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Son dövrlər ədəbi mühitimizdə böyük bir kasadlığın, boşluğun olması ger-

çəkliyini təəssüflə də olsa etiraf etmək məcburiyyətindəyik. Bunun əsas səbəb-

lərindən biri yeni Azərbaycan ədəbi mühitində, xüsusilə də nəsrimizdə öyünülə 

biləcək sanballı əsərlərin yazılmamasından, yaxud сон дяряъя az olmasından 

irəli gəlirsə, digər bir səbəbi дя az-çox lazımi bədii məziyyətlərə malik nəsr 

əsərlərinin ədəbiyyat tənqidçiləri tərəfindən zəruri təqdimi və təşviqinin 

yetərincə olmamasından qaynaqlanır. Ürək ağrsıyla qeyd едилмялидир ki, bu gün 

yazılan bədii əsərlərdə, sözün əsl mənasında, çox mürəkkəb və qarmaqarışıq 

problemlər girdabında boğulan Azərbaycan cəmiyyətini, bu cəmiyyətin dərdi-

sərini görmək olmуr, həmin cəmiyyətdə inildəyən insanların məşəqqətli inilti-

lərini eşidə bilmirik. Bu mənada elə bədii əsərin bədiiliyini şərtləndirən başlıca 

amil sayılan mövzu məsələsi gerçəkliklərə söykənmədiyindən dayaqsız qalır və 

sanki havadan asılmış olur. Axı, oxucu özü bu və ya digər cəmiyyətin insanıdır 

və o, bədii əsəri oxuyarkən istər-istəməz özünü və kerçək mühitin əsərdə bədi-

iləşmiş əksini axtarır. Ən azı ona görə ki, heç olmazsa, reallıqda addımbaaddım 

üzləşdiyi problemlərin bədiiləşmiş şəkildə də olsa qabardılması ona mənəvi bir 

təskinlik верир. Eyni zamanda da oxucuda onu qarabaqara izləyən naqиslиklərin, 

rəzilliklərin, cürbəcür çatışmazlıqların bir problem кими əsərdə gündəmə gətiril-

məsi və onun юз щяллини неъя тапаъаьыны bilmək istəyi təbii olaraq yaranır. 

Məlum olduğu kimi, bədii əsərlərin ədəbiyyat tənqidçiləri tərəfindən təqdi-

mi və təhlili də oxucuları istiqamətləndirməkdə əhəmiyyətli rol oynayır. Təbii 

ki, oxucu heç də щямин sahədə mütəxəssis olmadığından, əksər hallarda bu və 
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ya digər bədii əsərin ideyasının qavranılmasında, başa düşülməsində çətinlik 

çəkir ki, bu zaman ədəbi tənqidçinin düzgün və elmi-məntiqi mülahizələrlə 

arqumentləşdirilmiş şəkildə sərgilədiyi istiqamət onun köməyinə çatыр.  
İstənilən bir yazarın əsərlərinin tədqiqata cəlb edilməsi onun yaradıcılığının 

adi oxucu gözü ilə nəzərə çarpmayan, ilk baxışdan kənarda qalan sətraltı (eləcə 

də mətnaltı) qaranlıq məqamlarının aşkara çıxarılmasına kömək göstərir. Bu 

mənada haqqında bəhs edəcəyimiz həmmüəlliflər İsmayıl Kazımov və Xəlil 

Xəlilov tərəfindən gərgin əməyin nəticəsində ərsəyə gətirilmiş ―Yazıçı karyera-

sı: дilin və sənətin işığında‖ kitabı tanınmış yazıçı, alim-pedaqoq Ağarəhim 

Rəhimovun bədii nəsr və dramaturgiyasının poetik məziyyətləri ilə oxucuları 

daha yaxından tanış edir, burada yazıçının əsərlərinin əsas ideya-məzmun 

xüsusiyyətləri, dil və üslub imkanları, ənənə və novatorluq keyfiyyətləri, eləcə 

də digər mühim cəhətləri təhlilə cəlb edilir. 

Kitabda həmmüəlliflər tərəfindən yazıçının çoxşaxəli yaradıcılığını təşkil 

edən müxtəlif məzmunlu bədii əsərləri iki bölümdə sistemli şəkildə tədqiq olu-

nur. Bütövlükdə kitabda əksini tapan məsələlər heç də təkcə yazıçının bədii 

əsərlərinin ideya-məzmun xüsusiyyətləri, bədii janr və digər poetik keyfiyyət-

lərindən müfəssəl şəkildə bəhs etməklə məhdudlaşmır. Demək olar ki, sənət-

karın bədii əsərlərinin dil bazası, dil və üslub özəlliklərinin araşdırılması  başlı-

ca bir məqsəd kimi qarşıya qoyulmuş və bu məqsəddən irəli gələn bütün lazımi 

tələblər maraqlı bir tərzdə oxucuların diqqətinə çatdırılmışdır. Kitabın birinci 

bölümünün ―Dilin dərin qatlarına varanda‖ adlı yarımbölümündə həmmüəlliflər 

bədii əsərlərə belə bir maraqlı prizmadan yanaşırlar: ―Yazıçı təkcə təsvir etdiyi 

həyat gerçəkliklərini bədii dona geyindirmir, həm də yazdığının içində dil mö-

cüzələri (dil məcazları anlamında) yaradır. O, dili bilir, dilin qrammatik qanu-

nauyğunluqlarından baş çıxardır, duyğuları ilə onu yaşadır. Yazıçının, ümumiy-

yətlə, mövcud olan yaradıcı təfəkkürünün müəyyən qismi dil-üslub yaradıcılı-

ğına, dil quruculuğuna da sərf olunur. Sənətkarın dil yenilikləri dilin dərin və 

əlçatmaz qatlarında spesifik şəkildə üzə çıxır‖.  

Buradan da aydın olur ki, həmmüəlliflər yazıçı A.Rəhimovun bədii yaradıcı-

lığının çoxşaxəli dil-üslub məziyyətlərinin tədqiqi və təhlilinə xüsusi önəm ve-

rirlər. Bu isə öz növbəsində sənətkarın əsərlərinin dil fondunun, ifadə-təsvir va-

sitələrinin, həmçinin dil-üslub keyfiyyətlərinin geniş planda öyrənilməsinə im-

kan yaratmış olur.  

Sözügedən yarımbölümdə yazıçının bədii əsərlərində ―ələyim ələnib, xəlbi-

rim göydə fırlanıb‖, ―açıq qaba it baş salar‖, ―qab əlindən düşdü: sındı, ya 

cınqıldadı. Qapıda duran üçün fərqi yoxdur‖, ―döyülməyən düyüdən aş olmaz‖, 

―qızını döyməyən dizini döyər‖, ―ölünün atı yüyrək olur‖, ―valideynlərinə qayğı 

göstərməyən övladlarından mərhəmət ummasın!‖ və s. kimi çoxlu sayda  hik-

mətli, ibrətamiz ifadələrin, atalar sözləri və zərb-məsəllərin, aforizmlərin mütə-

madi işlədilməsi haqlı olaraq sənətkarın milli mental dəyərlərə dərindən bağlı-

lığı kimi səciyyələndirilir. Bəzi hallarda isə yazıçının işlətdiyi özünəməxsus 

aforizmlərinin, hikmətli ibarələrinin də semantik baxımdan son dərəcə əhəmiy-

yətli didaktik məzmunla yüklənməsi oxucu kütləsinə mənəvi-əxlaqi dəyərlərin 
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daha qabarıq şəkildə aşılanması işində olduqca diqqətəlayiq hal kimi dəyərlən-

dirilir.  

A.Rəhimovun bədii lüğət fonduna diqqəti yönəldən müəlliflər onun bədii 

əsərlərində spesifik üslubi səciyyə kimi sinonim sıralarından çox istifadə etmə-

sini bildirərək, bunun əsərdə ekspressiv-emosional hisslər yaratmaqda, perso-

najların nitqlərini bir-birindən fərqləndirməkdə, hadisələrin məzmununu daha 

aydın və hərtərəfli canlandırmaqda vacib rol oynadığını vurğulayırlar. Yazıçı-

nın öz bədii əsərlərində antonimlərdən (―satıcılıarın başını alıcılar qatmışdı‖ və 

s.) istifadə etməklə bəşəri münasibətlər zəminində ziddiyyətləri qarşılaşdıraraq 

antiteza yaratması, habelə obrazlılığı daha da qüvvətləndirmək üçün frazeolo-

gizmlərdən (―üzünün suyu tökülsün‖, ―için-için özünü yemək‖ və s. ), həmçinin 

dialektizmlərdən (―bir əlçə uşaq‖, ―sonalamaq‖, ―qaxıl otur yerində‖ və s.) 

yerində lazımi səviyyədə bəhrələnməsi də diqqətə çatdırılır. 

Sənətkarın istər nəsr, istərsə də dram əsərlərinin dilində cümlə konstruksiya-

larının sintaktik quruluşuna maksimum məxsusi həssaslıqla yanaşması xüsusilə 

qeyd olunur. Bunun da əsas səbəbi kimi A.Rəhimovun həm də dilçiliyin sintak-

sis bölməsi üzrə mütəxəssis olması, doğma Azərbaycan dilinin bütövlükdə 

qrammatik-sintaktik incəliklərini mükəmməl şəkildə bilməsi амили ilə əlaqəli 

olduğu araşdırıcılar tərəfindən nəzərə çatdırılır.  

Yazıçının poetik adlıq cümlələri də bədii əsərin bütövlükdə məzmununu  la-

konik şəkildə ehtiva etməsi baxımından maraq doğurur: ―Yanvar ayının əvvəl-

ləri. Qışın oğlan çağı. Şiddətlə əsən şimal küləyi. Bir həftə ərzində qılıncını qın-

dan çıxaran, quşbaşı yağan qarı yerindəcə donduran şaxta. Buz bağlamış küçə-

lər. Saat on‖. 

Ümumilikdə həmmüəlliflər yazıçının nəsr və dramaturgiyasının zəngin dil 

faktları, dil hadisələri, üslub məziyyətləri ilə səciyyələndiyini bildirərək, gələ-

cəkdə bu istiqamətdə tədqiqat işlərinin aparılmasını vacib hesab edirlər. 

Qeyd etdiyimiz kimi, ―Yazıçı karyerası: dilin və sənətin işığında‖ kitabında 

müəlliflər yazıçı A.Rəhimovun ayrı-ayrı nəsr və dram əsərlərində əsasən dil-üs-

lub xüsusiyyətlərini müxtəlif müstəvilərdə araşdırırlar. Birinci bölümün ―Gir-

dab‖ romanının dili və üslubu: ailələr və talelər müstəvisində‖ adlı yarımbölü-

mündə ―Girdab‖ romanının ideya-məzmun xüsusiyyətləri əsərin dil-üslub key-

fiyyətləri fonunda təhlilə cəlb olunur, araşdırılır. Mövzusu son dərəcə mühim və 

aktual olan gerçək həyat hadisələrindən, çoxşaxəli insani münasibətlərdən bəhs 

olunan bu romanda yeni ailə həyatı qurmuş gənclərin uğursuz taleləri diqqət 

mərkəzinə gətirilir. Romanın bu cür aktual məzmununun peşəkarlıqla oxuculara 

çatdırılmasında yazıçının bir sıra səciyyəvi priyolmardan istifadə etməsi xüsu-

silə qeyd olunur. Romanda bədii ifadə və təsvir vasitələrindən, müqayisələrdən 

(Məs.: Hümmətin qəlbində doğan günəşin işığı sanki küçənin qaranlığını yarıb 

keçir, ətrafa ilıq bir nəfəs gətirirdi), bənzətmələrdən (Rumiyyənin bayaq dediyi 

sözlər, tutduğu iradlar sapa düzülmüş muncuq kimi keçdi Şəfəqin gözlərindən) 

geniş şəkildə istifadə olunması bu səciyyəviliyi şərtləndirən başlıca amillərdən 

biri kimi vurğulanır. Yazıçının romanda bənzətmələrdən obrazların daxili-psi-

xolоji durumunu, iç dünyasını dolğun və canlı ifadə etmək üçün məharətlə isti-
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fadəsi diqqətdən yayınmayır (―məndən ayrılarkən yaz yağışı tək gözlərindən 

axan damcılar...‖, ―mənəviyyat qəssabı‖, ―təzəcə leş dağıtmış canavar‖ və s.).  

Yarımbölümdə ―Girdab‖ romanında təkrarlardan istifadənin əsərin dilinin 

xalq dilinə maksimum yaxınlaşdırılmasına xidmət edən vacib bir vasitə kimi, 

habelə problemi daha dolğun qabartmaq üçün mühüm bir cəhət olaraq səciyyə-

ləndirilir. Məsələn: ―əti ətimdən, qanı qanımdan‖, ―doymamışam, doymayaca-

ğam da‖, ―saray da saraydı ha‖ və s. Daha çox poeziya dili üçün səciyyəvi sayı-

lan alliterasiyalardan yazıçının nəsr dilində istifadə olunması bədii əsərdə üslubi 

həmahənglik yaratması nöqteyi-nəzərindən lazımi detal kimi səciyyələndirilir. 

Məs.: ―sındıra-sındıra süzsün‖, ―boy, balam deyil ey, baldı...‖, ―cır-cır cırılda-

yırdı‖ və s. 

A.Rəhimovun yaradıcılığı üçün xarakterik olan aforizmlərin gen-bol işlədil-

məsi ―Girdab‖ romanı üçün də səciyyəvidir. Araşdırıcılar ona görə haqlı olaraq 

orijinallığı ilə diqqəti cəlb edən bu cür aforizmlərə nəzər yönəldirlər. Özü də 

burada ifadəsini tapan aforizmlər cəmiyyətin əsas mənəvi daşıyıcısı olan qadın-

lar barəsində söylənilir: ―ərsiz qadın saqqıza bənzər‖, ―qadın o zaman qüdrətli 

olur ki, o, anadı...‖, ―kişi yaşlı olsa, arvad yumruq yeməz‖, ―yataq üçün 

doğulmuşam‖ və s.  

Dilçilikdən bizə məlumdur ki, frazeologizmlər ümumi və xüsusi olmaqla iki 

yerə bölünür. Yəni hamı tərəfindən işlədilən frazeoloji vahidlər – ümumi 

fraeologizmlər və yalnız yazıçılar tərəfindən bədii əsərlərdə yaradılan frazeoloji 

vahidlər – xüsusi frazeologizmlər. A.Rəhimovun bədii əsərlərində, o sıradan da 

―Girdab‖ romanında ümumi frazeologizmlərlə yanaşı, xüsusi frazeolji vahid-

lərin yaradılması da diqqəti cəlb etməkdədir. Həmin frazemlər bu və ya digər 

bədii obrazın oxuculara tanıdılmasına da kömək göstərmiş olur. Ona görə də 

həmmüəlliflər romandakı frazemlərdən bəhs edərkən эюстярирляр: ―Frazeolji 

ifadələr: ağlı söz kəsəndən, ağ eləmək, gözünün kökü saralmaq, üzünün suyunu 

tökmək, canına qara dərd, əl-ayağını bağlamaq, əl-ayağını qurtarmaq, məsələni 

çürütmək, ağzıma daşlar, cana doymaq, hər sözün başına ip salmaq, dolmuş şar 

kimi boşalmaq və s. əsərin personajları üçün səciyyəvi olub xarakterlərin vəziy-

yətini, xasiyyətlərini müəyyələşdirir‖. 

Romanda yazıçının sözyaratma cəhdləri (―qərara alınmışdı - qərarlaşmışdı‖, 

―əraziyə bölünmək - əraziləşmək‖), habelə müxtəlif semasioloji dil hadisələri, 

evfemizmlər (ölmək əvəzinə dünyasını dəyişmək və s.), eləcə də əksinə kobud 

sözlərdən-kakoefemizmlər (gönüqalın, yırtıcı, lotu və s.) də araşdırıcıların 

diqqətindən yayınmır.  

Yazıçının nəsr və dramaturgiyasında, o cümlədən sözügedən romanında 

qoşulma cümlələrdən tez-tez istifadə etməsi dilçi tədqiqatçılar tərəfindən yeni 

cümlə tipi kimi dəyərləndirilir (―Arvadlar hər şeyi hamıdan yaxşı bilirlər. Özü 

də vaxtında‖ və s.).  

Romanda ayrı-ayrı obrazların daxili-mənəvi sarsıntılarını, keçirdikləri izti-

rablarını, onların iç dünyasını anlamaq üçün epistolyar üslubdan da yazıçının 

lazımınca yararlana bilməsi təqdirəlayiq hal kimi dəyərləndirilir. Araşdırıcılar 

bu mənada düzgün olaraq yazırlar: ―Epistolyar üslubun məzmunu əsas obraz-
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ların mənəvi xarakterini, daxili mədəniyyətini müəyyən edir, bu məktublarda 

ictimailik arxa plana keçir, fərdi hisslər qabarıqlaşır...‖.  

Lakin o da qeyd olunmalıdır ki, cəmiyyətdəki idbar, rəzil gerçəkliyin bədii 

mənzərəsini yaratmaqdan ötrü yazıçı məktublaşmanı burada bir priyom kimi 

istifadə edir. 

Həmmüəlliflər A.Rəhimovun müasir Azərbaycan cəmiyyətinin rəzilliklərini, 

eybəcərliklərini, naqisliklərini bədii şəkildə inikas etdirən ―Səfalət‖ romanının 

da dil-üslub məziyyətlərini mənəvi aşınmalar kontekstində təhlil edirlər. Bu 

romanda onomastik vahidlərdən məharətlə faydalanma xüsusilə diqqəti cəlb 

edir. Araşdırıcıların qeyd etdikləri kimi, obrazların daşıdığı adların semantikası 

ilə onların xarakterləri uyğunlaşır. Bəzən isə gerçək həyatda olduğu kimi, obra-

zın adının semantikası onun həyat tərzi ilə təzad təşkil edir.  

Bu romanda da atalar sözləri və məsəllər, aforizmlər, hikmətamiz ifadələrlə 

zənginlik, eləcə də yazıçının digər bədii əsərlərində olduğu kimi burada da mor-

foloji neologizmlər yaratması (―rahatlayacaqlar‖, ―nəfəslik‖ və s.) təqdir olun-

malı hal kimi dəyərləndirilir.  

Yazıçının romanda sintaktik sinonim əmələ gətirə bilən uğurlu anaforaları 

da araşdırıcılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir (―Ana yenə yataqdan dikəldi. 

Yenə pəncərədən boylandı. Yenə binaların pəncərələrindən həyətə süzülən 

işıqları gördü. Yenə yatağına uzandı‖ və s.).  

Kitabın ―Yazıçının dramaturgiyası: дil və novatorluq keyfiyyətləri‖ adlı ya-

rımbölümündə A.Rəhimovun ―Xəyanət‖, ―Haray‖, ―Əl əli yuyar‖, ―Macəra‖, 

―Məhəbbət və cinayət‖ və digər dram əsərlərinin real cəmiyyət hadisələrindən 

qidalanan ideya-məzmun məziyyətləri, məxsusi dil və üslub xüsusiyyətləri, 

ələlxüsus da novatorluq özəllikləri  elmi baxımdan təhlil olunur. Yazıçının 

dramlarının dil-üslub novatorluğunu əsasən müraciət olunan mövzuların ye-

niliyi ilə əlaqələndirən həmmüəlliflər məhz bu amilin yazarın dramaturgiyasının 

dil fondunda istər-istəməz siyasi terminologiyanın işlədilməsinə zəruri ehtiyac 

yaratdığını bildirirlər. 

―Düşnücələrin ekspressiv-dinamik sintaksisi‖ adlanan hissədə yazıçının təh-

kiyə dilinin monoloq və dialoqlarla zəngin olduğunu, bədii dilinin romantik, 

hissiyyatlı, real həyat koloritə malik olmasını qeyd edən araşdırıcılar bunu 

A.Rəhimovun təxəyyül zənginliyi, dərin psixoloji bilgiyə malik olması, narahat 

yazıçı mövqeyi ilə əlaqələndirirlər. Ümumilikdə bütün dünyanı, bəşəriyyəti 

narahat edən problemləri qabardan ―Düşüncələr‖in özünəməxsus dil və üslubi 

xüsusiyyətləri diqqəti xüsusi olaraq cəlb edir. Burada nəzərə çarpan ən ümdə dil 

faktoru bədii mətnin məxsusi ekspressiv (emosional-ekspressiv) sintaktik struk-

turudur. Ona görə də araşdırıclar bu məqama diqqət yetirərək yazırlar: ―Düşün-

cələr‖ in mətnlərinə diqqət edəndə adi ifadə tərzi dilimizin qanunlarına uyğun 

yüksək sənətkarlıqla dəyişir, lirik-psixoloji dona düşür. Yazıçı yığcam ifadə 

tərzi yaradır ki, bu, şübhəsiz ekspressiya doğurur. Yığcam ifadə tərzi bədii mü-

hiti yeniləşdirir, cilalandırır. Ağarəhim Rəhimovun qurduğu yığcam və stan-

dartlardan kənara çıxan cümlə konstruksiyaları bədiiliyin gücündən sanki sınır, 

o dəqiqə həmin konstruksiyaları digər bir formaya məna qalmaq şərtiylə çevir-
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mək şansı yaranır. Sintaktik sinonimlər, sintaktik derivasiyalar ekspressivliyin 

meydana çıxmasının əsas faktoru kimi fəaliyyət göstərir‖. 

―Düşüncələr‖ lakonikliyi şərtləndirən semantik tutuma malik olduğundan 

araşdırıcıların da vurğuladıqları kimi, burada semantik kondensasiya, semantik 

sıxılma kimi bir sıra dil hadisələri ilə üzləşirik. Həm də burada ekspressivliyi 

ayrı-ayrı dil vasitələrindən, məsələn, leksik vasitələrdən, sintaktik vasitələrdən 

və s. məharətlə istifadə etməklə yaratmaq labüdləşir.  

―Düşüncələr‖in əsas əlamətlərindən biri kimi qeyd olunan standartlılıq dil 

faktoru olaraq burada araşdırıcıların söylədikləri kimi bədii mətnin qapalılığına 

xidmət edir və mətnin əvvəlində gələrək fikir və hissləri bir-birilə əlaqələn-

dirmiş olur. 

Sözügedən əsərin ekspresiyasını yaradan dil vasitələri sırasında seqment 

vahidlərin də rolu böyükdür. Dilçilikdən məlum olduğu kimi, seqmentləşmədə  

bütöv bir informasiya hissə-hissə, parça-parça sanki həzm etdirilə-etdirilə oxu-

cuya çatdırılır. Bu mənada yazıçı bu vasitədən istifadə etməklə öz mülahizə-

lərini pillə-pillə oxuculara alatmaqla, qavratmaqla məqsədinə nail olur.  

Müəlliflər ―Düşüncələr‖dəki ekspressivliyin yaranmasında istifadə olunan 

dil vasitələrini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirirlər. İntonasiyanı aktuallaşdıran, 

funksional işləkliyi ilə diqqəti çəkən inversiya hadisəsi A.Rəhimovun sözü-

gedən əsərində ekspressivliyi gücləndirən mühüm bir üslubi məqam kimi göstə-

rilir (―...Titrəyir ürəklər! Alışır hisslər! Qaralır səma! Toqquşur buludlar, çaxır 

şimşəklər!‖ ).  

Əsərdə ekspresiyanı yaradan dil vasitələrindən biri də morfoloji vasitələrdir 

ki, yazıçı burada əski feli bağlama şəkilçisi olan –ıban morfoloji vahidinin, 

habelə -mı ədatının, eləcə də ―kı‖ ədatının işlədilməsi ilə meydana gəlir (―Yol 

üstündə dayanıban o, gözlərin dikdi mənə‖, ―Onu nə adlandırım? Bulağın 

dumduru suyumu?! Gürlayan şəlalənin ağ köpüklərimi?! ...‖, ―... Cismən getsə 

də, xilqəti, əməlləri qan yaddaşlarına köçməyəcək ki?! Beyinlərə öz çirkin 

izlərini qoymayacaq ki?! Gələcək nəsillərin nifrətini qazanmayacaq ki?!‖ və s.). 

Yazıçının ―Düşüncələr‖ində ekspresiyanı əmələ gətirən dil amillərindən biri 

olaraq təkrarlardan geniş şəkildə istifadə olunması göstərilir və burada təkrarlar 

leksik-qrammatik faktdan daha çox, üslubi-ekspressiv fakt olaraq səciyyələn-

dirilir. Təhlil zamanı təkrarlar bir sıra tiplərə bölünməklə (söz şəklində, söz bir-

ləşməsi şəklində, cümlə şəklində) diqqətə çatdırılır. 

―Düşüncələr‖də ekspressivliyə məxsusi həmahənglik verən dil faktlarından 

biri də alliterasiyalı konstruksiyaların işlədilməsidir (Məs., ―Oyulurdu içim 

oyum-oyum! Göynəyirdi qəlbim göyüm-göyüm!...‖).  

Antiteza, kontrast, paradoks, dispropoziya kimi dil faktorları da ―Düşün-

cələr‖də  ekspressivlik yaradan amillərdən sayılır və əsərə xüsusi rəngarənglik 

vermiş olur.  

A.Rəhimovun bədii əsərlərinin xarakterlər dünyası da araşdırıcıların diqqə-

tindən yayınmır. Kitabın ―Yazıçı xarakterologiyası‖ və ―Xarakterlər konsepsi-

yası‖ başlıqlı yarımbölümlərində sənətkarın xarakteryaratma ustalığı elmi əsas-

larla təhlil olunur. Burada yazıçının bədii əsərlərində istifadə etdiyi xarakter ya-
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ratmanın başlıca prinsipləri müəyyənləşdirilir. Müəlliflər buraya təsvirdə 

konkretlik prinsipi, daxili tarazlıq prinsipi, müəllifin gerçək mövqeyi prinsipi, 

sosial təhlil prinsipi, yüksək dramatizm prinsipi kimi meyarları aid edirlər.  

A.Rəhimovun bədii əsərlərində özünü göstərən bədii xarakter yaratmada 

konkretlik prinsipi bir neçə mühüm cəhəti özündə birləşdirir. Burada mühit və 

xarakter məsələsi, hadisə və xarakter məsələsi, situasiya və xarakter məsələsi 

kimi bir sıra məqamlar vəhdətləşir və ümumi bütövün ayrı-ayrı komponetlələri 

olaraq birləşərək obrazın vahid polifonik xarakterini dəqiqləşdirir.  

