinələrin dərinliklərinə baş vurur və
o dərinliklərdən saysız-hesabsız hikmet cəva-
hirləri çıxarır: Handi də Salik Ordubadi də
böylə bir poeziya varlığının yetkilisidir.

Handi də Salik Ordubadi də İrfan şairləridir:
onlar mə`na qəzəlləri yazırdılar və bu şeirlərilə
onlar- Salik Ordubadi də, Kıbrıslı Handi o
mə’na qəzəllərine ürfan aydınlığı verirdilər:
qəzəlin mə’na aydınlığı onların ürfani vəsflə-
rinin, batini düşünce ve duyğularının aydınlı-
ğıdır.

Qəzəl əslində ürfan şeiridir. Bizim nəzəri-
mizce, Qəzəl - Şeirin Sazıdır.

Sazla ürfan düşüncələri, Eşq bağlılığı bağ-
lanar: məhəbbət hankı tellərlə bağlanmaq ica-
zıdırsa,  Qəzəl şeiri də Aşiqin ruhunun, Aşiqin
Eşq bağlantılarının vəsfini o tellərlə verir:
vəsfa –Sevgiliyə vəsf qoşur, sirrə sırr bağla-
yır.

Kendinedek yaşamım mutasavvuflar gibi,
Handi de arifi kendi sevgilisine kovuşturmak
vacdlerini-hayratlarını ifade edir. Ve bütün
arifler aleminde: habele Handinin poezıya-
hikmet dünyasında Ürfan--insanın Eşqini də-
rinləştirən və əzəmətini göstərən və bu əzəməti
saxlayan bir Dəryadır.

Ürfan “inna lillahi va inna iləyhi raciun”
ilmidir: vahdet nereye aittir-şimdi məlum oldu:
“inna lillahi”den “inna lillahi”ye. Eger irfan
yolunu tapsan, “inna iləyhi raciun”u anlaya
bilersen. “inna lillhi va inna ileyhi raciun”-nu
anladığına göre Handi şöyle söyleyir:

Zübdəi- tərkib-i insan bənəm,   
Məfhum-i rumuz-i Qur’an bənəm.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  Lefkoşa,2003:

Gazel 148: 183]
- insan tərkibinin- mayasının cövhəri-qay-

mağı bənəm,
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Quran rəmzlərinin—mə`na işarətlerinin
sözü bənəm.       

Bənlik zann etməsin ğafillər,
Həqiqəti- kəlama bürhan bənəm.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  Lefkoşa,2003:

Gazel 148: 183]
-Gafiller- xabərsizler: qəflətdə qalanlar

bunu bənlik zann etməsinlər:
əelam hakikatlarına delil- sübut benem.

Surətdə insanım, siratdə Rahman,
Rəcmi- Bismillahdə şan bənəm.
Surətdə-varlık aləmində insan, mə’na ale-

mində Rahmanam mən. Burada: “inna lillahi
ve inna iləyhi raciun”-biz Allaha maxsusuq
və ona dönecəyik: yani biz vəhdətimizə məx-
susuq. Vəhdətnədir? Vəhdət Rahmana qovuş-
maq, onda var olmaq Mərifətidir.

Rahmət bənim mayəmdə fəzli- Haqq,
Fazlullah rəmzinə bəyan bənəm.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  2003: Gazel

148: 183]
-bən Rahmətəm: mayamda  Haqq fəzilətləri

var.
Ben Fazlullah remzinin- Allah’ın fazlının

(fezl- deyer, leyaget, fezilet, üstünlük, merhe-
met, hayır, bereket) ma’na işaretlerinin beya-
nıyım.

Çok söylemem kelamımı sufi,
Netice-i ‘ılmü -ürfan bənəm.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  Lefkoşa, 2003:

Gazel 148: 183]
- sözü sufi gibi çok gizli, örtülü- perdeli

söylemem: bütün söylemlerde ilim ve irfanin
neticesi-sonucu benem.

Tifl iken söyledım beşikdə sözim,
Bu remz ile sirri- Sübhan bənəm.
- Uşak-cocuk iken sözümü beşikte söyledim:

Hz.Isa (a.s.) gerçegi söylemek için çağa iken
konuşdu: ben de gerçefi bildirmek için söyle-
dim.

Bu işare- sübut remzlerile Sübhanın-yara-
danın sırrı benem.

Benem ayine-i varidat-ı küll,
Handi maksud-ı  ins ü can benem.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  Legkoşa, 2003:

Gazel 148: 183]
Bütün varidatın-Allahın bahışlarının ayinesi

benem;
Yani bende tecessüm edir bütün verilen-

ler-varıdat;
İnsanların ve cinlerin istediyi, arzu ettiyi

(müdrik) benem;
Onların bana ihtiyacları var, onlar bana

mühtacdırlar.  
Göründüyü kimi, Handi-nin qəzəlləri böyük

Ürfan dünyasının heyretamiz inceliklerinin
ifadesi baxımından Yeni Dönem  Klassik Türk
Edebiyatının nadir incileri sırasında məxhsusi
biçimlərə maliktir: bu, Təsəvvüf- Ürfan Dünyası
bütün zamanların ve məkanların Ahlak, Marifet
Dünyasıdır: beşeri birlik, bütöv alemidir: İr-
fandan kenar olanların beşeri nicatı olmaz. 

SALİK ORDUBADİNİN POETİKA ALƏ-
MİNDƏ də Şair ̀ Mən`-nin nişanları da hikmət
düyünlərinin açımına bənzəyir:

İlkin olaraq, bu, Eşqdə sevgiliyə olan fərəh
duyğuları  aşiqin əhvalını təqdim edir, bu
təqdim böyük məhəbbət dastanının başlan-
masının müjdəsidir.

Yarin vücudu ilə sevgilinin vücudu birdir-
bu vəhdət halı deməkdir:

Kilki-qüdrət səfheyi-üşşaqə nəqş etmiş əzəl  
Kim, vücudi-yar ilə olmaz vücudi-maəda.
Eşq yolu yarın vəhdetinə aparar:
Eşq rahi vasili-canan qılar Saliklərin,  
Böylədür ol iş ki, həqq adilə olmuş ibtida.
[Bax:Salik Ordubadi. Gülşəni-Vəhdət, s.32]   
Əsas məsələlərdən biri  budur ki, bu tərən-

nümdə hər bir əhvalın öz bağı vardır. Eşq ba-
ğının bağbanı bülbül olar. Aşiq, bülbülün nalə
və əfğanlarını yansıdan, aşiqin halını, onu do-
ğuran əlamətləri Öz-ə bənzər incəlikdən üzə
çıxır. Aşiq halı sevgilinin şeyda olanin halı
olar. Və aşiq elə  bir  həsrətli nalələr çəkər ki,
məşuq ondan feyz alar və o da özünü eşq
bağçasının cazibədarlığı üçərisində unudar.
Özünü aşiqin məstindən qurtara bilmir. Aşiqdə
təcəli edən bir səadət nuru sevgilinin üzünün
heyreti kimi zahir olar:

Təcəlli eyləyən saət yüzün nuri, şəhənşahim,  
Hamı mərdüm olur mail, gəlür imanə hər tərsa. 
Get-gedə Təsvir öz halından çıxır, sevgilinin

varlığını üzə çıxan əlamətlərin təcəssümü içə-
risində olur. 

Günəş rüxsarinə heyran olub bəs mərdü-
mi-çeşmim,  

Nə mərdümdür yüzün görgəc məftun olmiyə lala.
Günəş sevgilinin rüxsarına-üzünə heyran
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olub. Niyə heyran olub? Çünki gözəlin sima-
sında təcəssüm edilən heyrətlər var.

Cəbinin aləmə tabin salub çün mehri-ənvər tək,
Ziya bulmuş füruğindən nə kim, aləmdə dil bulsa.
Bəsani-bədr olub kamil camalun hüsni-surətdə,  
Nə nəqşi-surətü məna yüzündə cəmdür guya. 
Kıbrıslı şair Handi kimi,  Məhəmmədqulu

Salik Ordubadinin qəzəlləri də Eşqin klassik
nəğmələridir: burada xalq nəğmələrindəki
bənzətmə, vəsfetmə lirizmi də xarakterik rol
oynayır:  Hüsnünün sureti-yazısı, bənzətməsi
bədrə bənzəyir. Bu bənzəmə aşiqin vəsfindən
vücuda gelib. Aşiq vəcd-heyrət halındadır.
Aşqiqin vəcd halından, eşq dəmindən gözəl
bir dəm varmı? 

Eşq mehrinin cazibəsi o bahar rənglərinin
rəngindən, hərarətindən bəzənər. Eşq havasıdır.
Eşq havası-heyrət havasıdır. Heyrətin  bəzəkləri
aşiqin qrəsmləridir.

Müraciət halında olan vəsf: Niyə naz
edirsən, ey sevgili, gəl eşq məclisinə bəzək
gətir, can gətir. Lirik qəhrəmanın sevgiliyə üz
tutaraq, vəsflər söyləməsi məşuqəyə olan bağ-
lılığın həsrətinin nəğmələridir.

Nə cadudur rəhi-məkri-füsuni kim, dutar
hər dəm,

Sükunü səbri xatirdən alur qəmzilə ol şəhla. 
Xəti-mişkini-ruyindən nişati-dil olur hasil,
O xali-ənbərinindən cəlayi-basirə peyda. 
Sənən üzünündəki yazıların mişklə yazılıb:

üzün qəlbinin nişanlarının halındadır. 
Şair Salikin qəhrəmanı camala üz tutur,

onun üz tutduğu camal aşiqin meylini mat
qoyur: eşq meyinin məcazı içərisində yaşayar
aşiq: bu hal,  gerçək mənada, aşiqlə məşuqənin
eşq sifətlərinin tesvirləridir.  

Eşq  aşiqdə coşqu yaradır.
Salikin poetik Özləşdirmələrində  bu coşqu

təsvir üsulları və o üsullardan hasil olan məz-
munlar həm Aşiqin, həm də sevgilinin coşqu
üslubundadır. Hər iki obrazın üslubu bir Mər-
kəzə aiddir: bu, Eşq adlı Öz-ün üslubudur. 

Eşq halında olmanın sirri aşiqə aiddir:
canan o eşqin varlığıdır.  Aşiqlər cananın ay-
rılığına tab edə bilməzlər. 

Aşiq hər zaman məst halında olarlar. Məst
olmaq- aşiqliyin başlıca şərtlərindəndir. İlahi
eşqin gücü qüdrətindən məst olmaq bir  mənzilə
yetmək  deməkdir. Aşiq , sevgisində var olmaq

vəhdətdə vücuda qovuşmaq nişanıdır: 
Nə türrə dami  gör qurmuş genə türki-cə-

fapişə,
Salub hər dəm dili damə kəməndi-zülfi-

ənbərsa.
Alur arami-dil, Salik, şüküftə qönçeyi-ləli, 
Təbəssümlə qılır hər dəm bu məftun xatiri

şeyda.
[Bax: Salik Ordubadi. Gülşəni-Vəhdət,

s.32]
Vəsflər hamısı aşiqlə sevgiliyə vifadəsi,

və aşiqin sevgilidə özünü tapmasından doğan
vurğunluğunun tərənnümüdür. Aşiqin vəcd
halı özünü deyil, sevgiliyə olan Heyrət halıdır.
Heyrətdən min-min hallar doğur Aşiqin alə-
mində. Aşiq bütün nəfəsilə, sözü və anlamları
ilə öz vəsfində olar: Sevgili ilə vəsl halıda
olar. Aşiq sevgilinin Vəsl məstində ikən  vehdət
heyrətinə qapılması qəzəlin məna-məğzinə
aid ən tipik və dramatik əhvalı bildirir:

Ya rəb, hidayət eylə təriqi-hüda bana,  
Kol şivədə muraddur ol müqtəda bana. 

- Bu istəkdə - halda hidayət yolu- sənin
doğru yolun mənə muraddır 

Şəmsi-hüdavü hadiyi-rəh, xatəmi-rusul,
Şol rəhbəri-yəqinim ola pişva bana.

Biganədən əlaqəmi kəs, qəti-üns qıl,
Yekrəng əsdiqalərin et aşina bana.

Məhəmmədqulu  Salik Ordubadinin klassik
vəsfində aşiqlə sevgili bir can halında olma
fəzilətindədirlər. Bu Fəzldə Eşq böyüklük
bəxş edir insana. Eşqin böyüklüyü insanın
böyüklüyü-aliliyi deməkdir.

Eşq Öz-ündə -aləmində Aşiq daima huşyar
olar: huşyar olmaq-sevgilidə olmaq deməkdir.
Aşiq hər zaman məst olmaq haındadir və bu
hal aşiqlər üçün  məst olmaq- VƏHDƏTƏ
doğru yol almaq fəzilətidir.

Bu dəlvi-xövfdə ki, xətərdür kənarəsi, 
Xızri dəlil qıl ki, ola rəhnüma bana.

- Bu qorxu dəmində kənar olmaq xətərdir-
qorxuludur: Xızrı dəlil qıl ki – sənə yolgöstərən
olsun: yəni sən öz halınla yol bulamazsan,
xətalara düşərsən.

Vər hüsni-xülq yoxdur, vəli hüsni-zənn var, 
Əhsən sana, bu zənnilə versən cəza bana. 

- Gözəl əxlaq-xasiyyət yoxdur,lakin hüs-
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ni-zənn var, yəni gözəl zənn var. Bu zənn ilə
mənəcəza versən, əhsən solsun sənə.

Bən bilməzəm bu çareyi-dərdi-dili, təbib,
Qıl çarə dərdimə, o ki, olsa dəva bana.

- Ey təbib bu ürək dərdinə çarə edə bilmərəm
özüm, sən qıl dərdimə çarə.

Sənsən təbibi-haziqü dərdə dəva verən,  
Ya zəhr ola və ya şəkər, olur dəva bana.  
- Sən dərdə dəva etməkdə mahirsən—ya

zəhər olsun, ya şəkər—mənim dərdimə dəva
olar: çünsəndən gəlir bə əlac.

Rahi-həvadə Saliki qoyma əsiri-nəfs,
Bu rahdə inayətün eylə əta bana. 
-bu həva-həvəs yolunda Saliki qoyma nəf-

sinin əsiri ola,: bu yolda mənə inayət – rəğ-
bətgöstər,kömək eylə

[Salik Ordubadi. Gülşəni-Vəhdət, s.33-34]
Hər şey İlahi Eşqdə  məhvər tutub və bu

məhvərdə   İlahi eğqin sevgiliyə aid olan me-
yində o qədər təsir var ki, o cansız olan aşiqə
can bəxş edir. Eşqin gəlişi insanın oyanışıdır.
Bu mənada, eşq bilavasitə  qafil şəxsləri  uy-
qudan oyadar. Uyqudan oyadar, ancaq başqa
bir uyquya qonaq edər. İnsan qəflət yuxusundan
yalnız eşqlə oyanar. Qəflətdə qalmaq insanı
sevgilidən- Allaha bağlılıqdan qəflət edir.                 

- Dizimdə taqət, gözümdə nur yoxdur; çı-
rağın yağı olmasa, çıraq yanarmı? Əlbəttə,
yanmaz. Beytin əsas ideyası: məst olmaq,
eşqdən vəcdə gəlmək insan üçün güc, qüvvət,
nur, nəfəs, hərəkət,  ağıl, idrak məntiqidir.
Çıraq yağ ilə yandığı kimi, insanın ruhu, fiziki
və psixoloji varlığı da eşq, məhəbbətlə işıqlanar.  

Tərənnüm aşiqin özündə olanların ifadə-
sindən gələn üsuldur; yəni Aşiq üsuludur.  Bu
cür tərnnümlə   təsvirin daxilindəki gizlinlər
də aşkar olur: bu özü-özünü aşkaretmədir. Bu
aşkarda Baş Mövzu var: burada Eşq yoldur, o
yolun yolcuları Aşiq-Məşuqdur. Eşq yolu aşiqi
məşuqənin vüsalına aparır.

Təsvirin gəlişindəki məzmun gözlənməyən
bir fikrin tutumuna bağlıdır. Bu tərz, ümu-
miyyətlə, xalq ədəbiyyatının ifadə poetikasından
gələn haldır. Klassik şeir formalar da lirik tər-
zini, məzmun-mənanın tutumu və ifadə incə-
likləriəsasında yaranmışır. 

Salik Ordubadinin Lirik Qəhrəmanı  Eşq
yolunun daimi aşiqidir. Klasizmin ifdə tərzində
hər bir təsvir və tərənnümlər-- Eşq forması,

Eşq məzmunudur. Bu məzmun və forma Eşq-
Ürfan poeziyasının  ruhunu, lirik-poetik ifadə
simasını  təcəssüm etdirir.

Aşiqin nəğmələri, bayatı, laylalıdır. Vəsvi
alqışdır, duası nəğmədir, eşqi həyatın yenidən
başlamasıdır; itəyi bolluq, bərəkət, məhəbbət,
eşq, səmimiyyət, gözəllikdir; ideyaları  tərən-
nüm forma və məzunlarıdır. Salikin lirik qəh-
rəmanı üçün eşqin gəlişi böyük məhəbbət,
gözəllik müjdəçisidir. Aşqi üçün eşq- Baharın
gəlişinin alqışı kimidir. 

Bəs bu müstəvidən şair Handi özünü hansı
məqamlardan təqdim edir?

Handi’yedek Doğu Anadolu yüz-yüz yıllar
boyu kendi İrfan dünyasının ideallarını yayırdı.
Handi de o ideaların ışığından ışıklar almış
ve o ışıklardan kendi zamanına ayna-güzgü
tutmuş, irfani hikmetlerin sihrini de o güzgüden
eks ettirmiştir. Her şeyden öne, Handi insana
müraciat edir, onu İrfan ilmini öğrenmeye ça-
ğırır:

Arif ol, adəm isən, gəl bəri, insan ögrən,
Nüktei- eşqə qədem bas, yüri ürfan ögrən.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  2003: Gazel

167: 202]
- əgər insan isen, arif ol, bizə-yaxına gəl,

insanı, insanlığı örgən: öxünü örgen.
Eşq nüktəsi aləminə və məqamına qədem

bas-ayaq qoy, qəflətdə qalma, yürü- ürfan
örgən. Bu anlamda: İrfan insanı ögrenmek,
insanı kendine tanıtmak ilmi, insanın kendini
derk etmesini anlatmak marifetidir.                   

Varmı dəstində sənin bir sənədi- katıaya,
Okugıl ilmi- lədünni, yürü Qur’an ögrən.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  2003: Gazel

167: 202]
-əlinde katı’ sanatı ile yapılmış kağız oyması

əsər varmı,
Egər varsa, təsəvvüf ilmini-İlahi Aşk-vahdet

ilmini oku, gel- Kuran örgen.
Bas egüb damen-i mürşide niyazı kesme,
Kalma iblis gibi, ta’at ü erkan ögren.
Mürşidin etegine-önüne baş egib niyazı-

kesme,
Niyazı-dua etmeği  kesib iblis gibi kalma,

taet-iman-adeb, ahlak-marifet-vahdet yolunu
örgen- o yola kovuşmak faziletine bağlan.

Secdegah eylemeyen suret-i Hakkı görmez    
Hakk yüzin görmeden evvel yüri, iman
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ögren.
[Handi Divan’ı. Gazeller,  2003: Gazel

167: 202]
İtaətdə degilsense, demeli, takebbürdesin

iblis gibi: iblis gibi tekebbürdesense, secdede
degilsen, secdede degilsense, besiret gözün,
hakk gözün, akıl, kalp gözün bağlıdır; ve
besiret gözün bağlı ise, dahi neyi göre bilersin
ki, hele bir Hakk yüzünü de göresen? 

Böyle ise Hakkın varlık yüzünün sırlarını
göremezsin; Hakk’ın yüzünü görmek için git
iman örgen. Çünki imansız hiçbir ışığı-nuru
göremzsin- nuru göre bilmedikce akıl ve kalb
korluğundan kurtula bilmeyeceksin; akil ve
kalp korluğundan kurtula bilmemişsinse, Ma-
rifet alemine-vahdet varlığına kovuşa bilmez-
sin.

Mazhar-ı sırrı ‘Aliye olagör vakıf-ı can,
Cane dahil olagör, vuslat-ı canan ögren.
[Handi Divanı. Gazeller,  2003: Gazel 167:

202]
Mazhar-ı sırrı ‘Aliye-  Hz. Ali (a.s.) sirrinə

bağlan, onu anla, ona qovuşmağa nail ol ki,
can sirrinə qovuşa biləsən.

“Sirri- Ali- yani yalnız Hz. Ali’ye mahsus
olan sirr. Hz.Ali’nin sirrinə vaqif olmaq, onu
anlamak ürfan bağlantısının mərifetindəndir.
Hz. Aliya aid olan sirrin  şu hikmete bağlı ol-
duğu söylenir: “İslamda— kainatın sırrı ‘Ku-
ran’da; ‘Kuran’ın sırrı besmelede (Bismilla-
hir-rahmanir-rahım-de); besmelenin sırrı ‘be’
harfında, ‘be’nin sırrı altındakı noktada, nok-
tanın sırrı ise Hz. Ali’dedir” (bax: Handi Di-
van’ı. Gazeller,  2003: 202).  

Cana vakif olmak için Hz.Ali sırrına bağlan.
Bu sırra bağlan ki, Vahdetin vahdetine, sevgi-
liye, Canın hikmetine, fezline vakif olasan:
onu anlayasan; çünki onun sırrının şerefini
görmeden  Can sırrına yakınlaşa bilmezsin;
CanCana yakınlaşa bilmedinse, Vahdet’e nasıl
yete bilersin? Ve o sırrın menziline dahil ol
ki: Cananın vaslına( vüsalına, vahdetine) irişe
bilesin: vahdet sırrına kovuşa bilesin.       

Sabit ol, vade-i ikrarda da sabit Handi,
Zahida, gel beru öz canına canan ögren.
Feilatün (Failatun) Feilatün  Feilatün  Feilün

(Fa’lun)
[Handi Divan’ı. Gazeller,  2003: Gazel

167: 202]                

Sabit ol, yani degışken olma. Handi ikrar-
tasdik vadesinde sabittir. Gel sen de igrar-
tastik mekan-magamında deyişme-sabit ol.

Ey zahid beri gel- yakına gel, öz canına
canan örgen.          

Qəzəldən çıxan ideya-son məntik-mana:
bu takdim-tarif edilenlere çatmasan, yetişmesen
kamil insan olamazsın.                                                     

NƏTİCƏ. Azərbaycan Divan ədəbiyyatı—
məkanından asılı olmayarq, eyni dildə və yazı
üslubunda olan ədəbiyyatdır. Təsavvüf – Ürfan
elmi bu ədəbiyyatın Poetika nəfəsi- canı-ru-
hudur.

Ümumtürk Divan Poetikası ilə ilgili daha
bir özəllik orasındadır ki, min ildən bu yana,
Türkdilli Doğu Divan şeirlerinin dili anlaşılan,
vahid dildir. Başqa sözlə desək, Türk-Oğuz-
Azərbaycan Türkcəsində Divan şiirinin dili
bütün məkan və zamanlarda anlaşılan, vahid
xətt üzərində hərəkət edən dildir.

Salik Ordubadi də Böyük Millətin məkan-
larının başqa Bir Kiprini, Təbriz-Naxçıvan-
Ərzurum-Lefkoşa bağlılıqlarının Divan şairidir.
Handidən Böyük Türkdünyası Poetikasına,
Divan şeirinə hansı uzandılar, yollar, xətlər
uzanırsa, Salik Ordubadidən də o yollar uzanır. 

Böyük Cin səddindən tutmuş, Aralıq dəni-
zinədək bütün məkanlar Handi və Salik Or-
dubadinin yazdığı dildə yazan, ifadə etdiyi
forma və məzmunlarda, ideyalarda olan ədə-
biyyatın məkanlarıdır. Bu, sözsüz ki, Divan
poetikasında əsas yer tutan Təsəvvüfü və
ürfani ifadələr poetikası deməkdir.

Şair Handi Divanı-nı Gülüstana bənzədir:                                                  
…Her şükufə bir mə’nidə açılmış gönçədir,
Handiya, Divan’ıma baksın Gülüstan istəyən.   
“Divan”ında Gülüstan olan bu şair  Handi

kimdir ki, böyle, onun her sözü gülü-çiçəği-
şükufəsi  mə’na aləmində açılmış bir gönçədir? 

Bu bir Fəxriyye  beytidir: şairin özünə ver-
diyi giymət-dəyərdir: Handi özünə çağdaş za-
manın meyarından verir bu dəyər-qiyməti:
ele bir giyməyt ki, onun önündə  bütöv  bir
ədəbi dünyaya mənsupolma  məsuliyyəti-ca-
vabdehliği dayanır. Və Özünü  bu meyardan
qiymətləndirmə şair Handi’nin 1400 ildən
bəri Şərqin Divan şeiri poetikası gələnəğində
yer alma özəlliginə verilən dəyərdir.

Mövzunun məqam qatlarından, mənşə bağ-

Əbülfəz Əzimli

Naxçıvan və Kipr/Kıbrıs bağlılığı:  Salik Ordubadi 
ilə kıbrıslı şair Handinin divanlarında ürfani təsəvvüfü bütövlük
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lılığından bəhs edilir.  Salik Ordubadi poezi-
yasında klassik ənənənin   xarakteri, məzmun
və ifadə strukturları- adlı əsas başlıq-bölmədə
XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinə xas olan
klassik bağlılıq—poetika mənsubluğundan
bəhs edilir. Konkret olaraq, ədəbi mühitin
kamil ustadlarından olan Məhəmmədəli Salik
Ordubadinin poetika özəllikləri təhlil edilir.
Bu özəlliklər aşağıdaki yarımbaşlıqlardan
tədqiq edilir:

Ordubadi  ilə Kıbrıslı şair Handinin ürfani
və təsəvvüfü poetikaları üzrə müqayisəli mə-
nalandırmalar- poetika əlamət və nişanlarının
bağlılıqlarını inikas etdirir. Burada həm Salik
Ordubadinin, həm də Handinin poetikalarında
klassik mövzu—Təsəvvüfü və Ürfani məz-
munlar və ideyalar, poetik məqam özəllikləri,

Təsəvvüfü- üffani məzmun və ideyaları,
bədii-poetik ifadə özəlliklər təhlil edilir. Hər
iki şairin bütövlüyü və fərdi özəllikləri təhlil-
təfsir edilir. 

Mövzuəar üzrə problem-açımların konkret
strüktür nöqtələri, bədii ifadə özəllikləri var-
dır.

Sonda istifadə edilən ədəbiyyat edilən mən-
bə-ədəbiyyat göstərilir.                                                                           

“Salik Ordubadi  ilə Kıbrıslı şair Handinin
Divan poetikalarında ürfani və təsəvvüfü  bağ-
lılıqlar”  Salik Ordubadi ilə Handinin simasında
həm XIX   əsr üzrə  Naxçivan ədəbi  mühitində,
həm də Kıbrıslə/Kiprli şair Handinin yaradı-
cılıqları—Divan Poetikaıarı Təsvvüfü və Ürfani
məzmun və ideyalar baxımından klassik  ənənə,
yeni məzmun və ifadə xüsusiyyətləri kon-
tekstində təhlil edilir

Hər iki şairin poeziyasında Təsəvvüfü üzrə
klassik ənənənin  xarakteri, məzmun və ifadə
strukturları aşıqlanır.

Burada o konkret poetika özəlliklərini açıq-
layır. Tədqiqatçı  elm baxımdan müxtəlif təhlil
üsullarından istifadə edir.                 

Salik Ordubadi  ilə   Kıbrıslı şair Handinin
Divan-larında  ürfani və  təsəvvüfü  bağlılıqlar
ümumdivan poeziyası bağlılığı, mövzu, ideya
və məna-fikir bağlılığı deməkdir. 

Başqa bir Poetika-mənsubluğu ondadır ki,
Salik Ordubadi və Kıbrıslı/Kiprli Handinin
poeziyasında Təsəvvüfü və Ürfani məzmun
və ideya bağlılıqları dil baxımından Azərbay-
can-Oğuz Türkcəsi, poeziyası bağlılığıdır..

Təsəvvüf və Ürfan nədir və Salik Orduba-
didə və şair Handidə bunlrın məzmun və fikir,
ideya, bədii-poetik ifadə poetizmi nələrdən
ibarətdir?

Burada klassik ənənənin  xarakteri, məzmun
və ifadə strukturlarına bağlı olan özəlliklər
vardır. Burada xüsusi aspektlər vardır. Məsələn,
Salik Ordubadi və ədəbi mühitin klassik
məqam özəlliyi. Bu özəlliklər Kıbrıslı şair
handiyə də xasdır.

Bu həm də onu yansıdır ki, Kıbrıslı/Kiprli
Handi’nin Divan’ı ilə Türdilli Divan şeirinin
Yeni Dönem edebıyyat aləmındə- XIX yüzil-
likdə gələnəksəl/ənənəvi bir klassik nəfəsi ya-
şayır: bu nəfəs Kıbrıslı şairin Avropaya verdiyi
Doğu-Türk-İslam ədəbidir. 
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Annotasiya. Məqalədə XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin sintaktik
quruluşunu təşkil edən cümlə üzvləri, növləri və onlara xas olan
ifadə vasitələri, cümlə daxilində işlənmə halları tədqiqata cəlb
edilmiş, qeyd olunan, toxunulan məsələlər dil faktları və Naxçıvan
ədəbi mühitində yazıb-yaradan şairlərin əsərlərindən gətirilən nü-
munələr əsasında şərh edilmişdir. Təhlilə cəlb etdiyimiz əsərlərin
dilindən məlum oldu ki, cümlə modelləri və cümlə üzvlərinə dair
sintaktik strukturlar, onların ifadə vasitələri bu dövrdən başlayaraq
daha da zənginləşmiş, rəngarəng quruluş xüsusiyyətlərinə malik
olmuş və bütün qrammatik xüsusiyyətlərini təkmilləşmə, səlisləşmə
yolu ilə mühafizə edib saxlamışdır.

Syntactic structures of sentence members in
the Azerbaijan literary language of XIX century
(On the literary environment of Nakhchivan)

Abstract. In the article, the members of the sentence, their types
and the means of expression that make up the syntactic structure
of the Azerbaijan literary language of the 19th century, the cases
of development within the sentence were involved in the research,
the mentioned and touched issues were interpreted on the basis of
linguistic facts and examples from the works of poets who wrote
and created in the literary environment of Nakhchivan. From the
language of the works we analyzed, it became clear that the
syntactic structures of sentence models and sentence members,
their means of expression, became richer and had colorful structural
features starting from this period, and preserved all grammatical
features through improvement and clarification.

Синтаксические структуры по членам предложения
в азербайджанском литературном языке XIX века
(по Нахчыванской литературной среде)

Aннотация. В статье члены предложения, виды и присущие
им средства выражения, составляющие синтаксическую струк-
туру азербайджанского литературного языка XIX века, случаи
употребления в предложении были привлечены к исследованию,
отмеченные и затронутые вопросы были рассмотрены на
основе языковых фактов и примеров из произведений поэтов,
писавших в Нахчыванской литературной среде. Из языка про-
изведений, которые мы привлекли к анализу, стало ясно, что
модели предложений и синтаксические структуры относительно
членов предложения, средства их выражения, начиная с этого
периода, еще более обогатились, приобрели разнообразные
структурные особенности и сохранили все свои грамматические
свойства путем совершенствования, развития.
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Naxçıvan ədəbi mühiti ümumillikdə Azər-
baycan ədəbiyyatmın formalaşmasında və tək-
milləşməsində mühüm rol oynayır. Bu regionun
qədimliyi, Azərbaycanın klassik mədəniyyət
mərkəzlərindən olması, qədim ipək yolunun
üzərində yerləşməsi və nəhayət, Şərqlə Qərbin
qovşağında yerləşməsi burada elmi-ədəbi və
ictimai fikrin inkişafına təkan vermiş, Azər-
baycan ədəbiyyatına öz unudulmaz, misilsiz
simalarını ərməğan etmişdir. 

XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmış
simalarından olan Nadim Naxçıvani, Heyran
xanım, Məhəmməd Tağı Sidqi, Əliqulu Qəm-
küsar və başqaları Azərbaycan lirik, satirik
və dini poeziyasının inkişafında xüsusi xid-
mətləri olan sənətkarlardan sayılırlar. Bu şairlər
Azərbaycan dilinin ifadə zənginliklərini, cümlə
üzvlərinin struktur cəhətlərini və funksional
keyfiyyətlərini şeirlərində münasib şəkildə
əks etdirərək, bədii dili daha yüksək pilləyə
qaldırmağa çalışmışlar. 

Məqalənin ruhundan da sezilir ki, Azər-
baycan xalqının ümummədəni tarixində, eləcə
də ədəbi dilinin tarixində XIX əsr Naxçıvan
ədəbi mühiti xüsusi bir mərhələ təşkil etməsinə
baxmayaraq, xalq dili yüksək səviyyəyə qal-
xaraq ədəbi dilin bütün təbəqələrini əhatə
edir.  Məhz buna görə də, Naxçıvan ədəbi
mühitində yazıb-yaradan şairlərin əsərləri öz
sadəliyini, ahəngdarlığını və təravətini qoruyub
saxlamaqdadır. Bu əsərlərdə cümlə üzvləri,
onların ifadə vasitələrinin işlənmə məqamlarının
və onlara məxsus məna çalarlarının struktur-
semantik baxımdan öyrənilməsi zəruridir. Bu
da mövzunun aktuallığını təmin edir. 

Ünsiyyətin ən kütləvi vasitəsi olan cümləni
ətraflı öyrənmək üçün cümlə üzvlərini, onların
struktur-semantik xüsusiyyətlərini öyrənmək
lazımdır. Sadə cümlənin əsasını bir-biri ilə
məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan, müs-
təqil sintaktik vəzifə daşıyan sözlər və birləş-
mələr təşkil edir. Bu cür sözlər və birləşmələr
sintaktik səviyyədə cümlə üzvü adlandırılır
[2, s.98].

Ənənəvi olaraq, sadə cümlənin quruluşunu
dəqiq şəkildə öyrənmək üçün, hər şeydən
əvvəl, cümlə üzvləri – baş və ikinci dərəcəli
üzvlər öyrənilir. Müasir ədəbi dilimizdə olduğu
kimi, təbii ki, XIX əsr ədəbi dilində də

cümlənin qrammatik əsası baş üzvlərdən –
mübtəda və xəbərdən ibarətdir. İkinci dərəcəli
üzvlər – tamamlıq, təyin və zərflik baş üzvlər
ətrafında cəmləşərək onları (baş üzvləri) müx-
təlif cəhətdən izah edir, aydınlaşdırır və ta-
mamlayır. Təyin təyinlənənlə, tamamlıq və
zərflik isə xəbərlə bağlı olur, xəbər mübtədaya
tabe olaraq onunla şəxsə və kəmiyyətə görə
uzlaşmışdır.

Cüttərkibli cümlənin baş üzvlərindən biri
olan mübtəda cümlənin fikir predmetini, fikir
özülünü təşkil edir. Dominanat baş üzv olan
mübtəda XIX əsr ədəbi dilində də öz qrammatik
xüsusiyyətlərinə görə bugünkü ədəbi dilimizdə
olduğu kimidir: bir qayda olaraq həmişə ismin
adlıq hal formasında olmuş; əlamət və xüsu-
siyyətləri xəbər və xəbər zonası vasitəsilə
izah olunmuş; cümlənin ən müstəqil üzvü
olmuş və qrammatik cəhətdən heç bir cümlə
üzvündən asılı olmamış; kim? nə? bəzən də
hara? suallarından birinə cavab vermiş; isim,
əvəzlik, məsdər, substantiv ismi birləşmələrlə
daha çox ifadə olunmuşdur; adətən, cümlənin
əvvəlində işlənmişdir. 

Müasir ədəbi dilimizdə olduğu kimi, XIX
əsr yazılı abidələrində də bir çox hallarda
mübtəda üslubi məqsədlə buraxılmışdır. Və
xəbərdəki şəxs şəkilçilərinin və mətnin köməyi
ilə təsəvvür olunur; məsələn: 

Gördüm o gözəl türrəni rüxsar arasında,
Bənzətdim onu əfiyə gülzar arasında 

[1, s.236].
XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin nüma-

yəndələrindən biri olan Nadim Naxçıvaninin
əsərlərnə müraciət etsək, yuxarıda qeyd etdi-
yimiz fikirləri bir daha təsdiq etmiş olarıq.
Məsələn: 

Dilbəra, hicr oduna, rəhm elə yandırma məni,
Naz ilə qəmzə satıb candan usandırma məni.
Eşqini varmı yadında mənə izhar elədin?
Ərz qıldım: çəkib ağuşa dadandırma məni.
Söylədim ki, sənə pabəstədi bu mürği-könül,
Sənə aludəyəm, ardınca dolandırma məni   

[5, s.14].
Və yaxud Heyran xanımın əsərlərinə diqqət

yetirək:
... Çəkmişəm dəhrdə hər növ bəlalər, əmma,
Ayrılıq dərdi mənimçün hamıdan müşküldür...
... Soruşursan nəsəbini bu yazıq Heyranın,

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Filologiya



211

Bir Əli xadimidir, cümlə cəhanə bildir!...  
[4, s.69].

Bu nümunələrdə mən, sən, biz, siz sözlə-
rindən ibarət olan mübtədalar işlənməmişdir,
lakin şəxs əvəzliklərinin köməyi ilə hər bir
cümlədə onları bərpa etmək mümkündür.

Müasir ədəbi dilimizdə olduğu kimi, müb-
təda nitq hissələri və söz birləşmələri ilə ifadə
olunmuşdur. Nitq hissələri ilə ifadə olunan
mübtədalar quruluşca sadə, söz birləşmələri
ilə ifadə olunanlar isə mürəkkəbdir. İsim,
əvəzlik və məsdərlərlə yanaşı, isimləşən başqa
nitq hissələri də (sifət, say, işarə əvəzlikləri,
feili sifətlər və bəzi zərflər) mübtəda vəzifəsində
işlənmişdir. Məsələn:

Yandır xalqımla məni nari-cəhənnəmdə, 
razıyam,

Ancaq Vətən deyilən o mələksimadan ayırma.
Mən Vaqif deyiləm, qaşü gözə saz çalım, bil,
Nadimi-azəriyəm, bu gözəl diyardan ayırma  

[5, s.13].

Nə olar elə bir xoş əyyam olsun,
Nakamlar həyatdan bəlkə kam alsın.
Yarəb bu rübai kimi Heyranın
Hicranı, ələmi qoy tamam olsun [4, s.197].  
XIX əsr həm Azərbaycan, həm də Naxçıvan

ədəbi dilində qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində
olan ismi birləşmələr mübtəda vəzifəsində
daha çox işlənmişdir. Məsələn: 

Dilbərin eşqi səni, ey dil, necə məst eylədi,
Aldı o atəşpərəst axır dinü-imanını [4, s.93].
Müjgan ilə qəlbimi istər yar oxlasın,
Dil mülkün yəqin yıxacaq ox sitarəsi [5, s. 46].
Cümlənin baş üzvlərindən biri xəbərdir.

Xəbər fikir predmetinin hərəkət və əlamətini
bildirir. Hərəkət dedikdə feillə, əlamət dedikdə
digər nitq hissələri ilə ifadə olunan xəbərlər
nəzərdə tutulur. Cümlənin təşkili üçün vacib
olan əsas əlamətlər – predikativlik, modallıq
xəbərdə cəmləşmiş olduğundan xəbərin cüm-
lədə rolu böyükdür. Xəbər tarixən bütün qram-
matik xüsusiyyətlərini təkmilləşmə, səlisləşmə
yolu ilə mühafizə edib saxlamışdır. Ona  görə
də “Dilimizin tarixi inkişafı göstərir ki, hər
iki qrupdan olan xəbərlər (ismi və feili xəbərlər)
dilimizdə geniş surətdə işlənmişdir. Hər iki
qrup xəbərlər vəzifə, məna və morfoloji qu-
ruluşuna görə qədim olub, müasir ədəbi dili-

mizdən fərqlənmir. Bu və ya digər nitq hissəsi
xəbər kimi işləndiyi zaman mövcud qanunlara
tabe olmuşdur (HM, 1990, 227)”. 

Ümumi strukturuna görə XIX əsr ədəbi di-
lində işlənmiş xəbər müasir ədəbi dilimizdə-
kindən fərqlənmir. Məsələn: 

Sönəydi həyatım, görməyəydim bu zamanı, 
Tutum nə növ ilə mən bu həyatı, dünyanı

[5, s. 49].

Gəldi, bax mübarək orucluq ayı, 
Lakin dərdlərimin bilinmir sayı.
Görmürəm dövlətli bir nəfəri mən,
Versin bir fəqirə orucluq payı  [4, s.198].
Feilin arzu, əmr, xəbər şəkillərində işlənən

feili xəbərlər verilmiş nümunələrdə öz əksini
tapmışdır. Buradan görünür ki, Naxçıvan ədəbi
mühitində işlənən feili xəbərlər məna və mor-
foloji quruluşuna görə müsair dilimizdən fərq-
lənmir. Bu misalların sayını artırmaq olar.

Naxçıvan ədəbi mühitində ismi xəbərlər
də feili xəbərlər kimi öz morfoloji quruluşunu
saxlayaraq geniş şəkildə işlənmişdir. Məsə-
lən:

... Gül nə lazım ki, üzün gözəldir güldən,
Zülfi-siyəhin xoş görünür sünbüldən...

[4, s.199]

Bir bax nə gözəl kağəzi-əlvandır bu, 
Şayəd ki, külü-rövzei-rizvandır bu.
Hər an bu gülü sevməliyəm canımtək, 
Çünki bizə ol düstdən ehsandır bu  [4, s.199].
XIX əsr mənbələrində xəbərin işlənməsi

ilə bağlı müasir dilimizdən fərqli cəhətlər
nəzərə çarpır:

Məsdər gərək sözü ilə birlikdə xəbər vəzi-
fəsində işlənir; gərək sözü modallıq bildirir
və şəxs şəkilçisiz çıxış edir; məsələn: Hacı
Çələbi niçin bir böylə böyük olmaq gərək [1,
s.247]?

XIX əsr Naxçıvan ədəbi mənbələrində isə
gərək sözü məsdərlə deyil, xəbərlə aşağıdakı
şəkildə işlənmişdir:

Aşiq odur həmişə gərək ahü-zar edə,
Gər olsa naləsi, gələ künci-məzardan [3, s.48].
Beləliklə, XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində,

o cümlədən Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb-
yaradan şairlərin əsərlərində işlənmiş xəbərlər,
baş üzv kimi, müasir ədəbi dilimizdə yerinə
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yetirdiyi funksiyanı yerinə yetirmişdir. Bu cə-
hətdən heç bir əsaslı fərq nəzərə çarpmır.
Lakin xəbərin morfoloji cəhətdən formalaşması
baxımından bəzi fərqlər olmuşdur. Bu da onu
göstərir ki, cümlənin ən zəruri üzv kimi, xəbər
morfoloji cəhətdən səlisləşmə, təkmilləşmə
yolu ilə inkişaf etmiş, şəkilçisizlikdən şəkilçiliyə
doğru irəliləyərək müasir vəziyyətini almışdır.
Hətta bəzən xəbərlik şəkilçilərinin bir sıra şə-
kilçilərlə münasibətdə yeri də sabit olmamışdır.
Hətta arxaikləşmiş olan bəzi analitik formalar
da XIX əsrdə davam etmişdir.

Cümlənin ikinci dərəcəli üzvlərindən olan
tamamlıq XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilindəki
struktur cəhətinə və funksional keyfiyyətlərinə
görə müasir ədəbi dilimizlə müqayisədə heç
bir əsaslı fərqə malik deyildir. Həm quruluşuna,
həm ifadə vasitələrinə, həm də müstəqim və
qeyri-müstəqim obyekt bildirməsinə görə də
XIX əsrin, o cümlədən Naxçıvan ədəbi dili
müasir dilimizdən fərqlənmir.

Tamamlıq da digər cümlə üzvləri kimi,
həm nitq hissələri, həm də söz birləşmələri
ilə ifadə olunmuşdur. Nitq hissələri ilə ifadə
olunan tamamlıqlar quruluşca sadə, söz bir-
ləşmələri ilə ifadə olunanlar isə mürəkkəb sa-
yılır. Qədim dövrlərdən başlayaraq, tamamlıq
daha çox substantiv nitq hissələri və söz bir-
ləşmələri ilə, yəni isim, əvəzlik, məsdər və
ismi birləşmələrlə və eyni zamanda isimləşmiş
söz və birləşmələrlə - sifət, say, işarə əvəzlikləri,
bəzi zərflər, feili sifət və feili sifət tərkibləri
ilə ifadə olunmuşdur; məsələn:

Yenə ürəyimi dərdü qəm sardı,
Acı, şirinliyi yuyub apardı.
İlahi heç kəsə nəsib olmasın,
Bu qara günü ki, qəlbimə yardı [4, s.197].

Ey cəlal sahibi, yerin fəxrisən, 
Dürrün nizamını pozdu bu namən,
Sənin qələmindən çıxan hər şerə,
Ucalır hər yerdən afərin, əhsən (H, 198)
Qurban olum o gözlərə, bimar edib məni,
Hicrində dərdi-eşqə giriftar edib məni [5, s.36].
Bu misallarda ürəyimi, acı, şirinliyi, heç

kəsə, qəlbimə, dürrün nizamını, sənin qələ-
mindən, məni söz və birləşmələri Naxçıvan
ədəbi dilində işlənən vasitəli və vasitəsiz ta-
mamlıqlardır. Təbii ki, tamamlıq substantiv-

ləşmiş başqa nitq hissələri və söz birləşmələrinin
digər növləri ilə ifadə olunmuşdur.

Xəm oldu qamətim, puça getdi cavanlığım,
Möhnətə düçar edib ol gözü şəhla məni [5, s.47].

Gözəllərin hamısından gözəldi öz gözəlim,
Cahanda başqasını vəsf qılma, Heyranım 

[4, s. 68]!
Başqa ikinci dərəcəli üzvlərə nisbətən daha

çox qeyri-müstəqil olan təyin də XIX əsr
Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan ədəbi di-
lində müasir quruluş xüsusiyyətlərinə malik
olmuş, eyni leksik-qrammatik funksiyanı yerinə
yetirmiş və eyni ifadə vasitələrinə malik ol-
muşdur. Nitq hissələri içərisində daha çox
sifət, say və atributiv isimlərlə, söz birləşmələri
içərisində daha çox feili sifət tərkibləri və
qarşılıqlı tabelilik əlaqəsində olan ismi bir-
ləşmələrlə ifadə olunmuşdur. 

Nitq hissələri ilə ifadə olunmuş sadə təyinlər: 
Ey cəvan ömrümün cəvan sirdaşı,
Kədərli qəlbimin sənsən yoldaşı,
Səndən ilham alır havalı könlüm,
Unudur qüssəni, qəmi, təlaşı [4, s.190].

On dörd gecəlik bir ay üzüntək
Billah ki, gəlməyib cəhanə [4, s. 56].

