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Annotasiya. Məqalədə təbiət və riyaziyyat fənlərinin tədrisi prosesində yuxarı 
sinif şagirdləri ilə aparılan  mənəvi tərbiyə işlərinin təşkilindən  və xüsusiyyət-
lərindən  bəhs edilir, fənlərin tədrisi prosesində şagirdlərə mənəvi tərbiyənin 
aşılanması yolları nəzərdən  keçirilir. Qeyd olunur ki, riyaziyyat və təbiət elm-
ləri şagirdlərin  mənəvi-əxlaqi zənginliyi, milli mənəvi xüsusiyyətlərlə, ümum-
bəşəri və milli dəyərlərlə tərbiyəsi üçün olduqca geniş imkanlara malikdir. Mu-
asir dövrdə orta ümumtəhsil məktəblərinin X-XI siniflərində oxuyan şagirdlərə 
müxtəlif elm sahələri üzrə öyrədilməsi zəzuri olan bilik bacarıq və vərdişlər 
onların gələcəkdə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnən şəxsiyyət kimi for-
malaşmasına təsir göstərir. Riyaziyyat, fizika, kimya, astronomiya, biologiya 
fənlərinin tədrisi prosesində  yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi dünyagörüşünün 
formalaşdırılması, şəxsiyyətin  hərtərəfli inkişafı müasir dövrdə qarşımızda du-
ran mühüm məsələlərdən biridir. Məqalədə həmçinin qeyd olunur ki, elmi nai-
liyyətlər və kəşflər şagirdlərə tədris prosesində öyrədilməli, yuxarı sinif şagird-
lərində gələcəkdə müstəqil dövlətimizin layiqli vətəndaşı olmaq hissi tərbiyə 
edilməlidir.

Moral education of students senior class in the pro-
cess of teaching natural and mathematical sciences
Abstract. The article talks about the organization and characteristics of spi-
ritual education activities conducted with upper-class students in the process 
of teaching natural and mathematical subjects, and ways of instilling spiritual 
education in students in the process of teaching the subjects are considered. It 
is noted that mathematics and natural sciences have very wide opportunities for 
educating students with spiritual and moral richness, national moral characteris-
tics, universal and national values. In the modern era, the knowledge, skills and 
habits that must be taught to students studying in the X-XI classes of secondary 
general education schools in various fields of science affect their formation as 
personalities who acquire high moral qualities in the future. In the process of 
teaching mathematics, physics, chemistry, astronomy, and biology subjects, the 
formation of the moral worldview of upper-class students, comprehensive deve-
lopment of personality is one of the important issues facing us in modern times. 
The article also mentions that scientific achievements and discoveries should be 
taught to students in the educational process, and high school students should 
be educated to become worthy citizens of our independent state in the future.

Нравственное воспитание cтаршеклассников 
в процессе обучения естественным и 
математическим дисциплинам
Aннотация. В статье рассказывается об организации и особенностях 
нравственной воспитательной работы с учащимися старших классов 
в процессе преподавания естественных и математических дисциплин, 
рассматриваются пути воспитания нравственности учащихся в процессе 
преподавания указанных предметов. Отмечается, что математика и 
естественные науки обладают достаточно широкими возможностями 
для воспитания учащихся с духовно-нравственным богатством, 
национально-нравственными особенностями, общечеловеческими и 
национальными ценностями. Знания, умения и навыки, необходимые для 
обучения учащихся X-XI классов средних общеобразовательных школ 
по различным предметным направлениям в современную эпоху, влияют 
на их формирование в будущем как личности, обладающей высокими 
нравственными качествами. Формирование нравственного мировоззрения 
старшеклассников, всестороннее развитие личности в процессе 
преподавания математики, физики, химии, астрономии, биологии – вот 
некоторые из важных вопросов, стоящих перед нами в современную эпоху. 
В статье также отмечается, что научные достижения и открытия должны 
преподаваться учащимся в процессе обучения, а у старшеклассников 
должно воспитываться чувство будущего достойного гражданина нашего 
независимого государства.
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Heydər Əliyev gənc nəslin milli ruhda, mil-
li- mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsini 
əsas vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur: “Gəncləri-
miz milli ruhda tərbiyyə olunmalıdır, bizim milli 
mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyyələnməli-
dir”.[1]

Azərbaycan Respublikasının “Təhsil haqqın-
da” qanununda deyilir: “Milli-mənəvi və ümum-
bəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, ge-
niş dünya görünüşünə malik olan, təşəbbüsləri 
və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran. nəzəri 
və praktik biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü 
və rəqabət qabilliyyətli mütəxəssiz-kadrlar ha-
zırlamaq müasir dövrdə təhsil sistemimizin əsas 
məqsədlərindən biridir” [2].

Qeyd olunmalıdır ki, yuxarı sinif şagirdləri-
nin yüksək mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşma-
sı onların fəaliyyəti prosesində baş verir, Yuxarı 
sinif şagirdlərinin əsas fəaliyyət növü təlim pro-
sesidir ona görə də tədris əməyinə şagirdlərin 
əməksevərlik, humanizm, ümumbəşəri, ideyalar-
la qidalanmaq, vətənpərvərlik və millətsevərlik 
tərbiyəsinə, onların mənəvi simasının formalaş-
masına geniş imkanlar yaradan bir proses kimi 
baxılmalıdır. Bu bir həqiqətdir ki, təlimin gedişi 
özü də şagirdləri müəyyən əxlaqi, ictimai-siyasi 
dünyabaxış kimi nəticələrə gətirib çıxarır. Bunu 
hələ klassik alman pedaqoqu İ.F.Herbart çox 
dəqiq müşahidə apararaq yazırdı ki, təlimsiz tər-
biyə, tərbiyəsiz isə təlim yoxdur. Lakin bizi ma-
raqlandıran cəhət odur ki, təlim prosesi şagirdin 
şəxsiyyətinə hansı dərəcədə təsir etmişdir, onun 
hisslərinə toxunmuşdurmu? Məktəblini gerçək-
liyə yeni, daha dərin baxışla silahalandıra bil-
mişdirmi, onun şəxsi həyat təcrübəsində, hiss və 
həyacanlarında, düşüncələrində canlı rəy doğur-
muşdurmu? Bütövlükdə təlim məktəblinin mənə-
vi insan obrazının yaradılmasında hansı rəng və 
çalarlar imkanına malik olmuşdur?

Böyük rus pedaqoqu V.A.Suxomlinski şagird-
lərin mənəvi zənginliyinin formalaşmasında dərs 
prosesinin düzgün təşkilini yüksək qiymətlən-
dirmişdir. Pedaqoqun fikrincə, şagirdlər bilikləri 
mənimsəməklə belə qənaətə gəlirlər ki, “Biliklərə 
yiyələnmək həvəsi olmadan tam qiymətli mənəvi 
həyat, deməli, həm də əmək həyatı, yaradıcı hə-
yat yoxdur” [3, s.124].

Hər bir müəllim təlimin tərbiyələndirici və in-
kişafetdirici funksiyasını öz işində əsas tutmaq-
la, hər bir dərsinə yaradıcılıqla yanaşmalı, tədris 
prosesində innovativ dərs modellərində istifadə 

etməklə şagirdlərin təkcə biliklərə yiyələnməsinə 
yox, onların mənəvi zənginliyinin formalaşması-
na qayğı ilə yanaşmalıdır.

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan hər 
bir fənnin tədrisi prosesində şagirdlərin mənəvi 
tərbiyəsinin formalaşdırılması baş verir. Lakin 
qeyd etmək lazımdır ki, bu işdə tədris olunan hər 
bir fənnin imkanları eyni deyildir. Müşahidələ-
rimiz , apardığımız təhlillər gösrərir ki, hər bir 
fənni tədris edən müəllim fənnin daxili imkan-
larından istifadə etməklə şagirdlərin mənəvi tər-
biyyəsinin formalaşmasına, onların milli mənəvi 
dəyərlərə yiyələnməsinə qayğı ilə yanaşmalıdır. 

Uzun müddətli müşahidələrdən, dinlədiyimiz 
dərslərdən aydın olur ki, riyaziyyat fənninin emo-
sional təsir imkanları ədəbiyyat, tarix, musiqi, 
xarici dillərin təsiri imkanları ilə eyniləşdirilə 
bilməz. Lakin müəllimin yaradıcılığı və peşa-
karlıq səviyyyəsi yüksək olarsa öz işinin öhdə-
sindən bacarıqla gəlib yüksək mənəviyyatlı gənc 
nəslin yetişməsinə öz töhfəsini vermiş olacaqdır. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumtəhsil 
məktəblərində, ali və orta ixtisas təhsili müəs-
sisələrində apardığımız müşahidə və dinlədiyi-
miz dərslərdən aydın olur ki, riyaziyyat fənninin 
tədrisi zamanı müəllimlər müəyyən çətinliklərlə 
qarşılaşırlar. Qarşılaşdığımız çətinlikləri aradan 
qaldırmaq üçün riyaziyyat müəllimi hər bir dərs-
də mövzunu şagirdlərə ardıcıllıqla öyrətməli, hər 
bir anlayışın, qayda xassə və teoremin şagirdlərə 
düzgün öyrədilməsinə çalışmalıdır.

Hər bir riyaziyyat müəllimi dərs prosesində 
keçdiyi mövzu ilə bağlı tarixi hadisələrin və mə-
lumatların şagirdlər tərəfindən dərindən mənim-
sənilməsinə nail olmalıdır. Riyaziyyat müəllimi 
riyazi anlayışların şagirdlər tərəfindən tam mə-
nimsənilməsini daim diqqətdə saxlamalı, onların 
əlavə materiallarla yüksəlməsinə yol verməməli-
dir. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin informati-
ka komunikasiya bacarıqlarının formalaşmasına 
daim diqqət yetirməlidir. Müəllimin hər bir dərsi 
həm öyrədici, həm də tərbiyəedici funksiya da-
şımalıdır. Riyaziyyatın tədrisi prosesində müəl-
limlərin qarşılaşdığı çətinliklərdən biri də ilk 
növbədə riyaziyyat elminin mücərrət mahiyyəti, 
məğzi ilə bağlıdır. Şagirdlərin mücərrət məfhum-
lar, rəqəmlər və işarələrin qavranılmasında, fikir-
lərinin cəmləşdirməkdə qarşılaşdıqları çətinliklər 
hər bir dərsdə müşahidə oluna bilər. 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin tam orta təh-
sil səviyyəsində riyaziyyat fənni üzrə proqram, 
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dərslik, metodik vəsaitlərin şagirdlərin milli 
mənəvi, ümumbəşəri dəyərləri mənimsəmək im-
kanlarını öyrənmək üçün dinlədiyimiz dərslərin 
təhlili onu göstərir ki, riyaziyyat fənninin tədrisi 
zamanı hər bir nəzəri materialın tədrisi şagirdlə-
rin dünya görüşünün formalaşmasında həlledici 
əhəmiyyətə malikdir. Şagirdləri riyaziyyatçılar 
və onların məşğul olduqları elm sahələri ilə tanış 
etmək onların mənəvi dünya görüşünün inkişafı-
na güclü təsir göstərir.

Pifaqor, Diofant, Eratosfen, N.Tusi, Ferma, 
Eyler, Qauss, P.L.Çebişev, İ.İbrahimov kimi ri-
yaziyyatçıların həyat və fəaliyyəti, iş xüsusiyyət-
ləri haqqında ətraflı məlumat vermək şagirdlərin 
həm bilik dairəsini genişləndirir, həm də bu riya-
ziyyatçı alimlərə məxsus mənəvi keyfiyyətlərin, 
necə deyərlər “təsir selinə” düşürlər.

Şagirlərə öyrətmək lazımdır ki, Nəsirəddin 
Tusi dünya riyaziyyat elminin tarixində ilk dəfə 
olaraq tam ədəddən ixtiyari dərəcədən kökalma 
əməlinin nümunəsi kimi izah etmiş, ədəd üçbu-
cağını əmələ gətirən binomial əmsalları və onlar 
arasındakı qanunauyğunluqları göstərmiş, Nyu-
ton binomunu sözlə ifadə etmişdir.

Müşahidə və təhlillərimizə görə, şagirdlərin 
mənəvi tərbiyəsi məqsədilə riyaziyyat fənninin 
aşağıdakı spesifik xüsusiyyətlərindən istifadə 
imkanları vardır:

1) Birmənalı, yığcam və ifadəli dil 
2) Möhkəm, ciddi məntiq və ya riyazi faktlar, 

teorem aksiomların məntiqi əlaqəsi, anlayışların, 
fənnin məqsədləri, mövzunun daxili məzmunu 
ilə qarşılıqlı əlaqəsi. Beləliklə, riyaziyyat dərsləri 
elə qurulamlıdır ki, öyrənilən fənn, mövzu üzrə 
bütün işlər şagirdlərin şüurlu intizam və əmək 
vərdişləri tərbiyəsi üzrə qabiliyyətlərinin zəruri 
sistemə və qaydaya salınmasını təmin etsin.

3) Bütün nəticələrin tam və ciddi arqument-
lərə, dəlil və sübutlara əsaslanması. Müəllim 
şagirdlərin cavablarındakı xətaları ört-bastır 
etməməli,məsələ həllinin əsaslandırılmasında 
ciddi olmalıdır. Belə olduqda riyaziyyat dərs-
lərindəşagirdlərin tərbiyəsinin düzlük,həqiqət-
pərəstlik,məsuliyyətlilik,diqqətlilik,borc hissi 
kimi keyfiyyətləri daha da zənginləşir,mükəm-
məllik qazanır.

4)Fənnin kəmiyyət cəhəti.Riyaziyyat fənninin 
öyrənilməsi prosesində,məsələlərin həlli zama-
nı nəticələrin tam,kəmiyyətlərin dəqiq alınması 
zəruridir.Bu isə uşaqların mənəvi tərbiyəsində 
şüurlu intizam,diqqətcillik,dəqiqlik və səliqəli 

olmaq kimi keyfiyyətlərin möhkəmlənməsinə 
köməklik göstərir.

5) Qaydaların mövcudluğu, məsələlərin həl-
li üçün alqoritmlər.Bu fənnin tədrisi prosesində 
müəllim daha çox iki cəhətə diqqət yetirməyə borc-
ludur. Birincisi,məsələlərin həllində və teoremlərin 
sübut olunmasında qoyulmuş qaydalara ciddi şə-
kildə əməl edilməsi və onların formalaşdırılmasını 
dəqiq,düzgün bilməyi şagirdlərə öyrətmək.Bu isə 
tədricən uşaqların bütün fəaliyyət sahələrində müəy-
yən qaydalara əməl etmək vərdişlərini təkmilləşdi-
rir. İkincisi,şagirdlərin kitab üzərində iş mədəniy-
yətinə diqqət yetirmək,onlarda dərslik,kitab və dərs 
vəsaitlərini öyrənmək bacarıqlarını tərbiyə etmək. 
Bu məqsədlə, məktəblərin riyaziyyat kabinələrində 
“Kitabı necə oxumaq olar ”guşəsini yaratmaq fay-
dalı olar. Riyaziyyat kabinetində yuxarı sinif şagird-
lərinə tövsiyə oluna biləcək ədəbiyyat siyahısını, 
yaddaş üçün təlimat, metodik məsləhətlər üçün guşə 
düzəltmək, plan və konspekt tutmaq üçün qaydalar 
hazırlamaq və guşədə yerləşdirmək məsləhətdir .

Mənəvi tərbiyə məqsədləri üçün məktəblilərin 
təlim fəaliyyətini geniş şəkildə təşkil etmək la-
zımdır. Apardığımız müşahidələr göstərdi ki,təd-
ris prosesi zamanı problemli təlimin tətbiqi,şa-
girdlərin diaqram və cədvəllərdən sistemli şəkildə 
istifadə etmələri üçün müstəqil işlərin tədricən 
mürəkkəbləşdirilməsi,riyaziyyat dərslikləri üzrə 
müxtəlif formalı müstəqil işlərin aparılması,dər-
sdə şagirdlərin qrup və kollektiv halında işlərinin 
təşkil edilməsi,yaxşı oxuyan yuxarı sinif şagird-
lərinin təlimdə geri qalan yoldaşlarına köməklik 
göstərməyə cəlb edilməsi,riyaziyyatın öyrənil-
məsində oyun elementlərindən və müvafiq yarış 
növlərindən istifadə edilməsi şagirdlərdə yuxarı-
da göstərilən bir sıra mənəvi keyfiyyətlərin for-
malaşmasına müsbət təsir göstərmişdir.

Gənclərimizin, o cümlədən, yuxarı sinif şa-
girdlərinin milli-mənəvi dəyərlərə yiyələnməsi, 
mənəvi zənginliyə malik olması qarşımızda du-
ran əsas məqsədlərdən biridir. Azərbaycan Res-
publikasının Təhsil Qanununda göstərildiyi kimi 
“Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratiya 
ənənələrinə bağlı olan, xalqın milli, əxlaqi, hu-
manist, mənəvi və mədəni dəyərlərinə dərindən 
yiyələnən,onu qoruyan və daim inkişaf etdirən,a-
iləsini,vətənini,millətini sevən və daim ucaltma-
ğa çalışan,ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən,insan 
hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən” insan 
yetişdirməkdən ibarətdir [4, 9].

X-XI siniflərdə riyaziyyatın tədrisi zamanı hər 

Rövşən Vəliyev 
Təbiət və riyaziyyat elmlərinin tədrisi prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsi
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bir dərsdə şagirdlərə riyaziyyat tarixinə aid mü-
hüm məlumatların öyrədilməsi şagirdlərin mənə-
vi tərbiyəsinə əvəzsiz töhfələr verir. Məşhur in-
gilis alimi Corc Çarton “Elm tarixinə giriş”əsərində 
yazır ki, öz əmələ və istedatı ilə seçilən alimlər içə-
risində Nəsrəddin Tusinin, Ömər Xəyyamın, Xörəz-
min adı hörmətlə yad edilir[5, 62]. 

Bu müəlliflərin qeyd etdiyi kimi,XIII əsrdən baş-
layaraq öncə Toledə, Palermada,sonralar isə digər 
Qərb ölkələrində yaranan beynəlxalq elmi mərkəz-
lərdə ardıcıl olaraq dövrün elmi dili olan ərəb dilin-
dən tərcümələr edilməyə başlanır.

X-XI siniflərdə oxuyan yuxarı sinif şagirdlə-
rinə öyrətmək lazımdır ki, “Elmimizinin tarixi “ 
milli- mənəvi dəyərlərimizin, xalqmızın tarixidir. 
Xalqımızn nümayəndələrinin elmi kəşfləri dünya 
mədəniyyətinə, incəsənətinə verdiyi töhfələr vətən 
övladlarının ərmağan etdiyi ulu babalarımızın bizə 
miras qoyduqları uğurlar, kəşflərdir[6, 6].

Şagirdlərə öyrədilməlidir ki, XX əsr və ilk onil-
liyini yaşadığımız XXI əsrdə Azərbaycan elmini 
dünyaya tanıdan alimlərimiz vardır.Y.Məmmə-
dəliyev, M.Topçubaşov,M.Nağıyev, İ.İbrahimo-
v,M.Əliyev və dünya riyaziyyat elmində dönüş 
yaradan Lütfizadə kimi alimlər ayrılıqda bir xalq 
üçün şöhrət gətirə biləcək alim ziyalılardır.İkinci 
düyna müharibəsindəSSRİ aviasiyasının yüksək 
oktanlı yanacaqla təmin olunması məhz kimya-
çı alim Yusif Məmmədəliyevin adı ilə bağlıdır.
Yusi Məmmədləiyev SSRİ, ABŞ, İtaliya, Fransa, 
İngiltərə, Polşa Macarıstan və başqa ölkələrdə 
keçirilən konfrans və simpoziumlarda respubli-
kamızı,Azərbaycan elmini ləyaqətlə, şərəflə təm-
sil etmişdir.Görkəmli alimin adına mükafat təsis 
olunmuşdur,hər il bir qrup alim elmdə qazandığı 
nailiyyətlərə görə, “Yusif Məmmədəliyev” me-
dalına layiq görülür.

Akademik M.Topçubaşov orijinal diaqnostika 
və cərrahi üsul təklif edən dünya alimlərindən 
biridir .Dünyada geniş istifadə olunan analgezi-
ya üsulunu da ilk dəfə Topçubaşov kəşf etmişdir. 
O,Azərbaycan SSR EM akademiki (1945),SSRİ 
Tibb EA-nın həqiqi üzvü, Bolqarıstan Xalq Res-
publikası Akademiyasının müxbir üzvi olmuş, 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı,SSRİ Dövlət müka-
fatı laureatı adını almış, 9 orden çoxlu medallarla 
təltif olunmuşdur.

M.Topçubaşov Beynəlxalq Cərrahlar Assosi-
asiyasının və SSRİ Cərrahlar Cəmiyyətinin fəxri 
üzvi seçilmişdir.Murtuza Nağıyev neft kimyası 
və texnologiyası,kimyəvi reaksiyaların kinema-

tikası və termodinamikası sahəsində tədqiqatlar 
aparmışdır.Onun işləyib hazırladığı resipkulyasi-
ya prosesləri nəzəriyyəsi kimya texnologiyaları 
ilə əlaqədar komplekslərin riyazi modelləşdiril-
məsinin əsasını təşkil edir. O,bu nəzəriyyəsinə 
görə hələ 1969-cu ildə SSRİ-nin ən yüksək mü-
kafatlarından birinə - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
adına layiq görülmüşdür.

Keçmiş SSRİ-də və onun xaricində məşhur 
riyaziyyatçı kimi tanınan alimlərimizdın biri də 
İbrahim İbrahimovdur.Tədqiqatları riyazi ana-
liz,ədədlər nəzəriyyəsi,sıralar və internolyasiya 
nəzəriyyələri,kompleks və həqiqi dəyişənli funk-
siyaların konstruktiv nəzəriyyəsi,analitik funk-
siyalar sisteminin tamlığı sahəsindədir.Riyaziy-
yatçıların beynəlxalq konqreslərində Stokholm 
(1962),Moskva(1966),Nitsa(1970)məruzə etmiş-
dir.

Azərbaycandan uzaqlarda yaşayıb fəaliyyət 
göstərən vətən övladları, soydaşlarımızın da 
elmi nailiyyətləri şagirdlərdə milli iftixar hissi 
oyatmaqda xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Vətəndən 
uzaqlarda yaşayıb yaradan,Azərbaycan torpağı-
nı,doğma xalqını güclü məhəbbətlə sevən onlar-
ca elm fədailərimiz vardır.Onların Azərbaycanda 
onlarca soydaşımızın elmə qovuşmasında,elmi 
tədqiqat labaratoriyalarının yaradılması və elmi 
istiqamətinin müəyyənləşməsində mühüm xid-
mətləri olmuşdur.Həyatı və yaradıcılıq fəaliy-
yəti ilə dünya elminin əlçatmaz zirvələrini fəth 
etmiş bu şöhrətli alimlərin nümunəsi şagirdlərin 
təlim,tərbiyəsinə,elmə,təhsilə,olan maraq dünya-
larına müsbət təsir edir.

Belə soydaşlarımızdan biri adı bəşəriyyətin 
elm tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış,dünya fizi-
ka elminin layiqli nümayəndələrindən biri olan 
Məmməd Əliyevdir.M.Əliyev atom və mole-
kulların spektroskopiyası sahəsində misilsiz na-
iliyyətlər qazanmışdır.Keçmiş Sovet İttifaqında 
molekulyar spektroskopiyanın bütöv bir bölmə-
sinin –molekulların rəqsi - fırlanma spektlərinin 
nəzəriyəsinin yaranması və inkişafı onun adı ilə 
bağlıdır.Ömrünün 48-ci ilində (1940-1988)dün-
yasını dəyişmiş M.Əliyev şöhrətin uca zirvəsinə 
yüksələrək Azərbaycanımızın,xalqımızın başı-
nı dünyada uca etmişdir.Onun xarici ölkələrdə 
(ABŞ,Kanada,Çexoslovakiya və s.)sanballı elmi 
əsərləri nəşr edilmişdir.

M.Əliyev mühazirələr oxumaq üçün dəfələrlə 
ABŞ-a,Almaniyaya,Çexoslovakiyaya,Kanadaya 
və başqa ölkələrə dəvət olunmuş,elmi çıxışları ilə 
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böyük nüfuz qazanmışdır. Lakin onunla birlikdə 
işləyən professor A.Krupnovun dediyi kimi, M.Ə-
liyevin qəribə bir taleyi olmuşdur.Bu böyük alimi 
Sovet İttifaqından daha çox dünyada yaxşı tanıyır-
lar.ABŞ-da SSRİ-dən cəmi üç nəfərin (M.Əliyev,A.
Krupnov,S.Makuşkin), başqa ölkələrdən isə 4000 
nəfər alimin iştirak etdiyi skeptroskopiya qurulta-
yının rəyasət heyətinə 3 Nobel mükafatçısı ilə bir-
likdə Məmməd Rəhim oğlu da seçilmişdi.Bu çox 
minlik möhtəşəm qurultayı məşhur Nobel mükafatı 
Laureatı,kvant elektronikasının yaradıcılarından biri 
Taunsun təklifi ilə İngilis dilində Məmməd Əliyev 
açmışdır.

Professor A.Krupnovun yuxarıda dediyi bu söz-
lərinə onu əlavə etmək olar ki,mərhum eloğlumuz 
M.ƏliyeviSovet İttifaqından daha az öz doğma 
Azərbaycanında,Azərbaycandan daha az isə doğul-
duğu Maştağa qəsəbəsəində tanıyırlar. Lakin ümid-
varıq ki,öz doğma elində dünyanın görkəmli fiziklə-
rinin yüksək qiymət verdikləri M.Əliyev haqqında 
gələcəkdə sanballı kitablar yazıla-caq,onun elmi 
şöhrəti geniş təbliğ ediləcəkdir. Bundan başqa, çox 
yaxşı olardı ki,bu böyük fizik alimin adı orta məktəb 
dərsliklərinə salınsın.Təhsil aldığı 128 saylı mək-
təbə onun adı verilsin.Həmin məktəbdə M.Əliyev 
adına muzey, fizika kabineti yaratmaq,hər il onun 
xatirə gününü keçirtmək, kimya, fizika,biologiya 
dərslərində onun həyatı, elmi fəaliyyəti, yaradıcı-
lıq uğurları,şəxsi keyfiyyətləri haqqında şagirdləri 
ətraflı şəkildə məlumatlandırmaq hər bir müəllimin 
vətəndaşlıq qeyrətinə çevrilməlidir. Çünki bu böyük 
alimin,elm kəhkəşanının parlaq ulduzunun keçdiyi 
şərəfli ömür yolu şagirdlərin ağlına və hisslərinə çox 
böyük təsir qüvvəsinə malikdir.

Şagirdlər bilməlidir ki,dünya elmində yeni bir 
inqilabi çevriliş milliyyətcə azərbaycanlı ,Bakıda 
doğulmuş Lütfi Zadənin elmi kəşfləri ilə bağlıdır.
Onun adı dünyanın şöhrətli alimləri Aristotel,A.
Eynşteyn, Horbert Viner,Hilen Siborqla yanaşı 
çəkilir.Böyük alim qeyri-səlis məntiq,qeyri-səlis 
çoxluqlar nəzəriyyəsi,sistem və optimal süzgəc-
lər nəzəriyyələrinin müəllifidir.O, Yaponiyanın 
dünya elmində inqilabi çevriliş etmiş alimlərə 
ayırdığı ən yüksək mükafata –Honda mükafatına 
layiq görülmüş,bu dünya alimlərindən yalnız bir 
neçə nəfərə nəsib olmuş, Berkli Universitetinin 
ömürlük professoru fəxri adını qazanmış,bir çox 
akademiyaların fəxr akademiki,Universitetlərin 
fəxri professoru adını almış ayrı-ayrı yüksək mü-
kafatlara,titullara sahib olmuşdur.Görkəmli dün-
ya alimlərinin bir mənalı şəkildə təsdiq etdikləri 

kimi, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin meyda-
na gəlməsi riyaziyyatın ümumən mənzərəsinin 
əsaslı surətdə yeniləşməsinə səbəb olmuşdur.Bu 
nəzəriyyə əsasında funksiya anlayışı,differensial 
tənlik anlayışı, inteqral anlayışı,həndəsə anlayı-
şı,hətta hesab anlayışı da tamamilə yeni düşüncə 
tərzində yaradılmışdır.

Hazırki şəraitdə yeni riyazi anlayış və yeni 
riyazi dünyagörüşü kimi qeyri-səlis funksiya-
lar nəzəriyyəsi,qeyri-səlis differensial tənliklər 
nəzəriyyəsi meydana çıxmışdır.Bütün bunlar 
isə hər bir müəllimə imkan verir ki,riyaziyyatın 
tədrisinin mərhələlərində və ayrı-ayrı bölmələ-
rin,mövzuların öyrədilməsi prosesində bu böyük 
alimin yaradıcılıq fəaliyyəti və bir ömürdə dünya 
elmində inqilabi çevriliş kimi xarakterizə olunan 
beş elmi nəzəriyyəsi haqqında şagirdlərə geniş 
və hərtərəfli şəkildə biliklər versin.

Böyük alimin doğma şəhərə,Azərbaycana 
bağlılığı,respublikamızın alimləri ilə sıx elmi 
əməkdaşlığı,dostluq əlaqələri barədə məlumat 
vermək,Lutfi Zadə şəxsiyyətinin,Lütfi Zadə əl-
çatmazlığıının mahiyyətini açmaq da şagirdlərdə 
milli qürur hissinin, vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin 
yüksəlməsinə təsir edə biləcək amildir.

Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin inkişaf etdi-
rilməsində fizika, astronomiya,təbiət elmləri və 
coğrafiya fənni də əhəmiyyətli imkanlara ma-
likdir.Bu zaman şagirdlər müxtəlif xalqların nü-
mayəndələri olan çoxlu alimin adı, işi,kəşf və ix-
tiraları ilə tanış olurlar. Məktəblilər təbiətdə olan 
cisimlər,atom və onun quruluşu,təbiətin ecazkar 
sirləri və gözəllikləri,yer kürəsi,onun ətrafındakı 
planetlər,qalaktikalar,canlıların yaşayışı,növü,-
mühafizə xüsusiyyətləri və s. haqqında bilik və 
məlumatlar alır,bu və ya digər mənəvi keyfiyyət-
lərə yiyələrnirlər.

Kimya fənnindən elementlərin dövrü qanunu,-
maddələrin atom molekul strukturunu öyrənməyin 
şagirdlərin dünyagörüşünün formalaşmasında çox 
böyük əhəmiyyəti var.Kimya elminin nəticələ-
ri yuxarı sinif şagirdlərində mövhumat,cəhalət və 
hər cür “iskirlərdən” (“misi gümüşə çevirmək” və 
s.)kənarlaşdırılması,real düşüncə sahibi olmasında 
müqayisəyə gəlməz rola malikdir. 

Radioaktiv maddələrin öyrənilməsi bəhsində 
böyük fizik və kimyaçı alim,radioaktiv haqqın-
da təlimin banilərindən biri,iki dəfə Nobel mü-
kafatı laureatı (1903; 1911),Paris Universitetinin 
ilk qadın professoru, dünyanın bir çox Elmlər 
Akademiyasının və elmi cəmiyyətlərinin fəxri 

Rövşən Vəliyev 
Təbiət və riyaziyyat elmlərinin tədrisi prosesində yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsi
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üzvü,milliyətcə polyak olan Mariya Sklodovs-
kaya Kürinin(1867-1934)elmi kəşfləri haqqında 
məlumat verməklə yanaşı,onun yüksək əzm və 
fədakarlıqla dolu həyatının şagirdlərinin mənəvi 
tərbiyəsi işində əhəmiyyətli ola biləcək anlarını 
da şagirdlərin diqqətinə çatdırmaq lazımdır.

Mariya Kürinin həyatı elmin inkişafı yolunda 
əsl fədakarlıq nümunəsidir.1958-ci ildəBrüssel 
şəhərində təşkil edilmiş Ümumdünya atom pavil-
yonunda M.Kürinin elmi qeydləri olan dəftərcəsi 
nümayiş etdirilirdi.Sərgiyəgələnlər uzun illər keç-
məsinəbaxmayaraq,həmin dəftərçənin səhifərində 
qalmış radioaktivliyin əlamətlərini müşahidə edir-
dilər.Ekspertlərin fikrincə,böyük alimin vaxtından 
tez həyatdan getməsinə səbəb də məhz radioaktiv 
şüalar olamuşdur.Axı,istedadlı alim həyatını bəzi 
elementlərin (xüsusilə radiumun)radioaktivlik 
xassəsinin tədqiqinə həsr etmişdir.Mariya Kürinin 
elmi fədakarlığı sayəsində kəşf olunmuş radioak-
tivlik hadisəsi fizika və kimya elmlərinin sonrakı 
inkişafında,maddənin quruluşunun öyrənilməsin-
də yeni mərhələ təşkil etmiş və texnikanın gələcək 
inkişafı üçün zəmin yaratmışdır.

Fizika və kimya elmləri sahəsində onlar-
ca alimlərin belə fədakarlıq nümunələrinin yeri 
gəldikcə şagirdlərə çatdırılması mənəvi tərbiyə 
məqsədlərinin həyata keçirilməsi işinəmüsbət 
təsir göstərər.Biologiya fənni canlı təbiətin, o 
cümlədən insanın bioloji quruluşu xüsusiyyət-
lərini,maddələr mübadiləsinin canlı orqanizmin 
həyatının əsasını təşkil etməsini və s.məsələləri 
öyrənir ki,şagirdlər belə fundamental anlayışlar-
la tanış olduqda, bu növ biliklərə yiyələndikdə 
onlarda möhkəm əqidəlilik yaranır,dünyagörüşü 
xeyli zənginlik qazanır.

Məktəbdə şagirdlərin əmək həyatına hazırlanma-
sı,müəyyən peşəyə istiqamətləndirilməsi də olduqca 
əhəmiyyətli məsələdir.Digər fənlər kimi texnologi-
ya fənninin tədrisi şagirdlərin mənəvi görüşlərinin 
təşəkkülündə əhəmiyyətli rol oynayır.

Tədris prosesində İKT-dən istifadə etməklə 
şagirdlərin elmi dünyagörüşə yiyələnməsi işində 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Yekun olaraq qeyd edək ki, yuxarı sinif şagird-
lərinin mənəvi tərbiyəsi işində məktəbdə tədris 
olunan hər bir fənnin imkanları böyükdür.Mək-
təb təcrübəsində və nəzəri tədqiqatlarda təbiət və 
riyaziyyat fənlərinin şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi 
ilə bağlı imkanlarının müxtəlif səviyyədə qiy-
mətləndirilməsi,müxtəlif yanaşma mövqelərinin 
olmasına baxmayaraq,apardığımız eksperiment-
lərinuzunmüddətli müşahidə və təhlilləri göstərir 
ki,yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsi üzrə 
bu fənlərin çox güclü daxili imkanları var. Sadə-
cə həmin imkanları aşkar edib,bacarıqla istifadə 
etmək lazımdır. Elm tariximizin parlaq simala-
rı,elmi kəşf və ixtiralarla zənginliyi bu dedikləri-
mizi bir daha sübut edir.Zəka sahiblərinin həyat 
yolu,iş xüsusiyyətləri,mənəvi-irsi keyfiyyətləri, 
yaradıcılığının ölkə vədünya elmində yeri və 
əhəmiyyəti,həmçinin təbiət-riyaziyyat fənlərini 
tədris edən müəllimin özünün dərin biliyi,yüksək 
metodiki bacarığı və şəxsi keyfiyyətləri şagird-
lərin mənəvi aləminin zənginləşdirilməsində çox 
əhəmiyyətli yerə və rola malik olduğu danılmaz 
bir həqiqətdir.
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Annotasiya. Məqalə Azərbaycan tarixində yetişən tanınmış şəxsiyyətlərdən 
biri kimi XIX əsr Azərbaycan ədəbi mühitinin ən görkəmli simalarından olan 
Məhəmməd Tağı Sidqiyə həsr olunmuşdur. Qeyd olunur ki, Məhəmməd Tağı 
Sidqi bütövlükdə öz ömrünü Azərbaycan maarifinə həsr edən nəhəng bir şəxsiy-
yətdir. Bu böyük şəxsiyyət bütün ömrünü Naxçıvanda xalqının milli oyanışı  və 
maariflənməsinə həsr etmiş, yeni üsullu  məktəblərin açılmasına nail olmuşdur. 
Məqalədə Sidqinin maarifçilik fəaliyyətindən bəhs edilmiş, yazdığı əsərlər təh-
lilə cəlb edilmişdir. Elmdən, savaddan, mərifətdən geri qalan cəhalətpərəstləri 
tənqid edir. Şair bu tip  yazıları ilə nadanları, cəhalət əsiri olan insanları maarifə 
dəvət edir. M.T.Sidqi görkəmli maarifçi olmaqla bərabər, həm də uşaq yazıçısı 
kimi şöhrət qazanmışdır. Onun qələmə aldığı uşaq ədəbiyyatı nümunələrində 
məktəbə və elmə rəğbət, müəllimə hörmət, yeni nəslin təlim və tərbiyəsi, insanı 
və cəmiyyəti dərk etmək kimi mütərəqqi ideyalar öz əksini tapmışdır.

The role of Muhammad Taghi Sidgi in the develop-
ment of Azerbaijani education
Abstract. The article is dedicated to Muhammad Taghi Sidgi, one of the most 
prominent figures of the 19th-century Azerbaijani literary environment, as one 
of the well-known personalities who grew up in the history of Azerbaijan. It is 
noted that Muhammad Taghi Sidgi is a great personality who dedicated his enti-
re life to the education of Azerbaijan. This great personality dedicated his whole 
life to the national awakening and enlightenment of the people of Nakhchivan, 
and succeeded in opening new method schools. In the article, Sidgi’s educatio-
nal activities were discussed, and his works were analyzed. He criticizes those 
who are lagging behind in science, education, and enlightenment. With his wri-
tings of this type, the poet invites the ignorant, the people who are prisoners of 
ignorance to enlightenment. M.T.Sidgi became famous as a children’s writer as 
well as an outstanding educator. The examples of children’s literature written by 
him reflect progressive ideas such as sympathy for school and science, respect 
for the teacher, training and education of the new generation, and understanding 
people and society.

О роли M.Т.Сидги в развитии азербайджанского 
просвещения
Aннотация. Статья посвящена одной из известных личностей в истории 
Азербайджана - Мухаммеду Таги Сидги, выдающемуся деятелю 
азербайджанской литературной среды XIX века. Отмечается, что Мухаммед 
Таги Сидги в целом является огромной личностью, посвятившей свою 
жизнь просвещению Азербайджана. Эта великая личность всю свою 
жизнь посвятила национальному пробуждению и просвещению населения 
Нахчывана, добилась открытия школ нового типа. В статье говорилось 
о просветительской деятельности Сидги, к анализу были привлечены 
написанные им произведения Он критикует невежественных, отстающих 
в знаниях, грамотности, просвещении. Своими произведениями поэт 
приглашает к просветлению невежественных, дремучих людей. M.T.Сидги 
заслужил репутацию не только выдающегося просветителя, но и детского 
писателя. В написанных им образцах детской литературы нашли отражение 
такие прогрессивные идеи, как сочувствие школе и науке, уважение к 
учителю, обучение и воспитание нового поколения, понимание человека 
и общества.
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Azərbaycan tarixində elə şəxsiyyətlər yetiş-
mişdir ki, onların həyatı, tərcümeyi-halı uşaq və 
gənclərin tərbiyəsi üçün bir məktəb hesab edilir. 
Belə şəxsiyyətlərdən biri XIX əsr Azərbaycan 
ədəbi mühitinin ən görkəmli simalarından olan 
Məhəmməd Tağı Sidqidir. Məhəmməd Tağı Si-
dqi öz dövrünün maarifçisi idi.

XIX əsrin əvvəllərindən təşəkkül tapan Azər-
baycan maarifçiliyi özünəməxsus ənənələrlə da-
vam edir və Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə 
Şəfi Vazeh, İsmayıl bəy Qutqaşınlı, Seyid Əzim 
Şirvani, Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zər-
dabi, Nəriman Nərimanov, Cəlil Məmmədqulu-
zadə, Süleyman Sani Axundov kimi simaların 
sayəsində özünün ən yüksək zirvəsinə çatır. 

Maarifçi, böyük pedaqoq olan Məhəmməd 
Tağı Sidqi bütövlükdə öz ömrünü Azərbaycan 
maarifinə həsr edən nəhəng bir şəxsiyyətdir. 
Bu böyük şəxsiyyət bütün ömrünü Naxçıvanda 
xalqının milli oyanışı və maariflənməsinə həsr 
etmiş, yeni üsullu məktəblərin açılmasına nail ol-
muşdur. Sidqi öz ədəbi ideyalarını yaymaq üçün 
öz çayxanasında bir ədəbi məclis yaradır. Ordu-
bad ziyalıları buraya yığışıb mütərəqqi fəaliyyətə 
başlayırlar. Az sonra Məhəmməd Tağı həmin 
məclisi evində təşkil edir və “Əncümani-Şüəra” 
adlandıraraq, əsası 1838-ci ildə görkəmli Azər-
baycan şairi Şıxəli Naib tərəfindən qoyulmuş 
“Əncümani-Şüəra” ədəbi məclisini bərpa edir. 
1894-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən həmin məc-
lis ədəbi aləmə Fəqir Ordubadi, Əliqulu Müznib, 
Usta Zeynal Nəqqaş, Əhmədağa Şəmi, Qüdsi 
Vənəndi, Məşədi Həsən Dəbbağ, Molla Hüseyn 
Bikəs kimi tanınmış simalar bəxş edir. Bu məc-
lisdə Məhəmməd Tağı “Sidqi” təxəllüsünü götü-
rür və o vaxtdan da bu təxəllüslə yazıb yaradır.

Naxçıvana dəvət edilən maarfçi Məhəmməd 
Tağı Sidqi 1894-cü ildə Naxçıvan ziyalılarının 
köməyi ilə “Tərbiyə” məktəbini təsis edir. Belə 
bir tədris ocağının açılması o dövr Naxçıvan 
ziyalıları üçün böyük bir hadisə idi. Bu ziyalı-
lar “Tərbiyə” məktəbi ətrafında birləşərək xalqı 
tərəqqiyə səsləyirdilər. Sidqinin pedaqoji fəaliy-
yəti, təlim üsulları, tədris və tərbiyə haqqında fi-
kirləri o dövr ziyalıları üçün böyük bir təcrübə 
məktəbi idi. 

Görkəmli romanlar ustası M.S.Ordubadi, şair 
və dramaturq H.Cavid, publisist və satirik Əliqu-
lu Qəmküsar, tərcüməçi-alim Əziz Şərif, məşhur 
rəssam Bəhruz Kəngərli, incəsənət xadimi Rza 
Təhmasib, əməkdar müəllim Həsən Səfərli və bir 

çox başqaları ilk təhsillərini Sidqinin “Tərbiyə” 
məktəbində almış, ərəb, fars, rus dillərini həmin 
məktəbdə öyrənmişlər.

M.T.Sidqi qızlar üçün də yeni üsullu dünyəvi 
təhsil verən məktəb açmağı vacib sayırdı. Nə-
hayət, o, 1896-cı ildə Naxçıvanda “Qız məktə-
bi” yarada bildi. Ancaq böyük maarifpərvər “Qız 
məktəbi” təşkil edənə kimi çOx böyük çətinlik-
lərlə qarşılaşmalı oldu.

Məhəmməd Tağı Sidqi şeir yazmağa erkən 
yaşlarından başlayıb. Tədqiqatçı alim İ.Həbib-
bəylinin yazdığına görə, M.T.Sidqinin Ordubad-
da yaşadığı illərdə yazdığı şeirlərdə klassik po-
eziya ənənələrinin əsas xüsusiyyətləri mühafizə 
olunurdu [1, s.213]. 

Məhəmməd Tağı Sidqinin şeir yaradıcılığı 
olduqca maraqlıdır. Bu şeirlər öz tərbiyəvi əhə-
miyyəti ilə seçilir. Çünki bu şeirlərdə tərbiyəvi və 
əxlaqi keyfiyyətlər öz əksini tapır. 

Gəzər baği-məarifdən xəbərsizlər ulaqlar tək, 
Odur kim, nəqli-daniş payimal olmuş alaxlar tək.
Otur təmkin ilə beyti-təməddündə cəvahir sat, 
Nədir bu şerbazlıq ey əzizim, damşalaqlar tək. 
Məcali-şerguluq qalmayıb biçarə millətdə,
Qalıbdır vacib işlər, bir-bir üstündə qalaqlar tək.
Əsiri-cəhl olub, ənbayi-millət, dadrəs yoxdur,
Deyirsən, kim keçib alman nüfuzuna ulaqlar tək.
Sənaətdən, ticarətdən, əcəb bibəhrə olduq biz, 
Nə zordur, nə əqlü fəhmu mədrək tağ dilaxlar tək. 
Olub ənbayi-millət fəhləvü həmmalü, həm muzdur, 
Bazarda, çarsuda dil-dil dolamırlar yalaxlar tək. 
Açanda ruznamə söyləyirlər “beynimi qazma”,
Qəzet guya qazuxdur, qışqırırlar qazaxlılar tək. 
Səni Sidqi bulur, bir politik diplomati-sabit, 
Lətafətdən dəxi hər səmtə sən axma bulaqlar 

tək [4, s.28].
Göründüyü kimi, Sidqi bu şeirdə maarifçilik 

mövqeyindən çıxış edir. Elmdən, savaddan, mə-
rifətdən geri qalan cəhalətpərəstləri tənqid edir. 
Şair bu şeiri ilə nadanları, cəhalət əsiri olan in-
sanları maarifə dəvət edir. Onları elm, savad öy-
rənməyə təhrik edir. Sidqini narahat edən bəzi 
insanların cəhalət əsiri olmalarıdır. Belə insanla-
rın mədəni tərəqqidən xəbərləri yoxdu. Elm öy-
rənmədikləri üçündür ki, fəhlə, hambal olmuşlar. 
Hətta bu insanlar mətbuat aləmindən belə xəbər-
sizdirlər. Bu kimi məsələlər isə Sidqini narahat 
edir, onları maarifə dəvət edir.

Məhəmməd Tağı Sidqinin digər maarif-
çi-tənqidi şeirinə diqqət edək:

Ediblər kəsbi elm, mərifət əhli-cahan, millət,
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Sən oldun vədeyi-cəhl içrə sərgərdan qalan, millət.
Yanırsan zülməti-cəhl içrə ancaq sən tək və tənha, 
Dəxi səndən səvayi yox xabi-qəflətdə yatan, millət...
Ziyayi-elmdən pürnur olubdur səfheyi-dünya, 
Nə yatmaq vaxtıdır axı,bu yatmaqdan usan, 

millət!
Edibdir kəsbi-feyz ol nurdən, əğləb olub dünya,
Gözün aç, xabi-qəflətdən oyan, millət, oyan, millət!
Olub viran əsasın, bir uçuq divara bənzərsən, 
Nəzər qıl bircə ətrafa, aman millət, aman millət!
Maarif məclisində yox yerin, əğyarə bənzərsən, 
Təməddündən görünməz səndə əsla bir nişan, 

millət [4, s.51].
Göründüyü kimi, Sidqi bu şeirində millətə 

xitab edir. Mənsub olduğu xalqın cəhalətpərəst, 
elmdən və maarifdən uzaq düşmüş nadan adam-
larına xitab edir. Bildirir ki, bütün cahan əhli elm 
öyrənir, mərifət sahibi olur. Sən isə cəhalət içində 
avara, biçarə qalıbsan. Dünya elm işığından nura 
qərq olduğu zamanda sən hələ qəflət yuxusunda 
yatıbsan. Ətrafa bax, bircə sənin yerin yoxdur 
maarif məclisində. Artıq zaman yetişib gözünü 
aç, qəflət yuxusundan oyan. Hamı kimi sən də 
elm ardınca get.

Şeir boyu şair başdan-başa bu yanğı ilə millətə 
müraciət edir. Millətin gözünü açmaq üçün onları 
elmə, maarifə səsləyir. 

Biz Sidqinin simasında öz dövrünün narahat 
bir insanını görürük. O dövrdə elm, maarif dərdi 
çəkən insanlar olduqca az idi. Elmə, maarifə ça-
ğırış Sidqi yaradıcılığının ana xəttini təşkil etmiş, 
bütün həyatı boyu xalqının maariflənməsinə ça-
lışmışdır. Digər bir şeirində yazır: 

Söz bir tovuzi-nəzirbaz və ya sehrtrdazdır ki, 
Hər əsrdə bir rəng ilə, hər zamanda bir şəkil ilə
...biixtiyar xatirələri və biqərar könülləri öz
havasında uçurar... [1, s.213].
Sidqiyə görə “Dünyada və axirətdə insanı 

müəzziz və müşərrəf edən, zülməti-cəhalətdən 
çıxarıb nuri-mərifətə və tərəqqi-səadətə yetirən 
elm və ədəbdir... Elm və ədəb bir xəzinəyə bən-
zər ki, onun kilidi (açarı) məktəbdir”: 

İndi ki, var əlində bu fürsət
Dəxi, əlbəttə, eyləmə qəflət.
Cəhd qıl qoy zəmanədə bir ad,
Eyləsinlər səni o ad ilə yad.
Millətin haqqını əda eylə,
Məktəbi-mədrəsə bina eylə
Aç bu, əbnayi-millətə məktəb,
Orda təhsil olunsun elm-ədəb [1, s.214]!
Qüvvəsinin xalqının maariflənməsinə sərf 

edən şair, eyni zamanda Vətən övladlarını qonşu 
xalqlara baxıb onlardan nümunə götürməyə ça-
ğırırdı. Dərsə, məktəbə yüksək qiymət verən şair 
“Dərsə diqqət” şeirinin digər misralarında cümlə 
aləmin elmlə şan-şöhrət qazanmalarını, bizimsə 
tənbəlik edib qonşularımızdan xəcalət çəkməyi-
mizin insafsızlıq olduğunu qeyd etmişdir: 

Ey uşaqlar, edək biz də qeyrət, 
Taki, təhsil edək adəmiyyət. 
Bəlkə, bizdən gedə bu cəhalət, 
Çəkməyək xalqdan bari-minnət. 
Keçməmiş, keçməmiş vaxt-fürsət, 
Eyləyək, eyləyək dərsə diqqət.
Elm təhsil edən oldu rahət, 
Elm sizlər çəkər çox məşəqqət. 
Hər o kəs elmdən tapsa qismət,
Çəkməz axırda hərgiz nidamət. 
Keçməmiş, keçməmiş vaxt-fürsət, 
Eyləyək, eyləyək dərsə diqqət. 
Cümlə aləm edib elmə rəğbət,
Tapdılar hər biri şəni şövkət.
Bu nə insafdır, özünə mürivvət,
Qonşulardan çəkək biz xəcalət... [4, s.24]
Bu şeirin gücü ilə şair şagirdlərə elm, bilik 

aşılayır. Göstərir ki, elmə və təhsilə yiyələnmək 
insanı kamilləşdirir, insanda yüksək mənəvi key-
fiyyətlər tərbiyə edir. İnsan təhsilin gücü ilə irəli 
gedə bilir. Savadı olmayanlar həmişə məşəqqət-
lərə düçar olar. Ona görə də elm, təhsil alın ki, 
kimsədən geri qalmayasınız. Maarifçilik ideya-
larının təbliği və tərənnümü M.T.Sidqinin şeir-
lərinin də əsas qayəsini təşkil edirdi. “Tərbiyə” 
məktəbinin şagirdlərinə müraciətlə yazılmış 
öyüdnamələrində elm hər kəsin əsl insan kimi 
yetişməsinin, cəhalətdən azad olmağın, ictima-
i-mədəni tərəqqiyə qovuşmağın yeganə vasitəsi 
kimi qiymətləndirilir və mənalandırılır.

Elmləri öyrənməyi, mükəmməl bilik əldə et-
məyi o, övladlarına, o cümlədən onların şəxsində 
övlad saydığı bütün azərbaycanlı balalarına töv-
siyə edirdi:

... Ruzigarı keçirmə qəflət ilə,
Elm təhsil eylə diqqət ilə,
Ömrünü məsrəf eylə bir neçə il,
Ta ki, təhsil eylə bir neçə dil.
Rusi, farsi, türki, həm ərəbi,
Bunları bilmək artırır ədəbi... [4, s.21]
M.T.Sidqi görkəmli maarifçi olmaqla bərabər, 

həm də uşaq yazıçısı kimi şöhrət qazanmışdır. 
Onun qələmə aldığı uşaq ədəbiyyatı nümunələ-
rində məktəbə və elmə rəğbət, müəllimə hörmət, 
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yeni nəslin təlim və tərbiyəsi, insanı və cəmiy-
yəti dərk etmək kimi mütərəqqi ideyalar öz ək-
sini tapmışdır. Sidqinin uşaqlar üçün yazdığı bu 
nümunələr “Əxlaq nümunələri” və “Qızlara hə-
diyyə” dərsliklərində toplanmışdır. Maarifçi şeir, 
poetik öyüdnamə və didaktik hekayələr onun 
uşaq əsərlərinin əsasını təşkil edir. Ədibin uşaqlar 
üçün yazdığı şeirlər, əsasən tərbiyəvi məzmunda 
olan nəsihət və öyüdnamələrdən ibarətdir. Sidqi-
nin nəsihətləri oğlu Məhəmmədəliyə müraciətlə 
yazılmışdır. Bu cəhətdən “Oğlum Məhəmmə-
dəliyə nəsihət” şeirində gənclər üçün faydalı və 
vacib olan, dərin məna ifadə edən, insanı mənəvi 
cəhətdən saflaşmağa çağıran öyüdnamələr öz ək-
sini tapmışdır:

Nə qədər ki, var əlində fürsət,
Dərsinə eylə hər zaman diqqət.
Yetişibdir zəmani-elmü ədəb.
Mənzilin eylə guşeyi-məktəb,
...Dini-dünyanı elm edər abad,
Özünü eylə cəhldən azad.
Ruzigarın keçirmə qəflətlə,
Elm təhsil elə diqqətlə. [4, s.21] 
Həmçinin ədibin “Məktəbdə”, “Dərsə diqqət”, 

“Elmin şərafəti”, “Oğlan”, “Yüz il yatandan son-
ra” kimi şeirləri də bu ideyaları təbliğ edən əsər-
lərindəndir.

Sidqinin qızların maariflənməsinə, elmi bilik-
lərə yiyələnmələrinə aid yazdığı şeirləri xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Onun məktəbli qızlara həsr 
etdiyi “Elmin şərafəti” şeiri birinci elmi, tərbiyə-
vi öyüdnamədir: 

Ey xırdaca huşyar qızlar, 
Ey elmə bəxtiyar qızlar.
... Bu indiki vəqt bi zamandır,
Elm əsridi, elm fərzi-candır,
Bielm olanın işi yamandır,
Var elmdə, hər nə var, qızlar. 
“Quran” dilinizdə əzbər olsun, 
Hikmət sizə zibi-zivər olsun, 
Elmilə gözüz münəvvər olsun, 
Zülmətdən olun kənar, qızlar.
Elmüz ola əqllən mütabiq, 
Əqlüz ola şər ilən münafiq, 
İnsanlığa hər nə olsa layiq, 

Sizdən olur aşkar, qızlar. 
Sidq ilə səfa edəndə pişə, 
Qəlbiz olu saf, misli-şişə, 
Gül qönçəsi tək edin həmişə, 
Məsturəlığı şüar, qızlar. [4, s.20]
Bu misralarda şair əsrin elm əsri olduğunu, el-

msiz insanın işinin yaman, çətin olduğunu, elmin 
gücünü qızlara çatdırmaq istəyir. Şair qızların 
da təhsil və tərbiyəsinə xüsusi qayğı ilə yanaşır, 
onları təhsil almağa çağırırdı. Sidqi qızlara aşı-
layırdı ki, onlar öz gələcək həyatlarında xoşbəxt 
olmaq, namus və iffətlə yaşamaq istəyirlərsə, 
elmi üstün tutmalı, oxumalı, gələcək həyatlarını 
qurmalıdırlar. 

Şeirin sonuncu misralarında şair təhsilə, elmə 
rəğbət bəsləməyi, belə fürsətin bir də ələ düş-
məyəcəyini qızlara müraciət edərək bildirir:

Təhsili ülumə eylə rəğbət, 
Qeyrət dəmidir, zamani-qeyrət,
Düşməz ələ bir də böylə fürsət,
Gəlməz belə ruzgar, qızlar. [4, s.20]
Sidqinin yaradıcılığında onun elmə, təlim və 

tərbiyəyə, ailə münasibətlərinə aid yazdığı nə-
sihətamiz və hikmətli sözlər daha çox diqqəti 
cəlb edir. Sidqi hər bir əsəri ilə xalqına müraciət 
edir. Onları elm, təhsil almağa çağırır.

Bir sözlə, M.T.Sidqinin elmi-pedaqoji əsər-
ləri kimi, müdrikanə qəzəl və məsnəviləri, əx-
laqi-etik öyüdnamələri, uşaq və məktəb şeirləri 
də təsirli, ibrətamiz olub, böyüklərə və kiçiklərə 
dostluq, sədaqət, doğruçuluq, mənəvi saflıq, xoş 
övqat kimi nəcib insani keyfiyyətlər bəxş edir.
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Annotasiya.  Məqalədə xalqın milli oyanış, milli şüur və özündərkinin 
inkişafında görkəmli maarifçi pedaqoq Məhəmməd ağa Şahtaxtlının 
rolu və xidmətlərindən bəhs olunmuşdur. Qeyd edilmişdir ki, XIX əsrin 
sonu - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqı üçün ana dili və onun 
tədrisi, əlifba, mətbuat, xalq maarifi və mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 
bir neçə qəzet və jurnalın fəaliyyətindən bəhs edilmişdir. Məqalədə xü-
susilə “Şərqi-Rus” qəzetinin fəaliyyətindən danışılır ki, bu mətbu orqa-
nında M.Şahtaxtlının fəaliyyəti geniş təsvir və təhlil edilir. Məqalədə bu 
qəzetin nümunəsində belə bir qənaət əsaslandırılır ki, ədibin publisistik 
yaradıcılığında qadın azadlığı və qadınların təhsili məsələsinin mühüm 
yer tutmuşdur. Nəticə etibarı ilə  M.Şahtaxtlının xalqımızın müstəqillik 
qazandığı indiki şaraitdə elmi-nəzəri cəhətdən öyrənilməsi və dəyərlən-
diriməsi vacib məsələlərdən biridir.

On the issues of enlightenment in the work of 
Mohammad Shahtakhtli
Abstract. In the article, the role and services of the eminent educatio-
nalist and pedagogue Muhammad Agha Shahtakhtli in the development 
of national awakening, national consciousness and self-esteem of the 
people were discussed. It was noted that at the end of the 19th century 
- the beginning of the 20th century, the activities of several newspapers 
and magazines related to the development of the mother tongue and its 
teaching, alphabet, press, public education and culture were mentioned. 
In particular, the article talks about the activities of the “Shargi-Rus” 
newspaper, in which M.Shahtakhtli’s activities are widely described and 
analyzed. In the article, on the example of this newspaper, such a conc-
lusion is justified that the issue of women’s freedom and women’s edu-
cation occupied an important place in the journalistic creativity of the 
writer. As a result, it is one of the important issues to study and evaluate 
M.Shahtakhtli from a scientific and theoretical point of view in the cur-
rent conditions when our people gained independence.

О вопросах просвещения в творчестве 
Мухаммеда Шахтахтлы
Aннотация. В статье рассказывается о роли и заслугах 
выдающегося педагога-просветителя Мухаммеда ага Шахтахтлы в 
развитии национального пробуждения, национального сознания и 
самосознания народа. В ней говорится о деятельности нескольких 
газет и журналов в конце XIX – начале XX века, связанной с 
родным для азербайджанского народа языком и его преподаванием, 
развитием алфавита, печати, народного образования и культуры. 
В статье рассказывается о деятельности газеты «Шарги-Рус», в 
частности, о деятельности М.Шахтахтлы в этом органе печати, 
что подробно описано и проанализировано. В статье на примере 
этой газеты обосновывается такой вывод, что в публицистическом 
творчестве литератора важное место занимали вопросы свободы 
женщин и образования женщин. Следовательно, одним из важных 
вопросов является научно-теоретическое изучение и оцеивания 
роли М.Шахтахтлы в нынешних условиях –после обретения нашим 
народом независимости.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbаycan 
Gənclərinin Birinci Ümumrеspublika Fоrumun-
dаkı çıхışındа qeyd etmişdır: “Хаlqımızın tа-
riхinin əsаsını təşkil еləyən bütün mərhələlərdə, 
kеçmiş əsrlərdə yüksək mənəviyyаt оlmuşdur. 
Kеçmiş tаriхimizdən bizə qаlаn simаlаrı bu gün 
dünyаdа məşhurlаşdırаn və bizim üçün nümunə 
еdən оnlаrın yüksək mənəviyyаtıdır, yüksək 
аmаllаrıdır... Gənclərimiz milli ruhdа tərbiyə 
оlunmаlıdır, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin 
əsаsındа tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim 
tаriхimizi yахşı bilməlidir, kеçmişi yахşı bil-
məlidir, dilimizi yахşı bilməlidir, milli dəyərlə-
rimizi yахşı bilməlidir. Milli dəyərlərimizi, milli 
ənənələrimizi yахşı bilməyən, tаriхimizi yахşı 
bilməyən gənc vətənpərvər оlа bilməz” [1, s.3]. 
Ulu öndərimizin dəyərli fikirlərindən istifadə 
edərək yеtişməkdə оlаn gənc nəslin milli-mənəvi 
ruhundа tərbiyə alması, təlim və tərbiyə işləri-
nin milli zəmin üzərində qurulmаsı, tаriхimizin, 
mədəniyyətimizin, pеdаqоji fikrimizin, zəngin 
mənəvi irsimizin öyrənilməsi də bu gün dаhа bö-
yük аktuаllıq kəsb еdir. 

Təhsilimizin və pеdаqоji fikrimizin kеçmişini 
öyrənmək, оnun hаzırkı vəziyyətinə də nəzər ye-
tirmək təhsil tariximizin, pedaqoji fikrimizin hər 
zaman aktual məsələlərindəndır. Kеçmiş irsimizə 
diqqət etsək bu günün nаiliyyətlərinin kеçmişdən 
qidаlаndığını, оndаn qüvvət аldığını dа görmək 
olur. Bu gün söylənilən bu fikrin kеçmiş pe-
daqoqlarımız tərəfindən bu və yа digər fоrmаdа 
dеyildiyini də qeyd edə bilərik. Müаsirliyimizlə 
kеçmişimizi düzgün əlaqələndirmədən, оnu düz-
gün təhlil və müqаyisə еtmədən bu günkü ali və 
orta təhsilimizi və pеdаqоji fikrimizin səviyyəsi-
ni müəyyənləşdirmək fikirimizcə çətin olar. 

 Bildiyimiz kimi, kеçmişi unutmаq оlmаz, 
çünki о gələcəyimizin müəllimidir. Böyük 
dеmоkrаt yаzıçı Cəlil Məmmədquluzаdə dеyirdi 
ki, biz tаriхimizi оnа görə öyrənirik ki, gələcəkdə 
səhvlər еtməyək [1, s.4].

Bildiyimiz kimi, zəngin tarixə, böyük elmi və 
mədəni irsə malik Azərbaycan xalqının görkəmli 
ictimai xadimləri olmuşdur. Qədim tarixə ma-
lik olan Naxçıvan torpağı da, tarixdə tanınmış 
görkəmli şəxsiyyətlər yetirmişdir. Bu şəxsiyyət-
lərdən Nəsirəddin Tusi, Məhəmməd Hinduşah 
Naxçıvani, Kəlbalı xan, Ehsan va Cəmşid Nax-
çıvani, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, 
Məhəmmad Tağl Sidqi, Əliqulu Qəmküsar və  
XX əsrin görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliye-

vin də adını qeyd edə bilərəm. Bu şəxsiyyətlər 
Naxçıvan torpağının unudulmaz övladları kimi 
tarixə öz adlarını qızıl hərflərlə yazdırmışlar.

Azərbaycanın ictimai fikir tarixinda özünməx-
sus yeri olan belə şəxsiyyətlərdən biri də böyük 
maarifçi, ictimai xadim, ədib, naşir Məhəmməd 
ağa Şahtaxtlıdır. Ümumiyyətlə, Şahtaxtinskilər 
nəslinin milli dövlətçiliyin, elmin, mədəniyyətin 
inkişafında böyük xidmətləri olmuşdur.

Böyük Azərbaycan ədibi, mütəfəkkiri hələ 
sağlığında “millətin canlı heykəli” kimi məş-
hurlaşan Məhəmməd ağa Sultan oğlu Şahtaxtlı 
1846-cı ildə Şərur Dərələyəz qəzasının (Naxçı-
van Muxtar Respublikası Şərur şəhərində) Şah-
taxtı kəndində anadan olmuş və görkəmli şərqşü-
nas, publisist maarifçi M.Şahtaxtlı 1931-ci il 12 
dekabr tarixində Bakı şəhərində vəfat etmişdir 
[2, s.29].

Məhəmməd ilk təhsilini o zaman Naxçıvanda 
məşhur ruhani ziyalılarından Hacı Mirzə Məhəm-
mədəlinin yanında almışdır. Kiçik Məhəmməd 
onunla məşğul olan ilk müəllimindən  fars və 
ərəb dillərini öyrənmişdır. Təhsilini, o dövrdə 
Naxçıvanda mövcud olan yeganə rus-tatar mək-
təbinə  qəbul olmuş va burada rusca ibtidai təh-
sil almışdır. Burada o, eyni zamanda şərq və rus 
ədəbiyyatına, müsəlman tarixinə  dair ilk zəruri 
məlumatları öyrənmək imkanı əldə etmişdır. 

1860-ci ildə Məhəmməd ağa Tiflisə getmiş, 
buradakı klassik gimnaziyada təhsilini davam 
etdirmiş, mədəni mühitdən bəhrələnmişdir. Gim-
naziyanı bitirdikdan sonra o, bir müddat İrəvan 
quberniya dəftərxanasında kargüzar işləmişdir.

Məhəmməd ağa yetkin ağıllı bir gənc olaraq 
1865-ci ildə o rus dövlətinin ən böyük mədəniy-
yət, maarif və elm mərkəzi olan Peterburqa dəvət 
alır. Peterburqdakı tələbəlik illəri M.Şahtaxtlının 
ömrünün ən yadda qàlan illərindən hesab edilir. 
Məhəmməd ağa gənclik dövründə rus sosial-de-
mokratlarının fəlsəfi ideyalanın təsiri altında ol-
muşdur. Məhz bu ideyalar gənclərin öz həyatını 
xalqının rifahı ugrunda mübarizə etməyi öyrədir-
di.

M.Şahtaxtlı XIX əsrin 80-ci illərində Peter-
burqda yaşamış, Moskva və Peterburq mətbuat 
orqanlarında Şərq dövlətlərinin ictimai-siyasi 
həyatına, tarixinə, mədəniyyətinə dair məqalələr 
çap etdirmişdir. Məqalələrdə İran, Türkiyə və 
başqa Şərq ölkələrinin müxbiri kimi onların si-
yasi həyatı, mütərəqqi şəxslərinin azadlıq, kons-
titusiya, demokratiya uğrunda açıq və gizli mü-
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barizələrindən məlumatlar bəhs olunur. Ədibin 
islam dini və İran tarixinə dair elmi məqalələri 
bu gün də aktuallığını saxlamışdır.

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı mədəniyyət və maa-
rifimizin tarixində, hər şeydən əvvəl, M.F.Axun-
dzadənin əlifba və yazı islahatçılığının layiqli 
davamçısı, XX əsrin İlk anadilli mətbuat orqa-
nının naşiri  kimi məşhurdur, Amma bəzi fikir-
lərə baxmayaraq, M.Şahtaxtlının həyatı, elmi və 
maarifçilik fəaliyyəti demək olar ki, son dövrlərə 
qədər öyrənilməmiş, onun zəngin ədəbi-elmi irsi 
tam şəkildə işıq üzü  görməmişdir. Doğrudur, 
bu sahədə akad. İ.Həbibbəyli son dövrlərdə mü-
hüm elmi tədqiqatlar aparmış, görkəmli maarif-
çinin publisistik və elmi əsərlərinin bir qismini 
ictimaiyyətə təqdim etmiş, görkəmli ədibin elmi 
tərcümeyi-halının dəqiqləşdiriməsinə dair dəyər-
li arxiv materialları üzə çıxarmışdır. Ancaq buna 
baxmayaraq, M.Şahtaxtlının yaradıcılıq aləmi 
hələ də ictimaiyyət qarşısında kifayət qədər açıl-
mamış məqalələri, kitabları və digər yaradıcılıq 
nümunələri indiyə qədar çap olunub oxucuların 
ixtiyarına verilməmişdir. Məsələ bundadır ki, 
Mirzə Kazımbəydən sonra Azərbaycanın öndə 
olan elm adamı Avropa miqyasmda tanınmış 
M.Şahtaxtlı olmuşdur. Onun başqa  istiqamət-
lərdə olduğu kimi maarifçilik, ana dili və onun 
tədrisi. əlifba, mətbuatın inkişafı, xalqın maarif 
və mədəniyyətin inkişafına, Azərbaycanın istiq-
lal ideyasına xidmət məqsədi ilə həyata keçiril-
mişdir. Bu baxımdan M.Şahtaxtlının publisistik 
irsinin müstəqillik qazandığımız indiki şəraitdə 
elmi-nəzəri cəhətdən öyrənilməsi və dəyərləndi-
rilməsi vacib və zəruridir.

Qeyd etmək olar ki, bu sahədə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif 
Talıbovun 27 fevral 2006-cı il tarixdə imzaladığı 
“Görkəmli ictimai xadim, publisist və maarifçi 
Məhəmməd ağa Şahtaxtlının anadan olmasının 
160 illiyinin qeyd olunması və xatirəsinin əbə-
diləşdirilməsi haqqında” sərəncam tək böyük 
nasir, publisist və demokrat M.Şahtaxtlının de-
yil, bütün Şahtaxtinskilər nəslinin öyrənilməsi 
sahəsində böyük madəni-ictimai hadisə oldu və 
əhəmiyyətli rol oynadı. Sərəncamdan irəli gələn 
vəzifə kimi şəhərimizdə kitab evinə görkəmli 
maarifçi-publisist Məhəmməd ağa Şahtaxtlının 
adı verilmiş, xatirəsi əbədiləşdirilmişdir.

2010-cu ilin 9 fevralda Kəngərli rayonunun 
Şahtaxtı kəndində Şahtaxtlılar muzeyinin ya-
radılması haqqında, 2011-ci il 21 fevralında 

görkəmli dövlət xadimi və diplomat Behbud 
ağa Şahtaxtinskinin anadan olmasının 130 illiyi 
haqqında Naxçıvan Ali Məclis Sədrinın imzala-
dığı sərəncamlar isə daha böyük tarixi və ictimai 
siyasi əhəmiyyətə malikdir. Tarixi şəxsiyyətlarə 
hörmət və ehtiramın böyük ifadasi olan həmin 
sərəncamların başlıca məqsədi tariximizdə-
ki gəncliyə örnək olan görkəmli şəxşiyyətlərin 
xalqın xoşbəxt gələcəyi üçün göstərdiyi böyük 
ictimai-siyasi fəaliyyətləri gələcək nəsillərə çat-
dırmaqdan ibarətdir [2, s.4]

Görkəmli maarifçi-pedaqoq Məhəmmədağa 
Şahtaxtlı təhsil və tərbiyə işinin cəmiyyət həya-
tında və ictimai inkişafda müstəsna əhəmiyyət 
daşıdığına inanmış və ömrünün sonuna qədər bu 
yolda yorulmadan çalışıb mübarizə aparmışdı. 
Onun ideyalarının bu gün də müasir səslənməsi 
həm də bununla səciyyələnir ki, hazırda təhsilin 
məzmununun elmlər kompleksini əks etdirmə-
si, verilən biliyin həyati faydalılığının olması, 
təhsilin dünya təcrübəsinə inteqrasiya edilmə-
si, öyrədənlərin milli və beynəlxalq səviyyədə 
hazırlığının vacibliyi kimi tələblər irəli sürülür. 
Pedaqoq, publisist, şərqşünas, dilçi və ictimai 
xadim Məhəmməd ağa Şahtaxtlı cəmiyyətin 
inkişafında təhsilin, elmin mühüm əhəmiyyə-
ti olduğunu konseptual şəkildə işləyən nəhəng 
şəxsiyyətlərdəndir. Xalqın maarifləndirilməsi 
yolunda etdiyi xidmətlərin əbəs olmadığını bilən 
maarifçi, jurnalist, pedaqoq Məhəmməd ağa Şah-
taxtlı hələ 1903-cü ildə yazırdı: “Böylə göz görə 
varımı millətimə fəda etməkdə bir təsəllim var 
idi ki, millətim yapdığım xidməti görür, anlayır, 
bir gün gələr ki, təqdir edər və anın məmnunluğu 
malca çəkdiyim zərərə mükafat olar. Bəzi naəhl 
adamlar tamah, həsəd şərafəsi ilə bu təsəlliyi belə 
əlimdən almaq istərlər [3, s.43].

Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, böyük 
mütəfəkkir, jurnalist, pedaqoq M.Şahtaxtlı xalqın 
maarifləndirilməsində təhsilin yüksəlişində, bö-
yük xidmətlər göstərmiş və xalqın xoşbəxt gələ-
cəyi üçün göstərdiyi böyük ictimai-siyasi fəa-
liyyətləri gələcək nəsillərə çatdırmaqdan ibarət 
olmuşdur.
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Annotasiya. Məqalədə hazırkı şəraitdə valideyn-övlad münasibətlərində konfi-
liklərin yaranma səbəbləri və onların həlli yolları nəzərdən keçirilir. Qeyd olu-
nur ki, övladlarla mülayim davranmaq hər bir valideynin borcudur. Valideynlər 
öz övladlarına qarşı düzgün münasibət göstərmədikdə uşaqlarda ruh düşkünlü-
yü, aqressivlik, özünə qapılmaq kimi hallar tez-tez baş verir. Bu zaman uşaqlar 
adətən yüksək mövqe qazana bilmirlər, özlərinə  inanmırlar, asanlıqla depresi-
yaya uğrayırlar. Məqalədə valideynlərin övladlarına diqqət və qayğı ilə yanaş-
malarının vacibliyi ön plana çəkilmişdir. Valideynlərin övladları ilə mülayim 
davranması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Valideynlərin övladları ilə düzgün 
davranmaması nəticəsində övladlarının sağlamlığına və gələcək həyatına vuru-
lan travmaların səbəblərinin aradan qaldırılması yolları  axtarılmışdır. Ailələrdə 
yaranan psixoloj iqlimin uşaqların psixologiyasına göstərdiyi mənfi təsirlərin 
aradan qaldırılması yollarının müəyyənləşdirilməsinə səy göstərilmişdir. Bu 
gün bəzi Azərbaycan ailələrində valideyn-övlad münasibətlərində problemlərin 
yaranmasının səbəbləri ümumiləşdirilməklə yanaşı, onların aradan qaldırılması 
yollarına dair tövsiyələr də verilir.

On ways of solving conflicts in parent-child relations 
in modern conditions
Abstract. In the article, the causes of conflicts in parent-child relations and ways 
to solve them are considered in the current conditions. It is noted that it is the 
duty of every parent to be gentle with their children. When parents do not treat 
their children properly, children become depressed, aggressive, and self-absor-
bed. At this time, children usually cannot gain a high position, do not believe in 
themselves, and easily become depressed. The importance of parents’ approach 
to their children with attention and care is highlighted in the article. The goal is 
for parents to be gentle with their children. Ways to eliminate the causes of the 
traumas caused to the health and future life of the children as a result of parents 
not treating their children properly have been sought. Efforts have been made to 
identify ways to eliminate the negative effects of the psychological climate in 
families on children’s psychology. Today, in addition to summarizing the causes 
of problems in parent-child relations in some Azerbaijani families, recommen-
dations on ways to eliminate them are also given.

О путях разрешения конфликтов в родительско-
детских отношениях в современных условиях
Aннотация.      В статье рассмотрены причины возникновения конфликтов 
в родительско-детских отношениях и пути их решения в современных 
условиях. Отмечается, что вежливость с детьми – обязанность каждого 
родителя. У детей часто возникают такие ситуации, как уныние, 
агрессивность, замкнутость, когда родители неправильно относятся к 
своим детям. В это время дети обычно не могут занять высокое положение, 
не верят в себя, легко впадают в депрессию. В статье подчеркивается 
важность внимательного и заботливого отношения родителей к своим детям. 
Цель состоит в том, чтобы родители вежливо относились к своим детям. 
Искались способы устранения причин травм, нанесенных психическому 
здоровью и будущей жизни их детей в результате неправильного обращения 
родителей со своими детьми. Были предприняты усилия по выявлению 
путей преодоления негативного влияния психологического климата, 
складывающегося в семьях, на психологию детей. Наряду обобщения 
причин возникновения проблем в отношениях между родителями и 
детьми в некоторых азербайджанских семьях в наши дни, также даются 
рекомендации по их устранению.
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Övlad hər bir ailənin sevinci və ömrünün 
bəzəyidir. Övladlar Uca Tanrının valideynlərə 
bəxş etdiyi ən gözəl hədiyyədir. Övladların va-
lideynləri tərəfindən bitib-tükənməyən məhəb-
bətlə sevilməsi, əzizlənməsi mütləqdir. Övladlar 
balaca ikən valideynlər onların bütün hərəkətləri-
ni maraqla qarşılayır, onlarla çox xoşbəxt olurlar. 
Övladların dil açması, iməkləməsi, yeriməsi və 
s. hər hansı hərəkətləri hər bir valideyni xöşbəxt 
edir. 

Valideyn olmaq özü də şərəfli və məsuluyyət-
li bir işdir. Dünyaya övlad gətirmək, onu böyü-
düb cəmiyyətin layiqli nümayəndəsi etmək hər 
bir valideyn üçün ən müqəddəs vəzifə, həmçinin 
Tanrı qarşısında yerinə yetirməli olduğu borc-
dur. Övladlara düzgün yeməyi, düzgün oturmağı, 
düzgün yeriməyi balaca vaxtlarından öyrətmək 
hər bir valideynin borcudur. İndiki dövrdə uşaq-
ları tərbiyə etmək çox çətindir. Bu valideynlər-
dən böyük səbr və bacarıq tələb edir. Valideyn 
həm mahir pedaqoq, həm də mahir psixoloq ol-
malıdırlar. Lakin valideyn  bilməlidir ki, övladın 
tərbiyəsində yumşaqlıq, mehribanlıq mühüm rol 
oynayır. Valideyn övladına əlini və səsini qaldır-
mamalıdır.

Hər bir valideyn çalışmalıdır ki, onun övladı 
nikbin böyüsün. Uşaq qəlbi ağ vərəqə bənzəyir. 
Övladları ucadan qışqırmaqla və ya əllə tənbeh 
etməklə tərbiyə etmək çox bağışlanılmazdır. 
Uşağın incə qəlbi kövrək şüşə kimidir. Hər han-
sı kobud rəftar nəticəsində qırılar və heç zaman 
bərpa olunmaz.  Bizim körpələr gələcək günlərin 
qurucusu, təminatı, cəmiyyətin təməlidir. Rəbbi-
mizin razı olduğu tərbiyəni ona verə bilsək, uşağ-
larımız təhlükəli dövrlərini asanca keçə bilərlər. 

Təbii, bəzən uşaqlarla ciddi davranmaq lazım 
olur. Amma bu ciddilik də həddini aşmamalıdır. 
Əgər valideyn  ifrata vararsa uşaq inadkar olar və 
valideynə tabe olmaz.

Tarixin hər bir dövründə bütün cəmiyyətlərdə 
insanları düşündürən, narahat edən bir sual olub 
və bundan sonra da olacaq: Övladlarımızı necə 
tərbiyə edək?

Uşaqları necə böyüdək ki, vicdanlı, ailəsinə 
bağlı,  cəmiyyət üçün xeyirli olsunlar? Necə edək 
ki, uşaqlarımız böyüyəndə onlardan ötrü xəcalət 
çəkməyək, onlar bizə baş ucalığı və şərəf gətir-
sinlər?

Bu sualın cavabını tapmaq üçün indiyə kimi 
saysız-hesabsız kitablar yazılıb, tövsiyələr ve-
rilib. Ancaq övlad tərbiyəsində ən mühüm rolu 

valideynin şəxsi nümunəsi oynayır. Çünki hamı 
bilir ki, ailədəki uşaqlar öz ata-analarını təqlid 
etməyi xoşlayırlar. Dəfələrlə öz uşaqlarımızın di-
lindən eşitmişik ki, onlar da böyüyəndə bizə ox-
şamaq istəyirlər. Məsum körpənin qəlbindən sü-
zülən öz valideyninə bənzəmək fikri, arzusu həm 
də valideynə öz məsuliyyətini xatırlatmaq üçün 
bir xəbərdarlıqdır. Hər bir valideyn öz ailəsinin 
rəhbəridir və buna görə də böyük məsuliyyət  da-
şıyır. 

Ata və ya ana öz övladını nə cür görmək istə-
yirsə, onun gözləri qarşısında özü də o cür gö-
rünməlidir. Valideyn bir güzgüdür; amma elə 
güzgüdür ki, ona baxan və ondan öyrənən uşağı 
dəyişdirmək, özü kimi etmək gücünə malikdir.

Valideyn heç zaman uşağa yalan danışmama-
lıdır, heç zaman özü tərsinə etdiyi bir işi ondan 
tələb etməməlidir. Hətta uşağa hər hansı mükafat 
vədəsi verərkən belə, diqqətli olmaq lazımdır ki, 
bu vədəyə xilaf çıxmayasan. Uşaq ata-anadan ya-
lan görərsə, əvvəla, qəlbi onlardan sınar. İkincisi, 
onun özündə də yalançılıq xasiyyəti yaranar; axı 
yalan danışmaq pis iş olsaydı, onun nümunə kimi 
qəbul etdiyi valideynləri bunu etməzdilər.

Valideyn öz övladına hər hansı əməlin pis ol-
duğunu söyləyirsə, özü də bu əməli etməməlidir. 
Əks halda, onun nəsihətlərinin heç bir kəsəri ol-
mayacaq. 

Yalnız valideyn deyil, uşağın tərbiyəsi və təli-
mi ilə məşğul olan hər kəs öz davaranışına diqqət 
yetirməli, uşaq tərəfindən izləndiyini unutmama-
lıdır. 

Bəzən, kiçik saydığımız, düşüncələrinə əhə-
miyyət vermədiyimiz övladlar bizim nöqsanları-
mızı özümüzdən də yaxşı görürlər. Bunun əsasın-
da onların zehnində bizim haqqımızda təsəvvür 
yaranır. Ayıq-sayıq olmalıyıq ki, öz səhv hərəkət-
lərimiz və yalanlarımızla uşağın yanındakı etiba-
rımızı itirməyək.  

Uşaq valideyndə nə görürsə istər-istəməz 
onu təqlid edir. Ona görə də ailədə tərbiyə elə 
qurulmalıdır ki, uşaqlar cəmiyyət içərisində ki-
fayət qədər normal davranışa yiyələnə bilsinlər. 
Valideynin həyat tərzi, davranışı uşaqların gələ-
cək həyatında mühüm rol oynayır. Çünki ətraf 
mühitlə məhdud əlaqəyə malik körpə ilk əvvəl 
ancaq və ancaq valideynlərinin rəftarına əsas-
lanır. Valideynlər öz övladlrına həyatlarının və 
nəslinin davamçısı kimi baxır, onların qayğısına 
qalırlar. Çünki bu uşaq valideynin ona verdiyi 
borcu qaytarmalı olacaq. Ona görə də uşaqlara 
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bacardığımız qədər mülayimlik, humanistlik, 
insanpərvərlik hisslərini tərbiyə etmək gərəkdir. 
Valideyn övlad üçün hər yaşda əvəzolunmaz var-
lıqdır. Necə ki, övladlarımız bizim yaşama səbə-
bimizdir. İnsan valideyninə hörmət edərək özün-
dən yaşca böyüklərə də hörmət etməyi öyrənir. 
Bir sözlə, insanın həyatı vərdişlərinin arxasında 
valideyn tərbiyəsinin rolu və əhəmiyyəti var. 

Hər bir ailənin özünə məsus ənənələri var, 
ona görə də bütün insanlar bir-birinə bənzəmə-
diyi kimi, ailələr də bir-birinə bənzəmir. Ailədəki 
davranış qaydaları uşağın gələcək inkişafına çox 
ciddi təsir göstərir. Uşaqlar böyüdükcə bu təsirlər 
özünü biruzə verir. Ən mühüm məsələlərdən biri 
də övladların böyüdüyü mühitdir. Bu mühit nə 
qədər sağlam olarsa övladlarımızın əqidə və əx-
laqı da bir o qədər sağlam olar. Belə ki, övladla-
rımızı valideynə qulaq asmayan, onun məsləhət-
lərinə əhəmiyyət verməyən uşaqlardan qorumaq 
lazımdır. Əgər hər hansı valideyn bu məsuliyyətə 
etinasız yanaşsa o zaman onun övladının tərbiyə-
si də qüsurlu olacaqdır.

 Bəzən belə bir sualla qarşılaşırıq:
-Görəsən uşağın tərbiyəsində ananın rolu bö-

yükdür, yoxsa atanın?
 Əlbəttə ki, uşaq bu iki fərdin övladı olduğu 

üçün hər ikisi tərbiyədə məsuldur. İslam dininin 
banisi Məhəmməd peyğəmbər tövsiyə edirdi ki, 
valideynlərə, yaşlılara hörmət etmək imandandır, 
savabdır.

“Cənnət anaların ayaqları altındadır” deyən 
bu  böyük şəxsiyyət həm də deyirdi ki, “uşaq-
lar bir növ valideyni təkrar edir.” Ona görə də, 
ailədə tərbiyə məsələsində çox diqqətli olmaq, 
uşaqların tərbiyəsində adət-ənənələrə riayət et-
mək gərəkdir. Təbii ki, indi bəzi adət-ənənələr 
“köhnəlib” deyənlər var. Lakin xalqımızın bö-
yüklərə hörmət, kiçiklərə diqqət, yaşlılara rəğbət  
kimi gözəl və humanist fikirlərini yaşatmaq bi-
zim borcumuzdur.

Ekspertlər belə bir qənaətə gəliblər ki, texno-
logiya əsri valideyn – övlad münasibətlərinə də 
təsirsiz ötüşmür. Övladların valideynə sevgisi, 
valideynlərin övladlarına diqqəti getdikcə azalır. 
Müqəddəs münasibətlərin soyumasında psixoloji 
faktorlar əsas rol oynayır. Ekspertlərin fikrincə 
bu gun qohumlar arasında da xeyli soyuqluq var. 
Bu həm yaranmış mühitlə, həm də məişət qay-
ğılarının çoxalması ilə əlaqədardır. Sosial prob-
lemlər insanın daxilində neqativ enerji yaradaraq 
sinir sisteminin dayanıqlığını pozur, müxtəlif 

xəstəliklərə yol açır. Bu da doğmalar arasında-
kı münasibətlərə də təsir edir. Buna görə də ana 
və övladları arasında bağlılıq azalır. Son 20 ildə 
ailələrin çoxu dağılır. Ailə başçısı başqa yerdə 
yaşayır, bunun nəticəsində uzun illər ailəsi, öv-
ladları ilə əlaqə saxlaya bilmir. Bütün bu sosial 
problemlər valideyn övlad sevgisinin azalmasına 
səbəb olur. 

Psixoloqların fikrincə bəzən işləyən xanımla-
ra analıq məzuniyyətinin verilməsinə baxmaya-
raq valideyn uşağın 6-7 ayında işə çıxmaq istə-
yir. Bu zaman analarla uşaq arasında bir uçurum 
yaranır. Çünki uşaqlarda özünə güvən hissi 18 
ayına kimi formalaşır. Anadan ayrı qalan uşaq bu 
zaman depressiyaya düşür. Uşağın anaya bağlılı-
ğı azalır. Hər bir uşaq valideyni üçün əzizdir. İş-
ləyən xanımlar vaxtın azlığından uşağa az diqqət 
yetirdiyindən şübhəsiz bu bağlılıq azalacaqdır.

Psixoloqların fikrincə bəzən gənc ailələr tək 
yaşamağa üstünlük verdiyindən öz övladlarını 
ata-anaları ilə qalmağı məsləhət bilirlər.

Ailədə xanımlar öz həyat yoldaşları ilə yaşa-
dıqları problemləri uşaqlardan çıxırlar. Valideyn 
uşaq münasibətlərinin istiləşməsi üçün ata-ana-
nın bir-birinə münasibəti yaxşı olmalıdır. Vali-
deynlər bir-birinin hörmətini saxlasalar, uşaqlar 
özlərini evdə və cəmiyyət içərisində çox rahat 
hiss edərlər.

Valideyn – övlad sevgisi elə bir hissdir ki, 
onun bitib – tükənməsi mümkün deyil. Övladı 
valideyn tərbiyə edir. Əgər övladın hərəkətlə-
rində hansısa çatışmazlıqlar varsa, bu bir başa 
valideynin səhvindən yaranmışdır. Valideyn o 
münasibətləri aradan qaldırmalı, lazım gəldikdə 
övladının səhvini bağışlamalı, onu atmamalı-
dır.    Bəzi valideynlər çox böyük yanlışlığa yol 
verərək, öz doğma övladlarından imtina edirlər 
və bunun üçün əzab çəkmək əvəzinə özlərini 
haqlı çıxarmağa çalışırlar. Bu da valideynin dün-
yagörüşünün azlığından, duyğusuzluğundan, daş 
ürəkli olmağından irəli gəlir. Övladını sevməyən 
valideynin ürəyində heç bir kəsə sevgi ola bil-
məz. Əgər bunu göstərməyə çalışsalar da o sax-
tadır. Bunu heç vaxt səmimi qəbul etmək olmaz.

Valideyn yeganə varlıqdır ki, öz övladı üçün 
nə yaxşılıqlar edirsə, qarşılığında heç nə istəmir. 
Valideyn istəyir ki, övladı üçün ən yaxşı həyatı 
qursun. 

Uşaqlarını sevən, onlarla heç bir problem ya-
şamayan bəzi valideynlər öz həyat yoldaşları ilə 
ciddi problemlər yaşayır. Əgər valideynlər özlə-
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rini ailə daxilində narahat, gərgin hiss edirlərsə, 
bu onların övladlarının da psixologiyasına mənfi 
təsir edəcəkdir. Bu zaman valideynin övladı üçün 
etdiyi səylər boşa gedəcək. Başqa sözlə, əgər 
uşağınızdan sevginizi əsirgəmirsinizsə, ancaq 
öz aranızda nifrət hissi varsa, deməli övladınız 
sevgini öyrəndiyi kimi, nifrəti də öyrənəcəkdir. 
Uşaqlar ailə daxilindəki münaqişələri görəndən 
sonra valideynlərinin səmimiyyətinə inanmır. 
Onlarda özünəinam hissi də azalır. Bütün bu mən-
fi hallarla rastlaşan uşaq daha rahat bir mühitdə 
yaşamaq istədiyindən evdən və ailədən uzaqlaşır. 
Gələcəkdə ailə qurduqdan sonra da mənfi təsir-
lərdən xilas ola bilmir. 

Ata-ananın uşaqların bütün hərəkətlərinə mü-
daxilə etməsi doğru deyil. Uşaqlar davamlı şə-
kildə danlandıqda, bütün hərəkətlərinə müdaxilə 
olunduqda ata-anaya davamlı bir qarşıdurma  
mühiti yaranmağa başlayır. Bu vəziyyətdə vali-
deyn hiss etməlidir ki, övladı ilə düzgün rəftar 
etmir. O öz uşağının bir şəxsiyyət olduğunu hiss 
etməlidir. Uşaqların fikirləri, hərəkətləri xoşu-
nuza gəlməsə də onu sərt şəkildə tənqid etmək 
olmaz. Uşağın ən yaxın dostu onun valideynləri 
olmalıdır. Valideyn uşağın hər bir səhvi üçün onu 
danladıqca onu itirmiş olur. Valideyn uşağın ki-
çik səhvlər də etməsinə icazə verməlidir. Həddin-
dən artıq qorumaqla onu özünüzdən uzaqlaşdır-
maqla, həm də həyatdan qoparırsınız. Uşaqların 
yetkinlik dövründə onlarla daha ehtiyatla dav-
ranmaq lazımdır. Onların hər bir məsələyə eti-
raz etdikləri bir dövrdə valideyn onlara güzəştə 
getməyi bacarmalıdır. Uşaqla həssas davranmalı, 
hər hansı bir problemin ona mənfi təsir göstər-
məsinə imkan verməməlidir. Problemin həllinə 
çalışan valideyn yetkinlik çağında övladının ən 
yaxın dostu olmalıdır. Problemin həllini uşaqlara 
həssas yanaşmaqla həll etməlidir. 

Valideyn üçün ən böyük peşmançılıq öz 
körpəsinin ürəyini sındırmaqdır. Məsum, dün-
yanı hələ dərk etməyən körpə öz valideynindən 
diqqət, qayğı, sevgi umur. Bunları körpələrlə bö-
lüşmək o qədər də çətin iş deyil. Hər bir insanın 
problemi, çətin günləri olur. Ağıllı valideynlər 
heç vaxt öz problemlərini uşaqlara hiss etdirmir-
lər. Öz övladları ilə mülayim davranan validey-
nlərin yolunu uşaqlar səbirsizliklə gözləyirlər. 
Uşaqlarla ünsiyyət qurmağı bacarmayan, onları 
yerli-yersiz incidən valideynlər övladları tərəfin-
dən sevilmirlər. Uşaqlar özlərini onların yanında 
rahat hiss etmirlər. Hətta işdən sonra onların evə 

dönmələrini gözləmirlər. 
Zaman dəyişib, insanlar “müasirləşdikcə” 

digər milli ailə dəyərlərimiz kimi, valideyn-öv-
lad münasibətlərində də çatlar əmələ gəlir. Artıq 
Azərbaycan ailələrində valideyn-övlad münasi-
bətləri gərginliksiz ötüşmür.

Valideyn-övlad arasındakı bu cür sayğısız 
münasibətlərin yaranmasında yalnız övladları 
günahkar saya bilmərik. Ümumiyyətlə belə bir 
məşhur kəlam yerində deyilib ki, uşaq evin güz-
güsüdür, bu güzgüyə necə baxsan, səni o cürə də 
göstərəcək. Hazırkı dövrdə valideynlərin uşaqla-
rı “düzgün” tərbiyə etmək üsulları yalnız şiddət, 
söyüş, zorakılıqdan ibarətdir. Hazırda yaşadığı-
mız dövrdə atalar var ki, qızına kobudcasına əl 
qaldırıb, nalayiq sözlər söyləyir. 

Əvvəllər ana oğulu evin ikinci kişisi sayırdı. 
Keçmiş dövrün oxumaq, yazmaq bilməyən, sa-
vadsız valideynləri indinin dünya görüşlü ata-a-
nalarına nisbətən daha çox övladlarına, onların 
mənəvi dünyasına diqqət göstərirdilər. Sevgilə-
rini övladları arasında bərabər və düzgün bölüş-
dürməyi çox məharətlə bacarırdılar. Amma indi 
valideynlər övladlarına acıqlananda tez-tez “sən 
kimsən, sən məndən asılısan, səni mən dünyaya 
gətirmişəm” kimi məntiqsiz və alçaldıcı sözlər 
işlədirlər. Bütün bunlar uşaqların ürəyinə toxu-
nur və onların saf, incə qəlblərində valideyn sev-
gisi azalır. Valideyn necə olursa olsun dünyaya 
gətirdiyi övladını xoşbəxt etməyi bacarmalıdır. 
Onunla rəftarı yaxşı olarsa cəmiyyətə layiqli, saf, 
özünə güvənən övlad bəxş etmiş olar. Təəssüf ki, 
öz dogma övladları ilə düzgün davranmayan, on-
ların qəlbi, taleyi ilə oynayan valideynlər çoxdur. 
Bu gün o cür valideynlərin maarifləndirilməsinə 
böyük ehtiyac vardır. Bu cür valideynlərə tez – 
tez müəyyən seminarlar, tmaarifləndirici tədbir-
lər keçirilməsi məqsədəuyğundur.  Elmi-tədqiqat 
işimi bir ibrətamiz hekayə ilə bitirmək istəyirəm: 

- Balaca qız və atası körpünü keçirlər. Ata bir 
az narahat olur və qızından onun əlini tutmasını 
istəyir:

— Şirin qızım, əlimi yaxşı tut ki, çayın içinə 
yıxılmayasan.

Balaca qız cavab verir:
— Yox, ata. Sən mənim əlimi tut.
Biraz çaşbaş qalmış ata maraqla soruşur:
- Fərqi nədi ki? “Çox böyük fərq var”- deyə 

balaca qızı cavab verir. “Əgər mən sənin əlini 
tutsam və mənə nə isə olsa, ola bilər ki, mən sə-
nin əlini buraxım. Amma sən mənim əlimi tutsan, 
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mən əminəm ki, nə olursa olsun sən heç vaxt mə-
nim əlimi buraxmazsan.”

- Deməli, əsl inam  özunə güvənmək yox, qar-
şındakına güvənməkdədir. Əziz valideynlər, sizi 
sevənlərin əlinizdən tutmağını gözləməyin. On-
ların əllərindən siz tutun, onları  sevin, qoruyun. 
Ürəklərinin sınmasına, əzab çəkmələrinə razı ol-
mayın. Övladlarınızla nəfəs alın, onların fikirlə-
rinə hörmətlə yanaşın. O zaman onlar ən gözəl, 
ən ağıllı övladlar olacaqlar. Həyatda həmişə uğur 
qazanacaqlar. Onların sevinci sizin sevinciniz, 
onların kədəri sizin kədəriniz olarsa,  həyat necə 
gözəl olar.
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Annotasiya. XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində mövcud olan 
xeyriyyə cəmiyyətlərinin  yaranması və fəaliyyətinin araşdırılması bu 
günümüz üçün çox aktualdır. Onların təcrübələrindən bəhrələnmək hər 
bir xeyriyyə cəmiyyəti üçün faydalı, əhəmiyyətli və örnək rolunu oyna-
ya bilər. XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbayca-
nın ictimai-iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklər burada yeni sosial 
təbəqənin – sahibkarlar təbəqəsinin formalaşması ilə nəticələndi. Yeni 
yaranan sahibkarlar təbəqəsi həm müxtəlf təşkliatlarda birləşərək, həm 
də fərd olaraq ictimai sektotrda fəaliyyət göstərirdilər. Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev, M.Muxtarov kimi milli sahibkarlar topla-
dığı kapitalın bir hissəsini xeyriyyə işlərinə, əhalinin maariflənmənsinə, 
məktəb, teatr, xəstəxana tikintisinə yönəldirdilər. Onların arasında H.Z.
Tağıyevin fəaliyyəti daha çox diqqəti cəlb edir.

Educational activities of “Saadat”, “Safa”, Baku so-
cieties at the beginning of the 20th century
Abstract. The study of the creation and activities of charitable societies 
that existed in the late nineteenth and early twentieth centuries is very 
relevant today. Drawing on their experience can be useful, important and 
exemplary for any charitable organization. The changes that took place 
in the socio-economic life of Northern Azerbaijan in the late 19th - early 
20th centuries led to the formation of a new social class - the class of 
entrepreneurs. The newly formed entrepreneurial class was consolidated 
both into various organizations and as individuals in the public sector. 
National entrepreneurs such as Haji Zeynalabdin Tagiyev, Shamsi Asa-
dullaev, M.Mukhtarov sent part of the collection to charity, public edu-
cation, the construction of schools, theaters and hospitals. Among them, 
the activities of G.Z. Tagiyev.

Просветительская деятельность обществ 
«Саадет», «Шафа», «Баку» в начале XX века
Aннотация.В статье обосновывается, что исследование 
возникновения и функционирования благотворительных обществ, 
существовавших в конце XIX – начале XX века, очень актуально и 
сегодня. Использование их опыта может быть полезным, важным 
и служить примером для каждой благотворительной организации. 
В статье подчеркивается, что изменения, произошедшие в 
общественно-экономической жизни Северного Азербайджана 
в конце XIX – начале XX века, привели к формированию здесь 
нового социального слоя-слоя предпринимателей. Зарождающийся 
слой предпринимателей действовал как в общественном секторе, 
объединяясь в различные организации, так и индивидуально. 
Такие как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Шамси Асадуллаев, М. 
Мухтаров и другие национальные предприниматели, направляли 
часть собранного капитала на благотворительность, просвещение 
населения, строительство школ, театров, больниц. Среди них все 
больше внимания привлекает деятельность Г.З.Тагиева.
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Məlumdur ki, Azərbaycanda xeyriyyəçiliyin 
çox kökləri vardır. Lakin XIX əsrin sonunda xey-
riyyəçilik xüsusilə geniş miqyas alaraq, hüquqi 
normaya çevrilir, bu sahədə təşkilatlar yaranırdı. 
Bu da zənnimizcə hər şeydən əvvəl Azərbaycan-
da kapitalist münasibətlərinin inkişafı, habelə 
dövrün ictimai-iqtisadi həyatı ilə bağlı olmuş-
dur. Quzey Azərbaycan iqtisadiyyatı kapitalist 
münasibətləri axarında inkişaf etdikcə, burada 
əhalinin təbəqələşməsi dərinləşir, nəticə etibarı 
ilə bir ovuc milyonerlərlə yanaşı, xalqın böyük 
əksəriyyətini təşkil edən yoxsullar ordusu mey-
dana çıxırdı. Kapitalizmin bütün ziddiyyətləri ilə 
əhatə olunan xalq kütləsi hər şeydən əvvəl ciddi 
maddi çətinliklərlə üzləşirdi. Belə bir ictimai-iq-
tisadi şəraitdə xalqı haqqında, onun elmə, təhsilə 
yiyələnməsi, dolanacağı barədə düşünən demok-
ratik ruhlu ziyalıları yeni 50 xeyriyyə cəmiyyət-
ləri yaratmaq təşəbbüsünü irəli sürmüşdülər [1, 
s.49].

“Həmin dövrdə maarifçilik fəaliyyətilə məş-
ğul olmuş xeyriyyə cəmiyyətlərindən biri də 
1910-cu il 12 iyulunda əsasən maarifpərvər zi-
yalılar tərəfindən təsis edilmiş “Səfa”cəmiyyəti 
idi. Başlıca məqsədi milli mədəniyyəti və maarifi 
inkişaf etdirmək olan “Səfa”cəmiyyətinin ilk işi 
Bakıda eyni adlı məktəb açmaq oldu. Bu hadisə-
nin başqa tarixi bir yönü də “Səfa”nın xeyriyyə 
cəmiyyətlərinə aid xüsusi məktəblər arasında 
özünün müstəqil binası olan ilk məktəb statusu-
nu qazanmış olması ilə bağlıdır. Ancaq məktəb 
binasının kimin tərəfindən tikdirilməsi məsələ-
sində müraciət etdiyimiz mənbələrdə bir-birini 
təkzib edən ziddiyyətli fikirlər mövcuddur. Ümu-
miyyətlə, həmin dövrdə Bakıda fəaliyyət göstər-
miş xeyriyyə cəmiyyətləri ilə əlaqədar maraqlı 
və zəngin məlumat vermiş yazıçı Qılman İlkinə 
görə, iki mərtəbədən ibarət həmin bina 1910-cu 
ildə varlı ziyalılardan Əlibala Zərbəliyev tərə-
findən tikilərək cəmiyyətə bağışlanmışdır” [1, 
s.219]. 

1914-cü il yanvarın 6-da şəhər dumasının yı-
ğıncağında cəmiyyətin fəaliyyətinin dayandırı-
laraq bazasında “Cəmiyyəti - Səfa” adlı yeni bir 
cəmiyyətin təsis edilməsi, onun bütün əmlak və 
vəsaitinin yeni cəmiyyətə verilməsinə dair qəra-
rından sonra cəmiyyət 1918-ci ilə qədər fəaliy-
yətini bu ad altında sürdürmüşdür. “Cəmiyyəti 
- Səfa” da öz sələfinin maarifçilik fəaliyyətlərini 
davam etdirmiş, yaşlı və böyüklər üçün axşam 
kursları açmış, mövcud məktəblərin birini rus-ta-

tar məktəbinə çevirmişdir [1, s.165].
Azərbaycanda kasıb təbəqənin marriflən-

dirilməsi zəminindəatılan addımların başında 
Həsən Bəy Zərdabinin rolu əvəssizdir. Kəndli 
uşaqlarınında zadəgan uşaqları kimi oxuması, 
təhsil almağa imkanı olmayan uşaqlara əl tu-
tub, onların oxumasına yardım etmək, xeyriyyə 
cəmiyyətlərinin ictimai fikir tarixindəki mövqe-
yi bu maarifpərvərlərin hümanist ideyalarından 
irələ gələrək yaranırdı. XIX əsrin 80-ci illərində 
Azərbaycandakı ictimai-iqtisadi və siyasi həyatı 
yaxından dərk edən Həsən bəy Zərdabi, bu böyük 
mütəfəkkir, Bakı “Real gimnaziyası”nda müəl-
lim işlərkən, burada təhsil alan kasıb, kimsəsiz 
uşaqların acınacaqlı həyatına ürəkdən acıyaraq, 
onlara kömək, maddi yardım etmək məqsədi ilə 
xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq təşəbbüsünə qoşu-
lur [4, s.50].

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan tarixşü-
naslığında təqdim edilən əsərədək xeyriyyəçilik 
hərəkatı tarixi hələ də sistematik və ardıcıl şə-
kildə tədqiq edilmədiyindən, Azərbaycanda ilk 
xeyriyyə cəmiyyətinin nə vaxt və kim tərəfindən 
yaradılması haqqında bir-birinə zidd və müxtəlif 
fikirlər mövcuddur. Bu sahədə olan əsas mənbə 
Həsən bəy Zərdabinin ədəbi irsidir. Onun «Hə-
yat» qəzetinin 1905-ci il 25 noyabr tarixli 107-ci 
sayında çap etdirdiyi «Cəmiyyəti xeyriyyə bina-
sı» adlı məqaləsində Azərbaycanda ilk xeyriyyə 
cəmiyyətinin yaranması tarixi açıqlanır. 

Məqalədə oxuyuruq: «1871-ci ildə mən bizim 
müsəlmanlar üçün bir cəmiyyəti-xeyriyyə ni-
zamnaməsi tərtib edib və bir neçə qeyri adamlara 
da onun ərizəsinə qol çəkdirib, Sərdara verib təs-
diq elətdirdim. Amma mənim çağırışıma nə ki, 
bir qeyri müsəlman, hətta ərizəyə qol çəkənlər də 
gəlmədi» [5, s.211]. 

Onun rus və Azərbaycan dillərində yazdığı bu 
nizamnamə «Müsəlmanlardan dərs oxuyan uşaq-
lara iyanət etmək üçün fərahəm olan icmanın 
vaxtilə qərar olunan qaidəsidir» adlanır və Azər-
baycan Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitu-
tunda saxlanılır.

H.Zərdabi Cəmiyyətin məqsədini nizam-
namənin birinci maddəsində belə izah edirdi: 
«İcmanın məqsədi. Bu qərar ilədir: əvvələn, bu 
mənzur ilə ki, Zaqafqaziyədə olan müsəlmanlar 
üçün labüdlük üz verir ki, elmə rəqib olsunlar və 
çünki onların çox hissəsi fəqir olmaq səbəbi ilə 
elmxanələrdən uzaq yerlərdə sakin olanları üçün 
məqdur olmuyur ki, öz uşaqlarını elm təhsil et-
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məyə versinlər. Bu na binasəyin olunur Badkubə 
şəhərində məcmun-Əanət taki fəqir olan şəxs-
lərdən uşaqlarına elm verməyə xahiş edənlərinə 
iəanət etmək için».

Nizamnamənin altıncı maddəsində isə cəmiy-
yətin əsasən yetim və kimsəsiz uşaqlara təhsil 
vermək məqsədi açıqlanır. Burada deyilir: «İcma 
şagirdlərinin cümləsinə götürüləcəkdir. Hər bir 
müsəlman əhalisinin ki, elm kəsb etməyə qüdrəti 
yoxdur və əksərən yetim olan uşaqlardır». 

H.Zərdabinin xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq 
təşəbbüsü hökumət dairələri tərəfindən hüquqi 
cəhətdən təsdiq edilsə də, əhali arasında ona 
məhəl qoyan tapılmır. Odur ki, Həsən bəy Ba-
kının baş ruhanisi və qazisi Cavad axunddan 52 
xahiş edir ki, şəhərin adlı-sanlı adamlarını evinə 
dəvət edib, cəmiyyətin fəaliyyət göstərməsinə 
kömək göstərsin. Axund Cavad belə də edir. 
H.Zərdabi adını çəkdiyimiz məqaləsində yazırdı 
ki, camaat toplaşanda mən cəmiyyət xeyriyyə nə-
dir və onun xalq üçün xeyri gələcəkdə nə olacağı 
haqqında məlumat verdim. Cənab H.Z.Tağıyev 
də bu haqda çox danışdı. Amma pul sözü araya 
gələndə hacılar iztiraba düşdülər və onlardan biri 
«bu xeyir işə bir xeyirduaçı da gərəkdir. Təvəqqe 
edirəm məni belə duaçı hesab edəsiniz» – deyib, 
durub getdi. Bir qeyri Hacı durub «abi dəstə ge-
dirəm» – deyib çıxıb qaçdı. Sonra məclisdə qalan 
əşxas bir-birinə baxıb təşrif apardılar. Biz məc-
lisdə olan üç-dörd adamlar da onlardan sonra 
durub getdik. Mən dəftərimi qoltuğuma vurub 
mənzilimə gələndən sonra bizim bədbəxt müsəl-
manların hərəkətindən bir neçə gün xörək yeyə 
bilmədim və gecələr yuxu mənə haram oldu. Bəs 
deyilmi, haçan biz ayılacağıq?

Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin xalqı-
mızın ictimai-siyasi həyatında nə kimi xeyirxah 
işlər görməsi, birinci dünya müharibəsi dövrün-
dəki fəaliyyətində daha geniş olmuşdur. Əvvəl-
lər Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti başlıca 
olaraq Bakı və onun ətraf ərazilərində fəaliyyət 
göstərirdi. Lakin sənədlərdən aydın olur ki, Cə-
miyyət müharibənin başlanması dövründə öz 

nizamnaməsində bəzi dəyişiklik edərək, Qafqaz 
cəbhəsindən qaçqın düşənlərə, ata-analarını itir-
mişlərə, əsir düşmüş türk əsgərlərinə yardım 
etmiş, bu sahədə təqdirəlayiq işlər görmüşdür. 
Cəmiyyət nizamnaməsinə müharibədən qaçqın 
düşəndərə köməklik göstərilməsi barədə xüsu-
si maddə əlavə edərək, bu sahədəki fəaliyyətini 
hüquqi cəhətdən qanunlaşdırmışdı. Azərbaycan 
Mərkəzi Dövlət Tarix Arxivinin 335-ci fondunun 
iki saxlama vahidi bütünlüklə Bakı Müsəlman 
Xeyriyyə Cəmiyyətinin 1916-1917-ci illərdə 
müharibə dövrü fəaliy yətinə həsr olunmuşdur. 
Həmin saxlama vahidlərində cəmləşmiş 200-
dən artıq sənədin demək olar ki, hamısı Bakı və 
Qafqaz Müsəlmanları Xeyriyyə Cəmiyyətinin iki 
illik fəaliyyətindən bəhs edir. Həmin sənədlər-
dən məlum olur ki, müharibə dövründə Tiflisdə 
«Qafqaz cəbhəsində qaçqınların yerləşdirilməsi 
üzrə baş müvəkkillik» adlı xüsusi təşkilat fəaliy-
yət göstərirdi. Bu idarə nəzdində isə Bakı Müsəl-
man Xeyriyyə Cəmiyyətinin Qafqaz cəbhəsində 
qaçqınların yerləşdirilməsi üzrə baş müvəkkili 
var idi. Bu vəzifə Xosrov Paşa bəy Sultanova 
həvalə edilmişdi. Qafqaz cəbhəsində qaçqınların 
yerləşdirilməsi üzrə baş müvəkkillik vəzifəsi isə 
general mayor Tamamşevə tapşırılmışdı [4, s.29].
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Annotasiya. Məqalədə sensor tərbiyədən, onun  ətraf aləmin 
hərtərəfli dərk edilməsindəki rolundan, məktəbədər yaşlı uşaq-
ların sensor inkişafının əhəmiyyətindən  bəhs edilmişdir. Uşağın 
hissiyyat inkişafı duyğuların işinə əsaslanan ətraf aləmi tanımaq 
üsuludur. Hisslər bizə ətraf mühitin müxtəlif xassələri haqqında 
təsəvvür yaradır və cisimlərin vahid şəkillərini formalaşdırmağa 
kömək edir. Uşağın məktəbə hazırlığı əsasən onun hissiyyat inki-
şafından asılıdır. Uşağın ətraf aləmi dərk etməsi əşya və hadisələ-
rin hiss və duyğuları ilə qavranılması ilə başlayır ki, bu istiqamətdə 
aparılması zəruri olan işlər məqalədə öz əksini tapmışdır. Həm-
çinin məqalədə pedaqogika elmində bütün tərbiyə işində olduğu 
kimi uşağın sensor inkişafında da tərbiyəçinin rolunun əhəmiyyəti 
göstərilmiş, bu sahədə aparılan işlər qeyd olunmuşdur.

Some considerations on the sensory development of 
children in the preschool period

Abstract. The article talks about sensory education, its role in 
the comprehensive understanding of the surrounding world, the 
importance of sensory development of preschool children. Sen-
sory development of the child is a way of knowing the surroun-
ding world based on the work of the senses. The senses give us an 
idea of the various properties of the environment and help us form 
unified images of objects. A child’s readiness for school mainly 
depends on his emotional development. The child’s understanding 
of the surrounding world begins with the perception of objects and 
events with feelings and emotions, and the necessary work in this 
direction is reflected in the article. Also, the article shows the im-
portance of the role of the educator in the sensorial development 
of the child, as well as in all educational work in the science of 
pedagogy, and the work carried out in this field is mentioned.

Некоторые суждения по сенсорному развитию 
детей в дошкольном возрасте

Aннотация. В статье рассматривается сенсорное воспитание, 
его роль в всестороннем понимании окружающего мира, 
значение сенсорного развития детей дошкольного возраста. 
Сенсорное развитие ребенка – это способ познания 
окружающего мира, основанный на работе эмоций. Чувства 
дают нам представление о различных свойствах окружающей 
среды и помогают формировать целостные картины 
предметов. Готовность ребенка к школе во многом зависит от 
его сенсорного развития. Восприятие ребенком окружающего 
мира начинается с восприятия предметов и явлений своими 
чувствами и эмоциями, так что работа, необходимая для 
выполнения в этом направлении, находит свое отражение в 
статье. Также в статье показано значение роли воспитателя 
в сенсорном развитии ребенка, как и во всей воспитательной 
работе в педагогической науке, и подчеркнута работа, 
проводимая в этой области.
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Sensor latınca “sensus” sözüdən götrülüb 
“qavrayış” mənası verir və hisslərin, xarici təsir-
lərin birbaşa qavranılmasını təsvir edən kateqo-
riyadır. Fiziologiyada duyğu xarici stimulların 
qavranılmasından ibarət olan sinir sisteminin 
bir funksiyasıdır. Sensor qabiliyyətlərin təkmil-
ləşdirilməsi birbaşa uşağın zehni və intellektual 
səviyyəsi ilə bağlıdır. Buna görə də, hər yaşda 
inkişafı gecikmiş problemli uşaqların müalicə 
üsullarından biri kimi sensor tərbiyə və təhsildən 
istifadə olunur. 

Sensor tərbiyə ətraf aləmin hərtərəfli dərk edil-
məsinin formalaşdırılmasına xidmət edir. Uşağın 
ətraf aləmi dərk etməsi əşya və hadisələrin hiss 
və duyğuları ilə qavranılması ilə başlayır. Bu is-
tiqamətdə aşağıdakı işlərin aparılması zəruridir:

- sensor tərbiyə üzrə müxtəlif təcrübələrin təş-
kil edilməsi; 

- müxtəlif fəaliyyət növlərində sensor xüsusiy-
yətlərin (rəng, forma) nəzərə alınması [2, s.10].

Sensor təhsilinin dəyəri isə ondan ibarətdir ki:
- intellektual inkişafın əsasıdır;
- xarici dünya ilə qarşılıqlı əlaqədə əldə edilən 

uşağın xaotik təsvirlərini asanlaşdırır;
- müşahidə qabiliyyətini inkişaf etdirir;
- real həyata hazırlaşır;
- estetik hisslərə müsbət təsir göstərir;
- təxəyyülün inkişafı üçün əsasdır;
- diqqəti inkişaf etdirir;
- idrak fəaliyyətinin yeni üsullarını mənim-

səmək imkanı verir;
- sensor standartların mənimsənilməsini təmin 

edir;
- təhsil fəaliyyəti bacarıqlarının mənimsənil-

məsini təmin edir;
- uşağın söz ehtiyatının genişlənməsinə təsir 

göstərir;
- yaddaş növlərinin inkişafına təsir göstərir.
Hər bir sağlam, tam inkişaf etmiş insanın hiss 

sistemi qavrayışın beş aspektindən ibarətdir: 
toxunma, qoxu, görmə, eşitmə və dad. Əgər duy-
ğu qavrayışı haqqında danışırıqsa, o zaman uşaq-
lıqdan öyrənilməli olan ümumi qəbul edilmiş 
standartlar var: həndəsi formalar, ölçülər, spekt-
rin əsas rəngləri və s. sensor məşqlərin məqsədi 
budur. N.K.Krupskaya əsərlərində yazırdı “Uşaq 
hər şeyi əli ilə yoxlamalı, onu iyləməli, onu 
dəfələrlə nəzərdən keçirməli və on dəfələrlə onun 
adını təkrar etməlidir” [4, s.198].