Yazıçıçnın bədii yaradıcılığında özünü məxsusi çalarlarla göstərən xarakter 

yaratamanın daxili tarazlıq prinsipi də diqqəti cəlb edir. Bu prinsipə əsasən ya-

zıçı bir obrazın xarakter baxımından başqa personajların düşdüyü mühitə, şərai-

tə tədricən adaptasiya olunması zamanı təqdim edir. Daxili xarakteryaratmada 

daxili tarazlıq prinsipi personajın ətraf mühitlə onun daxili aləmində yaranmış 

gerçəkliklər arasında antoqanist ziddiyyətləri yumşaltmağa xidmət эюстярир.  
Müəllifin gerçək mövqeyi prinsipi A.Rəhimovun bədii xarakteryaratmasın-

da önəmli yer tutur. Yəqin elə buna görə də araşdırıcılar müəllif mövqeyinin 

vasitəsilə yazıçının bədii əsərlərinin başlıca ideya istiqamətlərinin müəyyənləş-

dirilməsində önəmini xüsusi olaraq qeyd edirlər. Buna görə də müəlifin səmimi 

mövqeyi çox zaman obrazların mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Bəzi hallarda isə 

əksinə də olur. Əsərdəki bədii xarakterlər müəllif mövqeyi ilə ziddiyyətdə olur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu zaman bədii əsərdə yaradılan xarakterin 

cəmiyyətdən götürülmüş canlı, real bir şəxs olması şübhə yaratmayır. 

Xarakter  yaratmanı  şərtləndirən prinsiplərdən biri də sosial prinsipdir ki, 

bir çox tənqidçilər bədii xarakterin dəyərləndirilməsində, tarixi-estetik mahiy-

yətinin, bədii-estetik xüsusiyyətlərinin, eləcə də ictimai məzmununun açılma-

sında mühüm rol oynadığını göstərirlər. Əlbəttə, bədii əsərlərdə bu və ya digər 

bədii xarakter yaradılarkən onun gerçəkliyini şərtləndirən amillərdən biri icti-

mai-sosial mühitlə sözün əsil mənasında həmahəngləşməsi ilk olaraq göz önün-

də canlandırılır. Yəni bədii xarakterdə cəmiyyətdə yaşayanların sosial durumu-

nu özündə birləşdirən məqamların olması onu daha canlı edir və gerçək həyatla 

bağlayır.  

Araşdırıcılar A.Rəhimovun bədii yaradıcılığnda daha bir bədii xarakter  ya-

ratma prinsipi kimi yüksək dramatizm prinsipini göstərirlər. Bildirilir ki, ya-

zıçının bədii yaradıcılığında yüksək dramatizm daimi gərginlikdə olan bədii xa-

rakterin keçirdiyi psixoloji sarsıntıları, emosional durumları, hiss-həyəcanları, 

müxtəlif davranış tərzlərini, nitq səviyyələrini tam şəkildə çatdıra bilir. Bədii 

xarakterin öz diliylə, danışığı ilə fərdiləşdirmə, daxili monoloqlarda obrazın bü-

tövlükdə daxili-mənəvi dünyasını aşkara çıxardır. Bu da yazıçının yaratdığı bə-

dii xarakterlərin aydın şəkildə oxucular tərəfindən başa düşülməsini təmin etmiş 

olur.  

―Yazıçı karyerası: Dilin və sənətin işığında‖ kitabında A.Rəhimovun həm 

də elmi yaradıcılıq fəaliyyətinə də yer verilir. ―Ana dili sintaksisinin tədris 

problemləri: A.Rəhimovun fundamental tədqiqatlarında‖ adlı yarımbölümdə 

yazıçının alimlik fəaliyyəti, xüsusilə də sintaksis problemlərinin tədrisi məsələ-
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ləri ilə bağlı tədqiqatları təhli olunur, qiymətləndirilir.  

Kitabda ―Tanıtmanın orijinal tərzi‖ adlı yarımbölümündə A.Rəhimovun ger-

çək cəmiyyət problemlərini qabardan bədii əsərlərini müxtəlif rakurslardan təd-

qiqata cəlb edən tədqiqatçılardan Tofiq Hüseynoğlu, Əmrulla Paşayev, Nizami 

Tağısoy, Ağahəsən Bədəlzadə, Əsgərli Əlizadə, Əli Rza Xələfli, Təyyar Salam-

oğlu, Bəşir Əhmədov, Abbas Piriyev, Seyfəl Həsənov, İsmayıl Kazımov və di-

gər tanınmış ədəbiyyatçıların, publisistlərin müxtəlif prizmalı təhlillərinə nəzər 

salınır. O sıradan burada A.Rəhimovun bədii yaradıcılğına həsr olunmuş ayrıca 

iri həcmli tədqiqat əsərlərinin çoxşaxəli təhlil istiqamətləri diqqətə çatdırılır. 

Kitabın müəllifləri yazıçının bədii əsərlərində qoyduğu problemlərin aktual-

lığına diqqəti yönəldirlər. Belə ki, müasir həyatımızda tüğyan etməkdə olan də-

rəbəyliklər, harın məmur özbaşınalıqları, korrupsiya və rüşvətxorluq bəlasına 

mübtəla olmuş xəstə cəmiyyətimizin dərin problemlərinin qabardılması və hə-

min problemlərin aradan qaldırılması üçün yollar axtarması A.Rəhimovun və-

tənpərvər bir yazıçı, əsl vətəndaş təəssübkeşliyi ilə qələmə aldığı bədii əsər-

lərində qarşıya qoyduğu əsas məqamlardan bir kimi qeyd olunur. Azərbaycan 

xalqının ən yeni dövrümüzdə erməni terrorçuları tərəfindən xalqımızın başına 

gtirilən acınacaqlı faciələrini gündəmə gətirən yazıçı bu məqamla bağlı açıq şə-

kildə düşüncələrini də oxucularla bölüşdürür. Yazıçının ürək ağrısıyla bədiiləş-

dirdiyi faciələrimizlə bağlı düşüncələrinə diqqəti yönəldən kitab müəllifləri ya-

zırlar: ―... Bu gün heç kim inkar edə bilməz ki, erməni faşist aktı bizi ―olum-

ölüm‖ dilemması ilə üz-üzə qoyur. Bu dilemmanın qarşısında qurbanlıq qoyun 

olmağa azərbaycanlı adlanan heç bir kəsin-istər sıravi vətəndaş olsun, istər 

hərbçi, istərsə yazıçı olsun, haqqı yoxdur. Faşist ideologiyası ilə yüklənmiş 

erməni fərdlər son nəfərlərinədək məhv edilməyincə bizim xalqımıza rahatlıq 

ola bilməz. Erməni faşizmi oyaq tutduğu, mayalandığı son yuvasınadək qovul-

malı, xəstə ruhlar, xəstə təxəyüllər məhv edilməlidir‖.  

A.Rəhimovun bədii əsərlərində qaldırdığı, geniş yer ayırdığı məsələlər sıra-

sında Qarabağ problemi də mühüm yerlərdən birini tutur. Vətən uğrunda aparı-

lan döyüşlər və bu müstəvidə cəmiyyətdə dərin kök salmış qarşıdurma – harın-

ların övladlarının hər cür vasitələrlə ordudan yayınması, yoxsul balalarının isə 

gedib müharibənin hər cür əzab-əziyyətinə sinə gərməşi, vətənə şərəflə xidmət 

etməsi bədii bir üslubla diqqət mərkəzinə gətиrilir.  
Yazıçının bədii əsərlərində Azərbycanın başına gətirilən min bir müsibət-

lərdə ona dəstək olan qüvvələr, siyasi oyunbazlar və onların riyakarlığı ustalıqla 

işıqlandırılır. Həmin siyasət oyunbazlarının əsl iç üzlərini ayrı-ayrı obrazların 

dili ilə açmağa çalışan yazıçının bu məsələyə poetik yanaşması da maraq do-

ğurur. Yazıçı cəmiyyətimizdə də tez-tez səsləndirilən ritorik mülahizələri də di-

lə gətirir: ―İran dövləti, xalqı niyə belə edir? Bəs iranlılar bizim din, məslək, 

qan qardaşlarımız deyillərmi? Cinayətdə yol verdiklərini, özgənin malına göz 

dikdiklərini, görəsən anlayırlarmı? Məgər bunların elədikləri ermənilərin çıra-

ğına neft tökmək deyil? Hər halda, rusları da, erməniləri də başa düşmək olar. 

Bəs İran? Bəs iranlılar? Aman Allah, yıxılılana balta çalan nə çox olurmuş? 

Qəribədi. Üzdə bir söz deyirlər, arxada başqa iş görürlər...‖. 
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Müəlliflər yazıçının qaldırdığı problemlər sırasında keçid dövrü cəmiyyəti-

mizdə, xüsusilə də təhsil, səhiyyə sistemimizdə, hüquq-mühafizə orqanlarında 

baş alıb gedən hərc-mərcliklər, rüşvətxorluqlar, qanunsuzluqlar, əliəyriliklər, 

mənəvi aşınmalar və s. ciddi bir poblem kimi qabartmasını haqlı olaraq təq-

dirəlayiq hal kimi qiymətləndirilər.  

Məlum olduğu kimi, bu və ya digər cəmiyyətin dürüstüyünü, ədalətliliyini 

şərtləndirən amillərdən biri, bəlkə də birincisi hər kəsin qanun qarşısında 

bərabərliyinin real təmin olunmasından, qanunların gerçək olaraq qüvvədə 

olmasından asılıdır. Məhz bu məqam cəmiyyətdə  demək olar ki, bütün prob-

lemlərin əsasında dayanır. Bu mənada araşdırıcılar ―Səfalət‖ romanı əsasında 

yazıçının qabartdığı problemlər və onların oxucularda yaratдыьы müsbət mənada 

təsirdən сюз ачараг qeyd edirlər: ―...Oxucunun romandan çıxardığı nəticə budur 

ki, qanunlar işləməyən ölkədə mənəvi-etik normalar, hüdudlar pozulur, haqq-

ədalət tapdanır, hərc-mərclik yaranır. Ali və orta məktəblərdə rüşvətin tüğyan 

etməsi gənc nəslin tərbiyəsini şikəst edir. Səhiyyə ocaqlarında rüşvətin alınması 

insanları ölümə sürükləyir. Hüquq-mühafizə orqanlarında rüşvətin ayaq tutub 

yeriməsi qanunlarımızın  aliliyinə insanların inamını qırır. Xalq adından 

danışanlar, altun toplayıb cah-cəlal içində yaşayanlar cəmiyyəti ölüm kabusu ilə 

üz-üzə qoyur. Bu zaman dövlət müstəqilliyini itirir, başqa dövlətlərdən asılı 

vəziyyətə düşür...‖. Bu mənada roman oxucuları vadar edir ki, içərisində 

yaşadıqları cəmiyyətin bu cür problemlərinin həlli yollarını düşünsünlər.  

Həmmüəlliflər ―Zehni və hissi intuisiyanın gücü‖ başlıqlı yarımbölümdə ya-

zıçının bədii əsərlərində yaradılan real həyat mənzərələrinin, ayrı-ayrı obraz-

ların canlılığının səbəbini məhz yazıçının əqli və hissi intuisiyasının lazımi sə-

viyyədə vəhdətləşdirilməsində axtarırlar. A.Rəhimovun ―Əcəl təri‖, ―Meteor 

parçası‖, ―General‖ kimi povestlərini, eləcə də ―Yaddaşda yaşar xatirələr‖ ro-

manını təhli edən həmmüəlliflər əsərləri məzmunundan doğan çağdaş cəmiy-

yətimizi narahat edən mühüm məqamlar üzərində analitik təhlilər aparırlar.  

Ailə-məişət zəminində qələmə alınmış ―Əcəl təri‖ povestində araşdırıcılar 

Simuzərin timsalında ədəbiyyatın əbədi mövularından olan qadın xəyanəti üzə-

rində düşüncələrini oxucularla bölüşürlər. Yazıçının ―Meteor parçası‖ povestin-

də isə Mürsəl müəllimin obrazı həmmüəlliflərin diqqətini cəlb edir və onlar hə-

min obrazın əsərdə üç istiqamətdə - birinci, böyük alim kimi, ikinci, müdrik 

filosof kimi və nəhayət, həssas bir psixoloq kimi səciyələndirildiyini qeyd edir-

lər. ―General‖ povestində isə əsas qəhrəman olan generallıq iddiası ilə yaşayan 

Xasay Əlləşoviç obrazıdır ki, araşdırıcılar həmin obrazın üzərində dayanırlar. 

Burada o da qeyd olunmalıdır ki, yazıçı böyük ustalıqla cəmiyyətimizdə 

generallıq iddiasında olan kəslərin əslində xalqa xidmət etmək üçün bu rütbəyə 

sahib olmasını deyil, əksinə, onları əzmək, onlara yuxarıdan aşağı baxmaqdan 

ötrü bu mərtəbəyə yüksəlmək çabasında bulunduğunu göstərmişdir.    

Kitabda yazıçının povestləri əsasında bədii portret yaratma sənətkarlığına 

diqqəti yönəldən həmmüəlliflər A.Rəhimovun ―Gəlinqayada qoşa məzar‖, ―Ulu 

kəndim‖, ―Fırıldaqçı Niftulla‖, ―Mənim qəribə taleyim‖, ―Taleyin hökmü‖, 

―Bank əməliyyatı‖ kimi povestlərində məharəltə yaradılmış bədii portretlərin 
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özəлliklərindən bəhs edirlər. Təhlillərdən belə məlum olur ki, yazıçı bir mikro-

mətn daxilində bir neçə obrazın bədii portetini məharətlə yaratmağa nail olur və 

bu onun özünəməxsus üslubi çalarlarından xəbər verir. Bəlli olduğu kimi, bu və 

ya digər yazıçı üçün bədii portretyaratma bədii obrazın daha canlı təqdim olun-

ması üçün ümdə keyfiyyətlərdəndir. İstənilən obrazı tam dolğun şəkildə səciy-

yələndirmək üçün personajın zahiri və daxili keyfiyyətləri elə ustalıqla əlaqə-

ləndirilməlidir ki, obrazın mükəmməl, canlı portereti yaradılmış olsun. Bu ba-

xımdan həmmüəlliflər yazıçının povestlərində buna nail olduğunu dönə-dönə 

müxtəlif povestlərdə yaradılmış konkret portret nümunələri əsasında oxucuların 

diqqətinə çatdırırlar. 

Real həyatda olduğu kimi, A.Rəhimovun bədii əsərlərində də obrazın zahiri 

görünüşü ilə daxili aləmi arasında uyuşmazlıqlar mümkündür. Yazıçının bədii 

əsərlərinə rəngarənglik gətirən məqamlardan biri də zahiri ilə batinin bir-birini 

tamamlamadığı bu cür obrazların bədii portretlərinin yaradılmasında özünə-

məxsus dəsti-xətti araşdırıcılar tərəfindən uğurlu hal kimi səciyyələndirilir. 

Kitabın ―Sənət və şəxsiyyət‖ başlıqlı hissədə müəlliflər yazıçının haqqında 

yazılmış əsərlər barəsində müəyyən dəyərləndirmələr aparırlar. Burada pro-

fessor Əlizadə Əsgərli tərəfindən qələmə alınmış ―Ədəbi-metodoloji qiymətlən-

dirmə‖, ―Dilin və üslubun estetikası‖, ―Ədəbi müzakirə‖ kimi üç böyük hissə-

dən ibarət ―Sənət və şəxsiyyət‖ adlı kitabından bəhs olunur. Həmin kitabda ya-

zıçı A.Rəhimovun ayrı-ayrı bədii əsərləri haqqında tanınmış alimlərin, ədəbiy-

yatşünasların, tənqidçilərin, dilçilərin çap olumuş məqalələrinin təhlili əksini 

tapmışdır.  

Burada yazıçı A.Rəhimovun bədii yaradıcılığından ―Canavar balası‖, ―Qoşa 

qanad‖ kimi bədii əsərlərinin prof. Asif Rüstəmli, ―Tənha çinarın pıçıltıları‖ 

əsərinin folklorşünas, prof. Məhərrəm Qasımlı, bir çox romanları, eləcə də 

―Girdab‖ romanının prof. Nizami Tağısoy tərəfindən, o cümlədən, ―Cinayət və 

etiraf‖ romanının prof. Nazif Qəhrəmanlı, ―Yaddaşda yaşar xatirələr‖ romanı-

nın isə tənqidçi-alim Tehran Əlişanoğlu tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə təhliл 
və tədqiq olunması diqqətə çatdırılır. 

Düşünürük ki, ümumilikdə Azərbaycan ədəbi mühitinə təqdim olunan ―Ya-

zıçı kariyerası: дilin və sənətin işığında‖ kitabı oxucular üçün yazıçı Ağarəhim 

Rəhimovunun bədii yaradıcılığının çoxşaxəli istiqamətləri ilə daha da yaxından 

tanış olmaq imkanı verəcəkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Son vaxtlar ədəbi mühitdə sanballı əsərlərə az rast 

gəlinir. İşıq üzü görən nəşrlər bir müddət oxunduqdan sonra sanki ―arxiv mate-

rialları‖na çevrilir. Müəllif bu məqalədə İ.Kazımov və X.Xəlilovun birgə kita-

bında A.Rəhimov yaradıcılığının üstün cəhətlərin göstərərək bu cür əsərlərin 

dövrlə səsləşdiyini göztərmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. ―Yazıçı karyerası: dilin və sənətin işığında‖ kita-

bında A.Rəhimovun əsərlərində Azərbaycan dilinin normalarının gözlənildiyi 

açıq-aşkar şərh olunmuşdur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali və orta məktəb 

müəllimləri, ədəbi tənqidçilər üçün stolüstü kitab kimi nəzərdə tutulmuşdur. 
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В статье о книге ―Карьера писателя: В свете языка и профессии‖ 

соавторы отмечают идейно-содержательную систему творчества А.Раги-
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художественного жанра, а также другие поэтические качества. 
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                     Writers career: in the light of language and art 
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The article deals with opinions of co-authors the idea and content of the 

book ―Writers career: in the light of language and art‖ written by A. Rahimov/ 

They illucidate the genre and poetical features of the work.  

 

Редаксийайа дахил олуб: 18.02.2014 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 15 

«Sюylяm» termиnи anlayышыnыn mahиyyяtи vя onun sяrhяdlяrи 
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Чaьdaш lиnqvиstиk araшdыrmalarda «sюylяm» deyиlяn termиndяn dя чox иs-

tиfadя olunur. Bu termиnlя yanaшы, araшdыrmalarda cцmlя, fraza, иfadя, mяlu-
mat, dиskurs, loqos, maksиm vя s. termиnolojи vahиdlяr dя ишlяdиlиr. 

Цmumиyyяtlя, araшdыrmalarda «sюylяm» termиnиnиn 23 sиnonиm varиantы 
qeyd olunur. Lцьяtlяrdя sюylяmиn bиr sыra mяnalarы gюstяrиlиr: sюylяm яsas 
sиntaktиk anlayышda kompleks sиntaktиk vahиddиr; kompleks sиntaktиk vahиd 
kиmи sюylяm konkret fиkиr иfadя edиr. 

Bиr nиtq vahиdи kиmи «sюylяm» termиnи bиr dиl vahиdи kиmи «cцmlя» 
termиnиndяn fяrqlяndиrиlиr. Cцmlя predиkatы olmasы иlя xarakterиzя olunan 
qrammatиk strukturdur. Sюylяm иsя яsasяn dиaloqun funksиyasы olub, mцsa-
hиblяr arasыnda цnsиyyяt vasиtяsиdиr, kommunиkasиyanыn aktuallaшmыш vahи-
dиdиr. Hяr bиr dиl faktы kиmи sюylяmиn dя иkи яlamяtи юzцnц gюstяrиr: mяz-
mun vя иfadя яlamяtlяrи. Mяzmun planыnda sюylяm kommunиkasиya vahи-
dиdиr; иfadя planыnda иsя чox mцhцm иntonasиya vahиdиdиr (1: 54). 

Sюylяm nиtq vahиdиdиr, cцmlяdя nиtqи realиzя edиr; dиl vahиdи kиmи cцmlя-
nиn struktur modelиnи tяшkиl edиr; sюylяm cцmlяnиn mяna-mяzmun tяrяfи kи-
mи чox effektlи nиtqиn formal tяrяfи kиmи чыxыш edиr. Nяhayяt, sюylяm rиtorи-
kada danышыq replиkasы, orator nиtqи, audиtorиyanыn цnvanыnы tяyиn edиr 
(2:34). 

«Sюylяm» termиn-anlayышыnda demя, sюylяmя (юz fиkrиnи, rяyиnи, mяqsя-
dиnи); mцlahиzя, fиkиr, rяy vermя vя s. mяnalar ortaqlaшыr. Bu anlayышыn ma-
hиyyяtиnи cцmlя ичяrиsиndя gюrцnmяk, юzцnц gюstяrmяk, юzцnц hиss etdиrmяk 
tяшkиl edиr. 

Sюylяmlяr nиtq fяalиyyяtиndя aktиvlяшиr, иntensиvlяшиr, «canlы nиtq»иn 
tяsиrи altыna dцшцr. Bu zaman Q.A.Zolotovanыn dedиyи kиmи, «qrammatиka-
sиntaksиs иnsan haqqыnda elmя чevrиlиr» tezиsи yaranыr (3: 87). 

Mцasиr dиlчиlиkdя aktual problemlяrdяn bиrи dя nиtqиn mцxtяlиf forma vя 
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tиplяrиnи formalaшdыran dиl vasиtяlяrиnиn funksиonal qanunauyьunluqlarыnы 
юyrяnmяkdиr. Dиl vasиtяlяrиnиn struktur-kommunиkatиv vя иntonasиya tяhlиlи 
bu cяhяtdяn sяcиyyяvи sayыla bиlяr. Bu cцr tяhlиlя sюylяm (fraza) anlayышыnы 
da cяlb etmяk lazыm gяlиr. 

«Sюylem-herhangи bиr dцшцnce, duyьu, oluш ve kыlыш anlatan; bиr yargы 
bиldиren ve чekиmlи bиr eylemle bичиmlenen sюzcцk ya da sюzcцk grubu-
\gruplarыdыr. Юrnek: Acaba bugцn hava nasыl? Иmdat! bичиmlerи» (4: 405). 

Иndи sюz dиzиmи-sиntaktиk araшdыrmalarda yenи aspektlяrя цstцnlцk verиlиr, 
yenи иstиqamяtlяr mцяyyяnlяшdиrиlиr. «Sюylяm» termиnиndяn dя yenи иstиqa-
mяtlи tяdqиqatlarda иstиfadя olunur. Bu termиn daha чox «nиtqиn lиnqvиstи-
kasы» yaxud «sиtuatиv lиnqvиstиka»nыn obyektи kиmи ишlяdиlиr. Sюylяm иstяr 
cцmlя, иstяrsя dя sюz bиrlяшmяsи, yaxud cцmlяdя hиssяlяrиnя ayrыlmыш bиr 
иfadяnиn mяzmununu иfadя etsиn, dяxиlи yoxdur, bu termиn-anlayыш adы altыn-
da dиlиn formalarыnы vя onun nиtq sяvиyyяsиndя reaиzasиyasыnы юyrяnmяk 
tяlяbи qarшыda durur. Adama elя gяlиr kи, sюylяm elя cцmlяnиn юzцdцr. Am-
ma sюylяm cцmlяdяn predиkasиyasыna gюrя fяrqlяnиr (cцmlяnиn sиntaktиk 
statusu), spesиfиk sиtuasиyalarы, mяqamlarы, dиldя mяzmun vя иfadя dяyишmя-
lяrиnи, dиl vя nиtq vahиdlяrиnиn baшqa шяklя dцшmяlяrиnи vя s. юyrяnиr. Sюy-
lяm dиl vя nиtq vahиdlяrи иlя цzя чыxan mцmkцnlцk, hяqиqиlиk, doьrululuq, 
mцmkцnsцzlцk kиmи modal mяnalarы vя s. иfadя edиr. Ona gюrя dя sюylяm 
dиlиn semиotиk sиstemиndя ишarя xarakterlиdиr.  

F.Veysяllиnиn dиlчиlиk ensиklopedиyasыnda sюylяm mцяyyяn danышыq шяraи-
tиndя dиnlяyиcи tяrяfиndяn dяrk edиlя bиlяn vя mяna (fиkиr) bцtюvlцyцnя ma-
lиk цnsиyyяt vahиdи kиmи gюstяrиlиr. Mяs.:\Bakыdan Шamaxыya qяdяr gedяn 
yolda\yaшыllыq yoxdur\\ 

Bu cцmlяnиn tяrkиbиndя иkи sюylяm-цnsиyyяt vahиdи vardыr: 1) Bakыdan 
Шamaxыya qяdяr gedяn yolda; 2)yaшыllыq yoxdur. 

Mяna tamlыьыnы иfadя edяn kommunиkatиv vahиd tцrk dиlиndяn gяtиrиlяn 
aшaьыdakы sюylяm parчalarыnda da юzцnц gюstяrиr: Karadenиzde geчen dюrt 
gцnlцk yolsuluk sыrasыnda\ kыyыdan иlerleyen vapurun gцvertesиnde\ zaman za-
man \Ata\ bu marшы\ sюyledи durdu (Aydыn Oy. Шииr Dцnyamыzda Atatцrk). 

Tцrkcяdяn gяtиrиlmиш bu юrnяkdя иsя 6 sюylяm mюvcuddur. Hяr bиr ayrы-
ayrы цnsиyyяt aktыnы иfadя edиr. 

F.Veysяllи mяqamla baьlы sюylяmlяrdяn dя bяhs edяrяk yazыr kи, иlk 
dяfя Ж.R.Fиrs (1890-1966) tяrяfиndяn ишlяdиlmиш termиndиr, konkret danышыq 
mяqamыnda ишlяdиlяn иfadяdиr. Mяs.: yaxшы oynadы- иfadяsи meydanчada fut-
bol oyununda tamaшaчыlardan bиrи konkret oyunчunun topu юtцrmяsи anыna 
mцnasиbяt bиldиrmяk цчцn deyиlmишdиr. Vя ya kиmsяyя иronиya иlя deyиlя 
bиlяn иfadяdиr vя s. (5: 141-142). 