Qurumuş ləbinə mən olum qurban,
O ləbdən uzaqda qaldım pərişan.
Qurumuş dodaqla aldın canımı,
Gülüşün qoymadı məndə daha can [4, s.196].
Mürəkkəb təyinlər ismi və feili birləşmələrlə,

müxtəlif nitq hissələri və söz birləşmələrindən
ibarət tərkiblərlə ifadə olunmuşdur. Sidqinin
əsərlərində digərlərinin əsərlərinə nisbətən
daha çox feili birləşmələrlə ifadə olunmuş tə-
yinlərə rast gəlmək mümkündür. Məsələn:

Sənə canı yanan bəradərlər,
Hər kəs öz əmrinin dalınca gedər [3, s.41]. 

 
Məhəbbət və ittifaq ilə yeyilən yavan çörək

müxalifət və nifaq ilə yeyilən plovdan yaxşıdır
[3, s.114].

XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində zərfliyin
bütün məna növləri işlənmişdir. Yalnız zərfliyin
bəzi məna növlərinin ifadə vasitə və üsullarında
spesifik cəhətlər vardır. Bunu zərfliyin ayrı-
ayrı məna növlərini yığcam şəkildə nəzərdən
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keçirməklə daha aydın görmək olar.
Tərz zərflikləri işin, hərəkətin icra tərzini,

keyfiyyətini, müqayisəsini, hal-vəziyyətini
bildirir. Müasir dildə olduğu kimi, XIX əsr
mənbələrində işlənmiş tərz zərfliklərini də bir
sıra növlərə ayırmaq olar: 

1. Tərz zərfliklərinin bir qismi işin, hərəkətin
həqiqi mənada icra tərzini bildirir, müasir
dildə olduğu kimi, tərz zərfləri, feili bağlama
və feili bağlama tərkibləri, ilə qoşmalı isimlər
və s. ilə ifadə olunur; məsələn:

Cövri-nigardan yenə candan usanmışam,
Hər firqətə odlanaraq odlara yanmışam [5, s.37].

Sən istirahət qıl fəraqətlə, ey nazənin,
Qoy pasiban mən dili-viran olum sənə  [5, s.31].

Qoy bir gəlim dərdimi izhar eyləyim sənə,
Lütf ilə eylə dərdimə dərman, yavaş yeri  

[5, s.35]. 
2. Tərz zərfliklərinin bir qismi işin, hərəkətin

keyfiyyətini bildirir. Müasir dildə olduğu kimi,
XIX əsrin ədəbi dilində də tərz zərfliyinin bu
növü sifət-zərf hesab olunan, əslində adverbial
sifətlərdən ibarət olan sözlərlə ifadə olunmuş-
dur; məsələn:

İstərəm qarşında bir qul olum mən,
Quş kimi səninçin oxuyum şən-şən [4, s.195]

Xələfləri yaşasın şad, gül kimi xürrəm,
Günəş kimi hamıya nur eyləsin ehsan [4, s.146].
Bədnəfs uşaq xörək yeməyə bir müəyyən

vaxt tapa bilməz. Çünki çörəyi saatbasaat xır-
da-xırda yeyər [3, s.86]. 

3. Tərz zərfliklərinin çoxişlənən bir növü
əksərən kimi, kibi, tək, qədər, bəzən də üzrə,
misli sözlərinin qoşulduğu sözlər və birləş-
mələrlə ifadə olunmuşdur:

Sərv qəddintək gözəldirsə, sənə çatmaz yenə,
Qıvrılıb zülfün üstündə sünbülü reyhan kimi  

[4, s.136].
Nadim və Heyran xanımın əsərlərini diqqətlə

izlədikcə, tərz zərfliklərinin bu növünün daha
çox işləndiyinin şahidi oluruq. Hər iki şairin
əsərlərində yüksək obrazlılıq, emosionallıq
məhz bu cür ifadələrin köməyi ilə yaranmışdır.

Zaman zərflikləri işin, hərəkətin zamanını
bildirir. Müasir Azərbaycan dilində olduğu
kimi, XIX əsrin dil materiallarında da zaman

zərfliyi işin hüdudu məlum olmayan zaman
ərzində icra olunduğunu, işin başlanğıc, həm
də qurtaracaq zamanını, həm başlanğıc, həm
də qurtaracaq zamanını bildirmişdir. Bəzi spe-
sifik cəhətlər dövrlə, dövrün ictimai hadisələ-
rinin zaman anlayışının konkretləşdirilməsi
rolu ilə bağlıdır. Məsələn, XIX əsrin ədəbi di-
lində - yazılı mənbələrdə zaman zərflikləri
müəyyən tarixi şəxsiyyət və hadisələrin adla-
rının xatırlanmsı ilə ifadə olunmuş, birləşmə
və sözlərdə bu cür adlar iştirak etmişdir: Sə-
fəviyyənin əvvəli-səltənətində Qəzvin paytaxt
idi [1, s.303].

Zaman zərflikləri daha çox günün, ayın,
ilin müəyyən vaxtlarını bildirən sözlərin iştirak
etdiyi birləşmələrlə ifadə olunmuşdur; məsələn: 

Ağlaram hər sübhü şam, karimdir əfğan 
ey ləmək,

İşrət olmuş həramım, çün qismətim hicran olur
[5, s.30].

Keçən həftə oldun xoşbəxt, şadman,
Bu həftə qəlbimi yandırdı yaman  [4, s.197].
Yer zərflikləri işin, hərəkətin icra olunduğu

yeri, əşyanın tutduğu sahəni, hərəkətin istiqa-
mətini, varacağı son nöqtəni, işin başlanğıc,
çıxış nöqtəsini, həm başlanğıc, həm də qurta-
racaq yerini ifadə etməklə müasir ədəbi dili-
mizdən heç nə ilə fərqlənmədiyi kimi, yer
zərfləri, yer bildirən isimlər, ismi birləşmələr,
qoşmalı sözlər və s. kimi ifadə vasitələrinə
görə də fərqlənmir; məsələn:

Cismi-pakin xak olubdur türbəti-Kərbibəladə,
Lal oldu dilim, yox bir sözüm, əzadarəm, 

ağlaram [5, s.19].

Qəbrin üstə baş əydim, qüssədən qanla
dolub könlüm,

Solub gülüstanda güllərim, sən tək zarəm,
ağlaram [5, s. 9].

O tərəfdən çıxıb ikimci hərif,
Bir baxıb güldü, söylədi: - A zərif [, s.35].
Səbəb zərflikləri işin icrasının, əlamətin

meydana çıxmasının səbəbini bildirir və ifadə
vasitələrinə görə bugün ədəbi dilimizdə işlənən
ifadə vasitələrindən az fərqlənir. Müasir dildə
olduğu kimi, XIX əsr ədəbi dilində də səbəb
zərflikləri daha çox çıxışlıq halda olan məsdər,
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feili sifət tərkibləri və ismi birləşmələrlə ifadə
olunmuşdur. Ancaq XIX əsr Azərbaycan ədəbi
dilindən fərqli olaraq Naxçıvan ədəbi mühitində
yazıb-yaradan şairlərin əsərlərində daha çox
üçün, ötrü, görə qoşmalarının artırıldığı, qo-
şulduğu sözlər və birləşmələr qrammatik se-
mantikasından asılı olaraq səbəb zərfliyi və-
zifəsində işlənmişdir. Məsələn:

Bu fələk mən kimi bir talei kəm tapmadımı?
İmtahan etmək üçün saldı bu hicranə məni 

[4, s.94].
Zəhərdən ölənlər az olduğu üçün aləmdə

hamı zəhərdən qorxar [3, s.115]. 
Arxaikləşməkdə olan –übən şəkilçisinin

əmələ gətirdiyi tərkib hissələr də bəzən səbəb
zərfliyi vəzifəsində işlənmişdir; məsələn:
Onları çap edənləri dövlətə böhtan deyübsüz
döyübən məhbus edb [1, s.264].  

Verdiyimiz nümunələr göstərir ki, bu şəkilçi
ilə düzələn tərkiblər XIX əsrdə də az-çox
işlək olmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq Nax-
çıvan ədəbi mühitində yazıb-yaradan şairlərin
əsərlərində bu şəkilçiyə rast gəlmədik.  

Məqsəd zərfliyi işin, hərəkətin məqsədini
bildirmiş və müasir ədəbi dilimizdəki ifadə
vasitələrindən fərqlənməmişdir. Daha çox
üçün, ötrü, bəzən də ilə qoşmasının qoşulduğu
söz və birləşmələrlə ifadə olunmuşdur: Mən
mədyun oluram bu işdən ötrü hər ildə yüz
manat göndərim [1, s.264].

Bəzən məqsəd zərflikləri yönlük halda olan
isimlə və ismi birləşmələrlə ifadə olunmuşdur.
Bu cür misalların bir qismində məsdərin düş-
düyü hiss olunur; məsələn: Sizi bir əmrdən
ötrü məsləhətə çağırmışam [1, s.264]. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində məqsəd
zərfliyinə və ifadə vasitələrinə aid yetəri qədər
nümunə seçmək mümkün olsa da, Naxçıvan
ədəbi mühitində tanınmış şairlərin əsərlərində
bu cür nümunələrə rast gəlinmədi.

Kəmiyyət və dərəcə zərflikləri hərəkətin
və əlamətin miqdarını, dərəcəsini bildirmiş,
daha çox miqdar zərfləri, saylar, dərəcə zərfləri
və bir sıra ismi birləşmələrlə ifadə olunmuşdur.
Strukturunda müasir dildən fərqli cəhətlər,

demək olar ki, yoxdur; məsələn:
Kəməndi-ah ilə səhrayi-qəmdə çox gəzdin,
Bu dami-eşqi qurub, bir gözəl şikarə yetişdin 

[3, s.46].
Bir qədər getdi bu səyaq ilə,
Bu cəlal ilə, təmtəraq ilə  [3, s. 34].

Beləliklə, zərfliklərin müasir ədəbi dilimizdə
işlənən bütün məna növləri XIX əsrin ədəbi
dilində də mövcud olmuş, öz qrammatik se-
mantikası və ifadə vasitələri ilə səlisləşmə,
zənginləşmə istiqamətində inkişaf etmişdir.
Təbii ki, zərfliyin ifadə vasitələri üzərində
zamanın möhürü də öz əksini tapmışdır.

Cümlə və cümlə üzvləri haqqında danışarkən
belə bir mühüm xüsusiyyəti də qeyd etməliyik
ki, yuxarıda adı çəkilən şairlərin əsərlərində
cümlə üzvlərinin, mürəkkəb cümləni təşkil
edən sadə cümlələrin, birləşmələri, ifadələri
təşkil edən sözlərin sıralanması qanunu burada
da əsas olmuş; belə ki, əsas məna və məfhumu
ifadə edən söz və cümlələr əvvəldə yerləşmişdir.
Lakin üslubi tələbatla əlaqədar olaraq cümlə
üzvlərinin yerdəyişməsi faktları da nəzərə
çarpır.     

Təhlilə cəlb etdiyimiz əsərlərin dilindən
məlum oldu ki, cümlə üzvləri struktur baxımdan
sabit olmuş, qrammatik semantikasına görə
XIX əsrdə də hazırkı funksiyasını yerinə ye-
tirmişdir. Cümlə üzvlərinin cümlədə işlənmə-
sində müasir dildən fərqli xüsusiyyətlər özünü
göstərir ki, bu da keçən müddət ərzində səlis-
ləşməklə, təkmilləşməklə şivələrdə məhdud-
laşmışdır.
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Annotasiya. Məqalədə şair Asim Yadigarın çoxşaxəli və rəngarəng
yaradıcılığından bəhs edilir. Onun lirik və ictimai mövzulu şeirləri
ilə yanaşı, Vətənimizin gözəlliklərini və  xalqımızın qəhrəmanlıqlarla
dolu dövrlərini əks etdirən şeirlərə də yer verilmişdir. Lakin siyasi
mövzulu şeirlər daha çox təhlilə cəlb edilmişdir. Çünki ötən 30
illik bir dövrdə xalqımız kimi onun ayrılmaz bir üzvü olan
şairlərimiz  köçkün həyatını, torpaq həsrətini, xalqımızın çəkdiyi
o ağrılı-acılı günləri qələmə almış, bu acılı günləri ümumi  Vətən
dərdi kimi əks etdirmişlər. Məqalədə Şair Asim Yadigarın yazdığı
bu cür siyasi mövzulu ədəbi nümunələrin təhlilindən söz açılmışdır.
“Zirvə yolu”, “Hər şeyin sonu var”, “Unut bu sevdanı”, “Bir
ömrün nəğməsi”, “Bir nurlu heykəl yarat” və s. kimi şeirlər kitab-
larındakı nümunələrdən istifadə olunmuşdur. 

The theme of the homeland in the political lyrics
of the poet Asim Yadigar

Abstract. The article talks about the diverse and colorful creativity
of poet Asim Yadigar. Along with his lyrical and public poems,
there are also poems that reflect the beauty of our homeland and
the heroic times of our people. But poems with political themes
have been more involved in the analysis. Because in the past 30
years, our poets, who are an integral part of our people, have
written down the displaced life, longing for the land, those painful
days that our people suffered, and reflected these painful days as
the common pain of the Motherland. The article discusses the
analysis of such political literary examples written by poet Asim
Yadigar. "The way to the summit", "Everything has an end",
"Forget this love", "The song of a lifetime", "Create a luminous
statue" etc. Examples from these poetry books were used.

Тема Родины в политической лирике поэта 
Асима Ядигара

Aннотация. В статье рассказывается о многогранном и кра-
сочном творчестве поэта Асима Ядигара. Наряду с его лири-
ческими и социально-тематическими стихами, есть стихи,
которые отражают красоту нашей Родины и героические пе-
риоды нашего народа. Но стихи на политическую тематику в
статье больше привлекали к анализу. Потому что за прошедший
30-летний период наши поэты, являясь неотъемлемой частью
нашего народа, запечатлели жизнь беженца, тоску по земле,
те болезненные и горькие дни, которые пережил наш народ,
отразили эти горькие дни как общую боль Родины. Статья
посвящена анализу литературных примеров на политическую
тему, написанных поэтом Асимом Ядигаром. При этом в ней
были использованы примеры из его книг «Путь к вершине»,
«У всего есть конец», «Забудь об этом», «Песня одной жизни»,
«Создай сияющую статую» и др..
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Çağdaş ədəbiyyatımız Naxçıvan ədəbi mü-
hitində yazıb yaradan məhsuldar qələm sa-
hiblərindən biri də şair Asim Yadigardır.
Hazırda “Zirvə yolu” şeirlər kitabının, “Hər
şeyin sonu var”, “Unut bu sevdanı”, “Bir
ömrün nəğməsi”,  “Bir nurlu heykəl yarat”,
“Seçilmiş əsərləri” şeirlər, poemalar və dram
əsərləri toplusunun, “Oğul dağı”, “Kalba Musa
çeşməsi”, “Bahar”, “Xaqani”  poemalarının,
o cümlədən “Midiyanın süqutu” mənzum
dram əsərinin müəllifi olan Asim Yadigarın
yaradıcılığında vətən, vətəndaşlıq mövzusu
adi xətt kimi keçmir, yaradıcılığının qanına,
canına hopub. Hər hansı bir mövzuya müra-
ciətdə “mən vətəni sevirəm” deyib haray
salmır, vətən dərdini, vətənə sevgisini əsərlərinin
ruhunda, qayəsində yaşadır. O, vətənpərvər
bir şair kimi ilk növbədə vətənin böyük oğul-
larını, qəhrəmanlarını tərənnüm etməkdən yo-
rulmur. Azərbaycanın hər bir uğuruna, zəfərinə
sevinən şair siyasi lirikası ilə xalqımızın tarixi
keçmişini və bu gününün gələcək nəsillərə
çatdırmaq məqsədi daşıyır. 

Yaradıcılıq illərində yazdığı müxtəlif məz-
munlu yaradıcılıq nümunələri ilə oxucuların
rəğbətini qazanan şair Muxtar Respublika
rəhbərliyinin  təqdimatı ilə çox sayda müka-
fatlara, fəxri adlara və təltiflərə layiq görül-
müşdür. O, 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi
fəxri adına, 2009-cu ildə Prezident mükafatına,
2013-cü ildə “Heydər Əliyev” xatirə qızıl me-
dalına, 2014-cü ildə “Tərəqqi” medalına, 2019-
cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Eyni zamanda “Azərbaycan Xalq Cümhur-
riyyətinin 100 illiyi (1918-2018)” yubiley me-
dalı ilə təltif olunmuşdur.  Hazırda IV və V
çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatıdır. 11 kitab müəllifi olan
şairin şeirləri 30-a yaxın ədəbi almanax- da,
30-a yaxın qəzet və jurnalda şeirləri dərc olu-
nub. Gənc şairlərin Ümumrespublika müşa-
virəsini  (Şüvəlan-1983), İran İslam Respub-
likasında keçirilən Rizəvi şeir festivallarının
(Urmiya, Məşhəd-2007, 2009) və Gümüşha-
nə(Türkiyə-2011) şeir festivalının iştirakçısı
olmuşdur.

Asim Yadigar 1972-ci ildən bi günə kimi

yerli və mərkəzi mətbuatda şeirləri ilə çıxışlar
edir. Rusiyada, İranda, Türkiyədə ondan artıq
qəzet və jurnallarda, almanaxlarda şeirləri
müntəzəm çap olunub. O, 1989-cu ildən 2007-
ci ilə kimi  Naxçıvan MR Dövlət Televiziya
və Radio verilişləri Komitəsində redaktor, bö-
yük redaktor, şöbə müdiri və baş redaktor və-
zifəsində çalışıb. Bu illər ərzində yüzlərlə
ədəbi-bədii verilişlər hazırlayıb. Şair və yazı-
çıların 70-ə yaxın kitabına ön söz yazmışdır.        

Şairin ona yaxın şeirinə mahnılar yazılmışdır.
“Unut bu sevdanı”, “Batabat dağları”, “Nax-
çıvan nəğməsi”, “Sirab”, “Unutsam dözəcək-
mi”, “Gecələrim” və başqa mahnıları tez-tez
efirlərdə, radio dalğalarında səslənir.

Asim Yadigarın yaradıcılığı çoxşaxəli və
rəngarəngdir. Yaradıcılığının ilk illərində  lirik
və ictimai mövzulara geniş yer ayıran şair,
illər keçdikcə qəhrəmanlıq mövzularına, siyasi
mövzulara, vətənin gözəlliklərini əks etdirən
tərənnüm mövzularına da geniş yer vermişdir.
O, “Azərbaycan bayrağı” şeirində avropa göy-
lərində dalğalanan bayrağımızla varlığımızı
qürur hissi ilə dünyaya tanıtmaq məqsədi daşıyır.
Çünki bu bayraq həm də millətimizin, azadlıq
rəmzidir,  dünyaya söz demək haqqıdır:

Avropa göylərində yelləndi bayrağımız
O, bayraq yox, xalqımın nəfəsidir, səsidir.
Qandalları sındıran, buxovları dağıdan
Anam Azərbaycanın azadlıq nəğməsidir.

Dalğalandı Xəzərim, coşdu Kürüm, Arazım,
Savalanın, Şahdağın gözü güldü elə bil.
Yağılar pəncəsində nərə çəkən, hayqıran.
Şuşamın, Xocalımın üzü güldü elə bil.

Mən adicə bayraqtək baxmıram bayrağıma,
Onun şəfəqlərinə bütün cahan bürünür.
Bayraqlar cərgəsində adicə bayrağım yox,
Millətlər cərgəsində Azərbaycan görünür.      

[1, s.45].
Asim Yadigarın siyasi mövzulu şeirləri

onun yaradıcılığında mühüm bir bölmə təşkil
edir. Bu bölməyə mənsub olan şeirlərdə vətən
və vətəndaşlıqla,  dövlət və dövlətçilik, əsgər
rəşadəti və bütün bunların fövqündə duran
Ulu Öndərimizin dövlət siyasəti ilə bağlı
şeirlərə daha çox yer verilmişdir. Şairin siyasi
lirikasına münasibət bidirən akademik İsa Hə-

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Filologiya



217

bibbəyli yazır: “Asim Yadigarin siyasi lirika-
sında da ictimai düşüncə ilə səmimiyyətin və
şeiriyyətin birgə ifadəsi onun haqqında danışılan
mövzulara, şəxsiyyətlərə dair geniş ürəklə
orijinal söz deməsinə imkan yaradır. Asim
Yadigar xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevə həsr edilmiş şeirlərində ulu öndərin
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixindəki və müasir
inkişafımızdakı yerini fərqli şəkildə məna-
landırmağı bacarmışdır. Heykəltəraşa müraciət
edərək görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
şərəfli adına və misilsiz xidmətlərinə “nurlu
bir heykəl” yaratmaq arzusunu ifadə edən şair
“fövqəlbəşər” şəxsiyyət kimi vəsf etdiyi bu
parlaq simanın obrazını Azərbaycan coğrafi-
yasının rəmzləri ilə birlikdə mənalandırır:

Xəzər vuran ürəyi, Kür, Araz coşan qanı,
Qoşqar, Şahdağ, Savalan əyilməyən başıdır.
Əlli milyon insanın ən xoş sözü, kəlməsi,
Əlli milyon ürəyin fəxri vətəndaşıdır” 

[4,  s.699].
Birinci Qarabağ müharibəsində arxalı kö-

pəklərin hücumları silahsız, köməksiz soy-
daşlarımızın qaçqın düşməsi ilə nəticələndi.
Belə bir vaxtda qeyrətli Vətən oğullarımız
arxalı düşmənlə qeyri-bərabər döyüşə girərək
onlara güclü tələfat verir, bəzən də torpaqla-
rımızdan qovub çıxarırdılar. Asim Yadigarın
“Hücüm əmri ver mənə...” şeiri də bu cür
təəssübkeşlikdən və qeyrətdən yaranan bir şe-
irdir:

Hücum əmri ver mənə, hücüm əmri, komandir,
Keçilməz sədlər keçim, aşılmaz dağlar aşım.
Döyüş meydanlarında quduzlaşan yağıyla
Şir kimi pəncələşim, pələng kimi savaşım.
Müdafiə ölümdür, de, geri qaçmaq nədir?
Hücum əmri ver mənə, hücum əmri, komandir!

Yad ayaqlar altında inildəyir torpağım,
Gözümün önündəcə evlər, eşiklər yanır,
Tüstüsü ərşə qalxan, tüstüsü göyü dələn,
Yanan kəndlərlə birgə ürəyim alovlanır.
Yandırılıb kül olan bu yurd mənim, sənindir,
Hücum əmri ver mənə, hücüm əmri, komandir!  

[1, s.72].
Şair “Bir nurlu heykəl yarat” şeirində Ulu

Öndər Heydər Əliyevə, onun qurub-yaratdıq-
larına böyük sevgisini qələmə alaraq yazır:

Heykəltaraş qardaşım, bir nurlu heykəl ya-

rat,
Heydərimin adına yaraşan heykəl olsun.
O, heykəl tək ucaltdı anam Azərbaycanı,
Qoy, sənin yaratdığın ondan da gözəl olsun! 

[5, s. 4-5].
Asim Yadigar şeirlərindəki siyasi motivlər,

dövlətçilik ənənələrinə sadiqlik özünü daha
qabarıq göstərir. Elə buna görədir ki, akademik
İsa Həbibbəyli onun siyasi lirikasına münasibət
bildirərək yazır: - “Ümumiyyətlə, Asim Yadigar
müstəqillik uğrunda mübarizənin çətin imta-
hanlarının ən mühüm məqamlarını şeirlərində
öz səsi, öz nəfəsi ilə əks etdirməkdə davam
edir. Onun müstəqil dövlətçilik ideallarını
işıqlandıran şeirləri ən yeni dövr Azərbaycan
şeirinin düşündürücü, mənalı və təsirli nümu-
nələridir. Şairin bu mövzuda yazılmış şeirləri
Azərbaycan ədəbiyyatında böyük ənənələri
olan siyasi lirikanı daha da zənginləşdirməyə
xidmət edir. Siyasi lirika istiqamətində yaratdığı
şeirlərindəki bədiilik faktoru bu poetik nü-
munələri uzunömürlü sənət faktına çevirir.
Asim Yadigar müstəqillik dövrü Azərbaycan
şeirində siyasi lirikanın əsas yaradıcılarından
biridir [4,  s.701].

“Xaqani” poeması onun yaradıcılığının son
dövrlərində işıq üzü görməsinə baxmayaraq,
müəllif  bu əsər üzərində uzun illər işləmiş,
dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə, Xaqaninin
həyat tarixçəsinin müxtəlif səhifələrinə, saray
çəkişmələrinə düzgün qiymət vermək üçün
geniş araşdırmalar aparmışdır. Elə buna görə
də əsər elmi ictimaiyyətin nəzər-diqqətini cəlb
etmişdir. Akademik Nizami Cəfərov əsərə
yüksək qiymət vermişdir. 

Sairin son dövr yaradıcılığında Qarabağ
zəfərini əks etdirən şeirlərə də geniş yer ve-
rilmişdir. 30 illik bir dönəmin nisgili, ağrı-
acıları, torpaq həsrəti... və ordumuzun düşmənə
hücum edərək torpaqlarımızı azad etməsi, bu
hadisədən doğan sevinc hissləri hər bir vətəndaş
kimi şairlərin də qəlbində güclü sevinc hissləri
yaratdı. Asim Yadigar da digərləri kimi bu se-
vinc hisslərinin təsiri altında bir sıra şeirlər
qələmə almışdır. Bunlardan “Yaşa, var ol, yüz
yaşa, Ali Baş Komandanım!”, “Zəfər yolu”,
“Fərhad oynayırdı Cıdır düzündə”, “Əsgərin”
kimi şeirləri göstərmək olar. “Yaşa, var ol,
yüz yaşa, Ali Baş Komandanım!” şeirində

Həsənəli Eyvazov
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oxuyuruq:
Yerə, göyə sığışmır
Otuz il qan ağlayan

Gözümüz gülür bu gün,
Sızıldayan şeirimiz,
Sözümüz gülür bu gün,
Çəkilir qəm buludu-
Üzümüz gülür bu gün.
Alındı Cəbrayılım-
Gülür dağım, aranım,
Yaşa, var ol, yüz yaşa,
Ali Baş Komandanım!

Bütün türk dünyasını 
Bayrama səsləyirik!
Gəlirik, Qarabağım, 
Gözlə bizi - deyirik.
Qoşa dursun  Şuşamda
İlhamım, Ərdoğanım!
Yaşa, var ol, yüz yaşa,
Ali Baş Komandanım!
“Zəfər yolu” şeirində isə müəllif  30 illik

həsrətdən xalqımızın canına, qanına hopmuş
Şuşamızın görüşünə getməsini böyük coşğu,
sevinclə tərənnüm edir. Qarabağ uğrunda -
Şuşa, Kəlbəcər, Zəngilan, Füzuli və dıgər böl-
gələrimiz uğrunda gedən  döyüşlərdən və dö-
yüşən oğulların hünərindən söz açır.

Ali Baş Komandanım, yaşa, var ol, yüz yaşa!
Saldığın Zəfər yolu tamaşadır, tamaşa,
Bu yolu tutmalıyıq başdan-başa qumaşa.
Bu yol ata arzusu-bu yol Öndər yoludur,
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur!

Otuz illik həsrəti qırx dörd gündə dağıdan,
Ey qəhrəman qazilər, sizə hər an can qurban.
Bu yolda şəhidləri unutmadım bircə an,
Bu yol cəsur, qəhrəman, igid əsgər yoludur,
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur!

Ulu Naxçıvanımın qorxmaz, ər oğulları,
Oxudum qayalarda siz yazan nağılları!
Dağa qalxan maşınlar sanki durna qatarı
Qalxır Şuşaya sarı, qala-şəhər yoludur,
Bu yol Şuşaya gedir, bu yol Zəfər yoludur!
Asim Yadigar  yaradıcılıəğında nəsihətamiz

mövzuda yazılan şeirlərə müraciət xüsusi yer
tutur. Müəllif  “Dünya” şeirində dünyanı sev
- ifadəsini işlətmir. Əksinə, dünyanın gərdişinə

uyğunlaşmağı, onun məkrinə, hiyləsinə al-
danmamağı tövsiyə edir:

Min fitnəsi, min feli var uymaq olmayır,
Özü qonaq – qaralıdı, qonaq olmayır.
Acısı da şirin dadır – doymaq olmayır
Dərd – səriylə balla dolu pətəkdi dünya 

[1, s.85].
Bu deyilənlərin sonunda şair dünyanın acısı

ilə, fitnə-fəsadı ilə bərabər, həyatın  şirin ol-
duğunu bir daha oxucunun yadına salır. Hə-
qiqətən dünya nə qədər amansız olsa belə in-
sanlar dünyadan, yaşamaqdan doymur.

Şairin yaradıcılığında Vətən segisi ötəri
hiss kimi keçmir. Bu mövzulu şeirlər onun
ruhunda, qanında pərvəriş taparaq yaranır. Bir
də elə, şairin bütün şeirlərinin mayasında -
vətənə, elə, obaya, dağlarının, bağlarının gö-
zəlliklərinə, insanlarının torpaqsevərliyinə tü-
kənməz sevgi var.“Naxçıvanım - göz nurum”
şeirində torpağa bağlılığın bariz nümunəsini
görürük:

Çox odlar, alovlar görüb Naxçıvan,
Dərdini şam kimi əridibdi o.
Haqsızlıq önündə susmayıb bir an
Yenə haqq sözünü yeridibdi o.

Naxçıvan – göz nurum, bəxtiyarlığım,
Naxçıvan – düşmənə göz dağım mənim.
Bu yurddan güc alıb azadlığ eşqim,
Ucalıb üçrəngli bayrağım mənim.
Müəllif Cənubi Azərbaycan mövzusuna,

eyni zamanda  daha çox Təbriz mövzusuna
müraciət etmişdir. Məsələn: “Təbrizim”, “Bu
yol Təbriz yoludur”, “Üzü Təbrizə-Təbrizə”
və s. mövzulu şeirləri misal göstərmək olar.
Bu şeirlərdə illərlə ayrı düşən Cənub həsrətinin
yanğısından yaranan misralar öz əksini tapıb.
Eyni zamanda bir millətin ikiyə bölünməsi və
bu Təbriz yolunun vüsala aparması, qovuş-
durması sevinci öz əksini tapıb. Biz bunu
“Bu yol Təbriz yoludur” şeirində daha aydın
görə bilirik:

Təbriz şirin ləhcəli dilimin paytaxtıdır,
Bölüm-bölüm bölünən elimin paytaxtıdır.
Azərbaycan adlanan gülümün paytaxtıdır,
Bu gün vüsal günüdür, sinəm sözlə doludur,
Bu yol Təbrizə gedir, bu yol Təbriz yoludur...

[1, s.117]
Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb yaradan
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məhsuldar qələm sahiblərindən olan şair Asim
Yadigarın sıyasi lirikasında Vətən mövzusunun
tədqiqat işi kimi təhlilə cəlb edilməsinin özü
mövzunun aktuallığını bildirir. Çünki şairin
yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərinə ayrılıqda
məqalələr yazılsa da, siyasi mövzulu bədii
nümunələri ümumi şəkildə təhlilə cəlb edil-
məmişdir. Onun siyasi mövzulu əsərlərinin
təhlili bir daha göstərir ki, şairin əqidəsində,
mayasında vətəndaşlıq ruhu var. Bu əqidə
xalqımızın tale yukünə bəzən sevinən, bəzən
kədərlənən bir şairin düşüncələrinin istiqa-
mətlənməsinə xidmət edir.
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Annotasiya. Məqalə Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən əkinçilik terminlərinin
tədqiqinə həsr edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, istər Naxçıvanda, istərsə də
Şərqi Anadolunun Qars vilayətində  əkinçiliyin   çox  qədim tarixi  vardır.
Əkinçilik  hər iki regionun təsərrüfat həytında mühüm yer tutur. Bölgə insanları
əsrlər boyu əkinçiliklə məşğul olmuşlar. Nəticədə təsərrüfatın bu sahəsi ilə
bağlı xeyli sayda termin formalaşmışdır. Ona görə də hər iki şivədə işlənən
əkinçilik leksikası olduqca zəngindir. Həmin leksik vahidlərin bir hissəsi
dilimizin qədim yazılı mənbə və abidələri, tədqiq olunmuş digər dialekt və şi-
vələrdəki nümunələrlə müqayisəli öyrənilmişdir. Linqvistik təhlillər bu leksik
vahidlərin oxşar xüsusiyyətlərinin olduğunu sübut edir. Müqayisəli tədqiqat
zamanı müəllif bir sıra mar aqlı nəticələr əldə etmişdir. Naxçıvan və Qars dia-
lektlərinə aid əkinçilik leksikasına forma və mənaca fərqli və ya formaca eyni,
mənaca fərqli sözlər daxildir. Əkinçilik leksikası ilə əlaqədar işlənən sözlər
qədim türk sözlərinin areal xarakter daşıması və dialektizmlər hesabına meydana
çıxmışdır.

On some agricultural terms used in Nakhchivan
and kars dialetcs

Abstract. The article is devoted to the study of agricultural terms used in
Nakhchivan and Kars dialects. It should be noted that both in Nakhchivan and
in the Kars province of Eastern Anatolia, agriculture has a very ancient history.
Agriculture occupies an important place in the economy of both regions. The
people of the region have been engaged in agriculture for centuries. As a result,
a large number of terms related to this field of agriculture have been formed.
Therefore, the agricultural lexicon used in both dialects is quite rich. A part of
those lexical units was studied by comparison with ancient written sources and
monuments of our language, examples in other studied dialects and dialects.
Linguistic analyzes prove that these lexical units have similar properties.
During the comparative study, the author obtained a number of interesting
results. The agricultural lexicon of the Nakhchivan and Kars dialects includes
words that are different in form and meaning, or the same in form but different
in meaning. The words used in connection with the agricultural lexicon
appeared due to the areal nature of ancient Turkish words and dialectisms.

О некоторых сельскохозяйственных 
терминов, употребляемых в Нахчыванском 
и Карсском говорах

Aннотация. Статья посвящена изучению сельскохозяйственных терминов,
употребляемых в Нахчыванском и Карсском говорах. Следует отметить,
что как в Нахчыване, так и в Карсской области Восточной Анатолии зем-
леделие имеет очень древнюю историю. Сельское хозяйство занимает
важное место в хозяйстве обеих местностей. Люди региона веками зани-
мались сельским хозяйством. В результате сформировалось значительное
количество терминов, связанных с этой сферой хозяйства. Поэтому сель-
скохозяйственный лексика, употребляемая в обеих местностях, довольно
богата. Некоторые из этих лексических единиц были сопоставимы с
древними письменными источниками и памятниками нашего языка, с
примерами из других изученных диалектов и говоров. Лингвистический
анализ доказывает, что эти лексические единицы имеют сходные черты. В
ходе сравнительного исследования автором был получен ряд интересных
результатов. Сельскохозяйственная лексика Нахчыванского и Карсского
диалектов включает слова, отличные по форме и значению или одинаковые
по форме и значению. Слова, употребляемые в связи с сельскохозяйственной
лексикой, возникли за счет ареального характера древнетюркских слов и
диалектизмов
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Bu gün türk xalqlarının bir-birinə yaxın-
laşmasını təmin edəcək əsas  şərtlərdən biri
bütün türk xalqlarının anlaya biləcəyi ortaq
ünsiyyət dilnin  formalaşdırılmasıdır. Bu  prob-
lemin  uzun  illərdən  bəridir ki, həlli yolu ax-
tarılır. Türk dilli xalqlar arasında ortaq ünsiyyət
dilinin formalaşdırılması hal-hazırda türkologiya
elminin qarşısında duran ən aktual problem-
lərdəndir. Ona görə də qohum dillərin,  xüsusilə
onların dialekt və şivə sözlərinin qarşılıqlı
müqayisə kontekstində, müasir dilçiliyin imkan
və tələbləri daxilində öyrənilməsi olduqca zə-
ruridir. Düşünürük ki, bu cür araşdırmalar
türk  xalqlarının  ortaq  mədəniyyəti və  dilinin
öyrənilməsi  baxımından da maraqlıdır. Təd-
qiqatlar zamanı türk dilləri ilə eyni və fərqli
semantik yük daşıyan leksik vahidlər müqayisə
olunaraq bu şivələrdə qədim tarixin izlərinin
aşkarlanmasına, tarixi dil faktları əsasında bu
sözlərin qədimliyinin sübut olunmasına kö-
məklik göstərir. Bütün türk dillərinin dialekt
leksikasında mühafizə edilən ortaq sözlər
forma və məzmununa, işlənmə dairəsinə və
üslubi xüsusiyyətlərinə, məna və mənşəyinə,
struktur-semantik tiplərinə görə bu gün də
oxşarlığını qoruyur, müasir dövrdə də olduğu
kimi işlənməkdədir.

Əkinçilik ümumtürk mədəniyyətinin tərkib
hissəsi kimi qədim tarixi kökləri olan təsərrüfat
sahəsidir. Aparılmış araşdırmalar bunu deməyə
imkan verir ki, Azərbaycan ərazisində ibtidai
əkinçilik təsərrüfatının yaranması bizim eradan
VIII-VI min il  əvvələ - neolit dövrünə təsadüf
edir [2, s.25]. Artıq erkən tunc dövründə
qədim insanların həyatında “ictimai əmək böl-
güsü” baş vermiş nəticədə əkinçilik maldar-
lıqdan ayrılaraq müstəqil təsərrüfat sahəsinə
çevrilmişdir. Tarixi faktlar göstərir ki, qədim
türk tayfaları hər zaman su hövzələrində, çay
vadilərində məskunlaşmışlar. Naxçıvan Muxtar
Respublika ərazisində olan Araz, Arpaçay,
Gilançay və s. çayları boyunca yerləşmələri
də bu torpaqların qədim türk yurdu olmasından
xəbər verir. 

Elə ona görə də Naxçıvan dialekt və şivə-
lərində əsrlərin sınağından çıxmış əkinçiliklə
bağlı coxlu sayda söz və ifadələrə rast gəlmək
olur. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq belə
yerlərdə yaşayan əhalinin danışığında əkinçi-

liklə bağlı sözlər daha çox işləklik təşkil edir.
Muxtar Respublikanın daha çox düzənlik sa-
həyə malik olan hissələri hər zaman əkinçilik
üçün əlverişli olmuşdur. Əkinçiliklə bağlı zən-
gin terminologiyanın olması dilimizin leksik,
arxaik və müasir sözlüyü üçün zəngin material
verir. 

Əkinçilik təsərrüfatı taxılçılıq, bostançılıq
və tərəvəzçilik kimi sahələri əhatə edir və in-
sanların ən qədim məşğuliyyətlərindən biri
hesab olunur. Ona görə də ta qədim zaman-
lardan əkin sahələrinə, əkinçilik təsərrüfatında
işlənən əmək alətlərinə, əkin əkmə adətlərinə,
əkinçilik təqvimlərinə, əkinin suvarılmasına,
torpağın məhsuldarlığına, şumun aparılması
üçün lazım olan alət və əşyalara, cütə, xışa
qoşulan heyvanların ad və sırasına, şumun
növünə, əkin işində iştirak edən insanların
vəzifələrinə, məhsulun yığılmasına, bostan və
tərəvəzçiliyə aid  həm mədəni, həm də yabanı
ot adları ilə bağlı bir çox maraqlı söz və
ifadələr işlənməkdədir. Məsələn, əlamət və
məhsuldarlığına görə əkin sahələrinin adlarını
bildirən leksemlər əsasən aşağıdakılardan iba-
rətdir.

Qırəş yer, //qırəşdəğ yer, //qıraşdıx “Məh-
suldar olmayan, az məhsul verən,  xırlıq sahə”.
Leksemə eyni mənada Şahbuz, Şərur, Gədəbəy
şivələrində, Gəncə dialektində [7, s.108] də
rast gəlinir. Qırəş sözü ən qədim türkmənşəli
leksik vahidlərimizdən olub quruluşca düzəltmə
olan qır-əş, qır-aş, qır-ac sözünün kökü –qır
komponenti qədim türk dilində və çağdaş
Türkiyə türkcəsində “çöl, yazı, çöllük” mə-
nalarını ifadə etməkdədir. 

Qıraş sözünün etimaloji təhlili belə deməyə
imkan verir ki, bu söz nəinki müasir Azərbaycan
və türk dillərində, eyni zamanda qədim yazılı
abidə və lüğətlərimizdə də öz varlığını gös-
tərməkdədir.

M.Kaşğarinin”Divani-lüğəti türk” əsərində
”kır” şəklində mövcud olan bu söz “basık
dağ, açıq yer” və ya “kıra”,”tarla, əkin yeri”[10,
s.316] mənalarında işlənir. Deməli, qıraş sözü
müasir dialekt və şivələrimizdə işlənməklə
qədim dil elementlərimizi özündə əks etdirir.

Naxçıvan dialekt və şivələrində Xozan –
bir neçə il dincə qoyulmuş münbit torpaq
sahəsi mənasında işləndiyi halda Gəncə dia-
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lektində “dən tutmayan taxıl” [7, 120.s] mə-
nasında işlənir. Culfa şivəsində ”arpa və
buğdası biçilmiş yer”[5, s.264] mənasında
özünü göstərir.

Qars, Ərzurum şivələrində Heriyh//herg//-
sürülmüş tarla, bir il öncə əkilmiş olan yer.
Məsələn: el arasında əkərsən hergi-geyersen
kürki” nadas görmüş tarla verimli olur anla-
mında atalar sözü” işlədilir [11, s.166].

Bərkix yer - “Bərk yer, çətin şumlanan,
kotanın dəmiri batmayan yer”. Söz eyni fonetik
tərkib və mənada Gəncə dialektində [7, s.108],
Cənubi Azərbaycan və Şəmkir şivələrində
“bərkix/” quraqlıq nəticəsində bərkimiş torpaq
[12, s.47-48, 3, s.72] mənasında qeydə alın-
mışdır. Quruluşca düzəltmə olan bu leksik
vahid bərk  və -ix (-ik) şəkilçisi vasitəsilə ya-
ranmış dialekt və şivələrimizdə feili sifət şə-
kilçisinin paraleli kimi işlənən “ix” (ik) kom-
ponentinə əsasən sözün “bərkiyən” feili sifəti
olduğunu göstərmək olar.

Əkinəcəx// əkinəcəy-əkin üçün yararlı olan
bütün torpaqlar.

Bu söz Azərbaycan dilinin dialekt və şivə-
lərində, həmçinin türk dillərinin dialekt və şi-
vələrində eyni və yaxın fonetik tərkibdə,
əsasən eyni mənada işlədilməkdədir. Müqayisə
üçün aşağıdakı dialekt və şivələrə diqqət
yetirək. Məsələn: Gəncə  dialektində  “əkənək”
əkənəcək [9, s.116], Mərəzə şivələrində ”əkə-
nək” [9, s.180], Muğan qrupu şivələrində
“əkərəh” əkənək [4, s.180], sözləri ilə ifadə
edilir. 

Behtin//beytin//bekərə//bekara -“əkinə  ya-
rarlı olmayan sahə, istifadə olmayan ərazi”.
Bu sözün fonetik variantı olan behtin yerli şi-
vələrdə ümumişlək xarakter daşıyır. “Beytin”
sözünün dialekt və şivələrimizdə “işsiz, boş-
boş gəzən, mənasız, dəyərsiz, sahibsiz iş” mə-
nalarında işləndiyini nəzərə alsaq, onda əkinə
yararsız əraziyə verilən bu adın əsassız olmadığı
aydın olar. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə
beytin sözünün birinci mənası ”boş, qeyri-
məskun yer” kimi izah edilmişdir [1, s.227].
Leksem Muğan qrupu şivələrində “əkin üçün
yararlı olmayan, məhsul verməyən yer” [4,
s.174], Salyan şivəsində “əkilməmiş yer” [14,
s.64] mənalarında işlənir.” 

Alət və əşya adları bildirən leksemlər.

Məngələ//orəxçə//orax- ot biçmək üçün is-
tifadə olunan kəsici alət. Sözə Yardımlı rayon
şivələrində orağ [13, s.117] variantında rast
gəlinir.

Bazi//mərz -ləkləri bir-birindən ayıran sər-
həd, bazi xışın kötüyünü boyunduruqla bir-
ləşdirən ağac hissəsi [3, s.39], çəvirən kotanın
ağız hissəsi, moru- boyunduruğun orta hissəsinə
keçirilən dəmir, moc- xışın əl tutan hissəsi,
Yardımlı rayon şivələrində eyni mənada pərəl
[13, s.117], sözü işlədilir. Lavaşa- zəncirin
ucunda olan halqa dəmir, ban- arabanın üst
hissəsi, getman//ketman –ləklərin dibini yum-
şaltmaq və alaq üçün istifadə olunan alət. Bu
söz Lerik rayon şivələrində  ketmal//tapqə [6,
s.118]. Heşəmraz- xış bütün hissələri ilə bir-
likdə, mərkiz//mərküz – bostan arxını düzəltmək
üçün istifadə olunan dəmir alət, malağan//dər-
yaz- ot biçmək üçün alət, zola//paya-qoz çırpan
ağac, qulaxlıx-furqunun oxu ilə yatacağını
birləşdirən dirsəkvari ağac, yaba//yoba - Lerik
rayon şivələrində yabə [6, s.118],  Gəncəbasar
şivələrində isə yava [8, s.45] Yardımlı rayon
şivələrində yuba // yava [13, s.17], şəklində
mövcuddur. Gəldigedər-torpaq ələmək üçün
istifadə olunan dəmir alət, kələbənt-kotanın
boyunduruğa bərkidilən yeri, Qars, Ərzurum
şivələrində cenbereyh//zenburek-“kotan”ın
zinciri [11, s.55], eşeyh-“kotan”ın oku [11,
s.101], gandirif- çifti boyunduruğa bağlayan
ağac parçası [11, s.119], hagos-çiftin tarlada
buraxdığı iz [11, s.152], çalqu//çalqı-nar çu-
buğundan hazırlanan süpürgə. Yardımlı rayon
şivələrində çalğı [13, s.117] şəklindədir.

Yabanı ot adları
Acı biyan, boymadərən, bağayarpağı, cacıx,

qantəpər, qatırdırnağı, qanqurudan, qarğasoğanı,
yalmanotu, kəhlix/otu, yaqlıca, pınəbabalı otu,
üzəllix///üzərrix/, üzərrig [13, s.119], çölsar-
maşığı, çillədağ, sərmaşıx, ballıca, xatınbar-
magı, keçitikanı//dəmirtikan, qanqal, quzu-
qulağı, qoyunqulağı [13,  s.119],

işqaruşqu, yarpız, cıbırıx, kəkrə, dolça, də-
lixumu//dəlixum, kəngər, püşəngotu, havotu,
cilitgan, çatdaquş, qıyağ otu, xincilouz, bizousa,
həmərsün// həmənsür/ həmənsur, Leik rayon
şivələrində gillik  [6, s. 119], baldırqan, əvəlix/,
ələ:z//ələyiz, çiriş. Qars, Ərzurum şivələrində
etotu (ət yemeklerine katılan kokulu bir bitki),
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evelih-ispanak kibi prinçle, lor dolmasının
yapımında kullanılan koyu yeşıl yapraklı bir
bitki, [11, s.102], şorbalara katılan, kurutularaq
hazırlanmış kokulu bitkiler (aşotu, darağotu,
etoti, kekoti, nane, reyhan, tarhın, yarpız) [11,
s.25], eşğın-“dağlarda yetişen yenilebilir ek-
şilezzetli bir bitki” [11, s.101], çaşır//çaşur
[11,  s.63], çiriş//siriş [11, s.66], incirop//incilob
–ilk baharda kırlarda və tarlalarda yetişen
otsu bir bitki, kahverengi bir kabukla kaplı
fındık büyüklügünde beyaz tatlımsı kökü yenir
[11, s.182]. Naxçıvan dialekt və şivələrində
donbalan kimi tanıdığımız bitkinin adıdır.