Uşağın hissiyyat inkişafı duyğuların işinə 
əsaslanan ətraf aləmi tanımaq üsuludur. Hisslər 

bizə ətraf mühitin müxtəlif xassələri haqqında 
təsəvvür yaradır və cisimlərin vahid şəkillərini 
formalaşdırmağa kömək edir. Beləliklə, vizual 
qavrayış ətraf aləmin obyektlərini rəng, forma, 
ölçü ilə fərqləndirməyi əhatə edir. Dərinin qav-
rayışına toxunma hissləri (obyektləri tekstura-
ya görə ayırmaq – hamar-kobud, sərt-yumşaq), 
toxunma hissləri (toxunmaqla obyektin forması-
nı təyin etmək – düz-həcmli), temperatur hissləri, 
təzyiq hissləri (çəki, ağırlıq) daxildir. Erkən və 
məktəbəqədər uşaqlıqda sensor inkişafın əhə-
miyyəti çox qiymətləndirilə bilməz. Məhz bu yaş 
dövrü hiss orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdır-
maq, ətraf aləm haqqında təsəvvürləri toplamaq 
üçün əlverişlidir. Görkəmli xarici alimlər F.Fro-
bel, M.Montessori, O.Deklori, eləcə də rus pe-
daqogika və psixologiyasının tanınmış nümayən-
dələri E.İ.Tiheeva, A.V.Zaporojets, A.P.Usova 
və s. Sensor inkişaf, bir tərəfdən, uşağın ümumi 
zehni inkişafının əsasını təşkil edir, digər tərəf-
dən, müstəqil əhəmiyyət kəsb edir, çünki uşağın 
bir çox iş növləri üçün, uşaq bağçasında, məktəb-
də uğurlu təhsili üçün tam hüquqlu təhsil lazım-
dır. Ətrafdakı reallığın tam hüquqlu qavrayışının 
formalaşmasına yönəlmiş duyğu inkişafı, ilk 
addımı duyğu təcrübəsi olan dünyanın idrakının 
əsası kimi xidmət edir. Əqli, fiziki, estetik tər-
biyənin uğuru daha çox uşaqların sensor inkişaf 
səviyyəsindən, yəni uşağın ətraf mühiti nə qədər 
mükəmməl eşitməsindən, görməsindən və hiss 
etməsindən aslıdır.

İdrak ətraf aləmin cisim və hadisələrinin tər-
biyəsindən başlayır. Məktəbəqədər yaşlı uşağın 
həyatında təfəkkürün inkişafı üçün zəmin ya-
radan qavrayışın dəyəri çox böyükdür, çünki o, 
nitqin, yaddaşın, diqqətin və təxəyyülün inkişa-
fına kömək edir. Daha gənc yaşda bu proseslər 
aparıcı mövqe tutacaq, xüsusilə məntiqi təfəkkür, 
qavrayış inkişaf etməyə davam etsə də, xidmət 
funksiyasını yerinə yetirəcək. Qavrayış yolu ilə 
alınan məlumatları emal edən düşüncəyə üs-
tünlük veriləcək. Öyrənmə prosesində təfəkkür, 
təxəyyül və nitqlə tərbiyə təkmilləşəcək. Əgər 
uşaq tərbiyə prosesində əlverişli şərait əldə et-
mirsə, onda onunla əlaqəli proseslər inkişafdan 
geri qalacaq, bu da kiçik məktəbəqədər yaşda 
təhsil fəaliyyətini mənimsəməyi çətinləşdirəcək-
dir. Ciddi geriləmələrlə zehni inkişafda gecikmə 
ola bilər.

Məktəbəqədər yaşda qavrayış prosesinin in-
kişafı öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Daha kiçik 
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bir məktəbəqədər uşağın (3-4 yaşlı) qavrayışı 
obyektiv xarakter daşıyır, məsələn, rəng, forma, 
dad, ölçü və s. onlar uşaq tərəfindən obyektdən 
ayrılmır. Uşaq onları obyektdən ayrı görmür və 
onları obyektə aid hesab edir. O, qavrayarkən ci-
simlərin bütün xüsusiyyətlərini deyil, yalnız ən 
parlaq hissəni görür və bununla da obyekti digər 
cisimlərdən fərqləndirir. Məsələn: səma mavidir, 
buludlar ağdır, limon turş və sarıdır. Uşaq adətən 
obyektlərlə hərəkət edərək onların fərdi xüsusiy-
yətlərini, obyektdəki xassələrin müxtəlifliyini 
kəşf etməyə başlayır. Bu onun xassələri subyek-
tin özündən ayırmaq qabiliyyətini inkişaf etdirir.

Orta məktəbəqədər yaşda (4-5 yaş) uşaq ob-
yektlərin xüsusiyyətlərini aktiv şəkildə bilmə 
üsullarını mənimsəyir: obyektləri bir-birinə tət-
biq etmək, ölçmələr və s. Fəal idrak prosesində 
uşaq xassələrin rəng, forma, ölçü, zaman xüsu-
siyyətləri, məkan, dad, qoxu, səs, səth keyfiyyəti 
kimi növləri ilə tanış olur: Onların təzahürlərini 
dərk etməyi öyrənir, aşkarlama üsullarını, adları-
nı mənimsəyir, təzahürlərini qavramağı, çalarla-
rını və xüsusiyyətlərini ayırd etməyi öyrənir.

Böyük məktəbəqədər yaşda (5-6 yaş) uşaq bu 
xüsusiyyətlərin növlərini ayırd etməyi, kəşf et-
məyi, ayrılmaz obyektlərdə birləşməsini tapma-
ğı, şifahi təsviri, obyektlərin xüsusiyyətlərindən 
istifadə etməyi öyrənir. Bu zaman əşyalar və on-
ların xassələri haqqında biliklər ətrafdakı reallı-
ğın müxtəlif sahələrində: təbiətlə və insanlarla 
ünsiyyətdə uşağın idrak fəaliyyətini idarə edən 
bir sistemə çevrilir. Daha mürəkkəb hadisələrin 
qavranılması üsullarına yiyələnir. Uşağın onun 
üçün mövcud olan fəaliyyət növlərinə daxil 
edilməsi qavrayışın sürətləndirilmiş inkişafına 
kömək edir, lakin bu fəaliyyət məqsədəuyğun şə-
kildə təşkil edilmədikdə və xüsusi olaraq qavra-
yışın inkişafına yönəldilmədikdə, proses kortəbii 
şəkildə formalaşacaq. Məktəbəqədər dövr bir sis-
temdə təşkil oluna bilməz, bu obyektlərin bir sıra 
xüsusiyyətləri haqqında uşağın fikirlərində boş-
luqlar yaranmasına səbəb ola bilər. K.D.Uşinski 
yazırdı ki, “Uşaq formalarla, boyalarla, səslərlə 
və ümumiyyətlə duyğularla fikirləşir” [3, s.105].

Hamımızda həssas stimullara həssaslıq səviy-
yəsi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və üç amildən 
asılıdır:

Birinci amil anadangəlmə keyfiyyətlərdir: 
mütləq eşitmə, iybilmə qabiliyyətinin artması ge-
netik olaraq irsi ötürülür, həmçinin anadangəlmə 
anomaliyaların - korluq, karlıq və s.

İkinci amil hiss orqanlarının vəziyyətidir: on-
lar zədə və ya xəstəlikdən təsirlənə bilər.

Üçüncü amil hiss və qavrayış orqanlarının 
həm dünyanın kortəbii bilikləri prosesində, həm 
də xüsusi təlim zamanı inkişafıdır. Məsələn, 
uşaqlıqdan müxtəlif milli mətbəxlərin müxtəlif 
xörəklərini dadmış adamın yalnız taxıl və maka-
ron yeyən birindən qat-qat incə dad alacağına heç 
kim şübhə etməz.

Uşağın məktəbə hazırlığı əsasən onun hissiy-
yat inkişafından asılıdır. Uşaq bağçasında uşağa 
rəsm, heykəltəraşlıq, dizayn, təbiət hadisələrini 
təqdim etməyi öyrədirik, uşaq riyaziyyat və sa-
vadın əsaslarını öyrənməyə başlayır. Pedaqogika 
elmində bütün tərbiyə işində olduğu kimi uşağın 
sensor inkişafında da tərbiyəçinin rolu əhəmiy-
yətlidir. Uşağın hissiyyat inkişafının onun gələ-
cək həyatı üçün əhəmiyyəti isə uşaq bağçasında 
hissiyyat tərbiyəsinin ən təsirli vasitə və üsulları-
nın işlənib hazırlanması və tətbiqi vəzifəsini qar-
şıya qoyur.
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Annotasiya. Məqalədə görkəmli pedaqoq və maarifçi, repressiya qur-
banı Soltan Məcid Qənizadənin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri tədqiq 
və təhlil obyektinə çevrilmişdir. Qeyd olunur ki, Soltan Məcid Qənizadə 
pedaqoji fəaliyyətə başladığı gündən etibarən təkcə təlim, tədris və ma-
arifin ümumi məsələləri deyil, həm də gənc nəslin tərbiyəsi dərindən 
maraqlandırmışdır. Uşaqlar üçün dərslik tərtib edən Soltan Məcid qeyd 
etmişdir ki, uşaq dərsliyini hər kəs yaza bilməz. Onu ən təcrübəli, uşaq 
ruhunun əsil mənada mühəndisi, həyatı, xüsusilə xalq həyatını, xalq dili-
ni gözəl bilən pedaqoq yazmalıdır. Həmçinin uşaqlar üçün yazılan dərs-
liklərdə aşağıdakı tələblərin: dərsliyin ideyaca yüksək səviyyədə olması 
və oraya salınacaq materialın diqqətlə seçilməsini, əyanilik, sistematik-
lik, ardıcıllıq, yaşa müvafiqlik və başqa didaktik prinsiplərin, qaydaların 
gözlənilməsini Soltan Məcid Qənizadə əsas götürmüş və həyata keçir-
məyə çalışmışdır.

Pedagogical activities and meetings of Soltan Mejid 
Ganizade, victim of repression
Abstract. In the article, the pedagogical activity and meetings of the 
prominent pedagogue and educator, victim of repression Soltan Majid 
Ganizadeh became the object of research and analysis. It is noted that 
since the beginning of his pedagogical activity, Sultan Majid Ganiza-
deh has been deeply interested not only in the general issues of training, 
education and enlightenment, but also in the education of the younger 
generation. Compiling a textbook for children, Sultan Majid noted that 
no one can write a children’s textbook. It should be written by the most 
experienced engineer of the child’s soul, a teacher who knows life, es-
pecially the life of the people, the language of the people. In addition, 
Soltan Majid Ganizadeh tried to implement the following requirements 
in textbooks for children: high level of the idea of the textbook and ca-
reful selection of the material to be included, visibility, systematicity, 
consistency, age and other didactic principles and rules.

О педагогической деятельности и взглядах 
жертвы репрессий Солтана Меджида Ганизаде
Aннотация. В статье объектом изучения и анализа стала 
педагогическая деятельность и взгляды выдающегося педагога 
и просветителя, жертвы репрессий Солтана Меджида Ганизаде. 
Отмечается, что с самого начала своей педагогической деятельности 
Султан Меджид Ганизаде глубоко интересовался не только общими 
вопросами обучения, воспитания и просвещения, но и воспитанием 
подрастающего поколения. Солтан Меджид, разработавший 
учебник для детей, отметил, что не каждый может написать детский 
учебник. Писать его должен самый опытный, настоящий инженер 
детской души, воспитатель, прекрасно знающий жизнь, особенно 
народную жизнь, народный язык. Также в учебниках, написанных 
для детей, должны соблюдаться следующие требования: высокий 
идейный уровень учебника и тщательный подбор материала, 
наглядность, систематичность, последовательность, соответствие 
возрасту и другие дидактические принципы, правила.
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Pərvin Cəfərova
Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qənizadənin pedaqoji fəaliyyəti və görüşləri haqqında

Şamaxı şəhərində dünyaya göz açan, Azər-
baycan xalqının inkişafı və tərəqqisi üçün yorul-
madan çalışan, mübarizə aparan və repressiyaya 
məruz qalan Soltan Məcid Qənizadə (1866-
1937) Azərbaycanın məşhur şairlərindən sayılan 
Ağa Məsih Şirvaninin nəvəsidir. Şamaxıda elmi 
və təhsilə ilə nüfuz sahibi olan Qənizadənin ata-
sı Murtuza Əli də oğluna millətin elm və təhsil 
yolunda çalışmasını, qeyrətli olmasını, vətən yo-
lunda lazım gələrsə qurban getməsini poetik dillə 
aşağıdakı kimi nəsihət etmişdir.

Ey oğul, ittihadi-millət eylə,
Səy eylə, qeyrət eylə, hümmət eylə!
Pədərin ismi Murtuza Əlidir,
Fatimə madərindir, ismət eylə.
Çün igid haqq yolunda qurbandır,
Sən də tut haqq yolun, mürüvvət eylə! [1, 

s.143]
Soltan Məcid Qənizadə üç il Seyid Əzim Şir-

vaninin yeni üsullu “Məclis” adlı məktəbində 
ərəb, fars dilləri ilə yanaşı rus dilini də öyrəndik-
dən sonra təhsilini Şamaxı şəhər məktəbində da-
vam etdirmişdir. Azərbaycanda məktəb və maarif 
işlərinin ağır bir vəziyyətdə olduğu illərdə Tiflis 
Aleksandrovski Müəllimlər İnstitutunu bitirən 
(1883-1887-ci illər) Soltan Məcid Qənizadə pay-
taxt Bakıya gəlir və körpə balaları bəsirət sahibi 
etmək üçün yeni üsullu məktəb açmaq fikrinə 
düşür. Molla, axund, tacir və köhnəpərəstlərin 
hücumlarına, hədələrinə, təqiblərinə baxmayaraq 
ilk rus-tatar (rus-müsəlman) məktəbini açır (Hə-
bib Bəy Mahmudbəyovla birgə).

Milli məktəblərin qarşılaşdığı böyük problem-
lərdən biri ana dilində olan dərslik kitabları ilə 
bağlı idi. Erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq 
mollaxanalarda “Quran”, “Bustan”, “Gülüstan”, 
“Tarixi-Nadir”, “Qumri”, “Tərəssül”, “Nisab” 
və s. kimi müxtəlif səciyyəli ərəb, fars ədəbiy-
yatı nümunələrinin oxunması və öyrənilməsi 
ana dilində və milli ruhda mütaliə vasitələrinin 
yaranması yolunda bir əngəl idi desək yanılma-
rıq. Əsasən fars assimilyatorları bu kitabları uşaq 
mütaliəsinin ayrı-ayrı sahələrinə elə ustalıqla şa-
mil etmişdirlər ki, azərbaycanlı qələm sahibləri 
və müdərrislər bunların müqabilində körpə həm-
vətənlərinin oxusundan ötrü kitab yaratmağa eh-
tiyac hiss etməmişdirlər.

Soltan Məcid Qənizadə demək olar ki hər 
bir məqalələrində köhnə məktəbi kəskin tənqid 
etmiş, onun həyatdan uzaqlığını, əlaqəsizliyini, 
köhnə məktəblərin forma, məzmun və üsulla-

rı etibarilə dövrün tələbinə cavab vermədiyini 
göstərmişdir. O, yazmışdır ki, bu gözəl uşaqlıq 
illərini Quranın anlaşılmaz ayələrini çeynəmək  
və ərəb hərfini əzbərləməklə keçirən balalarımı-
zın zəhməti hədər gedir, onların hafizəsi kütlə-
şir, biliyə olan həvəsi azalır. Nəhayət, on-on iki 
ildən sonra lap böyük yaşlı adamlar kimi ye-
tişəndə belə, yenə onlar savadsız qalır. Quranı 
mexaniki olaraq oxumaqdan və bəzi ərəb feillə-
rini hallandırmaqdan başqa heç bir şey bilməyir-
lər. Məktəbin işində Qənizadəni təmin etməyən 
başlıca cəhət onların həyatdan, məişətdən, xalqın 
tələbindən uzaq düşməsi idi. Bu barədə yazırdı: 
“Məişət ilə məktəbin beynində əsla ittifaq və sa-
ziş yoxdur. Məişətimizdə qədim zamandan bəri-
dir ki, məişət öz yolu ilə, məktəb dəxi öz cığırı ilə 
gedib, bir-birindən xəbəri olmayıbdır, bir-birinin 
dərdinə, qeydinə və ehtiyacına mültəfit olmayıb-
dır” [2, s.118].

Soltan Məcid Qənizadə yalnız sxolastik məs-
cid məktəblərini və orta əsr mədrəsələrini deyil, 
həm də çar hökuməti tərəfindən azərbaycanlılar 
üçün açılan məktəblərin nöqsanlarını da tənqid 
edirdi. Çar məktəbləri açarkən azərbaycanlıların 
maariflənməsinə formal yanaşdığını da açıq-a-
çığına qeyd etmiş və yazmışdır: “Azərbaycan-
lıların maariflənməsi üçün görülən (çar tərəfin-
dən – P.C.) bütün tədbirlər formal olub, canlı işə 
çinovnik münasibətindən başqa bir şey deyildir” 
[2, s.186].

Soltan Məcid Qənizadənin qeydlərindən oxu-
cuya aydın olur ki, çar rusiyası bu məktəbləri 
formal cəhətdən açırdı. Çar rusiyasının maarif 
naziri xalqın zəruri ehtiyaclarından, onun arzu və 
tələblərindən bixəbər idi. Çar Avropada filan növ 
məktəblər var – deyə moda xatirinə bəzi mək-
təbləri açsa da, geniş xalq kütləsinin ehtiyacını 
ödəməkdən çox uzaq olmuşdur. Azərbaycanda 
məktəbə, birinci növbədə xalq məktəblərinə 
böyük ehtiyac olduğunu qeyd edən Qənizadə 
Darülmüəllimlərin sayını artırmağı, çoxlu xalq 
müəllimləri hazırlamaq tələbini irəli sürür və tə-
kidlə müdafiə etmişdir.

Soltan Məcid Qənizadə ümumi icbari təhsil 
ideyasının da tərəfdarı olmuşdur. İcbari təhsil 
məktəblərinin açılması və maarifin yayılması 
haqqında fikrini daha açıq və qabarıq surətdə 
“Baş verən hadisələrə dair” məqaləsində ver-
mişdir. Qənizadə məqalədə yazırdı: “Buna görə 
təxirə salmadan xalq üçün maarifə yol açmaq 
zəruridir. Ümumi icbari təlim həyata keçirmək, 
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ümumtəhsil və ixtisas verən tədris müəssisələri 
təsis etmək, ruhani və müəllimlər seminariyala-
rı, akademiyalar və darülfünunlar açmaq, xalqa 
mülki, söz və mətbuat azadlığı vermək, nəqliy-
yatı yaxşılaşdırmaq, ticarəti və dövlət sənayesini 
yüksəltmək, qadınlar üçün tədris müəssisələri aç-
maq yolu ilə onların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq 
lazımdır” [2, s.122].

Soltan Məcid Qənizadə bütün bunlarla yanaşı 
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı sahəsində ciddi boş-
luqların olduğunu göstərmiş və buna əlac yolları 
da tapmışdır. XIX əsrin 70-ci illərindən etibarən 
xalq maarifi sahəsində islahatlar başlarkən uşaq 
mütaliəsindən ötrü material toplamaq məqsədilə 
klassik ədəbiyyat xəzinəsinə müraciət edənlər 
oradan əliboş qayıtmışdılar. A.O.Çernyayevski-
nin Zaqafqaziya (Qori) Müəllimlər Seminariyası 
nəzdində azərbaycanlılara məxsus ibtidai mək-
təbdə dərs keçmək üçün tərtib etdiyi “Vətən dili” 
adlı əlifba dərsliyi istisna edilərsə, “Rus-müsəl-
man” məktəbi fəaliyyət başlarkən ana dilində 
müasir tələblərə cavab verən bircə dərslik və oxu 
kitabı, habelə dərslik yazacaq müəllif, dərslik 
nəşr edəcək mətbəə də yox idi. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycan dili fənlərinin tədrisindən ötrü yarar-
lı vəsait yox dərəcəsində idi. Hələ vaxtilə maa-
rifçi Aleksandr Dmitriyev “Kaspi” qəzetində bu 
məsələ ilə bağlı yazırdı: “Rus-müsəlman” mək-
təbləri müəllimlərinin işi bəd gətirmişdir. Dərs-
liklər demək olar ki, yoxdur. Özləri düzəltməli 
olurlar. Bu isə asan iş deyildir [3].

Belə asan olmayan işin öhdəsindən gəlməyə 
çalışan pedaqoq və maarifçi Soltan Məcid Qə-
nizadə ömrünün 57 ilini müəllimlik və məktəb 
işinə həsr etmişdir. Soltan Məcid pedaqoji fəaliy-
yəti ilə yanaşı tədris etdiyi fənlərə dair əlyazma 
şəklində dərsliklər, lüğət, xəritə və vəsaitlər də 
hazırlamışdır. Bütün bunlarla yanaşı dövrü üçün 
əvəzolunmaz elmi-metodiki, ədəbi-bədii əsərlər 
də yazmışdır. Müxtəlif illərdə çap etdirdiyi: 

1. “İstilahi-Azərbaycan” (türkcə oxuyu-
b-yazmaq, nəhv və sərf yad etmək üçün dəsta-
vüz);

2. 10000 əlfazdan ibarət “Lüğəti-rusi və tür-
ki”;

3. 2800 mətləbdən ibarət “Rus dilinin dil-
mancı”;

4. “Lüğəti- türki və rusi”;
5. azərbaycanlılara rus dilini öyrətmək üçün 

“Muxtəsər rus əlifbası”;
6. sövti üsulla dərs deməyi əsaslandırmaq 

üçün “Əlifbayi-mütəhərrikə”;
7. fars dilinin təlimi üçün “Kilidi-ədəbiy-

yat” – kimi əsərlərini göstərmək olar.
Adlarını qeyd etdiyimiz bu kimi əsərlərdən 

başqa bir çox əxlaqi-didaktik görüşlər kəsb edən 
“Tülkü və çaq-çaq bəy”, “Yaman qonşu”, “Allah 
xofu”, “Qurban bayramı”, “Məktubati-Şeyda bəy 
Şirvani”, “Müəllimlər iftixarı”, “Gəlinlər həma-
yili” kimi əsərlər yazmış, asudə vaxtlarında izah-
lı oxudan ötrü material toplamağa, mətnlər hazır-
lamağa məcbur olmuşdur.

Soltan Məcid Qənizadə gündəlik məşğələlər-
dən ötrü tərtib etdiyi mətnləri şagirdlərə yazdırıb 
öyrədir, mətnlərin pedaqoji ləyaqətini yoxlayır və 
bu yolla gələcək dərslərin eskizlərini yaratmışdır.

“Azərbaycan maarifinin ağırlığını 50 il çiy-
nində daşımış” [4, s.262] görkəmli pedaqoq 
Qənizadə uşaqların elmi biliklərə yiyələnməyi 
zəruri sayaraq qeyd edir ki, dünyada hər bir iş 
və hər bir sənət tədricən kamala çatdıqda tərbiyə 
işi də qərinələr təcrübəsi ilə imtahanlardan çıxıb 
əsrimizdə kamal dərəcəsinə çatmışdır. İnsan tər-
biyəsi təbiət tələbincə olduğuna görə pedaqogika 
elmi təbii elmi biliklərlə çulğalanır. Balalara tər-
biyə verən ata-analar, habelə lələlər təbii elmləri 
də yad etməlidirlər. Əgər tərbiyə işinə dair elm-
ləri təkmilən yad etmək mümkün deyilsə, onda 
qərinələr ərzində məşhur pedaqoqların təcrübəsi 
ilə hasil olmuş tərbiyə qanunlarını yad edib əməl 
etmək fərzdir. Bunun üçün Qənizadə məktəb və 
müəllimin işinə xüsusi əhəmiyyət verirdi.

Soltan Məcid Qənizadə yaradıcılığına nəzər 
saldıqca oxucuya aydın olur ki, onun siyasi ha-
disələrini diqqətlə izlədiyini, onunla ciddi maraq-
landığını göstərməklə pedaqogika və psixologiya 
elmlərindən dərin, hərtərəfli və təcrübi biliyə ma-
lik olduğunu üzə çıxarır.

Beləliklə, sonda belə nəticəyə gəlirik:
- Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qənizadə 

hələ balaca yaşlarından elmin, təhsilin və vətənə 
vəfalı olmağın sirlərini tərəqqipərvər müəllimlə-
rindən almışdır;

-  Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qəni-
zadə xalqı, növcavanları avamlıqdan, cəhalətdən, 
xurafatdan qurtarmasını, bəsirət sahibi etmək yo-
lunu müəllimlikdə görmüş və 57 il pedaqoji fəa-
liyyətlə məşğul olmuşdur;

- Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qəniza-
də pedaqoji fəaliyyəti dövründə təlim sahəsində 
qüsursuz xidmət göstərmiş, xalq müəllimi statu-
suna malik olmuşdur;
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- Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qənizadə 
şagirdlərini, xalqını, onun ədəbiyyatını, tarixi-
ni, gözəl adət və ənənələrini sevmiş, bu zəngin 
irsi öz qələm təcrübəsi ilə əsərlərinə köçürərək 
xalqın malı etməyə çalışmışdır;

- Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qənizadə 
qiymətli tənqidi məqalələri ilə Azərbaycanın bir 
çox pedaqoq və maarifçilərinə düzgün istiqamət 
yolu açmışdır;

- Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qəniza-
də pedaqoji fəaliyyəti və yaradıcılığı boyu döv-
ründəki düzgün aparılmayan ictimai-siyasi ha-
disələrə kəskin etirazını bildirmişdir;

- Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qənizadə 
vətəni üçün faydalı adamları ən yaxşı adamlar 
hesab etmişdir;

- Repressiya qurbanı Soltan Məcid Qənizadə 
arzu və istəyi bu olmuşdur ki, ölkənin dövlət baş-
çısı xalqın məktəb və maarif işinə böyük qayğı 

göstərsin, ölkəni məktəb şəbəkəsi ilə bürüsün. 
Bürüsün ki, elm və incəsənət çiçəklənsin, ölkədə 
talantlar meydana çıxsın, alimlər yetişsin. Bunun 
üçün bütün xalqların alimləri ilə əlaqə yaransın, 
təcrübə mübadiləsi təşkil edilsin, lazımi maddi 
şərait yarasın.
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Annotasiya. Məqalədə şagirdlərin peşə seçiminə düzgün istiqamətlən-
dirməyin yolları, peşə seçiminin onların gələcək həyatlarındakı rolu 
və bu xüsusda məktəb mühitinin, müəllimlərin müsbət təsirindən bəhs 
olunur. Həmçinin səriştəli müəllimlərin bu işə həssas yanaşaraq təhsila-
lanları maarrifləndirmənin əhəmiyyəti, erkən yaşdan başlayaraq  mək-
təblilərlə  tez-tez söhbətlər aparmaq, valideynlərlə əlaqədə olmaq peşə 
seçimi işini düzgün planlaşdırmaq məsələsində  müsbət rolu göstərilmiş-
dir. Qeyd olunur ki, şagirdin fərdi xüsusiyyətlərinin, bacarıqlarının, qa-
biliyyətlərinin nəzərə alınması, maraq və tələbatlarının əsas götürülməsi, 
potensiallarının üzə çıxarılması, şəxsi fikirlərinin öyrənilməsi, yaradı-
cılıqlarının, istedadlarının qiymətləndirilməsi peşə seçimi işində əsas 
faktorlardandır. Şagirdlərin peşəyönümü istiqamətində təşkil olunan 
dərsdənkənar tədbirlərdə iştirakını təmin etmək, onlarda əmək vərdişləri 
formalaşdırılmasının, peşələr haqqında videoçarxların nümayişinin mü-
hüm əhəmiyyəti göstərilmişdir.

The teacher’s role in students’ choice of profession
Abstract. The article talks about the ways to correctly guide students 
to the choice of profession, the role of the choice of profession in their 
future lives and the positive influence of the school environment and 
teachers in this regard. Also, the importance of competent teachers being 
sensitive to this matter and educating students, having frequent conver-
sations with schoolchildren starting from an early age, communicating 
with parents, and having a positive role in properly planning the work 
of choosing a profession has been shown. It is noted that consideration 
of the student’s individual characteristics, skills, abilities, interests and 
needs, uncovering their potential, studying their personal opinions, cre-
ativity, talents are the main factors in the selection of a profession. The 
important importance of ensuring the participation of students in ext-
racurricular events organized in the direction of vocational orientation, 
forming work habits, and showing videos about professions was shown.

О роли учителя в выборе профессии учащихся
Aннотация. В статье рассказывается о путях правильного 
ориентирования учащихся на выбор профессии, о роли выбора 
профессии в их дальнейшей жизни и о положительном влиянии 
школьной среды, учителей в данном конкретном случае. Также 
указана положительная роль компетентных педагогов в деле 
воспитания обучающихся чутким подходом к данной работе, в 
вопросе правильного планирования работы по выбору профессии, 
частых бесед со школьниками, общения с родителями, начиная 
с раннего возраста. Отмечается, что учет индивидуальных 
особенностей, умений, способностей учащегося, обоснование его 
интересов и потребностей, раскрытие его потенциала, изучение 
его личного мнения, оценка его творческих способностей, 
талантов являются одними из основных факторов в работе по 
выбору профессии. Показано важное значение обеспечения 
участия учащихся во внеклассных мероприятиях, организуемых в 
направлении их профессиональной ориентации, формирования у 
них трудовых привычек, демонстрации видеороликов о профессиях.
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Şəhla Süleymanova
Şagirdlərin peşə seçimində müəllimin rolu haqqında

Müxtəlif ölkələrdə şagirdlərin peşə seçimi 
məsələsi müxtəlif cür yollarla həyata keçirilir. 
Ölkəmizdə də bu işə xüsusi diqqət yetirilir. Azər-
baycan Respublikasının Konstitusiyasında qeyd 
edilmişdir: “Hər kəsin əməyə olan qabiliyyəti 
əsasında sərbəst surətdə özünə fəaliyyət növü, 
peşə, məşğuliyyət və iş yeri seçmək hüquq var-
dır” [2, s.10].

Peşəyönümü dövlət əhəmiyyətli işdir. Nəzərə 
alsaq ki, peşəyönümü məhz təlim-tərbiyənin mü-
hüm tərkib hissələrindən biri saylır. O zaman bu 
istiqamətdə aparılan işlər dövlətin maraqlarına 
uyğun formada olmalı və bunu şagirdlərin peşə 
seçimində böyüklər nəzərə almalıdırlar. Çünki 
bu günün düzgün peşə seçimini edən gələcəkdə 
dövlətin, millətin rifahı naminə çalışacağını bil-
məlidir. 

Şagirdlərin peşə seçimində bu baxımdan mək-
təbin rolu danılmazdır. Belə ki. Məktəb mühiti, 
müəllimlər şagirlərin peşə seçimində elmiliyi, 
şüurluluğu təmin etməli, şagirdlərin fərdi xüsu-
siyyətlərini nəzərə almalıdır. Ən əsası onların 
seçəcəkləri peşəyə uyğun olmaları, peşənin ma-
hiyyətini, gələcək perspektivlərini onlarla pay-
laşmalıdır. 

Şagirdlər hər il yeni bir fikrə düşə, indi bir se-
çimdə, sabah digər seçimə fokuslana bilərlər. Tə-
bii ki, bu zaman müəllimlər və valideynlər onları 
düzgün istiqamətləndirmək baxımından fikirləri-
ni dəqiqləşdirməyə kömək etməlidirlər. Peşə seçi-
mi müvafiq olmalı, şüurlu istiqamətlənməli oldu-
ğu üçün onların maraqlarının da nəzərə alınması 
vacibdir. Bu işlərin vaxtında həyata keçirilməsi 
gələcəkdə istəmədiyi ixtisasda oxumağa məcbur 
qalan şagirdlərin sayını azaldacaq. Reallıq budur 
ki, şagirdlərin çoxu düzgün istiqamətləndirilmə-
dikdə təhsil aldığı universiteti yarımçıq tərk edir. 
Bu da gələcəyini düzgün planlaşdıra bilməyən 
insan ordusu yaradır. Təhsilalanların peşə seçimi 
çox mühüm məsələdir. Bu məsələyə məsuliyyət-
lə yanaşılması vacibdir. Onların gələcək həyatı 
düzgün peşə seçimindən asılıdır.

Şagirdlərin peşə seçimi işində ən önəmli fak-
tor da qəbul imtahanından sonra topladığı bala 
görə yerləşməsi prosesidir. Bu zaman düzgün 
maarriflənməyən, yaxud da az bal toplayan şagird 
istəmədiyi ixtisasa yiyələnməli olur. Valideynlə-
rin və ətrafın təsiri də burda az rol oynamır. Çün-
ki valideynlər müəllimlər qədər şagirdlərin baca-
rıqlarını düzgün qiymətləndirə bilmirlər. Onların 
əsas məqsədi övladlarının nə olursa olsun univer-

sitetdə oxumasıdır.
Peşə seçmək ərəfəsində müəllimlərin məs-

ləhəti olduqca vacibdir. Bəzən nə gəncin özü, 
nə də onun valideynləri bacarıq və qabiliyyətləri 
müəyyənləşdirməkdə səhvlərə yol verirlər. Uşa-
ğın nəyə qabil olduqlarını və ya hansı sahədə ba-
carıqlarının zəif olduğunu düzgün qiymətləndirə 
bilmir və bunun nəticəsində də verilən qərarlar-
da səhvlər özünü göstərir. Belə səhvləri gəncin 
özünün də, valideynlərin də qərarlarında tez-tez 
müşahidə etmək mümkündür. Bunu təbii də he-
sab etmək olar. Çünki qabiliyyət və bacarıqların 
müəyyənləşdirilməsi bir o qədər də asan deyildir. 
Burada məktəb psixoloqunun və fənn müəllimlə-
rinin söylədikləri fikirlərə, gəldikləri qənaətlərə 
daha çox ehtiyac vardır. Çünki bunların əsasında 
elmi biliklər, ixtisaslı araşdırmalar, təsdiq olun-
muş fikirlər dayanır [3, s.76].

Bu baxımdan valideynlərin, şagirdlərin mək-
təb rəhbərliyindən, müəllimlərdən faydalı ola 
biləcək mələhətlər alaraq hansı peşə seçiməyin 
düzgün olacağına qərar verə bilərlər. 

Bu baxımdan aşağıdakı hallarda müəllimlər-
dən məsləhət almağı faydalı hesab edirik:

• Bacarıq və qabiliyyəti düzgün müəyyənləş-
dirə bilmədikdə;

• Hansı peşəni seçmək? – sualı qarşısında 
tərəddüd etdikdə;

• Özünün seçimi ilə valideynlərin seçimi uy-
ğun gəlmədikdə;

• Seçmək istədiyi peşə və əmək sahəsi haqqın-
da daha çox məlumat əldə etmək istədikdə;

• Qarşıya çıxan ziddiyyətli fikirlərə münasibət 
bildirməkdə çətinlik çəkdikdə və s. [3, s. 76,77].

Şagirdlərə həm də peşə seçimində köməklik-
lərdən biri də onların özlərini tanımasına fürsət 
verməkdir. Nəyə qadir olduqlarını, hansı sahədə 
özlərini gördüklərini, hansı sahəyə maraqlarının 
olmasını, o sahədə nə kimi yeniliklər edə biləcə-
yini qabaqcadan görə bilmək üçün onlara şərait 
yaradılması daha məqsədəuyğundur. Çünki onlar 
gələcəkdə cəmiyyətin xeyrinə nə isə edəcəklərini 
dərk edərək peşələrini seçməlidirlər. 

Bunun üçün şagirdləri məktəbdə əməyə 
yönəltmək də müsbət nəticə verə bilər. Belə ki, 
həm dərs prosesində, həm də peşə üzrə təşkil olu-
nan dərsdənkənar tədbirlərdə şagirdlərin iştirakı-
nın onlara peşəyönümü işində köməklik göstərə-
cəkdir. Həmçinin keçirilən tədbirlərin,dərslərinin 
maraqlı olduğuna da təsir göstərir.

Təhsilverənlərin bu işdə kompleks şəkildə iş-
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tirakı, onların bu sahədə vəzifələrini düzgün ye-
rinə yetirməsi tədris müəssisələrində peşə seçimi 
məsələsində əhəmiyyətli bir iş olacaqdır. Təbii 
ki, bu işdə sinif rəhbərlərinin də rolu vardır. 

Sinif rəhbəri:
• Peşəyönümü xidmətinin təşkili üzrə Fəa-

liyyət Planının tərtibində iştirak etmək;

• Peşəyönümü mövzusunda fərdi və qrup 
söhbətlərinin aparılması, disput və konfransların 
təşkili;

• Təhsilalanların meyl və maraqlarının 
psixoloji-pedaqoji müşahidəsi;

• Təhsilalana fərdi təhsil trayektoriyasının 
hazırlanmasında, öz nailiyyətlərinin təhlili və 
peşə təhsili alternativlərinin müəyyənləşdirilmə-
sində dəstək;

• Təhsilalanların təhsil müəssisələrinə, 
müxtəlif sənaye obyektlərinə ekskursiyaya apa-
rılması;

• Şagirdlərin peşəyönümü və peşə hazırlığı 
ilə əlaqədar valideyn iclaslarının təşkili;

• Şagirdlərin və onların valideynlərinin 
peşəyönümü test və sorğularının keçirilməsin də 
dəstək; [8, s. 17].

Peşə seçimində nəzərə alınası məsələlərdən 
biri də seçilən peşənin yaşadıqları əraziyə görə 
tələbatlı olmasıdır. Gələcəkdə işlə təmin olun-
maq və məvacibin qaneedici şəkildə olması təh-
silalanların peşə seçiminə əhəmiyyətli dərəcədə 
təsir göstərə bilər.

Aldığımız müsahibələrdən, etdiyimiz müşahi-
dələrdən də aydın oldu ki, şagirdlərin peşə seçi-
mində ailələrinin rolu ilə yanaşı müəllimlərinin 
də rolu mühümdür. Nüfuzlu, sevilən müəllimin 
sözü şagirdlər tərəfindən tərəddüdsüz inanılan-
dır. Deməli, şagirdlərin gələcək həyatlarına dair 
məsləhət verən mütləq onların gözündə nüfuz sa-
hibi olmalıdır. Bu baxımdan pedaqoji ustalığı ilə 

seçilən müəllim uğur qazana bilər.
Fəaliyyətə yiyələnməyin yüksək səviyyəsi; 

xüsusi biliklərin, bacarıq və biliklərin, şəxsiy-
yətin professional mütəxəsis xüsusiyyətlərinin 
kompleksini özündə birləşdirən pedaqoji ustalığı 
olan müəllim şagirdlərin peşə seçimində şübhə-
siz mühüm rol oynayır.

Beləliklə, müasir dövrdə təhsilalanların peşə 
seçiminin düzgün istiqamətlənməsi yolunda sə-
riştəli müəllimin mövqeyi, biliyi bu prosesin əhə-
miyyətliliyini, səmərəliliyini artırır.
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Annotasiya. Məqalədə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan jurnallarının uşaq 
təlim və tərbiyəsində, dünyagörüşü, yaradıcılığının inkişafındakı ro-
lundan bəhs olunur. Qeyd olunur ki, jurnalların düzgün seçilməsi idrak 
bacarıqları artan uşaqlar üçün daha mənalı olur, onlara stimul verir və 
erkən uşaqlıq dövründə dil daha effektiv istifadə olunmağa başlayır. Ki-
tabların, qəzetlərin və jurnalların rəngarəng dünyaları uşaqlar üçün yeni 
kəşf məkanına çevrilir. Uşaqlar uşaq jurnalları vasitəsilə sosial dəyərləri 
və ana dilinin xüsusiyyətlərini öyrənmək, nağıl və şəkillərdə heyranlıq 
hissi doğuran, oxu vərdişləri qazanan məzmuna çıxış əldə etmək fürsəti 
tapırlar. Uşaq jurnalları uşaqların mədəni və sosial, yaradıcılıq inkişa-
fına və təhsilinə təsir göstərir. Böyüməkdə olan gənc nəslin təlim-tər-
biyəsində, nitqinin inkişafında, lüğət tərkibinin zənginləşməsində bədii 
əsərlərlə yanaşı jurnalların da faydaları çoxdur. Buna görə də, jurnalların 
məzmununun uşağın yaşadığı ətraf dəyərlərlə üst-üstə düşməsi uşağın 
sosiallaşmasını asanlaşdırır.

Correct selection of children’s magazines according 
to their characteristics and age periods
Abstract. The article deals with the role of children’s magazines in the 
education and upbringing of children, in the development of worldview 
and creativity. It is noted that the correct selection of magazines beco-
mes more meaningful for children whose cognitive skills are growing, 
stimulates them, and language begins to be used more effectively in ear-
ly childhood. The colorful worlds of books, newspapers and magazines 
become a new place of discovery for children. Through children’s maga-
zines, children have the opportunity to learn about social values and cha-
racteristics of their mother tongue, have access to content that inspires 
a sense of wonder in stories and pictures, acquires reading habits, and 
refers to research and studies. Children’s magazines influence the cul-
tural and social, creative development and education of children. Along 
with artistic works, magazines also have a lot of benefits in the training 
and education of the growing young generation, in the development of 
speech, and in the enrichment of vocabulary. Therefore, the coincidence 
of the contents of magazines with the surrounding values in which the 
child lives facilitates the socialization of the child. In this sense, the role 
of magazines in the artistic and aesthetic upbringing of children is unde-
niable and very important.

Особенности детских журналов и вопросы их 
правильного выбора
Aннотация. В статье рассказывается о роли журналов, 
предназначенных для детей, в обучении и воспитании детей, 
развитии их мировоззрения, творчества. Отмечается, что правильный 
выбор журналов становится более значимым для детей, у которых 
повышаются познавательные навыки, они стимулируют их, а в 
раннем детстве язык начинает использоваться более эффективно. 
Красочные миры книг, газет и журналов становятся для детей новым 
пространством открытий. Через детские журналы дети получают 
возможность изучать социальные ценности и особенности родного 
языка, получать доступ к контенту, который вызывает восхищение 
сказками и картинками, приобретает навыки чтения. Детские 
журналы влияют на культурное и социальное, творческое развитие 
и образование детей. Наряду с художественными произведениями, 
журналы имеют много преимуществ в обучении и воспитании 
подрастающего поколения, развитии его речи, обогащении 
словарного запаса. Поэтому совпадение содержания журналов с 
экологическими ценностями, которыми живет ребенок, облегчает 
социализацию ребенка.
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Müasir uşaq doğulduğu andan media məka-
nına qərq olur. Bu gün uşaqların şüurunun for-
malaşmasına təsir edən əsas amillərə təkcə ailə, 
təhsil və tərbiyə müəssisələri, məktəbdənkənar 
və mədəni-maarif müəssisələri deyil, həm də küt-
ləvi informasiya vasitələri daxildir [1, s.57-61].

Müasir cəmiyyətdə uşaqlar hələ süzgəcdən 
keçirə, faktları fikirlərdən ayıra bilməyən güclü 
informasiya axınına məruz qalırlar. Uşaq jur-
nalistikası gənc nəsli çoxlu sayda dünyagörüş-
ləri, baxışları, dəyərləri və normaları ilə müasir 
dünyada həyata hazırlamalıdır. Onun qarşısında 
jurnalistlərdən məsuliyyət və məlumatlılıq tələb 
edən “fərdin ilkin sosiallaşması” mühüm vəzifəsi 
durur. Beləliklə, kütləvi informasiya vasitələrinin 
xüsusi əhəmiyyəti uşaq auditoriyasına yönəldilir.

Uşaqlar üçün jurnalistika kütləvi informasiya 
vasitələrinin ümumi sisteminin müstəqil elemen-
tidir. D.A. Jukov yazır: “Gənc nəsli cəmiyyətin 
intellektual və mənəvi potensialı ilə tanış edir, 
yaşlı nəsildən gənclərə məlumat ötürmək üçün 
mühüm kanal və eyni zamanda uşaqların bir-bi-
ri ilə ünsiyyət qurmasına imkan verən ünsiyyət 
vasitəsidir”. Jurnallar uşağın inkişafına və sosi-
allaşmasına təsir dərəcəsinə görə heç bir şəkildə 
bədii ədəbiyyatdan geri qalmır. Əksinə, cəmiy-
yətin hazırda olduğu real vəziyyətə daha yaxın 
olduqları üçün üstünlükləri var.

Uşaq jurnalistikası çox spesifikdir, onun 
özünəməxsus bir sıra xüsusiyyətləri var. Uşaq çap 
nəşrlərinin məzmununda müəyyənedici məqam 
auditoriyanın təbiətidir. Uşaq nəşrlərinin hazır-
lanması və istehsalı uşaq inkişafının əsas qanun-
ları və mərhələləri, bu medianın tərtib olunduğu 
uşaqların yaşı haqqında aydın bilik tələb edir. 
Uşaqlar xüsusi bir auditoriyadır, onların spesi-
fikliyi sürətli psixofizik dəyişikliklər, maraqların 
polifoniyası və daim dəyişən əlamətlərdir. Yaş 
xüsusiyyətlərini bilmək nəşrin redaksiya heyə-
tinə gənc auditoriyanın maraqlarını nəzərə alma-
ğa və ehtiyaclarını ödəməyə kömək edir. Nəşrin 
yaşından asılı olaraq redaktorlar onun məzmunu, 
strukturu, forması, həcmi üzərində düşünməlidir-
lər [1, s.57-61].

Uşaq jurnallarının uşaqda dünya təsəvvürü-
nün formalaşması prosesində xüsusi rolu, onun 
əxlaq, şəxsi keyfiyyətlərin və yaradıcılıq qabiliy-
yətlərinin inkişafı haqqında təsəvvürləri, bu cür 
çap nəşrlərində konkret cəmiyyətin müasir este-
tik normalarının əks etdirilməsinin xüsusiyyətlə-
ri, orijinallığı daxildir. Psixoloqlar və pedaqoqlar 

hesab edirlər ki, kiçik bir uşaq üçün jurnal bəzən 
bir çox cəhətdən uşaq kitabından daha maraqlı və 
məlumatlandırıcıdır.

İstənilən redaksiya üçün həm informasiya mə-
kanını, həm də hədəf auditoriyasını vurğulamaq 
eyni dərəcədə vacibdir. G.L.Kapustina qeyd edir 
ki, oxucu ilə nəşr arasında əlaqə əsasdır, məhz bu 
əlaqə tipologiyada əsas amil kimi auditoriyanın 
tərkibini və xarakterini göstərir. Nəşrlər öz audi-
toriyasını yaxşı tanımalı, onun ehtiyaclarını daim 
öyrənməlidir. Bütün uşaq nəşrləri dörd yaş qru-
puna bölünür:

• Məktəbəqədər uşaqlar üçün (3-6 yaş);
Bu yaşda olan auditoriyaya yönəlmiş nəşr-

lər əlçatanlığı, parlaqlığı və təqdimatın sadəliyi 
ilə seçilir. Bu cür jurnallarda uşağın məntiqi və 
praktiki təfəkkürünün inkişafına, nitq bacarıqla-
rının inkişafına, hesablama və yazma qabiliyyə-
tinə, bir qayda olaraq, kiçik ölçülərə diqqət yeti-
rilir. Tamaşada ən çox bir mövzu səslənir, çünki 
3-6 yaşda qavrayış parçalanır. Uşaq mətbuatı ki-
çik oxucuya dünya haqqında bilik və fikirlər ver-
məyə çalışdığından, məcburi tələb uşaqların qav-
rayışı üçün təqdimatın olması, onlar üçün başa 
düşülən və maraqlı məzmunun olması, jurnala 
marağı stimullaşdırmaqdır.

Bu yaşda oxucular xeyirin şər üzərində qələ-
bəsi, ədalətin və həqiqətin təntənəsi ilə bağlı 
hekayələrə üstünlük verirlər, ona görə də uşaq 
jurnallarında kifayət qədər nikbinlik var. 3-6 
yaşlarında uşaqlar real dünya ilə nağıl dünya-
sı arasındakı fərqi hələ dərk etmirlər. Uşaqlarda 
fantastik, nağıl süjetlərinə, oyun vəziyyətlərinə 
maraq üstünlük təşkil edir. Çox vaxt jurnalların 
səhifələrində onları kiçik oxucuya kömək edən, 
izah edən və sövq edən aparıcı “müşayət edir”. 
Erkən məktəbəqədər yaşlı uşaq üçün jurnalın vi-
zual komponenti birinci yerdədir, çünki bu yaşda 
o, mətn komponentini məzmun aspektində vizu-
al olaraq qavraya bilmir. Məktəbəqədər uşaqlar 
üçün nəşrlərə misal olaraq “Uşaqlar üçün Dis-
ney”, “Winnie the Pooh” jurnallarını göstərmək 
olar.

• Erkən məktəblilər üçün (7-10 yaş);
Bu qrupun nəşrlərində artıq oyun elementləri 

tərbiyə işinin təşkili, məktəblilərə əməli yardım, 
onların tərbiyəsi üçün daha “ciddi” məqsəd-
lər üçün istifadə olunur. Bu cür jurnallar daha 
mürəkkəb kompozisiyalarla xarakterizə olu-
nur: onlar müxtəlif mövzulara həsr olunmuş bir 
neçə bölməni əhatə edəcəklər. Bu tip nəşrlərə, 
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məsələn, “Murzilka”, “Nağıl oynayaq”, “Smes-
hariki”, “Sinif jurnalı” jurnalları daxildir.

• Yeniyetmələr üçün (11-15 yaş);
Yeniyetməlik anlayışının dəqiq sərhədləri 

yoxdur. Yetkinlik dövründə başladığı düşünülür, 
lakin yaşın son nöqtəsi birmənalı deyil. Bu yaş 
adətən məktəbdən və avtoritetdən imtina, tənha-
lıq ilə xarakterizə olunur. Bu yaşda uşaqlar öz-
lərini axtarır, özlərini təsdiq etməyə çalışırlar [2, 
s.231-249].

Bu yaşda olan auditoriyaya yönəlmiş jurnal-
larda nəşrlərin mövzularının auditoriyanın ma-
raqlarına uyğun bölgüsü aparılır. Bunun səbəbi 
yeniyetmələrin məktəb proqramı çərçivəsindən 
kənara çıxan yeni biliklərə can atması, müxtəlif 
fəaliyyət sahələrinə maraq olmasıdır.

Çox vaxt bir proses kimi oxumaq yeniyet-
mələr üçün dəyərli olmur [2, s.231-249]. Bunun-
la belə, onları maraqlandıran mövzuları əhatə 
edən kiçik məqalələr və qeydlər olan başlıqlar, 
yeniyetmələr oxumağa və öyrənməyə hazırdır-
lar. Onların marağı daha çox böyüklər həyatı-
nın müxtəlif aspektlərinə yönəlib: sevgi, moda, 
mədəniyyət, şou-biznes aləmindən xəbərlər. Son 
vaxtlara qədər yeniyetmələr üçün bu cür məlu-
matlar ciddi şəkildə seçilirdi, lakin son illərdə 
bəzi nəşrlər “çətin” adlandırılan problemləri get-
dikcə daha sərbəst işıqlandırmağa başladı.

Yetkinlərin tabloid mətbuatını kopyalayan 
nəşrlər yeniyetmələr arasında çox populyardır. 
Buna misal olaraq “Cool” jurnalını göstərmək 
olar. O, ulduzların həyatı, dəbdə yeni tendensiya-
lar haqqında və s məqalələrdən ibarət jurnaldır. 
Jurnal gənclərin jarqonlarından istifadə edir və 
oxucu ilə fəal dialoq aparır.

Jurnal nömrələrinin daimi və tez-tez buraxıl-
ması sayəsində yeniyetmələr daim oxumağa alı-
şırlar, hər ay tanış başlıqlar və sevimli personaj-
lar tapırlar. [2, s.231-249]

Yeniyetməlik dövründə uşağın kumir axtar-
ması adi haldır. Buna görə də, çox vaxt yeniyet-
mə jurnallarının üz qabığında həyatlarında uğur 
qazanmış gənclərin fotoşəkilləri var. Bu yaş qru-
puna aid jurnallara misal olaraq “Gənc təbiətşü-
nas”, “Gənc texnik”, “HelloKitty” jurnallarını 
göstərmək olar.

• Yuxarı sinif şagirdləri üçün (15-17 yaş);
Bu yaş qrupuna aid nəşrlər çoxlu sayda baş-

lıqları ilə seçilir. Mövzular adətən insan müna-
sibətlərinin, əxlaqi və əxlaqi problemlərin təhlili 
ilə bağlıdır.

Bu yaşda orta məktəb şagirdləri özünü ifadə 
etməyə can atırlar. Buna görə də jurnallarda müa-
sir gənclərin həyat tərzinə çox diqqət yetirilir. Sə-
hifələrdə tez-tez psixoloqlar, stilistlər, aşpazlar, 
dizaynerlər və vizajistlərdən məsləhətlər verilir.

Bu auditoriyaya yönəlmiş nəşrlərin özəlliyi 
həm də müxtəlif sosial təbəqələrə müraciətdir. 
Orta məktəb tələbələri üçün nəşrlərdə şou-biznes, 
kino, musiqi, estrada sənəti xəbərlərinə, məşhur 
insanların şəxsi həyatına çox diqqət yetirilir. Orta 
məktəb şagirdləri üçün jurnallara “A peer”, “Ma-
rusya”, “Ellegirl” daxildir.

Mütəxəssislər müəyyən ediblər ki, həyatın ilk 
ilində uşaq manipulyasiya hərəkətlərini öyrənir. 
İkinci ildə o, üç yüzə qədər söz işlətməyi, tanış 
insanları tanımağı və obyektiv fəaliyyət göstər-
məyi bacarır. Həyatın üçüncü ilində uşaq özünü 
fəal dinləyici kimi göstərməyə başlayır [2, s.231-
249]

Körpəlik dövründən uşaqların böyüməsi və 
inkişafı müşahidə olunur, uşaqların ümumiyyət-
lə ətrafdakı təbii mühiti izləyərək davranışlarını 
inkişaf etdirdikləri aydın olur. Birinci il ərzində 
uşaq bir-iki sözlə cavab verməyi öyrənir və tədri-
cən yaxın ailə üzvlərindən eşitdiyi sözlərlə nitqi-
ni və lüğət tərkibini tədricən zənginləşdirir. Bu 
dillə uşaqlar cümlələr qurmağı, xəyal etmək və 
təsəvvür etməyi öyrənirlər. Normal uşaq eyni za-
manda ətrafı müşahidə edir, gəzərək və ya qaça-
raq öz təxəyyül və maraqlarını ifadə edə bilirlər. 

Uşağı təsəlli etmək üçün layla oxumaq və ya 
ana tərəfindən nağıl danışmaq adəti cəmiyyə-
timizdə əsrlərdən bəri istifadə olunur. Bu mah-
nıların və hekayələrin mövzusu ümumiyyətlə 
heyvanlar, günəş-ay-ulduzlar, fövqəltəbii dünya 
və s. müxtəlif elementlərlə doludur. Uşaqlarda 
linqvistik inkişaf dövründə onları  bədii yaradı-
cılıqla tanış etmək çox vacibdir. Bu halda, on-
ların maraqlarını yaratmaq və inkişaf etdirmək 
üçün müxtəlif metodlar tətbiq edilməlidir. Bunu 
işdə, müxtəlif uşaq jurnalları və komiks kitab-
lar ən böyük köməkçi vasitələrdir. İstənilən bir 
uşaq jurnalında şeirlər, hekayələr, şəkillər, obraz-
lar vasitəsilə hekayələr, təlimlər, elmi hekayələr, 
komik esselər və s. mənəviyyatı artıran seqment-
lərin çoxluğu öz əksini tapıb. Maraqlar uşaqdan 
uşağa fərqli olsa da, uşaq jurnalları müxtəlif uşaq 
təbiəti üçün tələb olunan müxtəlifliyi əhatə edir. 
Dərslik biliklərinə əlavə olaraq, uşağın yaradıcı 
ədəbiyyatları oxumağa marağını inkişaf etdirir, 
onların anlayışının artırır, həm də oxuma pro-
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sesi ilə bağlı çoxsaylı bacarıqları mənimsəməyə 
kömək edir. Daha yeni əsərlərlə tanış olmaqdan 
başqa, uşaq əgər əsərləri ucadan oxuyarsa, bu da 
onda durğu işarələrinin və intonasiyaların istifa-
dəsini öyrənməyə kömək edər. Bununla da, uşa-
ğın cümlə qurma, deyim və ifadələrdən istifadə 
üzərində bilik və təcrübəsi artır. Eynilə, şeirlərin 
və ya qafiyələrin səsli oxunuşu ilə uşaqlar into-
nasiya anlayışından xəbərdar olurlar, bununla da 
nitq bacarıqları ilə əlaqəli bədii təbiəti inkişaf et-
dirir. Müxtəlif janrlarda yazılmış şifahi xalq nü-
munələri olan bitkilər və heyvanlar kimi hekayə 
kitablarına daxil edilmiş uydurma nağıllarda qa-
nadlarından istifadə edərək səmada uçan insan-
lar, nağıllar diyarı və s. uşaq inkişafında böyük 
rol oynamaqla yanaşı, uşaqlar üçün xoşbəxtlik 
mənbəyi hesab olunurlar. 

Vikulova qeyd edir ki, 0-3 yaşlarında nitq on-
togenezi nitqdən əvvəlki mərhələdən keçir. Bu 
mərhələdə uşaq obyektiv və sosial dünyanı mə-
nimsəməyə başlayır, inkişaf prosesində obyektiv 
fəaliyyət, onun metodları, sensorimotor və ya 
preverbal ünsiyyət formalaşmağa başlayır, bu-
rada xarici dünya ilə qeyri-şifahi qarşılıqlı əlaqə 
vasitələrindən istifadə edirlər. Buna görə də, 
bu auditoriyaya yönəlmiş jurnallar uşağa ətraf 
aləmdə olmanın kommunikativ yollarını mənim-
səməyə kömək etmək məqsədi daşıyır. Belə jur-
nalların məqsədi uşağı şifahi nitqlə tanış etmək, 
gələcəkdə isə - şəkillərin, başlıqların, mətnlərin 
strukturunun dəyişdirilməsi ilə oxumaqdır. Ay-
dındır ki, ünsiyyətin dolayı iştirakçısı (böyüklər) 
olmadan belə bir jurnal öz faydalılığını itirir.

Belə nəşrlərə misal olaraq Karapuz nəşriyyatı-
nın anadan olan körpələr üçün nəzərdə tutulmuş 
jurnallarını göstərmək olar. Jurnalda “Rattle” ilk 
sözlər, oyuncaqlar və valideynlər üçün məsləhət-
lər öz əksini tapıb. Jurnal parlaq, göz oxşayan 
şəkillərlə doludur. Körpələr üçün nəzərdə tutu-
lan jurnallar uşaqlara nitqi tez mənimsəməyə və 
xarici dünya ilə tanışlıqlarını genişləndirməyə 
kömək edir.

Gördüyümüz kimi, yaş qrupları arasında mə-
safə əhəmiyyətlidir: uşaqlar bioloji, psixoloji və 
sosial inkişafın müxtəlif mərhələlərindədirlər və 
müəyyən bir yaş üçün nəşrin istiqamətindən asılı 
olaraq onun spesifikliyi, strukturu və məzmunu 
müəyyən ediləcəkdir.

Bununla belə, bazar şəraitində daha çox oxucu 
kütləsini cəlb etmək üçün nəşrlər tez-tez bir anda 
bir neçə yaş qrupuna məhsullar ünvanlayır: mək-

təbəqədər və kiçik məktəblilər üçün (“Zabavki”, 
“Smeshariki” və s. jurnallar), kiçik məktəblilər 
və yeniyetmələr üçün ( jurnalları “Svirel”, “Tosh-
ka” və s.), yeniyetmələr və orta məktəb tələbələri 
üçün (“Biz”, “Aramızda, qızlar”, “Bumeranq” və 
s. jurnallar). Bu, yaş məhdudiyyətlərinin nazik və 
mobil olması, uşağın maraqlarının dərhal dəyiş-
məməsi ilə izah olunur.

Hədəf auditoriyasını təyin edərkən gender 
fərqləri də nəzərə alınmalıdır, çünki məktəb ya-
şından başlayaraq oğlan və qızların maraqları 
nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlənməyə başlayır.

Cinsinə görə jurnallar üç qrupa bölünür [3, 
s.214-222]:

a) Qızlar üçün (məsələn, “Marusya”, “Bar-
bie”, “Witch”, “Bratz”, “Winx Sehrbazlar” jur-
nalları);

b) Oğlanlar üçün (məsələn, “Gənc texnik”, 
“Hörümçək adam”, “Avtomobillər”, “Ninja Turt-
les” jurnalları);

c) universal (məsələn, “Class jurnalı”, “Tos-
hka”).

Jurnallar məzmunundan asılı olaraq aşağıdakı 
qruplara bölünür:

Bu əsasda iki qrup müəyyən etdik [3, s.214-
222]:

• Universal - cəmiyyətin bütün sahələrinə təsir 
edir. Belə jurnallara misal olaraq Murzilka, Cool 
jurnalı, HelloKitty;

• Tematik - müəyyən bir mövzuya həsr olun-
muş (məsələn, təbiət, asudə vaxt, ədəbiyyat və s.). 
Bu jurnallara “Şən heyvanlar”, “Toşka” daxildir.

Tematik nəşrlər, öz növbəsində, G.L.Kapusti-
na aşağıdakı alt qruplara bölünür:

• Hobbi (idman, musiqi, incəsənət, ədəbiyyat, 
moda, heyvanlar və s.);

• Fənn oriyentasiyası (materiallar “dərslik sə-
hifələrinin arxasında”); Məsələn, “Sketch”, “Svi-
rel” jurnalları.

Uşaqlar üçün jurnallar üç əsrdir ki mövcud-
dur. İlk jurnal 18-ci əsrin sonlarında Almaniyada 
uşaq ədəbiyyatı ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir 
adla çıxdı - Leipzig Weekly Leaflet. Həmin an-
dan etibarən Qərbi Avropa və ABŞ-ın hər yerində 
uşaq jurnalları çıxmağa başladı.

Azərbaycan 116 il əvvəl Qafqazda ilk uşaq 
jurnalı – “Dəbistan” Bakıda nəşr olunmağa baş-
ladı. 1906-cı il martın 8-də nəşrə icazə verildi və 
jurnalın ilk nömrəsi həmin il aprelin 16-da işıq 
üzü gördü. Rusiyada ilk uşaq jurnalı 1785-ci ildə 
nəşr olundu – “Uşaqların ürək və ağıl üçün oxu-
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ması” («Детское чтение для сердца и разума») 
(yeri gəlmişkən, bu jurnal bu gün də nəşr olunur). 
Onun təsisçisi N.I. Novikov böyük rus maarifçisi 
və yazıçısıdır. Sonra “Qardələn”, “Uşaq oxuma-
sı”, “Bahar”, “Sübh” («Подснежник», «Детское 
чтение», «Родник», «Рассвет») və s. jurnallar 
çıxdı. Rus və dünya ədəbiyyatının ən yaxşı əsər-
lərini nəşr etdilər və onlar əsasən gənclər üçün 
nəşr olundu.

Dini jurnallar da nəşr olunurdu. Qərbdə ko-
mikslər çox populyar idi - daimi yumoristik 
personajları olan bir sıra məzəli şəkillər Sovet 
hakimiyyəti dövründə uşaqlar üçün belə nəşrlər 
birmənalı qarşılanmırdı.

Jurnallar aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə 
müxtəlifdir:

• Mövzu: təbiət haqqında; məşhur uşaq cizgi 
filmləri və nağılları əsasında; oğlanlar və qızlar 
üçün yazılmış jurnallar.

• Məzmun: boyayıcı jurnallar, stikerlər, uşaq 
krossvordları və bulmacaları, komikslər və hər 
cür məlumatı ehtiva edənlər - sənət əsərlərindən 
parçalar, inkişaf tapşırıqları, digər “əyləncələr”;

• Dizayna görə: jurnallar qara və ağdır, 
məsələn, rəngləmə səhifələri, eləcə də çox sayda 
rəngli şəkillər və minimal mətn məzmunu olan 
rəngli və əksinə, çoxlu şəkilləri olmayan uzun 
hekayələr.

Uşaq jurnalları tez-tez kiçik və yaşlı məktə-
bəqədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir 
çox nəşrlərdə yaş üz qabığında kiçik çapla göstə-
rilir. Ancaq bu cür işarələr həmişə mövcud deyil. 
Bəli, bəzən bu sərhədlərə riayət etmək mənasız-
dır: seçim bir çox cəhətdən uşağınızın inkişaf sə-
viyyəsi və maraqları ilə müəyyən edilməlidir.

Uşağın müstəqil öyrənilməsi üçün jurnalı hət-
ta oxuya bilsə belə tək oxumamalıdır. Jurnallarda 
kiçik oxucular üçün nəzərdə tutulmuş maariflən-
dirici hekayələr, eləcə də məktəbəqədər uşaqlar 
üçün yazılmış hekayələr oxunduqdan sonra mü-
zakirə edilməlidir. Bəzi jurnallarda mətnə sual-
lar ola bilər, onlara cavab verilməlidir. Uşaq özü 
oxuyursa, onun üçün böyük hərflərlə çap olun-
muş kiçik mətnləri seçməlisiniz. Məktəbəqədər 
uşaqlara kiçik çapda yazıları olan komiksləri 
oxumağa icazə verilməməlidir - bu, gözləri yo-
rur. Onu tək oxumağa qoymayın: məktəbəqədər 
uşaqlar mütləq dinləyiciyə ehtiyac duyurlar. Bö-
yükyaşlı uşaqlar özbaşına tapmacalar, çaşdırı-
cı rebuslar və digər inkişaf tapşırıqlarını yerinə 
yetirə bilərlər. Yeni məşqləri izah etmək, onların 

həyata keçirilməsinə kömək etmək lazımdır və 
əgər onlar çətinlik yaradırsa, onları birlikdə ye-
rinə yetirin. Gənc uşaqlar hər zaman böyüklərin 
iştirakını tələb edir. Onsuz nə edilməli olduğu-
nu başa düşə bilməyəcəklər və düzgün icraya da 
nəzarət edə bilməyəcəklər. Bundan əlavə, onlar 
yalnız bir yetkinin diqqətinə və təsdiqinə ehtiyac 
duyurlar.

Uşağın yerinə yetirdiyi bütün tapşırıqlar uca-
dan danışılmalıdır, çünki bu, məntiqi təfəkkürü 
inkişaf etdirir, həmçinin lüğəti aktivləşdirir. Xa-
rici dillərin öyrənilməsinə, nağılların oxunması-
na, evdə hazırlanan məmulatların hazırlanmasına 
həsr olunmuş bəzi rubrikalar yalnız böyüklər ilə 
oxunmalı, öyrənilməli və tətbiq edilməlidir.

Ədəbiyyatın digər faydalı tərəfi müxtəlif he-
kayətlərdə miras qalan əxlaq dərslərindən və 
nəsihətlərdən bilik toplamaqdır. Bu hekayələr 
vasitəsilə uşaqlara ədalət, dürüstlük, yardım-
sevərlik, təvazökarlıq, qardaşlıq, dostluq və s. 
əxlaqi dəyərləri və dürüst davranışları təbii şəkil-
də aşılanır, qısa müddətdə öz təsirini göstərir. 

Jurnallar müxtəlif rubrikalarla zəngin olduğu-
na görə, əsər oxumaqdan başqa bir əhəmiyyətli 
üstünlüyü uşaqlarda yaradıcılığı inkişaf etdirir. 
Üstəlik, uşaq digər uşaqların şeirlərini, nəsrləri-
ni və ya rəsmlərini jurnallarda çap olunduğunu 
görəndə onda öz-özünə yazmağa həvəs artır. Bu 
cür təcrübələr son nəticədə uşaqların xəyal gü-
cünə və ya yaradıcılıq qabiliyyətinə müsbət mə-
nada təsir göstərir. Uşaqlarda yazı vərdişi yara-
nır, gizli istedad üzə çıxır. Bu vərdiş təkcə uşağa 
yaradıcı ədəbiyyatda maraq yaratmaqla fayda 
vermir, eyni zamanda akademik mükəmməlliyə 
nail olmağa kömək edir. Hər halda, bu məsələdə 
ailə üzvlərinin rəhbərliyi, əməkdaşlığı və həvəs-
ləndirilməsi son dərəcə zəruridir. Bəzi jurnallar-
da tərcümə ədəbiyyatının bir neçə nümunələri də 
öz əksini tapır. Bunlar öz növbəsində uşaqların 
xarici ölkələrlə, onların mədəniyyətləri ilə tanış 
olmasına kömək edir, onlar ədəbiyyat nəhəngləri 
ilə tanış olur və həmin ədəbiyyatdan faktlar və 
məlumatlar əldə etmək imkanı qazanırlar.
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Annotasiya. İstedad, bacarıq, qabiliyyət, yaradıcılıq və. s kimi müsbət 
keyfiyyərlər insan həyatının hər bir mərhələsində vacib və əhəmiyyətli 
rol oynayır. Qabiliyyətin bu müsbət keyfiyyərləri kiçik yaşlardan forma-
laşdırılmalı, üzə çıxarılmalı və inkişaf etdirilməlidir.Müsbət qabiliyyət-
lər insana məxsus elə bir keyfiyyətdir ki, bu keyfiyyətlər insan müvəf-
fəqiyyətini təmin edən başlıca amillərdən hesab edilə bilər. Uşaqlarda 
yaradıcılıq potensiyalını inkişaf etdirərək qabiliyyətlər şəklində forma-
laşdırmaq müəllimin önəmli vəzifələrindən biridir.Yaradıcılıq qabiliyyə-
ti olan, istedadlı uşaqları inkişaf etdirmək  üçün geniş imkanlar mövcud 
olsa da,yenə də ən başlıcası müəllim əməyinə və  müəllim dəstəyinə eh-
tiyac hər zaman  vardır. Belə ki, biliyi, pedaqoji ustalığı ilə fərqlənən 
müəllimlər istedadlı uşaqları vaxtında üzə çıxarmalı və inkişaf etdirmə-
lidirlər. İstedadı, yaradıcı, bacarıqlı şagirdlər xalqımızın intellektual sər-
vətidir.

Determination of the role of pedagogues-teachers for 
the development of students’ creative tasks

Abstract. Positive qualities such as talent, skill, ability, creativity, etc., 
play an important role in every stage of human life. These positive qua-
lities of ability should be formed, revealed and developed from an early 
age. Positive abilities are such a quality of a person that these qualities  
can be considered one of the main factors that ensure human success. It 
is one of the important tasks of a teacher to develop the creative potential 
of children in the form of abilities. Although there are wide opportunities 
for developing children with creative abilities, there is still a need for the 
teacher’s work and teacher’s support.  Outstanding teachers should iden-
tify and develop talented children in time. Talented, creative, and skilled 
students are the intellectual wealth of our nation.

Значение роли педагогов-воспитателей в 
развитии творческих способностей учащихся

Aннотация. Такие положительные качества как талант, навыки, 
способности, творчество играют важную и значимую роль на 
каждом этапе жизни человека. Эти положительные качества 
способностей необходимо формировать, выявлять и развивать с 
раннего возраста. Положительные способности – это присущее 
человеку такое качество, что его можно считать одними из главных 
факторов, обеспечивающих успех человека. Формирование у детей 
творческого потенциала в виде способностей путем их развития 
– одна из важнейших задач педагога. Несмотря на то, что есть 
широкие возможности для развития творчески одаренных детей, 
все же, самое главное, всегда есть потребность в педагогическом 
труде и педагогической поддержке. Так, педагоги, отличающиеся 
знаниями, педагогическим мастерством, должны своевременно 
выявлять и развивать одаренных детей. Талантливые, творческие, 
способные ученики – интеллектуальное достояние нашего народа.
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Cəmiyyətimizin bütün sahələrində baş verən di-
namik proseslər insan fəaliyyəti və onun yaradıcılı-
ğının inkişafı problemini ön plana çıxarır. Ölkənin 
inkişafının aktual problemlərini isə müstəqil və ya-
radıcı düşünən insanlar həll edə bilər.

Məlumdur ki, öyrənmək prosesi şagirdlərin 
bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsidir. Bu-
rada şagirdlər bəşəriyyətə məlum olan bilikləri 
özləri üçün kəşf edirlər və bu proses müəllimin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. Bu da məlumdur ki, 
öyrənmə idrakın xüsusi tərkib hissəsidir. İdrak 
isə insanın biliyinin real gerçəklikləri inkişaf et-
dirmək qabiliyyətidir. İdrak prosesinin əsas kom-
ponentləri canlı müşahidə, mücərrəd təfəkkür 
və eksperimentdən ibarətdir. Xarici aləmin dərk 
edilməsində duyğular, qavrayış, təsəvvür, təfək-
kür böyük rol oynayır. Məktəbə bağçadan gələn 
uşaqların hazırlığındakı əsas çatışmamazlıqlar-
dan biri onların ibtidai mücərrəd təfəkkür vərdiş-
lərinə yiyələnməmələridir. Məlumdur ki, bağça 
uşaqlarının yaşları artdıqca onların bilikləri və 
təcrübələri də artır. Bu artım onlarda təfəkkürün 
inkişafına xeyli təsir göstərir. Məktəbə hazırlıq 
qrupunda uşaqların təfəkkürü konkretliyi sevir 
və eyni zamanda, emosional xarakter daşıyır. 
Müşahidələr zamanı uşaqlara ayrı-ayrı əşyaları 
bir-biri ilə müqayisə etdirmək, onların fərqli və 
oxşar cəhətlərini uşaqlara başa salmaq xüsusilə 
zəruridir. Bu zaman müqayisə edilən iki əşya 
ən xırda hissələrinə qədər təhlil olunur ki, bu da 
uşaqda təfəkkürün və nitqin inkişafına şərait ya-
radır. Əşyalar üzərində canlı müşahidəni təşkil 
etməklə uşaqlarda təhlil tərkib, səbəb və nəticə 
kimi anlayışlar yaranır, inkişaf edir.

- təlimdə şagirdlərin meyil və maraqlarına, 
tələbatlarına və mənimsəmə səviyyəsinə görə di-
ferensiallaşma və fərdiləşmənin tətbiqi;

- pedaqoji prosesin tamlığı (təlimin şagirdyö-
nümlü, tələbyönümlü, inkişafyönümlü və nəticə-
yönümlü olması);

Uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişaf 
edərək qabiliyyətlər şəklində formalaşması üçün 
aşağıda göstərilən xüsusiyyətlərin nəzərə alınma-
sı mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

- yaradıcılıq potensialı olan uşaqların erkən 
yaşlarda aşkarlanması;

- uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı 
üçün optimal mühitin yaradılması;

- təlimin məzmununda inteqrativliyin təmin 
edilməsi.

Yaradıcılıq qabiliyyətlərinin istedadın inkişa-

fına imkan yaradan başlıca amil təbii imkanlardır. 
Lakin təbii imkanlar məqsədyönlü və sistemli şə-
kildə aparılan təlim-tərbiyə prosesində inkişaf et-
dirilə bilər. Təmiz, saf toxumun cücərməsi üçün 
münbit torpaq lazım olduğu kimi, istedadlı uşaq 
üçün də nəzəri hazırlıq və düzgün istiqamətlən-
dirmə başlıca şərtlərdəndir.

İstedadlı uşaqların aşkara çıxarılmasında, on-
ların keyfiyyətli təhsil almasında və potensial 
imkanlarının inkişaf etdirilməsində ilk növbədə 
ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji prosesin 
əsas iştirakçıları (müəllimlər, valideynlər, məktəb 
rəhbərliyi və s.) həlledici rol oynayır. Ümumtəh-
sil məktəblərində pedaqoji prosesin əsas iştirak-
çıları tədris prosesinin aparıcı qüvvələri olmaqla, 
sadalanan bu problemlərin həlli üçün pedaqoji 
mətbuatda müvafiq təkliflərlə çıxış etməli, iste-
dadlı uşaqların təlim-tərbiyə fəaliyyətinin vəziy-
yəti haqqında obyektiv məlumat verməklə yana-
şı, həm də onların keyfiyyətli təhsil almaları üçün 
mümkün səylərini əsirgəməməlidirlər. Aparılmış 
araşdırmalar göstərir ki, təlim-tərbiyə prosesin-
də istedadlı uşaqların intellektual səviyyələrinin 
inkişafına xüsusi diqqətin yetirilməsi, gələcəkdə 
onların fəaliyyət uğurlarına əhəmiyyətli dərəcədə 
müsbət təsir göstərəcəkdir. Müəllim ümumtəhsil 
məktəblərində gənc tərbiyəsini, təhsilini və təli-
mini həyata kecirən işçidir”. 

“Müəllim-ümumtəhsil, texniki peşə, orta ixti-
sas məktəblərində və ya ali məktəbdə hər hansı 
fənni tədris edən pedaqoji işçidir”.

Yaradıcılıq qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması 
məktəbsiz və müəllimsiz mümkün deyil. Uşaq,  
əsasən, parta arxasında, məktəbdə formalaşır. O, 
məktəbdə müəllimlərin təlim-tərbiyəsi, psixo-
loqun müşahidəsi, məktəb rəhbərlərinin nəzarəti 
altındadır. Hər müəllimin də öz metodikası, öz 
fərdi iş üslubu var. Müəllim öz intuisiyası, pe-
daqoji ustalığı, metodik bacarığı ilə yaradıcılıq 
qabiliyyəti olan şagirdləri aşkar edib üzə çıxarır. 
Təcrübə göstərir ki, məktəbdə keçirilən mədə-
ni-kütləvi tədbirlər, görüşlər, diskussiyalar, bilik 
yarışları, inşa yazı və şeir müsabiqələri istedadlı 
uşaqların aşkar edilməsində münbit şərait rolunu 
oynayır.

Aparılan tədqiqatlar sayəsində müəyyən edil-
mişdir ki, istedadlı uşaqlar əksər müəllimlərin 
diqqətini özünə cəlb etmir. Çox vaxt şagirdlər 
də öz imkanlarını yaxşı görmür və ya qədrini 
bilmir ona görə də istedad çox vaxt sönüb gedir. 
Burada müəllim istər təlim prosesində, istərsə 
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də təlim xarakterli sinifdǝnxaric işlərdə istedadlı 
uşaqların qabiliyyət, maraq və meylini müəyyən 
etməyə və onlarla işləmək texnikasına yiyələn-
məlidir. Onlarda idrak motivləri üstünlük təşkil 
edir. (hər şeylə maraqlanmaq, yeni-yeni informa-
siya axtarmaq) qarşıya çıxan problemləri orijinal 
üsullarla həll etməyə cəhd göstərmək.

Yaradıcılıq qabiliyyəti olan, istedadlı uşaq-
ları inkişaf etdirmək üçün geniş imkanlar möv-
cud olsa da, yenə də ən başlıcası müəllim əməyi, 
müəllim yaradıcılığıdır. Bilikli, metodiki, psixo-
loji hazırlığı və pedaqoji ustalığı ilə fərqlənən 
müəllimlər istedadları vaxtında üzə çıxarır və 
inkişaf etdirir. İstedadlı şagirdlər xalqımızın in-
tellektual sərvətidir. Yaradıcılıq psixi fəallığın ən 
ali forması olub, nə isə orijinal bir şeyi yaratmaq 
qabi- liyyətidir. Müəllimin işinin səmərəliliyi isə 
təlim-tərbiyə prosesinin hər bir şagirdin yaradı-
cılıq qabiliyyətinin inkişafını nə dərəcədə təmin 
etməsi ilə müəyyən olunur. Şagirdlərdə yaradıcı-
lıq qabiliyyətinin formalaşdırılması şəxsiyyətin 
hərtərəfli və harmonik inkişafının vacib tərkib 
hissəsidir.

Yaradıcılıq fəallığını formalaşdırmaq üçün şa-
girdləri yaradıcı fəaliyyətə cəlb etmək və onların 
yaradıcılıq fəallığını inkişaf etdirmək, tədris pro-
sesində problemli məsələlər qaldırmaq və yaradı-
cı təfəkkürün inkişafına nail olmaq lazımdır.

Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini aşa-
ğıdakı prinsiplərin köməyi ilə həyata keçirmək 
mümkündür:

- Yaradıcı fəaliyyətə motivasiyanıninkişaf et-
dirilməsi prinsipi.

- Özünütəhsil və özünütərbiyə bacarıq- larının 
inkişaf etdirilməsi prinsipi. 

- Təlimin şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri ilə 
uyğunlaşdırılması prinsipi. 

- Şagirdlərin yaradıcılığını və müstəqilliyini 
təmin edən tədris formalarının seçilməsi prinsipi.

Pedaqoji proses zamanı şagirdlərin həyati ba-
carıqlarının formalaşdırılması, onların yaradıcı 
fantaziyasının həvəsləndirilməsi dərsin inkişafet-
diricilik funksiyasının yerinə yetirilməsini təmin 
edir. Bu işin davamı kimi məktəbdə şagirdlərin 
istənilən mövzu üzrə nümunəvi sərgilərinin təş-
kil edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Şagirdin inkişafının təməlində tədqiqatçılıq, 
yaradıcılıq qabiliyyətləri əsas rol oynayır. Tə-
dqiqatçılıq fəaliyyəti, özü-özlüyündə şagirdlə-
rin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşmasına 
kömək edir. Tədqiqat işinə qoşulan şagirdlərdə 

tədricən elmi işlərə, axtarışa, eksperimentə ma-
raq oyanır. Tədqiqat işinə düzgün istiqamətlən-
dirilmiş şagirdlərdə bilikləri sərbəst şəkildə araş-
dırma bacarığı formalaşır. Araşdırma layihələri 
şagirdlərə tapıntı sevinci gətirir, onlarda özünə, 
öz qüvvəsinə inam yaradır, elm dünyasını öz 
gözləri ilə görməyə kömək edir.

İnsan davranışına nəzər yetirsək görərik ki, 
onun hər sahədə yaradıcılığı iki davranış nö-
vünə ayrılır. Bu davranış növlərindən biri bizim 
yaddaşımızla bağlıdır. Bu fəaliyyət insanın daha 
əvvəllər eşitdiyi və gördüyünü xatırlayaraq icra 
etdiyi davranışıdır.

Bu fəaliyyətdən başqa insan davranışında di-
gər bir yaradıcı fəaliyyət növü də var ki, o, in-
sanın yaddaşından, təcrübəsindən deyil, yaradıcı 
təxəyyülündən irəli gəlir və bunun əsasında da 
yaradıcılıq qabiliyyəti durur. Yaradıcılıq qabi-
liyyəti insana məxsus elə bir keyfiyyətdir ki, bu 
keyfiyyət insan müvəffəqiyyətinin fərqli yaradı-
cılıq fəaliyyətində aşkara çıxır. Yaradıcılıq qabi-
liyyəti yalnız musiqiçi, rəssam yaradıcılığında 
deyil, tədqiqatçılıq, elmi yaradıcılıq və texniki 
yaradıcılıq fəaliyyətində, o cümlədən digər tədris 
fənləri sahəsində də mühüm rol oynayır.

Bunu nəzərə alaraq təhsil müəssisələrində 
müəllimlər, psixoloqlar, məktəb rəhbərləri tərə-
findən şagirdlərin hər bir fənn üzrə yaradıcılıq 
qbiliyyətinin üzə çıxarılmasına və onun inki-
şaf etdirilməsinə diqqət yetirilməlidir. Bununla 
əlaqədar hər bir müəllim şagirdlərdə öz fənninə 
dərin maraq oyatmağa, onların müvafiq elm 
sahəsinə aid qanunları mənimsəməsinə, həmin 
qanunlar əsasında qanunauyğun düzgün nəticələr 
çıxarması və digər fənlərlə inteqrasiya yarada 
bilməsinə çalışmalıdır.

Dərs prosesi elə canlı təcrübə meydanıdır ki, 
o, şagirdlərin və müəllimlərin bəzən özlərinə 
belə məlum olmayan müsbət və ya mənfi cəhət-
ləri üzə çıxarır. Şagird və ya müəllim bir-birinin 
əməyindən bəhrələnə bilir. Dərsin yekununda 
müəllim şagirdlərin müzakirə və müşahidələrini 
cəmləşdirib müəyyən nəticələr əldə edir. Bu nə-
ticələr şagirdlərin özü haqqında da, dərsdə tətbiq 
olunan yolların faydalılıq dərəcəsi haqqında da 
ola bilər. Uşaqlarda müşahidəçilik qabiliyyətinin, 
gördüklərini yadda saxlamaq və ümumiləş- dir-
mək bacarığının yaranması və inkişafında təbiətə 
ekskursiya və gəzintilər böyük rol oynayır. Belə 
gəzinti və ekskursiyalar zamanı uşaqlar müxtəlif 
təbiət hadisələri, obyektlər üzərində müşahidələr 
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aparır, təbiətdə xüsusən canlı təbiətdə baş verən 
dəyişikliyi izləyir və yadda saxlayırlar. Bütün 
bunlar həm də uşaqların dünyagörüşünün inkişa-
fına, biliyinin artmasına, lüğət ehtiyatını zəngin-
ləşməsinə səbəb olur. 

Tədqiqatçılıq qabiliyyətinin düzgün istiqamət-
də inkişafı şagirdi gələcəkdə böyük uğurlara apa-
rıb çıxara bilər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır 
ki, hərşagirdi tədqiqatçılığa, axtarışa cəlb etmək 
düzgün hesab edilmir, bu heç mümkün də deyil. 
Yaradıcılıq potensialına malik olan şagirdləri bu 
istiqamətə yönəltmək daha faydalıdır.

Tədqiqatçı şagird müstəqil olmalıdır. Şagird öz 
düşündüyünü sərbəst deməli, səhv olacağından çə-
kinməməlidir. Çünki, müstəqillik şagirdin gələcəkdə 
sərbəst söz demək, fikir söyləmək qabiliyyətini üzə 
çıxarır. Hər hansıbir metodun vasitəsilə şagirdləri tə-
dqiqata cəlb etmək işinə müəllim özü böyük həvəs 
göstərməlidir. Bu işdə fənn müəlliminin özünün də 
tədqiqatçı olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
məqsədlə məktəblərdə vaxtaşırı olaraq ibtidai sinif 
şagirdfləri üçün ayrı-ayrılıqda müxtəlif fənlər üzrə 
- fizika günü, kimya günü, coğrafiya günü və s. keçi-
rilməsi faydalı olar. Aydın məsələdir ki, ibtidai sinif 
şagirdinə kimyadan, fizikadan, coğrafiyadan hansı 
məsələnisə, nəzəri olaraq izah etmək onun marağına 
səbəb olmayacaq. Bunu nəzərə alaraq, əyani vəsa-
itlərdən, laboratoriya avadanlığından və şagirdlərin 
əllə hazırladıqları ləvazimatlardan istifadə etməklə 
müxtəlif təcrübələr nümayiş etdirilməsi maraqlı ola 
bilər. Bu nümayişləri seçəndə ibtidai sinif şagird-
lərinin yaş xüsusiyyətləri, onları gündəlik həyatda 
düşündürən sualların cavablandırılması və yeni dü-
şündürücü sualların yaranmasına şərait yaradılması 
nəzərə alınmalıdır.

Dövlətin və cəmiyyətin iqtisadi-siyasi inkişafı, 
xalqın tərəqqisi, insanların maddi rifahının yüksəl-
məsi, əsas etibarilə fundamental elmi potensial və 
qabaqcıl texnologiyalarla şərtlənir. Bu faktorlar isə 
cəmiyyətin istedad və yaradıcılıq potensialı əsasın-
da formalasir. Bununla əlaqədar görkəmli psixoloq 
Ə.Əlizadə qeyd edirdi: “Qabiliyyət və istedad şəxsi 
məsələ deyil, milli sərvətdir. Onu göz bəbəyi kimi 
qorumaq, xalqa qaytarmaq valideynin də, tərbiyəçi-
nin də, müəllimin də ən şərəfli missiyasıdır” [5]. Bu 
gün məktəb də öz fəaliyyətində belə bir missiya ye-
rinə yetirir. İstedadlı uşaqların meydana çıxarılması 

və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı cəmiyyətin sosial tələ-
batından irəli gələn vəzifələri həyata keçirir.

Lakin hər zaman aktual hesab olunan bu vacib 
məsələ çox vaxt diqqətdən kənarda qalır, buna bir 
növ epizodik şəkildə yanaşılır. Görkəmli psixoloq 
Ə.Bayramov bu işə laqeyd münasibətdən təəssüf-
lənərək qeyd edirdi: “Əksər müəllimlərin iş planın-
da geridə qalan, tərbiyəsində qüsur olan şagirdlərlə 
iş öz əksini tapır, amma qeyri-adi istedadlı uşaqlar 
bəzən əsla yada düşmür. Sanki bu sahədə hər şey 
özbaşına, təbii yolla getməlidir və gedir. Əslində isə 
istedadlı şagirdlərin psixologiyasına nabələdlik, on-
ları təyin etmək, onlarla İşləmək yollarını bilməmək 
nəinki həmin şagirdlərin özləri və valideynləri, 
ümumən xalqımız üçün çox baha başa gəlir. Bizim 
bu Mis sahədə nələr itirdiyimizi heç bir vəchlə he-
sablamaq mümkün deyildir” [4].

Şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inki-
şaf etdirilməsi nəticəsində onlarda gizli formada 
olan istedad özünü göstərir. Yaradıcılıq hər hansı 
problemin yeni və daha səmərəli həllini tapmaq, 
həyata nə isə yeni bir cəhət gətirmək qabiliyyə-
tində təzahür edir. Yaradıcılıq qabiliyyətinin xa-
rici təzahürləri müxtəlifdir. Erkən yaşlarda bu, 
nitq və təfəkkürün sürətlə inkişafında, musiqiyə, 
rənglərə, bəzi cisimlərə, hadisələrə qarşı xüsusi 
həssaslığın olmasında, hər şeylə maraqlanmaqda, 
qeyri-adi suallar qoymaqda ifadə olunur.

 Beləliklə, aparılmış araşdırmalar göstərir ki, 
təlim-tərbiyə prosesində qabiliyyətli, istedadlı 
uşaqların intellektual səviyyələrinin üzə çıxarıl-
ması və inkişaf etdirilməsində müəllimin rolu və 
diqqəti mutləqdir. İstedadlı, yaradicı uşaqların 
qabiliyyətlərinin üzə çıxarılıb inkişaf etdirilməsi 
gələcəkdə onların fəaliyyət uğurlarına əhmiyyətli 
dərəcədə müsbət təsir göstərəcəkdir.
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Annotasiya. Məqalədə tələbələrin özünütəhsil fəaliyyətinin əsa-
sında motivlərin inkişaf xarakteri məsələləri öz əksini tapmışdır. 
Motivlərin inkişaf xarakteri və stimullar özünütəhsil mərhələləri 
ilə sıx bağlıdır. Müxtəlif mərhələlərdə bu və ya digər motivlər apa-
rıcı olur, bəzi digər motivlər isə əksinə, az əhəmiyyətli olur. Mo-
tivlər özünütəhsilin müxtəlif mərhələlərində bu və ya digər həcm-
də bilavasitə stimullara uyğun olaraq özünü göstərir. Beləliklə, 
bunlara irəli sürülmüş məqsəd, proqramın işlənib hazırlanması, öz 
üzərində işin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, təhsilin metod və 
formalarının müəyyənləşdirilməsi  və s.  aiddir. Motivlər həmçinin 
tələbələrin bir şəxsiyyət kimi dünyagörüşü, inamı, marağı, istəyi, 
arzusu onun fəaliyyətinin müəyyən edir, tələbənin davranışını düz-
gün istiqamətləndirir.

Character of the development of motives in self-edu-
cation activity of students

Abstract. The article reflects the nature of the development of mo-
tives based on students’ self-study activities. The nature of the de-
velopment of motives and stimuli are closely related to the stages 
of self-education. At different stages, one or another motive is lea-
ding, and some other motives, on the contrary, are less important. 
Motives manifest themselves at different stages of self-education 
in one way or another in accordance with direct stimuli. Thus, the 
purpose of these is to develop a program, evaluate the results of 
their work, determine the methods and forms of education, and so 
on. Motives also determine the worldview, beliefs, interests, desi-
res of students as a person, his activities, and direct the student’s 
behavior.

Характер развития мотивов в 
самообразовательной деятельности учащихся

Aннотация. В статье отражены вопросы характера развития 
мотивов на основе самообразовательной деятельности 
учащихся. Характер развития мотивов и стимулов тесно связан 
с этапами самообразования. На разных этапах ведущими 
становятся те или иные мотивы, а некоторые другие, наоборот, 
становятся менее значимыми. Мотивы проявляются на разных 
этапах самообразования в соответствии с непосредственными 
стимулами в том или ином объеме. Таким образом, к ним 
относятся поставленная цель, разработка программы, оценка 
результатов работы над собой, определение методов и форм 
обучения и др. Мотивы определяют также мировоззрение, 
убеждения, интерес, стремление учащихся как личности, 
определяют ее активность, правильно направляют поведение 
учащихся.
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Tələbələrin pedaqoji özünütəhsili haqqında 
müxtəlif tədqiqatlarda – idarəetmənin nəzəri: 
obyekti kimi (M.İ.Donsov, S.B.Elkanov, İ.İ.Ko-
bilyatski, M.M.Potoşnik, B.F.Rayski və b.), daha 
çox mürəkkəb idrak prosesi kimi (İ.L.Naumçen-
ko, T.İ.Şamova və b.), başa vurulmuş təhsilin 
nəticəsi kimi (V.N.Kotlyar, N.V.Kosenko, A.İ.
Koçetov, A.P.Smanser və b.), insanın mənəvi in-
kişafı və özünü inkişafı faktoru kimi (A.K.Qrom-
seva, E.F.Yamburq) öyrənilən tədqiqatlarda 
motiv anlayışı özünütəhsil fəaliyyəti baxımından 
qiymətləndirilir.

 Tədqiqatlarda motiv anlayışı, onun ma-
hiyyəti və məzmunu, insanda hansı motivlərin 
inkişaf etdirilməsi və formalaşdırılması yolları 
haqqında ziddiyyətli, kəskin fikir ayrılıqları-
na rast gəlinməmişdir. Lakin bu fikir və müla-
hizələrdə müxtəliflik, fərqli cəhətlər olduğunu 
nəzərə alaraq, onları qeyd etməyi lazım bilirik. A. 
K.Qromsevanın, İ. L.Naumçenkonun və başqala-
rının, motivlərin bir problem kimi həll olunma-
dığını, hərtərəfli və sistemli şəkildə işlənildiyi 
haqqında qənaətlərini də buraya əlavə etsək fik-
rimizi bir daha əsaslandırılmış olarıq.

Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, motivlər 
haqqında nəzəri təhlillərin əsası N.Y.Voytoniç, 
L.S.Viqotski, A.Q.Zdravomıslov, L.F.Lazursk, 
L.N.Leontiyev, B.F.Muxin, V.P.Rojin, V.A.Ya-
zov və başqalarının əsərlərində qoyulmuşdur. Bu 
əsərlər motiv anlayışının müəyyənləşməsində bir 
açar rolunu oynayır. Bəzi tədqiqatçılar motiv an-
layışının mahiyyəti ilə qısa, konkret, bəziləri isə 
nisbətən geniş şərhlər, cavablar verirlər. Məsələn, 
professor B.Əhmədov bu suala qısa və aydın şərh 
verərək yazır: “Motiv stimulun şüurda əks olun-
masıdır”. A.İ.Qiro isə çoxsaylı tədqiqatları təh-
lil – tərkib edərək belə nəticə çıxarır ki, motivlər 
insanda xarici hadisələrin stimul və təhriki ilə, 
onun daxilini təkmilləşdirən  təhriklərin səyini 
müəyyənləşdirir.

Digər bir tədqiqatçı isə “Motiv daxili səbəb-
lərdən elə bir fəaliyyətdir ki, və ya elə bir hökm, 
yaxud hərəkətdir ki, bilavasitə təhlükəyə sövq 
edir” – deyə, xarakterizə edir. Bütün tədqiqatlar-
da motivlər emosiyaların mənfi və ya müsbət ol-
masından asılı olaraq iki yerə bölünür: a) müsbət 
motivlər, b) mənfi motivlər.

Motivlərin əsas funksiyaları və yaranma sə-
bəblərinə gəlinsə isə tədqiqatlarda (özünütəhsil 
və onun motivləri ilə bağlı olan tədqiqatlarda) 
fərqli cəhətlər, tam sistem təşkil etməyən fikirlər 

nəzərə çarpacaq dərəcədə vardır [1, s.118].
Təlimin əsas məqsədi insanda özünütəhsilə 

tələbat yaratmaqdır deyən əksər tədqiqatçılar 
kimi V.P.Şuman da bu mövqedən çıxış edərək 
özünütəhsil motivlərinin aşağıdakı tələbatdan 
irəli gəldiyini söyləyir:

1. Şəxsiyyətin yeniliyə olan tələbatı;  
2. İxtisasa maraq tələbatının əldə edilməsi; 
3. Hərtərəfli inkişaf tələbatı; 
4. Mədəni insan olmnaq tələbatı;  
5. Cəmiyyətin, insanların xeyrinə yaranan 

tələbatlar.
Müəllif bu tələbatlara uyğun olaraq oxumaq 

marağı, öyrənmədən (təlimdən) zövq almaq, 
çoxlu biliklər əldə etmək istəyi, biliksiz yaxşı 
mütəxəssis ola bilməyəcəyini başa düşmək, çox 
inkişaf etmək kimi motivlər irəli sürür.

A.P.Avdeyev isə motivlərin yaranma səbəblə-
rini aşağıdakı kimi izah edir:

1. Öyrənilən predmetin praktik əhəmiyyətini 
başa düşmək;

2. Perspektivin mövcudluğu (Ali məktəbə qə-
bul olunmaq üçün hazırlaşmaq, hər hansı bir sev-
diyi ixtisasla bağlı fənni və ya fənləri öyrənmək 
istəyi); 

3. İdrak maraqları; 
4. Geniş sosial mənada vətəndaşlıq motivləri. 

Biliklərə yiyələnmənin zəruriliyinin başa düşül-
məsi. Vəzifə hissləri.

Q.N.Serikov mühəndis-texniki universitet 
tələbələrinin özünütəhsil fəaliyyəti ilə bağlı tə-
dqiqatında “şəxsi motivlər – emosional – iradi 
mexanizmlərin insanın özünütəhsilində çox-çox 
həlledici rol oynadığını” qeyd edir və eksperi-
mentlərin təhlili zamanı aşağıdakı bu motivləri 
aşkar etdiyini bildirir.

1. Hər hansı bir yeni texnologiya və göstərilən 
konstruksiya ilə tanışlıq; 

2. Ayrı-ayrı fənləri dərindən öyrənmək məqsə-
dilə idrak maraqlarının yaranması; 

3. Mənəvi  əxlaqi, fiziki tərbiyə və digər şəx-
si keyfiyyətlərin insanın peşə xüsusiyyətlərini və 
ixtisasını müəyyən etməsi; 

4. Bir bacarıq növünün mənimsənilməsi (trak-
torun idarə edilməsi, EHM-lər, intellektual  əmək 
fəaliyyətinin müəyyən bir vasitəsi üzrə iş və s.); 

5. Öz gücü (biliyi) ilə müəyyən bir maddi va-
sitənin yaradılması (özü yeriyən aqreqat, texniki 
tikinti qurğusunun modeli, referat və tələbə elmi 
işi və s.).

Pedaqoji təmayüllü ali məktəb tələbələrinin 
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özünütəhsil fəaliyyəti ilə bağlı tədqiatın müəl-
lifləri N.D.Xmel və N.D.İvanova da özünütəhsil 
motivlərini müəyyənləşdirməyə çalışır. Bu tə-
dqiqatların fikirləri bizim araşdırdığımız prob-
lemlə nə qədər bağlı və əhəmiyyətli olsa da tam 
və qaneedici deyil. Müəlliflər tələbə özünütəhsil 
motivləri kimi mənəvi ehtiyatları,seçilmiş ixti-
sasın əhəmiyyətinin dərk olunmasıni və praktik 
səyləri qeyd edirlər [3, s.116].

Bu  motivlərin kifayətləndrici olmadığı-
nı görən müəlliflər, daha sonra kitab mütaliəsi, 
proqram materiallarının öyrənilməsi ilə bağlı 
pedaqoq – müəllimlərin göstərişləri, ictimai iş-
lər, pedaqoji praktika, bizim dövrün hadisələri, 
pedaqoqlar, valideynlər, yaxınlar və yoldaşlarla 
münasibət kimi motivləri göstərmək məcburiy-
yətində qalırlar. Bir cəhəti də qeyd edək ki, sti-
mul və motivlərin özünütəhsil prosesində biri-bi-
ri ilə ahəngi, qarşılıqlı əlaqəli təsirinin yaranması 
üçün üç mühüm ziddiyyətin aradan qaldırılması-
na, həll olunmasına nail olmaq lazımdır.

1) Elmin nailiyyətləri və tələbələrin imkanları 
aşağıdakı ziddiyyətlər; 

2) Yeni elmi ideyalar və pedaqoji innovasiya 
arasındakı ziddiyyətlər;

3) Tələbələrin professional səviyyəsinin 
məqsədi, real şərtləri ilə onların nailiyyətlərinin 
müvafiqliyi, uyğunluğu arasındakı ziddiyyətlər.

Əgər ümumtəhsil məktəblərində motivlərin 
əsas funksiyası şagirdi təlim əməyinə təhrik et-
məkdirsə, ali məktəbdə isə motivlərin başlıca 
vəzifəsi tələbələri müəyyən ixtisas üzrə baza təh-
silinə təhrik etmək, istiqamətləndirməkdir. Ona 
görə də özünütəhsil motivləri tələbənin yaradı-
cılıq potensialı ilə əlaqədardır və əksərən fərdi 
xarakterdədir. Anket sorğuları zamanı “Sizi özü-
nütəhsil fəaliyyətinə təhrik edən nədir?” sualına 
aldığımız cavabları ümumiləşdirərkən məlum 
olur ki, tələbələrdən çoxu özünütəhsil motivləri 
müəyyən bir məqsədlə (müəllim kadrlarına olan 

tələbat, ailə sülaləsinin möhkəm ənənələrini da-
vam etdirmək arzusu, kənddə (şəhərdə) qalmaq 
meyli və s.) bağlı olaraq yaranan motivlər olub, 
bir məqsədə çatmaq arzusu ilə əlaqələnir. Tələ-
bələrin digər bir qrupunun isə özünütəhsil mo-
tivləri onların öz qabiliyyətlərinə qiymət verməsi 
(bu peşəyə qabiliyyətinin daha çox müvafiq ol-
ması) və s. nöqteyi-nəzərindən yaranan motivlər-
dən ibarətdir.

Ümumiyyətlə, tələbələrin özünütəhsil fəa-
liyyətinin əsasında motivlərin inkişaf xarakteri 
dayanmalı və daim nəzərə alınmalıdır. Unutmaq 
olmaz ki, motiv və stimullar özünütəhsil mər-
hələləri ilə sıx bağlıdır. Müxtəlif mərhələlərdə 
bu və ya digər motivlər aparıcı olur, bəzi digər 
motivlər isə əksinə, az əhəmiyyətli olur. Onlar-
dan bəziləri uzun müddət üçün sabit olur, digəri 
isə keçici. Motivlər özünütəhsilin müxtəlif mər-
hələlərində bu və ya digər həcmdə bilavasitə sti-
mullara uyğun olaraq özünü göstərir: irəli sürül-
müş məqsəd, proqramın işlənib hazırlanması, öz 
üzərində işin nəticələrinin qiymətləndirilməsi, 
təhsilin metod və formalarının müəyyənləşdi-
rilməsi  və s. Beləliklə tələbələrin  bir şəxsiyyət 
kimi dünyagörüşü, inamı, marağı, istəyi, arzusu 
onun fəaliyyətinin motivini müəyyən edir, tələ-
bənin davranışını düzgün müəyyənləşdirmək 
üçün onun özünütəhsil motivlərini müəyyən et-
mək zəruridir.
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Annotasiya. Təhsil fərdi inkişafın və zehni inkişafın təməl dayaq 
nöqtəsidir. İnternet texnologiyasının təhsildə istifadə edilməsi ilə 
birliktə məsafədən təhsil adı verilən təhsil xidməti ortaya çıxmış-
dır. Müxtəlif sistemlərin ortaya çıxması və internet texnologiyası-
nın inkişafı ilə əlaqədar təhsil sistemində zaman və məkan sərhəd-
ləri ortadan qalxmışdır. Keçmişdə məktublar vasitəsilə gerçəkləşən 
məsafədən təhsil xidməti dünyada daha çox yayılmağa başlamış-
dır. Bu gün təhsilin strateji problemləri üzrə mütəxəssislər distant 
təhsili XXI əsrin təhsil sistemi adlandırırlar və hazırda bütün dün-
yada təlimin bu növünə böyük ehtiyac duyulur. Məqalədə distant 
təlimin tarixi inkişaf yoluna nəzər salınmış, müasir dövrdə distant 
təlim vasitəsilə təhsil almanın əhəmiyyəti və rolu təhlil edilmişdir.

Distance education as a next generation technology 
of education

Abstract. Education is the cornerstone of personal development 
and intellectual development. Along with the use of Internet tech-
nologies in education, an educational service called remote lear-
ning appeared. Due to the emergence of various systems and the 
development of Internet technologies, time and space boundaries 
have disappeared in the education system. In the past, the distan-
ce education service, which was realized through letters, began to 
spread more and more in the world. Today, specialists in strate-
gic problems of education call distance education the educational 
system of the 21st century, and there is a great need for this type 
of education in the whole world. The article examines the histori-
cal development of distance learning, analyzes the importance and 
role of distance learning in modern times.

Дистанционное обучение как технология нового 
образовательного поколения

Aннотация. Образование является основой личностного 
и умственного развития. С использованием интернет-
технологий в образовании появилась образовательная услуга, 
получившая название дистанционного обучения. В связи 
с появлением различных систем и развитием интернет-
технологий в системе образования исчезли временные 
и пространственные границы. Услуга дистанционного 
обучения, которая в прошлом осуществлялась с помощью 
писем, стала более распространенной во всем мире. Сегодня 
специалисты по стратегическим проблемам образования 
называют дистанционное обучение системой образования XXI 
века, и в настоящее время во всем мире существует огромная 
потребность в этом виде обучения. В статье рассмотрен 
исторический путь развития дистанционного обучения, 
проанализировано значение и роль обучения посредством 
дистанционного обучения в современную эпоху.
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Təhsil sistemlərindəki fəaliyyətlər dövlət 
üçün böyük önəm daşıyır. Çünki təhsil fərdi inki-
şafın və  zehni inkişafın təməl dayaq nöqtəsidir. 
Kütləylə ünsiyyət vasitələri sırasında sürətli yer 
tutması təhsilin rolunu artırmışdır. Radio, televi-
ziya, kompüter, peyk, internet kimi texnologiya-
larla təhsilin rolu köklü şəkildə dəyişmişdir. İn-
ternet texnologiyasının təhsildə istifadə edilməsi 
ilə birlikdə məsafədən təhsil adı verilən təhsil 
xidməti ortaya çıxmışdır.

Müasir gündə təhsil yeni əlaqə texnologiyaları 
vasitəsilə rolunu gedərək daha çox dəyişdirmək-
dədir. Müxtəlif sistemlərin ortaya çıxması və in-
ternet texnologiyasının inkişafı ilə əlaqədar təhsil 
sistemində zaman və məkan sərhədləri ortadan 
qalxmış, beləliklə keçmişdə məktublar vasitə-
silə gerçəkləşən məsafədən təhsil xidməti dün-
yada daha çox yayılmağa başlamışdır. Xüsusilə 
öyrənmə və öyrətmə fəaliyyətləri kimi sahələrdə 
müəyyən edilmiş dəyərə tabe edilməsi və bəra-
bərliyin  yaradılması məsafədən təhsilin  tətbiqi-
ni ön plana çıxarmışdır. 

Məsafədən təhsilin (distant) tarixi inkişafına 
baxdıqda bu texnologiyanın 1700-cü illərə qədər 
uzandığı görülür. Məsafədən təhsilin tətbiqi ilk 
olaraq məktublar vasitəsilə başlamışdır. 

Ancaq bəzi qaynaqlara görə, 20 mart 1728-ci 
il məsafədən təhsilin inkişafı  baxımından bö-
yük bir önəmə sahibdir. Çünki Boston qəzetində 
“Steno dərsləri”nin veriləçəyi elan edilmiş və bu 
dərslərin uzaqdan idarə olunaraq həyata keçirilə-
cəyi açıqlanmışdır. 1833-cü ildə  verilən bir elan-
da açıq bir şəkildə məktublardan istifadə edərək  
təhsilalmanın gerçəkləşdirilməsi ifadə edilmişdir 
[1, s.132]. 

1840-cı ildə İngiltərədə İsaak Bitman tərəfin-
dən məktubla uzaqdan təhsilin tətbiqinin başladı-
ğı qeyd edilir. Bitman məktublar vasitəsilə İnci-
lin öyrənilməsi üzrə təhsil vermişdir.

Bununla birlikdə Bitman keyfiyyət dəyərləndir-
mə sistemini də yaratmış və tələbələrinə göstərdik-
ləri fəaliyyətə görə qiymətlər vermişdir. İngiltərədə 
məktubla məsafədən təhsilin tətbiqini Amerika Bir-
ləşmuş Ştatları model olaraq almış və 1883-cü ildə 
Məktubla Təhsil Universiteti qurulmuşdur.  İlk illər-
də xalqın böyük maraq göstərdiyi bu qurum  qısa bir 
zaman sonra fəaliyyətini sonlandırmaq məcburiyyə-
tində qalmışdır  [2, s.59]. 

Almaniya da məsafədən təhsil nöqtəsində öncül 
ölkələr sırasında yer almaqdadır. Məsafədən təhsi-
lin tətbiqinin bünövrəsi 1856-cı ildə atılmış, “Tele 
Colleg”, “Schulfern-sehen”, “Fern Universitat” və 

“Deutsch Institut Fur Fernstudien” kimi məsafədən 
təhsil qurumları günümüzə qədər gəlmişdir.

Fransada məsafədən təhsilə yüksək dəyər-
də maddi vəsait ayrılmış və 1907-ci ildə ilk tə-
dqiqatlar gerçəkləşmişdir. 1939-cu ildə Fransada 
rəsmi olaraq Uzaqdan Təhsil Mərkəzi qurulmuş 
və xalqa xidmət etməyə başlamışdır. Eyni şəkil-
də Rusiyada da bu illər içərisində uzaqdan təhsilə 
yönəlmiş fərqli proyekt  və tətbiqlər hazırlanmış 
və bunlar xalqa təqdim edilmişdir [3, s.128]. 

Müasir cəmiyyətin qarşısında yeni siviliza-
siya şəraitində əhalini həyata hazırlamağa qadir 
olan perspektivli təhsil sisteminin yaradılması 
kimi mühüm vəzifələrdən biri durur. İnformasi-
yalaşdırmanın təsiri altında insanların həyatının 
və peşə fəaliyyətinin bütün sahələrində köklü 
dəyişikliklər baş verir. Hazırda bütün dünyada 
ali peşə təhsili almaq istəyənlərin sayında artım 
tendensiyası müşahidə olunur. Bununla belə, bu-
nunla yanaşı, bu və ya digər səbəbdən ənənəvi 
texnologiyalardan istifadə etməklə əyani təhsilə 
ehtiyaclarını reallaşdıra bilməyənlərin sayı da 
artmaqdadır.

Ali təhsil sistemində müxtəlif məhdudiyyətlərlə 
bağlı problemləri həll edə bilən və təhsil xidmətlə-
rinin istehlakçılarının sayını artıra bilən təlim texno-
logiyalarından biri distant təhsildir. Distant təhsilin 
əsas prinsiplərini həyata keçirməyə imkan verir:

- “hamı üçün təhsil”, hər kəsin təhsilə başlamaq 
və qəbul imtahanları olmadan orta və ya ali təhsil 
almaq hüququ; 

- müəllimlə minimal təmas şəraitində müstəqil 
öyrənmə.

Distant təhsil təhsildə informasiya texnologi-
yalarının nisbətən yeni və perspektivli sahələrin-
dən biridir ki, bu da məsafədən asılı olmayaraq 
öyrənməyə imkan verir. Xaricdə distant təhsil 
texnologiyalarından təxminən 20-25 il əvvəl isti-
fadə olunmağa başlanmış və kifayət qədər güclü 
kompüterlərin, yüksək sürətli rabitə kanallarının 
və yeni rabitə növlərinin meydana çıxması ilə 
onlar demək olar ki, tamamilə şəbəkə texnologi-
yaları əsasında həyata keçirilmişdir. Dünyanın 
aparıcı institutları, universitetləri və kollecləri 
distant təhsil sistemlərini tətbiq edirlər ki, vətən-
daşlığından asılı olmayaraq hər kəs onlardan təh-
sil ala bilsin. Təhlillərə əsasən, son on ildə po-
tensial tələbələrin 50%-dən çoxu qiyabi təhsilə 
üstünlük verib, son 5 ildə tələbə qəbulu 7,5% 
artıb, əyani təhsil alanların sayı isə 6,8% azalıb.

Distant təhsil  hər yerdə  hər bir insanın  mə-
safədə müasir tədris və  metodik  məlumat ötür-
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mə vasitələrindən istifadə edərək istənilən təh-
sil müəssisələrinin tədris proqramını öyrənməsi 
üçün  mümkün olduğu bir təhsil texnologiyasıdır. 

Təhsil  haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda (4) göstərilir: distant (məsafədən) 
təhsil tədris prosesinin elektron, telekommuni-
kasiya, proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil 
olunduğu təhsilalma formasıdır.

Distant tədris xüsusi informasiya kommunika-
siya texnologiyaları və internet texnologiyaların-
dan istifadə edərək təhsil prosesinə xas olan bü-
tün komponentləri (məqsədlər, məzmun təşkilati 
formalar, tədris vasitələri) əks etdirən müəllim və 
tələbələrin qarşılıqlı fəaliyyətinə əsaslanan bir tə-
lim sistemidir.  

Təcrübələr təsdiq edir ki, təlim kurslarının 
keyfiyyəti və strukturu, həmçinin distant təlim-
də tədrisin keyfiyyəti çox vaxt ənənəvi təhsil for-
malarından xeyli yaxşıdır. Bir çox ali məktəblər-
də həm tədris materialının təşkilində, həm də bu 
kursu tədris edən müəllimlə ünsiyyət qurulması 
işində kəskin əks əlaqə problemləri mövcud idi. 
Bu gün distant təhsil yeni informasiya texnologi-
yalarından fəal istifadəyə, tədris məlumatlarının 
qeyri-məhdud məsafələrə ötürülməsinə imkan 
verən və müxtəlif formalarda - mətn, qrafika, au-
dio, video həm sinxron, həm də asinxron rejim-
də, həm də birləşdirilmiş ikitərəfli əlaqəni nəzərdə 
tutan informasiya mübadiləsində interaktivliyi tə-
min edən multimedia vasitələri əsasında qurulur. 
Distant təhsilin səmərəliliyi və müvəffəqiyyəti is-
tifadə olunan materialların təşkilindən və metodik 
keyfiyyətindən, habelə məlumatların təqdimatının 
xüsusiyyətlərinin nə dərəcədə nəzərə alınmasın-
dan, bu prosesdə iştirak edən müəllimlərin hazırlıq 
səviyyəsindən, müasir virtual kommunikasiyalar 
çərçivəsində informasiyanın verilməsi və qavra-
nılmasının xüsusiyyətlərindən çox asılıdır. Dis-
tant təhsilin getdikcə populyarlaşması ilə bağlı 
araşdırmalarda əsaslı səbəblər vurğulanır: öyrən-
mək üçün evinizi, ailənizi, qohumlarınızı, dost-
larınızı, işinizi tərk etmək, həmçinin səyahət və 
yaşayış üçün əlaqəli maliyyə xərclərini ödəmək 
lazım deyil. Təhsil alanın təhsil müəssisəsi seçi-
mində məhdudiyyəti yoxdur; bu təhsil forması 
digər təlim imkanlarının praktiki olaraq olmadığı 
mərkəzi rayonlardan uzaq şəhərlər üçün unikal-
dır. Tələbələrə fənlərin öyrənilməsi ardıcıllığın-
da seçim imkanı, çevik öyrənmə tempi, konkret 
müəllimlə birbaşa ünsiyyət, tələbəni daha çox 
maraqlandıran sualların verilə bilməsi sayəsində 
əldə edilir; müasir texnologiyalardan təlim pro-

sesində, yəni sonradan işdə faydalı olacaq baca-
rıqlara yiyələnməyə paralel olaraq istifadə etmək 
imkanı verir. Distant təhsil yüksək hərəkətliliyi 
ilə xarakterizə olunur. Dünya təcrübəsi göstərir 
ki, distant təhsil tam iş günü ilə müqayisədə insan 
fəaliyyətinin yeni yaranan sahələrinə nisbətən 
daha aktiv və işlək təlim sistemidir. 

Distant təhsil - öyrənilən materialın əsas həc-
minin tələbələrə çatdırılmasını, tədris prosesində 
tələbələrin və müəllimlərin interaktiv qarşılıq-
lı əlaqəsini təmin edən, tələbələrə mövcud olan 
öyrənilmiş, eləcə də təlim prosesində materia-
lı mənimsəmək üçün müstəqil işləmək imkanı 
verən texnologiyalar toplusudur.  Distant təhsil 
texnologiyaları  artıq reallığa çevrilib. Onlar ali 
peşə təhsili sistemində geniş istifadə olunur, orta 
təhsildə də tədricən tətbiq olunur.