F.Veysяllи «Dиlчиlиyиn яsaslarы» kиtabыnda sюylяm vя sиntaqm termиn-an-
layышlarыnы eynиlяшdиrиr vя yazыr: Cцmlяnиn leksemlяrdяn (sюzlяrdяn) иbarяt 
olmasы vя leksemlяrиn dя (sюzlяrиn) daha kичиk sюylяmlяrdя-sиntaqmlarda 
qruplaшmasы artыq qяbul olunmuш aksиomdur. Dиlчиlиk яdяbиyyatыnda 
sиntaqmыn mцxtяlиf aчыlышы var. F.de Sюssцr hяr bиr dиl vahиdlяrиnиn sиntaq-
matиk oxda bиrlяшmяsиnи sиntaqm adlandыrыrdы. Шerba mяktяbи иsя sиntaqmы 
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danышыq aktыnda yaranan, fonetиk vя qrammatиk cяhяtdяn bюlцnmяz, kon-
kret mяna daшыyan vahиd kиmи dяyяrlяndиrиr. Mяs.: \Dцnяndяn bяrи\ara ver-
mяdяn yaьan yaьыш\yalnыz bu gцn kяsdи\\ Gюrцndцyц kиmи, cцmlя 3 sюylяmя-
sиntaqma bюlцnцr. 

Qяrb dиlчиlиyи buna bяnzяr bюlgцnц phrases adlandыrыr. 
Sюylяmlяrиn tяrkиbи mцxtяlиf ola bиlяr: determиnantlar (bu, o, belя, bu 

kиmи), saylar vя sиfяtlяr иsиmdяn яvvяl gяlиr. \Bu kиmи fиkиrlяrи... \\ belя gюzяl 
xasиyyяtи...\, \beш-altы adam arasыnda...\ vя s. Qoшmalar qoшulduьu sюzdяn 
sonra gяlиr: \ona tяrяf\, иkи mиnя yaxыn\, \sяnиn kиmи...vя. юzяyиndя fel 
duranlar: o vurula bиlяrdи (6: 167, 168). 

Burada sюylяmlя sиntaqmыn eynиlяшdиrиlmяsи иlя razыlaшmaq чяtиndиr. 
Sюylяm mиnиmal kommunиkatиv vahиddиr. Sиntaqm da mиnиmal hяcmlи olur. 
Sиntaqm sюylяmиn fonetиk vя qrammatиk bцtюv kиmи gerчяklиyиn obyektиk 
иnиkasы olan semantиk parчaya bюlцnmяyиndяn alыnan vahиddиr. Mяs.: 
\Qoca\ atlы Azяrя yaxыnlaшыb \nяsя dedи\\, \Qoca atlы\ Azяrя yaxыnlaшыb \nяsя 
dedи\\ (7: 37-40).  

Sюylяm kommunиkasиyanыn иlkиn anы, nцvяsи, rцшeyиmи, mяьzи, baшlan-
ьыcыdыr. 

Sюylяm kommunиkatиv-sиntaktиk vahиd olduьu цчцn xцsusи цzvlяrlя –
cцmlяnиn aktual цzvlяrи иlя sяcиyyяlяnиr. Mяntиqи vurьu nяqlи sюylяmlяrdя 
hara dцшцrsя, aktual цzv dя hяmиn sюz hesab edиlиr. Sюz sыrasы bu fяrqlи 
mяqamlarы formalaшdыrыr.Mяs.: 

Alы dцn trenle Иstanbula gиttи. 
Alи trenle Иstanbula dцn gиttи. 
Alи Иstanbula dцn trenle gиttи. 
Dцn treenle Иstanbula Alи gиttи. 
Burada ana mюvzu Alиnиn Иstanbula gиtmesи mesajыdыr. 
Sюylяmdя 2 tиp иnformasиya fяrqlяndиrиlиr: mцhцm иnformasиya. Бu yenи 

иnformasиyadыr, burada sюylяmиn kommunиkatиv mяqsяdи hяyata keчиrиlиr. 
Яn mцhцm иnformasиya sюylяmиn temasыnda verиlиr. Elя ona gюrя dя aktual 
sиntaksиsиn baшlыca vahиdlяrиndяn bиrи dя sюylяmdиr. Sюylяm sиntaktиk vahиd-
dиr. Bu termиn иngиlиs dиlиndя statement, rus dиlиndя vыskazыvanиe sюzlяrи иlя 
иfadя olunur. 

Чaьdaш tцrk dиlиndя «vыskazыvanиe» «sюylem», «sюylenen, dцшцnce, 
demeч (jи) kиmи чevrиlиr. Mцяyyяn fиkrи dиlя gяtиrmяk, иfadя emяk, 
sюylяmяk; dцшцncяsиnи sюylяmяk, qarшы чыxdыьыnы sюylяmяk: Ишчиler greve evet 
dedиler. Bиrчok parlamentler bu yasaьa hayыr dedи (8: 86). 

Чaьdaш tцrk dиlиndя sюylemиn praqmatиk cяhяtlяrиnя toxunulmuшdur. 
«Herhangи bиr dиlиn sюz dиzиmsel yapыsы anlam ve bиlgи yapыsы etkenlerи иle 
belиrlenиr. Bu иlишkиlerиn шematиk gюsterиmи шu шekиldedиr: 

Semantиk \Sюz dиzиmи\ Praqmatиk 
Praqmatиk, herhangи bиr dиlde, иletишиm amacыyla, ишarelerиn ve sиmgelerиn 

иnsanlar tarafыndan nasыl kullanыldыьыnы иnceleyen чalышmadыr. Anlam bиlgиsи 
иse sиmge ve gюsterdиьи arasыndakи иlишkиlerи ele alыr; sюz dиzиmиnde bu 
sиmgelerиn bиrbиrиyle olan иlишkиlerи иncelenиr. 
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Bu чerчиvede, sюylem чюzцmlemesи (dиscourse analysиs) de son dюnemler-
de цzerиnde чalышan konular arasыnda yer almaktadыr. Sюylem чюzцmlemesи 
иle yazыlы\sюzlц dиlиn; akыш, bичem, sюylem ve sюylemи oluшturan tцmceler ara-
sыndakи иlишkиler, иletишиm deьerlerи vb. юlчцtlerden haraketle, иncelemesи 
amaчlanmaktadыr» (3: 411).  

Qaqauz dиlиndя «sюlemaa, sюlentи, sюleyиш» termиnlяrи иlя ишlяdиlиr. (9: 602, 
603). 

 «Sюylяm-mцяyyяn fиkиr иfadя edяn kommunиkatиv vahиddиr, yяnи sюy-
lяm цnsиyyяtя xиdmяt edиr. Sюylяm яksяr hallarda cцmlяyя uyьun gяlsя dя, 
bяzяn cцmlя чяrчиvяsиndяn kяnara чыxыr, dиl sиstemиnиn mцstяqиl vahиdи 
sayыlыr vя aшaьы sяvиyyяnиn vahиdи olan cцmlяdяn fяrqlяndиrиlиr. Bиr cцmlя 
kommunиkatиv funksиyasыndan asыlы olaraq, bиr neчя sюylяmиn иfadяsиnя 
xиdmяt gюstяrя bиlиr» (10: 5). 

Bяllиdиr kи, nиtq daиm hяrяkяtdяdиr. Sюylяm konkret nиtq fяalиyyяtи pro-
sesиndя meydana чыxыr. Sюylяm konkret struktur-kommunиkatиv sиstemdя 
formalaшыr. Sюylяm bu hяrяkяtdя meydana чыxыr. Daha doьrusu, sюylяm 
nиtq hяrяkяtиnиn nяtиcяsи kиmи formalaшыr. Bu mцrяkkяb prosesdя hяrяkяt 
mexanиzmи nя cцr tяшkиl edиlиrsя, nиtq dя elяcя yaranыr. Яsasяn psиxo-
lиnqvиstиka bu cцr proseslяrи юyrяnиr. 

Sюylяm mяntиqи-qrammatиk mahиyyяt daшыyыr. Nиtq fяalиyyяtиndя onun 
xцsusи-иntellektual tиplяrи яmяlя gяlиr. Bu tиplяr kommunиkatиv tиplяrdиr.  

Sюylяm dиlиn ayrыca bиr sяvиyyяsи kиmи yaranыr. Mяlumdur kи, cцmlяnиn 
hиssяlяrи qrup шяklиndя bиrlяшяrяk yaranыr vя sюylяmиn яmяlя gяdmяsиnя юz 
tяsиrиnи gюstяrиr. Bu zaman sюylяm seqmentlя mцqayиsяdя cцmlяyя mцvafиq 
gяlиr. Sюylяmиnиn quruluшunun tяшkиlи mexanиzmи superseqment vasиtяlяrиn 
ишtиrakы иlя formalaшыr. Яlbяttя, superseqment vasиtяlяr deyяrkяn, иntona-
sиya vя sюz sыrasы nяzяrdя tutulur. 

«Sюylяm» termиnи «fraza» termиnи иlя dя bяrabяr tutulur. F.M.Aьayeva 
doьru olaraq bu cцr dиl vahиdlяrиnиn strukturuna gюrя mцxtяlиf olduьunu vя 
cцmlяyя яnяnяvи olaraq verиlяn tяrиfя sыьmadыьыnы gюstяrиr. Hяtta mцasиr 
dиlчиlиk яsяrlяrиndя sюylяmlяrи cцmlяlяrdяn fяrqlяndиrmяk цчцn xцsusи 
termиnlяr ишlяdиlиr. Mцяllиf fиkrиnи davam etdиrяrяk yazыr kи, hяr bиr cцmlя 
kommunиkatиv cяhяtdяn mцstяqиldиr, yяnи nиtqdя ayrыca bиr mяlumat verяn 
vahиdlяr kиmи ишlяnиr. Bu cяhяtdяn frazalar (sюylяmlяr-kursиv mяnиmdиr) 
cцmlяlяrdяn fяrqlяnmиr, yяnи onlar da kommunиkatиv mцstяqиllиyя malиk-
dиr, nиtqdя mцяyyяn mяlumatы bиldиrmяyя xиdmяt edиr. Lakиn «яsиl», «klas-
sиk» cцmlяlяr hяm dя mцяyyяn qrammatиk strukturaya malиk olan vahиd-
lяrdиr kи, belя struktura frazalar цчцn sяcиyyяvи deyиldиr. «Klassиk» cцmlя-
lяrdяn fяrqlи olaraq frazalar dиferensиallaшmamыш иfadяlяrdиr. Tяdqиqatчы 
«klassиk» cцmlяlяrиn hцdudundan kяnarda frazalar цmmanыna dцшmцш 
olur. Bu frazalar formal cяhяtdяn nиtqиn tяnzиmlяnmиш, mцяyyяn qaydalara 
tabe edиlmяmиш vahиdlяrиdиr (11, 45-46). 

Sюylяm amorf xцsusиyyяtя malиkdиr, bunlar dиferensиallaшmamыш fraza-
lardыr. Odur kи, sюylяmlяr dиferensиallaшmыш vahиdlяrlя zиdd qцtbdя dayanыr. 

Mяtnиn ичиndя olan sюylяmиn yerи mцtlяq gюrцnцr. Bu mяnada dиlчиlиkdя 
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sюylяmlя cцmlяnиn sяrhяdlяrи bяzяn nяzяrя alыnmamanыn nяtиcяsиndя 
eynиlяшdиrиlmишdиr (12; 101; 13; 521). 

Z.Valyasиnskayanыn nюqteyи-nяzяrиncя, sюylяm nиtq fяalиyyяtиnиn kичиk 
bиr anыndan vя fяal qavrayышыndan яmяlя gяlиr» (14: 301). 

Sюylяmиn bяzи formalarы cцmlя ичяrиsиndя gerчяklяшиr, konkret, aydыn 
mяqsяdи olan, mцяyyяnlяшdиrиlmиш, mцяyyяn mяqsяdя yюnяldиlmиш nиtq 
vahиdlяrи иlя иfadя olunur. 

Sюylяm sиntaktиk sяvиyyяdя deyиl, supersиntaktиk sяvиyyяdя юyrяnиl-
mяlиdиr. Bu sяvиyyяnи mцxtяlиf sиtuasиyalar mцяyynlяшdиrиr. 3 tиp sиtuasиya-
nыn varlыьы gюstяrиlиr: 

1) mцnasиbяt sиtuasиyasы; mяkan koordиnatlarы burda яsas sayыlыr; mяs.: 
Сиzdя tarиx kиtabы vardыrmы? Yoxdur. Яldя olan faktlar bunu sцbut edиr. 
Onun zяngиn kиtablarы var (mцnasиbяt). Юlkяdя иqtиsadи bюhranыn kяskиnlяш-
mяsиnи gюrцrцk. Hadиsя gцnorta чaьы olmuшdur. O шey haqqыnda mяndя 
tяsяvvцr yoxdur. 

2) nцmayиш etdиrиlmиш-aydыnlaшdыrma sиtuasиyaсы; tяzahцr edиlmиш, иfadя 
edиlmиш sиtuasиya; burda zaman koordиnasиyasы яsasdыr. Иnsanlar\ axшam 
yatыr\\. Axшam yatanda \hadиsя baш verdи\\ Alи \yarыn\ sыnava gиrdи. 
Шиmdи\toplantыya geldи. 

3) Qarышыq sиtuasиya. O, evя gedиr. Uшaq kиtab oxuyur. Usta hasarы 
rяnglяyиr. 

 Sюylяm nяqlи cцmlя yolu иlя иfadя olunur. Mяs.: Ot yeшиldиr (yeшиl ot); 
Hяqиqяtяn belяdиr; Hяqиqяtяn dя ot yeшиldиr. 

 Lokallaшmыш sиtuasиyada sюylяm mяkan-zaman koordиnatlarыnы cыzыr. Bu 
ev hцndцrdцr. Burda aьac bиtиr. Sяhяr gцnяш чыxыr. 

Sиntaksиsиn mяшьul olduьu sahяlяrdяn bиrи kommunиkasиyadыr. Bu sиn-
taksиs kommunиkatиv sиntaksиs adlanыr. Sюylяm kommunиkatиv sиntaksиsиn 
яsas vahиdиdиr. Bu, dиlиn vя nиtqиn kommunиkatиv-sиntaktиk aspektиdиr. 

Sюylяm nиtqиn kяsиyиdиr, kommunиkatиv funksиyanы yerиnя yetиrиr, яlaqя, 
цnsиyyяt, qarшыlыqlы mцnasиbяtи tяmиn edиr. 

Nиtq aspektиndя sюylяm fяrdи vя sиtuatиv olur. Sюylяm nиtq aspektиndя 
sonsuz vя mцxtяlиfdиr. Bu xцsusиyyяtиnя gюrя sюylяm tяkcя nиtq faktы deyиl, 
hяm dя dиl faktыdыr. Sюylяm dиnamиk vahиddиr. Canlы danышыq dиlи cцmlя-
lяrиndя dиl modellяrи иlя gerчяklяшиr. Ona gюrя dя bиr чox яlamяtlяrи иlя 
kommunиkatиv vahиd kиmи шиfahи nиtqlя sыx шяkиldя baьlыdыr, konkret 
mяlumatlarы mцяyyяn sиtuasиyada чatdыrыr. Mяs.: Babam gиttи cцmlяsи 
aшaьыdakы sual vя cavablarы doьurur: Kиm gиttи? — Babam\\Babam gиttи; Ne 
haber var? — Babam gиttи. Gюrцndцyц kиmи, bu dиaloqu uzatmaq, 
genишlяndиrmяk olar. Иnformasиya-cavablar da mцxtяlиfdиr, mяntиqи vurьu, 
mяlumatыn keyfиyyяtи, иntonasиya, cцmlяnиn aktual цzvlяnmяsи, tema vя 
remanыn funksиyalarы dяyишиr vя s. 

Мягалянин актуаллыьы. Мцасир тцрк дилляриндя «сойлям» бир синтактик ващид 
кими диггятдян кянарда галмышдыр. Мягалядя мцяйян данышыг шяраитиндя дин-
ляйиъи тяряфиндян дярк едиля билян вя мяна тамлыьына малик коммуникатив 
ващидин мцгайисяли аспектля тядгиги актуаллыьы шяртляндирир. 
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Мягалянин елми йенилийи. Йенилик ондан ибарятдир ки, «сойлям»ин мащиййяти 
тцрк дили материаллары цзря илк дяфя ачылыр, арашдырманын нятиъяляри тядгигатларын 
истигамятини мцяййянляшдирир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Тцрк дилляринин актуал синтакси-
синдя, тема-рема мясяляляринин тядрисиндя тятбиг олуна биляр.  
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Х.Акташ 

 

Значение термина и понятия «высказывание»  

и его границы 

 

Резюме 
 

В статье раскрывается значение термина и понятия высказывание, 

проявление этого понятия с другими терминами (фраза, выражение, 

дискурс, синтагма и др.), определяются границы формальной структуры 

высказывания, как коммуникативной единицы. В аспекте речи выска-

зывание поясняется и сравнивается на основе примеров, приведенных из 

тюркских языков, как единица общения, понятная слушателю при опре-

деленных условиях разговора, и имеющая смысловую полноту.  

В данном исследовании высказывание, как единица речи, отличается 

от термина  языковой единицы «предложение».   Здесь указывается на то, 
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что предложение является грамматической структурой, характеризую-

щейся наличием предиката.  Высказывание же, являясь в основном диало-

говой функцией, также является средством общения между собеседни-

ками,  актуализированной единицей коммуникации.  Как и каждый языко-

вой факт,  высказывание также имеет два признака: признаки содержания 

и выражения. В плане содержания высказывание – это единица ком-

муникации, а в плане выражения – очень важная единица интонации.  

 
 

H. Aktash 
 

Meanиng and concept of the term “statement”  
and  иts  boundarиes 

 
Суммарй 

 
The artиcle opens the meanиng and concept of the statement,  

manиfestatиon of thиs concept wиth other terms (phrase, expressиon, 
dиscourse, syntagma  and etc.), defиnes the boundarиes of the formal 
structure of statement as an communиcatиve unиt. Ыn aspect of speech the 
statement иs иllustrated and compared on the basиs of examples gиven from 
Turkиsh languages, as a unиt of speech and havиng a semantиc completeness.  

Ыn thиs research the  statement,  as a unиt of speech,  dиffers from the 
term of the sentence – the language  unиt. Thиs artиcle descrиbes the  
sentence  as a grammatиcal structure , characterиzed by the presence  of the  
predиcate.   But the statement, beиng mostly the dиalogue functиon, иt иs also 
the means of communиcatиon between иnterlocutors, actualиzed means of 
communиcatиon.  

As each language fact the speech has two features:  features of content 
and expressиon. Ыn terms of content иt иs a unиt of communиcatиon, and иn 
terms of expressиon – very иmportant unиt of иntonatиon.  
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вые переходы, фонетическая компрессия, звуковые перемещения. 

   
Mцqayиsя tяkcя dиlиn deyиl, eynи zamanda aьыz vя dиalektlяrиn tarиxиnи 

yaratmaq цчцn yeganя alяtdиr. Dиl vя dиalektlяrиn formalaшma vя иnkишaf 
tempиnи yalnыz яldя olunan mцqayиsяlяrиn nяtиcяlяrиnя gюrя mцяyyяnlяшdиr-
mяk мцмкцндцр. A.Meyenиn fиkrи bu cяhяtdяn yerиnя dцшцr: «Tяcrиd olun-
muш dиl vя dиalekt tarиxdяn mяhrumdur» (1, 19). 

Mцqayиsяlи metod vasиtяsи иlя qohum tцrk dиllяrиnиn, dиalektlяrиnиn fone-
tиk qanunauyьunluqlarыnы da mцяyyяn etmяk olur. Bu baxыmdan tцrkcя-
lяrиn (тцrk vя Azяrbaycan dиalektlяrиnиn) dиalekt sиstemиnиn fonetиkasыnы, 
buradakы ortaq sюzlяrиn fonomorfolojи xцsusиyyяtlяrиnи, fonetиk quruluшda 
tяdrиcяn яmяlя gяlmиш mцяyyяn fяrqlи яlamяtlяrи dя, elяcя dя цmumи, oxшar 
xцsusиyyяtlяrи ortaya чыxmarmaq mцmkцndцr. Ortaq elementlяrи aшkarlaya-
raq hяr иkи dиl-dиalektиn tarиxи mцnasиbяtlяrиnи, qarшыlыqlы tяsиr daиrяsиnи dя 
meydana чыxarmaq olar. Fonetиk yarusda baш vermиш forma vя mяna dяyиш-
mяlяrиnиn, fonetиk sыxыlmanыn, sяs keчиdlяrиnиn sяbяblяrи dя bu yolla aydыn-
laшa bиlиr. 

Hяm tцrk, hяm dя Azяrbaycan dиalektlяrиndя elя sюzlяrя rast gяlmяk 
olur kи, onlarыn quruluшunda fonetиk cяhяtdяn fяrqlи cяhяtlяr юzцnц gюs-
tяrиr. Бу sюzlяrиn иlkиn formasыnы mцяyyяn etmяkdя hяmиn formalarыn mц-
qayиsяlи юyrяnиlmяsиnиn юnяmи bюyцkdцr. Fonetиk baxыmdan fяrqlи cяhяtlяr 
hяmиn sюzlяrиn qabыьыnda tarиxи иnkишafda baш vermиш dяyишmяlяrlя baьlыdыr. 
Шцbhяsиz kи, bu dяyишmяlяrи mцxtяlиf fonetиk hadиsяlяr tюrяtmишdиr. 

Mцqayиsя edиlяn tцrk dиalektlяrиnиn fonolojи sиstemиndя fonolojи kom-
pressиya яsas yerlяrdяn bиrиnи tutur. Fonolojи komporessиya, yяnи чяtиn tя-
lяffцz edиlяn konsonant bиrlяшmяlяrиn sыxыlmasы, bяzи hecalarыn иxtиsarы de-
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mяkdиr. Mяsяlяn, hяr иkи mцqayиsя edиlяn aьыzlarda «nя etdиn» яvяzиnя 
«neddиn», «nя edяcяksяn» yerиnя «nedecen» sюzlяrи sыxыlmыш durumda ишlя-
dиlиr.  

Mцqayиsя edиlяn aьыzlarda elя sюzlяrя tяsadцf olunur kи, bиr dиalektdя 
hяmиn sюz fonolojи kompressиyaya mяruz qalыr, o bиrиsиndя sыxыlma юzцnц 
gюstяrmиr. Mяsяlяn, «qaraqarьa» sюzц Azяrbaycan dиalektlяrиndя «saьsa-
ьan», Anadolu aьыzlarыndv «saь» varиantlarыnda ишlяdиlиr. Sюzцn bиrиncи 
hecasы Anadolu aьыzlarыnda kиfayяt etmишdиr. Burada sюz tяrkиbиndя sыxыlma 
юzцnц gюstяrmишdиr. Bu tиplи sюzlяrdя fonolojи kompressиya baш verиr. Bunun 
sяbяbи tяlяffцz шяraиtи иlя яlaqяdardыr. 

«Kюstebek» sюzцnцn Anadolu aьыzlarыnda «kюstц», «teyze» sюzцnцn 
«eze» шяklиndя deyиlиши-formasы da fonolojи kompressиyaya mиsal gяtиrиlя 
bиlяr. «Юgцrsemek-юysemek» feиlи dя bu qяbиldяn xarakterиk sayыla bиlяr. 

Sюzlяrиn vя morfemlяrиn qovшaьыnda meydana gяlяn vя sяslяrиn mюv-
qeyи dяyишmяsи иlя шяrtlяnяn bu vяzиyyяt qяnaяtя yol aчыr, yяnи qяnaяt prиn-
sиpиnя яsaslanыr. Чяtиn tяlяffцz edиlяn sяs bиrlяшmяsиnиn «sadяlяшdиrиlmяsи» 
dиalekt sюzцnцn tяrkиbиndя kяmиyyяt dяyишиklиyиnиn keyfиyyяt dяyишиklиyи иlя 
яvяzlяnmяsиnя gяtиrиb чыxarыr. Bu иstиqamяtdя tяhlиl qohumluq яlaqяlяrиnи, 
lиnqvиstиk araшdыrmalarыn hяm Tцrkиyяdя, hяm dя Azяrbaycanda чaьdaш 
durumunu da aшkara чыxarыr.  

Bяllиdиr kи, sюzlяr mцxtяlиf sяs tяrkиbиndяn иbarяtdиr vя bunlar nиsbи 
sabиtlиyя malиkdиr. Bиzя elя gяlиr kи, bu nиsbи sabиtlиk mцяyyяn mцddяtdяn 
sonra pozulur, sюzцn cиldиndя dяyишmяlяr baш verиr. Sяs dяyишmяlяrи saиt, sa-
mиt, saиt vя samиt dяyишmяlяrи иlя sяcиyyяlяnиr. Bu dяyишmяlяrиn, яvяzlяnmя-
lяrиn hяr bиrиnиn юzцnяmяxsus qanunauyьunluqlarы mюvcuddur. Sяs яvяz-
lяnmяsи иlя bиr sюzdяn иkиncи bиr sюzя keчиd baш verиr (mяna qalmaqla). 
Mяsяlяn, Anadolu aьыzlarыnda pыransa-pыrsa-parasa-bыrasa-pыransa; kыlavlы-
kыlalы-kыlaьы-kыlaьыlы (kяskиn anlamыnda) kиmи formalardakы dяyишmяlяrя 
dиqqяt yetиrmяk kиfyяtdиr. «Amerиka bezи, patиska» anlamыnda olan huma-
yыn sюzц dя Tцrkcяnиn aьыzlarыnda bиr neчя fonetиk tяrkиb etиbarиlя fяrq-
lяnяn formalara dцшmцшdцr: humayыn-humayun-hцmayan-humayиn-hцma-
yun.Eynи dяyишmя Anadolu aьыzlarыna mяnsub olan чиrиш-чиvrиl-kиrиш (daь 
pыrasasы, daь kишnиши) sюzцndя mцшahиdя olunur.  

«Mayasыz xяmиrdяn hazыrlanan saч чюrяyи» anlamыnы verяn gaysa-gayse-
gayasa-gaysыk-gaysak-gaysы formalarы fonetиk tяrkиb etиbarиlя dяyишmиш vя 
fяrqlи gюrцntц yaranmышdыr. 

«Ишsиz, boш, bиkar, avara» mяnasыnda Azяrbaycan dиalektlяrиndя иstиfadя 
olunan ejgan-ejgahan-eyjahan-eycan-ecgahan-ecgяhиn dяyишmяlяrи dя bu qя-
bиldяn xarakterиk sayыla bиlяr. 