Bostan və tərəvəzçiliyə aid terminlər
Yemiş və qarpız adları
Andıryan qavın,  bisdən (tağda yetişib sap-

lağı qırılmış yemiş), qıra//qirə (yetiş- məmiş
xırda yemiş), dübaxdi (tağda ikinci dəfə əmələ
gələn yemiş), kalax(az irilənmiş yemiş), kəlix/
(yetrişməmiş yemiş), şahqırası//şəhqırası(bos-
tanda tez yetişən yemiş), püştəx/, çala//çalay
(iriləşmiş yemiş), dəhəngir, çiti qoun, mələçi
qopun [5,  s.211], darayı qavın, xunu qərpiz,
şıxəlistan qərpiz, qərə qarpız və s.

Pencər və tərəvəz adları
Tarxum, kərəviz//kərə:üz, re:han//reyhan,

kahı, kəvər, məkə//qarğıdalı, qara- badımcan,
batırış, pazi (çuğundur) civ (şirin çuğundur),
zərdə(yer kökü), gülbəsər// yelpənək(xiyar),
maş//lobu(lobya), tamtıra(vəzəli), pəxla.

Qədim tarixə, ortaq mədəniyyət və ənənlərə,
münbit təbii-coğrafi şəraitə, zəngin flora və
faunaya malik Naxçıvan və Qars bölgəsi tə-
sərrüfatın müxtəlif sahələrinin inkişaf etdiril-
məsi üçün çox yararlıdır. Burada təsərrüfatın
əkinçilik sahələri ilə bağlı işlədilən və müasir
dialektologiyamızın öyrənilməsi, inkişaf et-
dirilməsi və tədqiqinə zəngin materiallar verən
külli miqdarda nümunəyə rast gəlmək müm-
kündür. Təsadüfi deyil ki, regionda təsərrüfatın
müxtəlif sahələri ilə bağlı işlədilən leksik va-
hidlər çoxdur.  

Aparılan tədqiqatlar zamanı əldə olunan
nəticələrə əsasən deyə bilərik ki, Naxçıvan

və Qars şivələrində işlənən əkinçilik, bağçılıq
və bitkiçilik leksikası xalqımızın maddi və
mənəvi dəyərlərini, dilini, tarixi keçmişini,
milli mədəniyyətini, əxlaq və davranışlarını,
təsərrüfat həyatını özündə qoruyub saxlayan,
nəsildən-nəslə ötürərək yaşadan ən etibarlı
mənbədir. 
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Annotasiya. Asim Yadigar müstəqillik dövrü Azərbaycan mənzum dramatur-
giyasının əsas yaradıcılarından biridir. Asim Yadigar üçü mənzum, üçü nəsrlə
yazılmış altı dram əsərinin müəllifidir. Dram əsərlərindən görünür ki, o, tarixi
mənzum dram janrında dramatik əsərlər yazmağa üstünlük verir. Asim Yadigar
mövzu üçün seçdiyi dövrü və şəxsiyyətlərin fəaliyyətini dərindən öyrənmiş,
həmin tarixi epoxanın mühüm hadisələrini və əsas şəxsiyyətlərinin xidmətlərini
özünün yaradıcı təxəyyülündən keçirərək, kamil əsərlər yaratmışdır. Onun
dramlarında, əlbəttə ki, tarixi hadisə və şəxsiyyətlərlə bərabər, yaradıcı
təfəkkürdən gələn təfərrüatlar da öz əksini tapmış, mövzunu tamamlamışdır.
Poemalarından fərqli olaraq, Asim Yadigarın dramaturgiyasında dolğun, yetkin
bədii obrazlar vardır. O, istinad etdiyi dövrlərin tarixi şəxsiyyətlərindən hər
birini fərqli şəkildə fərdiləşdirməyi bacarmışdır. Məqalədə Asim Yadigarın
dramaturgiyası müasir ədəbiyyatşünaslıq elminin mühüm prinsipləri əsasında
təhlil edilərək spesifik xüsusiyyətləri ortaya çıxarılır, ümumiləşdirmələr aparılaraq
çağdaş ədəbiyyatımızda yeri dəyərləndirilir.

Dramaturgy of Asim Yadigar

Abstract. Asim Yadigar is one of the main creators of Azerbaijani verse drama
during the period of independence. Asim Yadigar is the author of six drama
works, three of which are in verse and three are in prose. It can be seen from his
drama works that he prefers to write dramatic works in the historical verse
drama genre. Asim Yadigar deeply studied the period he chose for the subject
and the activities of the personalities, he created perfect works by passing the
important events of that historical epoch and the services of the main personalities
through his creative imagination. In his dramas, of course, along with historical
events and personalities, details from creative thinking were also reflected and
completed the theme. Unlike his poems, Asim Yadigar's dramaturgy has full,
mature artistic characters. He has managed to personalize each of the historical
figures of the periods he refers to in a different way. In the article, Asim
Yadigar's dramaturgy is analyzed based on the important principles of modern
literary studies, its specific features are revealed, generalizations are made and
its place in our contemporary literature is evaluated.

Драматургия Асима Ядигара

Aннотация. Асим Ядигар является одним из основных создателей азер-
байджанской драматургии периода независимости. Асим Ядигар – автор
шести драматических произведений, три из которых написаны в прозе.
Из драматических произведений видно, что он предпочитает писать дра-
матические произведения в жанре исторической драмы. Асим Мемигар
глубоко изучил выбранную для темы эпоху и деятельность личностей,
творчески переняв у себя важные события и заслуги ключевых личностей
той исторической эпохи, создал совершенные произведения. В его драмах,
конечно, наряду с историческими событиями и личностями, нашли свое
отражение и детали из творческого мышления, дополняющие тему. В
отличие от своих поэм, драматургия Асима Ядигара полна зрелых худо-
жественных образов. Ему удалось по-разному персонализировать каждую
из исторических личностей тех времен, на которые он ссылался. В статье
анализируется драматургия Асима Ядигара на основе важных принципов
современной литературоведческой науки, выявляются ее специфические
особенности, делаются обобщения и оценивается ее место в современной
литературе.
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Asim Yadigarın dramaturgiyasını problemlər
və xarakterlər dramaturgiyası adlandırmaq
olar. Bununla belə, onun dramaturgiyası güclü
müasirlik imkanlarına malikdir. Asim Yadigar
tarixi mövzuda yazdığı dram əsərlərində ta-
rixdən aldığı hadisələri və şəxsiyyətlərin
taleyini müasir oxucuya təsirli, əhəmiyyətli
söz demək üçün ədəbiyyata gətirmək, səhnəyə
çıxarmaq qayəsini izləyir”. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Salatın Əh-
mədli də Asim Yadigarın dramaturgiyası haq-
qında danışanda akademik İsa Həbibbəylinin
məqaləsinə daha çox istinad edir, onun müəllif
haqqında geniş məqaləsini təhlil edir. O qeyd
edir ki, “Onun dramlarındakı “dolğun, yetkin
bədii obrazlar”ı, “istinad etdiyi dövrlərin tarixi
şəxsiyyətlərindən hər birini fərqli şəkildə fər-
diləşdirmə” bacarığı açıqlanır.

Asim Yadigarın ilk mənzum dramı “Midi-
yanın süqutu”dur. Xatırladıram ki, bu əsər
Herodotun “Astiaq” əfsanəsi əsasında yazıl-
mışdır. Görkəmli xalq şairimiz Nəriman Hə-
sənzadə də bu mövzuya müraciət edərək
özünün “Midiya sarayı” mənzum pyesini yaz-
mışdır. Təəssüflər olsun ki, Nəriman Həsənzadə
bu əsər üzərində işini yarımçıq saxlamış, əsəri
tam şəkildə oxucularına təqdim edə bilmə-
mişdir. Şairin “Seçilmiş əsərləri”nin 3-cü cil-
dində yer alan “Midiya sarayı” mənzum dramı
yarımçıq qaldığı üçün səhnə həllini də tapa
bilməmişdir. Maraqlıdır ki, akademik İsa Hə-
bibbəyli Nəriman Həsənzadənin “Seçilmiş
əsərləri”nin üçüncü cildinə, Asim Yadigarın
isə “Seçilmiş əsərləri”nin birinci cildinə ön
söz yazmış və hər iki kitabda bu mənzum
dram əsərlərindən də söz açmışdır.

İsa Həbibbəyli yazır: “Adından da görün-
düyü kimi, Asim Yadigarın “Midiyanın süqutu”
mənzum tarixi faciəsi dövrümüzə qədər gəlib
çatmış Astiaq əfsanəsinin əsasında yazılmışdır.
Lakin müəllif dövrü yaxşı öyrənmiş, Midiya
dövlətinin digər dövlət əyyanlarına və Astiaqın
ailə üzvlərinə dair məlumatları da əldə edərək,
bütövlükdə həmin dövrün ümumi mənzərəsini
canlandıra bilmişdir. Beləliklə, əsərdə Midiya
dövlətinin və həmin epoxanın fonunda Astiaqın
mükəmməl, ümumiləşmiş obrazı yaradılmışdır.
Hətta nəvəsi Keyxosrov tərəfindən taxtdan
salınmasına, əsir alınmasına baxmayaraq, döv-

lətin rəmzi kimi əsərdə Astiaqın əzəməti qo-
runur”.

Əsər Midiya hökmdarı Astiaqın yuxu gör-
məsi ilə əlaqədar keçirdiyi narahat- çılıqla
bağlayır. Astiaq yuxuyozan kahinləri saraya
dəvət edib. Narahatçılıqla onları gözləyir. Ka-
hinlər Astiaqa deyirlər ki, qızın Mandanadan
olan uşaq sənin taxt-tacına sahib olacaq. Astiaq
buna inanmaq istəmir. Kahin deyir:

Hökmdar, nə üçün qəzəblənirsiz?
Tanrının hökmüdür, nə eləyək biz.
Necə görünürsə Ay, Günəş sizə,
Gələcək eləcə aydındır bizə  [5,  s.6].
Astiaq çıxış yolunu uşağı öldürməkdə görür.

Sərkərdəsi Qarpağı saraya çağırıb tapşırır ki,
nəvəsini aparıb öldürsün. Və bu hərəkəti ilə
Astiaq sanki azad nəfəs alır:

İndi rahat nəfəs ala bilərəm,
Ömürlük taxtımda qala bilərəm.
Uşaq ölməlidir, qalarsa əgər,
Sonar taxt-tacıma ziyan yetirər!
Yox, yox, hökmüm qəti, əmrim qətidir,
Nəvəm ölməlidir, o ölməlidir! [5, s.9].
Astiaq yurdunu ürəkdən sevən bir insandır.

O, nəvəsini ona görə öldürtmək istəyir ki, gə-
ləcəkdə kahinlərin dediyi düz çıxsa onda mi-
diyalılar ömürlük farslara qul olar. Elə buna
görə də Astiaq deyir ki:

Nəvəm fəlakətsə bu torpaq üçün
Onun sağ qalmağı olarmı mümkün?
Onun damarının qanı saf deyil,
Yarısı fars qanı, yarısı maqdır [5, s.10-11].
Qarpaq isə uşağı Astiaqın çobanı Mitradata

verir ki, uşağı o öldürsün. Çoban isə uşağı öl-
dürmür. Ölü doğulmuş uşağı ilə onu dəyişdirir
və  öz övladı kimi böyüdür. Məsələnin üstü
açılanda Astiaq sərkərdəsinin oğlunu saraya
gətirtdirir və onu öldürüb ətini atası Qarpağa
yedirdir. Qarpaq isə sonralar bu qisası Astiaqdan
almaq üçün Astiaqın İran ərazisində yaşayan
nəvəsi Keyxosrova (Kir) məktub yazıb göndərir
ki, sən kiçik bir qoşun toplayıb Midiyaya
hücum etsən mən bir sərkərdə kimi qoşunu
sənin tərəfinə keçirib həm sənin, həm də özü-
mün qisasımı babandan alaram. 

Astiaq əsərin sonunda biləndə ki, bu xəya-
nətdə sərkərdəsi Qarpağın əli var onda ona üz
tutaraq deyir ki, sən məni öldürüb yerimə
keçsə idin daha yaxşı iş tutmuş olardın. Ancaq
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sən alçaqlıq edərək midiyalıları ömürlük qula,
köləyə çevirdin:

Düşməni düşməntək əzəndə belə,
Bu işin sonunu görmədin hələ.
Gözünü kor etdi intiqam, qisas,
Otur kişi kimi günahını yaz [5, s.70].
“Midiyanın süqutu” tarixi mənzum faciə-

sində Astiaqın sərkərdəsi Qarpağın tədbirli
olması və xəyanəti, Keyxosrovun çoban Mit-
radatın ailəsində tərbiyə alıb, hökmdar ruhunda
böyüyüb formalaşması, anası Mandananın və-
təndə, qürbətdə çəkdiyi iztirablar, əri Kambisin
dözümü və ümidləri çox təbii və inandırıcı
şəkildə verilmişdir. Asim Yadigar Midiya döv-
rünün saray həyatının da reallığa uyğun
mühitini canlandıra bilmişdir. Əsər tamaşaya
qoyulmasa da, lezedrama, yəni yalnız oxumaq
üçün dram janrında yazılmamışdır, geniş səhnə
imkanlarına və vətənpərvərlik ruhuna malikdir.
Astiaqın hakimiyyəti itirdikdən sonrakı mo-
noloqu çox ibrətamizdir. Monoloqda satqınlığa,
xəyanətə nifrət və xalqın gələcəyinə böyük
ümid hissləri ifadə olunmuşdur:

Öldüsə Astiaq bu bir dərd deyil,
Xalqım kölə oldu, sən bunu dərd bil.
Daha sözüm yoxdur, öldürün məni,
Görmək istəmirəm tapdaq Vətəni.

 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, şair-dra-
maturq Həsənəli Eyvazlı Asim Yadigarın “Mi-
diyanın süqutu” əsərini geniş təhlil edərək
yazır: “Onun “Midiyanın süqutu” mənzum
tarixi dramına müraciət etməsi və uğurlu bir
əsərin yaranması heç də təsadüfün nəticəsi
deyil, həyata, tarixi gerçəkliyə baxışın nəticə-
sədir. Məlumdur ki, eramızdan əvvəl 550-ci
ildə Midiya süquta uğradı. Bunun da nəticəsində
farslar hakimiyyətə gəldilər. Müəllif əsərdə
Midyanın son hökmdarı Astiaqın vətənpər-
vərliyindən, sərkərdə Qarpağın xəyanətindən,
ümumilikdə  saray çəkişmələrindən bəhs edir.

Əsər Astiaqın kahinləri hüzuruna çağırması
ilə başlayır. Məlum olur ki, Astiaq dəfələrlə
eyni məzmunlu yuxu görmüşdür və kahinlər
bu yuxunu yozmalıdırlar:

Yenə də əvvəlki yuxular kimi,
Sökür bu yuxum da, sökür qəlbimi.
Gördüm Mandananın sinəsi üstə,
Bir üzüm tənəyi bitib indi də.
“Kahinlər bildirir ki, qızınız Mandananın

doğduğu uşaq sizin taxt-tacınıza sahib olacaq.
Astiaq bir farsdan doğulan uşağın-qız nəvəsinin
gələcəkdə onun taxt tacına sahib olmasını
qəbul etmir. Çünki qız övladının taxta sahib
olması gələcəkdə şahlıq sülaləsinin sona
çatması demək idi. Ulu Kiaskarın övladı
olması ilə öyünən Astiaq da bunu qəbul edə
bilməzdi. Buna görə də Astiaq sərkərdə Qarpağa
uşağı öldürməyi əmr edir.

Tarixən hökmdarların məhvinə səbəb olan
saray çəkişmələri, xəyanətlər burada da özünü
göstərir. İnandığı saray əyanlarının, özünə
yaxın bildiyi adamların xəyanətinin acı nəti-
cəsini Astiaq uzun illər keçdikdən sonra görür.
Ölümünə fitva verdiyi nəvəsi, qızı Mandananın
uşağı Keyxovrovun (Kirin) öldürülməyərək
çoban Mitradat və arvadı Spako tərəfindən
gizli böyüdüldüyü məlum olur. 

Astiaq əsərdə vətənin çiçəklənməsi qayğısına
qalan, insanların firavan yaşamasına çalışan
hökmdar kimi verilir. Onun yeganə arzusu
türk xalqlarının kimsədən asılı olmadan firavan
yaşamasıdır. Lakin onun bu istəyi əleyhinə
gedənlər də var. Həm də bunlar təkcə sarayda
yüksək mənsəb sahibi olan əyanlar deyil, eyni
zamanda əyalətlərdə etibar etdiyi məmurlardır.
Onlar son zamanlar Astiaqı bir şah kimi istə-
mirlər. Onun taxt-tacdan əl çəkməsini istəyirlər
və bunu Astiaqın özü də bilir:

Astiaq
(kinayəli)
Qorxmayın, qorxmayın, nə qorxum vardır,
Arxam sizin kimi pəhləvanlardır.
Üz-üzə gələndə mehribansınız,
Arxada hərəniz bir ilansınız.
Hadisələrin sonrakı inkişafı göstərir ki,

Astiaq haqlı imiş. Sərkərdəsinin satqınlığı ilə
As tiaqa nəvəsi tərəfindən məğlub olur və be lə -
liklə hakimiyyət midiyalılardan farslara keçir.

Asim Yadigarın maraqlı əsərlərindən biri
də “Amansız intiqam” mənzum dramıdır. Bu
dram haqqında akademik İsa Həbibbəyli yazır
ki, “Amansız intiqam” pyesi mənzum tarixi
faciə janrında qələmə alınmışdır. Əsərdə Azər-
baycanın Çar Rusiyası tərəfindən işğal olun-
duqdan sonra İranda, Fətəli şahın sarayında
baş vermiş hadisələrdən danışılır. Burada konf-
likt XIX əsrin əvvəllərində İran hakimiyyəti
ilə Rusiya rejimi arasında cərəyan edir. İran
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hökmdarı Fətəli şahın və ətrafındakıların 1828-
ci il “Türkmənçay müqaviləsi”nin şərtlərindən
narazılığı və Rusiyanın Tehrandakı səfirliyinin
ermənipərəst mövqeyinin yaratdığı qarşıdurma
pyesin ana xəttindən ibarətdir.

Əsər İran şahı Fətəli xanın kürəkəni Allahyar
xanın monoloqu ilə başlayır:

Böyük bir məmləkət, böyük bir Vətən,
Ayaqlar altında məhv olur nədən?
“Gülüstan”, “Türkmənçay” müqaviləsi,
Xalqımın sağalmaz bir faciəsi.
Yaran çox ağırdır, Vətən, can Vətən,
Ey xəstə, taqətsiz, yarımcan Vətən.
Sinəmdə bir sönməz od qaladılar,
Səni iki yerə parçaladılar.
Qisasa çağırır el-oba məni,
Bütöv istəyirəm, bütöv vətəni.
Allahyar xan necə olursa-olsun bu qisası

Rusiyanın İrandakı səfiri A.S. Qriboyedovdan
almaq istəyir. Fətəli şah Allahyar xanı Tehrana
çağırıb. Onların görüşü zamanı Allahyar xan
şaha deyir ki, səfir erməniləri öz yanına yığıb.
Onlar casusluqla məşğuldurlar:

Səfirlik o murdar itlərlə dolub,
Vasili Dadaşyan Dadaş bəy olub.
Məlik Şahnazaryan-Mirzə Nəriman,
Soqomon Melikyan- o da ki, Salman.
Hərəsi özünə bir ad qoşaraq,
Yüksək rütbələri tutublar ancaq.
Tehranda səfir Qriboyedovun öldürülmə-

sindən sonra hadisələr daha da gərginləşir.
Yeni müharibə təhlükəsi yaranır. “Bu prosesdə
xalq kütlələrinin coşan üsyankar ruhunun təs-
virindən və həmin dövrdə Rusiyanın Tehranda
vəziri-muxtarı, səfiri olmuş Aleksandr Qribo-
yedovun öldürülməsi faktından sonra atılan
addımlar nəticə etibarilə əsərdə barışıq, sülh
və vətənpərvərlik ideyalarını diqqət mərkəzinə
çəkilməsinə şərait yaratmışdır. Dramda Fətəli
şahın təmkinli, tədbirli hökmdar olması və
uzaqgörənliyi, Abbas Mirzənin layiqli vəliəhdi
kimi formalaşması, Allahyar xanın milli dü-
şüncəsi qabarıq ifadə olunmuşdur. Müəllif
Aleksandr Qriboyedovun faciəli ölümünü çar
Rusiyasının o zamankı yanlış siyasətinin nə-
ticəsi kimi mənalandırır. Əsərdəki şair Fazil
xan Şeyda obrazı uğurlu alınmışdır. Onun
tədbirli düşüncələri və müdrik şeirləri millət-
lərarası münasibətlərin qızışdırılmasına yox,

tənzimlənməsinə xidmət edir. Əsərdə əvvəlcə
İran hökumət sarayına, sonra isə Rusiyanın
Tehran səfirliyinə soxulmuş, yalandan fami-
liyasını dəyişərək gerçəkdə hər iki tərəfdə
məkrli, ikiüzlü siyasət həyata keçirən erməni
obrazlarının-Yakov Markaryanın, Solomon
Melikovun mənəvi simasızlığı da obyektiv
cizgilərlə təqdim olunmuşdur. Asim Yadigar
obrazların hər birini fərdi xüsusiyyətləri ilə
fərqli şəkildə canlandırmağı bacarmışdır.
Pyesdə şəkillərin dəyişməsi, obrazların giri-
şi-çıxışı səhnənin imkanlarına uyğun olaraq
düşünülmüşdür. Əsərdən çıxarılan nəticə də
əhəmiyyətlidir və bu gün üçün də aktualdır: 

Qoysaq yad əllərdə Vətənimizi, Qınayar
gələcək nəsillər bizi!” 

Asim Yadigarın uşaqlar üçün yazdığı “Şir
və çaqqal” mənzum dramı da maraqlı səhnə
əsərlərindəndir. Əsərin baş qəhrəmanı Abid
çaqqaldır. O, oğurluq etmir, digər çaqqallara
da qoşulmur. “Ət yemək, qan tökmək deyil
adətim, daha yaddan çıxıb bu xasiyyətim”-
deyən bu təmiz çaqqalı dostları ləkələyib Şirin
gözündən salmaq istəyirlər. Ən yaxın dostları
belə onun evində ət gizlədib sonra da Şirə de-
yirlər ki, onun naharı üçün ayrılmış əti Abid
çaqqal oğurlayıb. Abid çaqqalın evində axtarış
aparılır və həqiqətən də ət onun evindən çıxır.
Abid çaqqalı Şir zindana atdırır. Abid çaqqalın
dostu canavar isə şirə deyir ki:

Şahım, o çaqqalın şirin dili var,
İlanı yuvadan inan çıxarar.
Zindana atınca o abidi siz,
Gərəkdi işini bitirəydiniz.  
Ancaq ana şir oğlu şirə məsləhət görür ki,

sədaqətli Abid çaqqalı nahaq yerə zindana
salmısan. Hər şeyi dəqiq öyrənmək gərəkdi.
Ana şir deyir:

Sadiq bir dostuna cəza vermisən.
Əvvəl həqiqəti ortaya çıxar,
Hər şeyi düz yoxla, sonra ver qərar.
Harda istedadsız adamlar ki var,
Aqillər qətlinə yol axtararlar. 
Şah öyrənir ki, həqiqətən Abid çaqqalın gü-

nahı yoxdur. Şir onu yenidən öz yanına-saraya
dəvət edir. Amma çaqqal ona deyir ki, mən
azad, sərbəst gəzmək istəyirəm. Şir deyir:

Mənə aydın oldu niyyətin indi,
Azadlıq - bu sənin xoşbəxtliyindi.
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Yarıac, yarıtox yaşamağı sən,
Həyatda hər şeydən üstün bilirsən.
“Uşaqlar haqqındakı şeirləri ilə yadda qalan

Asim Yadigar uşaqlar üçün yazdığı “Şir və
çaqqal” adlı alleqorik dramı ilə bu yaş həddində
olan yeni nəslə fayda verə biləcək pyes yazmaq
istedadını nümayiş etdirir. Alleqorik pyesdə
meşədəki heyvanların dili ilə müasir insan
cəmiyyəti üçün faydalı fikirlər irəli sürülür.
Əsərdə lovğalıq, qəddarlıq, acgözlük, yalançılıq
tənqid olunur. Asim Yadigar alleqorik vasitələrlə
azadlığı, ədaləti və həqiqəti müdafiə edir. 

Ümumiyyətlə, Asim Yadigarın mənzum
dram dili aydın, asan başa düşülən və sadədir.
O, mənzum dramaturgiyanın qaydalarına riayət
edərək bədii mətni obrazların hərəkətlərinə
uyğunlaşdırmışdır. Asim Yadigarın dramlarında
yaddaqalan, ibrətamiz monoloqlar vardır. “Şir
və çaqqal” alleqorik dramında pyesin sonunda
verilmiş xor mətni kimi səslənən monoloq
mühüm ideya-bədii təsir gücünə malikdir:

Düzlük qənim kəsilər,
Nurtək qaranlıqlara.
Düzlərə zaval yoxdur,
Çəksələr min yol dara.
Tərbiyəvi ideya-məzmununa görə və maraqlı

bədii-sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə malik olan
“Şir və çaqqal” dramı uşaq teatrlarının, kukla te-
atrının repertuarında yer tutmağa layiq əsərdir.

Yekun olaraq  deyə bilərik ki,Asim Yadigarın
özünəməxsus sənət uğurları vardır. O, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı,

Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin sədri kimi də
ölkəmizin ictimai-mədəni həyatında səmərəli
iş aparır. Son illərdə Naxçıvan Yazıçılar Bir-
liyinin xətti ilə çap olunan ədəbi almanaxların,
muxtar respublikada ilk dəfə nəşr edilən uşaq
ədəbiyyatı və bədii tərcümə antologiyalarının
meydana çıxmasında, gənc yazıçıların yara-
dıcılıq birliyinin işinin təşkilində Asim Yadi-
garın zəhməti qeyd olunmağa layiqdir. O,
azərbaycançılıq və vətəndaşlıq  andının ifadəsi
olan bədii yaradıcılığı və səmərəli ictimai fəa-
liyyəti ilə ölkəmizdə dövlət müstəqilliyi tə-
fəkkürünün daha da möhkəmləndirilməsinə,
yüksək milli-mənəvi dəyərlərə malik yeni
nəslin yetişib inkişaf etdirilməsinə ürəklə
xidmət edir.
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Annotasiya. Məqalədə  ingilis və Azərbaycan  dillərindəki anto-
nimlər, onların sadə  və mürəkkəb cümlələrdəki leksik və semantik
xüsusiyyətləri, həmçinin İngilis dilinin terminoloji sistemindəki
təyinat yeri nitq baxımından araşdırılmışdır. Qeyd olunur ki, anto-
nimlər geniş işlənmə sahəsinə malikdir. Yəni dilin bütün funksional
üslublarında antonim sözlərdən istifadə etmək mümkündür və
belə sözlərin əhəmiyyəti böyükdür. Çünki antonimlər əslində dilin
aktiv leksik vahidləridir. Məqalədə həmçinin bədii ədəbiyyat nü-
munələrində işlənən antonimlər ətraflı təhlil edilir və poeziyada
müxtəliflik və rəngarənglik yaradan belə sözlərin üslubi xüsusiy-
yətləri, Azərbaycan və ingilis dilləri arasındakı  paralellik problemləri
də tədqiq edilir.

About comparative analysis issues of lexic-se-
mantic peculiarities of antonyms in English
and Azerbaijani languages

Abstract. In the article antonyms in Azerbaijani and English lan-
guages, their lexical and semantic peculiarities in simple and
compound sentences, as well as their place of assignment in
English terminological system is searched from speech point of
view. It is noted that, antonyms are used widely. That is, it is
possible to use antonyms in all functional styles of language and
importance of such words are great. Because in fact, antonyms
are active lexical units of language. In the article antonyms used
in literary samples are analysed in detail and stylistic peculiarities
of these words forming variety and colouredness in poetry,
parallelism problems between Azerbaijani and English languages
are searched.

К вопросам сравнительного анализа лексико-се-
мантических особенностей слов с противополож-
ным значением в английском и азербайджанском
языках

Aннотация. В статье были рассмотрены антонимы английского
и азербайджанского языков, их лексические и семантические
особенности в простых и сложных предложениях, а также их
место в терминологической системе языка с точки зрения
речи. Отмечается, что антонимы имеют широкую сферу упо-
требления. То есть можно использовать слова-антонимы во
всех функциональных стилях языка, и значение таких слов
велико. Потому что антонимы на самом деле являются актив-
ными лексическими единицами языка. В статье также подробно
анализируются антонимы, используемые в художественной
литературе, а также изучаются стилистические особенности
таких слов, создающих разнообразие и выразительность в
поэзии, параллелизмы между азербайджанским и английским
языками.
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Müasir dövr Azərbaycan ədəbi dilinin in-
kişafını, ona məxsus səciyyəvi xüsusiyyətləri
daha dərindən izləmək, eləcədə ədəbi dilin
bir sıra nəzəri məsələlərinin həlli üçün dövrün
görkəmli söz ustalarının dilinin müxtəlif sə-
viyyələrdə tədqiqi xüsusi əhəmiyyətə malikdir
və aktualdır. Çünki yazıçının dil və üslubunu
hərtərəfli meydana çıxarmaq üçün dilin demək
olar ki, bütün sahələri tədqiqata cəlb olunur,
leksika və frazeologiya vəhdətdə götürülür.
Dilin lüğət tərkibini təşkil edən leksik layların
ifadəlilik və obrazlılıq kimi keyfiyyətlərinin
aşkara çıxarılması, onun semantik təbiətini,
inkişaf mənzərəsinin müəyyənləşdirilməsi
üçün bədii əsərlər, yazıçı mövqeyi olduqca
vacibdir. Ədəbi dilin başqa üslublarına görə
bədii əsərlərdə söz xəzinəsinin bütün qatlarından
- emosional leksikadan, leksik-semantik ka-
teqoriyalardan, məcazlar sistemindən, danı-
şıq-məişət leksikasından, sinonimlərdən, an-
tonimlərdən, termin səciyyəli sözlərdən, dia-
lektizmlərdən, arxaizmlərdən və s. istifadə et-
mək üçün geniş imkanlar vardır. Həyatı hər-
tərəfli, insan fəaliyyətinin bütün sahələrini
təsvir etməyə çalışan sənətkarlarımız dilin ən
adi söz vahidlərini estetik funksiyaya tabe
edərək yeni üslubi çalarlarla işlədirlər. Belə
ki, şairlər mövzuları ilə bağlı hadisələrin ge-
dişinin təsvirinə biganə qala bilmir, həyəcan
keçirir, sevinir, kədərlənir və öz hisslərini
müxtəlif təsvir vasitələri, sözlərdəki rənga-
rənglik, həmahənglik vasitəsilə ifadə edirlər
ki, bu da özü-özlüyündə həm məna, həm də
poetik cəhətdən gözəl təsir bağışlayır, şeirin
təsir qüvvəsini, obrazlılığını artırır, sözlər
şairin qələmində sanki başqalaşır, dil daha
poetik və ifadəli olur.

Dilimizin lüğət tərkibində özünəməxsus
rolu olan, sinonimlərlə əks qütbdə duran leksik
vahidlərdən biri də antonimlərdir. Antonimlik
demək olar ki, bütün məlum dünya dillərində
və dilin müxtəlif səviyyələrində müşahidə
olunan universal dil hadisəsidir. Antonimlər
dilçilik ədəbiyyatında bir-birinə əks, qarşı,
bəzən də zidd olan müxtəlif təbiətli məna
münasibətlərini ifadə edən sözlər kimi təqdim
edilir. Biz özümüzü dərk edən andan həyatı-
mızın sonunadək təzadlı dünyanın müxtəlif
təbiətli hadisə və prosesləri arasındakı fərqləri

duya, “müsbəti mənfiyə, mənfini isə müsbətə”
qarşı qoya, onların birini-digərindən seçə,
fərqləndirə bilirik. Beləliklə, antonim sözlərin
leksik təbiətindəki təzad, əks olanı bildirmə
keyfiyyəti real aləmdən, həyatın özündən qay-
naqlanır. Antonim sözlərin dildə yaranmasına
səbəb bizi əhatə edən aləmin özünün ziddiyyətli
olmasıdır. İnkişafın əsasını təşkil edən bu zid-
diyyətlərin dildə ifadəsi antonim sözlərdə
özünü göstərir. Antonimləri təşkil edən sözlər
müxtəlif fonetik tərkibə malik olur. Müqayisə
və qarşılaşdırma yolu ilə aşkar edilən müxtəlif
təzadlı hadisələr, obyektiv aləmin bütün zid-
diyyətli cəhətləri əks mənalı anlayışlar silsiləsini
təşkil edən antonimlər vasitəsilə şərh edilir.
Antonim sözlər insanı əhatə edən ziddiyyətlərin
qarşılaşdırılması yolu ilə əmələ gəlir. Lakin
qeyd etmək lazımdır ki, dildə olan bütün söz-
lərin antonimi yoxdur. Çünki həqiqətən də
dildə elə məfhumlar vardır ki, onların əks
mənaları olmur. Məsələn: stol, stul, dəftər,
kitab, qələm və s. kimi sözlərin əksi yoxdur.

Bununla yanaşı, Azərbaycan dilində bir
qrup sözlərin antonimi vardır. Bunlar əlamət,
keyfiyyət və xüsüsiyyət anlayışı, vaxt anlayışı,
məkan anlayışı, ölçü və kəmiyyət, hal-hərəkət,
vəziyyət mənalarını bildirən sözlərdən əmələ
gələn antonimlərdir ki, onlar eyni hadisələr
cərgəsinə aid olan təzadlı anlayışları əks etdirir.
Ona görə də, R.C.Məhərrəmovanın antonimlərə
verdiyi tərif daha dolğun və əhatəlidir: “An-
tonimlərə çox vaxt bir-birinə zidd fikirləri,
anlayışları bildirən sözlərin yanaşı işlədilmə-
sindən əmələ gələn sözlər kimi tərif verilir ki,
bu bizcə dəqiq deyil. Antonimlər zidd mənalar,
anlayışlar deyil, əksinə  eyni mənanın, eyni
anlayışın müxtəlif əks cəhətlərini qarşılaşdırma
yolu ilə bildirən sözlərdir”. Məsələn: yaxşı-
pis, ağır-yüngül, təzə-köhnə, sağ-sol antonim-
lərinə nəzər salaq. Bunlar zidd anlayışlar deyil,
eyni mənanın, eyni keyfiyyətin müxtəlif əks
cəhətlərini bildirir.

İngilis dilində  də antonimlər  sinonimlər
kimi eyni nitq hissəsinə aid olur. İngilis dilində
antonimlər  leksik və qrammatik olmaqla iki
yerə bölünür. Leksik antonimlər əks mənalı
köklərdən formalaşdığı halda, qrammatik an-
tonimlər şəkilçilərin vasitəsilə yaranır, yaxud
köməkçi nitq hissələrinin əks mənalılığı əsa-
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sında meydana çıxır. Beləliklə, şəkilçilərin də
antonimliyi olur. Məsələn: legal-illegal, pos-
sible-impossible, regular-irregular, important-
unimportant və s. 

Həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində
əks mənalı sözlərin təsnifi meyarlarını nəzərdən
keçirdikdə görürük ki, ingilis dilində antonimlər
onlarda olan daxili ziddiyətlərə əsasən təsnif
olunur  və  çox vaxt onların quruluşu, mənşəyi,
hansı nitq hissəsinə aidliyi haqqında heç bir
söz deyilmir. 

Nitq prosesində təzadlı, ziddiyyətli hadisə
və əşyaları qabarıq, obrazlı bir şəkildə təsvir
etmək, qiymətləndirmək, nəzərə çatdırmaq
məqsədilə əks mənalı sözlərdən istifadə olunur.
Bədii təsvir vasitəsi kimi antonimlər nitqdə
lakoniklik, konkretlik, obrazlılıq yaradır. An-
tonimlərdən dilin bütün üslublarında istifadə
olunsa da, onlar üslubi vasitə kimi bədii ədə-
biyyatda, poeziyada daha geniş şəkildə işlədilir.
Danışan bəhs etdiyi əşya və hadisələrin kə-
miyyət, keyfiyyət, zaman və məkan məzmun-
larının əks və ziddiyyətli cəhətlərini ifadə
edərkən daha uyarlı və təsirli antonim sözlərdən
istifadə etməyi bacarmalıdır. Bu məqsədlə an-
tonimlər məntiqi vurğu ilə, nəzərə çarpacaq
bir tərzdə tələffüz olunmalıdır.

Beləliklə də, antonimlər gündəlik nitqimizdə
tez-tez işlənən, real həyatdakı məfhumların
biri-birinə əks olan cəhətlərini, xüsusiyyətlərini
ifadə edən sözlərdir. Antonimlər təzad yarat-
mağın, ziddiyyətləri ifadəli şəkildə bildirməyin
əsas vasitələri kimi dilin aktiv leksik vasitələ-
rindən hesab olunurlar və semasioloji söz
qrupları içində sinonimlərdən sonra ikinci
geniş işlənmə sahəsinə malikdirlər. Dilin bütün
funksional üslublarında antonim sözlərdən is-
tifadə etmək mümkündür. Yazılı mətnin nö-
vündən asılı olaraq antonimlərin müxtəlif növ-
lərindən və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə
edilir. Antonimlərin ən geniş şəkildə istifadəsi
isə bədii üslubda mümkün olur. Belə ki, burada
antonim sözlərin bütün növlərilə yanaşı (nisbi,
mütləq, sadə, düzəltmə, mürəkkəb, milli,
alınma və s.), mətni və eyniköklü antonimlər-
dən, eləcə də təzad əsasında qurulmuş sabit
söz birləşmələrindən, idiomatik frazeoloji tər-
kiblərdən istifadə etmək mümkündür. Məsələn: 

Niyə hücüm çəkir, gecə-gündüzə, niyə

qənim olub işığa zülmət?
Həqiqət böhtanla gəlir üz-üzə, qışqıran

böhtandır, susan həqiqət.                                                                            
(Nəriman Həsənzadə)

Antonim sözlərin təbiəti, yəni onun reallıqla
bağlı hadisə, proses, hal, vəziyyət, keyfiyyət
və s. aid zidd cəhətləri bildirə bilməsi bu söz-
lərin həm elmi, publisistik, rəsmi, eləcə də
məişət üslublarında da istifadəsinə imkan ya-
radır. Lakin bu üslublarda antonimlər bir qədər
məhdu-diyyətlə və daha dəqiq, konkret məq-
sədlər üçün müəyyən qaydalar, qəbul olunmuş
normalar çərçivəsində istifadə olunur. Bədii
dildə, əsasən də, poeziyada antonimlərin üslubi
funksiyaları müxtəlif və rəngarəngdir. Poetik
dildə emosional qiymətvericilik vasitəsi kimi
istifadə edilən antonimlər təzadlı hadisələr
ifadə etməklə oxucuda mənəvi və estetik fikir
yaradır. Məsələn: 

Bəzən yersiz düşdük haya, haraya,
Axı pis də gedir, yaxşı da qalmır.
Gənclik günahları yuyularsada,
Qocalıq günahı yuyulan deyil 
Poeziyada təsvir olunan obrazın daxili alə-

minin açılması, qəhrəmanın mənəvi aləminin
ziddiyyətli tərəflərinin açılıb göstərilməsi üçün
antonimlərdən istifadə edilir. Müəyyən şəraitdən
asılı olaraq obrazın psixoloji vəziyyəti kəskin,
gözlənilməz təzadlı bir şəkildə dəyişə bilir.
Surətlərin daxilində mövcud olan ziddiyyətləri
aşkara çıxarmaqda, qabarıq verməkdə antonim
sözlər yüksək üslubi effektliyə malikdir. An-
tonimlər bədii ədəbiyyatda, xüsusən şeirdə
təzad yaratmaq üçün də geniş işlədilir ki,
bunun da əsasında antiteza yaranır. Antitezanın
əsasını təzad təşkil etdiyi üçün burada təzadlı
hadisələr qarşı-qarşıya qoyularaq tutuşdurulur.
Antonimlərdən düzələn antiteza bədii bir vasitə
kimi hadisələr arasında əks mənalılıq və qar-
şılaşdırmanı qüvvətləndirir. Ədəbiyyatşünaslıq
və üslubiyyat kitablarında antiteza antonim
söz olur. Antonimlər vasitəsilə yaranan antiteza
müxtəlif ziddiyyətli anlayışları obrazlardan
və situasiyalardan yaranan fiqur kimi müəy-
yənləşdirilir və hadisələri mahiyyətinə, dərə-
cəsinə, vəziyyətinə və keyfiyyətinə görə mü-
qayisə  edir, yaxud bir-birilə təzadlı şəkildə
qarşılaşdırır. Antitezaya verilən şərhlərdən
aydın olur ki, onlar antonimlərdən daha geniş

Şəfəq Vəliyeva

İngilis və Azərbaycan dillərində əksmənalı sözlərin
leksik-semantik xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili məsəllərinə dair
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anlayışa malikdir. Antiteza antonim sözlər
əsasında yaransa da, onlar bir-birindən fərqlənir.
Belə ki, antiteza obraz və hadisələrin müqa-
yisəsində daha effektli üsullardan olduğu üçün,
həm də bədii təsvir vasitəsidir. Qədim yunan
alimləri antitezanı qüvvətli bədii təsvir vasitəsi
kimi yüksək qiymətləndirmişlər. Onların fik-
rincə, antiteza ziddiyyətləri açmaqda ən təsirli
yollardan biridir. T.Ə.Əfəndiyeva antonimlərdən
bəhs edərkən yunan alimi Aristotelin fikrinə
istinad etmişdir: “Bu cür təsvir əlverişlidir.
Çünki ziddiyyətli qarşılaşdırmalar olduqca
anlaşıqlıdır. Onlar yanaşı durduqda isə daha
anlayışlı olur. Həm də ona görə ki, təsvirin bu
üsulu sillogizmə bənzəyir - həqiqi ziddiyyətlərin
qarşılaşdırılmasıdır”.

Bədii söz sənətkarlarımız faktların, obraz
və hadisələrin təsviri zamanı onların bir-birinə
olan ziddiyyətli münasibətlərini və hərəkətlərini
məhz antiteza vasitəsilə qarşılaşdırıb fərqlən-
dir-məklə qiymətləndirirlər. Bu cəhətdən poe-
ziyada da antiteza geniş istifadə olunan bədii
təsvir vasitəsidir. Şair əşya və hadisələr ara-
sındakı fərqli cəhətləri, özünün daxili aləmin-
dəki ziddiyyətli hissləri məhz antiteza vasitəsilə
yüksək ifadəli, qabarıq şəkildə ifadə edə bilir.
Antitezanın  poetik dildə məna kəsb etməsi
baxımından rəngarəng və üslubi imkanları
daha genişdir. Hətta poeziyada bütövlükdə
antiteza üzərində qurulan şeirlərə də rast
gəlinir. Azərbaycan poeziyasında  N.Xəzrinin
“Sən məni öldürdün, məni diriltdin”,”Qoca

və cavan”, “Hanı?”, “İkilikdə”, “İllər və sa-
hillər”, “Kiçik və böyük” və s. adlı şeirləri
buna misal ola bilər. Buna görə də, professor
Y.Seyidov “Sözün qüdrəti” kitabında N.Xəz-
rinin dili haqqında yazır: “Onun şeirində söz
düzümü, çalın-çarpaz təzadlı kəlmə hörükləri
– dilimizin ən zərif, sonsuz assosiativ imkanlar
açan büllur qaynaqlarına, dərin poetik qatlarına
bağlanması ilə gözəldir. Bu mənada Nəbi
Xəzrinin poeziyası bizi həm də Azərbaycan
dilinin ən təmiz, ən gözəl guşələrinə, dərinliyinə
və ucalığına aparır. Söz düzümləri arasında
güclü daxili təzad yaratmaq müəllifin başlıca
ifadə üsullarındandır”.

Bütün bunlara əsasən deyə bilərik ki, an-
tonimlər dildə leksik-semantik kateqoriya ol-
maqla yanaşı, eyni zamanda leksik-üslubi ka-
teqoriyadır. Çünki antonimlərdən bədii dildə
üslubi cəhətdən qüvvətli bədii ifadə və təsvir
vasitəsi kimi geniş istifadə olunur.
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Annotasiya. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin beş poema (“Xəmsə”)
əsəri dünya ədəbiyyatının şah əsərlərindən hesab olunur. Buna görə də Nizami
Gəncəvinin  dünya ədəbiyyatına təsiri təbiidir. Onun humanist fikirləri bugün
də aktualdır.Nizami Gəncəvi bütün bəşəriyyətin mütəfəkkir şairidir. Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəffəkiri
Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir səlnamələrində yeni səhifələr açan,
nadir şəxsiyyətlərdən biri hesab olunur. Dahi ustadın parlaq irsi  azərbaycan
xalqının mənəvi ayrılmaz hissəsinə çevrilərək əsrlər boyu  mədəni dəyərlər xə-
zinəsində yer tutur.  Nizami Gəncəvinin əsərləri çoxlu dillərə tərcümə
olunmuşdur.Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı dünya ədəbiyyatına böyük təsir
göstərmişdir. Bütün dünya yazarları onun əsərləri ilə maraqlanmış və öz
əsərlərində istifadə etmişdilər. 2021 ci il Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin doğulmasından 880 il ötür.Bunula əlaqədar olaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2021 ci ili “Nizami  Gəncəvi
ili” elan etmişdir. 

On the influence of Nizami Ganjavi heritage
on European literature

Abstract. Genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi’s five poems ("Khamsa")
are considered masterpieces of world literature. Therefore, Nizami Ganjavi's
influence on world literature is natural. His humanist ideas are still relevant
today. Nizami Ganjavi is a contemplative poet of all mankind. An outstanding
representative of world literature, a genius Azerbaijani poet and thinker, Nizami
Ganjavi is considered one of the rare personalities who opened new pages in
the annals of artistic ideas of mankind. The brilliant legacy of the great master
has become an integral part of the spirit of the Azerbaijani people and has a
place in the treasury of cultural values for centuries. Nizami Ganjavi's works
have been translated into many languages. Nizami Ganjavi's creativity had a
great impact on world literature. All world writers were interested in his works
and used them in their works. In 2021, 880 years have passed since the birth of
Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi. In this regard, the President of
the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev declared 2021 as the "Year of
Nizami Ganjavi".