Distant təlim istifadəsindən bir qədər uzaq 
olan məktəblər hələ də var. Bu, daha çox onunla 
bağlıdır ki, birincisi, müəllimlər bu texnologiya-
lardan istifadə etməyə hazır deyillər, ikincisi, dis-
tant təlimin metodik bazası hazırlanmayıb (yəni 
istifadə oluna biləcək hazır materiallar yoxdur), 
tam hazır deyil. 

Müasir distant təhsil aşağıdakı əsas elementlə-
rin istifadəsinə əsaslanır:

- məlumat ötürmə vasitələri (poçt, televiziya, 
radio, informasiya rabitəsi şəbəkələri);

- informasiya mübadiləsi üçün texniki mühit-
dən asılı olan üsullar.

Distant təhsildə tədris prosesinin əsasını fərdi 
cədvəl üzrə özü üçün əlverişli yerdə oxuya bilən, 
xüsusi tədris vəsaitləri dəstinə və razılaşdırılmış 
əlaqə imkanlarına malik olan tələbənin məqsədyön-
lü və idarə olunan intensiv müstəqil işi təşkil edir. 

Məktəb təhsilinin modernləşdirilməsində dis-
tant təhsil texnologiyaları hansı tətbiqi əldə edə 
bilər? 

Onların köməyi ilə tələbələrə daha aydın 
peşəkar oriyentasiya imkanı verən profil təhsi-
li sahələrini əhəmiyyətli dərəcədə şaxələndirə 
bilərsiniz. Onlar orta məktəbdə ixtisaslaşdırılmış 
təhsil sahələrinin kifayət qədər geniş seçiminə 
malikdirlər.

Son zamanlar məktəblərdə 10-11-ci siniflərdə 
fərdi proqramlar üzrə təlim getdikcə daha geniş 
vüsət almışdır. Uzun müddətdir mövcud olan 
sinif-dərs sisteminin orta məktəb şagirdinin in-
tellektual inkişafına mane olduğu getdikcə daha 
aydın görünür. Hər biri 45 dəqiqə olan 6-7 dərsin 
keçirilməsi, bu müddət ərzində tələbə yeni biliyin 
mahiyyətini dərk etməli, sonra isə ev tapşırığını 
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yerinə yetirmək fənni dərindən öyrənmək, prob-
lemi daha ciddi öyrənmək, müstəqil bu problemi 
həll etmək üçün məlumat axtarın. Lakin informa-
siya ilə işləmək bacarıqlarının formalaşdırılması 
müasir təhsilin əsas məqsədlərindən biridir.

Tədqiqatçı M.Nəzərov və  N.Quliyev müasir 
distant təlim modelinin əsas xüsusiyyətlərini aşa-
ğıdakı kimi müəyyən etmişlər: 

- müəllim və tələbələrə hər cür informasiya  
və rabitə mənbələrinə  açıq və rahat  giriş imkanı 
vermək;

- müəllim və tələbələrin, müəllim və işçi qrupu-
nun qarşılıqlı münasibətlərində interaktiv ünsiyyət  
probleminin həlli;

-tədris materialının  mənimsənilməsi  dərəcəsinin 
davamı monitorinqinin həyata keçirilməsi;

- tələbələrin özünütəhsil bacarıqlarını inkişaf et-
dirmək;

- tələbələrin intellektual qabiliyyətlərinin və 
müəllimlərin yaradıcılıq işlərinin inkişafı üçün şəra-
it yaratmaq;

- modulyasiya edilmiş təlim materialı vasitəsilə 
öyrənməni təmin etmək;

- fərdi təhsil proqramlarından istifadə; 
- peşə fəaliyyətinə münasibətdə təlimin məzmu-

nunu genişləndirmək;
- tələbələrin həm Azərbaycanda, həm də xaricdə 

təhsil almaq imkanını təmin etməklə inteqrasiyası;
- yaşından, ixtisasından, sağlamlıq vəziyyətin-

dən, iş şəraitindən, təlim mərkəzindən  uzaqlığından 
və s. asılı olmayaraq  təlim imkanı [5, s.374].

Təhsil texnologiyalarının ümumi müxtəlifli-
yindən distant təlim bir sıra xüsusi xüsusiyyət-
lərə malikdir, məsələn:

1) tədris və təlim proseslərinin zaman və mə-
kanda ayrılması;

2) tələbə tərəfindən yaşayış yeri üzrə müstəqil 
işin üstünlük təşkil etdiyi, bir qrup tələbənin vax-
taşırı görüşləri ilə təhsil proqramlarının hazırlan-
ması;

3) tələbəyə öyrənilən bilik və fəaliyyət sahəsi-
nin vahid mənzərəsini yaratmağa kömək edən ic-
mal mühazirələri vasitəsilə həyata keçirilən baxış 
təliminin geniş tətbiqi;

4) subyektin modul adlanan məntiqi qapalı 
bloklara bölünməsini nəzərdə tutan modul prinsi-
pin istifadəsi, onların daxilində həm yeni materi-

alın öyrənilməsi, həm də onun mənimsənilməsini 
yoxlamaq üçün nəzarət tədbirləri;

5) tədris planları, xüsusi hazırlanmış tədris, 
metodiki və tədris materialları və xüsusi nəzarət 
prosedurları vasitəsilə distant təhsili həyata ke-
çirən təhsil müəssisəsinin müstəqil işinə rəhbər-
lik etmək;

6) biliklərin ötürülməsi, vasitəçilik, dialoq və 
tədris subyektlərinin interaktiv qarşılıqlı əlaqəsi 
və inzibati problemlərin həlli üçün kommunikasiya 
texnologiyalarından məcburi istifadə;

7) müxtəlif tədris məhsulları da daxil olmaq-
la xüsusi məlumat və təhsil mühitinin yaradılma-
sı - işçi dərslikdən kompüter təlim proqramlarına, 
slayd-mühazirələrə və audio kurslara qədər, onlarla 
işləmək evdə asanlıqla təşkil edilə bilər.

Bu gün təhsilin strateji problemləri üzrə mütəxəs-
sislər distant təhsili XXI əsrin təhsil sistemi adlan-
dırırlar və dünya buna böyük ehtiyac duyur. Təhsil 
sistemində şəxsiyyətin yaradıcı potensialını, fərdi-
liyini və istedadını üzə çıxaran təhsilin informasiya 
texnologiyaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Distant 
təhsil XXI əsrə yüksək səviyyəli mütəxəssislərin 
hazırlanması üçün ən təsirli sistemlərdən biri kimi 
daxil olmuşdur. Distant təhsil texnologiyalarının 
təhsil sisteminə tətbiqində məqsəd yaşayış yerindən, 
sosial vəziyyətindən və sağlamlıq vəziyyətindən 
asılı olmayaraq tələbələr üçün keyfiyyətli təhsi-
lin əlçatanlığını təmin etməkdir. 
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Annotasiya. Məqalədə ümumən peşəyönümü iş, o cümlədən peşə di-
aqnostikası işlərinin aparılmasında məktəb, şagird və valideynin yeri və 
rolu məsələrindən bəhs edilir. Göstərilir ki, şagirdlərin peşə seçməsinə 
müəllim və valideynin yanaşması mütləq şəkildə şagirdinin göstərilən 
peşəyə marağı şərtlənmiş olmalıdır. Məlumdur ki, sevilən peşə dalınca 
gedən insanların 99% həmişə uğur qazanır. Digər bir tərəfdən isə müasir 
dövrdə yeni peşələr yaranır. Yaxşı olardı ki, müəllim və valideyin hə-
min sahələrə diqqət yetirsinlər. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum 
olmuşdur ki, indiki dövrdə valideyinlər öz düşüncə tərzinə görə övlad-
larını peşəseçməyə yönəldirlər. Bu isə gələcəkdə həmin şagirdin peşəsi-
ni sevməyərək ona dırnaqarası baxır və məcburu olaraq işləyir. Yaddan 
çıxarmaq lazım deyil ki, bu sahəyə həmişə valideyn və müəllim nəzarət 
etməlidir. Bu sahəyə bütün cəmiyyət diqqət yetirərək nəzarət etməlidir. 
Gələcəkdə cəmiyyətimiz üçün lazım olacaq kadrların müəyyənləşdiril-
məsi onlardan daha çox asılıdır.
Studying student personality in vocational work
and conducting occupational diagnostics
Abstract. The article talks about the place and role of school, student 
and parent in conducting vocational work in general, including voca-
tional diagnosis. It is shown that the approach of teachers and parents 
to students’ choice of profession must necessarily be determined by the 
student’s interest in the given profession. It is known that 99% of people 
who pursue their favorite profession always succeed. On the other hand, 
new professions are emerging in modern times. It would be good if teac-
hers and parents pay attention to those areas. As a result of the conducted 
researches, it was found out that nowadays parents direct their children 
to choose a profession according to their way of thinking. In the future, 
he does not like the profession of that student and looks down on him and 
works compulsorily. It should not be forgotten that parents and teachers 
should always supervise this area. This area should be carefully moni-
tored by the whole society. The identification of personnel that will be 
needed for our society in the future depends more on them.
Изучение личности учащегося в 
профориентационной работе и проведение 
профессиональной диагностики
Aннотация. В статье рассматриваются вопросы места и роли 
школы и родителя в проведении профориентационной работы в 
целом, в том числе профессиональной диагностики. Показано, 
что подход учителя и родителей к выбору профессии учащимися 
обязательно должен быть обусловлен их интересом к указанной 
профессии. Известно, что 99% людей, которые идут за любимой 
профессией, всегда добиваются успеха. С другой стороны, в 
наше время появляются новые профессии. Было бы хорошо, 
если бы учитель и родитель сосредоточились на этих областях. В 
результате проведенных исследований выяснилось, что в настоящее 
время родители ориентируют своих детей на выбор профессии 
в соответствии со своим собственным образом мышления. А это 
значит, что в будущем ученик, не любя свою профессию, будет 
смотреть на нее недобросовестно и работать в вынужденном порядке. 
Не стоит забывать, что эта сфера всегда должна контролироваться 
родителями и учителями, также всем обществом. От них в большей 
степени зависит подготовка кадров, которые будут необходимы 
нашему обществу в будущем.
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Pedaqoqlar belə hesab edir ki, şagird şəxsiy-
yətini öyrənməsi şagirdlərlə aparılan peşəyönü-
mü işi həmişə diqqət mərkəzində saxlanılmaqla 
aparılmalıdır. Ona görəki, şagirdlərin gələcək 
fikirlərini öyrənmədən, onların düşüncələrini və 
şəxsiyyətinin xarakterik cəhətlərini dərindən təh-
lil etmədən onlarla aparılan peşəyönümü işi tam 
öz səmərəli nəticəsini vermir. 

Şagirdlərin elmi dünyagörüşünün, peşəyə 
olan maraq və meyllərinin öyrənilməməsi və 
yaxud inkişaf etdirilməməsi, bu sahədə onların 
aradan qaldırılmasını həmişə çətinləşdirib. Buna 
görə də müasir dövrdə tam orta məktəblərdə apa-
rılan peşə diaqnostikası və peşəseçmə üzrə aparı-
lan işlərin təşkili və aparılması qaydaları mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

Məlumdur ki, diaqnostika (diaqnostikos) - 
yunan sözü olub və mənası “müəyyən edən” 
deməkdir. Peşə diaqnostikası - şagirdlərə düz-
gün peşə məsləhəti vermək və peşə istiqamətini 
müəyyənləşdirmək məqsədilə onların şəxsiy-
yətini hərtərəfli öyrənmək, hansı peşəyə maraq 
göstərdiyini, bacarıq və qabiliyyətlərinin səviy-
yəsini aydınlaşdırmaq üçün istifadə edilən öyrən-
mə üsullarından bəhs edir. Məktəblərdə əsasən 
bu işlərlə bir başa məşğul olan müəllimlərdən 
biridə texnologiya müəllimləridir. 

Texnologiya müəllimləri məktəblərdə peşəyö-
nümü işi apararkən əsasən şagirdlərin bacarıq və 
qabiliyyətlərini nəzərə almaqla onları müəyyən 
peşələrə yönəltməlidir. Bu isə müəllimin peşə 
bacarığından asılıdır. Hər bir şagirdə müəllim 
fərdi yanaşmalı onlarla müəyyən söhbətlər apar-
malıdır. Daha yaxşı olar ki, şagirdi peşəseçməyə 
yönəldərkən valideynlərlə də söhbətlər aparıl-
sın. Əgər şagirdin əl qabiliyyəti müəyyən qədər 
müəllimi qane edirsə onda həmin şagirdin hansı 
peşəyə yönəldilməsi şagirdlə aparılan söhbətdən 
asılı olur. Çünki şagird öz seçdiyi peşəni sevmə-
lidir ki, gələcəkdə həmin sahə üzrə müəyyən irə-
liləyişlərə nail olsun. 

Peşə diaqnostikası peşəyönümü işinin struk-
turunda əsas yerlərdən birini tutur. Aparılan 
təcrübələr nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, 
şagirdlərin idrak və peşə maraqlarını, gələcək 
həyat planlarını, hansı peşə və əmək fəaliyyətinə 
qabiliyyəti olduğunu bilmədən onların arzu və 
niyyətlərini cəmiyyətimiz üçün daha vacib olan 
sahələrə yönəltmək mümkün deyildir. Deyilənlər 
tam tədqiq olunmuş və həyat yollarında sınanmış 
fikirlərdi. Deyilən fikirləri nəzərə almadan şa-

girdlərin peşələrə yönəldilməsi düzgün deyildir. 
Ukraynanın görkəmli pedaqoqu V.A.Suxom-

linski bu barədə öz fikirlərini aşağıdakı kimi 
bildirmişdir: “Həkim insanın sağlamlığının asılı 
olduğu amilləri necə tədqiq edirsə, pedaqoq da 
uşağın ruhi aləmini elə tədqiq etməlidir”. Şagird 
şəxsiyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi, bir tərəfdən, 
şəxsiyyətin bir sıra başlıca xüsusiyyətlərini - tələ-
batlarını, peşə motivlərini, marağını, meylini və 
müəyyən sahə üçün zəruri olan bilik, bacarıq və 
vərdişlərini dərindən öyrənməyə, digər tərəfdən 
isə bir sıra fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini - his-
sini, xarakterini, temperamentini və s. müəyyən-
ləş¬dir¬məyə imkan verir. 

Deyilənləri nəzərə almadan şagirdlərin şəx-
siyyəti haqqında ətraflı təsəvvür əldə edilməsi 
və peşəseçmə işinin elmi cəhətdən aparılması 
mümkün deyildir. Buna görə də müəllimlər hər 
bir şagird şəxsiyyətinin xüsusiyyətlərini təmayü-
lünü, qabiliyətini, marağını, meylini, motivini, 
yaddaşının xüsusiyyətlərini, diqqətini, nitqini, 
təfəkkürünü, temperamentini yaxşı bilməlidir. 
Bunlarla yanaşı, şagird şəxsiyyətini dərindən təh-
lil etmədən onlara özlərini dərk etməkdə kömək 
göstərmək mümkün deyildir. Peşəyönümü işinin 
məqsədi şagirdlərin şüurlu, maraq, bacarıq və qa-
biliyyətlərinə uyğun peşə seçməyə hazarlanması 
olduğundan bu, mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

 Respublikamızda fəaliyyət göstərən və 
göstərmiş gəlib gedən pedaqoqlar həmişə qeyd 
etmişdilər ki, məktəb təcrübəsi və peşəyönümü 
məqsədilə şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsinə 
həsr olunmuş bir sıra tədqiqatlar göstərir ki, bu 
işdi çox vaxt şagirdlərin peşəyə olan maraq və 
meylləri, həmçinin gələcək həyat planları öyrə-
nilməklə kifayətlənir və peşə diaqnostikası işi 
məhdudlaş¬dırılır. Bu isə düzgün deyildir. Belə 
ki, təkcə gələcək həyat planlarının öyrənilmə-
si hesabına alınmış məlumatlar isə çox vaxt şa-
girdlərin şəxsiyyəti haqqında ətraflı bilik vermə-
diyindən aparılan peşəyönümü işində səmərəli 
nəticələr əldə edilmir və ona aid tədqiqatlar nə-
ticəsində alınmış yekunlar düzgün fikirlər almaq 
mümkün olmur. Həmişə məktəbdə oxuyan şa-
girdlərin bilik-bacarıq ve qabiliyyətləri haqqında 
ətraflı məlumatlar alınmadığından səhvlərə yol 
verilir. Buna görədə şagirdlər haqqında düzgün 
olmayan nəticələr çıxarılır. Məsələn, qabiliyyət-
lərin düzgün müəyyən¬ləş¬diril¬məsi nəticəsin-
də görkəmli bioloq Karl Linney, fiziklər Franklin 
və Pyer Küri, ixtiraçılar Uatt, Morze və Edison, 
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filosoflar Spenser, Gertsen, Belinski, yazıçı və 
şairlər Valter Skott, Bayron, Qoqol, nəhayət Nyü-
ton, Dar vin, Lobaçevski məktəbdə qabiliyyətsiz 
şagirdlər hesab edilmişlər. Eynşteynin müəllimi 
Mankovski tələbəlik illərində onu riyaziyyatdan 
qabiliyyətli olmayan hesab etmişdir. Şalyapini 
“qabiliyyətsizliyinə görə” xora qəbul etməmişlər 
və s.

Buna görə də məktəbdə peşə diaqnostikası 
üzrə aparılan işləri bir-iki göstərici ilə və ya şa-
girdlərin gələcək həyat planlarının öyrənilməsi 
ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu proses şagird-
lərin peşəyə maraq və meyənləşdirməlidir. Peşə-
seçmə motivlərini və onun dinamik inkişafını, 
cəmiyyəti-mizə, eyni zamanda bu və ya digər 
fəaliyyət sahəsinə münasibətlərini, maraq göstər-
dikləri peşəyə nəzəri-psixoloji, əməli və fizioloji 
cəhətdən hazırlığının səviyyəsini müəyyənləşdir-
məklə sıx surətdə bağlıdır. Bütün dediklərimizə 
əsaslanaraq deyə bilərik ki, məktəbdə şagirdlərin 
peşələrə yönəldil¬məsi sahəsinə cavabdeh olanın 
rəhbərlik və müəllimlər şagirdləri düzgün yönəlt-
məlidir. Daha yaxşı olar ki şagirdlərlə peşəyö-
nümü sahəsində işlər aşağı siniflərdən başlasın. 
Belə olduqda aparılan işlər daha effektli olar. 
Peşələrin seçilməsi və yaxud şagirdlərin peşələrə 
yönləndirilməsi məktəbdə dərs deyən və biliyi ilə 
digərlərindən seçilən müəllimlərdən də asılıdır.

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum ol-
muşdur ki, bütün məktəblərin şagirdlərinin bir 
qismi maddi istehsal sahəsi, xüsusən fiziki əmək-
lə bağlı olan peşələrin zəruriliyini dərk etsələr 
də, bu sahədə peşə seçməyə ümumiyyətlə həvəs 
göstərmirlər. Ümumi götürəndə isə indiki dövr-
də valideynlər öz düşüncə tərzinə görə övladla-
rını peşəseçməyə yönəldirlər. Bu isə gələcəkdə 
həmin şagirdin peşəsini sevməyərək ona dırnaq 
arası baxır və məcburu olaraq işləyir.

Şagirdlərin peşə seçməsinə müəllim və vali-
deyn qarışa bilər o mənada ki ona düzgün olan 
yolu göstərsin. Ən azından müəllim şagirdinin 
valideyn isə övladının həmin göstərilən peşəyə 
marağı olsun. Məlumdur ki. Sevilən peşə dalınca 
gedən insanların 99% həmişə uğur qazanır. Digər 
bir tərəfdən isə müasir dövrdə yeni peşələr yara-
nıb. Yaxşı olardı ki. Müəllim və valideyn həmin 
sahələrə diqqət yetirərək hərəkət etməlidirlər. 
Nəzərə alınmalıdır ki yeni yaranmış bu peşələrə 
dəqiq və sevərək yiyələnmək gələcəkdə dövləti-
mizə yararlı da ola bilər. Müasir kompüter mü-
həndisliyi və proqramlaşdırıcısı peşələri həmişə 

nəzərə alınmalı və diqqətdə saxlanmalıdır.
Digər bir cəhət ondan ibarətdir ki, əvvəl şa-

girdlər sonra isə valideynlər seçilən peşə haqqın-
da öz fikirlərini deyirlər. Sanki bununlada öz 
vəzifələrini yerinə yetirmiş olurlar. Amma unut-
maq lazım deyil ki, seçilən peşəyə mükəmməl 
yiyələnmək üçün onun sirlərinə daha mükəmməl 
sahib olmaq üçün həmişə valideynin köməyinə 
ehtiyac vardır. Məlum düçüncə tərzimə görə 
isə əvvəlcə şagirdin hansı peşə haqqında daha 
mükəmməl biliyə malik olması öyrənilməli daha 
sonra isə şagirdi həmin sahəyə yönəltmək daha 
məqsədəuyğun olardı. Əgər şagird hər hansı bir 
peşə haqqında müəyyən biliyə və yaxud məlu-
mata malikdirsə onda demək olar ki, onun hə-
min sahəyə meyli vardır. Sadəcə olaraq yaranmış 
meyli gücləndirmək, möhkəmləndirməyə ehtiyac 
vardır.

Məhşur pedaqoqlardan V.A.Suxomlinski bu 
barədə öz fikirini aşağıdakı kimi qeyd etmişdir. 
“Uşağı öyrənmədən məktəb yoxdur, tərbiyə yox-
dur, həqiqi mənada pedaqoq və pedaqoji kollek-
tiv yoxdur”. Göründüyü kimi məhşur pedaqoq-
da qeyd edir ki, şagirdin nəyi öyrənməsini, necə 
öyrənməsini və.s bilmədən müəyyənləşdirmə-
dən müəyyən bir müvəffəqiyyət əldə etmək ol-
maz.  V.A.Makarenko isə bu barədə öz fikirini 
belə bildirmişdir bu sahə haqqında. “Tərbiyəçi 
tərbiyə edilən uşağı sadəcə laqeyd şəkildə öyrən-
mək prosesində deyil, uşaqla birlikdə işləmək və 
ona yaxından kömək etmək prosesində öyrənib 
tanımalıdır. Tərbiyəçi tərbiyə etdiyi uşağa öyrə-
nilməsi lazım gələn obyekt kimi deyil, tərbiyə 
edilməsi lazım gələn obyekt kimi baxmalıdır”. 

Yuxarıda qeyd etdiklərimizə əsasən qeyd 
edərək bu nəticəyə gəlmək olar ki, şagirdlərə 
hər hansı bir peşəyə yönəldərkən hər bir xırda 
detal nəzərdən keçirilməli, müzakirə edilməli, 
təhlil edildikdən sonra son qərar verilməlidir. 
Bu isə şagirdlərin peşələrə yönəldilməsində ən 
gözəl və effekt verə biləcək variantdır. Bunların 
yerinə yetrilməsi üçün isə hər bir detaldan isti-
fadə edilməlidir. Məsələn müəllim dərs zamanı 
dərsdə, ictimai faydalı işlə məşğul olan zaman 
orada, sinifdənkənar və məktəbdənkənar bütün 
sahələrdə bu sahədə ki, işini davam etdirməlidir. 
Bunun üçün isə müəllimin nəyə ehtiyacı olduğu-
nu özü üçün müəyyən etməlidir. Burada müəllim 
ancaq bir variantdan istifadə etməlidir. Pedaqoji 
metodlardan istifadə. Yəqinki bu fikirimlə bü-
tün müəllimlər razılaşar. Deyilən metodlardan 
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isə həmişə təcrübəli müəllimlər səmərəli istifadə 
edərək şagirdlərə düzgün yol göstərmiş onların 
peşələrə yönəldilməsində müəyyən naliyyətlər 
əldə etmişdirlər. Lakin öyrənmə metodları nə 
qədər müxtəlif olsa da, onun müvəffəqiyyəti bu 
metodların düzgün, müntəzəm və məqsədyönlü 
şəkildə tətbiqindən asılıdır. Buna görə də peşə di-
aqnostikası üzrə müxtəlif metodların tətbiqi hər 
şeydən əvvəl geniş hazırlıq tələb edir.

Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, bu sahəyə hə-
mişə valideyn və müəllim nəzarət etməlidir. Bu 
sahəyə bütün cəmiyyət diqqət yetirərək nəzarət 
etməlidir. Gələcəkdə cəmiyyətimiz üçün lazım 
olacaq kadrların müəyyənləşdirilməsi onlardan 
daha çox asılıdır. 

Beləliklə şagirdlər də özləri üçün nələrə 
diqqət etmələrini müəyyənləşdirməlidir. Bunları 
isə aşağıdakı formada qeyd etmək olar: a) özlə-
ri haqqında), b) peşələr haqqında, c) yaşadıqları 
regionun kadrlara olan tələbatı haqqında bilik-
lərinin peş niyyətləri ilə qarşılıqlı münasibətdə 
müəyyənləşdirilməsi vacibdi. Yuxarıda qeyd et-
diyimizə əsasən deyə bilərik ki, öyrənmə prosesi 
aşağıdakı formada aparılsa daha səmərəli olar.

 1. Şagirdlərin peşə niyyətləri ilə həmin peşələr 
üzrə məlumat və bilikləri arasında uyğunluq sə-
viyyəsinin öyrənilməsi.

 2. Şagirdlərin peşə marağı ilə qabiliyyət və 
bacarığı arasında uyğunluq səviyyəsinin öyrənil-
məsi.

 3. Şagirdlərin peşə niyyətləri ilə məktəbdə 
(və ya ailədə) ona məsləhət görülən peşələr ara-
sında əlaqə səviyyəsinin öyrənilməsi 

İndi isə bu istiqamətlərə nəzər yetirək. Birinci 
istiqamətdə şagirdlərin hansı peşələrə diqqət, ma-
raq göstərdikləri, məlumatlar yer almaqla yanaşı 
öz biliklərini genişləndirmək eləcədə dərinləşdir-
mək üçün aparılan bütün işlərin xarakteristkasını 

müəyyən etməyə imkan verir.
İkinci istiqamətdə isə peşələrə şagirdlərin han-

sı niyyətinin olması ilə yanaşı onların bacarıqları 
ilə qabiliyyətləri arasındakı bütün münasibətlərə 
aydınlıq gətirilir.

Şagirdlərin öyrənməsi üçün nəzərdə tutulan 
üçüncü istiqamətdə isə istər valideynlər tərəfin-
dən istərsədə müəllimlər tərəfindən məsləhət 
görülən peşələrə onların münasibətləri ilə bağlı 
olanlar öz yerini tutur. Bu istiqamət ən mühüm 
istiqamətlərdən biri olmaqla yanaşı həmdə əhə-
miyyətlidir. Bu istiqamətdə konkret olaraq şa-
girdlərin onlara göstərilən peşələrə münasibəti 
öyrənilir. Bu isə o deməkdir ki, qeyd etdiyimiz 
istiqamətdə peşə diaqnostikası işinin aparılma-
sında bu istiqamətin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Dediklərimizdənn belə nəticələrə gələ bilərik 
ki, şagirdlərin peşəseçməsində ən mühüm amillər 
aşağıdakılardır.

1. Məktəbdə bütün müəllimlər peşəseçmə-
də şagirdlərə kömək etməklə yanaşı onlara yol 
göstərən olmalıdır.

2. Valideynlərlə müəllimlər bu işlərin mü-
vəffəqiyyətlə həyata keçməsi üçün birlikdə iş 
aparmalıdırlar.

3. Cəmiyyət həmişə öz maraq və meyillərini 
nəzərə almaqla tövsiyyələrini verməli yaxud da 
bildirməlidir. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, uşaqların texnologiyalar əsrində 
özünə məxsus həyatları var. Belə ki, 20-30 il əvvəl uşaqlar daha çox 
həyətlərdə, bağlarda, meydançalarda oynamağa üstünlük verir, bir-biri 
ilə daima ünsiyyətdə olurdular. Bu günün uşaqları isə daha çox kom-
puter, telefon oyunlarına üstünlük verir, bu zaman başqa uşaqlarla bir-
başa təmasda olmurlar. Bu isə özlüyündə uşaqların həm fiziki, həm də 
psixoloji inkişafına birbaşa təsir edir. Məqalədə uşaqların komputerlər-
dən, telefonlardan ayrılıb, hansı oyunlarla və idmanlarla məşğul olmalı 
olduğu və bu oyunların bəzilərinin birbaşa hansı keyfiyyətlərinin inkişa-
fına zəmin yaratdığına nəzər salınmışdır. Bu zaman iki oyunun nümunə-
sindən istifadə edilmişdir. Araşdırmalar belə qənaətlərlə yekunlaşır ki, 
1) oyunların uşağın inkişafında rolu əvəzsizdir; 2) oyunlar güc, qüvvə, 
dözümlülük, sürət kimi fiziki keyfiyyətləri uşaqlara aşılayır; 3) oyun-
lar gələcəkdə  peşəkar idman növü ilə məşğul olmağa zəmin yaradır; 4) 
oyunlar vətənpərvərlik, birlik kimi mənəvi hislərin uşağa ilkin öyrədilmə 
formasıdır.

On the health importance of games in children’s lives
Abstract. The article mentions that children have their own lives in 
the age of technology. So, 20-30 years ago, children preferred to play in 
yards, gardens, and playgrounds, and were constantly communicating 
with each other. Today’s children prefer computer and phone games, and 
they do not have direct contact with other children. This in itself dire-
ctly affects the physical and psychological development of children. In 
the article, it is considered which games and sports children should be 
engaged in, separated from computers and phones, and which qualities 
of some of these games directly lead to their development. At this time, 
the example of two games was used. The research concludes with the 
following conclusions: 1) the role of games in the child’s development 
is irreplaceable; 2) games instill in children physical qualities such as 
strength, power, endurance, speed; 3) the games create a foundation for 
engaging in professional sports in the future; 4) games are the primary 
form of teaching children moral feelings such as patriotism and unity.

Об оздоровительном значении игр в жизни детей
Aннотация. В статье отмечается, что в век технологий у детей 
своя жизнь.Так, 20-30 лет назад дети чаще предпочитали играть 
во дворах, садах, на площадках, постоянно общаясь друг с другом. 
С другой стороны, сегодняшние дети больше предпочитают 
компьютерные, телефонные игры, в которых они не вступают в 
прямой контакт с другими детьми. А это само по себе напрямую 
влияет как на физическое, так и на психологическое развитие детей. 
В статье рассматривается, какими играми и видами спорта должны 
заниматься дети, отключившись от компьютеров, телефонов, и 
какие именно из этих игр непосредственно закладывают основу 
для развития их качеств. В это время был использован пример двух 
игр. Исследования завершились выводами о том, что 1) роль игр 
в развитии ребенка неоценима; 2) игры прививают детям такие 
физические качества, как сила, сила, выносливость, скорость; 3) 
игры создают основу для занятий профессиональным спортом в 
будущем; 4) игры – это первоначальная форма обучения ребенка 
таким духовным чувствам, как патриотизм, единство.
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Xatın Ağayeva 
Uşaqların həyatında oyunların sağlamlıq əhəmiyyətinə dair

GİRİŞ
Hal–hazırda biz müasir texnologiyalarla tam 

əhatə olunmuş dünyada yaşayırıq. Bundan əlli il 
əvvəl yaşamış insanla, bu gün yaşayan insanın 
həyat tərzində bariz fərqliliklər var. Əlbəttə bu 
sadəcə həddi-buluğa çatmış insanların həyatında 
özünü göstərmir. Uşaqlarında texnologiyalar əs-
rində özünə məxsus həyatları var. Belə ki, 20-30 
il əvvəl uşaqlar daha çox həyətlərdə, bağlarda, 
meydançalarda oynamağa üstünlük verir, bir-biri 
ilə daima ünsiyyətdə olurdular. Bu günün uşaq-
ları isə daha çox komputer, telefon oyunlarına 
üstünlük verir, bu zaman başqa uşaqlarla bir başa 
təmasda olmurlar. Bu isə özlüyündə uşaqların 
həm fiziki, həmdə psixoloji inkişafına bir başa 
təsir edir. Məqaləmizdə uşaqların komputerlər-
dən, telefonlardan ayrılıb hansı oyunlarla və id-
manlarla məşğul olmalı olduğu və bu oyunların 
bəzilərinin bir başa hansı keyfiyyətlərinin inki-
şafına zəmin yaratdığına nəzər salacağıq. Uşaq-
larda oyun vərdişinin yaradılmasının çox kiçik 
yaşlarda başlanması zəruridir. Lakin biz əsasən 
ibtidai sinif dövründə məşğul olunan oyunların 
fiziki və psixoloji təsiri haqqında danışacağıq.

İbtidai sinif uşağın həyatında silinməsi çox 
çətin olan izlər qoyan bir dövürdür. Bu illərdə ilk 
dostluqlar yaranır, uşaqlar ətraf mühiti dərk et-
məyə başlayır, özləri fərqində olmadan onlarda 
fərdi keyfiyyətlər artıq özünü göstərir. Bəs necə 
etmək lazımdır ki, uşağın hansı ailə və mühitdən 
gəlməsindən asılı olmayaraq, onda müsbət key-
fiyyətlər yaradıla bilsin. Məhz bu iş son dərəcə 
çətin fəaliyyət olub, hədsiz peşəkarlıq tələb edir. 
Bu sahədə ibtidai sinif müəllimi qədər idman 
müəlliminin də üstünə son dərəcə məsuliyyət 
düşür. Belə ki, 6-10 yaş arasında olan bu uşaq-
lar onlara birbaşa diqqət edilənlərdən daha çox 
ətrafdakıların gözlə görülən şəkildə elədikləri 
ilə maraqlanır və onları təqlid etməyə çalışırlar. 
Onlar dünyanı reallıq kimi deyil, daha çox ma-
raqlı bir oyun kimi görürlər. Məhz buna görə bu 
yaş dövründəki uşaqlara vətənpərvərlik, sədaqət, 
mərhəmət, birlik kimi mənəvi hisləri, güc, qüv-
və, cəldlik, çeviklik kimi fiziki keyfiyyətləri aşı-
lamağın ən asan və keyfiyyətli yolu mütəhərrik 
oyunlardır. Bu oyunların uşağın yaş dövrünə və 
fiziki qabiliyyətinə uyğun seçilməsi, və uşağın 
özü belə hiss etmədən ona yuxarıda sadalanan 
keyfiyətlərin aşılanması bir mənalı şəkildə id-
man müəlliminin yüksək dərəcədə peşəkarlı-
ğından asılıdır. Peşəkar müəllim hansı oyunlar-

dan istifadə etməlidir, uşaqlara bu oyunları necə 
aşılamalıdır və ən əsası hansı idman növləri bu 
yaş dövründəki uşaqlar üçün son dərəcə təhlükə-
li olub, onların əqli və fiziki inşafında sağalmaz 
izlər qoya bilər. 

Ayrı-ayrılıqda bəzi oyunlara nəzər salaq: 
1. “Bənövşə”- əksər insanlara tanış olan bu 

oyun iki dəstəyə ayrılmış uşaqların bir-birinin 
əlini tutaraq divar əmələ gətirməsi və qarşı tərəf-
dən çağırılan bir uşağın divarı dağıdıb özü ilə 
bir nəfəri aparıb öz dəstələrini möhkəmlətməyə 
çalışması şəklində oynanılır. Oyunun qısa şərhi 
məhz belədir, bəs əslində bənövşə oyunu uşaqla-
ra özləridə başa düşmədən hansı hisləri aşılayır:

Bənövşə özlüyündə sadə bir oyun kimi gö-
rünsədə, uşaqlara birlik, inam, sədaqət kimi 
mənəvi hisləri aşılayır. Belə ki, əl-ələ tutan uşaq-
lar bir-birlərinə inanmaları və əllərini burax-
madan möhkəm durmalı olduqlarını öyrənirlər. 
Daha sonra isə var gücləri ilə qarşı komandadan 
öz komandalarını gücləndirmək üçün divarı aşa-
raq yeni uşaqlar gətirməyə, bununla yanaşı var 
gücləri ilə əllərini buraxmamağa bununla da öz 
komandalarının zəifləməsinin qarşısını almağa 
çalışırlar. Bütün bu hadisələr uşaqlarda sədaqət 
hissinin inkişaf etməsinə səbəb olur. Bu mənəvi 
keyfiyyətlərdən başqa bir sıra fiziki keyfiyyət-
lərdə “bənövşə” oyunu vasitəsi ilə inkişaf edir. 
Bunlar sürət, güc, dözümlülük, qüvvə kimi əsas 
fiziki keyfiyyətlər

2. “Yuvasız dovşan” – az yaşlı uşaqlar və 
ibtidai sinif şagirdləri tərəfindən çox oynanan 
mütəhərrik oyunlardan biridir. Oyunun qısaca 
izah etsək, cüt-cüt əllə ələ tutan uşaqlar yuva ro-
lunu oynayır, bir uşaq isə qurd rolunda dovşan 
rolunda olan uşağı tutmağa çalışır, dovşanın ye-
ganə xilas yolu öz yuvasına girməkdir [1, s.49]. 
Əslində kifayət qədər sadə görünən oyun dərin 
məna kəsb edir. Fiziki keyfiyyət olaraq əsasən 
sürət keyfiyyətini aşalayır. Lakin bu oyun uşaq-
ların psixoloji inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Bu 
rol qısaca bundan ibarətdir: uşaq şüur altında dərk 
edir ki, əgər o yuvadan yəni evindən uzaqdadırsa 
canavar nümunəsində pisliklərlə qarşılaşa bilər 
və buna görə də özünü pisliklərə qarşı qoruma-
lıdır. Bunun üçün isə ətrafdakı yuvalardan məhz 
özünə aid olanı tapmalıdır, çünki yalnız o yuvada 
yəni evində tam təhlükəsizlikdə ola bilər. Buda 
uşaqlarda əvvəlcə ailəyə bağlılıq hissini aşılayır. 
Yaşa dolduqca isə şüurun dərin qatlarında oyun 
vasitəsilə yerləşən bu hiss vətənə bağlılıq, millətə 
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sədaqət hislərinin yaranmasına və möhkəmlən-
məsinə zəmin yaratmış olur.

Hər iki oyunun nümunəsindən göründüyü 
kimi, əslində bizə sadə uşaq oyunu kimi görünən 
mütəhərrik oyunlar özlüyündə necə dərin mənəvi 
mənaları birləşdirir. Həmdə uşaqların oyun müd-
dətində daim aktiv hərəkətdə olması onların fizi-
ki sağlamlıqlarına müsbət mənada təsir edir. Belə 
ki, uşaqlar sürətli və dözümlü olmağı öyrənirlər.

Məqalədə yalnız iki mütəhərrik oyunun nü-
munəsinə nəzər saldıq. Əlbəttə belə oyunlar 
onlarladır. Əgər gələcəyimiz olan uşaqların 
düzgün inkişaf etməsini istəyiriksə onları öz yaş-
larına uyğun olan mütəhərrik oyunlar oynamağa 
həvəsləndirməli, onlara bu oyunları öyrətməli-
yik. Eramızdan əvvəlki filosoflarında, bugünkü 
mütəxəssislərində ortaq fikri odur ki, əgər biz 
fiziki cəhətdən düzgün inkişaf etmiş, psixoloji 
cəhətdən sağlam və cəmiyyətə düzgün inteqra-
siya etmiş nəsillər yetişdirmək isdəyiriksə onları 

oyunlara cəlb etməliyik.
Nəticə
1. Oyunların uşağın inkişafında əvəzsiz rolu 

vardır.
2. Oyunlar güc, qüvvə, dözümlülük, sürət 

kimi fiziki keyfiyyətləri uşaqlara aşılayır.
3. Oyunlar gələcəkdə  peşəkar idman növü ilə 

məşğul olmağa zəmin yaradır.
4. Uşağın psixoloji inkişafında əvəz olunmaz 

rolu vardır.
5. Vətənpərvərlik, birlik kimi mənəvi hislərin 

uşağa ilkin öyrədilmə formasıdır.
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Annotasiya. Məqalədədə kompüter riyaziyyatında verilənlərin emalı və ötü-
rülməsi məsələlərinin tədrisi texnologiyalarından istifadə eməklə didaktik sə-
viyyədə realizə olunan problemli təlim metodu, bu metodun tədqiqat sxemi, 
fənnin təlim metodları ilə qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi araşdırılmışdır. Kompü-
ter riyaziyyatında VB-nın konseptual layihələndirilməsinin, bütövlükdə baza-
ların predmet sahəsinin layihələndirilməsinin  metodoloji  əsaslarının konkret 
müəyyən edilməsi, VB-nın predmet sahəsinin məntiqi informasiya modelinin 
işlənib hazırlanmasının metod və üsullarının dəqiq müəyyən edilməsi ilə bağ-
lıdır. Göstərilmişdir ki, məntiqi inofrmasiya modelinin qurulmasının tədrisində 
ilk növbədə müqayisə və analogiya, mücərrədləşdirmə kimi  metodların komp-
leks şəkildə tətbiqi təhlil olunmalıdır. Sonda KRT-də verilənlərin formalaşdı-
rılmasına və təqdim olunmasına dair mövzuların öyrənilməsində dərsin təşkili 
məsələlərinə baxılmış və belə nəticəyə gəlinmişdir ki, verimiş metodoloji sxemə 
uyğun olaraq, baxılan mövzunun tədrisi problemli təlim, tədqiqati təlim metodu 
üzrə realizə olunur.

Methodology for teaching data processing and trans-
mission in computer mathematics using new learning 
technologies
Abstract. The article deals with the problems of data processing and transmissi-
on in computer mathematics. The problematic method of teaching, implemented 
at the didactic level with the use of technology, the scheme of the research met-
hod of this method, the interaction and application of the subject with teaching 
methods are studied. In computer mathematics, this is due to the concretization 
of the methodological foundations of the conceptual design of the database, the 
design of the subject area of databases in general, the refinement of methods and 
techniques for developing a logical information model of the subject area of the 
database. It is noted that in teaching the construction of a logical information 
model, first of all, one should analyze the complex application of such metho-
ds as comparison and analogy, abstraction. Finally, the issues of organizing a 
lesson in the study of topics related to the formation and presentation of data 
in the teaching of computer mathematics were considered and it was concluded 
that, in accordance with the above methodological scheme, the teaching of the 
subject is carried out by problem-based learning based on the research method 
of teaching.

О методике обучения обработке и передаче 
данных по компьютерной математике с 
использованием новых обучающих технологий
Aннотация. В статье рассмотрен метод проблемного обучения, 
реализуемый на дидактическом уровне с использованием технологий 
обучения задачам обработки и передачи данных по компьютерной 
математике, схема исследования этого метода, взаимодействие предмета 
с методами обучения и его применение. Конкретизация методологических 
основ концептуального проектирования БД в компьютерной математике, 
проектирования предметной области баз в целом связана с четким 
определением методов и приемов разработки логической информационной 
модели предметной области БД. Было показано, что при обучении 
построению модели логической иноформации в первую очередь следует 
анализировать комплексное применение таких методов, как сравнение 
и аналогия, абстрагирование. В заключение рассмотрены вопросы 
организации урока по изучению тем формирования и представления 
данных в ОКМ и сделан вывод о том, что в соответствии с приведенной 
методической схемой преподавание рассматриваемой темы осуществляется 
по методу проблемного обучения, исследовательского обучения.
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Mövzunun aktuallığı. Kompüter elmləri bir 
elm olaraq kompüter texnologiyalarının yaradıl-
ması və sürətli inkişafı ilə birlikdə formalaşmağa 
başladı. Onun formalaşması və inkişaf etməsi bu 
günə qədər davam edir. Kompüter elmləri kom-
püterlərdən istifadə edərək məlumatların sax-
lanması, işlənməsi və ötürülməsini təmin edir. 
Buraya məlumatların saxlanması, işlənməsi və 
ötürülməsi üçün alqoritmik, proqram və texniki 
vasitələri öyrənən böyük bölmələr daxildir. Ri-
yazi məntiq metodları kompüter elminin bütün 
sahələrində ən güclü bilik alətlərinə çevrilən mü-
hüm riyazi elm oldu. Buna görə riyazi məntiqin 
əsaslarını mənimsəmədən kompüter elminin cid-
di öyrənilməsi mütləqdir.

Kompüterin işləməsi üçün proqram təminatı 
ilə təchiz olunmalıdır. Artıq kompüter proqramı 
anlayışının özü, hərəkətlərin qaydası və xarakteri 
barədə kompüterə aydın bir alqoritmik göstəriş 
verərək proqrama, habelə onun tərtib edilməsi 
prosesinə (proqramlaşdırmaya) daxil olmağı tə-
min edir. Onun yalnız bir bölməsi — alqoritmlər 
nəzəriyyəsi burada işləmir, lakin riyazi məntiqin 
mahiyyəti yəni dili, aksiomatik nəzəriyyələri, on-
larda olan nəticələr və teoremlər, bu nəzəriyyələ-
rin xüsusiyyətləri son dərəcə təsirli olur.

Kompüter riyaziyyatı (KR) kompüterin kömə-
yi ilə müxtəlif növ riyazi məsələlərin həlli üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Aydındır ki, müasir dövr 
texnologiya dövrüdür. Qarşıya çıxan geniş həcm-
li və çox vaxt tələb edən proserdurların həllində 
kompüterdən istifadə daha məqsədəuyğundur. 
Bununla da kompüterin köməyi ilə bir sıra geniş 
həcmli riyazi hesablamaların müvafiq qaydada 
proqramlaşdırmanın, alqoritmləşdirmənin va-
sitəsi ilə ən əlverişli şəkildə həllinə şərait yaradır.   

Riyaziyyatın öyrənilməsində məsələ həllinin 
xüsusi əhəmiyyəti var. Əsas məqsədi riyaziyyatı 
öyrətmə və öyrənmə, müxtəlif həll etmə qabiliy-
yətlərini inkişaf etdirməkdir. Riyazi məsələlərin 
kompüter həllində proqramlaşdırma mərhələsi 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Beləki,  proqramlaş-
dırma  mərhələsində qoyulmuş məsələ həllinin 
alqoritminə uyğun  olaraq verilmiş proqram  dili 
vasitəsilə verilənlərin   emalı sistemlərinin idarə 
olunması mexanizmi ilə xarekterizə olunur. “Bu-
rada başlıca olaraq qoyulmuş məsələnin  predmet 
sahəsinə dair müvafiq qaydada müəyyən olun-
muş informasiyanın seleksiya olunaraq verilən-
lər bazasında (VB) informasiya modeli şəklində 
qurulması və   təsviri nəzərdə tutulur. VB-nın 

konseptual layihələndirilməsinin, bütövlükdə ba-
zaların predmet sahəsinin layihələndirilməsinin  
metodoloji  əsaslarının konkret müəyyən edilmə-
si, VB-nın predmet sahəsinin məntiqi informasi-
ya modelinin işlənib hazırlanmasının metod və 
üsullarının dəqiq müəyyən edilməsi ilə bağlıdır.” 
[1].

Tədqiqatın məqsədi:  Riyazi məsələnin kom-
püter həllində verilənlərin formalaşması və tə-
dqim olunması, idarə olunması, emalı üsullarının 
və təlimi metodlarının öyrənilməsi.

Verilənlər bazası modeli, verilənlər bazası-
nın məntiqi quruluşunu təyin edən bir məlumat 
modeli növüdür. Məlumatların ilk növbədə necə 
saxlanıla, təşkil edilə və işlənə biləcəyini müəy-
yənləşdirir. Cədvəl formatından istifadə edən 
əlaqəli model ən çox yayılmış verilənlər bazası 
modelidir. Məlumatların necə təşkil olunduğunu 
və aralarında mövcud olan müxtəlif növ əlaqələri 
nümayiş etdirir. Şəbəkə modeli, müəssisə-müna-
sibət modeli, iyerarxik model, obyekt yönümlü 
model və obyekt modeli müxtəlif növ verilənlər 
bazası modellərindən bəziləridir. Bu fərqli ve-
rilənlər bazası modelləri fərqli görünüşlərə və 
əməliyyatlara malikdir, həmçinin istifadəçinin 
ehtiyaclarından asılı olaraq müxtəlif yollarla isti-
fadə edilə bilər. Verilənlər bazasına daxil ola bilə-
cək və ya potensial son istifadəçiləri maraqlandı-
ran faktlar, verilənlər bazası Administratorunun 
mümkün tətbiqlər haqqında biliklərinə əsaslanan 
verilənlər bazası sxemi ilə müəyyən edilir. Predi-
katların hesablanmasında verilənlər bazası sxemi 
anlayışı nəzəriyyə anlayışına bənzəyir. İstənilən 
vaxt riyazi obyekt kimi qəbul edilə bilən verilən-
lər bazası bu “nəzəriyyə”modelinə çox oxşayır. 
Nəticədə, dövrədə həm tətbiqə xas olan bütöv-
lük məhdudiyyətlərini təmsil edən düsturlar ola 
bilər və müəyyən bir verilənlər bazasına xas olan 
bütövlük məhdudiyyətləri, hamısı eyni verilənlər 
bazası dilində ifadə olunur. 

“Verilənlər Bazasının  reallaşdırılması üçün 
konkret Verilənlər Bazasının  İdarəetmə Sistem-
lərinin (VBİS) seçilməsi, seçilən VBİS-lə bağlı 
verilənlərin məntiqi və fiziki strukturlarının tə-
yini, verilənlərlə əlaqə metodlarının seçilməsi, 
təminedici və servis proqram vasitələrinin qu-
rulması VB-nın datoloji layihələndirilməsini 
əhatə edir. Dataloji layihələndirmə üç mərhələdə 
həyata keçirilir: VBİS-in seçilməsi, məntiqi la-
yihələndirmə və fiziki layihələndirmə” [3].

“VB-nın məntiqi informasiya modelinin iş-
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lənib hazırlanması ilk növbədə predmet sahə-
sini müəyyən edir. VB-nin predmet sahəsinin 
informasiya obyekti dedikdə hər hansı  gerçək, 
mövcud olan obyektə dair bazada yerləşdiriləcək 
informasiya nəzərdə tutulur. İnformasiya obyekti 
bir sıra parametrlərlə xarakterizə olunur. Bu pa-
rametrlər informasiya obyektinin  baza (əsas) və 
əlamət (köməkçi) rekvizitləri kimi qeyd olunur-
lar. Nəticə etibarilə, informasiya obyektinin  əsas 
və köməkçi rekvizitləri onun struktur xüsusiyyət-
lərini müəyyənləşdirir.” [4].

İnformasiya obyektlərinin qurulması Ve-
rilənlər Bazasının predmet sahəsinin rekvizitləri 
arasında olan funksional asılılığın müəyyənləş-
məsindən asılıdır. Sonrakı mərhələ isə həmin 
rekvizitlərin təsnif olunması və arasında olan 
uyğunluğun müəyyən edilməsi həyata keçirilir, 
yəni rekvizitlərin əsas və tabeli qrupları müəyyən 
edilir. Sonda isə tabeli rekvizitlər əsas rekvizit-
lərlə müəyyən əlamətlərinə görə qruplaşdırılır və 
bu qruplar informasiya obyektini formalaşdırır.

Layihələndirmənin digər mərhələsində isə 
məntiqi informasiya modeli qəbul edilmiş forma-
da qurulur. Kanonik formada model işlənib ha-
zırlandıqdan sonra Verilənlər Bazasının cədvəl-
lərinin hazırlanması və doldurulması mərhələsi 
həyata keçirilir.

“Qəbul edilmiş metodoloji sxem  üzrə Kom-
püter riyaziyyatının tədrisində (KRT) informa-
siyanın informasiya sistemlərində formalaşma-
sı məsələlərinin təliminin metod və üsullarını 
müəyyən edək. Burada tətbiq olunan tədqiqati 
metodun realizə olunması başlıca   olaraq pred-
met sahəsinə dair müvafiq qaydada müəyyən 
olunmuş informasiyanın seleksiya olunaraq ve-
rilənlər bazasında informasiya modeli şəklində 
qurulması və   təsvirinin üsullarının öyrənilməsi-
ni nəzərdə tutur.” [2]

Yuxarıda deyilənlərdən aydın oluduğu kimi, 
müqayisə və analogiya, mücərrədləşdirmə kimi 
metodların kompleksi məntiqi informasiya mo-
delinin qurulmasında tətbiq olunur. 

Digər mühüm məsələlərdən biri də informa-
siyanın ötütrülməsi prosesidir. İnformasiya ötü-
rülməsi prosesi informasiyanın kodlaşdırılması 
nəticəsində həyata keçirilir. İstənilən informasiya 
elektron sistemlərdə kodlaşmış halda istifadəçiyə 
verilir. Kodlaşdırma isə müəyyən işarələr toplu-
sunun digər işarələr toplusu ilə əvəz olunmasın-
dan ibarətdir.

Kompüterdə kodlaşdırma ikilik say sistemin-

də həyata keçirilir. Kompüterin əməli yaddaşın-
da olan informasiyalar tam, natural ədədlər və 
simvollar şəklində olur və kompüterin müvafiq 
yaddaşında ikilik kodlar şəklində təsvir olunur və 
ötürürlür. Bu kodlaşdırmalar informasiya sistem-
lərində gizli, kriptoqrafik şəkildə tətbiq olunur.

Kompüter riyaziyyatının tədrisində mövzu-
ların öyrənilməsində dərsin təşkili məsələlərinə 
diqqət yetirək. Dərsin təşkili aşağıdakı qaydada 
həyata keçirilir.

“Dərsin məqsədi:-riyazi məsələnin kompü-
ter həllində verilənlərin formalaşması və tədqim 
olunması üsullarının öyrənilməsi; riyazi məsələ-
nin kompüter həllində verilənlərin idarə olun-
ması üsullarının öyrənilməsi; riyazi məsələlərin 
kompüter həllində verilənlərin emalı üsullarının 
öyrənilməsi; riyazi məsələlərin kompüter həllin-
də verilənlərin emalı və idarə olunması məsələlə-
rinin təlimi metodlarının öyrənilməsi” [4]. 

Kompüter riyaziyyatının tədrisində məsələnin 
kompüter həllində aşağıdakı təlim metodlarının 
izahı bir sıra anlayışlar əsasında aparılır. Bunlara 
aşağıdakıları aid etmək olar: Verilənlər Bazasının 
əsas anlayışları, verilənlərin formalaşdırılması 
anlayışı, təqdim olunması və emalı anlayışları, 
Verilənlər Bzasının İdarəetmə sistemləri və la-
yihələndirmə anlayışları.

Baxılan mövzu üzrə dərsin gedişində müəllim 
tədqiqati məsələnin qoyuluşunu izah edir. Göstə-
rir ki, burada qoyulmuş riyazi məsələnin kompü-
ter həllində verilənlərin formalaşması, emalı və 
idarə olunması məsələlərinin təlimi metodlarının 
didaktik təyinatı verilənlərin məntiqi informasiya 
modeli şəklində qurulması, emalı və idarə olun-
ması üsullarının öyrənilməsini nəzərdə tutur.

Nəticə
Kompüter riyaziyyatında proqramlaşdırma 

məsələlərinin tədrisi texnologiyalarından istifadə 
eməklə didaktik səviyyədə realizə olunan prob-
lemli təlim metodunun, bu metodun tədqiqati 
metod sxeminin, fənnin məxsusi təlim metodları 
ilə qarşılıqlı əlaqəsi və tətbiqi öyrənilir. Yeni tə-
lim texnologiyalardan istifadə etməklə hər han-
sı riyazi məsələnin qurulmuş alqoritmi əsasında 
proqramlaşdırma prosedurunun ardıcıl tətbiqi va-
sitəsilə zəruri nəticələrin alınmasini təmin edən 
metod və üsullar öyrənilir. Riyazi məsələlərin 
kompüter həllində riyazi və məntiqi ifadələrin 
proqramlaşdırılmasının xarakteristikası veril-
məklə göstərildi ki, baxılan halda riyazi və mən-
tiqi ifadələrin hesablanması proqramı bu tipdən 
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olan istənilən alqoritmin təsvir edilməsinin uni-
versal formasıdır. 

Tətbiq olunan tədqiqati metodun realizə olun-
ması, başlıca   olaraq, predmet sahəsinə dair mü-
vafiq qaydada müəyyən olunmuş informasiya 
seleksiya olunaraq verilənlər bazasında infor-
masiya modeli şəklində qurulmuş və   təsvirinin 
üsulları öyrənilmişdir. Riyazi məsələnin kompü-
ter həllində verilənlərin formalaşması və tədqim 
olunması, idarə olunması, emalı üsulları və təli-
mi metodları araşdırılmışdır.
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, ali məktəblərin qeyri-ixtisas-
larında xarici dilin tədrisinin əsas məqsədi təhsilalanların həmin dildə 
kommunikativ səriştələrinin inkişaf etdirilməsidir. Bu gün üçün tələbələ-
rin müəllimlə birlikdə bu hədəfləri başa düşməsi və qəbul etməsi, onların 
həyata keçirilməsində fəal iştirakçı olması çox vacibdir. Xarici dili öy-
rənərkən tələbələrin ikinci dildə kommunikativ səriştələrini inkişaf et-
dirmək üçün müasir strategiyalardan istifadə etmək zərurəti xüsusi qeyd 
olunur. Məqalədə psixologiya və psixolinqvistikanın xarici dilin tədrisi 
metodikasında yeri və rolu, habelə dil mühitinin olmaması şəraitində rus 
dilinin xarici dil kimi öyrənilməsində bu fənlərin imkanları nəzərdən ke-
çirilir. Rus dilini xarici dil kimi öyrədilməsi və mənimsənilməsi strategi-
yaları geniş şəkildə işıqlandırılır. Belə bir nəticə hasil edilir ki, xarici di-
lin mənimsənilməsinin effektivliyi həm öyrənmə strategiyasından, həm 
də öyrətmə strategiyasından asılıdır. Maksimum effekti bu strategiyaları 
uyğunlaşdırmaqla əldə etmək mümkündür.

About the psycholinguistic foundations of teaching 
russian as a foreıgn language
Abstract. The article notes that the main purpose of teaching a foreign 
language in non-specialized higher educational institutions is to develop 
the communicative competencies of students in this language. Today it 
is very important that students, together with the teacher, understand and 
accept these goals, take an active part in their implementation. When 
learning a foreign language, the need to use modern strategies for the 
development of students’ communicative competence in a second langu-
age is emphasized. The article examines the place and role of psychology 
and psycholinguistics in the methodology of teaching a foreign langua-
ge, as well as the possibilities of these disciplines in learning Russian 
as a foreign language in the absence of a language environment. The 
strategies of teaching and mastering Russian as a foreign language are 
widely covered. It turns out that the effectiveness of mastering a foreign 
language depends on both learning strategies and mastering strategies. 
The maximum effect can be achieved by adapting these strategies.

О психолингвистических основах преподавания 
русского языка как иностранного
Aннотация. В статье отмечается, что основной целью обучения 
иностранному языку в неспециализированных высших учебных 
заведениях является развитие коммуникативных компетенций 
обучающихся на этом языке. На сегодняшний день очень важно, 
чтобы студенты вместе с преподавателем понимали и принимали 
эти цели, принимали активное участие в их реализации. При 
изучении иностранного языка особо отмечается необходимость 
использования современных стратегий развития коммуникативной 
компетентности учащихся на втором языке. В статье рассматриваются 
место и роль психологии и психолингвистики в методике обучения 
иностранному языку, а также возможности этих дисциплин в 
изучении русского языка как иностранного в условиях отсутствия 
языковой среды. Широко освещаются стратегии преподавания и 
освоения русского языка как иностранного. Получается такой вывод, 
что эффективность овладения иностранным языком зависит как от 
стратегий обучения, так и от стратегий овладения. Максимального 
эффекта можно добиться, адаптировав эти стратегии.
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Xarici dillərin tədrisinin müasir metodikasın-
dan danışmağa bu elmin dilçilik, pedaqogika və 
psixologiya kimi fənlərlə ayrılmaz əlaqələrindən 
başlamaq lazım gəlir. Bu elmin dilçiliklə bağ-
lılığının  dilin mahiyyəti, qaydaları və qanuna-
uyğunluqları, onun fonetik, qrammatik, leksik 
səviyyələrini əks etdirən tədqiqatlarların pred-
metində olması heç kimdə şübhə doğurmur. Pe-
daqogika metodikaya ümumi didaktik tövsiyələr 
verir. Psixologiyanın əsas istiqamətləri – təlim 
psixologiyası, ünsiyyət psixologiyası, xüsusən 
də psixolinqvistika – bilik, bacarıq və səriştələ-
rin formalaşmasının psixoloji prosesləri, nitqin 
qavranılması və törədilməsi mexanizmləri və qa-
nunauyğunları haqqında məlumatlar, habelə təh-
silalanların sosial-yaş və etnik xüsusiyyətlərinin 
nəzərə alınması məsələləri xarici dillərin tədrisi-
nin müasir metodikası elmində mühüm yer tutur.

Rus dilinin xarici dil kimi tədrisi metodikası 
dilin mənimsənilməsinin xüsusiyyətləri, bilik, 
bacarıq və səriştələrin formalaşmasının mahiy-
yəti, tələbələrin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri 
haqqında məlumatları ümumi psixologiya və 
pedaqoji psixologiya, o cümlədən, tərbiyə psixo-
logiyası (sosial əhəmiyyətli şəxsiyyət keyfiyyət-
lərinin formalaşması prosesinin öyrənilməsi) və 
təlim psixologiyası (biliklərin mənimsənilməsi 
bacarıq və səriştələrin formalaşması prosesinin 
öyrənilməsi və s.)  kimi təlimlərdən alır. Bundan 
başqa, sosial psixologiya və onun sahələri (mil-
lətlərin psixologiyası, ailənin, kollektivin psixo-
logiyası) hər hansı bir insan qrupunda və ya qrup-
dakı bir insanda mövcud olan psixiki hadisələri 
- psixoloji uyğunluq və ünsiyyət qabiliyyətləri 
ilə əlaqəli ünsiyyət ehtiyacı, ünsiyyətə münasi-
bət, ünsiyyətdə özünəgüvənlik və sairəni öyrənir. 
Etnopsixologiya psixikanın millətlə, etnosla şərt-
lənmiş xarakterini öyrənir. Şəxsiyyət psixologi-
yası və onun bölmələri (yaş psixologiyası, dife-
rensial psixologiya, defektopsixologiya) tədrisin 
fərdiləşdirilməsi və müxtəlif tədris modellərinin 
qurulması üsullarını, o cümlədən tələbələrin yaş 
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq əsaslandırmaq 
üçün metodikada istifadə olunur [1].. 

Eksperimental psixologiya metodikanı yad-
daşın, ixtiyari və qeyri-ixtiyari yaddasaxlamanın 
həcmləri, qavrayışın xüsusiyyətləri və s. haqqın-
da məlumatlarla zənginləşdirir. Psixosemantika 
fərdi şüurda mənaların mövcudluğunun müxtəlif 
formalarını (obrazlar, simvollar, verbal formalar 
və s.) araşdırır. 

Psixologiya metodikaya dilin mənimsənilmə-
si, insanın psixoloji və fərdi inkişafı üçün zəruri 
şərtlərdən biri olan yaddaş haqqında ən dəyərli 
məlumatları verir. Yaddaş, bildiyimiz kimi, qar-
şılıqlı müstəsna funksiyaları - bir tərəfdən yad-

dasaxlama və yaddaşda bərpa etmə, digər tərəfdən 
unutma funksiyaslarını yerinə yetirməyə qadirdir. 
Sübut edilmişdir ki, unutma tədris materialının qav-
ranılmasından dərhal sonra başlayır və öyrənilən 
materialın təkrarla dəstəklənmədiyi təqdirdə beş 
gündən sonra məlumatların 25%-i yaddaşda qalır. 
Yeni materialın mənalı əlaqələr sisteminə daxil edil-
məsi şərtilə, həmçinin bir şəxs müəyyən məlumat-
ları yadda saxlamağı qarşısına məqsəd qoyursa və 
bunun üçün bir plan tərtib etmək, materialı qruplaş-
dırmaq kimi metodlardan istifadə edirsə, yaddasax-
lama daha uğurlu olur [1].  

Psixologiya öyrədir ki, xarici dilin tədrisin-
də müxtəlif növ yaddaşların inkişafı və tətbiqi 
vacibdir. Bu elmdə nəyin və necə xatırlandığın-
dan və yaddaşda bərpa edilnəsindən asılı olaraq 
motor (hərəkət) yaddaşını (hərəkətlər və əməl-
lər üçün yaddaş), obrazlı (vizual və eşitmə ob-
razları üçün yaddaş), sözlü-məntiqi (düşüncələr 
üçün yaddaş), emosional (hisslər üçün yaddaş) 
fərqləndirirlər. Psixologiya tövsiyə edir ki, təlim-
də yaddaş növlərini etibarlılıq müddətinə görə 
daim istifadə etməlisiniz: ani (Məlumatın qav-
ranılması anında fəaliyyətdə olur), qısamüddətli 
(7 plus/minus 2 vahid məlumat 30 saniyə saxla-
nılır), operativ (Tapşırıq həll olunana qədər mə-
lumat yadda saxlanıla bilir; Bir neçə dəqiqədən 
bir neçə günə qədər yaddasaxlama üçün bir əsas 
olduqda fəaliyyətdə olur), uzunmüddətli (Həcmi-
nin böyüklüyü ilə xarakterizə olunur, uzun illər, 
bir insanın bütün həyatı boyunca, lakin bir ifadə-
dəki sözlərin dəqiq ardıcıllığı ilə deyil, mənasını 
və ya mənalı şərhini qorumağa qadirdir), genetik 
(nəsildən-nəslə ötürülən təcrübə, duyğular, asso-
siasiyalar şəklində) [10]. 

Psixologiya xarici dil müəlliminə tələbələrin 
fərdi-şəxsi xüsusiyyətləri haqqında məlumat ve-
rirərək onları kommunikativ tipə - ekstravertlərə 
(ünsiyyətə asanlıqla daxil olan, qrup dərslərinə 
meyilli, komandada işləməyə meyilli, rol oyun-
larında məmnuniyyətlə iştirak edən, dil təlimin-
də dil təxminindən, proqnozlaşdırmadan istifadə 
edə bilən) və qeyri-kommunikativ tipə -  intro-
vertlərə (dil materialının təhlilinə meyilli, qayda-
ları şüurlu şəkildə əzbərləyən, ünsiyyətə girmək 
istəməyən, o cümlədən səhv etmək qorxusu olan 
insanlardır ki, onlar da nitq praktikasından daha 
çox oxumağa, yazılı tapşırıqları yerinə yetir-
məyə, izah etməyə üstünlük verən) ayırır.

Yaş psixologiyası və onun bölmələrinin zən-
gin spektri – uşaq psixologiyasından qocalıq 
psixologiyasına (gerontopsixologiya) qədər, 
psixi proseslərin yaş xüsusiyyətlərini, biliklərin 
mənimsənilməsini, şəxsiyyətin inkişafının yaş 
amillərini öyrənmək – xarici dilin tədrisi meto-
dikasında tələbələrin yaşı nəzərə alınmaqla işin 
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məzmununu, metodlarını, üsullarını müəyyən-
ləşdirməyə kömək edir.

 Yaşlı şəxsin və ya uşağın xarici dildə verbal 
ünsiyyət prosesinə gəldikdə, psixoloqlar uşağın 
qarşılıqlı nitq fəaliyyətinə daxil edilməsinin belə 
bir ardıcıllığını: 1) dinləmə və alışma mərhələsi, 
2) anlama və spontan təkrarlama, 3) təkrarlanan 
bir situasiyada bir sözün təkrarlanması mərhələsi 
(sözün istifadəsinin ümumiləşdirilməsi), sual-ca-
vab şəklində bir yaşlı insanın nümunəsində tək-
rarlama, müstəqil təkrarlama, sözlər, ifadələr, on-
ların dəyişməsi və birləşməsi, sözün formasının 
seçilməsi, cümlələrin müstəqil şəkildə qurulması 
ardıcıllığını təklif edirlər.

Yuxarıda müzakirə olunan introvert və eks-
travertiv tiplərə əlavə olaraq – əqli nəticələrin 
qurulmasının xarakterik üsulu ilə fərqlənən: de-
duktiv (ümumidən konkretə) və induktiv (konk-
retdən ümumiyə) növləri; inert (öyrənməyə 
şüurlu bir yanaşmanın istifadəsi, könüllü diqqət, 
material təhlili ilə xarakterizə olunur) və labil 
növləri (intuitiv-həssas düşüncə tərzi, şüursuz-
luq, istər-istəməz diqqətin istifadəsi, materialın 
vahid qavranılması ilə əlaqələndirilir) vardır. 
Beləliklə, psixolinqvistikanın məlumatları idraki 
mənimsəmə üslubları - xarici  dili mənimsəmə 
strategiyaları haqqında məsələsini elmi şəkildə 
həll etməyə imkan verir. 

Psixolinqvistika fənlərarası elm kimi dilçi-
lik və psixologiyanın nailiyyətlərinə əsaslanır. 
Psixolinqvistikanın əsas predmeti nitq fəaliyyəti-
dir. Psixolinqvistikanın tədqiqat obyekti bunlar-
dır: insan nitq fəaliyyətinin subyekti kimi və ana 
dili; ünsiyyət prosesi, insan cəmiyyətindəki kom-
munikasiya (həyata keçirilməsinin əsas vasitəsi 
nitq fəaliyyətidir;, həmçinin ontogenezdə nitqin 
formalaşması və dilin mənimsənilməsi prosesləri 
(insanın fərdi inkişafı zamanı) [1, s.10].

Psixolinqvistikanın Rusiyada müstəqil bir 
elmə çevrilməsi A.A.Leontyev, A.R.Luria, İ.A.
Zimnaya və digərlərinin adları ilə bağlıdır [10]. 
Metodika üçün rus və xarici alimlərin dil və şüur, 
nitq və təfəkkür arasındakı əlaqələrin mürəkkəb 
təbiətinə dair fikirləri əhəmiyyətlidir. Rus dilçilə-
ri psixolinqvistikanın müxtəlif təriflərini verir-
mişlər. A. A. Zalevskayaya görə,  “psixolinqvis-
tika bir insanın özü üçün deyil, idrak və ünsiyyət 
vasitəsi kimi cəmiyyətdə ehtiyac duyulan dil 
biliklərinin fəaliyyət göstərməsinin xüsusiyyət-
lərinə diqqət yetirir. Bundan əlavə, müəyyən bir 
fiziki və sosial mühitə daxil olan insanın sərvə-
ti kimi dil digər psixi proseslərindən təcrid ola-
raq mövcud ola bilməz (mənimsənilə və istifadə 
edilə bilməz). Bu o deməkdir ki, dildən istifadə 
etdiyinə görə insanın dil bilikləri dünyanın digər 
bilik növləri ilə ilə ayrılmaz şəkildə bağlı oldu-

ğundan dilçilik öz hüdudlarından kənara çıxaraq 
psixologiya, sosiologiya, mədəniyyətşünaslıq və 
sairəyə nüfuz etməli olur” [6, s. 1].

A.A.Leontyev “Psixolinqvistikanın əsasla-
rı”nda ona aşağıdakı tərifi verir: “Psixolinqvis-
tika danışanların intensiyasının (“niyyətlərinin”) 
müəyyən bir mədəniyyətdə qəbul edilmiş kodun 
siqnallarına çevrildiyi və bu siqnalların dinləyən-
lərin şərhlərinə çevrildiyi prosesləri öyrənir. 
Başqa sözlə, psixolinqvistika kodlaşdırma və 
dekodlaşdırma prosesləri ilə məşğul olur, çünki 
mesaj vəziyyətlərini ünsiyyət iştirakçılarının və-
ziyyətləri ilə əlaqələndirir” [7, s.10]. 

V.N.Drujinin nitq qabiliyyətinin mahiyyətini, 
dil və nitqin digər psixi funksiyalarla əlaqələrini 
(qavrayış, motorika, düşüncə, hisslər), ontogenez 
və filogenezdə dil və nitqin inkişafını, cəmiyyət-
dəki fəaliyyətini psixologiyanın əsas vəzifələ-
rindən biri hesab edir [5, s.244].    
R.M.Frumkina psixolinqvistikada uzun illər dil-
çilərin dili psixi bir fenomen kimi xarakterizə et-
mək cəhdlərindən imtina etməsi nəticəsində ya-
ranan çatışmazlığı kompensasiya edə biləcək bir 
elm kimi görür. Psixolinqvistika, onun fikrincə, 
“nitq yaratdığımız zaman hansı psixi proseslərin 
baş verdiyi, yəni danışdığımız, dinlədiyimiz və 
oxuduğumuz, ana dilində və xarici dildə nitqi 
necə mənimsədiyimiz haqqında elmdir” [10, s.5].

Azərbaycanda psixolinqvistikaya həsr olun-
muş işlərin sayı çox məhduddur. Tədqiqatçıla-
rımız psixolinqvistika ilə bağlı əsərlərində çox 
vaxt L.S.Vıqotskinin nitq fəaliyyəti konsepsiya-
sına və A.P.Juravlyovun fonosemantika sahəsin-
dəki araşdırmalarına etibar edirlər [10].

Psixolinqvistikada həll olunan məsələlər xarici 
dillərin tədrisi metodikası üçün mühüm əhəmiy-
yətə malikdir. Bildiyiniz kimi, xarici dilin uğurlu 
mənimsənilməsi onun praktik mənimsənilməsin-
dən ibarətdir. Ancaq tədrisdə rus dili daşıyıcıları-
nın psixoloji xüsusiyyətlərinin və kommunikativ 
mədəniyyətinin inkişafına bəzən lazımi diqqət ve-
rilmir. Tələbələr rus dilinin əsaslarını öyrənmək-
lə yanaşı, rusların kommunikativ mədəniyyətinin 
xüsusiyyətlərini və incəliklərini başa düşməyi, 
dünyaqavrayışı və dünyagörüşünün xüsusiyyətlə-
rini dərk etməyi öyrənməlidirlər. 

Yuxarıdakılar bir daha göstərir ki, psixolinq-
vistik tədqiqatlar həm ana, həm də xarici dillərin 
tədrisi prosesində mühüm rol oynaya bilər. Bu 
tədqiqatların nəticələri ali məktəblərimizdə, xü-
susən də dil mühitinin olmaması şəraitində rus 
dilinin tədrisi praktikasına geniş tətbiq olunma-
lıdır, çünki onun sayəsində tələbələrin nitqinin 
inkişafı, öyrənilən dildə ünsiyyət bacarıqlarının 
və sözlü təfəkkürün formalaşması vəzifəsi ən ef-
fektiv şəkildə həll olunar ki, bu da nəticədə rus 

Qurban Qurbanlı 
Rus dilinin xarici dil kimi tədrisinin psixololinqvistik əsaslarına dair
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dilin kommunikativ səriştəsinə və kommunikativ 
mədəniyyətinə yiyələnməyə kömək edir.

Müasir linqvodidaktikada, təlim psixologi-
yasında və habelə psixolinqvistikada dilin mə-
nimsənilməsi problemləri və müxtəlif kateqori-
yalı tələbələr arasında kommunikativ səriştələrin 
formalaşması mexanizmlərinin müəyyənləşdi-
rilməsi ilə bağlı geniş materiallar toplanmışdır. 
Bu sahələrdə çalışan tədqiqatçılar mənimsəmə 
prosesinə töhfə verən və ya əksinə onu əhəmiy-
yətli dərəcədə maneə törədən onlarla amil müəy-
yən etmişlər. Linqvodidaktikada hələ də dil mə-
nimsəmək üçün hər hansı bir ümumi qaydaların 
təsviri olmasa da, həm empirik, həm də eksperi-
mental olaraq sübut edilmiş amilləri izah edən bir 
nəzəriyyə yoxdursa da, mütəxəssislərin heç biri 
hər bir şəxsə xas olan xüsusi xaric dil mənim-
səmək strategiyaların (və ya üslubların) mövcud-
luğuna şübhə etmir. 

Problemi daha dəqiq başa düşmək üçün “strate-
giya” anlayışına müraciət edək. Rusiyanın etibarlı 
“Философский словарь” adlı lüğətində “strategi-
ya” anlayışı çoxkomponentli tərkibə malik olub, 
“planlaşdırma” və  “hərəkətlərin layihələndirmə-
si” komponentləri ilə yanaşı, müəyyən “konseptu-
al-nəzəri komponent”i də  ehtiva edir [9].

Strategiyaların təsnifatı baxılan mövzu aspek-
tində xarici linqvodidaktika təlimlərində maraq 
doğurur. Beləliklə, R. Oksford aşağıdakı strate-
giyaları müəyyənləşdirir:

1) Əsas strategiyalar: a) zehni mexanizmlərə 
əsaslanan yaddaş strategiyaları (qruplaşdırma, 
birləşmə, strukturlaşdırma, məntiqi əlaqələrin 
yaradılması, səslərin, şəkillərin istifadəsi və s.); 
b) koqnitiv (idrak) strategiyalar (deduktiv və in-
duktiv nəticə çıxarma, təhlil etmə və arqument-
ləşdirmə üsulları və s.); c) kompensasiya strate-
giyaları (təxminetmə, qeyri-verbal vasitələrdən 
istifadə edərək çətinliklərin öhdəsindən gəlmə, 
ana dilinə istinad etmə, sinonimlərdən istifadə, 
parafrazlaşdırma və s.);

2) Köməkçi strategiyalar: a) metakoqnitiv 
strategiyalar (təhsil fəaliyyətinin məqsəd və və-
zifələrinin müəyyənləşdirilməsi, planlaşdırma, 
özünə nəzarət və özünü qiymətləndirmə, işin 
təşkili); b) emosional strategiyalar (özünü idarə 
etmək bacarığı, özünü təşkil etmə, duyğularını 
idarə etmə bacarığı); d) sosial strategiyalar (ay-
dınlaşdırıcı və korrektəedici suallar vermək ba-
carığı, başqa bir mədəniyyətə qarşı tolerantlıq 
göstərmək bacarığı və s.) [13, s.58].

Xarici dillərin tədrisi prosesində İ.L.Bim, 
M.L.Vaysburd və başqaları tədris strategiyala-
rından istifadə etmək qabiliyyətinin inkişaf sə-
viyyəsini müəyyənləşdirmək üçün təhsilalan-
ların anketləşdirilməsini zəruri hesab edirlər. 

Metakoqnitiv strategiyaların (öyrənməni təşkil 
etmək bacarığı), koqnitiv (idrak) strategiyaların 
(effektiv tədris metodlarından istifadə etməyi öy-
rənmək bacarığı), sosial-affektiv strategiyaların 
(qrupda və müəllimlə qarşılıqlı əlaqə qurmaq ba-
carığı) inkişaf səviyyəsi müəyyənləşdirilməlidir 
[3].

Təhsilalanların assosiativ strategiyalardan 
istifadəsi ən çox müşahidə olunur. Fərdi yad-
daşın assosiasiyaların saxlandığı yer olduğuna 
inanılır və onların meydana gəlməsi və sıradan 
çıxarılması öyrənmə proseslərinin əsasını təş-
kil edir. Assosiativ sahələrin və birləşmə mexa-
nizmlərinin təhlili əsasında təkcə insanın daxili 
leksikonunun öyrənilməsi baş vermir, habelə 
nitqin yaranması və qavranılması mexanizmləri 
də öyrənilir. Y.İ.Qoroşko hesab edir ki, yaddaşın 
assosiativ quruluşunun ətraflı öyrənilməsi ana və 
xarici dillərdə nitq fəaliyyəti nəzəriyyəsinin inki-
şafı üçün zəruridir [4].

Tələbələrin ana dilində assosiativ davranış stra-
tegiyasının və onun öyrənilməsi prosesində ikinci 
dilə təsirinin öyrənilməsi xarici dillərin tədrisində 
əsas vəzifələrdən biridir, çünki çoxdilli və ikidilli 
assosiativ davranış strategiyaları bu strategiyanın 
ikinci dilin mənimsənilməsinə təsirinin xarakteri-
ni daha ətraflı müəyyənləşdirməyə və əksinə, təh-
sil ikidilli şəraitdə dillərin qarşılıqlı əlaqəsi zamanı 
assosiativ əlaqələrin modellərinin ləğv edilməsi və 
ümumiləşdirilməsi üçün müəyyən şəraiti müəy-
yənləşdirməy imkan verir ə  [8, 153].

Dilin mənimsənilməsi prosesində fənnin tə-
biətindən asılı olmayan ümumi strategiya və me-
todlardan və xarici dil fənninin inkişafını təmin 
edən xüsusi metodlardan istifadə olunur. “Əcnəbi 
sözlərin müasir lüğəti” (“Современный словарь 
иностранных слов”) [11] strategiyanı “düzgün, 
geniş proqnozlara əsaslanan planlaşdırma sənə-
ti” olaraq müəyyənləşdirir. Son illərin metodik 
ədəbiyyatında “dil öyrətmə (təlim) strategiya-
sı”, “dili mənimsəmə strategiyası” anlayışlarına 
tez-tez rast gəlinir. “Təlim strategiyası” anlayışı 
müəllimə münasibətdə istifadə olunur. Metodik 
olaraq müəyyən linqvistik, psixoloji və didaktik 
prinsiplərə əsaslanan və öyrənməyə yanaşma-
nı müəyyən edən ümumi öyrənmə konsepsiyası 
kimi başa düşülür.

Dil öyrətmə strategiyası xarici dilin mənimsə-
nilməsi prosesinə rəhbərlik etmək, tələbələrə dair 
məlumatlarının öyrənilməsinə əsaslanan və tələ-
bələrin dili mənimsəmə strategiyalarına uyğun 
olan təlim kursunu planlaşdırmaq, xarici dildən 
istifadə etmək bacarığına nail olmağa yönəlmiş 
müasir metod və metodlardan istifadə etmək 
sənətidir. “Öyrətmə (təlim) strategiyası” müəl-
limə münasibətdə istifadə olunursa, “Öyrənmə 



73

(mənimsəmə) strategiyası” tələbəyə münasibətdə 
istifadə olunur. E.G.Azimov və A. N. Şukin tərə-
findən tərtib edilmiş “Yeni metodiki terminlər 
lüğəti”nə görə, dilə yiyələnmə strategiyaları dil 
sistemi və nitq bacarıqları haqqında bilikləri başa 
düşmək, yadda saxlamaq və istifadə etmək üçün 
təhsilalanlar tərəfindən istifadə olunan texnika və 
səylərin kompleksi kimi müəyyən edilir. Bunlar 
ünsiyyət problemini həll etmək üçün təhsilalan-
lar tərəfindən seçilən idrak əməliyyatlarıdır [1].

E.G.Azimov və A.N.Şukinin fikrincə, hazırda 
birbaşa və dolayı olaraq təsnif edilən yüzə yaxın 
fərqli strategiya təklif olunur. Birbaşa strategiya-
lar (yaddaş strategiyası, idrak, kompensasiya) fo-
kuslanmaq, fəaliyyəti planlaşdırmaq və nəticələ-
ri qiymətləndirmək bacarığı deməkdir. Dolayı 
strategiyalar (metakoqnitiv, emosional və sosial) 
öyrənmə motivasiyası vasitəsi kimi xidmət edir 
və ya məlumat almaq istəyini, məqsədlərinə uy-
ğun olaraq tədris materialını seçmək bacarığını, 
müəllim və qrupdakı digər tələbələrlə əməkdaş-
lıq etmək, suallar vermək, təlim söhbətlərdə işti-
rak etmək bacarıq və istəyini əks etdirir.

Xarici dil təlimi prosesi dərsdən kənarda 
müstəqil işin təşkilinə yönəlmiş strategiyaları 
həyata keçirilir: öyrənənlər vaxt planlaşdırmağı 
öyrənirlər; iş yerini təchiz edirlər; müstəqil həll 
edilən tapşırıqları çətinlik dərəcəsinə görə sırala-
yırlar; çətinlikləri əvəzləyir və işdə fasilələr ve-
rirlər [12].

Tələbələrin sosial strategiyalarının inkişafı 
əlavə izahat almaq üçün sual vermək bacarığı 
(verilmiş mövzuda fikir mübadiləsi, ana dilində 
model, sonra xarici dildə model); cüt-cüt, qrup-
larda işləmək bacarığı; tərəfdaşının işini müşahi-
də və təhlil etmək, fikirlərilə mübahisə etmək və 
nəticə çıxarmaq bacarığı ilə bağlıdır [12].

Xarici dilin mənimsənilməsinin effektivliyi 
həm öyrənmə strategiyasından, həm də öyrət-
mə strategiyasından asılıdır. Maksimum effekt 
bu strategiyaları uyğunlaşdırmaqla əldə etmək 
mümkündür. Xarici dil öyrənmə prosesində 
tələbələr getdikcə daha mürəkkəb strategiyalara 
yiyələnməli və onlardan hərtərəfli istifadə etmə-
lidirlər. Ümumtəhsil və kompensasiya bacarıqla-
rının formalaşması prosesinin son məqsədi (ün-
siyyət prosesində dil biliklərinin çatışmazlığını 
kompensasiya etmək bacarığı) şəxsi və peşəkar 
məqsəd və ehtiyaclarından asılı olaraq artıq əldə 

edilmiş bilikləri dərinləşdirmək və təkmilləşdir-
mək və yenilərini əldə etmək məqsədilə tələbələ-
rin özləri üçün elə təsirli strategiyaları tapmasıdır 
ki, onların köməyi ilə dili müstəqil, auditoriya-
dan kənarda da öyrənə bilsinlər. 
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Annotasiya. Məqalədə IV sinifdə riyaziyyat dərslərinin təşkili məsələlərinə 
baxılımışdır. Müasir riyaziyyat təliminin üçmərhələli “model”i: I mərhələdə 
yeni anlayışın şərhi, yeni metodların tətbiqi, sualların verilməsi, onun anlaşı-
lıb-anlaşılmadığının yoxlanılması; II mərhələdə yeni strategiyanın tətbiqininin 
nəzərdə tutulması, şagirdlərın monitorinqin nəticələrinə uyğun tənzimlənmə-
si, onların özünütənzimləmə rejiminə keçidinin təşkil edilməsi, addımın təd-
ris materialının xüsusiyyətlərindən və şagirdlərin bilik səviyyəsindən asılılığı; 
qismən qısamüddətli proses sayılan III mərhələdə isə şagirdlərin öyrəndiklərini 
müstəqil iş rejimindən istifadə etməklə riyazi sahədə tətbiq edə bilmək bacarıq-
larının qiymətləndirilməsi (bu zaman riyaziyyat təlimində müxtəlif təlim me-
todları və interaktiv üsullardan istifadə etməklə müstəqil işləri və ya çalışmaları 
yerinə yetirmələri) təsvir olunur. Məqalədə konkret olaraq IV sinifdə riyaziyyat 
təliminin  bu aspektdə təşkili məsələləri geniş şəkildə nəzərdən keçirilir, təhlil 
edilir və uyğun təkliflər ortaya qoyulur.

On the organization of mathematics lessons in the 
fourth grade

Abstract. In the article, the issues of organizing mathematics classes in the IV 
class were considered. A three-stage “model” of modern mathematics training: 
in stage I, interpretation of a new concept, application of new methods, asking 
questions, checking whether it is understood or not; In the II stage, the applicati-
on of a new strategy is envisaged, students are regulated according to the results 
of monitoring, their transition to the self-regulation mode is organized, the step 
depends on the characteristics of the teaching material and the level of know-
ledge of the students; and in the third stage, which is considered a short-term 
process, the assessment of the students’ ability to apply what they have learned 
in the mathematical field using independent work mode is described (at this 
time, they perform independent tasks or studies using various teaching methods 
and interactive methods in mathematics education). In the article, specifically, 
the issues of the organization of mathematics education in the IV grade in this 
aspect are widely considered, analyzed and suitable proposals are presented.

Об организации уроков математики в IV классе

Aннотация. В статье рассмотрены вопросы организации уроков математики 
в IV классе. В ней описывается трехэтапная модель современного 
обучения математике: на I этапе происходит интерпретация нового 
понятия, применение новых методов, постановка вопросов, проверка его 
понимания; на II этапе предусматривается реализация новой стратегии, 
корректировка обучающихся в соответствии с результатами мониторинга, 
организация их перехода в режим саморегуляции, исходя из особенностей 
учебного материала и уровня знаний обучающихся зависимость; а на III 
этапе, который отчасти считается краткосрочным процессом, описывается 
оценка умений учащихся применять полученные знания в математической 
сфере с использованием самостоятельного режима работы (в это время 
они выполняют самостоятельную работу или задание с использованием 
различных методов обучения и интерактивных методов в обучении 
математике). В статье подробно рассмотрены, проанализированы вопросы 
организации обучения математике в IV классе именно в этом аспекте и 
выдвинуты соответствующие предложения.

Pedaqogika: fənlərin tədrisi metodikası
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Artıq milli rəqabətqabilli iqtisadiyyatın, yük-
sək texnologiyalı informasiya cəmiyyətinin inki-
şafı istiqaməti, bir çox ölkələrin dövlət siyasətinin 
əsasına çevrilmişdir. İnformasiya cəmiyyətinin 
yaradılması problemlərini özündə əks etdirən və 
iki mərhələdə – Cenevrədə (2003-cü ildə) və Tu-
nisdə (2005-ci ildə) keçirilmiş dünya sammitində 
İKT istiqaməti inkişafın ən öndər amili olaraq 
çıxış edir. Bu istiqamət dövlətlərdə iqtisadi-si-
yasi və sosial inkişafa güclü təsir edərək ictimai 
münasibətlərin və iqtisadiyyatın qloballaşması 
və yaradılmasını təmin edir. Hazırda təhsil siste-
minin modernləşdirilməsi və təhsilin qurulması-
nın hansı texnologiyalar vasitəsilə və necə həyata 
keçirilməsi İnformasiya cəmiyyətində ən aktual 
məsələlərdən hesab edilir. 

Təhsil sisteminin, demək olar ki, bütün mər-
hələləri arasında ardıcıllığın mövcudluğu bərqə-
rardır. Yəni təhsil sisteminin mərhələləri və pil-
lələri öz işini qabaqkı mərhələ və ya pillənin 
davamı olaraq qurur, onu inkişaf etdirir, dərin-
ləşdirir və tamamlayır. Bundan əvvəl I, II və III 
siniflərdə təlimin metodik sisteminin düzgün qu-
rulması və sonrakı təhsilin keyfiyyətini təmin et-
mək üçün tədqiqatlar aparmışdıq. Bu il də IV si-
nif üçün riyaziyyat dərslərinin təşkili dairəsində 
tədqiqatı davam etdirərək, ibtidai kursun son pil-
ləsində problemlə bağlı araşdırmalara başladıq.

Riyazi hazırlığın güclənməsi ümumtəhsilin 
qarşısında duran ən mühüm vəzifədir. Riyaziy-
yatın ibtidai kursunun qarşısında şagirdlərdə 
müəyyən riyazi bacarıq və vərdişlərin yaradılma-
sı kimi mühüm vəzifələr durur ki, bu da onların 
gələcəkdə rastlaşacaqları materialı çətinlik çək-
mədən və müstəqil olaraq öyrənmələrinə yol açır. 
Şagirdlərin ibtidai siniflərdən riyazi hazırlığının 
gücləndirilməsi hər zaman qarşıda duran zəruri 
tələb və aktual problemlərdəndir.

Təlim prosesinin hər bir mərhələsi üçün riya-
ziyyat dərslərinin təşkilində istifadə olunan vahid 
təlim forması və şablon səmərəli metodu yoxdur. 
Lakin hər bir müəllim hər hansı konkret mövzu 
tədrisində əlverişli təlim strategiyası seçimindən 
məharətlə istifadə etməyi bacarmalıdır. 

Müəllim mövzu və şəraitə uyğun olaraq araş-
dırmaların, tədris prosesinin, iş üsullarının və 
gündəlik həyatda mövzu ilə əlaqədar rast gəlinən 
hadisələrin köməyilə təlim prosesini təşkil etmə-
lidir. Bütün müəllimlər tədris edilən mövzuya 
uyğun tədris üsulları axtarmalı, mövzu və tədris 
metodları arasında qarşılıqlı əlaqənin yaradıl-

ması və hər dəfə “Müxtəlif metodların nə kimi 
xidməti var?”, “Mən riyaziyyatdan nəyi tədris 
etməliyəm?”, “Mənim şagirdlərimin yaşı nə qə-
dərdir?”, “Hansı təlim metodları ilə şagirdlərin 
inkişafını təmin etdirmək olar?”, “Şagirdlərim 
artıq nəyi bilir və indi nəyi bilməlidirlər?” və s. 
kimi suallara cavab tapmalıdırlar. 

Müəllimin şəxsi təcrübəsi bu kimi suallara ca-
vab tapmaqda və şagirdlərin potensialını nəzərə 
almaqla riyaziyyatdan tədris ediləcək materia-
lın tam mənimsəmələrinə nail olmaqda münasib 
olan təlim üsulları arasında balans yaratmağa im-
kan verir. 

Fənn üzrə standartlar nəticəyönlü və şagird-
yönlü olduğundan, riyaziyyat dərsinin təşki-
li üçün forma və üsullarının, münasib olmaqla, 
reallaşdırılmasında müasir təlim metodlarından 
yerində istifadə edilməsi məqsədəuyğun sayılır. 
Kurikulum tələblərinə uyğun hesab edilən təlim 
şagirdlərin təhsil prosesindəki digər iştirakçılar-
la əməkdaşlıq əsasında həyata keçirilən və idra-
ki fəaliyyətə əsaslanan təlim forma və üsullarını 
nəzərdə tutur. 

Standartlara əsaslanan nəticəyönlü təhsil kuri-
kulumu təlimin düzgün təşkili və bütün şagirdlər 
tərəfindən standartların mənimsənilməsini nəzər-
də tutur. Tədris prosesinin elə ardıcıllıqla təşkili 
nəzərdə tutulur ki, ilkin əldə olunmuş bacarıqlar 
sonrakı təlimin bazasını formalaşdırsın. Təlim, 
bu zaman elə təşkil olunmalıdır ki, şagirdlər al-
dıqları yeni biliklərlə yanaşı, onları tətbiqetmə 
bacarıqlarına yiyələnsinlər və bununla da əldə 
etdikləri informasiyanı möhkəmləndirsinlər. Bu 
prosesdə təlimin ənənəvi formalarından əlavə, 
qeyri-standart dərs-müzakirə, dərs-seminar, 
dərs-çalışma, dərs-konfrans və s. kimi qeyri stan-
dart formalardan da istifadə etmək zəruri sayılır. 
Təlim prosesinin motivasiyasını təşkil edən iş 
formalarından hesab olunan fərdi iş, cütlərlə iş, 
qruplarla iş, kollektiv işdən istifadə olunmalıdır. 
Bu cür iş formalarının tətbiqi dərsin fəal təşkili-
ni təmin etməklə, şagirdlərin axtarışlar etməsinə, 
tədqiqat aparmasına, zəmin yaradaraq, onu inte-
raktiv prosesə çevirir. 

Müasir riyaziyyat təlimi üçmərhələli “mo-
del”ə əsaslanır. I mərhələdə yeni anlayışın ya 
şərhi edilir, ya da yeni metod tətbiq edilir, yaxud 
suallar verilir və onun anlaşılıb-anlaşılmadığı 
araşdırılır. Şagirdlər isə təkcə passiv müşahidə-
çilik etmir, əksinə, fəal iştirakçıya çevrilirlər. Bu 
mərhələdə şagirdlərin fəallığı təlimin səmərəlili-
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yi üçün mühüm şərtdir. Birinci mərhələdə şagird-
lərdən bir neçəsinin aktivlik nümayiş etdirməsi, 
onların hər birinin materialı tam mənimsəməsi-
nin qaranti ola bilməz. Müəllimin sinfi təşkilet-
mə və uyğun təlim üsullarından yerində istifadə 
etmə bacarığı, təlim materialının anlaşılan olması 
və təlim ardıcıllığının gözlənilməsi, nəticədə şa-
girdlərin hər birinin prosesdə fəalığını təmin edir. 
Bu mərhələdə şagirdlərin fəallığı dedikdə, onla-
rın müzakirə olunan məzmuna diqqət yetirməsi, 
verilən informasiyaya köklənməsi, ona reaksiya 
verməsi və haqqında düşünməsini nəzərdə tutur. 

II mərhələni aralıq mərhələ adlandırırlar və 
bura yeni strategiyanın tətbiqini nəzərdə tutur. 
Bu mərhələdə müəllim şagirdlərı tənzimlədikdən 
sonra, onların özünütənzimləmə rejiminə keçi-
dini təşkil edir. Bu addımın təlim üsulları tədris 
materialının xüsusiyyətlərindən və şagirdlərin 
bilik səviyyəsindən asılı olmaqla dəyişir. Təlim 
üsulları şagirdlərə müəyyən qədər istiqamət verir 
və irəliləyişinə yardımçı olur. İkinci mərhələdə 
müəllim monitorinqin nəticələrinə uyğun olaraq 
şagirdlərin fəaliyyətini təşkil edir və müstəqil iş 
rejimini tənzimləyir. 

III mərhələdə isə şagirdlər müstəqil iş rejiminə 
keçirlər. Üçüncü addım qismən dərsin az vaxtını 
əhatə etməklə qısamüddətli prosesdir, şagirdlərin 
çox vaxt bilik səviyyələrinin və onlardan riyazi 
sahədə istifadə edə bilmək bacarıqlarının qiymət-
ləndirilməsinə sərf olunur. Təlimin tənzimlənən 
üçüncü mərhələsində, əgər, şagirdlər yaxşı nəti-
cələr göstərməsə, müəllim geridönüş edib, daha 
asan və aydın üsullarla təlimin yenidən aparılma-

sını təşkil edir. Əgər gözlənilən nəticə nümayiş 
etdirilmirsə, o zaman şagirdlərin müstəqil işləri 
və ya çalışmaları da yenidən təşkil edilir. Bu za-
man riyaziyyat təlimində müxtəlif təlim metodla-
rı və interaktiv üsullardan istifadə etmək tövsiyə 
olunur.

Riyaziyyat təlimində kurikulumla müəyyən-
ləşdirirlmiş standartlar əsasında bilik - bacarıq-
ların formalaşdırılmasından ötrü ənənəvi təlim 
metodlarından başqa, aşağıdakı interaktiv üsul-
lardan istifadə etmək məsləhətli hesab olunur ki, 
həmin forma və üsullar haqda artıq müxtəlif nəşr 
əsərləri və məlumat mənbələri mövcuddur. Prob-
lem haqda geniş məlumatı builki uyğun elmi-tə-
dqiqat işimizdən əldə edə bilərsiniz. 
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Annotasiya. İbtidai siniflərin  riyaziyyat  kursunda ədəd anlayışı mü-
hüm və aparıcı rola malikdir. Ədəd haqqında ilkin təsəvvürlərin for-
malaşdırılmasında natural ədədlər tamamilə kifayət edir. Lakin kəmiy-
yətlərin ölçülməsi və onların qiymətlərinin ifadə edilməsi üçün natural 
ədədlər kifayət etmir. Kəmiyyətlərin mümkün qədər dəqiq ölçülməsinə 
olan ehtiyac  kəsr ədədlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Məqalə-
də  ibtidai siniflərdə  kəsr  anlayışı və kəsrlərin müqayisəsinin tədrisi  
məsələlərindən bəhs olunmuşdur. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda 
kəsrlər haqqında  əyani konkret təsəvvürlə¬rin yaradılması III-IV sinif-
lərdə nəzərdə tutulmuşdur. Məqalədə bu təsəvvürlərin formalaşmasın-
da I-II sinifdə öyrənilmiş hissələr haqqında müvafiq biliklərin rolu da  
diqqətə çatdırılmışdır. Həmçinin məqalədə ibtidai siniflərdə kəsrlərin 
müqayisəsinin tədrisi məsələləri də tədqiq edilmiş və tövsiyələr veril-
mişdir.

On the issues of teaching the concept of fractions and 
comparison of fractions in primary grades

Abstract. The concept of number plays an important and leading role 
in the mathematics course of elementary grades. Natural numbers are 
completely sufficient to form initial ideas about numbers. However, na-
tural numbers are not enough to measure quantities and express their 
values. The need to measure quantities as precisely as possible led to the 
creation of fractional numbers. In the article, the issues of teaching the 
concept of fractions and comparison of fractions in primary classes were 
discussed. In the mathematics course of elementary grades, the creation 
of visual concrete ideas about fractions is planned in grades III-IV. In the 
article, the role of relevant knowledge about the parts learned in the I-II 
classes in the formation of these ideas is also brought to attention. Also, 
in the article, the issues of teaching comparison of fractions in primary 
classes were studied and recommendations were given.

К вопросам преподавания понятия дроби и 
сравнения дробей в начальных классах

Aннотация. Понятие числа играет важную и ведущую роль в 
курсе математики начальных классов. Натуральных чисел вполне 
достаточно для формирования первоначальных представлений 
о числе. Но для измерения величин и выражения их значений 
натуральных чисел недостаточно. Необходимость максимально 
точного измерения величин привела к появлению дробных 
чисел. В статье рассмотрены вопросы преподавания понятия 
дроби и сравнения дробей в начальных классах. Создание 
наглядно конкретных представлений о дробях в курсе математики 
начальных классов предусмотрено в III-IV классах. В статье также 
подчеркивается роль соответствующих знаний о частях, изучаемых 
в I-II классе, в формировании этих представлений. Также в статье 
рассмотрены вопросы преподавания сравнения дробей в начальных 
классах и даны некоторые рекомендации.
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Mövzunun aktuallığı. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda kəsr anlayışının (tamın hissələrə 

bölünməsinin) tədrisi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu anlayışın tədrisi prosesi zamanı şagirdlər bir 

sıra çətinliklərlə qarşılaşırlar. Ancaq məsələnin düzgün metodik şərhi, təlimin əyani qurulması həm 

bu çətinliyi aradan qaldırır, həm də ibtidai siniflərdə öyrənilən bəzi anlayışların mahiyyətinin 

açılmasına imkan yaradır. Bununla əlaqədar olaraq baxılan işin mövzusu aktuallıq kəsb edir. 

Şagirdlərdə sadə kəsrlər haqqında əyani təsəvvürlərin formalaşdırılması şagirdlərin intuitiv 

biliklərinə, hissə haqqında qazandıqları bilik və vərdişlərə, əyani vasitələrə və praktik işlərə 

əsaslanır. 

İbtidai siniflərdə şagirdlərin hissə və kəsr anlayışları ilə tanış edilməsi əyanilik əsasında 

həyata keçirilir. Bu məqsədlə dərslərin məzmununa aşağıdakıların daxil olunması 

məqsədəuyğundur [1, s.210]: 

1) Şagirdlərə tanış olan fiqurların, əşyaların praktik olaraq 2, 3, 4, 5 və s. bərabər hissələrə 

bölünməsi; 

2) Alınan hissələrin müşahidə və müqayisə edilməsi. 

Əşyaların bərabər hissələrə bölünməsinə aid çalışmalarda şagirdlər tam əşyada hissələri 

görməyi öyrənir, tam və hissə münasibətlərini aşkara çıxarırlar. Bu proses zamanı müəllim 

tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış əyani vasitələr (bərabər hissələrə bölünmüş düzbucaqlılar, 

kvadratlar, dairələr, zolaqlar və s.) mühüm rol oynayır [2, s.71].  

Şagirdlərin hissə anlayışını şüurlu surətdə dərk etmələri üçün onlar arasında motivasiya 

yaradılır. İlk öncə elə sutuasiya yaradılır ki, əşya 2 bərabər hissəyə bölünsün (məsələn, bir almanın 

2 nəfər arasında bərabər bölünməsi kimi). Bu kimi nümunələrin tətbiq edilməsi kəsr anlayışının 

həyati tələbatdan yarandığını yəqin etmək üçün bir vasitə rolu oynayır.  

Müəllim əşyanın iki bərabər hissəyə (yəni yarıya) bölünməsini göstərmək məqsədilə bir dəftər 

vərəqini ortasından qatlayır və kəsir, sonra alınmış hissələri bir-birinin üstünə qoymaqla müqayisə 

edir. Bu zaman şagirdlər hissələrə baxır və onların bərabər olduğunu görürlər. Müəllim bərabər 

hissələrdən istənilən birinə yarım deyildiyini qeyd edir. Deməli, yarım bütövün iki bərabər 

hissəsindən birini ifadə edir. Bəs iki bərabər hissədən birini riyazi olaraq necə yazmaq olar? - 

Bunun üçün düzbucaqlı iki bərabər hissəyə bölünür və bir hissəsi rənglənir. “2 bərabər hissədən biri 

ifadəsi” riyazi olaraq 
2

1
 kimi yazılır və “ikidə bir” kimi oxunur. 

2

1
 kəsrində 2 ədədi düzbucaqlının 

iki bərabər hissəyə bölündüyünü, 1 ədədi isə bu hissələrdən birinin sayını göstərir. 
2

1
 kəsrinin 

yazılışındakı xətt isə kəsr xətti adlanır. Başqa sözlə, 
2

1
 kəsri düzbucaqlının ikidə bir hissəsinin yaşıl 

və ya ağ olduğunu ifadə edir. 

 
2

1
  

2

1
 

 

Yarım anlayışının tam başa düşülməsi təmin edildikdən sonra analoji qayda ilə əşyanın dörd 

bərabər hissəyə (yarımı bir daha yarıya bölmək) bölünməsi də öyrədilir. Bunun üçün qatlanmış 

vərəqi bir də qatlamaqla dörd bərabər hissə almaq olar.  

Şagirdlər III sinifdə kəsrin mahiyyəti və yazılışını bir hissə üzərində möhkəmləndirdikdən 

sonra tamın 2, 3, 4 və s. hissəsinə uyğun kəsrləri yazmağı öyrənirlər [3, s.41].  

Tutaq ki, düzbucaqlı 3 bərabər hissəyə bölünür və 2 hissəsi rənglənir. Onda düzbucaqlının 

rənglənmiş hissəsini göstərən kəsr 
3

2
 kimi yazılır və “üçdə iki” kimi oxunur. Burada 3 ədədi 

bərabər bölünmüş hissələrin ümumi sayını, 2 ədədi isə rənglənmiş hissələrin sayını göstərir.  

  

 

  
3

1
  

3

1
  

3

1
 



Nazilə Muradova, Türkay Bayramova 

 İbtidai siniflərdə kəsr  anlayışı  və kəsrlərin müqayisəsinin tədrisi məsələlərinə dair 

79 

 

 

 

Ədəd oxu üzərində vahidin hissələrini göstərən bölgülər də kəsr anlayışını öyrənmək 

baxımından əhəmiyyətlidir. İlk olaraq bərabər hissələrdən birini ifadə edən kəsrlər ədəd oxu 

üzərində modelləşdirilir. Məsələn, 
3

1
 kəsrini ədəd oxu üzərində aşağıdakı kimi modelləşdirmək olar.  

 

İndi isə 
4

3
 kəsrini ədəd oxu üzərində modelləşdirək. Bunun üçün ədəd oxu üzərində 0  və 1  

nöqtələrini qeyd edək və bu parçanı 4 bərabər hissəyə bölək. 4 hissədən 3 hissəni ayırsaq, 
4

3
 kəsrini 

ədəd oxu üzərində modelləşdirmiş olarıq.  

 

 
 

Kəsrləri kəsr kartlarının köməyilə də modelləşdirmək olar. 

 
2

1
 

 

 
2

1
 

 
3

1
 

  

 
3

1
  

 
3

1
  

3

1
 

 

 
3

2
 

Qeyd edək ki, kəsrlər yalnız bütövün bərabər hissələrini deyil, həm də müəyyən saylı əşya 

qruplarının hissələrini də ifadə edir. Məsələn, 6 konfetdən 2-si albalılı, 4-ü isə çiyələklidir. Deməli, 

konfetlərin 
6

2
 -si albalılı, 

6

4
 -ü isə çiyələklidir. 

Artıq III sinifdə şagirdlər bir bütövü bərabər hissələrə bölməyə aid nümunələr üzərində kəsr 

xəttinin üstündə (surət) və altında (məxrəc) yazılmış ədədin nəyi ifadə etdiyini öyrənirlər. Şagirdlər 

surət və məxrəcin mahiyyətini kəsrlər və şəkillər üzərində düzgün izah edə bilirlər. Məsələn, şagird 

8

5
 kəsrinin bütövün 8 bərabər hissəyə bölündüyünü, başqa sözlə, bir bütövün 8 dənə 

8

1
 kəsrindən 

ibarət olduğunu və bunlardan 5 hissənin ayrıldığını başa düşür.  

Beləliklə, hissə və kəsr anlayışlarını bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, ölçü 

vahidinin bərabər hissələrindən biri vahidin hissəsi adlanır. Məsələn, vahidi 5 bərabər hissəyə 
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ayırsaq, onda 1 hissə vahidin beşdə biri (
5

1
) adlanır. Kəsrdə isə iki və daha çox hissə ola bilər. 

Məsələn, 
5

3
 kəsrdir, 

5

1
 hissədir. 

5

3
 kəsrində 3 dənə 

5

1
hissə var. 

Deməli, vahidin bir və ya bir neçə bərabər hissələrindən ibarət məcmusuna kəsr və ya kəsr 

ədəd deyilir. Kəsr - kəsr xətti ilə yazılır. Kəsr xəttinin altında yazılmış ədəd tamın neçə bərabər 

hissəyə bölündüyünü göstərir və kəsrin məxrəci adlanır. Kəsr xəttinin üstündə yazılmış ədəd isə 

bərabər hissələrdən neçəsinin götürüldüyünü göstərir və kəsrin surəti adlanır. Kəsr ümumi şəkildə 

b

a
 kimi işarə olunur. 

b

a
 kəsrində a  kəsrin surətidir, b  isə kəsrin məxrəcidir. 

İbtidai siniflərdə kəsrlərin bərabərliyini kəsr kartlarının köməyilə aşağıdakı kimi modelləşdirə 

bilərik. Bunun üçün düzbucaqlı şəklində verilmiş kartı əvvəlcə 2 bərabər hissəyə bölək və yarısını 

rəngləyək. Rəngli hissəyə uyğun kəsr -
2

1
 olacaqdır. 

Daha sonra hər bir hissəni yenidən 2 bərabər hissəyə bölək. Yəni düzbucaqlı 4 bərabər hissəyə 

bölünmüş və 2 hissə rənglənmişdir. Bu zaman rəngli hissəyə uyğun kəsr -
4

2
 olacaqdır. 

Düzbucaqlının hər bir hissəsini yenidən 2 bərabər hissəyə bölək. Yəni düzbucaqlı 8 bərabər hissəyə 

bölünmüş və 4 hissə rənglənmişdir. Bu hissəyə uyğun kəsr isə 
8

4
 olacaqdır. Göründüyü kimi, hər üç 

kartın sarı rəngli hissələri və bu hissələrə uyğun kəsrlər bərabər olur: 
8

4

4

2

2

1
   

  

  

  

2

1
 

 

  

 

4

2
 

  

 

 

8

4
 

Aydındır ki, bölmə prosesini bu qayda ilə davam etdirsək bərabər kəsrlərin sayını artırmaq 

olar. Bu zaman düzbucaqlının hər bir hissəyə düşən bölgüləri kiçilər və bərabər hissələrin sayı isə 

artar: 
32

16

16

8

8

4

4

2

2

1
 . Beləliklə, şagirdlər başa düşürlər ki, ixtiyari kəsr üçün bu kəsrə bərabər 

olan sonsuz sayda kəsrlər tapmaq olar.  

İbtidai siniflərdə kəsrlərin müqayisəsini aşağıdakı ardıcıllıqla aparmaq olar: 

1. Məxrəcləri bərabər surətləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsi; 

2. Surətləri bərabər məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsi; 

3. Surət və məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsi. 

Hər üç hal üçün kəsrlərin müqayisəsini ilkin olaraq kəsr kartları üzərində aparmaq tövsiyə 

edilir. Çünki şagirdlər kəsr kartları üzərində kəsrləri vizual olaraq daha asanlıqla müqayisə edə 

bilərlər. 

2

1
 

 

4

1
 

4

1
 

  

8

1
 

8

1
 

8

1
 

8

1
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III- IV siniflərdə kəsrlərin müqayisəsinə geniş yer verilmişdir. Belə ki, kəsrlərin müqayisəsi 

həm bərabər hissələrə bölünmüş bütövün müxtəlif hissələrini (məxrəcləri bərabər olan), həm də 

müxtəlif saylı bərabər hissələrə bölünmüş bütövün eyni hissələrini (surətləri bərabər olan) əks 

etdirən kəsrlər üzərində aparılır [4, s.63]. Məsələn: Ana piroq bişirdi və piroqu 8 bərabər dilimə 

böldü. Piroqun 2 dilimini Anar, 3 dilimini Səlim, 5 dilimini isə bacıları Lalə yeyib. Kim daha çox 

piroq yedi?   

 
                Anar                               Səlim                               Lalə  

 

Qeyd edək ki, ayrılan dilimlər yeyilən hissəni göstərir. Kimin daha çox piroq yediyini 

kəsrlərin müqayisəsi ilə göstərək. Əvvəlcə uşaqların yediyi piroq hissələrini kəsrlə yazaq. Anar 8 

dilim piroqdan 2-ni, yəni piroqun 
8

2
 hissəsini, Səlim 3-nü, yəni piroqun 

8

3
 hissəsini, Lalə isə 5-ni, 

yəni piroqun 
8

5
 hissəsini yemişdir. Hissələrin müqayisəsini yazaq: 

Anar və Səlim: 
8

3

8

2
  Lalə və Anar: 

8

2

8

5
  Lalə və Səlim: 

8

3

8

5
  

Yeyilən piroq hissələrinin müqayisəsini kəsrləri azalma və ya artma sırasına görə düzməklə 

də göstərmək olar.  

Azalma sırası ilə: 
8

2

8

3

8

5
   

Artma sırası ilə: 
8

5

8

3

8

2
   

Deməli, Lalə həm Səlimdən, həm də Anardan çox piroq yemişdir. 

Şagirdlər məxrəcləri eyni, surətləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsini həyati situasiya ilə 

əlaqələndirməklə də təqdim edə bilərlər. Məsələn,
5

2

5

3
  müqayisəsini şagird aşağıdakı fikirlərlə 

təqdim edə bilər: “Bir alma 5 bərabər dilimə bölündü. Almanın 2 dilimini Ayaz, 3 dilimini isə bacısı 

Nigar yedi. Almanın çox hissəsini Ayazın bacısı yeyib.” 

Həmçinin kəsrlərin müqayisəsini məxrəcləri müxtəlif, surətləri eyni olan kəsrlər üzərində də 

davam etdirmək olar. Məsələn,
8

1

4

1
  müqayisəsini aşağıdakı kimi təqdim etmək olar: “Mağazada 

satılan eyni böyüklükdə iki tortdan biri qozlu, digəri isə meyvəlidir. Qozlu tort 4 hissəyə, meyvəli 

tort isə 8 hissəyə bölünmüşdür. Hər tortdan bir dilim satılmışdır. Qozlu tortdan daha çox 

satılmışdır.” 
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Kəsrlərin müqayisəsini kəsr kartları və ədəd oxu üzərində də modelləşdirmək olar. Kəsrlərin 

müqayisəsini kəsr kartlarını alt-alta, böyükdən kiçiyə doğru yığmaqla modelləşdirmək olar. 

 

 

  

 
6

1

6

2

6

3

6

4

6

5
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd edək ki, IV sinifdə surət və məxrəci müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsinə baxılmır. 

Lakin IV sinifdə şagirdlər kəsr kartları üzərində surət və məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin 

müqayisəsini də asanlıqla qavraya bilərlər. Kəsr kartlarına diqqətlə nəzər yetirsək, 
5

2

4

3
 , 

5

3

3

1
 , 

5

3

3

2
 , 

6

5

3

2
 , 

5

2

2

1
  və s. müqayisələrinin doğruluğunu görərik. 

Kəsrlərin ədəd oxu üzərində müqayisəsi natural ədədlərin müqayisəsinə uyğundur. Natural 

ədədlərdə olduğu kimi, iki kəsrdən böyük olanı ədəd oxu üzərində daha sağda yerləşir. Şagirdlər 

kəsrin vahidin kiçik hissələri olduğunu, həmçinin surəti və məxrəci bir-birinə bərabər olan kəsrin 

vahidi ifadə etdiyini başa düşürlər. Buna görə də ədəd oxu üzərində vahidin hissələrini göstərən 

kəsrləri yazırlar. Daha sonra isə ədəd oxu üzərində hissələrin vahidə yaxınlığına və uzaqlığına görə 

müqayisələr aparırlar.  

Nümunə 1. 
6

5
 və 

6

2
 kəsrlərinin müqayisəsini ədəd oxu üzərində təqdim edək. 

                                                   
2

1
                           

6

6
 

                                               

                   0        
6

1
      

6

2
       

6

3
       

6

4
       

6

5
        1            

 

  

 
6

5
 kəsri 

6

2
 kəsrindən sağda yerləşməklə 1-ə daha yaxındır. Deməli, 

6

2

6

5
 . 

      

      

      

    

   

  

1  

 
2

1
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1
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1
 

   

 

5

1
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1

 

     

 

 
6

1
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Nümunə 2. 
5

2
 və 

4

2
 kəsrlərinin müqayisəsini ədəd oxu üzərində təqdim edək. 

                                                                                        
5

5
 

                                          

                    0           
5

1
          

5

2
           

5

3
           

5

4
          1            

 

 

 

                                                                                       
4

4
 

                                          

         0               
4

1
              

4

2
              

4

3
              1            

 

 

 

Göründüyü kimi, 
4

2
 kəsri 

5

2
 kəsrindən vahidə daha yaxındır. Deməli, 

4

2

5

2
 . 