«Fonetиk dяyишmяlяrиn sяbяblяrиnи иqlиmиn tяsиrи иlя, иnsanыn «daha mц-
nasиb artиkulyasиyalara» meyиl etmяsи иlя иzah etmяk cяhlяrи tamamиlя яsas-
sыz hesab edиlmяlиdиr. Bиr dиldя «qeyrи-mцnasиb» gюrцnяn artиkulyasиya, baш-
qa bиr dиldя bцtцnlцyц иlя mцnasиb hesab edиlиr. Fonetиk dяyишmяlяrиn sя-
bяblяrиnи dиldяn xarиcdя deyиl, dиlиn юzцndя, onun daxиlи иnkишaf qanunlarыn-
da axtarmaq lazыmdыr. Fonetиk dяyишmяlяr olduqca dolayы vя mцrяkkяb 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 24 

xarakter daшыyыr. Bиr чox sяslяrиn иnkишafыndakы dяyишиklиklяr, baшqa sяslяrиn 
dяyишиklиklяrи tяsиrи altыnda, qrammatиk vя leksиk proseslяrиn tяsиrи altыnda 
яmяlя gяlя bиlяr» (2: 128). 

Morfolojи яvяzetmя hallarы hяr иkи mцqayиsяyя cяlb edиlяn dиalektlяrи 
sяcиyyяlяndиrиr. Tцrkoloqlar bu qяbиldяn olan «qaчan sюzlяr»dя reduksиya 
hallarыnыn чox olduьunu vurьulamышlar. N.K.Dmиtриyev m-b яvяzlяnmяsиnя 
murun-burun sюzцnц mиsal чяkиr vя bu halы fonetиk hadиsя kиmи sяcиyyяlяn-
dиrиr. Bu cцr яvяzlяnmяdя sюzlяrиn daxиlи fleksиya sяvиyyяsиnя «qalxa» bиl-
mяdиyиnи xцsusи olaraq qeyd edиr (3, 282-283). 

Цmumяn fonetиk dяyишmяlяrиn, sяs иxtиsarlarыnыn, sюzlяrиn hяcmcя kичиl-
mяsиnиn, sыxыlmasыnыn sonu qяnaяt prиnsиpиnя gяtиrиb чыxarыr. Иstяr-иstяmяz 
dиl burada qazanыr (4, 7). 

A.Шerbak yazыr kи, tцrk dиllяrиnиn dиalekt sюzlяrиndя sяs dяyишmяlяrи, 
sюzцn hяcmcя azalmasы, yaxud чoxalmasы fonomorfolojи qanunauyьunluq-
lara яsaslanыr, hяmчиnиn dя bu dяyишmяlяr sюzцn bюlgя xцsusиyyяtlяrи иlя 
bиrbaшa baьlыdыr. Burada fonolojи cяhяtdяn eynи xяttя bиrlяшяn bиr samиtиn 
цstцn vя zяиf mюvqeyи dя mцяyyяnlяшиr (5: 49). 

Sюzцn tяrkиbиndя fonetиk dяyишиklиklяr aшaьыdakы hadиsяlяrlя иntишar 
tapыr: 

Sяsartыmы hadиsяsи. Mцqayиsя edиlяn dиalektlяrdя sюzlяrdя saиt vя samиt 
artыmы hadиsяsи юzцnц gюstяrиr.  

Fиkrиmиzиn tam aydыnlыq qazanmasы mяqsяdиlя onlarы konkret faktlarla 
яsaslandыrmaьa чalышaq. 

Hяr иkи mцqayиsя edиlяn dиalektdя «и» alыnma sюzlяrиn яvvяlиnя artыrыlыr. 
Mяs.: иstekan-иstяkan (bardak), иstol (stol), иstul (stul), иskemle (skamya, 
sandalye). 

H samиtиnиn artыmы daha чox юzцnц gюstяrиr: haчan-aчan (Anadolu), 
haluч (bot.) -alыч (Anadolu), havlы–avlы, hюbek-юbek-yыьыn (Anadolu) hasant 
–asan, nяhlяt-lяnяt (Cяbrayыl.) vя s. 

Y samиtиnиn artыmы: hadи-haydи (Anadolu), aldatmaq-yallatmaq (Cяbra-
yыl), baиs-bayыs (Cяbrayыl), чanta-чantay (Aьdam), иьrenч-yиgrenc (Anado-
lu), иgrenmek-yиьrenmek (Anadolu), иg-yиg (иy) (Anadolu), иgde (bot.)-yиgde 
(Anadolu), ыrag-yыrak-uzak (Anadolu), иyи-yиyи (qoxu) (Anadolu). 

M samиtиnиn artыmы: ama\\emme\\amma (Anadolu), yarы-yarum (Ana-
dolu), yoxsam-yoxsa (Cяbrayыl) 

N samиtиnиn artыmы: юtrц-юtцrцn (Qubadlы). 
B samиtиnиn artыmы: чomaq-чombax (Fцzulи) 
V samиtиnиn artыmы: sual-suval (Aьdam) 
R samtиnиn artыmы: kяsяk-kяrsяk (Fцzulи, Cяbrayыl) 
T samиtиnиn artыmы: nюvbя-nobat (Qubadlы). 
Heca artыmы: duru-turuca (Anadolu). 
Sяsdцшцmц hadиsяsи. Sяsdцшцmцnцn sюzцn ичиndя meydana чыxmasы 

sяslяrиn mюvqe vя mцnasиbяtи иlя, elяcя dя sяslяrиn gцc balansы иlя baьlыdыr. 
Nиtq prosesиndя sюzцn tяrkиbиndя bиr sыra sяslяr gцcцnц иtиrиr, sяs daha яv-
vяlkи «hegemonluьunu» saxlaya bиlmиr. Sяsdцшцmц sюzцn mцxtяlиf pozи-
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sиyalarыnda юzцnц gюstяrиr. 
Sюz яvvяlиndя иlk sяsиn-samиtиn dцшцmц: иzmetчи\\hиzmetчи\\xиdmяtчи; 

юrцk\\hюrцk, aшana\\aшhana\\aшxana. 
Sюzцn ortasыnda samиtlяrиn dцшцmц: mиlчяk-mичяk, pendиr-penиr (mцqa-

yиsя olunan dиalektlяrdя). 
H samиtиnиn dцшцmц иlя a sяsи uzanыr: A saиtиnиn uzanmasы komиnator 

sяcиyyя daшыyыr. Бu, sonrakы uzanmadыr, яrяb mяnшяlи sюzlяrdя mцшahиdя 
olunur. Sonrakы uzanma sюzlяrdяn mцяyyяn samиtlяrиn dцшmяsи иlя yaranan 
vя onlarda heч bиr semantиk fяrqlиlиk яmяlя gяtиrmяyяn uzanma hesab 
edиlиr. Mяs.: paalы\\bahalы, raatlыk\\rahatlыk. 

Anadolu шиvяlяrиndя «bostan qorxuluьu» mяnasыnda иstиfadя olunan 
hoyuk sюzцndя h samиtиnиn dцшцmц юzцnц gюstяrиr. Bu zaman иkи forma 
hoyuk vя oyuk formalarы ишlяdиlиr. Hoyuk Иzmиr, Bиlecиk, Eskишehиr, Чorum, 
Gazи Anter, Maraш, Hatay, Sиvas, Kыrшehиr, Karaman, Konya, Adana, Ичel, 
Muьla kиmи яrazиlяrdя иstиfadя olunur. Oyuk bичиmи иsя Ыsparta, Manиsa, 
Чanakkale, Zonguldak, Ordu, Gиresun, Konya, Mцьla, Edиrne bюlgяlяrиn-
dя ишlяdиlиr. 

Hoyuk яvяzиnя bяzи bюlgя aьыzlarыnda hюyцk (hюyцklemek, hцyцklemek 
«ansыzыn korkmak» mяnasыnda ишlяnmишdиr.  

Юmяr Asиm Aksoy yazыr kи, «Hцyцk» kяlmяsи «bostan hцyцьц» mяna-
sыndadыr, buradakы «hцyцk» «oyuk» kяlmяsиnиn dяyишиk bиr шяklиdиr (6: 108). 

Hasan Eren bиldиrиr kи, aьыzlarda иstиfadя olunan hoyuk sюzцnцn baшыn-
dakы sяs sonradan tюrяmишdиr. Tцrkce hюyцk-юyцk dяkи h-kиmи. (7:). Aшlak-
haшlak (yenи aчыlmыш zeytun aьacы) sюzцnцn яvvяlиndя dя h- sonradan яmяlя 
gяlmишdиr. 

Y samиtиnиn dцшmяsи hadиsяsи dя mцqayиsя edиlяn aьыzlarda xeylи sayda 
mцшahиdя olunur. Mяs.: uxarы-yuxarы (Cяbrayыl), Usuf-Yusuf (Anadolu), 
yay –ya (Anadolu), penиr-peynиr (Anadolu), yиtmek-иtmek, yesиr-esиr-яsиr 
(hяr иkи dиldя). 

Belя dцшцm mцqayиsя edиlяn dиalektlяrdя oxшarlыq tяшkиl edиr. 
Sюz яvvяlиndя h vя y samиtlяrиn dцшmяsи mцxtяlиf tцrk dиllяrиndя dя 

genиш yayыlmышdыr (8: 68, 70; 9: 286). 
g samиtи dцшmяsи: yиngи-yenи (Anadolu), yиngsцz-yensиz (Anadolu). 
Sяsdцшцmц mичяk-mиlчяk-mичek, aшыlamak-aшlamak-aшыlak-aшlak sюzlяrиn-

dя dя mцшahиdя olunur. 
Anadolu aьыzlarыnda bяzи sюzlяrиn sonunda a saиtи dцшцr. Mяsяlяn, 

mцqayиsя et: telaшa-telaш; sюz ortasыnda e dцшцr: mиyese-meyse; sюz baшыnda ы 
dцшцr: ыsыrgan-sыrgan (ыsыrgan otu vя yemяyи; Bu bиtиnиn adы Azяrbaycan 
dиlиndя «sиrkan» шяklиndяdиr). 

V samиtи dцшцr: чavgun-чagulgun (yaьmur), qavu qaun, qovun- qoun. 
Yanaшы gяlяn mцxtяlиf cиnslи samиt dцшцr, ona yaxыn samиtlя яvяzlяnиr. 

Mяs.: bяnd-bяt (Шяmkиr) (dиlиn ucuna чыxan kичиk yara) 
Qarшыlaшdыrыlan dиalektlяrdя heca dцшцmц dя юzцnц gюstяrиr: aьarant*ы 

\\aьartы, yanga-yan (Anadolu), potыn (bot), kaynata, kaynana (Anadolu), 
qaynata, qaynana (Qarabaь). 

file://аьарты
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Heca dцшцmц «saplыyak» (metal yemяk kepчesи) sюzцndя dя юzцnц 
gюstяrиr. Bu sюz olduьu kиmи Anadolu aьыzlarыnda ишlяndиyи halda, «saplы» 
formasыnda Qarabaь dиalektlяrиndя иstиfadя olunur (eynи anlamda). 

Yerdяyишmя hadиsяsи (metateza). Kяlmяnиn daxиlиndя qonшu vя uzaq 
sяslяrиn yerlяrиnи dяyишmяsи hadиsяsи tцrk dиllяrиnиn dиalekt sиstemи цчцn dя 
sяcиyyяvиdиr. «Чяtиndяn asana doьru prиnsиpи bu fonetиk hadиsяdя baшlыca 
rol oynayыr. Hadиsя sюzцn ortasыnda baш verиr, sюzцn tяrkиbиndя fonolojи 
fяrq meydana чыxыr» (10: 129). 

Hяm Qarabaь, hяm tцrkcяnиn aьыzlarыnda yerdяyишmя hadиsяsи, baшlыca 
olaraq, o zaman meydana чыxыr kи, etиmolojи cяhяtdяn sюz kюkцnцn sonu 
gцclц samиtlя bиtsиn, шяkиlчи яvvяlkи zяиf samиtlя baшlasыn. Bu zaman sюz 
kюkц sonu zяиf mюvqe olduьuna gюrя gцclц sяs qцvvяtlи mюvqeyя, yяnи 
шяkиlчиnиn яvvяlиnя keчmяlи olur (11: 91). 

Yerdяyишmя hadиsяsи mцqayиsя edиlяn aьыzlarda aшaьыdakы sяs dяyишmя-
lяrиndя юzцnц gюstяrиr: 

Rb-br: karban-kabran, gabran (яl sяbяtи) (Bolu), kurbaьa//gыbraьa 
(qurbaьa) (Samsun). 

Rш-шr: marшaba-maшraba (su qabы) (Яrzurum). 
Nd-dn: anadat-adanat (rum dиlиndя yaba), alkara «yaba» (Samsun), 
Yr-ry: hoyrat-horyat (Muьla). 
Ml-lm: чюmlek-gюlmek (Anadolu). 
Pl-lp: чыplak-чыlpak (Anadolu). 
Ьm-mь: yaьmur-yamьur (Яrzurum). 
Yn –nl: gюynцm-gюnlцm (Anadolu) 
Akkomadasиya hadиsяsи. Bu hadиsя nяtиcяsиndя sюz tяrkиbиndя sяslяr 

mцяyyяn mюvqedя dяyиkяnlиyя uьrayыr: tarak-taraьыm (daraq-daraьыm). 
Uzanma hadиsяsи. Saиt sяslяrиn uzanmasы: Saиt sяslяrиn bu dиalektlяrdя 

uzanmasы bиr sыra fonetиk шяraиtdя юzцnц gюstяrиr. Belя kи, щeч bиr xarиcи 
tяsиr olmadan яsasяn яrяb vя fars mяnшяlи sюzlяr яslиnя uyьun olaraq uzun 
tяlяffцz olunur: aa: paalы (bahalы, 2)) ee: keerlи (gяlиrlи, qazanclы), юю: шююle 
(шюyle), oo: tooz (toz), цц: tццsцz (tцksцz), 

Qarabaь dиalektlяrиndя sюzlяrdяn ь, n, h samиtlяrиnиn dцшmяsи иlя a saиtи 
uzanыr. Mяs.: чa: rmaq (чaьыrmaq), ma: t (manat), Иrba: m (Иbrahиm); o saиtи 
sюz ortasыnda ь, v, n, y samиttlяrиnиn dцшmяsи иlя uzanыr: do:ьa, so: ьat, 
чo:ьun, soxa (sюyxa), so:ra vя s; ю saиtи bиr sыra sюzlяrdя v, y, h sяslяrиnиn 
dцшцmц иlя uzanыr: dю:ran (dюvran), bю: rяx (bюyrяk), sю:t (sюyцd); u 
saиtиnиn uzanmasы kюkя artыrыlan шяkиlчиlяrdяn y, n samиtlяrиnиn dцшцmц иlя 
gerчяklяшиr: yu:llar (yuyurlar), otu: (otun) vя s. 

Sяs keчиdlяrи. Saиt keчиdlяrи. Dиalekt sиstemиndя sяs keчиdlяrи tarиxи 
иnkишafыn mяhsulu kиmи ortaya чыxыr. Tцrkиyя aьыzlarыnda bяzи sюzlяrdя arxa 
sыra saиtlяrи Azяrbaycanыn Qarabaь dиalektlяrиndя юn sыra saиtlяrиnя keчиr. 
Mяs.: alaf\\яlяf, kuzluk\\gцzlцk, sыvышmak\\sиvишmяk (aradan sыxmaq), sыyыr-
mak\\sиyиrmяk (tяmиzlяmяk) vя s. 

O-a keчиdи: kovuz- qavыz. 
A-ы, Ы-a keчиdlяrи. Tцrkиyя aьыzlarыnda bu keчиd barяdя taraba-tarabы 
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sюzцnя яsaslanaraq Hasan Eren yazыr: «Bu bичиmиn sonundakи –ы -nыn a-ya 
dayandыьы aчыq gюrцnцr. Aьыzlarda –a-larыn –ы-ya чevrиlmяsи sыx-sыx шяkиl-
dяdиr vя bu tяbииdиr. Bu olay oklava-oklavы sюzlяrиndя dя gюrцnцr. Tosbaьa 
–tosbaьы bичиmlяrиndя dя bu fonetиk hadиsяnиn шahиdи oluruq (7: 1). 

Batalьa-batыlьa (bataqlыq) sюzцndя dя a-ы keчиdи baш vermишdиr. A-ы keчи-
dи alata-alыta (sцrцyя qatыlmayan zяиf, xяstя heyvan) sюzцndя dя юzцnц gюs-
tяrиr. Alata formasыndan Maraш, Sиvas, Kayserи, Nevшehиr, Karaman, Ичel, 
Muьla яrazиlяrиndя иstиfadя edиrlяr. Alыta formasы иsя Malatya vя Ичeldя 
ишlяdиlиr. Hяtta bu sюzdя sяsdцшцmц hadиsяsи dя (alta) mцшahиdя olunur. 
Belяlиklя, Tцrkиyя aьыzlarыnda alata, alыta vя alta dяyишmяlяrи tяbииdиr. 

Fыrtana (fыrtыna) sюzцndя dя hяmиn яvяzlяnmя юzцnц gюstяrиr. 
A-u keчиdи talu-tulu (иkи kцrяk arasы), davar-tuvar, tuvar-tavar; sorak-so-

ruk (daшkюrpц vя яtrafы), sukarыk-sakarыk-sokalak-sokrak-sokarы (torpaqdan 
yenи чыxan яkиn), gavsak-gavsun (fыndыq qabыьы). 

 Ы-a keчиdи: kabыш-kabaш (buynuzu чыxmayan kичиkbaш ya bюyцkbaш 
heyvan, kabaш koyun). 

A-e keчиdи: almalыk-elmalыk, kыymat-kыymet, ayvan-eyvan, gurra-gurre 
(юzцnц юyяn), panчa-penчe (ayы pяncяsи). 

A-e keчиdиnя beldanat-beldenat-belkanat-benganat-beydanat-bиldanat (ya-
ba) sюzцndя dя rat gяlиrиk. Bu formalar Ыsparta, Gиresun, Nиьde, Konya; 
Kayserи, Konya; Ыsparta; Kыrшehиr; Muьla, Ыsparta, Konya bюlgяlяrиndя 
иstиfadя olunur. 

 Ы-u keчиdи: arыstak-arustak. 
Ю-e keчиdи: gюzgюrя- gюzgere-gюzgюre-gцzgere-gюzgene. 
A-o keчиdи: чavaш-чoьaч-чoьaш-чuvaч-чovaч-чovaш-чoveч-чюves (gцnяш). 
Ю-я keчиdи: чюmen\чяmяn (otluq). 
A-и keчиdи: vиdar-vиdиr (Zaqatala, Qax) - чяtиnlиklя gюrцlя bиlяn чыьыr. 
Ы-u keчиdи: tыman\\tuman (don). 
Ц-и keчиdи: cиcцk-cиcиk (mяmя) 
И-ц keчиdи: gedиk-gedцk (oyuq) 
O-u keчиdи: gogoz-чoьuz (aralы) 
Ц-и keчиdи: nezцk-nezиk-nяzиk. 
U-ы keчиdи: okaru-okarы- yuxarы. 
Ц-e keчиdи: цшmek-eшmek (eшяlяmяk). 
E-o keчиdи: kиle-kиlo (qяdиm bиr юlчц) 
E-я keчиdи: bedyя-bяdyя (иkи tяrяfиn bиr-bиrиnя sюylяdиklяrи mяnzum 

sюzlяr (meyxana). 
U-a-ы-o keчdи: Davulgu-davulga-davulьы-davulgo (yaшlы meyvя aьacы vя 

meyvяsи). 
 Samиt keчиdlяrи. Hяr иkи mцqayиsя edиlяn dиalektlяrdя cиngиltиlи samиtlяr 

kar samиtlяrя keчиr. 
D–t keчиdи: Sюz яvvяlиndя d-t keчиdи mцшahиdя olunur: dem-

bel\\tembel\\tяnbяl; tцьцm-dцьцm, taraba-daraba (taxta pяrdя, taxta bюlmя); 
toyga-tovьa-toyka-tovka-toykaч-toyga-doyga-tюga-dцьva-tavьa-davqa.  

 Sюz яvvяlиndя d samиtиnиn t samиtиnя keчmяsи tцrk dиllяrиnиn яksяrиyyя-



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 28 

tиndя (qazax, юzbяk, baшqыrd, xakas, qaraqalpaq, tцrkmяn, чuvaш, noqay, 
qыrьыz, qumuq, yakut vя s.) mцшahиdя edиlиr (12: 14-17, 19, 26). 

Azяrbaycan dиlиnиn Qarabaь dиalektlяrиndя sюz юnцndя юzцnц gюstяrяn 
d-t vя t-d dяyишmяlяrиnи иlkиn, baшlanьыc formasы kиmи deyиl, artыq mцяy-
yяnlяшmиш fonetиk sиstemdя baш verяn karlaшma vя cиngиltиlяшmя hadиsяsиnиn 
nяtиcяsи kиmи шяrh etmяk lazыmdыr (13: 120). 

D-t keчиdи hяr иkи dиalektdя ишlяdиlяn чedene-чetene-чetиne-чяtяnя (чяtяnя 
toxumu) bичиmlяrиndя юzцnц gюstяrиr. 

Z-s keчиdи яsasяn sюz sonu mцшahиdя edиdиr: hamaz-hamas (qasыrьa); 
hamazevи-hamasevи (Burqur, Denиzlи, Antalya, Muьla). 

Qarabaь dиalektlяrиndя palas, tavus, qarpыs tиplи sюzlяrdя юzцnц gюstяrиr. 
P-b keчиdи. Bu keчиdля яsasяn, sюz яvvяlиndя qapalы saиtlяr юnцndя, elяcя 

dя sюz sonunda rastlaшmaq olur. Mяs.: palak\\balaq, pere \\bere «qoyunun 
saьma yerи», pичak-bычak-pичaq, payam-badem (Tцrkcя aьыzlarda), corap-
corab, boшqap-boшqap (Qarabaь dиalektlяrиndя). 

Tцrkcя aьыzlarda p-v-f samиt keчиdlяrи « palak-balak-falak» (ayы balasы) 
bичиmlяrиndя mцшahиdя olunmaqdadыr. 

C- ч keчиdи: cцnцt-чцnиt (su, pыnar bulunan yer). Tцrkcяnиn Sиvas, 
Malatya bюlgяlяrиndя Cцnet-cunut formalarы da mцшahиdя olunur. 

Qarabaь dиalektlяrиndя bu hadиsяyя яn чox иkиhecalы sюzlяrиn sonunda 
tяsadцf olunur. Mяs.: umaч, omaч, xanчal vя s. 

C samиtиnиn ч samtиnя keчmяsи mяhdud чяrчиvяdя Azяrbaycan dиlиnиn 
qяrb qrupu шиvяlяrиndя dя юzцnц gюstяrиr (14:40). 

Anadolu aьыzlarыnda kыlыc- kыlыч sюzцndя bu keчиd юzцnц юstяrиr. 
Mцqayиsя edиlяn dиalektlяrdя cиngиltии samиtlяrиn cиngиltиlи samиtlяrя 

keчиdи dя mцшahиdя edиlиr. 
m-b, b-m keчиdи: шalman-шalban, mahna-bяhanя (Qarabaь dиalektиndя), 

zиnemиt-zиnebиt (mm-mb)-sцmenиt (Aьdяnиz sяrhяddиndя dцz, yamaч yerlяr-
dя bиtяn sarы чичяk). Bu hadиsя Qыpчaq qrupu tцrk dиllяrиnя aиddиr. 

B-v keчиdи: Qarabaь dиalektlяrиnи Tцrkcяnиn aьыzlarыna yaxыnlaшdыran 
яsas fonetиk keчиdlяrdяn bиrи dя kиplяшяn b samиtиnиn novlu v samиtиnя 
yerиnи «gцzяшtя getmяsиdиr». B-v keчиdи яsasяn, чoxhecalы sюzlяrиn ortasыnda 
иkи saиt arasыnda, qиsmяn dя sюz sonunda юzцnц gюstяrиr. Mяs.: gяbя-gяvя, 
torba-torva, daban-davan vя s. 

Tцrkcяnиn aьыzlarыnda belя keчиd prosesи sюz яvvяlиndя mцшahиdя 
olunur. Mяs.: bedre-vedre (vedrя). 

Tцrkcяnиn aьыzlarыnda bu hadиsя sюz ortasыnda da baш verиr. Mяs.: tavar-
tabar, davar. 

N (saьыr)-m keчиdи: donra-domra, tonuz-donuz(donuz). 
G-c keчиdи: «Lяblяbи» anlamыnda gudayma-cudayma-kudama-kuday-

ma-kudeyme (Anadolu aьыzlarыnda). 
P-b keчиdи: cuvap\\cavab. 
B-p keчиdи: buьarы-puxarы. 
C-t keчиdи: чыrmak-tыrnak. 
Ч-ш keчиdи: bычgы-bышkы. 

file://бере
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G-v keчиdи: duge-dцve-dяvя. 
G-k keчиdи: gofиl- kofиl, goь-kot (qяdиm юlчц nюvц). 
B-ш keчиdи: babюle-haшюle, habu-haшu, habura-haшura. 
L-r keчиdи: lцzgar-rцzgar (kцlяk). 
V-ь keчиdи: avu-aьu (zяhяr), yalavuz- yalaьuz (yalnыz, tяkbaшыna). 
V-p keчиdи: badvao-padval. 
Z-y keчиdи: zumbuk-yumruk-yumruq. 
V-p keчиdи: bere-pere (qoyunlarыn saьыldыьы yer). 
Ч-y keчиdи: чыrmak-чыymak (aьaч kюkцnцn uzantыsы). 
N-m keчиdи: zиnemиt- zиmenиt-zцmenиt-sцmenиt Zиmbиt-zиmerиt-zиnebиt 

(sarы чичяklи, yapышqan yarpaqlы, dяnиz sahиllяrиndя bиtяn, pиs qoxulu bиr ot). 
S-z keчиdи, sora-zora. 
K-g keчиdи: kцveч-gцveч (aьacdan dцzяldиlmиш qab). 
B-m keчиdи: lobya-lomya (fasцlye). 
S-ш keчиdи: Sele\\шяlя (qarьыdan hюrцlяn orta boy sяbяt). 
Y-v keчиdи: hoylu-havlи. 
Alыnma sюzlяr Tцrkcяnиn aьыzlarыnda danышыq dиlиnиn tяsиrи иlя иnterferen-

sиya hadиsяsиnя mяruz qalыr: dцnne\\dцnya; иspичte\\иspичka\\spичka (kиbrиt). 
Ahяng qanunu hяm tцrk dиllяrиnи, hяm dя onun dиalektlяrиnи юzцndя 

bиrlяшdиrяn mцhцm qanunlardandыr. Bu qanuna gюrя sюzdя hecalarы яmяlя 
gяtиrяn saиtlяr eynиcиnslи olur. Bu qanun tцrk dиllяrиnиn hamыsы цчцn цmumи 
struktur-tиpolojи hadиsя olaraq mцxtяlиf formalarda юzцnц gюstяrиr. 