О влиянии наследия Низами Гянджеви на евро-
пейскую литературу

Aннотация. Пять поэм – «Пятерица» или иначе «Хамсе» великого азер-
байджанского поэта Низами Гянджеви считаются шедеврами мировой
литературы. Поэтому влияние Низами Гянджеви на мировую литературу
естественно. Его гуманистические взгляды актуальны и сегодня. Низами
Гянджеви – мыслитель-поэт всего человечества. Выдающийся представитель
мировой литературы, гениальный азербайджанский поэт и мыслитель
Низами Гянджеви считается одной из редких личностей, открывших
новые страницы в летописях художественной мысли человечества. Светлое
наследие великого мастера, став духовной неотъемлемой частью азербай-
джанского народа, на протяжении веков занимает место в сокровищнице
культурных ценностей. Произведения Низами Гянджеви переведены на
многие языки. Творчество Низами Гянджеви оказало большое влияние на
мировую литературу. Его произведениями заинтересовались и использовали
в своих произведениях писатели всего мира. В 2021 году исполняется 880
лет со дня рождения азербайджанского поэта и мыслителя Низами
Гянджеви. В связи с этим Президент Азербайджанской Республики
господин Ильхам Алиев объявил 2021 год  “Годом Низами Гянджеви”.
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Bənzərsiz yaradıcılığı ilə Şərqdən Qərbədək
tanınan şairin poemaları geniş şərhlərlə müxtəlif
Avropa dillərində dönə-dönə tərcümə edilib
və nəşr olunub. Nizami Gəncəvinin  zəngin
yaradıcılığı Çoser, Şekspir, Dante, Bokkaçço,
Şiller, Höte, Balzak, M.Tven, Volter və başqa
dünya ədəbiyyatı korifeylərinin yaradıcılığında
əks-səda doğurub. Şərqdə təkcə onun “Leyli
və Məcnun” poemasına 500-dən çox nəzirə
yazılıb. Nizami Gəncəvinin  yaradıcılığı ilə
səsləşən və “Xəmsə”nin təsiri ilə əsərlər
yazılıb. Şərq poeziyasının ecazkar qüvvəsi,
onun müdrikliyindən söz düşəndə ilk növbədə
dünya ədəbiyyatına ay tək parlayan, günəştək
nur saçan dahi Azərbaycan şairi  Nizami Gən-
cəvi göz önünə gəlir. O, hələ sağlığında özünə
şeirdən əbədi bir  mücəssəmə qoymuşdur. 

Avropanın ən nəhəng  filosof şairlərindən
biri sayılan Hote, Nizamini poeziyanın allahı
adlandırmışdır. Hötenin “Qərb və Şərq
divanı”nda ayrı-ayrı şeirləri Nizami Gəncəvinin
yaradıcılıq dühasına ithaf olunduğu nizami-
şunaslıqda çoxdan təsdiq olunmuş və öz həqiqi
qiymətini  almışdır. 

Tanınmış Rusiya şairi, nasiri və ictimai
xadimi Nikolay Tixanovun Nizami haqqında
dedikləri: “Aydındır ki, Nizami farsca yazıb.
Azərbaycan xalqının düşmənləri olan burjua
tarixçiləri, İran millətçiləri tərəfindən Nizaminin
fars şairi kimi qələmə verilməsi və onun vətəni
Azərbaycanla əlaqəsinin olmaması fikri yeni
deyil. Ancaq bu həyasız yalan heç kimi aldada
bilmədi” [9]. Mənfur düşmənlər bu həqiqəti
dəyişdirə bilməzlər, Nizami Gəncəvinin ana
vətəni Azərbaycan olmuşdur.

Bokkaçonun “Ameto” povesti, K. Qozzinin
“Yarı ciddi, yarı zarafat” (“Turandot”) nağıl
tamaşası, Y.Hammerin “Şirin” poeması, Volterin
“Zadiq, yaxud tale” povesti, M.Tvenin “Tom
Soyyer xaricdə” romanında və başqa əsərlərdə,
eyni zamanda, Şillerin “Turandot” pyesində
Nizami Gəncəvinin təkcə “Yeddi gözəl” poe-
masının sujet və motivlərinə rast gəlinir. XVIII
əsr ingilis şairi İsaak Dizraeli 1799-cu ildə
“Məcnun və Leylinin məhəbbəti” mənzum
poemasını qələmə almış və bu əsər əsasında
İsaak Brandon “Qeys, yaxud səhrada məhəbət”
adlı opera   bəstələmişdi.      

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı ingilis ədə-

biyyatına da təsirsiz ötüşməmişdir. Ser Uilyam
Cons 1767-ci ildə “Yeddi gözəl” poemasının
təsiri altında “Yeddi fontan” (“Şərq alleqoriyası)
əsərini yazmışdır. U.Cons poemanın XV əsrdə
yaşamış İbn Ərəbşahın hekayələr toplusundan
götürdüyünü, sərbəstliyə yol verdiyini və Niza -
mı Gəncəvini izləyərək yazdığını, bu səbəb -
dən də onu  “Yeddi fontan” adlandırdığını
ya zır.

Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasının
motivləri ilə səsləşən daha bir orta əsr ingilis
ədəbiyyatı nümunəsi Şir ürəkli Riçardın xaç
yürüşləri ilə bağlı balladadır.

Fələstində ağır xəstələnən Riçardın könlünə
donuz əti düşür. Ancaq müsəlman ölkəsində
donuz əti tapmağın mümkünsüzlüyü üzündən
yaşlı cəngavərlərdən biri aşpaza cavan düşmən
əsgərinin ətindən ədviyyatla yemek bişirməyi
və Riçarda təqdim etməyi tapşırır. Yeməkdən
yeyən Riçard  dərin yuxuya gedir və bərk tər-
ləyərək sağalır. Döyüşdən sonra Riçard zəiflik
hiss edir və aşpaza donuzun başını bişirib gə-
tirməyi tapşırır. Əhvalat açılır və Riçard əksinə,
əsgərlərini həm soyutma, həm qızartma düşmən
əsgərlərinin əti ilə yedizdirəcəyindən danışır.
Söhbəti eşidən düşmən ordusu vahiməyə düşür
və uduzur. 

Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” poe-
masında həmin epizod İsgəndərin Zəngibar
şahına xəbər göndərməsi fəsli ilə tam səsləşir.
Əhvalat Zəngibar şahının İsgəndərin elçisinin
qanını içməsi ilə başlayır. İsgəndərin əsgərləri
əhvalatı eşidib bərk  qorxuya düşürlər. 

İsgəndər deyir:
Elçimin qanını içərkən düşmən

 Əsgərim məhv olur can qorxusundan...
Zəngilər hər yanda meydan sulayır...

 Yaratmaq gərəkdir, elə bir dastan,
Zəncinin ordusu məhv olsun ondan.

 Vəzir İsgəndərə məsləhət verir ki, bir necə
zəncini əsir tutub birinin başını başqalarının
gözü  qabağında üzsünlər “Yemək bişsin deyə
mətbəxə göndər...Gizlində aşpaza başqa tövr
anlat, Qara qoyun başı bişirsin  bir az, Sü-
müksüz hüzura gətirsin aşpaz. 

Elə də edilir, Zəngibar şahın əsgərləri bu
səhnədən dəhşətə gəlirlər. İsgəndər əsirləri
buraxdırır, əhvalat Zəngibar əsgərləri arasında
yayılır və İsgəndər ağır döyüşdə qalıb gəlir.
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Şərq folkloru ilə  maraqlanan Pöti dö La Kura
1712-ci ildə Parisdə Şərq  nağıllarını “İran
nağılları” başlığı altında fransızca nəşr etdir-
mişdir. Pöti  dö La Kura nəsli şərqşunaslıqla
məşğul olur, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatı
ilə də maraqlanırdı. Pöti dö La Kura Nizami
Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasından gö-
zəllərin Bəhrama söylədikləri hekayətlərdən
ikisini “İran nağılları” kitabına daxil etmişdir.
“Xeyir və Şər” hekayəti daha tez yayılmışdır.
Bəhramın saraya topladığı yeddi şəhzadə qız,
hərəsi bir fantastik rəvayət söyləyir. Hekayətlər
şahı  əyləndirməklə bərabər, onu tərbiyələndirir,
şəhvətdən uzaqlaşmağa, saf  məhəbbət aşiqi
olmağa çağırır. Nizami Gəncəvinin tərbiyəvi
ideyaları şərqşunas alimin diqqətini cəlb etmiş,
o şairin əsərlərindəki bəşəri sujetləri  fransız
ədəbiyyatına gətirmişdir.

Məşhur fransız bəstəkarı Lui-Nikola Kle-
rambol 1741-ci ildə Nizami Gəncəvinin  “Yeddi
gözəl” əsərini türkcədən fransızcaya çevirmişdir.
Alen Röne Lesajın “Yeddi gözəl” motivləri
əsasında yazdığı opera 1680-ci ildə yaradılan
“Komedi Fransöz” teatrında 1721-ci ildən
1735-ci ilədək öz uğurlu səhnə həyatını yaşa-
mışdır [8, s.54]. Deməli, Nizaminin poeması
Fransa bəstə-karlarının opera yaradıcılığında
özünəməxsus yer tutmuşdur. Bəstəkarlardan
K.Beber, F.Buzoni, C.Puççini Nizami Gəncə-
vinin “Yeddi gözəl” poemasının motivləri əsa-
sında musiqi əsərləri bəstələmişlər.

A.S.Puşkinin “Yevgeni Onegin” poemasında
da Nizami yaradıcılığına həmahəng olan mə-
qamlara rast gəlmək mümkündür. Əsərin qəh-
rəmanı Tatyana da Şirin kimi bütün varlığı ilə
Onegini sevir, hər an öz hisslərini Oneginin
iradəsinə tabe etməyə hazırdır. Tatyana Oneginə
məktub yazaraq öz məhəbbətini ona izah edir.
Gəncliyini eyş-işrətlə keçirən, bir qızla uzun
müddət sevgi əlaqəsi qura bilməyən cavan
oğlanda vicdan hissi baş qaldırır və təcrübəsiz
qızı öz toruna  salmağa qıymır və ondan uzaq-

laşır. Tatyana ömrü boyu  bu məhəbbəti ürə-
yindən çıxara bilməsə də, ailə həyatı qurur.
İllər keçir, Onegin Tatyananın həsrətini çəkir,
ona qovuşmaq istəyini bəyan edir. Tatyana
ona belə cavab verir: “Amma  özgəninəm, sa-
diqəm bunca, sadiqdə qalacam ömrüm bo-
yunca” [1, s.328] - deyə cavab verir.                                 

Türk şairi Qutb Nizamini təqlid edərək
“Xosrov və Şirin” adlı əsər yazmışdır. Paul
Dukasın son böyük əsəri olan “Pəri” baleti
Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasınıın mo-
tivləri əsasında yazılmışdır. Nizaminin “Yeddi
gözəl” poemasında “Bəhramın şənbə günü
qara günbədə getməsi və birinci iqlim padşahı
qızının söylədiyi” hekayədən təsirlənən  ingilis
şairi Uilyam Morris “Bir daha yenidən gül-
məyən adam əsərini yazmışdır. Nizami Gəncəvi
irsi  Avropa ədəbiyyatında geniş yayılmış və
təsirsiz ötüşməmişdir.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan dilinin leksikasının ən canlı, ən
zəngin, müəyyən anlayışları dolayı yolla, məcazi məna vasitəsilə ifadə
edən frazeologizmlərin üslubi imkanları (Anar yaradıcılığında) araşdırılır.
Burada onların çoxmənalılığı, omonim, sinonim və antonimlik xüsusiy-
yətindən xeyli məlumat verilmiş, hər bir frazeoloji vahidin daxili
strukturuna toxunulmuşdur. Eyni zamanda müəyyənləşdirilmişdir ki,
frazeologizmlərin spesifik xüsusuyyətləri özünü aşağıdakı hallarda
göstərir: iki dil vahidinin ya qismən, ya da tamamilə omonim olması;
sərbəst birləşmənin sabitləşməsi; sabit birləşmələrinin yenidən məcaz-
laşması; frazeoloji birləşmələrdə eyniliyin pozulması; çoxvariantlı fra-
zeologizmlərdə mənanın tamamilə uzaqlaşması; frazeoloji vahidlərin
idiomatikliynin forma, məna və kontekstin qarşlılıqlı təsirinin məhsulu
olması;  bəzi frazeoloji vahidlərin digər dillərdən kalka yolu ilə alınan
frazeoloji vahidlərin mənası hesabına yaranması.

Stylistic possibilities of phraseology
Abstract. The article examines the stylistic possibilities of phraseologisms
(in Anar's work) that indirectly express certain concepts of the lexicon
of the Azerbaijani language. Here, a lot of information about their
ambiguity, homonymy, synonymy and antonymy feature was given,
and the internal structure of each phraseological unit was touched upon.
At the same time, it was determined that the specific characteristics of
phraseologisms are manifested in the following cases: two language
units are either partially or completely homonymous; stabilization of
free association; re-symbolization of stable compounds; violation of
identity in phraseological combinations; complete alienation of meaning
in multi-variant phraseology; idiomaticity of phraseological units is a
product of mutual influence of form, meaning and context; the emergence
of some phraseological units due to the meaning of phraseological units
taken from other languages by copying.

Стилистические возможности фразеологизмов

Aннотация. В статье исследуются стилистические возможности (в
творчестве Анара) фразеологизмов, выражающих самые яркие, бо-
гатые, определенные понятия лексики азербайджанского языка кос-
венно, через переносное значение. В ней дается значительная ин-
формация об их многозначности, омонимичности, синонимичности
и антонимичности, затронута внутренняя структура каждой фра-
зеологизмы. В то же время установлено, что специфические осо-
бенности фразеологизмов проявляются в следующих случаях: омо-
нимичность двух языковых единиц либо частично, либо полностью;
стабилизация свободных сочетаний; перефразирование их устойчивых
сочетаний; нарушение тождества во фразеологических сочетаниях;
полное отдаление значения в многовариантных фразеологизмах;
идиоматичность фразеологизмов как результат противоречивого
влияния формы, значения и контекста; взаимозависимость одних
фразеологизмов с другими; возникновение за счет значения фра-
зеологизмов, заимствованных из языков путем калкирования. 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2021, № 4 Filologiya

UOT  811.512.162 



237

Ədəbi-bədii əsərin frazeologiyası ümumxalq
dilinin zəngin frazeoloji materialı ilə, bədii
əsərin yarandığı dövrə məxsus ümumxalq
ifadə vasitələri ilə köklənmiş olur. Buna görə
də bədii  əsərin frazeoloji materialının tədqiqi
yazıçının ümumxalq dili frazeologiyasından
necə istifadə etdiyini, ifadənin semantik im-
kanlarını necə nəzərə aldığını, söz və ifadələri
seçib götürmə bacarığını müəyyənləşdirməyə
kömək edir, xalq dilinin həmin mərhələsində
sözün, ifadənin hansı semantik istiqamətdə
ünsiyyətə xidmət etdiyi aşkar olur, dövr keç-
dikcə leksik və frazeoloji vahidlərin mənasında
dəyişmələr – daralma, genişlənmə, məcazilik
halları lüğət tərkibindəki ayrı-ayrı vahidlərin
məna həcmini izləməyə imkan verir. Frazeoloji
vahidlərin semantik xüsusiyyətləri depolise-
mantizm, omonimlik, sinonimlik və antonimlik
əsasında açılır, şərh olunur.

Leksik vahidlər kimi, frazeoloji vahidlər
də çoxmənalı ola bilir. Bunu başqa dillərin
faktları da təsdiq edir. Məsələn, rus və alman
dilləri üzərində müşahidələr aparmış L.Binovic
yazır: “Rus və alman dillərinin frazeoloji fon-
dunun öyrənilməsi göstərir ki, çoxmənalılıq
təkcə sözlərə deyil, idiomlara və frazeolo-
gizmlərə də aiddir” [1].

Anarın yaradıcılığındakı  çoxmənalı fra-
zeoloji vahidləri iki qrupa ayırmaq olar.

1. Yalnız bir mənasından istifadə edilmiş
çoxmənalı frazeoloji vahidlər. Bu qrupa daxil
olan frazeoloji vahidlərin hər biri əsərdə əsasən
bir dəfə işlənmiş, ona görə də onların yalnız
birmənasından istifadə olunmuşdur. Bunların
bəziləri təkrarən işləndikdə yenə əvvəlki
mənanı saxlamışdır. Məsələn, ürəyi yanmaq
frazeoloji vahidi xalq danışıq frazeologiyasında
susamaq və yazığı gəlmək mənalarında işlədilir.
Mən çox istədim Nazlı yoldaşla dil tapım,
ona ürəyim yanır [2, s.33]. Belə frazeoloji va-
hidlərin bəzilərində semantik dəyişmə hiss
olunur. 

2. Müxtəlif mənalarından istifadə olunmuş
çoxmənalı frazeoloji vahidlər. Bu qrupa daxil
olan frazeoloji vahidlərin hər biri müxtəlif
mətnlərdə müxtəlif mənalar ifadə edir.

Ağlı başına gəlmək – həm ayılmaq, huşu
başına gəlmək, həm də səhvini başa düşmək,
tutduğu yolun doğru olmadığını dərk etmək

mənalarındadır: Artıq Təhminənin ağlı başına
gəlmişdir [2, s.127].

Leksik vahidlər kimi frazeologizmlərdə
təkmənalı və çoxmənalı olur. Bir təkmənalı
frazeologizmlərə təkmənalı, bir neçə mənalı
frazeologizmlərə çoxmənalı deyilir.

Frazeologizmlərin çoxmənalılığı leksik va-
hidlərin çoxmənalılığına bənzəyir, amma eyni
deyildir. Söz sərbəst söz birləşmələrinin tər-
kibində başqa sözlərlə əlaqəyə girərək özünə-
məxsus olan mənalardan uzaqlaşır, mənasını
konkretləşdirir. Frazeologizmlərin tərkibində
isə söz öz real mənasını itirir, başqa sözlə bir-
likdə ifadənin ümumi mənasını ifa edir. Sözlərin
ayrı-ayrı mənalarına nisbətən frazeoloji va-
hidlərin məna quruluşu daha da differensiallaşır.
Frazeologizmlərin çoxmənalılığını frazeolo-
gizmin leksik vahid kimi məcaziləşməsi ilə
aydınlaşdırmaq olar. Polisemantik frazeolo-
gizmlərin ən azı iki mənası olur. Məsələn:
baş aparmaq-özündən çıxmaq; zəhlə tökmək;
dəng etmək və s. Çoxmənalılıq əsasında əmələ
gələn idiomlar. İdiomların böyük bir qismi
çoxmənalı sözlər kimi müxtəlif mənalara ma-
likdir. İfadə dildə işləndikcə yeni məna incə-
likləri kəsb edir.

Deməli, çoxmənalı ifadənin bir mənası
deyil, bir neçə mənası olur ki, bu da yalnız
ifadənin müxtəlif mətnlərdə işlənməsi ilə mey-
dana çıxır.

Çoxmənalılıq problemi frazeologiyada yeni
problemdir.

İdiomlarda çoxmənalılıq eyni bir sözün
təkrarı ilə əmələ gəlir. Məsələn, dilimizdə
ağız, ayaq, ürək, göz, baş, dil və s. sözlər var.
Bu cür sözlər ətrafında qruplaşan ifadələrin
əksəriyyəti çoxmənalıdır. Məsələn, “ağız” sö-
zündən təxminən 7-si, “ayaq” sözündən 15-i,
“ad” sözündən 6-sı, “dil” sözündən 16-sı,
“baş” sözündən daha çox çoxmənalı idiomlar
əmələ gətirmək olar.

Məsələn: O baş üstə deyib çıxmışdı [2,
s.51]. Mənim heç başım açılmır [2, s.51] cür-
bəcür iş adamın başını qarışdırır, heç macal
tapıb sizə məktub da yaza bilmirəm [2, s.53].
Hələ özü də başa düşmür ki, hansı sahəyə ge-
dəcək [3, s.55]. Məmmədnəsir iki əli ilə başını
sığalladı [2, s.59]. Mən elə bilirdim ki, müəyyən
işlər görmək əvəzinə başını girələmək istəyir
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[2, s.62]. Başa düşürsən ki, məlumatı sadəcə
olaraq telefonda almayıb, yaxın adamı verib
[2, s.66].

Xeyir ola, yenə həyatın mənasından baş
çıxarmırsan [2, s.71].

Zaur bir-iki dəfə suya baş vurdu [4, s.73].
Yuxarıdakı cümlələrdə işlədilən “başım

açılmır”, “başını qarışdırmaq”, “başa düşmə-
mək”, “başını sığallamaq”, “başını girələmək”,
“başa düşmək”, “baş çıxarmaq”, “baş vurmaq”
idiomları “baş” sözünün təkrarı ilə əmələ gə-
lərək çoxmənalılıq yaratmışdır.

Əlbəttə, ifadələrin çoxmənalılığının artma-
sında yazıçı və şairlərimizin də rolu böyükdür.
Yazıçı və şairlər ifadələri yeni mətnə saldıqca
onun mənasını genişləndirir, yeni məna im-
kanlarını açır, beləliklə dilin frazeoloji tərkibini
zənginləşdirir.

Beləliklə, ifadələrin çoxmənalılığı ifadənin
özünün yeni ifadə almasından doğur. Çoxmə-
nalılıq idiomların məna zənginliyini göstərən
cəhətdir [5, s.269].

İdiomların omonimliyi. Çoxmənalılıqla ya-
naşı, dilçilikdə bəzən frazeoloji vahidlərin
omonimliyindən də bəhs olunur. Bu barədə
akademik V.V.Vinoqradov yazır: “Frazeoloji
qruplar və ya frazeoloji birləşmələr omonim-
likdən, əsasən, məhrumdur. Onlar söz və ifa-
dələrin yalnız sinonim cərgələrinə daxil olur.
Frazeoloji qruplarda omonim söz birləşməsi
olmasından ötrü qrupun hər bir üzvi üçün
omonim sözlərin olması zəruridir. Bununla
bərabər, frazeoloji birləşmələrin özləri də fra-
zeoloji vahidlər və ya qovuşmalarla omonim
ola bilər”. Burada frazeoloji  vahidlərin omo-
nimliyinin iki yolu göstərilmişdir: a) bəzən
frazeoloji vahidlər səs tərkibi etibarilə nominativ
məzmunlu birləşmələrlə eyniyyət təşkil edir
və frazeoloji birləşmə ilə sərbəst birləşmə
arasında omonimlik yaranmış olur. Bu cür
omonimlik xarici omonimlik adlandırılır; b)
bəzən isə frazeoloji vahidlərin müxtəlif tipləri
(frazeoloji birliklərlə frazeoloji birləşmələr,
yaxud frazeoloji birləşmələr və qovuşmalar)
arasında omonimlik müşahidə edilir. Bu cür
omonimlər daxili omonimlər adlandırılır.
Anarın yaradıcılığında belə frazeoloji vahidlərə
təsadüf edilir. Bəzən sərbəst və sabit birləşmələr
arasındakı omonimliklə yanaşı, sərbəst və

sabit birləşmələr arasında əlaqə, ikincinin birin-
cidən törəməsi halı da özünü göstərir. Bu cəhət
də əsasən, dram əsərlərində olur ki, dram əsər-
lərində frazeoloji omonimliyin bu tipi - xarici
omonimlik, əsasən, remarkalarla replikalar ara-
sında mövcud olur. Bu da onunla əlaqədardır ki,
surət dilindəki obrazlılığa, ifadəliliyə remarkada
o qədər də ehtiyac duyulmur.

Bədii ədəbiyyatda, şifahi xalq ədəbiyyatında
frazeoloji birləşmələrin bir neçə mənada işlə-
dilməsinə, omonimlik xüsusiyyətinə rast gəlmək
olar. Dilçilik ədəbiyyatında frazeoloji vahid-
lərdən bəhs edən müəlliflər onları xarici for-
masına, yəni sabit birləşməni təşkil edən
sözlərə və aralarındakı sintaktik əlaqənin sə-
viyyəsinə görə eyni olan sərbəst söz birləşmələri
ilə müqayisə edir və belə oxşarlığa omonimlərin
adı verilir. Müxtəlif tipli söz birləşmələri belə
oxşarlığı qeyd etməkdə bunları tamamilə ey-
niləşdirmək deyil, fərqləndirmək nəzərdə tu-
tulur. Frazeologiyada omonim mənadan bəhs
edərkən, eyni sabit birləşmənin tamamilə fərqli
mənaları nəzərdə tutulur. Frazeoloji omonimlərə
can vermək, əl açmaq, üz vermək, baş vermək
və s. nümunə göstərmək olar. Frazeoloji omo-
nimləri ifadə etdikləri mənalara gösə iki qrupa
ayırmaq olar: 1.İki mənalı frazeoloji omonimlər;
2. Bir neçə mənalı frazeoloji omonimlər.

İdiomların omonimliyinə aid bir neçə nü-
munə göstərək. Sizin üçün burnumun ucu
göynəyib, ürəyim yanıb [6, s.100]. Bu kişinin
halına ürəyim yandı [2, s.54]. Bu görüşlər, bu
söhbətlər mənə can verir [2, s.108]. Mədinə
birdən-birə onun can verdiyini dedi [4, s.121].

Birinci cümlədə “ürəyim yanıb” ifadəsi
xatırlamaq, arzulamaq mənasında, ikinci cüm-
lədə “ürəyim yanıb” ifadəsi yazığı gəlmək,
acımaq mənasında, üçüncü cümlədə işlədilən
“can vermək” ifadəsi həvəsləndirmək, ruh-
landırmaq mənasında, dördüncü cümlədə iş-
lənən “can vermək” ifadəsi ölmək mənasında
işlənmişdir.

İdiomlarda çoxmənalılıq və omonimləşmə
xüsusiyyəti sinonimləşmə və omonimləşmə
xüsusiyyətinə nisbətən zəifdir. Bu isə təbii
bir haldır. Çünki omonimləşmə və çoxmənalılıq
sözlərin məcazi mənaya keçməsi nəticəsində
əmələ gəlir. Məlum məsələdir ki, idiomların
yaranmasında məcazi məna əsas rol oynayır.
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İdiomların sinonimliyi. Frazeoloji vahidlər
yalnız ayrı-ayrı sözlərin sinonimləri olmaqla
qalmır, bir-biri ilə sinonim münasibətdə ol-
maqla, xüsusən bədii əsərdə obrazlılıq, ifadəlilik
vasitəsi kimi mühüm rol oynayır. Hətta faktlar
göstərir ki, bu cəhət – frazeoloji vahidlərin si-
nonimliyi bədiilik vasitəsi kimi yazıçıya daha
çox imkan verir; sinonim frazeoloji cərgələr
sanki təbiətən bədii əsər üçün yaranmışdır.

Frazeoloji vahidlər yalnız ayrı-ayrı sözlərin
sinonimləri olmaqla qalmır, bir-biri ilə sinonim
münasibətdə olmaqla, xüsusən bədii əsərdə
obrazlılıq, ifadəlilik vasitəsi kimi mühüm rol
oynayır. Hətta faktlar göstərir ki, bu cəhət –
frazeoloji vahidlərin sinonimliyi bədiilik vasitəsi
kimi yazıçıya daha çox imkan verir; sinonim
frazeoloji cərgələr sanki təbiətən bədii əsər
üçün yaranmışdır. Bunu romandakı üzünə ağ
olmaq – sözünün qabağında söz demək – bir
sözünə iki cavab vermək, danışığı özünə peşə
eləmək – baş-beynini aparmaq – boşboğazlıq
eləmək, bada vermək – güdaza vermək – lat-
lüt qalmaq, başı ağarmaq – saqqalı qurşağına
düşmək (qocalmaq), haramın olsun – burnundan
gəlsin – gozünün iki deşiyindən gəlsin –
yorğan altında yeyəsən – boğazın tikilsin,
qadan alım – başına dönüm – qurbanım olum
– (anam) gözlərinə qurban və s. saysız-hesabsız
sinonim sıralar da təsdiq edir. Prof. Ə.Dəmir-
çizadə frazeoloji vahidlərin bu xüsusiyyətini
doğru müşahidə etmişdir: “İdiomların üslubi
imkanları, hər şeydən əvvəl, onların ayrı-ayrı
sözlərə, ifadələrə sinonim ola bilməsi ilə izah
edilir və məhz sinonimliklə də onların üslubi
imkanları müəyyənləşir”.

Sinonim frazeoloji vahidlər mənaca yaxın
və ya bərabərhüquqlu olsa da, mənanı adi
sözlər kimi neytral şəkildə deyil, emosional
boyalarla ifadə edə bildiyindən işlənmə dairəsi
və üslubi rəng etibarilə fərqlənir. Ona gorə də
yazıçıdan sinonim cərgəyə daxil olan ifadə-
lərdən daha münasibini seçib götürmə ustalığı
tələb edir. 

Buradakı sinonim frazeoloji vahidlər işlənmə
dairəsinə görə daha çox fərqlənir. Əsas mə-
nasına görə yaxın olub, məna çaları və üslubi
rəng etibarilə fərqlənmə canını üzmək – (günü-
gündən) geri getmək – quru nəfəsi qalmaq –
ürəyi qıldan asılmaq sinonim cərgəsinə də

aiddir. Bunların ümumi mənası “cismən zəif-
ləmək”dir. Lakin bunlar həmin mənanı müxtəlif
cəhətdən, müxtəlif çalarda ifadə edirlər: canını
üzmək - zəifləmə prosesinin qısa müddətdə
baş verdiyini, günü-gündən geri getmək –
prosesin tədricən davam etdiyini bildirir; quru
nəfəsi qalmaq və ürəyi qıldan asılmaq - zəifliyin
son həddə çatdığını göstərir, bunların son nə-
ticəsi ölümdür. Bu son nəticəni nəzərə aldıqda
axırıncı ifadələr də bir-birindən fərqlənir:
proses birincidə tədricən, ikincidə ani şəkildə
sona çata bilər. Obrazın psixoloji vəziyyətini,
təlaş və həyəcanını göstərmək üçün dram əsə-
rində hərəkət və nitq əsas rol oynayır, emosional
frazeoloji sinonimlər belə momentdə təsirli
nitq vasitəsi kimi çıxış  edir. 

Bəzən frazeoloji sinonimlərdən biri digərinin
mənasını saxlamaqla yanaşı, hadisənin əhatə
dairəsini, məkanını da göstərir. Obrazların
nitqini fərdiləşdirmək, onların xarakterinə
uyğun ifadələr işlətmək frazeoloji sinonimləri
bədii dilə gətirən mühüm səbəblərdəndir.
Yazıçı hər obrazın hər birini öz dilində danış-
dırmalı, onların nitqini şüur və təfəkkür tərzi
ilə bağlamalı, hər obrazın xarakterinə uyğun
ifadələr seçib işlətməli idi. Əvvəlcə qeyd et-
diyimiz kimi, sinonim frazeoloji vahidlər məna
cəhətdən yaxın və ya bərabər qiymətli olsa
da, bədii təsir gücü, obrazlı-lığı ilə bir-birindən
fərqlənir. Onların dildə mövcud olma səbəb-
lərindən biri də budur. Bununla bərabər, Anar
yaradıcılığında elə sinonim frazeoloji vahidlər
vardır ki, onlar üslubi rəng etibarilə o qədər
də fərqlənmir.

Frazeoloji sinonimlərin işlənmə sahələri
və formaları müxtəlifdir. Məsələn: məhəl qoy-
maq-əhəmiyyət vermək, deməli leksik-qram-
matik əlamətləri bir-birinə uyğun gələn, leksik
tərkibinə görə fərqlənən, mənaca bir-birinə
yaxın olan ifadələr sinonim frazeologizmlər
adlanır. Sinonimlik idiomların ən məhsuldar
qrupu olub, spesifik xüsusiyyətlərə malikdir.
Sinonimika problemi ümumiyyətlə leksika və
üslubiyyatla bağlıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən si-
nonimlik ifadələri leksik sinonimlərdən fərq-
ləndirən xüsusiyyətləri fərqləndirmək lazımdır.
Sinonimlik idiomatik ifadələr dedikdə, lek-
sik-qrammatik əlamətləri oxşar, komponentləri
əvəz edilə bilməyən, üslubi boyasına və leksik
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tərkibinə görə fərqlənən, mənaca isə bir-birinə
yaxın olan müstəqil ifadələr nəzərdə tutulur.
Dilimizdə sinonimlik idiomlar başqalarına
nisbətən çoxluq təşkil edir.

Şüurda dəqiq izah olunmuşdu [3, s.86]. O,
ürəyini açmışdı və onu ancaq ürəkdən gələn
səmimi sözlərlə inandırmaq olar [2, s.154].
Üzünü Təhminəyə tutub qəlbini açmaq istəyirdi
[4, s.162]. Əlbəttə, hər şey dəqiq izah olunurdu.
Hər halda beyninə sığışdırmaq zor idi [2,
s.147]. İsti Afrika torpağında qol-qanad açmaq
asan deyildi [6, s.148]. O, etiraz etməkdə idi,
amma doğrusu çox elə meyli də yox idi, sanki
əl-qolu bağlanmışdı [2, s.157].

Yuxarıdakı cümlələrdə işlədilən “ürəyini
açmaq”, “qəlbini açmaq”, “şüurda dəqiq izah
olunmaq-beyninə sığışdırmaq”, “qol-qanad
açmaq-əl-qol açmaq” ifadələri sinonimlik xü-
susiyyətinə malik olan idiomlardır.

Frazeoloji antonimlik. Sözlər kimi frazeo-
logizmlər antonim münasibətdə olur. Sözlərin
antonimliyi leksik, frazeologizmlərin anto-
nimliyi sintaktikdir. Yəni sözlərdə leksik, fra-
zeologizm-lərdə isə sintaktik vahid özünü
göstərir. Frazeologizmlərin hamısı deyil, key-
fiyyət məfhumları ilə bağlı olan frazeologizmlər
antonimlik yaradır. Məzmununda əks mənalılıq,
struktur-qrammatik forma kimi çıxış edən
sabit birləşmələrin antonim cərgə əmələ gə-
tirməsindən də danışmaq olar. İdiomlarda an-
tonimlik xüsusiyyəti də özünü göstərir. İdi-
omlarda antonimlik əsasən, onların tərkibində
antonim sözlərin işlənməsi ilə əmələ gəlir.

Məsələn: Görürsən, deyir, kişi o biri otaqda
boğazını arıtlayır [2, s.74]. Seymur bu bulanıq
söz selinin qarşısında tam bir köməksizlik
duyduğundan boğazı tutulmuşdur [2, s.180].
Seymur ağır-ağır göz qapaqlarını qaldırdı,

otağın qatı qaranlığında bir an gerçəklik hissini
itirdi, sonra çətinliklə özünə gəldi [2, s.146].
Seymur sanki huşunu itirdi, o idi, sonra özünə
gəldi [2, s.117]. O, heç belə söhbət gözləmirdi,
bir an özünü itirdi. “Deməli belə”-deyə düşündü
və sonra özünü ələ aldı [4, s.179].

Verilmiş cümlələrdə “boğazını arıtlamaq,
boğazı tutulmaq”, “hissini itirmək”, “özünə
gəlmək”, “özünü itirmək-ələ almaq” ifadələri
bir-birinin əksini təşkil edən ibarələrdir.

Anarın əsərlərində çoxlu idiom və ibarə-
lərdən istifadə edilmişdir, onların çoxmənalılığı,
omonim, sinonim və antonimlik xüsusiyyəti
bacarıqla verilmişdir. İstər idiomlar və istərsə
də ibarələr ədəbi yaradıcılıqda geniş istifadə
edilən bədii ifadə vasitələrindən biridir. Müəllif
həmin bədii ifadə vasitələrindən istifadə etməklə
əsərin bədii təsir qüvvəsini daha da artırmışdır.
Eyni zamanda Anarın yaradıcılığında bu ifa-
dələrin tərəflərinin yerinin dəyişdiyinə də rast
gəlirik.

Frazeoloji vahidlərin üslubi imkanları ge-
nişdir və fikrin emosional, yığcam, dəqiq, ob-
razlı ifadəsi, müəyyən anlayışın əsas cəhətlə-
rinin incəliklərinə qədər nəzərə çarpdırılması
üçün bunlardan bədii əsərdə istifadə edilməsi
həyati bir zərurətdir.
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Annotasiya. Məqalədə estetik tərbiyə baxımından musiqinin uşağın
böyüməsində, inkişafında olan rolundan, o cümlədən, ingilis folklorunda
uşaq laylalarının, mahnılarının tarixindən bəhs olunur. Qeyd olunur ki,
körpəlikdən başlayaraq ibtidai məktəb yaşı da daxil olmaqla, uşağın
musiqi qabiliyyətinin intensiv inkişaf dövrüdür və musiqi ilə ünsiyyətin
təsiri altında böyümək uşağın gələcəkdə şəxsiyyət kimi formalaşmasında
mühüm rol oynayır. Bundan başqa, məqalədə ingilis xalqına məxsus
uşaq mahnılarının inkişaf tarixi önə çəkilir, tarixən lirik folklor nümu-
nələrinin, yəni laylaların yaranması, əhəmiyyəti vurğulanır. Eyni zamanda,
məqalədə İngiltərədə orta əsrlərdə ilk dəfə uşaq mahnılarının, bunlarla
yanaşı, digər lirik janr nümunələrinin, yəni tapmaca, mənzum nağıl,
nəzm üslubunda olan atalar sözlərinin və.s toplanıb toplu halında nəşr
edilməsi, folklorşünasların bu sahədə gördüyü işlər öz əksini tapıb. 

The role of songs in the formation of children in
terms of the history of development of English
children's folklore and aesthetic education

Abstract. The article discusses the role of music in the growth and de-
velopment of the child in terms of aesthetic education, as well as the
history of children's songs in English folklore. It is noted that it is a
period of intensive development of a child's musical ability from infancy
to primary school age, and growing up under the influence of communi-
cation with music plays an important role in the formation of the child's
personality in the future. In addition, the article highlights the history of
the development of children's songs belonging to the English people,
emphasizes the importance of the emergence of historical examples of
lyrical folklore, ie lullabies. At the same time, the article reflects the
work of folklorists in the collection and publication of children's songs
for the first time in medieval England, as well as other lyrical genres,
such as riddles, verse tales, proverbs in the style of poetry, etc.

О роли английских детских фольклорных песен
в формировании детей с точки зрения эстетического
воспитания 

Aннотация. В статье говорится о роли музыки в развитии ребенка
с точки зрения эстетического воспитания, в том числе об истории
детских песен в английском фольклоре. Отмечается, что младенческий
возраст, в том числе и младший школьный возраст, является
периодом интенсивного развития музыкальных способностей
ребенка, и взросление под влиянием общения с музыкой играет
важную роль в формировании ребенка как личности. Кроме того, в
статье даются сведения об истории развития жанра детских песен,
принадлежащих английскому народу, подчеркивается значение, ис-
торически сложившихся образцов лирического фольклора, то есть
аистов. В то же время в статье отмечается, что впервые в Средние
века в Англии были представлены образцы детских песен, а вместе
с ними и образцы других лирических жанров, а именно загадки,
волшебной сказки, пословицы в стиле назидания и о том, как они
собраны и изданы в массовом порядке, также освещена  работа
фольклористов в этой области.
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Uşaq mahnılarına dünyanın demək olar ki,
hər yerində rast gəlinir. Tarixən onlar musiqi
ilə oxunan şifahi ənənənin bir hissəsi olub və
yalnız sonralar yazılı ədəbiyyata da daxil
olublar. Uşaq mahnıları məzmunca qısa olurlar,
onları yadda saxlamaq asandır və əksər hallarda
uşaqlar üçün yazıldığı üçün mahnıların möv-
zusu və musiqisi əyləncəli olur. 

Musiqi və estetik tərbiyə dedikdə, şagirdləri
zəruri musiqi bacarıqları, bilik, bacarıqları ilə
təchiz etmək və onların əsasında musiqiyə
emosional reaksiyasını inkişaf etdirmək, musiqi
əsərlərinin ideya-mənəvi məzmununu dərindən
hiss etmək və dərk etmək  bacarığı başa
düşülür. Uşaqların hərtərəfli formalaşmasında
müxtəlif fənlərin tədrisi zamanı folklor nü-
munələrinin yer almasının da önəmi çoxdur.
Folklor şifahi xalq ədəbiyyatımızın qiymətli
nümunələri olmaqla yanaşı, həm də uşaqların
hərtərəfli inkişafına və yaradıcılıq qabiliyyət-
lərinin formalaşmasına böyük təsir edir. Qeyd
edək ki, zəngin folklor nümunələrinin əksə-
riyyəti xüsusi olaraq uşaqlar üçün yaradılmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Uşaq-
lar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür
tərbiyə edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə, ölkəmizin,
millətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan
asılı olacaqdır”. Uşaqlar, həqiqətən də, bizim
gələcəyimizin təminatçılarıdır. Onları vətən-
pərvər ruhda böyütməkdə, kiçik yaşlarından
etibarən Vətənə sevgi hissi aşılamaqda fol-
klor nümunələrinin rolu böyükdür [2, s.15].

Ən qədim uşaq mahnıları, bir uşağın yuxuya
getməsinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulan
nağıllardan gələn mahnılar və ya laylalardır.
Laylalara hər insan mədəniyyətində rast gəlmək
olar. İngiliscə "Lullaby" termininin, anaların,
nənələrin uşaqları sakitləşdirmək üçün istifadə
etdikləri "lu, lu" və ya "la la" səslərindən və
ya baş- qa bir səssiz səsdən və ya gecələr kör-
pənin rahat yatmağı üçün "by" və ya "bye
bye" sözlərindən qaynaqlandığı düşünülür.
Qədim dövrlərə aid laylalar ümumiyyətlə
yazılı mənbələrdə təsadüfən rast gəlinir. Bu
günə qədər gəlib çatan Roma uşaq mahnısı
olan "Lalla, Lalla, Lalla, aut dormi, aut lacta"
adlı uşaq laylası Persiusda tapılıb və dünyada
ilk yazıya alınan uşaq laylası hesab edilir.

Laylalarla böyüyən bir körpə, böyüdükcə

ritm və mahnının təsirindən və bunların gətirdiyi
sakitlik kimi hisslərdən zövq alaraq həyatı
dərk edir, o cümlədən, insan üçün yaradılışdan
bədənin ünsiyyət vasitəsi olduğunu öyrənir.
Bir çox orta əsr İngilis nəzm nümunələri, o
cümlədən "Laylay, mənim sevdiyim, əziz oğ-
lum, mənim şirinim" ("Lullay, my liking, my
dear son, my sweting") də daxil olmaqla,
İsanın anadan olması münasibətilə ona həsr
olunduğu güman edilir və bir sıra müasir lay-
laların ilkin versiyası ola bilər. Hazırda gündəlik
istifadə olunan ingilis uşaq laylalarının əksə-
riyyəti 17-ci əsrə aiddir [1, s.5].

Maraqlı, əyləncəli, qafiyəli və uşaq dilinə
uyğun mahnılar balacalarda diqqəti tez cəlb
edir, laylalara qulaq asaraq böyüyən körpədə
yavaş-yavaş ana dilinə uyğunlaşmaq üçün
“qulaq” yaranır. Bunun ardınca, uşaqları ana
dillərində unudulmaz qafiyələr və naxışlı dil
konsentrasiyası cəlb edir, ana dili üçün "qulaq"
yaradır və söz ehtiyatını artırır. Uşaqlar bö-
yüdükcə söz oyununa, nağıllara, o cümlədən
xüsusilə onlar üçün nəzərdə tutulan musiqilərə
təbii maraq göstərirlər və uşaq üçün maraqlı
olan səslər və musiqilərdir, aydındır ki, mənaları
bütünlüklə anlamaq onların yaşlarına müvafiq
olaraq tezdir.

Biz hamımız uşaq mahnıları ilə böyümüşük
və hamımız dildən-dilə keçən bizə ötürülən o
məşhur mahnıları öyrənmişik. Əvvəlcə ingilis
uşaq mahnısının nə olduğunu öyrənməyə ça-
lışaq. Uşaqlar üçün mahnı Britaniya və bir
çox başqa ölkələrdə kiçik uşaqlar üçün xüsusi
olaraq yaradılmış ənənəvi şeir və ya mahnıdır
ki, onlara mahnılar öyrənməyə, musiqiyə baş-
lamağa və ya sadəcə mədəniyyətləri haqqında
bilik yaratmağa kömək edir. Balaca körpələri
sakitləşdirmək üçün valideynlərin uşaqları
üçün yatmazdan əvvəl oxuduqları laylalar
kimi müxtəlif nəğmələr, say və ya sayma ox-
şamaları, tapmacalar və ya kiçik yaşlı uşaqlar
üçün mənzum nağıllar, əl çalma mahnıları,
barmaq və ayaq oyunları və.s uşaq inkişafında
əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu qafiyələr çox
vaxt təmsil etdikləri mədəniyyətin mədəni
mənaları ilə şərh olunur, bəzən də tarixi və
siyasi hadisələri qeyd etməyin asan yollarıdır.
Musiqi ilə oxunan uşaq mahnılarının uşağın
inkişafına kömək etdiyi də sübut edilmişdir.
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Tədqiqatlar həmçinin musiqi və ritmin uşağın
məkanı düşünmə qabiliyyətini artırdığı və bu-
nun da riyaziyyat və digər dəqiq elm kimi
fənlərdə daha böyük uğur qazanmasına səbəb
olduğu təsdiqlənib.

Uşaq mahnısı (Nursery rhymes) İngiltərədə
və bir çox digər ölkələrdə uşaqlar üçün ənənəvi
bir şeir və ya mahnıdır, lakin bu terminin isti-
fadəsi yalnız XVIII əsrin sonu XIX əsrin əv-
vəllərinə təsadüf edir. Bu dövrə qədər mövcud
olan “Anamın qazlarının mahnıları” kimi ad-
lanan mahnılar (Qeyd: İngilis dilində Şarl
Perronun “Contes de ma Mère l'Oye” nağıl
toplusunun XVIII əsrdə ingilis dilinə ilk dəfə
tərcümə edildiyi “Anamın Qazları Nağılları”
kitabı nəzərdə tutulur) artıq uşaq mahnıları
adı ilə əvəzləndi. İngilis folklorunun tarixinə
nəzər salaq. "Rock-a-bye, baby in a tree top"
kimi tanınmış laylalar ilk dəfə 18-ci əsrin
sonlarında John Newbery (1765) tərəfindən
çap olunub və ondan əvvəlki dövr əlyazmala-
rında bu uşaq musiqisinə rast gəlinmir. [3]

Təxminən 1744-cü ildə nəşr olunan “Tommy
Thumbın Gözəl Mahnı Kitabı” adlı bu kiçik
kitab folklor tarixində qeyri-adi hal idi, çünki
kitabın içində uşaqlara “düzgün” davranış öy-
rətmək məqsədi daşıyan hekayələr və əyləncə
xarakteri daşıyan uşaq mahnıları verilib.
Kitabın ölçüləri cəmi 7.6 x 4.4 sm olub və bu
günə qədər yalnız bir nüsxəsi sağ qalıb. Kitabın
içində hər bir şeir ona uyğun illüstrasiya ilə
birlikdə verilib. 

Kitabda yer alan bəzi mahnılar bu gün də
uşaqlara tanışdır, məsələn, 

'Hickory, Dickory, Dock'.
Hickory dickory dock.
The mouse went up the clock
The clock struck one. 
The mouse went down
Hickory dickory dock
Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock
Yaşı 300-dən çox olmasına baxmayaraq,

bu qafiyədəki yumor bu gün də bizimlə danışır
və müasir oxuculara keçmişdə yaşamışlarla
əlaqə qurmaq imkanı yaradır.