Beləliklə, kəslərin müqayisəsi üzərində ümumiləşdirmələr aparmaqla aşağıdakı nəticələrə 

gəlmək olar: 

1. Məxrəcləri eyni olan kəsrlərdən surəti böyük olan kəsr böyükdür. 

2. Surətləri eyni olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan kəsr böyükdür. 

Beləliklə, IV sinifin sonunda şagirdlər kəsr anlayışı və kəsrlərin müqayisəsinin tədrisi 

nəticəsində aşağıdakı bacarıqlara yiyələnirlər [5, s.22]:  

 Bir bütövün və ya bir əşya qrupunun hissəsini əyani vasitələrin köməyilə, şəkillə 

modelləşdirə bilir, kəsrin tamdan kiçik olduğunu başa düşür; 

 Kəsrin tamın (bütövün) bərabər hissələrini ifadə etdiyini başa düşür; 

 Şəklə görə bütövün müəyyən hissəsini sözlə və kəsrlə ifadə edir;  

 Şəklə görə əşya qrupunun müəyyən hissəsini sözlə və kəsrlə ifadə edir; 

 Kəsrin surət və məxrəcinin nəyi ifadə etdiyini başa düşür;  

 Məxrəcləri eyni olan kəsrləri müqayisə edir; 

 Surətləri eyni olan kəsrləri müqayisə edir; 

 Kəsrləri artan və azalan sıra ilə düzür; 

 Kəsrlərin müqayisəsini kəsr kartları və ədəd oxu üzərində modelləşdirir. 
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Annotasiya. Riyazi analiz kursu aparan müəllimlər tələbələrin biliklərinin aşağı 
səviyyədə olması səbəbini onların özündə görürlər. Tələbələrin əksəriyyətinin 
riyazi analizdən cavabları səthi olur: onlar tərif və ayrı-ayrı təklifləri öyrənmək-
lə kifayətlənir, faktları təhlil etmək qayğısına qalmırlar, məntiqi nəticə çıxara 
bilmirlər. Ona görədə nəzəriyyəni praktikaya tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. 
Bu limit bəhsinin öyrənilməsində və limitlərin hesablanmasında da özünü bi-
ruzə verir.  Təqdim olunan işdə riyazi analiz kursunun limitlər bölməsinin təd-
riisndə və hesablanmasında tələbənin rastlaşdığı çətinliklər və onların yaranma 
səbəblərindən bəhs olunur.  Bu çətinliklərin aşağıdakı kimi səbəbləri vardır: ri-
yazi analiz kursunun proqramı ümumi xarekter daşıyır, riyazi analiz anlayışları-
nın mücərrəd şəkildə mənimsənilməsinə istiqamətləndirilmişdir; riyazi analizin 
şərhini ənənəvi üsulla aparılması davam edir; tələbələrin riyazi analizə maraq 
tərbiyəsi aşağı səviyyədədir; riyazi analizin tədrisi prosesində digər fənlərin 
ehtiyacı az nəzərə alınır; tələbələrin riyazi analizdən müstəqil işlərinə diqqət 
azdır; riyaziyyat müəllimləri hazırlanan ali məktəblərdə riyazi analizin tədrisi 
metodikasının əsas məsələləri formalaşdırılammışdır; Azərbaycan dilində dərs 
vəsaiti kifayət qədər deyil.

Difficulties in calculating limits in the teaching of the 
mathematical analysis course and their causes
Abstract. The teachers conducting the mathematical analysis course blame 
themselves for the fact that their knowledge of the requirements is too high. The 
answers to most of the questions from mathematical analysis are superficial: 
they are satisfied with studying the definition and separate propositions, they 
do not care to analyze the facts, they cannot draw logical conclusions. There-
fore, it is difficult for them to apply the theory to practice. This is also evident 
in the study of limit discussion and the calculation of limits. In the presented 
work, the difficulties encountered in the teaching and calculation of the limits 
section of the mathematical analysis course and the reasons for their occurrence 
are discussed. These difficulties have the following reasons: the program of the 
mathematical analysis course has a general character, it is directed to mastering 
the concepts of mathematical analysis in an abstract way; interpretation of mat-
hematical analysis continues to be carried out in the traditional way; students’ 
interest in mathematical analysis is at a low level; in the process of teaching 
mathematical analysis, the needs of other subjects are not taken into account; 
little attention is paid to the independent work of students from mathematical 
analysis; the main issues of the teaching methodology of mathematical analysis 
have been formulated in higher schools where mathematics teachers are trained; 
There are not enough textbooks in the Azerbaijani language.

Трудности, возникающие при вычилении пределов 
при преподавании курса математического 
анализа, и причины их возникновения 
Aннотация. Преподаватели, проводящие курс математического анализа, видят 
причину низкого уровня знаний студентов в них самих. Ответы большинства 
студентов по математическому анализу носят поверхностный характер: они 
довольствуются изучением определений и отдельных предложений, не заботятся 
об анализе фактов, не могут сделать логических выводов. Из-за этого им трудно 
применить теорию на практике. Это также проявляется в изучении предельных 
значений и вычислении предельных значений. В представленной работе 
рассматриваются трудности, с которыми сталкивается студент при обучении  
разделу пределов и вычислении предельных значений по курсу математического 
анализа, и причины их возникновения. Эти трудности имеют следующие 
причины: программа курса математического анализа носит общий характер, 
ориентирована на абстрактное усвоение понятий математического анализа; 
продолжается проведение интерпретации математического анализа традиционным 
методом; низкий уровень интереса учащихся к математическому анализу; в 
процессе обучения математическому анализу мало учитывается необходимость 
других дисциплин; мало внимания уделяется самостоятельной работе студентов 
по математическому анализу; сформулированы основные вопросы методики 
преподавания математического анализа в высших учебных заведениях, где готовят 
учителей математики; не хватает учебных пособий на азербайджанском языке.
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Ali məktəblərdə tələbələrin riyazi analizdən bilik səviyyəsinin yüksək olması onların bir 

tərəfdən müəllim  kimi formalaşması üçün, digər tərəfdən isə təhsillərinin magistraturada davam 

etdirmələri üçün əhəmiyyətlidir.  

Tələbələrin əksəriyyəti funksiyanın limiti anlayışını başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar 

orta məktəbdə limit anlayışı ilə tanış olsalar da, onu dəqiq öyrənməmişlər və az  tətbiq etmişlər.  

Tələbələr ancaq funksiya limitini topoloji formada olduqda ancaq lopital qaydasını tətbiq 

etməklə hesablaya bilərlər. Triqonometrik funksiyaların daxil olduğu limitlərin  ən sadəsini 

(yəni lim
𝑥→0

sin 5𝑥

𝑥
) kimi misalları həll edə bilərlər.  

Funksiyanın limitinin tərifindən istifadə etməklə limitləri hesablaya bilmirlər, ona görə də ali 

məktəbdə limitlər bəhsini keçən müəllim üçün çətinlik törənir.  

Məsələn: 휀 − 𝛿 dilində limitləri isbat etmək tələbələr üçün çox çətin olur.  

Misal: 휀 − 𝛿 dilində lim
𝑥→2

𝑥2 = 4 olduğunu isbat edin və aşağıdakı cədvəli tamamlayın. 

 

휀 0,1 0,01 0,001 0,0001 ... 

𝛿      

       

Həlli: Tutaq ki, 휀 > 0 ədədi verilmişdir, onda  

|𝑥2 − 4| = |(𝑥 − 2)2 + 4(𝑥 − 2)| ≤ |𝑥 − 2|2 + 4|𝑥 − 2| ≤ 휀 

0 < |𝑥 − 2| < √4 + 𝑥 − 2 =
휀

√4 + 휀 + 2
 

Axırıncı bərabərsizlik o vaxt doğru olur ki, əgər 

 
휀

√4 + 휀 + 2
>

휀

2√4 + 휀
>

휀

2√4 + 4휀 + 휀2
=

휀

2(2 + 휀)
= 𝛿(휀) > |𝑥 − 2| 

 

     Tutaq ki, 휀 =
1

10𝑛, onda 𝛿 (
1

10𝑛) =
1

4∙10𝑛+2
 

 

𝛿(10−1) =
1

42
: 𝛿(10−2) =

1

402
: 𝛿(10−3) =

1

4002
: 𝛿(10−4) =

1

40002
:   

 

Tələbələr limitə aid bir sıra təklifləri məsələn mürəkkəb funksiyanın limiti haqqında teoremi, 

cəmin limiti haqqında teoremi tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlər. 

Məsələn: Mürəkkəb funksiyanın limiti haqqında teoremi tətbiq edərək lim
𝑡→0

√−𝑡2 limitinin sıfır 

olduğunu iddia edirlər halbuki,   √−𝑡2 funksiyasının varlıq oblastı bir elementli çoxluqdur. Cəmin 

limiti haqqında (2) teoreminin tətbiqində 𝑓(𝑥) = 1 − sin
1

𝑥
, 𝑔(𝑥) = sin

1

𝑥
 funksiyalarının cəminin 

yəni,  𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) = 1  funksiyası 𝑥 = 0  nöqtəsində sonlu limitə malikdir, lakin toplanan 

funksiyaların limitləri mövcud deyildir.  

Tələbələrin əksəriyyəti nöqtədə sonsuz limiti olan funksiya ilə qeyri-məhdud funksiyanı 

qarışdırırlar. Tərifə əsaslanaraq izah etmək lazımdır ki, nöqtədə sonsuz limiti olan funksiya həmin 

nöqtə ətrafında qeyri-məhduddur. Lakin bu faktın tərsi doğru deyildir. Bunu aşağıdakı misalla 

göstərmək olar.  

Misal: göstərin ki,  𝑓(𝑥) =
1

𝑥
cos

1

𝑥
 funksiyası 𝑥 = 0  nöqtəsinin ixtiyari ətrafında qeyri-

məhduddur. Lakin 𝑥 → 0 olduqda sonsuz böyük deyil.  

Həlli: Tutaq ki, 𝑥𝑛 =
2

𝑛𝜋
. Aydındır ki, 𝑛 → ∞ oldudqa, 𝑥𝑛 qiyməti 𝑥 = 0 nöqtəsinin istənilən 

ətrafına daxil olur.  

lim
𝑛→∞

|𝑓(𝑥2𝑛)| = ∞, lim
𝑛→∞

𝑓(𝑥2𝑛−1) = 0   (𝑛 = 1,2, … ) 

olduğundan funksiyanın limiti mövcud deyil. 
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Annotasiya. Məqalədə IX sinif üzrə biologiya dərslərində fənlərarasi əlaqənin 
qurulmasi məsələləri geniş şərh olunur. Göstərilir ki, inteqrativlik prosesi şa-
girdlərdə ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı idraki münasibət bəsləyən su-
byektlər kimi yanaşılmasına şərait yaradır. Kurikulumun tələblərinə görə təhsil 
pillələrində öyrənilən fənlər, o cümlədən biologiya fənni və onların əhatə etdiyi 
mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, inteqrativ şəkildə tədris olunmalıdır. Digər 
tərəfdən inteqrativ təlim şagirdlərin dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı 
yanaşmasına kömək edir.  Təcrübə göstərir ki, tədris prosesində fəndaxili və 
fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi, bilik və bacarıqların şagirdlər tərə-
findən daha asan mənimsənilməsinə zəmin yaratmışdır. Dərslərin maraqlı və 
məzmunlu qurulması, uşaqlarda tədqiqatçılıq meyllərinin yaranması üçün vacib 
şərtdir. İnteqrasiya təlim prosesini təkmilləşdirir, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə 
və asılılığı dərinləşdirməyə xidmət edir. İnteqrasiyanın köməyi ilə şagirdlər öy-
rəndikləri arasında qarşılıqlı əlaqəni başa düşür və onlardan şəxsi və ictimai 
problemlərin həllində istifadə etməyi öyrənirlər. Məqalədə konkret ollaraq bio-
logiya dərslərində inteqrativliyin xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır.

Issues of interdisciplinary communication in class IX 
biology lessons
Abstract.  The integrative process enables students to be treated as subjects 
who have a creative cognitive attitude to understanding the world around them. 
The subjects studied at the educational levels and the topics covered by them 
should be taught in a connected and integrated way, not separately. On the other 
hand, the integrative curriculum helps students to approach the materials given 
in the textbooks creatively. Experience shows that the provision of intra-subject 
and inter-subject integration in the educational process has created a foundation 
for easier assimilation of knowledge and skills by students. Making lessons in-
teresting and content is an important condition for the development of research 
tendencies in children. In the integration-learning process, the systematization 
of the content components of the training between the structural connections 
is understood in order to form a complete and unified image of the surroun-
ding world in the students’ thinking. Integration improves the learning process, 
serves to deepen the interaction and dependence between disciplines. Through 
integration, students understand the interrelationships between what they have 
learned and learn to use it to solve personal and social problems.

Вопросы построения междисциплинарной связи 
на уроках биологии IX класса
Aннотация. В статье подробно рассмотрены вопросы построения 
междисциплинарной связи на уроках биологии в IX классе. Показано, 
что процесс интегративности создает условия для подхода учащихся к 
пониманию окружающего мира как субъектов творческого познавательного 
отношения. Согласно требованиям учебной программы, предметы, 
изучаемые на ступенях образования, включая биологию, также темы по 
предметам  должны преподаваться не изолированно, а взаимосвязанно, 
интегративно. С другой стороны, интегративное обучение помогает 
учащимся творчески подходить к материалам, представленным в 
учебниках. Практика показывает, что обеспечение внутрипредметной и 
междисциплинарной интеграции в учебном процессе заложило основу 
для более легкого усвоения учащимися знаний и умений. Интересное и 
содержательное построение занятий – важное условие формирования 
у детей исследовательских умений. Интеграция улучшает процесс 
обучения, служит для углубления взаимодействия и зависимости 
между дисциплинами. С помощью интеграции учащиеся понимают 
взаимодействие между тем, что они изучают, и учатся использовать их для 
решения личных и социальных проблем. В статье отражены особенности 
интегративности, в частности, на уроках биологии.



88

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3 Pedaqogika: fənlərin tədrisi metodikası

Müasir dünyada gedən sosial, mədəni və tex-
noloji dəyişikliklər insanlarda qlobal düşünmə 
tərzinin vacibliyinə zəmin yaradır. İnsanlara 
hərtərəfli biliyə yiyələnmək, bacarıqlar formalaş-
dırmaq və onları həyatda tətbiq etmək qabiliyyəti 
ehtiyac halını almışdır. Belə ki, müasir dünyanın 
tələbi insanlardan işinin peşəkarı olmağı tələb 
edir və yalnız bu halda insan öz mövqeyini cə-
miyyətdə yarada bilər. Bunları nəzərə alaraq 
təbii ki, lap başa qayıtmalıyıq. Yəni, bü günün 
müəllimi şagirdə öyrədəcəyi bilikdən gələcəkdə 
istifadəyə yararlı olmasını diqqətdə saxlamalıdır. 
Burada müəllimin dünyagörüşü əsas rol oynayır. 
Sinfə daxil olan müəllim bilməlidir ki, yalnız öz 
fənnini tədris etməklə müasir dünya ilə ayaqla-
şan insan yetişdirə bilməz. Bu baxımdan müəl-
lim həm öz fənni daxilində, həm də fənlərarası 
əlaqələr yaratmaqla şagirdlərdə analizetmə, tək-
rarlama, informasiya mübadiləsi formalaşdırma-
lı, fəndaxili və fənlərarası əlaqələrin zəncirvari 
olduğunu və tamlığını şagirdlərə mənimsətməli, 
tətbiq etməyi öyrətməlidir. Bu halda şagirdlər tə-
lim prosesində ayrı-ayrı fənlər üzrə verilən bilik 
və bacarıqların passiv iştirakçısı olmur. 

İnteqrativlik prosesi şagirdlərdə ətraf aləmin 
dərk edilməsinə yaradıcı idraki münasibət bəs-
ləyən subyektlər kimi yanaşılmasına şərait yara-
dır. Təhsil pillələrində öyrənilən fənlər və onların 
əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, in-
teqrativ şəkildə tədris olunmalıdır. Digər tərəfdən 
inteqrativ kurikulum şagirdlərin dərsliklərdə ve-
rilən materiallara yaradıcı yanaşmasına kömək 
edir. 

Təcrübə göstərir ki, tədris prosesində fəndaxi-
li və fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsi, 
bilik və bacarıqların şagirdlər tərəfindən daha 
asan mənimsənilməsinə zəmin yaratmışdır. Dərs-
lərin maraqlı və məzmunlu qurulması, uşaqlarda 
tədqiqatçılıq meyllərinin yaranması üçün vacib 
şərtdir. IX sinif biologiya fənnində inteqrativ 
dərs prosesini yaratmaq üçün bir sıra nüanslar 
qeyd etmək olar. Bunlar aşağıdakılardır:

• İnteqrasiya olunan mövzu və anlayışların 
tədrisi üçün istənilən təlim formasından istifadə 
etmək mümkündür. 

• Təlim materialları ilə yüklənmənin, eyni 
konsepsiyanın müxtəlif fənlər vasitəsilə təkrar 
öyrənilməsinin qarşısı alınır. 

• Təlimin müxtəlif mərhələlərinin və anlayış-
larının əlaqələndirilməsinə imkan yaranır. 

• Təcrübi inteqrasiya-təcrübələr mövcud anla-

yışları dərinləşdirir və genişləndirir.
• Sosial inteqrasiya-şagirdlərin demokratik 

öyrənmə prosesi ilə bağlı təəssüratlarını bölüş-
dürmək üçün imkan yaranır. 

• Biliklərin inteqrasiyası-şagirdlər əvvəlki bi-
lik, bacarıq və vərdişlərini yeni tədqiqatlar zama-
nı əsas kimi götürürlər [5, s.109-110].

İnteqrasiya-təlim prosesində şagirdlərin 
təfəkküründə ətraf aləmin tam və vahid obrazını 
formalaşdırmaq üçün təlimin məzmun kompo-
nentlərinin struktur əlaqələr arasında sistemləşdi-
rilməsi başa düşülür. İnteqrasiya təlim prosesini 
təkmilləşdirir, fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və 
asılılığı dərinləşdirməyə xidmət edir. İnteqrasi-
yanın köməyi ilə şagirdlər öyrəndikləri arasında 
qarşılıqlı əlaqəni başa düşür və onlardan şəxsi və 
ictimai problemlərin həllində istifadə etməyi öy-
rənirlər. 

Təhsil sahəsində inteqrasiyanın bir neçə növü 
tətbiq edilir. Fəndaxili inteqrasiya hər bir fənn 
üzrə anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndiril-
məsi nəzərdə tutulur. Fənlərarası inteqrasiya isə 
bir neçə fənnin əhatə etdiyi ortaq anlayış, bilik 
və bacarıqların sintezi olmaqla bir fənnə aid an-
layışların və metodların digər bir fənnin öyrədil-
məsində istifadəsini nəzərdə tutur [1, s.24]

Yeni təlim texnologiyaları və ya interaktiv tə-
lim metodları yaddaşa yox təfəkkürə əsaslanır. 
Yeni təlim texnologiyaları ilə müstəqil şəkildə bi-
lik əldə edən şagirdlərin nəyinki təfəkkürü inkişaf 
edir, formalaşır, həm də yaradıcılıq qabiliyyəti də 
inkişaf edir. Şagirdlərin göstərilən istiqamətdə 
formalaşmalarına nail olmaq üçün təlim prose-
sində bir çox tələblərə əməl etmək lazımdır. Bu 
tələblərdən biri də inteqrasiyadır. İnteqrasiya 
fənlərarası əlaqələrin məzmunda əks olunması, 
müxtəlif fənlərdən olan mövzuları əlaqəli surət-
də, yüksək səmərə ilə öyrənməyə, çoxsaylı tədris 
fənlərini bir-biri ilə əlaqələndirməyə və beləlik-
lə, təlimin məzmununun tamlığını və şagirdlərin 
təsəvvüründə dünyanın vahid mənzərəsinin inki-
şafını təmin etməyə imkan verir. İnteqrasiya fən-
lərin öyrənilməsi zamanı fənlərarası əlaqələrin 
aşkar edilməsi əsasında qlobal təfəkkürün for-
malaşdırılmasının vəcibliyini nəzərdə tutur.  Hər 
hansı bir fənnin inteqrasiyası 3 mərhələdə aparıla 
bilər. Bunlar aşağıdakılardır:

• Fəndaxili
• Fənlərarası
• Fənlərüstü
Fəndaxili inteqrasiya – müəyyən bir fənnin 
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aşıladığı anlayış, bilik və bacarıqların əlaqələndi-
rilməsi – fənn daxilindəki faktların ümumiləşdi-
rilməsidir. Bu formanın üstün xüsusiyyəti ondan 
ibarətdir ki, şagirdlər həmin fənnin ümumi məz-
mununu daimi olaraq təkrarlayır, onunla bağlı 
olan bilgilərini daha da genişləndirir və dərinləş-
dirir. 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 inteqra-
siya da adlanır. Məsələn, X sinifdə “Zülal biosin-
tezinin mexanizmi” tədris olunan zaman IX si-
nifdə keçirilən “Zülalların biosintezi” adlı mövzu 
ilə əlaqə yaradıla bilər. Bu eyni zamanda keçmiş 
biliklərə istinadən yeni məlumatların verilməsinə 
imkan yaradır. 

Üfüqi inteqrasiya isə mövzu daxilində müxtə-
lif 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 [4, 
s.115].

Fənlərarası inteqrasiya bir neçə fənnin əhatə 
etdiyi ortaq anlayış, bilik və bacarıqların sinte-
zi olmaqla bir fənnə aid anlayışların və metod-
ların digər bir fənnin öyrənilməsində istifadə-
sini nəzərdə tutur. Məsələn, IX sinif biologiya 
dərsində “Düşüncəli fəaliyyət. Nitq. Təfəkkür” 
mövzusunu tədris edən zaman, həm fəndaxili, 
həm də fənlərarası inteqrasiya yaratmaq müm-
kündür. Belə ki, fəndaxili əlaqəni yaradan zaman 
əvvəlki “Ali sinir fəaliyyəti”, “Sinir sistemi” və 
s. kimi mövzulara istinad oluna bilər. Fənlərara-
sı inteqrasiya qurduqda isə həmin mövzunu tarix 
fənnindən günümüzə qədər öz aktuallığını qo-
ruyan “Azıx mağarası insanlarının nitq qabiliy-
yəti, bir-biri ilə ünsiyyət vasitələri”, azərbaycan 
dili fənnində nitq vasitəsi kimi “Yazının yaran-
ması, şəkli yazı vasitəsilə ünsiyyətin qurulması, 
insanlarda nitqin formalaşması” və s. mövzula-
ra istinad etmək mümkündür. Həmçinin nitq və 
təfəkkürün coğrafi cəhətdən üstünlükləri, social 
tərəfdən cəmiyyətin formalaşmasında rolu, in-
sanın nitq və təfəkkürə görə cəmiyyətdə tutduğu 
mövqe və s. kimi əlaqələndirmələrə də yer ayır-
maq mümkündür. 

Fənlərüstü inteqrasiya – inteqrasiyanın ən 
yüksək səviyyəsi olmaqla özündə təlimin əhatə 
etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin 

sintezini ehtiva edir. Yəni bu inteqrasiya ilə şa-
girdlərin məktəbdə öyrəndikləri məzmunla mək-
təbdən kənarda aldıqları məzmun  sintez edilir 
[8, s.123].

Dünya tam və bütövdür. Yəni maddi və mənə-
vi nə varsa bir biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Belə 
olduqda canlılar aləmindən bəhs edən biologiya 
fənni üzrə şagirdlərin əldə etdikləri bilik və ba-
carıqların, fizika, kimya, coğrafiya, tarix və s. 
elmlərlə əlaqəli şərhi diqqət mərkəzində saxla-
nılmışdır. Biologiya fənninin tədrisində əsasən 
inteqrasiyanın iki formasından istifadə edilir. 
Bunlar fəndaxili (üfüqi, şaquli) inteqrasiya və 
fənlərarası inteqrasiyadır.

Biologiya dərslərində tətbiq edilən fəndaxili 
inteqrasiya ənənəvi təhsil sistemindən fərqli ola-
raq biologiya fənn kurikulumunda canlılar aləmi 
barədə bilik və bacarıqlar biologiyanın sahələri 
olan botanika, zoologiya, insan anatomiyası, fizi-
ologiya, gigiyenası, ekologiya, genetika, mikro-
biologiya və s. ayrı-ayrılıqda təqdim edilməsi ilə 
deyil, əlaqələndirilmiş şəkildə tamlığına üstünlük 
verir.  Canlıların quruluşunun, orada baş verən 
fiziki-kimyəvi dəyişikliklərin, bioloji proseslərin 
canlıların bir-biri ilə və ətraf mühitlə qarşılıqlı 
əlaqəsinin vəhdəti kimi təqdim edir. Bununla da 
şagirddə canlılar aləminin və bötövlükdə dünya-
nın vahid bir sistem kimi qavranılmasına zəmin 
yaratmış olur.  

Bu bilik və bacarıqlar hər bir təhsil səviyyəsin-
də və hər bir fənn üzrə şagirdin yaşına və əvvəllər 
əldə etdiyi bilik və bacarıqlara uyğun olaraq təq-
dim edilir. Şagird hər sinifdə əvvəlki mərhələdə 
verilən biliklərin genişləndirilməsinə və dərinləş-
dirilməsinə nail olur. Nəticə olaraq fəndaxili və 
fənlərarası “spiralvarı” prinsip yaranır. 

IX sinfin sonunda ümumi orta təhsil səviyyəsi 
başa çatır. Bunu nəzərə alaraq IX sinifdə biolo-
ji bilik və bacarıqlar fənnin əhatə etdiyi bioloji 
qanunauyğunluqların tədrisi ilə yekunlaşdırılır. 
Canlıları öyrənən digər elm sahələri sitologiya, 
histologiya, biokimya elmləri, canlıların kimyəvi 
tərkibi, genetika və irsi xəstəliklər, reproduktiv 
sağlamlıq, insanın ali sinir fəaliyyətinin mexa-
nizmləri, regional ekoloji problemlər bu sinifdə 
bir qədər sadə, lakin əlaqələndirilmiş formada 
verilir. 

Fənlərarası inteqrasiyanın nəzərə alınması isə 
təbii ki, biologiya fənninin digər fənlərlə əlaqə 
imkanlarını meydana çıxarır. Zəruri məzmunun 
mənimsənilməsində rolu və əhəmiyyəti olan coğ-
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rafiya, kimya, fizika, riyaziyyat, texnologiya və 
s. fənlər üzrə anlayışların müəyyənləşməsinə şə-
rait yaradır. 

Canlılar aləmində baş verən proseslərin əsasın-
da fiziki-kimyəvi proseslərin durduğunu diqqətə 
alaraq bu fənnin fizika və kimya ilə nə qədər vəh-
dətdə olduğunu, ayrı-ayrılıqda heç bir məna ifadə 
etmədiyini sözün əsl mənasında bilmək vacibdir. 
Belə ki, götürək insan orqanizmini. Əgər insan 
orqanizmində “maddələr mübadiləsi və qazlar 
mübadiləsi prosesləri” kimya və fizika fənni ol-
madan anlamaq, dərk etmək və aşlamaq prosesi 
demək olar ki, çox çətin və daha çox əzbərçi, an-
laşılmayan bir mövqe yarada bilər. Çünki misal 
olaraq qeyd edim ki, qazlar mübadiləsində oksi-
gen və karbon qazı mübadiləsi fizikanın “diffuzi-
ya qanunu”na əsaslandığı qədər, kimyadan yola 
çıxdıqda isə dəmir ionunun özünə birləşdirməsi 
və özündən azad etməsi hesabına yaranır. Orqa-
nizmlərdə baş verən bütün proseslər məhz fizika-
nın və kimyanın qanunlarına əsaslanır. Canlılar 
coğrafi mühitdə mövcud olmaqla daim mühitin 
təsiri ilə qarşılıqlı əlaəqdə olur. Həmçinin orqa-
nizmdə baş verən fiziki-kimyəvi bütün dəyişik-
liklər, xəstəliklər, davranış münasibətləri və s. 
coğrafiya və tarix elmi ilə sıx vəhdət təşkil edir. 
Bioloji hadisələrin aydınlaşdırılmasında, riyazi 
hesablamalarında, diqaramların qurulmasında, 
məlumatların toplanması və təqdim edilməsin-
də riyaziyyat fənni ilə biologiyanın bağlılığı və 
əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Elə buna görə də 
biologiya fənn kurikulumunun məzmunu hazır-
lanarkən ayrı-ayrı fənlərin məzmununun nəzərə 
alınması zəruri hesab edilərək, diqqət mərkəzin-
də saxlanmışdır. 

Bununla da vaxta qənaət etmək, şagirdlərin 
düşünməyə, axtarış aparmağa və digər fənlərlə 
əlaqəli fəaliyyət göstərməyə istiqamətləndirmək 
müasir təhsil sistemində zəruri hal almışdır [1, 
s.164-166].
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Annotasiya. İnformasiya və təhsil mühiti təhsilin modernləşdirilməsinin 
məqsəd və vəzifələrini həyata keçirməyə imkan verən müxtəlif təhsil re-
sursları və didaktik imkanlarla zəngin olan mürəkkəb, çoxkomponentli 
sistemli təhsildir. İnformasiya və təhsil mühiti anlayışı son vaxtlar psixo-
loji və pedaqoji ədəbiyyatda meydana çıxmışdır. Məqalədə əsas diqqət 
informasiya və təhsil mühitinin əsas anlayışlarının başa düşülməsinə və 
ətraf mühitin komponentlərinin müəyyənləşdirilməsinə yönəldilmişdir. 
Yeniləşən informasiya-təhsil mühitində müasir metodların, innovativ 
təşkilati formaların və tədris vəsaitlərinin tətbiqinin didaktik və psixolo-
ji-pedaqoji imkanlarına kifayət qədər diqqət yetirilmiş və bu baxımdan 
inkişaf edən informasiya-təhsil mühitində informatika müəlliminin qar-
şısında duran əsas vəzifələr təhlil edilmişdir.

Duties of the information teacher using the new or-
ganizational forms of education
Abstract. The information and educational environment is a complex, 
multicomponent systemic education, rich in a variety of educational re-
sources and didactic opportunities that make it possible to realize the 
goals and objectives of education modernization. The concept of infor-
mation and educational environment appeared in the psychological and 
pedagogical literature relatively recently. The main attention in the artic-
le is given to the understanding of the basic concepts of the information 
and educational environment and the definition of the components of 
the environment. Sufficient attention is paid to the didactic and psycho-
logical and pedagogical possibilities of applying modern methods, inno-
vative organizational forms and teaching materials in the modern infor-
mation and educational environment, and also analyzes the main tasks 
facing the teacher of computer science in the developing information and 
educational environment.

Обязанности учителя информатики при новых 
организационных формах обучения
Aннотация. Информационно-образовательная среда представляет 
собой сложное, многокомпонентное системное образование, 
богатое разнообразными образовательными ресурсами и 
дидактическими возможностями, позволяющими реализовать цели 
и задачи модернизации образования. Понятие информационно-
образовательной среды появилось в психолого-педагогической 
литературе относительно недавно. Основное внимание в статье 
уделяется осмыслению основных понятий информационно-
образовательной среды и определению компонентов среды. 
Достаточное внимание уделено дидактическим и психолого-
педагогическим возможностям применения современных методов, 
инновационных организационных форм и учебно-методических 
материалов в современной информационно-образовательной 
среде, а также проанализированы основные задачи, стоящие 
перед учителем информатики в развивающейся информационно-
образовательной среде.
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İnformatika müəlliminin fəaliyyətinin inkişafı 
üçün ilkin şərtlər yerli təhsilin müasirləşdirilməsi 
vəzifələrinin səmərəli həyata keçirilməsi ehtiyacı 
ilə müəyyən edilir.

İnformatika müəlliminin peşə fəaliyyəti ümu-
mi orta təhsil çərçivəsində həyata keçirilir. Buna 
görə də, informatika müəllimi fəaliyyətinin in-
kişafının əsas istiqamətlərinin proqnozlaşdırıl-
ması və müəyyənləşdirilməsi məktəb təhsilinin 
müasirləşdirilməsinin mahiyyətini və yollarını 
müəyyən edən amillərin təhlilindən - onun nəti-
cələri, məzmununun müəyyənləşdirilməsinə sis-
temli-fəal yanaşma, İKT alətləri əsasında müasir 
informasiya-təhsil mühitinin tətbiqi, təhsilin in-
novativ metodları və təşkilati formaları və s. təh-
silin məqsəd və dəyərlərinin yeni anlayışından 
başlamalıdır. 

Müasir mərhələdə dövlətin təhsil sahəsində si-
yasətini formalaşdıran amillərdən ən mühümləri 
ölkəmizin dünya birliyinə, Avropa təhsil məka-
nına daxil olması, bununla əlaqədar təhsil fəa-
liyyətinin innovativ vasitələrinin, metodlarının, 
formalarının inkişafı və təhsilin intensiv infor-
masiyalaşdırılmasıdır. Təhsilin müasirləşdiril-
məsinin əsas məqsədi İKT vasitələrinə əsaslanan 
müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiqi və ümu-
mi təhsil müəssisəsinin vahid informasiya-təhsil 
mühitinin yaradılması yolu ilə təhsilin keyfiyyə-
tinin yüksəldilməsidir. “Təhsil sahəsində dövlət 
siyasətinin strateji məqsədi iqtisadiyyatın inno-
vativ inkişafının tələblərinə, cəmiyyətin və hər 
bir vətəndaşın müasir tələblərinə cavab verən 
keyfiyyətli təhsilin əlçatanlığını artırmaqdan 
ibarətdir”. 

“Təhsilin keyfiyyəti” anlayışı 1998-ci ildə 
Fransada (Paris) Peşəkar Ali Təhsil üzrə Ümum-
dünya Konfransında müəyyən edilib və bey-
nəlxalq səviyyədə tanınıb. Məhz burada ilk dəfə 
olaraq təhsilin keyfiyyəti “faktiki əldə edilmiş 
təhsil nəticələrinin, təhsil prosesinin şərtlərinin 
normativ tələblərə uyğunluq dərəcəsini əks et-
dirən təhsil sisteminin xarakterik xüsusiyyəti” 
kimi başa düşülməyə başlandı [1; 2; 3].

Təhsil sisteminin məqsədlərini əks etdirən sə-
riştə anlayışı öz inkişafının müasir mərhələsində 
dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində təhsilin 
müasirləşdirilməsinin mühüm yollarını müəyyən 
edən əsas anlayışlardan biri kimi çıxış edir. Mək-
təbdə səriştəyə əsaslanan yanaşma ruhunda təhsil 
prosesinin əsas komponenti şagirdlərin özləri-
nin məsuliyyətli və müstəqil təhsil fəaliyyətinə 

diqqət yetirilən bu cür yeni təşkilati formaların və 
tədris metodlarının axtarışı və inkişafıdır. Bunlar 
distant, şəbəkə, layihə və problem yönümlü öy-
rənmənin müxtəlif təşkilati formalarıdır.

Beləliklə, təhsilin keyfiyyəti çoxölçülü ka-
teqoriya, müasir təhsil sisteminin ayrılmaz xa-
rakteristikası, yəni təlim prosesinin, şəxsiyyətin 
inkişafı və formalaşmasının bütün mərhələlərini 
əhatə edən kompleks göstərici kimi başa düşülür. 

Dövlət təhsil sisteminin qarşısında nəzərdə 
tutulan təhsil nəticələrinə nail olmaqla təhsilin 
yeni keyfiyyətinə nail olmaq vəzifəsini qoyur. 
Son təhsil nəticəsi, o cümlədən ümumi və ali 
peşə təhsili təşəbbüskar, hərtərəfli inkişaf etmiş, 
cəmiyyətdə baş verən sosial-iqtisadi dəyişiklik-
lərə uyğunlaşa bilən və indiki mərhələdə mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən, onda öz yerini tapa bilən 
şəxsiyyətdir. Bu keyfiyyətlərin inkişafı müasir 
təhsil nəticələrinin əsas məqsədidir [4].

Son vaxtlara qədər təhsilin ənənəvi məzmu-
nu çərçivəsində ölkə üçün yüksək ixtisaslı kad-
rlar hazırlayan və mövcud metodlardan, təşkilati 
formalardan və tədris vəsaitlərindən istifadəyə 
əsaslanan tədris prosesini uğurla həyata keçirən 
ali peşə təhsili sistemində bu gün mühüm yeni-
dənqurmaya ehtiyac duyulur.

Psixoloqların və müəllimlərin məktəbli şəx-
siyyətinin quruluşuna və xüsusiyyətlərinə həsr 
olunmuş tədqiqatlarının nəticələrini ümumiləş-
dirərək, V.İ.Andreev yeni təhsil nəticələrinin əsa-
sına çevrilməli olan aşağıdakı şəxsiyyət xüsusiy-
yətlərini müəyyənləşdirir:

- motivasiya keyfiyyətləri. Müasir məktəb-
li aşağıdakılara malik olmalıdır: davamlı təhsil 
prosesinə və fərdin özünütəhsil və özünü inkişaf 
etdirmə prosesinə məqsədyönlü marağı olmalı, 
dünya, incəsənət və mədəniyyət haqqında bilik-
lərə geniş istəyi olmalıdır. Belə bir şagird gər-
gin əmək fəaliyyətinə, məktəbdə və cəmiyyətdə 
müsbət davranışa həvəsləndirilməlidir.

- mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlər. Müasir mək-
təbli mənəvi-əxlaqi tərbiyəli, ləyaqətli, humanist, 
namuslu, ədalətli, təvazökar, səmimi, düşüncəli, 
mərhəmətli, xeyirxah, özünü təkmilləşdirən şəx-
siyyət olmalıdır.

- fiziki keyfiyyətlər. Müasir məktəbli optimist, 
güclü, sağlam, atletik, enerjili, yəni fiziki özünü 
inkişaf etdirməyə və özünü təkmilləşdirməyə ha-
zır bir insan olmalıdır.

- intellektual keyfiyyətlər. Müasir məktəbli 
obrazlı (məkan) və tənqidi düşünən, yaradıcı, in-
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tuitiv və məntiqi düşünən, ixtiraçı, ağıllı və çevik 
olmalıdır.

- işgüzar keyfiyyətlər. Müasir məktəbli məsu-
liyyətli, çalışqan, operativ, təşəbbüskar, tədbirli, 
nizam-intizamlı, işgüzar və ehtiyatlı risk etməyi 
bacaran, istənilən işi məntiqi nəticəyə gətirən in-
san olmalıdır.

A.B.Vorontsov təlim və tərbiyənin aşağıdakı 
əsas nəticələrini müəyyən edir: fənn (akademik) 
nəticələri; əsas səriştələr və ya universal təlim 
fəaliyyətləri toplusu; sosial təcrübə və ya şəx-
si inkişafın nəticələrinin əldə edilməsi. Müəllif 
başa çatan təhsil nəticələrinə xüsusi diqqət yeti-
rir. Bunlar bütün təhsil sahələrini, təhsil pillələri-
ni, şagirdin təhsil fəaliyyətinin ayrılmaz xarakte-
ristikası kimi xidmət edən əsas nəticələrdir [5].

A.A.Kuznetsovun fikrincə, “planlaşdırılmış 
təhsil nəticələri standartın əsas komponentinə 
çevrilmişdir (qanunun yeni redaksiyasında onlar 
“Əsas təhsil proqramlarının hazırlanmasına dair 
tələblər” adlanır. Eyni zamanda nəzərə almaq la-
zımdır ki, təhsilin nəticələri haqqında təsəvvür də 
dəyişib. Əgər əvvəllər standartlarda söhbət yal-
nız fənn nəticələrindən gedirdisə, indi standart 
həm meta-mövzu, həm də şəxsi nəticələrə diqqət 
yetirir. Və bu nəticələrə (xüsusilə humanitar elm-
lərdə) tamamilə fərqli, dəyişkən məzmunun inki-
şafı ilə artıq nail olmaq olar” [6].

Dövlətin, ailənin, fərdin, cəmiyyətin tələb et-
diyi müasir təhsil nəticələrinin əldə edilməsi təh-
sil fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bilavasitə 
bağlıdır, yəni hər hansı təhsil nəticəsi müəyyən 
fəaliyyətin gedişində və nəticəsində əldə edi-
lir. Planlaşdırılan təhsil nəticəsi dəyişirsə, ona 
adekvat olan, lakin bir çox cəhətdən əvvəlkindən 
fərqli olan təhsil fəaliyyəti növlərini seçmək la-
zımdır.

Təhsil əqli formalaşmada əsas rolunu əsasən 
məzmun vasitəsilə yerinə yetirir. Şagirdlərin id-
rak inkişafının tərəqqisini və nəzəri təfəkkürünün 
formalaşmasını müəyyən edən elmi konsepsiya-
lar sistemləri təhsil fəaliyyəti sisteminin təşkilinə 
əsaslanır.

Müəllimin tədrisinin metodik sisteminin bü-
tün komponentlərinə fəaliyyət yanaşması onun 
hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə əsaslı 
təsir göstərə bilər. Beləliklə, fəaliyyət yanaşma-
sına uyğun olaraq təhsilin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi bir-biri ilə əlaqəli iki prosesə əsaslanır: 
şagirdlərin fəaliyyətinin təşkili, o cümlədən şa-
girdin fərdi müstəqil fəaliyyətinin planlaşdırıl-

ması və bu fəaliyyətə nəzarət.
Beləliklə, qeyd etmək olar ki, son vaxtlara qə-

dər təhsilin köhnə məzmunu planlaşdırılmış təh-
sil nəticələrinin əldə olunmasını artıq tam təmin 
etmək iqtidarında deyil və tədris prosesi çərçivə-
sində ölkə üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırla-
yan təhsil sisteminin (ümumi və ali peşə təhsili) 
hazırda əhəmiyyətli dərəcədə yenidən qurulması-
na ehtiyac var. Cəmiyyətin və dövlətin ehtiyacla-
rına cavab verən planlaşdırılan təhsil nəticələrinə 
nail olmaq üçün yeni metodlar, innovativ təşkila-
ti formalar, müasir vasitələr, İKT vasitələri əsa-
sında tərtib edilmiş müasir informasiya və təhsil 
mühiti lazımdır [7].

İKT vasitələri əsasında yaradılmış müasir in-
formasiya və təhsil mühitinin layihələndirilməsi 
problemi təkcə sırf texniki aspekt deyil. Onun 
fəaliyyət göstərməsi, inkişafı və tədris prosesin-
də tətbiqi üçün müasir təşkilati, elmi, pedaqoji və 
metodik vasitələrdən tam istifadə etmək lazım-
dır. Bundan əlavə, müasir informasiya və təhsil 
mühitlərindən istifadə şəraitində pedaqogika və 
psixologiya problemlərini nəzərə almaq lazımdır.

Müasir İnformasiya Təhsil Mühiti, (İTM) 
yəni müəllimlər, valideynlər, şagirdlər, təhsil 
müəssisəsinin rəhbərliyi, proqram təminatı, tele-
kommunikasiya mühiti olaraq texnoloji vasitələr 
və kompüter texnologiyasından istifadə əsasında 
yaradılmış bir struktur kimi müəyyən edilə bilər.  
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Annotasiya. Göstərilmişdir ki, orta məktəblərdə kimya fənninin tədrisi 
prosesində müəllim və şagirdlər tərəfindən hazırlanan zehin xəritələri şa-
girdi darıxdırmayan və yormayan vasitə olmaqla keçilən mövzunun mə-
nimsənilməsi və səmərəli təkrarı üçün əyləncəli stimul və şagirdlərə pe-
daqoji dəstək rolunu oynayır. Qurulan zehin xəritələri məntiqi təfəkkür 
metodları ilə əlaqələndirilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, induktiv metod 
vahid bir tamın hissələrindən tama doğru, deduktiv metod isə vahid bir 
tamdan onun hissələrinə doğru istiqamətlənən tədqiqatları özündə əks 
etdirir. Burada  vahid bir tam dedikdə ana açar söz, onun hissələri dedik-
də isə ana açar sözdən ətrafa yayılan şaxələr nəzərdə tutulur. Məqalədə 
kimyanın tədrisində “Zehin xəritəsi” üsulu ilə tədrisində induktiv və de-
duktiv metodlardan istifadə yolları ətraflı şərh olunur, materialların təh-
silalanlar tərəfindən mənimsənilmə nəticələri əsaslandırılır.

Ways of using inductive and deductive methods in 
teaching chemistry with the “Mind Map” method
Abstract. It has been shown that in the process of teaching chemistry in 
secondary schools, mind maps prepared by teachers and students are a 
tool that does not bore or tire the student, and play the role of a fun sti-
mulus and pedagogical support for students for mastering and effectively 
repeating the subject. The constructed mind maps are connected with 
logical thinking methods. It has been noted that the inductive method 
includes research directed from the parts of a single whole to the whole, 
and the deductive method from a single whole to its parts. Here, a single 
whole is the main keyword, and its parts are the branches that spread 
around from the main keyword. In the article, the ways of using induc-
tive and deductive methods in teaching chemistry with the “Mind Map” 
method are explained in detail, and the results of mastering the materials 
by students are justified.

Способы использования индуктивных и 
дедуктивных методов в обучении химии методом 
“Kарты разума”
Aннотация. Было показано, что в процессе преподавания химии 
в средних школах интеллект-карты (или же карты разума), 
разработанные учителями и учащимися, выступают в роли 
занимательных стимулов и педагогической поддержки учащихся 
для усвоения и эффективного повторения пройденного предмета, 
являясь средством, которое не утомляет ученика. Построенные 
интеллект-карты были связаны с методами логического мышления. 
Было отмечено, что индуктивный метод включает исследования, 
направленные от частей единого целого к целому, в то время как 
дедуктивный метод включает исследования от целого к его частям. 
Здесь под единым целым понимается родительское ключевое слово, 
а под его частями-ответвления, отходящие от исходного ключевого 
слова. В статье подробно описаны способы использования 
индуктивных и дедуктивных методов в обучении химии методом 
“карты разума”, обоснованы результаты усвоения обучающимися 
материалов.



96

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3 Pedaqogika: fənlərin tədrisi metodikası

I. Təlimdə zehin xəritəsi– şagirdlərə pedaqoji 
yardım və əyləncəli stimul vasitəsi kimi

Qeyd edək ki, zehin xəritəsi üsulu ilə tədris 
prosesi [1] ikimərhələlidir. Birinci mərhələdə 
nəzərdə tutulan mövzuya dair qısa izahatdan 
sonra müəllim və şagirdlərin hər biri tərəfindən 
özəl olaraq zehin xəritəsi hazırlanır, ikinci mər-
hələdə isə zehin xəritəsinin köməyilə müzakirə 
aparmaqla öyrənmə, detallara varma, ilkin təkrar 
etmə prosesi həyata keçirilir. Burada birinci mər-
hələ daha vacib hesab edilir, çünki şagirdlərin 
fantaziyası, xəyal gücü, emosional – şəxsi key-
fiyyətləri üzə çıxır, inkişaf edir. Həmçinin dərsin 
interaktivliyi, subyekt-subyekt xarakter daşıma-
sı, bütün dərs boyu şagirdlərin fəallığı, nəticə eti-
barilə fəal təlimin başlıca tələbləri təmin olunur. 
Digər tərəfdən, hazırlanan zehin xəritələri canlı, 
parlaq rənglərlə, özəl olaraq fərdi qaydada rəsm-
ləndirilən, şagirdi darıxdırmayan və yormayan 
əyləncəli bir vasitə rolunu oynayır.

Xatərladaq ki, orta məktəblərdə kimya fənni 
üzrə keçilən mövzunun, yaxud onun müəyyən 
bitmiş hissəsinin yekununda müvafiq zehin xə-
ritəsi qurulur. Qurulan zehin xəritəsi faktiki ola-
raq keçilən dərsin səmərəli təkrarı xarakteri daşı-
yır. Zehin xəritəsi üsulunun təşəbbüskarları həm 
də keçilən mövzuların xəritələşdirilməsinə şagird 
və tələbələr üçün pedaqoji yardım və əyləncəli 
stimul yaratmaq vasitəsi kimi yanaşırlar.

Zehin xəritəsi üsulu ilə təlim adi dərsliklər və 
dərs vəsaitlərindən istifadəyə əsaslanan ənənə-
vi və interaktiv təlim metodlarından heç də geri 
qalmır [4]. Belə təlim prosesi ona görə əlveriş-
lidir ki, öyrənilən material zehin xəritəsindəki 
ana açar sözlər və törəmə açar sözlər vasitəsilə 
şaxələndirmə aparmaqla kiçik porsiyalara bö-
lünür. Bu isə şagirdə (tələbəyə) imkan verir ki, 
hər bir sualın və müvafiq cavabın düzgünlüyünü 
yoxlasın və ona münasib olan templə öyrənməyi 
davam etdirsin [2].

Aydındır ki, hazırlanan zehin xəritələrində 
gözə ən çox çarpan sözlər, yaxud rəsmlər (şə-
killər) mövzu və ya fənn bölümünün ən mühüm 
bilgiləridir. Zehin xəritəsinin mərkəzində verilən 
mövzunun adından (ana açar sözdən) başlayaraq 
saat əqrəbi istiqamətində şaxələr bir-bir, ardıcıl 
olaraq izlənsə, əsas ana fikirdən detallara, əksinə 
izlənmə zamanı isə detallardan əsas ana fikrə 
keçmək olar. Başqa sözlə, mövzudaxili əlaqələ-
rin öyrənilməsi, qazanılmış biliklərin sistemləş-
dirilməsi və ümumiləşdirilməsi asanlaşmış olar.

Yadda saxlanmalıdır ki, kimya fənni üzrə ke-
çilən mövzuların müvafiq mətnlərdəki ardıcıllığı 
müəyyən ixtisarlar nəzərə alınmaqla uyğun zehin 
xəritələrindəki ardıcıllıqla eyniyyət təşkil etməli-
dir ki, mövzuları təkrarlamaq asanlaşsın, gələcək 
standartlaşdırmanın əsası qoyulsun.

II. Kimya təlimində məntiqi təfəkkür metod-
larından istifadə

Əslində öyrənilən hər bir mövzunun tərkib 
hissələrindən, yəni ayrı-ayrı şaxələrdən ana açar 
sözə (mövzu adına) keçid induktiv metodun ze-
hin xəritəsinə tətbiqini, ana açar sözdən (mövzu 
adından) onun tərkib hissələrinə - şaxələrə keçid 
isə deduktiv metodun zehin xəritəsinə tətbiqini 
ifadə edir. Xatırladaq ki, induktiv və deduktiv 
metodlar məntiqi təfəkkür metodlarıdır [3].

İnduksiya sözündən götürülən induktiv me-
tod vahid bir tamın hissələrindən tama doğru 
istiqamətlənən təfəkkür metodudur. Bu, kimya 
dilində sintez mənasını verir.

Deduksiya sözündən götürülən deduktiv me-
tod vahid bir tamdan tamın hissələrinə doğru 
istiqamətlənən təfəkkür metodudur. Bu, kimya 
dilində analiz mənasını verir.

Göstərilən məntiqi təfəkkür metodları (induk-
tiv metod və deduktiv metod) təhsil islahatının 
qarşılıqlı surətdə əlaqəli iki əsas prinsipini (in-
teqrasiya və diferensiasiya) özündə ehtiva edir.

Göstərilən məntiqi təfəkkür metodlarını, on-
ların kimyanın öyrənilməsinə tətbiqi mövqe-
yi-nəzərdən daha dərindən araşdırmaq mümkün-
dür. Kimya üzrə əksər elmi və metodik ədəbiyyat 
mənbələrində müxtəlif sadə və mürəkkəb mad-
dələrin alınması, onların fiziki və kimyəvi xas-
sələri, qarşılıqlı əlaqələri bir sıra hallarda konkret 
olaraq təsdiqedici sözlərlə (bunlara bəzən hökm-
lər deyilir) ifadə olunur. Məsələn dərslərdə fikri-
mizi belə ifadə edirik: “kükürd sarı, mis qırmızı 
rənglidir”; “xlor qazı zəhərlidir”; “xlorid turşusu-
nun sinkə təsirindən hidrogen alınır” və s. Bunlar 
təsdiqləyici ifadələr, hökmlərdir. Hökm maddələ-
rin, onların xassələrinin arasındakı əlaqələrin, 
şeylərin və hadisələrin maddi aləmlə münasibə-
tinin şüurumuzda əksolunma formasıdır. Məntiq 
elminə yeni hökmlərin əmələ gəlməsinin üç me-
todu məlumdur: induksiya, deduksiya, analogi-
ya. Bu üç metod təfəkkür əməliyyatları adlanan 
analiz və sintez, mücərrədləşdirmə və ümumiləş-
dirmə, müqayisə etmək və qarşı-qarşıya qoymaq, 
təsnifetmə və sistemləşdirmə kimi əməliyyatlar 
ilə sıxı surətdə əlaqədar olub, bilavasitə onların 
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köməyi ilə tətbiq olunur. Məntiqi təfəkkür me-
todlarını nəzərdən keçirək.

III. İnduksiya, deduksiya, analogiya
Kimyada əsas məntiqi təfəkkür metodlarından 

olan induktiv tədqiqat zamanı idrak tək-tək hal-
lardan, xüsusidən ümumiyə doğru hərəkət edir və 
ya irəliləyir. Maddələrin ümumi xassələri, onla-
rın arasındakı mühüm və qanunauyğun əlaqələr 
və dəyişilmələr xüsusi hadisələrin, halların və 
faktların öyrənilməsi əsasında müəyyən edilir.

Orta məktəb kimya dərslərində müəllim əsas-
ların kimyəvi xassələrindən danışarkən kalium, 
kalsium, dəmir və s. metalların hidroksidlərinin 
ayrı-ayrılıqda turşular, turşu oksidləri, duzlar-
la qarşılıqlı təsiri, indikatorlara və qızdırılmağa 
münasibəti haqqında məlumat verir, müvafiq təc-
rübələr nümayiş etdirir, reaksiya tənliklərini yazı 
taxtasında yazır. Müəllimin rəhbərliyi altında xü-
susi hallar ayrı-ayrılıqda təhvil edilir, xüsusidən 
ümumiyə getmək istiqamətində ümumiləşdirmə 
aparılır və göstərilir ki, qələvi və qələvi-torpaq 
metallarının hidroksidləri üçün aşağıdakı ümumi 
xassələr səciyyəvidir: turşularla, turşu oksidləri 
ilə reaksiyaya girib duz və su, duzlarla reaksiya-
ya girib yeni əsas və duz vermək, indikatorların 
rəngini dəyişdirmək (lakmusu göy, fenolftaleini 
qırmızı rəngə boyamaq) və s.

Göstərilən qayda ilə ağır metal hidroksidləri-
nin, həmçinin alüminium hidroksidin xassələri 
ilə bağlı xüsusi halların ayrı-ayrılıqda təhlili əsa-
sında aşağıda qeyd olunduğu kimi ümumiləşmə 
aparılır: ağır metallar və alüminiumun hidroksid-
ləri turşularla reaksiyaya girib duz və su əmələ 
gətirir, qızdırma zamanı isə oksid və suya parça-
lanır.

Göründüyü kimi, əsasların kimyəvi xassələ-
rinə induktiv metodun tam formasının tətbiqi 
zamanı çıxarılan nəticələr dəqiqliyi ilə fərqlənir. 
Lakin tam induksiya şagirdlərin idrak fəaliyyətini 
kifayət dərəcədə genişləndirmir. Çünki o, yalnız 
məlum faktları ümumiləşdirir. Tam induksiyanın 
əhəmiyyəti ondadır ki, o, şagirdlərin biliyi ilə 
əlaqədar ifadələri dəqiqləşdirməyə, onları ümu-
mi şəkildə formula etməyə imkan verir. Deməli, 
tam induksiya şagirdlərin yeni bilik əldə etmələri 
üçün əlverişli metod ola bilməz. Buna görə tədris 
prosesində tam induksiya ilə bərabər natamam 
induksiyadan da istifadə edilir.

Əgər ümumi nəticə məlum hadisəyə aid bütün 
halların deyil, onların müəyyən qisminin öyrənil-
məsi əsasında çıxarılırsa bu, natamam induksiya 

adlanır.
Müşahidələr göstərir ki, natamam induksiya-

nın köməyi ilə şagirdlərin idrak fəaliyyəti məlum 
faktlardan naməlum faktlara, xüsusidən ümu-
miyə doğru irəliləyir. Natamam induksiyanın 
tətbiqi zamanı nəticə əsaslandırılmamış bir neçə 
faktı müşahidə etməyə görə çıxarılırsa, belə nata-
mam induksiya elmi mahiyyət daşımaya da bilər, 
yəni qeyri-elmi məzmun kəsb edər. Bununla belə 
dürüst (gerçək) nəticə çıxarmağa imkan ver-
məyən natamam induksiyanın böyük əhəmiyyəti 
vardır. Çünki bu halda o, şagirdlərin maddələr və 
kimyəvi hadisələr haqqında idrak fəaliyyətini ge-
nişləndirir.

Deduksiya ikinci məntiqi təfəkkür metodu 
olub dürüst (səhih) ümumi mülahizədən və ya 
fikirdən (aksiom, qanun, qayda) xüsusi hal üçün 
nəticə çıxarmağa imkan verir. Məntiqi təfəkkü-
rün xüsusidən ümumiyə doğru keçid təşkil etdiyi 
induksiyanın əksinə olaraq deduktiv metodun tət-
biqi zamanı şagirdlərin idrak prosesi ümumidən 
xüsusiyə doğru irəliləyir. Predmet və hadisələrin 
ümumi gerçək əlaqələrinə əsasən düzgün tətbiq 
edilmiş deduktiv metodun köməyi ilə yeni, daha 
xüsusi, həm də daha dəqiq nəticələr əldə edilir, 
predmet və hadisələrin düzgün əlaqələri müəy-
yənləşdirilir.

Deduktiv əqli nəticənin ən çox yayılmış növü 
sillogizmdir (məntiqi nəticə, yaxud məntiqi xü-
lasə). Onun mahiyyəti ümumi mühakiməyə 
(qayda, qanun və s.) əsasən xüsusi halı əsaslan-
dırmaqdan və həmin ümumi mühakimə vasitə-
silə xüsusi hala nisbətən yeni nəticə çıxarmaqdan 
ibarətdir. Buna misal olaraq aşağıdakı əqli nəti-
cələri göstərmək olar:

1. Elektrokimyəvi gərginlik sırasında hid-
rogenə qədər yerləşən metallar durulaşdırılmış 
xlorid və sulfat turşularından hidrogeni sıxışdırıb 
çıxarırlar.

2. Sink, metalların gərginlik sırasında hid-
rogendən əvvəl yerləşmişdir.

3. Sink, durulaşdırılmış xlorid və sulfat turşu-
larından hidrogeni sıxışdırıb çıxarır.

Göründüyü kimi burada üç hökm vardır. Bi-
rinci hökm (fikir, mülahizə) ümumi mühakimə-
dən ibarətdir. İkinci hökm ümumi mühakiməyə 
əsasən çıxarılan xüsusi haldır. Üçüncü hökm isə 
nəticədir. Üçüncü hökmdə ümumi mühakimənin 
(birinci hökmün) köməyi ilə sink haqqında yeni 
bilik əldə edilir: sink durulaşdırılmış xlorid və 
sulfat turşularından hidrogeni sıxışdırıb çıxarır.
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Xüsusidən ümumiyə (induktiv) və ümumidən 
xüsusiyə (deduktiv) doğru getmək kimi əqli nə-
ticələrdən başqa, üçüncü bir əqli nəticə də möv-
cuddur. Onun mahiyyəti xüsusidən yeni xüsusiyə 
keçməkdən ibarətdir. Buna tranduktiv əqli nəticə 
deyilir. Bu növ əqli nəticənin də köməyilə obyek-
tiv aləmdəki şeylər və hadisələrin ümumi xas-
sələri və qanunauyğun əlaqələri müəyyən edilir.

Göstərilən əqli nəticələr içərisində ən çox elmi 
əhəmiyyəti olan analogiyadır (tranduktiv me-
tod). Bu əqli nəticənin mahiyyəti belədir: oxşar 
iki hadisənin və ya predmetin bir neçə əlamətinə 
əsasən, başqa əlamətlərə görə də həmin hadisələ-
rin (predmetlərin) oxşarlığı nəticəsi çıxarılır.

Qeyd olunmalıdır ki, analogiya metodu ilə 
çıxarılan nəticə həmişə təxminidir, təqribidir, 
az və ya çox dərəcədə ehtimal xarakteri daşı-
yır. Belə nəticə praktiki olaraq yoxlandıqda düz, 
yaxud səhv olma ehtimalları vardır.

Bu göstərilənlərdən heç də o nəticə çıxmır 
ki, analogiya metodunun elm üçün heç bir əhə-
miyyəti yoxdur. Əksinə, kimya elmi və kimyə-
vi istehsal tarixinə nəzər saldıqda aydın görünür 
ki, kimyanın bəzi qanun və qanunauyğunluqla-
rı analogiya metodunun köməyilə aşkara çıxa-
rılmış, həmçinin bir çox maddənin xassələri və 
çevrilmələrini analogiyadan istifadə etməklə 
öyrənmək mümkün olmuşdur. Çoxsaylı boyala-
rın, dərman maddələrinin, plastik kütlələrin və s. 
kimyəvi məhsulların sintezi məhz analogiya me-
todundan istifadə etməklə mümkün olmuşdur.

Aydındır ki, analogiya dedikdə müəyyən mə-
nada oxşarlıq, eyniyyət başa düşülür. Elmi ədə-
biyyat mənbələrində, bəzi hallarda analogiya 
sözünün antonimi olan anomaliya (qeyri-nor-
mallıq) sözünə də rast gəlinir. Qeyri-normallıq 
(anormallıq) canlı aləmə, xüsusən insanlara aid 
edildiyi halda, anomal sözü qeyri-üzvi aləmə, 
maddələrə, onların xassələrinə, bəzi gözlənil-

məz təbiət hadisələrinə (buna bəzən kataklizm 
deyilir) aid olan sözdür. Məsələn: anomal xassə, 
anomal evtektika, iqlimin anomal dəyişməsi və 
s. buraya misal göstərilə bilər. Qeyri-normallıq, 
anomallıq sözləri xoşagəlməz səslənsə də onların 
arxasında normallıq durur, yəni səbəbsiz anomal-
lıq yoxdur. Anomallıq səbəblərini araşdırıb aşka-
ra çıxarmaq üçün, bir sıra hallarda, geniş və dərin 
tədqiqatlar aparmaq, hadisələrin dərinliklərinə, 
maddələrin daha dərin struktur səviyyələrinə 
nüfuz etmək lazım gəlir. Göstərilən ardıcıllıqla 
inadlı və məqsədyönlü tədqiqatlar isə yeni tex-
niki vasitələr və yeni texnologiyaların yaranması 
ilə nəticələnir. 
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Annotasiya. Məqalədə mövzu ilə əlaqədar aprılan elmi təhlildə texno-
logiyanın bir fənn kimi ümumtəhsil məktəblərində tədris olunmasının 
zəruriliyi, texnologiya hazırlığının nəzəri və praktik problemləri, fənnin 
məzmun xətləri, şagirdlərin sosial-iqtisadi şəraitdə texnologiya hazırlığı-
nın ibtidai təhsildən təməlinin qoyulması, texnologiya fənninin pedaqoji 
elmlər sistemində yeri, yeni inteqrativ təhsil sahəsi olan texnologiyanın 
öyrənilməsi və uyğun maddi-texniki bazanın mövcudluğu, şagirdlərin 
istehsalatdakı emal texnologiyalarına aid lazımı bilik və bacarıqlara 
yiyələnməsi, onların xidmət sahələrinin ayrı-ayrı növləri üzrə məhsuldar 
əməyə hazırlanması, texnologiya fənni üzrə məzmun standartları hazır-
lanarkən şagirdlərin idraki, informativ-kommunikativ, psixomotor fəa-
liyyətlərinin inkişafı; dünya və onun necə olması haqqında yeni biliklər 
əldə etmək axtarışının elmiliyi  kimi məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir.

On the characteristics of content lines applied in the 
subject of technology in primary classes
Abstract. The scientific analysis of the topic includes: the need to teach 
technology as a subject in secondary schools, theoretical and practical 
problems of technology training, subject lines of the subject, laying the 
foundation of technological training of students in socio-economic con-
ditions from primary education, the place of technology in the system of 
pedagogical sciences, the study of technology as a new integrative field 
of study and the availability of appropriate material and technical base, 
the acquisition of necessary knowledge and skills of students in pro-
cessing technologies, the preparation of students for productive work in 
various services, technology standards development of cognitive, infor-
mative-communicative, psychomotor activities of students, issues such 
as the science of seeking new knowledge about the world and how it is.

Об особенностях линий содержания, 
применяемых по предмету технологии в 
начальных классах
Aннотация. В научном анализе, проведенном в статье по теме, 
освещаются вопросы о необходимости преподавания технологии 
как предмета в общеобразовательных школах, теоретических и 
практических проблемах технологической подготовки, линиях 
содержания предмета, закладке фундамента технологической 
подготовки учащихся в социально-экономических условиях 
с начального образования, месте предмета технологии в 
системе педагогических наук, изучении технологии как нового 
интегративного направления образования и соответствующего 
наличие материально-технической базы, овладении учащимися 
необходимыми знаниями и умениями, относящимися к технологиям 
обработки на производстве, также уточняются такие вопросы, как 
подготовка их к производительному труду по отдельным видам 
сфер обслуживания, развитие познавательной, информационно-
коммуникативной, психомоторной деятельности учащихся при 
разработке стандартов содержания по предмету технологии; 
научность поиска новых знаний о мире и о том, каков он есть.

Səyyad Vəliyev
İbtidai siniflərdə texnologiya fənnində tətbiq olunan məzmun xətlərinin xüsusiyyətlərinə dair
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Müasir dövrdə öz fəaliyyətlərində şagirdlərin 
texnoloji bilik və bacarıqlara yiyələnmələri, iş 
prosesində onlardan məqsədəuyğun və səmərəli 
istifadə edə bilmələri mühüm vəzifə kimi qarşı-
ya qoyulmuşdur. Ona görə bir ümumtəhsil fənni 
kimi texnologiya fənninin də orta ümumtəhsil 
məktəblərində tədrisi bu ehtiyacdan irəli gəlmiş 
və texnikanın sürətlə inkişafı, peşə və ixtisasla-
ra tələblərin artmasına səbəb olmuşdur. Müasir 
dövrdə artıq elə bir vəziyyət yaranmışdır ki, dar 
bir ixtisasla kifayətlənmək qeyri-mümkündür. 
Yəni indiki dövrdə məktəblilər öz texnoloji ba-
carıqları sayəsində universal istehsal sahələrində 
fəaliyyət göstərə bilməlidir. Ona görə də mək-
təblərdə gələcəyin geniş profilli mütəxəssisinin 
formalaşdırılmasının ilkin təməlinin qoyulması 
aktual problem kimi vacib hesab olunur [1].

Texnologiya fənni pedaqoji elmlər sisteminə 
daxil olmaqla özünəməxsus obyekti, predmeti, 
məqsədi, ümumi və xüsusi didaktik vəzifələri ilə 
şərtlənir. Texnologiya elmin inkişaf yolunu, nəzə-
ri-praktik əsaslarını, digər elmlərlə əlaqələrini, tə-
dqiqat metodlarını öyrənir. Bu elm sahəsi özündə 
inkişaf qanunauyğunluqlarını, texnologiya təliminin 
qanunlarını, məzmununu, prinsiplərini, metodları 
və vasitələrinin geniş öyrənilməsini ehtiva edir. Bu 
baxımdan sistemli və əsaslandırılmış biliklərin əldə 
edilməsinə, onların dəqiqləşdirilməsinə, yayılma-
sına, həmçinin, obyektivliyinin təmin edilməsinə 
yönəlmiş fəaliyyət növü - elm kimi başa düşülür. 
Belə fəaliyyətin əsas məğzini nəzəri və praktik 
olaraq elmi faktların toplanması, onların daima ye-
nilənməsi və sistemləşdirilməsi, tənqidi təhlili və bu 
əsasda müvafiq biliklərin toplanması təşkil edir [2].

Elm təkcə müşahidə edilən təbiət və ictimai 
halları təsvir etmir, həm də on¬ların əlaqələrini 
tapır və nəticəni müəyyən edə bilir. Bu baxım-
dan dünya və onun mövcudluğu haqqında yeni 
biliklərin əldə edilməsində və öyrənilməsində 
elmi axtarışların müstəsna əhəmiyyəti vardır. 
Yəni elm nəzəriyyə üzərində qurulmuş təcrübəyə 
əsaslanmaqla, dünyanın izahının digər yolların-
dan əsaslı şəkildə fərqlənir. İnsanlar hələ ibtidai 
- icma dövründə belə texnologiyaya əsaslanan 
öz istifadələri üçün müəyyən məişət və geyim 
əşyaları, ov alətləri və müxtəlif silahlar hazırla-
mışlar. Yəni hər bir məhsulun hazırlanmasının 
özünəməxsus texnologiyası olmuşdur. Qədim 
dövrdə insanlar ilkin olaraq əkincilik texnologi-
yasını yaratmaqla yabanı bitkilərin toxumlarını 
toplayıb məhsuldar əməklə məşğul olmuşlar. On-

lar eləcədə vəhşi heyvanları ev şəraitində əhəlləş-
dirmək texnologiyasını öyrənmişlər. Daha sonra 
mis, dəmir və digər metalların emalı texnologi-
yaları mənimsənilmişdir. 

Məlum olduğu kimi texnologiya insanın ma-
raqları və planları əsasında material, enerji və 
məmulatların dəyişdirilməsi və tətbiqi haqqın-
da elm kimi müəyyən edilir və bu qeyd olunan 
obyektlərin dəyişdirilməsi, tətbiqi, üsul və va-
sitələrinin öyrənilməsini özündə əks etdirir. Di-
gər ümumtəhsil fənlərindən bilikləri sintez edən 
və onların müxtəlif sahələrdə tətbiqini göstərən 
texnologiya - insan fəaliyyəti olub, məktəbdə in-
teqrativ təhsil sahəsinə aid edilir [1]. 

Başqa ümumtəhsil fənləri kimi texnologiya 
da yeni inteqrativ təhsil sahəsi olmaqla bu fən-
nin məktəblərdə öyrənilməsi və həmçinin yeni 
maddi-texniki bazanın mövcud olduğu şəraitdə 
şagirdlərə ümumi əmək olmaqla, hissə-hissə xü-
susi bilik və bacarıqların verilməsinə imkan ya-
radılması, onlarda fiziki, etik, estetik və nəhayət 
intellektual inkişafı, həmcinin sosial-iqtisadi şə-
raitlərə uyğunlaşmanı təmin edir. Bu məqsədlərə 
o zaman çatmaq olar ki, ən başlıca diqqət fəa-
liyyətin politexnik, iqtisadi və ekoloji sahələrinə, 
informasiya və yüksək texnologiyalarla tanışlıq 
işlərinin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə, özü-
nütəhsilə hazırlıq, ailə, milli və regional ənənələ-
rin və ümumbəşəri dəyərlərin bərpa edilməsi və 
qorunmasına yönəldilsin. Orta ümumtəhsil mək-
təblərində tədris olunan texnologiya fənni şagird-
lərdə yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşmasına, 
emal texnologiyalarından həyatda müstəqil şəkil-
də istifadə etmələrinə və nəhayət texniki sahələr 
üzrə təhsillərini gələcəkdə davam etdirmələrinə 
hərtərəfli şərait yaratmış olur. Texnologiya üzrə 
təlim prosesində şagirdlər texniki fəaliyyət im-
kanlarını müəyyən etməklə, sadə texnoloji əmə-
liyyatları yerinə yetirir, qarşıya çıxan problem-
lərin həlli üçün ideyalar irəli sürür və alınmış 
nəticələri qiymətləndirmək imkanı əldə etmiş 
olurlar. Bu fənnin tədrisi eyni za¬manda şagird-
lərdə işgüzarlıq fəaliyyətinin, dostluq və yoldaş-
lıq münasibətlərinin yaranmasına, iş prosesində 
fəallıq göstərmələrinə şərait yaratmış olur ki, bü-
tün bunlar da şagirdlərdə xarakter xüsusiyyətlə-
rinin formalaşmasına gətirib çıxarır [2].Yuxarıda 
qeyd olunanlarla yanaşı, şagirdlər texnologiya 
fənni vasitəsilə ilkin texnoloji bilik və bacarıq-
lara yiyələnməklə onların politexnik dünyagörü-
şü genişlənir, mövcud olan xidmət sahələri üzrə 
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məhsuldar əmək prosesinə hazırlanır və bütün 
bunların nəticəsində şüurlu peşə seçmələri təmin 
edilmiş olur. Şagirdlərin kompüter texnikası və 
müasir texnologiyalarla ətraflı tanış olmalarında 
da texnologiya fənninin tədrisinin və öyrənil-
məsinin əhəmiyyəti böyükdür. Beləliklə, texno-
logiya fənni üzrə qazanılmış bilik və bacarıqlar 
vasitəsilə şagirdlər iş prosesində qarşıya çıxan 
problemləri və çətinlikləri həll etmək qabiliyyə-
tinə malik olurlar.

Bütün bunlara əsaslanıb demək olar ki, yeni 
sosial-iqtisadi şəraitdə məktəblilərin ümuməmək 
bacarıq və vərdişlərinə yiyələnmələrini, onların 
müstəqil həyata, kütləvi və perspektivli peşələrə 
hazırlanmalarını, yaradıcı düşüncə və aktiv fəa-
liyyət əsasında müxtəlif şəraitlərə asanlıqla uy-
ğunlaşmalarının təmin edilməsi texnologiya fən-
ninin qarşısına qoyulmuş məqsədə xidmət edən 
məsələlərdir [1].   

Hər bir fənnin tədrisində olduğu kimi tex-
nologiya fənninin tədrisində də məz¬mun xət-
lərindən istifadə olunur. Məlum olduğu kimi 
bacarıqlar şəklində ifadə edilən və şəxsiyyətin 
formalaşmasına yönəlmiş təlim nəticələrinin (tə-
lim standartlarının) məcmusu texnologiya fən-
ninin məzmununu təşkil edir. Bu baxımdan istər 
nəzəri, istərsə də praktik cəhətdən aşağıda göstə-
rilmiş məzmun xətləri texnologiya fənni üçün 
məqbul sayıla bilər: a) emal texnologiyaları; b) 
texnika elementləri; c) məişət mədəniyyəti; ç) 
qrafika [3].  

Texnologiya fənninin məzmunu da bütün 
fənlərdə olduğu kimi, sinifdən-sinfə keçdik-
cə, konsentrik qaydada asandan çətinə, sadədən 
mürəkkəbə və ümumidən xüsusiyə prinsipi üzrə 
zənginləşsə də, məzmun xətləri demək olar ki, 
dəyişmir. Texnologiya fənninin məzmun xətlə-
rinin xarakterik xüsusiyyətlərini nəzərdən ke-
çirək. 

a. Emal texnologiyaları. Bu məzmun xətti əsas 
məzmun xətlərindən biri olub texnologiya fənni 
üzrə məşğələlərdə şagirdlərin ilkin ümuməmək 
bacarıqları və elementar əmək vərdişlərinə yiyən-
mələrini və peşələrin əsasları ilə tanış edilməsini 
ehtiva edir.  

Məktəblilərə emal texnologiyalarına aid mü-
vafiq bacarıq və vərdişlərin aşılanması, onların 
istər gündəlik həyatda, istərsə də məişətdə, bu və 
digər hallarda materialların, enerjinin, informa-
siyaların dəyişdirilməsi və istifadəsi prosesində 
iştirak etmələri zəruri hesab olunan amillərdən 

biridir. 
Müxtəlif metod və vasitələrlə yuxarıda qeyd 

olunan obyektlərin dəyişidirilməsi və istifadəsi 
əldə olunduğu və bütün bunların əsasını emal 
texnologiyaları təşkil etdiyi üçün göstərilən bu 
məzmun xəttinin texnologiya fənninin tərkibinə 
daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir.

Şagirdlər məmulatların texniki və bədii kons-
truksiya edilməsinin əsas prinsipləri ilə yaxından 
tanış olmaqla və emal texnologiyasının məzmun 
xətti üzrə qazanılmış bilik və bacarıqlardan ya-
radıcı şəkildə istifadə etməklə, iş prosesində es-
tetik və dizayn tələblərinə əsaslanmaqla müxtə-
lif məmulatların hazırlanmasına səy göstərirlər. 
Şagirdlər özlərinin həyat tərzini yaxşılaşdırmaq 
və gələcəkdə sahib olacaqları peşənin xarakterin-
dən asılı olmayaraq müxtəlif materialların ema-
lı texnologiyalarından istifadə etməli olurlar ki, 
bu da onlarda yuxarıda qeyd edildiyi kimi ilkin 
ümuməmək bacarıqlarına və elementar əmək 
vərdişlərinə yiyələnmələri üçün zəmin yaratmış 
olur.

Analoji olaraq emal texnologiyalarının və va-
sitələrinin xüsusiyyətləri ilə bağlı qanunauyğun-
luğu şagirdlərin bu sahədə idrak fəaliyyətlərinin 
yüksək səviyyəyə qaldırılması ilə şərtləndirmək 
olar. Məsələn, şagirdlər emal texnologiyaları üzrə 
zəruri vasitələrdən nə qədər çox istifadə edib on-
ları əlaqələndirərsə, məmulatların hazırlanması-
nın mahiyyətini daha yaxşı dərk edərlər.  

Bu qanunauyğunluğa görə məmulatın ma-
hiyyətinin emal texnologiyaları və vasitələri ilə 
vəhdətdə olması prinsipi yaranır. Burada tələblər 
aşağıdakı kimi ifadə olunur: öyrədən öyrənənə 
məmulat hazırladarkən əsas diqqəti emal texno-
logiyaları və vasitələrinə yönəltməli, deduktiv 
yolla verilən biliklər məmulatın hazırlanması 
prosesində dəqiqləşdirilərək bacarığa çevrilməli, 
məmulat hazırladarkən sadə detallardan, mürək-
kəb və daha mürəkkəb detallardan istifadə baca-
rıqları formalaşdırılmalıdır [1]. 

Emal texnologiyaları məzmun xəttinin ümu-
mi nəticələrə müvafiq standartlar üzrə şagird 
aşağıdakı bilik və fəaliyyətləri mənimsəyir. İlk 
növbədə şagird emal prosesinə hazırlıq mərhələ-
sində ölçmə, nişanlama, biçmə, kəsmə, hissələrin 
bir-biri ilə birləşdirməklə tikilməsi və s. bacarıq-
ları nümayiş etdirir. Daha sonra emal texnologi-
yalarından istifadə edərək həm fərdi qaydada, 
həm də qrup daxilində müxtəlif sadə məmulat-
lar hazırlamaqla emal prosesində təhlükəsizlik 
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və sanitariya – gigiyena qaydalarına əməl edir. 
Bu prosesdə hazırladığı və sınaqdan keçirdiyi 
məmulatları təqdim edir. Xüsusilə kənd məktəb-
lərində şagirdlər mədəni bitkilərin becə-rilməsi 
və ev heyvanlarına qulluq etmə işləri üzrə ilkin 
bacarıqları nümayiş etdirir. Bütün bunlar isə şa-
girdlərdə mövcud olan emal texnologiyalarını 
bir-birindən fərqləndirmək, emal prosesi üçün la-
zım olan materialları seçərək istifadə üçün hazır-
lamaq, həmçinin onların özünəməxsus xarakterik 
cəhətlərini şərh etmək bacarıqları formalaşdırır.

b. Texnika elementləri. Şagirdlərə bu məzmun 
xətti üzrə istehsalat sahələrində mövcud olan 
və gündəlik həyatda qarşılaşdıqları texnikanın 
ümumi xarakteristikasının öyrədilməsi, istehsal 
texnologiyalarının yeniləşdirilməsi və təkmilləş-
dirilməsi, elmi-texniki tərəqqinin bu günkü in-
kişaf sıviyyəsi, müasir texniki qurğular, onların 
konstruksiyaları və iş prinsipi haqqında ilkin mə-
lumatların verilməsi, həmçinin bu sahədə şagird-
lərdə müvafiq bacarıq və vərdişlərin yaradılması 
nəzərdə tutulur. Texnika elementləri üzrə məz-
mun xəttində texnika haqqında, ən çox yayılmış 
maşınlar, onların növləri və təyinatı, maşınları 
təşkil edən uyğun detalların bir-biri ilə birləşdi-
rilməsi, istifadə üçün nəzərdə tutulmuş maket və 
modellər, həmçinin onlara verilən iqtisadi, eko-
loji və estetik tələblər haqqında şagirdlərə müva-
fiq biliklər aşılanır. Burada həmçinin kütləvi və 
perspektivli istehsalat peşələri haqqında (texniki 
sahələr üzrə) şagirdlərdə ilkin bilik və bacarıqlar 
formalaşdırılır. Şagirdlər gündəlik həyatda qar-
şılaşdıqları əsas texnoloji maşınlar, alətlər, tərti-
batlar, avadanlıqlar, onların növləri, quruluşu və 
iş prinsipi ilə texnika elementləri üzrə məzmun 
xətti vasitəsilə tanış olurlar. İstehsalatda istifadə 
olunan mexanizm və maşınların tətbiqi haqqında 
müəyyən biliklərə yiyələnməklə və müasir tex-
noloji avadanlıqların quruluşunu və iş prinsipini 
öyrənməklə, şagirdlər onların istifadə olunma-
sı qaydalarını məmimsəyirlər. Şagirdlərin bü-
tün bunlar haqqında lazımi bilik və bacarıqlara 
yiyələnmələri onların məişətdə işlədilən avadan-
lıqlardan istifadə etmək bacarıqlarına malik ol-
malarına imkan yaradır [3]. 

Texnika elementləri məzmun xəttinin ümumi 
nəticələrə müvafiq standartlar üzrə şagird aşağı-
dakı bilik və fəaliyyətləri mənimsəyir. İstehsa-
latda istifadə edilən texnoloji maşınları, onların 
növlərini, quruluşunu və iş prinsipini şərh edə bil-
məklə, istifadə edilən məişət avadanlıqlarını, işə 

hazırlamağı bacarır. Məişətdə və digər sahələrdə 
istifadə edilən elektrik enerjisinin mahiyyətini, 
onun alınması, ötürülməsi və istifadə edilməsi 
yollarını şərh edir. Bütün bunların əsasında şa-
girdlər istər istehsalatda, istərsə də məişətdə isti-
fadə edilən texnoloji maşınlara və avadanlıqlara 
xidmət etmək bacarıqlarına malik olurlar. Belə-
liklə, şagirdlər texnika elementləri məzmun xət-
tinə uyğun olaraq yuxarıdakı bilik və bacarıqları 
mənimsəmiş olurlar.

 c. Məişət mədəniyyəti. Məişət mədəniyyəti 
üzrə məzmun xəttində şagirdlər qazanılmış bi-
lik və bacarıqlar əsasında insana həyatda lazım 
olan davranış qaydalarına əməl etmək, ailənin 
və onun büdcəsinin idarə olunmasında yaxından 
iştirak etmək, məişət işlərinin yerinə yetirilməsi 
zamanı təhlükəsizlik və sanitariya-gigiyena qay-
dalarına riayət etmək, sadə olmaqla müəyyən tə-
mir-tikinti işlərini yerinə yetirmək, həmçinin bit-
kilərə qulluq etməklə bu sahədə müəyyən bacarıq 
və vərdişlər əldə edirlər. Məişət mədəniyyəti və 
ənənələri, məktəbdə, evdə, nəqliyyatda və s. bu 
kimi ictimai yerlərdə davranış və ünsiyyət qay-
dalarına əməl etmək, eyni zamanda öz iş və ya-
şayış yerlərini təşkil etmək bacarıqları da məişət 
mədəniyyətində formalaşan məzmun xəttləridir 
[3].       
 

Məişət mədəniyyəti məzmun xəttinin ümumi 
nəticələrə müvafiq standartlar üzrə şagird aşa-
ğıdakı bilik və fəaliyyətləri mənimsəyir. Şagird 
ictimai yerlərdə (nəqliyyatda, məktəbdə, ailədə) 
mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarını, ailə və 
onun büdcəsinin idarə olunması haqqında lazımi 
bacarıqlara malik olduğunu şərh edir. Məişətdə 
və ya istehsalatda təhlükəsizlik və sanitariya-gi-
giyena qaydalarını mənimsədiyini, eyni zamanda 
məişətdə sadə təmir-tikinti işlərini yerinə yetir-
mək bacarıqlarına yiyələndiyini nümayiş etdi-
rir. 

Beləliklə, şagirdlər məişət mədəniyyəti məz-
mun xəttinə uyğun olaraq yuxarıdakı bilik və ba-
carıqları mənimsəmiş olurlar.  

ç. Qrafika. Texnologiya fənninin tədrisi pro-
sesində çoxlu sayda materiallar - kağız, karton, 
faner və s. üzərində müxtəlif əməliyyatlar араr-
maqla bunlardan müəyyən sadə məmulatlar 
hazırlanır. Bu işlərin yerinə yetirilməsində es-
kizlərin hazırlanması və eləcə də çertyojlardan, 
texniki rəsmlərdən və texnoloji xəritədən istifadə 
edilməsi lazım gəlir. Buna görə yuxarıda qeyd 
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olunan tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün şa-
girdlərin qrafik savad elementlərinə yiyələnməsi 
zəruri hal kimi qarşıya qoyulur. Çünki çertyojla-
rın çəkilişi, onların başa düşülməsi bunsuz müm-
kün deyil ki, bu da ilk növbədə qrafıki təsvirləri 
öyrənməyi tələb edir. 

Məhz bu məqsədlə qrafika məzmun xətti də 
texnologiya fənninin məzmununa daxil edil-miş-
dir. Burada əsas iş məmulatı hazırlamaq üçün 
onun quruluşunu, formasını və hissələrinin öl-
çülərini, hazırlandıqları materialı, hissələrin öz 
aralarında birləşmə üsullarını bilmək və hazırla-
nacaq məmulatlara dizayn vermək bacarıqlarının 
formalaşdırılmasına yönəldilmişdir. Bütün bu 
məlumatları yalnız tərtib edilmiş çertyojdan, es-
kiz və ya texniki şəkildən (rəsmdən) bilmək olar 
[3].

Qrafika məzmun xəttinin ümumi nəticələrə 
müvafiq standartlar üzrə şagird aşağıdakı bi-
lik və fəaliyyətləri mənimsəyir. Emal edilməsi 
nəzərdə tutulmuş hər hansı bir məmulatın əvvəl-
cə qrafik təsvirini, çertyojunu, əşya və detalların 
texnoloji xəritələrini çəkir və məmulatın texniki 
xarakteristikasını şərh edir. Detalların birləşdiril-
məsi çertyojlarını yerinə yetirməklə, şagird qra-

fika məzmun xəttinin ümumi nəticələrə müvafiq 
standartlar üzrə yuxarıdakı bilik və fəaliyyətləri 
mənimsəyir.    

Beləliklə, texnologiya fənninin yuxarıda qeyd 
edilən məzmun xətləri şagirdlər tərəfindən əldə 
ediləcək bilik, bacarıq və vərdişlərin daha yaxşı 
mənimsənilməsinə və onlarda lazımı əmək vər-
dişlərinin yaranmasına səbəb olacaqdır.
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Annotasiya. Məqalədə göstərilir ki, kiçikyaşlı məktəblilərin həvəslə oyuna qo-
şulması onların diqqətinin yalnız bir mərkəzdə əldə olunan biliyin rollar əsa-
sında bir sıra bacarıqların formalaşmasına cəmlənir. Rollu oyunlar şagirdlərin 
öz bacarıqlarını nümayiş etdirilməsinə imkan verir, onun fəaliyyətini əsas gö-
türərək səhnələşdirdiyi bacarığını qiymətləndirməyi ön plana çəkir. Şagirdlərdə 
müstəqil işləmək bacarıqlarını formalaşdırır. Oyunun bir fəaliyyət kimi inkişa-
fı Həyat bilgisi fənninin tədrisində kiçikyaşlı uşaqlarda aktivləşdirilməsi onlar 
üçün sosial təcrübənin, bacarıqların, oyun hərəkətlərinin formalaşması məqalə-
də öz əksini tapmışdır. İbtidai sinif şagirdlərinin Həyat bilgisi fənninə marağının 
yaranması fənnin  tədris işinin necə qurulmasından çox asılıdır. Rollu oyunları 
kostyumlaşdırılmış səhnələrlə aparmaq isə həm təlim prosesinin daha maraqla 
təşkil olunmasına, həm də şagirdlərin keçirilən mövzunu daha yaxşı qavramala-
rına kömək edir. Bu zaman onlar emosional hisslər keçirməklə hadisələrə həqiqi 
münasibət bəsləyirlər ki, bu da məqalədə ən aktual məsləyə çevrilmişdir.

Organization of role-playing games in the teaching 
of life science in primary classes
Abstract. The article shows that young schoolchildren willingly join the game, their at-
tention is focused on the formation of a number of skills based on the knowledge gained 
in one center only. Role-playing games allow students to demonstrate their skills and it 
puts forward the of their skills based on their actions. Forms the ability of students to 
work independently. The development of the games as an activity in the teaching of the 
life science subject, its activation in young children, the formation of social experien-
ce, skills, game actions for them is reflected in the article. Role-playing game staging 
somehow enriches the imagination of the student’s dream world with such images that 
the player imagines himself in that image, feels in the image. Creates positive emotional 
feelings in students. This has a great impact on the good organization of the game. The 
emergence of interest of primary school students in the subject of Life Science depends 
very much on how the teaching work of the subject is structured. In the teaching process, 
the use of role-playing games is very important for the student to work enthusiastically, 
to be active and to develop his cognitive interests. Role-playing games have a special pla-
ce in the formation of life skills. Conducting role-playing games with costumed scenes 
helps to make the learning process more interesting and students to better understand the 
topic. This kind of role-playing makes even the weaker students of the class interested 
in playing the roles with great enthusiasm. At this time, they have a real attitude to the 
events by experiencing emotional feelings, which has become the most relevant issue in 
the article.

Вопросы организации ролевых игр в обучении 
предмету «Познание мира» в начальных классах
Aннотация. В статье показано, что при активном вовлечении младших 
школьников в игру их внимание сосредотачивается на формировании ряда 
умений и навыков на основе ролевых знаний, полученных только в одном 
центре. Сюжетно-ролевые игры позволяют учащимся продемонстрировать 
свои навыки, ставя во главу угла оценку своего умения, которое он 
ставит в основу своей деятельности. Формирует у учащихся навыки 
самостоятельной работы. Развитие игры как деятельности активизация у 
детей младшего возраста в обучении предмету знание жизни формирование 
у них социального опыта, умений, игровых действий отражено в статье. 
Возникновение интереса младших школьников к предмету «Познание 
мира» во многом зависит от того, как структурирована учебная работа 
по предмету. А проведение сюжетно-ролевых игр с костюмированными 
сценами способствует как более интересной организации учебного 
процесса, так и лучшему пониманию учащимися рассматриваемой темы. 
В это время они реально относятся к событиям, испытывая эмоциональные 
переживания, что стало самым актуальным вопросом в статье.
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İbtidai siniflərdə Həyat bilgisi fənninin tədrisində rollu oyunların təşkili məsələləri

Ümumtəhsil məktəblərin ibtidai siniflərində 
kiçikyaşlı şagirdlərin şəxsiyyətinin formalaşma-
sı onun bütün təhsil sisteminin tərkib hissəsidir. 
Kiçikyaşlı şagirlərin ətraf həyata daha da uy-
ğunlaşması ən aktual problemlərdən biridir. Bu 
problemin həlli bilavasitə fəaliyyətdə olan şəx-
siyyətin formalaşması ilə bağlıdır, burada əsas 
formalaşan vasitələr oyun və öyrənmə, musiqi, 
təsviri incəsənət, bədən tərbiyəsi kimi növlərdir. 
Kiçikyaşlı şagirdlər üçün yeni fəaliyyət növü 
kimi öyrənmə müstəqil və parlaq fəaliyyəti olan 
oyunu tamamilə əvəz edə bilməz.

Eyni zamanda, bu gün oyunun özü mahiyyət-
cə sosial xarakter daşıyır, çünki o, həm məktə-
bəqədər, həm də ibtidai məktəb çağında uşaq-
ların oyunda sosial əhəmiyyətli rolları yerinə 
yetirərkən əldə etdikləri sosial norma və münasi-
bətləri və sosial təcrübəni əks etdirir.

Bu gün kiçik məktəblilər və yeniyetmələr 
daha çox kompüter və didaktik oyunlar oynayır-
lar ki, bu da digər oyunların (rol oyunu, teatr, ya-
radıcılıq, idman və işgüzar) uşağın hərtərəfli və 
yaradıcı inkişafına və şəxsiyyətinin sosiallaşma-
sına müsbət təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 
Məktəblərdə ibtidai məktəb yaşlı uşaqlar arasın-
da oyun fəaliyyətində haqsız azalma müşahidə 
olunur.

İnteqrativ bir fənn olan Həyat bilgisi fənninin 
tədrisində kiçikyaşlı uşaqların oyuna cəlb edil-
məsi onlarda həyati bacarıqların formalaşmasına 
və eyni zamanda, sosial həyatda qazandıqları ba-
carıqlarla gələcək həyata baxışlarını da formalaş-
dırır.

Oyunun bir fəaliyyət kimi inkişafı Həyat 
bilgisi fənninin tədrisində kiçikyaşlı uşaqlarda 
aktivləşdirilməsi onlar üçün sosial təcrübənin, 
bacarıqların, oyun hərəkətlərinin formalaşması 
üçün əsasdır. Bununla yanaşı, rollu oyunlar şəxsi 
keyfiyyətlərin (iradə, əzmkarlıq, çətinlikləri dəf 
etmək istəyi, məqsədlərə çatmaqda əzmkarlıq), 
əxlaqi, ümumbəşəri dəyərlərin (doğruluq, mənə-
viyyat, dürüstlük, rəğbət, zorakılıq etməmək) in-
kişafına kömək edir. Xüsusilə müəllimin birbaşa 
müdaxiləsi olmadan birgə oyun fəaliyyətlərində 
bu inkişaf xüsusi bacarıq kimi formalaşır.  

Yuxarıda göstərilən keyfiyyətlər, bacarıqlar, 
dəyərlər oyunda məktəb və sinifdənkənar işin 
bütün formalarında tərbiyə olunur və formalaşır 
ki, bu da həm oyun, həm də təlim fəaliyyətinin 
məzmununun keyfiyyətini təmin edir. Bunun va-
cib bir məqamı Həyat bilgisi fənninin tədrisində 

kiçikyaşlı şagirdlərin birbaşa iştirakçısına çevril-
diyi rollu oyunların təşkili və idarə edilməsində 
davamlılığın qorunmasıdır. Bu baxımdan, ibtidai 
məktəb çağında rollu oyunu fərdin ictimailəşməsi 
vasitəsi kimi qəbul edilməmişdir ki, bu da ibtidai 
məktəbdə onun qorunub saxlanmasını tələb edir. 
Buna görə ibtidai məktəbdə kiçik bir şagirdin 
şəxsiyyətinin sosiallaşması probleminin həllini 
təmin edən bir oyundan istifadə etmək aktualdır.

Bu baxımdan ibtidai sinif müəllimlərinə Hə-
yat bilgisi fənninin tədrisində rollu oyunlardan 
istifadə edərkən aşağıdakı tövsiyələri təklif edə 
bilərik:

1. Kiçikyaşlı şagirdlərin sosial və pedaqoji uy-
ğunlaşması məqsədi ilə onların sosial uyğunlaş-
masını təmin edən vasitə kimi rollu oyunlardan 
faydalanmağa davam etmək;

2. Eyni zamanda Həyat bilgisi fənninin tədri-
sində sosial yönümlülüyün formalaşması müxtə-
lif rejimli proseslərdə, o cümlədən şagirdlərdə 
düzgün sosial normaların və sosial təcrübənin 
formalaşmasına yönəlmiş problemli situasiyalar-
da rollu oyunlardan istifadəyə əsaslanmaq;

3. Kiçik yaşlı şagirdlərin sosial rollara sosial 
yönümlü olması üçün şəraitin təşkili, rejim pro-
seslərində söhbətlərdən, dolayı yadda saxlama, 
vizual qavrayış, süjet şəkilləri əsasında hekayələr 
oxumaq və s.;

4. Sosial oriyentasiyanın ilkin şərtlərini yarat-
maq üçün birgə oyun fəaliyyətlərində rollu oyun-
lardan (“Ailə”, “Mağaza”, “Bərbər”, “Aptek” və 
s.) istifadə etmək lazımdır; sosial normalar, ba-
carıqlar, sosial oriyentasiya əldə etməyə yönəl-
miş didaktik oyunlar; müəyyən bir xalqın sosial 
təcrübəsini ehtiva edən xalq oyunları (“Sürü”, 
“Çərpələng”, “Burka altında”);

5. Müəllimlər tərəfindən pedaqoji fəaliyyətin 
kiçikyaşlı məktəblilərinin sosial uyğunlaşması 
vasitəsi kimi rollu oyundan istifadə edərkən, bir-
gə oyun fəaliyyəti şəraitində uşaq davranışının 
müxtəlif növlərinin sistematik təhlilini nəzərə 
almaq;

6. Oğlan və qızlar arasında münasibətləri for-
malaşdırmaq üçün rollu oyunlar keçirərkən cinsi 
və yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq paylanmış 
rolların uyğunluğuna, sosial əhəmiyyətinə diqqət 
yetirmək;

7. Rollu oyunların aparılması metodologiyası 
kiçikyaşlı şagirdlərin oyunda davranışında sosial 
münasibətlərin iyerarxiyasını nəzərə almaq.

Rol- iştirakçının öz üzərinə götürdüyü dav-
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ranış qaydalarının cəmidir. Oyun davranışında 
müəyyən məhdudiyyətlər vardır: məsələn, eko-
loq rolunda iştirak edən iştirakçı ətraf mühiti 
çirkləndirə, bitkiləri və heyvanları məhv edə 
bilməz. Bu halda o, ifa etdiyi rola uyğun gəlmir. 
Rol oyunda məqsədin seçilməsinə məhdudiyyət 
qoymur [1, s.13].

Həyat bilgisi fənninin tədrisi zamanı rol-
lu oyunların təşkilində aşağıdakı pedaqoji 
məsələlərə də diqqət yetirmək olduca vacibdir:

1) Oyunun məqsədi. Oyun prosesində şagird-
lər müxtəlif bilik və bacarıqlara yiyələnəcəklər. 
Oyunun təşkili zamanı bir çox tərbiyəvi məqsəd-
lər həyata keçirilir.

2) Oyunçuların miqdarı. Hər bir oyun müəy-
yən miqdarda oyunçu tələb edir. Oyunun təşkili 
zamanı bunları nəzərə almaq lazımdır.

3) Oyun üçün lazım olan ləvazimatların və is-
tifadə edilməsi daha maraqlı oyun keçirilməsinə 
səbəb olur.

4) Şagirdlərin oyun qaydalarını ilə tanış edil-
məsinə minimum vaxt sərf edilməlidir.

5) Oyun maraqlı, cəlbedici və əyləncəli olma-

lıdır ki, şagirdlər bir daha oynamağı arzu etsinlər.
6) Oyuna zəif şagirdləri cəlb etmək daha 

məqsədə uyğundur.
7) Şagirdlərin fəallığını və marağını yükəlt-

mək üçün oyunda bir neçə dəyişiklik və əlavələr 
etmək lazımdır.

8) Oyundan sonra şagirdlərə nəticələri söy-
ləmək lazımdır. Məsələn, oyununun ən yaxşı an-
ları, oyunda yol verilən nöqsanlar, oyun iştirakçı-
larının qiymətləri, intizamın pozulması haqqında 
xəbərdarlıq və s.)

Belə ki, rollu oyunlar zamanı kiçikyaşlı mək-
təblilərin yaddaşında maraqlı və əyləncəli forma-
da təqdim edilən müəyyən biliklər dayanır ki, bu 
da biliklər baxımından müxtəlif həyati bacarıqlar 
formalaşır.
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Annotasiya. Məqalədə X sinifdə “Relyativistik mexanika” fəs-
linin tədrisində “Nisbilik nəzəriyyəsinin əsasları” mövzusunda 
yaranmış paradoksal vəziyyət izah edilərək, hadisənin mahiyyəti 
əks edilmişdir. Bu mövzunun tədrisində müəllim dərslikdə veril-
miş motivasiyaedici bölümün izahını  Qalileyin nisbilik prinsipi 
və Eynşteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi əsasında verməlidir. 
Daha sonra ləngimiş saatlar effektindən istifadə edərək mövcud 
paradoksal vəziyyətin fiziki səbəbini şagirdlərin diqqətinə çatdır-
malıdır. Məqalədə əsaslandırılır ki, paradoksların tədrisdə tətbiqi 
mövzunun mənimsənilməsini həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət 
baxımından yüksəldir və dərsi daha səmərəli edir.

Application of the twins paradox on the topic “Fun-
damentals of the theory of relativity” in the Х class 
physics course

Abstract. The article is mainly written on the basis of the explana-
tion and essence of the paradoxical situation that arose in the rela-
tivistic mechanics teaching unit of the 10th grade Physics textbook 
on the basics of the theory of relativity. In teaching this subject, 
the teacher should explain the motivational section given in the 
textbook based on Galileo’s principle of relativity and Einstein’s 
theory of special relativity. Then, using the effect of delayed clo-
cks, he should bring to the students’ attention the physical cau-
se of the current paradoxical situation. The article argues that the 
application of paradoxes in teaching increases the mastery of the 
subject both qualitatively and quantitatively and makes the lesson 
more effective.

Применение парадокса близнецов  на тему 
“Основы теории относительности” в курсе 
физики X класса

Aннотация. В статье описана парадоксальная ситуация, 
сложившаяся на при преподавании темы “Основы теории 
относительности” по главе “Релятивистская механика” в 
курсе физики Х класса, отражена сущность явления. При 
преподавании этой темы учитель должен дать объяснение 
мотивирующего раздела, приведенного в учебнике, на основе 
принципа относительности Галилея и специальной теории 
относительности Эйнштейна. Затем он должен довести 
до сведения учащихся физическую причину сложившейся 
парадоксальной ситуации, используя эффект замедленных 
часов. В статье обосновывается важность применения 
парадоксов в обучении, что повышает усвоение темы как 
качественно, так и количественно и делает урок более 
эффективным.
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Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fizika fənn proqramını əhatə edən dərsliklərdə 

mövzuya yönəltmə bölmələri əks olunmuşdur. Bu bölmənin tədrisi şagirdlərin dərsə qarşı 

motivasiyasını artırır və ruh yüksəkliyi yaradır. Bu motivasiyanın yaradılması müəllimdən peşəkar 

ustalıq tələb edir. Şagirdlərin dərsə marağını artırmaq üçün fəal dərsin motivasiya mərhələsində fiziki 

və tədris paradokslarından istifadə edilə bilər. 

X sinif fizika dərsliklərində verilmiş  mövzularda yaranmış ziddiyyətli fikirlərin mənasını 

şagirdlər yaxşı başa düşə bilmirlər. Fizika müəllimləri isə fiziki nəzəriyyələrdə, fikir və ideyalarda 

yaranmış bu zidiyyətlərin aradan qaldırılaraq şagirdlər tərəfindən daha asan başa düşülməsi üçün 

ciddi işləmirlər. Bu hallar da fizikadan daha səmərəli  təhsilin verilməsində çox böyük uçurumun 

yaranmasına səbəb olur. Bu baxımdan tədrisdə və elmdə yaranmış paradokslar xüsusi yer tuturlar. 

Paradoks  yunan dilində “ para”- kənara, “doxa”- rəy sözlərindən əmələ gəlmiş bir anlayışdır 

və hərfi mənada tərcüməsi kənar rəy deməkdir. Deməli paradoks elmi rəyə zidd olan müddəadır.  

Sadə dillə desək, paradoks iki eksklüziv anlayışı ehtiva etdiyi üçün hisslərimizə zidd olan bir 

ifadədir. Paradoks  bir şeyin həm mümkün, həm də mümkün olmadığını göstərə bilər. Fizikada bu, 

tez-tez bizi əlaqəli hadisələrin ardıcıl şərhini tapmağa məcbur edəcək maraqlı bir tapmacanı ortaya 

qoyur. Paradokslar maarifləndiricidir, çünki onlar bəzən indiyə qədər bilinməyən reallıq anlayışını 

gizlədirlər. Biliklərimiz yavaş-yavaş zənginləşir və dünya haqqında təsəvvürümüz və buna görə də 

onun təfsiri inkişaf edir. Bəzi paradokslar çox vaxt mürəkkəb izahat tapıb və artıq ziddiyyət təşkil 

etmir. Bununla belə, bir çox paradokslar hələ də açıqlanmır. Xülasə, paradoks heç bir izahı olmadığı 

müddətcə ziddiyyət və ya illüziya kimi görünür. Dünyada məşhur olan bir sıra paradokslar vardır və 

bunlara nümunə olaraq aşağıdakı paradoksları göstərə bilərik: 

 

• Qaranlıq gecə səması paradoksu 

• Zəif gənc Günəş paradoksu 

• Maksvellin iblisi 

• Fermi paradoksu 

• Zenon paradoksu 

• Memba effekti 

• Çay  yarpağı paradoksu 

• Əkizlər paradoksu 

• Şredingerin pişiyi 

• Dalğa-hissəcik ikiliyi 

• Baba paradoksu və s. və i.  

X sinif fizika fənn kurikulumunu tədqiq edərkən relyativistik mexanika fəslinə daxil olan 5.1 

Nisbilik nəzəriyyəsinin əsasları mövzusunda verilmiş motivasiya xarakterli bölüm diqqətimizi çəkdi 

[5]. Bu bölümdə qeyd edilir:  

Təqvimdə 2035-ci il 29 dekabrdır. İki gündən sonra Beynəlxalq astronavtlar komandasının 

planetlərarası kosmik uçuşu baş tutacaq. Komandanın kapitanı 44 yaşlı azərbaycanlı astronavtdır. O, 

onuncu sinifdə oxuyan 16 yaşlı qızı Nəzrinlə vidalaşaraq söyləyir: “Qızım, biz kosmosda işıq 

sürətinin 0,95 mislinə bərabər sürətlə hərəkət edib araşdırmalar aparacaq və Yerə 20 ildən sonra 

qayıdacağıq. Sağlıq olsa görüşərik, o vaxt sənin 80, mənim isə 64 yaşım olacaq”. Nəzrin təəccüblə 

etiraz etdi: "Ata, sən fantastik hadisələr danışırsan, 20 ildən sonra mənim 36 yaşım olmalıdır". 

Nəzrin doğru söyləyirmi?Nə üçün? 

Bu motivasiya xarakterli material  dünyaca  məşhur olan əkizlər paradoksundan ilhamlanaraq 

yazılmışdır [6]. Əkizlər  paradoksu  1911-ci ildə Boloniya Konqresində Pol Lanqevin (1872-1946) 

tərəfindən təqdim edilmişdir. O zaman aparılmış təcrübənin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yerdə iki 

əkiz qardaş yaşayırdı. Yeniyetmə çağlarında I qardaş raketlə Yerdən onlarla işıq ili məsafəsində olan 

ulduza gedir. Uçuş işıq sürətinə yaxın olan sürətlə gerçəkləşdiyindən oraya və geriyə yol 60 il vaxt 

aparır. II qardaş isə  heç bir yerə uçmur, Yer kürəsində səbrlə qardaşının gəlişini gözləyir. I qardaş 

qayıtdıqda II qardaş 60 yaş qocalmış olur. Lakin I qardaş bütün bu müddəti hərəkətdə olduğu üçün 

onun zamanı daha yavaş keçir və 30 yaş qocalmış görünür. Beləliklə, əkizlərdən biri o birindən yaşlı 
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olur. Paradoksun təhlilinə keçməzdən əvvəl Qalileyin nisbilik prinsipinə və Eynşteynin xüsusi 

nisbilik nəzəriyyəsinə diqqət yetirək: 

Qalileyin nisbilik prinsipi. Q.Qaliley cisimlərin hərəkətinin öyrənilməsinə dair tədqiqatlarını 

ümumiləşdirərək 1636-cı ildə özünün  nisbilik prinsipini formalaşdırdı: 

● Mexanika qanunları bütün ətalət hesablama sistemlərində eynidir. 

Bu prinsip mexaniki hərəkət tənliklərinin quruluşuna müəyyən sərhəd qoydu: mexaniki 

hərəkəti ifadə edən tənliklər bütün ətalət hesablama sistemlərində eyni şəkildədir. 

Klassik adlandırılan bu təsəvvürlərə görə, mexaniki hərəkəti xarakterizə edən fəza və zaman 

mütləq hesab olundu - cismin xətti ölçüləri onun sükunətdə və ya hərəkətdə olmasından asılı 

deyildir, işıq sürəti isə sonsuz böyük qəbul olundu. Nyuton mexanikası bütövlükdə bu prinsip 

üzərində qurulmuşdur. Beləliklə, klassik mexanikada koordinat, zaman, uzunluq və sürətlərin 

müxtəlif ətalət hesablama sistemlərinə nəzərən əlaqələri yığcam formada “Qaliley çevrilmələri” 

adlanan və ondan çıxan nəticələrlə təsvir edildi. Lakin işıq sürətinə yaxın sürətlərdə baş verən 

hadisələri, məsələn, elektromaqnit, qravitasiya, atomdaxili prosesləri klassik təsəvvürlər izah edə 

bilmədi. 

Eynşteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi. XVII əsrin sonlarında işığın sürətinin təyininə dair 

Olaf Ryomerin astronomik üsulla və XIX əsrin ortalarında Lui Fizonun laboratoriya üsulu ilə aparılan 

praktik araşdırmaları, XIX əsrin sonlarında isə C.Maksvellin elektromaqnit sahəsinə dair apardığı 

nəzəri araşdırmaları işığın sonlu sürətə malik olduğunu əsaslandırdı. 

XX əsrin əvvəllərində klassik nisbilik prinsipi və ondan çıxan nəticələr yenidən araşdırılmağa 

başlandı, işıq sürətinə yaxın sürətlə hərəkət edən ətalət sistemlərində fəza,  zaman və digər fiziki 

kəmiyyətlər arasında “Lorens çevrilmələri” adlı əlaqə düsturları müəyyən edildi. A.Eynşteyn bu 

sahədə aparılan bütün araşdırmaları ümumiləşdirərək 1905-ci ildə yeni nəzəriyyə - "Xüsusi nisbilik 

nəzəriyyəsi"ni (XNN) formalaşdırmaqla relyativistik mexanikanın nəzəri əsasını qoydu. 

●  Relyativistik mexanika - işıq sürəti ilə müqayisə olunan sistemlərdə mexanika qanunlarını 

öyrənən fizika bölməsidir. Eynşteyn riyazi hesablamalarla sübut etdi ki, klassik mexanikanın mütləq 

qəbul etdiyi  fundamental  anlayışlar nisbidir və bu nisbilik hərəkət edən sistemdən, tərpənməz 

sistemə keçdikdə Lorensin müəyyənləşdirdiyi  universal vurğuya uyğun çevrilməyə məruz qalır .                   

 

 

 

XNN-nin əsası iki postulatdan ibarətdir: 

●  I postulat: təbiətin bütün qanunları bütün ətalət hesablama sistemlərində eynidir və heç bir 

fiziki təcrübə ilə ətalət sistemlərini bir-birindən fərqləndirmək olmaz. 

● II postulat: işığın vakuumda yayılma sürəti bütün ətalət hesablama sistemlərində eynidir və 

o, işıq mənbəyinin və  işıq qəbuledicisinin sürətindən asılı deyildir. İşıq sürəti təbiətdə mövcud olan 

maksimal sürətdir. 

Əkizlər paradoksu  Albert Eynşteynin xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin ziddiyyətli olduğunu 

göstərən düşüncə təcrübəsindən irəli gəlir. Xüsusi nisbilik fəza-zaman konsepsiyası böyük mürək-

kəbliyə malikdir. 

Əkizlərdən biri kosmosda işıq sürətinə yaxın sürətlə irəli-geri səyahət edir. Yenidən 

görüşdükdə, səyahət edən əkiz yer üzündə qalan əkizdən kiçikdir. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinə görə, 

ölçülmüş müddətlər nisbidir, ölçüldükləri istinad çərçivəsindən asılıdır. Mütləq indiki yoxdur, hər bir 

istinad çərçivəsinin öz vaxtı var. Bu, əks – intuitive  fikirdir, lakin işıq sürətinə görə hadisələrin eyni 

vaxtda olması mövcud deyil. 

Beləliklə, yer üzündəki istinad vaxtı II qardaş  üçün onun saatı ilə ölçülən sürətlə keçir. Eyni 

şey raketin istinad çərçivəsindəki I qardaş  üçün də keçərlidir, lakin saatlar sinxronizasiyadan çıxacaq. 

Səyahət edən əkizin saatı digərindən geri qalacaq və bu gecikmə raketin hərəkət sürətindən asılı 

olacaq. Başqa sözlə, Yerə nisbətən vahid düzxətli hərəkətdə olan raketdə “vaxt daha yavaş keçir”, 

nəinki raketə nisbətən vahid düzxətli hərəkətdə. Ancaq raketin sürəti nə olursa olsun, yer üzündə, iki 

əkiz həqiqətən eyni yaşda deyil. Ancaq sürət nisbi bir anlayışdır. 
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Yerdəki əkiz üçün onun istinad çərçivəsi (Yer) hərəkətsizdir, digər tərəfdən raketdəki əkizinin 

müəyyən bir sürətlə uzaqlaşdığını görür. Əksinə, raketdəki əkiz üçün onun istinad çərçivəsi (raket) 

hərəkətsizdir, uzaqlaşan Yerdir. 

Beləliklə, Yerdə yerləşən əkiz nöqteyi-nəzərindən, hərəkət edən raketdir, genişlənən raketin 

vaxtıdır, yavaş hərəkətdə işləyən raketin saatıdır, buna görə də raketdə I qardaş “daha az qocalır”. 

Raketdə yerləşən əkiz nöqteyi-nəzərindən, Yer hərəkət edir, Yerin vaxtı genişlənir və onun yer 

üzündə yerləşən əkizi “daha az qocalır”. Baxış nöqtələri bizə simmetrik göründüyünə görə, I qardaş 

Yerə qayıdanda niyə əkizindən kiçik olur? 

Bu paradoksun ən çox yayılmış izahı odur ki, iki saatdan biri öz inersial istinad sistemini 

dəyişməli idi. Həqiqətən də, raket öz inersial istinad çərçivəsində qaldıqca, raketin nöqteyi-

nəzərindən “daha az qocalan” II qardaşdır.. Lakin raket dönəndə simmetriyanı pozur, istinad 

çərçivəsini dəyişir və həmin anda “daha az qocalan” I qardaş olur..  Amma xüsusi nisbilikdə iki istinad 

çərçivəsi arasında hadisələrin eyni vaxtda olması mövcud deyil, ona görə də iki əkizin yaşlarını 

müqayisə edə bilmərik. Onların yaşlarını müqayisə etmək üçün onları eyni nöqteyi-nəzərdən, eyni 

məkan-zaman nöqtəsində, eyni istinad çərçivəsində, eyni uyğun zamanda görmək üçün yenidən bir 

araya gələnə qədər gözləmək lazım gələcək. 

Beləliklə, ən uyğun vaxt, istinad çərçivəsini dəyişməmiş əkizin vaxtı olacaq, o, həqiqətən də ən 

yaşlıdır. Onun kosmos-zamandakı trayektoriyası, düz xəttin məsafəni minimuma endirdiyi kimi, 

kainat xəttinin düzgün vaxtını maksimuma çatdırdı. 

Dərslikdəki motivasiya xarakterli yazıya qayıdaq və Nəzrinin sualına elmi cəhətdən izah verək, 

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin əsasında bilirik ki, Lorens çevrilmələri durur. Müəllim bu situasiyanın 

mahiyyətini şagirdlərə başa salmaq üçün əsas kinematik effektlərin ardıcıl təhlilini dərs ərzində 

aparmalıdır. Bu zaman fəza oxları paralel olan S və S1
 kimi iki hesablama sistemini araşdırmalıdır. 

Fərz edək ki, S1 sistemi S-ə nəzərən X oxu boyunca 𝜗 sürəti ilə hərəkət edir, onda: 

                                                  S1=
𝑥−𝑣𝑡

√1−
𝑣2

𝑐2

                            t1=
𝑡−

𝑣𝑥

𝑐2

√1−
𝑣2

𝑐2

 

 

Əgər saatlar S1 sisteminə nəzərən hərəkətsizdirsə, onda iki ardıcıl hadisə üçün Δx1=0 olacaqdır. 

Belə saatlar S sisteminə nəzərən Δx = Δt qanunu ilə yerini dəyişir. Ona görə də zaman intervalı 

aşağıdakı kimi ifadə olunur: 

                                                         Δt1=Δt*√1 −
𝑣2

𝑐2 

Bu düsturda Δt1 zaman intervalı yalnız S1 sistemində hərəkət edən saatla ölçülür. O, S 

sistemində yerləşdirilmiş sinxron işləyən saatın bir qədər fərqli 𝜗Δt göstəricisi ilə müqayisə edilir. Bu 

müqayisənin nəticəsində aydın olur ki, S1-də hərəkət edən saatlar hərəkət etməyən saatlardan geri 

qalır. Zamanın ləngiməsi effektinin əsas tərəfi inersial hesablama sisteminin ekvivalentliyi ilə 

əlaqədardır. 

Uçuş zamanı Nəzrin və atası fəzanın müxtəlif nöqtələrində yerləşirlər və öz saatlarını bilavasitə 

müqayisə edə bilmirlər. Atanın nöqteyi-nəzərincə uçuş zamanı yanından keçdiyi hərəkət etməyən 

hesablama sisteminin bütün saatları ləngiyir, amma burdan belə çıxmır ki, onlar onun saatından geri 

qalır. t1 = 0 zaman anında hərəkət etməyən saatlar hərəkət istiqaməti boyunca nə qədər öndədirsə, 

atanın nöqteyi-nəzərincə onların göstəriciləri o qədər çoxdur. Ata bu saatlara çatanda onlar zamanın 

başlanğıc fərqini ödəyəcək qədər geri qala bilmirlər [2]. 