Ahяng qanunu arxa sыra saиtlяr bиr-bиrиnи иzlяmяsиndя gюzlяnиlиr: harman 
(xыrman), gulыn), kuzluk, aьыl (axur), alaf, 

Юn sыra saиtlяr bиr-bиrиnи иzlяyиr. Mяs.: ergen (gяnc), gevшek (gяvшяk), 
юte (uzaq), юrцk (hюrцk), kюшek (dяvя balasы), шишяk, gюrцmчe, dиzlиk. 

Ahяng qanununun pozulduьu hallar bu dиalektlяrdяkи alыnma sюzlяrdя 
юzцnц gюstяrиr. Mяs.: hoшbeш (TD) xoшbeш (AD)sюhbяt). 

Dodaq ahяngи bu aьыzlarda mюhkяmdиr: boba(TD baba (AD), bor-
da\\burada, bюyцn\\bugцn. 

Qalыnlaшma hadиsяsи tцrkcяnиn dиalektlяrиndя юzцnц gюstяrиr: bera-
ber\\bяrabяr\\barabar 

Qoшa samиtlи sюzlяr dя mцqayиsя olunan aьыzlar цчцn xarakterиkdиr: 
bacca (baьчa), baшшak (baшaq, hюtte (orasы), ыnnacыk (bиrazacыq), neddиn (nя 
etdиn)vя s. 

Qoшa samиtdяn bиrи dцшцr: cиdduk-cыddыk-cыndыk (sevиmlи uшaq), guzzиk- 
guzuk (kambиr). 

Belяlиklя, mцqayиsяyя cяlb edиlяn tцrkcяlяrиn dиalekt sиstemиnиn fonetиk 
quruluшunu sяcиyyяlяndиrяn mюvcud hadиsяlяr kиfayяt qяdяrdиr. Genиш 
tяhlиlя cяlb olumasa da, saиt sяslяrиn bu dиalektlяrdя hяm uzun, hяm qыsa, 
hяm dя burun varиantlarы чox yayыlmышdыr. Saиt uzanmalarы bиr чox sяslяrdя 
юzцnц gюstяrdиyи halda, kombиnator vяzиyyяtdя olan bu uzanma kяlmя-
lяrdя yenи mяna yaratmыr vя яn чox da tцrk mяnшяlи sюzlяrdя, qиsmяn dя 
яrяb-fars alыnmalarыnda tяsadцf olunur. 

Mцqayиsяlи araшdыrma gюstяrиr kи, sяs dяyишmяlяrи saиt, samиt, saиt vя 
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samиt dяyишmяlяrи иlя sяcиyyяlяnиr. Bu яvяzlяnmяlяrиn hяr bиrиnиn юzцnя-
mяxsus qanunauyьunluqlarы mюvcuddur. Sяs яvяzlяnmяsи иlя bиr sюzdяn 
иkиncи bиr sюzя keчиd baш verиr. 

Mцяyyяnlяшdиrиlиr kи, bиr чox sяslяrиn иnkишafыndakы dяyишиklиklяr, baшqa 
sяslяrиn dяyишиklиklяrи tяsиrи altыnda, hяmчиnиn qrammatиk vя leksиk pro-
seslяrиn tяsиrи altыnda яmяlя gяlя bиlяr. 

Sюzцn hяm яdяbи varиantы, hяm dя чoxsaylы aьыz-шиvя varиantы meydana 
чыxыr kи, bu da eynи sюzцn mцxtяlиf yюntяmlяrdя (иstиqamяtlяrdя) (struktur-
semantиk, leksиk-semantиk) иnkишafыnы иzlяmяyя иmkan verиr. 

Mяqalяnиn aktuallыьы. Иndиyя kиmи тцrk dиlи иlя Azяrbaycan dиlиnиn dиalekt 
sиstemи, onun fonetиk quruluшu mцqayиsяlи yolla monoqrafиk шяkиldя tяdqиq 
edиlmяmишdиr. 

Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Иlk dяfя olaraq иkи qohum dиlиn (oьuz dиllяrи) 
fonetиk layыnda olan sяs dяyишmяlяrи, bu dяyишmяlяrи doьuran sяbяblяr vя 
qanunauьunluqlar, elяcя dя saиt vя samиtlяrиn keчmя иstиqamяtlяrи vя s. 
nяzяrdяn keчиrиlmишdиr. 

Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи. «Tцrkologиyanыn яsaslarы», «Tцrk dиllя-
rиnиn mцqayиsяsи» fяnlяrиnиn tяdrиsиndя иstиfadя edиlя bиlяr. 
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Г.Озмаден 

 

Сравнительные фонетика анатолийского  

турецкого языка и Карабахских диалектов 

Азербайджанского  
  

Резюме 
 

В статье были рассмотрены фонетические особенности-анатолийского 

турецкого языка и диалекта азербайджанского Карабаха. Фонетические 

изменения, имеющиеся в составе одинаковых и разных слов, были 

исследованы  в соответствии с фонетическими событиями. 

Результаты исследования показывают, что изменения во многих звуках 

происходят под воздействием изменений других звуков, а также 

грамматических и лексических процессов. Фонетические изменения 

связаны с внутренними своеобразными законами развития привлеченных 

к сравнению диалектов. Так звуковые замены, как правило, 

образовываются в процессе различия речи и языка. Одинаковые слова 

иным образом находят свое выражение в речи носителей языка в 

различных областях и регионах. Таким образом, с фонетической точки 

зрения, у одинакового слова появляются дифференциальные варианты. 

  
G.Ozmaden  

 

Comperatиve  Phonetиcs of Dиalects of Anadolu Turkиsh 
language  and Garabagh  of  Azerbaиjan 

  

Summary 
 

 Phponetиc peculиarиtиes of dиalects of тurkиsh language and Garabagh  
of Azerbaиjan are revиewed иn artиcle. Phonetиc changes exиstиng иn structure 
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of the same and dиfferent words are researched accordиng to phonetиc event. 
The result of research shows that, changes иn development of most 

voиces arиse under the иnfluence of changes of other voиces, also, of 
grammatиcal and lexиc procces. Phonetиc changes are related to specиal 
иnternal development rиghts  of dиalects  that engaged  to comparиson.  Such 
voиce иnterchanges arиses иn the process of dиfferentиatиon of speech and 
language as rule. The same word reflected иn dиfferent style иn the speech of  
language speakers иn dиfferent regиons and dиstrиcts. So, phonetиcally 
dиffrentиal  varиants  of same words appears.  

 
Редаксийайа дахил олуб: 27.01.2014 
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Sюzlяrиn mяzmuna gюrя tяsnиfи 
 

Нярмин Ялийева, 
фиlолоэийа цzrя фялсяфя доктору,  

AMEA-нын Nяsиmи adыna Dиlчиlиk  
Иnstиtutuнун досенти 

е-маил: нармин.алийева@йащоо.ъом 
 

Ряйчиляр: ф.ц.е.д.,проф.Ч.М.Гарашарлы, 
               ф.ц.е.д.,проф.И.Б.Казымов 
 
Aчar sюzlяr: sxem, tammяnalы, natamam mяnalar, tammяnalы sюzlяr, 

kюmяkчи цnsцrlяr  
 
Ключевые слова: схема, полнозначные, неполнозначные значения, 

полнозначные слова, вспомогательные элементы  

 

Key words: scheme, changeable, unchangeable meanиngs, words wиth 
full meanиng, auxиlиary elements  

 
Tam mяnalы vя natamam mяnalы sюzlяr arasыnda fяrq semantиka sahя-

sиnя, mцstяqиl vя kюmяkчи sюzlяr arasыndakы fяrq sиntaksиs sahяsиnя aиddиr-
sя, dяyишяn vя dяyишmяyяn sюzlяr arasыndakы qarшыlaшdыrma morfologиya 
sащясиnя aиddиr. Demяlи, onda bu qarшыlaшdыrma юzц-юzlцyцndя bиlavasиtя 
struktur sиntaksиsиn araшdыrma obyektиnи tяшkиl etmиr. Buna baxmayaraq, 
sюzцn dяyишmяsи vя onun semantиk vя sиntaktиk xцsusиyyяtlяrи arasыnda nиs-
bяtи иzlяmяk maraqlы ola bиlяr. Mцstяqиl sюzlяr dяyишkяn ola bыlяr, belя kи, 
sюzdяyишdиrиcи markerlяr natamam mяnalы kюmяkчи sюzlяrиn цnsцrlяrыnи 
юzцndя яks etdиrиr, kюmяkчи цnsцrlяr иsя mцstяqиl цnsцrlяrlя aqqlцtиnasиya-
laшmaq яnяnяsиnя malиkdиr. Mяsяlяn, fr. tяkdя cheval “at”, cяmdя chevaux, 
иng. horse, cяmdя horses, alm. Pferd, cяmdя Pferde buna mиsal ola bиlяr. 

Lakиn bu, yalnыz иmkandыr, hяm dя heч dя hяmишя realиzя olunmur: bиr 
чox mцstяqиl sюzlяr dяyишmиr. Mяsяlяn, zяrflяr, иngиlиs vя Azяrbaycan dиl-
lяrиndя sиfяtlяr dяyишmиr: mяsяlяn, иng. slowly “asta”, two beautиful books 
“иkи gюzяl kиtab”. Яksыnя, mцstяqиl olmayan vя yalnыz onlarыn sayяsиndя 
baшqa sюzlяrиn aqqlцtиnasиya etdыyи kюmяkчи sюzlяr dяyишmяz olur; mяsяlяn, 
fr. de, alm. von, иng. of. Lakиn яgяr иndиkи dюvrdя kюmяkчи sюzlяr baшqa 
цnsцrlяrиn aqqlцtиnasиyasыnа yol vermиrsя dя, яvvяlkи dюvrdя onlar mцstяqиl 
olanda bu hadиsя baш vermишdиr. Onda bu sюzlяr dяyышяn ola bиlяrdи. Иndи dя 
elя hallar olur kи, hяmиn sюzlяr mцstяqиllиyиnи иtиrdиkdя belя dяyишkяnlиyиnи 
saxlayыr. Belяlиklя, kюmяkчи sюzlяrиn dяyишkяnlиyи yalnыz qalыq kиmи mцm-
kцndцr. Mяsяlяn, fransыz dиlиndя le, la, les artиkllяrи vя иl, иlle, иls, elles шяxs 
gюstяrиcиlяrи, иngиlиs dиlиndя a, the artиklи, alman dиlиndя der, das, dиe artиklи 
kиmи. Sюzlяrиn dяyишmяsи onlarыn struktur xцsusиyyяtlяrи – mцstяqиllиyи иlя 
sыx baьlыdыrsa, onlarыn semantиk xцsusиyyяtlяrи – tam mяnalыlыьы иlя heч bиr 
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korrelyasыyasы yoxdur; яlbяttя, bu mяqamda mцstяqиl sюzlяrиn tammяnalы-
lыq яnяnяsиnя malиk olmasы иlя шяrtlяnmиш dolayыsы иlя olan яlaqяnи nяzяrя 
almыrыq. 

Bиr чox tam mяnalы sюzlяr dяyишkяndиr, bиr чox natamam mяnalы sюzlяr 
dяyишmяzdиr. Lakиn bu nиsbяt mяcburи deyиldиr. Bиr tяrяfdяn, чoxlu tam 
mяnalы dяyишmяyяn sюzlяr var, mяsяlяn, иng. (two) beautиful (books) “(иkи) 
qяшяng (kиtab)”. Dиgяr tяrяfdяn, natamam mяnalы dяyишкяn sюzlяr vardыr, 
mяsяlяn, natamam mяnalы kюmяkчи fellяr, alm. seиn, иng. (to) be. 

Qeyd etmяk lazыmdыr kи, natamam mяnalы sюzlяrиn dяyишmяzlиyи onlarыn 
aqqlцtыnasиyasыna heч vaxt maneя tюrяtmиr. Bяzи dиllяrdя, mяsяlяn, fransыz 
dиlиndя, kюmяkчи fellяrdя tarиxи иnkишafda heч bиr maneя olmadan sona 
qяdяr getmиш, lakиn buna baxmayaraq, hяmиn sюzlяr kюmяkчи fel kиmи 
qalmышdыr. Onu da qeyd etmяk lazыmdыr kи, uyьun morfolojи markerи olan, 
dяyишяn tam mяnalы sюzlяr avtomatиk olaraq kompozиtlяrя aиddиr, belя kи, 
onlar da dяyишяrяk marker qrammatиk mяnasы olan natamam mяnalы 
цnsцrц юzцndя яks etdиrиr. Tяrkиbиndя tam mяnasы olan vя natamam mяna-
sы olan vя kompozиt olmayan bяzи dиllяrdя, mяsяlяn, Чиn dиlи kиmи dиllяrdя, 
tam mяnasы olan sюzlяr tяyиnatыna gюrя dяyишmяzdиr.  

Semantиk planda tam mяnalы sюzlяr vя tam mяnasы olmayan sюzlяr ara-
sыndakы fяrq struktur planda mцstяqиl sюzlяr vя kюmяkчи sюzlяr arasыndakы 
fяrqя uyьun gяlиr. Struktur funksиya yerиnя yetиrяn vя qovшaq (bиrlяшmя) 
яmяlя gяtиrя bиlяn sюzlяrи mцstяqиl sюzlяr adlandыrmaq olar. Mяsяlяn, Ka-
mиlиn kиtabы sюz bиrlяшmяsиndя Kamиl vя kиtab sюzlяrи mцstяqиldиr. Kюmяkчи 
sюzlяr heч bиr struktur funksиya yerиnя yetиrmиr, dцyцn яmяlя gяtиrmиr; 
mяsяlяn, the book of father sюz bиrlяшmяsиndя the vя of kюmяkчи sюzlяrdиr. 
Kюmяkчи sюzlяr qovшaq яmяlя gяtиrя bиlmяdиyи цчцn yalnыz bяzи nцvяlяrиn 
daxиlиndя bu nцvяnиn struktur mяrkяzиnиn mцstяqиl sюzlяrиnи mцшayияt edиr. 
Belя kи, yuxarыda verиlmиш bиrlяшmяdя of kюmяkчи sюzц mother “ana” 
sюzцnцn яmяlя gяtиrdиyи struktur mяrkяzиn nцvяsиnя daxиldиr. Belяlиklя, hяr 
bиr kюmяkчи sюz nцvя tяшkиl edяn mцstяqиl sюzdяn asыlыdыr. 

Tam mяnalы sюzlяr bиrbaшa fиkrи иfadя edиr. Иdeyanыn иkи nюvц vardыr: 1) 
arxasыnda яшyalar duran xцsusи иdeyalar vя 2) yalnыz tor яmяlя gяtиrяn 
kateqorиyalarы tяcяssцm etdиrяn цmumи иdeyalar; bиz bu sonuncularыn 
kюmяyи иlя xцsusи иdeyalarы qavrayыrыq. Tam mяnalы sюzlяr arasыnda xцsusи 
иdeyalarы иfadя edяn sюzlяrи vя цmumи иdeyalarы иfadя edяn sюzlяrи fяrq-
lяndиrmяk lazыmdыr. Bиrиncиlяr xцsusи шяxsи tam mяnalы sюzlяr, иkиncиlяr иsя 
цmumи tam mяnalы sюzlяr adlandыrыlыr. Xцsusи tam mяnalы sюzlяr eynи za-
manda hяm xцsusи иdeyalarы, hяm dя onlarы aydыnlaшdыrmaьa иmkan verяn 
цmumи kateqorиyalarы иfadя edиr. Onlar иkи nюv mяzmuna malиkdиr – seman-
tиk mяzmun vя kateqorиal mяzmuna. Belяlиklя, at sюzц eynи zamanda at 
иdeyasыnы (semantиk mяzmun) vя иsиm kateqorиyasыnы (kateqorиal mяzmun) 
иfadя edиr. Цmumи tam mяnalы sюzlяr иsя яskиnя, xцsusи иdeyalarы aydыnlaш-
dыrmaьa иmkan verяn vя bu иdeyalarыn юzцnц иfadя etmяyяn цmumи kateqo-
rиyalarы иfadя edиr. Onlar kateqorиal mяzmuna malиkdиr, lakиn mяxsusи se-
mantиk mяzmunlarы yoxdur. Belяlиklя, “kиmsя” иsиm kateqorиyasыnы (ka-



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 35 

teqorиal mяzmun) иfadя edиr, heч bиr xцsusи иdeya (semantиk mяzmun) иfadя 
etmиr. 

Яnяnяvи qrammatиkalar, adяtяn, цmumи tam mяnalы sюzlяrи qeyrи-mцяy-
yяn kыmи tяsnиf edиr. Belя kи, “kиmsя” sюzцnц чox vaxt qeyrи-mцяyyяn яvяz-
lиk adlandыrыrlar. Onlarыn qeyrи-mцяyyяn mяzmununa gюrя цmumи tam mя-
nalы sюzlяr natamam mяnalы sюzlяrlя qarшыlaшdыrыlыr. Belя sяhvdяn qaчmaq 
lazыmdыr. Цmumи tam mяnalы sюzlяr xцsusи natamam mяnalы sюzlяrя nиsbя-
tяn tam mяnalы sюzlяrя daha yaxыndыr. Hяr шeydяn яvvяl, цmumи tam mя-
nalы sюzlяr xцsusи tam mяnalы sюzlяr kиmи, nцvяnиn semantиk mяrkяzи rolunu 
oynamaьa qabиldиr. Mяhz bununla onlar, natamam mяnalы sюzlяrdяn fяrq-
lяnиr. Цmumи tam mяnalы sюzlяrиn semantиk mяrkяz kиmи xиdmяt etmяyя 
qabиl olmasы, gюrцnцr, rabиtяlи nцvяdя onlarыn hяm dя struktur mяrkяz rolu 
oynamasы иlя шяrtlяnиr, bu da aydыn surяtdя gюstяrиr kи, onlar eynи zamanda 
tam mяnalы vя mцstяqиl sюzlяrdиr. Mяsяlяn, “Heч kиm heч nя bиlmиr” 
cцmlяsиndя heч kиm vя heч nя цmumи tam mяnalы sюzlяrиnи mцstяqиl sюzlяr 
hesab etmяlиyиk. Бelя kи, bunu etmяsяk, sxemи qura bиlmяrиk. 

 
Daha bиr шяraиt цmumи tammяnalы sюzlяrи xцsusи tammяnalы sюzlяrlя 

yaxыnlaшdыrыr: nиtqиn teleqraf цslubunda onlarы buraxmaq (yazmamaq) ol-
mur; mяsяlяn, Heч kиm heч nя almadы cцmlяsиndя bиr sюzц belя buraxmaq 
mцmkцn deyиldиr. 

Bцtцn bu deyиlяnlяrdяn nяtиcя чыxarmaq olar kи, xцsusи tam mяnalы 
sюzlяr real hяyatы яks etdиrиr, цmumи tam mяnalы sюzlяr иsя yalnыz onlarыn 
vиrtual semantиk иnыkasыdыr. Mяsяlяn, “Dцnяn Kamal юz papaьыnы иtиrmишdи” 
cцmlяsи real faktы яks etdыrиr, amma “Nяsя hяmишя yaddan чыxыr” cцmlя-
sиndя qeyrи-mцяyyяn цmumи mцhakыmя var. 

                   
Semantиk mяzmun yalnыz xцsusи tam mяnalы sюzlяrя mяxsusdursa, kate-

qorиal mяzmun hяm xцsusи, hяm dя цmumи tam mяnalы sюzlяrdя ишtиrak 
edиr. Mяhz buna gюrя dя kateqorиal mяnada tяsnиfat prиnsиpиnи tapmaq 
olar, bu prиnsиpи tam mяnalы sюzlяrя — hяm цmumи, hяm dя xцsusи tammя-
nalы sюzlяrя tяtbиq etmяk olar. Bиz tam mяnalы sюzlяrи kateqorиal mяzmuna 
gюrя tяsnиf edяcяyиk. Tяsnиfat цчцn иkи яsas gюstяrяcяyиk. 

Hяr шeydяn яvvяl, яшyalarы иfadя edяn иdeyalarla proseslяrи иfadя edяn 
иdeyalarы ayыrmaq lazыmdыr. Predmetlяr – hиssиyat orqanlarы tяrяfиndяn 
шцurda qavranыlan vя mцstяqиl mюvcudluьu bиldиrяn яшyalardыr, mяsяlяn, 
at, stol, kиmsя. Яшyalыq иdeyasы иfadя edяn tam mяnalы sюzlяr иsиmlяr adlanыr. 
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Яшyalarыn юz varlыqlarыnы tяzahцr edяn etdиrdиklяrи vяzиyyяt yaxud hяrяkяt 
proses demяkdиr; mяsяlяn: yatыr, edиr vя s. prosesи иfadя edяn tam mяnalы 
sюzlяr fellяr adlanыr. 

Dцnya dиllяrиnиn чoxu proses vя predmet anlayышlarыnы fяrqlяndиrmяk 
qabиlиyyяtиnя malиk deyиl. Onlar prosesи predmet kиmи шяrh edиr, buna gюrя 
dя felи иsиm kыmи tяqdиm edиr. Belя dиllяrdя иl aиme “o sevиr” cцmlяsи son 
amour “onun mяhяbbяtи” иfadяsиndяn, иls aиment “onlar sevиrlяr” cцmlяsи 
leur amour “onlarыn sevgиsи” иfadяsиndяn fяrqlяnmиr. Baшqa sюzlя desяk, 
bяzи dиllяrdя cцmlяnиn mяrkяzи qovшaьы иsиm qovшaьыdыr. 

Fel vя иsиmlяrиn yaxыnlыьы macar dиlиndя daha чox aшkara чыxыr, burada 
fellяrиn шяxs gюstяrиcиlяrи иsиmlяrиn possesиv suffиkslяrиnя bяnzяyиr.  

1. vàr-om “mяn (onu) gюzlяyиrяm” mцq.et: kalap-om “mяnиm papaьыm” 
2. vàr-od “sяn (onu) gюzlяyиrsяn” kalap-od “sяnиn papaьыn” 
3. vàr-ja “o (onu) gюzlяyиr” kalap-ja “onun papaьы” 
Buna bяnzяr halы Mиsиr vя tцrk dиllяrиndя, elяcя dя Azяrbaycan dиlиndя 

gюrmяk olar. 
                                       Mиsиr dиlи:  
Tяk 1. sdm-j “mяn eшиdиrяm” mцq.et:  pr-j “mяnиm evиm” 
        2. k. sdm-k “sяn eшиdиrsяn”            pr-k “sяnиn evиn”  
        2. q. sdm-t “sяn eшиdиrsяn”             pr-t “sяnиn evиn” 
        3. k. sdm-f “o eшиdиr”                      pr-t “onun evи”    
        3. q. sdm-s “o eшиdиr”                      pr-f “onun evи”  
Cяm 1. sdm-n “bиz eшиdиrиk”                 pr-n “bиzиm evиmиz” 
          2. sdm-tn “sиz eшиdиrsиnиz”            pr-tn “sиzиn evиnиz”  
          3. sdm-sn “onlar eшиdиrlяr”           pr-sn  “onlarыn evи” 
                                      Tцrk dиlиndя: 
Tяk   sever-иm “mяn sevиrяm”              ev-иm “mяnиm evиm” 
         seversиn “sяn sevиrsяn”                 ev-иn “sяnиn evиn” 
         sever “o sevиr”                               ev-и “onun evи” 
Cяm sever-иz “bиz sevиrиk”                      evи-иmиz “bиzиm evиmиz”  
         sever-sиnиz “sиz sevиrсиниз”              evи-nиz “sиzиn evиnиz” 
         severler “onlar sevиrlяr”                 ev-lerи “onlarыn evи” 
Bundan яlavя, tцrk dиlиndя иsmиn cяmиnиn gюstяrиcиsи иlя felиn 3-cц 

шяxsиndяkи cяmиnиn gюstяrиcиsи цst-цstя dцшцr: 
Tяk: sever                                                  ev 
Cяm: sever-ler                                           ev-ler 
Иkиncи bюlцmdя prиnsиpcя predmet vя proses anlayышlarыnыn daxиl olduьu 

konkret anlayышlar vя onlarыn atrиbutlarыnыn daxиl olduьu mцcяrrяd anlayыш-
larыn qarшы-qarшыya qoyulmasыnы яhatя edиr. Bu, tammяnalы sюzlяrиn иkи yenи 
dяrяcяsиnи - яшyalar sahяsиnи vя proseslяr sahяsиnи meydana чыxarыr.  

Predmetlяrиn mцcяrrяd antиbutlarыnы bиldиrяn tam mяnalы sюzlяr sиfяt, 
proseslяrиn mцcяrrяd atrиbutlarыnы bиldиrяn tam mяnalы sюz zяrf adlanыr. Юz 
tяbияtиnя gюrя sыfяtlяr иsиmlяrlя, zяrflяr fellяrlя yaxыnlaшыr. Bиr чox dиllяrdя 
иsиm vя sиfяtlяr arasыnda fяrq bu vя ya dиgяr dяrяcяdя pozula bиlяr; sюz hяm 
иsиm, hяm dя sиfяt kиmи ишlяnя bыlяr: mяsяlяn: fransыzca: général “цmu-
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mи\general”, nouveleé “yenи\yenиlиk” vя s. nя иsиm, nя dя sиfяt olan, gah 
иsиm, gah sиfяt funksиyasыnda ишlяnя bиlmяk qabиlиyyяtыnя malиk olan belя 
sюzlяrи цmumи cиns adы altыnda – adlar adы иlя bиrlяшdиrmяk daha яlverишlиdиr. 
Belяlиklя, adlarыn иkи sиnfи – иsиm vя sиfяt vardыr.  