XVI əsrin ortalarından başlayaraq uşaq
mahnıları ingilis xalqının uşaq pyeslərinə daxil
olur və bunların arasında ən məşhur musiqilər
XVII-XVIII əsrlərə aiddir. İlk ingilis kollek-

siyaları olan Tommy Thumb's Song Book və
davamı Tommy Thumb's Pretty Song Book
1744 -cü ildə Mary Cooper tərəfindən nəşr
edildi. Nəşriyyatçı John Newbery'nin ögey
oğlu Thomas Carnan, nəşr edərkən uşaq mah-
nıları üçün Ana Qaz termini istifadə edən ilk
adam idi və bu kitabda ingilis uşaq musiqiləri,
Ana Qazın Melodiyaları və Beşik üçün So-
netlərin toplusu (London, 1780) yer alıb. 

Ayın günlərini sayan "Otuz gün var sent-
yabrda" adlı Fransız şeiri XIII əsrdə yazılmışdır.
Sonrakı dövrlərdə orta əsrlərdən başlayaraq,
nota alınmış uşaq mahnılarının üzərində mar-
jinaliya formasında müəyyən qeydlər aparılıb.
XVI əsrin ortalarından etibarən ingilis pyes-
lərində uşaq mahnılarından istifadə edilir.
"Pat-a-cake, pat-a-cake, baker’s man" bugünə
qədər gəlib çatan ən qədim İngilis uşaq mah-
nılarından biridir. Mahnının sözlərinin ən
erkən yazılmış versiyasına Thomas d'Urfey-
in 1698-ci ildə yazdığı “Kampaniyalar” (The
Campaigners) adlı pyesində rast gəlinir. İngilis
uşaq mahnılarının əksəriyyəti kitab halında
nəşri XVIII əsrə qədər mövcud olmayıb. XVIII
əsrdə ilk dəfə uşaq mahnılarının toplu halında
çap olunduğu kitaba XVI əsrin sonlarına aid
olan "To market, to market" və "Cock a doodle
doo", o cümlədən, XVII əsrə aid olan da
"Jack Sprat" (1639), "The Grand Old Duke of
York" (1642), "Lavender’s blue" (1672) və
"Rain rain go away" (1687) daxil edilib.

Qeyd edildiyi kimi, ilk İngilis mahnılar
toplusu “Tommy Thumb's Song Book” və da-
vamı “Tommy Thumb's Pretty Song Book”
Mary Cooper tərəfindən 1744-cü ildə Londonda
nəşr olundu və bu mahnılar 'Tommy Thumb's
songs' kimi tanındı. “Tommy Thumb's Pretty
Song Book” kitabının bir nüsxəsi Britaniya
Kitabxanasında saxlanılır. John Newbery'nin
ögey oğlu Thomas Carnan, İngilis uşaq mah-
nılarını Mother Goose's Melody və ya Beşik
üçün Sonnetlər (London, 1780) toplusunda
nəşr edərkən əsas mahnılar üçün Ana Qaz
terminindən ilk dəfə istifadə etdi. Topluya
daxil edilən mahnılar ənənəvi tapmacalar,
atalar sözləri, balladalar, Mummers pyesi, içki
mahnıları, tarixi hadisələr və ehtimal edildiyi
kimi, qədim bütpərəstlik ritualları da daxil
olmaqla müxtəlif mənbələrdən gəlir. Tapmaca
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şəklində uşaq lirik janrına bir misal 1730-cu
ilə aid olan "Mən Sent-Ayvsa gedən kimi"
qafiyəsidir. Hal-hazırda tanınan "ənənəvi"
ingilis qafiyələrinin təxminən yarısı XVIII
əsrin ortalarına qədər məlum idi [5].

XIX əsrin əvvəllərində çap olunmuş mahnı
kolleksiyaları Robert Çembersin Şotlandiyanın
Populyar Uşaq mahnıları (1826) və ABŞ-da
Ana Qazın Melodiyaları (1833) da daxil ol-
maqla digər ölkələrə yayılmağa başladı. Bu
dövrdən başlayaraq bəzi uşaq mahnılarının
yazılma səbəbi və müəllifi məlum olur. Mə-
sələn, "Ah vous dirai-je, Maman" adlı XVIII
əsr Fransız mahnısının melodiyasını XIX əsr
İngilis şeiri olan "Twinkle Twinkle Little Star"
ilə birləşdirən Jane Taylor "Ulduz" adı ilə çap
etdirmişdir.

Erkən xalq mahnılarını, o cümlədən, uşaq
mahnılarını XIX əsrdə toplayanların arasında
tanınmış kolleksiyaçılardan Şotlandiyada ser
Walter Scott və Almaniyada Klemens Brentano
və Achim von Arnim Des Knaben Wunderhorn
(1806-1808) var. Bu sahədə diqqəti cəlb edən
ilk və bəlkə də ən mühüm akademik toplu
1842-ci ilə aid olan James Orchard Halliwell-
in “İngiltərənin uşaq mahnıları” (The Nursery
Rhymes of England) və 1849-cu ildə çap
olunan “Məşhur mahnı sözləri və nağıllar”
(Popular Rhymes and Tales) idi. Müəllif
kitabda yer alan musiqiləri tarixi dövrlərinə,
ocaq ətrafında danışılan nağıllara, oyun zamanı
oxunan ritmlərə, əlifbanın hərflərinə uyğun
mahnılara, tapmacalara, təbiətlə əlaqəli mah-
nılara, yaşayış yerləri və ailə ilə əlaqəli atalar
sözlərinə, dini mahnılara, adət-ənənələr və
uşaq mahnılarına uyğun formada qruplaşdıraraq
bölüb. Sabine Baring-Gouldun "Uşaq mahnıları
kitabı" (1895) dövrünə qədər folklor, şərh və
haşiyələrlə dolu bir akademik araşdırma idi.
Peşəkar bir antropoloq Andrew Lang (1844-
1912) 1897-ci ildə “The Nursery Rhyme
Book” nəşr etdirdi.

Çox vaxt eyni musiqini dünyanın fərqli öl-
kələrində, bir az dəyişilmiş  formalarda,
eşitmək olur. Elizabet Hammill tərəfindən re-
daktə edilən “Over the hills and far away” ki-
tabı, uşaqlar və uşaq bağçaları üçün bir xəzi-
nədir və İngiltərə, Avstraliya, Kanada, Yeni
Zelandiya, Karib dənizi, Cənubi Afrika və

Qana, həmçinin Maori, Yerli Amerika, İnuit
mədəniyyətlərindən olanlar da daxil olmaqla
dünyanın müxtəlif ölkələrindən və mədəniy-
yətlərindən toplanmış 150 uşaq mahnısından
ibarətdir. Kitab musiqini və mədəniyyəti əks
etdirən müxtəlif rəssamlar tərəfindən tərtib
olunmuşdur [5].

Uşaq qavranılan musiqinin gözəlliyinə emo-
sional reaksiya verən tərbiyə olmasa, hər hansı
bir musiqi əsərinin tərbiyəvi imkanları, onun
bədii məziyyətindən asılı olmayaraq, reallaş-
mayacaq. Kiçik şagird mahnının melodiyasını
bəyənirsə, mahnının ritmik müşayiətinin ya-
radılmasında məmnuniyyətlə iştirak edirsə,
müxtəlif musiqi alətlərinin tembrlərinin ifadə
imkanlarını başa düşürsə, bu o deməkdir ki,
o, bu musiqidə olan mənəvi məzmunu daha
dərindən dərk edəcək. Vətən haqqında, ailə,
doğma təbiət haqqında mahnılar kiçik mək-
təblidə vətənpərvərlik və beynəlmiləl hissləri
yalnız o zaman oyadır ki, o, dinlədiyi və ifa
etdiyi mahnıların məzmunu ilə fəal şəkildə
empatiya qura bilsin.

Musiqi və həyat müşahidəsinin inkişafından
sonra kiçik məktəblilərdə emosional həssaslığın
formalaşmasına onların duyğu qabiliyyətlərinin
inkişaf dərəcəsi təsir göstərir, yəni, müxtəlif
yüksəklikdəki səsləri, tembrləri, templəri düz-
gün ayırd etmək bacarığını inkişaf etdirməlidir.
Bu fərdi musiqi ifadə vasitələrində dəyişikliklərə
yüksək həssaslıq, pedaqoji təcrübəmizdən gö-
ründüyü kimi, uşaqların musiqiyə emosional
reaksiyası ilə müsbət əlaqələndirilir. Şagirdləri
xalq və simfonik orkestrinin alətlərinin səsinə
qulaq asmağa, onlar arasında ümumi və fərqli
şeyləri tapmağa, müxtəlif registrlərdə və müx-
təlif ritmlərdə həm sakit, həm yüksək səsli
parçaları ifa etməyə həvəsləndirmək sakit və
yüksək səslə  musiqi müəllimi eşitmə qabi-
liyyətini məşq etdirir. Uşaqların həssaslığını,
musiqi qabiliyyətlərini və bununla yanaşı
emosional həssaslığını inkişaf etdirir [2, s.15].
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Annotasiya. Əsas triqonometrik funksiyaların – sinus, cosinus və
tangensin dövrləri haqqında dərsliklərdə bəhs edilir. Bəs istənilən
triqonometrik funksiyanın dövrünü necə tapmaq olar? Məqalədə
bununla bağlı bəzi misallara baxılmışdır. Göstərilmişdir ki, funk-
siyanın dövrü haqqında danışarkən iki tip məsələləri ayırmaq
olar: 1) verimiş ədədin verilmiş funksiyanın dövrü olmasını yox-
lamaq, 2) verilmiş funksiyanın dövrünü tapmaq. Qeyd edilmişdir
ki, bu iki məsələ asılı olmayan riyazi məsələlərdir və həm də tri-
qonometrik funksiyanın dövrünü bilmək triqonometrik tənlikləri
həll edərkən faydalı olur.

Periods of trigonometric functions

Abstract. Textbooks tell about the periods of the main trigonometric
functions - sine, cosine, tangent. How to find the period of an
arbitrary trigonometric function? Some examples are discussed in
the article. It is shown that two types of problems related to the
period of a function can be distinguished: 1) check that a given
number is the period of a given function, 2) find the period of a
given function. It is noted that these two problems are independent
mathematical problems and knowledge of the period of the trigono-
metric function is also useful in solving trigonometric equations.

О периодах тригонометрических функций

Aннотация. О периодах основных тригонометрических функ-
ций – синуса, косинуса, тангенса – рассказывают учебники.
А как найти период произвольной тригонометрической функ-
ции? Некоторые примеры рассмотрены в данной статье. По-
казано, что можно выделить два типа задач, связанных с пе-
риодом функции: 1) проверить, что данное число является
периодом данной функции, 2) найти период данной функции.
Отмечено, что эти две задачи являются самостоятельными
математическими задачами и знание периода тригонометри-
ческой функции оказывается полезным и при решении триго-
нометрических уравнений.  
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Əgər ( )f x  funksiyasının təyin oblastından olan istənilən x  ədədi və T müsbət ədədi üçün  

( ) ( ) ( )f x f x T f x T     

bərabərliyi ödənilirsə, onda T  ədədinə bu funksiyanın dövrü deyilir. 

Misal 1. 2 , 4 , 6    ədədlərindən hər biri (ümumiyyətlə, 2 n  , burada n N )  

( ) sinf x x  funksiyasının dövrüdür. 2  ədədi  –  ən kiçik dövrdür. 

Aşağıda rast gəlinəcək dövr  anlayışının ən kiçik dövr mənasını daşıması vacib deyildir. 

Funksiyanın dövrü haqqında əsas məsələlər 

Funksiyanın dövrü ilə bağlı iki tip məsələləri ayırmaq olar [1]. 

Məsələ 1. Verimiş ədədin verilmiş funksiyanın dövrü olub- olmadığını yoxlamaq. 

Məsələ 2. Verilmiş funksiyanın dövrünü tapmaq (vacib deyildir ki, ən kiçik olsun). 

Misal 2. Göstərin ki, T   ədədi ( ) sinf x x   funksiyasının dövrüdür. 

H ə l l i. ( ) sin( ) sin sin ( ).f x x x x f x         

Analoji olaraq göstərilir ki, ( ) ( )f x f x   olur. 

Misal 3.  Göstərin ki, 
2

T


  ədədi   

( ) sin cosf x x x   

funksiyasının dövrüdür. 

H ə l l i.  sin cos cos sin ( )
2 2 2

f x x x x x f x
       

             
     

. 

Analoji olaraq   

sin cos cos sin ( )
2 2 2

f x x x x x f x
       

             
     

. 

İndi də, funksiyanın dövrünün tapılması üçün tətbiq olunan bəzi üsulları nəzərdən keçirək. 

Funksiyanın dövrünün tapılmasının elementar üsulları 

Bu üsullarda triqonometriyanın müxtəlif düsturlarından və qrafiklərdən istifadə olunur. 

Misal 4. 2( ) cosf x x  funksiyası dövrü funksiyadırmı? 

H ə l l i. İkiqat arqumentə keçərək alırıq ki, 
1 cos2

( )
2

x
f x


  . İndi, aydındır ki, 

funksiyanın dövrü   ədədinə bərabərdir. 

Formal yoxlama ilə də bunu göstərmək olar: 
2 2 2( ) cos ( ) ( cos ) cos ( )f x x x x f x         . 

Misal 5. ( ) sin 2f x x  funksiyasının dövrü olub-olmadığını yoxlayın. 

H ə l l i. Baxılan funksiyanın qrafiki ( ) sinf x x  funksiyasının qrafikindən OX  oxu 

boyunca OY oxuna doğru iki dəfə sıxılmaqla alınır. Buradan belə bir fərziyyə ortaya çıxır ki, 

yeni funksiya T   dövrlü dövrü funksiyadır. Bunun həqiqətən belə olduğunu göstərək: 

( ) sin 2( ) sin(2 2 ) sin 2 ( )f x x x x f x          . 

Misal 6. 2T   ədədinin ( ) sinf x x  funksiyasının dövrü olması aşkardır. Ən kiçik 

dövrü tapın. 

H ə l l i. Bu funksiyanin qrafikinə baxılması funksiyanın dövrünün T   olması 

fərziyyəsini irəli sürməyə imkan verir. Göstərək ki, bu belədir: 

( ) sin( ) sin sin ( ).f x x x x f x        . 

Qeyd: 5-ci və 6-cı misalları analiz edərkən, görürük ki, 2 əmsalı və modul işarəsi ilkin 

funksiyanın – sinusun  dövrünü iki dəfə azaldır. Bunu nəzərə aqlaraq aşağıdakı misala baxaq. 

Misal 7. ( ) sin 2f x x  funksiyası dövrüdürmü? Əgər dövrüdürsə, onda ən kiçik dövrü 

göstərin. 
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H ə l l i. Dövrün 2  olması aydındır. Qeydi nəzərə alsaq, yeni funksiya üçün bu dövrün 

2x2=4 dəfə azala biləcəyi nəticəsinə gəlirik. 
2

4 2
T

 
   ədədinin funksiyanın dövrü 

olmasını yoxlayaq: 

sin 2 sin(2 ) sin 2 sin 2 ( )
2 2

f x x x x x f x
 


   

           
   

. 

Beləliklə, 
2


 ədədi həqiqətən funksiyanın dövrüdür. 

Tutaq ki, hər hansı 0;
2

p
 

 
 

 ədədi də funksiyanın dövrüdür. Onda dövrün tərifinə görə, 

xüsusi halda, (0) (0 ) ( )f f p f p    bərabərliyi ödənilməlidir, başqa sözlə sin0 sin2p  

yavud sin 2 0p   olmalıdır. Lakin 0
2

p


   intervalında sonuncu bərabərlik mümkün 

deyildir.  

Nəticə etibarilə, bizim ehtimalımız düzgün deyildir və 
2


 ədədi baxılan ( ) sin 2f x x  

funksiyasının ən kiçik dövrüdür. 

3-cü misaldakı dövrü göstərilən funksiyaya yenidən diqqət yetirək. Dövrün hansı yolla 

tapılmasını bilmək də bizim üçün maraqlıdır. 

Misal 8. ( ) sin cosf x x x   funksiyasının ən kiçik dövrünü tapın. 

H ə l l i. Verilmiş funksiyanın kvadratı olan yeni funksiyaya baxaq: 
2( ) ( ) 1 sin2F x f x x    . 

7-ci misaldan biz artıq bilirik ki, 
2

T


  ədədi ( )F x  funksiyasının dövrüdür. Buradan 

nəticə olaraq çıxır ki, bu ədəd həm də ( )f x  funksiyasının dövrüdür. Yoxlama fərziyyəmizi 

təsdiq edir (3-cü misala bax). 
2

T


  ədədinin ( )F x  funksiyasının ən kiçik dövru olması 

faktından (7-ci misala bax) alınır ki, bu ədəd həm də  ( )f x  funksiyasının ən kiçik dövrüdür. 

Beləliklə, ( ) sin cosf x x x   funksiyasının dövrünün mənşəyi məsələsində qaranlıq 

qalmır. 

Misal 9. 
sin

( )
sin

x
f x

x
  funksiyasının ən kiçik dövrünü tapın.  

H ə l l i.. Bu funksiya öz təyin oblastında (harada ki, sin 0x  ) 1-ə bərabərdir. n   

nöqtələri bütün ədəd düz xəttini   uzunluqlu intervallara bölür. Beləliklə, T   ədədi 

funksiyanın dövrü, həm də ən kiçik dövrüdür. Bu faktı isbat edək. Tutaq ki, hər hansı 

 0;p   ədədi funksiyanın dövrüdür. Onda ( ) 1f p   şərtini ödəyən p müsbət qiyməti 

vardır.  

Dövrün tərifinə görə, xüsusi halda, belə bir bərabərlik də ödənilməlidir: 

( ) ( )f p p f p  , yəni (0) 1f   . 

Lakin, 0x   nöqtəsində funksiya təyin olunmamışdır. Gəldiyimiz ziddiyət göstərir ki, 

T   ədədi verilmiş funksiyanın ən kiçik dövrüdür. 

Misal 10. 
tan

( )
tan

x
f x

x
  funksiyasının ən kiçik dövrünü tapın. 
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H ə l l i. Bu funksiya öz təyin oblastında (harada ki, tan 0x   və ,
2

x n n Z


    , 

başqa sözlə ,
2

x k k Z


   )  1-ə bərabərdir. 
2

k

  nöqtələri bütün ədəd düz xəttini 

2


 

uzunluqlu intervallara ayırır. Bu səbəbdən də 
2

T


  ədədi funksiyanın dövrü, eyni zamanda 

ən kiçik dövrüdür. 
2


 ədədinin ən kiçik dövr olmasını 9-cu misaldakı isbat prosesini tam 

analoji olaraq aparmaqla  göstərə bilərik. 

 Misal 11. İsbat edin ki, 
2

3
T


  ədədi 3( ) 3sin 4sinf x x x   və 3( ) 4cos 3cosg x x x   

funksiyalarının dövrüdür. 

H ə l l i.  Formal yoxlama ilə də bunu göstərmək olar. 

 Əvvəlcə,  3 2( ) 3sin 4sin sin 3 4sinf x x x x x     funksiyası üçün 
2

( )
3

f x f x
 

  
 

 

bərabərliyinin ödənildiyini yoxlayaq: 

22 2 2
sin 3 4sin

3 3 3
f x x x

        
           

      
 

   2 21 1
3cos sin 3 4 3cos 2 3sin cos sin

2 4
x x x x x x

 
       

 
 

  2 2 2 21
3cos sin 3sin 3cos 3cos 2 3sin cos sin

2
x x x x x x x x        

     21
3cos sin 2sin 2 3sin cos sin 3cos sin 3cos sin

2
x x x x x x x x x x      

 

 2 2 3sin 3cos sin 3sin 4sin ( ).x x x x x f x      

Eyni qayda ilə 
2

( )
3

f x f x
 

  
 

 və həmçinin 
2

( )
3

g x g x
 

  
 

 bərabərliyinin də 

ödənildiyini yoxlaya bilərik. 

( )f x  və ( )g x  üçün çevrilmə düsturlarından istifadə etsək, isbat prosesi xeyli asanlaşar: 
3 3( ) 3sin 4sin sin3 , ( ) 4cos 3cos cos3f x x x x g x x x x       . 

Göründüyü kimi, 
2

3
T


  ədədi 3( ) 3sin 4sinf x x x   və 3( ) 4cos 3cosg x x x   

funksiyalarının dövrüdür. 

Nəticə 

Verilmiş ədədin verilmiş funksiyanın dövrü olmasını yoxlamaq yaxud da dövrü tapmaq – 

bunlar biri-birindən asılı olmayan, müstəqil riyazi məsələlərdir. Həm də triqonometrik 

funksiyanın dövrünü bilmək triqonometrik tənlikləri həll edərkən də faydalı olur [2,4].  
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Annotasiya. Orta məktəblərin riyaziyyat kursunun stereometriya bölməsinin tədrisində
fəza fiqurlarının həcminin hesablanmasında elə məsələlərə rast gəlinir ki, onların həlli
prosesində şagirdlər çətinlik çəkirlər. Bu məqsədlə tetraedrlə kürənin qarşılıqlı vəziyyətini
və kubla kürənin qarşılıqlı vəziyyətini ifadə edən məsələlərə baxılmışdır. 1) Tərəfləri
b–yə bərabər olan tetraedrin xaricində yerləşən kürənin hissələrinin həcmi və tetraedrin
radiusunun tapılması. 2)Tərəfləri a–ya bərabər olan kubun üç üzünə toxunan kürənin
səthinin kubun xaricində olan hissəsinin sahəsinin tapılması haqqında məsələ araşdırılaraq
həll edilmişdir. Əvvəlcə tetraedrin bir üzündə yerləşən seqmentin həcmi düsturu ilə
tapılır. Məlumdur ki, tetraedrin dörd üzü olduğundan tələb olunan həcmi 

düsturu ilə hesablanır. İkinci məsələdə kubun xaricində yerləşən kürənin səthindən biri
EZTL-dir və bunlar üç bərabər hissədən ibarətdir. Bu hissələrin səthinin sahəsi

2π∙LZ=2πr(2r-a)                r=(2-√2)a;                 S=6πa2 (10-7√2)                 
bərabərdir. 

Having a high degree of difficulty in stereometry
from problem solving experience

Abstract. In the teaching of the stereometry section of the mathematics course of
secondary schools, there are such problems in calculating the volume of spatial figures
that students have difficulty in solving them. For this purpose, the problems expressing
the mutual position of the tetrahedron and the sphere and the mutual position of the
cube and the sphere were considered. 1) Finding the volume of the parts of the sphere
outside the tetrahedron whose sides are equal to “b” and the radius of the tetrahedron. 2)
The problem of finding the area of the part of the surface of the sphere outside the cube
touching the three faces of the cube whose sides are equal to “a” was investigated and
solved.
First, the volume of the segment located on one face of the tetrahedron

First, the volume of the segment located on one face of the tetrahedron is found by the
formula. It is known that since the tetrahedron has four faces, the required volume is
V=4Vs calculated by the formula.
In the second problem, one of the surfaces of the sphere outside the cube is EZTL,
which consists of three equal parts. The surface area of these parts is equal.

2π∙LZ=2πr(2r-a)                r=(2-√2)a;                 S=6πa2 (10-7√2)

Из опыта решения стереометрических задач вы-
сокого уровня сложности 
Aннотация. При преподавании раздела стереометрии курса математики средней
школы возникают проблемы с вычислением объема пространственных фигур,
которые школьники затрудняются решить. Для этого были рассмотрены вопросы
о взаимном расположении шара с тетраэдром и взаимном положении шара с
кубом. Рассмотрены задачи о нахождении: 1) объема частей сферы, расположенных
вне тетраэдра, стороны которого равны b, и радиуса тетраэдра и 2) площади части
поверхности шара, касающейся трех граней куба, стороны которых равны а, нахо-
дящейся вне куба.
Сначала находим объем отрезка, расположенного на одной грани тетраэдра. Он
находится по формуле:

Поскольку тетраэдр имеет четыре грани, то требуемый объем V=4Vs
Во втором случае одна из поверхностей сферы, находящейся за пределами куба,
является EZTL, и они состоят из трех равных частей. Площадь поверхности этих
деталей равна:

2π∙LZ=2πr(2r-a)                r=(2-√2)a;                 S=6πa2 (10-7√2)   
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Mövzunun aktuallığı. Orta məktəblərin riyaziyyat kursunun həndəsə məzmun xəttinin  

stereometriya bölməsinin tədrisində fəza fiqurlarının həcminin hesablanmasında elə məsələlərə 

rast gəlinir ki, onların həlli prosesində şagirdlər çətinlik çəkirlər. Təlim prosesində 

ümumiləşdirmə şagirdlərin riyazi mədəniyyətinin yüksəldilməsində sistematik məntiqi 

əməliyyatdır [1]. Bu məqsədlə tetraedrlə kürənin qarşılıqlı vəziyyətini və kubla kürənin 

qarşılıqlı vəziyyətini ifadə edən məsələlərə baxılması öz aktuallığı ilə seçilir.  Məqalədə verilən 

məsələlərdə şagirdlərin təfəkkür əməliyyatından düzgün istifadə etmələri və bununla da 

həndəsəni daha da dərindən öyrənmələri olduqca faydalıdır. 

Tədqiqatın məqsədi: Məqsəd tetraedrlə kürənin və kubla kürənin qarşılıqlı vəziyyətini 

ifadə edən məsələlərin izahlı həll edilməsidir. 

Məsələ 1. Tərəfi b–yə bərabər olan tetraedr verilmişdir. Kürə tetraedrin daxilinə yerləş-

dirilmişdir və bütün üzlərinə toxunur. Kürənin radiusunu və kürənin tetraedrin üzlərində 

yerləşən hissəsinin həcmini təyin etməli. 

KCEL  tetraedrinin kənarlarına toxunan kürənin mərkəzi O  nöqtəsidir. Yəni  O  nöqtəsi 

K,C,E,L nöqtələrindən eyni məsafədədir.  F nöqtəsi KL tərəfinin orta nöqtəsidir. Burada  KOC, 

COM, MOK, COL, EOL və KOL üçbucaqları bir-birinə bərabərdir.  OH və OF – in uzunluqları 

bərabərdir.  

Tetraedrin daxilində  radiusu r-ə bərabər olan bir kürə təsvir edək. 

𝑂𝐹 = 𝑟 

 olur. Kürə G, H, F orta nöqtələrindən keçəcək. LD hündürlüyü və KL tərəfindən KLD 

müstəvisini keçirək. KHL bərabəryanlı üçbucağında  

𝐾𝐻 = 𝐻𝐿 
Bu üçbucağın  HF hündürlüyünü çəkirik. F nöqtəsi  

KL – in orta nöqtəsidir. O nöqtəsi HF üzərində yerləşir və  K və L dən  eyni məsafədədir. 

      Buna görə də,  

𝐻𝑂 = 𝐹𝑂 
deməli, 

𝑟 =
𝐻𝐹

2
, 

 

HF hündürlüyü KFH –dan təyin olunur.  

𝐾𝐹 =
𝑏

2
    və   𝐾𝐻 =

𝑏√3

2
 

 

KCE bərabərtərəfli üçbucagının apofemidir. 

                         𝐻𝐹 = √(
𝑏√3

2
)

2

− (
𝑏

2
)

2

=
𝑏

√2
 

 

Beləliklə, 

                                 𝑟 =
𝐻𝐹

2
=

𝑏

2√2
=

𝑏√2

4
 

 

Kürənin tetraedrin xaricində yerləşən hissəsi tetraedrin kənarları ilə kürədən kəsilmiş 

dörd bərabər hissədən ibarətdir. CLE  üçbucagı üzərində kəsilmiş hissələrdən birini nəzərdən 

keçirək. Qeyd edək ki, CEL üçbucagında yerləşdirilmiş GRH dairəsi ellips şəklində təsvir 

olunur. R, G, H nöqtələrinə  S ilə əlaqəli daha üç nöqtə əlavə olunarsa, dairə asanlıqla çəkilə 

bilər. S nöqtəsi CLE üşbucagının medianlarının kəsişmə nöqtəsidir. GHR seqmentinə baxaq. 

CLE bərabərtərəfli üçbucagının üzərində olan kürə CLE bərabərtərəfli üçbucagında GHR 

seqmentinə də toxunur. CLE bərabərtərəfli üçbucaqdır və   ےGCH=300   olduğundan  

 .SCH=300 olarے

SH radiusdur. Radius toxunanla 900  bucaq əmələ gətirdiyindən, ∆𝑆𝐶𝐻-da  CSH=600  

𝐶𝐻 =
𝑏

2
         və      𝑟√3 =

𝑏

2
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Beləliklə,  

𝑂𝑆 = √𝑂𝐻2 − 𝑆𝐻2 =√𝑟2 − 𝑆𝐻2 = √(
𝑏√2

4
)

2

− (
𝑏√3

6
)

2

=
𝑏

2√6
 

 

deməli, seqmentin hündürlüyü 

                                       ℎ = 𝑆𝐽 = 𝑂𝐽 − 𝑂𝑆 =
𝑏

2√2
−

𝑏

2√6
=

𝑏√2

12
(3 − √3). 

Bir seqmentin həcmi 

 

𝑉𝑠 = 𝜋 ∙ ℎ2 (𝑟 −
ℎ

3
) = 𝜋 [

𝑏√2

12
∙ (3 − √3)]

2

∙ [
𝑏√2

4
− (3 − √3)] =

𝜋𝑏3√2(9 − 4√3)

432
 

şəklindədir. 

                                                              

            Beləliklə, axtarılan həcm  𝑉 = 4𝑉𝑠 və ya 

                                                 𝑉 =
𝜋𝑏3√2(9−4√3)

108
 

olar, radius isə  

                                                  𝑟 =
𝑏√2

4
     

düsturu ilə hesablanar. 

Qeyd: 

CEL ücbucağında yerləşdirilmiş GRH dairəsi ellips şəklində təsvir olunur.  R,G,H 

nöqtəsinə S ilə əlaqəli daha üç nöqtə qeyd olunarsa dairə asanlıqla çəkilə bilər. S nöqtəsi CLE 

üçbucağının medianlarının kəsişmə nöqtəsidir. 

Məsələ 2. Tərəfi   a – ya bərabər olan kub verilmişdir. AB onun dioqanalıdır. Kubun üç 

üzünə toxunan kürənin səthinin kubun xaricində olan hissəsinin sahəsini tapmalı. 

Kürənin mərkəzi AB dioqanalı üzərindədir. O nöqtəsi 𝐴𝐴1𝑁1𝑁  və 𝐴𝐴1𝑄1𝑄  üzlərindən 

eyni məsafədədir. 

Deməli, O nöqtəsi müstəvidə yerləşir və ikiüzlü bucağı 𝐴𝐴1 tili ilə yarıya bölür. 

Beləliklə, O nöqtəsi AN tili ilə ikiüzlü bucağın ayırdığı müstəviyə mənsub olacaq[2]. İki 

müstəvi AB dioqanalı boyunca kəsişir.  

Kürə C və D nöqtələrində  ANUQ  və 𝐴𝐴1𝑁1𝑁  üzlərinə toxunur, r isə kürənin 

radiusudur. Onda OC=OD=r və ODGC müstəvisi AN və BQ1 tərəfinə perpendikulyardır. Əgər  

BQ tili  kürəyə toxunarsa, onda  ODGC müstəvisi kürə ilə E toxunma nöqtəsində kəsişir. 

Beləliklə, 

OE = r. 

Digər tərəfdən E nöqtəsi FGKE kvadratının təpə 

nöqtəsidir və ODGC müstəvi kəsiyi alınır. Deməli, MOLE 

dördbucaqlısı kvadratdır. OM və OL, OC və OD yə uygun 

olaraq tamamlanır. Ona görə də, 

𝑂𝑀 =
2

√2
  ,     

hansı ki, 

                                            OM+OD=MD=a  

və  
𝑟

√2
+ 𝑟 = 𝑎     

harada ki, 

𝑟 = (2 − √2)𝑎. 

Kubun xaricində yerləşən kürənin səthindən biri EZTL-dir və bunlar üç bərabər hissədən 

ibarətdir. Bu hissələrin səthinin sahəsi 

2𝜋 ∙ 𝐿𝑍 = 2𝜋𝑟(2𝑟 − 𝑎)               
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                                                              𝑟 = (2 − √2)𝑎  

                                                            𝑆 = 6𝜋𝑎2(10 − 7√2) 

 bərabərdir. 

Nəticə. Orta məktəblərin riyaziyyat kursunun stereometriya bölməsinin tədrisində 

şagirdlər fəza fiqurlarının həcminin hesablanması məsələlərinin həllində çətinlik çəkirlər [5]. 

Məqalədə tetraedrlə kürənin qarşılıqlı vəziyyətini və kubla kürənin qarşılıqlı vəziyyətini ifadə 

edən məsələ  araşdırılaraq həll edilmişdir. 

Birinci məsələdə tərəfi b–yə bərabər olan tetraedrin daxilinə kürə yerləşdirilmişdir və 

bütün üzlərinə toxunur. Kürənin radiusunu və kürənin tetraedrin üzlərində yerləşən hissəsinin 

həcmini   

𝑉 = 4𝑉𝑠 

  

𝑉 =
𝜋𝑏3√2(9 − 4√3)

108
 

radiusu isə 

𝑟 =
𝑏√2

4
 

düsturla tapılmışdır.  

İkinci məsələdə kubun xaricində yerləşən kürənin səthləri üç bərabər hissədən ibarətdir. 

Bu hissələrin səthinin sahəsini 

2𝜋 ∙ 𝐿𝑍 = 2𝜋𝑟(2𝑟 − 𝑎)               

                                               𝑟 = (2 − √2)𝑎;  

                                                            𝑆 = 6𝜋𝑎2(10 − 7√2) 

 tapılmışdır. 

Beləliklə, şagirdlər həndəsə məsələlərini burada göstərilənlərə uyğun, özlərinə məxsus, 

bəzən də daha səmərəli üsullarla da həll edə bilərlər [3]. Bu məqalə ilə yanaşı, sonda göstərilmiş 

ədəbiyyatdan da istifadə etməklə həndəsədən hesablama, isbat və qurma məsələlərinin həllində 

müəyyən vərdiş və bacarığa nail olmaq mümkündür [4]. 
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Annotasiya. Neyron texnologiyaları mikroprosessor bazasında xüsusi neyro-
komponentlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsində, süni intellektin yaradılmasında
tətbiq olunur. Süni intellekt mürəkkəb məsələlərin həllində obrazların tanınmasında,
kredit risklərinin idarə olunmasında, maliyyə proqnozlarında, tikililərin keyfiyyəti,
vəziyyəti, əhatə dairəsi və mühitinin uçotu ilə əlaqədar olaraq gözlənilməz ha-
disələrin təyin olunmasında əvəzsizdir. Neyron formal, süni olmaqla neyroşəbəkənin
tərkib hissəsi kimi sadə çevirici elementdir. Neyron öz növbəsində 3 tip
elementi birləşdirməklə 2 əsas funksiyanı, yəni çəkili cəmləməni və qeyri-xətti
çevrilmə funksiyalarını yerinə yetirir. Neyrointelektual sistemlərə artan maraqlar
süni intellektin klassik reallaşdırılması və neyrokompüterlərin və sistemlərin
işlənib hazırlanması sahəsindəki uğurlarla izah olunur. Neyrokompüterlərdə
tətbiq olunan neyron şəbəkələrdə ənənəvi kompüterlərdən fərqli olaraq
elementlərin çoxlu sayda paralel əlaqələri var və informasiya paralel hesablamaları
həyata keçirərək bütün şəbəkələr üzrə paylanır. Bu paylanma, məsələləri yüksək
intellektual səviyyədə real zaman müddətində həll etməyə imkan verir. 

Neuron networks learning algorithms
Abstract. Neuron technologies are applied on the basis of microprocessors in
the interaction of specific neurocomponents with each other, in the creation of
artificial intelligence. Artificial intelligence is invaluable in solving complex
problems - image recognition, credit risk management, financial forecasting,
the identification of contingencies related to the quality, condition, coverage
and environment of buildings. A neuron is a simple converting element that is
formal, artificial, and part of a neural network. Neurons, in turn, perform 2
basic functions by combining 3 types of elements, namely, weighted aggregation
and nonlinear transformation. The growing interest in neuro-intelligent systems
is explained by the success of the classical realization of artificial intelligence
and the development of neurocomputers and systems. Unlike traditional
computers, neural networks used in neurocomputers have a large number of
parallel connections of elements, and information is distributed across all
networks by performing parallel calculations. This distribution allows you to
solve problems in real time at a high intellectual level.

Об алгоритмах обучения нейронных сетей

Aннотация. В статье подчеркивается, нейронные технологии применяются
при взаимодействии конкретных нейрокомпонентов друг с другом на
микропроцессорной базе, создании искусственного интеллекта. Искус-
ственный интеллект незаменим при решении сложных задач – распознавании
образов, управлении кредитными рисками, финансовых прогнозах, опре-
делении непредвиденных событий, связанных с качеством, состоянием,
масштабом и учетом окружающей среды зданий. Нейрон – это простой
преобразующий элемент, который является частью нейросети, будучи
формальным, искусственным. Нейрон, в свою очередь, выполняет 2
основные функции, а именно гравитационное суммирование и нелинейное
преобразование, объединяя 3 типа элементов. Растущий интерес к ней-
роинтеллектуальным системам объясняется классической реализацией
искусственного интеллекта и достижениями в области разработки нейро-
компьютеров и систем. В отличие от традиционных компьютеров в ней-
ронных сетях, реализованных в нейрокомпьютерах, элементы имеют
большое количество параллельных соединений, и информация распреде-
ляется по всем сетям, выполняя параллельные вычисления. Это распреде-
ление позволяет решать проблемы на высоком интеллектуальном уровне
в режиме реального времени.
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Neyrokompüterlərin əsasını neyron şəbə-
kələri təşkil edir. Neyron şəbəkələri adaptiv
yeniliklər olan neyronların paralel birləşməsi
sayəsində real aləmin obyektləri ilə qarşılıqlı
fəaliyyətini təmin etməklə bioloji sinir siste-
mində olduğu kimi fəaliyyət göstərir.

Neyron şəbəkəsi öyrənmə qabiliyyətinə
malikdir və bu da şəbəkənin para- metrlərinin
sazlanması yolu ilə həyata keçirilir; 

- neyron şəbəkəsi imtinalara və kənar tə-
sirlərə qarşı yüksək dərəcədə dayanıqlı olur;

- ayrı-ayrı neyronların sadə quruluşa malik
olması neyroşəbəkənin aparat realizasiyası
üçün informasiyanın işlənməsinin yeni fiziki
prinsiplərdən istifadə etməyə imkan verir. 

Neyrokompüterlər əsasən irəlicədən müəy-
yən edilmiş məsələlər dairəsinin həlli məq-
sədləri üçün yaradılır. Neyrokompüter süni
neyroşəbəkəyə əsaslanmaqla, elektron və ya
optik elementlərdən qurulan aparat vasitəsilə
reallaşdırılır. Tam əmrlər yığınına malik olan
mikroprosessorlardan fərqli olaraq, neyroşə-
bəkəni təşkil edən hər bir neyron yalnız sadə
analoq çevirici elementdən ibarət olur. Mil-
yonlarla neyronları özündə birləşdirən şəbə-
kənin kollektiv xassələri artıq adi hesab edilmir.
Çox mürəkkəb hesablayıcı məsələlər hal-ha-
zırda informasiya emalının digər neyron tex-
nologiyası olan neyron şəbəkələrdə informa-
siyanın emalı üsulu ilə həll edilir. Beləliklə,
Neyron şəbəkə müəyyyən bir struktur ilə əlaq-
ləndirilmiş ayrı-ayrı neyronlar toplusudur. Şə-
bəkənin hesablama gücü, yəni onun yerinə
yetirə biləcəyi məsələlər məhz bu əlaqələrlə
müəyyənləşir. Əlaqələr bir qisim neyronların
çıxışlarını digərlərinin girişləri ilə birləşdirir,
onların “gücü” isə çəki əmsalları ilə (və ya
sadəcə olaraq çəkilərlə) verilir. Beləliklə, bir
neyronun davranışının digər neyronun davra-
nışına təsir gücü əlaqənin uyğun çəki əmsalı
ilə müəyyən olunur. Buna görə də neyron sis-
temlərini çox vaxt konneksionist (connection
birləşmə, əlaqə sözündən) sistemlər də adlan-
dırırlar.

Neyron Şəbəkələrin Öyrətmə Alqoritmlə-
ri

Neyron şəbəkələri çox vacib öyrətmə xas-
səsinə malikdir. Bu xassə sayəsində onlar
nəinki girişə daxil olan obrazı tanıya bilir,

həm də münasib prosedurların köməyi ilə ta-
nıma dəqiqliyini artırmaq üçün sazlana bilir.
Beləliklə, neyron şəbəkələr iki rejimdə, öyrətmə
və tanıma rejimlərində fəaliyyət göstərə bi-
lərlər.

Neyron şəbəkələr qurulan zaman çəki əm-
salları və hüdud qiymətləri təsadüfı verilir.
Bu başlanğıc vəziyyətində şəbəkə hələ tanıma
qabiliyyətinə malik deyil. Bu imkanı təmin
etmək üçün məsələnin xarakterindən asılı
olaraq bu və ya digər öyrətmə proseduru tətbiq
olunur. Şəbəkənin lazımı dəqiqliklə tanıma
aparması üçün öyrətmə xeyli maşın vaxtı tələb
edir. Bu prosedurun gedişində neyron şəbəkənin
parametrləri (çəkiləri, hüdudları, bəzi alqo-
ritmlərdə isə şəbəkənin özünün quruluşu) tələb
olunan tanıma dəqiqliyini təmin etmək üçün
modifıkasiya edilir. Bəzən bu proses arzuolunan
nəticəni vermir. Belə hallarda seçilmiş öyrətmə
prosedurunu çəki əmsallarının başqa başlanğıc
qiymətlərində və ola bilsin ki, prosedurun
özünün parametrlərinin qiymətlərini dəyişməklə
təkrar etmək lazım gəlir [1].

Hazırda dünyada neyron şəbəkələrin çox-
saylı öyrətmə alqoritmləri mövcuddur. Təd-
qiqatçılar öyrətmə alqoritmlərinin təsnifatının
bir neçə variantını təklif edirlər. Məsələn,
Rummelhart və Mak-Klelland [7] həll edilən
məsələrə görə aşağıdakı sinifləri ayırmaqla
təsnifat vermişlər:

- obrazların assosiasiyası;
- avtoassosiasiya;
- qanunauyğunluqların aşkar edilməsi;
- təsdiq etməklə öyrətmə.
Təsnifatı öyrətmə qaydalarının növlərinə

görə də aparmaq olar. Bu zaman aşağıdakı
növləri ayırmaq olar:

- korrelyasiya öyrətməsi;
- xətaları bilavasitə korreksiya etməklə öy-

rətmə;
- rəqabətli öyrətmə;
- Bolsman maşını vasitəsilə öyrətmə.
Şəkil 1-də [3]-də təklif olunmuş təsnifat

verilmişdir. Bununla ətraflı tanış olaq.
Şəkildən göründüyü kimi, təsnifat aparmağın

əlamətlərindən biri öyrədilən şəbəkənin xarici
mühitlə (müəllimlə) qarşılıqlı əlaqənin xüsu-
siyyətidir.

Təsnifat üsullarının müxtəlifliklərinə bax-
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Kəmalə İbrahimova

Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqoritmləri haqqında

mayaraq onlar arasında öyrədilən şəbəkənin
xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə məsələsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. 

Xarici mühitlə ən sıx qarşılıqlı əlaqə su-
pervizor üsüllarından istifadə edəndə olur. Bu
zaman giriş vektorlar çoxluğu və ona uyğun
çıxış vektorları çoxluğu əvvəlcədən müəy-
yənləşdirilir. Hər bir giriş vektorunun i-ci
komponenti şəbəkənin j-ci neyronuna verilən
siqnala uyğun gəlir. Analoji olaraq, çıxış vek-
torunun j-ci komponenti j-ci çıxış neyronunda
alınan siqnala uyğun gəlir. x giriş vektoru və
ona uyğun Y çıxış vektoru öyrətmə cütləri
adlanan cüt təşkil edir. Bütün öyrətmə cütləri
toplusu öyrətmə çoxluğunu yaradır. Öyrətmə
prosesi zamanı neyron şəbəkənin çıxış vekto-
runun cari qiymətləri ilə öyrətmə çoxluğundan
seçilmiş, verilmiş qiymətlər arasındakı meyil
etmələr hesablanır. Bu qiymətləndirməyə
uyğun olaraq şəbəkənin parametrlərində təshih
aparılır. Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqo-
ritmləri arasında ən çox tətbiq edilən xətaların
geriyə yayılması (error backpropagation) al-
qoritmi bu prinsiplə işləyir. 

Qeyri-supervizor öyrətmə alqoritmlərində
neyron şəbəkənin xarici mühitlə qarşılıqlı əla-
qəsi minimuma endirilir. Bu alqoritmlərdə
öyrətmə çoxluğu yalnız giriş vektorlarından
ibarətdir. Burada öyrətmənin məqsədi şəbəkənin
parametrlərini müvafiq qaydada seçməklə
giriş vektorlar çoxluğuna xas olan qanunauy-
ğunluqların aşkara çıxarılmasıdır.

Bu sinif alqoritmlərin ən çox yayılanı Rə-
qabətli öyrətmə alqoritmidir (competitive le-
arning). Rəqabətli öyrətmənin klaster analizi
ilə oxşarlığı çoxdur. Klaster analizində məsələ
obrazların bir neçə klasterlər üzrə təsnif edil-
məsindən ibarətdir. Neyron şəbəkələrdən isti-
fadə edərək bu məsələni belə təsvir etmək
olar. Hər biri çıxış neyronlarından birinə uyğun
olan giriş vektorları çoxluğu və klasterlər çox-
luğu var. Şəbəkənin girişinə uyğun klasterə
aid edilməli vektor daxil olan zaman onun
çıxış neyronunun fəallaşmasını təmin etmək
tələb olunur. Bu məsələni həll etmək üçün
"hər şey qalibindir" strategiyası istifadə olunur.
Belə ki, tanıma fazasında əvvəlcə verilən giriş
vektorundan və çəki əmsallarından asılı olaraq

Şəkil 2.1.  Neyron şəbəkələrin öyrətmə üsullarının təsnifatı
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təsnifedici layın neyronları öz vəziyyətlərini
müəyyənləşdirmək üçün "yarış" keçirirlər.
"Qalib" neyron, yəni girişlərin əmsallara vu-
rulmuş cəminin ən böyük qiymətinə uyğun
neyron "1" vəziyyətini alır, eyni zamanda
başqa neyronlar "0" vəziyyətini alırlar. Eyni
çıxış neyronunun şəbəkənin girişinə müxtəlif
klasterlərə aid olan vektorlar daxil edilərkən
fəallaşmaması üçün hər bir neyronun çəkilərinin
cəminə, onu sabit kəmiyyət kimi götürməklə,
məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Öyrətmə fəal
çıxış neyronları ilə fəal giriş neyronları ara-
sındakı çəki əmsallarının artmasını və aktiv
olmayan giriş düyünləri ilə əlaqələrin çəkilərinin
azalmasını nəzərdə tutur [5].