Sadəcə atanın uçuş koordinatlarını Lorens çevrilməsində yerinə qoysaq, onda x1= 0 olar. S 

sisteminə nəzərən onun hərəkət qanunu x = 𝜗 t olacaqdır. Uçuş başladıqdan sonra S1 sisteminin 

saaatlarında keçən vaxt S-ə nəzərən azdır. Yəni: 

                                    t1= 
  𝑡−𝑣(𝑣𝑡)/𝑐2

√1−
𝑣2

𝑐2

 =  t*√1 −
𝑣2

𝑐2
 < 𝑡 
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Başqa sözlə atanın saatlarında t1 zamanı S sisteminin saatlarının t göstəricisindən geri qalır. 

Eyni zamanda atanın yanından uçan S:Δx = 0 saatlar hərəkətsiz olur. Ona görə də ataya onların işləmə 

tempi ləngimiş görünür. 

                                              Δt1= 
∆𝑡

√1−
𝑣2

𝑐2

> ∆𝑡 

Beləliklə, baxmayaraq ki, S1 müşahidəçilərinin nöqteyi-nəzərincə S sistemindəki bütün konkret 

saatlar yavaş gedir, onun trayektoriyası boyunca olan müxtəlif saatlar isə gedişdən əvvəlki saatı 

göstərəcəklər. 

Müxtəlif inersial hesablama sistemlərində olan müşahidəçilər ancaq “bir” fəza nöqtəsində öz 

saatlarının cari göstəricilərini həmişə müqayisə edə bilərlər. Əgər evdə oturan Nəzrin atanın 

dayanacağı ilə birlikdə onun aldığı sürəti ala bilsə, onda atanın “gələcək” sisteminə “düşər”. Beləliklə 

də, kim hesablama sistemini dəyişərsə, həmin zaman anından o, cavan qalar. Saatın dəyişdirilməsi 

təcrübəsi ilk dəfə olaraq 1971-ci ildə fizik Cozef Hafele və astronom  Riçard Keating tərəfindən 

aparılmışdır. Həmin təcrübədə onlar ticarət təyyarələrinin göyərtəsində dörd sezium şüalı atom saatı 

quraşdırdılar. Onlar dünyanı iki dəfə, əvvəlcə şərqə, sonra qərbə doğru dövr etdilər və ABŞ  Hərbi 

Dəniz Qüvvələri Rəsədxanasında qalan digər saatlarla saatları müqayisə etdilər. Yenidən 

birləşdirildikdə, üç saat dəstinin bir-biri ilə razılaşmadığı aşkar edildi və onların fərqləri xüsusi və 

ümumi nisbilik nəzəriyyənin proqnozlarına uyğun oldu. Görüş yerinə gəldikdə, saatlar əslində 

nəzəriyyə tərəfindən proqnozlaşdırılan vaxt gecikməsini nümayiş etdirdi (məhdud və ümumi). Bu isə 

Əkizlər  paradoksunun  artıq paradoks olmadığını elmi əsaslarla sübut etdi. 

Ümumiyyətlə, nisbilik nəzəriyyəsi elementar zərrəciklərin ömrünün uzadılması və hərəkət edən 

makroskopik saatların gedişinin ləngiməsi ilə əlaqədar çoxlu sayda təcrübələri də təsdiq edir. Bütün 

bunlar tarixdə əkizlər kimi təsvir edilən zamanın ləngiməsinin real fikri təcrübələrlə də həyata 

keçirildiyini təsdiq etməyə əsas verir. Bu mövzuda əsasən müəllim tərəfindən  yaradılmış paradoksal 

vəziyyətin mahiyyətini şagirdlərə düzgün çatdırmaq üçün yüksək elmi peşəkarlıq tələb olunur. 

Müəllim paradoksdan istifadə edərək problemli motivasiya qurmalı və tədqiqat sualını çıxarmalıdır. 

Tədqiqatın aparılması mərhələsində müəllim Ziq-zaq təlim üsulundan istifadə edərək bütün elmi-

tarixi anlayışları şagirdlərin iri həcmli mətn üzərində tədqiqatlarını aparmalarına fasilitatorluq edə 

bilər. 
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Annotasiya. Məqalədə ümumtəhsil məktənlərində İKT-dən istifadə et-
məklə keçirilən riyaziyyat dərslərinin üstünlüklərindən danışılır.Qeyd 
olunur ki, müasir dövrdə kompüter texnologiyası sürətli şəkildə yayı-
lır. Eyni zamanda cəmiyyətin məlumatlandırılması prosesinin priori-
tet sahələrindən biri təhsilin informasiyalaşdırılmasıdır. Müasir dərs, o 
cümlədən informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə mo-
noton sxemdən uzaqdır. Kompüter texnologiyasından istifadə etməklə  
keçirilən dərs şagirdlər üçün dərslik oxumaqdan daha təsirli və maraqlı-
dır. Riyaziyyat dərslərində kompüterdən istifadə təcrübəmiz göstərdi ki, 
şagirdlər dərsdə daha fəal iştirak edirlər, tədris materialının daha yaxşı 
xatırlanması baş verir, hətta ən zəif təhsilalanlar da tədris prosesinə tam 
cəlb olunurlar. Şagirdlərin nəticələrinin İKT-nin istifadəsi sayəsində əhə-
miyyətli dərəcədə artacağını söyləmək olmaz, ancaq dərsdə baş verən-
lərlə daha çox maraqlanacaq, daha aktiv işləyəcək və materialı daha 
sürətli xatırlayacaqlar.

From the experience of teaching mathematics using 
ICT in secondary schools
Abstract. The article talks about the advantages of mathematics lessons 
held in secondary schools using ICT. In modern times, computer tech-
nology is spreading rapidly. At the same time, one of the priority areas 
of the process of informing society is the informatization of Education. 
The modern lesson is far from monotonous scheme, including with the 
introduction of information and communication technologies. A lesson 
using computer technology is much more effective and interesting for 
students than reading a textbook. Our experience of using a computer in 
mathematics lessons has shown that students are more actively involved 
in the lesson, better remembering of educational material occurs, even 
the weakest students are fully involved in the educational process. It can-
not be said that the results of students will increase significantly thanks 
to the use of ICT, but they will be more interested in what is happening in 
the lesson, work more actively and remember the material faster.

Из опыта преподавания математики с 
использованием ИКТ в общеобразовательных 
школах
Aннотация. В статье рассказывается о преимуществах 
уроков математики, проводимых с использованием ИКТ в 
общеобразовательных школах. Отмечается, что в современную 
эпоху компьютерные технологии быстро распространяются. 
При этом одним из приоритетных направлений процесса 
информатизации общества является информатизация образования. 
Современный урок далек от монотонной схемы, в том числе с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 
Урок, проводимый с использованием компьютерных технологий, 
гораздо эффективнее и интереснее для учащихся, чем чтение 
учебника. Наш опыт использования компьютера на уроках 
математики показал, что учащиеся более активно участвуют в 
уроке, происходит лучшее запоминание учебного материала, даже 
самые слабые ученики полностью вовлечены в процесс обучения. 
Нельзя сказать, что результаты учащихся значительно увеличатся 
благодаря использованию ИКТ, но они будут больше интересоваться 
происходящим на уроке, активнее работать и быстрее запоминать 
материал.
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Təhsil sisteminin hazırkı inkişaf səviyyəsi hər 
bir tələbənin yüksək keyfiyyətli təhsili və təhsil 
standartı çərçivəsində biliklərin mənimsənilmə-
sini necə təmin etmək, onun daha da inkişafına 
imkan vermək və öyrənmə motivasiyasını artır-
maq sualını doğurur. Düşünürəm ki, bu proble-
min həlli yolları çoxdur. İndiki mərhələdə təhsi-
lin modernləşdirilməsi müəllimin özü üçün vacib 
və maraqlı olan böyük və kiçik bir çox pedaqo-
ji kəşflərə səbəb olur. Bizim dövrümüzdə təhsil 
tələbənin şəxsiyyətini və qabiliyyətlərini inkişaf 
etdirməyə, insan hüquqlarına hörmətini, doğma 
ölkəsinin mədəni kimliyini inkişaf etdirməyə 
yönəldilməlidir

Müasir dərs, o cümlədən informasiya və kom-
munikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə mono-
ton və vahid struktur-məzmun sxemindən uzaq-
dır. Belə bir dərsin təhlili üçün bir sxem seçmək 
şagirdlərin təhsil keyfiyyətinin müasir meyarları-
nı nəzərə almaq, öyrənilən biliklərin məzmununu 
seçmək və yenidən qurmaq, tələbələrin şüurunun 
fərdi quruluşlarını dəstəkləyən həmçinin inkişaf 
etdirən şərait və vasitələrin modelləşdirilməsi və 
qurulması bacarıqlarına sahib olmaq lazımdır. 
Ən əsası bu gün dərs yalnız müəllimin fəaliyyəti 
kimi qəbul edilmir, təlim forması, şagirdin fəliy-
yət forması kimi qəbul edilir. 

Bu məsələnin aktuallığı ondan ibarətdir ki, 
müasir cəmiyyət informasiyalaşdırma prosesi ilə 
ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Kompüter texnologi-
yalarının geniş yayılması baş verir. Eyni zaman-
da, cəmiyyətin məlumatlandırılması prosesinin 
prioritet sahələrindən biri təhsilin informasiya-
laşdırılmasıdır. Müasir şəraitdə təhsilin əsas və-
zifəsi şagirdlərin müstəqil bilik əldə etmək, lazı-
mi məlumatları axtarmaq, seçmək, təhlil etmək, 
təqdim etmək və ötürmək bacarıqlarını formalaş-
dırmaqdır ki, bu da informasiya səriştəsinin tər-
kib hissələridir . Bu zaman yaranan məsələlərdən 
biri təhsil fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırıl-
ması, buna görə riyaziyyatın tədrisində İKT-nin 
istifadəsinin şagirdlərin öyrənməsi üçün müsbət 
motivlərinin formalaşmasına kömək etdiyini və 
təhsil fəaliyyəti zamanı idrak maraqlarını aktiv-
ləşdirdiyidir.

Müasir informasiya dünyasında informasiya 
texnologiyaları xüsusi yer tutur. Onlar insanın 
həyatına daha dərindən nüfuz edir və informasi-
ya səriştəsi getdikcə daha çox insanın təhsil sə-
viyyəsini müəyyənləşdirir.

Bu günə qədər kompüter texnologiyasının 
nəhəng imkanları, o cümlədən multimedia mə-
lumatlarından istifadə və standartlarla məhdud-
laşdırılmış məzmuna əsaslanan mövcud təhsil 
sistemi və ənənəvi sinif-dərs sistemi arasında 
ziddiyyət mövcuddur. Əgər təhsil standartlarını 

dəyişdirmək müəllimin səlahiyyətində deyilsə, 
onda hər bir müəllim kompüter dərsini ənənəvi 
sinif-dərs sisteminə daxil edə bilər və etməlidir. 
Hər bir müəllim ümumtəhsil məktəblərində in-
formasiya kommunikasiya texnologiyalarından 
istifadə etməklə riyaziyyatın tədrisinin səmərəli-
yinin artırılması məqsədinə nail ola bilər. [1]

Aydındır ki, yalnız ənənəvi tədris metodla-
rından istifadə etməklə bu problemi həll etmək 
mümkün deyil. Aşağıdakı texnika və vasitələr-
dən istifadə edərək dərslərin forma və növlərini 
şaxələndirmək lazımdır: hər bir tələbənin Aktiv 
idrak prosesinə cəlb edilməsi; interaktiv dialoq 
hipertekstindən istifadə edərək müsbət öyrənmə 
motivasiyasının təmin edilməsi; bilik nəzarətinin 
təkmilləşdirilməsi; tədris prosesinin rasional təş-
kili.

İnformasiya texnologiyalarının istifadəsi xü-
susi hazırlanmış multimedia mənbələrindən is-
tifadə edərək tədris prosesinin təşkili yollarını 
dəyişdirməyə imkan verir. Eyni zamanda, nəzə-
ri materialın mənimsənilməsinin keyfiyyətinə 
kompüter təhsili proqramlarının yaradılması və 
tədris prosesində telekommunikasiya istifadəsi 
ilə nail olmaq olar.

Məktəbdəki riyaziyyat olduqca mürəkkəb bir 
mövzudur və hər bir müəllimin vəzifəsi şagirdlə-
ri tərəfindən mövzunun əsaslarını tam mənimsət-
məkdir. Riyaziyyat dərslərində zehni yükün art-
ması şagirdlərdə öyrənilən materiala marağı, dərs 
boyu fəaliyyətlərini necə qorumağı düşünməyə 
vadar edir. Riyaziyyat tədrisinin maksimum 
səmərəliliyini təmin etmək üçün tədris vasitələri 
və metodlarının seçilməsi ilə bağlı sual meydana 
çıxır. [2]

Hazırda məktəblər müasir kompüterlər, inte-
raktiv avadanlıqlar, elektron resurslar, internetə 
çıxışla təmin olunur. Bu, məktəbin tədris pro-
sesində yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqinə 
kömək edir. İnformasiya texnologiyalarından 
getdikcə daha çox asılı olan bir dünyada mək-
təblilər və müəllimlər onlarla tanış olmalıdırlar. 
Müəllim, şagirdlərinə, gələcəyinə qayğı göstə-
rirsə, onlara yeni həyati bacarıqları öyrənməyə 
kömək etməlidir.

Kompüter texnologiyalarından istifadə müəl-
limin peşə bacarıqlarının artmasına, tələbələrin 
idrak fəaliyyətinin intensivləşməsinə, tələbələr 
tərəfindən dizayn və tədqiqat işləri apararkən 
təfəkkürün, riyazi məntiqin, yaradıcılıq qabi-
liyyətlərinin inkişafına, biliklərin müstəqil əldə 
edilməsinin səmərəliliyinin artırılmasına kömək 
edir.

İKT-dən istifadə edərək dərsə hazırlaşarkən 
müəllim bunun bir dərs olduğunu unutmamalıdır, 
yəni məqsədlərinə əsaslanaraq dərs planı hazırla-

Gülnar Hüseynova
Ümumtəhsil məktəblərində İKT-dən istifadə etməklə riyaziyyatın tədrisi təcrübəsindən
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malıdır. Tədris materialını seçərkən əsas didaktik 
prinsiplərə riayət etməlidir.

Riyaziyyat dərslərində kompüter texnologi-
yasından istifadə təcrübəsi haqqında danışmaq 
istəyirəm.

Təcrübə göstərir ki, kompüter sistemlərindən 
istifadə edən dərslər müəllimi əvəz etmir, əksinə 
tələbə ilə müəllim arasındakı ünsiyyəti daha mə-
nalı, fərdi və aktiv edir. Riyaziyyat dərslərində 
kompüterdən istifadə vaxta qənaət edir, şagirdlə-
rin motivasiyasını və tədris-idrak prosesinin key-
fiyyətini artırır.

Riyaziyyat dərsləri keçirərkən multimedia 
təqdimatlarından da istifadə etdikdə dərslərdə əl-
çatanlıq, görünürlük prinsipləri həyata keçirilir. 
Dərslər estetik cəlbediciliyi ilə təsirli olur. Dərs 
təqdimatı qısa müddət ərzində daha çox məlumat 
və tapşırıqların alınmasını təmin edir. Əvvəlki 
slayda qayıtmaq həmişə mümkündür (adi məktəb 
lövhəsi slaydda yerləşdirilə bilən həcmi saxlaya 
bilməz).

Yeni materialı izah etmək üçün dərs personaj-
larını hərəkətə gətirmək, uşaqlara tədris olunan 
materialı başa düşməyə kömək edir. Bunun üçün 
Macromedia Flash texnologiyasından istifadə 
edə bilərik. Bu texnologiya flash animasiya in-
kişaf etdirən bir proqramdır. Flaş kliplər yara-
darkən əsas kadrlar yaradılmalıdır və proqram 
paketi özü onları cizgi filmlərində olduğu kimi 
bir sıra çərçivələrə çevirir. Bu əsərdəki müəllim 
bu texnologiyanın dərsdə tətbiqi metodologi-
yasını düşünən, kompüterin və şagirdlərin əsas 
hərəkətlərini təyin edən bir rejissor rolunu oy-
nayır. Bu flash videolar interaktiv şəkildə işləyir. 
Flash animasiyalar biliklərin yenilənməsi mər-
hələsində də istifadə edilə bilər.

Adi testin analoqu olan, görülən işlərin nəticə-
sini təhlil etməyə və qeyd etməyə, cavabla əlaqə-
li tapşırıqları həyata keçirməyə imkan verən yeni 
bir material təyin edərkən komputer testindən is-
tifadə etmək olar (məsələn, artıq tamamlanmış və 
ya buraxılmış bir tapşırığa qayıdın, bir test üçün 
vaxt məhdudlaşdırın).

Həmçinin dərslərdə internetə daxil olmaq 
mümkündür, burada tələbələr müstəqil olaraq 
yeni məlumatlar əldə edə bilərlər. Sinif şagirdlə-
rinin PC bacarığının  öyrənmə problemlərini həll 
etmək üçün bir vasitə kimi istifadə etmələrini 

hədəfləmək olar. Şagirdlərə Riyaziyyat dərsləri 
üçün internetdə və elektron ensiklopediyalarda 
lazımi məlumatları tapmağı öyrətmək olar.

Həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, İKT 
məqsəd deyil, öyrənmə vasitəsidir. Kompüter-
ləşdirmə yalnız tədris prosesinin həqiqətən zəruri 
olduğu hissəsinə aid olmalıdır. İbtidai məktəbdə 
informasiya və kommunikasiya texnologiyala-
rından istifadə yalnız zamanın yeni bir tendensi-
yası deyil, həm də dərsin yeni bir mənası üçün bir 
ehtiyac və axtarışdır.

Riyaziyyat dərslərində İKT-dən istifadə mənə 
imkan verir:

- multimedia imkanlarının zənginliyi sayəsin-
də öyrənmə prosesini daha maraqlı, canlı, əylən-
cəli etmək;

- təlimin vizuallaşdırılması problemini effek-
tiv şəkildə həll etmək, tədris materialının vizual-
laşdırılması imkanlarını genişləndirmək, şagird-
lər üçün daha aydın və əlçatan etmək;

- çoxsəviyyəli tapşırıqların yaradılması və is-
tifadəsi, şagirdlər tərəfindən tədris materialının 
fərdi şəkildə mənimsənilməsi, məlumatı qavra-
mağın rahat metodundan istifadə etməklə tədris 
prosesini fərdiləşdirmək;

- sualları cavablandırarkən şagirdləri rahatlaş-
dırın, çünki kompüter nəticələri düzəltməyə im-
kan verir, səhvlərə düzgün və emosiyasız cavab 
verir;

- öz-özünə nəzarət bacarıqlarını inkişaf etdi-
rin, çünki tələbələr səhvləri müstəqil təhlil edə və 
düzəldə bilər, geribildirim sayəsində fəaliyyətlə-
rini düzəldə bilərlər;

Ədəbiyyat 
1. İ. Sadıqov və b. “ İnformatika”, dərslik və 

müəllimə kömək, Bakınəşr-2009. 
2. M.C.Xəlilov “İnformatika”, dərslik. Bakı-

2009 
3. Воронцов А.Б. Педагогическая технология 

контроля и оценки учебной деятельности. 
— М., 2002. — 120с.

4. Горячев А. В. Информатика в играх и задачах // 
М.: «Баласс», “Экспресс«,1997.7. Ковалёва 
А. Г. Использование информационно-
компьютерных технологий при обучении в 
начальной школе. 2006

Məqalə pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Əbülfət Pələngov
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 24.07.22, son daxilolma – 21.08.2022, qəbulolunma –12.09.2022



115

Salatın Hacıyeva
Sağlamlıq imkanları məhdud insanların sosial müdafiəsi probleminə dair 

UOT 316.614+159.99

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3, s. 115-119
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2022, № 3, p. 115-119
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2022, № 3, c. 115-119

Sağlamlıq imkanları məhdud insanların 
sosial müdafiəsi probleminə dair 

Müəllif:

Salatın Hacıyeva
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Psixologiya üzrə fəlsəfə dokto-
ru, dosent
E-mail: haciyevas@gmail.
com

Açar sözlər: 
əlil, inteqrasiya, reablitasiya, 
sosial müdafiə, problem

Author:

Salatin Hajiyeva
Nakhchivan Teachers Institute
Doctor of Philosophy in Psy-
chology, Associate Professor
E-mail: haciyevas@gmail.
com

Key word: 
disabled, integration, reha-
bilitation, social protection, 
problem

Aвтор:

Салатын Гаджиева
Нахчыванский институт 
учителей
Доктор философии по 
психологии,  доцент
E-mail: haciyevas@gmail.
com

Ключевые слова:
инвалид, интеграция, 
реабилитация, социальное 
обеспечение, проблема

Annotasiya. Məqalə sağlamlıq imkanları məhdud insanların sosial müdafiə-
si probleminə həsr olunub. Qeyd edilir ki, ölkəmizin iqtisadi və sosial həya-
tında baş verən dəyişikliklər də sağlamlıq imkanları məhdud insanların sosial 
müdafiəsi probleminin aktuallaşmasına səbəb olmuşdur. Sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqların sosial müdafiəsinin mahiyyətini onun tələbat və maraqlarını 
nəzərə almaqla, təşkilatı, hüquqi, maliyyə, iqtisadi, sosial-psixoloji və pedaqoji 
vasitələrdən istifadə etməklə uşağa dəstək və yardım göstərməkdir. Müasir şə-
raitdə əlil uşaqların sosial müdafiəsi sosial - tibbi problem sırasından ümumi so-
sial vəzifəyə çevrilir ki, bu da ilk növbədə bu prosesin optimallaşdırılması üçün 
insanın bütün sosiomədəni əhatəsinin (ailə, məktəb, internat evi və s.) sistemli 
qarşılıqlı əlaqəsini, ikincisi isə, sosial-tənzimləyici təsirin bütün istiqamətlərin-
dən (tibbi, maliyyə-iqtisadi, psixoloji-pedaqoji) fəal istifadəni nəzərdə tutur. 
Məhz buna görə də bu gün əlil uşaqların sosial müdafiəsi sisteminin, eləcə də 
ictimai təşkilatların müxtəlif səviyyələri (respublika, regional, yerli) ilə əlaqə-
dar bu prosesin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin sosioloji tədqiqi aktual və 
praktiki problemdir.

The problem of social protection of people with disa-
bilities
Abstract. The article is devoted to the problem of social protection of people 
with disabilities. It is noted that changes in the economic and social life of our 
country have also led to the actualization of the problem of social protection 
of people with disabilities. The essence of social protection of children with 
disabilities is to provide support and assistance to a child using organizational, 
legal, financial, economic, socio -psychological and pedagogical means, taking 
into account their needs and interests. In other words, social protection is un-
derstood as a special social system. In modern conditions, the social protection 
of disabled children turns from a number of socio-medical problems into a ge-
neral social task, which involves, firstly, the systemic interaction of the entire 
socio-cultural environment of a person (family, school, boarding school, etc.) to 
optimize this process, and secondly, the active use of all socio-regulatory impact 
areas (medical, financial, economic, psychological and pedagogical). That is 
why today the sociological study of the system of social protection of disabled 
children, as well as ways to improve this process in connection with various 
levels of public organization (federal, regional, local) is an urgent and practical 
problem.

О проблеме социальной защиты лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Aннотация. Статья посвящена проблеме социальной защиты людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что изменения 
в экономической и социальной жизни нашей страны также привели к 
актуализации проблемы социальной защиты людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сущность социальной защиты детей с 
ограниченными возможностями здоровья заключается в оказании 
поддержки и помощи ребенку с использованием организационных, 
правовых, финансовых, экономических, социально-психологических 
и педагогических средств с учетом его потребностей и интересов. В 
современных условиях социальная защита детей - инвалидов из ряда 
социально-медицинских проблем превращается в общую социальную 
задачу, которая заключается, прежде всего, в том, что для оптимизации 
этого процесса необходимо, чтобы весь социокультурный охват человека 
(семья, школа, пансионат и т.д.)) системного взаимодействия, а во-вторых, 
предполагает активное использование всех направлений социально-
регулятивного воздействия (медицинского, финансово-экономического, 
психолого-педагогического). Именно поэтому сегодня актуальной 
и практической проблемой является социологическое исследование 
системы социальной защиты детей-инвалидов, а также направлений 
совершенствования этого процесса в связи с различными уровнями 
общественных организаций (республиканскими, региональными, 
местными).
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Əlillik problemi bəşəriyyət yaranandan möv-
cud olmuş, bu gün də cəmiyyətdə həlli vacib olan 
məsələlərindən biri kimi özünü göstərir. Kasıbla-
ra köməyin göstərilməsi, imkansız ailələrin uşaq-
larının təhsilə cəlb edilməsi, xəstələrə, evsizlərə 
yardım göstərilməsi, onlara xidmət edəcək təşki-
latların qurulması kimi davranış normaları bütün 
tarixi dövrlərdə mövcud olmuş, müxtəlif döv-
rlərdə əlillərə göstərilən xidmətlərdə müəyyən 
dəyişikliklər edilmişdir. Hazırda dövlət anlayışı 
çərçivəsində sağlamlıq imkanları məhdud insan-
lara sosial dəstək göstərilməsində də bir sıra də-
yişikliklərə rast gəlmək mümkündür.  

Əlillərin sosial müdafiəsi problemi Azər-
baycan cəmiyyətində ən ağrılı mövzulardan bi-
ridir. BMT – nin Əlillərin Hüquqları haqqında 
Konvensiyasının qəbul edilməsinə, beynəlxalq 
standartların və qanunvericilik normalarının 
təşviqinə, xüsusi federal və regional proqramlar 
çərçivəsində kompleks tədbirlərin həyata keçiril-
məsinə baxmayaraq əlilliyi olan şəxslər bu gün 
daha çətin və asılı vəziyyətdə yaşayırlar. Ümu-
milikdə dünya əhalisinin 15 %-ni təşkil edən əlil 
insanların yoxsullaşma ehtimalı çox yüksəkdir. 
Sağlamlıq imkanları məhdud insanlar sağlam-
lıqla bağlı çox böyük xərclərlə qarşılaşdıqları, 
təhsil və iqtisadi fəaliyyətdə çox aşağı səviyyədə 
iştirak etdikləri, qeyri – stabil və sarsıntılı məişət 
şəraitində yaşadıqlarına görə sağlam insanlarla 
müqayisədə cəmiyyətdə bir sıra bərabərsizlik-
lərlə üzləşirlər. Xüsusilə əlilliyi olan qadınlar və 
qızlar tərəfindən hiss edilən bu bərabərsizlik, on-
ların bütün yaşlarda üzləşdiyi sosial təcrid, inf-
rastruktur, nəqliyyat və informasiya sistemlərinə 
çıxışın olmaması, ictimai asayişin və xidmətlə-
rin yetərli olmaması kimi çoxsaylı maneələrlə 
əlaqədardır. Bu maneələr əlil insanlar və onların 
ailələri üçün əlavə xərc yaradır ki, bu da onların 
daha da həssaslaşmasına səbəb olur. Ölkədə baş 
verən sosial – iqtisadi dəyişikliklər bu maneələri 
və bərabərsizlikləri daha da gücləndirir. Ona görə 
də, əlilliyi olan insanlar böhranın təsirlərinə daha 
çox məruz qalırlar. Xüsusi ehtiyat tədbirləri tələb 
edən bir sıra xəstəliklər, yaşlılıq onların bir çoxu 
üçün əlavə risk faktoru sayıla bilər. Əlil insanla-
rın böyük əksəriyyəti alışdıqları sosial dəstək sis-
temində də nəzərə çarpacaq qeyri sabitliklə rast-
laşırlar. Bu vəziyyət xüsusilə sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlara və daima yardıma ehtiyacı olan 
böyüklərə aid edilir. Əlilliyi olan şəxslər həm 
ayrı seçkiliyə məruz qaldıqlarına, həm də əmək 

prosesindən kənarda qaldıqlarına və qeyri – rəs-
mi iqtisadi sektorda çalışdıqlarına görə sosial və 
tibbi sığorta ilə daha az müdafiə olunurlar. İstə-
nilən halda əlilliyi olan şəxslər və onların ailələri 
zəruri şeylərə və xidmətlərə olan ehtiyaclarının 
təmin edilməsində gəlir təhlükəsizliyi problemi 
ilə üzləşirlər.

Ölkəmizin iqtisadi və sosial həyatında baş 
verən dəyişikliklər də sağlamlıq imkanları məh-
dud insanların sosial müdafiəsi probleminin ak-
tuallaşmasına səbəb olmuşdur. Bir tərəfdən bazar 
islahatları, digər tərəfdən sosial ekologiyanın pis-
ləşməsi və ilk növbədə sağlamlıq imkanları məh-
dud uşaqların doğum səviyyəsinin dəfələrlə art-
ması bütövlükdə sosial bir qrupun - əlil uşaqlar 
qrupunun yaranmasına gətirib çıxardı ki, bu da 
xüsusi sosial müdafiə sisteminin və xüsusi döv-
lət siyasətinin yaradılmasını zəruri etdi. Təsadüfi 
deyil ki, 1990-cı illərin sonlarından başlayaraq 
ölkəmizdə “əlilliyin sosial modeli” adı altında 
sosial siyasət həyata keçirilir ki, bu da əlil uşaq-
ların təkcə sosial reablitasiyasını deyil, həm də 
onların sosial inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Eyni 
zamanda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqla-
rın sosial müdafiəsi təkcə dövlət işi deyil, həm 
də formalaşmaqda olan vətəndaş cəmiyyətinin 
əsas problemlərindən bridir [1, s.12]. Uşaqlarda 
əlillik həyat fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə 
məhdudlaşdıran, uşağın inkişafına və böyümə-
sinə, özünəxidmət vərdişlərinə, hərəkətliliyinə, 
oriyentasiyasına, öz davranışına, təlim və ünsiy-
yətə, gələcəkdə əmək fəaliyyətinə nəzarətin po-
zulması nəticəsində sosial uyğunsuzluğa gətirib 
çıxaran sosial problemdir. Bizim fikrimizcə, əlil 
uşaqların sosial adaptasiyası bir şəxsin və ya so-
sial qrupun özünün sosial mühiti, digər şəxslər, 
sosial qruplar, sosial institutlar, bütövlükdə mə-
dəni xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunan sağlam 
həmyaşıdları ilə qarşılıqlı əlaqəsi prosesidir. Eyni 
zamanda, sosiallaşma hər bir fərdin müəyyən cə-
miyyətdə uğurlu fəaliyyəti üçün zəruri olan dav-
ranış normalarının, dəyərlərin və sosial rolların 
mənimsənilməsi prosesidir. Buna əsaslanaraq 
belə hesab etmək olar ki, sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqların sosial müdafiəsinin mahiyyə-
tini onun tələbat və maraqlarını nəzərə almaqla, 
təşkilati, hüquqi, maliyyə, iqtisadi, sosial - psixo-
loji və pedaqoji vasitələrdən istifadə etməklə 
uşağa dəstək və yardım göstərməkdir. Başqa söz-
lə sosial müdafiə xüsusi sosial sistem olaraq başa 
düşülməlidir. Azərbaycanda baş verən və cəmiy-
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yətin bütün sahələrini əhatə edən sosial – iqtisadi 
dəyişikliklər dövlətin sosial siyasətinin qarşısına 
ölkə əhalisinin resurs potensialını və Azərbaycan 
dövlətçiliyini qorumaq üçün sosial problemlərin 
həllinin səmərəli mexanizmlərinin işlənib ha-
zırlanması vəzifəsini qoyur. Əlillərin cəmiyyətə 
inteqrasiyasını təmin edən, onların həyatının 
təşkili, uşaqların tərbiyəsi, təhsili, məşğulluğu 
və asudə vaxtın təşkili prosesində iştirak etməyə 
imkan verən sosial siyasət tədbirləri sağlamlıqla 
bağlı problemləri olan vətəndaşların əksəriyyəti 
üçün aktuallıq kəsb edir.  

Bu sahədə sosial siyasətin həyata keçirilmə-
sinə konkret sosial təminatlar, o cümlədən əmə-
yin mühafizəsi, pulsuz tibbi xidmət, əhalinin so-
sial cəhətdən aztəminatlı kateqoriyalarına dəstək, 
sosial xidmətlər sisteminin genişləndirilməsi, 
pensiyaların, müavinətlərin ödənilməsi və s. aid 
edilir. Xüsusilə əlillərə, pensiyaçılara, kimsə-
sizlərə, habelə onlardan asılı olmayan səbəblər 
üzündən çətin həyat şəraitinə düşən vətəndaşla-
ra bu cür dəstəklərin göstərilməsi vacibdir. Buna 
görə də dövlət tərəfindən göstərilən kömək, bu 
kateqoriyadan olan şəxslərin əlavə sosial müda-
fiə tədbirləri ilə təmin edilməsində son dərəcə zə-
ruri addımdır.     

Getdikcə mürəkkəbləşən indiki şəraitdə 
ümummilli sosial problemlərin səmərəli aradan 
qaldırılması üçün cəmiyyətin əlilliyi olan şəxs-
lərə münasibətinin dəyişdirilməsi, onların insan 
potensialının reallaşdırılması üçün şəraitin yara-
dılması məqsədilə sosial siyasət mexanizminin 
hazırlanması məqsədəuyğundur. 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərini araş-
dırılması əsasında əlil insanların sosial müdafiə-
sinin təkmilləşdirilməsi problemləri üzə çıxarılıb. 
Bu problemlərə aşağıdakılar daxildir: a) natamam 
və az uşaqlı ailələrdə əlillərin maddi vəziyyətinin 
aşağı düşməsi; b) ailə büdcəsinin 10%-dən -40%-
ni təşkil edən tibbi xidmətlər üçün xərclərin çox 
yüksək olması; c) əlillərin yüksək təhsil motiva-
siyası ilə onların həyata keçirilməsi üçün dövlət 
tərəfindən verilən aşağı imkanlar arasında böyük 
fərq; d) sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 
gələcək əmək istiqamətləri ilə əmək bazarının 
real şəraiti və əlillərin əmək fəaliyyətinin dövlət 
təşkilatları arasında uyğunsuzluğun olması [4, 
s.78].    

Müasir şəraitdə əlil insanların sosial müdafiə-
si sosial - tibbi problem sırasından ümumi sosial 
vəzifəyə çevrilir ki, bu da ilk növbədə bu pro-

sesin optimallaşdırılması üçün insanın bütün so-
siomədəni əhatəsinin (ailə, məktəb, internat evi 
və s.) sistemli qarşılıqlı əlaqəsini, ikincisi isə, 
sosial - tənzimləyici təsirin bütün istiqamətlərin-
dən (tibbi, maliyyə - iqtisadi, psixoloji- pedaqoji) 
fəal istifadəni nəzərdə tutur. Məhz buna görə də 
bu gün əlil uşaqların sosial müdafiəsi sisteminin, 
eləcə də ictimai təşkilatın müxtəlif səviyyələri 
(federal, regional, yerli,) ilə əlaqədar bu prosesin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin sosioloji tə-
dqiqi aktual və praktiki problemdir [4, s.67].

Beləliklə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-
ların sosial müdafiəsi sisteminin təkmilləşdiril-
məsinin sosioloji tədqiqinin aktuallığı əsasən 
elmi məsələlərlə deyil, ölkəmizdə gedən sosial 
dəyişikliklər şəraitində sosial müdafiə mexa-
nizminin praktiki təkmilləşdirilməsi tələbatı ilə 
müəyyən edilir. Ölkəmizdə bu mexanizmin ha-
zırlanması və tətbiqi, fikrimizcə, vətəndaş cə-
miyyətinin formalaşması, hüquqi dövlət qurucu-
luğu kimi qlobal problemlərdən heç də az aktual 
vəzifə deyil. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-
ların sosial müdafiəsi probleminə, onların sosial 
problemlərinə, eləcə də əlil uşaq böyüdən ailələ-
rin üzləşdiyi çətinliklərə maraq durmadan artır, 
bunu bütün dünyada bu aktual məsələlərə həsr 
olunan tədqiqatların, monoqrafiyaların, kitab-
ların və məqalələrinin sayının artması da sübut 
edir. Yerli sosioloji ədəbiyyatda sağlamlıq im-
kanları məhdud insanların sosial müdafiəsi prob-
lemi, onun mahiyyət və məzmunu, sosial amillə-
rin sağlamlıq imkanları məhdud insanlara təsiri 
kifayət qədər işlənməmişdir. Mövcud problemin 
sosioloji tədqiqinin ən zəif nöqtəsi bu mövzunu 
sistemli şəkildə, sosial inkişafın müxtəlif aspekt-
ləri ilə əlaqəli şəkildə işləyən əsərlərin olmama-
sıdır. Mövcud əsərlər əsasən sağlamlıq imkanları 
məhdud insanların həyat tərzinin və inkişafının 
yalnız müəyyən aspektlərini nəzərdən keçirir. 
Sağlamlıq imkanları məhdud insanların sosial 
müdafiəsinin regional aspektlərinə və bu prose-
sin idarə edilməsinin optimallaşdırılmasına həsr 
olunmuş əsərlər çox azdır. Beləliklə, tədqiqat 
işinin aktuallığı təkcə ölkəmizin müasir inkişaf 
mərhələsində onun sosial əhəmiyyəti ilə deyil, 
həm də problemin kifayət qədər elmi səviyyədə 
işlənməməsi ilə müəyyən edilir. Təəssüf ki, bu 
günə qədər Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqların 
sosial həyata daxil edilməsi və onların tam so-
sial müdafiəsi, əsas ehtiyacların ödənilməsi və 
maraqlarının reallaşdırılması üçün hərtərəfli, ef-
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fektiv sistem hazırlanmayıb. Beləliklə, müxtəlif 
sosial institutların bu sistemə daxil edilməsi ilə 
əlilliyi olan insanların sosial müdafiəsinin inteq-
rativ səmərəli sisteminin yaradılmasına olan ob-
yektiv ehtiyaclarla sosiologiya elmində kifayət 
qədər əsaslandırılmış nəzəriyyənin, təcrübədə isə 
insanların sosial müdafiəsi məsələlərinin həlli-
ni təmin edən effektiv texnologiyanın olmaması 
arasında bir ziddiyyət olduğunu görürük.  

Yaşlı əhalinin əlillik strukturunda hansı payı 
təmsil etməsindən asılı olmayaraq, əlillərin cə-
miyyətdə gəlir səviyyəsini və nisbi müstəqilliyini 
qorumaq üçün müxtəlif tədbirlər kompleksi so-
sial siyasətin məqsədləri sırasına daxil edilməli-
dir. Lakin, indiki mərhələdə ən aktual məsələ yaş 
deyil, əlillik statusu və sosial siyasətə müvafiq 
yanaşma məsələsidir. Ölkəmizdə bu insanların 
problemlərinin həlli üçün tətbiq edilən yanaşma 
onların funksional xüsusiyyətlərinə əsaslanır ki, 
bu da əlilliyin xəstəlik kimi qəbul edilməsinə və 
bu insanların asılılıq və bacarıqsızlığının qoru-
nub saxlanmasına, müstəqil olmaq imkanlarının 
məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Əlil şəxsin 
cəmiyyətdəki mövqeyi passivliyi və müəyyən 
edilmiş məhdudiyyətlərin və həyat şərtlərinin 
tələblərinə uyğunlaşmağı nəzərdə tutur, cəmiyyət 
isə onların ehtiyaclarına biganə olaraq qalmaqda 
davam edir. Bu səbəbdən sosial siyasətdə diqqət 
müstəqil həyat üçün şəraitin yaradılmasına, təhsil 
və təhsil üçün təminatların təmin edilməsinə və 
ödənişli məşğulluq sahələrinin yaradılmasına de-
yil, tibbi-sosial reabilitasiyaya (sosial yardımın, 
habelə texniki və tibbi reabilitasiya vasitələrinin 
göstərilməsi yolu ilə) yönəlir. Beləliklə, bu cür 
funksional pozğunluqlar əsasında ayrı-seçkiliyə 
və təqibin inkişafına ilkin şərtlər yaradılır [5, 
s.65]. 

Yoxsulluqla mübarizə və əlilliyi olan şəxslərə, 
o cümlədən peşə təhsilinə və məşğulluğa mara-
ğı olan əmək qabiliyyətli gənc insanlara kömək 
etmək vəzifələri arasında məsələlərin ayrılması, 
bu prioritet vəzifələrin həllinə yönəlmiş sosial 
siyasət tədbirlərinin gücləndirilməsini və əlil-
liyə, onların sosial səriştəliliyinə yeni yanaşman-
nın təmin edilməsini tələb edir. Bu cür yanaşma 
sayəsində əlilliyə bütün cəmiyyətin narahatlığına 
səbəb olan sosial - siyasi problem kimi baxılır və 
əlillər bərabər hüquqlu şəxslər kimi həyatda öz 
yolunu seçmək hüququ qazanır [4, s.56]. 

Müasir dövrdə Azərbaycanda əlillərin sosial 
müdafiəsi aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçi-

rilir:
1. Əlillərin ictimai birliklərinə dəstək. Bu 

sahədə Sinelşikovanın fikirləri daha məqsədəuy-
ğundur. Belə ki, o, yuxarıda göstərilən qərarların 
ictimai ekspertizasına əlillərin ictimai birlikləri-
nin üzvlərinin cəlb edilməsində dövlət orqanları-
nın öhdəliyini daha da gücləndirməyi təklif edir-
di.

2. Əlillərin reablitasiyası və abilitasiyası. 
Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda fərdi reabilitasi-
ya proqramının verilməsi prosedurunun sadələş-
dirilməsinə ehtiyac hiss olunur. Belə ki, bu proq-
ramları bütövlükdə əlil şəxsin özünün iştirakı 
olmadan da vermək mümkündür.

3. Mənzillə təmin edilməsi. Mənzil şəraiti-
nin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan əlillər xüsu-
si qeydiyyata alınır və sonradan mənzillə təmin 
edilir.

4. Ətraf mühit obyektlərinin əlçatanlığı. 
Əlillər sosial infrastrukturun bina və tikililərinə 
(o cümlədən yaşayış binalarına) maneəsiz daxil 
olmaq hüququna malikdirlər.

5. Təhsilin əlçatanlığı. Əlillər əlillik sə-
bəbindən asılı olmayaraq pulsuz təhsil almaq 
hüququna malikdirlər. 

Qeyd edək ki, əlilliyi təyin edərkən, ilk növ-
bədə, insanın sağlamlığının müəyyən normadan 
(subyektiv amildən) kənara çıxmasına deyil, fi-
ziki və sosial mühitin amilləri kimi “maneələrə” 
diqqət yetirən anlayışın sosial şərhinə istinad et-
mək lazımdır.    

Beləliklə, nəticə olaraq deyə bilərik ki, əlil-
lərin sosial müdafiəsi federal, regional və yerli 
səviyyədə həyata keçirilən genişmiqyaslı fəaliy-
yətdir və əlilliyi olan insanların cəmiyyətdə öz-
lərini rahat hiss etmələrinə imkan verən bir sıra 
tədbirləri əhatə edir.
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Annotasiya. Məqalə kiçikyaşlı uşaqların nitq qüsurlarının pe-
daqoji və psixoloji cəhətdən öyrənilməsindən bəhs edir. Məqalə-
də məktəbəqədər və kiçik məktəbyaşlı uşaqların nitq qüsurlarının 
baş vermə səviyyələri göstərilir və onların ümumi səciyyələri qeyd 
olunur. Xüsusilə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda yaranan nitq qü-
surları dizartriya kimi təsbit olunur. Dizartriyanın ilkin əlamətləri 
ətraflı şərh olunur. Bütün bunlar kiçikyaşlı uşaqların nitq qüsurla-
rının öyrənilməsi və ailədə, məktəbdə işin düzgün təşkili fonunda 
izah olunur. Məqalədə həmçinin nitqin inkişaf geriliyinin qarşısı-
nın alınmasının pedaqoji-psixiloji yolları göstərilir,  ədəbiyyatda 
əksini tapmış və müəllif tərəfindən mövcud şəraitə uyğunlaşdırıl-
mış zəruri tövsiyələr təqdim edilir.

Developmental retardation of speech in young dy-
sarthric children and ways to prevent it

Abstract. The article deals with the pedagogical and psychologi-
cal study of speech defects of young children. The article shows 
the levels of occurrence of speech defects of preschool and small 
school-age children and mentions their general provisions. Speech 
defects in children, especially in preschool children, are characte-
rized as dysarthria. It is considered as the initial symptoms of dy-
sarthria. All this is interpreted against the background of the study 
of speech defects of young children and the proper organization of 
work in the family and school.

Задержка речевого развития у детей с дизартрией 
раннего возраста и способы ее профилактики

Aннотация. В статье речь идет о педагогическом и 
психологическом изучении речевых дефектов детей раннего 
возраста. В статье показаны уровни возникновения речевых 
дефектов у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста и отмечены их общие характеристики. Дефекты 
речи, особенно у детей дошкольного возраста, определяются 
как дизартрия. Подробно описаны начальные симптомы 
дизартрии. Все это объясняется на фоне изучения речевых 
дефектов детей раннего возраста и правильной организации 
работы в семье, школе. В статье также показаны педагогико-
психолого-педагогические пути профилактики задержки 
речевого развития, представлены необходимые рекомендации, 
отраженные в литературе и адаптированные автором к 
сложившимся условиям.
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Azərbaycan Respublikasında şəxsiyyətin 
sağlamlığı, psixi inkişafı, intellektual inkişafı, 
təlim-tərbiyəsi dövlətin xüsusi diqqət yetirdiyi 
məsələlərdən birinə çevrilmişdir. “Təhsil haqqın-
da Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun 
18.1. maddəsində yazılır: “Məktəbəqədər təhsil, 
təhsilin ilk pilləsi olmaqla, ailənin və cəmiyyətin 
maraqlarına uyğun olaraq, uşaqların erkən yaş 
dövründən intellektual, fiziki və psixi inkişafını, 
sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, sağlam-
lığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə 
və insanlara həssas münasibətin formalaşma-
sını təmin edir”. Məktəbəqədər yaş dövründə 
uşaqlarda özünü göstərən çatışmazlıqlarının, o 
cümlədən nitq qüsurlarının aradan qaldırılması 
onların məktəbə hazırlanması işini asanlaşdırır. 
Bunun üçün məktəbəqədər yaş dövrlərində özü-
nü göstərən nitq qüsurlarının məqsədyönlü, plan-
lı və mütəşəkkil olaraq islah olunması belə uşaq-
ların məktəbəhazırlıq işlərini təmin etmiş olur.

Nitq qüsurlarının daha mürəkkəb formaları di-
lin fonetik-fonematik və leksik-qrammatik tərəflə-
rini müəyyən edir və nitqin ümumi inkişaf gerili-
yini (uşağın ilk qığıltısından əhatəli nitqinə qədər, 
ancaq təyin olunmuş fonetik və leksik-qrammatik 
zəifliyin göstəriciləri olan) ortaya çıxarır. 

Nitqin ümumi inkişaf geriliyinin 3 səviyyə-
sini məşhur rus pedaqoqu A.E.Levina müəyyən 
etmişdir.

Birinci səviyyə: Göstəricilərinə görə natamam 
sayılan və ya demək olar ki, ünsiyyətin  natamam 
sözlü vasitəsinin öz əksini tapması ilə təyin olu-
nur. Bu səviyyənin əsasını səs və səs təqlidinin 
kompleksləri, nitq inkişafında lüğət ehtiyatının 
kasıblığından ibarət olub və münasibətlərdə an-
laşılmayan aksentlərdən istifadə olunan,  aydın 
olmayan nitqdir.

İkinci səviyyə: Onunla xarakterizə olunur ki, 
dizartriya ünsürləri daşıyan nitq imkanları daha 
geniş olan uşaqların, ətraf aləmlə arasındakı ün-
siyyət münasibətlərində yalnız sözlərin hecaları, 
aksentlərlə deyil, eyni zamanda fonetik və qram-
matik baxımdan təhrif olunmuş nitq parçaların-
dan ibarətdir.

Üçüncü səviyyə: Özündə yetəri qədər inki-
şaf etmiş, fonetik və leksik-qrammatik qüsurları 
cəhətdən daha kobud olmayan, lakin fonetik, lek-
sik və qrammatik tərəfləri ilə ayrı-ayrı qüsurları 
özündə ehtiva edən danışıq nitqini əks etdirir.

Bu qanunauyğunluqlara nəzərən loqopediya 
dili sistemli formada öyrənir və qanunauyğun-

luqdan kənarda qalan halları müəyyənləşdirir və 
həlli yolları axtarır.

Bütün səviyyələr üzrə görülən işlər müvafiq 
prinsiplərə istinad etməklə, həyata keçirilir. Həmin 
prinsiplərdən biri də psixi inkişafın başqa cəhətləri 
ilə nitq qüsurlarının əlaqəsi prinsipi adlanır. 

Qeyd etmək vacibdir ki, uşağın psixikası və 
psixi prosesləri olan, intellektual, sensor və ef-
fektiv iradi sferalar, nitq fəaliyyəti ilə qarşılıqlı 
əlaqədə formalaşır və inkişaf edir. Dizartriya ün-
sürlərini daşıyan uşaqlarda müxtəlif psixi proses-
lərin özünəməxsus formada fərdilik göstəricilə-
rinə uyğun olaraq, anormal uşaqlarda hər hansı 
şəkildə özünü göstərən nitq qüsurunun yaranma-
sı, anlama səviyyəsinə necə təsir etdiyini nəzərə 
almaq lazım gəlir.  

O da nəzərə alınmalıdır ki, görmə analizatoru-
nun kompensator imkanlarının azalması və gör-
mə zəifliyinin yaranması ilə aleksiya və aqrafiya 
kimi qüsurlar özünü daha ağır formada göstərir, 
hətta reallaşa bilir. Ona görə də nitq qüsurları 
olan, yəni dizartriya ünsürləri özünü göstərən 
uşaqlara ilk növbədə, psixi təsir göstərmək lazım 
gəlir. 

Psixi təsir insan psixikasında uzun müddət və 
hətta ömür boyu davamlı olaraq qalır [3, s.13]. Psixi 
təsirləri nitqi qüsurlu 3 yaşlı uşaqlara göstərmək fay-
dalı hesab olunur. Çünki, dizartriya ünsürləri əsasən 
3 yaşdan etibarən özünü göstərməyə başlayır. 

Bəzi valideynlər, bunu adi hal kimi qəbul edir-
lər. Elə zənn edirlər ki, belə nitq qüsurları yaş xüsu-
siyyətləri ilə bağlıdır. Ona görə, belə uşaqlara psixi 
təsirlərin göstərilməsi özünü göstərən dizartriya ün-
sürlərinin inkişaf etməsinin qarşısını alır.  

Psixikanın müxtəlif tərəfləri ilə nitq qüsurları 
arasındakı əlaqənin düzgün öyrənilməsi, yarana 
biləcək nitq qüsurlarında özünü göstərən psixi 
proseslərə təsir etmə yollarını müəyyənləşdir-
məyə kömək edir. 

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda özünü 
göstərən nitq qüsurlarının həm pedaqoji cəhətdən 
öyrənilməsi, həm də psixoloji cəhətdən aydınlaş-
dırılaraq, müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiy-
yət kəsb edir. Psixoloji cəhətdən qorunmayan və 
təsirlərə məruz qalan uşaqlar əsəbi olur, aqres-
sivlikləri ilə seçilir [5, s.202]. Məktəbəqədər yaş 
dövründə, yəni 3-4, 5-6 yaş dövründə müxtəlif 
səbəblər üzündən (anadangəlmə travmalar, son-
radan qazanılan travmalar və bu kimi səbəblər 
nəzərdə tutulur. – A.H.) uşaqlarda kəkələmələr, 
yaxud tıntınlıq əlamətləri özünü büruzə verir. 
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Bəzən hiss olunmayan, bəzən isə daha kəskin 
şəkildə hiss olunan dizartriya əlamətləri ilkin 
olaraq, ailə mühitində aşkara çıxır. Lakin, bəzi 
valideynlərin səhlənkarlığı, bəzilərinin biganəli-
yi, bəzilərinin isə övladlarına qeyri-səmimi mü-
nasibətinin olması səbəbindən, belə uşaqlarla 
vaxtında korreksiya işləri aparılmır. Başqa sözlə 
desək, ailə mühitində ciddi nitq qüsurları olan 
uşaqların nitq qüsurlarını pedaqoji və psixoloji 
cəhətdən öyrənilməsinə biganə qalan valideynlər 
unudurlar ki, məktəbəqədər yaş dövründəki nitq 
qüsurları vaxtında korreksiya olunmadığı hallar-
da məktəbəhazırlıq illərində və ya məktəb illərin-
də belə qüsurların aradan qaldırılması çətinləşir. 
Çünki, ildən-ilə özünü göstərən ağırlaşmalar is-
lah olunmaz hala gətirib çıxarır. Məhz, ona görə 
məktəbəqədər yaş dövründə özünü büruzə verən 
dizartriya hallarının korreksiyasını məqsədyön-
lü şəkildə həyata keçirmək lazımdır ki, uşaq-
lar məktəbə getməyə tam hazır olsunlar. Bunun 
üçün, dizartriya hallarının baş verdiyi vaxtdan 
başlayaraq, həmin halların pedaqoji və psixoloji 
cəhətdən düzgün öyrənilməsi lazım gəlir. Məktə-
bəqədər yaşlı uşaqlarda özünü göstərən dizartriya 
hallarının məqsədyönlü, planlı, mütəşəkkil ola-
raq həyata keçirilməsi işinin pedaqoji cəhətdən 
öyrənilməsi deyəndə, valideynlərin loqopedlərlə 
və pedaqoji işçilərlə birgə fəaliyyətləri nəticəsin-
də hazırlanan iş modeli üzrə fəaliyyət istiqamət-
ləri nəzərdə tutulur. Buraya aşağıdakılar daxildir:

- Ailədə 4-5 və ya 5-6 yaşlarından etibarən dizart-
riyalı uşaqların müəyyənləşdirilməsi və loqopedə 
müraciət edilməsi;

- Valideynlərin loqopedlərlə iş birliyi nəticəsində 
dizartriyanın səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;

- Valideynlər tərəfindən loqopedlərlə yanaşı, 
pedaqoji işçilərin köməyindən istifadə edilməsi-
nin planlaşdırılması;

- Pedaqoji işçilərin göstərilənlərdən birinin 
məqsədəuyğun hesab edilməsi: Azərbaycan dili 
və ədəbiyyat müəllimi, dilçilik üzrə mütəxəssis, 
qüsurlu uşaqlarla işləyən metodist, nitqi qüsurlu 
uşaqlarla bağlı korreksiya pedaqogikası sahəsin-
də tədqiqat aparan mütəxəssis.

Göstərilənləri məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda 
nitq qüsurlarının pedaqoji cəhətdən öyrənilmə-

sinin nümunəvi iş modeli də adlandırmaq olar. 
Hansı ki, bu modelə, ilk növbədə, uşaqlarla hə-
yata keçirilən didaktik işlərin planlaşdırılması 
lazım gəlir. Həmin didaktik işlərə qruplaşdır-
malar üzrə, işlərin daxil edilməsi daha məqsə-
dəuyğundur. Qruplaşdırmalar üzrə işlər deyəndə, 
müəyyən edilən nitq qüsurlarının qruplaşdırıl-
ması nəzərdə tutulur. Birinci qrupa elə qüsurlar 
aid edilir ki, onlar yalnız fonetik tərəfdən özünü 
göstərən qüsurlar kimi qeydə alınır. Bu cür qüsur-
lar müxtəlif səbəblərdən yaranır. Ən başlıca sə-
bəb artikulyasiya aparatında bəzən kobud, bəzən 
də kobud olmayan quruluş qüsurları özünü daha 
tez-tez büruzə verir. İkinci səbəb isə, düzgün ol-
mayan nitq mühitinin təsirindən yaranan səbəb-
lər kimi qeydə alınır. Hər iki səbəbdən uşaqlarda 
müəyyən səslərin tələffüzü təhrif edilmiş şəkildə 
formalaşmağa başlayır. Qarşısı alınmadıqda arti-
kulyasiya aparatında mövcud olan belə quruluş 
qüsurlarının və eləcə də, düzgün olmayan nitq 
mühitinin təsirindən yaranan nöqsanlı tələffüz 
epizodları daimi hala keçir və həmin uşağı bütün 
ömrü boyu müşayiət edir.

Beləliklə, nitq qüsurlarının pedaqoji yönüm-
dən qarşısının alınması istiqamətində birgə işin 
təşkili, məktəb, loqoped, ailə münasibətlərinin 
düzgün qurulması, bu işin daha məqsədəuyğun 
formada həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir.
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Annotasiya. Məqalədə 1908-1914-cü illərdə Naxçıvanın sosial-iqtisadi həyatı tədqiq 
edilmişdir. Tarixi ədəbiyyatlarda və mənbələrdə Naxçıvan bölgəsində 1908-1914-cü il-
lərdə duz istehsalı, maldarlığın vəziyyəti, sənətkarlıq sahələri, ticarət əlaqələri və başqa  
sahələrə aid olan məsələlər də təhlil edilmişdir. Bu təqdiqata əsasən duz istehsalı özünün 
inqilabaqədərki ən yüksək inkişaf səviyyəsinə 1911-1913-cü illərdə çatsa da, həmin illər-
də duzun ümumi istehsal səviyyəsi tələbata nisbətən xeyli aşağı olmuşdur. Araşdırmadan 
aydın olur ki, bu illərdə Naxçıvan bölgəsində kənd təsərrüfatında əkinçilikdən sonra ən 
mühüm sahə maldarlıq olmuşdur. 1908-1914-cü illərdə Naxçıvanda sənətkarlığın qədim 
və ənənəvi sahələrindən olan xalça istehsalı mühüm yer tutmuşdu. Bu illərdə Şahtaxtı, 
Culfa, Ordubad və b.  gömrük məntəqələri bölgənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm 
rol oynamışdır. Uluxanlı-Culfa dəmiryolunun inşasının başa çatması bölgənin iqtisadi 
həyatının canlanmasına təkan verən əsas amillərdən biri olmuşdur. Məqalənin sonun-
da belə nəticəyə gəlinmişdir ki, 1908-1914-cü illərdə Naxçıvan bölgəsinin iqtisadiyyatı 
çoxsahəli olmuşdur.

On the socio-economic situation in Nakhchivan in 
1908-1914
Abstract. The article examines the socio-economic life of Nakhchivan in 1908-1914. 
The materials concerning social-economic life of the region of authors M.Bagirov, N.Ah-
medov Q.Aliev, A.Nadirov, Z.Shahverdiyev, I.Kazımov, Q.Aliyev and Russian authors 
R.İvanov, N.Sokolski are investigated. The facts and materials in the works and archival 
documents of Azerbaijani historians and Russian authors on this issue have been studied. 
Such a topic was chosen in the mentioned years due to the urgency of issues related to the 
socio-economic life of the region. In historical literature and sources in the Nakhchivan 
region in 1908-1914 salt production, the state of cattle breeding, crafts, trade relations, 
etc. Issues related to the fields were also analyzed. According to the study, salt production 
reached its highest level of pre-revolutionary development in 1911-1913, but in those ye-
ars the overall level of salt production was much lower than demand. It is clear from the 
research that in these years, the most important field in agriculture in Nakhchivan region 
after agriculture was cattle breeding, and the villagers were engaged in cattle breeding, 
which is an ancient farm, in all areas of Nakhchivan region due to climatic conditions. 
In 1908-1914, carpet production, one of the ancient and traditional fields of handicrafts, 
played an important role in Nakhchivan. During these years, Shahtakhti, Julfa, Ordubad 
and others. Customs checkpoints have played an important role in the socio-economic 
development of the region. Completion of the Ulukhanli-Julfa railway was one of the 
main factors stimulating the economic life of the region. At the end of the article, it was 
concluded that the economy of Nakhchivan region was diversified in 1908-1914.

О социально-экономическом положении в 
Нахчыване в 1908-1914 гг 
Aннотация.  В статье рассмотрена социально-экономическая жизнь Нахчывана 
в 1908-1914 годах.   В исторической литературе и источниках проанализированы 
вопросы, касающиеся производства соли, состояния скотоводства, ремесел, 
торговых связей и других сфер в Нахчыванском регионе в 1908-1914 гг. По 
настоящему исследованию, хотя производство соли достигло своего наивысшего 
дореволюционного уровня развития в 1911-1913 годах, общий уровень 
производства соли в те годы был значительно ниже, чем спрос. Из исследования 
становится ясно, что в эти годы в регионе после земледелия важнейшей отраслью 
в сельском хозяйстве было животноводство. В 1908-1914 годах в Нахчыване 
важное место занимало производство ковров из древних и традиционных отраслей 
ремесла. В эти годы в Шахтахы, Джульфе, Ордубаде и др.  таможенные посты 
сыграли важную роль в социально-экономическом развитии региона. Завершение 
строительства железной дороги Улуханлы-Джульфа стало одним из основных 
факторов, способствовавших оживлению экономической жизни региона. В конце 
статьи сделан вывод о том, что в 1908-1914 годах экономика Нахчыванском регионе 
была многопрофильной.

Yaşar Rəhimov
1908-1914-cü illərdə Naxçıvanda sosial-iqtisadi vəziyyətə dair
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XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın digər böl-
gələri kimi, Naxçıvan da aqrar ölkə olaraq qalır-
dı. I Dünya müharibəsi ərəfəsində mülkədarların 
çoxu öz təsərrüfatlarını yerli şəraitə uyğunlaşdıra 
bilmədiklərinə görə torpaq sahələrinin böyük bir 
hissəsi əllərindən çıxmışdı. Əldə olan məlumata 
görə 1910-1915-ci illərdə Naxçıvan və Şərurda 
300 mülkədar ailəsinin əlində 180500 hektar tor-
paq sahəsi olduğu halda, 17915 kəndli ailəsində 
cəmi 20200 hektar torpaq sahəsi var idi. Əkin-
çiliyin istehsal vasitələri ilə təminatı tələbatdan 
çox-çox geri qalırdı. Belə ki, 1913-cü ilin mə-
lumatına görə Naxçıvan qəzasında 4471 xış, 59 
ağac kotan, 565 dəmir kotan, 2586 dəmir dırmıq, 
891 ədəd savırıq maşını, Şərurda isə 2817 xış, 2 
ağac kotan, 86 dəmir kotan, 1600 ağac dırmıq, 
157 savırıq maşını olmuşdur [1, s.126].

1908-1914-cü illərdə Naxçıvan bölgəsinin so-
sial-iqtisadi vəziyyətindən bəhs edərkən buradakı 
duz mədənləri və duz istehsalından yan keçmək 
olmaz. Mənbələrin qarşılıqlı tədqiqi və yeni arxiv 
materiallarının təhlili göstərir ki, Azərbaycanda 
duz istehsalı qədim tarixə malik olsa da, onun əsl 
inkişafı XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bəhs 
edilən dövrdə Naxçıvan duz mədənlərinin əksə-
riyyəti xəzinəyə, Sust mədənləri isə naxçıvanlı 
sahibkarlara məxsus idi. Həmin illərdə Naxçıvan 
duz sənayesindən bəhs edən mənbədə yazılr ki, 
”Sustun duz mədənlərini 1907-ci ildən sahibkar-
lar özləri istismar etməyə başladılar. Hacı Xu-
dadat xan Kalbalıxanov qardaşları ilə birlikdə 
“Kalbalıxanov qardaşları və K*” ticarət evini ya-
ratdılar. Dağ-mədən departamenti ticarət evinin 
duz istehsalını 100 min pudla məhdudlaşdırdı. 
Hacı Xudadat xanın duz istehsalını 200 min puda 
çatdırmaq haqqında dağ-mədən departamentinə 
dəfələrlə yazdığı xahiş ərizələri heç bir nəticə 
vermədi. Əsas məqsəd ticarət evinin şəxsində xə-
zinəyə qarşı rəqibin meydana çıxmasına yol ver-
məmək idi” [9, s.55]. Mənbələrin təhlilindən ay-
dın görünür ki, xəzinə mədənlərindən ən çox duz 
1912 və 1914-cü illərdə müvafiq olaraq 461.352 
və 456.162 pud hasil edilmişdi. 1911-1914-cü il-
lərdə Naxçıvan duz mədənlərindən çıxarılan du-
zun miqdarından bəhs edən bir mənbədə yazılırdı 
ki, Kalbalıxanov və K* ticarət evinin mədənlə-
rindən 1911-ci ildə 304.261 pud, 1912-ci ildə 
isə 249.474 pud duz istehsal edilmişdi. 1913-cü 
ildən sonra həmin mədənlərdə duz istehsalı azal-
mış, 1913-cü ildə 92.765, 1914-cü ildə 156.045 
pud təşkil etmişdi [9, s.55]. 1911-ci ildə Ticarət 

və Sənaye Nazirliyi duz istehsalındakı mövcud 
vəziyyəti ləğv etdikdən 1 il sonra-1912-ci ildə 
Cənnət kəndi yaxınlığında (Əlixanov mədənlə-
rində) duz çıxarılmasına başlanmışdı. 

ARDTA-da saxlanılan arxiv materiallarına 
istinad edən tarixçi-alim Z.Şahverdiyevin və 
qafqazşünas R.N.İvanovun əsərlərində 1908-
1913-cü illərdə Naxçıvan mədənlərindəki duz 
istehsalı, onun miqdarı və satış qiyməti, mədən-
lərdə çalışan işçilərin əmək haqqı barədə maraqlı 
faktlar vardır. Bəzi rəqəmlərin bu gun də aktu-
allıq kəsb etdiyini nəzərə alıb, onları göstərməyi 
məqsədəuyğun hesab edirik. Arxiv materialları-
na əsaslanan müəllif yazırdı ki, Naxçıvan və Sust 
duz mədənlərində duz istehsalı 1908-ci ildə 1285 
pud, 1910-cu ildə 350.000, 1915-ci ildə 160.000 
pud olmuşdu [9, s.55]. Qafqazşünas R.İvanovun 
fikrincə Naxçıvan mədənlərindən 1909-cu ildə 
206.598 pud, 1911-ci ildə 210.490 pud duz çıxa-
rılmışdı. Göründüyü kimi bu illərdə Naxçıvan 
duz mədənlərində istehsalın azaldığının şahidi 
oluruq. 1909-1910-cu illərdə burada çalışan fəh-
lələrin  aylıq əmək haqqı 15 manat, qazmaçıla-
rın aylıq əmək haqqı 36 manat 50 qəpik olmuşdu 
[11, s.245]. 

Yeri gəlmişkən Naxçıvan mədənlərindən çıxa-
rılan duzun miqdarı, ona olan tələbat, duzun satışı 
və s. barədə tarixi mənbələrdə, rus müəlliflərinin 
əsərlərində (N.Sokolski və b.) zəngin məlumat 
vardır. Bəhs olunan dövrdə, xüsusilə 1911-1913-
cü illərdə Naxçıvanda duz istehsalının yüksək 
səviyyəyə çatdığını qeyd edən tarixi mənbədə 
yazılırdı ki, “bütövlükdə duz istehsalı özünün 
inqilabaqədərki ən yüksək inkişaf səviyyəsinə 
1911-1913-cü illərdə çatmışdı. Lakin bu dövrdə 
duzun ümumi istehsal səviyyəsi tələbata nisbətən 
xeyli aşağı idi. İnqilabdan əvvəl ən məhsuldar il 
olan 1912-ci ildə Naxçıvan ərazisinin bütün mə-
dənlərindən 9 min ton və ya Zaqafqaziyanın bir 
illik ümumi tələbatından 4,2 dəfə az duz çıxarıl-
mışdı” [5, s.16-17]. 

Bu illərdə Naxçıvan bölgəsinin iqtisadi hə-
yatında, hazır məhsulun bir yerdən başqa yerə 
aparılmasında, müəyyən yük və malların itkisiz 
yaxın və uzaq məsafələrə daşınmasında 1908-
ci il yanvar ayının 20-də rəsmi açılışı olmuş 
Uluxanlı-Culfa dəmiryolunun (uzunluğu 178.37 
verst-Y.R.) çox böyük rolu və müstəsna əhəmiy-
yəti olmuşdur. Yeri gəlmişkən bu dəmiryol xətti 
istifadəyə verildikdən dərhal sonra İrana daşınan 
yüklərin həcmində artım hiss olunmağa başladı. 
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Bu məsələdən bəhs edən tədqiqatçı yazırdı ki, elə 
birinci-1908-ci ildə Culfa stansiyası İrana gön-
dərilmək üçün 1509610 pud yük, o cümlədən 
237555 pud ağ neft, 856351 pud şəkər qəbul et-
miş və İrandan gətirilmiş 658378 pud yükü isə 
Qafqazın daxili rayonlarına və Avropaya yola 
salmışdı [3, s.96]. Fikrinə davam edən müəllif 
kitabının 96-cı səhifəsində yazırdı ki, 1913-cü 
ildə bu stansiya 3810184 pud yük qəbul etmiş və 
1889763 pud yük yola salmışdı ki, bunların da 
əksər hissəsi İran üçün və İrandan göndərilmiş 
mallar idi. Rəqəmlərdən göründüyü kimi, qısa 
müddət ərzində Culfa dəmiryol stansiyasına gə-
tirilən yükün həcmi 2 dəfə, buradan göndərilən 
yükün həcmi isə 3 dəfəyə qədər yüksəlmişdi.

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində 
kənd təsərrüfatında əkinçilikdən sonra ən mü-
hüm sahə maldarlıq idi. Mənbələrin təhlilindən 
aydın olur ki, kənd əhalisi qədim təsərrüfat sahə-
si olan maldarlıqla iqlim şəraiti imkan verdiyinə 
görə, Naxçıvan bölgəsinin bütün ərazilərində 
məşğul olurdu. 1908-1914-cü illərdə maldar-
lıq əsas etibarılə geniş otlaqlarla zəngin olan 
Dərələyəzin şərqində, qoyunçuluq isə Ordubad 
bölgəsində-Biləvdə, Dəstədə və b. ərazilərdə 
yaşayan əhalinin başlıca məşğuliyyətinə çevril-
mişdi. Əsasən Dərələyəzin şərq hissəsində torpaq 
sahəsinin əksəriyyəti əkinçilik üçün yararsız ol-
duğuna görə otlaqların sahəsi daha çox idi. Böl-
gəmizdə heyvandarlığın inkişafına təkan verən 
amillər iqlim, coğrafi şərait və otlaqların olması 
idi. I Dünya müharibəsinədək Naxçıvanda hey-
vandarlıq oturaq və köçəri xarakter daşımışdır. 
Bəhs edilən dövrdə bölgəmizdə saxlanılan hey-
vanların adları, mal-qaranın, heyvanların sayı 
və b. məsələlər haqqında mənbələrdə və arxiv 
materiallarında kifayət qədər dəlil-sübutlara rast 
gəlmək mümkündür. Qafqazşünas R.N.İvanovun 
fikrincə, 1914-cü ildə bölgədə heyvanların sayı 
aşağıdakı kimi olmuşdur: 15.190 camış, 11.334 
inək, 2.264 kəl, 13.738 qoyun, 2.944 at (2.187-si 
işlək at, 757-si yeni doğulmuş at), 293 qatır, 218 
dəvə, 44 donuz, 6.675 eşşək var idi [11, s.223].

Bölgədə heyvanların və mal-qaranın sayı, bu 
sahənin inkişafını ləngidən səbəblər, ümumiy-
yətlə bu dövrdə heyvandarlığın vəziyyətinə dair 
göstərilən məlumat və rəqəmlər rus müəllifləri-
nin, o cümlədən R.N. İvanovun, N.Sokolskinin 
və b. əsərlərində daha geniş verilmişdir. N. So-
kolskinin kitabındakı məlumatlar xüsusi maraq 
doğurur. Rus müəllifi yazırdı ki, 1912-ci ildə böl-

gədə 48-49 min civarında iribuynuzlu, 172-173 
min civarında xırdabuynuzlu mal-qara var idi [12, 
s.58]. Bəhs edilən dövrdə, xüsusilə 1909-1913-
cü illərdə sürü və naxırlarda qarayara xəstəliyi 
geniş yayılmışdı. Bu xəstəlik bəzən uzun müddət 
davam edirdi. Məlumata görə qarayara xəstəliyi 
qonşu ərazilərdən, əsasən İran ərazisindən keçi-
rilən mal-qara və heyvanlar vasitəsilə yoluxurdu. 
Təkcə bir ayda 438 belə hal müşahidə olunmuş-
dur. Bölgədə heyvandarlığın inkişafına müxtəlif 
amillər maneçilik törədir və əngəllər yaradırdı. 
Xüsusilə əraziyə gətirilən mal-qara yayda qızmar 
istiyə dözə və ya buranın təbiətinə uyğunlaşa bil-
məyərək tələf olurdu [11, s.224]. Bu və ya digər 
səbəblər əvvəlki illərdə olduğu kimi 1908-1914-
cü illərdə də bölgədə maldarlığın, qoyunçulu-
ğun və digər heyvandarlıq sahələrinin inkişafına 
mane olan səbəblər idi.  Mal-qaranın sayı İran 
kürdləri tərəfindən Naxçıvandan böyük sürülərlə 
oğurlanıb Arazın o tayına aparılması nəticəsində 
xeyli azalmışdı [2, s.56].

Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda sənət-
karlığın qədim və ənənəvi sahələrindən olan 
xalça istehsalı mühüm yer tuturdu. Tədqiqatçı 
Q.Əliyevin məlumatına görə 1913-cü ildə Şə-
rur-Dərələyəz qəzasının 82 kəndində 661 təsər-
rüfat, Naxçıvan qəzasının 79 kəndində isə 1284 
təsərrüfat xalçaçılıqla məşğul olurdu [3, s.137]. 
Müəllif əsərinin 137-ci səhifəsində yazırdı ki, 
1907/08-ci illərdə buradan Rusiya və Türkiyə 
vasitəsilə 5,9 milyon rublluq, 1912/13-cü illərdə 
isə 12 milyon rublluq xalça ixrac edilmiş və də-
mir yolu nəqliyyatı yaradılmasından keçən beş il 
ərzində 2 dəfədən çox artmışdı.  

XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda ticarət 
münasibətlərini genişləndirməyə cəhd göstərən 
çar hökuməti bölgəni özünün xammal mənbəyi 
və bazasına çevirməyə çalışırdı. Bu dövrdə İran-
dan Gürcüstana gedən əsas ticarət yolu əlverişli 
mövqedə yerləşən Naxçıvan şəhərindən keçirdi. 
Bura bir tərəfdən Qarabağa, digər tərəfdən Ru-
siyaya, yəni Cənubi Qafqazın şərq əyalətlərinə 
gedən ikinci əlverişli yolu da əlavə etsək, onda 
Naxçıvan bölgəsində ticarətin yüksək səviyyədə 
olması haqqında təsəvvür yaranar. Lakin bir sıra 
amillər 1908-1914-cü illərdə Naxçıvan ərazisin-
də ticarətin çox məhdud şəkildə aparılmasına 
şərait yaratmışdır. Bu da yerli kapitalın azlığı, 
emal müəssisələrinin zəifliyi və istehsal olun-
muş məhsulun əsasən yerli bazarda satılması ilə 
əlaqəli idi. Sənaye məhsulları istehsalının aşağı 
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səviyyədə olması, ərazidə tacirlərin və iri alver-
çilərin azlığı, yerli istehsala olan güclü tələbat və 
b. amillər də bu illərdə bölgədə ticarətin inkişafı-
na və genişlənməsinə mane olurdu.

Bölgənin iqtisadi həyatının əsasını təşkil edən 
yerli ticarətdə gömrük-karantin məntəqələri və 
duz ticarəti xüsusi yer tuturdu. Əldə olan məlu-
mata görə bölgənin əsas aparıcı gömrük-karan-
tin məntəqələri sərhəd mövqelərində yerləşirdi. 
Bu illərdə Naxçıvan bölgəsində mövcud olan və 
faktiki fəaliyyət göstərən Şahtaxtı (Şərur), Culfa 
və Ordubad gömrük məntəqələri dediklərimizə 
misal ola bilər. Yeri gəlmişkən yerli ticarətin əsa-
sını təşkil edən gömrük – karantin məntəqələri 
1908-1914-cü illərdə Naxçıvanın iqtisadi-ticarət 
əlaqələrinin genişlənməsində mühüm yer tutur-
du. Naxçıvan Dövlət Arxivində olan sənədlərdən 
bir neçəsi İrəvan quberniyasının Naxçıvan qə-
zasındakı Şahtaxtı gömrüyünün 1838-1919-cu 
illərdəki işi və fəaliyyətinə aiddir. Arxiv sənəd-
lərində Zaqafqaziya gömrük-karantin dairəsi 
ilə Şərur sərhəd və Naxçıvan gömrük-sərhəd 
idarələri arasındakı hesabatlar, Xarici ticarət 
Departamentinin Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 
duz satışına aksiz vergisinin qoyulması, gömrük 
xərclərinə dair kitablar, sənədlər, sərhəd-ticarət 
işlərinə aid iqtisadi-ticarət topluları, mədaxil və 
məxaric qəbzləri, əmtəə-mal mübadiləsinə dair 
saziş və hesabatlar və s. barədə məlumatlar veri-
lir [8, fond 20, siyahı 1, iş 1-399]. Ordubad göm-
rük-karantin xidmətinin işi və fəaliyyəti barədə 
məlumat verən arxiv sənədləri [6, f.10, siy.1, iş 
18] bölgədəki iqtisadi-ticarət əlaqələri və onların 
vəziyyətini öyrənmək baxımından mühüm əhə-
miyyətə malikdirlər.

Araşdırılan materiallara görə, 1913-cü ildə bu 
məntəqələr (Bulqan və Alışarlı da daxil olmaq-
la) vasitəsilə 6.200.000 manat dəyərində müxtə-
lif mal gətirilmiş, 18.200.000 manatlıq mal ix-
rac olunmuşdur ki, bu da 1913-cü ildə sərhəd 
məntəqələrinin ümumi dövriyyəsinin 24.400.000 
manat təşkil etdiyini göstərir. 1908-1914-cü il-
lərdə Naxçıvan qəzasında hasil edilən duz, taxıl, 
mal-qara, pambıq, yun və meyvənin satıldığı əsas 
mərkəzlər Naxçıvan və Culfa, Şərur-Dərələyəz 
qəzasında isə əsas ticarət mərkəzləri Noraşen və 
Qəmərli stansiyaları idi [3, s.162].

1908-1914-cü illərdə də Naxçıvan bölgəsi 
İranla ticarətdə əhəmiyyətli mövqeyini saxlamış-
dı. Bu baxımdan Ordubad gömrüyünün 1908-ci 
ildə idxal və ixrac mallarının təsnifatı diqqəti cəlb 

edir. Həmin ildə Ordubad gömrük zastavasından 
1.717 pud düyü və çörək məhsulları, 12.040 ma-
nat məbləğində 4.691 pud meyvə (kişmiş, badam 
və b.), 10.420 manat məbləğində iri və xırdabuy-
nuzlu mal-qara, 5.314 manat məbləğində 95 pud 
xalça, 500 pud boya və 2.209 pud başqa mallar 
idxal edilmiş, dəyəri 37.600 manat təşkil edən 
762 pud pambıq parça, 377 manat dəyərində 185 
pud ağ neft, 6.131 manat məbləğində 304 pud 
başqa mallar ixrac edilmişdir [13, s.88]. Mənbə-
nin 88-ci səhifəsində 1908-ci ildə Ordubada 269 
karvan və 880 sərnişin buraxıldığı, əks tərəfə-yə-
ni Ordubaddan İrana 230 karvan və 674 sərnişin 
keçdiyi göstərilir. Müəllif bu rəsmi statistikanı 
gerçək və real qəbul etməyərək bildirir ki, göm-
rük rüsumu qoyulan malların böyük əksəriyyəti 
sərhəddən qeyri-leqal yolla keçirilirdi [9, s.61]. 
Ordubad gömrük-karantin xidmətinin işi və fəa-
liyyəti barədə məlumat verən arxiv sənədləri [6, 
v.1-2] bölgədəki iqtisadi-ticarət əlaqələri və on-
ların vəziyyətini öyrənmək baxımından əhəmiy-
yətlidir. 

Naxçıvan Dövlət Arxivində rast gəldiyimiz 
sənədlərdə Culfa gömrüyü, onun işi və fəaliyyəti 
barədə də müəyyən məlumatlar əldə etdik. Hə-
min məlumatlar 1832-ci ildən başlayaraq 1912-
ci ilədək olan dövrü əhatə edir. Araşdırılan arxiv 
sənədlərində Culfa gömrük-sərhəd məntəqəsin-
dən əsasən ticarət məqsədilə keçib-gedən kar-
vanlar, Dövlət Bank İdarəsi və Departamentinin 
gömrük idarələri yanında əmanət kassaları yara-
dılması haqqında sərəncamı, əcnəbi vətəndaşla-
rın Rusiyaya gəlməsinə mane olmağa dair qərar, 
Culfa əmanət kassasının Dövlət Bankının ümumi 
balansına verilməsi və s. haqqında məlumatlar 
verilmişdir [7, f.21, siy.1, iş 2]. Arxiv material-
larına əsaslanan müəllifin yazdığı kimi “sərhəd 
məntəqələri içərisində başlıca yer tutan Culfa 
gömrüyü vasitəsilə 1913-cü ildə 5,7 milyon ma-
nat idxal, 17,5 milyon manatlıq mal ixrac edil-
mişdi. Culfa gömrüyü vasitəsilə 85.000 sərnişin 
keçmişdi. Əldə olan məlumatlar idxal və ixracın 
strukturunu da müəyyən etməyə imkan verir. 
İdxal olunmuşdur: kişmiş və badam-698.000 ma-
nat, qurudulmuş və təzə meyvə-3.422.000 manat, 
dəri-380.000 manat, xalçalar-420.000 manat, ağ 
neft-346.000 manat, pambıq parça-8.780.000 
manat, metal və b. mallar-2076.000 manat. Bəzi 
istisnalarla bu məhsullar tranzit mallar idi” [9, 
s.61]. Bu faktlar bəhs edilən illərdə Naxçıvanın 
iqtisadi əlaqələri və buradakı ticarət münasibət-
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ləri barədə müəyyən təsəvvür yaratmağa kömək 
göstərir.

1908-1914-cü illərdə ticarət münasibətlərinin 
inkişafı Naxçıvanda maliyyə-bank sisteminin 
tədricən formalaşmasına şərait yaradırdı. İlk kre-
dit müəssisələri Naxçıvan və Culfa şəhərlərində, 
kiçik kredit müəssisələri isə əsasən kənd yerlə-
rində cəmləşmişdi. Bu illərdə ticarət-sənaye cə-
miyyətləri və şirkətləri yaradılır, Naxçıvanın və 
Ordubadın da ticarət dövriyyəsi artırdı. Bölgədə 
daxili ticarətin təşkilində bazarlar əsas rol oyna-
yır, yerli, xarici və tranzit ticarətlə əlaqəli olan 
dükanlar bazar meydanlarında yerləşirdi. Tez-
tez baş verən quraqlıq illərində Naxçıvan İrəvan 
əyalətinin Şərur bölgəsindən gətirilmiş məhsul 
və ərzaqla təhciz edilirdi.

R.Tahirli özünün “Azərbaycan-Gürcüstan mü-
nasibətləri Naxçıvan-Acarıstan müstəvisində” 
adlı məqaləsində [10] yazırdı ki, XX əsrin əvvəl-
lərində naxçıvanlı milyonçu Mirzə Heydər Nə-
sirbəyovun Batumi ilə yaxından ticarət əlaqələri 
olmuşdur. Həmin vaxt Acarıstanın pambığa olan 
tələbatının bir hissəsi Naxçıvan pambığı ilə ödə-
nilmiş, bu və digər məhsullarımız Batumidən 
Trabzona aparılmaqla Avropa bazarlarında da sa-
tılmışdır. Zaqafqaziya statistik məlumatlar toplu-
suna əsasən, 1909-1913-cü illərdə Batumi göm-
rükxanası vasitəsilə Naxçıvandan xaricə 359.804 
pud əmtəə ixrac olunmuşdur.

Uluxanlı-Culfa dəmiryolu çəkiləndən sonra 
Naxçıvan, Culfa, Noraşen və Qəmərli stansiya-
larında sənaye müəssisələri yaradılmasına baş-
lanmışdı. 1913-cü ildə Naxçıvanda illik dövriy-
yəsi 70 min rubldan çox olan 42 fabrik və zavod, 
o cümlədən 12 şərab-araq emalı, 8 unüyütmə, 
4 pambıqtəmizləmə, 1 ipəksarıma, 4 kərpic, 
2 gön-dəri emalı, 2 keçə istehsalı və 7 boyaqçı 
müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Əvvəllər o qədər 
də nəzərə çarpmayan Noraşen, Culfa dəmir yolu 
stansiyaları XX əsrin ilk onilliklərində Naxçıva-
nın sosial-iqtisadi həyatının mühüm mərkəzlə-
rinə çevrilmişdir [3, s.165]. 

Beləliklə, XX əsrin ilk onilliklərində Uluxan-
lı-Culfa dəmiryolunun çəkilişinin Naxçıvanın 
sosial-iqtisadi inkişafı üçün çox mühüm əhəmiy-

yəti olmuşdur. Bu dəmiryolu istifadəyə verildik-
dən sonra hazır məhsulun daşınması ilə yanaşı, 
daşınan yüklərin həcminin artmasında da artım 
müşahidə edilmişdir. Bölgədə otlaqların sayının 
çox olması maldarlığın və heyvandarlığın geniş-
lənməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. Ümumiy-
yətlə, 1908-0914-cü illərdə Naxçıvan iqtisadiy-
yatı çoxsahəli olmuşdur. 
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Annotasiya. Tarixi ədəbiyyat və arxiv materialları əsasında yazılmış 
məqalədə Naxçıvan  xanlığının  ictimai-siyasi  həyatında  Kəlbəli  xa-
nın fəaliyyətinin bəzi məsələlərindən bəhs edilir. Burada İranda Qacar-
lar sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Naxçıvan xanlığının maraqlarının 
Kəlbəli xan tərəfindən necə müdafiə edildiyi, onun Azərbaycanın digər 
xanlıqları və Rusiya ilə münasibətləri barədə məlumat vermişdir. Kəl-
bəli xanın İran hökmdarı Fətəli şah, Rusiya İmperiyasının Qafqazdakı 
qoşunlarının baş komandanı knyaz Pavel Sisianov, gürcü çarı Aleksandr 
İraklieviç və digər müasirləri ilə qarşılıqlı münasibətləri açıqlanmışdır. 
Məqalədə Kəlbəli xanın yaşadığı dövrdə baş vermiş və onun ölümündən 
sonra da iz buraxan faktlar, o cümlədən Kəlbəli xanın general A.P.Yer-
molovla üç görüşünün nəticələri və burada Naxçıvan xanlığının daxili 
müstəqilliyinin necə gərgin vəziyyətdə qorunub saxlanılması verilmişdir.

Social and political life of Nakhchivan khanate
about Kalbali khan’s activity in revival
Abstract. The article, written on the basis of historical literature and 
archival materials, discusses some issues of Kalbali Khan’s activity in 
the social and political life of the Nakhchivan Khanate. Here, during 
the rule of the Qajar dynasty in Iran, he reported how the interests of 
the Nakhchivan khanate were protected by Kalbali Khan, his relations 
with other khanates of Azerbaijan and Russia. Kalbali Khan’s mutual 
relations with the Iranian ruler Fatali Shah, Prince Pavel Sisianov, the 
commander-in-chief of the Russian Empire’s troops in the Caucasus, Ge-
orgian Tsar Alexander Iraklievich and other contemporaries have been 
disclosed. In the article, the facts that happened during Kalbali Khan’s 
life and left a mark even after his death, including the results of Kalbali 
Khan’s three meetings with General A.P. Yermolov, and how the internal 
independence of the Nakhchivan Khanate was preserved in a tense situ-
ation are given.

Общественно-политическая жизнь 
нахчыванского ханства о деятельности Кяльбали 
хана в его возрождении

Aннотация. В статье, написанной на основе исторической 
литературы и архивных материалов, рассматриваются некоторые 
вопросы деятельности Кяльбали хана в общественно-политической 
жизни Нахчыванского ханства. Здесь представлены сведения о том, 
как интересы Нахчыванского ханства защищал Кяльбали-хан во 
время правления династии Каджаров в Иране, о его отношениях 
с другими ханствами Азербайджана и Россией. Раскрыты 
взаимоотношения Кяльбали-хана с правителем Ирана Фатали-
шахом, главнокомандующим войсками Российской Империи на 
Кавказе князем Павлом Цициановым, грузинским царевичем 
Александром Ираклиевичем и другими современниками. Статья 
содержит факты, произошедшие во время жизни Кяльбали-хана и 
оставившие след даже после его смерти, в том числе представлены 
результаты трех встреч Кяльбали-хана с генералом А.П.Ермоловым, 
также и то, как внутренняя независимость Нахчыванского ханства 
сохранялась в напряженной обстановке.
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Kəlbəli xan Abbasqulu xanı taxtdan salaraq 
1787-ci ildə Naxçıvanda hakimiyyətə gəldi. Ab-
basqulu xanın bir daha bu bölgədən kənarda ya-
şamaqdan başqa çarəsi qalmadı. Kəlbəli xanın 
ilk vaxtlardan gördüyü tədbirlərlə Qarabağlı İb-
rahim xan və II İraklinin Naxçıvan tutmaq planı 
alınmadı. Bu zamandan başlayaraq daxili və xa-
rici siyasəti uğurla aparan cəsarətli Kəlbəli xanın 
taxtda olduğu zaman başladı. O, Abbasqulu xanın 
hakimiyyətə olan istəyindən ehtiyat edərək, Kəl-
bəli xan onu yanına çağırdı, ona ürəyində istək 
olmasada, onun xanlıqda rahat yaşaması üçün şə-
rait yaratdı . Kəlbəli xanın zamanında Naxçıvan 
xanlığı tədricən dirçəlirdi. Bəli artıq Kəlbəli xan 
hakimiyyəti ələ aldı. Kəlbəli xanın dövrü yetişdi. 
Nə qədər qüdrətli Kəngərli olsada, Kəlbəli xan 
da Rusiya toruna ilişdi [5, s.40].

Kəlbəli xan tərəfindən görülən işlər diyarın 
nisbətən güclənməsinə gətirib çıxartdı. Kəlbə-
li xan bölgəni daxili və xarici müdaxilələrdən 
qoruduğu vaxt onun Naxçıvanda olmayan əmi-
si oğlu Cəfərqulu xan hakimiyyət iddiasından 
dönməmişdi. O, Buna görə bir sıra hakimlərdən 
yardım almaqdan yana uğursuz təkliflərlə onla-
ra çağırışlar göndərmişdi. Ümumi götürdükdə, 
“İran təhlükəsi” yaxınlaşan zamanadək bu bölgə-
də qeyri-adi elədə ciddi işlər olmamışdı. 1792-
ci ildə Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Naxçıvan 
diyarına hücum etmək istəyirdi. İbrahimxəlilxan, 
Şimali Qafqazdakı yaxını Ömər xanla birləşərək 
Naxçıvan xanlığına hücuma başladı. Birləşmiş 
qüvvənin sayı sayı 11 minə çatırdı. Ancaq onların 
hücumu uğrsuz oldu. Xoy və İrəvan hakimlərinin 
dəstəyi ilə Xan onları məğlub etdi. Savaşda İbra-
himxəlil xan 1000 canlı qüvvə, Ömər xan 700 , 
Kəlbəli xan isə ittifaq olduğu xanlarla az bir itki 
verdi. Qarabağ ordusunun içində Dağıstandan 
olan çoxlu muzdlu döyüşçülər var idi. Buna görə-
də, indidə Naxçıvan yaxınlığındakı savaş yerini 
“ləzgiqıran” adlanırlar. İbrahimxəlillə və Ömərin 
qoşunu təzəcə Naxçıvan xanlığından çıxmışdılar 
ki, Ağa Məhəmməd xanın elçiləri Azərbaycanda 
görsəndilər. İran hakimi belə düşünürdü ki, Azər-
baycanlı hakimlərlə ilə rahat ortaq fikirə gələcək. 
Buna görə o,hər xanlıqdan asılılığı bildirmək 
üçün girov istədi. Ağa Məhəmməd xana qarşı 
çıxa biləcək qüvvəsi olmayan Kəlbəli xan tabe-
çiliyi bildirmək addımı olaraq daxilən istəmədi-
yi Abbasqulu xanı girov olaraq Ağa Məhəmməd 
xanın yanına göndərdi. 

Siyasi manevr etməklə o, həm İran hakiminin 

şərtini qarşılayır həm də xanlıqı tutmaq fikrindən 
yayınmayan Abbasqulunu bölgədən uzaqlaşdır-
dı. Ancaq Ağa Məhəmməd xan başa düşdü ki, 
Kəlbəli xanın yola saldığı Abbasqulu xan xanın 
doğma qardaşı deyil. Həm də bilirdi ki, Kəlbəli 
xan əmisi oğlu Abbasqulu xanı istəmir və haki-
miyyət təhlükəsinə görə onun yanına göndərib.
Bu hadisələrə biganə qalmayan, daxilən çox za-
lım Ağa Məhəmməd xan bu girovları yanında 
saxladı, ancaq Kəlbəlidən bunun hesabını sorma-
ğı və onu cəzalandırmağı yaddan çıxartmamış-
dı. Bildiyimiz kimi,İran hakiminin Azərbaycana 
ilk hücumu zamanında bir neçə xanlar yardım 
məqsədi ilə Rusiyadan imdad umurdular. Müza-
kirələrdən sonra, imperatriçə II Yekaterina Cə-
nubi Qafqaza qoşun göndərməyi əmr etdi. Buna 
görə Ağa Məhəmməd xanın Azərbaycandan çıx-
mağa məcbur oldu. Ağa Məhəmməd buranı tərk 
edərkən Şimali Azərbaycan xanlarının ona boyun 
əyməməsi ilə barışa bilmirdi. Bu xanlardan biri-
də Naxçıvanlı Kəlbəli idi ki,xan Qacar ondan qi-
sas almağı yaddan çıxartmadı. Kəlbəli xan buna 
görə Ağa Məhəmməd xanın nifrətinə gələrək 
onun əmrilə gözləri çıxarıldı və Naxçıvandan 
kənarlaşdırıldı. Baş verən bu qəddarlığın vaxtı 
tarix kitablarında fərqli verilir. “Naxçıvan əyali-
tinin statistik təsvirinin” müəllifi V.N.Qriqoryev 
bu haqda qeyd edir: “Ağa Məhəmməd dağıdılmış 
Gürcüstandan geri qayıdarkən, Kəlbəli xanı silah 
gücünə özünə tabe edə bilməyəcəyini başa düş-
düyü üçün hiyləyə əl atdı. Hörmətli adam kimi 
onu öz düşərgəsinə dəvət etdi. Kəlbəli xan sadə-
lövhlüklə bu təklifi qəbul etdi. Lakin düşərgəyə 
gələn kimi kor edilib Tehrana göndərildi və həb-
sxanada saxlanıldı. Bu hadisədən sonra Naxçıvan 
xanlığı demək olar ki, öz müstəqilliyini itirdi”. 
Buradan görünür ki, Kəlbəlinin gözləri Qacar-
ların ilk hücumu zamanı yəni, 1795-ci ildə kor 
edilib. Tarixçi P.Q.Butkov bu haqda fərqli fikirdə 
idi. O qeyd edir: “Rus ordusunun qəflətən geri çə-
kilməsi ilə əlaqədar 1797-ci ilin yazında qəddar-
lıq və amansızlıqla hücum edən Ağa Məhəmməd 
camaatı qırırdı. Onun məqsədi şuşalı İbrahim 
xanı darmadağın etdikdən sonra yenidən Gürcüs-
tana getmək idi. O istəyirdi ki, vaxtilə Şah Abbas 
şamaxılılara, şəkililərə, naxçıvanlılara, talışlara, 
gürcülərə və başqalarına divan tutaraq Mazan-
daran və Astrabada köçürdüyü kimi, o da əhalini 
doğma yurdlarından ayırıb sürgün etsin. Naxçı-
vana göndərilmiş sərdara göstəriş verilmişdi ki, 
Naxçıvan əhalisini zorla İrana köçürsün, kəndləri 
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isə viran etsin. Naxçıvan xanı Kəlbəli xan qərara 
aldı ki, özü şəxsən Ağa Məhəmməd xandan xahiş 
etsin ki, əhaliyə divan tutmasın. Lakin özü birin-
ci olaraq Ağa Məhəmməd xanın qəzəbinə düçar 
oldu” [ 1, s.77]. 

Mənim qənaətimcə P.Q.Butkovun fikrini dol-
ğun hesab etmək olar. Ona görə ki, Kəlbəli xan 
çar qoşunu 1796-cı ildə Qafqazda ikən, belə-
ki qoşunun başçısı V.Zubovla yazışmışdır və o, 
Çar hökümətindən Qacar işğalından qorunmaq 
məqsədi ilə sadəlövhcəsinə yardım istəmiş, rus 
imperiyasının tərkibinə keçməyə hazır olduğunu 
qeyd etmişdir. Kəlbəli xan Tehran həbsxanasın-
da uzun müddət qalmadı. Ağa Məhəmməd xanın 
vəfatından (1797) sonra iran hakimiyyətində əy-
ləşən Baba şah Kəlbəlini azad etsədə də,ona doğ-
ma yurduna yox, İrəvan xanlığına getmək üçün 
tapşırıq verdi. Ona görə ki həmin vaxt Naxçıvan 
xanlığında Abbasqulu xan hakimiyyətə idi. Göz-
lərindən məhrum olsada Kəlbəli xan siyasi ha-
disələrdən qıraqda qalmadı. İrəvan xanı Məhəm-
mədin səriştəsiz və gənc yaşından yararlanaraq 
Kəlbəli Məhəmmədin güvənini əldə etdi və İrə-
van hakiminin yaxınlarından biri oldu. Kəlbə-
li doğma caamatı içərisində güclü nüfuza sahib 
idi. Buna görə Kəlbəli xanın İrəvana gəlməsini 
bilən saray əyanlarının çox hissəsi öz ailələri ilə 
İrəvanada yerləşirdilər. Abbasqulu xan bu köçün 
qarşısında aciz qaldı və nəhayət bu proses onun 
taxtdan salınmasına gətirib çıxartdı. İran dairələ-
rinin himayəsindən kənarda qalan Abbasqulu xan 
da İrəvana yola düşdü. Onu burada Kəlbəli xan 
qəbul edib, Naxçıvandan gələn digər feodallarla 
müzakirələr apararaq vəziyyəti öyrəndi. Naxçı-
vanlıların və Abbasqulu xanın İrəvana təşrif bu-
yurmaları Kəlbəlinin nüfuzunu gücləndidi.

1802-ci il sentyabrın 11-də P.D.Sisianov cə-
nubi Qafqazdakı rus ordusunu başçısı oldu. Bu 
hadisədən çox narahat olan, yerli xalqın hörmə-
tini qazanmaq üçün İran şahı Kəlbəlini yenidən 
Naxçıvanda hakimiyyətə gətirdi və hər il Şah 
sarayına təyin olunan miqdarda vergi vermək-
lə Kəlbəlini Naxçıvana hakim olaraq yola düş-
məsinə icazə verdi.Bütün bunlar ona görə idiki, 
Fətəli şah həm yerli əhalinin, həm də Kəlbəli xa-
nın hörmətini qazana bilsin. Ancaq bu plan baş 
tutmadı. Kəlbəli xanın Naxçıvana xan kimi ye-
nidən gəlməsiylə Sisianovun Tiflisdə olması bir 
zamanda 1803-cü ilin fevral ayında baş vermış-
dir. Sisianovun Kəlbəlinin öz xanlığı və İrəvanda 
çox güclü nüfuza malik olduğundan xəbəri var 

idi. O həm də Fətəli Şahın Kəlbəli xana səmimiy-
yətdən kənar, hiyləgər münasibətindən də məlu-
matı varidi. Sisianov belə məqamdan bölgədə öz 
məkirli siyasətini həyata keçirmək üçün istifadə 
etdi. Belə ki, çoxdandır erməni katolikosu Danil 
İranda girov idi. Cənubi Qafqazda yaşayan ermə-
nilərinin rəğbətini əldə etmək üçün Sisianov bila-
vasitə Kəlbəlinin əli ilə Danili öz yerinə gətirmə-
yi qarşısına məqsəd qoydu. 1803-cü ilin fevralın 
6-da Sisianov Kələbəliyə məktub yazaraq bil-
dirirdi ki, Danil katolikosun öz vəzifəsinə geri 
dönməsi üçün yardım edəsiniz. Tarix ədəbiyya-
tında indiyə kimi Kəlbəlinin cavab məktubu ta-
pılmamışdır. Ancaq onun arxiyepiskop Ohanesə 
göndərdiyi məktubundan Kəlbəlinin o, məktuba 
necə qiymət verdiyini aydınlaşdırmaq olar. Mək-
tubdan götürülmüş qısa mətndən aydın olur ki, 
Kəlbəli xan rus hakimiyyətinə qarşı mənfi fikir-
də olmamış, adətən həmişəki kimi, sadəlövhlüklə 
rus imperiyasından gələcək köməyə arxalanırdı. 
Böyük ehtimalla, Kəlbəli xan İrana gedərək ka-
tolikos Danilin geri qaytarılması üçün danışıqlar 
aparmış və buna nail olmuşdur. Ancaq İrəvanlı 
Məhəmməd xan Katalikosu İrəvana daxil olma-
sına icazə vermədi. Səbəb o idi ki,bu vaxtlar Xan 
tərəfindən bu vəzifəyə gətirilən David erməni ka-
talikosluğuna başçı seçilmişdi. İrəvanlı Məhəm-
məd xanın bu siyasəti Sisianovun qəzəbli etirazı-
na gətirib çıxardı.

Buna görə Sisianov 1804-cü il mayın 5-də 
Kəlbəlinin xanın ünvanına məktub da yazdırdı. 
O, yazışmada İrəvan xanın şəxsən özünə təhqi-
ramiz və qorxuducu ifadələr işlədərək, bütün 
bunları İrəvana çatdırmağı Kəlbəlidən tələb etdi. 
Nəticədə, rus komandanlığı Kəlbəli xandan öz 
məqsədləri üçün, faydalanaraq onun əli ilə İrə-
vanlı Məhəmməd xana öz planlarını yeritməyə 
çalışır, İrəvan xanlığını tutaraq Eçmiədzinə öz 
adamı olan Danili katolikos etmək istəyirdi.

1804-cü ildə Fətəli şah 15.000 nəfərlik qoşun-
la İrəvan qalasını tutub Məhəmmədi girov kimi 
Tehrana yolladıqdan sonra İrəvan xanlığının 
hakimiyyətini Kəlbəli xana həvalə etdi. Kəlbəli 
xanın İran şahından hörmət qazanması Qafqaz-
dakı rus komandanlığına bildirilmişdi. Kəlbəli 
xana mənfi münasibət bəsləyən knyaz Sisianov 
bundan sonra Naxçıvan xanına inamı tamamilə 
qırıldı. İran dövləti ilə isti münasibətinə görə, Si-
sianov Kəlbəli xana çox nifrət bəsləyirdi. Heç bir 
sübut qoyulmadan “iranlılara” tərəf olmaqla və 
Naxçıvan diyarının vəziyyətinin pis olmasında 



131

günahkar edilən Kəlbəli xanın ünvanına təhqira-
miz ifadələr işlədilirdi. Bütün bunlara səbəb ola-
raq, Sisianovun burada hakim olduğu vaxtlarda 
Kəlbəli xan rahat və azad iş görmək iqtidarında 
deyildi. Sisianov bu diyarından gedəndən son-
ra Kəlbəli xan birinci Rusiya – İran müharibəsi 
vaxtı qələbə çalan Rusiya dövlətinə tərəf üz tutdu 
və xanlığın təhlükəsizliyini təmin etmək səbəbi 
ilə Cənubi Qafqazda olan rus rodusunun koman-
danlığı ilə məktublaşmağa başladı. 1806-cı ildə, 
əsasəndə Sisianov Bakıda qətl edildikdən sonra, 
(1806-cı ilin fevral ayı ) rus ordusunun qərarga-
hında general – mayor Nebolsin, general – leyte-
nant Rozen və başqaları Kəlbəli xanın rus dövlə-
tinə tərəf yaxınlaşdığını hiss etdilər. 

İran sərbazlarının sərkərdə Əhməd xanın baş-
çılığı ilə İrəvan qalası tərəfə yönəldiyini bilən 
kimi, Kəlbəli xan özünün süvari və piyadaları 
ilə iran ordusuna qarşı çıxdı. Kəlbəli xanın bu 
siyasəti Fətəli şahı hiddətinə səbəb oldu və onu 
tez bir zamanda Tehrana yola düşməsinə göstəriş 
verdi. Kəlbəli xan buna əməl etmədi. Şah Kəl-
bəli xana növbəti eyni məramda göstəriş verdi. 
Kəlbəli xan bu dəfə də eyni addımı atıb Tehra-
na getmədi. Bu vəziyyət üçüncü dəfədə təkrar 
olduqda. Şah qəti fikrə gəlib ki, Kəlbəli xanı 
məcburən Tehrana gətirmək üçün 1000 nəfərlik 
qoşun göndərsin. Gürcüstanda – Qafqaz sərhə-
dində olan rus ordusunun ali baş komandanı qraf 
Qudoviçə general – mayor Portnyagin 1806-cı il 
14 noyabr tarixli məktubunda yazmışdı: “Naxçı-
vanın sahibi Kəlbəli xan Tehrana getməsi barədə 
Baba xanın təklifini qəbul etməmiş, bununla da 
Baba xanı özündən narazı saldığı üçün şah zorla 
onu ələ keçirmək istəyir”. İran qoşununun Naxçı-
vana gəldiyini duyan Kəlbəli xan qala qapılarının 
qapadılmasına göstəriş verdi və şah ordusunun 
Naxçıvana girməsinə mane oldu. Kəlbəli xanın 
belə siyasət yeritməsi Rusiya – İran savaşının ən 
gərgin vaxtı olduğuna görə, Fətəli şahı daha da 
hiddətləndirdi.

Ona görə ki, Azərbaycanda ruslarla savaşdığı 
bir zamanda İran şahı arzu etmirdi ki, arxa cə-
bhədə ona boyun əyməyən “vassalı” olsun. Buna 
baxmayaraq Fətəli şah sərbazlara qarşı uğurlu 
müqavimət göstərən Kəlbəli xana qalib gələ bil-
mədi. Rusiya – Türkiyə müharibəsi 1806-cı ildə 
baş verdikdən sonra ruslar qoşunun bir hissəsi-
ni türklərə qarşı göndərməsini fürsət bilən Fətəli 
şahın Naxçıvan xanlığını tutmaq istəyi daha da 
artdı. Şah Naxçıvanın ilhaqını şahzadə Abbas 

Mirzəyə həvalə etdi. Ancaq bütün bu tədbirlərə 
baxmayaraq, qoşunun Naxçıvanı tutmaq cəhdləri 
alınmadı. İş o yerə çatdı ki, Abbas Mirzə siyasi 
fırıldaq etməyə başladı. O Kəlbəli xanın yaxını 
İrəvanlı Hüseynqulu xana dedi ki, qonaq sifə-
ti ilə Kəlbəli xanı İrəvana dəvət edərək burada 
onu tutaraq Tehrana yollasınlar. Bu hadisənin 
şahidi yazmışdır: “...Şahzadənin Naxçıvanı təs-
lim etmək haqqında Kəlbəli xana verdiyi tələb 
müvəffəqiyyət qazanmadı. Hüseynqulu xanın 
hiyləsi nəticəsində Kəlbəli xan İrəvanda tutuldu, 
deyilənlərə görə, şahzadənin yanına aparılacaq”. 
Kəlbəli xan tutulsada, şahzadə Abbas Mirzə Nax-
çıvana yürüş etməyə ehtiyat edirdi. O çox gözəl 
anlayırdı ki, Naxçıvan əhalisi onu xanlığana gir-
məsinə mane olacaqlar. O həm də bilirdiki, nax-
çıvanlıların Hüseynqulu xanın bu satqınlığından 
məlumatı yoxdur. Ona görə, o, Hüseynqulu xanın 
Naxçıvana yola düşməsinə göstəriş verdi. Şahza-
də arxayın idi ki, naxçıvanlılar onun xanlığa daxil 
olmasına qarşı çıxmayacaqlar. Demək olar ki, bu 
plan baş tutdu. Hüseynqulu xan 300 süvari və 
200 piyada ilə bölgəyə çatdı, onun xəyanətindən 
məlumatsız olan əhali onun qalaya daxil olması-
na mane olmadılar. Bununlada, Naxçıvan qalası 
xəyanətin güdazına getdi. Naxçıvan hakimliyinə 
əvvələrdə Rusiyaya meyl edən Abbasqulu xan 
gəldi. Arxiv materiallarından aydındır ki, “Rusi-
yaya sədaqətli olmaqda” günahlandırılan Kəlbəli 
xanı İran sərbazları tutaraq ailəsi ilə İrana yola 
saldılar.

Kəlbəli xana təziq etdilər ki, oğlu Şıxəli bəyə 
məktub yazsın və orada onun şah tərəfində vu-
ruşmasına göstəriş versin. Bunun əksi təqdirdə 
Kəlbəli xanı ölümlə hədələdilər. Şıxəli bəy ata-
sının həyatının təhlükəsizliyinə görə məcburən 
İrana getdi. Ancaq bununla belə orada xaincəsinə 
həbs edilərək tutuldu. Bir az əvvələ gedib deyək 
ki, Rusiya – İran savaşının axır zamanlarında 
məğlubiyyət məcburiyyətinə görə şah hökuməti 
Kəlbəli xanın zindandan azad edib Naxçıvana 
qayıtmasına icazə verdi. Şıxəli bəy də atası ilə 
birlikdə ana yurda döndü. 1809-cu ildə İranla im-
zalanmış sazişə görə İranın Rusiya ilə savaşacağı 
vaxtlarda apardığı dövrdə İngiltərə İrana hərbi 
ləvazimatla bərabər, İran qoşununa hərbi ixtisas-
lı mütəxəssislər göndərməyi və 200 min tümən 
pulla köməklik etməyi öz öhdəsinə götürdü. Bu 
saziıdən sonra Abbas Mirzə Rusiya ilə təzədən 
savaşmağa başlamağı qarşısına məqsəd qoydu. 
O, 1809-cu ildə öz hərbi dəstəsini Naxçıvana 

Qorxmaz Hacızadə      
Naxçıvan  xanlığının  ictimai-siyasi  həyatının  dirçəlməsində  Kəlbəli  xanın fəaliyyəti haqqında
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gətirdi ki, bu yerdən Qarabağ, Gəncə və Şamaxı 
tərəfə qoşununu göndərsin [4, s.32]

İndiyədək tarixdə rus qoşunun Naxçıvanda-
nı tərk edəndən sonra, Naxçıvan hakimiyyətinin 
gələcəyi ilə əlaqədar bəzi hadisələrə aydınlıq gə-
tirmək hələ də aydınlaşmamışdır. Abbasqulu xa-
nın, İranlıların ruslarla savaşda onların ordusunun 
tərkibində olmasını düşünərək belə qənaətə gəl-
mək olar ki, rus ordusu buranı tərk etdikdən son-
ra Naxçıvanda hakimiyyətə Abbasqulu xan gəl-
mişdir. Naxçıvanın şah ordusunun əsas istehkam 
məntəqəsi və hərbi ləvazimat mərkəzi olmasını 
hesab edərək, habelə Naxçıvan hakimi Abbasqulu 
xanın verilən etimadı layiqincə yerinə yetirmədiyi 
üçün Abbas Mirzə atasından istədi ki, Kəlbəli xanı 
zindandan çıxarıb azad edib vətəninə göndərsin. 
Beləliklə, 1812-ci ildə Kəlbəli xan yenidən Naxçı-
van taxtına əyləşdi [3, s.25]. 

I Aleksandr əlaqələri normallaşdırmaq üçün 
general A.P.Yermolovu ciddi tapırıqlarla İrana 
göndərdi. Ancaq onun yola düşərkən bir müddət 
Naxçıvanda qalması və Kəlbəli xanla görüşü ini-
diyə kimi Azərbaycan tarixində bir sözlə belə yad 
edilmir. Hüquqi baxımdan İranın tərkibində olsa 
da Kəlbəli xanın Naxçıvan diyarında A.P.Yermo-
lovla görüşü və söhbət aparması Naxçıvan xanlı-
ğının ictimai-siyasi baxımdan müstəqil fəaliyyət 
göstərdiyini göstərir. Naxçıvanın ətrafında isə 
A.P.Yermolovu Kəlbəli xanın şəxsən özü qarşıla-
dı. Naxçıvanda A.P.Yermolovun qalmasına görə 
Kəlbəli xanın qardaşı Kərim xanın evi xüsusi 
seçilmişdi. Kəlbəli xan səfiri qalacağı evə qədər 
müşayiət etdi. Nümayəndə heyətinin yerdə qalan 
üzvlərinə gəldikdə isə onlar gətirdikləri əşyalar-
la yaxında olan düşərgəyə aparıldı. Ertəsi gün 
1816-cı il mayın 12-də general A.P.Yermolov öz 
heyətinin iştirakı ilə Kəlbəli xanın görüşünə gəl-
di. Görüş qarşılıqlı hörmət və nəzakətlə sonlandı. 
Bu diplomatik qəbulun iştirakçısı V.Borozna ya-
zır ki, “bizi qızılgül suyu ilə hazırlanmış qəhvə 

və çaya qonaq etdilər [2, s.261] .
Kəlbəli xan öz oğlanlarının yardımı ilə xanlıq-

da daxili qayda-qanun yaratmağa səy göstərirdi. 
Onun İran hakimiyyəti önündə əsas məsuliyyəti 
vaxtında yığdığı vergilərin müəyyən miqdarını 
xəzinəyə verməkdən ibarət idi. 1920-ci ilin əv-
vəllərində ahıl vaxtına çatmış Kəlbəli xan Həcc 
ziyarətinə getməyi qərar verib, xanlığın hakimiy-
yətini övladlarından birinə Ehsan xana tapşırdı. 
Ziyarətdən Təbriz yolu ilə geri dönən ahıl yaşlı 
Kəlbəli xan 1820-ci ildə öz yurdundan qıraqda 
dünyasın dəyişdi.

1797-1828 ci illəri əhatə edən dövrdə Nax-
çıvan xanlığında baş verən daxili çəkişmələr və 
Azərbaycan xanlıqlarının daim öz mənafelərini 
güdməsinə görə bu bölgənin iqtisadi-siyasi və-
ziyyəti mürəkkəb idi. Kəlbəli xanın dövründə 
Naxçıvan xanlığının siyasi həyatı dəyişildi. Məhz 
onun dövründə qonşu Rusiya, İran və Osmanlı 
dövlətləri arasında xanlığın gələcək taleyi üçün 
siyasi gedişlər edərək bölgənin təhlükəsizliyiyni 
təmin edirdi.Kəlbəli xan İran hakimiyyəti altında 
olsada, daim Rusiya ilə gizli əlaqələr saxlayırdı. 
Onun bu siyasəti Rusiyanın məkirli planına al-
danaraq etməsi ilə bağlı idi. Nəticədə Naxçıvan 
xanlığını ruslar asanlıqla ələ keçirdilər. 
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Annotasiya. Əlincəçay əfsanələrini səciyyələndirən onların ləhcə, 
şivə xüsusiyyətləri və tarixi-mədəni, coğrafi mühitlə bağlılığıdır. İlkin 
əlamətlərini itirmiş belə əfsanələrin bölgə ilə bağlı variantları yaran-
mışdır. Oğuz/Uğuz və Ucubılıq əsatiri əfsanələrində “ölümdənqaçma” 
mötivi  əsas yer tutur. Ucubılıq obrazı “Nuh tufanı”ndakı  Ac surətini 
yada salır. Bunlar islamiyyətdən çox əvvəlki mifik görüşlərlə səsləşir.  
“Qırxlar”, “Xəzinəqaya”, “Qız-oğlan” qayası, “Gəlinqaya” əfsanələrin-
də “daşa, quşa dönmə” motivinə təsadüf edilir. Əfsanəyə görə, çıxılmaz 
duruma düşən qız-gəlinlər “qurtuluş” yolunu tanrının  ixtiyarında görür. 
“İlandağ”la bağlı əfsanələr totemist və animist görüşlərlə bağlıdır. Bu 
əfsanələrdə totem ilanın dağ kultu ilə də mifik əlaqəsi vardı. Ehtimal 
ki, dağın canlı  düşünülməsi və totem ilanla əlaqəsi Atropaten, o sıradan 
Oğuz-türk miflərindən bəhrələnmişdi. “Gilqameş” və “Nuh tufanı”ndakı 
ilanın mənfi səciyyə daşıması totem ilana etiqadın itməsinin  nəticəsidir.

Initial thoughts in the Alijachai legends, motives   of 
“escaping  death”, “turning into a stone, into a bird”
Abstract. What characterizes Alinjachay legends is their dialect, sylla-
bic characteristics and their connection with the historical-cultural and 
geographical environment. Region-related versions of such legends, 
which have lost their original features, have emerged. In the legends of 
Oguz/Uguz and Ujubilig asatiri, the motif of “avoidance of death” plays 
a central role. The image of strangeness is reminiscent of the image of 
Hunger in Noah’s Flood. These resonate with mythical encounters long 
before Islam. In the legends “Kirxlar”, “Khazinagaya”, “Girl-boy” rock, 
“Galingaya” the motif of “turning to a stone, a bird” occurs. According 
to the legend, brides and grooms in a desperate situation see the way of 
“salvation” in the hands of God. Legends about “Ilandag” are related to 
totemist and animist meetings. In these legends, the totem snake also 
had a mythical connection with the mountain cult. Probably, the living 
thought of the mountain and its connection with the totem snake Atro-
paten benefited from the Oghuz-Turkic myths of that time. The negative 
character of the snake in “Gilgamesh” and “Noah’s Flood” is the result 
of the loss of faith in the totem snake.