Zяrf felя necя baьlыdыrsa, sиfяt dя иsmя o dяrяcяdя baьlыdыr. Mяhz buna 
gюrя dя bиz иsmи felя чevиrяrиksя, paralel olaraq sиfяtи dя zяrfя чevиrmяk zя-
rurиdиr. Bu paralelиzmи mцяyyяnlяшdиrmяk hяr hansы tяrcцmя nяzяrиyyяsи-
nиn vacиb цnsцrlяrиdиr. Belяlиklя, иsиm, sиfяt, fel vя zяrf dиlиn яsasыnda duran 
tam mяnalы sюzlяrиn dюrd sиnfини tяшkиl edиr. Bunu aшaьыdakы cяdvяldя 
gюrmяk olar. 

 
 Predmet 

аd 
Proses 
 

Konkretlиk 
Mцcяrrяdlиk  

Иsиm 
Sиfяt 

Fel 
Zяrf 

  
Tam mяnalы sюzlяrиn hяr bиr sиnfиnиn mцяyyяn sиmvollarla verиlmяsи 

mяqsяdяuyьundur, bu, onlarыn dяrиnlиk tяbияtиnи иnиkas etdиrяr vя bu 
zaman hяm dя onun tяsadцfи xцsusиyyяtlяrиndяn tяcrиd edяrdи. Mяsяlяn, 
Tenyer tammяnalы sюzlяrи aшaьыdakы sиmvollarla ишarяlяyиr:  

O = иsиm, A = sиfяt, И = fel, E = zяrf. 
Bu dюrd hяrf esperantodan alыnmышdыr, bu hяrflяr sюzlяrиn uyьun 

sиnиflяrиnиn sonluqlarыna uyьun gяlиr: orada o – иsmиn, a – sиfяtиn, и – 
mяsdяrиn vя e – zяrfиn sonluьudur. Bu sиmvollar latыn яlиfbasыnыn иlk dюrd 
saиtиnя uyьun gяlиr. Lakиn bиz bunu И = иsиm, S = sиfяt, F = fel, Z = zяrf  
kиmи vermяk иstяrdиk. 

Bиz bu sиmvollardan vиrtual sxem qurmaq цчцn иstиfadя edяcяyиk. Belя 
kи, hяmиn sиnиflяrиn konkret sюzlяrиnи sиmvollarla яvяz edяrяk, sиmvollardan 
tяшkиl olunmuш sxemи яldя edяrиk. Яgяr bиrиncи real sxemdиrsя, иkиncи vиrtual 
sxem adlanacaq. 

Mяsяlяn, “Aь paltarlы gяnc qыz gюzяl oxuyur”. 

 
    Real sxem                                                  Vиrtual sxem 
Sиmvolиkanыn qrammatиkada ишlяnmяsи rиyazиyyatda cяbrи metoda bяn-

zяyиr. Qrammatиkada sиmvolиkanыn ишlяnmяsи problemи цmumиlяшdиrmяyя 
иmkan verиr. Mяsяlяn, “Цч yaшlы gюzяl uшaq bяrk aьlayыr”. 
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       Real sxem                                    Vиrtual sxem 
Qeyd etmяk lazыmdыr kи, vиrtual sxem semantиkaya mяhяl qoymur; onda 

yalnыz cцmlяnиn strukturu иnиkas olunur. Yuxarыda nяzяrdяn keчиrиlяn cцm-
lяlяr mцxtяlиf mяnaya malиkdиr, lakиn eynи struktur sxem цzrя qurulur. Baш-
qa sюzlя desяk, real sxem real cцmlяnи, vиrtual sxem vиrtual cцmlяnи яks et-
dиrиr. Vиrtual sxemlяr morfolojи fяrqlяrdяn – real fяrqlяrdяn yayыnmaьa vя 
tam aydыnlыqla vиrtual sahяyя aиd olan tиpolojи oxшarlыqlarы aшkara чыxar-
maьa иmkan verиr.  Mяsяlяn, Alfred sprиcht gut — “Alfred yaxшы danышыr”.  

 
 Real sxem                                                                   Vиrtual sxem                        
Belяlиklя, qrammatиkanыn faktlarыnыn sиmvolиk tяqdиmи cцmlяnиn xalиs 

xarиcи xцsusиyyяtlяrиnи aradan qaldыrыr, Humboldtun daxиlи formalarы fиksя 
etmяyя иmkan verиr. Cцmlяnиn gюstяrиlяn sиmvolиk tяqdиmи metodu struk-
tur sиntaksиsиn яsas metodu olmalыdыr. Bu sonuncuya real cцmlяnиn иkиncи 
dяrяcяlи xarиcи cяhяtlяrиnиn чoxluьu arxasыnda onun vиrtual struktur яsasыnы 
gюrmяyя иmkan verиr.  

Мягалянин актуаллыьы. Tam mяnalы sюzlяrиn иfadя etdиklяrи mяnalar yal-
nыz qrammatиk kateqorиyalar torundan keчиrиlяrяk qavranыla bиlяr. Mяhz 
buna gюrя tam mяnalы sюzlяr kateqorиal sиntaksиsиn sяrяncamыna daxиldиr, 
yяnи onlar kateqorиal sиntaksиsdя araшdыrыlыr. 

Мягалянин елми йенилийи. Сюzlяrиn nя vaxtsa tam mяnalы olmasы fиkrиn-
dяn tam иmtиna etmяk vя onlarыn tam desemantиklяшmяsиnи baшa dцшmяyя 
alышmaq чox чяtиndиr. Bu чяtиnlиk tяrcцmя zamanы чoxlu sяhvlяrя sяbяb 
olur.  

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Tяdrиs цчцn bu metod bюyцk 
яhяmиyyяtя malиkdиr. O, cцmlяnиn яsas struktur tиplяrиnи seчmяyя иmkan 
verиr, bu da dиlиn юyrяdиlmяsиnи asanlaшdыrыr, иnsanыn tяfяkkцr qabиlиyyяtиnи 
yцksяldиr.  
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Классификация слов по значению 

Резюме 

 
Статья посвящена классификацию слов по их значению. На основе 

основного содержания автор разделяет слов сперва на изменяемые и 

неизменяемые, потом на полнозначные и неполнозначные, наконец, 

указывает на виды полнозначных слов.  

 
N. Alиyeva 

 

Classиfиcatиon of the words by the meanиng 
Summary 

 
 The artиcle иs dedиcated to the classиfиcatиon of the words by the 

meanиng. The author dиvиded words fиrstly to the changeable and 
unchangeable, then to words wиth full meanиng and words wиth unfull 
meanиng, at last poиnted to the types of the words wиth full meanиng at the 
basиs of the maиn context.  
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Aчar sюzlяr: яxlaqи eybяcяrlиk, deformasиya, urbanиzasиya, yurd yerи 
 
Key words: moral degeneratиon, deformatиon, urbanиzatиon, fatherland 
 
Ключевые слова: нравственное уродство, деформация, урбанизация, 

родимео место 
 
60-cыlar nяslиnиn иstedadlы nцmayяndяlяrиndяn bиrи dя Sabиr Azяrиdиr. 

Azяrbaycan “yenи nяsrи”nиn estetиk prиnsиplяrиnиn formalaшmasыnda onun 
da яsяrlяrи яhяmиyyяtlи mюvqeyя malиkdиr. Mцasиr Azяrbaycan romanыnыn 
яn uьurlu nцmunяlяrиndяn bиrи olan “Dalanda” яsяrи S. Azяrиnиn bяdии иste-
dadыnыn иmkanlarыnы aчыb ortaya qoyan bиr яsяrdиr. 

60-cы иllяrdяn sonra яdяbиyyatыmыzda яhяmиyyяtlи mюvqe qazanan mя-
nяvи-яxlaqи problematиka “Dalanda” romanыnda da bцtцn genишlyи иlя яks 
olunmuшdur. Roman cяmиyyяtиmиzи get-gedя daha artыq bиr sцrяtlя bцrцyяn 
mяnяvи-яxlaqи kataklиzmя, mяnяvи eybяcяrlиyя qarшы mцяllfиn vяtяndaш na-
rahatlыьыndan doьan bиr яsяrdиr. Lakиn mцяllиfиn mяnяvи sferadakы aшыnma-
lardan doьan narahat dцшцncяsиndя gяlяcяyя bиr цmиd ишыьы da gюrцnцr. Bu, 
mяnяvи-яxlaqи deformasиyalara qarшы duran mиllи xarakterиn mцqavиmяt 
duyьusudur. Bu xarakter tarиxdяn gяlиr vя mиllи юzцnяmяxsusluq kиmи tяza-
hцr edиr. Pozulmaqda olan cяmиyyяt яxlqыna qarшы mцqavиmяt hяrяkatыnы 
“Dalanda” romanыnda Qafar obrazы sиmvollaшdыrыr. Яsяrиn konflиktи dя 
mяnяvиyyatыn deformasиyasыnы sиmvollaшdыran obrazlarla – Fяrиdя, Qяmяr, 
Mцrшцdov, Yaqub, Hacы vя b. иlя Qafar arasыndakы zиddиyyяtlяrdяn yaranыr. 
Prof.T.Salamoьlu yazыr: “Romanda Qafarыn sadя, tяmиz, halallыqla yaшa-
maq prиnsиplяrи yaшadыьы mцhиtdя cиddи mцqavиmяtя rast gяlиr. Qafarыn vя 
яtrafыndakыlarыn bиr-bиrиnя mцnasиbяtlяrи zяmиnиndя mцяllиf mцasиr hяyatыn 
gerчяklяrи haqqыnda bцtюv tяsяvvцr yaradыr” (2, 87). Alиm doьru olaraq  ro-
manыn bяdии konflиktиnиn dя Qafarыn vя яtrafыndakыlarыn bиr—bиrиnя mцna-
sиbяtиndяn yaranmasы qяnaяtиnя gяlиr vя bu qяnaяtlяrи aшaьыdakы kиmи цmu-
mиlяшdиrиr: “Dalanda” romanыndakы aиlяdaxиlи zиddиyйяt, яrlя arvadыn – Qa-
farla Fяrиdяnиn toqquшmalarы fяrdи mяzmunlu иntrиqalarы yox, cяmиyyяtиn 
иkи яks qцtbцnцn dцnyagюrцшцndяn doьan kollиzиyanы yaradыr” (2, 87) 

Aиlя dramыnыn kюkц nяdяdиr? “Aиlяdaxиlи zиddиyйяtlяr” nиyя gцnц-gцn-



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 41 

dяn artыb aиlяnиn daьыlmasыna sяbяb olur? Vя яslиndя bu, ancaq aиlяnиn 
daьыmasыdыrmы? Яgяr nяzяrя alsaq kи, aиlя mиkrocяmиyyяtdиr vя o, makro-
cяmиyyяtи, yяnи genиш mяnada bиzиm yaшadыьыmыz hяyatы sиmvollaшdыrыr, on-
da problem cиddи sosal mяzmun qazanыr. 

Qafar tяmиz bиr иnsandыr. Kяnd hяyatыnыn saflыьы, tяbияtlя sыx цnsиyyяt 
onun ruhuna da hopub. O, юz xarakterиndя tяbииlиyи, saflыьы, tяmиzlиyи, halal-
lыьы cяmlяшdиrиr. Bu keyfиyyяtlяrи xalqыmыzыn tarиxи яnяnяsиndяn gяlяn cя-
hяtlяr kиmи mцqяddяs tutur, hяr sюzцndя, ишиndя, яmяlиndя bu яnяnяyя sa-
dиq qalmaьa чalышыr. Lakиn cяmиyyяtиn яxlaqы pozulub. Mяnяvи tяmиzlиk, 
saflыq vя halallыq “яfяllиk”, fяrasяtsиzlиk kиmи baшa dцшцlцr. Dцnyamыzыn 
maddиyя kюklяnmиш vя tяmяnnalы mцnasиbяtlяrи Qafarы шяhяr mцhиtиndя sы-
xыr. O, иnsanlarla normal цnsиyyяtя, mцnasиbяtя gиrя bиlmиr. Иstedadlы vя kи-
fayяt qяdяr hяvяslи olduьu halda, dиssertasиyasыnы mцdafия edя bиlmиr. Ишиnи 
dя, aиlяsиnи dя atыb doьulduьu doьma ocaьa – yurd yerиnя - ata ocaьыna, elи-
nя - obasыna цz tutur. Lakиn Qafar burda da mяnяvи tяskиnlиk tapa bиlmиr. 
Чцnkи mяnяvиyyatыn errozиyasы шяhяrlя bяrabяr kяndи dя юz aьuшuna 
almышdы.  

Romanla baьlы tяdqиqatlarda oxuyuruq: “Qafarыn kяnddяkи qardaшы, 
qardaшыnыn arvadы qяtиyyяtlя mal-heyvan saxlamaqdan, tяsяrrцfat dцzяlt-
mяkdяn иmtиna edиrlяr. Kяndчи kяndчи kиmи yaшamasыnы, юzцnя tяsяrrцfat 
dцzяltmяsиnи, яkиn-bичиnи yaшam tяrzи kиmи qиymяtlяndиrя bиlmиr, hяr шeyиn 
dяyяrиnи pulla юlчцr. Pula olan ehtиrasыn kяnd adamыnы чulьamasы, kяnd-
чиnиn mal-heyvan qoxusunu yadыrьamasы, mal-qara иlя цnsиyyяtиn яzaba 
чevrиlmяsи kяndиn aьrыlы problemи kиmи qaldыrыlыr” (2, 93). 

Prof. T. Salamoьlu Qafarы  patrиarxal xarakter kиmи tяqdm edиr. Alиm 
buna belя bиr aчыыlш verиr kи, Qafar elиnя, obasыna, mиllи adяt-яnяnяlяrя sя-
daqяtи иlя keчmиш hяyatыn qanunlarыnы canыnda yaшadыr vя o, bu qanunlarla 
yaшamaq иstяyиr. Faktиk olaraq иsя Qafar urbanиst mцhиtdя yaшayыr vя bu 
mцhиt Qafarыn ичиndя yaшatdыqlarыnы qяbul etmяyяrяk, ona mцqavиmяt gюs-
tяrиr. Sюzцgedяn araшdыrmada Qafarlaыn facияsиnиn sosиal—fяslsяfи яsaslarы 
aшaьыdakы kиmи цmumиlяшdиrиlиr: “Urbanиzasиyanыn hяyata (kяndя vя шяhя-
rя) mцdaxиlяsи gцclяndиkcя, patrиarxallыьыn meydanы daralыr. Patrиarxal иnsa-
nыn gцcц azalыr, чыxыlmaz vяzиyyяt, иmkansыzlыq onun mяnяvи dцnyasыnы mц-
hиt цчцn “gюrцnmяz” edиr. Patrиarxal иnsanыn xarakterи “иlьыm” tяяssцrаtы 
yaradыr” (2, 93). 

Lakиn bu “иlьыm” tяяssцratыna baxmayaraq, Qafarыn xarakterи mиllи yad-
daшы oyatmaq, onun mяnяvиyyatsыzlыьa mцqavиmяtиnи artыrmaq kиmи cиddи 
estetиk funksиyanы axыra qяdяr yerиnя yetиrиr. “Dalanda” romanыnыn mцasиr-
lиyиnи шяrtlяndиrяn яsas cяhяt dя budur. Urbanиst dцnyadan qloballaшan 
dцnyaya keчиd prosesиndя bu mцasиrlиk bиr daha artыr. 

Мягалянин aktuallыьы. Qafar obrazыnыn sяcиyyяsиnиn daha чox psиxolojи 
sferada иzlяnиlmяsи шяrtlяndиrлиr. Romanda Qafarыn xarakterи mилlи яxlaqи 
dяyяrlяr mцstяvиsиndя araшdыrыlыr. Mиllи yaddaшыn bяrpasы nюqteyи-nяzяrиn-
dяn, bu problem яdяbиyyatшцnaslыьыmыzda юz aktuallыьыnы qoruyub saxlayыr. 

Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Qafar obrazыnыn tяnqиd vя яdяbиyyatшцnas-
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lыqdakы tяfsиrlяrиnя tяnqиdи baxыш bucaьы шяrtlяndиrиr. Tяdqиqatчыlar Qafarы 
kюkцndяn ayrы dцшmцш vя ya kюkцndяn qopa bиlmяyяn obraz kиmи xarak-
terиzя etdиklяrи halda, mцяllиf bu obrazы kюkцnя baьlы иnsan kиmи xarakte-
rиzя edиr vя bu aspektdя obrazыn sяcиyyяsиnи aчыr. 

Mяqalяdя “Dalanda” romanыnda bяdии konflиktиn aиlяdяkи vя иctиmaи 
sferadakы иnkишaf xяttи иlя dя baьlы yenи qяnaяtlяr иrяlи sцrцlцr.  

Mяqalяnиn практик яhяmиyyяtи. Мягалядя Azяrbaycan “yenи nяsr”иndя 
qяhrяman tиpologиyasы mяsяlяsи иlя baьlы mцяyyяn qяnaяtlяrиn иrяlи 
sцrцlmяsи meydana чыxыr. Mяqalяnиn elmи nяtиcяlяrиndяn alи mяktяblяrdя 
romanla baьlы seчmя fяnlяrиn tяdrиsиndя иstифadя oluna bиlяr. Bu cяhяt onun 
praktиk яhяmиyyяtиnи шяrtlяndиrиr. 
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Образ Гафара из романа Сабира Азери «В тупике» 

Резюме 
 

В статъе объектом исследования является характер образа Гафара из 

романа С.Азери «В тупике». Посредством роман этого образа проясняется 

сюжетная линия и художественный конфликт произведения. 

Образ  Гафара исследуется во времени, в котором он живет, а также в 

тесной связы с проблемами, имеющими место в обществе, в котором он 

живет. 

С типологической точки зрения вносится ясность месту  этого героя в 

азербайджанской прозе. 

 
U.Huseynova 

 

Gafar Character иn the Novel “Dalanda” by S. Azerи 
Summary 

 
The artиcle researches иnto the nature of Gafar character иn the novel 

“Dalanda” by S. Azerи. The role of thиs character иs beиng clarиfиed along 
wиth the иdentиfиcatиon of the gиst and lиterary conflиct. Gafar иs consиdered 
иn close contact wиth the tиmeframe he lиves иn, the socиal problems he 
encounters. Hиs typologиcal place иn our prose иs иdentиfиed.  
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Лексик системдя табу: семантика вя структура  
 

 Шцкуфя Гоъайева, 
АМИ-нин Минэячевир филиалынын баш мцяллими 

е-маил: Сщукуфа@маил.ру 
 

Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. И.О.Мяммядли, 
                ф.ц.е.д., проф. И.Б.Казымов 
 
Ачар сюзляр: номинатив, табулашмыш нитг, мифолоэийа, дилин маэиэ 

функсийасы, метафорик кечид. 
 
Key words: nomиnatиve, taboo speech, mythology, the magиc functиon of 

the language, metaphorиcal transиtиons 
 
Ключевые слова: номинативная, табуированная речь, мифология, 

магическая функция языка, метафорические переходы 

 
Дил бир системдир. Бу системдя мцхтялиф сюзляр фяалиййят эюстярир. Сюз дилин 

башлыъа ващиди кими коммуникасийайа хидмят эюстярир. Сюз васитяси иля реаллыьын 
предмет, яламят, щадися, просеси адландырылыр, онлар инсанларын щисс вя дуйьула-
рыны ифадя едир. Бу мянада сюз дилин башлыъа функсийасыны — адландырма 
функсийасыны йериня йетирир. 

«Дил бизим данышыьымызы формалашдырыр вя ня барядя данышаъаьымызы мцяй-
йян едир» (Л.В.Венъамин). Данышаъаьымызын етик вя гейри-етик нормалары лек-
сиконумузда олан сюзлярля, бир дя нитгимизин щансы мювзуда олмасы иля сяъий-
йялянир. Данышыг акты табудан да истифадя етмяйя шяраит йарадыр. Бу заман он-
дан гача билмямяк шансы йараныр. Она эюря дя щяр бир сюзцн лексик системдя 
йери вя мювгейи «мцяаммалы»дыр. 

Инсан фяалиййятинин номинатив (адландырма) ганунауйьунлугларынын гядим 
кюкляри мювъуддур. Бу ганунауйьунлугларын илкин тярзляриня мифоложи, дини тя-
сяввцрлярдя, дцнйаэюрцшлярдя раст эялмяк олур. Бунлар илкин, тарихягядярки фор-
малардыр. 

Лексик системдя табу вя евфемизмлярин юзцнямяхсус йери вардыр. Табу-ко-
буд, кяскин сюз вя ифадялярдир. Бунлар дяряъяляриня эюря дя сечилирляр. Бунларын 
ишляк даиряси дя фярглидир. Адам вар ки, нитгиндя (аилядя вя с.) беля ифадяляря 
йери эялди-эялмяди йер айырыр. Беля адамларын ися мядяни данышмаг имканлары 
олмадыьы цчцн ъямиййятдя щюрмяти бир о гядяр олмур. Бу да хошаэялмяз 
тяяссцрат йарадыр.Йяни инсанлар бу кейфиййятя малик олан сюзлярдян истясяляр дя 
гача билмирляр. Истяр-истямяз инсан нитги табулашыр. Нитгин табулашмасы тарихян 
халгын дцнйайа бахышы иля сых шякилдя баьлы олуб, дилдя нязяри ъялб едян образлы 
ассосиасийа йарадыр, табулашмыш нитг евфемизмляр васитясиля ассосиасийа 
йарадараг онун-инсанын тяфяккцр тярзини дяйишир — башга сямтя йюнялдир. Хейли 
сайда нитг материалы (ади данышыг вя бядии материаллар нязярдя тутулур) тяфяк-
кцрля дилин гаршылыглы ялагясини, дилдя инсан факторунун ящямиййятини тясдигляйир. 
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Табу вя евфемизм проблемини конкрет диллярин материаллары ясасында айдын-
лашдырмаг дилчилик елми цчцн мцщцм, о ъцмлядян лексиколоэийанын вя номина-
сийа нязяриййясинин цмуми мясяляляринин, еляъя дя халгын мяняви мядяний-
йятинин, етнокултуроложи дцшцнъясинин юйрянилмяси цчцн мцяййян тющфяляр веря 
биляр. 

Табулашма сферасы шяхсиййятин характери, онун мядяни дцшцнъяси, щярякяти 
иля баьлыдыр. Бунунла йанашы, табу лабцддцр, гачылмаздыр, истяр-истямяз ишлядилир, 
евфемизм ону явязляйир. 

Табу щисси сосиал такта ясасланыр. Ъямиййятдя табунун мотивляшмясинин бир 
чох сябябляри вардыр. Табу горхудан, ващимядян, дящшятдян, итаятдя сахлан-
магдан йараныр. Мясялян, — Ъанымын горхусундан аьзымдан чыханы дедим-
ъцмлясиндя данышан нитгиндя горхудан ядябсиз сюзлярин дя ишляндийини вурьу-
лайыр. 

 Табу ядябсизликдян, нязакятдян кянар ишлядилян сюз вя ифадядир. Нязакятли, 
ядябли адам табулардан демяк олар ки, истифадяйя йол вермир. Табу ишлядян 
ядяб гайдаларыны эюзлямир, бу ъцр гайдалара ямял етмир. 

 Дилдя табу вя евфемизмляр бир-бириля сябяб-нятиъя ялагясиндядирляр. Бу 
мцнасибят табуну биринъи йеря, евфемизмляри ися икинжи йеря чякир. Даща дягиг 
дейился, табу олмайан йердя евфемизмлярдян бящс етмяк мцмкцн дейилдир. 
Сивил ъямиййятдя евфемизмин йаранмасынын ян башлыъа сябябляриндян бири гор-
ху, кобуд вя ядябсиз ифадяляри етик нормалара уйьун ишлятмяйя хидмят етмяк-
дир (1: 15–35). 

 Мцшащидя эюстярир ки, адландырма цсулунда табу олан кющня адландырманы 
явяз етмяк цчцн инсанлар юз дилляриндя артыг мялум олан сюзлярдян истифадяйя 
мейил едирляр. Адландырма цсулу мягамында инсанлар ня йени сюз иъад етмяйя, 
ня дя башга диллярдян сюз алмаьа ъящд эюстярмирляр. Табунун евфемизмлярля 
явязлянмясиндя мялум семантик принсипляр нязяря алыныр. Йени ад денотатын 
щяр щансы бир яламятиня ясасланыр. Ола билсин ки, бу яламят ясас йох, икинъи 
дяряъяли олсун. Ола билсин ки, бу яламят денотата мяхсус олмасын, онун ясас 
яламятинин зидди олсун. Нящайят, бу яламят бцтцн денотатлар синфиня аид ола 
биляр. Щятта бу денотатларын бир чоху табу даирясиндян кянар ола биляр. Яламят 
ня гядяр ясас дейился, цмумиляшмиш, тязадлы вя зиддиййятлидирся, онда йени ад 
бир о гядяр евфемиляшмиш олур. Яламятлярин гаршылашдырылмасы адландырмада 
зиддиййятя апарыр (2: 44, 47). 

Гейд етдийимиз кими, башга сюз варлыглары кими, табунун да, табулашмыш 
сюзлярин дя дилин лексик системиндя айрыъа йери вардыр. Лексик системдя табу 
илкиндирся, биринъидирся, евфемизм икинъи номинасийадыр. Щяр икисинин структуру 
вя семантикасы мараг доьурур. Бу эцн лингвистик елмдя щямин ики ващидин 
системли тясвири, табулашмыш нитгдя евфемистик адландырманын цзя чыхмасынын 
семантик ганунауйьунлугларынын юйрянилмяси ваъиб мясялялярдяндир. 

Бу сащядя илкин вя сонракы адландырма арасында олан диалектик баьлылыьы, онл-
арын ардыъыл олараг бир-бирини явязетмя сябяблярини мцяййянляшдирмяк, тядгиг 
етмяк вя мцхтялиф лингвистик вя етнографик мянбяляр ясасында лцьят тяртиб ет-
мяк дя гаршыда дуран ваъиб мясялялярдян сайыла биляр. Бунунла йанашы, етносун 
мяняви мядяниййятиндя табулашма щадисясини цзя чыхармаг; икинжи номинасийа 
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кими евфемизмин яламятдар ъящятлярини дя мцяййянляшдирмяк хцсусиййятлярини 
характеризя етмяк; йени дил ишаряляри иля икинъи номинасийанын ганунауйьун яла-
мятлярини юйрянмяк; ялдя олунан материалын лексик-тематик тяснифини апармаг; 
эениш мядяни-етнографик контекстдя мотивляшмиш евфемизмлярин семантикасыны 
тяйин етмяк вя с. дя щяллини, тядгигини эюзляйян мясялялярдян сайылмалыдыр. 