Öyrətmə nəticəsində hər bir çıxış neyronu
müəyyən klasterdən olan vektorun daxil ol-
masına reaksiya verəcəkdir və girişdə başqa
klasterə aid olan vektor olduqda passiv ola-
caqdır. Lakin əvvəlcədən məhz hansı çıxış
neyronunun bu klasterə uyğun olduğunu müəy-
yən etmək olmaz. Hər halda bu xüsusi çətin-
liklər törətmir. Belə ki, zərurət olduqda öyrət-
mədən sonra çıxış neyronlarını arzu olunan
qaydada yenidən sıralamaq olar. Qeyri-super-
vizor öyrətməyə daha ətraflı şəkildə sonra
baxılacaqdır.

Xarici mühitlə qarşılıqlı təsirin intensivliyinə
görə təsdiq etmə ilə öyrətmə alqoritmləri (re-
inforcement learning) supervizor və qeyri-su-
pervizor üsulları arasında aralıq vəziyyətini
tuturlar.

Bu üsulun əsas prinsipi mühit (müəllim)
tərəfindən təsdiq (təkzib) və ya təşviq (cəza)
siqnalının (reward/penalty) olmasıdır. Əgər
giriş vektoru veriləndə neyron şəbəkənin dav-
ranışı qənaətbəxş olarsa, onda ("+1") təsdiqetmə
siqnalı verilir, əks təqdirdə ("0") və ya
təkzibetmə siqnalı verilir. Bu zaman təsdiqetmə
siqnalının yüksək tezliklə alınması məqsədi
ilə şəbəkə çəki əmsallarının qiymətini dəyişir.
Təsdiqetmə siqnalının tezliyi ən yüksək sə-
viyyəyə çatmayana qədər öyrənmə davam
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu alqoritmlər
sinfındə mühit tərəfindən yalnız bir bit infor-
masiya verilir ki, həmin informasiya şəbəkənin
giriş vektorunun yaxşı və ya pis tanınmasını
müəyyənləşdirir. Bu zaman şəbəkənin davra-
nışının nə dərəcədə yaxşı və pis olması barədə

informasiya olmur. Təsdiqetmə ilə öyrətmə
prosedurları haqda da  ətraflı danışacağıq.

Neyron şəbəkələrinin öyrətmə alqoritmlə-
rinin təsnifatındakı növbəti əlamət şəbəkənin
topoloji dəyişikliklərinin xarakteri ilə əlaqə-
dardır.

Öyrətmə prosesində seçilmiş alqoritmdən
asılı olaraq həm neyronlar arasındakı əlaqələrin
çəki əmsalları, həm də şəbəkənin öz quruluşu
dəyişə bilər.

Öyrətmə alqoritmlərinin böyük əksəriyyəti
öyrətmə gedişində şəbəkənin quruluşunu də-
yişmir, yalnız əlaqələrin çəkilərini dəyişirlər.
Bu alqoritmlərlə bütün öyrətmə çoxluğunda
şəbəkənin qənaətbəxş davranışına nail olmaq
məqsədi ilə çəki əmsallarının sazlanması apa-
rılır. Bioloji tədqiqatlar süni neyron şəbəkələ-
rində bu sinif prosedurların tətbiqi nəticəsində
əmələ gələn proseslərlə insan beynində öyrətmə
prosesində əmələ gələn proseslərin adekvat
olduğunu təsdiq edir.

Digər tərəfdən, öyrətmə prosesində neyron
şəbəkənin quruluşunun dəyişməsi, bioloji cə-
hətdən həqiqətə tam uyğun deyil. Beyində
olan belə dəyişikliklər neyronların bir hissəsinin
məhv olması və onlar arasındakı əlaqələrin
pozulmasına səbəb olan zədələnmə və xəstə-
liklər nəticəsində ola bilər. [8]-də qeyd olunur
ki, insan doğulanda onun beynində tam neyron
quruluşu olur (təxminən 109-1010 neyron və
10"-1012 neyronlar arası əlaqə). Bu quruluşun
dəyişilməsi yalnız degenerativ proseslərin nə-
ticəsində olur.

Neyron şəbəkələrə dəyişən quruluşlu kimi
baxan öyrətmə alqoritmləri sinfı tədqiqatlar
və layihələrin nisbətən təzə və az öyrənilmiş
istiqamətidir. Əlaqələrin çəkilərinin qiymətini
modifıkasiya edən alqoritmlərdən fərqli olaraq
baxılan sinif alqoritmlər yeni elementlər və
əlaqələr əlavə etməklə öyrətmə prosesində
şəbəkənin quruluşunun özünü dəyişdirir. Bu
sinif alqoritmlərdən ən çox tanınanı "ələ almaq
ilə öyrətmə" (recruitment learning, "recruit" -
rekrut sözündən) adlanan alqoritmlərdir. "Ələ
alma" adı ona görə seçilmişdir ki, öyrətmə
prosesində "yeni neyronu ələ alma", yəni onun
köməyi ilə tələb olunan məsələnin həll edil-
məsini mümkün edən şəbəkənin yaradılması
üçün yeni neyronların daxil edilməsi (ələ alın-
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ması) baş verir. Ümumi şəkildə şəbəkədə iki
cür neyron çoxluqları var: ələ alınmış və ya
əlaqələndirilmiş və ələ alınmamış və ya sərbəst
neyronlar. Əlaqələndirilmiş neyronlar elə ney-
ronlardır ki, tanınma məsələlərinin həllində
artıq iştirak edirlər və onlar müəyyən şəkildə
informasiya yükü daşıyırlar. Əlaqələndirilmiş
neyronlar həm başqa əlaqələndirilmiş elemen-
tlərlə, həm də sərbəst neyronlarla birləşdirilə
bilər. Əlaqələndirilmiş neyronlar və sərbəst
elementlər arasında fərq bundan ibarətdir ki,
əlaqələndirilmiş neyronların aktivlik dərəcələri
toplusu şəbəkənin müəyyən məna kəsb edən
vəziyyətini göstərir. Əlaqələndirilmiş elementlər
sərbəst elementlərdən axırıncılar arasında əla-
qələrin gücləndirilməsi nəticəsində yaranır. Ona
görə də sərbəst elementlərdən yaranmış şəbəkə,
"ilkin" şəbəkə adlanır [9]. Sərbəst elementlər
həm əlaqələndirilmiş, həm də digər sərbəst
elementlərlə əlaqəyə malik ola bilərlər.

Öyrətmə prosesində sərbəst neyronların ar-
dıcıl olaraq "ələ alınması" baş verir, yeni cəlb
edilmiş neyronlar və sərbəst neyronlardan biri
(reknıt) arasında əlaqə tədricən gücləndirilir.
Nəticədə sərbəst neyronlar əlaqələndirilmiş
neyronlara çevrilir və onlar qoyulmuş məsələnin
həllində istifadə olunur.

Girişlərə qoyulan tələbata görə öyrətmə
alqoritmlərini iki sinfə ayırmaq olar. Nümu-
nələrə görə öyrətmə kimi səciyyələnən birinci
alqoritmlər sinfində uyğun öyrətmə üçün öy-
rətmə çoxluqları təsvir olunur. Bu zaman öy-
rətmə prosedurları öyrətmə çoxluğundakı nü-
munələrə əsaslanaraq neyron şəbəkələrin pa-
rametrlərini sazlayır.

Xətaların geriyə yayılması alqoritmi istifadə
olunan halda giriş-çıxış öyrətmə vektorları
cütü, rəqabətli öyrətmə halında isə yalnız giriş
vektorları çoxluğu nümunə kimi çıxış edir.
Nümunələr üzrə öyrətmə prosesində şəbəkə
öyrətmə çoxluğunda ümumiləşdirmə aparılır,
yəni verilmiş nümunələrə görə həll edilən
məsələnin qanunauyğunluqlarını hasil edir ki,
bu da induksiyadır, başqa sözlə, xüsusidən
ümumiyə doğru hərəkətdir. Bu cür ümumi-
ləşdirmə nəticəsində şəbəkə öyrətmə çoxlu-
ğunda olmayan yeni vektorlar cütünü müəyyən
dəqiqliklə tanıya bilər. Ümumiləşdirmə xassəsi
öyrədilmə ilə yanaşı neyron şəbəkələrin ən

əhəmiyyətli xassələrindən biridir.
Nümunələr üzrə öyrətmə alqoritmləri ümu-

miləşdirmənin tələb olunan səhihlik dərəcəsini
təmin etmək üçün nümunələr çoxluğunda təm-
siledici seçmənin verilməsini tələb edir. Bu
problemi aradan qaldırmaq üçün "yeganə nü-
munədən istifadə etməklə öyrətmə" (one-shot
learning) adlanan prosedur işlənilmişdir. Bu
prosedur Mitçel tərəfindən izah edilmişdir [7].

Mitçel "izaha əsaslanan ümumiləşdirmə"
termini daxil etmişdir. Təklif olunmuş öyrətmə
proseduruna uyğun olaraq şəbəkəyə yeganə
nümunə verilir və predmet sahəsi haqqında
biliklərdən istifadə etməklə ümumiləşdirmə
aparılır. Bu prosesin gedişində yeni "bir parça"
bilik əldə edilir ki, bu öyrətmə nümunəsinin
ifadə etdiyi xassə də daxil olmaqla yeni xüsu-
siyyət və qanunauyğunluqları təsvir edir. "İzah"
termini ona görə istifadə olunmuşdur ki, öy-
rətmənin başlanğıcında xüsusi məqsəd kon-
sepsiyasını təsvir etmək üçün bu nümunənin
seçilməsini əsaslandıran izahlar qurulur. Bu
izah hər şeydən əvvəl məqsəd konsepsiyasının
müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətli olan nü-
munəyə məxsus səciyyəvi xususiyyətlərin aş-
kara çıxarılmasını nəzərdə tutur. Göstərilən
xususiyyətlər aşkara çıxarıldıqdan sonra kon-
sepsiyanın ümumiləşmiş tərifi qurulur. Belə-
liklə, konsepsiyanın tanınması yeni giriş vek-
torunda məqsəd konsepsiyasına məxsus xu-
susiyyətlərin olmasının yoxlanması yolu ilə
icra edilir. Şübhəsiz ki, bu alqoritmlər sinifində
tədqiqat sahəsi haqqında müəyyən biliklərin
olması tələb olunur. Nümunəyə körə öyrətmə
üsullarında buna ehtiyac yoxdur.

Biz yuxarıda determinik və stoxastik neyron
şəbəkələr haqqında danışmışdıq. Determinik
neyron şəbəkələrində neyronlar determinik
fəallaşma qaydalarına uyğun fəallaşır. Qeyd
edildiyi kimi determinik şəbəkələrdə 4 cür
fəallaşma qaydalarını bir-birindən ayırırlar:
xətti, sərhəd, siqmoid (yarımxətti) və hiperbolik
tangens. Neyronun fəallığı

(12)

münasibəti ilə müəyənləşdirilir, burada yj
j-cu neyronun vəziyyəti; wij i-ci və j-ci-
neyronlar arasındıkı əlaqənin çəki əmsalı; A -

Kəmalə İbrahimova

Neyron şəbəkələrin öyrətmə alqoritmləri haqqında
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determinik fəallaşma qaydasıdır.
Göründüyü kimi, (12) ifadəsində bütün kə-

miyyətlər determinikdir. Beləliklə, çəkilərini
giriş siqnallarının məlum qiymətlərində ney-
ronun fəallıq səviyəsini dəqiq hesablamaq
olar. Bu halda öyrətmə şəbəkədəki əlaqələrin
çəkisini modifıkasiya edir və bununla konkret
giriş vektoru verildikdə neyronların vəziyyətini
yeniləşmiş çəkilərlə dəqiq təyin etmək olar.

Stoxastik neyron şəbəkələrində məsələ bir
qədər başqa cürdür (məsələn, Bolsman ma-
şınlarında). Fəallaşma qaydası burada özünü
ehtimalların paylanma sıxlığı funksiyası kimi
göstərir. Bu qayda vasitəsilə neyronun fəallaşma
dərəcəsinin qiymətinin özü yox, neyronun "
1" vəziyyətini alması ehtimalı təyin edilir.

(13)

Bu halda öyrətmə çoxluğu özünü neyronların
fəallıq ehtimallarının məqsəd paylanması kimi
göstərir. Öyrətmənin məqsədi imkan dairəsində
elementlərin fəallaşması ehtimallarının cari
paylanmasını arzu olunan paylanmaya daha
çox yaxınlaşdırmaqdır. (13) Münasibətindən
görünür ki, əlaqələrin w:i çəkilərini mani-
puliyasiya etməklə paylanmanı dəyişdirmək
olar. Beləliklə, Bolsman maşınının öyrətmə
prosesi çəkilərin qiymətlərini modifikasiya
etmək yolu ilə giriş vektorları çoxluğu üzrə
yol verilə bilən xətaların səviyyəsində ney-
ronların fəallaşma ehtimallarının arzu olunan
paylanmasının əldə edilməsindən ibarətdir
[10, s.11].

Bolsman maşınını öyrətmə həddən çox
vaxt tələb edir ki, bu da onun tətbiq sahəsini

daraldır. Bolsman maşınının işləmə sürətinin
artırılması üçün onun determinik analoqu
təklif edilmişdir. Determinik Bolsman maşını
stoxastik maşınların işinin aproksimasiya edil-
məsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bu
maşın hələlik az tədqiq edilmişdir və onun
geniş tətbiq olunması məsələsi açıq qalır [9].
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Annotasiya. Məqalədə qeyd edilir ki, yazı və çap işinin yaranması ilə
inkişaf edən qədim kitabxanalar müasir dövrümüzdəki elektron kitab-
xanalara qədər uzun təkamül yolu keçmişdir. Kitabxanalar hər dövr
üçün mühüm informasiya mənbəyi sayılmışdır. Dünya kitabxanalarında
hər bir dövlətin özünə məxsus biblioqrafik yazı formatlarından istifadə
edilmiş və edilməkdədir. Məqalədə kitabxana proseslərinin avtomatlaş-
dırılmasında zəruri sayılan elektron kataloqların yaradılması, biblioqrafik
yazı formatlarının seçilməsi, həmçinin Azərbaycanda istifadə edilən
biblioqrafik yazı sistemlərindən bəhs edilir. Burada həmçinin kitabxana
proseslərinin avtomatlaşdırılmasında geniş istifadə edilən ən məhşur
Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya sistemləri və proqram vasitələri
də tədqiq edilmişdir. ALİSA Vahid Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana İnfor-
masiya Sisteminin yaradılması Azərbaycanda kitabxana işi sahəsində
görülən ən əhəmiyyətli məsələlərdən sayılır. AZMARC milli biblioqrafik
yazı formatının yaradılması isə günümüzün zəruri tələblərindən biridir.

Research issues of bibliographic writing systems
used in Azerbaijan in automation of library
processes

Abstract. The article mentions that the ancient libraries that developed
with the emergence of writing and printing have gone through a long
evolutionary path to modern electronic libraries. Libraries have been
considered an important source of information for all times. Bibliographic
writing formats specific to each state have been used and are being used
in world libraries. The article discusses the creation of electronic
catalogs, the selection of bibliographic writing formats, as well as the
bibliographic writing systems used in Azerbaijan, which are considered
necessary for the automation of library processes. The most popular Au-
tomated Library Information systems and software tools widely used in
the automation of library processes are also studied here. Creation of
ALISA Unified Centralized Library Information System is considered
one of the most important issues in the field of library work in Azerbaijan.
The creation of AZMARC national bibliographic writing format is one
of the necessary requirements of today.

Вопросы изучения систем библиографической за-
писи, используемых в Азербайджане для автома-
тизации библиотечных процессов

Aннотация. В статье отмечается, что древние библиотеки, которые
развивались с появлением письменности и полиграфии, прошли
долгий эволюционный путь до электронных библиотек в наше со-
временное время. Библиотеки считались важным источником ин-
формации для каждого периода. В библиотеках мира использовались
и создаются собственные форматы библиографической записи
каждого государства. В статье говорится о создании электронных
каталогов, необходимых для автоматизации библиотечных процессов,
выборе форматов библиографической записи, а также о системах
библиографической записи, используемых в Азербайджане. Здесь
также изучены наиболее известные автоматизированные библио-
течные информационные системы и программные средства, широко
используемые в автоматизации библиотечных процессов. Создание
единой централизованной библиотечной информационной системы
"Алиса" является одним из важнейших вопросов в сфере библио-
течного дела в Азербайджане. Создание национального библиогра-
фического формата AZMARK является одним из неотложных тре-
бований сегодняшнего дня.
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Kitabxanalar qədim zamanlardan müasir
dövrümüzədək insan zəkasının yaratdığı və
yazılı formada maddiləşmiş ideya və nəzəriy-
yələrin, elm və biliklərin, mənəvi sərvətlərin
qorunduğu ən böyük informasiya mənbəyidir.
Kitabxanalar tarixin çox qədim dövrlərində
meydana gələrək, fəaliyyət göstərdiyi məkan
daxilində sosial vasitə kimi sosial mühitdən
asılı olaraq formalaşmış, tarixi inkişaf prose-
sində öz hamisi olan cəmiyyətə xidmət etmiş,
onun informasiya tələbatını ödəmiş, informa-
siyanı gələcək nəsillərə ötürmək funksiyasını
yerinə yetirmişdir. 

Sivilizasiyasının “qızıl yaddaşı” adlanan
kitabxanalar ən böyük informasiya mənbəyi
olub, uzun əsrlər boyu müxtəlif tarixi şəraitlərdə
və cəmiyyətlərdə fəaliyyət göstərir, cəmiyyətin
tərəqqisinə xidmət etmişlər. Onlar qədim dün-
yanın, orta əsrlərin əlyazmalarla dolu kitab-
xanalarından başlayan, kompüterləşdirilmiş,
ümumi istifadə üçün açıq, müasir kitabxanalara
qədər uzun bir təkamül yolu keçmişdir.

Kitabxana inkişaf edən “orqanizmdir”. İn-
kişaf edən canlı orqanizmdə hüceyrələr də-
yişdiyi, təzələndiyi kimi kitabxanaların inki-
şafında və strukturunda da zaman keçdikcə
böyük dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər
ayrı-ayrılıqda, bir-birindən, təcrid edilmiş şə-
kildə yox, kitabxananın təbiətinə uyğun sistem
şəklində fəaliyyət göstərən elementlərin qar-
şılıqlı əlaqəsi prosesində baş verir.

Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinə ilk
dəfə ABŞ-ın Konqres kitabxanasında, sonradan
isə qey biri hesab olunur. 

İnformasiya kommunikasiya texnologiya-
larının sürətli inkişafı kitabxanaların kompü-
terləşdirilməsinin kəmiyyət və keyfiyyət sə-
viyyəsinin yüksəlməsini təmin edir. Məsələn,
əvvəllər əsasən kitabxanada kompüterləşmənin
lokal məsələləri həll olunurdusa, internetin
yaranması və inkişafı nəticəsində bu gün oxu-
culara uzaq məsafədən online xidmət, kitab-
xanalararası elektron sənəd göndərişi və s.
xidmətlər yerinə yetirilir, korporativ kitabxa-
na-informasiya şəbəkələri, virtual elektron ki-
tabxanalar yaradılır. Bunların nəticəsində bir
sıra kitabxanalar artıq öz sosial funksiyalarını
genişləndirərək, həm də analitik-informasiya
mərkəzlərinə çevrilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab

İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş “Azər-
baycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaş-
dırılması haqqında” sərəncam və “Azərbaycan
Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proq-
ramı” kitabxanalarımızın inkişaf strategiyası
kimi qəbul edilir və onların fəaliyyəti bu mühüm
sənədlərin tələbləri üzərində qurulur. 

Həmin sərəncama əsasən, Azərbaycan ki-
tabxanaları ən yaxın zamanda tam modern-
ləşdirilməli, yeni texnoloji avadanlıqlarla təmin
edilməli, elektron kataloq və elektron kitabxana
quruculuğu işləri sürətləndirilməlidir [1].

Azərbaycanda bir çox iri kitabxanalar artıq
modernləşdirilir, elektron kataloq sistemi qu-
rulur, elektron kitabxana üçün baza formalaş-
dırılır. Gələcəkdə kitabxanalarımızda elek-
tronlaşma proseslərinin daha mütərəqqi isti-
qamətlərini müəyyənləşdirmək üçün bir sıra
yeniliklər əldə olunacaqdır. 

Xüsusilə, son dövrlər, pandemiya ilə əla-
qədar olaraq respublikamızda yerləşən əksər
kitabxanalar bütün kitab və əlyazma fondunu
elektronlaşdırmış, öz işlərini onlayn formatda
qurmuşlar.

Biblioqrafiyalaşdırma-biblioqrafik məlu-
matların hazırlanması prosesidir. Biblioqrafi-
yalaşdırma prosesi vacib komponent kimi ki-
tabxananın komplektləşdirmə, ədəbiyyatın iş-
lənməsi və oxuculara xidmət proseslərində
istifadə edilir. 

Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması
ilə əlaqədar olaraq artıq dünyanın bir  çox öl-
kələrində həm milli biblioqrafik təsvir qaydaları,
həm də həmin qaydalar üzrə biblioqrafık ya-
zıları elektronlaşdırmağın milli formatları
mövcuddur.     

Azərbaycanın bəzi   kitabxanalarında   bib-
lioqrafik  təsvir qaydası  kimi ABŞ-ın  AACR2,
Rusiyanın  TOCT 7.1.2003, IFLAnın beynəl-
xalq  ISBD standartından  istifadə olunur. Öl-
kəmizdə həmin standartlar üzrə hazırlanmış
kataloq kartoçkaları  da  ABŞ-ın  MARC21,
Rusiyanın  RUSMARC, İFLA-nın Beynəlxalq
UNİMARC formatı üzrə elektronlaşdırılır [3].

Rusiya və ABŞ istehsalı olan Avtomatlaş-
dırılmış Kitabxana-İnformasiya Sistemləri
(AKİS) olan IRBIS-64 və VTLS kimi proqram
vasitələri kitabxana proseslərinin avtomatlaş-
dırılmasında daha geniş istifadə olunur [2].
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Səminə Rüstəmova

Kitabxana  proseslərinin  avtomatlaşdırılmasında Azərbaycanda 

istifadə edilən biblioqrafik  yazı  sistemlərinin  tədqiqi  məsələləri

Bu proqram vasitələri digər ənənəvi kitabxana
proseslərini (kitab verilişi, oxucu qeydiyyatı,
komplektləşdirmə və s.) avtomatlaşdırmaqla
bərabər, elektron kataloqun yaradılmasına da
şərait yaradır. Milli Avtomatlaşdırılmış Ki-
tabxana İnformasiya Sistemi (MAKİS)  haq-
qında tədqiqat apararkən qeyd etmək lazımdır
ki, bəzən MARC (maşınla oxunan kataloq
formatı) sistemi ilə AKİS eyniləşdirilir. Halbuki
MARC AKİS-in yazı dilidir, yazı formatıdır
və bu iki anlayışı eyniləşdirmək doğru deyil.
Məsələn, IRBIS Avtomatlaşdırılmış Kitabxa-
na-İnformasiya Sistemidir və biblioqrafik ya-
zıları MARC formatının digər variantları olan
UNIMARC və ya RUSMARC formatı ilə
emal edir. Beləliklə, aydın olur ki, MARC bir
format kimi invariantdır, UNIMARC beynəl-
xalq, RUSMARC isə Rusiyanın milli adaptiv
formatıdır.

ABŞ-da USMARC,  Türkiyədə TURMARC
olduğu  kimi, Azərbaycanda da Milli AZMARC
kommunikativ formatının yaradılmasının  tarixi
zəruriliyini  əsaslandırmaq  üçün ilk  növbədə
başqa  milli  formatların yaradılma prinsiplərini
geniş tədqiq etmək lazımdır [2].  Milli  kitab-
xanaçılığın  qarşısında duran  əsas vəzifələrdən
biri də bıblioqrafik yazıları elektronlaşdırmaq
üçün milli kommunikativ formatın yaradıl-
masıdır.  Bu vəzifə qloballaşma və informasi-
yalaşma meqatendensiyaları fonunda tarixi
bir  zərurət  kimi  meydana  gəlib.  Artıq  dün-
yanın  50  ölkəsində biblioqrafik yazıları elek-
tronlaşdırmaq  üçün  milli  formatlar,  qəliblər
mövcuddur. Hər bir ölkə milli  kitabxanaçılığını
inkişaf etdirmək, milli  biblioqrafiyasını bey-
nəlxalq informasiya mühitinə  çıxarmaq üçün
öz kommunikativ formatını yaradır. 

MARC-ın Azərbaycan variantı   AZMARC
formatının yaradılmasının zəruriliyi ondadır
ki, milli-mənəvi irsimizə, ədəbiyyatımıza, in-
cəsənətimizə, musiqi və folklorumuza edilən
biblioqrafik istinadlar UNİMARC-ın milli
identifikasiya bölməsi (9-cu bölmə) vasitəsilə

deyil, məhz əsas bölmələr vasitəsilə qeyd
olunsun. AZMARC formatının yaradılması
bizə, məsələn, Azərbaycanın folklor nümunə-
lərinə dair biblioqrafik yazıları altbölmə rə-
qəmlərindən əsas bölmə rəqəmləri sisteminə
inteqrasiya etməyə imkan verəcək.

Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə
Azərbaycanda kitabxana işi sahəsində ölkə
üzrə vahid bir bazanın yaradılmasına bir neçə
dəfə cəhd edilmiş və  ALİSA Vahid Mərkəz-
ləşdirilmiş Kitabxana İnformasiya Sistemi ya-
radılmışdır. 

Hazırlanmış ALİSA sistemi ən son texno-
logiyaların tətbiqi ilə işlənilmiş veb-əsaslı sis-
temdir. Sistem MARC 21, ISO 2709, UNİ-
CODE, Z 39.50 və digər standart və protokollar
üzərində qurularaq istənilən milli, ictimai,
özəl, universitet, məktəb kitabxana proseslərinin
tam avtomatlaşdırılması üçün bütün funksio-
nallıqları özündə əks etdirir. Sistemdən istifadə
edən hər bir kitabxananın elektron kataloqa
daxil etdiyi bütün biblioqrafik yazılar vahid
bir bazada yer alır ki, digər kitabxanalar da
həmin yazılardan asanlıqla yararlana bilər.

Nəticə
Beləliklə, təklif olunan yeniliklər tətbiq

olunarsa, Azərbaycan kitabxanalarının elektron
kataloquna əlyetərliliyin səviyyəsi yüksələcək,
oxuculara göstərilən effektiv informasiya xid-
mətinin keyfiyyəti artacaq, kitabxanalararası
intellektual informasiya mübadiləsi və elmi
kommunikasiya imkanları genişlənəcək, milli
kitab fondlarının elektronlaşdırılması və idarə
olunması asanlaşacaq.
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Annotasiya. Məqalədə cazibə paradoksunun elmi əsasları Nyuton
və Eynşteynin baxışları fonunda təhlil edilərək, məktəb fizika
kursunda istifadə edilən sadə nümunənin   izahı ilə tamamlanmışdır.
Nyuton cazibə qüvvəsinin tabeliyində sonsuz bir kainat modelini
nəzərdə tutmuşdu. Onun fikrincə, sonlu və sabit  bir kainatın içə-
risində  bir-birini cəzb edən  maddələr birləşəcək və tək bir cismə
çevriləcəkdi. Halbuki elmi ictimaiyyət tərəfindən  kainatda belə
bir quruluşun olmadığı qəbul edilmişdi. Nyuton maddənin sonsuz
bir kainata yayıldığını söyləyərək  bu problemdən qaçmağa çalı-
şırdı.

The solution of the gravitational paradox as a
fundamental scientific study of modern physics

Abstract. The article analyzes the scientific foundations of the
paradox of gravity against the background of the views of Newton
and Einstein, supplemented by an explanation of a simple example
used in the school physics course. Newton foresaw an endless
universe model under the subordination of the gravitational force.
In his view, within a finite and stable universe, substances that att-
racted each other would unite and turn into a single body. However,
it was accepted by the scientific community that there is no such
structure in the universe. Newton was trying to avoid this problem,
saying that matter has spread to an infinite universe.

Пути решения парадокса гравитации как фунда-
ментальное научное исследование современной
физической науки

Aннотация. В статье проанализированы научные основы па-
радокса гравитации на фоне взглядов Ньютона и Эйнштейна,
дополненных объяснением простого примера, использованного
в школьном курсе физики. Ньютон имел в виду модель беско-
нечной Вселенной, подчиненной гравитации. По его мнению,
в конечной и стабильной Вселенной вещества, притягивающие
друг друга, будут сливаться и превращаться в единое тело.
Однако научным сообществом было принято, что такой струк-
туры во Вселенной не существует. Ньютон пытался избежать
этой проблемы, говоря, что материя распространяется в бес-
конечной Вселенной.
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Paradoks bir-biri ilə qarşılıqlı ziddiyət təşkil
edən iki fikir, elmi cəhətdən araşdırıldıqda
isə məntiqi və ya doğru ola bilən və ya heç
olmasa bir həqiqət elementini ehtiva edən
açıqlama, təklif və ya vəziyyətlərdir. Paradokslar
bir-biri ilə ziddiyət təşkil etdiyinə baxmayaraq,
elmi-nöqteyi nəzərdən, istehza və uyğun suz
luqları  ifadə edir və ziddiyyətli görünən
fikirləri barışdırmağa çalışırlar. 

Bütün elm sahələrində olduğu kimi fizikada
da yüzlərlə paradokslar mövcuddur [1, s.22].
İlk öncə onu qeyd edim ki, fiziki paradoks
kainatın fiziki təsvirlərindəki ziddiyyətdir. On-
ların  əksəriyyəti fiziki  nəzəriyyələri  qəbul
etdiyinə baxmayaraq, digərləri  inkar edə və
nəzəriyyədəki qüsurları göstərə bilər. Bütün
elmlərdə olduğu kimi fizikada da ziddiyyətlər
və paradokslar ümumiyyətlə səhv və nata-
mamlıq artefaktları kimi qəbul edilir, çünki
həqiqət tamamilə uyğun olduğu düşünülür,
baxmayaraq ki, bu özü də fəlsəfi bir fərziyədir.
Bəzi fiziki paradoksları  sağlam düşüncə ba-
xımından anlamaq qeyri mümkündür. Bəzi
hallarda, bu, müasir təcrübədən kənarda olan
şəraitdə təbii dünyanı düzgün təsvir edən
müasir fizikanın nəticəsidir. Məsələn, xüsusi
nisbilik nəzəriyyəsindən doğan iki ümumi pa-
radoksa nəzər salaq: əkizlər və nərdivan pa-
radoksu. Bu paradoksların hər ikisi zaman və
məkan haqqında ənənəvi sağlam düşüncə fər-
ziyyələrini inkar edən düşüncə təcrübələrini
əhatə edir. Xüsusilə, vaxtın genişlənməsi və
uzunluğun daralması təsirləri bu paradoksların
hər ikisində bir-birinə zidd görünən vəziyyətlər
yaratmaq üçün istifadə olunur. Məlum olur
ki, işığın sürətinin bütün istinad çərçivələrində
dəyişməz olduğu xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin
əsas postulatını  kökündən fərqli istinad çər-
çivələrini müqayisə edərkən eyni vaxta və
mütləq vaxta  aid  anlayışların tətbiq edilmə-
məsini tələb edir.

Cazibə paradoksuna keçməzdən əvvəl Nyu-
tonun kainat modelinə nəzər salaq:

Nyuton cazibə qüvvəsinin tabeliyində sonsuz
bir kainat modelini nəzərdə tutmuşdu [2, s.34].
Onun fikrincə sonlu və sabit  bir kainatın içə-
risində  bir-birini cəzb edən  maddələr birləşəcək
və tək bir cismə çevriləcəkdir. Halbuki kainatda
ictimaiyyət tərəfindən belə bir quruluşun ol-

madığı qəbul edilmişdi. Nyuton maddənin
sonsuz bir kainata yayıldığını söyləyərək  bu
problemdən qaçmağa çalışırdı. Amma bu
kainat modeli də problemi həll edə bilmirdi,
əgər hər əşya digər bir əşya üzərində cazibə
qüvvəsinə sahibdirsə, kainatdakı ulduzlar niyə
bu qədər uzun müddət bir-birlərindən ayrı
qalmışdılar? Kainatı sonsuz sürətdə böyütmək
də problemi həll etmirdi; müəyyən bir sahədəki
ulduzlar bir-birlərinə azacıq yaxınlaşsalar, ara-
larındakı cazibə qüvvəsi uzaq ulduzların itə-
ləyici qüvvəsinə qalib gələcək və bir-birlərinə
birləşəcəkdilər; ulduzlar bir-birlərindən azacıq
uzaqlaşsalar, cazibə qüvvəsindən xilas olduqları
üçün getdikcə daha da uzaqlaşacaqdılar. Qısası,
kainatı sonsuz böyütmək də cazibə qüvvəsinin
yaradacağı problemləri yox etmirdi, kainat
sonsuz olsaydı belə, sonda hər şey yenə cazibə
qüvvəsi ilə tək bir elementə çevriləcəkdi. Bu
isə milyardlarla ildir mövcud olduğunu dü-
şündüyümüz kainat modeli ilə uyğun gəlmirdi.
Nyutonun sonsuz kainat fikri yaradılışın baş-
lanğıc zamanını göstərmək baxımından çətinlik
törədirdi və zehində qeyri-müəyyənlik yara-
dırdı.

Cazibə paradoksu və ya Neumann-Seliger
paradoksu, klassik cazibə nəzəriyyəsindən
irəli gələn və aşağıdakı şəkildə formalaşan
tarixi bir kosmoloji problemdir:

Evklid həndəsəsi və sıfırdan artıq maddə
sıxlığı olan sonsuz Kainatda hər yerində cazibə
potensialı  sonsuz bir dəyər alır.

Paradoks, onu ilk dəfə yayımlayan Alman
alimləri  K.Neumann və G.Seligerin adını da-
şıyır. Cazibə paradoksu Nyutonun cazibə nə-
zəriyyəsinə qarşı çıxan ən ciddi müddəa  oldu
və bu mövzunun müzakirəsi alimlər tərəfindən
klassik cazibə nəzəriyyəsinin kosmoloji prob-
lemlərin həlli üçün yararsız olmasının ger-
çəkləşməsində mühüm rol oynadı. Cazibə nə-
zəriyyəsini inkişaf etdirmək üçün çoxsaylı
cəhdlərdən biri 1916-ci ildə, A.Eynşteynin
ümumi nisbilik nəzəriyyəsi oldu.

Eynşteyn 1916-cı ildə ilk olaraq sabit bir
kainat modelini ortaya atdı. Lakin sonra sabit
bir kainatın cazibə qüvvəsinin təsiri ilə tək
bir elementə çevriləcəyini gördü. Sabit kainat
modelini öz nəzəriyyəsi ilə uyğunlaşdırmaq
üçün Eynşteynin tənliklərinə daxil etdiyi “kos-
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mik təcil” heç bir məntiqi səbəbə, təcrübəyə
və ya nəzəriyyəyə  əsaslanmırdı.

1922-ci ildə rus meteoroloq və riyaziyyatçısı
Aleksandr Fridman, Eynşteynin görməməzlik -
dən gəldiyi və başlanğıcda qəbul etməyib
rədd etdiyi bir şeyin fərqinə vardı, kainat da -
yan madan genişlənə bilərdi. Fridman, Eynştey -
nin nisbilik nəzəriyyəsi ilə ortaya qoyduğu
tən liklər üzərində işlədi və bu tənliklərin
kaina tın genişlənməsinin qaçılmaz olduğunu
or taya qoydu. Beləliklə, sabit yox, dinamik
bir kainat dizayn edilirdi; ortaya qoyulan bu
mo del Nyutonun sistemindəki çatışmazlığı
aradan qaldırdığı üçün Nyutonun sistemini
da ha da mükəmməlləşdirirdi. Nisbilik nəzəriy -
yəsi zamanın mütləq olmadığını, zamanın sü -
rətə və cazibə qüvvəsinə bağlı olaraq dəyişdiyini
gös tərərək böyük bir zehni inqilaba səbəb ol -
du. Nyuton fizikasındakı mütləq zaman anlayışı
və Kantın fəlsəfəsində mütləq zamana əsasla-
naraq ortaya qoyduğu zehni ziddiyətlər Eynş-
teynin zehni inqilabı ilə də dəyərini itirdi.

XIX-XX əsrin əvvəllərində problemin həlli
üçün bir neçə variant təklif edildi.

Ən asan yol, Kainatda yalnız məhdud bir
miqdarda maddə olduğunu düşünməkdir. Bu
fərziyyə İsaq  Nyuton tərəfindən Richard Ben-
tleyə göndərdiyi məktubda nəzərdən keçiril-
mişdir. Analiz göstərdi ki, zamanla belə bir
"ulduz adası", ulduzların qarşılıqlı təsirinin
altında ya bir bədənə birləşəcək, ya da sonsuz
bir boşluqda dağılacaq. A.Eynşteyn sonsuz
bir kainatda maddənin homojen paylanması
prinsipini nəzərə alaraq yazırdı: Bu fikir
Nyuton nəzəriyyəsi ilə uyğun gəlmir. Üstəlik,
sonuncusu dünyanın ulduz  sayının sıxlığının
maksimum olacağı bir mərkəzə bənzər bir
şeyə sahib olmasını və bu sıxlığın mərkəzdən
uzaqlaşdıqca azalmasını və sonsuzluqda  dün-
yanın tamamilə boş qalmasını tələb edir. Ul-
duzlu  dünya sonsuz kosmik okeanında  sonlu
bir ada olmalıdır.

Bu baxış özlüyündə qeyri-qənaətbəxşdir,
çünki nəticədə ulduz sistemlərinin ayrı-ayrı
ulduzları olduğu kimi, ulduzların da yaydığı
işığın davamlı olaraq  sonsuzluğa çəkilməsi,
geri qayıtmaması və digər təbiət obyektləri
ilə qarşılıqlı əlaqəsi olmaması  lazımdır. Mə-
sələn sonlu bir məkanda cəmləşən belə bir

dünya yavaş, lakin sistematik olaraq  boşal-
dılmalı idi.

Ümumdünya cazibə qanununun dəyişdi-
rilməsi.

Fərziyyələr ümumdünya cazibə qanununun
müxtəlif dəyişikliklərini ehtiva edirdi. Alman
fiziki Avqust Voeppl (1897) Kainatda mənfi
kütləsi olan bir cazibə qüvvəsini aşan bir
maddənin olduğunu irəli sürdü. Mənfi kütləsi
olan bir maddənin varlığı  fərziyyəsini, 1885-
ci ildə ingilis riyaziyyatçısı və statistikist Carl
Pearson irəli sürdü. "Adi maddənin" həmişə-
kindən başlayaraq Kainatın ucqar bölgələrinə
köçdüyünə inanırdı, lakin bəziləri sürəti uyğun
hərəkətə sahib olan məşhur ulduzlar belə bir
maddədən ibarətdir.

Bir sıra elm adamları, Nyuton nəzəriyyəsi
çərçivəsində izah edilə bilməyən Merkuri  pe-
rihelionunun anomal yerdəyişməsindən çıxış
etməyə çalışdılar. Ən sadə versiya "Hall hi-
potezi" idi, ona görə ümumdünya cazibə qa-
nununun düsturundakı məsafənin kvadratı  bir
az daha böyük dərəcə ilə əvəz olunmalıdır.

Bu düzəliş bir anda iki hədəfə çatdı - cazibə
paradoksu yox oldu və Merkuri perihelionunun
yerdəyişməsi məsafəyə uyğun bir göstərici
seçməklə izah edildi.

Seliger və Neumann ümumdünya cazibə
qanununda başqa bir dəyişiklik təklif etdilər:

Bu, əlavə amil məsafəyə görə cazibə qüv-
vəsinin Nyutona nisbətən daha sürətli azal-
masını təmin edir. Sönüm əmsalı
seçimi də Merkuri perihelionunun yerdəyiş-
məsini izah etməyə imkan verdi, lakin Vene-
ranın, Yerin və Marsın hərəkəti müşahidələrə
uyğun gəlmədi .

Cazibə nəzəriyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün
başqa cəhdlər var idi, lakin A.Eynşteynin işin-
dən əvvəl hamısı uğursuz oldu - yeni nəzəriy-
yələr ya Merkuri perihelionunun yerdəyişməsini
tam izah etmədi və ya digər planetlər üçün
səhv nəticələr verdi.

Məkanın qeyri-evklid  həndəsəsi
1870-ci illərdən bəri paradoksu həll etmək

üçün Kainatın evklid olmayan bir həndəsəyə
sahib olduğunu düşünmək lazım olduğu ilk
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fərziyyələr ortaya çıxmağa başladı [3, s.31].
Alman astronomu Paul Harzer  kosmosun əy-
riliyinin müsbət olduğuna inanmağa meylli
idi, çünki o vaxtdan bəri Kainatın həcmi son-
ludur və cazibə paradoksu ilə yanaşı fotometrik
paradoks da yox olur. Bununla birlikdə, bu
fərziyyədən istifadə edərək Merkuri perihe-
lionunun yerdəyişməsini izah etmək mümkün
deyildi .

İndi isə cazibə paradoksu ilə əlaqədar daha
sadə nümunələr əsasında məktəb fizika kur-
sunda istifadə edilə bilən bir misala nəzər ye-
tirək. Fərz edək ki, futbol topunun üzərində
balaca bir hörümcək gəzir. Şagirdlərdən so-
ruşsaq ki, hörümçəklə top arasındakı cazibə
qüvvəsinin qiyməti nəyə bərabər olar. Şagirdlər
cavab verəcək müəllim, R sıfra bərabər oldu-
ğuna görə kəsridə sıfra bölmək olmaz. Deməli,
cazibə qüvvəsi sıfırdır. Onda sual olunur. Bəs
burada paradoks nədən ibarətdir. Doğrudanmı
R=0 bərabərdir. Deməli, şagirdlər nəyi başa
düşə bilməmişlər: Nyutonun ümumdünya ca-
zibə qanunda söhbət obyektlərin mərkəzləri
arasındakı məsafədən getdiyini. Yəni R- sıfır
deyil, məhz topun radiusu qədərdir. Məlum
olur ki, hər bir paradoks zidiyyətlərin üzə çı-
xarılması ilə şagirdlərin yeni biliklərə yiyə-
lənməsini yaxud da məntiqi biliklərə yiyələn-
mələrini təmin edir. Beləliklə, nəticə olaraq

deyə bilərik ki, XX  əsrin əvvəllərində ortaya
çıxan Nyutonun cazibə nəzəriyyəsi, güclü ca-
zibə sahələrini hesablamaq üçün tətbiq edilə
bilməz. Müasir fizikada onu A.Eynşteynin
ümumi nisbilik nəzəriyyəsi (ÜNN) əvəz edir.
Yeni cazibə nəzəriyyəsi kainatın quruluşunun
bir sıra müxtəlif modellərini özündə cəmləş-
dirən kosmologiya elminin yaranmasına səbəb
oldu. Bu modellərdə cazibə paradoksu yaranmır,
çünki ümumi nisbilik nəzəriyyəsindəki  cazibə
qüvvəsi fəza-zamanın evklid olmayan metri-
kinin yerli nəticəsidir və buna görə qüvvə hər
zaman özünəməxsus şəkildə müəyyən və sonlu
olur. Tədris prosesində isə şagirdlərin məntiqi
təfəkkürünü inkişaf etdirərək elmi ziddiyyətlərin
aşkarlanmasını təmin edir. 
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Annotasiya. Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı H.Əliyev Təsviri
incəsənətimizin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan rəssamlarımızdandır.
O, rəngkarlıq, qrafika janrında yaratdığı əsərləri, heykəltaraşlıq nümunələri,
teatr tamaşalarına verdiyi bədii tərtibatları ilə təsviri incəsənətdə özünə-
məxsus yaradıcılıq yolu keçmişdir. Onun yaradıcılığının bir hissəsini
tutan mənzərə janrında yaratdığı əsərlərdə milli kolorit üstünlük təşkil
edir. H.Əliyevin mənzərələrində “Babaların yolu”, “Köhnə qala”,
“Ordubad gölü”, “Payız”, “İlan dağ” və başqa əsərlərində Naxçıvan
zənginliyi, qədimliyi və gözəlliyi ifadə olunub. Doğma torpağa xas
rənglərin realist tonları ilə yaratdığı mənzərələrdə kompozisiyanın,
rəsmin, rənglərin bütünlüklə ansamblı Azərbaycan təbiəti haqqında mü-
kəmməl təsəvvür yaradır. Rəssamın yaratdığı əsərlər, o cümlədən mən-
zərələri, xüsusilə Naxçıvan təbiətinin bədii əksi Azərbaycanda, xarici
ölkələrdə müxtəlif kolleksiyalarda, muzeylərdə, qalareyalarda qorunub
saxlanılır.

Landscape genre the work of 
Huseyngulu Aliyev

Abstract. People’s Artist of the Republic of Azerbayjan, H.Aliyev, who
made great contributions to the developement of the Nakhchivan State
Musical Drame  Theatre is painter. He has gone a unique creative way
in fine art with his works created in the genre of painting and graphics,
sculpture samples, artistic designs he gave to theatrical performances.
National Coloring prevails in his works created in the landscape genre,
which occupies part of his creativity. H.Nakhchivan richness, antiquity
and beauty were expressed in his works “grandfather's way”, “Old
Castle”, “Ordubad Lake”, “autumn”, “Snake Mountain” and others.
The whole ensemble of composition, painting and colors in the landscapes
created by realistic tones of native land colors creates a perfect idea of
the nature of Azerbaijan. Works created by the artist, including his
landscapes, especially the artistic reflection of Nakhchivan nature are
preserved in various collections, museums and galleries in Azerbaijan
and abroad.

Пейзажный жанр в творчестве 
Гусейнгулу Алиева
Aннотация. Народный художник Азербайджанской Республики
Гусейнгулу Алиев является одним из художников, внесших неоце-
нимый вклад в развитие нашего изобразительного искусства. Он
прошел своеобразный творческий путь в изобразительном искусстве
своими произведениями в жанрах живописи, графики, скульптурными
образцами, художественными оформлениями театральных постановок.
В его произведениях пейзажного жанра, которые занимают часть
его творчества, преобладает национальный колорит. В пейзажах
Г.Алиева «Путь дедов», «Старая крепость», «Озеро Ордубад»,
«Осень», «Змеиная гора» и других выражены богатство, древность
и красота Нахчывана. В пейзажах, созданных реалистическими
тонами красок, присущих родной земле, весь ансамбль композиции,
рисунка, красок создает совершенное представление о природе
Азербайджана. Созданные художником произведения, в том числе
пейзажи, в частности художественное отражение природы Нахчывана,
хранятся в различных коллекциях, музеях, галереях в Азербайджане,
зарубежных странах.
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Onun əsərlərinə baxan tamaşaçı əlvan, bir-
birini tamamlayan nikbin rənglərin əhatəsinə
düşür, məhz elə cənnəti yaşadan duyğuların
aurasında yaşayır. Rəssam təsvir etdiyi mən-
zərələrində Naxçıvan təbiətindən süzülən rən-
garəngliyin, saflığın nikbin duyğuların depo-
sunu yaratmışdır. Və bu duyğunun saflığın
enerjisi əsərə baxan tamaşaçıda xoş hisslər
yaradır. Haqqında bəhs etdiyimiz rəssam Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında yaşayan yeganə
Xalq rəssamı, professor Hüseynqulu Əli oğlu
Əliyevdir.