Первоначальные представления в 
Алиджачайских легендах: мотив «избегание 
смерти» и «обращение в камень, в птицу»

Aннотация. Алинджачайские легенды характеризуют их 
диалектные особенности и связь с историко-культурной, 
географической средой. Возникли связанные с регионом варианты 
таких легенд, утратившие свои первоначальные признаки. Мотив 
«избегания смерти» занимает центральное место в легендах об 
Огузе/Угузе и Уджубылыке. Образ Ноя (Нуха) напоминает образ 
Адж в «Ноевем потопе». Они перекликаются с мифическими 
представлениями задолго до ислама. В легендах «Гырхлар», 
«Хазина-гая», «Гыз-оглан гаясы», «Гялин-гая» встречается 
мотив «обращение в камень, в птицу». По преданию, попавшие в 
отчаянное положение девушки-невесты видят путь к «спасению» 
в распоряжении Бога. Легенды об «Илан-даге» связаны с 
тотемистическими и анимистическими взглядами. В этих легендах 
тотемный змей также имел мифическую связь с горным культом. 
Вероятно, живое созерцание горы и ее связь с тотемным змеем 
Атропатена исходит из огузо-тюркских мифов того времени. 
Отрицательная характеристика змеи в «Гильгамеше» и «Ноевем 
потопе» была следствием утраты веры в тотемного змея.

Yusif Səfərov
Əlincəçay əfsanələrində  ibtidai  görüşlər: “Ölümdənqaçma”  və “daşa, quşa dönmə” motivləri  
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Naxçıvanın Əlincəçay bölgəsində bəzi dağ-daş, 
qayalarla bağlı əsatir və əfsanələr yaranmışdı. Bun-
ları səciyyələndirən əsas cəhətlər onların ləhcə, şivə 
xüsusiyyətləri və yerli tarixi-coğrafi mühitlə bağlılı-
ğıdı. Belə əfsanələrdə “ölümdənqaçma” motivinə və 
ibtidai görüşlərə təsadüf olunur.

Araşdırmalar göstərir ki, haqqında danışılan 
Əlincəçay əfsanələrinin bəzi əvvəllər daha çox əsa-
tiri imiş. Zaman keçdikcə, belə mifik nümunələr 
ilkin əlamətlərinin bir çoxunu itirib əfsanələrə çev-
rilmişdi. Məsələn, “Nuh tufanı” əsatiri əfsanəsindən 
Naxçıvan və ona yaxın ərazilərin bəzi dağ və qaya-
ları ilə bağlı regional əfsanələr yaranmışdı. Bəzən də 
hər bir əfsanə özü haqqında rəy, yəni rəvayət yarat-
mışdı [4, s.32].

Naxçıvan, eləcə də Əlincəçay bölgəsində Oğuz/
Uğuz və Ucubılıqla bağlı əsatiri əfsanələrə də təsa-
düf olunur. Hələ XX əsrin 60-cı illərinin ikinci yarı-
sında folklorşünas Ə.Axundov Naxçıvan bölgəsində 
“Uğuz” adlı bir əsatiri əfsanə toplayıb nəşr etdir-
mişdi [1, s.241]. XX əsrin 80-ci illərində Əlincəçay 
və Arazətrafı yaşayış məntəqələrində bu əfsanənin 
variantları da qeydə alınmışdı. Belə əfsanələrdə 
Ucubılıq uca, nəhəng adamlar kimi təsvir olunur [2, 
s.117]. Oğuz/Uğuz da Ucubılıq kimi olmasa da, bö-
yük adamlar kimi təsvir edilir. Ucubılıqla bağlı bəzi 
əsatiri əfsanələrdə “ölümdənqaçma” motivi əsas yer 
tutur. Dədə Qorqudla bağlı əsatiri əfsanələrdə də 
“ölümdənqaçma” motivi ana xətt kimi keçir. Hər 
iki əfsanə çox ehtimal ki, eyni mənbədən-əsatirdən 
qaynaqlanmışdı.

Haqqında danışılan bir əfsanəyə görə, Ucu-
bılıq müsəlman deyil. Müsəlman olan qoca bir 
əkinçi onu müsəlman eləməyə çalışır. Əsatirə 
yaxın olan bu əfsanədə insanla, təbiətlə bağ-
lı əski görüşlər qorunmuşdu. Əfsanənin sonlu-
ğunun islamiyyətə bağlanması maraq doğurur. 
V.V.Bartold “Kitabi-Dədə Qorqud”dakı “Oğuz 
zamanı”nı islamiyyətin birinci əsrinə aid etmiş-
di. Əfsanədəki qoca əkinçinin Ucubılığı islama 
dəvət etməsi islamiyyətin ilk dövrlərilə səsləşir. 
Amma deyildiyi kimi, əfsanə mənşəcə əsatirlə 
bağlıdı. Onun islamiyyətlə bağlanması sonrakı 
dövrün təsiridi. 

Əlincəçayla bağlı başqa bir əsatiri əfsanəyə 
görə də, Nuh peyğəmbərin oğlu Ucubılıqla dost-
luq edirmiş, başqa bir əfsanəyə görə isə, Ucubılıq 
ayağının birini İlanlı dağa, birini də onunla qar-
şı-qarşıya olan Genni dağa qoyub, əyilib dərya-
dan balıq tutub, Günəşin istisində bişirib yeyər-
miş [2, s.117].

Zaman gəlir su çəkilir. Qoca cütçü Ucubılığa 
şum etdirmək istəyir. Ucubılıq doyunca yemək 
istədikdə qoca ona deyir:

- Yeməmişdən Yerə-göyə and iç, sonra “bisi-
millah” de.

Ucubılıq elə də edir. Yeməkdən yeyib doyur, 
sonra şum edir. Qısa məzmunu verilən Ucubılıq 
əfsanəsi ilə “Nuh tufanı” arasında yaxınlıq vardır. 
Bura da “Nuh tufanı”ndakı kimi dəryadır. Sonra 
su çəkilir. Əfsanədəki Ucubılıq “Nuh tufanı”nda-
kı Ac pəhləvanı yada salır. Orada Nuh Nəbi Acı, 
burada qoca əkinçi Ucubılığı əməyə alışdırır. Əf-
sanədə Yerə-göyə inam və etiqad ifadə edilir. 

Aparılan qısa müqayisə göstərir ki, hər iki 
əsatiri nümunə bir-birinə yaxın dövrün məhsulu-
du. Bunlardan ikincinin birincidən faydalandığı-
nı da ehtimal etmək olar. Hər iki nümunə zaman 
ehtibarı ilə islamdan əvvəllərə aiddir. Naxçıvan 
bölgəsində qeydə alınmış digər bir əsatirdə isə 
Ucubılıq ölümdən qaçır. Amma Dədə Qorqud 
kimi, o da Əzrayıldan xilas ola bilmir [7, s.118].

Oğuz/Uğuz və Ucubılıqla bağlı əsatir və əf-
sanələrin araşdırılması göstərir ki, bu qrupdan 
olan folklor örnəkləri öz kökü, mənşəyi ehtibarı 
ilə daha əski çağların məhsuludu. Bu əsatiri gö-
rüşlər Azərbaycanın, eləcə də onun tarixi bölgəsi 
olan Naxçıvan torpağının əski dövrlərdən qədim 
Oğuz-türk yurdu olduğunu göstərir. 

Əlincəçayın başlanğıcındakı “Qırxlar” dağı ilə 
bağlı bir əfsanə vardı. Bu əfsanə qədim tayfala-
rın vətən uğrunda qəhrəmanlığı və mübarizəsilə 
bağlıdı. Elin qırx gözəlini düşməndən qorumağa 
çalışan igidlər onları bir dağın başına yığırlar. 
Amma döyüşdə onlar düşmənə məğlub olur. Belə 
vəziyyətdə qırx gözəl düşmən əlinə keçməmək 
üçün tanrıya yalvarıb qırx kəkliyə çevrilir. Onları 
tutmaq istəyən düşmənlər isə tanrının qəzəbinə 
gəlib kərtənkələyə çevrilirlər. 

“Xəzinəqaya” əfsanəsində isə insan “daşa” 
çevrilir. Yaxud bölgə ilə bağlı “Qız-oğlan qaya-
sı” əfsanəsində xanın qızı bir çobanla əhd bağ-
lamışdı. Amma onlar xanın adamları tərəfindən 
təqib olunduqlarından son anda bir dağın başına 
çıxıb tanrıdan aman istəyirlər. Haqq aşiqləri ol-
duqlarından “daşa” dönüb ziyarətgaha çevrilir-
lər. Bu epizodların təsvirinə “Gəlinqaya” adlı əf-
sanələrdə də təsadüf edilir. Belə epizodlarla bağlı 
Naxçıvanın və eləcə də Azərbaycanın müxtəlif 
ərazilərində də əfsanələr vardır. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycan əfsanələrində bu cür epizodların iş-
lənməsi xarakterik haldır. Belə əfsanələrdə qədim 
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insanlar çətin anlarda bəzən “qurtuluş” yolunu 
tanrının ixtiyarında görüb. Belə epizodlar mənşə-
yinə görə, qədim türk tayfa və qəbilələrinin inam 
və etiqadları ilə bağlıdı. Bu epizodların epik təs-
virinə nağıllarda da təsadüf edilir. Azərbaycan 
folklorundakı belə motiv və epizodlar qədim türk 
tayfalarının arxaik görüşlərilə yanaşı, müəyyən 
mənada uzaq keçmişlə səsləşir. Bunu arxeoloji 
tədqiqatlar da təsdiq edir. Bu mənada Naxçıvan 
tarixinin əsas tədqiqatçılarından O.Həbibullaye-
vin fikirləri də çox maraqlıdı. Görkəmli alim ya-
zır ki, Kültəpədən tapılmış öküz, qoyun-qoç, quş 
heykəlləri ayinlər üçün hazırlanmış və bu Naxçı-
vanda vaxtilə heyvana sitayiş edildiyini göstərir.

Azərbaycan türk folklorunda “daşa”, “quşa”, 
“heyvana” çevrilmə motiv və epizodları təkcə 
əfsanələrə aid deyil. Bu epizodun epik təsvirinə 
digər janr nümunələrində, xüsusən sehirli nağıl-
larda daha çox təsadüf edilir. Belə nağıllardakı 
“daşa dönmə”lər daha çox qorxmaz qəhrəman 
və igidlərdir. Onların “daşa dönmə”sinin səbəbi 
vuruşduqları düşmənin sehrli, əfsunlu olması ilə 
bağlıdı. Əfsanələrdə isə bundan fərqlidi. Oğlan, 
qız və gəlinlər düşmən zülmünə, qəddarlığına 
məruz qaldıqda son anda özlərini, şərəflərini qo-
rumaq üçün tanrıya yalvarıb “daşa” dönmələrini 
istəyirlər. Əfsanələrdəki belə mifik təsəvvürlər 
əksər halda konkret bir yerlə-dağ-daş, qayalarla 
bağlı olur [7, s.82].

Əlincəçay bölgəsində haqqında əfsanələr ya-
ranmış dağlardan biri İlanlı dağdır. İlanlı dağla 
bağlı iki əfsanəni nəzərdən keçirməyi faydalı 
sayırıq. Bu əfsanələrdən biri totemist görüşlər-
lə bağlıdı. Vaxtilə bölgədən qeydə alınmış bir 
əfsanədə deyilir ki, uzaq keçmişdə İlanlı dağda 
ilanların padşahı var imiş. Arazın o tayındakı Diri 
dağında da ikinci bir ilanlar padşahı yaşayırmış. 
Elə olur ki, Arazın o tayındakı ilanlar padşahı öz 
qoşunu ilə İlanlı dağdakı ilanlar padşahının üs-
tünə hücum edir. İlanlı dağın ətrafındakı təpələr-
də ilanlar arasında vuruşma olur. İlanların qanı 
təpələrin üstünə tökülür. Əfsanəyə görə, İlanlı 
dağın ətrafındakı təpələrin qırmızı rəngdə olması 
o vaxt tökülmüş qanın izləridir.

İlanlı dağla bağlı el arasından toplanmış ikinci 
bir əfsanəyə görə isə, dünyanın üzünü su alan-
da Nuhun gəmisi gəlib İlanlı dağa toxunub ke-
çir. Nuh gəmidəki insanlara deyir ki, inanın, bu 
da dağdı. Guya o vaxt dağın başı zərbədən iki 
yerə bölünüb haçalanır, bundan sonra İlanlı dağa 
“İnandağ” və “Haçadağ” da deyilir.

Araşdırmadan aydın olur ki, İlanlı dağla bağlı 
nəzərdən keçirilən əfsanələr daha çox əsatiri və 
totemist görüşlərlə bağlıdı. Görünür dağın uca, 
sıldırım, sərt qayalardan ibarət əzəmətli görünü-
şü qədim türk tayfa və qəbilələrinin diqqətini cəlb 
etmiş, nəticədə belə əfsanələr yaranmışdı. Dağın 
isti, quraq iqlimə malik olması isə belə yerdə ila-
nın çox olması düşüncəsini də yaratmışdı ki, bu 
da dağın daha çox “İlanlı dağ” ad-variantının ya-
ranmasına zəmin yaratmışdı.

 Nuhun ad verdiyi İnandağ
Azərbaycan folklorunda ilanların mülk, xə-

zinə üstünda yatması, vuruşması motivinə çox 
təsadüf edilir. Bəzi nağıllarda ilan dövlət rəmzi 
kimi verilir. İlan insan, pəri, məlaikə donuna düşə 
bilir. “Ovçu Pirim” nağılında Ovçu Pirim ilanlar 
padşahının qızını oxla yaraladığı üçün “ilanlar 
gecə onun yanına gəlir və onu öz padşahlarının 
hüzuruna aparır”. Mifik görüşlərdən bəhrələnmiş 
belə arxaik nümunələr göstərir ki, totem-ilan-
la bağlı inamlar Azərbaycan türklərində də çox 
güclü olmuşdu.

“İlandağ” yer adından və onunla bağlı əfsanə-
dən aydın olur ki, totem-ilan dağ kultu ilə də 
bağlanmışdı. Şübhəsiz ki, bunun da əsatiri kökü 
vardır. Qeyd edək ki, qədim türklər, o sıradan 
altaylarda belə bir inam varmış ki, yer üzünün 
tanrıları ya uca dağ zirvəsində, ya da çay başlan-
ğıcında otururmuşlar. Əfsanəyə görə, Süleyman 
peyğəmbər də su-çay başında oturarmış. Deməli, 
etiqada görə, pak başlanğıc hesab edilən uca dağ-
lar, dağ zirvələri, yüksək çay mənbələri tanrıya, 
günəşə yaxın hesab edilmişdi. 

Naxçıvan regionunda 1980-ci ildən sonra 
qeydə alınmış digər bir əfsanəyə görə, bir uşa-
ğı köməkçi kimi dağa aparmış loğmanlar ondan 
gizli gündə başı kəsilmiş bir ilanın ətini bişirib 
yeyirmişlər. Bir gün uşaq ac olduğundan yuyul-
mamış qab-qacağın yağını barmağı ilə sivirib 
yeyəndə hüşunu itirir. Ayılanda uşaq görür ki, 
yan-yörəsindəki otlar, bitkilər danışır, biri deyir: 
“Mən bu dərdin dərmanıyam”, digəri deyir ki, 
“mən o dərdin dərmanıyam”.

Şifahi xalq yaradıcılığındakı belə nümunələr 
totemist görüşləri saxlamışdı. İlan əski çağlardan 
Azərbaycanda uzunömrlü totemlərdən sayılır. 
Bununla bağlı folklorşünaslıqda fikirlər də söy-
lənmişdi. Tanınmış mifoloq alim prof. M.Seyi-
dovun fikrincə, Midiya şahı Astiaqın adı ilana 
sitayişlə bağlıdır. Azərbaycan türklərinin soykö-
kündə iştirak etmiş Atropatena miflərində ilan-əj-

Yusif Səfərov
Əlincəçay əfsanələrində  ibtidai  görüşlər: “Ölümdənqaçma”  və “daşa, quşa dönmə” motivləri  
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daha mifi əsəs yer tutmuşdu. Bunları nəzərə alıb 
demək olar ki, Naxçıvan bölgəsində qədim türk 
tayfa və qəbilələri totem-ilanın adını, deyildiyi 
kimi, tapındıqları dağlardan birinə-“İlandağ”a 
vermişlər. Ehtimal ki, haqqında danışılan əf-
sanələr də Atropatena və ondan da qədim Oğuz-
türk miflərindən bəhrələnmişdi. 

İlanla bağlı totemist görüşlər təkcə əfsanələr-
də deyil, bir sıra nağıllarda da müşahidə olunur. 
Məsələn, Naxçıvanın çox yerində, eləcə də Əlin-
cəçay bölgəsində qeydə alınmış Ovçu Pirimlə 
bağlı əfsanələrdən başqa, nağıllarda da rast gə-
linir. Belə nağılardan birində ilan Ovçu Pirimə 
xarüqüladəlik verir, bundan sonra Ovçu Pirim 
təbiətdəki canlıların, otların, ağacların dilini bi-
lir. Ümumiyyətlə, ilan mifik görüşlərdə ot və 
bitkilərlə çox əlaqədə görünür. Ola bilsin ki, bu 
xüsusilə xalq əsatirlərində bəzi bitkilərin “şəfa 
vermək”, “cavanlaşdırmaq” motivlərilə bağlıdı. 
Bununla bağlı, şumerlərin “Gilqameş” eposuna 
nəzər salaq.

Eposa görə, Gilqameşin əldə etdiyi “sehrli” bitki 
insanlara ölməzlik, cavanlıq verə bilərmiş. Lakin bu 
bitkini ilan oğurlayıb yeyir, bununla da o, ildə bir 
dəfə dərisini dəyişib cavanlaşır [5, s.96-98]. 

“Gilqameş” dastanındakı ilanla “Nuh tufa-
nı”ndakı ilanın funksiyası oxşardı. “Gilqameş” 
dastanında ilan “sehrli” bitkini oğurlamaqla 
Gilqameş və onun xalqını xoşbəxtlikdən məh-
rum edir. “Nuh tufanı” əfsanəsində isə “sehrli” 
bitkidən bəhs edilmir. Amma buradakı ilan daha 
mənfi səciyyəlidi. O hətta insan əti ilə qidalan-
maq istəyir.

Göründüyü kimi, qısa nəzər saldığımız 
“Gilqameş” və “Nuh tufanı”nda ilanlar mənfi xü-
susiyyətlidi. Amma bunlardan əvvəl araşdırılan 
mifik əfsanələrdə ilan müsbət səciyyəlidi, daha 
doğrusu totemdi. Araşdırmalar göstərir ki, totem 
ilana müsbət münasibət daha qədimdi. Ümumiy-
yətlə, belə səciyyəli əsatiri əfsanələr türk tayfa 
və qəbilələrinin totemə, dağa-daşa, bitkiyə olan 
etiqadlarını əks etdirir.

Onu da qeyd edək ki, dağa-daşa tapınma ən 
əski çağların inamlarından biridi. Qədim türk 
tayfaları Altay, Ağqaya, Sayqac, Bodın-İnli dağ-
larına tapınmış, onları hər şeyin başlanğıcı kimi 
təsəvvür etmişlər. Bunu Altay türklərilə bağlı 

aparılmış tədqiqatlar da təsdiq edir. Əlincəçay 
bölgəsində də uca dağlara, dağ zirvələrinə ta-
pınma olmuşdu. Bunu Əlincəçay başlanğıcında 
Qırxlar dağındakı “Nallı pir”, bundan bir az ara-
lıda “Göydağ piri”, bölgəyə yaxın “Əshabi-kəhf” 
ziyarətgahı, eləcə də neçə-neçə daş pirlər deməyə 
əsas verir.

Qeyd edək ki, animist təsəvvürə görə, dağ 
canlı düşünülmüşdü. Belə təsəvvürə görə, Culfa 
rayonunun Kirnə kəndi yaxınlığında yastı təpə-
nin üstündə yan-yana olan Dəlik daşlar iki qar-
daş bir bacı hesab edilir. Guya uzaq keçmişdə iki 
qardaş və bir bacı burada daşa dönüblər. Yaxud 
“Ağrıdağ” əfsanəsinə görə, Ağrı dağ ana, balaca 
Ağrı isə onun oğlu kimi təsəvvür edilir.

Belə qənaətə gəlmək olur ki, uzaq keçmişdə 
türk etnosları, o sıradan oğuzlar bəzi uca dağ zir-
vələrini, qayaları müqəddəsləşdirib. Mifik inama 
görə, dağ ilkin başlanğıc sayıldığından əzəmət-
li və möhkəm sayılmışdı [6, s. 187]. Deyildiyi 
kimi, Naxçıvan bölgəsində də adları yuxarıda 
çəkilən uca dağlara tapınma olmuşdu. Bölgə-
dəki dağlardan biri-İlandağ da, qədim türklərdə 
totem-onqon sayılan ilanla əlaqələndirilmişdi. 
Həmçinin “qədim türklər totemizmə görə, insan-
larla heyvanların əcdadını bir hesab etmişlər” [3, 
s.109].
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Annotasiya. Məqalədə Naxçıvan ədəbi birliyinin tanınmış üzvü, 
mərhum şair Vaqif Məmmədovun həyatı haqqında müfəssəl mə-
lumat verilmiş və bədii yaradıcılığı  təhlilə cəlb edilmişdir. Şairin 
sovet dövrü yaradıcılığı və 90-cı illərin keşməkeşli dovrünü əhadə 
edən bədii nümunələrə müraciət edilmişdir. Eyni zamanda erməni 
təcavüzü nəticəsində ocaqlarından didərgin düşmüş insanların acı 
taleyi şair qələmində öz qəmli təsvirini tapmışdır. Vaqif Məmmə-
dovun yaradıcılığında lirik şeirlərə də geniş yer verilib. Bir sıra 
kitablarında, o cümlədən Seçilmiş əsərlərinin 3 cildində də bu cür 
şeirlərə daha çox rast gəlirik. Bu şeirlər şair qəıbinin müxtəlf yaş-
larda olarkən  ürək çırpıntılarının döyüntülərindən yaranan  yeni 
məzmunlu  şeirlərini bu günümüzə daşıyır.

Love of country in the work of Vagif Mammadov

Abstract. The article provides detailed information about the life 
of the late poet Vagif Mammadov, a well-known member of the 
Nakhchivan literary community, and his artistic creativity is inc-
luded in the analysis. The poet’s Soviet-era creativity and artistic 
examples of the tumultuous period of the 90s were addressed. At 
the same time, the bitter fate of people displaced from their homes 
as a result of Armenian aggression found its sad description in the 
poet’s pen. Vagif Mammadov’s work also includes lyric poems. 
In a number of books, including the 3 volumes of his Selected 
Works, we find more such poems. These poems bring to this day 
the poems of the absent poet with new content, created from the 
heartbeats of the poet at different ages.

Любовь к родине в творчестве Вагифа Мамедова

Aннотация. В статье подробно рассказывается о жизни 
известного члена Нахчыванского литературного объединения, 
покойного поэта Вагифа Мамедова, а его художественное 
творчество подвергается анализу. Было обращено к 
художественным образцам из творчества поэта советского 
периода и 90-х годов. В то же время горькая судьба людей, 
выселенных из родных очагов в результате армянской 
агрессии, нашла свое печальное отражение в творчестве поэта. 
В творчестве Вагифа Мамедова также широко представлены 
лирические стихи. Мы все чаще находим такие стихи в ряде 
его книг, в том числе в 3 томах его избранных произведений. 
Эти стихи переносят в наши дни стихи нового содержания, 
которые возникают, как говорится, из биений сердца поэта, 
когда он был в разном возрасте.



138

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3 Filologiya

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına mühüm 
töhfə verən bölgələrdən biri də bu gün öz geniş 
inkişaf dinamikası ilə seçilən, bədii və elmi ya-
radıcılıq istiqamətində bir sıra nailiyyətlər əldə 
edən Naxçıvan bölgəsidir. Naxçıvanda fəaliyyət 
göstərən ədəbi birlik uzun illərdir ki, yaradıcı 
qələm sahiblərini öz ətrafında birləşdirərək on-
ların bədii yaradıcılığının inkişafında mühüm rol 
oynamışdır. Belə şairlərdən biri də Azərbaycan 
ədəbi mühitində istedadlı şair kimi tanınan mər-
hum şairimiz Vaqif Məmmədov idi.

1992-ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər birli-
yinin, 1995-ci ildən isə Azərbaycan Yazıçılar 
birliyinin üzvü olan Vaqif Məmmədov həm də 
İLESAM-ın (Türkiyə Elm və Ədəbiyyat Əsəri 
Sahibləri Məslək Birliyi) və Avrasiya Yazarlar 
Birliyinin (2010) üzvü olmuşdur..

1970-ci ildə bədii yaradıcılığa başlayan Vaqif 
Məmmədov “Yaşadacaq bu yol məni”, “Sədərək 
harayı”, “Qeyrət qalası”, “Salam oğuz elləri”, 
“Mənə çiçək borclusan”, “Bu dünyanın sevin-
ci nə, qəmi nə…”, “Vətən sığır ürəyimə”  Bakı, 
“Şirvannəşr”, “Zirvədən baxanda”. (Azərbaycan 
və fransız dillərində). Nakhitchivan. “Gueyrat”, 
2007, “Seçilmiş əsərləri” 3 cilddə  və s. bədii 
əsərlərini, eyni zamanda  “Sədərək şəhidləri”, 
“Unutsaq unudularıq”, “Erməni xəyanəti”, “Hey-
dər Əliyev və Sədərək rayonu” və s. çox sayda 
bədii-publisistik kitabların müəllifidir. 

O, 2001-ci ildə “Cəlil Məmmədquluzadə adı-
na Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunun 
yaranması və inkişaf yolu” mövzusunda disser-
tasiya müdafiə edib, tarix elmləri namizədi elmi 
dərəcəsi almışdır.

1998-ci ilin iyun ayından Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin “Qeyrət” nəşriyyatının direktoru, 
həmçinin universitetin “Elmi Əsərlər” jurnalının 
redaktoru, “Fikir” jurnalının məsul redaktoru, 
universitetin “Jurnalistika və dünya ədəbiyyatı” 
kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 
V.Məmmədov eyni zamanda Sədərək rayon İcra 
hakimiyyətinin orqanı olan “Oğuz yurdu” qəze-
tinin nəşrə başladığı vaxtdan (22/III-2000) 2008-
ci ilin fevral ayınadək həmin qəzetin redaktoru 
olmuşdur.

Vaqif Məmmədov 1995–2000-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin depu-
tatı olmuşdur. O cümlədən, 1996-1998-ci illərdə 
Naxçıvan MR Dövlət Antiinhisar Siyasəti və 
Sahibkarlığa Kömək Komitəsi sədrinin müavini 
vəzifəsində işləmişdir.

Bədii yaradıcılıq və pedaqoji sahədə əldə et-
diyi nailiyyətlərə görə əməyi yüksək qiymətlən-
dirilmişdir. 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri 
adına layiq görülmüş, 2007-ci ildə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil 
işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

2016-cı ildə vəfat etmişdir.
Vaqif Məmmədov Vətənsevər şair idi. 1970-ci 

ildən üzü bəri - daha doğrusu 2016-cı ildə dün-
yasını dəyişənədək bu sevgi onin şeirlərinin bö-
yük əksəriyyətində özünü göstərirdi. Onun “Belə 
yerdə nə var şair olmağa”, “Mən şeir yazanda”, 
“Vətən sığır ürəyimə”, “Ömrün mavi günləri”, 
“Məzun günündə düşüncələr” və s. şeirlərində bu 
sevginin şahidi oluruq. Vətənini ürəyinə sığdıran 
və ömrü boyu orada gəzdirən şair “Vətən sığır 
ürəyimə” adlı şeirdə yazır:

  Dar qəfəsdə qala bilməz ürəyim,
Hər arzumu, qalsa, ora yığmazdım.
Yumruq boyda ola bilməz ürəyim,
Belə olsa, Vətən ora sığmazdı...  [I cild, s.24]
Vaqif Məmmədovun şeirlərindəki döğmalıq, 

torpağa bağlılıq ötəri hisslərin məhsulu deyil, qa-
nına hopub, canına, ruhuna hakim olan vətəninə 
bağlılıqdan qaynaqlanıb. Doğulduğu torpağın hər 
qarışına bələd olan, onun hər dərəsinə, təpəsinə, 
sıldırımlı qayalarına, göz oxşayan gül-çiçəkli 
yaşıl yaylaqlarına olan hiss və duyğularını hələ 
gənclik illərindən  qələmə almışdır. O, hələ 1975-
ci ildə “Əyricə” yaylağında qələmə aldığı “Əyri-
cədə”  şeirində yazırdı:

Qayaları qalxan, nizə,
Qırov düşər yola-izə.
Lalələrdən yaşıl düzə,
Od ələnib gör necə də,
                      Əyricədə...
Xına hopan daşına bax,
Dağların göz yaşına bax.
Qayaların qaşına bax-
Çoban yatır bir keçədə,
                       Əyricədə... [1, s.174]
                                     
Vaqif Məmməd həyatımızın bütün istiqamət-

lərinə nüfüz etməyi bacaran və müvəffəqiyyət 
qazanan qələm sahiblərindən idi. Eyni zamanda 
insanların qəminə qəmlənən, sevincinə sevinən 
şair idi. Yaşa dolduqca onun şeirlərində həm də 
nəsihətamiz arzulu şeirlərə daha çox rast gəlirik.

Şair, “Köçən qıza yazdığım şeir” adlı şeirin-
də ürəyindəki hiss və duyğuları qələmə alır. Yeni 
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gəlin köçən qıza öz ocağını saf təməllər üzərində 
qurmağı,  halallıqla, alnı açıq yaşamağı arzulayır:

Ağ libaslı göyərçinə dönübsən,
İllər qoyub yaş üstünə yaşını.
İstəklinin vüqarına sinib sən,
Uca elə öz nəslinin başını [1, s.174]
                                                                            
Vaqif Məmmədovun yaradıcılığında lirik şeir-

lərə də geniş yer verilib. Bir sıra kitablarında, o 
cümlədən Seçilmiş əsərlərinin III-cü cildində bu 
cür şeirlərə daha çox rast gəlirik. Bu şeirlər şair 
qəıbinin müxtəlf yaşlarda olarkən sanki ürək çır-
pıntılarını bu günümüzə daşıyır. Biz bunu “Gün-
lər ötüşəcək” şeirində daha aydın görürük:

İllər dolanacaq, günlər ötəcək, 
Didəcək bir yanıq xatirə səni. 
Adın çox ürəkdən bir gün itəcək, 
Salacaq bir ürək xatirə səni... 

Bir yanıq sevginin qədrini sən də, 
Sonra biləcəksən çoxları kimi. 
Peşiman olaraq dumanda-çəndə, 
Özün gəzəcəksən mənim sevgimi [2, s.181]
                                                          
Şairin yaradıcılığında doğma Azərbaycanı-

mıza olan əbədi sevgi içərisində Ana Vətəndən 
sərhəd bölgəsi ilə ayrı düşən Naxçıvanımıza mü-
nasibət tamam seçilir. Çünki hər yoluna, izinə, 
insanların xarakterinə bələd olduğu bu torpaqda 
doğulmuşdur. Ana laylasının ilk həzin pıçıltıları-
nı elə bu torpaqda almışdır. Elə buna görədir ki, 
“Sözlü, nəğməli diyar” şeirində yazır:

Bura Naxçıvandır,
Burdan təbiət 
Əsirgəməyibdir 
Heç bir varını.

Əlincə mərdlərin 
Haray səsidir.
Köksündə izi var 
Elin elatın. 

Yaxud, sonrakı misralarda  Naxçıvan bölgə-
sinin hər birinin adına, şöhrətinə uyğun misralar 
düzmək, onun bir daha bu torpağa bağlılığın-
dan xəbər verir. Axı şair illərlə mənfur düşmənə 
aman verməyən və mərdanə dayanan Sədərəkdə 
döğulub böyümüşdü:

Dar gündə əlinə 
Silahın alıb. 

Danışıb Sədərək, 
Dinib Sədərək. 

Döyüşdə düşmənə 
Qələbə çalıb. 
Qeyrət qalasına 
Dönüb Sədərək  [2, s.5].
          
Hələ neçə illər bundan qabaq – covet hakimiy-

yətinin “vurub-tutan” vaxtlarında Şəhriyar adı 
müğənni Rübabə Muradovanın “Heydərbabaya 
salam” poemasından mahnı kimi oxuduğu: 

                                           Heydərbaba, ildı-
rımlar çaxanda,

Sellər, sular şaqqıldayıb axanda,
Qızlar ona səf bağlayıb baxanda,
Salam olsun şövkətüzə, elüzə,
   Mənim də bir adım gəlsin dilüzə 
- misralarından tanış idi.  
Vaqif Məmmədov İranın Маku şəhərində 

beynəlxalq Şəhriyar konfransı günlərində iştirak 
edərkən yazdığı “Şəhriyar da gəlib, biz də gəlmi-
şik” adlı şeiri orada yazmış və  həmin konfransda 
oxumuşdur. Bu şeirdə Şəhriyar böyüklüyü, Şəh-
riyar ucalığı və şimada yaşayan millətinə olan 
sevgisinə münasibət öz əksini tapır:

Maku bizə geniş açıb qoynunu,
Şəhriyar da gəlib, biz də gəlmişik.
Unutmuşuq neçə tale oynunu,
Şəhriyar da gəlib, biz də gəlmişik.

Dilimizdə Heydərbaba adı var,
Qəlbimizdə Şəhriyarın odu var.
Bu məclisdə Nikəndiş var, Hadi var1,
Şəhriyar da gəlib, biz də gəlmişik   [2, s.24].

90-cı illərin qanlı-qadalı illərində bir Sədərək-
li kimi məkrli erməni hücumlarına sinə gərən şair 
Vaqif bu döyüşlərdə şəhid olan qəhrəman oğulla-
rımızın ölümünə qəlbində ağlasa da, onların bu 
torpaq uğrunda şəhid getmələrindən təsəlli tapır 
və “Şəhid ruhu” şeirində yazır:

Şəhid!-qərinələr şaxlar bu səsi, 
Qanı torpağımız, daşımız üstə. 
Şəhidlər tanrının ulu bəndəsi, 
Ruhu da hər zaman başımız üstə. 
Hansı torpağın ki, şəhidi varsa, 
Orda daş üstünə daş qoymaq olar. 
Qiblənin yolları boransa, qarsa, 
Şəhid məzarına baş qoymaq olar.
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90-cı il hadisələri  və Qarabağ problemi Vaqif 
Məmmədov yaradıcılığında ötəri xətt kimi keç-
mir. Çünki doğulub böyüdüyü Sədərək kəndi 
mənfur ermənilərlə sərhəddə yerləşir. Hələ sovet 
hakimiyyəti illərində, şair zaman-zaman onların 
riyakarlığını görmüşdür. Ötən əsrin 90-cı illərin-
də saxta torpaq iddiaları ilə bağlı Naxçıvanda və 
Qarabağda baş verən erməni hücumları, mülki 
əhalinin top atəşinə tutulması, gülləboran edilmə-
si, Qarabağda və ətraf rayonlarında kəndlərimizə 
edilən hücumlar, insanlarımızın öldürülməsi, əsir 
götürülməsi, işgəncələr verilməsi və nəhayət bir 
milyondan çox qaçqının evindən didərgin salın-
ması, ermənilərin simasızlıqlarını bir daha üzə 
çıxardı. Şair “Sədərək harayı”, “Qeyrət qalası”, 
“Sədərək şəhidləri”, “Unutsaq unudularıq”, “Er-
məni xəyanəti” və s. kitablarında bu əxlaqsız 
məxluqların iç üzünü açıb göstərmişdir. 

Neçə qapılara düşər, yol azar,
Özgə qablarını güdən, yalayan.
Öz kökü nədir ki, səndə nə yaza,
Qatır tək törəyən Zori Balayan?...

Gəzdiyi budağı doğrayır onlar,
“Dost” deyib od vurur yada, yaxına.
 “Ağrı” eşidəndə ağrıyır onlar,
 “Ararat” deyirlər Ağrı dağına...  [3, s.76.].

Vaqif Məmmədovun şeirlərində vətən müha-
ribəsi, Səngər davası, Sədərəyin qeyrət qalasına 
dönüb mərdanə dayanması, igidlərin qəhrəmanlı-
ğı özünəməxsus ürək yanğısı ilə mövzusu şəkildə 
qələmə alınmışdır. 

Mərd igidlər al qana and içdilər,
Cavan yaşda canlarından keçdilər.
“Vətən” deyib ürəklərə köçdülər,
Bir şam kimi alışanda, sönəndə,
Diz çökürəm bu qeyrətin önündə [4, s.29].
                                                                                             
Xocalı faciəsi digər şairlər kimi Vaqif Məm-

mədovun da yaradıcılığından yan keçməyib-
dir. Şair “Xocalı haqqında düşüncələr” şeirində 
1992-ci ildə rus-erməni birliyinin məkrli planı-
nın nəticəsi olan  xocalı qırğınının bədii lövhəsini 
yaradıb və bu şeirdə qan içən düşmənlərə qarşı 
özünün nifrətini, kinini ortaya qoyub:

  Ömrü bir gecədə sovan, bitirən,
  Əbədi yandıran közdü Xocalı.
  Kolları meyvə yox, cəsəd gətirən
  Dərədi, təpədi, düzdü Xocalı.

Qız-gəlin isməti düzdə-dərədə,
Həyadan qızaran qadın Xocalı.
Cəllad elə tonqal çatdı bərədə,
Qış günü od tutub yandı Xocalı  [2, s.60].

Akademik İ.Həbibbəyli onun “Seçilmiş əsər-
ləri”nin III cildinə yazdığı “Sənətə vaqiflik” möv-
zulu ön sözdə yazırdı: “Xalq şairi B.Vahabzadə-
nin aşağıdakı mülahizələri Vaqif Məmmədovun 
cəbhə şeirlərinin mahiyyətini aydınlaşdırmaq 
üçün açardır: “Sədərəkdən, Vaqif Məmmədov-
dan bir məktub aldım. İçində bir neçə şeir var-
dı. Ah dolu, aman dolu bu şeirlərdən üzümə alov 
vurdu, vərəqlər əlimi yandırdı. Bu şeirlər Sədərə-
yin bugünkü müsibətinin sabah üçün tarixidir. Bu 
gün başımıza gətirilən müsibətlərin bədii aynası 
ola bu şeirləri biz indi çap etməli, gələcək nəslə 
yadigar qomalıyıq ki, onlar da dədələrimiz və bi-
zim kimi unutqan olmasınlar” [2, s.7-8].    

Ümumiyyətlə Vaqif Məmmədovun əsərlə-
rində vətənə olan sevgi xalqımıza olan sevgi ilə 
qaynayıb qovuşmuşdur. Bu sevgi ötəri hısslərin 
nəticəsi deyil, onun daxili aləmindən qaynaqla-
nan hisslərin nəticəsi kimi yaranmışdır. Elə bu-
nun nəticəsidir ki, Vaqif Məmmədovun yaradıcı-
lığına bələd olan, daim öz münasibətini bildirən 
NDU-nun keçmiş rektoru, akademik İ.Həbibbəy-
li onun “Seçilmiş əsərləri”nin III cildinə yazdı-
ğı “Sənətə vaqiflik” mövzulu ön sözdə yazırdı: 
“Seirin-sənətin incəliklərinə bələdliliklə istedad 
və zəhmət V.Məmmədovun dəyərli, yaddaqa-
lan Vaqifanə əsərlər yazmasını təmin etmişdir. 
Sənətə dərindən Vaqif olan şair şeirdə də, sənətdə 
də özünü Vaqif kimi təsdiqləmişdir. Buna görə-
dir ki, Vaqifin şeir-sənət haqqındakı baxışları ilə 
bədii yaradıcılığı bir-birini tamamlayır” [2, s.21].

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aypa-
ra Behbudova şair-publisist Vaqif Məmmədovun 
yaradıcılığı ilə bağlı qələmə aldığı “Vətənə bağlı 
şair ömrü” kitabında yazır: “Vaqif Məmmədov 
kifayət qədər mütaliəsi olan, klassik və müasir 
ədəbiyyatımızdan, Şərq və Qərb mənəvi dəyərlə-
rindən xəbərdar olan intellektual səviyyəli qələm 
sahibi idi” [5, s.7]                           

Vaqif Məmmədovun yaradıcılığı təkcə Azər-
baycan hüdudlarında məhdudlaşmamışdır. Şeir-
ləri Türkiyədə, İranda, İraqda, Rusiyada, Ukray-
nada, Belarusiyada, Özbəkistanda, Almaniyada, 
Bolqarıstanda, Yunanıstanda, ABŞ-da çap olun-
muşdur.

Vaqif Məmmədov 1994-cü ildə YUNESKO 



141

Həsənəli Eyvazlı
Vaqif Məmmədov yaradıcılığında  yurd sevgisi

xətti ilə Bağdadda keçirilən Füzuli günlərində, 
2001-ci ildə Bayburtda keçirilən 7-ci Uluslarara-
sı Dədə-Qorqud Kültür-Sənət Şölənində, 2005-
ci ildə Ankarada keçirilən “Erməni iddiaları və 
Azərbaycan gerçəyi” beynəlxalq simpoziumun-
da, 2006-ci ildə Tehranda və Təbrizdə keçirilən 
Şəhriyar günlərində, 2007-cı ildə Hollandiya-
da keçirilən Xocalı soyqırımına aid beynəlxalq 
simpoziumda, 2010-cu ildə Pakistanda keçirilən 
“Sufizm və sülh” beynəlxalq konfransında iştirak 
və çıxış etmişdir. 

Bir sözlə, şair Vaqif Məmmədov haqqın dər-
gahına qovuşsa da, çoxsaylı oxucularının qəlbin-
də yaşayır və yaşayacaqdır.
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Annotasiya. Ötən yüz il ərzində Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqində iki meto-
doloji tərz  formalaşdı: birinci, konkret mövzular üzrə ayrı-ayrı şair və yazıçıların əsər-
lərinin filoloji təhlili; ikinci, ədəbiyyat tarixində yeri olan ayrı-ayı şairlər və yazıçılar 
haqqında  biblioqrafik faktlar və məlumatların təqdimi.Tədqiq tələblərinin əsasında 
ümumşərq, ümumtürk və ümumdünya ədəbiyyatları kontekstindən, bədii-poetik dəyər-
lərin elmi-tarixi, elmi-nəzəri problemləri dyanır.  İndiyədək davam edən qüsurlar nədən 
irəli gəlirdi? Buna dair üç faktora diqqət yetirmək vacibdir. Birinci, ədəbiyyatın tarixi 
nəzəriyyəsi müəyyənləşdirilməli idi. Ədəbiyyat tarixinin tədqiqi problemlərinə ötən 
zamanların inkişaf dialektikası strukturundan yanaşılmalıdır. İkinci, ədəbiyyat tarixi – 
mənbələr tarixidir. Ədəbi mənbələr – qaynaqlar tarixi məqamları və dövrlərə dair faktları 
aşkarlayır. Bədii əsərlərin onu yaradan şəxsin özündən daha çox zamana aidiyyatı vardır. 
Üçüncü, dövrləşdirmənin ilkin mərhələsini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunlar üçün, 
ilk növbədə, dünyanın antik ədəbiyyat kontekstini təsbit etmək gərəkdir. Bu kontekstdə 
antik ədəbiyyat tarixinin təsbitində türk ədəbiyyatının yeri və mövqeyi araşdırılmalıdır. 
Dünya ədəbiyyatı türklərin əcdadı olan Sumer ədəbiyyatı ilə başlayır. Deməli, dünya 
ədəbiyyatı tarixi  türk ədəbiyyatı tarixi ilə başlayır.     

Modern literary studies: historical-methodological 
flaws in the study and promotion of Azerbaijani lite-
rature
Abstract. During the past hundred years, two methodological styles were formed in the 
study of the history of Azerbaijani literature: first, philological analysis of the works of 
individual poets and writers on specific topics; Second, the presentation of bibliograp-
hic facts and information about individual poets and writers who have a place in the 
history of literature. The research requirements are based on the scientific-historical, 
scientific-theoretical problems of artistic-poetic values from the context of all-Eastern, 
all-Turkish and all-world literatures. What were the causes of the continuing defects? 
It is important to pay attention to three factors in this regard. First, the historical theory 
of literature had to be defined. The problems of the study of literary history should be 
approached from the structure of the development dialectics of the past. Second, the 
history of literature is the history of sources. Literary sources - sources reveal facts about 
historical moments and periods. Works of art have more to do with time than the person 
who created them. Third, it is necessary to determine the initial stage of periodization. 
For these, first of all, it is necessary to determine the context of ancient literature of the 
world. In this context, the place and position of Turkish literature should be investigated 
in determining the history of ancient literature. World literature begins with Sumerian 
literature, the ancestor of the Turks. So, the history of world literature begins with the 
history of Turkish literature.

Современное литературоведение: историко-
методологические недостатки в изучении и 
пропаганде азербайджанской литературы
Aннотация. За прошедшие сто лет в изучении истории азербайджанской 
литературы сформировались два методологических стиля: первый, филологический 
анализ произведений отдельных поэтов и писателей по конкретным темам; 
второй, представление библиографических фактов и информации об отдельных 
поэтах и писателях, имеющих место в истории литературы. В основе требований 
исследования лежат научно-исторические, научно-теоретические проблемы 
художественно-поэтических ценностей в контексте общевосточной, общетюркской 
и всемирной литературы.  Из-за чего возникли недостатки, которые сохраняются 
до сих пор? На это важно обратить внимание на три фактора. Во-первых, должна 
была быть определена историческая теория литературы. К проблемам изучения 
истории литературы следует подходить со структуры диалектики развития 
прошедшего времени. Вторая, история литературы – это история источников. 
Литературные источники – источники раскрывают факты об исторических 
моментах и эпохах. Художественные произведения больше относятся ко времени, 
чем к самому человеку, который их создал. В-третьих, необходимо определить 
начальный этап периодизации. Для этого, прежде всего, необходимо установить 
контекст античной литературы мира. В этом контексте следует исследовать место 
и положение турецкой литературы в установлении истории античной литературы. 
Мировая литература начинается с шумерской литературы, предка тюрков. Итак, 
история мировой литературы начинается с истории турецкой литературы.
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Əbülfəz Əzimli
Müasir  ədəbiyyatşünaslıq: Azərbaycan ədəbiyyatının  tədqiqi və təbliğində tarixi-metodoloji qüsurlar

Ötən yüz il ərzində, habelə müasir ədəbiy-
yatşünaslıqda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
tədqiqi üzrə iki metodoloji tərz formalaşdı: XX 
əsrin son rübündə ədəbiyyatşünaslıqda tarixi-tə-
dqiqi problemlərə münasibətdə iki metodoloji 
tərz  formalaşdı: 

- birinci metodoloji tərz: konkret mövzular 
üzrə ayrı-ayrı şair və yazıçıların əsərlərinin filo-
loji təhlili;

-  ikinci metodoloji tərz: ədəbiyyat tarixin-
də yeri olan ayrı-ayrı şairlər və yazıçılar haqqın-
da  biblioqrafik faktlar və məlumatların təqdimi. 

Hər iki aspekt, ümumilikdə, Azərbaycan ədə-
biyyatının tarixi baxımdan geniş şəkildə tədqiqi-
ni əsaslandırırdı. Çünki indiyədək onlarla şairlər, 
ədəbiyyatşünas alimlər vardır ki, onlar haqqında 
məlumatlar verilməmişdir. Yüzlərlə əsərlər var-
dır ki, ədəbi-elmi ictimaiyyətə təqdim edilmə-
mişdir. 

İndiyədək Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
tədqiqində məsələyə geniş, qlobal dünya mode-
lindən yanaşılmalı idi. Ədəbiyyatın zamanlarla 
bağlı tarixi inkişaf qanunları həmin zamanın və 
ədəbiyyatların bir-birinə bağlılığı dialektikasıdır. 
Tədqiqatçılar ədəbiyyatın zamanları ilə tarixi za-
manların bir-birinə bağlı dialektikasını tədqiqatın 
metodoloji xətti üzərindən əsaslamamışlar, daha 
doğrusu, metodologiyanı onun-tədqiqat və təq-
dimatın, təhlil və təbliğatın üzərindən aparılmalı 
idi. 

Çünki tarixlər və zamanlar, tarix-ədəbiyyat, 
ədəbiyyat-tarix bağlantıları millətin varlığının 
təzahürlərini də üzə çıxarmış olub. Ədəbiyyat-
şünaslıqda məsələnin bu kontekstinə üstünlük 
verilmədiyinə görə ədəbiyyatın tarixi poetikası 
təhlil edilməyib. Tarixi poetika janr, mövzü bədii 
ifadə, ideya poetikası, dövrlər-zamanlar poetika-
sı deməkdir.

Digər bir vacib aspekt: tədqiqatçılar ədəbiyya-
tın tarixi baxımdan tədqiqinə dünya modeli tələb-
lərindən və mənzərələrindən yanaşmalı idilər; 
bu, dünya modelini yaradan və formalaşdıran, 
sözsüz ki, Şərq, o cümlədən Türk mədəniyyəti və 
ədəbiyyatı olub.     

Daha bir metodoloji qüsur ondan ibarətdir ki, 
tarixi sürəclərin ədəbi-estetik, ideoloji və meto-
doloji xüsusiyyətləri böyük ədəbiyyat aləmindən 
və böyük ədəbi qanunlar poetikasından tədqiq və 
təhlil edilməyib. 

Elmi-konseptuallıq baxımından bütün bunları 
faktlar, mənbəvə qaynaqlar, habelə ədəbi-tarixi 

zamanlar koordinatlarından təhlil etmək tələb 
olunur.     

Ədəbiyyat tarixi əlahiddə bir zaman, məhdud 
yanaşma, çərçivələrə salına və o məhdud çərçi-
vələrdən yanaşma və təqdim etmə metodolojisin-
dən yazıla bilməzdi.

Lakin bütün bunlar, təəssüf ki, bizim ədəbiy-
yatşünaslığımızda öz təsirini saxlamışdır.

Müasir ədəbiyyatşünaslıqda klassik Azərbay-
can ədəbiyyatın tədqiqi, təhlil və təsnifi sahəsin-
də yeni elmi nailiyyətlər əldə edildi; məsələn, 
folklor üzrə tədqiqlər, müntəzəm olaraq, “XX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” adlı seriyalı 
məcmuələr nəşr edildi, Əlyar Səfərli və Xəlil Yu-
siflinin qədim və orta əsrlər üzrə tədqiqləri işıq 
üzü gördü [51]; əski türk ədəbi abidələri mətnləri 
üzrə tədqiqlər [20] və onların söz, məna, leksik 
poetizminə dair kitablar nəşr edildi [39].

Bütün  bunlar bilavasitə Azərbaycan ədəbiy-
yatı tarixinin geniş mənzərəsini əks etdirir, yeni 
ədəbiyyat tarixinin yazılmasını tələb edirdi. Bu 
baxımdan, ərəbdilli ədəbiyyat üzrə tədqiqatçı 
alim Malik Mahmudovun VII-XII əsrlərdə ərə-
bcə yazmış Azərbaycan şair və ədibləri haqqın-
dakı tədqiqləri ədəbiyyatşünaslıqda yeni elmi 
hadisə idi. 

XX əsrin ikinci yarısındakı tədqiq və təbliğlə-
rin  nəticəsi olaraq, dördcildli “Cənubi Azərbay-
can ədəbiyyatı antologiyası” [13] nəşr edildi. 

Daha bir ciddi tədqiqatların müəllifləri Əl-
yar Səfərli Və Xəlil Yusifli idi. Onların “Qədim 
və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
(1982) dərsliyi, “Hikmət xəzinəsi” (1992) anto-
logiya-təzkirələri ədəbiyyat tarixçiliyinin yeni 
nailiyyətlərini göstərirdi. “Qədim və orta əsrlər 
Azərbaycan ədəbiyyatı” 1998 və 2008-ci illərdə 
də nəşr edildi. Əlyar Səfərli 60-cı illərdən bəri 
bir institutun görəcəyi işlər qədər xidmət etmiş, 
ədəbiyyat tarixində o zamanadək adı çəkilməyən 
ədəbi şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar vermiş, 
təhlillər aparmışdır. Lakin hələ haqqında məlu-
mat verilməmiş nə qədər şair və alim şəxsiyyət-
lərimiz vardır ki, elmi ictimaiyyətə təqdim edil-
məyib. 

XIX-XX əsrlər ədəbiyyatında metod məsələsi 
üzrə aparılan tədqiqlər sahəsində Kamal Talıb-
zadənin [53], Yaşar Qarayevin [37] fundamental 
tədqiqatları üzə çıxdı. XIX əsr ədəbiyyatının ma-
arifçi-realist konsepsiyası açıqlandı.   

Tənqidi realizm və romantizm üzrə tədqiqlə-
rin fundamental istiqamətləri genişləndi. Əziz 
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Mirəhmədovun, Məmməd Cəfər Cəfərovun tə-
dqiqatları məsələlərə sistematik və ardıcıl ya-
naşmanın elmi konseptuallığını önə çıxartdı.  Bu 
tədqiqatlar, ümumilikdə, 1984-cü ildə Cahangir 
Qəhrəmanov və  Kamil Allahyarovun “Azərbay-
can klassik ədəbiyyatı kitabxanası”nın III cildinə 
yazdıqları müqəddimədə deyildiyi kimi, “Azər-
baycan ədəbiyyatının müxtəlif dövrlərini daha 
dərindən işıqlandırmağa və ümumi mənzərəsini 
müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir” [39, s.4].

İndiyədək davam edən ədəbi-elmi axtarışlar 
öz bəhrəsini müstəqillik dövrünə də verdi. Hər 
şeydən əvvəl, Azərbaycan ədəbiyyatı (habelə 
dünya ədəbiyyatı) üzrə indiyədək nəşr edilmiş və 
nəşr edilməmiş yüzlərlə kitab yeni qrafika ilə çap 
edildi.

Müasir dövrdə 80-ci illərin sonu və 90-cı il-
lərin əvvəlləri ədəbiyyata metodoloji baxımdan 
gerçək tarixi prizmalar üzrə  konseptual yanaş-
maları ilə xarakterik oldu. Romantizmin metod, 
üslub, poetika məsələləri üzrə Kamran Əliye-
vin tədqiqləri [17; 18] romantizmə sxematik və 
qərəzli yanaşmaya qarşı bir cavab idi.

Habelə ədəbiyyatşünaslıqda Yeni dövr (XIX-
XX əsrlər) tənqidinin öyrənilməsi məsələləri 
üzrə təhlil-təsnifdə (Əzimli Əbülfəz: “Yeni dövr 
(1800-1920-ci illər) Azərbaycan tənqidinin ədə-
biyyatşünaslıqda öyrənilməsi məsələləri” [19] 
çağdaş  ədəbiyyatşünaslığın  XIX-XX əsrlər 
tənqid və ədəbiyyatşünaslığına yeni konseptu-
al yanaşma metodologiyasından xəbər verirdi. 
Burada ilk dəfə olaraq, tənqidşünaslıq bir termin 
və elm sahəsi kimi, xüsusi konseptuallıqdan tə-
dqiq-təhlil edildi: və bu zaman tənqidi müna-
sibətlərin yanlış metodolojilər kontekstindəki 
mürtəce təzahürləri açıqlandı.

XX əsrin doxsanıncı illəri həm də Azərbay-
can ədəbiyyatşünaslığının yeni, müstəqillik illəri 
demək idi. Məhz bu dövrdə ədəbiyyat və mədə-
niyyət tarixinə dair elmi gerçəkliklərin funda-
mental mənzərələrini əks etdirən yeni tədqiqatlar 
üzə çıxdı. Məsələn,  Elməddin Əlibəyzadənin  
Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin İslamaqə-
dərki  tarixi minillikləri ilk dəfə fundamental tə-
dqiqata cəlb edildi və yeni elmi-konseptual fakt-
lar və ədəbi-tarixi gerçəkliklər aşkar edildi [16]. 
Burada məxsusən, Azərbaycan-türk mifolofiyası 
üzrə elmi dünyagörüşünün üfüqləri dərinləşdi 
və genişləndi: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
qədim dövrünə dair gerçəkliklərin tədqiqi üçün 
yeni konseptual təhlillər aparıldı [8].

XXI əsr ədəbiyyatşünüslığı altı cilddə nəzərdə 
tutulan  “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin  hələ-
lik üc cildini təqdim edib: Birinci cild 2004-cü  
il, ikinci cild 2007-ci il, üçüncü cild 2009-cu ildə 
nəşr edildi. 

Doğru olaraq, yeni nəşr “Azərbaycan ədəbiy-
yatı tarixi” nin birinci cildində Azərbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixi sistemi üzərin-
dən təsnif edilir. Burada şifahi xalq ədəbiyyatı-
nın tarixi-semantik mənzərəsi, forma, məzmun, 
üslub, ideya poetizmləri təhlil edilir. Birinci cild 
folklora həsr edilib. Azərbaycan folkloru lik 
dəfə olaraq, ədəbiyyat tarixinin dövrləşdirilməsi 
strukturundan təhlil edilir.

Sözsüz ki, bütün ədəbiyyatların tarixi folklor-
dan başlayır. İndiyədək Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi kitablarında şifahi xalq ədəbiyyatı qay-
nağı, mənbəyi vahid ədəbiyyat tarixinə məxsus 
elmi-strukturoloji yöndən təhlil-təsnif edilmə-
mişdir. Əvvəlki nəşrlərdə xalq yaradıcılığına 
vəsf-halların, xalq oyunlarından bəzilərinin adı 
çəkilmiş, mərasim nəğmələrinə dair nümunələr 
təqdim edilmişdir.

XX əsrin səksən-doxsanıncı illərində və XXI 
yüziliyin ilk onilliyində tədqiqatçılar ötən əsr-
lərin zamanından fərqli olaraq, ədəbiyyatın öz 
tarixi ilkinliyinə, zaman dərinliyinə, təfəkkür 
qaynağına üz tutub, onu yenidən təsnif-təhlil et-
məyə başladılar. Tədqiqlərdə Azərbaycan şifahi 
xalq yaradıcılığının tarixi-poetik özəllikləri, for-
ma-məzmun dramatizmi, şəkil, üslun struktura-
lizmi, habelə mətn stixiyasında ifadə, janr seçkin-
likləri, mövzu, ideya, lirik-epik ifadə sinxronizmi 
və s. məsələlər təhlil-təsnif süzgəcindən keçirilir.

Birinci cilddə tarixi dövrləşdirmə faktları və 
faktlara məxsus bədii-poetik səciyyələr nəzə-
ri, elmi təhlildən keçirilir və ədəbiyyat tarixinin 
milli, ümumbəşəri mövqeyi açıqlanır. Bu zaman 
mifologiya və arxaik folklor, şifahi ədəbiyyatın 
ənənəvi janrları, ozan-aşıq sənəti, epos yaradı-
cılığı kimi sahələr təhlil edilir. Tarixilik folklor 
strukturunun içərisindən böyükdür. Arxaik  za-
manların təsəvvür və xəyal, mifik təfəkkür di-
namikası, hər şeydən əvvəl, janr, məzmun və 
ideya dinamikası demək idi. Tarixi düşüncədə 
folklor aparıcı rol oynayıb: folklor düşüncəsi 
janr düşüncəsini, janr düşüncəsi janr qanunlarını 
formalaşdırdı. Bu formalaşma ədəbiyatın, bədii 
sözün ifadə sistemində öz elmi-nəzəri tələblərini 
formalaşdıran xalq elmi-təfəkkürünün, xalq du-
yumunun, xalq ifadə stilinin, xalq milli mədəniy-
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yətinin, dil, poetika  tətbiqlərinin nəticəsi olaraq 
meydana gəldi. 

Təəssüf ki, yeni nəşrlərdə ədəbiyyatın tarixi 
inkişafı, dövrlərin təsnifi üzrə hələ də öz həllini 
gözləyən problemlər var. Bu problemlərin əsa-
sında, sözsüz ki, çox zəngin ədəbiyyata və mə-
dəniyyətə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatının 
ümumşərq, ümumtürk və ümumdünya ədəbiy-
yatları kontekstindən, bədii-poetik dəyərlərin el-
mi-tarixi, elmi-nəzəri problemləri dayanır. 

 “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin ikinci cil-
di (2007) ən qədim zamanlardan XIII əsrə qədər 
olan dövrün ədəbiyyatından bəhs edir və aşağı-
dakı bölmələrdən ibarətdir:

I. Azərbaycan ədəbiyyatı ən qədim dövrlərdə. 
Burada “Zərdüştdən, “Avesta”dan, Orxon-Yeni-
sey kitabələrindən, Y.X.Hacibin “Qutatqu-bilik”, 
M.Kaşğarlının “Divani-lüğət-it-türk” əsərlərin-
dən bəhs edilir.

II. VII-X əsrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatı. Bu-
rada ərəbcə yazmış şair və ədiblərin həyat və ya-
radıcılığından bəhs edilir.

III. XI-XII əsrlər ədəbiyyatı. Bu fəsildə Qətran 
Təbrizi, Xətib Təbrizi, Əbülüla Gəncəvi, Mənisə 
xatun Məhsəti Gəncəvi, Fələki Şirvani, Mücirəd-
din Beyləqani, Xaqani Şirvani və Nizami Gən-
cəvinin həyat və yaradıcılığı tədqiq-təhlil edilir. 

Cildə A.Rüstəmova, M.Zehtabi, Qafar Kəndli, 
M.Mahmudov, N.Araslı, Z.Məmmədov, İmam-
verdi Həmidov, Ç.Sadıqoğlu, R.Qənbərqızı, A.Ə-
liyev kimi tədqiqatçıların yazıları salınmışdır.

Altıcildliyin III cildində (2009) də orta əsrlər 
ədəbiyyatı yüzilliklər üzrə təqdim edilir. XIII-XIV 
əsrlərdə ədəbiyyat, XV-XVI əsrlərdə ədəbiyyat, 
XVII-XVIII əsrlərdə ədəbiyyat. Ümumilikdə, bu 
cilddə 22 şairin həyat və yaradıcılığından bəhs 
edilir. III cild  A.Rüstəmova, B.Azəroğlu,  Qa-
far Kəndli, A.Dadaşzadə, Ə.Rəhimov, H.Araslı, 
Qasım Cahani, V. Feyzullayeva, Ç.Sadıqoğlu və  
A.Mirzəyevin tədqiqləri üzrə hazırlanmışdır. Tə-
dqiqlərdə orta əsrlərin klassik zənginliyi elmi, ta-
rixi, ədəbi-poetik özəllikləri kontekstindən aydın 
görünür. Son əlli ilin ədəbi axtarışları üzərində 
dayanan kitabın elmi məziyyətləri bəhs edilən 
dövrün tarixi-poetik siması, mövzu, janr, üslub, 
ideya spesifikası haqqında konkret elmi təhlilləri 
baxımından da diqqətəlayiqdir. 

Nəşr edilməkdə olan sonrakı üç cilddə isə ay-
rı-ayrlıqda XIX əsr ədəbiyyatı (IV c.), XX əsrin 
əvvəlləri (1900-1920-ci illər) ədəbiyyatı (V c.),  
XX əsrin son 80 ilinin ədəbiyyatı (VI c.) araş-

dırılır. Beləliklə, ənənəvi olaraq, ədəbiyyat ta-
rixi   folklor, klassik yazılı irs, XIX əsr, XX əsrin 
əvvəlləri və çağdaş ədəbi proses üzrə ayrı-ay-
rı bölmələrdə tədqiq edilir. Ədəbiyyatın tarixi 
problemləri üzrə metodoloji, nəzəri-elmi yanaş-
maların çağdaş mərhələsi həm milli-genoloji, 
həm də ümumdünya konseptuallığı baxımından 
diqqətəlayiqdir. Elmi yeniliklər, hər şeydən əv-
vəl, “ortaq türk dəyərlərini, orta əsrlər türk sivi-
lizasiyalarının bugünkü türkdilli ədəbiyyatlarda 
ehtiva etdiyi tarixi mənaya diqqətin artırılması 
və Azərbaycan ədəbi fikrinin dövrləşdirilməsin-
də onun yerinin müəyyən edilməsinə yönələn in-
tensiv maraqla bağlıdır”(Alışanlı Ş.: 1, səh.93).  

XX əsrin əvvəllərindən baaşlayaraq, yüz il 
ərzində ədəbiyyatşünaslığın diqqət yetirdiyi əsas 
məsələ və məqsəd Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-
nin həm dövrlər, həm də ədəbi proseslər, ədəbi 
şəxsiyyətlər üzrə tədqiq edilməsi problemləri 
ilə bağlı olub.  Lakin təqdimlərdə, ədəbiyyata 
tarixi zərurətlər, türk və dünya ədəbiyyatı mən-
subluğundan, ümumi və məxsusi, milli məkan 
və zaman koordinasiyalarından yanaşma kon-
septuallığı bugünün elmi simasında tam və bitkin 
görünmür. Hər şeydən əvvəl, ədəbiyyatı tədqiq-
də tarixi dövrləşdirmələrin elmi-konseptuallığı - 
millət və məkan, habelə tarixi zamanlar məsələlə-
rinin gerçək siması konkretləşdirilməlidir. Nəşr 
edilmiş 6 cildlik ədəbiyyat tarixlərinin qüsurları 
elmi-metodoloji, təhlil və təsnif  strukturuna görə 
bu gün də öz ciddiliyini saxlayır. İndiyədək da-
vam edən qüsurlar nədən irəli gəlirdi? Buna dair 
iki faktora diqqət yetirmək vacibdir: 

Birinci faktor: Ədəbiyyatın tarixi nəzəriyyəsi 
müəyyənləşdirilməli idi. Çünki Dünya ədəbiyyat 
tarixləri özlərinə məxsus olan tarixi nəzəriyyəyə 
mənsubdur. Ümumtürk, o cümlədən Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixinə ictimai-siyasi və ədəbi 
dövrlərin tarixi nəzərriyyəsinin strukturu müəy-
yənləşdirilməlidir. Milli ədəbiyyatın-türk ədə-
biyyatının tarixi germəkliklər daxilindən sistem-
ləşdirilməsi üzrə nəzəriyyə əsasında Böyük Türk 
ədəbiyyatının inkişaf eraları, dövrləri  haqqında 
struktur sistematika yaratmaq olar. Türk ədəbiy-
yatının ümumdünya ədəbiyyatı tarixinin təmsil-
çiliyində yeri və mövqeyi hansı vəziyyətdədir? 
- Bunu müəyyənləşdirmədən ədəbiyyatımızın 
tarixi inkişaf qanunlarını ümumdünya nəzəriyyə-
si və poetikası, ədəbi-tarixi qanunauyğunluqları 
genişliklərindən təsbit etmək olmaz.    

İkinci faktor: ədəbiyyat tarixi- mənbələr ta-
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rixidir. Ədəbi mənbələr-qaynaqlar tarixi məqam-
ları və dövrlərə dair faktları aşkarlayır. Bədii 
əsərlərin onu yaradan şəxsin özündən daha 
çox zamana aidiyyatı vardır. Ədəbi-tarixi mən-
bələri tapmadan dövrün özü haqqında gerçək-
ləri açıqlamaq olmaz. Buna görə də tarixi qay-
naqlar-mənbələr tədqiqatlara cəlb olunmalıdır. 
Klassik Şərq ədəbiyyatı tarixinin inkişaf prob-
lemlərinin strukturoloji tarixi də o mənbələrlə 
bəlli olur. Ədəbi-tarixi gerçəklikləri bədii faktlar 
konseptuallığından öyrənmək tələbləri baxımın-
dan da mənbələri müəyyənləşdirmək və araşdır-
maq xüsusi şərtlərdəndir. Bir fikirdə deyildiyi 
kimi, “Литературная наука (история и теория 
литература) и ее спедцальные  дисйипины 
(палеография, библиография, текстелогия) 
также имеют свой круг источников и свое 
источниковедение. Источниковедческкие 
изучения в области литераведения в настоящее 
время весьма оживились и представлены 
специальными работами» (Вельчиков Н. Ф.: 
12, с.46).

Türkcəsi: “Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbiyyat ta-
rixi və nəzəriyyəsi) və onun xüsusi tədqiqatları 
(paleoqrafiya, biblioqrafiya, mətnşünaslıq) da öz 
mənbələri və öz mənbələri var. Ədəbiyyatşünas-
lıq sahəsində mənbələr hazırda çox canlıdır və 
xüsusi əsərlərlə təmsil olunur” [12, s.46].

Obyektiv və mükəmməl tarixi dövrləşdirmə 
üçün nələrə diqqət yetirilməlidir? 

Bununla bağlı bir neçə vacib amili əsas götür-
məliyik:

Birinci amil: hər şeydən əvvəl, məsələyə-prob-
lemə dar baxışdan və yarımçıq prizmadan deyil, 
ümumdünya qloballığı prinsiplərindən yanaşmaq 
gərəkdir. 

İkinci amil: ədəbiyyatın tarixi inkişaf zaman-
ları strukturoloji cəhətdən araşdırılmalıdır. Bunun 
üçün yenə də ədəbiyyatşünaslığın tarixi zamanlar 
nəzəriyyəsi üzrə öyrənmə sistemini təsbit etmək 
gərəkdir. Unutmaq olmaz ki, ədəbiyyat tarixləri-
nin ən dolğun və bitkin şəkildə dövrləşdirilməsi 
məsələləri də ədəbiyyatşünaslığın metodologiya-
sının əsasında dayanır. Bu metodologiya, birinci 
növbədə, nəzəriyyənin tarixi faktlar, ədəbi mən-
bələr əsasında təhlil edilməsi ilə konseptuallıq 
qazanar.

Üçüncü amil: Dövrləşdirmənin ilkin mərhələ-
sini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunlar üçün, 
ilk növbədə, dünyanın antik ədəbiyyat konteks-
tini təsbit etmək gərəkdir. Bu kontekstdə - antik 

ədəbiyyat tarixinin təsbitində türk ədəbiyyatının 
yeri və mövqeyi araşdırılmalıdır. Türk ədəbiyyatı 
tarixi antik yunan ədəbiyyatı tarixindən neçə min 
illiklərdən əvvəl başlayır. Dünya ədəbiyyatı türk-
lərin əcdadı olan Sumer ədəbiyyatı ilə başlayır. 
Deməli, Dünya ədəbiyyatı tarixi Azərbaycan-Su-
mer-Əcdad- Türk ədəbiyyatı tarixi ilə başlayır.   

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ədəbiyyat 
tarixi üzrə axtarış və tədqiqlərinin yeni mərhələ-
si bundan sonra başlayacaq. Bu mənada, sözsüz 
ki, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin altıcildliyi 
də sonuncu nəşr deyil. Belə deyək ki, bu nəşrlər 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini geniş və dolğun 
aspektlərdən tədqiq etmək üzrə başlanğıcdır. Tə-
sadüfi deyildir ki, 2010-cu ildə Bakıda “Humani-
tar elmlərin müasir durumu və ədəbiyyatşünas-
lığın nəzəri-metodoloji məsələləri” mövzusunda 
keçirilmiş elmi simpozium da milli mədəniyyə-
tin,  ədəbi-estetik fikrin tarixi konseptuallığına 
həsr edilmişdir.  

Sözsüz ki, ədəbiyyat tarixinin tədqiqi prob-
lemlərinə ötən zamanların inkişaf dialektikası 
strukturundan yanaşılmalıdır. Problemlərə tarixin 
və bugünün aktuallığı konsepsiyasından aydınlıq 
gətirmək üçün ədəbiyyat tarixi məsələsi geniş 
miqyasdan tədqiq edilməlidir. Ədəbiyyatşünaslıq 
ədəbiyyatın özünəməxsus tarixi simasını araşdır-
maq üçün ona tarixi dövrlərin sistematikası içəri-
sindən təsnifat verməlidir. 

Beləliklə, zəngin və rəngarəng tarixi sistema-
tikliyə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-
nin dövrləşdirilməsi üzrə də yeni araşdırmalara, 
tədqiqlərə struktur tarixi gerçəkliklərdən yanaş-
maq gərəkdir. Ən qədim dövrün tarixi zamanı 
hansı bədii özəlliklərə, hansı mövzu, bədii ifadə, 
janr spesifikasına malikdir? Orta əsrlərin hansı 
ədəbi-tarixi və metodoloji spesifikası vardır? Bu-
nun üçün qədim türk dünyasının, türk məxsuslu-
ğunun ilkin tarixi mənbələri və qaynaqları tədqiq 
edilməlidir. Antik dünyanın yaddaşı, ilkin olaraq, 
türk yaddaşıdır.  Türk, əldə edilən ədəbi abidələ-
rin zaman məxsusluğu, miladdan əvvəlki ədəbiy-
yatın və mədəniyyətin ümumdünya kontekstin-
də məxsusluğu və s. məsələlər elmi tədqiqlərin, 
gələcək təhlillərin əsasında dayanır.  
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Annotasiya. XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin sintaktik quruluşu-
nu təşkil edən sadə cümlə - cüttərkibli, təktərkibli sadə cümlələr və 
onların növləri, ifadə tərzi, ədəbi dildə işlənmə vəziyyəti tədqiqata 
cəlb edilmiş, qeyd olunan, toxunulan məsələlər dil faktları və Nax-
çıvan ədəbi mühitində yazıb-yaradan şairlərin əsərlərindən gəti-
rilən nümunələr əsasında şərh edilmişdir. Təhlilə cəlb etdiyimiz 
əsərlərin dilindən məlum oldu ki, sadə cümlə modelləri - şəxssiz, 
qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli və adlıq cümlə konstruksi-
yaları bu dövrdən başlayaraq ədəbi dildə  daha da zənginləşmiş, 
rəngarəng quruluş  xüsusiyyətlərinə malik olmuş və bütün qram-
matik-sintaktik xüsusiyyətlərini təkmilləşmə, səlisləşmə yolu ilə 
mühafizə edib saxlamışdır.

On the development of a simple sentence in the literary 
and artistic language of Azerbaijan in the 19th century 
(About the literary environment of Nakhchivan)
Abstract. The study involved a simple sentence constituting 
the syntactic structure of the literary language of Azerbaijan in 
the 19th century - disyllabic, monosyllabic sentences and their 
types, style of expression, the state of development of the literary 
language, the mentioned issues of linguistic facts and writing 
and creativity in the literary environment of Nakhchivan were 
touched upon, which were interpreted on the basis of examples 
taken from the works of poets. From the language of the analyzed 
works, it became clear that simple sentence patterns - impersonal, 
indefinitely personal, general personal and nominal constructi-
ons of sentences, starting from this period, became richer in the 
literary language, had colorful structural features, and all were 
grammatically preserved and retained their syntactic features. 
through refinement and clarification.

Об употреблении простого предложения в 
азербайджанском литературно-художественном 
языке XIX века (на материале Нахчыванской 
литературной среды)
Aннотация. К исследованию привлечены простые 
предложения, составляющие синтаксическую структуру 
азербайджанского литературного языка XIX века - простые 
предложения двусоставные и односоставные, их типы, 
формы выражения, состояние употребления в литературном 
языке. Затронутые вопросы были интерпретированы на 
основе языковых фактов и примеров из произведений поэтов, 
писавших и творивших в литературной среде Нахчывана. 
Из языка произведений, которые мы привлекли к анализу, 
стало ясно, что модели простых предложений - безличные, 
неопределенно-личные, обобщеннно-личные и именные 
предложения с этого периода еще более обогатились в 
литературном языке, приобрели разнообразные структурные 
особенности и сохранили все свои грамматико-синтаксические 
свойства путем совершенствования.
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XVI əsrdən başlayan milli dilin təşəkkül və in-
kişafında XIX əsr xüsusi bir mərhələ təşkil edir. 
Bu dövrdə XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin in-
kişafında və formalaşmasında Naxçıvan ədəbi 
mühitinin rolu danılmazdır. XIX əsrdə Azərbay-
canda maarifçilik hərəkatının geniş yayılması bu 
bölgədə də ədəbiyyat və mədəniyyətin sürətli in-
kişafına təkan vermiş, maarifçilik ideyalarını, ic-
timai fikri təbliğ edən, ədəbi dili tərəqqiyə doğru 
aparan bir sıra görkəmli sənətkarlar yetişmişdir. 

Bu dövrdə Naxçıvan ədəbi mühitində ye-
tişən və Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında 
özünəməxsus yeri olan görkəmli sənətkarlar yeni 
yaranan janrlarda bir sıra əsrarəngiz əsərlər yarat-
maqla Azərbaycan ədəbiyyatında unudulmaz iz-
lər buraxmışlar. Buna görə də onların əsərlərinin 
dil baxımından araşdırılması və bu əsərlərdə ma-
raqlı dil faktlarının üzə çıxarılması aktual məsələ 
kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bununla yanaşı, həm 
XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində, həm də Nax-
çıvan ədəbi mühitində yazılan əsərlərin dilində 
sadə cümlə, onun növlərinin işlənmə vəziyyəti 
və müasir dövrlə müqayisəli şəkildə öyrənilmə-
si kimi məsələləri tədqiq etmək qarşıya qoyulan 
məqsədin məğzini, əsasını təşkil edir. Məhz bu 
baxımdan da əsərlərin dilində sadə cümlə növlə-
rinə (şəxsiz, qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi şəxsli 
və adlıq cümlə) məxsus məna çalarlarının, quru-
luş xüsusiyyətlərinin struktur-semantik və sin-
taktik baxımdan öyrənilməsi zəruridir. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində, o cümlə-
dən də Naxçıvan ədəbi mühitində yazılan əsər-
lərin dilində geniş şəkildə işlənən cüttərkibli 
(müəyyən şəxsli) cümlələr ünsiyyətə xidmət 
edən əsas vasitələrdən sayılır. Belə cümlələrdə 
fikrin tamamlanmasında və dəqiq ifadəsində baş 
üzvlərin hər ikisinin əsas vasitə kimi işlənməsi 
vacibdir. Dövrün ədəbi dilində, həmçinin müa-
sir ədəbi dilimizdə olduğu kimi, bu cümlə tipi 
ilə ifadə forması artıq tam şəkildə təşəkkül tap-
mışdır. Ona görə də belə cümlələrdə subyektin 
özünü ifadə etməsi son məqamda şəxs şəkilçilə-
rinin iştirakı və təkrarı tam şəkildə özünü göstər-
məkdədir. Məsələn:Mən atama xəbər verərəm [3, 
səh.96]. Elm və kamalat sahibi edən diqqətdir [3, 
səh.71]. Görürsən Naxçıvandan götürüb yazırlar 
ki, burdan bir nəfər əyan gedib Culfaya özünə 
fərş almağa [4, səh.122].

Yuxarıda qeyd olunan cümlələr cüttərkib-
li –müəyyən şəxsli cümlələrdir. Bu cümlələr-
dən: Görürsən Naxçıvandan götürüb yazırlar ki, 

burdan bir nəfər əyan gedib Culfaya özünə fərş 
almağa – cümləsi mürəkkəb, qalanları isə sadə-
dir. Verilən cümlələrdə mübtəda – xəbər əlaqəsi 
açıq şəkildə özünü göstərir. Bir qisim cümlələrdə 
isə mübtədanı xəbərdə işlənən şəxs şəkilçisinin 
köməyi ilə müəyyən etmək olur; məsələn:, (Sən) 
Aç bu əbnayi-millətə məktəb, Orda təhsil olun-
sun elmü ədəb [3, səh.42]. 

Nümunələrə əsasən, baş üzvlərin və şəxs şə-
kilçilərinin cüttərkibli cümlələrdə fikrin ifadəsinə 
necə xidmət etdiyini aydın görmək mümkündür. 
Həm də buradan aydın olur ki, dil tarixində şəxs 
əvəzliklərinin şəkilçiləşməsi, variantlaşması yolu 
ilə subyekt öz fikrini xəbər vasitəsilə asanlıqla 
çatdıra bildiyindən çox zaman xəbərin köməyi 
ilə dərk olunan mübtədanın təkrar işlənməsinə 
ehtiyac qalmamışdır. Bu da fikrin daha sadə, 
yığcam və sürətli ifadə olunmasına, təkrara yol 
verilməməsinə əsaslı şərait yaratmışdır. Dilin bu 
imkanları XIX əsr ədəbi dilində və ondan çox-
çox əvəllər tam şəkildə formalaşmış olduğundan 
yeni əsrdə bu sahədə heç bir dəyişiklik olmamış-
dır. Elə ona görə də bu cəhətdən XIX əsrin ədəbi 
dili müasir ədəbi dilimizdən heç nə ilə fərqlən-
mir.

XIX əsr ədəbi dilində cüttərkibli cümlələr 
müxtəsər və geniş olmaqla seçilmiş, təyin, ta-
mamlıq və zərfliyin iştirakı ilə qurulan cüttərkib-
li geniş cümlə növləri bu dövrə artıq tam forma-
laşmış şəkildə gəlib çatmışdır. Dövrün bu sahədə 
əməyi odur ki, yeni realist nəsrin, dramaturgiya-
nın, orta şeir üslubunun, satirik üslubun, mənzum 
hekayələrin böyük vüsətlə meydana çıxması ilə 
bütün sadə geniş cüttərkibli cümlə formalarını 
yazıya ala bilmiş, bədii və elmi dil üçün cüttər-
kibli cümlənin imkanlarını geniş ölçüdə sınaqdan 
keçirmişdir [1, səh. 271].

XIX əsr ədəbi dilinə aid mənbələrdə birinci və 
ikinci şəxslərin tək və cəmində mübtədanın ixti-
sarı forması bir ədəbi norma kimi məntiqi vurğu 
altına düşmür, yeni bir məfhum ifadə etmir, şəxs 
şəkilçiləri vasitəsilə ifadəsi tam şəkildə kifayət 
edir. Məs.: Sevdiyi adamın üstünə toz qonmağı-
nı istəmir. Amma bir inciklik səbəbi ilə cəmi qə-
bahətlərini üzünə sayır [3, səh.115]. 

Belə cümlələrdə mübtədaya ehtiyac olmadığı 
halda, buraxıldığı üçün dilimizdə xüsusi bir cüm-
lə tipi kimi diqqəti cəlb edir. Ona görə də bəzi 
dilçilər cüttərkibli bütov cümlələrdən ibarət olan 
bu cür nitq vahidlərini, yəni sadə cümlələri tək-
tərkibli hesab etmişlər. 
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Cüttərkibli müxtəsər və geniş cümlələr. Bu 
cümlə növlərindən XIX əsr Azərbaycan ədəbi di-
lində, o cümlədən Naxçıvan ədəbi mühitində ge-
niş şəkildə istifadə olunsa da, bəzi xüsusiyyətləri 
ilə bu günkü ədəbi dilimizdə olduğundan fərqlə-
nir. Məsələn: Bəli. Atam evdədir [3, səh.96]. Ni-
zafət imanın əsəridir [3, səh.89]. Belə cümlələr 
müxtəsər cüttərkibli cümlələr sayılır.

Geniş cüttərkibli cümlələr: Yalan söz sahibi-
ni utandırar. Yalan söz bir qısa örtüyə bənzər [3, 
səh.81].

Bir cəhəti də qeyd etməliyik ki, XIX əsr ədəbi 
dilində sadə cümlə nə qədər səlisləşmiş olsa da, 
onun sərhədləri bugünkü ədəbi dilimizdə işlən-
diyi qədər diferensiallaşmamışdır. Bu səbəbdən 
də bəzən cümlə sərhədlərini müəyyənləşdirmək, 
dəqiqləşdirmək o qədər də asan deyil. Bir sıra 
cümlələrdə “cümlənin müxtəlif struktur səviy-
yələri üçün müştərək sayılan əlamətlər” özünü 
göstərir [1, səh.272]. 

Yuxudan oyananda yerinin içində bir gər-
nəşib və bir neçə dəfə əsnər. O halətdə məktəb 
yadına düşüb, cırılmış və dağılmış kitablarını və 
qaralanmış dəftərlərini və qeyrətli uşaqların oxu-
mağını, yazmağını, təzə kitablarını, gözəl-gözəl 
dəftərlərini xəyalına gətirib bir saata kimi yerinin 
içində başını və canını qaşıyar. Tainki durub əs-
nəyə-əsnəyə, gözlərini ovuşdura-ovuşdura eşiyə 
çıxar [3, səh.75].

M.T.Sidqinin əsərlərindən verdiyimiz sintak-
tik bütöv üç cümlədən ibarətdir, aradakı nöqtələri 
götürüb, həmin cümlələri intonasiya köməyi ilə 
bir cümlə şəklinə salmaq olar. Hətta cümlələri 
diqqətlə təhlil edib komponentərini və kompo-
nentlər arasındakı əlaqələri də müəyyənləşdir-
mək mümkündür.

XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində, o cümlə-
dən Naxçıvan ədəbi mühitində işlənən təktərkibli 
cümlə tiplərinin struktur-semantuk baxımından 
araşdırılması nə qədər çətin olsa da, bir o qədər 
də maraqlıdır. 

Şəxssiz cümlə. Mübtədası olmayan və onu 
təsəvvür etmək qeyri-mümkün olan sadə tərtər-
kibli cümlələr şəxssiz cümlələr adlanır. Əslində, 
söylənilən bu cür fikir bəzən formal cəhətdən 
özünü göstərir. Mahiyyətə diqqət yetirdikdə ay-
dın olur ki, fikir predmeti kimi çıxış edən mü-
btəda bu cür cümlələrdə aydın şəkildə təsəvvür 
edilir. Mübtədanın ifadə oluna bilməməsi və 
“təsəvvür edilmə-məsi” faktı dilin tarixi inkişafı 
prosesində bir neçə səbəblə bağlı olmuşdur və bu 

səbəblərin hər biri XIX əsrin ədəbi dilində özünü 
göstərməkdədir [1, səh.273].

Şəxssiz cümlələrin böyük bir qrupunda cüm-
lənin mübtədası tədricən xəbərlə birləşmiş və xə-
bərin “daxili subyekti” kimi sabitləşmişdir. Daxi-
li subyekt özünü müxtəlif şəkildə göstərir.

Daxili subyekt həm nitq hissəsindən, həm də 
söz birləşməsindən ibarət olur; məs: Elə bir hala 
qaldım ki, az qaldı ağlım dağılsın və huşum ba-
şımdan uçsun [3, səh.109]. 

Şəxsiz cümlənin xəbəri ismi frazeoloji vahid-
dən də ibarət ola bilir; məsələn: Gözüm yollarda-
dı, əlim duada [1, səh.274].

Bu nümunələrdə az qaldı ağlım dağılsın, hu-
şum başımdan uçsun, gözüm yollardadı, əlim 
duada(dır) - birləşmələri müasir dil baxımından 
həmin cümlələrin xəbəridir. Əslində, bu xəbər-
lərdə fikir predmeti ilə onun hərəkəti və əlaməti 
birləşmişdir. Bu da cümlələrin təktərkibli – şəxs-
siz cümlə kimi formalaşmasına səbəb olmuşdur.

Qeyd etdiyimiz fikrə münasibəti aşağıdakı 
nəzəri cümlə ilə tamamlamaq olar: əslində, bu 
cür cümlələrdə predikativlik yolu ilə hərəkət 
onun icraçısı ilə, əlamət onun daşıyıcısı ilə bir-
likdə ifadə olunur [2, səh.185]. Məsələn: Payı-
zın son günləri idi (Mir Cəlal), Bahar fəslidir [3, 
səh.232] – cümlələrində “payızın son günləri”, 
“bahar fəsli” əlamətin daşıyıcısıdır və idi kömək-
çi sözünün, -dir xəbərlik şəkilçisinin iştirakı ilə 
əlamətin reallaşmaqda olduğunu bildirir. 

Şəxssiz cümlələrin böyük bir qrupu yuxarı-
dakılardan fərqli üsulla əmələ gəlmişdir. Bu cür 
cümlələrdə fikir predmeti var, lakin o, predika-
tivlik əlaməti qəbul edərək, həm də bilavasitə 
həmin əlamətin reallaşmaqda olduğunu bildirir. 
Başqa sözlə desək, bu cür cümlələrdə bir sin-
taktiklik vardır - fikir predmeti ilə onun əlaməti 
birlikdə mövcuddur. Məsələn: Sevdiyim, şikayət 
zamanı deyil [1, səh.275].

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, XIX 
əsr Azərbaycan ədəbi dilində şəxssiz cümlə for-
maları müasir ədəbi dil normalarına müvafiq qu-
rulmuşdur. Şəxssiz cümləyə aid nəzəri fikirlərə 
münasibət bildirmək üçün seçilən nümunələr 
daha çox XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilində yazı-
lı mənbələrə əsaslanıb. XIX əsr Naxçıvan ədəbi 
mühitində yazıb-yaradan şairlərin əsərlərində isə 
bu cür nümunələrə az rast gəlinir. 

Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Qeyri-müəyyən 
şəxsli cümlə bir və ya bir neçə qeyri-müəyyən 
şəxs tərəfindən icra edilmiş iş və hərəkəti bil-



152

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3 Filologiya

dirmək üçün işlədilən təktərkibli cümlənin bir 
növüdür. Qrammatika kitablarında verilən bu tə-
rif müasir dil baxımından qeyri-müəyyən şəxsli 
cümlələri tam əhatə etməsə də, onun əsas tipini 
məzmun və mahiyyətcə izah edir. Qeyri-müəy-
yən şəxsli cümlələrdə həqiqətən işin icraçısı olur, 
iş görən olur, lakin icraçı bir subyekt kimi, bir 
mübtəda kimi cümlədə öz ifadəsini tapa bilmir 
və nəticədə cümlə qeyri-müəyyən şəxsli cümlə 
kimi formalaşır. Şəxssiz cümlələrin xəbəri üçün-
cü şəxsin təkində olduğu halda, belə cümlələrin 
xəbəri üçüncü şəxsin cəmində olur [1, səh.275].

XIX əsrin Azərbaycan ədəbi dilində, o cüm-
lədən Naxçıvan ədəbi mühitində qeyri-müəyyən 
şəxsli cümlələr də müasir normalara tam uyğun 
şəkildə işlənmişdir. Məsələn: Zinyətin otağının 
qapısını açdılar şaha göstərdilər [1, səh.276].

Və yaxud:
Qətl eyləyiblər özün, vükəlasın, heyətin [5, 

səh.17].
Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr həm tabesiz, 

həm də tabeli mürəkkəb cümlənin kompo-nentlə-
rindən biri kimi özünü göstərir. Məsələn: Qəhvə 
gətirdilər, içdi. Qəlyan verdilər, çəkdi. Dəlik-də-
lik eyləmişdi sinəmi, Dedilər ki, gəlir salar məl-
həmi [1, səh.276]. 

Tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkibində iş-
lənən qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr baş cümlə 
kimi “deyirlər” sözü daha çox müşahidə olunur.

Müxtəsər qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr 
yalnız xəbərdən ibarət olur. Geniş qeyri-müəy-
yən şəxsli cümlələrdə isə ikinci dərəcəli üzvlər 
də iştirak edir və müstəqil işlənmə imkanları ilə 
fərqlənir. Məsələn: Xəbərdar etdilər ol gün, bu 
işdən Naxçıvan əhlin [3, səh.205]. 

Ümumi şəxsli cümlə. Ümumi şəxsli cümlələr 
iş və hərəkətin icrasının hamıya aid olduğunu bil-
dirən təktərkibli sadə cümlə növüdür. Digər sadə 
cümlə növlərindən fərqli olaraq ümumi şəxsli 
cümlələrin məzmunundakı iş, hərəkət ümumiləş-
dirilmiş şəxslə bağlı olur. Bu ümumiləşdirmə 
cümlənin qrammatik semantikası ilə bağlı olub, 
işin icrasının tək-tək və ya bir qrup subyektə de-
yil, hamıya aid olduğunu bildirir. Bu cür cüm-
lələrin məzmununda zaman və məkan ümumi-
liyi olur, yəni sadə cümlənin bu növündə iş və 
hərəkətin hamıya, həmişə, aid olması bildirilir. 
Bunları nəzərə alaraq, demək olar ki, ümumi 
şəxsli cümlələr adətən, atalar sözləri və məsəl-
lərdən, hikmətli sözlərdən, aforistik cümlələrdən 
ibarət olur. Odur ki, ümumi şəxsli cümlələrin 

xəbərinin hansı şəxsdə olması o qədər əhəmiy-
yətə malik deyil, çünki xəbər hansı şəxsdə olursa 
olsun işin məzmunu bütün şəxsləri, o cümlədən 
onların tək və cəmini əhatə edir.

Ümumi şəxsli cümlələr digər cümlə növlə-
rinə nisbətən qədimdir. Bu cümlə növünə daha 
çox folklor nümunələrində rast gəlirik. XIX əsr 
Azərbaycan ədəbi dilində təktərkibli cümlənin 
bu növü nisbətən az işlənsə də, Naxçıvan ədəbi 
mühitində özünəməxsus yeri olan M.T.Sidqinin 
yaradıcılığında, xüsusən də pedaqoji əsərlərində 
və nəsihətnaməsində bu cür cümlələr daha çox 
işlənmişdir. Məsələn: Nicat doğruluqdadır [3, 
səh.80], Yalan söz bir qısa örtüyə bənzər. Əgər 
insanın bir səmtini örtərsə, yenə də bir səmtini 
açıq qoyar [3, səh.81]. 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, keçən 
əsrin ümumi şəxsli cümlə quruluşu ilə müasir 
dövr təktərkibli cümlə tipi arasında heç bir fərq 
yoxdur.

Bu cümlə tipini diqqətlə araşdırsaq görərik 
ki, ümumi şəxsli cümlələrin xəbəri formal olaraq 
müxtəlif şəxslərdə olur;

1. Ümumi şəxsli cümlələrin xəbəri əmr 
formasının birinci şəxs cəmində olur; məsələn: 
Ohan. Balam, nə işimiz var Deyərik: dəvə gör-
dük , qığında görmədik [1, səh.278]

2. Xəbəri şərt şəklinin üçüncü şəxsin təkin-
də olur; məsələn: Qılınc yarası sağalsa, dil yarası 
sağalmaz [3, səh.119].

3. Xəbəri əmr formasının birinci şəxs təkin-
də olur; məsələn: Necə ki, tənbəl deyər:- Ver ye-
yim, ört yatım. Gözlə canım çıxmasın [3, səh.75]

4. Xəbəri xəbər formasının üçüncü şəxs cə-
mində olur; məsələn: Deyiblər ki, cavanlıq zama-
nında zəhmət çəkən kişi qocalıq əyyamında rahat 
olur [3, səh.74].

5. Xəbər arzu formasının birinci şəxs cə-
mində olur; məsələn: İndi canım, əyri oturaq, düz 
danışaq [4, səh.95]. 

Digər təktərkibli cümlələr kimi ümumi şəxsli 
cümlələr də müxtəsər və geniş olur. 

Adlıq cümlə. Sadə cümlənin növlərindən biri 
olan adlıq cümlə bədii üslubun məhsuludur. Bu 
cür cümlələr xalq dilində, canlı danışıq dilində 
deyil, bədii üslubda yazılan əsərlərdə daha çox 
işlənir və üslubi bir kateqoriya kimi özünü göstə-
rir. Demək olar ki, canlı danışıq dilində adlıq 
cümlələrdən çox az istifadə olunur. Əgər adlıq 
cümlələr də cüttərkibli və digər tərtərkibli cüm-
lə növləri kimi şifahi ünsiyyətin formalaşması-
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na xidmət etsə idi, qədimdən bəri o da elmi və 
bədii ədəbiyyatda çox işləkliyi ilə digər cümlə 
növləri kimi diqqəti cəlb edərdi. Demək olar ki, 
XIX əsrdə yazılan əsərlərdə, xüsusən də dram 
əsərlərində adlıq cümlələrdən daha çox istifadə 
edilmişdir. Onu da qeyd edək, qədim abidələrin 
dilində, xüsusən “Kitabi-Dədə Qorqud”dastanı-
nın dilində və klassik poeziyamızda adlıq cümlə 
nümunələrinə rast gəlmək mümkündür. Həmçi-
nin M.F.Axundza¬dənin yaradıçılığından əvvəl 
yazılan bir sıra poetik əsərlərdə də adlıq cümlə 
tiplərinə təsadüf edilir. 

Əşya və hadisələrin adı qeyd edilir, mövcud 
olduğu bildirilir, lakin onun haqqında aydın 
predikativlik vasitələri ilə məlumat verilməmə-
si halları aşağıdakı cümlələr üçün səciyyəvidir. 
Məsələn: Məscid də yarımçıq, Məktəb də yarım-
çıq [4, səh.25]. 

Demək olar ki, ənənəvi olaraq XIX əsrdə 
yazılan əsər adları da adlıq cümlə nümunələri 
kimi çox biçimlidir. “Kitabi-Əsgəriyyə”, “Kə-
malüd-dövlə məktubları”, “Aldanmış kəvakib”, 
“Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər”, “He-
kayəti-Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş 
Məstəli şah caduküni-məşhur” və s .

Təbii ki, dram əsərlərinin remarkaları adlıq 
cümlə nümunələri ilə daha zəngindir. Bu cəhət-
dən M.F.Axundzadənin komediyaları örnək ol-
muş, N.Vəzirov, Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov 
və başqaları bu cümlə tipini təbii axara sal¬mış-
lar.

Ümumiyyətlə, sonrakı dövrlərdə remarkalarda 
adlıq cümlələrin inkişafı demək olar ki, daha da 
sürətlənmiş, yazıçıların əsərlərində geniş şəkildə 
işlənmişdir. Məsələn: N.Vəzirovun pyeslərindən 
bir neçə nümunə göstərməklə fikrimizi tamam-
lamaq olar. Məsələn: Rəsul taxt üstə uzanıb,ota-
ğın ortasında miz və onun üstə bir neçə piyalə və 
çaydan [1, səh.280].

Onu da qeyd edək ki, XIX əsr Azərbaycan 
ədəbi dilində adlq cümlələr geniş şəkldə işlənsə 

də, Naxçıvan ədəbi mühitində yazılan əsərlərin 
dilində bu cümlə tipinə çox az təsadüf etdik.

Adlıq cümlələr XX əsrdə xeyli zəngunləşmiş 
və dram əsəsrlərinin, senarilərin dilində geniş 
vüsət almışdır.

Buradan aydın oldu ki, canlı dil ünsürlərinin 
ədəbi dildə işlənməsi, sözün, cümlənin ifadə 
şəkilinin və sadə cümlə növlərinin struktur-sin-
taktik cəhətləri və funksional keyfiyyətlərinin, 
həmçinin şəxsiz, qeyri-müəyyən şəxsli, ümumi 
şəxsli və adlıq cümlə kimi sadə cümlə tiplərinin 
məna çalarlarının dilə uyğunlaşdırılması, onlar-
dan düzgün, yerli-yerində istifadə olunması dilin 
yad təsirlərdən qorunması üçün möhkəm zəmin 
yaradır, bu cür cümlələr cümlənin ifadə təzini, 
məna incəliklərini daha da zənginləşdirir və dol-
ğunlaşdırır.

Təhlilə cəlb etdiyimiz əsərlərin dilindən mə-
lum oldu ki, sadə cümlənin növləri, o cümlədən 
təktərkibli cümlənin tipləri struktur baxımdan 
sabit olmuş, qrammatik-sintaktik semantikasına 
görə XIX əsrdə də hazırkı funksiyasını yerinə 
yetirmişdir. Sadə cümlə növlərinin ədəbi dildə iş-
lənməsində bəzi fərqli cəhətlər özünü göstərir ki, 
bu da keçən müddət ərzində səlisləşməklə müa-
sir dildən fərqli xüsusiyyətlər şivə və dialektlərdə 
məhdudlaşmışdır.
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Annotasiya. Məqalə Naxçıvan dialekt və şivələrində  işlədilən bəzək və 
zinət əşyalarının adını bildirən bir sıra leksik vahidlərin linqvistik təh-
lilinə həsr olunub. Naxçıvanda inkişaf etmiş zərgərlik məktəbində ha-
zırlanan zinət əşyaları öz forması, tərtibatı, gözəlliyi ilə fərqlənmişdir. 
Bu əşyaların araşdırılması, onlara verilmiş müxtəlif adların öyrənilməsi 
və gələcək nəsillərə ötürülməsi, maddi və mədəni irsimizə, incəsənəti-
mizə xidmət edir. Həmin leksik vahidlər dilimizin qədim yazılı abidələ-
ri, türk dilinin bir sıra şivələri, həmçinin ayrı-ayrı dialektlərdə işlənən 
nümunələrlə müqayisəli tədqiq edilmişdir. Araşdırma nəticəsində sübut 
olunmuşdur ki, Naxçıvan dialekt və şivələrində  müxtəlif peşə və sənət 
sahəsində işlədilən sözlərin  araşdırılması,  qohum dillərin, xüsusilə on-
ların dialekt və şivə sözlərinin qarşılıqlı müqayisə kontekstində, müasir 
dilçiliyin imkan və tələbləri daxilində öyrənilməsi olduqca zəruridir.

Some lexical units dedicating the names of jewelry 
and ornamental items used in Nakhchivan dialects 
and dialects
Abstract. The article is devoted to the linguistic analysis of a number 
of lexical units used in the Nakhchivan dialects and dialects, denoting 
the names of ornaments and jewelry. The jewelry made in the advanced 
jewelry school in Nakhchivan is distinguished by its shape, design, and 
beauty. Researching these items, studying the various names given to 
them and passing them on to future generations serve our material and 
cultural heritage and art. Those lexical units were compared with the 
ancient written monuments of our language, a number of dialects of the 
Turkish language, as well as examples used in different dialects. As a 
result of the research, it has been proven that it is very necessary to study 
the words used in various professions and arts in Nakhchivan dialects 
and dialects, to study related languages, especially their dialects and di-
alects in the context of mutual comparison, within the possibilities and 
requirements of modern linguistics.

Некоторые лексические единицы, обозначающие 
названия украшений и орнаментов, употребляемые 
в Нахчыванском диалекте и говорах
Aннотация. Статья посвящена лингвистическому анализу 
ряда лексических единиц, обозначающих названия орнаментов 
и украшений, используемых в нахчыванских диалектах и 
говорах. Ювелирные изделия, изготовленные в нахчыванской 
школе передового ювелирного дела, отличались своей формой, 
оформлением, красотой. Изучение этих предметов, изучение 
различных названий, данных им, и передача их будущим поколениям, 
служит нашему материальному и культурному наследию, нашему 
искусству. Эти лексические единицы были сравнительно изучены 
с древними письменными памятниками нашего языка, рядом 
диалектов турецкого языка, а также с примерами, отработанными 
в отдельных диалектах. В результате проведенных исследований 
было доказано, что изучение слов, употребляемых в нахчыванских 
диалектах и говорах в различных профессиональных и 
художественных сферах, изучение родственных языков, особенно 
в контексте взаимного сравнения их диалектных слов, крайне 
необходимо в рамках возможностей и требований современного 
языкознания.
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Aparılmış tədqiqatlardan bəllidir ki, Naxçı-
vanda dulusçuluq, metalişləmə, misgərlik, da-
şişləmə, ağacişləmə, toxuculuq, zərgərlik və s. 
Eneolit və İlk Tunc dövrlərindən inkişaf etmişdir. 

 Mədəni tələbatın, insanların yaşayış səviy-
yəsinin yüksəlməsi sənətkarlığın bütün növləri 
kimi zərgərliyin də inkişafına təkan vermişdir. 
Muxtar Respublika ərazisində aparılmış  arxeo-
loji qazıntılar nəticəsində qədim yaşayış yerlə-
rindən (I və II Kültəpə, Sədərək, Maxta, Ovçular 
təpəsi, Daşarx, Qızılburun, Şahtaxtı, Qarabağlar, 
Külüs, Kolanı və s.) zərgərlərin hazırladıqları 
bəzək əşyaları aşkara çıxarılmışdır.  

Tarixi mənbələrə əsasən Naxçıvanda zərgərlik 
orta əsrlərdən məktəb kimi formalaşıb. Naxçıvan 
zərgərləri tərəfindən düzəldilmiş yerli zərgərlik 
məktəbinə məxsus bəzək əşyalarından bir qru-
punun (qarabatdaq, çəçik, silsilə, sərmə, gərdən-
bağı, sinəbənd, gərdənbənd) şöhrəti dillər əzbəri 
olub, öz gözəlliyi ilə dünyada tanınıb [12]. 

Naxçıvan qadınları hər zaman baxımlı olmuş,  
bəzək və zinət əşyalarından   istifadə etmişlər. 
Qiymətli metal və bahalı daşlardan hazırlanan 
belə əşyaları baş, qulaq, boyun, sinə, bel, qol və 
barmağa taxırdılar. Qadın üst geyimlərinin də 
müxtəlif yerlərinə qiymətli daş-qaşlardan, qı-
zıl saplardan göz oxşayan naxışlardan istifadə 
edərək bəzək vurmuşlar. Həmçinin belə əşya-
lara təkcə sırf bəzək əşyası kimi yox, qoruyucu 
və simvolik əşyalar kimi yanaşmalar olmuşdur. 
Məsələn, mərcan sağlamlıq, mirvari ürək və 
göz xəstəlikləri, firuzə paklıq və təmizlik rəmzi, 
arpa şəkilli boyunbağılar bolluq və var dövlət, 
gözmuncuğunun bədnəzərdən qoruyucu vasitə 
olması kimi xalq arasında müəyyən inanclar ol-
muşdur. Hətta bəzi araşdırmaçılar da qiymətli 
daşların müalicəvi əhəmiyyətinin olduğunu qeyd 
etmişlər. 

Bu  səbəbdən də  Naxçıvan  dialekt  və  şi-
vələrində  bəzək və zinət əşyaları ilə  bağlı  çoxlu  
leksik vahidlər  işlənir.  Məsələn: 

Sinə bəzəyi kimi Naxçıvan (Ordubad)  zərgər-
lik məktəbində  “çəçik”, “qarabatdaq”, “silsilə”, 
“sərmə”, “gərdənbağı”, “sinəbənd”, “gərdən-
bənd”, “hel” , “arpa”və s.leksemlər işlənmişdir. 

Çəçix  (əksər şivələrdə) – qızıldan hazırlan-
mış, boğaza taxılan zinət əşyası. – Nənəmin də 
varıydı çəçiyi, verdi xalama [11, s.65]. “Çəçik” 
öz forması, tərtibatı ilə seçilən və qadınların daha 
çox üstünlük verdiyi zinət əşyası idi. Bu zinət əş-
yası Naxçıvan zərgərliyi üçün xarakterik olmuş 

və Azərbaycan zərgərliyinin ənənələrinə dayana-
raq hazırlanan çəçik nümunələri nəinki regionda, 
regiondan kənarda da yüksək dəyərləndirilirdi. 
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin fondunda 
saxlanılan çəçik buna bariz nümunədir.  Bundan 
başqa  bölgənin bəzi kəndlərində çəçiyə “çən-
bərə” və yaxud “çəmpərə” də deyilirdi. Naxçı-
van dialekt və şivələrində işlənən “çənbərə” və 
yaxud “çəmpərə” sözləri digər dialekt və şivələr-
də tamamilə başqa məfhumları bildirir. Balakən, 
Çəmbərək, Zaqatala şivələrində “arabanın və ya 
xışın qolunu boyunduruğa birləşdirən qayış və ya 
zəncir” [2, s.94], Borçalı, Gədəbəy şivələrində 
“motalın ağzına dairəvi şəkildə tikilən çubuq” [2, 
s.94], İrəvan şivələrində “qadınların topuqlarına 
bağladıqları muncuq” variantında işlənmişdir [2, 
s.92].

Salyan şivələrində məjdiyə//xirtdəx’lix’- bo-
yunbağı, bəzək üçün işlənən dairəvi qızıl lövhə-
cik–Məjdiyə arvaddarın boynunda olar [2, s.226-
350], Lənkəran şivələrində həmayi- boyunbağı 
mənasını verməklə yanaşi, həmayi-ağ kətan mə-
nasında da işlədilir  [2, s.200].

Hel//hil//arpa-qadınların boyunlarına bağla-
dıqları rombşəkilli qızıl boyunbağı. Naxçıvan 
dialekt və şivələrində boyunbağı mənasında iş-
lənən bu leksem Azərbaycan dilinin digər dialekt 
və şivələrində tamamilə başqa leksik mənaları 
ifadə edir. Məsələn: Qazax dialektində “qaya-
dan düşüb yuvarlanan daş” [2, s.197], eyni za-
manda Qazax dialektində boyunbağı mənasını 
verən həmayil, heykal, aypərəx’, [2, s.31; s.198), 
Çənbərək şivələrində “böyük, yekə” ]2, s.197] 
leksik mənalarını bildirir. Şərur şivələrində işlə-
dilən arpa leksemi boyunbağının formasına uy-
ğun olaraq belə adlandırılmışdır.Çox vaxt daha 
cazibəli görünsün deyə arpa formalı boyunbağı-
ların ortasına  “ay-ulduz”, “günəş”, “paxlava”, 
“qüttə”(qübbə) və s. şəkilli aralıq adlanan ünsür 
salırdılar. Kürdəmir şivələrində sözə eyni leksik 
mənada rast gəlmək olur [2, s.25].

Naxçıvan dialekt və şivələrində sinə bəzəyi 
olan “gərdənbənd” Azərbaycan dilinin Salyan 
şivəsində gərdənnix’-“boyunbağı növü” forma-
sında  işlənir. Gərdənnig arvadçındı [2, s.179]. 
Türk ədəbi dilində gеrdanlıк sözü “boyna taxı-
lan bəzək əşyası” mənasını ifadə edir [5, s.408]. 
Gərdənlik sözü Azərbaycan ədəbi dilində “ara-
baya, vələ və s. qoşulan, heyvanların boynuna 
keçirilən bir üzü dəri, bir üzü keçədən tikilən 
qoşqu ləvazimatı” kimi işlədilir: Gərdənliyi atın 
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boynuna keçirry [1, s.236]. Türkler de birçok 
milletler gibi nazara, yâni göz değmesine inanan 
bir topluluktur. İşte bu sebepten çok sevdiği atına 
göz değmemesi için onun boynuna bir gerdanlık 
(nazarlık) geçirir. Bu öyle yaygın bir gelenek ve 
öyle köklü bir inançtır ki, gerdanlığı olmayan bir 
at yoktur denilebilir [4, s.1033]. Bundan əlavə tə-
dqiqatçılar qeyd edir ki,  farsca gerden (boyun) 
sözündən gerdan əmələ gəlib. Farsca gerden//
gerdan ilə türkcə - lık şəkilçisindən gerdanlık 
(boyuna taxılan bəzək əşyası) sözü düzəlib [6, 
s.277]. Qədim türk dili abidələrində qeyd olunan 
leksik vahid gerdançlık (boyunbağı növü) şəklin-
də işlənib [13, s.92]. 

 
Çəçikilli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Naxçı-

van, XIX əs
 Bilərzix - Naxçıvan dialekt  və şivələrində  

qola taxılan bəzək əşyası, Culfa şivəsində-qaş-
sız üzük: Əslində bilərzix’ qolbaxdı, amma bizdə 
üzüyə diyəllər [11, s.43]. 

 Bu söz Azərbaycan dilinin Tərtər şivələrin-
də “köynəyin qoluna tikilən köbə”.  Köynəxdə 
bilərzix olmasa, qolu tez dağılar  [2, s.56]. 

Türk ədəbi dilində bilezik sözü “biləyə taxılan 
bəzək halqası; quyuların ağzına qoyulan halqa 
şəklindəki daş və ya metal; müxtəlif alətlərdə 
halqa şəklindəki parça” mənalarını ifadə edir: 
“Boru bileziği, sütun bileziği, kuyu bileziği” [4, 
s.367]. 

Qədim türk dili abidələrində bilezük urınmak 
“bilərzik taxmaq” söz birləşməsi şəklində təsa-
düf olunub [13, s.33]. Beşibirliy-beşibiryerdə, 
altın  [5, s.42], burma-bileziyh-“altın, gümüş və 
s. metal iki çubuğun birbirleri üzerine bükülme-
siyle elde edilmiş malzemeden yapılan bilezik. 
Erzurum ve çevresinde kadınlar arasında çok 
yayğındır” [8, s.51].

Qaçaq Nəbi dastanında da belə bir cümləyə 
rast gəlirik. - “Dağ Tumaslı Allahverdi adlı bir 
oğlan hampanın evindən bir qızıl bilərzik və bir 
mirvarı götürdü...” [10. s.136]. 

Qadınların ən çox sevdiyi bəzək və zinət əş-
yalarından biri də sırğa olmuşdur ki, bunun ta-
rixi də çox qədimlərə dayanır. “Sırğa” və “tana” 
kimi sinonim istilahlarla təmsil olunan qulaq 
bəzəklərinin çox geniş çeşidi (üçdüymə, beşdüy-
mə, qırxdüymə, satıl, şarlı, buta, badamı, aypara, 
ay-ulduz, heydəri, piyalə-zəng və s.) yaranmışdı 
[3, s.416].  

Zərgərlərin hazırladıqları müxtəlif formalı 
sırğalar Naxçıvan dialekt və şivələrində ”qırxdü-
ymə sırqa”, “dörddüymə sırqa”, “asmalı şəbəkə 
sırqa”, “nacağı sırqa”   və s. adlarla adlandırıl-
mışdır. Azərbaycan dilinin digər dialekt və şi-
vələrində eyni  fonetik tərkibdə rast gəlinir. 

Bu leksik vahid Azərbaycan dilinin Axalsxi 
şivəsində küfə -“sırğa” mənasında işlənir: Küfə-
nin bahalısı pirliyantdan olur [2, s.265]. Bu söz 
türk ədəbi dilində küpe şəklində işlənib “sırğa” 
mənasını ifadə edir: Eliyle uzun ve üç boğumlu 
küpelerinden birisini yokladı [4, s.1827].

Qadınların taxdıqları barmaq bəzəkləri hər 
zaman dəbdə olmuş, müqəddəs rəmzə-evlilik 
rəmzinə çevrilmişdir. Qadınlar məhşur zərgər-
lərin hazırladıqları firuzə, almaz, yaqut, mirvari, 
mərcan, kəhrəba, zümrüd qaşı olan qızıl, gümüş 
üzükləri toy və nişan mərasimlərində taxar, oğ-
luna və ya qızına toy edən yaxınlarına, dostla-
rına hədiyyə aparardılar. Naxçıvan zonasında 
oğul evləndirəndə mütləq qız evinə üzük (bəlgə) 
getməli idi. Bu mərasimə nişan qoydu deyilirdi, 
yəni, artıq qız nişanlandı. Belə adət-ənənələri bu 
gün də xalqımız yaşadır.

Qədim abidələrimizdən olan Kitabi Dədə  
Qorqud dastanlarında bu bəzək əşyasının adı çə-
kilir. Altun yüzük sənin degildir. - Altun yüzükdə 
çoq nişan vardır. Altun yüzügi istərsən, nişanın  
söylə! – dedi [9, s.75]. Dastandan verilmiş bu 
cümlədən də görünür ki, üzük nəyinsə əlaməti, 
nişanı sayılır. 

 
Qadın bəzək əşyaları arasında diqqəti çəkən 

baş bəzəkləri də olduqca maraqlıdır. Cığcığa ad-
lanan belə əşyalar sosial mənsubiyyətin göstə-
ricisi rolunu oynayırdı. Belə əşyalar dialekt və 
şivələrdə müxtəlif adlarla adlandırılmışdır. Azər-
baycan dilinin Qazax, Gəncə, Ordubad, Borçalı, 
Şamaxı dialekt və şivələrində baş bəzəyi məna-
sında dingə leksemi işlənir ki, digər bölgələrdə 
Cəbrayıl, Cənubi Azərbaycan şivələrində “hün-
dür yer, təpə”, Şamaxı dialektində “camaatın 
söhbət üçün toplaşdığı yer”, Çənbərək, Qazax, 
Şəmkir zonasında “kiçik qoz ağacı”, “kötük, kə-
silmiş ağacın kötüyü” [2, s.135] variantlarında 
rast gəlinir. “Müsəlman xalqları arasında geniş 
yayılmış çalma baş geyimi isə ipək, yun, qumaş 
və ağ rəngli toxuma parçalardan olub, çox vaxt 
fəs və araqçının üstündən dolanırdı. Naxçıvanın 
zəngin qadın təbəqəsi çalmanın üstündən dingə 
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də taxardılar” [7].
Bundan başqa baş bəzəkləri kimi Naxçıvan  

dialekt  və şivələrində  alınlıq, başlıq, qabaqlıq, 
cütqabağı, gəlintac, təsəkqabağı, araşqın və s. 
adlar altında baş bəzəkləri olmudur. Son dövr-
lərə kimi nənələrimizin, analarımızın başlarına 
örtdükləri örpəkləri bərkitmək üçün “qarmaq”,  
saçın hörüyə gəlməyən hissələrini yığmaq üçün 
“telbasan”, “birçəklik” adlanan qızıldan hazır-
lanmış bəzək əşyalarından istifadə olunurdu.