Дил номинасийасынын, номинасийа нязяриййясинин юзцнямяхсус принсипляри, 
ганунауйьунлуглары мювъуддур. Табу вя евфемизм дя дил вя нитгдя бу прин-
сипляр чярчивясиндя фяалиййят эюстярир. «Номинативная теория поднимает 

вопрос о роли человеческого фактора в выборе признаков, лежащих в ос-

нове номинации так как в любом случае акт наименования отражает 

взгляд человека на действительность. Изучение номинативной техники, 

различных способов номинации, самого процесса обращения фактов 

внеязыковой действительности в достояние системы и структуры языка 

составляет содержание многих проблем, связнных с изучением номина-

ции. Эвфемизмы рассматриваются как результат вторичной номинации. 

Вторичная лексическая номинация-это «использование уже имеющихся в 

языке номинативных средств в новой для них функции наречения» (3: 
129). 

Дилин маэиэ функсийасы халгын мифолоъи архаик мядяниййяти иля характеризя 
олунур. Мифолоэийанын структуру щям дя дцнйанын дил мянзярясини якс етдирир: 
«Миф диля щяйат верир, ону ъанландырыр. Миф диля, дил дя мифя тяшяккцр едир» (4: 
41).  

Табу иля мцгайисядя «евфемизм» термини эениш мянада баша дцшцлцр, 
йалныз емосионал-нейтрал сюз дейил, хоша эялмяйян, кобуд сюзлярля йанашы, 
бирэя истифадя олунур, гадаьа олунмуш сюзля ялагядя, мцнасибятдя олур. 

 Табулашмыш нитгдя икинъи адын семантик вя формал структуру дил нормаларына 
уйьун мцяййянляшдирилир. Бу нитгин цзяриндя апарылмыш тящлил вя мцшащидяляр 
дя эюстярир ки, дилин тябии яняняляри мцтляг горунмалыдыр. Табу сюзляря гада-
ьалар олса да, щяр щалда онларын ишлянмясинин гаршысыны алмаг чятиндир. Евфе-
мистик субститусийада интенсив истифадя олунан семантик васитя вя цсуллар бу ъя-
щятдян ящямиййяти иля сечилир. Дилин лексик системдя табулашмыш сюзцн ифадя ва-
ситяляри, лексик-психоложи ганунауйьунлуглары бирэя фалиййят эюстярир. Бурада 
мянтиги формаларын-тропларын, метафор, метонимийанын, синекдоха кими мяна 
кечидляринин функсионаллыьы ясас принсипляр кими эютцрцлцр. 

Бу ъящятдян евфемизм вя табулашмыш сюзляр метафор щадисяси иля сых шякил-
дя баьлыдыр. Метафорик кечидляр мотив цчцн, дилдя обйектин предмет-мянтиги 
ялагясини, данышанын тяърцбясини якс етдирир. Сюзцн семантик транспозисийасы, сю-
зцн синтактик транспозисийасы бу просесдя мейдана чыхыр. 

Табулашмыш нитгин лексик материалы, демяк олар ки, ящатялидир. Диалект сюзляри 
евфемизмин актив васитяляриндяндир. Бунлар диалектоложи лцьятлярдя юзцня йер 
едиб. 

Нитгдя мцяййян комплиментлярдян дя истифадя едилир ки, бу да табулашмыш 
сюзляря, нежя дейярляр, йол ачыр. Бу заман ассосиатив яламятляр йараныр. Табу-
лашмыш сюзцн дистинктив хцсусиййятляри ашкар олур. Икинъи адын типик хцсусий-
йятляри нязяри ъялб едир. 
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Табу щямишя параметрлярин мотивляшмясиня шяраит йарадыр. Бцтцн табулар 
мядяни спесификаны айдын ифадя едир, табулашма сферасыны тяйин едир, табулашма 
дяряъяси, дилдя сечилмиш, мцяййянляшдирилмиш коммуникатив васитялярдя юз ифа-
дясини тапыр. 

Бу бахымдан табу щям дя коммуникатив щадисядир, йазылмамыш ганунларла 
баьлыдыр, дил коллективи тяряфиндян тяйин олунур, мядяни табулашма тематикасына 
негатив етностеротипляр аиддир.  

Табулашмыш мювзулар нисби характер дашыйыр. Негатив етностеротипляр мядяни, 
йяни табулашмыш мювзулара аиддир. 

Табунун тясвир чярчивясиндя тядгигатчылар ону дил, тематик вя контакт, 
имплисит вя експлисит, гаты вя йцнэцл, екстралингвистик, архаик вя етик вя с. 
нювляря айырырлар. Эениш арашдырма тяляб едян табунун бу кими нювляриня 
мцхтялиф аспектлярдя феномен кими бахылыб (5: 28; 246-252; 116-143; 279-282).  

Табу-ритуал гадаьадыр. Бязян бядии ясярлярдя сурятин адыны эизли сахламаг 
цчцн онун адынын баш щярфи верилир. Бу да табудур. Хцсусян дя детектив 
романларда бу щалла растлашмаг олур. Хяфийялярин, ъасусларын эизли ишляриндян, 
эизли галан ъинайят ямялляри иля баьлы олараг адын баш щярфиндян истифадя олунур. 
Мясялян, танынмыш йазычы Тащир Казымовун «Гисас» романында «Р» щярфли 
адам аьылсыз вя мянявиййатсыз, ейни заманда инсанлары юлцмя сцрцкляйян бир 
манйак кими верилир. Онун гыза, гадына йанашмасы манйак щярякятляриндян 
иряли эялир, щям дя беляляри чох усталыгла гаршыдакылары алдатыб юзцндян чыхарыр 
вя ъинайятя сцрцкляйя билир. «Р» иля йазычы цслуби мягам йарадыб, буна бядии 
цслубиййатда ихтисарларын - шяхс адларынын ямяля эятирдийи поетик-цслуби чалар да 
дейилир (6: 106-107). 

Ъямиййятдя, аилядя бязян арвад яринин ясл адыны чякмир. Бядии ясярлярдя дя 
бу щалла растлашмаг олур. Мясялян, Яли Рза Хяляфлинин «Од» романында оху-
йуруг: «Амма йарыйухулу олса да анасынын сяси онун диггятини ясир елямишди. 
Ачыг-айдын арвад иняйи ейдирмирди, дейинирди: «Истяйирляр ки, Эюряв Дяряли, адлы-
санлы Бяйлярин нявяси (Эюзял арвад яринин адыны дилиня эятирмяди. Яслиндя, 
Эюряв Дяряли Бяйлярин нявяси Бяйляр демяли иди) беш-цч аьсаггалы да, аьыр 
тахталы адамлары да башына йыьсын, Галасынын гапысына эетсин. О да бир юзцнц 
чяксин, сонра да десин ки, мяним Эюряв Дяряли сцрцъц Бяйляря вериляси гызым 
йохдур. Бизи ел ичиндя хар елясин, юзцнц дя бир бой бюйцтсцн» (7: 109). 

Й.В.Попованын мягалясиндя табунун коммуникатив лингвистикадакы сяр-
щядляри тяйин олунмушдур. «Инсан дцшцнцр» проблеми коммуникатив лингвисти-
канын ясасыны тяшкил етдийи цчцн 700 илдир ки, фялсяфи фикир тясдиг етмишдир ки, дц-
шцнмяк вя сонра данышмаг лазымдыр, йяни дцшцнмядян данышмаг щеч бир еффект 
веря билмир. Щяр бир дил дашыйыъылары бир проблем ятрафында да дцшцнцр; сюз гур-
тарыр, сюз цнсиййят просесиндя чатышмыр. Бу заман коммуникасийа просесиндя 
коммуникатив уьурсузлуг мейдана чыхыр. 

Цмуми дилчилик дя табунун коммуникатив аспектдя тядгигиндя бир-биринин 
зиддини тяшкил едян фикирлярля гаршылашмаг олур. 

Ж.Ж.Варботун фикринъя, эцнцмцздя табудан ики мягсядя истифадя олунур: 1) 
дини габаьа цчцн; 2) сосиал-сийаси, тарихи, мядяни, етик вя емосионал факторлары 
шяртляшдирмяк цчцн (8: 345-346). 
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Мцяллиф дини вя сосиал табуларын сярщядлярини дягиг айырыр, щямин щадисянин 
лингвистик аспектлярини (ишлянян сюзцн гадаьасы) мцяййян едир. 

И.С.Конун фикринъя, табу сосиал-мядяни гадаьадыр, дини санксийалары мющ-
кямляндирир, эцъляндирир (9). 

Н.Б.Мерковскайа, яксиня, гейд едир ки, дини нюгтейи-нязяриндян табудан 
истифадя етмяк олмаз, бцтцн щалларда имкан дахилиндя табудан гачмаг лазымдыр 
(10). Табу мянтиги ъящятдян вербал вя гейри-вербал олмагла 2 йеря айрылыр. 
Онлары айыран сярщядляр мювъуддур. Вербал табулар дил табуларыдыр, сюз, сюйцш 
вя с. дилин ъанлы васитяляри иля юз ифадясини тапыр, анъаг вербал олмайан табулар 
паралингвистик васитялярля (жест, мимика, щярякят, ишаря вя с.) тясбит олунур. 
Вербал табу, юз нювбясиндя, дил вя коммуникатив олмагла 2 йеря айрылыр. 

О.А.Рутер дил табусу щаггында беля йазыр: дил табусу дилъавабы анлайышы иля 
баьлыдыр, бунунла мцгайися едиля биляр. Тяърцбядя дил табусуну саит сяслярля 
эизли шякилдя явяз едир. Сами диллярдя бу вязиййятля гаршылашмаг олур. Буна 
диакритик ишаряляр дя дейилир, явязетмя функсийасыны йериня йетирир. Бундан 
башга, табуну вя ону явяз едян просеси баша дцшмяк цчцн лингвистик ващидин 
табулашмадакы тон вя интонасийасыны да билмяк лазымдыр (5: 28). 

О.А.Путер шифащи «бош сюзля, дилъавабы, шифащи табу» вя вербал табу анла-
йышларыны бярабярляшдирир. Бизим фикримизъя, вербал табу анлайышы даща эенишдир. 
Табу щям шифащи, щям дя йазылы щадисядир. Бунлар сосиал амиллярля баьлыдыр. Бу 
амилляр ашаьыдакылардыр: етикет, сензура, данышанын тактикасынын дяряъяси (5: 8). 

Беляликля, дилин лексик системиндя табунун тутдуьу вязифя онун форма вя 
семантикасы иля баьлыдыр. 

Мягалянин актуаллыьы. Ондан ибарятдир ки, дилин лексик системиндя щяр бир 
дяряъяйя мяхсус сюз вя ифадялярин сосиал тябияти айдынлашдырылмалыдыр. 

Мягалянин елми йенилийи. Ондан ибарятдир ки, дилин лексик системиндя 
табунун йери вя мювгейи, щямчинин онун форма вя семантикасы мясяляляринин 
юйрянилмясиня ещтийаъ чохдур. Хцсусян дя, нитгдя табулашма просесинин 
йаранмасы вя онун мядяни данышыгла явязлянмяси интенсивлийи юйрянилмялидир. 

Мягалянин практик ящямиййяти. Филолоэийа факцлтяляриндя лексиколоэийа вя 
семасиолоэийанын тядрисиндя тятбиг олуна биляр. 
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Ш. Годжаева 

Табу в лексической системе: семантика и структура 

Резюме 

 
В этой статье определена табуированная сфера в процессе речи. 

Поскольку табу это коммуникативное явление, здесь рассматривается его 

различные типы в структурно – семантическом развитие. Типы табу 

проанализированы от различных аспектов. Стилистические оттенки табу в 

литературных произведениях исследованы, потому что табу – ритуальный 

запрет.  
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Taboo иn the Lexиcal System: Semantиcs and Structure 
Summary 

 
The taboo sphere иn the process of the speech иs determиned иn thиs 

artиcle. As taboo иs the communиcaиtиve phenomenon the structural- 
semantиc development of иts dиfferent types иs studиed. The types of taboo 
are analyzed from dиfferent aspects. The stylиstиc shades of taboo иn the 
lиterary works are иnvestиgated because taboo иs a rиtual forbиddance.  
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Kamal Abdullanın ―Yarımçıq əlyazma‖ romanı müstəqillik dövrü Azərbay-

can ədəbiyyatının hadisələrindən biri kimi ədəbi tənqidin diqqət mərkəzində ol-

muş, müxtəlif və ziddiyyətli mübahisələrə yol açmışdır. Yazıçının bədii nəsri-

nin ilk mükəmməl nümunəsi olan bu əsər ədəbi tənqid sferasına dərhal daxil ol-

masının və müzakirələrə yol açmasının ana xətlərini aşağıdakı kimi müəyyən-

ləşdirmək olar: 

1. Azərbaycan bədii nəsrini mövzu və ideya baxımından zənginləşdirməsi; 

2. Bədii nəsrin üslub, forma, süjet baxımından yeniləşməsi; 3.Bədii nəsrə yeni 

təhkiyə formasının gətirilməsi; 4. Folklor ənənəsindən istifadədə yaradıcı mü-

nasibət; 5. Yazıçı nəsrinin dekonstruktiv elementlərə malik olması və s.  

Buraya postmodernizm elementlərini də əlavə etmiş olsaq, yazıçının yeni 

bədii nəsr arxitektonikasının qurulmasındakı rolunu aydın görmüş olarıq. Şüb-

həsiz, K.Abdulla yaradıcılığının dönüş nöqtəsi ―Yarımçıq əlyazma‖ romanı he-

sab edilir, çünki bu roman  nəinki müəllifinin, eləcə də milli bədii nəsrin struk-

turunda dönüş yaradan əsərlərdən biri kimi müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbi 

tənqidinin də episentrində dayanmış oldu. Çox qısa bir müddətdə roman haq-

qında respublika və xaricdə yazılan onlarla analitik məqalələrdə romanın dünya 

ədəbiyyatı ilə səsləşmələri ilə bağlı fikirlər irəli sürüldü. Yazıçı Anarın K.Ab-

dulla yaradıcılığı haqqında məqalə yazması yazıçı münasibətini əks etdirməklə 

yanaşı, tənqidin özünü də düşünməyə məcbur etdi. ―Kədərli və işıqlı seçmələr‖ 

kitabı və ―Yarımçıq əlyazma‖ romanının dərc olunmasından sonra Anarın ―Ka-

mal Abdullanın iki kitabı haqqında düşüncələr‖ (―Ədəbiyyat qəzeti‖, 20 avqust 

2004-cü il) məqaləsində yazıçının bədii nəsrini yüksək qiymətləndirməsi, eləcə 

də tənqidlərini deməsi, xüsusilə romanın ədəbi tənqid tərəfindən sonrakı dəyər-
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ləndirmə prosesinə təkan vermiş oldu. K.Abdullanın ―Kədərli seçmələr‖ində 

toplanmış müxtəlif formalı əsərləri təhlil edən Anar məqalədə əsas diqqəti ―Ya-

rımçıq əlyazma‖ romanına yönəldir. Bu romanın əsas məzmununun ―Kitabi Də-

də Qorqud‖ personajları ilə üst-üstə düşməsi Anarın da Qorqud dünyası ilə ya-

xınlıq təşkil etdiyindəndir ki, yazıçının bəzi yanaşmaları ilə də razılaşmır. ―Ki-

tabi Dədə Qorqud‖la ―Yarımçıq əlyazma‖ arasında ziddiyyətləri araşdıran Anar 

yazır: ―‖Kitabi Dədə Qorqud‖la ―Yarımçıq əlyazma‖ arasındakı ziddiyyətlər bir 

yana dursun, bəzən adama elə gəlir ki, Dədə Qorqudla bağlı müxtəlif yazıları 

Şah İsmayıl sayağı iki Kamal Abdulla yazıb‖ ( 1). Yazıçı Anar romanın bir çox 

mətləblərini, təhkiyəsini, üslubunu, dilini, maraqlı tapıntılarını, yeni bədii ob-

razlarını təqdir etməklə yanaşı, ―Dədə Qorqud‖ kitabı ilə romandakı mətnin ey-

niləşdirilməsinə etiraz edir, bunların ayrı-ayrı əsər olduqları halda K.Abdulla 

mətnində birləşdiriməsini tənqid edirdi: ‖Yox, əziz Kamal, belə deyil axı, bir-

birindən asılı olmayan əsərlər deyil, yalnız adlar, personajlar yox, faktura, bədii 

dil materialı, obrazlar sistemi etibarilə də bir-biriylə sıx əlaqədədir‖ (1). 

Filologiyü üzrə elmlər doktoru, professor Tofiq Hacıyev, fəlsəfə üzrə elmlər 

doktoru, professor Niyazi Mehdi, filologiya elmləri doktoru Tehran Əlişanoğlu, 

yazıçı Etimad Başkeçid və başqaları da çoxsaylı məqalələrində romanı yüksək 

dəyərləndirir. T.Hacıyev ―Yarımçıq əlyazman"ı ―müasir‖, ―yeni‖ və ―intellek-

tual‖ roman adlandırır, onu elmi-nəzəri baxımdan savadlı bir kompozisiyaya 

malik əsər hesab edirdi. Çox doğru olaraq romana müstəqil fəlsəfi nəsr nümu-

nəsi kimi yanaşan tənqidçi buradakı yazıçı interpretasiyalarını da təqdir edir.  

Prof. T.Hacıyev yazır: "Biz tariximizin və bugünümüzün çox suallarına cavab 

vermək üçün "Dədə Qorqud" kitabına müraciət edəcəyik. Bu əsəri elə belə Ana 

kitabımız adlandırmırıq. Kim bilməsə də bunu K.Abdulla bilir, və beləliklə, bü-

tövlükdə roman Oğuz cəmiyyətinin istintaqına həsr olunur. Həm də ancaq Oğuz 

cəmiyyətininmi? Elə olsa, onda bu roman yox, konkret tarixşünaslıq aktı olardı. 

Romanın və bütöv bədii ədəbiyyatın sözü bütün tarixə, bütün zamanlara və bü-

tün cəmiyyətlərə aiddir" (2). 

N.Mehdi isə romana postmodernist mövqedən yanaşır: ‖Kamal Abdulla ro-

manında avanqardist, post-strukturalist, postmodernist dirənişlə, bax bu olayları 

dekonstruksiya edir və sonucda miflərin, romanik-romantik bütövləşmələrin sö-

külmüşlüyündə prozaik, ironik izlər tapır‖(3).  

K.Abdullanın ―Yarımçıq əlyazma‖ romanı müstəqillik dövründə ədəbi tən-

qidin haqqında ən çox yazdığı bir əsərdir. Romanın bu qədər mübahisəyə və 

ziddiyyətli fikirlərə yol açması və tənqidlərə məruz qalmasının başlıca səbəbi 

keçmişə münasibətdə postmodernist mövqedən çıxış etməsidir. Roman haq-

qında yazılan tənqidlərin böyük bir qismi keçmişi və müəyyən tarixi bir zaman 

kəsimini (Dədə Qorqud və Xətai dövrünü!) təsvir etməsində müəllifin de-

konstruktiv mövqeyi olmuşdur. Əslində tarixə müraciət, romanda epos və mifo-

loji motivlərdən istifadə müəllifə dekonstruksiya üçün lazım olmuşdur. Lakin 

bu dekonstruksiya o qədər sənətkarlıqla aparılmışdır ki, romanın çox zaman elə 

qədimdə yazılmış əlyazma olaraq bugünümüzə gəlib çıxması və müəllifin onu 

Əlyazmalar kataloqunda axtarış apararaq tapması versiyasına bəzi oxucular 
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inanmağa başlamışlar.  

Yazıçı təhkiyəsi nə qədər onun təsvir etdiyi tarixlərin reallığını əks etdirirsə, 

təhkiyəyə yerləşdirilən metafora və təsvirlər də bu reallığı axıracan qoruyub 

saxlaya bilir. Əsərin təhkiyə strukturunda Dədə Qorquddan gələn dil xrono-

topları, Xətai zamanına yaxın (yaxud Xətai yaradıcılığına məxsus!) metafora 

ünsürləri elə yer alır ki, onu yamaq kimi hiss etmirsən, mətnin bir parçası olaraq 

qəbul edirsən. Bu zaman yazıçı təhkiyəsi yalnız dövrün dil ünsürlərini yaşat-

maqla qalmır, həm də ideya-bədii mündəricəsinə də öz təsirini göstərir: ―...am-

ma birdən baxıb gördüm ki, Bayandır Xan dəxi məni dinləmir. Bəli, bu həqdən 

belə idi. Xan sarayının həyətində qızılgül kollarının dibində tikənlərə ilişib bir 

kiçicik quşcuğaz vurnuxa-vurnuxa qalmışdı. Bayandır xan başladı pəncərədən 

baxıb o quşcuğazın hərəkətlərinə diqqət etməyə və mən də onun çiyni üstündən 

boylanıb bu zavallı quşcuğazın tikənlərin içindən qurtula bilib-bilməyəcəyini 

beynimdən keçirməyə başladım.  

— Qılbaş, var, o zavallı quşcuğazı tikəndən al, — Bayandır Xan bu sözləri 

çox yavaş dedi... 

...Mən Bayandır Xanın çiyni üstündən daha boylanarkən Qılbaş artıq quşcu-

ğazı tikənlikdən alıb aparırdı‖ (7, 23-24). 

"Yarımçıq əlyazma" romanının Xətai ilə bağlı parçalarında da dövrün ger-

çəklikləri müəllif təhkiyəsi vasitəsilə uğurla romana dekonstruksiya olunmuş-

dur. Şah İsmayıl Xətainin Çaldıran döyüşü mətndə bir neçə dəfə təkrarlanması 

ilə şahın bu döyüşü uduzması səhnəsi canlandırılır: ―...şahın təxtinə çatıb başını 

dikdi yerə və donub qaldı. Ürəyində elə hey Şahdan gözlədiyi bu sözləri çevirib 

durdu: Sən nə üçün Çaldıranda ölmədin Lələ? Sən nə üçün çaldıranda ölmədin, 

Lələ? Sən nə üçün...‖ (7, 256).  

"Yarımçıq əlyazma" romanında hadisələr sintez şəklində-üç zaman və üç 

məkanda təsvir edildiyindən onun dilində də zamana görə müəyyən fərqlər var-

dır. Dədə Qorqud süjetləri ilə bağlı yerlərdə Dədə Qorqud zamanının dilindən 

istifadə etməsi, şah İsmayıl Xətai ilə əlaqəli yerlərdə isə dövrün leksikonundan 

yaradıcı şəkildə yararlanması romanı canlı edir. Baxmayaraq ki, ədəbi tənqid 

yazıçının romandakı dil sintezini də tənqid etməyi unutmamışdır. Dilçi alim 

T.Hacıyevin yazdığına görə: "Dil o yerdə ki, Dədə Qorqudu xatırladır-şirindir; 

o yerdə ki, Türkiyə türkcəsini təqlid edir-şitdir" (2).  

Dilin "şirin", ya "şit" olması bir başqa şeydir, lakin yazıçının bu romanda 

uğurlarını təmin edən əsas faktorlardan biri, fikrimizcə məhz onun təhkiyəsidir, 

dil faktorudur. Əksinə bir çox tənqidçilər romanda müəllif təhkiysi və dil fakto-

runu da təqdir edirlər. Romanda bir-birini dəyişən təhkiyə əsərin fuunksional-

lığını bir qədər də artırır. Yazıçı Şah İsmayılla bağlı yerdə təhkiyəçinin danış-

dığı mətni kəsərək müəllif mətnini başlayır. Təhkiyələrin bir-birini əvəz etməsi 

mətnin qırılmasını deyil, davamını şərtləndirir: ―Burada, bu qəmli nöqtədə Şah 

İsmayılla bağlı mətn son dəfə qırılır və bitir. Əslində mətləbin özünü də artıq 

bitmiş saymaq olar. Heç kim heç bir zaman yəqin ki qəti şəkildə hökm verə bil-

məz ki, burda nəql olunan hadisə həqiqətən baş vermişdir, yoxsa sadəcə təxəy-

yül məhsuludur. Çaldıranda həlak olan şah İsmayılla çaldırandan sonra haki-
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miyyətini on il daha sürdürmüş Şah İsmayıl arasında bir əsas fərq var. O fərq 

şah İsmayılın özü ilə onun bənzəri Xızr arasında olan fərqdir, vəssalam. Mən 

Yarımçıq Əlyazmanın versiyasına, bəlkə də belə deyək, həqiqətinə inanmaq 

istərdim. Bu ən azı hansısa paralel dünyaların birində baş verən hadisədir. 

Amma kim əminliklə deyə bilər ki, elə bizim öz dünyamızda hadisələr məhz bu 

cür cərəyan etməmişdir?‖ (7, 6). 

Beləliklə, müəllif təhkiyəsinin özündə belə roman təhkiyəçisinə məxsus mi-

fik qatlar, sehr özünü göstərir. Daha doğrusu, roman boyu təhkiyəçi dəyişsə də 

mifik, mistik aura dəyişmir. Hətta təhkiyədəki bu sehr "müəllif təhkiyəsindən 

başlayır" — demək daha doğru olardı. Əlyazmalar İnstitutunun orta əsrlər şöbə-

sinin 3-cü xəttində yerləşən kataloqundakı A 21/733 nömrəli əlyazmanın şifrəsi 

belə mifik xarakterli görünür. Bunu nəzərdə tutan folklorşünas alim A.Hacılı 

yazır: ―Romanın (söhbət ―Yarımçıq əlyazma‖dan gedir-N.M.) mifopoetik bədii 

aləmində təhkiyə, monoloq, dialoq, təsvir və vəhy də qəribə bir çulğaşıqlıqda-

dır. Bədiiyyat və məntiq, hiss və anlayış, estetika və elm, duyğu və intellekt, 

keçmiş və gələcək, zaman və məkan qovuşuqdur. Təhkiyə ―dolğun an‖ (ifadə 

Kamal Abdullanındır) və sonsuzluq, sirr və aşkar, batin və zahir, ərzani və 

rəbbani, varlıq və heçlik arasında yaşantıları aşkarlayır‖ (7, 72). 