H.Əliyev “03 fevral 1949-cu ildə Ordubad
rayonunun Bist kəndində anadan olmuşdur”[1].
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1971-1975-ci
illərdə Ə.Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq
Məktəbində təhsil almışdır. Naxçıvana qayıt-
dıqdan sonra Rəssamlar İttifaqının bədii fond
müdiri işləmişdir. Hüseynqulu Əliyev ali təh-
silini davam etdirmək üçün 1977-ci ildə Mir-
zəağa Əliyev adına İncəsənət İnistituna qəbul
olur. O, rəssamlıq təhsili aldığı illərdə Azər-
baycanın tanınmış rəssamlarından, sənətşü-
naslarından bu sənətin sirlərinə öyrənmiş, rəs-
samlığın iş texnikasına, həm də nəzəri bilik-
lərinə yiyələnmişdir. O, Azərbaycanın əvəzo-
lunmaz rəngkarı Toğrul Nərimanbəyov, Bö-
yükağa Mirzəzadə, istedadlı heykəltəraşımız
Tokay Məmmədovdan, al-əlvan rəngli gözəl
ornamentləri ilə seçilən xalça rəssamımız Lətif
Kərimovdan, böyük sənətşünasımız Kərim
Kərimovdan dərs almışdır ki, bu da öz növ-
bəsində onun gələcək yaradıcılığına müsbət
təsirini göstərmişdir. Oxuduğu illərdə öz
əsərləri ilə Respublikada, eləcə də xarici öl-
kələrdə keçirilən sərgi və müsabiqələrdə iştirak
etmişdir. Bununla yanaşı H.Əliyev təhsil aldığı
müddətdə (1977-1982-ci illər) “Sevil” kino-
teatrında baş rəssam işləmişdir. Onun buradakı
fəaliyyəti gələcəyin teatr rəssamı üçün böyük
təcrübə idi. İnsititutu bitirdikdən sonra H.Əliyev
Naxçıvana qayıdır və burada öz yaradıcılığını
davam etdirir. O, “1982-1988-ci illərdə Nax-
çıvan Dövlət Rəsm Qalareyasında fond müdiri”,
1989-cu ildən 2019-cu ilədək Naxçıvan Mu-
siqili Dram Teatrında baş rəssam vəzifəsində
çalışmışdır [2].  

Naxçıvanlı rəssam 2000-2011-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Bir-

liyinin sədri olmuşdur. Sədrlik etdiyi bu 11 il
müddətində naxçıvanlı rəssamların əsərlərindən
ibarət qarışıq və fərdi sərgiləri təşkil etmiş,
Respublikada və ölkədən kənarda keçirilən
müxtəlif sərgi və müsabiqələrdə onların əsər-
lərinin iştirakını təşkil etmişdir.

Hüseynqulu Əliyev təkcə rəssam kimi yox,
eləcə də yeni gənc rəssam kadrlarının yetişmə-
sində də əvəzsiz rolu olmuşdur. Belə ki, 2003-
cü ildə H.Əliyev Naxçıvan Dövlət Universitetinin
İncəsənət fakultəsinin “Təsviri incəsənət” ka-
fedrasında müəllim kimi dəvət olunmuş, 2004-
cü ildən 2019-cu ilə dək isə kafedra müdiri və-
zifəsində, 2008-ci ildə Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin dosenti, olmuşdur. Hal-hazırda
H.Əliyev Naxçıvan Dövlət Universitetinin pro-
fessorudur. Tələbələrinə bu sənətin sirrlərini
öyrətmək, onları bir rəssam kimi yetişdirməkdə
istər dərs müddətində, istərsə də öz fərdi ema-
latxanasında yorulmadan  və həvəslə səy göstərir.
Onu da qeyd etmək olar ki, rəssamın yaradıcı-
lığında dərin və konkret məna ifadə edən kari-
katuralara da rast gəlinir. Xalq rəssamı, professor
H.Əliyev həm də dövrünün gözəl heykəltəraşıdır.
Tişə ustasının işləmə texnikasına, obrazın mü-
rəkkəb psixologiyasının verilməsi, mənəvi alə-
minin açılması, dinamikliyi və güclü plastikasına
görə nəzəri cəlb edən monomental heykəltəraşlıq
nümunələri Muxtar Respublikada müxtəlif yer-
lərini, Türkiyədə ictimai binaları bəzəyir. 

“Hələ tələbə ikən Bakıda və bir çox ölkələrdə,
Ukraynanın Kiyev, Xarkov şəhərlərində, Mosk-
vada, Tiflisdə, sonralar isə Türkiyənin Ankara,
Bursa, İstanbul, Qars, İqdır şəhərlərində, İranda
- Xoy, Mahadan, Urmiya, Təbriz şəhərlərində,
Türkmənistanda keçirilən sərgilərdə iştirak edən
rəssamın rəngkarlıq sahəsindəki yaradıcılıq fəa-
liyyətinə nəzər saldıqda, onun demək olar ki,
boyakarlığın bütün janrlarına müraciət etdiyinin
şahidi oluruq. Xalq rəssamı H.Əliyevin boyakarlıq
və qrafika janrlarında natürmort, mənzərə, portret
və tematik şəkil janrında əvəzolunmaz əsərlər
yaratmışdır” [3, s.166].  

H.Əliyev yaradıcılığının böyük bir hissəsini
tutan mənzərə janrında yarat- dığı əsərlər özü-
nəməxsus xüsusiyyətləri, texnikası ilə seçilir.
Onun məşhur “sərt üslub”dan qaynaqlanaraq
özünəməxsus dəst-xətti özünü mənzərə janrında
çəkdiyi əsərlərdə də özünü  göstərib. Rəssamın

Həbibə Allahverdiyeva, Əfsanə Məmmədova
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müşahidələrinə real yanaşması, bədii ümumi-
ləşdirmələr aparması onu neçə-neçə ruhları
duyğulandıran mənzərələr yaratmağa imkan
vermişdir. Belə tablolarda fərdi rəssam meyarı
ilə təqdim olunan həyat həqiqətləri kifayət
qədər lakonik dillə təqdim olunsa da tamaşaçını
duyğulandıracaq formadadır. Onun mənzərə-
lərindən “Ordubad gölü”, “Naxçıvan dağları”,
“İlan dağ”, “Payız” əsərləri rəng, forma, kom-
pozisiya, rəng cəhətdən diqqətəlayiqdir.

Rəssamın yaratdığı lövhələrdə günün  fəsil-
lərin dəyişkənliyi, dağların möhtəşəmliyi, bağ-
ların füsunkarlığı, çayların coşğunluğu elə sə-
nətkarlıqla ifadə olunub ki, onların qarşısında
istər-istəməz duyğulanırsan. “Günorta”, “Ba-
baların yolu”, “Göy göl”, “Meşə” əsərləri
zəngin bədii dəyərləri özündə yaşadan tablolardır. 

Rəssamın mənzərələrində tarixilik, qədim
köklərə dayanış kimi ideyaları onun mənzərə-
lərinin  mövzusuna çevirilmişdir. Hüseyn
Cavidin ev muzeyində nümayiş olunan, 2000-
ci ildə yaratdığı “Köhnə Naxçıvan” adlı şəhər
mənzərəsində isə Naxçıvanın orta əsr dövrlə-
rindəki görünüşü təsvir olunmuşdur. Əsərlərdə
Tanrının canlı möcüzələrindən sayıla biləcək
Azərbaycan–Naxçıvan tarixinin, təbiətinin ta-
nınmasına və tanıdılmasına yönəldilidir. Ta-
maşaçı  həmin əsərlərdə bir qayda olaraq  təbiət
gözəlliklərinə rəssamın iç dünyasından qay-
naqlanan bədii əlavəni,  gerçəklikdə başqalarının
da adi gözlə görə bildiklərinin ifadə si dir.  

Naxçıvanın sərt olduğu qədər də lirik olan
təbiətinə xas olan çalarları, bu torpağın özü-
nəməxsus təbiətini, Naxçıvan abidələrinin
tarixə şahidlik etmək gücünü, işartısı sərt qa-
yalarda yaşanan əzəməti-möhtəşəmliyi, göllərin,
çayların rəngdən-rəngə düşən ləpələrin ruhunu
duya bilirik.

Rəssamın “Kənd mənzərəsi”əsərində İlandağ
payız fəslində təsvir olunmuşdur. H.Əliyevin
yaradıcılığının müstəqillik illərindən əvvəllərə
nəzər salsaq, müasir dövründən fərqli olaraq
bu illərdə onun yaratdığı əsərlərin koloritində
qəhvəyi, sarı, narıncı rənglərin müxtəlif ça-
larlarının bolluğu hiss olunur. Onun bu mən-
zərəsi də bu kimi əsərlərə aiddir. Əsərdə mər-
kəzdə İlandağ, ətəyində yerləşən kəndin uzaq-
dan görünən evləri, ön planda at çapan gənclərin
təsviri verilmişdir. Əsərdə doğma yurdun qə-
dimlilik, iqliminə məxsus sərtlik, onun rən-
glərində, iş üslubunda, kompozisiyadakı ça-
parların obrazlarının təsvirində aydın görünür.
Bununla yanaşı mənzərədə payız fəslinin səs-
sizliyi hiss olunur. Əsərdə  möhtəşəmlik və
dinamika əsərə canlılıq gətirir.

“Özündən əvvəlki rəssamların İlandağı
təsvir edən rəsmlərindən fərqli olaraq “Kənd
mənzərəsi” adlı əsərində Xalq rəssamı bir nü-
ansı da xüsusi qeyd etmişdir: bu yerlərin ucqar
dağ kəndi olmasına baxmayaraq, təsvir olunan
elektrik və kommunikasiya xətləri abad kənd
görünüşündən xəbər verir. Bu kimi realist təs-
virin bədii ifadəsini “Babaların yolu”, “Heydər
məscidi” və bir çox başqa təbiət mənzərələrində,
həmçinin tematik tablolarında da bu abadlığı,
texniki tərəqqinin nailiyyətlərini görmək olar
adlı əsərində də rast gəlirik. “Heydər məscidi”
adlı mənzərədə kompozisiyanın mərkəzində
yerləşən məscidin təzəliyi, Naxçıvan səmasında
təyyarənin uçuşu ilə rəssam Muxtar Respub-
likanın daima və sürətlə inkişafda olması
fikrini ifadə etmişdir” [4, s.28.].

Rəssamın Naxçıvan abidələrindən “Gülüstan
türbəsi”, “Kırna məscidi”, “İmamzadə kom-

Şəkil 1. “Kənd mənzərəsi”

Şəkil. “Babaların yolu”
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pleksi”, “Mömünə Xatun məqbərəsi”, “Yusif
ibn Küseyir türbəsi” kimi əsərləri torpağımızın
tarixə şahidlik edən möhtəşəm tikililərinin
gözəlliyinin, qədim mədəniyyətini, memarlıq
xüsusiyyətlərini göstərən əsərlərindəndir. 

“Sərt üslub” xüsusiyyətlərinin izini onun

“Haça dağ”, “Göy göl”, “Ordubad gölü”,
“Meşə”əsərində də izləyirik. Bu mənzərələrdə
dağların möhtəşəmliyi fırçanın kətan üzərində
saldığı kəskin izlərdən, rənglərin güclü tə-
zadlarından, detalların xırdalamadan “bütöv”
təsvirindən təsirlənməmək mümkün deyil.
Onun mənzərələrində at təsviri geniş yer tutur.
Onun “Köhnə qala”, “Babaların yolu”,“Göy
göl”,“Ordubad gölü”, “Meşə”, “Haça dağ”
mənzərələrində bunun şahidi oluruq. O, mən-

zərələrində Naxçıvan bağlarına xas olan bolluq,
bərəkəti və gözəlliyi ifadə edə bilmişdir. Onun
“Ərik budağı” adlı əsəri kompozisiya və rəng
baxımdan diqqəti cəlb edən əsərlərdəndir.
Rəssamın müşahidələrinə real yanaşması, bədii
ümumiləşdirmələr aparması onun neçə-neçə
ruhları duyğulandıran mənzərələr yaratmağa
imkan vermişdir. Belə tablolarda fərdi rəssam
meyarı ilə təqdim olunan həyat həqiqətləri
kifayət qədər lakonik dillə təqdim olunsa da
tamaşaçını duyğulandıracaq formadadır.  

Təsviri incəsənətimizin inkişafında əvəzsiz
xidmətləri olan rəssamlarımızdan olan Xalq
rəssamı, professor H.Əliyev yaratdığı əsərlər,
o cümlədən mənzərələri, xüsusilə Naxçıvan
təbiətinin bədii əksi Azərbaycanda, xarici öl-
kələrdə müxtəlif kolleksiyalarda, muzeylərdə,
qalereyalarda qorunub saxlanılır. Onun öz ya-
radıcılığı ilə təsviri incəsənətimizin inkişafındakı
göstərdiyi fəaliyyəti dövlət rəhbərliyı tərəfindən
yüksək qiymətləndirilib. Belə ki, o, 1988-ci
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar
rəssamı,1999-cu ildə Azərbaycan Respublika-
sının Əməkdar rəssamı, “30 may 2002-ci ildə
Xalq Rəssamı” fəxri adları ilə təltif olunmuşdur
[5]. Xalq Rəssamı H.Ə.Əliyev çoxşaxəli ya-
radıcılığı özündə daşıdığı realis ənənələrlə
müasir üslub xüsusiyyətləri, özünəməxsusluğu
ilə seçilir, sevilir və  yadda qalır.
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Annotasiya. XX əsrin əvvələrindən başlayaraq Naxçıvan təsviri sənəti
bir sıra yeni növ və janrlarla zənginləşməş, rəssamların yаrаdıcılığındа
digər janrlarla bərabər mənzərə janrı da təşəkkül tapmışdır. Məqalədə
XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq 1990-cı ilə kimi Naxçıvanda ya-
şayıb-yaradan rəssamların yaradıcılığında mənzərə janrı araşdırılaraq
tədqiq edilmiş, təbiət təsvirlərinin müxtəlif dövrlərdəki xüsusiyyətlərindən
bəhs edilmiş və bu sahədə çalışan rəssamların yaradıcılıq ənənələri
araşdırılmışdir.1950-1990-cı illərdə yaşayıb-yaratmış Naxçıvanlı rəs-
samlardan Hüseyn Əliyev, Еlmirа Şаhtахtinsкаyа, mühacir rəssamlar
İbrahim Safi və Əkbər Muğan Kazım, tanınmış qrafika ustası Cəmil
Mufidzadə, rəngkarlardan Şamil Qazıyev, Yuran Məmmədov, Həmid
Qasımov, Yavuz Kərimov, Məmmədəli İsmayılov, Əyyub Səfərov, Sabir
Qədimov, Mir Cəlil Seyidov, Telman Abdinov və başqalarının doğma
diyarın poetik cazibəsi ilə diqqəti cəlb edən mənzərə janrında yaratdıqları
rəngkarlıq və qrafika əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Landscape creativity of Nakhchivan 
artists (1950-1990)
Abstract. Since the beginning of XX century the fine art of Nakhchivan
was enriched with a number of new types and genres, landscape genre
was formed in the creativity of artists along with other genres. The
article investigated the landscape genre in the creativity of the artists
living and creating in Nakhchivan from the second half of XX century
until 1990, talked about the features of nature images in different
periods and investigated the creative traditions of the artists working in
this field. Among the artists from Nakhchivan, Huseyn Aliyev, Elmira
Shahtakhtinskaya, emigrant artists Ibrahim Safi and Akbar Mugan
Kazim, well-known graphic artist Jamil Mufidzade, painters Shamil
Gaziyev, Yuran Mammadov, Hamid Gasimov, Yavuz Karimov, Mammadali
Ismayilov, Eyyub Safarov, Sabir Gadimov, Mir Jalil Seyidov, Telman
Abdinov and others, who lived and created in 1950-1990s, created in a
landscape genre the stylistic features of painting and graphic works
were studied.

Пейзажное творчество нахчыванских художников
(1950-1990 гг.)

Aннотация. Начиная с начала XX века изобразительное искусство
Нахчывана обогатилось рядом новых видов и жанров, в творчестве
художников наряду с другими жанрами сформировался пейзажный
жанр. В статье рассматривается пейзажный жанр в творчестве ху-
дожников, живших и творивших в Нахчыване со второй половины
XX века до 1990 года, освещаются особенности изображения
природы в разные периоды и исследуются творческие традиции
художников, работающих в этой области. Из нахчыванских худож-
ников, живших и творивших в 1950-1990-е годы, известны Гусейн
Алиев, Эльмира Шахтахтинская, художники-эмигранты Ибрагим
Сафи и Акпер Муган Казым, известный мастер графики Джамиль
Муфидзаде, художники Шамиль Газиев, Юран Мамедов, Гамид
Гасымов, Явуз Керимов, Мамедали Исмаилов, Эйюб Сафаров,
Сабир Гадимов, Мирджалил Сеидов, Тельман Абдинов и др. В
статье изучены стилевые особенности их произведений живописи
и графики, созданных в пейзажном жанре, привлекающих внимание
окружающих поэтическим очарованием родного края. 
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Azərbaycan xalqının incəsənəti çox qədim
və zəngin bir tarixə, ənənəyə malikdir. Azər-
baycan tarixinin müxtəlif dövrlərində incəsə-
nətin ayrı-ayrı sahələri yaranmış və inkişaf
etmişdir.

Gəmiqayadakı qədim yurd yerləri və bura-
dakı təsvirlər Naxçıvan ərazisində miladdan
öncəki minilliklərdə yaşamış əcdadlarımızın
həyat tərzini və mədəni inkişaf yollarını izlə-
məyə imkan verir. Həmin dövrlərdə Naxçıvanda
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin - əkinçiliyin,
maldarlığın, mədənçiliyin, sənətkarlığın sürətli
inkişafı memarlıq və təsviri incəsənətin təka-
mülünə imkan yaratmışdır [10, s.9-11]. 

Orta əsrlərdə, bütün Şərqdə olduğu kimi,
Naxçıvanda da memarlıq, rəssamlıq, xəttatlıq,
nəqqaşlıq və kitabşünaslıq sənəti inkişaf et-
mişdir. Yerli sənətkarlardan Nəşəvi Həddad
oğlu Asim (XI əsr), İzəddin Əbülfəzi Dövlətşah
əs-sahib, Əcəmi Əbübəkr oğlu Naxçıvani (XII
əsr), Əlhafiz Əyyub oğlu Əhməd (XIV əsr),
Ətiq Ordubadi, Mirzə Məhəmməd Ordubadi
(XVI-XVII əsrlər), Usta Zeynal Nəqqaş (XIX
əsr) və s. göstərmək olar [11, s.52-53, 58-59].

Bədii ifaçılıq XX əsrin əvvələrində həyata
keçirilən mədəni inqilab nəticəsində Azər-
baycanda incəsənətin bir sıra yeni növləri və
janrları meydana çıxmış, keçmiş milli-mədəni
irsin ən gözəl ənənələrinə və realist dünya sə-
nətinin mütərəqqi nailiyyətlərinə əsaslanan
yeni tipli incəsənət yaranmışdır. Azərbaycanda,
o cümlədən Naxçıvanda realizm prinsiplərinə
sadiq olan istedadlı rəssamların milli yaradıcılıq
məktəbləri formalaşmışdır.

Azərbaycan təsviri sənət tarixində parlaq
bir səhifə açmış Bəhruz bəy Kəngərli çoxəsrlik
rəssamlıq sənətimizdə tamamilə yeni olan
realist rəngkarlığın əsasını qoymuş, onu yeni
ictimai məzmun, forma, janr və təsvir vasitələri
ilə zənginləşdirmişdir. Onun yaradıcılıq ənə-
nələri Naxçıvanda rəssamlıq sənətinin forma-
laşmasıda böyük rol oynamışdır.

Kəngərlinin mənzərə əsərləri üçün də sə-
ciyyəvi olan bu üslub xüsusiyyətləri rəssamın
yaradıcılığının bir tərəfdən, təbiət təsviri sa-
həsində olan milli ənənələrə, digər tərəfdən
avropa boyakarlıq məktəbinin realistik ənə-
nələrinə əsaslanaraq inkişaf etdiyini göstərir
[17, s.12-15]. 

Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı dövr-
də, xüsusən 1950-ci ildən sonra Naxçıvan
rəssamlarını fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri
dinc quruculuq illərində müasir həyat həqi-
qət-lərinin tərənnümü və janrların geniş və
hərtərəfli inkişafından ibarətdir. Naxçıvan rəs-
samları respublikanın çoxcəhətli həyatı ilə
əlaqələrini ildən-ilə mökəmləndirməyə, sə-
nətkarlığını yorulmadan yüksəltməyə çalışır,
müasirlərimizin əmək fədəkarlığını, döğma
torpağının gözəlliyini tərənnüm edən bir sıra
tarixi və məişət tabloları, portret və mənzərələr
yaradırlar. Bu sahədə aparılan müvəffəqiyyətli
axtarışlar haqqında Hüseyn Əliyev, Elmira
Şahtaxtinskaya, Əyyub Huseyinov, Əyyub
Fətəliyev, Cəmil Müfidzadə, dünyaca məşhur
Azərbaycan və türk rəngkarı həmyerlimiz İb-
rahim Safi və digər naxçıvanlı rəssamlar
uğurlu nailiyyətlər əldə etmişlər [9, s.143-
153].

Ümumiyyətlə, Nахçıvаndа dünyаyа göz
аçmış sənətkarlаr təsviri sənətinin bütün sа-
hələrində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş və
onlarca dəyərli əsərlər yаrаtmışlаr. Bu fırça
ustalarından xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin
yaradıcılığında 1950-1990-cı illər xüsusi yer
tutur. O, bu illərdə Azərbaycanı qarış-qarış
gəzmiş və bir-birindən maraqlı onlarca mənzərə
əsərləri yaratmışdır. Onun Azərbaycanın əzəli
və əbədi torpaqları olan Zəngəzur və Nахçıvаnа
həsr еtdiyi mənzərələrində sаnki yеnidən uşаq-
lığı, gənclik хаtirələrinə qаyıtdığını görürük.
“Zəngəzur torpağı”, “Urud kəndi”, “Urud qа-
lаsı”  “Zəngəzurun görünüşü”, “Şəkidə şəlalə”,
“Comartlı kəndi”, “Buzlu qayalar”, “Payız”,
“Səhər”, “Əlincə qаlаsı”, “İlаnlı dаğ” kimi
аkvаrеl boyalarla işlədiyi tаblоlаrındа rəssаm
isti və sоyuq çаlаrlаrı ilə bu yеrlərin qədimli-
yindən, əzəmətindən, qеyri-аdi gözəlliyindən
söhbət аçır. “Urud qаlаsı” rəssаmın mənzərə
jаnrındа yаrаtdığı gözəl lövhələrdəndir. Rəssаm
əsərin təbii çıхmаsını, оrijinаl kоmpоzisiyа
həllini bu yеrlərə hələ uşаqlıqdаn bələd оlmаsı,
ilk nаturа müşаhidələri ilə əlаqələndirir. “Qızıl
pаyız” аdlаnаn bаşqа lövhəsində isə Hüseyn
Əliyеv tаmаşаçılаrın nəzərini təbiətin dəyi-
şikliyinə, fəsil gözəlliyinə yönəldir. Əsərdə
nаturаnın sаdəliyi, cаnlı görünüşü, isti bоyаlаrlа
sоyuq rənglərin göz охşаyаn uyğunluğu diqqəti
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cəlb еdir. Rəssаm hər bir lövhəsində Аzər-
bаycаn tоrpаğının füsunkаrlığını fırçаyа аlır.
Möhtəşəm Göy-gölə həsr еdilmiş “Göy-göl”,
“Göy-göl sanatoriyasının həyəti”, “Göy-göl
sanatoriyasının bir guşəsi”, “Göy-göl restoranı”,
“Göy-göldə gecə”, “Maralgöl” lövhələri bu
bахımdаn mаrаq dоğurur [6, s.20-32]. 

Аzərbаycаn milli incəsənətinin inkişаfındа
böyük хidmətləri оlаn Naxçıvanlı rəssаmlаr-
dаn biri də Еlmirа Şаhtахtinskаyаdır. О, təbiət,
insаn və həyаt vurğunu idi. Оnun əsərlərində
həyаt еşqi çох güclü idi. Еlmira Şахtахtinskаyа
hər şеydə gözəllik ахtаrır və çаlışırdı ki, bu
gözəlliyi tаmаşаçılаrınа dа sеvdirə bilsin. 

Rəssаmın “Əncir аğаcı”, “Qоcа tut”, “Alçаlı
pir” və bаşqа mənzərə qəhrəmаnlаrının yüz
illərlə yаşı vаrdır. Həmçinin “Zuğulbа qаyаlаrı”,
“İlаndаğ”, “Sınıqqаlа”, “Аzıх mаğаrаsı” mən-
zərələri də uzаq kеçmişlərdən хəbər vеrir.
Rəssаm “Аzərbаycаn qədim mədəniyyət öl-
kəsidir” аdlı əsərin yаrаdılmаsınа hələ 70-ci
illərdə bаşlаsа dа, əsəri 80-cı illərdə tamamladı.
Еlmira Şаhtахtinskаyа bu əsərdə milli fоrmаdаn
gələn хüsusi еmоsiоnаl dеkоrаtiv təsvir dilini
tаpdı. Bu əsər Аzərbаycаn хаlqının tаriхinin,
mədəniyyətinin dünyа mədəniyyətinə töhfələr
vеrmiş ən yахşı nümunələrindən ibаrət təsviri
еnsiklоpеdiyа оldu.

Elmira Şahtaxtinskaya 1972-ci ildə işlədiyi
“Аzərbаycаn qədim mədəniyyət ölkəsidir”
аdlı əsərinin birinci tаblоsu tаmаşаçılаrı Qо-
bustаnın ulu аləmi ilə tаnış еdir. Rəssаm mаvi
səmаnın fоnundа qаyаlаrın аrаsındа qədim
Аzərbаycаn mеmаrlıq аbidələrinin frаqmеn-
tlərini vеrmişdir. Bu, sаnki ölkəmizin müхtəlif
dövrlərdəki mədəniyyətin özünəməхsus gö-
rünüşüdür. Müəllifin  “Аrхеоlоji” tаblоlаrı dа
çох mаrаqlıdır: “Аzərbаycаn plаstikаsının 3
min il yаşı vаr”, “Şахtахtı və Кültəpə qаblаrının
4 və 6 min il tаriхi vаr” adlı əsərlərində dəniz
səviyyəsindən 3906 mеtr yüksəklikdə yеrləşən
Gəmiqаyаda Nеоlit dövründən qаlmış qаyаüstü
təsvirlər, Şаhtахtı və Kültəpədə aparılan ar-
xeoloji qazıntılar nəticəsində tapılan maddi-
mədəniyyət abidələrinin təsviri öz əksini tap-
mışdır [4, s.20-25].

Naxçıvanlı mühacir rəssamlar içərisində
İbrаhim Safi qədər məhsuldar yaradıcılıq yolu
keçən ikinci bir sənətkar olmamışdır. Müхtəlif

sənət cərəyаnlаrınа, təzаdlı rəssаmlıq üslub-
lаrınа yахındаn bələd оlаn İbrаhim Safi yаrа-
dıcılığındа rеаlizmə üstünlük vеrmiş, dünyа
incəsənətinin mütərəqqi ənənələri dаvаm еt-
dirilmişdir. Rəssаm ömrünun sonuna kimi
(1983) durmadan çalışmış və minlərcə bir-bi-
rindən maraqlı əsərlər yaratmışdır. Parisdə
nəşr olunan “Orient” qəzeti yazırdı: “Safi öz
dövründə Türk rəssamları arasında güclü sima
kimi fərqlənir. O, heç bir zaman rəssamlığı
abstraksiyaya çevirən konsepsiyalar ardınca
getmir. Tamaşaçılar İbrahim Safinin parlaq
boyalarına, incə nüanslarına valeh olurlar.
Rəssamın mənzərələri o qədər təsirli və canlıdır
ki, onlara baxarkən istər-istəməz romantika
haqqında düşünürlər”. Doğurdan da onun
mənzərə jаnrındа yaratdıgı əsərlərindən: “Çi-
narcıq”, “Adalara baxış”, “İstanbul”, “Anadolu
sahillərinə baxış”, ”Boğaziçi”, ”Sahildə qa-
yıqlar”, ”Narıncı səma, zümrüd dəniz”, ”Dəniz
və qürub”, ”Qırmızı günəş və buludlar”, “Оtеl
pаrkı tərəfdən Bursа şəhərinin görünüşü”,
“Dağ mənzərəsi”,“Qаrхаnа rаyоnu”, “Yaz
mənzərəsi”, “Sultаniyyə məscidindən bir gö-
rünüş”, “Mənzərə”, “Qış mənzərəsi”, “Аnа-
dоlunun görünüşü”, “Bоsfоrdаn bir mənzərə”,
“Göl mənzərəsi”, “Boğaz mənzərəsi”, “Bursа
dаğındа düzənlik” və s. kimi qiymətli tаblо-
lаrıyla yaxından tanış olanda bu fikirlərin nə
qədər aktual olduğunun canlı şahidi olursan
[7, s.80, 82, 88, 93, 107, 117, 120, 121,123]. 

Hər bir sənət sahəsi kimi rəssamlıq da
diqqət və qayğı tələb edir. Azərbaycan rəs-
samlığı XX əsrin 70-ci illərində böyük dövlət
xadimi Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gə-
lişindən sonra bu qayğını hiss etmişdir. Həmin
tarixdən ötən dövr Azərbaycan mədəniyyətinin
o cümlədən, təsviri sənətinin inkişaf və yüksəliş
dövrüdür. Ulu öndərimiz deyirdi: “Azərbaycan
rəngkarlıq, təsviri sənət məktəbi dünyada
layiqli yer tutmuşdur. Tarixən qısa bir vaxtda
Azərbaycanda gözəl, güclü təsviri sənət mək-
təbi, rəngkarlıq məktəbi təşəkkül taparaq ya-
ranmışdır”. Bu inkişaf yaradıcı insanların hər-
tərəfli qayğı ilə əhatə olunması sayəsində baş
vermişdir. Ümummilli liderimizin Azərbaycana
rəhbərliyinin bütün dövrlərində rəssamlıq
sənəti üstün istiqamət verənilən sahələrdən
olmuşdur. Ulu öndərimizin qayğı və himayəsi
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sayəsində milli mədəniyyətin və təsviri sənətin
inkişafında yeni mərhələ başlamış, yaradıcılıq
təşkilatlarının fəaliyyəti üçün zəruri tədbirlər
görülmüş, onların maddi-texniki bazaları güc-
ləndirilmişdir. 1971-ci ildə Azərbaycan Rəs-
samlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı yaradıl-
mışdır. Bu təşkilat yarandıqdan sonra Naxçı-
vanda yaşayıb-yaradan rəssamlar üçün daha
münbit şərait yaradılmış və onlar öz yaradıcılıq
imkanlarını xeyli genişləndirmişlər. Rəssamlara
göstərilən bu qayğı istər-istəməz mənzərə jan-
rının inkişafına da müsbət təsir göstərmişdir.

Yaradıcılıqları, əsasən, Naxçıvanla bağlı
olan rəssamlar diyarın özünəməxsus koloritini,
uca dağların əzəmətini, geniş üfüqlərin ən-
ginliyini, isti və parlaq boyaların ahəngini
müşahidəkarlıqla qavrayıb bütün genişliyi,
həcmliyi, təravəti ilə öz əsərlərində canlan-
dırmışlar. Naxçıvan MR Rəssamlar Birliyi
1971-ci ildə yaradılsa da, çox qədim və zəngin
yaradıcılıq ənənələri əsasında qurulmuşdur.
Belə ki, kökü Gəmiqaya, Kür-Araz, Boyalı
qablar mədəniyyətlərinə, Əcəmi və Bəhruz
bəy Kəngərli məktəblərinə və digər xalq sə-
nətlərinə bağlı olan Naxçıvanın incəsənəti,
qonşu ölkələrdə, böyük rəğbət qazanmış və
həmişə təqdir edilmişdir. Bu ənənələri davam
etdirən rəssamlarımız, birliyin yarandığı ilk
gündən istər ölkəmizdə, istərsə də, keçmiş
SSRİ-nin müxtəlif respublikalarında təşkil
olunmuş sərgilərə qatılaraq doğma diyarımızı
ləyaqətlə təmsil etmişlər.

Rəssamlardan Şamil Qazıyev, Əyyub Hü-
sеynоv, Cəmil Müfidzadə, Yuran Məmmədov,
Yavuz Kərimov, Məmmədəli İsmayılov, Sabir
Qədimov, Abazər Qardaşbəyov, Mir Cəlil Se-
yidov, Telman Abdinov və başqaları da bir
sıra uğurlu əsərlər yaratmışlar.

Onlardan Şamil Qazıyevin – “Xarabalıq”,
“Naxçıvanda köhnə həyət”, “Gəc zavodu”,
“Şərab zavodu”, “Dağ yolu”, “İlanlı dağı”,
“Şəlalə”, “Cəhri yolunda səhər”, “Əlincə qa-
lası”, “Dəyirman”, “Köhnə qala”, “İrəvan
bağları”, “Köhnə həyət”, “Culfada köhnə meh-
manxana”, “Naxçıvanda pambıq zavodu”,
“Naxçıvanda yaşayış evləri”, “Xıncov mə-
həlləsi”, “Köhnə İrəvan”, “Edil ağa gölü”,
“Əlincə qalası”, “İlanlı dağ”, “Culfa dağları”,
“Didivar gölü”, “Dağ”, “Köhnə bazar” [13,

s.19-24]; Əyyub Hüseynovun – “Şаhbuz çа-
yının mənzərəsi”, “Duzdağ”, “Bahar”, “Dağ
mənzərəsi”, “Qış”, “Dağ yolu”, “Payız mən-
zərəsi”, “Yаğışdаn sоnrа” , “Çay mənzərəsi”,
“İlanlı dağı”, “Əlincə qalası”, “Yaz yağışları”,
“Göy qurşağı” , “Düzənlik”, “Əlincə çayı”,
“Dəniz mənzərəsi”, “Qarlı hava” [5, s.5-9];
Cəmil Müfidzаdənin – “İçəri şəhər”, “Аbşеrоn
nеfti”, “Хınаlıq”, “Türbə”, “Köhnə Bakı”,
“Köhnə evlər”, “Əcdadlarımızın yaşadığı ev-
lər”, “Qız qalası”, “Şəhər qapıları”, “Xan sa-
rayı”, “Neft emalı zavodu”, “Bakının fəxri -
neft”, “Balıqçının evi”, “Muqəddəs dənizdə”,
“Balıqçıların adası”, “Bəyaz gecələr”, “Çay
kənarında”, “Səhər” хаrici səfərlərin təəssü-
rаtlаrı əsаsındа yаrаdılmış “Balıqçı qəsəbəsi”,
“Yakutiyanın kontrasları”, “Səhra stansiyası”,
“Köhnə Kandalakşa”, “Ulan-Batorda yuxu”,
“Əsrlərin görüşü”, “Port Tiksi” və c. mənzə-
rələrin, “Şimаl”, “Mоnqоlustаn”, “Türкiyə”
кimi silsilə əsərlərini [16, s.120-129]; Yurаn
Məmmədоvun – “Dağ cığırı”, “Bahar”, “Aşı-
rımda”, “Şahbuz dağları”, “Buludlar”, “Vayxır”,
“Yüksək gərginlikli xətt”, “Səhər”, “Asəf-
kəf”, “Uzunoba”, “Naxçıvan mənzərəsi”, “İşıq-
lanır”, “Qızlar bulağı”, “Qaraqala”, “Qoçüstü”,
“Aylı gecə”, “Dağlarda”, “Qar”, “Hаçаdаğ”,
“Bаtаbаt”, “Əlincə qаlаsı”, “Vаyхır кəndi”,
“Аrаz”, “Şаhbuz mənzərələri”, “Nахçıvаndа
bаhаr”; Yavuz Kərimovun – “Qış”, “Cənub
qışı”, “Bahar”, “Şahbuz yolu”, “Şum”, “Şəfəq”,
“Körpü”, “Vaxtından tez yağan qar”, “Naxçıvan
dağları”, “Sakitlik”, “Ucsuz bucaqsız sahə”,
“Bahar şəfəqi”, “Qış gəldi”, “Donmuş yer”,
“Kənd yolu”, “Bahar ətiri”, “Göy dağlar”,
“İsti gün”, “Qış şəfəqi”, “Göl”, “Bizim həyət”,
“Ucsuz bucaqsız torpaq”, “Bahar vaxtı”, “Qış
gecəsi”, “Dağlar qışda”, “Hündür dağlar”.
“Naxçıvanın dağları”, “Dağlar şəfəqdən əvvəl”,
“Qarlı dağlar”, “Bizim dağlar”, “Qar”, “İsti
yay günü”, “Yağışdan sonra”, “Günorta”, “Ax-
şam”, “Küləkli dəniz”, “Bulud dağ üzərində”,
“Dağ ətəyində”, “Qışın sonu”, “Yağışdan əv-
vəl”, “Cığır”, “Yol”, “Dumanlı hava”, “Bizim
kəndimiz”, “İldırım dağda”, “Edilağa gölü”,
“Axşam işıqları”, “Şəfəq”, “Qış yolu”, “İldırımlı
buludlar”; Məmmədəli İsmayılovun – “Duz
dağları”, “Qış”, “Batabat”, “Xal-xal”, “Kənd
yolu”, “Yol ayrıcı”, “Naxçıvan çayı”, “Ordu-
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bad”, “Yağışdan sonra”, “Şahbuz yolları”,
“Şum”, “Dağlarda bahar”, “Yaz çiçəkləri”.
“Naxçıvanda yaz səhəri”, “Bahar”, “Günorta”,
“Yol”, “Kəhddə bahar”, “Haça dağ”, “Təbiət
oyanmışdır”, “Sentyabr səhəri”, “Torpaq”,
“Bakıda payız”, “Biçilmiş sahə”, “Vaxtsız
yağan qar”, “Yağışdan sonra”, “Ordubadda
bahar”, “Qara şəhər”, “Arazın sahili”, “Asəfkəf
dağı”, “Payız”, “Axşam”, “Dağlar”, “Şəhərin
kənarı”, “Dağ yolu”; Sаbir Qədimоvun – “Ba-
har”, “Meyvə bağı”, “Dağlarda səhər”, “Dağ
ətəklərində”, “Şəfəq”, “Tez başlanan şum”,
“Sovetabad kəndi”, “Bahar gəldi”, “Yağışdan
sonra yol”. “Şırımlar”, “Sərt qayalar”, “Bizim
dağlar”, “Qış mənzərəsi”, “Güclü yağış”, “Pa-
yız”, “Dağlarda qar”, “Yol”, “İlk qar”, “Kənd”,
“Pəncərədən görünüş”, “Dağlarda”, “Palıd”,
“Asvalt zavodu”, “Axşam”, “Axında”, “Qa-
yıqlar”, “Tufan”, “Şəfəq”, “Axşam çağı”,
“Təbii sürü”, “Pаyız”, “Аrаz bu gün”, “Bаhаr”,
“Ахşаmüstü”, “Bаtаbаt”, “Кöhnə аğаc”, “Bə-
nəniyar”, “Dəvə dağı”, “Naxçıvanın dağları”,
“Qarabağlar türbəsi”, “Nehrəm kəndi”, “Nə-
həcir”, “Qışda ayın görsənməsi”, “Muasir
Araz”, “Ordubad dağları”, “Xal-xal”, “Külək”,
“Asfalt zavod”, “Köhnə ağac”, “Lalələr”,
“Əlincə qalası”, “Qayalıqlar”, “Naxçıvanında
bahar”; Mir Cəlil Seyidovun –  “Zакаt”,
“Sаhil”, “İlаndаğ”, “Əshаbi кəhf dаğı”, “Qa-
yıqlar”, “Adana”, “Qayıqlar sahilə yaxınlaşır”,
“Dənizdə tələtum”, “Axşamın rəngi”, “Dənizdə
canlanma”, “Dumanlı gün”, “Açıq hava”,
“Qoşa qayıqlar”, “Aylı gecə”, “Dənizlərin
əfəndisi”, “Sənaye sitəsi”, “Şəhərinruhu”,
“Gündüz”, “Gecənin sehiri”, “Barınaklar”,
“Unudulmuş villa”, “Xatirə”, “Miraj”, “Yay”,
“Bürkü”, “Unudulmuş villa-2”, “Gecə”, “Hə-
yacanlı gün”, “Yay-1”, “Sakit gün”, “Ritm”,
“Payız”, “Dənizin səsi”, “Dənizin nəğməsi”,
“Triptix-1 fırtınadan öncə səhər”, “Triptix-2
fırtınadan öncə günorta”, “Triptix-3 fırtınadan
oncə axşam”, “Antalya”, “Günorta”, “Analitik
baxış”, “Həyacanlı gün”, “Mənzərə”, “Halu-
sinasiya-2”, “Gecə-2” [15, s.20, 21, 23, 29,
31, 33, 36, 37, 56, 57, 60, 61]; Telman Abdi-
novun – “Əlincə qalası”, “Göy qurşağı”, “Ax-
şam”, “Mənzərə”, “Fəsillərin ətri”, “Heyva
ağacı”, “Açıq səma”, “Qış”, “Naxçıvan baharı”,
“Naxçıvan abidələri” “Naxçıvanın əzəmətli

dağları”, “Batabat” və “Haça dağ” [14, s.35,
37,42,44,49,51,52,53,74,75, 78,79,82] silsilərini
və digər Naxçıvanlı rəssamların mənzərə
jznrında yaratdıqları əsərləri göstərmək olar.

1980-ci illərin əvvəllərindən bаşlаyаrаq,
Аzərbаycаn Rəssаmlаr İttifаqı Nахçıvаn Təş-
kilаtının sırаlаrı Mоskvа, Sаnkt-Pеtеrburq,
Tbilisi, Bаkı və bаşqа şəhərlərdə təhsil аlmış
gənc rəssаmlаrın hеsаbınа genişlənir. Şəhər
və rаyоn mərkəzlərinin bədii tərtibаtı pеşəkаr
rəssаmlаrа tаpşırılır. Vахtаşırı kеçirilən sər-
gilərdə Məmməd Şirzadov, Rəcəb Rəcəbov,
Şəmil Mustafayev, Nərimаn Əliyеv, Аbuzər
Qаrdаşbəyоv, Bаbək Аbаzərli, Məmmədəli
İsmаyılоv, Mir Cəlil Sеyidоv, Yurаn Məm-
mədоv, Sаbir Qədimоv, Qədirullа Bаğırоv
kimi ortа nəslə mənsub rəssаmlаr mаrаqlı
əsərləri ilə tеz-tеz çıхış еdirlər. Gənc rəssаm-
lаrdаn Məmmədəli Ələkbərоv, Əli Səfərli,
Hüsеynqulu Əliyеv, Tеlmаn Аbdinоv, Mir-
mеhdi Sеyidоv, Əbülfəz Ахundоv, Əbülfəz
Cаbbаrоv, Sаbir Məmmədоv, İsmаyıl Əliyеv,
Ziyаfət Əsgərоv və bаşqаlаrının təşkilаtın sı-
rаlаrınа qоşulmаlаrı Nахçıvаndа təsviri incə-
sənətin inkişаfınа təкаn vеrdi. Аrtıq Nахçıvаn
rəssаmlаrının səsi kеçmiş SSRİ-nin ən möhtəbər
sərgi salonlarından gəlməyə bаşlаdı. Bаkıdа,
Gəncədə, Хаnkəndində, Sumqаyıtdа və rеs-
publikаmızın digər şəhər və rayonlarında nах-
çıvаnlı rəssаmlаrın tеz-tеz sərgiləri təşkil olu-
nurdu. Bu sərgilərdə gənc rəssаmlаr bir-
birindən maraqlı əsərlərlə çıхış еdirdilər.

Naxçıvan rəssamlarının bu dövrdə yarat-
dıqları əsərlər içərisində mənzərə janrı da,
sözün əsl mənasında yüksəliş dövrü keçirmiş
və doğma diyarı tərənnüm edən bir-birindən
maraqlı onlarla peyzajlar ortaya çıxmışdır.

Belə ki, dövrünün tanınmış rəssamlarından
Rəcəb Rəcəbovun – “Əshabi kəhf”, “Batabat”,
“Edilağa gölü”; Şəmil Mustafayevin – “Or-
dubad”, “Gəmiqaya”, “Gilançay”, “Qala di-
varı”; Qədirulla Bağırovun – “Vayxır su
anbarı”, “Dağlar qoynunda”, “Qarabağlar tür-
bəsi”, “Dağ çayı”, “Keçili kəndi”; Abuzər
Qardaşbəyovun – “Möminə xatın”, “Yusif
Küseyr oğlunun türbəsi”, “Buzxana”, “Gülüstan
türbəsi”, “Qazançı körpüsü”; Nəriman Əliyevin
– “Doğma diyar”, “Əlincə körpüsü”, “Tarixi
abidə”, “Payız”; Şirzad Məmmədovun – “Haça
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dağ”, “Əshabikəhf”, “Nəhəcir”, “Batabat”;
Babək Abazərlinin – “Qış”, “Nəhəcir”, “Qa-
ratəpə”, “Arazın suları”, “Yağışdan sonra”;
Elman Cəfərovun – “Xudafərin körpüsü”,
“Təbiət mənzərəsi”, “Üzüm bağları”; Mirmehdi
Seyidovun – “Çinar”, “Palıd ağacı”, “Tarla”,
“Fərhad evi”, “Üzən ada”; Əbülfəz Axundovun
– “Dörd fəsil”, “Doğma Naxçıvan”, “Batabat”;
Əbülfəz Cabbarovun – “Naxçıvan çayı”, “Ba-
tabat”, “Naxçıvan mənzərəsi”, “Qürub” “Ça-
lınan Kız Külesi”, “Umutlarımın bəyaz gemisi”,
“Haliçdən Qalataya bakış”, “İstanbul”, “Qa-
latada sabah”, “Karaköydə sabah”, “Dolunayda
İstanbul evləri” [3, s.10,16,18,20,22,23,26];
Əli Səfərlinin – “İlanlı dağ”, “Batabat”,
“Şahbuz yolu”, “Naxçıvan mənzərəsi”, “Payız”,
“Yaz gəldi”, “Ağaclar”, “Gəmiqaya”, “Təbiətin
mözüzəsi”, “Naxçıvanda bahar”, “Mənzərə”,
“Naxçıvan gecələri”, “Mənim diyarım”, “Culfa
dagları” [1, s.110, 111, 112, 113, 114, 116,
117, 123, 124, 125] və Məmmədəli Ələkbə-
rovun – “Nəhəcir” və “Əshabikəhf” silsilələ
mənzərələrini misal göstərmək olar.