Qloballaşma  prosesinin getdiyi, “dünya hö-
rümçək torunda” internet brauzerlərinin həya-
tımızı əhatə etdiyi, rabototexnologiyaların  in-
kişafı,   müxtəlif xalqlar və ölkələrin bir-birinə 
inteqrasiyasının   sürətləndiyi bir zamanda   dün-
ya xalqlarının öz milli kimliyini qoruyub sax-
laması məsələsi gündəmə gəlmişdir. Belə olan 
surətdə xalqımıza məxsus olan maddi-mədəniy-
yət nümunələrini qoruyub saxlamaq, inkişaf et-
dirmək vacib məsələlərdəndir. Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif 
Talıbovun qeyd etdiyi kimi: “Təcrübə göstərir ki, 
xalq öz milli-mənəvi dəyərlərinə sahib çıxmasa, 
onlar başqa xalqlar tərəfindən özününküləşdi-
rilər, mənimsənilər. Ona görə də biz milli-mənəvi 
dəyərlərimizə sahib çıxmalı, yaşatmalı və təbliğ 
etməliyik”.

Məqalədə əsas məqsəd Naxçıvan dialekt və 
şivələrində dünən və bu gün də işlənən və işlən-
məkdə olan dekorativ-tətbiqi sənətin əsas növlə-
rindən olan zərgərlik sahəsində işlənən məmulat-
ların adlarının tədqiq olunması, araşdırılması bu 
şivələrin tərkibində işlədilən sözlərin qorunması-
na, sahə terminalogiyasının zənginləşdirilməsinə  
xidmət edir. 
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Annotasiya. Məqalədə ingilis dili  qrammatikasının  tədrisində meydana 
çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması yolları, tədris  prosesində yüksək 
keyfiyyətin əldə olunması məqsədilə dərsdə müxtəlif üsullardan istifa-
də olunmasının zəruriliyi ön plana çəkilir və  qrammatikanın tədrisində 
mövcud olan yanaşmalar nümunələr əsasında təhlil edilir. Qeyd olunur 
ki, şagirdlərin öyrənilən dildə dinləmə, oxuma, danışma və yazı bacarıq-
larının formalaşması və inkişafı üçün qrammatik bilik şərtdir  və buna 
ehtiyac var. Digər dil vasitələrinin tədrisində olduğu kimi qrammatika-
nın da tədrisi ana dili ilə müqayisəli şəkildə aparılmalı və şagirdin bu 
sahədə olan bilik və bacarığı qiymətləndirilməlidir. Məqalədə həmçinin 
şagirdlərin öyrəndiyi dil materialları üzrə yiyələndikləri praktik vərdiş-
lərin formalaşmasında sinif çalışmalarının əhəmiyyətindən bəhs olunur. 
Qeyd  olunur ki, çalışmaların məqsədi əvvəlki dərsdə keçilmiş material-
ları təkrar etmək və həmin dil materialı üzrə şagirdlərə praktik vərdişlər 
aşılamaqdır.

Importance of exercises in correct writing technique 
mastering  of pupils in grammar teaching and  ways 
of grammar assimilation 
Abstract. In the article ways of liquidating difficulties occur in the te-
aching of English grammar, necessity of  using various methods at the 
lesson for the purpose of achieving high quality in teaching process are 
put forward and existed appoaches in teaching grammar are analysed on 
samples. It is noted that, for the formation and development of listening, 
reading, speaking and writing skills on the taught language, knowledge 
on grammar is provided and it is needed.  Like other language materi-
als teaching, grammar teaching should be conducted in comparison with 
mother tongue and knowledge and skills of pupils on this field  should 
be marked.. İmportance of class exercises in the formation of practical 
habits of pupils mastered on the basis of language materials is stated in 
the article as well. İt is noted that,  the object of exercises is to repeat 
passed materials of the previous  lesson and to master practical habits on 
the same language material.

О значении упражнений в овладении учащимися
правильной техникой письма при обучении 
грамматике
Aннотация. В статье на первый план выдвигаются пути преодоления 
трудностей, возникающих при обучении грамматике английского 
языка, необходимость использования на уроке различных методик с 
целью достижения высокого качества в учебном процессе, на основе 
примеров анализируются существующие подходы к обучению 
грамматике. Отмечается, что грамматические знания являются 
условием и необходимы для формирования и развития у учащихся 
навыков аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом 
языке. Как и в случае с обучением другим языковым средствам, 
обучение грамматике должно проводиться в сравнении с родным 
языком и оцениваться знания и навыки учащегося в этой области. В 
статье также говорится о важности классной работы в формировании 
практических навыков, приобретенных учащимися по изученному 
языковому материалу. Отмечается, что цель упражнений - повторить 
материал, пройденный на предыдущем уроке, и привить учащимся 
практические навыки по этому языковому материалу.
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Dərs tədrisin əsas təşkilat forması olub, çox 
mürəkkəb və çoxcəhətli bir prosesdir. Dərs çox 
mürəkkəb bir yaradıcılıq prosesidir. Hər bir dər-
si bir “pedaqoji əsər” adlandırırlar. Həmin əsərin 
müəllifi isə dərs aparan müəllimdir. Dərs yaradı-
cılıq meydanı olduğu üçün müəllim də yaradıcı 
olmalı və tədris prosesində qarşıya çıxan hər bir 
vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı bacarmalıdır.

İngilis dil dərslərində qrammatikanın təlimi 
şagirdlərin dilə praktik olaraq yiyələnməsi, on-
dan ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə olunmasında 
mühüm rol oynayır. Qrammatika tədrisdə vasitə 
rolunu oynayır. Şagirdlər dilin əsas qrammatik 
qaydalarını bilmədikdə cümlələri başa düşmək-
də çətinlik çəkir. Qrammatik material ana dilində 
izah edilməlidir. Müqayisələrə geniş yer verilmə-
li, onun nitqdə işlədilməsi üzərində dayanılmalı-
dır. Həm qrammatik, həm də leksik material eyni 
dərs saatında verilərsə əvvəl qrammatik, sonra 
isə leksik material izah olunmalıdır. Bunun üçün 
isə biz müəllimlərdən ciddi ixtisas hazırlığı, mə-
suliyyət və pedaqoji ustalıq tələb olunur.

Müasir ingilis dilinin qrammatik quruluşunu 
səciyyələndirən başlıca cəhət ona xas olan anali-
tizmdir. Bu o deməkdir ki, ingilis dilində söz bir-
ləşmələri və cümlələrdə sözlər arasındakı sintak-
tik əlaqələr başlıca olaraq köməkçi sözlərlə, yəni 
köməkçi fellər, sözönləri, artikl, söz sırası və s. 
vasitələrlə ifadə edilir.

XIX əsrin əvvəllərində məşhur alman filoso-
fu F.Şlegelin dillərin tipologiyasına dair verdiyi 
bölgü bu gün də öz aktuallıgını qoruyub saxlasa 
da, bəzi qüsurlar meydana çıxır. Alim hesab edir-
di ki, hər hansı bir dil konkret olaraq ya anali-
tik, ya da sintetik olur. Lakin sonrakı tədqiqatlar 
göstərdi ki, heç bir dil saf sintetik və ya analitik 
ola bilməz. Sintetik dillərdə analitik ünsürlər, 
analitik dillərdə sintetik ünsürlərin mövcudluğu 
labüddür. Bu baxımdan analitik dillərin klassik 
forması hesab edilən ingilis dilində də qramma-
tik mənaların bir qismi sintetik vasitələrlə ifadə 
edilir [3, s.20]. Bunlar aşagıdakılardan ibarətdir:

 - ismin kəmiyyət kateqoriyasını ifadə edən -s, 
- es, - en suffiksləri; 

Məsələn: tables, foxes, oxen     
- indiki qeyri-müəyyən zaman formasının 

üçüncü şəxsin təkində işlənən –s, -es suffiksi;
Məsələn: She reads, He goes
- canlı isimlərin yiyəlik halını düzəldən ‘s suf-

fiksi;
Məsələn: the boy’s name   

- qaydalı fellərin düzəlməsində işlənən -ed 
suffiksi;

Məsələn: invited, helped
- bir və ya bəzi iki hecalı sifət və zərflərin 

müqayisə və üstünlük dərəcə formalarını düzəl-
dən –er, -est suffiksləri;

Məsələn: longer, longest - sifət, faster, fastest- 
zərf  

Xarici dil öyrənənlər üçün doğma dildə öyrə-
nilən baza biliyin yeni dil mexanizmi ilə əvəz-
lənməsi müəyyən çətinlik törədir. Belə ki, hər bir 
dilin özünəməxsus qrammatik mexanizmi möv-
cuddur. Yeni qrammatik materialı şagirdlərə təd-
ris edən zaman müəllim ingilis dilinin qramma-
tik quruluşuna xas olan bu elementi mənimsəyən 
zaman şagirdlərin qarşılaşacağı üç məqamı müt-
ləq nəzərə almalıdır: qrammatik formadakı çə-
tinlik, mənadakı çətinlik və ondan istifadə edən 
zaman meydana çıxa biləcək çətinlik. Müəllim 
adı çəkilən bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün 
müxtəlif yollar düşünməlidir. Burada ana dili ilə 
müqayisə və ya müxtəlif növ çalışmalardan is-
tifadə müəllimə kömək edə bilər. Burada digər 
məqam müəllimin təqdim etdiyi qrammatik qay-
danı hansı formada yəni, şifahi, yazılı və ya oxu 
materialı daxilində təqdim etməsindən də asılıdır. 
Bundan sonra müəllim şagirdlərin hansı forma-
da fəaliyyət göstərəcəklərini planlaşdırır – fərdi, 
cütlərlə iş və ya qrup halında iş.

Hər hansı bir xarici dilin öyrənilməsində 
qrammatika dilin əsas aspektlərindən biri oldugu 
üçün düzgün tədris edilməlidir. Çünki hər hansı 
bir fikri düzgün şəkildə ifadə etmək üçün hər bir 
kəs öyrənilən dilin qrammatik mexanizmini düz-
gün mənimsəməlidir. Qrammatik materialın se-
çilməsindən əvvəl onun əsas məzmunu müəyyən 
edilməlidir. 

Tədrisin ilkin mərhələlərində qrammatik sis-
tem haqqında ətraflı bilik demək olar ki, olmur. 
Analitik qrammatika dilin ilk müəyyən olunmuş 
və təsviri xarakter daşıyan formasıdır. Yəni, bu 
əsas qrammatika deyil, yaradıcı qrammatika-
dır. Pedaqoji qrammatika isə ilkin qrammatik 
biliklərin bazasında yaranmaqla analitik qram-
matikanın davamı hesab oluna bilər. Pedaqoji 
qrammatika tədris üçün əsas göstəricidir, buna 
görə də, o qrammatikanın düzgün qavranılması 
üçün çox sadə dildə olmalıdır. Yəni, ingilis dili-
nin tədrisində qrammatik materialın hansı həcm-
də seçilməsinin böyük əhəmiyyəti var [1, s.23]. 
Qrammatikanın tədrisində aşağıdakı yanaşmalar 
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(prinsiplər) var: 
1. Praktik yanaşma prinsipi - İlkin mərhələdə 

şagirdlərin öz elementar fikirlərini ifadə etmələri 
üçün sözlər, söz birləşmələri, ümumi cümlə mo-
delləri verilir. Şagirdlər bu elementar modelləri 
sonrakı mərhələdə məhz qrammatik qaydalar 
əsasında tətbiq etmək imkanı əldə edirlər. Prak-
tik yanaşma o deməkdir ki, şagirdlər öyrəndikləri 
qrammatik qaydaları həm şifahi, həm də yazılı 
şəkildə istifadə etməyi öyrənir. 

Məsələn: ingilis dilini öyrənən zaman ilkin 
mərhələdə şagirdlərin isimlərin yiyəlik hal ka-
teqoriyasını öyrənmələrinə ehtiyac var. Adı çə-
kilən qrammatik qaydanı möhkəmləndirmək 
üçün müvafiq çalışmalardan da istifadə etmək 
olar. Praktik yanaşma prinsipi müəllimdən aşa-
ğıdakını tələb edir: şagirdə qrammatik qaydadan 
düzgün istifadə etməyi öyrət – qrammatik biliyi 
deyil.

2. Oxşarlıq prinsipi - Bu prinsip qrammatik 
qavrama üçün ətraflı tətbiq edilməlidir. Burada 
əsas element nümunələrdir. Bu nümunələr məz-
mundakı müxtəlifliyin və ya oxşarlığın müəyyən 
edilməsinə şərait yaradır. 

Məsələn: 1) The workers built houses - Fəh-
lələr evlər tikir. 

2) We receive letters - Biz məktublar alırıq..
Hər iki cümlə məzmunca bir-birindən fərqlə-

nir, lakin onların hər ikisi eyni modelə (nü-
munəyə) malikdir. Yəni, isim +fel+isim (noun+-
verb+noun) 

Məktəbdə müxtəlif qrammatik biliklərin təd-
risi zamanı bu prinsipin istifadəsi şagirdlərin 
qavramasına və təcrübədə düzgün tətbiq etmə-
sinə şərait yaradır.  

3. Əqli yanaşma prinsipi - Bu prinsipin tədrisi 
prosesində müəllim şagirdlərin diqqətini veril-
miş cümlədəki yeni elementlərə cəlb etməlidir. 
Burada əsas diqqət verilmiş cümlənin ana dilin-
dəki tərcümə variantlarına yönəlməli, sözlərin 
cümlədəki  funksiyası, cümlədəki yeri, hansı nitq 
hissəsinə mənsub olması izah edilməli, bu proses 
qarşılıqlı (xarici dil-doğma dil) olaraq həyata ke-
çirilməlidir. Yalnız bu halda qrammatik material 
düzgün qavranılıb tətbiq edilə bilər. 

Məsələn: Give me this book - Bu kitabı mənə 
ver. Give me these books - Bu kitabları mənə ver. 

Burada işarə əvəzliyinin tək (this-bu) və cəm 
(these-bunlar) formalarının cümlədə işlənmə 
qaydası izah edilməlidir. Yəni, əvəzlik təkdə 
olanda özündən sonra təkdə olan isim, cəmdə 

olanda özündən sonra cəmdə olan isim tələb  edir. 
Həmçinin uzlaşma qaydası da nəzərə alınmalıdır. 

4. Struktur yanaşma prinsipi – Bu yanaşmada 
qrammatik qaydalar şagirdlərə təqdim edilir və 
müvafiq  cümlə modelləri şəklində məşq etdiri-
lir. Əksər müəllimlər və metodistlər tərəfindən 
sübut edilib və qəbul edilib ki, struktur yanaşma 
o zaman tələblərə cavab verir ki, məqsəd məhz 
dil qaydalarını və danışıq vərdişlərini şagirdlərə 
öyrətmək və aşılamaq olsun. Beləki, şagirdlərə 
ingilis dilini başa düşmək hələ ilkin dövrlərdən 
məhz danışıq prosesində öyrədilir. Yəni, onlar 
qarşılaşdıqları istənilən vəziyyətdə öyrəndiklə-
ri cümlə modellərini necə işlədəcəklərini bilir. 
Bu yanaşma müəllimdən aşağıdakını tələb edir 
– müəllim şagirdlərə öyrəndikləri cümlə model-
lərindəki sözlərin leksik-semantik mənasını də-
yişməyi elə öyrətməlidir ki, o bundan müxtəlif 
vəziyyətlərdə istifadə etməyi bacarsın. Yadda 
saxlamaq lazımdır ki, şagird cümlə modelindəki 
qrammatik mexanizmi mənimsəməlidir – cümlə-
ni deyil [1, s.58]. 

5. Şüurlu yanaşma prinsipi – bu o deməkdir 
ki, cümlə modellərinin tədrisi elə müəyyən olu-
nur ki, şagird öz diqqətini modelin hər bir ele-
mentinə yönəldə bilsin və hədəf (öyrənilən) dildə 
danışan və yazan zaman onlardan düzgün istifadə 
edə bilsin. Dərs prosesində müəllim bunu ana dili 
ilə müqayisəli şəkildə izah etdikdə nəticə daha 
yaxşı olur. Bu yanaşma dildən istifadəni daha 
rahat edir və sürətli inkişafı təmin etmək üçün 
əlverişli şərait yaradır. Lakin bu o demək deyil 
ki, müəllim şagirddən bu və ya digər qramma-
tik qaydanı əzbər deməsini istəməlidir. Qaydalar 
yalnız təcrübi (praktik) məqsədə çatmağa kömək 
edir. Əgər şagird qrammatik qaydanı başa düşür 
və ondan tələb olunan şərtlərdə düzgün istifadə 
edə bilirsə, bu kifayətdir. Şüurlu yanaşma prin-
sipi müıllimdən aşağıdakını tələb edir – müəllim 
yeni qrammatik qaydanı ən qısa və ən asan yolla 
şagirdlərə necə təqdim etməyi düşünməlidir. O 
öyrətdiyi dil haqqında nə qədər çox danışarsa, 
öyrətdiyi qrammatik qaydanı təcrübədə tətbiq et-
məyə bir o qədər az vaxt qalacaq.

Qrammatikanın mənimsənilməsi dedikdə aşa-
ğıdakılar nəzərdə tutulur: 

а) şagirdlərin qrammatik forma və modelləri 
dərketmə-qavrama bacarığı. Bura mətnin oxun-
ması zamanı dinlənilən nümunələr aiddir; 

b) şagirdlərin öz fikirlərini şifahi və ya yazılı 
formada ifadəetmə bacarığı. Burada əsas diqqət 
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çalışmalara, yəni qrammatik tapşırıqlara yönəl-
məlidir. 

Qrammatik materialları təcrid edilmiş şəkildə 
təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Bu heç mümkün də 
deyil, çünki hər bir qrammatik qayda-qanun ancaq 
sözlərdə və sözlər vasitəsi ilə təzahür edir. Buna 
görə də, qrammatik qaydadan danışarkən sözlərsiz 
keçinmək mümkün deyil. Qrammatik materiallar 
sözlərlə birlikdə təkrar edilməlidir [4, s.11].

Hər hansı dili başa düşmək üçün və fikrini 
düzgün ifadə etmək üçün öyrənilən dilin qram-
matik mexanizmini mənimsəmək lazımdır. Doğ-
rudan da, kimsə cümlədəki bütün sözləri bildiyi 
halda onu başa düşməyə bilər, əgər o verilmiş 
cümlədəki sözlər arasındakı əlaqəni görə bilməsə 
və ya əksinə cümlə bir, iki və ya daha çox namə-
lum sözdən ibarət ola bilər. Ancaq əgər sizin di-
lin qrammatik quruluşu haqqında kifayət qədər 
biliyiniz varsa, siz asanlıqla bu sözlərin mənasını 
tapa bilərsiniz (lüğətdən belə istifadə etməklə). 

İngilis dilinin öyrənilməsində sinif çalışma-
ları xüsusilə əhəmiyyətlidir. Sinif çalışmaları şa-
girdlərdə öyrənmiş olduqları dil materialları üzrə 
praktik vərdişlər yaradır və yeni keçilmiş dil ma-
teriallarının möhkəmləndirilməsinə xidmət edən 
başlıca vasitədir. Sinif çalışmaları dərs prosesin-
də “xarici dil mühiti” yaradır, dil materialının 
müxtəlif üsullarla təkrar edilməsinə imkan verir 
ki, bu da xarici dillərin öyrənilməsi prosesində 
həlledici amillərdəndir. Çalışmalar verilərkən 
aşağıdakı prinsipləri əsas tutmaq olar:

1) çalışmalar asandan çətinə, sadədən mürək-
kəbə prinsipinə əsaslansın;

2) çalışmaların məzmunu şagirdlərin yaş və 
bilik səviyyəsinə uyğun olsun;

3) məlum lüğət əsasında tərtib olunmuş çalış-
malar olsun;

4) elə çalışmalar seçilməlidir ki, həm də əvvəl 
keçilmiş materialları möhkəmləndirsin [6, s.32].

Çalışmaların yerinə yetirilməsi onların qarşı-
sına qoyulan didaktik məqsədlə tənzim edilməli-
dir. Çalışmalar əsasən yeni materialın izahından 
əvvəl, frontal sorğuda keçilmiş materialın təkra-
rı mərhələsində, sonra ikinci mərhələdə isə yeni 
materialı izah edib qurtardıqdan sonra, keçilmiş 
materialın ilkin möhkəmləndirilməsi mərhələsin-
də icra edilməlidir.

Son zamanlar mürəkkəb dərslərin standart 
olaraq həmişə eyni cür, deyək ki həmişə ev tapşı-
rıqlarının yoxlanılmasından, yaxud keçilmiş təd-
ris materialının təkrarından başlanmasının əley-

hinə çıxılır və bu növ dərslərin tədrisdə eynilik 
yaratdığını qeyd edirlər. Bu fikirlə razılaşmamaq 
olmur. Həqiqətən də dərsin müxtəlif üsullarla 
aparılması, müxtəlif mərhələlərlə başlanması 
onun maraqlı, intensiv keçilməsinə zəmin yara-
dır, dərsdə cansıxıcılığı aradan qaldırır. Bu xüsu-
silə xarici dil dərslərinə aiddir. Çünki xarici dilin 
tədrisində əsasən mürəkkəb dərs tipindən istifadə 
edilir. Belə olduqda çox güman ki, dərsin qarşısı-
na qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq, dərsi hət-
ta yeni tədris materialının izahından da başlamaq 
mümkündür. Çalışmaların yerinə yetirilməsin-
də ardıcıllıq gözlənilməlidir. Yaddan çıxmış dil 
hadisələrini yada salmaq və tədrisdə məlumdan 
məchula prinsipini təmin etmək lazımdır. Çalış-
maların məqsədi əvvəlki dərsdə keçilmiş mate-
rialları təkrar etmək və həmin dil materialı üzrə 
şagirdlərə praktik vərdişlər aşılamaqdır. 

İngilis dili qrammatikasının öyrənilməsində 3 
növ qrammatik tapşırıq var [3, s.14].

1. Tanışlıq xarakterli tapşırıqlar. Bu tapşırıq-
lar ən asan növ hesab olunur və şagirdlərin yenɩ 
qrammatik materialı sintaktik modellər, söz bir-
ləşməsi, cümlə, mətn daxilində öz qavradığı şə-
kildə şifahi və ya yazılı formada yerinə yetirmə-
sini nəzərdə tutur. Buraya Azərbaycan dilindən 
ingilis dilinə və tərsinə edilən tərcümələr aiddir. 

2. Təlim-məşq xarakterli tapşırıqlar. Bu tapşġ-
rıqlar qismən çətindir. Çünki onlar şagirddən ke-
çirilmiş qrammatik materialların təkrar olunma-
sını tələb edir. 

Məsələn: Müəllim “I can see” (Mən görürəm) 
modelini yazı taxtasında yazır və şagirdlərin bu 
model əsasında həm şifahi, həm də yazılı yeni 
cümlələr düzəltmələrini və bunun üçün sinif ota-
ğında gördükləri əşyaların adlarından istifadə et-
mələrini başa salır. Bu tip taqşırıqlarda aşağıdakı 
şərtlər də qoyula  biɬər: 

a) boşluqları doldurun (müxtəlif sözlərlə - ar-
tikl, sözönü və s.);

b)mötərizələri açın (felləri düzgün zamanda işlə-
din, sifətin düzgün dərəcə formasını seçin və s.); 

c) bir formadan digər formaya dəyişin (ve-
rilmiş isimləri və əvəzlikləri təkdə və ya cəmdə 
işlədin, vasitəli nitqdən vasitəsiz nitqə, məlum 
növdən məchul növə çevirin və s.); 

d) verilmiş sözlərdən müxtəlif növ cümlələr 
qurun (sual, inkar, seçmə, ayırıcı və s.). 

3.Təkrarlama xarakterli tapşırıqlar - Bu uap-
şırıqlar ən çətin tapşırıq növü herab edilir. Çün-
ki onlar şagirddən müəyyən yaradıcı bacarıq və 
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fəaliyyət tələb edir. Məsələn: a) verilmiş şəkillər 
əsasında ifadələr, cümlələr qurun;. 

b) suallar verin, sua|lara cavab verin; 
c) tərcümə edin (İngilis dilindən Azərbaycan dilinə).
Bu tip tapşırıqlar həm şifahi, həm də yazılı 

formada həyata keçirilə bilər. 
QEYD: İngilis dilinin öyrənilməsində əhə-

miyyət daşıyan qrammatik tapşırıqlara aşağıdakı 
tələblər verilir: 

-tapşırıqların məzmunu şagirdlərin bilik sə-
viyyəsinə uyğun olmalıdır; 

-tapşırıqlarda istifadə olunan sözlər şagirdlərə 
məlum olmalıdır; 

-tapşırıqlar əlavə çətinlik yaratmamalıdır. 
Yəni şagirdin diqqəti konkret оlaraq müəyyən bir 
qrammatik qaydaya yönəlməlidir; 

-tapşırıqlar nəinki yeni materialın qavranılması-
na, həmçinin artıq tədris olunmuş qrammatik mate-
rialların sistemləşdirilməsinə xidmət etməlidir. 

Yuxarıda qeyd olunan bütün vasitələrdən təd-
risin istənilən mərhələsində, istənilən yaş qrupu 
şagirdlərin öyrədilməsində istifadə oluna bilər. 
Bütün bu qeyd olunan çalışma növləri şagirdlə-
rin qrammatik biliyinin yoxlanmasına  xidmət 
edir. Bu isə öz növbəsində şagirdlərdə öyrən-
dikləri qrammatik materiallardan istifadə etmək 
bacarığı formalaşdırır. Bundan başqa, şagirdlərin 
qrammatik biliyinin yoxlanması da zəruri şərt-
lərdəndir. Belə yoxlamalar müəyyən bölmənin 
tədrisindən sonra, hər rübün sonu və ya tədris ili-
nin sonunda aparıla bilər. Yoxlamalar həm şifahi, 
həm də yazılı formada aparıla bilər. 

Şagirdlərin öyrənilən dildə dinləmə, oxuma, 
danışma və yazı bacarıqlarının formalaşması və 
inkişafı üçün qrammatik bilik şərtdir və buna eh-
tiyac var. Xarici dillərin tədrisində dərsin məqsə-
də uyğun olaraq metodik baxımdan düzgün təş-
kilinin və praktik istiqamətə yönəldilməsinin çox 
böyük əhəmiyyəti var. Şagirdlər öyrəndikləri 
xarici dildən ancaq dərs zamanı yəni, dərs pro-
sesində ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə etmək im-
kanı tapırlar [5, s.28]. Xarici dil dərsləri başqa 
dərslərdən, hətta ana dili dərslərindən fərqlənir. 
Çünki xarici dil dərslərində şagirdlər təkcə nəzə-
ri baxımdan deyil, həm də praktik olaraq öyrən-

dikləri biliklərdən istifadə etmək bacarıq və vər-
dişləri qazanmalıdır. Hər bir fənn üzrə aparılan 
dərsin məzmun və quruluşu həmin fənnin tədrisi 
zamanı qarşıya qoyulmuş məqsədlə müəyyən-
ləşir. Xarici dil fənni üzrə aparılan dərslər elə 
qurulmalı, elə keçirilməlidir ki, o şagirdlərə öy-
rəndikləri dildə praktik dil bacarıq və vərdişləri 
aşılasın, onlara xarici dili praktik olaraq öyrən-
mək imkanı versin. 

Nəticə - yuxarıda qeyd olunanlardan belə nə-
ticəyə gəlmək olar ki, xarici dillərin tədrisində 
sinif çalışmalarının böyük əhəmiyyəti var, çünki 
sinif çalışmaları şagirdlərdə öyrənmiş olduqları 
dil materialları üzrə müstəqil işləmək və praktik 
vərdişlər yaradır. Sinif çalışmaları dərs prosesin-
də xarici dil mühiti yaradır və dil materiallarının 
müxtəlif üsullarla təkrar edilməsinə imkan verir 
ki, bu da xarici dillərin öyrənilməsi prosesində 
həlledici amillərdəndir. Qrammatikanın tədrisin-
də əsas şərtlərdən biri də şagirdin yaş xüsusiy-
yətidir. Tədris prosesində bu amil mütləq nəzərə 
alınmalıdır. Digər dil vasitələrinin tədrisində 
olduğu kimi qrammatikanın da tədrisi ana dili 
ilə müqayisəli şəkildə aparılmalı və şagirdin bu 
sahədə olan bilik və bacarığı qiymətləndirilmə-
lidir.
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Annotasiya. Məqalədə günümüzdə çox geniş istifadə olunan in-
gilis dilinin əhəmiyyəti haqqında məlumat verilir. Üç dövrü əhatə 
edən ingilis dili tarixinin dövrləri haqqında qısa məlumat verildik-
dən sonra ingilis dilinin qədim dövrü geniş şərh olunur. Belə ki, 
ingilis dilinin harada və necə yaranması araşdırılmış, qədim ingilis 
dilinin əlaqəli olduğu dillər təhlil edilmiş, bu dilin hansı dilə daha 
çox bənzədiyi müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin qədim ingilis dili 
ilə müasir ingilis dili arasındakı fərqlər tapılmış və qısa şəkildə 
məqalədə təqdim edilmişdir. İngilis dilini bilməyin günümüzdəki 
önəmi və dil öyrənmək üçün həmin dilin tarixini bilməyin vacib-
liyi məqalənin mövzusunu aktual edən ən başlıca səbəblərdəndir. 
Məqalədə gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir ki, qədim ingilis dili 
lüğətinin 85%-i dəyişib və bugünkü ingilis dilinin bir hissəsini təş-
kil edir.

Some Considerations on the Antiquity of the English 
Language

Abstract. The article provides information about the importance 
of the English language, which is widely used today. After giving 
a brief information about the periods of the history of the English 
language, which covers three periods, the Old Age of the English 
language is broadly interpreted. Thus, where and how the English 
language originated was investigated, the languages related to the 
ancient English language were analyzed, and it was determined 
which language this language is most similar to. Also, the differen-
ces between Old English and Modern English are found and brief-
ly presented in the article. The importance of knowing the English 
language today and the importance of knowing the history of that 
language in order to learn the language are the main reasons that 
make the topic of the article relevant. Our conclusion in the article 
is that 85% of Old English vocabulary has been modified and is 
not part of today’s English.

Некоторые соображения относительно древнего 
периода английского языка
Aннотация. В статье представлена информация о значении 
английского языка, который сегодня очень широко используется. 
Древний период английского языка широко интерпретируется 
после краткого описания периодов истории английского 
языка, охватывающих три периода. Так, было исследовано, 
где и как возник английский язык, проанализированы языки, с 
которыми связан древнеанглийский язык, определено, с каким 
языком этот язык больше всего похож. Также различия между 
древнеанглийским и современным английским были найдены 
и кратко представлены в статье. Важность знания английского 
языка в наши дни и важность знания истории этого языка для 
изучения языка - вот некоторые из основных причин, которые 
делают тему статьи актуальной. В статье мы пришли к выводу, 
что 85% древнеанглийской лексики изменилось и составляет 
часть современного английского языка.
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İngilis dili müasir həyatımızın ayrılmaz tərkib 
hissələrindən biridir. Hal-hazırda bu dili öyrən-
mək üçün bir çox üsullar – internet resursları, 
milyonlarla növ kitablar, tədris kursları, onlayn 
dərslər mövcuddur və bu dili bilmək həyatın bir 
çox sahəsində bir addım irəlidə olmaq üçün bir 
şans deməkdir. Hər bir dili öyrənmək üçün isə 
ilk öncə onun tarixini bilmək lazımdır. İngilis 
dilinin tarixi isə geniş, çoxşaxəli bir mövzudur. 
Üç dövrü özündə əhatə edən İngilis dilinin tarixi 
illər keçdikcə əsaslı dəyişikliklər keçirmiş və bu-
günümüzdə bütün dünyada geniş istifadə olunan 
bir dilə çevrilmişdir. İngilis dilinin I dövrü 449-
1150-ci illəri əhatə edir və Qədim dövr adlanır. 
II dövrü 1150-1500-cü illəri əhatə edir və Orta 
dövr adlanır. Sonuncu III dövr isə 1500-cü ildən 
bugünə qədər olan dövrü əhatə edir. Dil ildən-ilə 
inkişaf etmiş, təkmilləşmiş və Müasir İngilis dili 
yaranmışdır. 

İngilis dili təxminən 5000 il əvvəl danışılan, 
indi Proto-Hind-Avropa adlanan qədim ana dil-
dən törəmişdir. Bu dil yüz illər bundan qabaq 
Britaniya adasının istilalarından sonra yaranmış-
dır. Bu qədim dilin yazılı qeydləri yoxdur, lakin 
biz bilirik ki, bu dil nəslindən gələn bir çox qo-
hum dillər sayəsində mövcud olmuşdur. Qədim 
İngilis dilini anlamaq kifayət qədər çətin idi. 
Qədim İngilis dilinə aid yazı nümunələri yalnız 
bəzi ekspertlər tərəfindən oxuna bilir. İngilis dili-
nin bu dövrübə aid çox az yazı nümunələri qalıb. 
Onlardan biri “Boevulf” poemasıdır. Dilçilər bu 
poemanın 7-8-ci əsrlərə aid olduğunu müəyyən-
ləşdirmişlər. Müəllifinin kim olduğu isə məlum 
deyil. 

“Qədim İngilis dili (həmçinin anqlo-sakson 
adlanır) beşinci əsrin ortaları ilə XII əsrin ortaları 
arasında indiki İngiltərə və cənub Şotlandiyanın 
bəzi hissələrində danışılan ingilis dilinin erkən 
formasıdır”[2]. Qərbi Alman dilidir və buna görə 
də Köhnə Friz və Köhnə Sakson dilləri ilə sıx 
bağlıdır. Dilçilər (dil alimləri) bu orijinal əcdad 
dili haqqında ondan təkamül keçirən qohum dil-
lərini öyrənərək çox şey öyrənmişlər. İngilis dili 
ilə əlaqəli digər Hind-Avropa (IE) dillərinə Yu-
nan dialektləri daxildir; Latın və onun törəmələri 
ispan, fransız, italyan, portuqal; İranda danışan 
fars (fars); Qədim Hindistanın və onun çoxlu 
nəslinin yazı dili olan sanskrit dili, ikisi hind di-
lidir, Hindistanda danışılır və urdu dili Pakista-
nın milli dilidir; litva, rus, polyak, çex, bolqar, 
serb-xorvat kimi bir neçə balto-slavyan dilləri; 

dillərin kelt qolu; het; və qeyriləri. İngilis dili ilə 
daha yaxından əlaqəli olanlar Hind-Avropanın 
german qolunun dilləridir; bunlara ingilis, hol-
land, alman, isveç, danimarka, norveç, island və 
başqaları daxildir.

İngilis dili İngiltərənin orijinal dili deyildi. 
Əslində, İngilis dili Anglo Saksonlar Britani-
ya adalarını işğal etməyə başlamamışdan əvvəl 
burada danışıq dili kimi qəbul edilmişdir. “Bri-
taniya adalarının orijinal dili məlum deyil, lakin 
arxeoloji tədqiqatlar Britaniya adalarının Keltlə-
rin gəlişindən əvvəl hərtərəfli məskunlaşdığını 
təsdiqləyir” [1].

Miladdan əvvəlki minillikdə Kelt xalqları 
Britaniya adalarında məskunlaşmağa başladılar. 
Bəziləri bunun həmin minilliyin əvvəllərində ol-
duğunu iddia edir (Janeddy, Poletto, and Weldon 
335), digərləri isə minilliyin sonlarında olduğu-
nu düşünür; orta hesabla eramızdan əvvəl birinci 
minilliyin ortalarına yaxın. Kelt dilləri Hind-Av-
ropanın Kelt qolunu təşkil edir və buna görə də 
ingilis dili ilə uzaqdan qohumdur. Vaxtilə adada 
danışılan müxtəlif kelt dillərindən bəzilərinin 
nəsli kəsilmiş, digərləri sağ qalmış və bu gün də 
danışılır: İrlandiyada İrland dili, Şotlandiyada 
Şotlandiya Qael dili və Uelsdə Uels. Bu Kelt dil-
ləri də məhv ola bilər və Hind-Avropanın bütün 
Kelt qolu yox ola bilər. Bu ehtimalın səbəbləri: 
1) bu kiçik xalqların insanları həm ingilis, həm 
də öz Kelt dillərində danışır və ikidillilik dillər-
dən birinin itirilməsi istiqamətində ilk addımdır, 
çünki bir qrup insan nadir hallarda iki dildə danı-
şır; 2) İngilis dili onların hamısının başa düşdüyü 
yeganə ümumi dildir; 3) və İngilis dilinin bey-
nəlxalq statusuna görə, o, yəqin ki, Kelt dillərini 
geridə qoyacaqdır. 

Qədim İngilis dilinin formalaşmasında ən mü-
hüm qüvvə onun kontinental Avropadakı qardaş 
dilləri ilə paylaşdığı söz ehtiyatı, cümlə quruluşu 
və qrammatikasında alman irsi idi. Bu xüsusiy-
yətlərin bəziləri Qədim İngilis dilinin aid olduğu 
Qərbi Alman dil ailəsinə xas idi, bəzi digər xüsu-
siyyətlər isə bütün german dillərinin mənşəyinə 
inanılan proto-german dilindən miras qalmışdır. 
Dövrün digər Qərbi Alman dilləri kimi, Qədim 
İngilis dili də adi tək və cəm formalarına əlavə 
olaraq, iki obyektin qruplarına (lakin yalnız şəxsi 
əvəzliklərdə) istinad etmək üçün ikili cəm forma-
larına malik olan beş qrammatik halla tam flektiv 
idi. O, həmçinin cansız cisimləri təsvir edənlər 
də daxil olmaqla bütün isimlərə cinsi təyin etdi: 
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məsələn, sēo sunne (Günəş) qadın, se mōna (Ay) 
isə kişi idi. 

Latın dili Britaniya adalarına daxil olan növ-
bəti dil idi. Böyük səylərdən sonra romalılar nə-
hayət eramızın birinci əsrinin ortalarında Brita-
niya adalarını fəth etdilər. Latın dili 350 il ada 
hökmdarlarının danışıq dili olsa da, Kelt xalqları 
arasında Kelt dilləri danışılmağa davam edirdi. 
Bəzən ayrı-ayrı latın sözlərinin hansı dil dəyişik-
liyinə məruz qalmalarına əsaslanaraq qədim ingi-
lis dilinə daxil olması üçün təxmini tarixlər ver-
mək mümkündür. “Təxminən 410-cu ildə Roma 
qoşunlarının sonuncusu rəsmi olaraq geri çəkildi 
və Latın dili bir müddət Britaniya adalarında da-
nışıq dili olmaqdan çıxdı” [2].

Qədim ingilis dili eramızdan əvvəl 700-cü il, 
Qərbi Alman tayfalarının adayı işğal etməsindən 
tam 250 il sonraya qədər yazı dilinə çevrilmədi. 
Müxtəlif ərazilərdə məskunlaşan Qərbi Alman 
ləhcələrinin ilkin müxtəlifliyi və Qərbi Alman 
işğalından sonrakı əsrlər ərzində sonrakı dəyişik-
liklər səbəbiylə müxtəlif qədim ingilis dialektləri 
mövcud olmuşdur. 

Köhnə ingilis dili müasir ingilis dilindən daha 
çox alman dilinə bənzəyir. Köhnə İngilis dilində 
ismin Alman dilində olduğu kimi dörd halı var 
idi. Köhnə ingilis dilində həmçinin ikili əvəzlik 
var idi. Birinci şəxs əvəzlikləri ic (I), wit (we 
two), we (biz üç və ya daha çox) idi. Köhnə İn-
gilis dilinin necə olduğu barədə fikir əldə etmək 
üçün tərcümə ilə qısa bir parça təqdim edirəm:

“Tha wæs æfter manigum dagum thæt se cy-
ning com to thæm 0ealande.

Then it was after many days that the king 
came to the island.

Tha het se cyning hie sittan and hie swa dydon.
The king bade them to sit and they did so.
Tha andswarode se cyning, “Fæger word this sindon,
Then answered the king, “Fair words these are,
Ac forthon hie niwe sindon and uncuthe, ne 

magon we nu gen thæt.”
But since they are new and unknown, we may 

not yet consent to this.” (Baugh and Cable 63) [1].

Göründüyü kimi, bəzi köhnə ingilis sözləri 
artıq Müasir İngilis dilində istifadə edilmir, di-
gərləri isə qorunub saxlanılır, lakin formasını, 
mənasını və ya tələffüzünü dəyişib. Yuxarıdakı 
hissə sözlərin çoxu tanındığı üçün seçilmişdir; 
lakin, Köhnə İngilis dilinin təsadüfi seçimləri-
nin əksəriyyəti Müasir İngilis dilində danışanlar 
üçün çətin başa düşülür. Qəribədir ki, köhnə ingi-
lis dilinin lüğətinin 85%-i dəyişdirilib və bu gün 
ingilis dilinin bir hissəsi deyil. 

Müasir ingilis dilindən fərqli olaraq, qədim in-
gilis dili morfoloji müxtəlifliklə zəngin bir dildir 
və mahiyyətcə tələffüz edildiyi kimi yazılır. Qə-
dim İngilis dilində çoxlu dialektlər var idi. Qədim 
İngilis dilinin dörd əsas dialekt forması Mercian, 
Northumbrian, Kentish və West Sakson idi. Bu 
dialektlərin hər biri adada müstəqil bir krallıqla 
əlaqələndirilirdi. Bunlardan bütün Northumbria 
və Mercia’nın əksəriyyəti 9-cu əsrdə vikinqlər 
tərəfindən işğal edildi. Mercia və bütün Kentin 
uğurla müdafiə olunan hissəsi sonra Wessex-ə 
birləşdirildi.
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Annotasiya. Məqalədə araşdırılan dillər müxtəlifsistemli dillər olub, 
müxtəlif dil ailələri qruplarına daxil olduqları üçün dilin bütün as-
pektləri üzrə fərqlənir. Feilin zaman kateqoriyası bir çox əsərlərdə və 
məqalələrdə əsas tədqiqat obyekti kimi öz əksini tapmışdır. Lakin İngilis 
və Azərbaycan dilləri arasında zaman kateqoriyasının müqayisəli qarşı-
laşdırma üsulu ilə araşdırılması xüsusi tədqiqat tələb edir. Bu hal “İngi-
lis və Azərbaycan dillərində gələcək zamanın müqayisəli tipologiyası” 
mövzusunun aktuallığını şərtləndirir.Hər iki dildə feilin gələcək zaman 
formalarına ekspressivliyə və emosionallığa xidmət edən transpozisiya 
xasdır. İndiki zaman, keçmiş zaman gələcək zaman əvəzinə işlənə bilir. 
Bu məqalədə müqayisə olunan dillərdə gələcək zamanın leksik-qram-
matik ifadə vasitələri tədqiq olunmuşdur. Bu məqalədə iki müxtəlif dildə 
gələcək zamanın necə düzəlməsi, ifadə vasitələri, oxşar və fərqli cəhət-
ləri müqayisəli şəkildə tədqiq olunmuşdur.
Comparative typology of Future Tense in the English 
and Azerbaijani languages
Abstract. Being non-cognate languages, the English and Azerbaijani 
languages differ in the ways of expressing futurity. There is a need to 
study the existence of the same root elements in different systematical 
languages, it is important to study the subject of the comparison in diffe-
rent language groups. However, the study of the tense category between 
the English and Azerbaijani languages via the method of comparison 
requires special research. This situation determines the actuality of the 
topic “Comparative typology of Future Tense in the English and Azerba-
ijani languages”. The future tense forms of the verb in both languages are 
characterized by transposition, which serves expressiveness and emotio-
nality. The present tense, past tense can be used instead of the future ten-
se. In this article, the lexical-grammatical means of expressing the future 
tense in comparable languages have been studied. In this article, how the 
future tense is formed, means of expression, similarities and differences 
are comparatively studied in both different languages.

Вопросы сравнительной типологии будущего 
времени в английском и азербайджанском 
языках

Aннотация. Языки, исследуемые в статье, являются 
разносистемными языками, которые различаются по всем 
аспектам языка, поскольку они входят в различные языковые 
семьи. Категория времени глагола отражена во многих работах 
и статьях как основной объект изучения. Однако изучение 
категории времени между английским и азербайджанским языками 
методом сравнительного сопоставления требует специальных 
исследований. Это обстоятельство обуславливает актуальность 
темы «Сравнительная типология будущего времени в английском 
и азербайджанском языках». В обоих языках формы будущего 
времени глагола характеризуются транспозицией, которая служит 
для выразительности и эмоциональности. Настоящее время, 
прошедшее время можно использовать вместо будущего времени. 
В данной статье исследованы лексико-грамматические средства 
выражения будущего времени в сопоставимых языках. В этой статье 
сравнительно изучено, как устроено будущее время в двух разных 
языках, средства выражения, сходства и различия.
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Feil – Azərbaycan dilinin qrammatikasına 
ərəb dilindən keçən bir söz olub, iş mənasını bil-
dirir. Müəyyən bir iş, hərəkət və hadisə zamanla 
əlaqədar olur iş, hal və hərəkət ya keçmiş, ya in-
diki, ya da gələcək zamanda icra olunur.

Azərbaycan dilinə dünya dilləri arasında bö-
yük maraq olduğu hər kəsə məlumdur. Hələ XIX 
əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
bu dilin qrammatikası, qrammatikasının tarixi, 
yayılma ərazisi və s. haqqında bir çox məqalələr, 
kitablar yazılmışdır [1; 2].

Müxtəlif sistemli dillərdə eyni köklü ele-
mentlərin mövcudluğuna dair tədqiqinə ehtiyac 
olduğundan fərqli dil qruplarında bu müqayisə-
nin aparılması mövzusunun tədqiqi çox vacib-
dir. Bütün bu fikir və mülahizələrin, fərziyyə və 
nəzəriyyələrin baş mövzusu dillərin eyni kök-
dən törəməsini sübut etməkdən ibarət olmuşdur. 
Ancaq belə bir törəmənin gərçəkliyi sübuta yet-
məmişdir. Çünki dillərdə müşahidə edilən müş-
tərəkliklər heç də hər yerdə, hər məqamda, bütün 
dillərdə bir-birinin üstünə düşmür. 

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası və 
müasir ədəbi dilinin qrammatikasının müqayisə-
li şəkildə öyrənilməsi, müasir ədəbi dildən fərqli 
olaraq hansı şəkilçilərin işlənməsi, ədəbi dildən 
hansı mərhələdə nə qədər uzaqlaşdığını və ya nə 
qədər yaxınlaşdığını öyrənmək mövzunun aktu-
allığını şərtləndirir.

Dilin qrammatik quruluşu olduğu kimi qalmır. 
Leksik və fonetik quruluşla müqayisədə qram-
matik quruluş nisbətən az dəyişir. Bu dəyişmə 
feilin zaman kateqoriyasında da özünü göstərir.

Dillərin quruluşundakı dəyişmələrin baş ver-
məsində nitq prosesi aparıcı rol oynadığından 
areal genişlənmələrində fərqlər daha da artma-
ğa başlamışdır. Bu isə dillərdə həm də tipoloji 
quruluş dəyişmələrinin baş verməsinə səbəb ol-
muşdur. Ancaq dillər arasında tipoloji quruluş 
fərqlərinin çoxalmasına baxmayaraq genetik 
köklərdəki müştərəklik öz izlərini qoruya-qoruya 
indiyə kimi gətirib çıxarmışdır.

İngilis dilində Azərbaycan dilindən fərqli ola-
raq  4 zaman qrupu var. Bu zaman qruplarına 16 
zaman forması daxildir [3; 4]. 

1-ci qrup - sadə (qeyri-müəyyən) zaman for-
maları (Simple Tenses);

2-ci qrup - davamedicizamanformaları (Con-
tinuous Tenses);

3-cü qrup - bitmişzamanformaları (Perfect 
Tenses);

4-cü qrup - bitmişdavamedicizamanformaları 
(Perfect Continuous Tenses).

Azərbaycan dilində isə 3 zaman forması var: 
1. Keçmiş zaman 2. İndiki zaman 3. Gələcək 
zaman. Keçmiş zamanın 2 forması var. Bunlar 
şühudi və nəqli keçmiş zaman formalarıdır. Elə-
cədə gələcək zamanın da iki forması var: 1. Qəti 
gələcək zaman və 2. Qeyri qəti gələcək zaman 
[5; 6]. 

İki müxtəlif sistemli dildə gələcək zamanın 
necə düzəlməsi, ifadə vasitələri, oxşar və fərqli 
cəhətlərinin müqayisəli şəkildə araşdırılması və 
ümumi cəhətlərinin tapılması vacibdir. Müqayisə 
edilən dillər gələcək zamanın leksik-qrammatik 
ifadə vasitələri ilə zəngindir. Bir çox dilçilər za-
man kateqoriyasının danışıq anına münasibəti 
ifadə etdiyini bildirir.

Zaman kateqoriyası həm məntiqi, həm də 
qrammatik kateqoriyadır. Məntiqi kateqoriya 
kimi zaman kateqoriyası indiki, keçmiş, gələcək 
zamanlara bölünür. Feilin zaman kateqoriyası 
hərəkətin danışıq anına münasibəti bildirir. Hər 
dilin özünəməxsus zaman kateqoriyası var.

İngilis dilinin tarixinə nəzər salsaq bu dildə 
qədim zamanlarda müstəqil gələcək zaman for-
ması olmadığını müşahidə edərik. Bu zaman for-
ması keçmişdə indiki zaman forması və sculam, 
willam, mazan, cunnan kimi modal feillərlə ifadə 
olunmuşdur. Tədqiqatçı B.İlyiş gələcək zaman 
formasının “shal” və “wil” modal feillərdən törə-
diyini bildirir. İndiki sadə zamanın gələcək sadə 
zamanı ifadə etməsi mətndəki tərcüməyə əsasla-
nır. Eləcə də bu forma indiki davamedici zaman-
da da öz əksini tapır: “ I am coming ” , “ He is 
arriving ”[7;8].

İndiki sadə zaman forması yaxın gələcəkdə 
baş verəcək hərəkətləri göstərir. “ This shopping 
center opens next week.”

Azərbaycan dilinə nəzər salsaq, bu halın bi-
zim dilimizdə də istifadə olunduğunu görə bilə-
rik: “ Birazdan çatırıq”, “ Bu gün parka bizimlə 
gələrsənmi? – Bəlkə gəldim, - Əli cavab verdi.”

Müasir Azərbaycan dilində gələcək zamanın 
qrammatik ifadə vasitələrinə nəzər salsaq bu za-
manın qəti gələcək zaman, qeyri-qəti gələcək za-
man, keçmiş zaman və indiki zamanla ifadə edilə 
bildiyini görə bilərik. –ar, -ər, -ır, -ir, -ur, -ür, -r  
kimi şəkilçilər gələcək zaman formasını ifadə et-
diyi kimi keçmiş və indiki zaman formalarını da 
ifadə edə bilər. Məsələn: “At ölər nalı qalar, igid 
ölər adı qalar”.
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Azərbaycan dilində gələcək zaman forması iki 
cür düzəlir: 1) qəti gələcək zaman – acaq(əcək) 
və şəxs sonluğu; 2) qeyri-qəti gələcək zaman- 
ar(ər) və şəxs sonluğu.

İngilis dilində bəzi sözlər vardır ki onlar gələ-
cək zamanı ifadə edə bilirlər: swear, allow, hope, 
beg, expect, ask, want, prepare, warn, dare və s 
.“He wants to visit his parents tomorrow”.

 “To be going to” və eləcə də “to be” tərkibli 
feillər də gələcək zamanı ifadə edə bilirlər. “She 
is going to clean her room”.

İngilis dilində feilin əmr və arzu şəklidə gələ-
cək zamanı ifadə edə bilir.“I wish she were there 
and painted the fence when I arrive”.

Hərəkətin icrası dəqiq hesab edildikdə Azər-
baycan dilində indiki və keçmiş zaman gələcək 
zamanı ifadə edə bilir. Bu halda hərəkətin gələ-
cəyə aid olması zaman zərfliyi ilə verilir.

Azərbaycan dilində də feilin əmr, lazım, ba-
carıq, vacib, arzu şəkilləri gələcək zamanı ifadə 
edə bilir. Məsələn: “Bütün problemləri fikirləş-
məliyik”.

İngilis dilində olduğu kimi Azərbaycan dilin-
də də elə feillər var ki, modal çalarlıq bildirdiyi 
üçün gələcək zamanı ifadə edir. Məsələn: niyyə-
tində olmaq, fikrində olmaq, istəmək, ümid et-
mək, məqsədində olmaq və s. Bu feillər məzmun 
cəhətdən gələcəyə aid olur. Məsələn: “ Bu prob-
lemi həll etmək istəyirəm.”

Sonda belə bir nəticəyə gəlirik ki, müqayisə 
olunan dillər müxtəlif dil qruplarına aid olduğu 
üçün bir çox cəhətdən fərqlənirlər. Bu dillərin 
fərqlənməsində ən böyük cəhət İngilis dilinin 
flektiv, Azərbaycan dilinin aqlütinativ quruluşa 
malik olmasıdır.

Oxşar cəhət kimi hər iki dildə feilin əmr şəkli 
hərəkəti məzmunca gələcəyə aid edir. Müqayisə 
etdiyimiz hər iki dildə indiki zaman və keçmiş 

zaman gələcək zaman əvəzinə işlənə bilir.
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Annotasiya. XX əsrin əvvələrində Naxçıvanda ədəbi tənqidin təşəkkü-
lü və inkişafı özünəməxsus yolu keçmişdir. Əsrin əvvəllərindən başla-
nan bu proseslərdə dövrün tanınmış ziyalıları yaxından iştirak etmiş, öz 
yaradıcılıqları ilə təkcə Naxçıvan ədəbi mühiti üçün deyil, ümumilikdə 
Azərbaycan ədəbi mühitində yeni istiqamətlər müəyyənləşdirmişlər. XX 
əsrin əvvələrində Naxçıvanda ədəbi tənqidin inkişafında özünəməxsus 
yaradıcılığı ilə seçilən yazarlardan biri də Şeyx Məhəmməd Rəsizadə-
dir. Məşhur romantik ədib Hüseyn  Cavidin böyük qardaşı olan Şeyx 
Məhəmməd Rəsizadə ötən əsrin əvvəllərindən etibarən mətbuatda 
müxtəlif səpkili yazılarla çıxış etmiş, sosial-mədəni problemlərlə yana-
şı, ədəbi mövzulara da üz tutmuş, həmçinin xeyli bədii əsər də qələmə 
almışdır. Məqalədə Şeyx Məhəmməd Rəsizadə yaradıcılığını, xüsusilə, 
yaradıcılığında ədəbi tənqid faktları tədqiqata cəlb etmiş, müəyyən ümu-
miləşdirilmələr aparılmışdır.

Literary and critical activity of Sheikh Muhammad 
Rasizadeh
Abstract. At the beginning of the 20th century, the formation and de-
velopment of literary criticism in Nakhchivan took a unique path. The 
well-known intellectuals of the time closely participated in these proces-
ses, which started at the beginning of the century, and with their creati-
vity, they defined new directions not only for the literary environment of 
Nakhchivan, but also for the literary environment of Azerbaijan in ge-
neral. At the beginning of the 20th century, one of the writers who stood 
out for his unique creativity in the development of literary criticism in 
Nakhchivan is Sheikh Mohammad Rasizade. Sheikh Muhammad Rasi-
zadeh, the elder brother of the famous romantic writer Huseyn Javid, has 
written various articles in the press since the beginning of the last cen-
tury, addressed social and cultural problems, as well as literary topics, 
and also wrote many artistic works. In the article, the works of Sheikh 
Muhammad Rasizadeh, especially the facts of literary criticism in his 
work, were involved in the study, and certain generalizations were made.

Литературно-критическая деятельность Шейха 
Мухаммеда Расизаде
Aннотация. В начале XX века формирование и развитие литературной 
критики в Нахчыване прошли своеобразный путь. В этих процессах, 
начавшихся с начала века, принимали активное участие известные 
интеллектуалы того времени, которые своим творчеством 
определили новые направления не только для нахчыванской 
литературной среды, но и в азербайджанской литературной среде 
в целом. Одним из литераторов, отличившихся своим творчеством 
в развитии литературной критики в Нахчыване в начале XX века, 
является Шейх Мухаммед Расизаде. Этот литератор, старший брат 
известного романтика Гусейна Джавида, с начала прошлого века 
выступал в печати с различными статьями, обращался не только к 
социокультурным проблемам, но и к литературным темам, а также 
написал значительное художественное произведение. В статье 
приводятся некоторые обобщения творчества Шейха Мухаммеда 
Расизаде, в частности, литературная критика в его творчестве.
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 Naxçıvanda iyirminci əsrin ilk iki onilliyində 
təşəkkül mərhələsini keçirən ədəbi tənqidin 1920-
ci ildən sonrakı inkişaf mənzərəsi mürəkkəb xa-
rakterli olmuşdur. Həmin dövrdə digər sahələrdə 
olduğu kimi ədəbiyyatda və onun tərkib hissəsi 
olan ədəbi tənqidində də inkişaf birxətli mahiyyət 
daşımamış, təzadlar və ziddiyyətlərlə müşayiət 
edilmişdir. Təbii ki, bütün bu məsələlər mövcud 
quruluşun, ideoloji doktrinalarının tələbləri ilə 
bilavasitə əlaqədar idi. 1920-ci ildə Azərbayca-
nın sovetləşdirilməsindən sonra digər sahələrdə 
olduğu kimi, yaradıcılıq sahələrində də sosializm 
prinsiplərinin qeyd-şərtsiz tətbiqinə başlanıldı. 
Yeni cəmiyyət quruculuğu adı altında aparılan 
siyasət əslində daha çox hakimiyyət orqanlarının 
ideoloji əlavəsinə, tələb və tapşırıqlarının ifadə-
çisinə çevrilən ədəbiyyatın da formalaşdırılması 
prosesini şərtləndirdi. 

Artıq 1920-ci illərdə milli ruhlu ədiblər sıxış-
dırılır, təqib və tənqid olunur, ədəbi mühitdən 
uzaqlaşdırılırdı. Cəzalara məruz qalanlar, həbsə 
salınanlar da az deyildi. Bu yanlış siyasət 1930-
cu illərdə daha geniş miqyas almış, amansız rep-
ressiyalar törədilmişdi. O zamanın hakimiyyət 
dairələri sosializmi, sovet cəmiyyətini təbliğ 
edən əsərlərin yazılmasını bir vəzifə olaraq önə 
çəkirdilər.

O illərdə Naxçıvanda yaşayıb-yaradan bir 
sıra müəlliflər yerli mətbuatla yanaşı, Bakıda, 
Tiflisdə və digər şəhərlərdə Azərbaycan dilində 
nəşr olunan qəzet və jurnallarda da müxtəlif səp-
kili yazılarla çıxış edirdilər ki, onların sırasında 
ədəbi-tənqidi məqalələr də var idi. Bu baxımdan 
Şeyx Məhəmməd Rasizadənin bu səpikili əsərlə-
ri tədqiqat üçün maraq doğurur. 

Məşhur romantik ədib Hüseyn Cavidin böyük 
qardaşı olan Şeyx Məhəmməd Rasizadə ötən əs-
rin əvvəllərindən etibarən mətbuatda müxtəlif 
səpkili yazılarla çıxış etmiş, sosial-mədəni prob-
lemlərlə yanaşı, ədəbi mövzulara da üz tutmuş, 
həmçinin xeyli bədii əsər də qələmə almışdır. 
1930-cu illərin əvvəllərində işdən əsassız ola-
raq azad edilməsi ilə əlaqədar yazdığı məktubda 
Şeyx Məhəmməd özü haqqında deyirdi: “Nax-
çıvanlı ziyalılardan az adam tapılar ki, məndən 
az-çox isti-fadə etməmiş olsun. Mənim vücudum 
canlı bir təbliğatdır” [3, s.460].

Ş.M.Rasizadə klassik Azərbaycan və ümumən 
Şərq ədəbiyyatının kamil bilicisi idi. Fars klas-
siki Ə.Firdovsidən tərcümələr etməsi, şeir və 
məqalələrində M.Füzuli, M.F.Axundzadə, M.Ə.

Sabir və digərlərinin xidmətlərini dəyərləndirmə-
si də bu baxımdan diqqəti çəkir. Şeyx Məhəm-
məd 1920-1930-cu illərdə müasir ədəbi prosesi 
də izləmiş, yeni mərhələnin yaradıcılıq tenden-
siyalarına da münasibət bildirmişdir. Şeirlərinin 
birində sovet cəmiyyətini nəzərdə tutaraq: 

Həm insan, həm əfkar dəyişmiş,
Həm fəlsəfə, həm əşar dəyişmiş, -
deyən Ş.M.Rasizadənin [3, s.475] ədəbi pro-

sesə yanaşmaları müəyyən qədər təzadlı idi. O, 
bir tərəfdən, dəyişən dünyada “dəstədən geridə 
qalmamaq üçün” sovet ideologiyasının tələblə-
rinə uyğun mövqe nümayiş etdirir, digər tərəfdən 
də qələm əhlinin həqiqəti yazması barədə düşün-
cələrini dilə gətirirdi:

Əyrini düz, düzü əyri yazmaram,
Saf ayna tək gördüyümü göstərib,
Həqiqəti xatir üçün pozmaram. [3, s.458]
Ş.M.Rasizadənin müasir ədəbi prosesə mü-

nasibətinin ifadəsi kimi bir şeirinə ayrıca nəzər 
salmaq yerinə düşər. Bu, gələcəyin məşhur şai-
ri Rəsul Rzanın “Bolşevik yazı” şeiri ilə əlaqə-
dar 1931-ci ildə qələmə aldığı mənzumə idi [3, 
s.456]. Həmin əsərində Ş.M.Rasizadə poeziyada 
yeni üslubun əsas nümayəndələrindən olan gənc 
şairin yaradıcılıq axtarışlarını yüksək qiymətlən-
dirmiş, onun parlaq ədəbi gələcəyinə inandığını 
poetik şəkildə ümumiləşdirmişdi:

Rza, yaz, yazından kütlə həzlənir,
Gələcəkdə səndən çox şey gözlənir.
Ədəbi məsləkin bu gün izlənir,
Rza, durma, Rza, durma, Rza, yaz!
Başqa bir bənddəki: “Şəkil gözəl, mündəri-

cə tamamdır”, - misrası ilə  Ş.M.Rasizadə bədii 
əsər üçün vacib olan məzmun və forma vəhdə-
tinin R.Rza şeirlərində uğurlu təzahürünü poetik 
şəkildə nəzərə çatdırmışdı. Daha maraqlı ədəbi 
mülahizə isə bu bənddədir:

Qəmgin deyil, sən həmişə dilşadsan,
İcadlarda, obrazlarda azadsan,
Futurizmə məktəbində ustadsan,
Rza, durma, Rza, durma, Rza, yaz!
Rəsul Rzanın yeni və tutarlı poetik deyimlə-

rini, şeirlərindəki obrazlılığı xüsusi vurğulayan 
Şeyx Məhəmməd onu həm də futurizm məktəbi-
nin tanınmış nümayəndəsi saymışdı və bu ədəbi 
dəyərləndirmə təsadüfi deyildi. Bəllidir ki, o il-
lərdə bəzi Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığında, 
o cümlədən də R.Rzanın sərbəst şeirlərində məş-
hur rus şairi V.V.Mayakovskidən müəyyən qədər 
tə-sirlənmə duyulurdu. V.V.Mayakovski isə V.X-
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lebnikov, A.Kruçenıx və bəzi digərləri ilə birlik-
də rus ədəbiyyatında futurizm ədəbi cərəyanının 
əsas nümayəndələrindən biri olmuşdu [6, s.365-
368].  Ş.M.Rasizadə öz şeirində R.Rzanı futurist 
sayarkən, şübhəsiz ki, onun yaradıcılığındakı 
Mayakovski ənənələrini nəzərdə tutmuşdu. O 
dövrdə Azərbaycan ədəbi fikirində futurizm barə-
də bəzi mülahi-zələr də irəli sürülmüşdü. Yazıçı 
və tənqidçi Mehdi Hüseynin Tiflisdə çıxan “Dan 
yıldızı” jurnalında dərc etdirdiyi “Bizdə futurizm 
cərəyanı” məqaləsi (1926, №7) bu baxımdan xa-
rakterikdir. 

Bütövlükdə Ş.M.Rasizadənin haqqında danı-
şılan şeiri onun ədəbi-tənqidi görüşlərini aydın-
laşdırmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Akademik 
Rafael Hüseynov Şeyxin bu şeiri barədə yazır 
ki, qoca şair öz tərzinin köhnə olduğunu anlayır, 
amma yenilyi də sevib dəyərləndirirdi [3, s.456]. 
Mahiyyətcə ədəbi tənqid faktı da sayıla bilən bu 
şeiri köhnə ədəbi nəsilin yeni yaradıcı qüvvələrə 
“xeyir-duası” kimi dəyərləndirmək də inandırıcı 
səslənir [2, s.76].

Bir müəllim-ədib olaraq Ş.M.Rasizadə 1920-
1930-cu illərdə Naxçıvanda yeni ədəbi düşüncə-
nin formalaşmasında yaxından iştirak etmişdir. 
Belə ki, o, ədəbi yaradıcılığa həvəsi olan Əyyub 
Abbasov (Şəkili), Ənvər Rzalı, Nemət Nəim, 
Məmmədcəfər Dərzioğlu (gələcəyin məşhur aka-
demiki Məmmədcəfər Cəfərov-A.A.) və digər 
gənclərin qələmə aldıqları əsərləri oxumuş, bir 
tən-qidçi kimi rəyini bildirmiş, məsləhətlər ver-
miş, yeri gələndə düzəlişlər, redaktələr də etmiş, 
həmin nümunələrin Naxçıvan və Bakı mətbuatın-
da dərcinə də nail olmuşdur. Yetirmələrindən ya-
zıçı Əyyub Abbasovun Naxçıvanda 1932-ci ildə 
çapdan çıxmış “Mübarizə” adlı şeirlər kitabını 
ona “Ədəbi yaradıcılığımın yardımçısı, müəlli-
mim Rasizadəyə” avtoqrafı ilə təqdim etməsi də 
bu həqiqətdən soraq verir. Ş.M.Rəsizadənin xe-
yirxah ədəbi missiyasını akad. M.Z.Cəfərov da 
ehtiramla xatırlamışdır [1, s.171-172]. 

Və nəhayət, Ş.M.Rasizadənin ədəbi görüş-
lərinin bariz ifadəsi kimi qardaşı Hüseyn Cavid 

sənətinə münasibəti də maraq doğurur. Otuzun-
cu illərin qanlı repressiyaları ölkənin hər yerində 
tüğyan elədiyi bir vaxtda Naxçıvanda da “xalq 
düşmənləri”nin ifşa yığıncaqları keçirilirdi. Ş.M.
Rasizadənin oğlu sonralar xatırlayırdı ki, belə 
yığıncaqların birində Şeyxə də söz verirlər ki, 
“xalq düşməni” olan qardaşı Hüseyn Cavidi ifşa 
etsin. Lakin Şeyx Məhəmməd on-on beş dəqiqə 
Cavidin yaradıcılığının müxtəlif məziyyətlərin-
dən danışmış, axırda fikrini: “Nə deyim, hamı-
sını düz yazmışdır”, – cümləsi ilə tamamlamış 
[4], tədqiqatçı Azər Turanın sözləri ilə desək: 
“Cəmiyyətin Cavidə qarşı çıxdığı macalda Cavi-
din səngərinə adlamışdır” [5, s.22]. Bu, həm də 
bir şeirində: “Həqiqəti xatir üçün pozmaram”, - 
deyən Şeyxin öz ədəbi məsləkinə sədaqəti idi.

Ümumilikdə Şeyx Məhəmməd Rasizadə ya-
radıcılığı ədəbiyyatda gedən yeniləşmə prosesi 
dövrünə təsadüf etmişdir. Həmin dövrdə gedən 
gərgin proseslərə baxmayaraq Şeyx Məhəmməd 
Rasizadə öz yaradıcılığı ilə həm ədəbi ənənələrə 
sadiqliyini bildirə bilmiş, həm də yeni ruhlu ədə-
biyyatın formalaşmasında yaxından iştirak et-
mişdir.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan dilinin leksikasının ən canlı, ən zən-
gin, müəyyən anlayışları dolayı yolla, məcazi məna vasitəsilə ifadə edən 
frazeologizmlərin üslubi imkanları (şeir nümunələri üzərində) araşdırı-
lır. Həmin nümunələr üzərində hər bir frazeoloji vahidin daxili strukturu 
təhlil edilir. Burada onların yaratdığı aktuallaşmaya görə şeir parçaları-
nın dili, adətən, rəngarəng, obrazlı, estetik, üslubi olur. Eyni zamanda 
müəyyənləşdirilmişdir ki, bu birləşmələr şeir dilinin leksik tərkib çər-
çivəsində öz aktuallığı, semantik dəyişmələri ilə seçilmişdir. Frazeoloji 
birləşmələr bir neçə elmi-tədqiqat işlərində adi sözlə bərabər tutulsa da, 
yüksək obrazlılıq keyfiyyətlərinə görə mühüm özünəməxsus cəhətləri 
vardır. Elə buna görədir ki, bütün dövrlərdə frazeologizmlər şair və ya-
zıçılar tərəfindən adi leksemdən fərqli olaraq emosionallıq, yüksək eks-
pressivlik ifadəsi kimi qiymətləndirilmişdir. Bir məqam xüsusi olaraq 
qeyd edilmişdir ki, xalq frazeologizmləri bu cəhətdən  daha  ön planda 
dayanmışdır.

Ways of processing phraseological units in the langu-
age of poetry
Abstract. The article examines the stylistic possibilities of phraseologis-
ms (on examples of poetry) that express the most vivid, richest, certain 
concepts of the lexicon of the Azerbaijani language indirectly, through 
metaphorical meaning. The internal structure of each phraseological unit 
is analyzed on those examples. Due to the actualization created by them, 
the language of the poems is usually colorful, figurative, aesthetic, and 
stylistic. At the same time, it was determined that these combinations 
were chosen by their relevance and semantic changes within the lexi-
cal composition of the poetry language. Although phraseological units 
are equated with ordinary words in several research studies, they have 
important unique features due to their high figurative qualities. That is 
why phraseologisms in all times were evaluated by poets and writers 
as an expression of emotionality, high expressiveness, unlike ordinary 
lexemes. One point was specially noted that folk phraseology was more 
prominent in this respect.
Способы использования фразеологических 
сочетаний в языке поэзии
Aннотация. В статье исследуются стилистические возможности 
фразеологизмов (на примерах поэзии), которые выражают самые 
яркие, богатые, определенные понятия лексики азербайджанского 
языка косвенно, через переносное значение. На этих примерах 
анализируется внутренняя структура каждого фразеологизма. 
Язык стихотворных фрагментов обычно красочный, образный, 
эстетический, стилистический, обусловленный созданной ими 
актуализацией. При этом установлено, что эти сочетания выделялись 
своей актуальностью, смысловыми изменениями в рамках 
лексического состава поэтического языка. Хотя фразеологические 
сочетания в нескольких научно-исследовательских работах 
приравниваются к обычным словам, они имеют важные 
отличительные черты благодаря своим высоким образным качествам. 
Именно поэтому во все времена фразеологизмы расценивались 
поэтами и писателями как выражение эмоциональности, высокой 
выразительности, в отличие от обычной лексемы. Особо отмечен 
момент, что народные фразеологизмы в этом отношении стоят на 
переднем плане.
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Şəbnəm Əliyeva 
Frazeoloji birləşmələrin şeir dilində işlənmə yolları

Frazeoloji birləşmələr dilimizdə əhəmiyyətli 
dərəcədə böyük rola malikdir. Frazeoloji birləş-
mələrin üslubi imkanları genişdir və dilimizdə 
mükəmməl obrazlılıq keyfiyyətlərinə malikdir. 
Bu ifadələr daşlaşaraq bədii ədəbiyyatda işlənir. 
Geniş üslubi imkanlara malik olan bu birləşmələr 
oxucunun diqqətini cəlb edir. Bu ifadələr əsərin 
təsir gücünü artırmaqla yanaşı, şair və yazıçı-
nın estetik dünyagörüşünü də əks etdirmiş olur. 
Bəzən elə anlar yaranır ki, şair və yaxud yazıçı 
fikrini ifadə etmək üçün mümkün olan söz və ifa-
dələrdən istifadə etsə də məqsədinə nail ola bil-
mir. Həyat mənzərələrini təbii boyalarla təqdim 
etmək üçün yaradıcılıq imkanlarından istifadə 
etmək lazım gəlir. Bu məqamda frazeoloji birləş-
mələr şairin və yazıçının arzusunu gerçəkləşdirir.

Frazeoloji birləşmələr hadisənin real mənzərə-
sini verməklə yanaşı, onun estetik ruhunun can-
lanmasına da xidmət edir. Frazeoloji birləşmələr 
dil faktı kimi bu gün yazıçı və şairlərin əsərlə-
rində işlənməsi ilə diqqət çəkir. Bu birləşmələrin 
daxili mənasındakı semantik dəyişmələr onla-
rın üslubi imkanlarını daha da artırır. Məsələn, 
B.Vahabzadə “Qisas” adlı şeirində “Qızınmadıq 
istisinə, kor olduq tüstüsünə” ifadəsini bu cür ak-
tuallaşdıraraq işlətmişdir: 

“Sən ki mənim oduma alışmadın, nə olar, 
Əminəm ki, gün gələr, alışarsan tüstüsünə. 
Amma bircə ricam var: 
Dizlərinə döyəndə gəlmə qəbrim üstünə” [1, 

s.70].
Eyni ifadə R.Rzanın “Sənin Bağdadın” şeirin-

də də, A.Abdullanın aşağıdakı şeir nümunəsində 
də tamam başqa psixoloji detal və şeir parçası-
nı obrazlaşdırmaq məqsədi izləyir. Verilmiş şeir 
fraqmentlərində motivləşmiş, aktuallaşdırılmış 
frazeologizmlərin üslubi imkanları, onların daxi-
li ekspressivliyi üzərində qurulmuşdur. 

“Bir verib yüz apardılar, 
Torpağımın altını, üstünü. 
Özləri közə qızındı, 
Sənə bəxş etdilər tüstünü. 
Belədir, qardaş, 
Müstəmləkəçilərin əxlaqı 
Xalq adından soyar xalqı” [2, s.87]. 
“Baxıb babalara nəvə utanır, 
Kortalıb qılıncı, kəsmir ülgücü. 
Ocağın oduna yadlar qızınır, 
Onun tüstüsünə kor olub gürcü” [3, s.192].
Göründüyü kimi, ən mühüm poetik fikirləri 

frazeoloji birləşmələrlə ifadə etmək mümkündür. 

Həm də bu birləşmələrin işlənməsi əsərin emo-
sionallıq dərəcəsinə təsir edir, oxucuda yüksək 
əhval – ruhiyyə yaratmış olur. Bu birləşmələrdən 
istifadə sənətkarın sözü düzgün işlətmə məharə-
tindən irəli gəlir.

Məsələn, Famil Mehdinin “Susmaq qızıldır” 
şeirində frazeoloji birləşmə işlənmiş, bu ifadə elə 
bil əsərdə bədii emosionallıq vəzifəsini yerinə 
yetirir. Əsərdə bütöv bir obrazlı sistem yaratmaq-
la yanaşı, fikrin gözəl, zəif səslənməsinə də təsir 
etmiş olur. 

“Qəribə məsəldir, məntiqə bir bax! 
“Gümüşdür danışmaq, qızıldır susmaq!” 
Bəlkə dünyamızı yaraladılar, 
Bütöv bir torpağı paraladılar. 
Bəs onda necə? 
Bəlkə ədalətə güllə atıldı, 
Bir xalqın mənliyi ucuz tutuldu. 
Bəs onda necə? 
Hardasa körpələr öldü acından, 
İgidlər asıldı dar ağacından, 
Bəs onda necə? 
Qorxuram ürəyim partlaya, fəqət, 
qoy hərb – məsəl olsun dilində bu söz:” 
“Danışmaq qızıldır, susmaq cinayət!” [4, 

s.36]. 
Göründüyü kimi, son misralarda şair düzgün 

frazeoloji birləşmə seçməklə fikrin təsir gücünü 
artırmış, gözəl deyim nümunəsi yaratmışdır. 

Poeziya dilində frazeologizmlərdən geniş isti-
fadə edilməsi onun üslubi əhəmiyyəti ilə yanaşı, 
yüksək bədii meyar keyfiyyətlərini də önə çıxar-
mış olur. Müəllifin göstərmək istədiyi hadisəni 
frazeoloji ifadələr daha emosional canlandırır və 
əsərin təsir gücünü artırmış olur. Frazeoloji bir-
ləşmələr hər bir sözü təsirli, obrazlı ifadə etməyə 
malikdir.

Məsələn, xalq danışıq dilində “Gözümün kökü 
saraldı” frazeoloji birləşmədir. Bu, şeir mətnində 
olduğu kimi – üzərində heç bir əməliyyat aparıl-
mamış formada da işlənir və müəyyənləşdirilir 
ki, müəyyən estetik funksiya yerinə yetirir. Bu, 
frazeoloji ifadənin məna təbiətindən irəli gəlir. 
F.Sadıqın “Məndən soruşsalar” və A.Kəmərlinin 
“Ömrümə düşən işıq” şeirlərindən götürülmüş 
aşağıdakı nümunələrdə olduğu kimi: 

“Saralıb hicrandan gözümün kökü, 
Yoxsa gözə gəldin, gözə görün bir. 
Üstünə bir həsrət duman çöküb, 
Gözümə bu boyda dünya görünmür” [5, 

s.173]. 
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“Bu cığırım haçan yola çıxacaq, 
Gözləməkdən gözüm kökü saraldı. 
Bu cığırım haçan yola çıxacaq, 
Axşam düşüb, şər qarışıb, qaralıb” [6, s.56].
Frazeoloji birləşmələrin üslubi imkanları ge-

nişdir. Belə ki, bütün üslublarda işlənərək müəl-
lifin fikirlərini dəqiq və incəliyinə qədər oxucuya 
çatdırmağa xidmət edir. Frazeoloji birləşmələr 
öz ahəngdarlığı ilə qəlbləri riqqətə gətirir, hiss 
və həyəcanı yeni bir biçimdə, yeni bir obrazlılıq-
la oxucuya çatdırır, əsərin dilini daha canlı edir. 
M.Araz yaradıcılığından verilmiş şeir fraqmen-
tində olduğu kimi: 

“Bir gəlinin gözlərindən
Bir sarımtıl həsrət dağı,
Bir əsgərin duruşundan
Toy eşqini, nidasını gətir, gətir!” [7, s.403].
Frazeologizmlərin şeir dilində işlənməsi ta-

rixən məhdud sayda olmamışdır, həmişə özünün 
leksik əhatə dairəsində öz poetik mənzərəsi ilə 
seçilmişdir. Onun üslubi sanbalyaratma qabiliy-
yəti bundadır ki, hər biri ən güclü poetizmin ek-
vivalenti səviyyəsindədir.

Frazeoloji birləşmələrin işləndiyi bütün əsər-
lər öz orijinallığı, məzmunu ilə yadda qalan olur. 
Oxucunu hadisələrin real olmasına inandırır. 
Çünki bu əsərlərin təməlində canlı danışıq dili 
var. Bu dil isə fikrin orijinallığına, canlılığına 
xidmət edir. 

Bir sözlər, frazeoloji birləşmələrin yaratdığı 
ab-havanı heç nə yarada bilməz. Buna görədir 
ki, yazıçı və şairlər öz əsərlərində frazeoloji bir-
ləşmələr işlətməklə öz fikirlərini daha sadə və 
asan bir dildə oxucuya çatdıra bilirlər. Frazeoloji 
birləşmələrdən yaradıcı istifadə etməklə müəllif 
sanki yeni ifadələr kəşf etmiş olur. Bunlar isə öz 
növbəsində əsərin dilinin canlılığına, əsərin təsir 
gücünün artmasına hesablanmış olur. 

    
Ədəbiyyat

1. Vahabzadə Bəxtiyar. Axı dünya fırlanır. ‒ 
Bakı, ‒ 1987.

2. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. I cild. ‒ Bakı, ‒ 
1980.

3. Abdulla Abbas. Üzü dan yerinə. ‒ Bakı, ‒ 
1986.

4. Mehdi Famil. Borc. ‒ Bakı, ‒ 1984.
5. Sadıq Fikrət. Məndən soruşsalar. ‒ Bakı, ‒ 

1985.
6. Kəmərli Aslan. Ömrümə düşən işıq. ‒ Bakı, ‒ 

1984.
7. Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri. ‒ Bakı, ‒ 

1986.

Məqalə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həsənəli Eyvazov
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

İlkin daxilolma – 24.07.22, son daxilolma – 23.08.2022, qəbulolunma –12.09.2022



175

Rufanə Abbasova  
Mixail Yuryeviç Lermontovun yaradıcılığının Azəbaycan ədəbiyyatına təsiri məsələsinə yeni yanaşmalar

UOT 821.161.1+821.512.162

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3, s. 175-178
Nakhchivan Teachers Institute. Scientific Works, 2022, № 3, p. 175-178
Нахчыванский институт учителей. Научные труды, 2022, № 3, c. 175-178 

Mixail Yuryeviç Lermontovun yaradı-
cılığının Azəbaycan ədəbiyyatına təsiri 
məsələsinə yeni yanaşmalar

Müəllif:

Rufanə Abbasova  
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
E-mail: zamirmir 016@ gma-
il.com

Açar sözlər: 
M.Y.Lermontov, Azərbaycan 
ziyalıları, Azərbaycan ədəbiy-
yatı, poeziya, irs

Author:

Rufana Abbasova 
Nakhchivan Teachers Institute
E-mail: zamirmir 016@ gma-
il.com

Key word: 
New approaches to the ques-
tion of the impact of Mikhail 
Yuryevich Lermontov’s work 
on Azerbaijani literature

Aвтор:

Руфана Аббасова 
Нахчыванский институт 
учителей
E-mail: zamirmir 016@ gma-
il.com

Ключевые слова:
М.Ю.Лермонтов, 
азербайджанская 
интеллигенция, 
азербайджанская литература, 
поэзия, наследие

Annotasiya. Məqalədə dahi rus şairi və yazıçısı Mixail Yuryeviç Ler-
montovun yaradıcılığının Azərbaycan ədəbiyyatına təsirindən  danış-
lır. Azərbaycan ziyalıları Lermontovun ən yaxşı əsərlərini dilimizə çe-
virərkən həm dilimizin poetik imkanlarını aşkara çıxarır, həm də yeni 
ədəbiyyata istiqamət verir,  onu məzmun etibarilə zənginləşdirirdilər. 
Şairin dram əsərləri də Azərbaycan səhnəsinə yol tapmışdır. Onun dram 
əsərləri Bakıda  tamaşaya qoyulmuş və rəğbətlə qarşılanmışdır. Dahi rus 
şairinin irsi  Azərbaycan ədəbiyyatında da  yer almışdır. S.M.Qəniza-
dənin,Y.V.Çəmənzəminlinin poetik aləmində Lermontovun təsrini görə 
bilirik. Eyni təsirə A. Şaiq, A.Səhhət kimi şairlərin bədii yaradıcılığında 
da rast gəlirik. Azərbaycan poeziyasında  Lermontova həsr olunmuş şe-
irlərə, hekayə və poemalara da rast gəlirik. Lermontovun əsərləri  indiyə 
kimi oxucuları tərəfindən sevilərək oxunulur.

M.Y.Lermontov, Azerbaijan,  educated-men, Azer-
baijan literature, poetry, heritage
Abstract. The article deals with the creativity of the great Russian poet 
and writer Mikhayil Yuryevich Lermontov’s influence to the Azerbaija-
ni literature. While Azerbaijani educated-men tended to Lermantov and 
translated his best works into Azerbaijani, it revealed both  our poetic 
possibility of  of our language and gave the direction of new literatu-
re,enriched it with meaning. Azerbaijani educated-men  translated Ler-
mantov’s works into Azerbaijani, and used it in his works Poet’s drama  
works also found their way  to the stage of Azerbaijan. His drama works 
were staged in Baky and met with sympathy. The heritage of the  great 
Russian poet was included in Azerbaijan  literature too. We can see Ler-
montov’s influence in  S,M.Ganizade and  Y.М.Chamanzaminli’s  poetic 
world/ We can meet the same influence to A.Shaiq. A.Sahhat’s artistic 
creativity.We can meet poems,stories, and poems dedicated to Lermon-
tov in Lermontov in Azerbaijan poetry.Lermantov’s works have benn  
reading  by his readers till today.

Новые подходы к вопросу о влиянии 
творчества Михаила Юрьевича Лермонтова на 
азербайджанскую литературу  
Aннотация. В статье рассказывается о влиянии творчества 
гениального русского поэта и писателя Михаила Юрьевича 
Лермонтова на азербайджанскую литературу. Переводя на наш язык 
лучшие произведения Лермонтова, интеллигенция Азербайджана 
одновременно раскрывала поэтические возможности языка и 
давала направление новой литературе, обогащая ее содержанием. 
Драматические произведения поэта также нашли свое отражение 
на азербайджанской сцене. Его драматические произведения 
были поставлены в Баку и встречены благосклонно. Наследие 
гениального русского поэта нашло отражение и в азербайджанской 
литературе. В поэтическом мире С.M.Ганизаде, Ю.V.Чеменземинли 
мы видим влияние Лермонтова. А. Мы также находим это в 
художественном творчестве таких поэтов, как А.Шаига, А. Саххата. 
В азербайджанской поэзии мы также находим стихи, рассказы и 
поэмы, посвященные Лермонтову. Произведения Лермонтова до 
сих пор любимы и читаются его читателями.
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Dahi rus şairi M.Y.Lermontovun yaradıcılığı 
Azərbaycan ədəbiyyatına təsirsiz ötüşməmişdir. 
O, Əsərləri dilimizə ən çox tərcümə olunan rus 
şairlərdən biridir. Azərbaycanda onun xüsusi 
tərcümələri hələ inqilabdan əvvəl meydana çıx-
mışdır. Tərcümə işi ilə məşğul olan mütərəqqi 
ziyalılarımızın böyük əksəriyyətinin Lermon-
tova müraciəti onun zəgin bədii irsindən və bö-
yük idealarından ibarət idi. O zaman Tiflisdə 
Azərbaycan dilinə nəşr olunan “Kəşkül” (1883-
1891) qəzetinin əməkdaşları Qərbi Avropa və rus 
şairlərinin əsərlərində “bir hikmət”, bir mərifət 
və “təkzibi-əxlaq üçün bir dərsi ibrət” [6, s.32]. 
görən mütərəqqi ziyalılar onların azərbaycanlı 
oxuculara müsbət təsirini başa düşür və rus ədə-
biyyatının ən yaxşı nümunələrini doğma dilinə 
tərcümə edib yaymağa çalışırdılar. R.Əfəndiyev, 
F.Köçərli, Ə.Adıgözəlov dahi rus şairi Lermon-
tovdan etdiyi tərcümələr şairin əsas ideyasını əks 
etdirməklə yanaşı, öz bədiiliyi və rəvanlığı ilə 
seçilirdi. 

A.Şaiq keçən əsrin 90-cı illərində müsəlman 
aləminin ən mühafizəkar dini mərkəzlərindən bi-
rinə-Xorasan şəhərinə oxumağa gedərkən özü ilə 
rus şairlərinin əsərlərini də aparıbmış. A.Şaiq ya-
zırdı: “Axşamlar arabir Puşkinin, Lermontovun 
şeirlərini və Krılovun təmsillərini oxuyurdum. 
Bir gün hacı əmi rusca oxuduğumu eşidib məni 
çağırdı. Tez dışarı çıxdım. Yuxarıdan aşağı acıq-
lı-acıqlı üzümə baxıb kəskin səslə: 

-Abdulla, bura Xorasandır, Tiflis deyil. Bura-
da rusca oxumaq günahdır!-dedi”. Hədə-qorxu, 
müqavimətlərə baxmayaraq, A.Şaiq fars dilinə 
poetik tərcümə etmiş və bu tərcümələri 1910-cu 
ildə ildə fars dilində yazdığı və Bakıda çap etdir-
diyi “Kəşkül-ədəbiyyat” dərsliyinə daxil etmiş-
dir.

Lermontovdan edilən tərcümələr dövrün ədə-
bi-ictimai inkişafı, digər tərəfdən isə üsyankar 
şairin zəngin mənəvi irsinin Azərbaycanda ya-
yılması zərurətindən və əsrin oyanmış və inkişaf 
etmiş vətəndaşlıq hissinin tələblərindən irəli gə-
lirdi. 

Mütərəqqi ziyalılarımız rus ədəbiyyatından 
tərcümə işinə xüsusi önəm verirdilər. İdeya-
lı əsərlərin dilimizə bədii tərcüməsində xalqın 
tərəqqisini, irəliləyişini təmin edən və mədəniy-
yətin inkişafını şərtləndirən amil kimi baxırdılar. 
“Şərqi-rus” qəzetinin redaktoru M.Şahtaxtiniski 
1902-ci ildə “Bakı” qəzetində yazırdı: “Ziyalı-
larımızın təxirəsalınmaz vəzifələrindən biri də 

xalqımız arasında xalqın doğma dilində rus ədə-
biyyatını, fəlsəfəsini, elmini, incəsənətini yay-
maqdan ibarətdir. Bununla biz xalqın intibahının 
yaranması üçün ilkin şərtləri yerinə yetirmiş ola-
rıq və rus xalqı ilə mənəvi cəhətdən yaxınlaşma-
ğımıza kömək edərik” 

O dövürdə ziyalılarımız rus klassiklərini özlə-
ri üçün “məğrub günəşləri” hesab edirdilər. On-
ların bədii irsini “zülmətdə qalan dünyamızın” 
ziyalanması üçün əsas vasitə hesab edirdilər.

N.Nərimanov da 1906-cı ildə ana dili haqqın-
dakı məqaləsində vaxtilə Lermontov tərəfində 
deyilmiş belə bir məşhur fikri xatırlayırdı ki, 
“firəng dili Avropada nə məqamı haiz isə, bizim 
ana dilimiz Asiyada o məqama haizdir” [6, s.45]. 

Lermontov Şamaxıda, Kaxetiyada olmuş, ta-
tar (Azərbaycan) dilini öyrənməyə başlamışdır. 
Avropada fransız dili kimi Asiyada da bu dil çox 
lazım olduğunu qeyd edirdi. “Təəssüf ki, axıra qə-
dər öyrənə bilməyəcəyəm, gələcəkdə lazım olar-
dı” sözlərini əlavə edirdi. Azərbaycanın təbiətinə 
vurğunluğu, xalq yaradıcılığı, adət-ənənələrinə 
marağı, Azərbaycan dilinin gözəlliyinə məftun 
olması şairdə azərbaycan dilini öyrənməyə ma-
raq yaratmışdı. Azərbaycan dilini ünsiyyət va-
sitəsi kimi Yaxın Şərqdə oynadığı rolu yüksək 
qiymətləndirmişdir. Buna görə də O, azərbaycan 
dilini Asiyada əhəmiyyətli bir dil hesab edirdi və 
onu öyrənməyin lazım olduğunu qeyd edirdi. 

Lermontovun poeziyasından nəinki ziyalıları-
mız hətta incəsənət xadimlərimiz də istifadə et-
mişdir. İlk peşəkar aktyorumuz, Azərbaycan səh-
nəsinin sönməz ulduzu Hüseyn Ərəbliniskinin 
bəzi tamaşalarında pərdələr arası fasilələrdə Ler-
montovdan da şeirlər oxuyurdu. Hüseyn Ərəb-
liniski 1908 ci ilin noyabırında Azərbaycan di-
lində ilk dəfə öz benefisində tamaşaya qoyarkən 
“Kaspi” qəzetində Lermontovun “İsmayıl bəy” 
poemasından aşağıdakı məşhur misralara misal 
gətirir. 

O yerin tayfası vəhşi doğulmuş,
 Allahı-azadlıq, qanunu-vuruş
Orda rus adı ilə öz korpəsini
Analar qorxudur kəssin səsini...
 Yaxşılığa qarşı orda yaxşılıq,
Qana qarşı qan var, mərdanə,açıq.
Nifrət ölçüsüzdür məhəbbət qədər.
İlqarda möhkəmdir o qəbilələr [6, s.45]/
Dövrünün mübariz publistlərindən olan Hü-

seyn Minasazovun yazılarında üsyankar şairdən 
istifadə, ona rəğbət hissi bariz şəkildə özünü bi-
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ruzə verir. O, siyasi məsələlərdən yazdıqda, icti-
mai bərabərsizliyə, istismarçı sinifə qarşı müba-
rizə aparanda, dahi rus şairinə tez-tez müraciət 
edirdi. O hakim sinfin nümayəndələrini, xalın 
qanını soran din xdimlərini, azadlıq düşmənlərini 
tənqid edərkən onları Lermontovun məşhur “Şa-
irin ölümünə” şeirindən gətirdiyi sözlərlə dam-
ğalayır, xalqı isə “yeni həyatın doğmaqda olan 
günəşinə himn oxuyan ümumi xora” qoşulmağa 
çağırırdı. H.Minasazov Azərbaycan şəraitində is-
tismarçıları dörd təbəqəyə bölür və yazırdı: “Biz 
onların kimlərdən ibarət olduğunu yaxşı bilirik. 
Onların bir qismi:

“Məşhur rəzalətdə şöhrət qazanmış 
Xain atalardan nişan xələflər” [6, s.46]
Beləliklə, publistlər dövrünün ən aktual prob-

lemlərinə toxunduqda, “ağalar və qullar” ölkə-
sində hökm sürən ictimai bərabərsizliyə qarşı 
mübarizəyə qalxanda Lermontov poeziyasından 
da üsyankar ruhlu müvafiq parçaları misal gəti-
rirdilər. 

Dahi rus şairi Lermontovun yaradıcılığının 
təsir izlərini A.Şaiq və A.Səhhətin bədii yaradı-
cılığında görmək mümkündür. M.Y.Lermontov 
yaradıcılığı və XIX əsr rus ədəbiyyatında Rus 
ədəbiyyatında mühüm əhəmiyyətə malik olmuş, 
realist rus sosial-psixoloji roman janrının əsasını 
qoyumuşdur. “Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanı 
romantizm və realizminin sintezini əks etdirən 
ədəbiyyat nümunəsi kimi dəyərləndirilmişdir. Bu 
əsər “bir insan qəlbinin tarixçəsi”ni açıb göstər-
diyi üçün XX əsr ədəbiyyatımızın qabaqcılların-
dan bir olan Abdulla Şaiqin diqqətini çəkmişdir. 
Abdulla Şaiq “Əsrimizin qəhrəmanları” romanını 
məhz bu romandan təsirlənərək qələmə almışdır. 
Romanın adı “Əsrimizin qəhrəmanı” kinayə idi. 
Çünki əsərdə Pekorinin igidliyindən, fədakarlı-
ğından, qəhrəmanlığından bəhs olunmamışdır. 
Müəllifin ürəyini ağrıdan səbəblərdən biri bu idi 
ki, onun zəmanəsində yetişən nəsil başqa bir ruh-
da tərbiyə alıb, başqa şəraitə düşsəydilər, bəlkə 
də xalqın və bəşəriyyətin xeyrinə bir qəhrəman-
lıq göstərə bilərdilər. Lakin bu gənclər arzu edilə-
si şəraitdən və tərbiyədən məhrum edilmiş, naqis 
tərbiyə almış və pis mühitə düşmüşlər. Əsərin 
qəhrəmanı Pekorini də uşaqlıqdan belə bir mühit 
əhatə etmişdir. Bu mühit onu əsl həyatdan, böyük 
məqsədlərdən, ali ictimai məqsədlərdən uzaqlaş-
dırırdı. Onun həyat amalı ancaq zəif iradəli, gənc 
təcrübəli qızları özünə cəlb etmək məharətinə, 
ərli qadınları yoldan çıxarmaq və bu yolda qar-

şısına çıxan, özünə nisbətən gücsüz və imkan-
sız rəqiblər üzərində qələbə çalmaq məharətinə 
doğru yönəlirdi. O, öz gündəliyində, paxıl, kinli, 
yalaçı, xudbin, qapalı, şöhrətpərəst bir adam ol-
duğunu, təmiz ehtiraslardan məhrum olduğunu 
olduğunu, boş ehtiraslara uyub özünü nəcib meyl 
və arzulardan məhrum etdiyini açıq deyir. Mənfi 
ehtirasların əsiri olan Pekorin hamıya ancaq ya-
manlıq etdiyini, heç kəsə xoşbəxtlik gətirmədiyi-
ni, çoxlarının bədbəxtliyinə səbəb olan çılğın bir 
eqoist olduğunu etiraf edirdi. Abdulla Şaiqin “Əs-
rimizin qəhrəmanları” romanında dövrünün belə 
acı həqiqətlərinə toxunmuşdur. Əsərdəki Məhər-
rəm əmi sürəti gəncləri maarifəndirməyə, elmə 
biliyə yönləndirməyə çalışırdı. Xalqının ruhunda 
köhnə etimad, bidət və dini etiqadın olmağı onu 
çox narahat edirdi. Məhərrəm əmi faydalı işlər 
görmək üçün inqilabçı, tərəqqipərvər ziyalılarla 
yaxınlaşırdı. Xalqının çox geridə qalmasının sə-
bəbini mollalarda görürdü və Məhərrəm əmi on-
ları hər yerdə rüsvay edirdi. Məhərrəm əmi tozlu 
küçələrdə döyüşən və söyüşən uşaqları gördük-
də, onlara yanaşır, ailələrini zor güclə uşaqlarını 
məktəbə qoymağa razı salırdı. O bütün ümidini 
onlara bağlayırdı Onun maarifpərvərliyinə bəzi 
cahil və nadan şəxslər başqa məna verirdi. “Bu 
qoca rus xəfiyyəsidir”- deyə onu töhmətləndirir-
dilər. Bakıda ona başqa bir ad verilmişdi: “Qaz 
otaran rus”. Uzaqdan onu görüncə: “Odur qaz 
otaran rus gəlir” deyirdilər [2, s.185].

Əsərdə Məhərrəm əmi Əşrəfin məktəbə ya-
zılmağına nail olmuşdur. Məktəb həyatı Əşrəfdə 
gözəl təəssürat oyadırdı. O bəzən anasının söz-
lərini xatırlayırdı: “Mənim qolum-qanadım, ümi-
dim, pənahim yalnız sənsən. Mən ancaq səni xoş-
bəxt görmək üçün yaşayıram. Çalış, oxu, adam 
ol, mən də şad olum.Amandır, oğlum,mənim-
bəxtsizliyimə, göz yaşlarıma yazığın gəlməsin. 
Oxu, oxu hər ikimizi bu qara günlərdən qurtar..” 
[2, s.186].

Əşrəfin atası Ağamürsəl anası Məryəmə az 
dərd çəkdirməmişdir. Əvvəllər Məryəmi sevsə-
də sonralar ona biganə yanaşı, vaxtının çoxunu 
qumarxanalarda keçirir, əyyaşlıq edir, ancaq yat-
maq üçün evə qayıdırdı. Onu nə ev, nə də ailə 
düşündürürdü. Bu iztirab isə Məryəmi xəstə et-
mişdi. Əşrəf anasının ö lümündən sonra artıq 
məktəbə getmək istəmirdi. 

Yalnız özünü düşünən, başqalarının bədbəxt-
liyinə səbəb ola sürətləri biz Lermontovun eyni 
adlı əsrində də görürük. Pekorin Belaya biganə 
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yanaşır vaxtının çoxunu ovda keçiridi. Etdiyi bəd 
əməllər isə sonda Belanın ölümünə səbəb olur.

1905-ci il inqilabın qara irtica əvəz etdikdən 
sonra Bakıdada da inqilabçıların vəziyyəti xey-
li ağırlaşmışdır. İrtica illərində onların böyük bir 
hissəsi həbs olunmuş, sürgünlərə göndərilmışdir. 
Azadlıq məftunun olan Zəki xalq azadlığı yolun-
da çarpışmaqdan böyük zövq alırdı o, İran inqila-
bında iştirak etməyə can atırdı. İnqilab və azadlıq 
qurbanı olan Zəki “Azadlıq, azadlıq!”-deyə canı-
nı tapşırmışdır. Namusla yaşayanların ölümü də 
namuslu və şərəfli olmuşdur!

Abbas Səhəti poeziyasında Lermontovun tə-
sirini aydın görürük. Abbas Səhhətin “Əhmədin 
qeyrəti” əsərində Lermontovun təsirini qeyd et-
mək olar. Səhhətin “Tərcümeyi-halım”, “Şair”, 
“Şikayət”, “Şair, şeir pərisi və şəhərli” əsərlə-
rində isə Lermontovun “Monoloq”, “Düşüncə”, 
“Jurnalist, oxucu və yazıçı” şeirlərinin izləri gö-
rünməkdədir.

Hadisələrin Qafqazda cərəyan etməsi onunla 
bağlı idi ki, Qafqazın hər tərəfində böyük hərbi 
qüvvələr yerləşirdi, İnzibati idarə üsulu rusları və 
məhkəmə sistemi rusların əlində idi. Digər tərəf-
dən müəllif Pekorinin ancaq Qafqazda keçirdiyi 
həyatı təsvir etmişdi.

Lermontov “Jurnalist, oxucu və yazıçı” əsə-
rində yazıçının dili ilə deyirdi:

Acı sirləri, deyim doğrusu
Cürət etmirəm göstərməyə mən.
Deyin nədən lazım, deyin bəs nədən
Bu qədir bilməyən qara camaat
Nə üçün bəsləsin mənə kin, nifrət?
Abbas Səhhət həmin motivi “Şair, şeir pərisi 

və şəhərli” poemasında şairin dili ilə belə verir.
Vətənə, millətə sanma deyiləm dildadə,

Yazmaq olmaz fəqət olmazsa qələm azadə...
Çox həqiqət mənə təlqin eləyir vicdanım,
Yoxdur ondan birini söyləməyə imkanım
İdeya etibarilə hər ikisi də bir birinə çox yaxın-

dır. A.Səhhət də Lermontov kimi zəmanədən, 
müasirlərindən şikayətlənir, ürəyindən keçənləri 
deyə bilmədiyinə işarə edirdi. Xalqının azadlığı, 
acı taleyi hər iki şairi düşündürmüş və əsərlərin-
də bunu ürək ağrısı ilə qeyd edirdilər.

Azərbaycan sovet poeziyasında Lermontova 
həsr olunmuş kiçik şerilər, ballada və poemalara 
rast gəlirik. Dahi rus şairi Azərbaycan şairləri-
nin şeirlərində, aşıqların telli sazında. Rəssam-
ların fırçasında dilə gəlmiş, canlandırılmışdır. O, 
keçən əsrin 30-cu illərindən başlayaraq bu günə 
qədər azərbaycanlılar arasında sevilmiş, bundan 
sonra da seviləcəkdir.
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Annotasiya. Məqalədə Azərbaycan ozan aşıq sənətinin görkəmli nü-
mayəndəsi olan Aşıq Ələsgərin söz, sənət dünyasının təsir dairəsindən 
bəhs olunmuş, Dədə Ələsgərin aşıq sənətinin təşəkkülündəki rolu elmi 
əsaslarla araşdırılmışdır. Vurğulanmışdır ki, Aşıq Ələsgər özünəqədərki 
aşıq poeziyasının ənənələrindən yaradıcı şəkildə bəhrələnməklə mükəm-
məl sənət nümunələri yaratmışdır. Həmçinin Aşıq Ələsgərin öz davamçı-
ları-şəyirdləri onun sənət meyarlarını uğurla davam etdirməklə aşıq po-
eziyasında Ələsgər dəsti-xəttini məktəb səviyyəsinə yüksəltmişdir. Aşıq 
Ələsgər sənəti Azərbaycan aşıq poeziyasını yeni inkişaf mərhələsinə 
yüksəltməklə yanaşı özündən sonrakı aşıqlar nəslinin formalaşmasında 
da müstəsna rol oynamışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, XX əsrdə Azər-
baycanın ayrı-ayrı aşıq mühitlərində Aşıq Ələsgərin təsiri aşkar şəkildə 
duyulmaqdadır.

The influence of Ashik Alasgar on love poetry
Abstract. In the article, the sphere of influence of Ashiq Alasgar, a pro-
minent representative of the Azeri minstrels’ ashiq art, was discussed 
in the world of speech and art, and the role of Dede Alasgar in the for-
mation of ashiq art was investigated on scientific grounds. It has been 
emphasized that Ashiq Alasgar created excellent art examples by crea-
tively benefiting from the traditions of Ashiq poetry before him. Also, 
Ashıg Alasgar’s own followers-poets successfully continued his artistic 
standards and raised Alasgar’s style in Ashiq poetry to the school level. 
Ashiq Alasgar’s art has not only elevated Azerbaijani ashiq poetry to a 
new stage of development, but also played an exceptional role in the 
formation of the next generation of ashiqs. It has been established that 
in the 20th century, Ashiq Alasgar’s influence is clearly felt in different 
ashiq environments of Azerbaijan.

Влияние Ашуга Алескера на ашугскую поэзию
Aннотация. В статье говорилось о влиянии Ашуга Алескера, 
видного представителя азербайджанского озано-ашугского 
творчества, на словесное искусство, научно исследовалась 
роль Деде Алескера в становлении ашугского искусства. Было 
подчеркнуто, что Ашуг Алескер творчески использовал традиции  
классической ашугской поэзии и создал прекрасные образцы этого 
вида искусства. А также последователи Ашуга Алескера – его 
воспитанники, успешно продолжая его художественные критерии, 
подняли творческий стиль Алескера в ашугской поэзии до уровня 
творческой школы. Искусство Ашуга Алескера не только подняло 
азербайджанскую ашугскую поэзию на новый уровень развития, 
но и сыграло исключительную роль в формировании следующего 
за ним поколения ашугов. Было установлено, что в XX веке в 
отдельных ашугских средах Азербайджана отчетливо ощущается 
влияние Ашуга Алескера.
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Aşıq Ələsgərin saz-söz və yaşam məktəbi 
haqqında yazmağın özü ucsuz-bucaqsız məsu-
liyyət yüküdür. Bu istiqamətdə qarşıda duran 
çətinliklərdən biri də ədəbiyyatşünaslıq və folk-
lorşünaslıqda Ələsgərlə bağlı kitab və məqalələr-
dəki bilgilərin qarışıqlığı və qeyri-dəqiqliyidir. 
İkinci ən böyük çətinlik işin mənəvi məsuliyyət 
tərəfidir. Aşıq Ələsgər məktəbinin mahiyyətini 
tam, bütövlükdə açmaq təkcə milli filologiya və 
musiqişünaslıq deyil, fəlsəfə, psixologiya və pe-
daqogika istiqamətlərindəki irəliləyişlərə gətirib 
çıxara bilər. Lakin bunun böyük zaman kəsiminə 
və ən özüllü, məqsədyönlü, - jurnalist deyil, əsl 
araşdırıcı araşdırmalarına böyük ehtiyacı var (8).

Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami, Nəsimi, 
Füzuli kimi sənətkarlar hansı mərtəbədə qərar-
laşıblarsa Aşıq Ələsgər də o mövqedədir. Aşıq 
Ələsgər bununla yanaşı aşıq ədəbiyyatının zir-
vəsində dayanır. Aşıq ədəbiyyatından söz düşən-
də Aşıq Ələsgərdən – onun sənət dünyasından, 
yaradıcılığından danışmadan ötüb keçmək olmaz. 
Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı Aşıq Ələsgərin çiy-
nində göylərə ucaldı və bu ucalıq Azərbaycanın 
söz sərhədlərini aşaraq dünyanın bütün guşələrinə 
yayıldı. Əvvəlcə Şərqi Anadoludan Şərq ölkələ-
rinə – İrana, İraqa, Türkmənistana, Özbəkistana, 
Qazaxıstana, Şimalda Gürcüstana, Dağıstana və 
Rusiyaya, Qərbdə isə indiki Ermənistan ərazilə-
rinə yayılan aşıq yaradıcılığı bu ölkələrdə geniş 
vüsət tapdı. O dövrdə türk aşıqları, gürcü aşıqları 
öz repertuarlarında Azərbaycan aşıq yaradıcılı-
ğından bəhrələnirdilər. Azərbaycanlı aşıqların saz 
havası üstündə oxuduqları şeirlər dildən-dilə do-
laşaraq bütün məclislərin yaraşığına çevrilmişdir.  

“Aşıq sənətinə donmuş abidə kimi baxmaq 
lazım deyil, həmişə canlı, həmişə təzə-təravətli 
dinamik yaradıcılıq mənbəyi kimi baxılmalıdır. 
Bülbül yazırdı: “Aşıq el anasıdır”, “Aşıq gördü-
yünü çağırar”, “Bu aşıq haqq aşığıdır”. Bu sözlər 
öz-özünə deyil, uzun illərin təcrübəsi əsasında 
əmələ gəlmiş, xalqın bədii zövqünün məhsulu-
dur. Evlərdə, məclislərdə çalıb-oxumaq xanən-
dələrə, məclis qızışdırmaq, dinləyiciləri həyə-
canlandırmaq aşıqlara məxsusdur. Aşıq Ələsgər 
deyərdi ki, aşıq sözü mərbut deməsə, cümləni 
çeynəsə məclisi soyudar. Aşığın sazı çiynində 
səsi boğazındadır. O, mümkün olan hər yerdə 
məclis qurur. Bütün qapılar aşığın üzünə açıqdır” 
(7, s.200-201).

Azərbaycan klassik aşıq şeirinin, xüsusən 
Qurbani, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, Şəm-

kirli Aşıq Hüseyn, Aşıq Alı kimi qüdrətli saz-söz 
sənətkarlarının yaratdıqları sənət incilərinin Aşıq 
Ələsgər poeziyasının təşəkkül tapmasında böyük 
təsiri olmuşdur. Şənlik məclislərində xalq das-
tanlarını sönməz bir həvəslə danışan, könülləri 
ehtizaza gətirən qoşmaları, təcnisləri, gəraylıları 
müqəddəs musiqi adəti olan sazın sədaları altın-
da ifa edən həssas qəlbli bir el nəğməkarının ya-
radıcılığını bu təsirdən xali hesab etmək yanlış 
olardı. Aşığın işlətdiyi qafiyə, rədif, hətta misra-
ların bir sıra hallarda sələflərinin yaradıcılığında-
kılarla oxşarlığı həmin təsirin nəticəsidir (5, s.8). 

Aşıq Ələsgər istər özünün yaratdığı, istərsə də 
ondan sonra xalq tərəfindən yaradılaraq dillər əz-
bəri olan rəvayət-dastanları ilə aşıq poeziyasında 
dərin iz buraxmışdır. “Ələsgərnən Səhnəbanı”, 
“Anaxanımın küsməyi”, “Aşıq Ələsgərin Şınıq 
səfəri”, “Aşıq Ələsgərlə Həcər xanım”, “Aşıq 
Ələsgərlə Dəli Alı” dastan-rəvayətlərində aşığın 
sazlı-sözlü, keşməkəşli ömür yolu əfsanələrə, rə-
vayətlərə dönüb, dillər əzbəri olub (5, s.65). 

Aşığın şeirləri həm forma, həm məzmun, 
həm də bədii cəhətdən elə böyük sənətkarlıq 
nümunələridir ki, istər öz sağlığında, istərsə də 
vəfatından sonra bir çox yaradıcı aşıqlar və el şa-
irləri onun ayrı-ayrı qoşma, təcnis və digər şəkil-
li şeirlərinə onlarla bənzətmələr demiş, işlətdiyi 
bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə etmiş, 
hətta misralarını, heç bir dəyişiklik aparmadan öz 
şeirlərinə daxil etmişlər. Bu isə Azərbaycan aşıq 
poeziyasında Aşıq Ələsgər sənətkarlığının bədii 
qüdrətinin göstəricisidir. Qeyd edək ki, aşıqdan 
iqtibas edənlər də Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələri kimi tanınan şəxslərdir. 
Məsələn:

Aşıq Ələsgər:   
Axşam-sabah, çeşmə sənin başına,
Bilirsənmi, neçə canlar dolanır?! (2, s.25) 
Şair Vəli:
Səhər-səhər, bulaq, sənin başına,
Bilirsənmi, necə canlar dolanır?! (4, s.115)
Aşığın “Əmmə”ni şerinə Xəyyat Mirzə iqtibas 

etmişdir və diqqət yetirdikdə görünür ki, Xəyyat 
Mirzənin şeiri bir növü özünə həsr olunmuşdur 
və burada “yazıq əmməni” ifadəsi “yazığam 
məni” formasına salınmışdır.  

Aşıq Ələsgər:
“Əlif”dən dərs aldım, əbcəd oxudum,
Huş verdim, öyrəndim yazıq “əmmə”ni. (2, 

s.91)
Xəyyam Mirzə:



181

Zəhra Əliyeva
Aşıq Ələsgərin aşıq poeziyasına təsiri

Bu dünyada yetişmədim murada,
Yaradan, öldürmə, yazığam məni. (4, s.147)
Maraqlıdır ki, Aşıq Ələsgərin sənətkarlığı və 

şeirindəki qüdrət Göyçə aşıq mühitindən kənar-
da yaşayan və öz yaradıcılığı ilə hər kəsi heyran 
edən Aşıq Hüseyn Bozalqanlıya da öz təsirini 
göstərmişdir. Aşıq Hüseyn Bozalqanlının Aşıq 
Ələsgər şeirinə iqtibas etməsi isə onun da Aşıq 
Ələsgər yaradıcılığına heyranlığının ifadəsidir.     
 

Aşıq Ələsgər:
A bimürvət, həsrətini çəkməkdən
Yetişmişəm cana, üzün bürümə! (2, s.59)
Aşıq Hüseyn Bozalqanlı:
A bimürvət, firqətindən Məcnunam,
Olmuşam divanə, üzün bürümə! (4, s.128)
Aşığın yetirmələrindən olan Növrəs İmanın 

Aşıq Ələsgər yaradıcılığından istifadəsi, onun 
şeirlərinə iqtibas etməsi heç də təəccübləndirici 
deyil. Əvvəla ona görə ki, Növrəs İman Ələsgər 
məktəbinin yetirməsidir. İkincisi isə onun bü-
tün yaradıcılığı Aşıq Ələsgərlə bağlıdır. Deməli, 
onun yaradıcılığında Aşıq Ələsgər təsiri daha qa-
barıq və daha çox gözə çarpacaq şəkildədir. 

Aşıq Ələsgər:
Müxənnət, seyraqub, xainü xəbis
Nə yaman qandırıb o yara məndən. (2, s.87)
Növrəs İman:
Vaxt dolandı, gəldi keçdi zamana,
Niyə əl çəkmədin, a yara məndən. (4, s.141)
Çoxları belə düşünə bilərdi ki, Aşıq Ələsgər 

vəfat etdikdən sonra onun poeziyası, yaratdığı 
bir-birindən gözəl sənət nümunələri ya unudu-
lacaq, ya da bu şeirlərin üstünü toz basacaq və  
arxivlərin yaddaşına köçəcək. Lakin Aşıq Ələs-
gər yaradıcılığı onun ölümündən sonra da unu-
dulmadı, dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçərək, 
vərəqdən-vərəqə yazıldı, kitablara, oradan də 
ürəklərə yol tapdı və insanların ruhunu oxşamağı 
bacardı. Azərbaycan aşıqları Aşıq Ələsgərə oxşa-
maq istədilər. Ondan sonrakı aşıqlar onun sənə-
tini müxtəlif şəkildə, sevə-sevə davam etdirmək, 
şeirlərindən iqtibas etmək, şeirlərinə nəzirələr 
yazmaq, bir sözlə Aşıq Hüseyn Cavan kimi ona 
“can demək” istədilər.

Aşıq Ələsgər:
Qışın zəhmərini çəkən bülbüllər
Şeyda olsun, gülüstana can desin. (2, s.62)
Aşıq Hüseyn Cavan:
Açılıbdı gözəl bahar, yaz indi,
Şeyda bülbül gülüstana can desin. (4, s.208)

Aşıq Ələsgərin böyüklüyü onda idi ki, yarat-
dığı məktəbin bir-birindən istedadlı şəyirdləri 
bu sənətin layiqli davamçılarına çevrilə bildilər. 
Onun sənət yolunu sazla, sözlə davam etdirdilər. 
Aşığın ədəbi irsindən süzülənləri tarixin yadda-
şına yazmağı bacardılar. Tarix onun böyüklüyü-
nü bir daha sübut etdi. Aşığın şəyirdlərindən biri 
olan Aşıq Əsədin yaradıcılığında da Aşıq Ələs-
gər poeziyasının təsiri, Ələsgər sehrinin qüdrəti 
açıq-aydın şəkildə təzahürünü tapmaqdadır. Aşıq 
Ələsgərin “Xırdaca qız” şeiri ilə Aşıq Əsədin 
“Xırdaca qız” şeiri sanki eyniyyət təşkil edir. 
Cüzi dəyşikliklə yazılan Aşıq Əsədin şeirində 
Ələsgər sənətkarlığının təsiri aydın görünür. 

Aşıq Ələsgər:
Naz ilə gəldin otağa,
Leylinişan, Xırdaca qız!
Tovuz kimi cilvilənib,
Artırır şan, Xırdaca qız.
Camalına mayıl olub
Huri, qılman, Xırdaca qız.
Səni görən cavanlarda
Qalmaz iman, Xırdaca qız! (2, s.62)
Aşıq Əsəd:
Naz ilə gəldin otağa,
Leyli nişan, xırdaca qız!
Tovus kimi cilvələnib,
Artırır şan, xırdaca qız!
Biri huri, biri pəri,
Biri də sən, xırdaca qız!
Gözləri cəllada dönüb,
Qəmzəsi qan, xırdaca qız!  (3, s.113).
Verilən nümunələrdəki misraların oxşarlığına, 

hətta eyniliyinə görə başqa izahat veməyə ehti-
yac yoxdur. Sadəcə olaraq bunu demək yerinə 
düşər ki, XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllə-
rində Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında Göyçə aşıq 
mühiti hansı rola malik idisə aşıq yaradıcılığının 
dədəsi – Aşıq Ələsgərin də Göyçə aşıq mühitin-
də bir o qədər rolu vardı. Və buna görə də Aşıq 
Ələsgərin yaratdığı aşıq məktəbi təkcə Azərbay-
can aşıq poeziyasına deyil, min illərlə yaşı olan 
Azərbaycan ədəbiyyatına öz təsirini göstərdi. 
Aşıq ədəbiyatı məhz Aşıq Ələsgərlə özünün ən 
yüksək zirvəsinə çatmış oldu.  

Aşıq yaradıcılığında ustad şagird ənəsindən 
danışan Mürsəl Həkimov Bülbülə istinadən qeyd 
edir ki, Aşıq Ələsgər öz şagirdlərinə mümkün qə-
dər çox yeməyi məsləhət görür və bu fikrə belə 
bir aforizmlə haqq qazandırırdı. “Əgər lampada 
neft azdırsa, onun işığı zəif olar” (7, s.232).
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Əlbəttə ki, Aşıq Ələsgərin yüksək səviyyəli, 
bədii sənətkarlığa malik ədəbiyyat nümunələri 
yarada bilməsi onun klassik ədəbi irsə, ozan-aşıq 
sənətinə dərindən bələd olmasının göstəricisidir. 
“Qurani-Kərim”i və şəriəti yaxşı bilməsi, Azər-
baycan şifahi xalq ədəbiyyatına yaxından bələd 
olması, həmçinin folklor nümunələrinin bayatı, 
tapmaca, atalar sözləri, dastanlar və s. təsiri ilə 
böyüməsi onun həyatında da, yaradıcılığında 
da özünü büruzə vermiş oldu. Bu təsir təbii ki, 
onun yaradıcılığında da hiss olunmalı idi. Fars 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri Firdovsi, 
Hafiz, Sədi, Xəyyam, türk ədəbiyyatından Yunis 
İmrə, Əlişir Nəvai, klassik Azərbycan şairlərin-
dən Nizami, Nəsimi, Füzuli, aşıq ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələri Miskin Abdal və Qur-
bani haqqında eşitdikləri və bu şəxslərin yaradı-
cılıqları haqqında öyrəndikləri Ələsgər poeziya-
sına da öz təsirini göstərdi. Məhz buna görə də 
Aşıq Ələsgərdən sonra yazıb-yaradan aşıqlardan 
və el şairlərindən elə birini tapmaq olmaz ki, də-
rin biliyə və yaddaşa, yüksək sənətkarlığa və bə-
dii söz qüdrətinə malik Aşığın şeirlərinin bu və 
ya başqa bir xüsusiyyətindən istifadə etməmiş 
olsun (6, s.228). 

Mürsəl Həkimov Bülbülə istinadən yazır: 
“Maraqlıdır ki, Aşıq Ələsgər öz şagirdlərinə məs-
ləhət görürdü ki, səsləri formalaşana qədər evlən-
məsinlər” (7, s.232). O, Aşıq Ələsgər haqqında 
daha dərindən araşdırma apararaq qeyd edir ki, 
bəlkə də buna görə ustad aşıqlar özlərinə şagird 
qəbul edərkən onları 16-17 yaşlarından tez gö-
türmürdülər. Ustad şagirdin boy-buxununa, sifət 
quruluşuna xüsusi diqqət yetirir, ağzı kiçik, dili 
pəltək, səsi cır olanları şagirdliyə qəbul etmirdi. 
Ustad təlimi müddətində şagirdinin bir el aşığı 
kimi bütün davranışına, ifaçılığına tələbkarlıqla 
yanaşır. Saz havacatlarını bilmək, onu incəliyinə 
qədər kök məqamı və pərdə düzümündə çalıb 
oxumaq, ustad-şagird ənənəsində əsas cəhətlər-
dən biridir: Sazın köklənməsini kamil öyrəndik-
dən sonra şagird məclislərdə həm özünün, həm 
də ustadının sazını kökləyir. O, ustadının icazə-
si olmadan məclis aparmır (6, s.228). Mənbələr 
göstərir ki, Dədə Ələsgərin 30 nəfərə yaxın şa-
girdi varmış. Ustad Ələsgər onlardan ancaq Aşıq 
Əsəd ilə Aşıq Nəcəfə sərbəst aşıqlıq etməyə icazə 
verirmiş. Belə bir rəvayət də mövcuddur ki, hər 
iki şagird Tovuzda toy məclisi keçirirmişlər. 
Təsadüfən məclisə Hüseyn Bozalqanlı da gəlir. 
Aşıqların gözəl səsi, mərifət-kamal sahibləri ol-

maları Hüseyn Bozalqanlıya xoş gəlir. O, şagird-
lərdən soruşur: – A bala, bə nə yaxşı ustadınız sizi 
tək buraxıb? Nəcəflə Əsəd elə bir yerdəcə cavab 
verirlər ki, Dədə, ümidi gəlməsə buraxmazdı. 

Aşıq Ələsgər ocağından qor götürmüş sənət-
kar aşıqlar ulu ustadın sayəsində klassik Azər-
baycan aşıq ədəbiyyatını mənimsəmiş, saz sənə-
tinin incəliklərinə yiyələnmiş, ən başlıcası isə 
aşıq şeirinin müxtəlif şəkillərində şeirlər qoşaraq 
bir aşıq kimi püxtələşmişlər. Bu ocağın bir çox 
nümayəndələri hətta kamil bir aşıq səviyyəsinə 
çatmışlar. Aşığın oğlu Aşıq Talıb, qardaşı oğlan-
ları Aşıq Nəcəf, Növrəs İman və Aşıq Musanın 
adlarını çəkmək olar. 

Qeyd edək ki, Aşıq Ələsgərin evində onun şə-
yirdləri ilə birgə aşıq məclisləri keçirilərmiş və 
bu məclisdə çalınan saz havaları üstündə deyilən 
gözəl şeirlərə münasibət bildirilərdi. Aşığın do-
daqdəyməzləri meydana çıxanda bütün aşıqları 
bu cür şeir forması heyrətləndirmişdir. Məhz ilk 
dəfə bu cür şeir yazmaq təşəbbüsündə olanlar 
aşığın sənət ocağının nümayəndələri idilər. Us-
tad Ələsgərin qardaşı Şair Məhəmməd onun “A 
yağa-yağa” rədifli dodaqdəyməzinə nəzirə yara-
daraq, şeiri cütləmişdir:

Dağlar sinəsində lalə seyr edər, 
Səri səcdə qılar ayaq(a), ayağa,
Darda qalanların dadına yetər, 
Sidq ilə çağırsa ay ağa, ağa  (6, s.230). 
Aşığın bədii sənətkarlığı və təsir gücü o qədər 

idi ki, bəzi ustad aşıqlar onun təsir dairəsindən 
çıxa bilməmişdilər. Azərbaycanın aşıq sənətinin 
görkəmli nümayəndələri, Aşıq ələsgərin müasir-
ləri və dövrün ən məhşur ustad aşıqları da Aşıq 
Ələsgərin aşıq ədəbiyyatına gətirdiyi yeni şeir 
formasından istifadə etmişlər. Nəinki istifadə et-
mişlər hətta yaratdıqları dodaqdəyməzlərdə də 
eyni rədifdən istifadə etmişlər. Aşığın “Ay eylər 
qıj-qıj”, “Çata-çat”, “Gəda” və s. şerlərinə eyni 
rədifdə şerlər qoşmuşlar. Ancaq qeyd etmək ye-
rinə düşər ki, Aşıq Ələsgərin dodaqdəyməzlə-
rindən sonra Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında nə 
qədər dodaqdəyməz yardılsa da bu şeir şəkilləri 
Ələsgər yaradıcılığının kölgəsindən çıxa bilmə-
mişdir. 

Aşığın yolunu davam etdirənlərdən ən çox 
diqqəti çəkənlər onun oğlu Şair Əbdüləzim və 
Növrəs İmandır. Aşığın “Əlif-lam” şeirinə hər 
iki şəxsin hər biri iki şeir həsr ediblər. Növrəs 
İmanın “Şairlərdə əsər çoxdu” misrası ilə başla-
nan “Əlif-lam”ında əsas xüsusiyyət odur ki, hər 
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Aşıq Ələsgərin aşıq poeziyasına təsiri

hərfin adı çəkiləndən sonra misrada həmin hərflə 
başlanan bir neçə söz işlədilir:

“Cim” – cəlildi, həm cabbardı,
Çox ucadı cəlalı.
“He” – halıdı hər əhvaldan,
Bilir haram, halalı.
“Xe” – xaliqdi, xidmətində
Yoxdu xofi-xəyalı.
“Dal” – dəlalət dəlil verib
Doğru din, ərkandır (6, s.233). 
Şair Əbdüləzimin “Əlif-lam”ı qıfılbənddir. Bu 

şeirdə 28 hərf ardıcıl olaraq sadalanır və hər hər-
fin Quranda neçə dəfə işləndiyi soruşulur:

Oxunan əziz Quranın
“Əli”, “bey”i neçədi?
Arif sənsən, söylə görüm.
“Tey”i, “sey”i neçədi?
Neçə min “cim” cəm olubdu,
Yazılıbdı Qurana?
Ər aşıqsan, söylə görüm,
“He”yi, “xe”yi neçədi? (6, s.234). 
Qeyd edək ki, bu qıfılbənddə verilən sualları 

cavablandırmaq o qədər də asan deyil. 
Hər iki şairin o biri “Əlif-lam”ları da diva-

nidir. Lakin bu şeirlərdə əlifba sırası tərsinə qu-
rulmuşdur. Ona görə bu şeirlərə “Tərs əlif-lam” 
ya da “Tərs əlif-bey” deyirlər. Şair Əbdüləzimin 
“Tərs əlif-bey”inə diqqət yetirək:

“Se” – sahibim sənsən mənim
Olanda ruzi-cəza;
“Te” – təhər yoxdu heç kimə,
Olmasa səndən riza.
“Be” – bir Allah sən oldun
Həm vəli, həm mürtəza;
“Əlif”dən dərsim özün ver.
Şahi-mərdan, ibtida (6, s.235). 
Ələsgər ocağında yetişən şairlərin Azərbay-

can aşıq şeir şəkillərinə gətirdiyi yenilikdən da-
nışarkən Aşığın oğlu Bəşirin yazdığı “Olmasa” 
rədifli divani da maraq doğurur. Mollaxana təh-
sili görmüş Bəşir şeiri qoşarkən elə sözlərdən 

istifadə etmişdir ki, həmin sözləri ərəb əlifbası 
ilə yazanda nöqtə işlədilmir. Buna görə bu şeiri 
“Nöqtəsiz” şeir də adlandırırlar:

Al, gəlirəm, gördüm harda
Mərd var olsa, mərd görəm;
Əldə var dava, gəlirəm,
Vuram harda dərd görəm.
Allahü Məhəmməd, Əli
Və ali Məhəmməd görəm;
Mahı harda görmək olar
Gər mədədkar olmasa?! (6, s.236). 
Bütün bu şeirlərdən də aydın olur ki, Aşıq 

Ələsgər yaradıcılığı özündən sonrakı aşıq ədə-
biyyatının inkişaf yolunu müəyyənləşdirmişdir. 
Onun ədəbi-bədii irsi ondan sonrakı nəsillər üçün 
də örnək olmuşdur. Aşıq Ələsgər sənəti Azərbay-
can aşıq poeziyasını yeni inkişaf mərhələsinə 
yüksəltməklə yanaşı özündən sonrakı aşıqlar 
nəslinin formalaşmasında da müstəsna rol oyna-
mışdır.
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Annotasiya. Məktəb riyaziyyat kursunda tənliklərin həlli üçün 
dörd əsas metoddan – vuruqlara ayırma, dəyişənin əvəz edilməsi, 
funksiyaların bərabərliyindən arqumentlərin bərabərliyinə keçid, 
funksional-qrafik metodlarından istifadə edilir. Sadalanan me-
todlarla yanaşı xüsusi metodlar da mövcuddur. Onlar, bir qayda 
olaraq o halda istifadə olunur ki, verilmiş tənliyi əsas metodlarla 
həll etmək olduqca çətin olur. Məqalədə xüsusi həll metodlarından 
birinə  –  bərabərsizliklərin köməyi ilə tənliklərin həllinə baxılır. 
Koşi və Bernulli bərabərsizlikləri haqqında ümumi şəkildə məlu-
mat verilir, tənliklərin həllinə tətbiqi üsulları  şərh edilir və onların 
köməyi ilə müxtəlif tip  tənliklər həll edilir.

Solving some types of equations using inequalities

Abstract. In the school course of mathematics, four main methods 
for solving equations are distinguished: factorization, change of 
variable, transition from equality of functions to equality of argu-
ments, functional-graphic.  In addition to these methods, there are 
special ones.  As a rule, they are used when the equation is very 
difficult to solve by basic methods. The article considers one of 
the special solution methods - solving equations using inequali-
ties. General information about the Cauchy and Bernoulli inequa-
lities is given, ways of applying them to the solution of equations 
are explained, and various types of equations are solved with their 
help.

Решение некоторых видов уравнений при 
помощи неравенств

Aннотация. В школьном курсе математики выделены 
четыре основных метода решения уравнений: разложение на 
множители, замена переменной, переход от равенства функций 
к равенству аргументов, функционально-графический. 
Помимо перечисленных методов существуют и специальные. 
Как правило, они используются в том случае, когда уравнение 
весьма затруднительно решить основными методами. В статье 
рассматривается один из специальных методов решения – 
решение уравнений с помощью неравенств. Даются общие 
сведения о неравенствах Коши и Бернулли, объясняются 
способы их применения к решению уравнений и решаются с 
их помощью различные типы уравнений.

Riyaziyyat və informatika



Azad Məmmədli, Türkan Məmmədova, Vəfa Qafarova 

 Bərabərsizliklərin köməyi ilə bəzi növ tənliklərin həlli 

185 

Mənfi olmayan 
1 2, ,..., na a a  ədədləri üçün  

1 2
1 2

...
...n n

n

a a a
a a a

n

  
     

Koşi bərabərsizliyi ödənilir.  

Onu başqa formada aşağıdakı şəkildə yazmaq olar: 

1 2 1 2... ...n
n na a a n a a a        . 

Koşi bərabərsizliyinin 2n   üçün xüsusi halına baxaq, başqa sözlə 

1 2
1 2

2

a a
a a


    yaxud   1 2 1 22a a a a    . 

Tənliklərin həlli üçün bərabərsizlikdən istifadə etmək istədiyimizə görə bizi yalnız 

bərabərsizlikdəki bərabərlik halının alınması maraqlandırır. Bunu aşağıdakı çevirmələrin köməyi ilə 

aydınlaşdıraq: 

1 2 1 22a a a a   , 

1 2 1 22 0a a a a    , 

 
2

1 2 0a a  . 

Buradan alınır ki, əgər 
1 2a a  isə, onda  

2

1 2 0a a   olur. 

n  ədədinin digər bütün qiymətləri üçün 
1 2 ... na a a    şərti də Koşi bərabərsizliyinin 

bərabərliyə çevrilməsini təmin edir. 

Misallara müraciət edək: 

Misal 1. Tənliyi həll edin: 

23
3

25 (2 9) 4x x x
x

    

H ə l l i. İlk olaraq məchulun təyin oblastını nəzərə alaq: , 0x R x  . 

Sol hissənin görünüşünə əsaslanaraq, fərz etmək olar ki, 3n   üçün Koşi bərabərsizliyini 

tətbiq etmək məqsədəuyğundur. Lakin, Koşi bərabərsizliyi mənfi olmayan hədlər (vuruqlar) üçün 

ödənilir. Tənliyin sol və sağ hissəsi özlüyündə tək funksiyanı ifadə edir. Buradan alınır ki, tənliyin 

kökləri əks ədədlərdir, ona görə də tənliyi 0x   qiymətləri üçün həll etmək kifayətdir. 

Tənliyin hər iki hissəsini x -ə vurmaqla və 0x   olduğunu nəzərə almaqla onu çevirək: 
2 2 4 2 23 325 (2 9) 4 3 25 (2 9) 4 3x x x x x x x        

Sol hissəyə baxaq və onu qiymətləndirək: 
4 2 2 2 23 325 (2 9) 5 5 (2 9)x x x x x       

2 2 2 2
25 5 (2 9) 12 9

4 3
3 3

x x x x
x

   
    , 

başqa sözlə 
4 2 23 25 (2 9) 4 3x x x   , şərtə görə isə 

4 2 23 25 (2 9) 4 3x x x    olur. Beləliklə, 

Koşi bərabərsizliyi bərabərliyə çevrilir, bu isə 
2 2 25 5 2 9x x x    yaxud  

2 25 2 9
3

0

x x
x

x

  
 


 

olduqda mümkündür. Tənliyə daxil olan funksiyaların təkliyini nəzərə alaraq 3x    tapırıq. 

C a v a b: 3x   . 

Misal 2. Tənliyi həll edin: 

 
2

2 2

1
1

3 9 4 3 9

x

x x
 

   
 . 
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H ə l l i. Aydındır ki, tənliyin sol hissəsi 29 0x   və 29 3x   şərtləri daxilində təyin 

olunan funksiyanı ifadə edir. Buradan [ 3;0) (0;3]x    alırıq. 

Tutaq ki, 29 x y  , 0y  . Onda, 2 2 2 29 9x y x y     . Bu əvəzləməni nəzərə aldıqda 

verilən tənlik aşağıdakı şəkildə yazılar: 

 

2 1
1

3 4 3

x

y y
 

 
 . 

2 29x y   olduğundan sonuncu tənlik 

 

29 1
1

3 4 3

y

y y


 

 
 

şəklinə düşər. 

Sol hissənin hər bir toplananının mənfi olmadığını nəzərə alaraq, sol hissəni qiymətləndirək: 

   

2 29 1 9 1
1

3 4 3 3 4 3

y y

y y y y

 
   

   
 

2

2

9 1 1
2 2 2 1

4(9 ) 4 2

y

y


     


 . 

İndi aydın olur ki, verilən tənlik 

 

 

2

2

9 1
1

3 4 3

9 1
1

3 4 3

y

y y

y

y y

 
 

 


  
  

 

sisteminə eynigüclüdür. 

Bu sistemin bərabərsizliyi o halda bərabərliyə çevrilir ki,  

 

29 1

3 4 3

y

y y




 
, başqa sözlə 

 
1

3
4 3

y
y

 


 

olsun. 

Sonrakı mühakimə simvolik olaraq asanlıqla yazılır: 

 

2

1
2

2

2

5 5
9

2 2
4 3 1

7 7
9

2 2

y x

y

y x

 
   

     
   
  

 

2 2

1

2 2

2

25 11 11
9

4 4 2

49 13 119
4 4 2

x x x

x x x

 
    

   
         

 

Alınmış hər iki kök [ 3;0) (0;3]   aralığına daxildir. 

C a v a b: 1,2

11

2
x    . 

Misal 3. Tənliyi tam ədədlər çoxluğunda həll edin: 
4 42 2 4 1x y xy    

H ə l l i. verilən tənliyin sol hissəsi iki mənfi olmayan ifadənin cəmindən ibarətdir, ona görə 

də Koşi bərabərsizliyindən istifadə etmək olar: 
4 4 4 4 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 4x y x y x y x y       . 
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Verilən tənliyi nəzərə almaqla yaza bilərik: 
4 4

2 2

4 4 2 2

2 2 4 1
4 1 4

2 2 4

x y xy
xy x y

x y x y

   
  

 
 

Sonuncu bərabərsizlikdən asanlıqla 2(2 1) 0xy   bərabərsizliyinə keçmək olar. 

Buradan 
1

2 1 0, 2 1,
2

xy xy y
x

       alırıq. 

Verilən tənlikdə 
1

2
y

x
  nəzərə alıb 4

4

1
2 2 1

8
x

x
    tapırıq. 

4 , 0x z z   əvəzləməsi ilə sonuncu bərabərlikdən  

21 1
2 1, (4 1) 0

8 4
z z z

z
        

alırıq. İlkin dəyişənə qayıdaraq 4 1

4
x  , buradan da 

1

2
x    və 

1

2
y    təyin edirik. 

Alınmış x  və y  qiymətləri tam ədədlər deyildir, deməli, tənliyin tam ədədlərdə həlli yoxdur. 

C a v a b: həll yoxdur. 

İndi də bu bölmənin digər qalan tənliklərinin həllində tətbiq ediləcək üsulu şərh edək. 

Yuxarıdakı hallarda olduğu kimi əsas üsul Koşi bərabərsizliyidir. Lakin, bu üsulu indi 

( ) ( ) ( )f x q x g x   

şəklində tənliklərə tətbiq edəcəyik. 

Əvvəlcə tənliyin sol hissəsinin hər bir hesabi kökü, kökün dərəcəsi nəzərə alınmaqla 

qiymətləndirilir. Bunun üçün kökaltı ifadə , sayı kökün dərəcəsi ilə müəyyən edilən vuruqların 

hasili şəklində təsvir edilir. Məsələn, 

( ) 1
( ) ( ) 1

2

f x
f x f x


    ,   

( ) 1
( ) ( ) 1

2

q x
q x q x


    

Sonra alınmış qiymətləndirmələr cəmlənir və  

( ) ( ) ( )f x q x x   

 bərabərsizliyi yazılır, burada 
( ) 1 ( ) 1

( )
2 2

f x q x
x

 
   . 

Beləliklə,  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

f x q x g x

f x q x x

  


 

 

Sistemi, buradan isə  – ( ) ( )g x x  bərabərsizliyi alınır.  

İndi, x  dəyişəninin hansı qiymətlərində  ( ) ( )g x x  bərabərsizliyində bərabərlik əldə 

olunmasını müəyyən etmək lazımdır. 

Bu üsulun tətbiq edildiyi bəzi məsələlərə baxaq.  

Misal 4. Tənliyi həll edin: 
2 2 21 1 2x x x x x x         . 

H ə l l i. Hər bir hesabi kökü qiymətləndirək: 
2 2

2 2 ( 1) 1
1 ( 1) 1

2 2

x x x x
x x x x

   
         , 

2 2
2 2 ( 1) 1 2

1 ( 1) 1
2 2

x x x x
x x x x

    
         . 

Alınmış ifadələrin cəmini tapaq: 
2 2

2 2 2 2 2
1 1 1

2 2 2

x x x x x
x x x x x

   
          . 
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Verilmiş tənliyi nəzərə alaraq 

2 2 2

2 2

1 1 2

1 1 1

x x x x x x

x x x x x

        


      

 

sistemini yazırıq, buradan da 2 2 1x x x    , yaxud 
2 22 1 0 ( 1) 0x x x       

tapırıq. 

Alınmış bərabərsizlikdə 1x   qiymətində bərabərlik əldə edilir, deməli 1x   tənliyin yeganə 

həllidir. 

C a v a b: 1x   

Misal 5. Tənliyi həll rdin: 
22 4 6 11x x x x       . 

H ə l l i. Tənliyin sol hissəsinin hər bir hesabi kökünü qiymətləndirək. Onların mənfi 

olmamasına görə alırıq: 

( 2) 1 1
( 2) 1

2 2

x x
x

  
     

(4 ) 1 5
(4 ) 1

2 2

x x
x

  
    . 

Alınməş ifadələrin cəmini tapaq: 

1 5
2 4 2

2 2

x x
x x

 
      , 

başqa sözlə  2 4 2x x    . 

Indi də verilmiş tənliyin sağ hissəsini çevirək: 
2 2 26 11 ( 6 9) 2 ( 3) 2 2x x x x x          . 

Verilmiş tənliyin sol və sağ hissələrinin tapılmış  

2 4 2x x     və  
2 6 11 2x x    

qiymətləndirmələrini bir yerə gətirək. 

2

2 4 2

6 11 2

x x

x x

    


  
 

sistemini yazırıq, buradan da 

2

2 4 2

( 3) 2 2

x x

x

    


  
 , 

və,  deməli 3x   alırıq. 

x -in tapılmış qiymətinin məchulun mümkün qiymətlər oblastını ödədiyini yoxlayaq. 

2

2 0

4 0

6 11 0

x

x

x x

  


 


  

 

şərtindən alınır ki, 2 4x  , yəni 3 [2; 4] . 

C a v a b: 3x  . 

Misal 6. Tənliyi ödəyən bütün ( ; )x y  ədədlər cütünü tapın: 

2 9
4 20 25 | | 6

| 5 2 |
x x y x

x
     


 . 

H ə l l i. Verilmiş tənliyi aşağıdakı şəkildə yazaq: 

                                                      
9

| 2 5 | 6
2 5

x y x
x

    


                                                   (*) 
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Koşi bərabərsizliyindən və həqiqi ədədin modulunun mənfi olmaması şərtindən istifadə 

edərək (*) tənliyinin sağ və sol hissələri üçün qiymətləndirmə aparaq: 

9 9
| 2 5 | 2 | 2 5 | 6, 6 6

2 5 | 2 5 |
x x y x

x x
        

 
. 

Qeyd edək ki, birinci halda bərabərlik yalnız o halda olur ki, 
9

| 2 5 |
| 2 5 |

x
x

 


, ikinci halda 

isə y x  olsun. Bu mühakimələrdən həlli tapırıq: 2(2 5) 9x  , yəni x  dəyişəni 1-ə yaxud 4-ə 

bərabər olur. Onda, uyğun olaraq 4y   yaxud 1y  , başqa sözlə y  məchulu 16-ya yaxud 1-ə 

bərabər olur. 

C a v a b: (4; 16), (1; 1). 

Misal 7. Əgər 0, 0x y   isə, tənliklər sistemini həll edin: 

3 9

3 6

x y

x y

 


 
 

H ə l l i. 0, 0x y   olduğuna görə sistemin birinci tənliyini 3 44 9x y   şəklində yazmaq 

olar. Bu tənliyin sol hissəsini kökün dərəcəsini nəzərə almaqla qiymətləndirsək, alarıq: 

34 4
3

4 4

x x x y x y
x y x x x y

   
       

İndi sistemin ikinci tənliyini nəzərə almaqla 34
3 6 3

4 4 2

x y
x y


    tapırıq. 3 44 9x y   

olduğundan 4 3
9

2
  kimi nəticə çıxarırıq. Lakin bu sonuncu bərabərsizlik doğru deyildir, deməli 

verilmiş sistemin həlli yoxdur. 

C a v a b: Həll yoxdur. 

 

Bernulli bərabərsizliyinin tətbiqi 

 

Üç mərhələdə ifadə olunan aşağıdakı teoremi Bernulli bərabərsizliyi adlandırmaq qəbul 

edilmişdir: 

1. Əgər 1h    isə, onda istənilən p  natural ədədi üçün (1 ) 1h ph   , 

2. Əgər 1h    və 
1

0

p

p


 

 isə, onda (1 ) 1h ph   , 

3. Əgər 1h    və 0 1p   isə, onda (1 ) 1h ph    bərabərsizliyi ödənilir. 

Qeyd: Bərabərlik yalnəz o halda əldə olunur ki, 1p   yaxud 0h   olsun. 

Bu teoremi  

1 ( ) ... 1 ( )n nf x g x a      

şəklində tənliklərin həllində istifadə etmək üçün tənliyin sol hissəsini (1 ( ))pf x  şəklində 

qüvvətlərin cəmi ilə ifadə etmək və hər bir toplanana Bernulli bərabərsizliyini tətbiq etmək 

lazımdır. əgər çevirmədən sonra verilmiş tənliyin sol hissəsinin onun sağ hissəsi ilə üst-üstə 

düşdüyünü alarıqsa, onda yuxarıda verilən qeydə görə 1p   yaxud ( ) 0f x   olması nəticəsinə 

gələrik.  

Tətbiq edilən metodun tətbiqi ilə misallar həllinə baxaq. 

Misal 1. Tam ədədlər çoxluğunda tənliyi həll edin: 

lg(9 1)x x  . 

H ə l l i. ( ) lg(9 1)f x x   funksiyası 
1

9
x    qiymətlərində təyin olunmuşdur. Deməli, 

tənliyin tam mənfi kökləri yoxdur. 
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Sıfra bərabər kökün varlığını yoxlayaq. Doğrudan da, 0x   olduqda tənlik 0 lg(9 0 1)    

şəklini qəbul edir, yəni 0x   olur. Deməli, 0x   –  tənliyin köküdür. 

İndi tənliyin müsbət köklərinin varlığını müəyyən etmək qalır. Çevirmələr aparaq: 

1 lg(9 1)x x   ,   lg10 lg(9 1)x x   , lg10 lg(9 1)x x  , 10 9 1x x   . 

(1 9) 9 1x x    alırıq. (1 9) 9 1x x    bərabərsizliyindəbərabərlik halı 1x   olduqda alınır. 

C a v a b: 
0

1

x

x


 

  . 

Misal 2.  
21 1x   şərti daxilində  

5 52 21 1 1 1 2x x       

tənliyini həll edin. 

H ə l l i. Tənliyin sol hissəsini qüvvətlərin cəmi şəklində ifadə edək: 

   
1 1

5 55 52 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1x x x x           . 

Kəsr üstlü qüvvətin əsası mənfi olmadığından, alırıq ki, 20 1 1x   . Onda  
1

521 1 x   

ifadəsi üçün 21 1x    və 21 1x     şərtləri ödənilir və eyni zamanda  
1

0 1
5

  .  

Deməli, Bernulli bərabərsizliyini tətbiq etmək və yazmaq olar: 

 
1

52 21
1 1 1 1

5
x x      və   

1

52 21
1 1 1 1

5
x x     . 

İndi cəmə baxmaq olar: 

   
1 1

5 52 2 2 21 1
1 1 1 1 1 1 1 1 2

5 5
x x x x             . 

Belə ki, 
1

1
5
 , bərabərlik halı 21 0x   olduqda alınır. Buradan, 

21 0x  , 
2 1x  , və 

1x    tapırıq. 

C a v a b: 1x   . 

Misal 3. Tənliyi həll edin: 4 41 1 4x x    . 

H ə l l i. Tənliyin sol hissəsindəki köklər cüt dərəcədəndir, bu isə o deməkdir ki, 1 0x   və 

1 0x  , başqa sözlə 1 1x    bərabərsizliyi doğrudur. Tənliyin sol hissəsini qüvvətlər cəmi 

şəklində ifadə edək: 
1 1

4 4 4 41 1 (1 ) (1 )x x x x       ş 

1x    və 
1

0 1
4

   şərtləri Bernulli bərabərsizliyini tətbiq etməyə imkan verir: 

1 1

4 4
1 1

(1 ) (1 ) 1 1 2
4 4

x x x x        . 

Aldıq ki, 
1 1

4 4(1 ) (1 ) 2x x    , lakin 
1 1

4 44 4(1 ) (1 ) 1 1 4x x x x        , deməli tənliyin 

həlli yoxdur.  

C a v a b: həll yoxdur.  

İndi də Bernulli bərabərsizliyinin  

1 ( ) ... 1 ( ) 1 ( ) ... 1 ( )n m k sf x g x q x w x          

tənliyinə tətbiqi üsulunu öyrənək. 
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Əvvəlcə tənliyin hər iki hissəsini (1 ( ))pf x  kimi qüvvətlərin cəmi şəklində ifadə edək. Sonra 

tənliyin hər iki hissəsinə Bernulli bərabərsizliyini tətbiq edək. Əgər çevrilmədən sonra onlar üst-

üstə düşərlərsə, onda x -in hansı qiymətlərində bərabərliyin ödənildiyini müəyyən edirik. 

Misal 4. Tənliyi həll edin: 
4 6

61 1 1 1
3 24 36

x x x
x

   
         

   
. 

H ə l l i. Tənliyin sol hissəsini qüvvətlərin  

 

1
12

6 61 1 1 1
3 3

x x
x x

 
       

 
 

cəmi şəklində göstərərək, onu verilmiş tənliyin sağ hissəsi ilə bərabərləşdirək.: 

 

1
4 612

61 1 1 1
3 24 36

x x x
x

     
           

     
. 

Sonra hər iki hissəyə Bernulli bərabərsizliyini tətbiq edək (belə ki, [ 1;3]x  ) və  aşağıdakı 

çevirmələri yerinə yetirək: 

 

1
12
6

1 1
1 1 1 1 2

3 2 3 6

x x
x x

 
         

 
, 

4 6

1 1 1 4 1 6 2
24 36 24 36

x x x x   
            

   
. 

Beləliklə, verilmiş tənliyin sol və sağ hissəsi ayrı-ayrılıqda 2-yə bərabərdirsə, onda onlar öz 

aralarında bərabərdirlər, deməli bərabərlik yalnız  

0
3

0

0
0

24

0
36

x

x

xx

x








 



 


 

olduqda mümkündür. 

C a v a b: 0x  . 
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Annotasiya. Məqalədə məqsəd vektorun skalyar arqumentə görə 
diferensiallanmasında xüsusi halları göstərməkdir. Bu məqsədlə 
əvvəlcə vektorun ümumi halda skalyar arqumentə görə diferensi-
allanması göstərilmişdir. Alınmış nəticəyə əsaslanaraq aşağıdakı 
hallarda vektorun skalyar arqumentə görə törəməsi təyin edilmiş-
dir:
 Vektorun istiqaməti sabit olduqda;
 Vektorun modulu sabit olduqda.
Hər iki hala uyğun olaraq düstur alınmışdır. Bu deyilənlərlə bəra-
bər, xüsusi hallarda r→ vektorunun qodoqrafı da şəkildə göstərilmiş-
dir. Həmçinin, hər iki halda törəmə vektor funksiyası təyin olun-
muşdur. Belə ki, birinci halda törəmə vektor r→ vektoru istiqamətdə, 
ikinci halda isə r→ (t) vektoruna perpendikulyar istiqamətdə yönəlir.

Particular cases of differentiation of a vector by sca-
lar argument

Abstract.  The purpose of the article is to show special cases of 
differentiating a vector with respect to a scalar argument.  To this 
end, it was first shown that a vector is differentiable with respect 
to a scalar argument in the general case.  Based on the result obtai-
ned, the derivative of the vector with respect to the scalar argument 
is determined in the following cases: 1) when the direction of the 
vector is constant;  2) when the modulus of the vector is constant. 
The formula was obtained in accordance with both cases.  Along 
with this, the hodograph of the vector r→ is also shown in the figure 
in special cases.  Also, in both cases, the derivative of the vector 
function is defined.  So, in the first case, the derived vector is dire-
cted in the direction of the vector r→, and in the second case, in the 
direction perpendicular to the vector r→(t).

Частные случаи дифференцирования вектора по 
скалярному аргументу

Aннотация. Цель статьи - показать частные случаи 
дифференцирования вектора по скалярному аргументу. С этой 
целью сначала было показано, что вектор дифференцируется 
по скалярному аргументу в общем случае. На основании 
полученного результата определяется производная вектора 
по скалярному аргументу в следующих случаях: 1) когда 
направление вектора постоянное; 2) когда модуль вектора 
постоянен. Формула была получена в соответствии с обоими 
случаями. Наряду с этим, годограф вектора  r→  в особых 
случаях также показан на рисунке. Также в обоих случаях 
определяется производная векторная функция. Так, в первом 
случае производный вектор направлен в направлении вектора  
r→, а во втором - в направлении, перпендикулярном вектору r→(t).
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I. Giriş  

Vektorun parametrdən asılılığı [1]-də geniş göstərilmişdir. Belə ki, orada vektorun əsas 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Bunu nəzərə alaraq vektorun diferensiallanmasına baxaq. 

Tutaq ki, verilmiş  𝑟  vektoru 𝑡 arqumentinin (parametrinin) kəsilməz funksiyasıdır. Yəni  

                                      𝑟 = 𝑟 (𝑡)                                              (1) 

Ümumi halda skalyar 𝑡 parametri dəyişdikcə 𝑟  vektorunun həm qiyməti, həm də istiqaməti 

dəyişir. Digər tərəfdən məlumdur ki, hər bir vektoru aşağıdakı kimi göstərmək olar. 

                                            𝑟 = 𝑟·𝑟°                                                         (2) 

 

Burada  𝑟°  vektoru  𝑟  vektoru istiqamətdə vahid vektordur. Onda ümumi halda 𝑡 parametri 

dəyişdikcə  

                                   𝑟 =  𝑟(𝑡) və  𝑟° =  𝑟°(𝑡)                                                 (3) 

 

olar. Yəni 𝑟 vektorunun həm qiyməti, həm də vahid vektor parametrdən asılı olaraq dəyişər. 𝑂 

nöqtəsini polyus nöqtəsi qəbul etsək vektorun dəyişməsini şəkildəki kimi göstərmək olar (şəkil 1.). 

Belə ki, vektor həm qiymətcə, həm də  istiqamətcə dəyişir. Bu halda  𝑡 parametri dəyişdikcə 𝑟 

vektorunun üç nöqtəsi, müstəvi və yaxud da fəza əyrisi cızaq. Bu əyri 𝑟(𝑡) vektorunun qodoqrafı  

olar.  

 

II. 𝑟(𝑡)  vektorunun skalyar arqumentə görə   

törəməsi 

𝑟(𝑡) vektorunun 𝑡 skalyar parametrinə görə 

törəməsi aşağıdakı kimi təyin olunar [2]. 

 
𝑑𝑟

 𝑑𝑡
  =  lim

Δ𝑡→𝑜
  

Δ𝑟

Δ𝑡
  =  lim

Δ𝑡→𝑜
  

𝑟 (𝑡+Δ𝑡)−𝑟(𝑡)

Δ𝑡
  = 𝑟′(𝑡)      

(4)            

 

Onu da qeyd edək ki, bu halda  Δ𝑟  vektoru,  𝑟  
vektorunun cızdığı əyrinin vətəri (kəsəni) boyunca 

yönəlir. Limit vəziyyəti isə (törəməsi isə) kəsən 𝑟(𝑡) 

vektorunun üç nöqtəsində əyrinin toxunanı boyunca 

yönəlir və vektor olur. Yəni, 𝑀𝜏 istiqamətdə yönələr. 

Bu vektor aşağıdakı kimi iki ortoqonal toplananın cəmindən ibarət olur.  
𝑑𝑟

 𝑑𝑡
   =  

 𝑑𝑟 

𝑑𝑡
 𝑟° +  

  𝑑𝑟°

𝑑𝑡
 · 𝑟                                               (5) 

Bu bərabərlikdən aydın olur ki, vektorun skalyar parametrə görə törəməsi vektordur. Belə ki, 

bu törəmə iki bir-birinə perpendikulyar vektorun cəmindən ibarət olur. Yəni burada  
 𝑑𝑟 

𝑑𝑡
  · 𝑟° ⊥  

  𝑑𝑟°

𝑑𝑡
 · 𝑟                                                       (5′) 

olur.  

(5)-dəki birinci toplanan  𝑟 vektorunun modulunun dəyişməsini göstərir və bu toplanan 𝑟 

istiqamətində yönəlir. İkinci toplanan isə 𝑟 vektorunun istiqamətinin dəyişməsini göstərir. Belə ki, 

ikinci toplanan 𝑟 vektoruna perpendikulyar istiqamətdə yönəlir (Şəkil 2.). Şəkildə bu vektorlar aydın 

göstərilmişdir. 
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III. Xüsusi hallar 

İndi isə aşağıdakı kimi xüsusi hallara baxaq. 

1) Vektorun istiqamətinin sabit olduğu hal.  

Tutaq ki, 𝑡 skalyar parametri dəyişdikcə 𝑟(𝑡) vektorunun istiqaməti sabit qalır. Daha doğrusu 

bu halda  𝑟° = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  və 𝑟 = 𝑟(𝑡) olur. Həmçinin bu halda 𝑟  vektorunun qodoqrafı düz xətt olur.  

Bu düz xətt isə 𝑟  vektoru boyunca yönəlir (Şəkil 3.) 

 

Burada 𝑜 nöqtəsi polyus nöqtəsidir. Burada  𝑟° = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 olduğu  üçün (5)-dəki ikinci toplanan 

sıfıra bərabər olar. Onda (5)-ş belə olar. (Çünki 
  𝑑𝑟°

𝑑𝑡
 = 𝑜 

olar. Yəni sabitin törəməsi sıfırdır).  

            
  𝑑𝑟

𝑑𝑡
 = 

  𝑑𝑟

𝑑𝑡
 · 𝑟°                 (6) 

Bu vektor (törəmə) 𝑟(𝑡) vektoru istiqamətdə yönəlir. 

Belə ki, bu halda 
  𝑑𝑟

𝑑𝑡
 · 𝑟°  = 𝑜  olur. 

2) Vektorun ədədi qiymətinin sübut olduğu hal. 

 

İkinci xüsusi halda isə 𝑟 vektorunun ədədi qiymətinin 

sabit olduğu və istiqamətinin dəyişdiyi hal olur. Bu halda  

𝑟° = 𝑟°(𝑡)  və 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 olur. Bu halda 𝑟   vektorunun 

qodoqrafı, kürə üzərində radiusu  𝑟 olan ixtiyari əyri olur 

(Şəkil 4.). Bu hala (5)-ş bərabərliyindəki birinci hədd sıfıra 

bərabər olur (𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 olduğu üçün). Yəni 
  𝑑𝑟

𝑑𝑡
 · 𝑟°  = 𝑜 

olur. Bu halda (5)-ş bərabərliyi belə olar.  

 
  𝑑𝑟

𝑑𝑡
 = 

  𝑑𝑟°

𝑑𝑡
 · 𝑟                      (6) 

Bu halda 
  𝑑𝑟

𝑑𝑡
  vektoru  𝑟(𝑡) vektoruna perpendikulyar 

istiqamətdə yönəlir.    

Beləliklə, hər iki halda (xüsusi hallarda) vektorun 

törəməsini təyin etmiş oluruq. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, elm ve texnikanın yüksək sürətlə inkişaf 
etdiyi elə bir sahə yoxdur ki, orada ehtimal-statiska üsullarından bu və ya digər 
dərəcədə istifadə edilməsin. Ehtimal-statiska üsullarının tətbiq sahələri geniş-
lənməkdə davam edir. Hazırda ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statiskadan  təkcə 
riyaziyyatçılar deyil, mühəndis, həkim, fizik, kimyaçı və s.mütəxəssislər də is-
tifadə edirlər. Bu gün ehtimal nəzəriyyəsi bütün təbiət elimlərinin təməl daşı, 
statiska isə insan fəaliyyətinin bütün sahələrinin ayrılmaz hissəsidir. Ehtimal 
nəzəriyyəsində riyaziyyat elminin bir çox sahələrində istifadə olunan üsullar-
dan və alınan nəticələrdən geniş istifadə olunur. Ancaq ehtimal nəzəriyyəsinin 
sırf özünəməxsus öyrənmə üsulları vardır. Çünki onun öyrəndiyi məsələlərin 
əksəriyyətində dəqiq riyazi quruluş olmur və belə məsələlərin riyazi modelini 
qurmaqda nəzəri ehtimal intuisiyadan istifadə oluna bilər. Bu gün elmlərin əsas-
larının orta təhsil sisteminə daxil edilməsi, o cümlədən ibtidai siniflərdə ehtimal 
nəzəriyyəsi və riyazi statiskanın ilkin anlayışları və başlanğıc elementlərinin 
tədris proqramına daxil edilməsi heç də təsadüfi deyildir.

Traditional approaches to probability of events and 
their applications
Abstract. The article emphasizes that there is no such industry in which science 
and technology would develop at a high pace, where probabilistic-statistical 
methods would not be applied to one degree or another.  The areas of application 
of probabilistic-statistical methods continue to expand.  At present, the theory of 
probability and mathematical statistics are studied not only by mathematicians, 
but also by engineers, doctors, physicists, chemists and other specialists who 
also use it.  Today, the theory of probability is the cornerstone of all natural 
sciences, and statistics is an integral part of all spheres of human activity.  In 
probability theory, the methods and results obtained are widely used in many 
areas of mathematical science.  But probability theory has purely specific tea-
ching methods.  This is due to the fact that most of the problems he studies do 
not have an exact mathematical structure, and theoretical probabilistic intuition 
can be used to build a mathematical model of such problems.  Today, it is not by 
chance that the basics of the natural sciences, including the initial concepts of 
probability theory and mathematical statistics in primary grades, are introduced 
into the system of secondary education, and elementary elements are introduced 
into the curriculum.

Традиционные подходы к вопросам вероятности 
событий и их применения
Aннотация. В статье подчеркивается, что нет такой отрасли, в которой 
наука и техника развивались бы высокими темпами, где бы в той или 
иной степени не применялись вероятностно-статистические методы. 
Области применения вероятностно-статистических методов продолжают 
расширяться. В настоящее время теорию вероятностей и математическую 
статистику изучают не только математики, но и инженеры, врачи, 
физики, химики и др.специалисты тоже им пользуются. Сегодня теория 
вероятностей является краеугольным камнем всех естествознаний, а 
статистика-неотъемлемой частью всех сфер человеческой деятельности. 
В теории вероятностей широко используются методы и полученные 
результаты, используемые во многих областях математической науки. Но 
теория вероятностей имеет чисто специфические методы обучения. Это 
связано с тем, что большинство изучаемых им задач не имеют точной 
математической структуры, и теоретическая вероятностная интуиция 
может быть использована для построения математической модели таких 
задач. Сегодня не случайно в систему среднего образования вводятся 
основы естественных наук, в том числе начальные понятия теории 
вероятностей и математической статистики в начальных классах, а в 
учебную программу вводятся элементарные элементы.

Riyaziyyat və informatika
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Müşahidə, təcrübə və sınaq nəticəsinə  hadisə 
deyilir. Aparılan sınaq zamanı nəzərdə tutulan ha-
disə baş verə də bilər, baş verməyə də bilər. Sınaq 
zamanı hökmən baş verən hadisəyə yəqin hadisə 
deyilir. Sınaq zamanı baş verməyəcəyi əvvəlcə-
dən məlum olan hadisəyə mümkün olmayan ha-
disə deyilir. Aparılan sınaq zamanı hadisənin baş 
verib və ya verməməsi təsadüfə bağlıdırsa belə 
hadisəyə təsadüfi hadisə deyilir [3].

Məsələn: Oyunda komandanın qalib gəlmə-
si, lotereya biletini udması, zər atarkən 6 xalının 
düşməsi və s. kimi hadisələr təsadüfi hadisədir. 

Müşahidə sınaq və təcrübə nəticəsində hök-
mən baş verə biləcək hadisəyə yəqin hadisə deyi-
lir. Yəqin hadisə “U” hərfi ilə işarə olunur.

Sınaq, təcrübə və müşahidənin nəticəsində 
heç vaxt baş verməyəcək hadisəyə mümkün ol-
mayan hadisə deyilir. Mümkün olmayan hadisə 
“V” hərfi ilə işarə olunur [2].

Məsələn: İçərisində sarı kürələr olan qutudan, 
sarı kürə çıxma hadisəsi yəqin hadisədir, qara 
kürə çıxma hadisəsi isə mümkün olmayan ha-
disədir.

Təsadüfi hadisələrin qanunauyğunluğunu, 
onun eyni bir şəraitdə təkrarı, çoxlu sayda mü-
şahidə etdikdə görmək olar ki, belə hadisələr 
kütləvi hadisələrdir. Ehtimal nəzəriyyəsi, əsasən, 
kütləvi təsadüfi hadisələrin qanunauyğunluqları-
nı öyrənir və Ehtimal nəzəriyyəsi riyazi elm kimi 
formalaşmazdan əvvəl elmin müxtəlif sahələrin-
də, əsasən determinik qanunlarla baş verən ha-
disə və proseslər tədqiq olunurdu.

Gündəlik həyatımızda biz müxtəlif hadisələri 
müşahidə edirik. Çoxsaylı sınaq və müşahidələ-
rin nəticələri ilə rastlaşırıq. Lakin bəzi hadisələr 
var ki, onlar müəyyən şərtləri ödədikdə həmişə 
baş verir [1].

Hadisələr determinik hadisələrdir. Lakin cə-
miyyətdə və təbiətdə baş verən hadisələrin hamı-
sı determinik deyil.

Məsələn: Atılan ox  hədəfə dəyəcəkmi, əkilən 
agac  cücərəcəkmi və s. belə hadisələrə misal ola 
bilər. Belə hadisələr stoxostik qanunanauyğun-
luqlarla baş verən hadisələrdir.

Determinik qanunauyğunluqlarla baş verən 
hadisələrdən fərqli olaraq stoxostik qanunauy-
ğunluqlarla baş verən hadisə və proseslərin əv-
vəlcədən nə cür nəticələnəcəyi barədə fikir söy-
ləmək olmur [1].

Hər bir hadisə elementar hadisələr fəzasının 
altçoxluğu olduğundan çoxluqlar üçün təyin 

edilən əməllər hadisələr üçündə eyni qayda ilə 
təyin edilir. Tutaq ki, A və B  sınaqda müşahi-
də olunan hadisələrdir. Tərif: Yalnız və yalnız A 
və B hadisələrindən heç olmasa biri baş verdikdə 
baş verən hadisəyə bu hadisələrin cəmi və ya bir-
ləşməsi deyilir. AUB kimi işarə olunur.

A və B hadisələrinin ikisinin eyni zamanda 
hökmən baş verməsindən ibarət olan hadisəyə 
onların hasili deyilir.

A×B kimi işarə olunur.
A×B=V  olduqda belə hadisə, Uyuşmayan ha-

disə adlanır.
A hadisəsi - Zər atılarkən  1 xalının düşməsi
B hadisəsi - Zər atılarkən 2 xalının düşməsi 

olarsa, zərin bir dəfə atılması nəticəsində A ha-
disəsinin baş verməsi, B hadisəsinin baş vermə-
sini qeyri-mümkün edir [2].

Buna görə də A  və B hadisəsi uyuşmayandır.
A×Ā=V olduqda belə hadisələr qarşılıqlı əks 

hadisələrdir.
Tərif: A hadisəsi üçün əlverişli hallar sayının 

bütün mümkün hallar sayına nisbətinə onun ehti-
malı deyilir [4].

P(A)=m/n.
m - əlverişli halların sayı.
n - bütün mümkün halların sayı.
Əlavə xassələr:
1) Yəqin hadisənin ehtimalı vahidə bərabərdir.
2) Mümkün olmayan hadisənin ehtimalı sıfıra 

bərabərdir.
3) İxtiyari A hadisəsinin ehtimalı sıfırla bir 

arasında dəyişir.
4) Elementar hadisələr eyni ehtimallıdır.
Yəni eyni bir ehtimala malikdir. 
Çoxlu sayda sınaqlardan ibarət müxtəlif se-

riyalarda hadisənin tezliyi müəyyən sabit ədəd 
ətrafında ehtiraz etdikdə deyirlər ki, bu hadisə-
nin tezliyi dayanıqlıq xassəsinə malikdir. Tez-
likləri dayanıqlıq xassəsinə malik olan təsadüfi 
hadisələrə müxtəlif bilik sahələrində o cümlədən, 
kimyada, biologiyada, fizikada, iqtisadiyyatda 
və s. tez-tez təsadüf edilir. Hadisənin təsadüflü-
yü onun səbəbsiz olması anlamına gəlmir. Tə-
biət hadisələri bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir və 
bir-birlərini şərtləndirirlər. İstənilən hadisə onu 
əhatə edən hadisələrlə qarşılıqlı əlaqədə götürül-
dükdə onu anlamaq və əsaslandırmaq olur [2].

Ehtimal nəzəriyyəsi - riyazi analizin ən ma-
raqlı hətta qeyri-mütəxəssislərin də nəzərini 
özünə çoxdan cəlb etmiş qollardan biridir.

Bu gün Ehtimal nəzəriyyəsi bütün təbiət elm-
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lərinin təməl daşı, statistika isə insan fəaliyyəti-
nin bütün sahələrinin ayrılmaz hissəsidir. Məşhur 
amerikan alimi Kasın bu kəlamı Ehtimal nəzə-
riyyəsi və Riyazi statistikanın müasir dövrdə 
oynadığı rolu çox gözəl ifadə edir. Buna görə də 
bu elmlərin əsasları ilə tanış olmağı riyazi mə-
dəniyyətin zəruri komponenti hesab etmək olar. 
Ehtimal nəzəriyyəsi nəzəri və tətbiqi  əhəmiyyət 
kəsb edən riyazi elmdir. İndi elm və texnikanın 
elə bir sahəsi yoxdur ki, orada ehtimal-statisti-
ka üsullarından bu və ya başqa dərəcədə istifadə 
edilməsin [3].

Bu cəhət həm Ehtimal nəzəriyyəsinin, həm də 
onun tətbiq edildiyi müxtəlif elm sahələrinin in-
kişafına geniş imkan vermişdir. Bu gün elmlərin 
əsaslarının orta təhsil sisteminə daxil edilməsi, o 
cümlədən ibtidai siniflərdə Ehtimal nəzəriyyəsi 
və Riyazi statistikanın ilkin anlayışları və başlan-
ğıc elementlərinin tədris proqramına daxil edil-
məsi heç də təsadüfi deyildir.

Ehtimal nəzəriyyəsi təsadüfi baş verən ha-
disələrin qanunauyğunluqlarını öyrənən riyazi 
elmdir. Bu elm sahəsinin meydana gəlməsi XVII 
əsrin ortalarına təsadüf edir. Hyügens, Paskal, 
Fermat və Yakov Bernulinin adı ilə bağlıdır. Belə 
ki, onlar ilk dəfə olaraq həmin dövrdə böyük 
coşqu və ehtirasla keçən oyunların araşdırılması-
na həsr olunmuş tədqiqat işləri ilə bu nəzəriyyə-
nin əsasını qoymuşlar.

Elm ve texnikanın yüksək sürətlə inkişaf et-
diyi indiki dövrdə elə bir sahə yoxdur ki, orada 
ehtimal-statiska üsullarından bu və ya digər dərə-
cədə istifadə edilməsin. Ehtimal-statiska üsulla-
rının tətbiq sahələri genişlənməkdə davam edir. 
Hazırda Ehtimal nəzəriyyəsi və Riyazi statisti-
kadan  təkcə riyaziyyatçılar deyil, mühəndis, hə-

kim, fizik, kimyaçı və s. mütəxəssislər də istifadə 
edirlər. [4].

Ehtimal nəzəriyyəsində riyaziyyat elminin bir 
çox sahələrində istifadə olunan üsullardan və alı-
nan nəticələrdən geniş istifadə olunur. Ancaq Eh-
timal nəzəriyyəsinin sırf özünəməxsus öyrənmə 
üsulları vardır [3].

Çünki məsələlərin əksəriyyətində dəqiq riyazi 
quruluş olmur və belə məsələlərin riyazi mode-
lini qurmaqda nəzəri ehtimal intuisiyadan isti-
fadə oluna bilər. Müasir ehtimal nəzəriyyəsinin 
aksiomlar sistemi əsasında qurmağa cəht edən 
S.N.Bernşteyn, lakin tam quran A.N.Kolmoqo-
rov olmuşdur.  Ehtimal nəzəriyyəsinə aid sadə 
biliklərlə şagirdlər aşağı sinifdən taniş olurlar. 
Ehtimal nəzəriyyəsinə aid məsələlər  I-XI sinfə 
qədər keçirilir [3]. İbtidai siniflərdə ehtimal nəzə-
riyyəsinə aid məsələlər daha sadə üsulda verilir. 
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Annotasiya. Məqalədə qeyd olunur ki, informasiya növlərindən ası-
lı olaraq səs informasiyasının kodlaşdırılması da mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Bilirik ki, bu proses müxtəlif üsullar vasitəsilə səs kartlarının 
köməyi ilə həyata keçirmək olar. Kod dedikdə əvvəlcədən təyin olun-
muş müəyyən işarələr başa düşülür. Bilirik ki, informasiya kompüterin 
yaddaşında ikilik kodla kodlaşdırılır. Belə ki, həmin informasiya ikilik 
rəqəmlərlə, yəni 0 və ya 1 rəqəmləri ilə ifadə olunur. Kompüter rəqəmsal 
qurğu olduğundan onun analoq qurğularla işləyə bilməsi üçün bir çevi-
ricinin olması vacibdir. Belə çevirici kompüterin səs kartında yerləşdi-
rilmişdir. Səs kartı mikrofondan daxil olan elektrik siqnallarını rəqəmsal 
şəklə çevirmək üçün analoq-rəqəm çeviricisindən istifadə edir. Anoloq 
kodlaşdırılması dedikdə yaddaşda olan verilənlərin müəyyən ardıcıllığı-
nın fiziki təbiətinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu prosesləri reallaş-
dıran bir çox qurğular (məsələn, fotoqrafik qurğuları buna misal göstər-
mək olar) mövcuddur.

About audio information and its coding standards
Abstract. The article notes that, depending on the types of information, 
the coding of voice information is of no small importance.  We know that 
this process can be done with sound cards in a variety of ways.  The code 
refers to certain predetermined characters.  We know that information is 
encoded in binary code in the memory of a computer.  Thus, this infor-
mation is expressed in binary numbers, that is, the digits 0 or 1. Since the 
computer is a digital device, it is important to have a converter so that it 
can work with analog devices.  Such a converter is placed on the com-
puter’s sound card.  The sound card uses an A/D converter to convert the 
electrical signals from the microphone into a digital image.  Anological 
encoding refers to changing the physical nature of a certain sequence of 
data in memory.  There are many devices (photographic devices being an 
example) that perform these processes.

О звуковой информации и стандартах ее 
кодирования 
Aннотация. В статье отмечается, что в зависимости от типов 
информации немаловажное значение имеет и кодирование голосовой 
информации. Мы знаем, что этот процесс можно выполнить 
с помощью звуковых карт различными способами. Под кодом 
понимаются определенные заранее определенные знаки. Мы знаем, 
что информация кодируется двоичным кодом в памяти компьютера. 
Таким образом, эта информация выражается двоичными числами, 
то есть цифрами 0 или 1. Поскольку компьютер является цифровым 
устройством, важно иметь преобразователь, чтобы он мог работать 
с аналоговыми устройствами. Такой преобразователь размещается 
на звуковой карте компьютера. Звуковая карта использует аналого-
цифровой преобразователь для преобразования электрических 
сигналов, поступающих с микрофона, в цифровое изображение. 
Анологическое кодирование относится к изменению физической 
природы определенной последовательности данных в памяти. 
Существует множество устройств (например, фотографические 
устройства являются примером), которые выполняют эти процессы.
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Kod dedikdə əvvəlcədən təyin olunmuş müəy-
yən işarələr başa düşülür. Bilirik ki, informasiya 
kompüterin yaddaşında ikilik kodla kodlaşdırı-
lır. Belə ki, həmin informasiya ikilik rəqəmlərlə, 
yəni 0 və ya 1 rəqəmləri ilə ifadə olunur.  İ n -
formasiya rəqəmlərlə ifadə olunarsa bu cür infor-
masiyaya kodlaşdırılmış informasiya deyilir. Bu 
cür informasiyanın kodlaşdırılmasında istifadə 
olunmuş ikilik rəqəmlərə kodlar deyilir. İnfor-
masiyanın aşağıda göstərilmiş əsas kodlaşdırılma 
sistemləri mövcuddur:

 - cədvəl;
 - rəqəm;
 - anoloq.
Cədvəl kodlaşdırılması dedikdə bütün infor-

masiya cədvəl formasında kodlaşdırılır. Burada 
cədvəl əsas obyektləri ilə təyin olunur. Cədvəl in-
formasiyasının əsas obyektləri dedikdə cədvəlin 
sətiri, sütunu və xanası nəzərdə tutulur. Rəqəm 
kodlaşdırılması dedikdə qeyd olunmuş siqnalları 
ölçən zaman kəmiyyətin kodlaşması nəzərdə tu-
tulur. Burada kod olaraq, rəqəmlər nəzərdə tutu-
lur və bununla da rəqəm kodlaşdırılması alınır.

Analoq kodlaşdırılması dedikdə yaddaşda olan 
verilənlərin müəyyən ardıcıllığının fiziki təbiəti-
nin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu prosesləri 
reallaşdıran bir çox qurğular (məsələn fotoqrafik 
qurğuları buna misal göstərmək olar) mövcud-
dur. Fotoqrafik qurğular dedikdə fotoaparat, vi-
deokamera başa düşülür. Videokamera analoq və 
rəqəmal formalarda olduğundan burada rəqəmsal 
videokamera nəzərə alınmır. Göstərilən informa-
siya növləri üçün müəyyən beynəlxalq standart-
lar mövcuddur.  

Mətn informasiyası 2 kodlaşdırma standartı 
ilə kodlaşdırılır. ASCİİ və UniCod. ASCİİ stan-
dartı ilə informasiya kodlaşdırıldıqda istifadə 
olunan hər bir simvol kompüterin yaddaşında 
bir bayt informasiya tutur. UNİCODE standartı 
ilə yazıldıqda isə həmin informasiya kompüterin 
yaddaşında iki bayt yer tutur. Burada ASCİİ kod-
laşdırmanın üstün cəhəti yaddaşın az tələb olun-
ması, çatışmayan cəhəti isə istənilən simvolun is-
tifadə oluna bilməməsidir. Bunun əksinə olaraq, 
mətn UNİCODE əlifbası ilə yazılarsa, kompüte-
rin yaddaşında çox yer tutur. Əksinə isə simvol 
sayı ilə zəngin əlifba hesab olunur.

 Digər növ informasiya kimi qrafiki informa-
siyalar RGB və CMYK sistemlərindən istifadə 
etməklə istifadə edilir.

Kəsilməz olaraq istifadə olunan fiziki kəmiy-

yətlərdən söz açarkən analoq terminindən istifadə 
olunur. Məsələn, danışdığımız zaman müəyyən 
səs dalğaları əmələ gəlir ki, bu səs dalğaları ana-
loq təbiətli hesab olunur. Bu səs dalğaları mikro-
fon qurğusu vasitəsilə elektrik siqnalına çevril-
miş olur. Buradan aydın olur ki, elektrik siqnalı 
da öz növbəsində analoq informasiya olur  [2].

Bilirik ki, kompüter rəqəmsal qurğudur və bu 
qurğu rəqəmli informasiya ilə işləyir. Bu zaman 
kompüterin analoq informasiya ilə işləməyi la-
zım gəldikdə burada bir çeviriciyə ehtiyac duyu-
lur. Belə çeviriciyə misal olaraq, kompüterin səs 
kartını misal göstərmək olar. Səs kartının funksi-
yası mikrofon qurğusundan gələn informasiyanı 
(siqnalı) rəqəmsal şəklə çevirir. Bu qurğuya ana-
loq-rəqəm çeviricisi (analog-todigital converter, 
ADC) deyilir.

Kompüterdə olan səs kartında əks çevirmə 
prosesini yerinə yetirən qurğu olur. Bu qurğu 
isə rəqəm-analoq çeviricisi (digital-to-analog 
converter) adlandırılır. Burada olan qurğu qəbul 
olunan rəqəmsal verilənləri analoq siqnallara çe-
virir və həmin informasiya səsucaldan vasitəsilə 
analoq informasiyaya çevrilir ki, bu da həmin səs 
informasiyasının insan tərəfindən qəbul olunma-
sına şərait yaradır [1].

Bu cür çevirmə prosesi başqa yerlərdə də iş-
lədilə bilir. Belə ki, CD pleyerdə (MP3-pleyerin-
də) rəqəm-analoq çeviricidən də istifadə olunur 
ki, diskə yazılmış informasiyanın oxunması pro-
sesində həmin qurğu diskə yazılmış  rəqəmsal 
informasiyanı  səs faylı olaraq, analoq siqnala 
çevirir ki, bunun nəticəsində biz həmin səsləri 
eşidirik.

Kompüterdə digər tip verilənlər kimi səs tip-
li informasiya da fayllar şəklində kompüterin 
yaddaşında saxlanılır. Kompüterdə istifadə olu-
nan bir sıra səs faylları mövcuddur: wav, mp3 və 
midi.

WAV. Bu formatlı fayl rəqəmli şəkildə ifadə 
olunan səs faylıdır. Wav (ingiliscə wave – dalğa) 
sistemdən istifadə olunan zaman eşitdiklərimiz 
səslərdir.

MP3. Bu fayl növləri daha çox istifadə olunur. 
Bu isə yaddaşda daha az yer tutmaqla istifadə 
olunur [4].

MIDI. Bu tip fayllar musiqi notlarının qarşılığı 
kimi istifadə olunur. İlk dəfə səsin müəyyən 
formada kodlaşdırılması məsələsini görkəmli ix-
tiraçı Tomas Edison düşündü: Hər hansı analoq 
formada səsləndirilən səsi hansı yolla müəyyən 
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Səs informasiyası və onun kodlaşdırılma standartları haqqında 

formada yazmaq olar?
Edison telefonun səs borusu ilə membrana 

bir iynə birləşdirdi. O, borunun içərisinə nə isə 
deyən zaman membranla birlikdə iynə titrədi və 
həmin iynənin altına yerləşdirilmiş qatı cızdı. 
Bununla da, analoq formada olan səsin yazılması 
reallaşdı. Edisonun daha sonra bunun əks prose-
sini düşündü. O burada kağız əvəzinə qalaydan 
olan folqadan istifadə etdi. İynəni silindrin üzə-
rinə çəkilmiş folqaya yaxınlaşdırdıqda o, folqada 
şırım açırdı. İynənin titrəyişindən asılı olaraq bu 
şırımın dərinliyi dəyişirdi. 

Sonradan Edison iynənin ucunu şırımın baş-
lanğıcına yerləşdirdi və baraban fırlandıqda səs 
borusundan öz yazılmış səsini eşitdi.

Beləliklə, səsi yazmaq üçün dünyada ilk dəfə 
olaraq – fonoqraf qurğusu yarandı. Onun sonra-
kı inkişafı qrammofon və patefonun yaranması-
na səbəb oldu. XX əsrin ortalarında-elektrofon 
– patefonun elektriklə işləyən analoqu meydana 
çıxdı.     

Qeyd olunduğu kimi səs siqnalları analoq 
(kəsilməz) siqnallardır. Kodlaşdırma- zamanı bu 
siqnallar rəqəmsal (diskret) siqnallara çevrilir və 
kompüterdə bu çevirməni səs kartının tərkibində 
olan xüsusimi krosxemlər həyata keçirir.

Müasir kompüterlərdə istifadə olunan aşağı-
dakı səs kartlarından istifadə olunur. 

8 bitli səs kartı
16 bitli səs kartı
Rəqəmsal şəkildə səslər isə  aşağıdakı keyfiy-

yətlərdə olur:
aşağı — 8 bit və ya 5,5 Kilohers (Khz) tezlikli
yüksək — 16 bit və ya 44 Kilohers (Khz) tez-

likli
Bu keyfiyyətlərdə olan səs faylları kodlaş-

dırıldıqda növlərinə uyğun kompüterin yadda-
şında müxtəlif həcmə malik olur. Beləliklə hər 
hansı səs faylının həcmini hesablamaq ucun bizə 
onun hansı keyfiyyətdə olması və uzunluğu (sa-
niyə ilə) verilməsi kifayətdir. Bu keyfiyyət isə öz 
növbəsində səs faylının kompüterin yaddaşından 
ayırdığı hissəyə birbaşa təsir edir.  

Səs informasiyası kodlaşdırılarkən aşağıdakı 
3 əsas parametr nəzərə alınır.

Dalğa yüksəkliyi (bitlə) –bu parametr dalğa-
nın ən aşağı və ən yüksək nöqtəsi arasındakı mə-
safədir. Bu səsin nə qədər aydın olduğuna təsir 
edir. Yəni səs nə qədər çox olarsa, səs bir o qədər 
aydın duyulur.

Frekans (sıxlıq, vahidi Herslə) – bir saniyədə-
ki siqnalların sayıdır.

Səsin uzunluğu (saniyə ilə) – bu isə səsin han-
sı müddət səslənməsidir   

QEYD: Səslər mono və stereo səslər kimi 2 
yerə ayrılır. Yəni 1 kanallı və 2 kanallı. 

Buradan aydın olur ki, səs informasiyasının 
həcmini tapmaq üçün göstərilən parametrlərdən 
istifadə olunur və aşağıdakı düsturla tapılır.

(Dalğa yüksəkliyi*Səsin tezliyi*səsin uzunlu-
ğu )/8=Tutum (baytla)

Qeyd: Mono səs olduqda Tutum olduğu kimi, 
Stereo səs olduqda isə Tutum 2-ə vurulur.
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Annotasiya. Məqalədə ədədi və həndəsi silsilənin həm n-ci hədləri, həm 
də ilk n hədlərinin cəm düsturları ümumi şəkildə verilmişdir. Bunların 
köməyilə ədədi silsilədə silsilə fərqini və həndəsi silsilədə silsilə vuru-
ğunu  məsələsini həll etmədən tapmaq mümkündür. Bu isə orta məktə-
bin cəbr kursunda  silsiləyə aid məsələlərə xeyli asanlıq gətirir. Ədədi 
silsilədə bir neçə həddin cəmi digər bir həddi verə də,  verməyə də bilər. 
Ədədi silsilənin hədlərinin nömrələrinin  ədədi ortası natural ədədirsə, 
onda bu hədlərin cəmi başqa bir həddlə ifadə olunur, yox əgər hədlərin 
nömrələrinin ədədi ortası natural ədəd deyilsə, onda bu hədlərin cəmi 
başqa bir hədlə ifadə olunmur. Əgər ədədi silsilədə ardıcıl həddlərin cə-
minə baxsaq, bu cəm başqa bir hədlə ifadə oluna bilməsi üçün hədlərin 
sayı hökmən tək sayda olmalıdır. Bu fikir ardıcıl tək sayda ədədlərin 
ədədi ortası hər zaman ortadakı ədədi verir faktından irəli gəlir. Onda 
ədədi silsilədə tək sayda hədləri cəmi üçün aşağıdakı təklifi  hər zaman  
demək mümkündür.

On writing the numerical and geometric series in a 
new way
Abstract. In the article, both the level of n terms and the sum formulas 
of the first n terms of the numerical and geometric series are given in 
a general way. With their help, it is possible to find the difference of 
the series in the numerical series and the product of the series in the 
geometric series, without solving the problem. This approach helps to 
determine the type of series and find the difference and product of two 
series without solving the problem. This makes it much easier to solve 
problems related to series in the high school algebra course. The sum of 
several limits in a numerical series may or may not give another limit. 
If the numerical average of the numbers of the terms of the numerical 
series is a natural number, then the sum of these terms is expressed by 
another term, but if the numerical average of the numbers of the terms 
is not a natural number, then the sum of these terms is not expressed by 
another term. If we look at the sum of consecutive terms in a numerical 
series, the number of terms must be an odd number, so that this sum can 
be expressed by another term. This idea comes from the fact that the 
numerical mean of consecutive odd numbers always gives the number in 
the middle. Then it is always possible to state the following proposition 
for the sum of terms of an odd number in a numerical series.

К вычислению алгебраической и геометрической 
прогрессии 
Aннотация. В статье приведены в общем виде формулы суммы 
как n-го предела, так и первых n-го предела алгебраической 
и геометрической прогрессии. С их помощью можно найти 
разность прогрессии в алгебраической прогрессии и без решения 
задачи умножения прогрессий в геометрической прогрессии. 
Это значительно облегчает задачу, связанную с прогрессией, в 
курсе алгебры в средней школе. Сумма нескольких пределов в 
алгебраической прогрессии может давать или не давать другой 
предел. Если числовое среднее чисел пределов алгебраической 
прогрессии является натуральным числом, то сумма этих пределов 
выражается другим пределом, если нет, то алгебраическое среднее 
чисел пределов не является натуральным числом, то сумма этих 
пределов не выражается другим пределом. Если мы посмотрим на 
сумму последовательных пределов в алгебраической прогрессии, 
количество пределов обязательно должно быть нечетным, чтобы 
эта сумма могла быть выражена другим пределом. Эта идея исходит 
из того факта, что числовое среднее последовательного нечетного 
числа чисел всегда дает число в середине. Тогда следующее 
предложение для суммы пределов нечетных чисел в алгебраической 
прогрессии всегда верное.
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Orta məktəbin cəbr kursunda bəzi bölmələrə fərqli yanaşdıqda maraqlı məsələlərin olduğunu 

görərik. Belə bölmələrdən biridə silsilə bölməsidir. 

Əvvəlcə ədədi silsiləyə baxaq. Ədədi silsilənin 𝑛 –ci həddi üçün 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1) və ilk 𝑛 

həddinin cəmi üçün 𝑆𝑛 =
𝑎1+𝑎𝑛

2
∙ 𝑛 düsturları orta məktəbin cəbr kursundan bizə məlumdur. 

Ədədi silsilənin 𝑛-ci həddi üçün düsturu 

 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1) = 𝑎1 + 𝑑𝑛 − 𝑑 = 𝑑𝑛 + 𝑎1 − 𝑑 

 𝑎𝑛 = 𝑑𝑛 + 𝑎1 − 𝑑 

şəklində yazaq . Burada 𝑎1 − 𝑑 = 𝑏 ilə işarə etsək. Onda ədədi silsilənin 𝑛 –ci həddi üçün düsturun 

aşağıdakı şəklini almış olarıq. 

 𝒂𝒏 = 𝒅𝒏 + 𝒃 (1) 

İndi isə eyni yanaşma yolu ilə ədədi silsilənin ilk n- həddinin cəm düsturuna baxaq. 

𝑆𝑛 =
𝜎1 + 𝑎𝑛

2
∙ 𝑛 =

𝑎1 + 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1)

2
∙ 𝑛 =

2𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1)

2
∙ 𝑛 =

2𝑎1 + 𝑑𝑛 − 𝑑

2
∙ 𝑛

=
𝑑𝑛 + 2𝑎1 − 𝑑

2
∙ 𝑛 = 

= (
𝑑

2
∙ 𝑛 +

2𝑎1 − 𝑑

2
) ∙ 𝑛 =

𝑑

2
∙ 𝑛2 +

2𝑎1 − 𝑑

2
∙ 𝑛 

 𝑆𝑛 =
𝑑

2
∙ 𝑛2 +

2𝑎1 − 𝑑

2
∙ 𝑛 

Sonuncu bərabərlikdə 
2𝑎1−𝑑

2
= 𝑏 işarə etsək onda ədədi silsilənin ilk 𝑛 həddinin cəm 

düsturunu aşağıdakı şəkildə yazmaq olar. 

 𝑺𝒏 =
𝒅

𝟐
∙ 𝒏𝟐 + 𝒃𝒏 (2) 

(1)  və (2) düsturların tətbiqləri orta məktəbdə ədədi silsiləyə aid məsələlərdə xüsusilə abituriyent 

hazırlığı üçün test məsələlərinə xeyli asanlıq gətirir. Yəni düstur formasında verilən misallarda 

silsilə fərqini şifahi şəkildə görmək mümkündür. 

Ardıcıl tək sayda həddlərin cəmi: Ədədi silsilədə bir neçə həddin cəmi digər bir həddi verədə 

bilər, verməyədə bilər. Ədədi silsilənin həddlərinin nömrələrinin ədədi ortası natural ədədirsə onda 

bu hədlərin cəmi başqa bir həddlə ifadə olunur yox əgər hədlərin nömrələrinin ədədi ortası natural 

ədəd deyilsə onda bu hədlərin cəmi başqa bir hədlə ifadə olunmur. 

Məsələn: 
𝑎7+𝑎13+𝑎18+𝑎2

4
= 𝑎10 çünki 

7+13+18+2

4
= 10 göründüyü kimi həddlərin nömrələrinin 

ədədi ortası natural ədədir. Buna görə də həddlərin cəmi başqa bir həddlə ifadə olunur. Lakin, ədədi 

silsilənin 
𝑎7+𝑎13+𝑎18+𝑎3

4
 cəmi ədədi silsilənin heç bir həddi ilə ifadə olunmur. Çünki, 

7+13+18+3

4
=

41

4
 

göründüyü kimi həddlərin nömrələrinin ədədi ortası natural ədəd deyil.  

Əgər ədədi silsilədə ardıcıl həddlərin cəminə baxsaq bu cəm başqa bir hədlə ifadə oluna biləsi 

üçün hədlərin sayı hökmən tək sayda olmalıdır. Bu fikir ardıcıl tək sayda ədədlərin ədədi ortası hər 

zaman ortadakı ədədi verir faktından irəli gəlir. Onda ədədi silsilədə tək sayda hədləri cəmi üçün 

aşağıdakı təklifi hər zaman demək mümkündür. 

Təklif: Ədədi silsilədə tək sayda həddlərin cəmi, həddlərin sayının ortadakı həddə hasilinə 

bərabərdir. Yəni,  

 𝑺𝟐𝒏−𝟏 = (𝟐𝒏 − 𝟏)𝒂𝒏 (3) 

İsbatı: İndi isə (3) düsturunu ədədi silsilənin cəm düsturunun yeni şəkli olan (2) düsturunun 

köməyilə isbat edək 

𝑆2𝑛−1 =
𝑑

2
∙ (2𝑛 − 1)2 + 𝑏(2𝑛 − 1) =

𝑑

2
∙ (2𝑛 − 1)2 +

2𝑎1 − 𝑑

2
(2𝑛 − 1) = 

=
𝑑

2
∙ (4𝑛2 − 4𝑛 + 1) + (𝑎1 −

𝑑

2
) (2𝑛 − 1) = 2𝑑𝑛2 − 2𝑑𝑛 +

𝑑

2
+ 2𝑎1𝑛 − 𝑎1 − 𝑑𝑛 +

𝑑

2
= 

= 2𝑑𝑛2 − 3𝑑𝑛 + 𝑑 + 2𝑎1𝑛 − 𝑎1 = 2𝑑𝑛2 − 𝑑𝑛 − 2𝑑𝑛 + 𝑑 + 𝑎1(2𝑛 − 1) = 

= 𝑑𝑛(2𝑛 − 1) − 𝑑(2𝑛 − 1) + 𝑎1(2𝑛 − 1) = (2𝑛 − 1)(𝑑𝑛 − 𝑑 + 𝑎1) = 

= (2𝑛 − 1)(𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1)) = (2𝑛 − 1)𝑎𝑛 
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Beləliklə (3) düsturu isbat olundu .Orta həddin nömrəsini tapmaq üçün isə həddin nömrəsinə 

bir toplayıb ikiyə bölmək lazımdır.  

Misal: 𝑆5 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 + 𝑎5 = 5𝑎5+1

2

= 5𝑎3 

𝑆7 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 +  𝑎5+𝑎6 +  𝑎7 = 7𝑎7+1
2

= 7𝑎4 

𝑆13 = 13𝑎13+1

2

 , 𝑆19 = 19𝑎10 , 𝑆23 = 23𝑎12 , 𝑆27 = 27𝑎14 

 

Həndəsi silsilənin ümumi formada həddi və cəmi: Bu metodu eyni qayda ilə həndəsi 

silsiləyədə tətbiq etmək olar. Bizə orta məktəbin cəbr kursundan həndəsi silsilənin 𝑛 –ci həddi üçün 

 𝑏𝑛 = 𝑏1 ∙ 𝑞𝑛−1 şəklində düsturu məlumdur. 

Əgər  

𝑏𝑛 = 𝑏1 ∙ 𝑞𝑛−1 = 𝑏1 ∙
𝑞𝑛

𝑞
=

𝑏1

𝑞
∙ 𝑞𝑛 

düsturda 
𝑏1

𝑞
= 𝑎 ilə işarə etsək. Onda həndəsi silsilənin 𝑛 –ci həddi üçün düsturun aşağıdakı şəklini 

almış olarıq. 

𝒃𝒏 = 𝒂 ∙ 𝒒𝒏 (4) 

İndi isə həndəsi silsilənin ilk 𝑛 həddinin cəmi üçün orta məktəbdən bizə məlum olan 

düsturuna baxaq. 

𝑆𝑛 =
𝑏1 ∙ (𝑞𝑛 − 1)

𝑞 − 1
=

𝑏1 ∙ 𝑞𝑛 − 𝑏1

𝑞 − 1
=

𝑏1

𝑞 − 1
∙ 𝑞𝑛 −

𝑏1

𝑞 − 1
 

Sonuncu bərabərlikdə 𝑎 =
𝑏1

𝑞−1
 əvəzləməsi aparsaq onda həndəsi silsilənin ilk 𝑛 həddinin cəm 

düsturunun aşağıdakı şəklini almış olarıq. 

𝑺𝒏 = 𝒂 ∙ (𝒒𝒏 − 𝟏) (5) 

 Həndəsi silsilənin 𝑛-ci həddi üçün (4) düsturu və ilk 𝑛 həddinin cəmi üçün (5) düsturlarının 

tətbiqləri orta məktəbdə silsilə bölməsində , abituryent hazırlığı üçün test tapşırıqlarına xeyli asanlıq 

gətirir. Həm silsilənin növünü həmdə silsilə vuruğunu şifahi şəkildə tapmaq mümkündür. 

Misal 1. Ümumi həddin 𝑎𝑛 = 3𝑛 + 5 düsturu ilə verilmiş ədədi silsilənin silsilə fərqini tapın. 

Biz ümumi həddi 𝑎𝑛 = 𝑑𝑛 + 𝑏 şəklində vermişik. Burada 𝑛 –in əmsalı silsilə fərqidir. Yəni 

𝑑 = 3 olur. 

Misal 2. İlk 𝑛 həddinin cəmi 𝑆𝑛 = 5𝑛2 + 4𝑛 düsturu ilə verilən ədədi silsilənin silsilə fərqini 

tapın. İlk 𝑛 həddin cəmi 𝑆𝑛 =
𝑑

2
∙ 𝑛2 + 𝑏𝑛 şəklində olduğundan göründüyü kimi 𝑛2 –nın əmsalını 

ikiyə vurduqda silsilə fərqi alınır. Yəni 𝑑 = 10 olar. 

Misal 3. 𝑛-ci həddi 𝑏𝑛 = 3 ∙ 5𝑛 düsturu ilə verilmiş həndəsi silsilənin silsilə vuruğunu tapın. 

Yuxarıda 𝑛-ci həddi 𝑏𝑛 = 𝑎 ∙ 𝑞𝑛 şəklində olduğu üçün 𝑞 = 5 olar. 

Misal 4. İlk 𝑛 həddinin cəmi 𝑆𝑛 = 5 ∙ 3𝑛 − 5 düsturu ilə verilmiş həndəsi silsilənin silsilə 

vuruğunu tapın. 

Biz həndəsi silsilənin ilk 𝑛 həddinin cəmi 𝑆𝑛 = 𝑎 ∙ (𝑞𝑛 − 1) şəklində olduğunu yuxarıda 

göstərmişik. Buna görədə verilən nümunədə 𝑞 = 3 olar.  
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Annotasiya. Məqalədə əsas diqqət proyeksiyalı şəbəkə üsulları ilə riyazi fizi-
kanın müxtəlif məsələlərinin həllində geniş tətbiqinə yönəlir. Qeyd olunur ki, 
dördüncü tərtib adi diferensial tənlikləri həll etmək üçün bir çox üsuldan isti-
fadə etmək mümkündür və bu üsulların modifikasiya olunmuş formalarından 
biri də inteqral eynilik üsuludur. Bu da dördüncü tərtib adi diferensial tənlik 
üçün inteqral eynilik üsulunun sadə yollarla həllinin mümkünlüyünü göstərir. 
Belə hallarda inteqral eynilik üsulu seçilməsi və inteqral eyniliyin proyeksi-
ya forması qurulması üsullarından istifadə etmək sərfəli olur. Çünki bu üsullar 
proqramlaşdırılarkən həm vaxta qənaət olunur, həm də güclü əməli yaddaş tələb 
edir. Tədqiqat işində dördüncü tərtib adi diferensial tənlik üçün inteqral eynilik 
üsulu tətbiq edilmiş, inteqral eyniliyin proyeksiya forması qurulmuşdur. Birinci 
və ikinci tərtibdən dəqiqlik sxemləri qurulmuş, approksimasiya xətaları qiymət-
ləndirilmişdir və qoyulan metodiki tələblər ətraflı araşdırılıb və bu mövzuda bir 
neçə məqama toxunulub. Sonda qurulmuş sxemlərin dayanıqlığı isbat edilmiş-
dir.

On the integral identity method for the fourth for-
mulation ordinary differential equation
Abstract. The main focus is on the wide application of projection network met-
hods in solving various problems of mathematical physics. Many methods can 
be used to solve fourth-order ordinary differential equations, and one of the 
modified forms of these methods is the integral identity method. This is the 
fourth formulation of an ordinary differential equation by the simple methods of 
the integral identity method.shows the possibility of a solution. In such cases, 
it is advantageous to choose the method of integral identity and use the method 
of constructing the projection form of integral identity. Because these methods 
save time during programming and require powerful working memory. In the 
research work, the method of integral identity was applied to the fourth order 
ordinary differential equation and the projection form of the integral identity 
was created. Accuracy plots from the first and second drafts were construc-
ted, approximation errors were estimated, methodological requirements were 
examined in detail, and a number of related points were addressed. Finally, the 
stability of the established schemes was proved.

О методе интегрального тождества для 
обыкновенного дифференциального уравнения 
четвертого порядка
Aннотация. Основное внимание в статье уделяется широкому применению 
методов проецируемой сетки при решении различных задач математической 
физики. Отмечается, что для решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений четвертого порядка можно использовать множество методов, 
и одной из модифицированных форм этих методов является метод 
интегрального тождества. Это также показывает возможность решения 
интегрального метода тождества простыми способами для обыкновенного 
дифференциального уравнения четвертого порядка. В таких случаях 
выгодно использовать способы выбора метода интегрального тождества 
и построения проективной формы интегрального тождества. Это связано 
с тем, что при программировании эти методы экономят время и требуют 
большой оперативной памяти. В работе применен метод интегрального 
тождества для обыкновенного дифференциального уравнения четвертого 
порядка, установлена проекционная форма интегрального тождества. Из 
первого и второго порядков были построены схемы точности, оценены 
ошибки аппроксимации, подробно рассмотрены методические требования 
и затронуты несколько моментов по этой теме. В конце доказана 
устойчивость построенных схем.
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1. Məsələnin formalaşdırılması və inteqral eyniliyin proyeksiya forması. 

𝐿𝑢 =
𝑑2

𝑑𝑥2
𝑝(𝑥)

𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
+ 𝑞(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥)             (1) 

tənliyinə baxaq. Burada 𝑝(𝑥), 𝑞(𝑥), 𝑓(𝑥) periodu 1 olan periodik funksiyalardır, 0 < 𝑝0 ≤ 𝑝(𝑥) <
𝑝1, 0 < 𝑞0 ≤ 𝑞(𝑥) ≤ 𝑞1, 𝑝0,𝑝1𝑞0𝑞1=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
W2 ilə periodu 1 olan periodik funksiyalardan ibarət W2

2(0,1) alt fəzasını işarə edirik. (1) tənliyini 

ixtiyari V(x)∈ W2 funksiyasına vurub nəticəni [0,1] parçasında inteqrallayaq. Sadə çevirmələr 

aparmaqla aşağıdakı bərabərliyi alırıq: 

[𝑢, 𝑣] = [𝑓, 𝑣],                       (2) 
burada 

[𝑢, 𝑣] = (𝑝
𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
,
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
) + (𝑞𝑢, 𝑣), 

(𝑢, 𝑣) = (𝑢, 𝑣)
𝐿2
(0,1),            ‖𝑢‖ = (𝑢, 𝑢)112. 

İxtiyari v∈ 𝑤2 funksiyası üçün (2) bərabərliyini ödəyən 𝑢 ∈ 𝑤2 funksiyası (1) tənliyinin 

ümumiləşmiş həlli adlanır. 

Xətti məhdud funksionalın təsviri haqqında Riss teoreminin köməyilə olar ki, 𝑝(𝑥), 𝑞(𝑥)-də 

aparılmış məhdudiyyətlərə görə və 

 ||𝑓||𝑊2−2 = sup
|(𝑓, 𝑣)|

||𝑣||𝑊22
< ∞, 𝑣 ∈ 𝑊2, 𝑣 ≠ 0      (3) 

olduqda ümumiləşmiş həll mövcuddur və yeganədir, belə ki, 

 ||𝑢||𝑊22 ≤ 𝑐 ||𝑓||𝑊2−2 

Əgər 𝑝(𝑥), 𝑞(𝑥), 𝑓(𝑥) funksiyalarının hamarlılığının zəruriliyini fərz etsək, onda 

𝑢(𝑥)nümumiləşmiş həlli də (1) tənliyini ödəyəcəkdir. 
[0,1] parçasında 

0 = 𝑥0 < 𝑥1 < ⋯ < 𝑥𝑛 = 1,     ℎ =
1

𝑁
,    𝑥𝑖 = 𝑖ℎ, 𝑖 = 0,1… . , 𝑁   (4) 

şəbəkəsin daxil edək və tutaq ki,  

𝛾𝑖 = ∫
ℎ − |𝑥 − 𝑥𝑖|

𝑝(𝑥)

𝑥𝑖+1

𝑥𝑖−1

𝑑𝑥, 𝛿𝑖 = ∫
(𝑥 − 𝑥𝑖)(|𝑥 − 𝑥𝑖|)

𝑝(𝑥)

𝑥𝑖+1

𝑥𝑖−1

𝑑𝑥, 

𝐿𝑘+1/2 = ℎ +
𝛿𝑘+1
𝛾𝑘+1

− 𝛿𝑘𝛾𝑘. 

𝑥𝑘−2 ≤ 𝑥 < 𝑥𝑘−1 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑞𝑑𝑎 

𝑄𝑘(𝑥) = −
1

𝛼𝑘−1/2𝛾𝑘−1
[( ∫

𝑥𝑘−2 − 𝜔

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘−2

𝑥𝑘

𝑑𝜔)(𝑥𝑘−2 − 𝑥) − ∫
𝑥𝑘−2 − 𝜔

2

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘−2

𝑥𝑘

𝑑𝜔

+ ∫
(𝑥 − 𝜔)(𝑥𝑘−2 − 𝜔)

𝑝(𝜔)

𝑥

𝑘𝑥

𝑑𝜔], 

𝑥𝑘−1 ≤ 𝑥 < 𝑥𝑘 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑞𝑑𝑎 

𝑄𝑘(𝑥) = −
1

𝛼
𝑘−
1
2
𝛾𝑘−1

[( ∫
𝑥𝑘−2 − 𝜔

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘−2

𝑥𝑘

𝑑𝜔) (𝑥𝑘−2 − 𝑥) − ∫
𝑥𝑘−2 −𝜔

2

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘−2

𝑥𝑘

𝑑𝜔

+ ∫
(𝑥 − 𝜔)(𝑥𝑘−2 − 𝜔)

𝑝(𝜔)

𝑥

𝑘𝑥

𝑑𝜔] + (
1

𝛼
𝑘−
1
2
𝛾𝑘
+

2

𝛼
𝑘−
1
2
𝛾𝑘−1

+
1

𝛼
𝑘−
1
2
𝛾𝑘
) 
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[( ∫
𝑥𝑘−1 − 𝜔

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘−1

𝑥𝑘

𝑑𝜔)(𝑥𝑘−1 − 𝑥) − ∫
(𝑥𝑘−1 − 𝜔)

2

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘−1

𝑥𝑘

𝑑𝜔 + ∫
(𝑥 − 𝜔)(𝑥𝑘−1 − 𝜔)

𝑝(𝜔)

𝑥

𝑥𝑘

𝑑𝜔], 

𝑥𝑘 ≤ 𝑥 < 𝑥𝑘+1 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑞𝑑𝑎 

𝑄𝑘(𝑥) = −
1

𝛼
𝑘+
1
2
𝛾𝑘+1

[( ∫
𝑥𝑘+2 − 𝜔

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘+2

𝑥𝑘

𝑑𝜔) (𝑥𝑘+2 − 𝑥) − ∫
(𝑥𝑘+2 − 𝜔)

2

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘+2

𝑥𝑘

𝑑𝜔

+ ∫
(𝑥 − 𝜔)(𝑥𝑘+2 − 𝜔)

𝑝(𝜔)

𝑥

𝑥𝑘

𝑑𝜔] − (
1

𝛼
𝑘+
1
2
𝛾𝑘
+

2

𝛼
𝑘+
1
2
𝛾𝑘+1

+
1

𝛼
𝑘−
1
2
𝛾𝑘
) 

 

[( ∫
𝑥𝑘+1 − 𝜔

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘

𝑑𝜔) (𝑥𝑘+1 − 𝑥) − ∫
(𝑥𝑘+1 − 𝜔)

2

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘+1

𝑥𝑘

𝑑𝜔

+ ∫
(𝑥 − 𝜔)(𝑥𝑘−1 − 𝜔)

𝑝(𝜔)

𝑥

𝑥𝑘

𝑑𝜔] ,               (5) 

𝑥𝑘+1 ≤ 𝑥 < 𝑥𝑘+2 𝑜𝑙𝑑𝑢𝑞𝑑𝑎 

𝑄𝑘(𝑥) =
1

𝛼
𝑘+
1
2
𝛾𝑘+1

[( ∫
𝑥𝑘+2 − 𝜔

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘+2

𝑥𝑘

𝑑𝜔) (𝑥𝑘+2 − 𝑥) − ∫
(𝑥𝑘 − 𝜔)

2

𝑝(𝜔)

𝑥𝑘+2

𝑥𝑘

𝑑𝜔

+ ∫
(𝑥 − 𝜔)(𝑥𝑘+2 − 𝜔)

𝑝(𝜔)

𝑥

𝑥𝑘

𝑑𝜔], 

𝑥 ∈ [𝑥𝑘−2, 𝑥𝑘+2]𝑜𝑙𝑑𝑢𝑞𝑑𝑎 𝑄𝑘(𝑥) = 0 

Qeyd edək ki, 𝑄𝑘{𝑥} funksiyasının aşağıdakı xassələri vardır: 

1) {𝑄𝑘(𝑥)}- xətti asılı olmayan funksiyalar sistemidir; 

2) 𝑄𝑘(𝑥), 𝑑𝑄𝑘(𝑥)/𝑑𝑥 funksiyaları 𝑥𝑘 , 𝑥𝑘±1 nöqtələrində kəsilməzdir, 𝑥𝑘±2 nöqtələrində 

isə onlar sıfıra bərabərdir; 

3) Əgər  𝑝(𝑥) kəsilən funksiyadırsa, onda 𝑑2𝑄𝑘(𝑥)/𝑑𝑥
2 ikinci tərtib törəmə də 

kəsiləndir, lakin 𝑝(𝑥) 𝑑2𝑄𝑘(𝑥)/𝑑𝑥
2 funksiyası yenidən kəsilməz olur və 

𝑑

𝑑𝑥
𝑝
𝑑2𝑄𝑘

𝑑𝑥2
 törəməsinə malik 

olur. 

4) 𝑝(𝑥) = 1 olan halda 𝑄𝑘(𝑥) aşağıdakı şəkildə olur: 

 

𝑄𝑘(𝑥) =
1

6ℎ3

{
 
 

 
 
−(𝑥𝑘−2 − 𝑥)

3  ,                             𝑥𝑘−2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑘−2,
4(𝑥𝑘−1 − 𝑥)

3 − 𝑥𝑘−2 − 𝑥)
3,     𝑥𝑘−2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑘−2,

(𝑥𝑘+1 − 𝑥)
3 − 4(𝑥𝑘+1 − 𝑥)

3,     𝑥𝑘 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑘+1,

𝑥𝑘+2 − 𝑥)
3,                                   𝑥𝑘+1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑘+2,

0,                                                   𝑥 ∈ [𝑥𝑘−2,𝑥𝑘+2].

 

 

Bu halda 𝑄𝑘(𝑥)-i 𝑄𝑘(𝑥) = 𝑄(
𝑥

ℎ
− 𝑘)düsturu üzrə 

𝑄𝑘(𝑥) =
1

6ℎ3

{
 

 
0,                           𝑥 ≥ 2,

(2 − 𝑥)3/6, 1 ≤ 𝑥 ≤ 2,

[(2 − 𝑥)3 − 4(1 − 𝑥3]/6,     0 ≤ 𝑥 ≤ 1,
𝑄(−𝑥),                                            𝑥 < 0

     (6) 

funksiyası vasitəsilə təyin etmək olar. 

(2 − 𝑥)3 − 4(1 − 𝑥)3 = 1 + 3(1 − 𝑥) + 3(1 − 𝑥)2 − 3(1 − 𝑥)3 
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olduğundan 𝑄(𝑥) 𝜑3(𝑥) kubik B-splayn ilə üst-üstə düşür. Beləliklə, 𝑄𝑘(𝑥) funksiyasının 𝑝 = 1 

olduqda inteqral eyniliyin qurulmasına kömək edən approksimasiya xassəsi aşağıdakı münasibətlə 

təyin olunur:  

||𝑢 −∑ 𝜔𝑘𝑄𝑘
𝑘

(𝑥)||𝑊2𝑠 ≤ 𝑐𝑠ℎ
4−𝑠||𝑢𝑊24,     0 ≤ 𝑠 ≤ 3, 

Burada 𝜔𝑘 -verilən əmsalları, 𝑐𝑠-sabitidir. 

İnteqral eyniliyi alaq. Bunun üçün (2)-də ardıcıl olaraq 𝑣 = 𝑄𝑘 , 𝑘 = −1,… ,𝑁 + 1 götürürük. 

Nəticədə aşağıdakı şəkildə eyniliyə gəlirik. 

[𝑢𝑄𝑘] = (𝑝
𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
,
𝑑2𝑄𝑘
𝑑𝑥2

) + (𝑞𝑢, 𝑄𝑘) = (𝑓, 𝑄𝑘)                (7)  

Əgər 

(𝑝
𝑑2𝑢

𝑑𝑥2
,
𝑑2𝑄𝑘
𝑑𝑥2

) = −(
𝑑𝑢

𝑑𝑥
,
𝑑

𝑑𝑥
, 𝑝 
𝑑2𝑄𝑘
𝑑𝑥2

) = −(
− 𝑢(𝑥𝑘) + 2𝑢(𝑥𝑘+1) − 𝑢(𝑥𝑘+2)

𝛾𝑘+1
− 

−
− 𝑢(𝑥𝑘−1) + 2𝑢(𝑥𝑘) − 𝑢(𝑥𝑘+1)

𝛾𝑘
) 

1

𝛾𝑘+1/2
+ ( 

− 𝑢(𝑥𝑘−1) + 2𝑢(𝑥𝑘) − 𝑢(𝑥𝑘+1)

𝛾𝑘

−
− 𝑢(𝑥𝑘−2) + 2𝑢(𝑥𝑘−1) − 𝑢(𝑥𝑘)

𝛾𝑘−1
)  

1

𝛾𝑘−1/2
 .  

bərabərliyin nəzərə alsaq, onda (7) eyniliyinə aşağıdakı yazılış formasın vermək olar: 

−(
− 𝑢(𝑥𝑘) + 2𝑢(𝑥𝑘+1) − 𝑢(𝑥𝑘+2)

𝛾𝑘+1
−
− 𝑢(𝑥𝑘−1) + 2𝑢(𝑥𝑘) − 𝑢(𝑥𝑘+1)

𝛾𝑘
) 

1

𝛾𝑘+1/2

+ ( 
− 𝑢(𝑥𝑘−1) + 2𝑢(𝑥𝑘) − 𝑢(𝑥𝑘+1)

𝛾𝑘
− 
− 𝑢(𝑥𝑘−2) + 2𝑢(𝑥𝑘−1) − 𝑢(𝑥𝑘)

𝛾𝑘−1
) 

1

𝛾
𝑘−
1
2

+ (𝑞𝑢, 𝑄𝑘) = (𝑓, 𝑄𝑘)  

𝑝(𝑥) = 1 halında bu eyniliklər sadə şəkil alır:  
1

ℎ3
[𝑢(𝑥𝑘−2) − 4𝑢(𝑥𝑘−1) + 6𝑢(𝑘𝑥) − 4𝑢(𝑥𝑘+1) + 𝑢(𝑥𝑘+2)] + (𝑞𝑢, 𝑄𝑘) = (𝑓, 𝑄𝑘) . 

2. Birinci tərtibdən dəqiqlik sxemi. 

Məsələnin təqribi həllinin qurulması üçün alınmış inteqral eyniliyin tətbiqlərinə baxaq.  

𝑝 = 1 və inteqral eynilik (9) şəklində olan hal üçün birinci tərtibdən dəqiqlik sxemin alaq. 

Sxemi qurmaq üçün fərz edirik ki, u(x) ümumiləşmiş həlli 𝑑𝑢/𝑑𝑥 ∈ 𝐿2 birinci tərtib törəməyə 

malikdir.  

(𝑞𝑢, 𝑄𝑘) toplananının aşağıdakı  təsvirini daxil edək:  

(𝑞𝑢, 𝑄𝑘) = 𝑢(𝑥𝑘)(𝑞, 𝑄𝑘) + 𝐸𝑘,          (10) 
burada  

                          [𝐸𝑘] ≤ 𝑐𝑞1ℎ
3/2(∫ |

𝑑𝑢

𝑑𝑥

𝑥𝑘+2
𝑥𝑘−2

|2𝑑𝑥)1/2 

(10)-da 𝐸𝑘-nı atıb, nəticəni (9)-da yerinə qoyaq və h-a bölək. 

Aşağıdakı tənliklər sisteminə gəlirik: 
1

ℎ4
[𝑢𝑘−2 − 4𝑢𝑘−1 + 6𝑢𝑘 − 4𝑢𝑘+1 + 𝑢𝑘+2] + 𝐵𝑘𝑘𝑢𝑘 = 𝑓𝑘 , 𝑘 = 1,… ,𝑁,  burada  

𝐵𝑘𝑘𝑢𝑘 =
1

ℎ
 (𝑞, 𝑄𝑘)𝐿2(𝑅), 𝑓𝑘 =

1

ℎ
 (𝑞, 𝑄𝑘)𝐿2(𝑅). 𝑢(𝑥) − 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑘𝑙𝑖𝑦𝑖𝑛ə 𝑔ö𝑟ə 

𝑢−1 = 𝑢𝑁−1  ,   𝑢0 = 𝑢𝑁 , 𝑢𝑁+1 = 𝑢1, 𝑢𝑁+2 = 𝑢2 𝑞ə𝑏𝑢𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑟𝑖𝑘. 𝑁ə𝑡𝑖𝑐ə𝑑ə  
Â𝑢 ≠ �̂�𝑢 = 𝑓 

Sxeminə gəlirik. Burada 𝑢 = (𝑢1, . . , 𝑢𝑁)
𝑇, 𝑓 =  (𝑓1, . . , 𝑓)

𝑇 , �̂� = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐵𝑖𝑖) 
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�̂� =
1

ℎ4

[
 
 
 
 
 
 
6 − 4   1…0…1         − 4
−4    .                                      1   
1                    .                         
                                               1
                                                 
1                              .           − 4
−4           1…0…1 − 4      6 ]

 
 
 
 
 
 

 

Əgər (11) sisteminin həllinin varlığını fərz etsək, onda münasib üsulun köməyilə {𝑢𝑘}-nı 

axtarsaq, onu {𝑢(𝑥𝑘)} yaxınlaşması olaraq qəbul etmək olar. 

Qurulmuş sxemi əsaslandıraq. Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, 𝐸𝑖/ℎ approksimasiya xətası 

aşağıdakı qiymətləndirməni verir: 

|
𝐸𝑖

ℎ
| ≤ 𝑐ℎ

1
2(∫ |

𝑑𝑢

𝑑𝑥
|
2𝑥𝑖+2

𝑥𝑖−2

𝑑𝑥)
1
2   

Sxemin dayanıqlığın isbat edək. �̂� matrisi simmetrikdir. Onun məxsusi vektorları olaraq 𝜑𝑘𝑗 =

𝑒𝑖𝑘𝜃 (burada 𝜃 = 𝑗2𝜋ℎ) komponentli 𝜑𝑗 vektorların götürmək olar. 𝛾𝑗(𝐴)̂ məxsusi ədədləri aşağıdakı 

şəkildə olur: 

𝛾𝑗(𝐴)̂ =
2

ℎ4
(3 − 4 cos 𝜃 + cos 2𝜃 =

4

ℎ4
(1 − cos 𝜃)2 =

4

ℎ4
(1 − cos 𝜋𝑗ℎ)2 ≥ 0,                       (12) 

beləki, 𝛾𝑁(𝐴)̂ = 0,    𝜑𝑁 = (… ,1,1,1, … ).    Ola bilər ki, (𝐴)̂ matrisi müsbət yarımmüəyyən olsun. 

Lakin 𝐵𝑖𝑖 elementləri üçün 𝑐0 ≤ 𝐵𝑖𝑖 ≤ 𝑐0, 𝑐0, 𝑐 > 0   qiymətləndirməsi doğrudur, ona görə də  

𝐿2
ℎ = {4: (𝑢, 𝑣)2,ℎ =∑ℎ𝑢𝑖

𝑁

𝑖=1

𝑣𝑖 , ‖𝑢‖2ℎ = (𝑢, 𝑢)2,ℎ
1/2
}  

Şəbəkə fəzasında �̂�və �̂� + �̂� matrisləri müsbət müəyyəndir. Beləliklə,  

𝐶0‖𝑢‖2,ℎ
2 ≤ (�̂� u, u)

2,ℎ
≤ ((�̂� + �̂�)𝑢, 𝑢)

2,ℎ
= (𝑓, 𝑢)2,ℎ ≤ ‖𝑓‖2ℎ‖𝑢‖2ℎ,    (13) 

‖𝑢‖2ℎ ≤
1

𝐶0
‖𝑓‖2ℎ 

yəni, sxem dayanıqlıdır. 

Tutaq ki, 𝑢𝑇 = (𝑢(𝑥1),… , 𝑢(𝑥𝑁))
𝑇, 𝜉 = 𝑢𝑇 − 𝑢. 𝑂𝑛𝑑𝑎 𝜉 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑢  (�̂� + �̂�)𝜉 = −𝐸 

tənliyini ödəyir, burada 𝐸 = (
𝐸1

ℎ
, … ,

𝐸𝑁

ℎ
). (13) qiymətləndirməsin və 

𝐸1

ℎ
 üçün qiymətləndirməni tətbiq 

etsək 

‖𝑢𝑇 − 𝑢‖2,ℎ ≤ 𝑐 (∑ℎ(𝐸𝑖

𝑁

𝑖=1

/ℎ)2)

1/2

≤ 𝑐 (∑ℎ2
𝑁

𝑖=1

∫ |
𝑑𝑢

𝑑𝑥
|
2

𝑑𝑥
𝑥𝑖+2

𝑥𝑖−2

)

1/2

≤ 𝑐ℎ ‖
𝑑𝑢

𝑑𝑥
‖
𝐿2

, 

başqa sözlə  

‖𝑢𝑇 − 𝑢‖2,ℎ ≤ 0(ℎ)                    (14) 

Sonda qeyd edək ki, burada yalnız fərz olunmuşdur ki, 𝑢 ∈ 𝑊2
1 olsun, deməli 𝑓(𝑥)-ə 

məhdudluğu (3) şərti ilə müqayisə daha zəif götürmək lazımdır. 

 

Ədəbiyyat 

1. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu) (3-6 yaş) 

2. Белошистая, А.В. «Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников». ‒ М., ‒ 2004. 

3. Будько, Т.С. «Теория и методика формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников: конспект лекций», ‒ Брест, ‒ 2006 

4. Ağayev, Ə. Metodiki ədəbiyyatın hazırlanmasına dair // Azərbaycan müəllimi – 2012, 19 oktyabr. 

– s.9. 

5. İbrahimov, F.N., Hüseynzadə, R.L. Pedaqogika. Dərslik: [2 cilddə] / – Bakı: Mütərcim, – c.1. – 

2013. – 708 s. 



Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3                                                            Riyaziyyat və informatika 

210 

6. Həsənli, O.Q. Camalov, K.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı uşaqların inkişafı. / – 

Naxçıvan: Əcəmi, – 2014. – 384 s. 

7. Mərdanov, M.C. Azərbaycan təhsili: yaxın keçmişə, bu günə və gələcəyə bir baxış // Azərbaycan 

müəllimi. – 2009, 27 noyabr, – s.3. 

8. Mahmudov, M.C., Riyaziyyatın tədrisi metodikası. (I hissə) Metodik vəsait. / – Bakı: AzTU, – 

2004. – 189 s. 

 

 

 

Məqalə riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Soltan Əliyev 

tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

 

İlkin daxilolma – 04.08.22, son daxilolma – 02.09.2022, qəbulolunma –12.09.2022 
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MÜƏLLİFLƏRİN NƏZƏRİNƏ

1. Jurnаlın əsаs məqsədi pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, biologiya və incəsənət üzrə 
yazılmış mövcud tələblərə cаvаb verən keyfiyyətli elmi məqаlələrin dərc edilməsindən ibаrətdir.  
2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və keyfiyyətlə  redаktə оlunmuş 
orijinal  elmi məqаlələr dərc edilir.
3. Məqаlələrin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа cаvаbdehdir.
5. Dərc оlunаn hər məqаlə hаqqındа redаksiyа heyəti üzvlərindən ən аzı birinin, həmin sаhə üzrə mütəхəssisin rəyi təq-
dim olunmalıdır.
6. Məqаlələr üç dildə - Аzərbаycаn, ingilis və rus dilərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən əlаvə digər 2 dildə 
açar sözlər və хülаsə verilməlidir.
7. Məqаlənin mətni kоmpyuterdə А4 fоrmаtında “14” ölçülü hərflərlə, səhifənin pаrmetrləri yuхаrıdаn 2 sm, аşаğıdаn 2 
sm, sоldаn 3 sm, sаğdаn 1,5 sm məsаfə ilə, sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1 intervаl оlmаq şərtilə Times 
New Rоmаn şriftində yаzılır. Mətnin dахilində оlаn cədvəllərin pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır. 
8. Səhifənin bаşlığındа sağ küncdə “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı və sоyаdı, sоnrа 
аşаğıdа “12” ölçülü adi şirftlə işlədiyi təşkilаtın аdı (məs: Nахçıvаn Müəllimlər İnstitutu, Nахçıvаn Dövlət Universiteti, 
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 hərf-
lərlə 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 İ.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət /Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn. Bаkı: Elm, 1996, s.73-91.
Jurnаl məqаlələri:
Seyidоv M.А., Seyidоvа А.M. Kimyəvi elementlərin tədrisində fənlərаrаsı əlаqədən istifаdə metоdikаsı // Nахçıvаn 
Müəllimlər İnstitutunun Хəbərləri, 2008, №1 (13), s. 97-100.
10. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik və qаlın, mövzunun аdı böyük və qаlın, хülаsənin 
özü və açar sözlər isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məzmununu tаm əhаtə etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı 
verilməlidir. Məqаlənin müхtəlif dillərdə оlаn хülаsələri bir-birinin eyni  və məqаlənin məzmununа uyğun оlmаlıdır.
11. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlаr, ədəbiyyаt siyаhısı və хülаsələr də dахil 
оlmаqlа 5-15 səhifədən ibarət оlmаlıdır.
12. Çap olunmuş əlyazma disketlə birlikdə jurnаlın redaksiyasına şəxsən təqdim edilir. Əlyazmaların elektron qaydada 
təqdim edilməsi də mümkündür. Bu zaman əlyazma jurnalın elektron poçtuna (elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmie-
serler.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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Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər, 2022, № 3

TO THE ATTENTION OF AUTHORS

1.  The main purpose of the journal is the publication of SCIENTIFIC articles of high quality meeting determined needs 
written on pedagogy, psychology, history, philology, mathematics and informatics, biology and art
2. Briefly and perfectly edited SCIENTIFIC articles which are the results of novel researches not presented to other pub-
lications are published in the journal.
3. The number of co-authors of the articles with more than 3 is undesirable.                        
4. The author is directly responsible for the quality of the articles and the correctness of the facts suggested in the artic-
le.        
5. At least, one of the members of editorial staff, the review of specialist in that field should be presented about every 
article to be published. 
6. The articles may be published in 3 languages - Azerbaijani, English and Russian. Except the language of the article, key 
words and resume should be given in 2 other languages.
7. The text of the article is presented to the editorial office of the journal written in computer, with A4 format, in “14” size 
type, with the margin parameters of 2 cm at the top, 2 cm at the bottom, 3 cm on the left and 1,5 cm on the right, without 
shifting with “hyphen” from line to line, with the line space of 1 interval and in Times New Roman type. The parameters 
of the schedule in the text  must be – 3,7 cm from right and left.   
8.  At the top of the page, the title of the article is written in “12”  bold  type and capital letters leaving 1 interval space, 
with the name and surname of the author (authors) written  in “12” bold type leaving 1 interval space  (for example, 
Nakhchivan Teachers’ Institute, Nakhchivan State University, Nakhchivan section of ANAS and so on). The main text of 
the article is written below leaving 1 line space.
9. SCIENTIFIC sources should be quoted related to the theme. The list of references given at the end of the article should 
be written in “12” size type.  The list of references should not be numbered in alphabetic order, it should be numbered 
in the order as the quoted references are met in the text. For example, it should be marked as [1], [1, p.119]. If the same 
reference is quoted once again in another place of the text, the very reference should be shown in previous number. The 
word “Reference” should be written in bold type. The list of references is given in case letters in the language which is 
written. For example, 
Books:
Mehrabov, A., Javadov I. Monitoring and evaluation in comprehensive schools. Baku, 2007, 182 pp.
Articles in bouk:
Habibbaily I.A. Science and Culture in Nakhchivan/ Nakhchivan in Azerbaijan history. Baku: Science, 1996 p.73-91
Articles in journal:
Seyidov M.A., Seyidova A.M. Usage methods of interdisciplinary relationships in the teaching of chemical elements// 
News of Nakhchivan Teachers’ Institute, 2008, № 1 (13), p.97-100.  
10. In the resume of the article, the name and surname of the author sould be written in “12” size case, bold  letters; the 
title of the theme should be written in capital and bold letters; and the resume itself is written in ordinary letters. The 
resume should encompass the theme completely, the results obtained should be given in detail. The resumes of the article 
in different languages should overlap and be relevant to the content of the article. 
11. The total volume of the article should not exceed 15 pages including graphic materials, photos, tables, formulae, the 
list of references and resumes. 
12. The printed manuscript is presented to the editorial office together with the floppy disk. Manuscripts are also available 
electronically. In this case, the manuscript is sent to the journal’s e-mail (elmieserler@nmi.edu.az, contact@elmieserler.
net).
13. The authors also submit a review with the manuscript. In the review, the author will be given detailed information 
about the author (surname, name and patronymic, workplace, post, degree of science and SCIENTIFIC title, address, 
work and home phones, electronic mail address).
Note: Only one article by the author is considered to be published in every issue of “Nakhchıvan Teachers Institute. 
Scientific works”.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Основная цель журнала – публикация качественных научных статей по педагогике, психологии, истории, 
филологии, математике и информатике, биологии и искусствоведению, отвечающих установленным требованиям. 
2. В журнале публикуются результаты исследований в виде оригинальных и тщательно отредактированных 
научных статей, ранее не представленных к другим изданиям.
3. Количество соавторов более трех человек нежелательно.
4. Автор носит прямую ответственность за качество содержания статьи и достоверность указанных в ней фактов.
5. Для опубликования  статьи в журнале необходимо представить рецензию одного специалиста по этой области 
научных знаний и представления одного из сотрудников редколлегии. 
6. Статьи могут быть написаны на одном из трех языков - азербайджанском,  английском или русском. Ключевые 
слова и аннотации должны быть написаны и на двух других языках.
7. Текст статьи должен быть  сверстан на компьютере  шрифтом Times New Roman, (размер  шрифта -14 pt) на 
бумаге A4 с полями: верхним – 2 см; нижним – 2 см; правым – 3 см; левым – 1,5 см, без переносов с межстрочным 
интервалом 1,5 см. Параметры внутритекстовых таблиц - 3,7 см с правой и левой стороны.
8. Текст статьи должен быть  написан следующим образом: в правом верхнем углу первой страницы  имя и 
фамилия автора (авторов) заглавными  жирными и прямыми буквами (размер  шрифта -12 pt), ниже прописным 
шрифтом  (размер шрифта – 12 pt)  - место работы (например, Нахчыванский  институт учителей, Нахчыванский 
государственный университет, Нахчыванский отделение НАНА и т. д.), далее  через  интервал   по середине 
заглавными  жирными и прямыми буквами (размер  шрифта -12 pt) – название статьи, ниже через  интервал с 
начала строки с отступом -  аннотацию и ключевые слова на языке оригинала, далее через  интервал -  основной 
текст статьи
9. В статье делаются ссылки на научные источники по тематике. Список литератур, данный в конце статьи, 
пишется  прописными буквами размером 12 pt. Ссылки нумеруются по последовательности размещения их в 
тексте, а не по алфавиту. Ссылки вставляются прямо в тексте научной работы в виде [1, с. 2] или просто [1]. При 
повторной ссылке указывается номер той же литературы. Слово «Литература» пишется жирными буквами по 
середине, через интервал за текстом.
Список литературы составляется прописным шрифтом на языке оригинала. Напр:                                                           
Книги: 
Мехрабов А., Джавадов И. Мониторинг и оценка в средних школах. Баку, 2007, 182 с.
Статьи в сборнике: 
Габиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в истории  Азербайджана. Баку: Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи: 
Сейидов М.А., Сейидова А.М. Методика применения химических методов в обучении химическим элементам // 
Известия Нахчыванского института учителей, 2008, №1 (13), с. 97-100.
10. В аннотации имя и фамилия автора пишутся прописными и жирными, название статьи  заглавными и 
жирными, а сама аннотация и ключевые слова прописными буквами. Аннотация должна полностью отражать 
содержание статьи, подробно освещать полученные результаты. Аннотации на разных языках должны быть 
идентичны, соответствовать содержанию статьи.
11. Общий объем статьи должен быть в пределах 5-15 страниц, включая графические материалы, фото, таблицы, 
список литературы и аннотации.
12. Напечатанная рукопись вместе с дискетой лично представляется в редакцию. Можно представить рукописи 
и через интернет. При этом рукопись можно отправить на mail-адрес редакции (elmieserler@nmi.edu.az, contact@
elmieserler.net). 
13. Автор вместе с рукописью представляет в редакцию и анкет автора, который содержит подробные сведения о 
нем (фамилии, имени и отчестве, месте работы, должности, ученой степени и ученом звании, адресе, рабочем и 
домашнем телефоне, электронном адресе)

Примечание. В каждом номере журнала «Нахчыванский институт учителей. Научные труды» предусмотрена 
публикация одной статьи автора.
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