1988-1990-cü illərdə ölkədə baş vermiş
ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı bütün sаhələrdə
оlduğu kimi, rəssаmlıq sənətində də durğunluq
yаrаndı. Əvvəlki illərə nisbətən rəssаmlıq sə-
nətinə оlаn tələbat аzаldı. Ancaq bütün bunlаrа
bахmаyаrаq rəssаmlаrımız ruhdan düşmədilər.
Azərbaycanın müstəqilliyi üçün azadlıq və
demokratiya uğrunda mubarizəyə qoşulub,
insanları ruhlandıran və doğru yol göstərən
bir birindən dəyərli onlarca əsərlər yaratdılar. 

Respublikamız ikinci dəfə dövlət müstə-
qilliyi qazandıqdan sonra, Naxçıvan rəssam-
larının da beynəlxalq əlaqələri xeyli geniş-
lənmişdir. Tanınmış rəssamlarımızdan bir
neçəsi qardaş Türkiyə Respublikasının müvafiq
universitetlərində işlə təmin edilmiş və qardaş

ölkənin mədəni həyatında yaxından iştirak et-
mişlər. Həmçinin, rəssamlarımız İran İslam
Respublikası, Rusiya Federasiyası, Amerika
Birləşmiş Ştatları, Avropa və Asiya ölkələrində
təşkil olunmuş müxtəlif sərgilərə qatılmış,
əsərləri alınmış, bu ölkələrdə kataloqları,
albom və bukletləri nəşr edilmişdir.
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Annotasiya. Azərbaycan təsviri sənətində, rəngkarlığında özünəməxsus
dəsti-xətti, öz yaradıcılıq yolu ilə fərqlənən və yaddaqalan görkəmli
sənətkar Mikayıl Abdullayevdir. Rəssamın yaradıcılıq fəaliyyəti sözün
həqiqi mənasında zəngin və çoxcəhətlidir. Görkəmli sənətkarın əsərləri
Azərbaycan təsviri sənətinin qızıl fonduna həmişəlik daxil olub. Tematik
tablo və portret, mənzərə və natürmort, dəzgah qrafikası və kitab illüs-
trasiyası, teatr-dekorativ rəngkarlığı və bədii tənqid rəssamın müraciət
etdiyi sahələrdir. O, bütün yaradıcı həyatını doğma yurdun təbiətinin,
onun qəhrəman və görkəmli şəxsiyyətlərin obrazlarının, tarixin şanlı sə-
hifələrinin vəsf etməsinə həsr etmişdir. Böyük istedad sahibi Mikayıl
Abdullayevin XX əsr Azərbaycan təsviri sənətinin, demək olar ki, bütün
sahələrin inkişafında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Məqalədə onun
çoxşaxəli yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təhlili və ümumi-
ləşdirilməsinə, XX əsr Azərbaycan təsviri sənətində, rəngkarlığında rəs-
samın yeri və rolunun müəyyənləşdirilməsinə cəhd edilir.

Features of the characteristics of the works
Mikayil Abdullayev
Abstract. Mikayil Abdullayev is an outstanding artist, distinguished by
his own creative way and memorable in the Azerbaijani fine art and
painting. The artist's creative activity is rich and multifaceted in the true
sense of the word. The works of the outstanding Master have always
been included in the Gold Fund of Azerbaijani fine art. Thematic table
and portrait, landscape and still life, bench graphics and book illustration,
theatrical decorative painting and artistic criticism are the areas addressed
by the artist. He devoted all his creative life to portraying the nature of
the native land, its characters and outstanding personalities, glorious
pages of history. The owner of great talent Mikayil Abdullayev had in-
valuable services in the development of almost all spheres of Azerbaijani
fine art of XX century. The article attempts to analyze and generalize
the characteristic features of his multifaceted creativity, to determine
the place and role of the artist in XX century Azerbaijan fine art and pa-
inting.

К особенностям произведений Микаила 
Абдуллаева

Aннотация. Микаил Абдуллаев – выдающийся азербайджанский
художник, отличающийся своеобразным почерком, своим творческой
манерой в изобразительном искусстве, живописи. В статье подчер-
кивается, что творческая деятельность художника богата и многогранна.
Произведения выдающегося художника навсегда вошли в золотой
фонд изобразительного искусства Азербайджана. Тематические
табло и портрет, пейзаж и натюрморт, станковая графика и книжная
иллюстрация, театрально-декоративная живопись и художественная
критика – это те направления, к которым обращался художник. Всю
свою творческую жизнь он посвятил воспеванию природы родного
края, образов его героев и выдающихся личностей, славных страниц
истории. Уникальны заслуги Микаила Абдуллаева, обладавшего
крупным талантом, в развитии изобразительного искусства Азер-
байджана XX века, можно сказать, во всех сферах. В статье делается
попытка анализа и обобщения характерных особенностей его мно-
гогранного творчества, определения его места и роли в изобрази-
тельном искусстве, живописи Азербайджана XX века.
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Çoxobrazlılıq, yaradıcılıqda çoxşaxəlilik,
fırça ilə bir detalda olduqca böyük ideallar tə-
cəssüm etdirmək – bütün bunlar görkəmli
Azərbaycan rəssamı Mikayıl Abdullayev və
onun yaradıcılığına xas olan xüsusiyyətlərdir.
Mikayıl Abdullayevin rəssam kimi istedadı
ilk dəfə tam dolğunluğu ilə XX əsrin 40-cı il-
lərinin dəzgah rəngkarlığı sahəsində parlamışdır.
Belə ki, fırça ustasının Azərbaycan təsviri sə-
nətində dəzgah rəngkarlığının və başqa sahə-
lərin inkişafında misilsiz xidmətləri olmuşdur:
“Kitabi Dədə-Qorqud” eposuna verilmiş qrafik
rəsmlər silsiləsi, böyük Füzulinin “Leyli və
Məcnun” poemasına çəkilmiş mürəkkəb məz-
munlu illüstrasiyalar, “Nizami” metro stasi-
yasının mozaikaları və s. [4]. Qeyd edək ki,
“Dədə Qorqud” silsiləsinin yeniliyi ondadır
ki, rəssam milli miniatür sənətinə müraciət
etmişdir.

Mikayıl Abdullyev 1944-cü ildə yaratdığı
“Axşam” və “Mingəçevir işıqları” tabloları
milli sənət tariximizin incilərindən sayılır. Bu
əsərlərdən sonra Mikayıl Abdullayev Mingə -
çe  virə həsr olunan bir sıra silsilə əsərlər ya-
ratmışdır. Bura daxil olan “Kürün sahilində”,
“Rəfiqələr”, “Beş illiyin yolları ilə” və s.
əsərlər rəng həlli, koloriti və obrazların ifadə-
liliyi ilə seçilir. Qeyd edək ki, 1947-ci ildə
rəssam özünün “Axşam” adlı tablosu Ümu-
mittifaq sərgisində iştirak etmiş və bu hadisə
böyük əks-sədaya səbəb olmuşdur. “Axşam”
tablosu, rəssamın özünün də etiraf etdiyi kimi,
ən əlamətdar və məzmunlu lövhələrindən bi-
ridir. Tünd yaşılımtıl-gümüşü koloritdə verilən
lirik mənzərənin fonunda bir ailə təsvir olunub.
Qarabağ milli geyimlərində təsvir edilən məğ-
rur, zərif Azərbaycan qadınının surəti mənalı
və gözəldir [2]. Yay axşamı əks olunduğu
tabloda obrazların dinamikliyi və rəng həlli
əsərin ekspressivliyini daha da artırmışdır.
Rəssamın tabloda yaratdığı obrazların daxili
aləminə psixoloq kimi nüfuz etməsi, onların
iç dünyasını açması əsərə xüsusilik vermişdir.
Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığının dönüş
nöqtəsi olan bu əsər Azərbaycan rəngkarlığında
yeni mərhələnin başlanğıcı olmuşdur [1].

Tematik tabloların müəllifi kimi tanınan
rəssam portretlər qalereyasını yaradıb. Mikayıl
Abdullayevin portret qalereyasını “Üzeyir Ha-

cıbəyli”, “Şair Rəsul Rza”, “Səməd Vurğun”,
“Mirzə Fətəli Axundov”, “Molla Pənah Vaqif”,
“İmaməddin Nəsimi”, “Pianoçu Fərhad Bə-
dəlbəyli” və s. bu kimi sənət əsərlərini bəzə-
məkdədir. Canlılığı və obrazlılığı ilə diqqəti
cəlb edən bu əsərlərin hər biri yüksək bədii
dəyərinə görə fərqlənir. Bu tablolarda təsvir
olunan obrazların psixologiyası və xarakte-
ristikası dəqiqliklə, ustalıqla tamaşaçıya çat-
dırılıb. Həmçinin, rəssam məşhur simaların
obrazını yaratdığı hər bir tabloda qəhrəmanın
mənəvi baxışlarının itiliyini, naturanın ifadə-
liliyini böyük ustalıqla vermişdir. Mikayıl Ab-
dullayevin romantizmə xas olan “Körpəsinin
ardınca”, “Manqabaşçısı Rəşxəndənin portreti”
və “Sevinc” əsərləri milli incəsənətimizin qızıl
fonduna daxil edilmişdir. Bu portretlər arasında
“Pianoçu Fərhad Bədəlbəyli” əsəri emosional
təsviri, ifaçı qabiliyyətinin rəng çalarları ilə,
yüksək səviyyədə təqdimi ilə daha maraqlıdır.
Portretdə istedadlı Azərbaycan pianoçusu Fər-
had Bədəlbəylinin obrazı yaradılıb. Portretdəki
obraz plastik hərəkətliliyə malikdir. Əsərdə
qəhrəman gözlərində eynək, fortepiano qarşı-
sında hansısa bəstəkarın əsərini ifa edərkən
təsvir olunmuşdur. Bəlkə də onun barmaqla-
rından Şopenin, Raxmaninovun romantik və
bəlkə də Bethovenin üsyankar musiqisi süzülür.
Obraz öz sevimli fəaliyyətinə aludə olub ki,
sanki onu bu aləmdən qoparmaq heç bir zaman
mümkün olmayacaq. Onun əynindəki köynək
tablonun fon rəngi ilə əsrarəngiz harmoniya
yaradır. Qəhrəmanın baxışları klaviaturadakı
pillələrə zillənib. Onun uzun barmaqları istə-
nilən mürəkkəb akkordu və ya ritmik fiqura-
siyanı məharətlə ifa edə biləcəyini gözlər
önünə qoyur (şək.1) [4]. 

Şək.1 “Pianoçu Fərhad Bədəlbəyli”, 1977          

Ləman Məmmədova, Rübabə İmamquliyeva
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Mikayıl Abdullayevin hind mövzularındakı
portretləri çoxplanlı, rəngarəng və orijinaldır,
onun mövzu seçimi baxımından isə olduqca
zəngindir. Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirov
demişdir: “Mikayıl Abdullayev öz xalqı ilə
yanaşı, digər xalqların da klassik və müasir
sənət nümayəndələrini, onların yaradıcılığını
diqqətlə öyrənir... Mikayıl sənətinin bir pə-
rəstişkarı kimi məni, hər şeydən çox, onun
realist üslubu, seçdiyi mövzuların ümumbəşəri,
humanist mahiyyəti cəlb edir. Mikayıl sənətində
hər şey, necə deyərlər, həqiqət kimi sadə və
gözəldir”. Mikayıl Abdullayev yaradıcılığının
realizmi və poeziyası demək olar ki, onun
bütün əsərlərində, tutarlı süjet həllində və
mövzusunda, ən nəhayət konkret adında belə
öz gözəl ifadəsini tapıb: “Uzaq Caypurda”.
Tablo müəllifi yol qeydlərində yazmışdır:
“Caypur, doğrudan da, əsil hind şəhəridir.
İstər memarlıq, istərsə də xalqın peşəsi, güzəranı
cəhətdən burada hər şeydə əsil hind koloriti
duyulur. Alınları ağ və qırmızı ilə rənglənmiş
uzun saqqallı racəstanlı qocalar, başlarında
satıl, səhəng gəzdirən, qoltuqlarına uşaq vuran
əlvan geyimli qadınlar, bəzəkli fillər, zərgərlərin
insanı heyran edən xalq sənəti nümunələri...
Caypur üçün daha səciyyəvi xüsusiyyətlərdir.
Odur ki, Caypuru Hindistan torpağının əsil
qəlbi hesab etmək olar”.  

“Hindistan silsiləsi” içərisində rəssamın ən
çox yayılmış və tanınmış əsərləri, heç şübhəsiz
ki, “Caypur qadınları” və “Benqal qızları”dır.
Təbiidir ki, Mikayıl Abdullayevin yaradıcılı-
ğının əsas hədəfi gözəl qadın obrazıdır. Bu
məhəbbət özünü məşhur “Benqal qızları”nda
da büruzə vermişdir. Rəssam hind qadınının
obrazını olduqca dəqiq və ifadəli təsvir etməyə

müvəffəq olmuşdur. Belə ki, “Caypur qadınları”
adlı tabloda əsərin kompozisiyasının əsasını
milli geyimdə, zinət əşyaları taxmış iki caypurlu
qadın təşkil edir. Qadınların üz cizgilərinin
dəqiq verilməsi ilə rəssam onların daxili
aləmini, hiss və duyğularını aydın ifadə
etmişdir. Tünd koloritli tabloda fon açıq rən-
glərlə doldurulmuşdur ki, bu da bütün diqqətin
qadın obrazları üzərində cəmləşməsinə şərait
yaradır. Beləliklə, “Hindistan silsiləsi” də Mi-
kayıl Abdullayev sənətinə yenilik gətirməklə
yanaşı, Azərbaycan rəngkarlığına yeni kolorit,
yeni tərz, yeni tematika, bir sözlə, rəngarənglik
qatdı (şək.2) [1].

Azərbaycan qadınlarının əməksevərliyini
tərənnüm edən “Çəltikçi qızlar” adlı tablo
kənd mövzusunda yaradılmışdır. Bu diptix
dərin ideya tutumu, bədii forma kamilliyi və
monumentallığı ilə seçilir. Mikayıl Abdullayev
öz qəhrəmanlarının fərdi əlamətlərində doğma
xalqının xarakterindəki gözəlliyi təcəssüm et-
dirmiş, əmək adamlarının ümumiləşdirilmiş,
monumental obrazını yaratmışdır. Tabloda
təsvir olunan obrazların dinamikliyi və rəng
həlli əsərin ekspressivliyini daha da artırır.
Mikayıl Abdullayevin “Çəltikbecərənlər” əsəri
də kənd mövzusunun romantikasının, mərd
Azərbaycan qadınının əməksevərliyinin inan-
dırıcı tərzdə ifadəsinin bədii təcəssümüdür. 

“Səadət qurucuları” Mikayıl Abdullayev
fırçasının orijinallığı və müdrikliyini bütün
aydınlığı və rəngarəngliyi ilə seçilir. Biz burada
gələcəkdə qurulan xoşbəxt ailənin təməlini
görürük. 1951-ci ildə yaradılan əsərdə rəssam
qəhrəmanlarının zəngin daxili aləmini, mənəvi
saflığını müvəffəqiyyətlə açıb göstərmişdir
(şək.3).

Şək.2 “Caypur qadınları”, 1957

Şək.2 “Səadət qurucuları”, 1951                                 
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Mikayıl Abdullayevin XX əsrin 70-ci illə-
rində monumental rəngkarlıq sahəsində gördüyü
işlər, yaratdığı əsrarəngiz mozaikalar rəssamın
sənətinin maraqlı səhifələrindən, yaradıcılığının
intibah dövrü hesab edilə bilər. Bu mozaikalar
sırasına rəssamın Quba şəhərinin mərkəzi
meydanında və Bakı metropolitenin “Nizami”
stansiyasında işlədiyi mozaikalar aiddir. Bakı
metropolitenin “Nizami” stansiyasını bəzəyən
18 mərmər tağda yerləşdiyi bu kompozisiyalar
dahi şair Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə
daxil olan “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”,
“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İsgən-
dərnamə”dən səhnələr, fraqmentlər görüntüyə
gətirilib. Mərkəzdə dahi şair Nizami Gəncəvinin
portreti təsvir olunub. “Xəmsə”dən olan bu
süjetli kompozisiyaların hər birində miniatür-
lərdə olduğu kimi, şairin poemalarından par-
çalar, kalliqrafik yazılar, müxtəlif ornamen-
tlərdən istifadə olunub. Qeyd olunmalıdır ki,
Mikayıl Abdullayevin Nizami Gəncəvi “Xəm-
sə”sinə çəkdiyi mozaikalar Azərbaycan təsviri
sənətində monumental rəngkarlığın şah əsəri
hesab oluna bilər [1].

Beləliklə, xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevə

rənglərin poeziyasını yaradan sənətkar deyirlər.
O, bütün yaradıcı həyatını doğma yurdun tə-
biətinin, onun qəhrəman və görkəmli şəxsiy-
yətlərin obrazlarının, tarixin şanlı səhifələrinin
vəsf etməsinə həsr edib. Sənətkarın ilham
mənbəyi doğma vətəni Azərbaycanın gözəl-
likləridir. Mikayıl Abdullayev demişdir: “Azər-
baycan, doğma vətənim. Mən sənin balan,
aşıqin kimi səni, sənin gözəlliyini kətan
üzərində vəsf etməkdən yorulmuram, doy-
muram”. Təsviri sənətimizin inkişafında mü-
hüm xidmətləri olan bu böyük sənətkarın bo-
yakarlıq və qrafika janrında yaratdığı əsərlər
incəsənətimizin çox qiymətli səhifələrini təşkil
edir. Dünyanın bir çox ölkələrinin muzey, qa-
lereya və şəxsi kolleksiyalarında eksponat
kimi saxlanan Mikayıl Abdullayev yaradıcılı-
ğının nümunələri milli mədəniyyətimizin əsil
təbliğatçısıdır. Bu əsərlərdə Azərbaycanın əs-
rarəngiz təbiəti var. Təbiətin ən böyük möcü-
zələrindən biri isə rənglər dünyasıdır. Öz sö-
zünü, düşüncələrini rənglərin dili ilə insana
çatdırmağı bacaran rəngkarın sənət dünyası
Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir. Milli-
mənəvi dəyərlərimiz sənətkarlıqla bu tablolarda
qorunub saxlanılır.
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Annotasiya. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin yazdığı "Xəmsə"
əsərində cərəyan edən hadisələr görkəmli rəssamlarımız tərəfindən
müxtəlif dövrlərdə heykəltəraşlıq nümunələrində və divar rəsmlərində
canlandırılmışdır. Şairin yaradıcılığını əhatə edən kompozisiyalar, büstlər,
baralyeflər, qorolyeflər paytaxt Bakı şəhərinin və eyni zamanda regionların
prospektlərini bəzəməkdədir. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının bədii
əksi görkəmli heykəltəraşlarımız Fuad Əbdürrəhmaovun "Leyli və
Məcnun mədrəsədə", "İsgəndərin Nüşabə ilə görüşü", "Fərhadın Bisütun
dağını yarması", "Bəhram Gurun əjdahanı öldürməsi", Albert Mustafayevin,
Qorxmaz Sücəddinovun və Aslan Rüstəmovun birlikdə işlədikləri
"Bəhram Gurun heykəli", Xanlar Əhmədovun "Sevgililər", Firəngiz
Hüseynovanın "Xəmsə", Qorxmaz Sücəddinovun Gəncə şəhərindəki
Nizami məqbərəsi önündə qoyulmuş heykəllər qrupunda və başqa
incəsənət nümunələrində görmək olar.  Görkəmli rəssamımız Mikayıl
Abdullayevin "Xəmsə"yə həsr olunan bir-birindən maraqlı mozaik
əsərləri Bakı Metropoliteninin Nizami stansiyasında sütunlarda sərgi-
lənməkdədir. 

Nizami Ganjavi works in monumental sculpture
and painting
Abstract. The events taking place in the work "Khamsa" written by the
great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi have been revived by our
prominent artists in different periods of sculpture and wall paintings.
Compositions, busts, barals, gorolyefs covering the poet's creativity
adorn avenues of the capital city of Baku and the regions. Artistic
reflection of Nizami Ganjavi's creativity is "Leyli and Majnun madrasa"
by our prominent sculptors Fuad Abdurrahmaev, "meeting of Iskenderun
with Nushaba", "Farhad breaking Bisut mountain", "Bahram Gurun
killing Dragon", "Bahram Guru statue" by Albert Mustafayev, Gorkhmaz
Sujaddinov and Aslan Rustamov, "lovers" by Khanlar Ahmadov,
"Khamsa" by Firangiz Huseynova, " Gorkhmaz Sujaddinov you can see
in the group of sculptures and other works of art.  Interesting mosaic
works of our outstanding artist Mikayil Abdullayev devoted to "Khamsa"are
exhibited in columns at Nizami station of Baku Metro

Произведения Низами Гянджеви
в монументальной скульптуре и живописи

Aннотация. События, происходящие в произведении великого
азербайджанского поэта Низами Гянджеви «Хамсе», были воплощены
в скульптурных образцах и настенных росписях в разное время на-
шими выдающимися художниками. Композиции, бюсты, барельефы,
горельефы, охватывающие творчество поэта, украшают проспекты
столицы Баку, а также регионов. Художественное отражение твор-
чества Низами Гянджеви можно увидеть в работах наших скульпторов
Фуада Абдуррахманова «Лейли и Меджнун в медресе», «Встреча
Искандера с Нушабой», «Фархад расколол гору Бисутин», «Убийство
Бахрам-Гуром дракона», кроме того «Статуя Бахрам-Гура» Альберта
Мустафаева, Горхмаза Суджаддинова и Аслана Рустамова, «Влюб-
ленные» Ханлара Ахмедова, «Хамсе» Фирангиз Гусейновой, также
в группе скульптур Горхмаза Суджаддинова, установленных перед
Мавзолеем Низами в Гяндже, и в других образцах искусства. Неко-
торые интересные мозаичные работы нашего выдающегося художника
Микаила Абдуллаева, посвященные «Хамсе», украшают станцию
Низами Бакинского метрополитена.
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Azərbaycan ədəbiyyatında, mədəniyyət ta-
rixində görkəmli söz ustalarından biri kimi ta -
nınan Nizami Gəncəvi yaradıcılığı və şəxsiyyəti
ən önəmli yerlərdən birini tutur. Bu böyük
şairin yaradıcılığı hələ Şərq dünyasında incə-
sənətin inkişafına böyük təkan vermişdir. Nizami
Gəncəvinin yazdığı əsərlər, onun bir-birindən
maraqlı süjetləri orta əsr Şərqin ayrı-ayrı miniatür
məktəbləri rəssamlarının ilham qaynağına çev-
rilərək təsvir edilmiş və məşhur əlyazmaların
nadir inciləri kimi bu gün də mütəxəsisləri
belə valeh edir. Nizami Gəncəvi dünyası, onun
məşhur "Xəmsə"si Azərbaycan rəssamlarının
yaradıcılığında daim işıqlandırılmışdır.

Görkəmli heykəltəraşlarımızdan olan Fuad
Əbdürrəhmaovun "Leyli və Məcnun mədrə-
sədə", "İsgəndərin Nüşabə ilə görüşü", "Fər-
hadın Bisütun dağını yarması", "Bəhram Gurun
əjdahanı öldürməsi", Albert Mustafayevin,
Qorxmaz Sücəddinovun və Aslan Rüstəmovun
birlikdə işlədikləri "Bəhram Gurun heykəli"
(şək. 2), Xanlar Əhmədovun "Sevgililər", Fi-
rəngiz Hüseynovanın "Xəmsə", Qorxmaz Sü-
cəddinovun Gəncə şəhərindəki Nizami məq-
bərəsi önündə qoyulmuş heykəllər qrupu (şək.
1), Nailə Ələkbərovanın "Yeddi gözəl", Mikayıl
Abdullayevin mozaika ilə işlədiyi maraqlı
kompozisiyalar bunun bariz nümunəsidir. Rəs-
samlarımızın bu mövzuya aid işlədikləri hər
bir əsəri uğurla işlənilib, yüksək bədii estetik
məziyyət kəsb edir. Bu əsərlərdə Nizami dün-
yası və Nizami ideallarını özündə dolğunluğu
ilə ehtiva edir, Nizami dövrü, Nizami mühiti,
Nizami dünyagörüşü sezilir.

Paytaxt Bakı şəhərində şəhər funikulyorunun
qarşısında üç heykəltəraşın, Albert Mustafayevin,
Qorxmaz Sücəddinovun və Aslan Rüstəmovun
birlikdə işlədikləri "Bəhram Gur"un əzəmətli
heykəli vüqarla ucalmaqdadır. "Nizami Gən-
cəvinin "Yeddi gözəl" poemasının qəhrəmanı,
Sasanilər sülaləsinin beşinci hökmdarı Bəhram
Gurun əjdaha ilə mübarizəsi təsvir olunub"
[1]. 1959-cu ildə hazırlanmış bu heykəldə biz
Bəhram Gurun var qüvvəsini toplayaraq əjda-
haya qılınc zərbəsi endirməsini görürük. Hey-
kəldə müəlliflər, əsasən, mübarizliyi, yenil-
məzliyi, şər üzərində qələbəni əks etdirmişlər.

Xalq rəssamı Mikayılk Abdullayev müxtəlif
dövrlərdə görkəmli şairin "Xəmsə"sinə maraqlı

kompozisiyalı mozaikalar çəkməklə o dövrün
adət-ənənələrini, məişətini, bir sözlə ab-havasını
canlandırmışdır. Bakı Metropoliteninin "Ni-
zami" stansiyasını bəzəyən 18 mərmər tağda
yerləşdirilmiş bu kompozisiyalar şair Nizami
Gəncəvinin "Xəmsə"sinə daxil olan "Sirlər
xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", "Leyli və Məc-
nun", "Yeddi gözəl" və "İsgəndərnamə"dən
səhnələr, fraqmentlər görüntüyə gətirilib.

Mərkəzdə dahi şair Nizami Gəncəvinin
portreti təsvir olunub. "Xəmsə"dən olan bu
süjetli kompozisiyaların hər birində miniatür-

lərdə olduğu kimi, şairin poemalarından par-
çalar, kalliqrafik yazılar, müxtəlif ornamen-
tlərdən istifadə olunub. Onun Nizami Gəncəvi
"Xəmsə"sinə çəkdiyi mozaikalar Azərbaycan
təsviri sənətində monumental rəngkarlığın şah
əsərləri hesab olunur. Bakı metrosunun “Ni-
zami” stansiyasından hər gün yüzlərlə insan

Şəkil 1. Nizami məqbərəsi önündə
qoyulmuş heykəllər qrupu   

Şəkil 2. "Bəhram Gurun heykəli"     

Həbib Allahverdiyev

Nizami Gəncəvinin əsərləri monumental heykəltəraşlıq və rəngkarlıqda
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keçir. Onlar bu stansiyanın interyerinin tərti-
batındakı gözəlliyi dəfələrlə seyr edirlər. Bu-
radakı rəsmlər mozaika sənətinin ən gözəl
nümunələri kimi zövq oxşayır.

1973-cü ildə Bakı Metropoliteninin “Ni-
zami” stansiyasının interyerinin işlənməsi işinə
start verilərkən, bədii tərtibat işi Mikayıl Ab-
dullayevə həvalə edilir. Rəssam stansiyanın
yeraltı salonunun mozaikalarla bəzədilməsini
təklif edir və onun bu təklifi metro stansiyası
layihəsinin baş memarı olan Mikayıl Hüseynov
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Mikayıl Abdul-
layev bu haqda xatirələrində yazır: "1973-cü
ildə dahi şairin adını daşıyan “Nizami” stan-
siyasının bədii tərtibatı kimi məsul və şərəfli
bir iş başlandı. Bütün yaradıcılıq imkanlarımı
səfərbərliyə aldım. İncilər incisi “Xəmsə”ni
yenidən mütaliə etməyə başladım. Hər poema
üçün seçdiyim ən səciyyəvi səhnələri, stansi-
yanın yeraltı salonunun tağlı pilonlarında yer-
ləşdirməyi qət etdim. Doqquz cüt qabaq-
qabağa yerləşən pilonlarda, on səkkiz səhnəni
təsvir etməyi qərara aldım. Baş memar – aka-
demik Mikayıl Hüseynovun bu niyyətimə ra-
zılıq verməsi məni bir qədər də ürəkləndirdi.
Belə ki, memarlıq layihəsində mozaik panno-
lardan istifadə edilməsi məsələsi əsla nəzərdə
tutulmamışdı".

Mozaik təsvirlər üçün rəng seçərkən, rəssam,
əlvan və parlaq rənglərdən istifadədən qaçaraq,

yumşaq rəng çalarlarına üstünlük vermişdir.
Həmçinin, monoxrom rənglərdən də imtina
edilmişdir. Süjetlərin traktovkasında rəssam
klassik miniatür formasına müraciət etmiş-
dir. Miniatür sənətindən gəlmə ünsürlər kom-

pozisiyaların şərti traktovkasında və ayrı-ayrı
detalların səthi təsvir formasında özünü büruzə
verir. 

Stansiyanın yeraltı salonunda on səkkiz
mərmər tağda yerləşdirilmiş mozaikalar, Nizami
poemalarının süjetlərinə həsr olunmuşdur. Es

kalatordan düşüb stansiyanın yeraltı salonuna
daxil olanda sağ tərəfdəki pilonlarda Nizaminin
ilk didaktik-fəlsəfi əsəri olan “Sirlər
xəzinəsi”nin motivləri əks olunmuşdur. Fiqurlar
üçün götürülən ümumi miqyas, rəsm sahəsinin
plastik həlli və kompozisiyaların hər iki tərə-
findən verilmiş təpələrin şərtiləşmiş təsviri
salondakı bütün on səkkiz pilonda təkrar edilir.
Bunun da sayəsində, salondakı təsvirlər arasında
vəhdət yaranır.

Mikayıl Abdullayev yazır: “Təcrübə göstərir
ki, böyük bir interyerdə tərtibatın monumental
həlli, ilk növbədə miqyasın düzgün tapılma-
sından asılıdır. Bu, olduqca ciddi məsələdir.
Yeraltı salonun ümumi bədii tərtibatı üçün
meyar götürülən sonuncu miqyas ciddi axta-
rışların nəticəsidir” [3,  s.44]

“Xəmsə” motivləri on səkkiz pilonda ar-
dıcıllıqla yerləşdirilərkən, onların məzmun və
bədii forma cəhətdən bir-birinə uyğunluğu
nəzərə alınmışdır. Belə ki, salonun divarlarında
“Sirlər xəzinəsi”ndən “Bayquşların söhbəti”,
“Kərpickəsənin nağılı”, “Sultan Səncər və
qarı”, “Xosrov və Şirin”dən “Fərhad Bisü-
tunda”, “Xosrov və Şirin”, “Fərhad və Şirin”,
“Leyli və Məcnun”dan “Məcnun və atası”,
“Leylinin qəbri üstündə”, “Yeddi gözəl”dən
“Simnarın faciəsi”, “Bəhram və əjdaha”, “Bəh-
ramın hünəri”, “Fitnə”, “İsgəndərnamə”dən

Şəkil 3."Fərhad və Şirin"                                

Şəkil 4. “Kərpickəsənin nağılı”   
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“İsgəndər və çoban”, “Yeddi alim”, “Nüşabə
və İsgəndər”, “Daranın ölümü”  və  “Nəqqaş
Mani” səhnələri əks olunmuşdur.

Digər poemalarla müqayisədə “İsgəndərna-
mə” poemasına daha çox diqqət verilmiş, təs-
virlərdən beşi bu poemanın mövzuları əsasında
yaradılmışdır. Poemanın ümumi süjetində əhə-
miyyətli rol oynamayan Nəqqaş Mani obrazına
ayrıca pannonun həsr edilməsini Mikayıl Ab-
dullayev belə izah edir: “Poemada daha mühüm,
daha səciyyəvi başqa mövzular olduğu halda,
Nəqqaş Mani mövzusuna müraciət etməyim
heç də təsadüfi deyildir. Dahi Nizami tərəfindən
qələmə alınmış Şərqin böyük nəqqaşı Manidən
qabaq, Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətində
heç bir rəssam obrazına rast gəlməmişik”.

Stansiyanın istismara verilməsindən 40 il
sonra, 2016-cı ildə ilk dəfə yenidənqurma
işləri çərçivəsində yeraltı salonda yerləşən
pannoların bərpa işləri həyata keçirildi. Bərpa
işi ilə peşəkar rəssamlar – keramika üzrə mü-
təxəssis Elçin Cabbarov, mərmər üzrə mütə-
xəssis Nizami Vəliyev və Mikayıl Abdullayevin
tələbəsi olmuş Zöhrab Cabbarov tərəfindən
aparılmışdı. “Nizami” metro stansiyasındakı
mozaikalar Azərbaycan təsviri sənətinin mo-
numental rəngkarlıq sahəsinin ən qiymətli nü-
munələri kimi bu gün də hər kəs, o cümlədən
Bakıya gələn turistlər tərəfindən maraq və
heyrətlə qarşılanır.

1970-80-ci illərdə Mikayıl Abdullaev ro-
mantik və şairanə səciyyə daşıyan "Yeddi gö -
zəl" poemasına müraciət edir. Bu əsərdə rəssam
hər bir ölkəni təmsil edən gözəlləri böyük us-
talıqla, estetik zövqlə işləyib. Yeddi tablonun
hər birində rəssamın diqqəti gözəllərin sifət-
lərində, bəzək əşyaları və geyimlərində mər-
kəzləşmişdir. Bu silsiləyə "Şərq gözəli", "Məğ-
rib gözəli", "Rus gözəli", "Hind gözəli", "Rum
gözəli", "Çin gözəli", "Fars gözəli"nin obraz-
larının təsvir olunduğu yeddi tablo daxildir.

Mikayıl Abdullayevin yaradıcılıq işi olan
bu kompozisiyaların ərsəyə gəlməsində, əgər
nizamişünas alimlərin elmi məsləhətləri nəzərə
alınmasaydı, bu dərəcədə tarixiliyi və bədii
dolğunluğu ilə diqqəti cəlb edən əsərlər ya-

ranmazdı. Rəssam bu tablolarda Nizami möv-
zusunu, süjetini təsvir edərkən şairin dövrünə
xas mədəniyyəti dərindən mənimsəməklə,
əsərlərin kolorit həllinin dolğunluğunu, kom-
pozisiya mükəmməlliyini diqqətdə saxlamaqla,
məkan həllində və obrazların geyimində tari-
xiliyi inandırıcı şəkildə əks etdirməklə  uğurlu
kompozisiyalara imza atmışdır.: "Rəssamla-
rımızın bu mövzuya aid işlədikləri hər bir
əsəri uğurla işlənilib, yüksək bədii estetik mə-
ziyyət kəsb edir" [2].

Xülasə: Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gən-
cəvinin yazdığı "Xəmsə" əsərində cərəyan
edən hadisələr görkəmli rəssamlarımız tərə-
findən müxtəlif dövrlərdə heykəltəraşlıq nü-
munələrində və divar rəsmlərində canlandı-
rılmışdır. Şairin yaradıcılığını əhatə edən kom-
pozisiyalar, büstlər, baralyeflər, qorolyeflər
paytaxt Bakı şəhərinin və eyni zamanda regi-
onların prospektlərini bəzəməkdədir. Nizami
Gəncəvinin yaradıcılığının bədii əksi görkəmli
heykəltəraşlarımız Fuad Əbdürrəhmaovun
"Leyli və Məcnun mədrəsədə", "İsgəndərin
Nüşabə ilə görüşü", "Fərhadın Bisütun dağını
yarması", "Bəhram Gurun əjdahanı öldürməsi",
Albert Mustafayevin, Qorxmaz Sücəddinovun
və Aslan Rüstəmovun birlikdə işlədikləri "Bəh-
ram Gurun heykəli", Xanlar Əhmədovun "Sev-
gililər", Firəngiz Hüseynovanın "Xəmsə",
Qorxmaz Sücəddinovun Gəncə şəhərindəki
Nizami məqbərəsi önündə qoyulmuş heykəllər
qrupunda və başqa incəsənət nümunələrində
görmək olar.  Görkəmli rəssamımız Mikayıl
Abdullayevin "Xəmsə"yə həsr olunan bir-bi-
rindən maraqlı mozaik əsərləri Bakı Metro-
politeninin Nizami stansiyasında sütunlarda
sərgilənməkdədir. 

Ədəbiyyat

1. İncəsənət bəşəriyyətin misilsiz sərvəti. Bakı,
2004 

2. Quliyev Ə. Nizami Gəncəvi obrazı və ya-
radıcılığı Azərbaycan rəngkarlığında. 525-
ci qəzet. 06.02.2021

3.  Abdullayev Mikayıl. Sərvət, Bakı, 2013.
4.  Abdullayev Mikayıl. Bakı: İşıq, 1973.
5. https://faridmehrali.wordpress.com. 

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 05.10.2021, son daxilolma – 02.12.2021, qəbulolunma –22.12.2021

Həbib Allahverdiyev

Nizami Gəncəvinin əsərləri monumental heykəltəraşlıq və rəngkarlıqda
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ

1. Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, bi-
ologiya və incəsənət üzrə yazılmış mövcud tələblərə cаvаb verən keyfiyyətli elmi məqаlələrin dərc
edilməsindən ibаrətdir.  

2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və keyfiyyətlə
redаktə оlunmuş orijinal  elmi məqаlələr dərc edilir.

3. Məqаlələrin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа cаvаbdehdir.
5. Dərc оlunаn hər məqаlə hаqqındа redаksiyа heyəti üzvlərindən ən аzı birinin, həmin sаhə üzrə

mütəхəssisin rəyi təqdim olunmalıdır.
6. Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən

əlаvə digər 2 dildə açar sözlər və хülаsə verilməlidir.
7. Məqаlənin mətni kоmpyuterdə А4 fоrmаtında “14” ölçülü hərflərlə, səhifənin pаrmetrləri yuхаrıdаn

2 sm, аşаğıdаn 2 sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn 1,5 sm məsаfə ilə, sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrа-
lığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times New Rоmаn şriftində yаzılır. Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin
pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır. 

8. Səhifənin bаşlığındа sağ küncdə “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı
və sоyаdı, sоnrа аşаğıdа “12” ölçülü adi şirftlə işlədiyi təşkilаtın аdı (məs: Nахçıvаn Müəllilər İnstitutu,
Nахçıvаn Dövlət Unversiteti, АMEА Nахçıvаn Bölməsi və s), 1 intervаl аrа verməklə «12» ölçülü qаlın
və böyük hərflərlə məqаlənin аdı, аşаğıdа  1 intervаl аrа verməklə məqalənin yazıldığı dildə xülasə və
açar sözlər yаzılır.  Məqаlənin əsаs mətni yenə də 1 sətir bоş burахmаqlа yаzılır.

9. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır. Məqаlənin sоnundа verilən ədəbiyyаt siyаhısı
“12” ölçülü hərflərlə yаzılmаlıdır. İstinаdlar əlifbа аrdıcıllığı ilə  deyil, ədəbiyyаtlаrın mətndə rаst
gəlindiyi аrаdıcıllıqlа nömrələnməli və məsələn, [1] və yа [1, s.119] kimi işаrə оlunmаlıdır. Eyni
ədəbiyyаtа mətndə bаşqа bir yerdə təkrаr istinаd оlunаrsа, оndа istinаd оlunаn həmin ədəbiyyаt əvvəlki
nömrə ilə göstərilməlidir. «Ədəbiyyаt» sözü səhifənin оrtаsındа qаlın hərflərlə yаzılmаlıdır.

Ədəbiyyаt  siyаhısı yаzıldığı dildə аdi hərflərlə yığılır. Məs: 
Kitаblаr:
Mehrаbоv А., Cаvаdоv İ. Ümumtəhsil məktəblərində mоnitоrinq və qiymətləndirmə. Bаkı, 2007, 182 s.
Məcmuə məqаlələri:
Həbibbəyli I.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət /Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn. Bаkı: Elm, 1996, s.73-91.
Jurnаl məqаlələri:
Seyidоv M.А., Seyidоvа А.M. Kimyəvi elementlərin tədrisində fənlərаrаsı əlаqədən istifаdə

metоdikаsı // Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100.
10. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik və qаlın, mövzunun аdı böyük

və qаlın, хülаsənin özü və açar sözlər isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məzmununu tаm əhаtə
etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir. Məqаlənin müхtəlif dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin
eyni  və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır.

11. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt siyаhısı və
хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-15 səhifədən ibarət оlmаlıdır.

12. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir.   Əlyazmaların
elektron qaydada təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın elektron poçtuna (elmieser-
ler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net) göndərilir.

13. Müəlliflər  redaksiyaya əlyazma  ilə birgə doldulmuş  anket də  təqdim  edirlər. Anketdə  müəllif
hаqqındа ətraflı məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı,
iş və ev telefоnlаrı, elektrоn pоçt ünvаnı) verilir.

Qeyd: “Nахçıvаn Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər” jurnаlının hər bir nömrəsində  müəllifin yаlnız
bir məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.
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TO THE ATTENTION OF AUTHORS

1.  The main purpose of the journal is the publication of SCIENTIFIC articles of high quality meeting
determined needs written on pedagogy, psychology, history, philology, mathematics and informatics, bi-
ology and art

2. Briefly and perfectly edited SCIENTIFIC articles which are the results of novel researches not pre-
sented to other publications are published in the journal.

3. The number of co-authors of the articles with more than 3 is undesirable.                        
4. The author is directly responsible for the quality of the articles and the correctness of the facts sug-

gested in the article.    
5. At least, one of the members of editorial staff, the review of specialist in that field should be pre-

sented about every article to be published.
6. 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.
7. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in computer, with

A4 format, in “14” size type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2 cm at the bottom, 3 cm on
the left and 1,5 cm on the right, without shifting with “hyphen” from line to line, with the line space of
1 interval and in Times New Roman type. The parameters of the schedule in the text  must be – 3,7 cm
from right and left.

8.  At the top of the page, the title of the article is written in “12”  bold  type and capital letters leaving
1 interval space, with the name and surname of the author (authors) written  in “12” bold type leaving 1
interval space  (for example, Nakhchivan Teachers’ Institute, Nakhchivan State University, Nakhchivan
section of ANAS and so on). The main text of the article is written below leaving 1 line space.

9. SCIENTIFIC sources should be quoted related to the theme. The list of references given at the end
of the article should be written in “12” size type.  The list of references should not be numbered in al-
phabetic order, it should be numbered in the order as the quoted references are met in the text. For ex-
ample, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same reference is quoted once again in another place
of the text, the very reference should be shown in previous number. The word “Reference” should be
written in bold type. The list of references is given in case letters in the language which is written. For
example, 

Books:
Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku, 2007, 182 pp.
Articles in bouk:
Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan history. Baku: Science,

1996 p.73-91
Articles in journal:
Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the teaching of

chemical elements// News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13), p.97-100.
10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in “12” size

case, bold  letters; the title of the theme should be written in capital and bold letters; and the resume itself
is written in ordinary letters. The resume should encompass the theme completely, the results obtained
should be given in detail. The resumes of the article in different languages should overlap and be relevant
to the content of the article. 

11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic materials, photos,
tables, formulae, the list of references and resumes. 

12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy disk. Manu-
scripts are also available electronically. In this case, the manuscript is sent to the journal's e-mail
(elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net).

13. The authors also submit a review with the manuscript. In the review, the author will be given de-
tailed information about the author (surname, name and patronymic, workplace, post, degree of science
and SCIENTIFIC title, address, work and home phones, electronic mail address).

Note: Only one article by the author is considered to be published in every issue of “Nakhchıvan
Teachers Institute. Scientific works”.



К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психо-
логии, истории, филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению, отвечаю-
щих установленным требованиям. 

2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно отре-
дактированных научных статей, ранее не представленных к другим изданиям.

3. Количество соавторов более трех человек нежелательно.
4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и достоверность ука-

занных в ней фактов.
5. Для опубликования  статьи в журнале необходимо представить рецензию одного специалиста

по этой области научных знаний и представления одного из сотрудников редколлегии. 
6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском,  английском или

русском. Ключевые слова и аннотации должны быть написаны и на двух других языках.
7. Текст статьи должен быть  сверстан на компьютере  шрифтом Times New Roman, (размер

шрифта -14 pt) на бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3 см; левым –
1,5 см, без переносов с межстрочным интервалом 1,5 см. Параметры внутритекстовых таблиц -
3,7 см с правой и левой стороны.

8. Текст статьи должен быть  написан следующим образом: в правом верхнем углу первой стра-
ницы  имя и фамилия автора (авторов) заглавными  жирными и прямыми буквами (размер  шрифта
-12 pt), ниже прописным шрифтом  (размер шрифта – 12 pt)  - место работы (например, Нахчы-
ванский  институт учителей, Нахчыванский государственный университет, Нахчыванский отде-
ление НАНА и т. д.), далее  через  интервал   по середине заглавными  жирными и прямыми
буквами (размер  шрифта -12 pt) – название статьи, ниже через  интервал с начала строки с отсту-
пом -  аннотацию и ключевые слова на языке оригинала, далее через  интервал -  основной текст
статьи

9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур, данный в
конце статьи, пишется  прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются по последова-
тельности размещения их в тексте, а не по алфавиту. Ссылки вставляются прямо в тексте научной
работы в виде [1, с. 2] или просто [1]. При повторной ссылке указывается номер той же литера-
туры. Слово «Литература» пишется жирными буквами по середине, через интервал за текстом.

Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр:                                                           
Книги: 
Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с.
Статьи в сборнике: 
Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории  Азербайджана. Баку:

Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи: 
Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении хими-

ческим элементам // Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название статьи  за-

главными и жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами. Аннотация
должна полностью отражать содержание статьи, подробно освещать полученные результаты. Ан-
нотации на разных языках должны быть идентичны, соответствовать содержанию статьи.

11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические мате-
риалы, фото, таблицы, список литературы и аннотации.

12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно пред-
ставить рукописи и через интернет. При этом рукопись можно отправить на mail-адрес редакции
(elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.net). 

13. Автор вместе с рукописью представляет в редакцию и анкет автора, который содержит под-
робные сведения о нем (фамилии, имени и отчестве, месте работы, должности, ученой степени и
ученом звании, адресе, рабочем и домашнем телефоне, электронном адресе)

Примечание. В каждом номере журнала «Нахчыванский институт учителей. Научные труды»
предусмотрена публикация одной статьи автора.
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DÜZƏLİŞLƏR ÜÇÜN SƏHİFƏ

Jurnalın 3-cü nömrəsinin Filologiya bölməsində (səh.206-210) çap edilmiş “Kaspi qəzeti
milli oyanış və azərbaycançılıq haqqında” adlı məqalə (müəllifi Ayşən İmanlı) Pedaqogika:
nəzəriyyə və tarix bölməsində verilmiş sayılsın.
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Статью на тему «Каспийская газета о
национальном пробуждении и азербай-
джанстве» (автор Айшен Иманлы), поме-
щенную в разделе Филологии 3-го номера
журнала (стр.206-210) , считать включен-
ной в раздел Педагогика: теория и исто-
рия.
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PAGE FOR CORRECTION      СТРАНИЦА ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЙ

The article "Kaspi newspaper about na-
tional awakening and Azerbaijaniness" (au-
thor Ayshen Imanli) published in the
Philology section of the 3rd issue of the
magazine (p. 206-210) should be considered
given in the Pedagogy: theory and history
section.
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