Rasim Qaraca da romanı ―milli ədəbiyyatımız üçün orijinal sayılacaq bir 

struktura, özünəməxsus bir dinamikaya malik‖ bir əsər hesab etsə də razılaş-

madığı məqamlar da olmuşdur. R.Qaraca yazır: ―Məzmun etibarilə "Kitabi Də-

də Qorqud‖ dastanının sakral xarakterini dağıtmağa, dekonstruksiya etməyə yö-

nəlmiş ―Yarımçıq əlyazma‖ romanı, ifadə texnikası baxımından ana dilimizin 

də qəbul olunmuş qaydalarını parçalamaq üzərində köklənmişdir. Lakin yazıçı-

nın bu məramı, görünür, naşıcasına gerçəkləşdirdiyi üçün lazım olan effekti 

doğurmamaqdaddır. Dolayısıyla Kamal Abdullanın etdiyi bir binanı sökərkən 

işlətdiyi alətin özünün də sökülməsinə bənzəyir. Mövcud olan mükəmməl bir 

mətni və özünəməxsus bir dili çeynə-tüpür etməklə bir yazıçı nə qədər müvəf-

fəqiyyət qazana bilərsə, Kamal Abdulla da bir o qədər müvəffəqiyyətlidir bu 

əsərində‖ (8).  

Göründüyü kimi, tənqidçi romanı təhlil etmək, onu postmodernist roman 

mövqeyindən dəyərləndirmək əvəzinə ümumi sözlərlə tənqid edir, fikirlərini 

əsaslandırmır. Romanın yazıldığı dövrdən (təxminən 10 il əvvəl!) bu günə qə-

dər ədəbi tənqidin diqqət mərkəzində olan, haqqında onlarla məqalələr yazılan, 

dünyanın bir çox dillərinə tərcümə olunaraq Nobel mükafatlar komitəsində 

qeydə alınmasına qədər uzun bir yol keçən "Yarımçıq əlyazma" romanı ədəbi 

tənqidin haqqında ən çox yazdığı roman kimi də dəyərləndirilə bilər.  

Мягалянин актуаллыьы. Kamal Abdullanın ―Yarımçıq əlyazma‖ romanı 

müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının hadisələrindən biri kimi ədəbi tən-

qidin diqqət mərkəzində olmuş, müxtəlif və ziddiyyətli mübahisələrə yol aç-

mışdır. Yazıçının bədii nəsrinin ilk mükəmməl nümunəsi olan bu əsər ədəbi 

tənqid sferasına dərhal daxil olmuşdur. 
Мягалянин елми йенилийи. Müəllif təhkiyəsinin özündə belə roman təhkiyə-

çisinə məxsus mifik qatlar, sehr özünü göstərir. 
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Мягалянин практик ящямиййят вя тятбиги. Филолоэийа факцлтяляриндя ədə-

biyyatın тядрисиндя тятбиг олуна биляр. 
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 Эсмира Рагимова 

 

Литературная критика о романе «Неполная рукопись» 

Камала Абдуллы 

 

Резюме 
 

В статье анализуриется материалы литературной критики о романе 

«Неполная рукопись» Камала Абдуллы и даны отношения постмо-

дернической и деконструктивный позиция писателья в статьях Анара, 

Т.Гаджиева, Н.Мехти, А.Гаджиев, Р.Камал, Р.Гараджа. Следует отметить, 

что роман «Неполная рукопись» самый обращаемый и анализируемый 

роман литературной критики период независимости. 
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Esmira Rahimova 
 

“The Incomplete Manuscript” of Kamal Abdulla in the  
literary criticism 

 

Summary 
 

In the article researched literary criticism materials written about “The 
Incomplete Manuscript” of Kamal Abdulla and anlyzed postmodernist and 
deconstructivist position of writer in the articles T.Hajiev, N.Mehdi, 
A.Hajiev, R.Kamal, R.Garaja. Mentioned that, “The Incomplete 
Manuscript” is the most appealing and analyzed novel in the independent 
times of literary criticism. 
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Проблема нравственности и человеческая личности в 

романе А. Рагимова «Нищета» («Сяфалят») 

(на основе женских образов) 
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                      д.ф.н., проф.Ч.М.Гарашарлы 

 
Ключевые слова: нравственность, человеческая личность, совесть, 

душа, духовная жизнь, жизненный путь, нищая.  

 
Ачар сюзляр: мянявиййат, инсан шяхсиййяти, виъдан, рущ, мяняви щяйат, 

щяйат йолу, дилянчи 
 

Кей wордс: моралитй, персоналитй, ъонсъиенъе, соил, морал лифе, тще wай оф 
лифе, беээар 

 
Закон, живущий в нас, называется 

совестью. Совесть есть применение 

наших поступков к этому закону 

И.Кант 

 

Во все времена существует и будет существовать понятие нравствен-

ности. Пожалуй, нет человека, который не согласился бы с тем, что тема 

нравственности традиционно была одной из самых острых тем в 

литературе. И нет такого писателья или поэта, который не считал бы 

нравственность (духовность) для каждого человека столь же необходи-

мой, как вохдух, пища. 

Проблема нравственности рассматривается практически и в каждом 

произведении известного писателя и драматурга Агарагима Рагимова. В 

романе А.Рагимова «Нищета» («Сяфалят») рассматриваются общечелове-

ческие проблемы, в частности, вопросы нравственности, совести, любви к 

ближнему, человеческой личности. 

В романе три сюжетные линии, обьединѐнные образом Асиман 

Гарагашлы.  

В самом начале романа профессор Асиман Гарагашлы станет 

связующим звеном в цепи судеб трѐх нищих. Улица, на которой 

находится университет, станет местом встречи Асиман и трѐх нищих. Так 

в романе переплетаются судьбы (образы) героев и рождается их единство. 

mailto:89абдуллайева@маил.ру
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Как у любого автора, женские образы у А.Рагимова имеют свои 

характерные особенности. Все три нищие удивительно разные, разные по 

возрасту, по характеру, каждая со своими привычками, взглядами на 

жизнь, со своей судьбой. Каждая героиня – самостоятельная личность. 

Первая нищая – Хейранса. Мир духовной жизни Хейрансы сужен: она 

пребывает в узком и замкнутом круге своих жизненных интересов. 

Духовная жизнь Хейрансы созвучна еѐ внутренним чаяниям. Собирание и 

накопление денег становятся для неѐ главной целью и смыслом жизни. 

У неѐ есть практическая смѐтка, ничуть не смущается, когда подходит 

к профессору Асиман и спрашивает, во сколько обойдѐтся это дело – 

«устроить родственника в университет». 

Хейрансе чужды совесть, стыд, мораль. Хладнокровно устраняя на 

своѐм пути препятствие, коим является Дильбер, обливает грязью и 

оскорбляет еѐ.  

Это не правило, но в жизни часто случается, что жестокие и 

бессердечные люди, оскорбляющие и унижающие достоинство других, 

выглядят в итоге более слабыми, чем их жертвы. Еще Демокрит в своѐ 

время говорил, что «совершающий несправедливость несчастнее 

несправедливо страдающего».  

На примере Хейрансы мы видим распад человеческой личности. Она 

живѐт, не обращая внимание на окружающих, используя их в своих 

низменных целях Предприимчивая, бессовестная, она, даже близких – 

своего мужа и брата — подстрекает к воровству. Хейранса цинично нагла, 

дерзка, алчна, алчность еѐ не знает пределов. Еѐ тѐмные дела, 

ненасытность, жажда обогащения в конце концов губят еѐ. 

Вторая нищая – Малахет. Перед нами предстаѐт вся жизнь человека: 

мы узнаѐм, как прошло детство, молодость этой героини. Она, по сути, 

жила до смерти мужа, а потом… слепота, нищенствование, нравственные 

страдания. 

Автор показал трагедию слепой нищей, которой моральное унижение 

приносит собственный сын. Она слепа, но не потеряла смысла жизни: она 

живѐт ради сына, живѐт напряжѐнным самопожертвованием, которое ею 

возведено в моральный принцип. «Что станет с ним, - задаѐтся вопросом 

бедная женщина, - когда меня не будет?». 

Мать безуспешно пытается спасти сына, бесцельно, бессмысленно 

прожигающего жизнь. Он — за чертой. В душе матери и страх, и стыд, и 

любовь, и укор одновременно. Порой в словах Малахет звучит 

мучительное чувство жалости к сыну: «Бедный ребѐнок терзается, что 

просит у меня деньги» (это о взрослом парне 25 лет).  

Порой она укоряет его: «…опять хлеба не купил. Эх, Фазиль, Фазиль, 

сынок, ведь я не так к тебе относилась. Сама не ела, голодала, тебя 

кормила, лишь бы ты рос здоровым». 

Велика материнская любовь и горька. Звучат отчаянные слова матери: 

«Хоть мы родные, мать и сын, внешне живѐм вместе, на самом деле, мы 
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совсем разные люди, находимся далеко-далеко друг от друга, на разных 

помосох. Есть родство крови, но нет родства души. Видать, мы никогда не 

сможем сблизиться, помириться. Ты не оценил мать. Больше никогда не 

буду укорять тебя, - типун на язык, - не прокляну». 

Отчего эта боль, эта подавленность? Видно, Малахет, когда-то 

работавшая учительницей, признаѐт ошибку, которую допустила в 

воспитании сына. 

Третья нищая – Дильбер. 

Мир вокруг огромен, в нѐм есть множество разных дорог, и будущее 

человека зависит от правильного выбора своего жизненного пути. Но как 

быть тому, кто не по своей воле выбрал тот или иной путь? 

На долю Дильбер, третьей нищей, выпали суровые испытания: война, 

смерть родителей, безрадостная жизнь в доме дяди, обвинение в 

воровстве, позорное изгнание, голод, нищенствование, оскорбления со 

стороны Хейрансы. Нищенствование резко обострило еѐ страдания, 

посеяло сомнения в еѐ душе. Она погибала не только физически, но и 

духовно. Вместе с телом погибала вера в добро. Но, к счастью, в самые 

трудные минуты появился рядом человек, протянувший Дильбер руку 

помощи. 

Встреча с Асиман – поворотный момент в судьбе героини. Профессор 

Асиман пригласила девушку к себе в дом, удочерила. Она возвращает 

девушке так необходимое ей тепло, исцеляет еѐ своей добротой. Встреча с 

Асиман изменила еѐ жизнь: она обретает нравственные силы, находит 

своѐ счастье, удачно выходит хамуж за любимого человека. Мы 

испытываем радость – человек жив, человек сохранился, человек остался 

человеком. 

В чѐм непреходящие ценности? Что значит жить по совести? На эти 

вопросы А.Рагимов отвечает образом Асиман Гарагашлы. 

Испытание души главного героя в романе происходит на глазах у 

читателя. Ссылка с семьѐй в Сибирь, смерть членов семьи не поколебали 

еѐ веры в человека. Уважение к «человеку», борьба за него – главное в 

жизни Асиман. Как человек Асиман всегда чувствовала ответственность 

перед самой собой и перед обществом. Это проявлялось в конкретных 

действиях. 

Асиман умеет сострадать и сочувствовать, и это сочувствие всегда 

активно. Вот встреча с молодой нищей. Никак не успокоится душа 

Асиман, болит. Она хочет обязательно поговорить с девушкой и помочь 

ей. И помогла. К ней в трудную минуту за помощью обращается слепая 

Малахет. Чувство своей нужности в жизни людей и делает Асиман 

счастливой. 

Еѐ душа беспокойна и совестлива. 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь (Рубцов) 

Какой глубокий и бесконечный смысл в этих строках. Вот такова 
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формула жизни и Асиман. 

Асиман Гарагашлы человек больших и нравственных запросов. 

Обыденное столкновение на улице между Хейрансой и Дильбер вызывает 

в Асиман острую реакцию, непримирение с хамством. 

Еѐ сила воли, работоспособность и энергия, чуткость и внимание к 

окружающим вызывает неподдельное восхищение. Совесть и честь для 

этого человека не пустой звук, а качества, составляющие еѐ сущность. 

Строгая требовательность к себе и другим способствует развитию 

профессиональных и человеческих достоинств. И недаром выступить на 

научном семинаре с докладом на тему: «Нравственные изъяны и борьба с 

ними в современных условиях» поручают Асиман не только потому, что 

еѐ доводы и соображения будут вескими, а в силу еѐ убеждений и 

нравственности. Она сохраняет гуманность, человеческое достоинство и 

любовь к человеку независимо от его социального и материального 

положения в обществе, а лишь с учѐтом его личных качеств и достоинств.  

Асиман – сильная и цельная натура. У неѐ есть Совесть, Душа и Бог в 

душе. 

«Нет, в жизни всѐ - таки не так, - скажет иной читатель. – Это утопия». 

Может быть. Но ведь согласитесь, литература – не факт, а постфактум. 

Да, жить одними только утопическими идеями нельзя, но, с другой 

стороны, и жизнь без утопии не настоящее, а только его суррогат. И кто-

то ведь должен создавать идеал: без идеала нельзя перестроить жизнь.  

Да, меняются жизненные устремления людей, а нравствственные 

принципы человеческих отношений остаются неизменными во все 

времена. 

Актуальность статьи. Проблемы нравственности, общечеловеческих 

ценностей, поднятые в романе А.Рагимова «Сяфалят» («Нищета») 

актуальны и в нашем обществе и в наше время. Нравственные проблемы 

вечны, как вечна сама жизнь. Вот почему автор статьи обратилась к 

анализу названного произведения. 

Научная новизна. Новизна данной статьи заключается в том, что 

автор со своей точки зрения анализирует женские образы. 

Практическая целесообразность и применение. Статья может бать 

использована преподавателями и студентами при анализе романа 

А.Рагимова «Сяфалят»  
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Е. Бяхтийарова  
 

А.Н.Рящимовун «Сяфалят» романында мянявиййат 
 вя инсан шяхсиййяти проблеми 

 
Хцлася 

 
А.Рящимовун «Сяфалят» романында мцяллиф гадын образынын ясасында 

мянявиййат вя инсан шяхсиййят проблемини тящлил етмишдир. 
 
 

Е. Бакщтийарова  
 

Тще проблем оф моралитй Анд щуман персоналитй ин тще новел 
 «Мисерй» бу А.Н.Ращимов 

 
Суммарй 

 
Ин тще новел «Мисерй» тще аутщор щас аналйсед тще проблем оф щуман 

персоналитй он тще ъщараътер а wоман. 
 

Редаксийайа дахил олуб: 18.03.2014 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 60 

PEDAQOЖИ ELMLЯR 
 

Tядрис просесиндя проблемли ситуасийанын 
 тяшкили щаггында 

 

                                                                            Xalиdя Hяsяnova, 
                                                               pedaqogиka цzrя fяlsяfя doktoru,  

                                                            Sumqayыt Dюvlяt Unиversиtetи 
                                                            е-maиl: nюvreste1982@box.az 

 

Rяyчиlяr: prof. A.S.Adыgюzяlov 
                dos. N.Р.Abbasov 
 

Aчar sюzlяr: problemlи sиtuasиya, problemlи tяlиm, tяlиm prosesи 
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Key words: problematиc sиtuatиon, problematиc traиnиng, learnиng process 
 

Tяcrцbя gюstяrиr kи, tяlиmиn keyfиyyяtиnиn yцksяldиlmяsиndя problemlи 
sиtuasиyadan dцzgцn иstиfadя mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr. S.L.Rubиnшeyn 
qeyd edиr kи, “Tяfяkkцr prosesиnиn baшlanьыcы problemlи sиtuasиyadan иba-
rяtdиr. Иnsan fиkиrlяшmяyя o vaxt baшlayыr kи, onda nяyи иsя bиlmяk tяlяbи 
yaranыr”. 

Qarшыlaшan чяtиnlиyи aradan qaldыrmaq цчцn юyrяdиlяcяk problemlя яla-
qяdar яvvяldяn tяfяkkцrdя formalaшmыш mяlumatlardan иstиfadя edиlиr. Шa-
gиrdlяrя юyrяtmя prosesиndя ardыcыl olaraq aшkar mяsяlяlяr tяklиf olunur. 
Bunlardan bиrи tяsяvvцrdя canlandыrылыr (иfadяnи tяkrarlamaq, dцsturu yaz-
maq, mяlum qurmanы yerиnя yetиrmяk), yaddaшыn vяzиyyяtи vя юyrяnиlяn 
dиqqяtиn vяzиyyяtи yoxlanылыr. 

Dиgяr mяsяlяlяrdя яvvяllяr edиlяn bиlиkdяn иstиfadя edиlиr. Цчцncц mяsя-
lяdя hяllиn alqorиtmи mяlum olmur. Bunlar uшaqlarda nиsbяt чяtиn vяzиyyяt 
yaradыr, lakиn dиgяrlяrиnя nиsbяtяn onlarыn psиxolojи иnkишafыna dиgяrlяrиn-
dяn daha чox tяsиr gюstяrиr. Problemlи sиtuasиya шagиrdlяr qarшыsыnda belя 
mяsяlяlяr qoymaqla yaradыlыr. 

Problem шagиrdlяrя чatdыrылmazsa, onun цzяrиndя sonrakы иш дя sяmя-
rяsиz olar. Problem шagиrdlяrя tanыш termиnlяrlя иfadя edиlmяlиdиr kи, яn azы 
шagиrdlяrиn яksяrиyyяtи onu иzah edя bиlsиnlяr. Mцяllиm шagиrdlяrиn tanыш ol-
madыqlarы иstehsalat termиnиndяn, yaxud юyrяdиlmяmиш fиqurdan, yaxud on-
lara mяlum olmayan dцsturdan иstиfadя etdиkdя шagиrdlяrиn dиqqяtи yayыnыr 
vя vaxt иtиrиrlяr. Termиnolojи hazыrlыq яvvяl aparыlmalыdыr. Ыkиncи tяlяb tяklиf 
edиlяn problemиn шagиrdlяrиn hazыrlыq vя tяfяkkцr sяvиyyяsиnя uyьun olma-
сыdыr. Шagиrdlяr anlamaqda чяtиnlиk чяkdиkdя mцяllиm sual-cavabla tяdrиcяn 
onun aradan qaldыrыlmasыna naиl olmalыdыr. Problemиn tяbии tяklиf olunmasы 
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яhяmиyyяtlи rol oynayыr. Шagиrdlяr problemи hиss etmяkdя чяtиnlиk чяk-
dиkdя, uyьun sualla-cavabla чяtиnlиk aradan qaldыrыlmalыdыr. 

Tяcrцbя gюstяrиr kи, problemи sиtuasиya tяшkиl edиlmяlиdиr. Bu, dяrsиn 
tam gedиши яrzиndя aparыlmalыdыr. 

Rиyazиyyat dяrslяrиndя problemlи sиtuasиya бир нечя цsulla yaradыla bиlяr. 
1. Tяcrцbи problemиn яvvяlcяdяn tяшkиlи. Bu mяqsяdlя hяyatы mяzmunlu 

mяsяlя vasиtяsиlя nяzяrdя tutulan problem qarшыya qoyulur. Bundan юtrц 
mцяllиm problemlя яlaqяdar rиyazиyyatыn tяtbиqиnя aиd hяyatы mяzmunlu 
mяsяlяlяrdяn  иstиfadя etmяlиdиr. 

2. Юyrяnиlяn materиalыn иstиfadя иmkanlarыnыn araшdыrыlmasы. Yenи rиyazи 
materиalыn иzahыndan sonra, ancaq иzahы, yaxud teoremиn иsbatыnы tяkrarla-
mаqla kиfayяtlяnmяk olmaz, юyrяdиlяn materиaldan harada vя necя иstиfadя 
edиldиyи dя иzah edиlmяlиdиr. 

Psиxologиyada vя dиdaktиkada problem anlayышы иlя problemlи sиtuasиya 
anlayышы da mюvcuddur. Bu sиtuasиya шagиrdlяrи qarшыlaшdыqlarы problemиn 
hяllи yolunu mцяyyяn etmяyя иstиqamяtlяndиrиr. Bцtцn problemlи sиtuasиya 
problem mцяyyяnlяшdиrmиr, lakиn hяr bиr problemя problemlи sиtuasиya 
daxиldиr. Tяlиm prosesиndя чox hallarda mцяllиmиn verdиyи suallar mяzmu-
nuna gюrя baшa dцшцlяn olur, lakиn onun cavabыnы mцяyyяn etmяkdя чяtиn-
lиk чяkиrlяr. Bu da problemlи sиtuasиya yaradыr. Яgяr mцяllиm mюvzu юyrя-
nиldиkdяn sonra sual verиrsя, problemlи sиtuasиya яmяlя gяtиrяn hяmиn sual 
шagиrdlяrя aшkarlanan problem olur. 

Problemlи sиtuasиyanыn yaranmasы цчцn иsbatы aшkar olan vя fяrzиyyя иlя 
hяll edиlяn mяsяlяlяr hяllи яhяmиyyяtlи rol oynayыr. Belя mяsяlяyя nцmunя 
olaraq aшaьыdakыnы gюstяrmяk olar: 

1. Altы kиbrиt чюpцndяn dюrd bяrabяrtяrяflи цчbucaq qurun. Шagиrdlяr 
qarшыsыnda hяr hansы problemlи sиtuasиya qoymaьыn цч яsas цsulunu gюs-
tяrmяk olar: 

a) mцяllиmиn aшkar шяkиldя problem qoymasы иlя; 
b) шagиrdlяrdяn юzlяrиnиn bиlmяk vя onda verиlяn problemи formalaш-

maьы tяlяb edяn sиtuasиya yaratmaqла; 
Tяlиm prosesиndя elя hallar da olur kи, шаэирд hяr hansы mяsяlяnи hяll 

edяrяk mцstяqиl olaraq yenи problem mцяyyяn edиr. Dяrsdя problemlи 
tяlиmи aшaьыdakы struktur plan цzrя hяyata keчиrmяk olar: 

2. Problemlи sиtuasиya ondan юtrц tяшkиl edиlя bиlяr kи: 
а) шagиrdlяrdяn hяllи tяlяb olunan problemи mцяyyяn etmяk; 
б) шagиrdlяrи problemя maraqlandыrmaq, onlarы onu hяll etmяyя hяvяs-

lяndиrmяk. 
3. Problemиn hяllиnиn чяtиnlиyи mцяyyяn edиlmяlи, onu xцsusи problem-

lяrя ayыraraq, onlarыn hяllи sыrasыnы mцяyyяn etmяk. 
4. Bu xцsusи problemlяrи kollektиv, qrupla fяrdи olaraq hяll etmяk, nяtи-

cяlяrи yoxlamaq vя sяhvlяrи dцzяltmяk. 
5. Xцsusи problemlяrиn hяlиndя alыnan nяtиcяlяrи bиrlяшdиrяrяk яsas 

problemиn hяllиnи almaq. 
Problemlи dяrsи bюlmяk цчцn mцяllиm aшaьыdakы suallar haqqыnda yaxшы 
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fиkиrlяшmяlиdиr: 
1. Tяlиm materиalыnыn hяcmиnин vя mяzmununuн dяqиq mцяyyяnlяшdиrиl-

mяsи. 
2. Tяlиm fяnnиnиn mяntиqиnя, onun strukturuna, dиdaktиk prиnsиplяrя 

uyьun olaraq tяlиm materиalыnыn sиstemlяшdиrиlmяsи. 
3. Tяlиm materиalыnын asan mяnиmsяnиlяn vя aralarыnda sыx яlaqяlи hиssя-

lяrя bюlцnmяsи. 
4. Шagиrdlяrиn mяnиmsяmяlяrиnиn fяrdи vя qrup halыnda yoxlanыlmasы. 
Problemlи tяlиm шagиrdlяrиn dяrs prosesиndя fяrdи vя qruplarla ишlяrиnи 

bиrlяшdиrmяyя иmkan verиr. Problemли tяlиmdя шagиrdlяrиn fяrdи vя qrup 
halыnda ишlяrиnи necя яlaqяlяndиrmяk olar? Шagиrdlяrlя иш aшaьыdakы шяkиldя 
tяшkиl edиlя bиlяr. 

1.Бutun sиnиflя frontal иш. 
2.Qrup halыnda иш. 
3.Fяrdи иш. 
Ишиn bu vя ya dиgяr шяkиldя seчиlmяsи tяlиm vasиtяlяrиnиn seчиlmяsиndяn, 

mцяllиmиn malиk olduьu vaxtdan aslыdыr. Qruplarla иш цчцn sиnиf bяrabяr 
qruplara bюlцnцr. 

1. Tяlиm qruplarыnыn 4-6 шagиrddяn иbarяt bюlцnmяsи daha mяqsяdя- 
uyьundur. 

2. Шagиrdlяr qrupunun tяrkиbиnи tez-tez dяyишmяk uyьun deyиldиr. Bu 
qrupun fяallыьыna sяbяb olur. 

3. Шagиrdlяrdяn bиrи qrup rяhbяrи tяyиn edиlиr. 
4. Qruplarda иш tяxmиnяn eynи templя aparыlыr kи, bu da юyrяnиlяn 

materиalыn ишgцzar mцzakиrяsиnя иmkan verиr. 
5. Bцtцn qruplarыn ишиnя aиd hesabat vermяk цчцn mцяllиm qrup цzvlя-

rиndяn bиrиnи tяyиn edиr vя cavab qиymяtlяndиrиlиr. 
Rиyazиyyatыn problemlи tяlиmи шagиrdlяrиn axtarыcыlыq yaradыcыlыьыna cиddи 

nяzarяt etmяyи vя onun hesaba alыnmasыnы nяzяrdя tutur. Шagиrdlяrиn ax-
tarыcыlыq fяalиyyяtиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи onlarыn иdrak fяalиyyяtиnиn иnkишaf 
stиmuludur. Шagиrdlяrиn fяalиyyяtиnиn bиr neчя varиantы mцmkцndцr. Onlar-
dan bиr neчяsиnи gюstяrяk. 

1. Dяrsя yekun qиymяt. 
2. Hяr hansы xцsusи problemиn hяllиnя gюrя qиymяtlяndиrиlmя. 
3. Bцtцn kolektиvиn шяxsи ишlяrиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи. 
Мягалянин актуаллыьы. Иrяlи sцrцlяn problem qarшыsыnda bиr neчя tяlяb 

qoyulur. Яgяr bu tяlяblяrdяn bиrи юdяnиlmяzsя, onda problemlи sиtuasиya 
alыnmaz. Problem шagиrdlяrиn baшa dцшяcяklяrи vяzиyyяtdя olmalыdыr. Яgяr 
mяsяlяnиn mяqsяdи шagиrdlяrя чatdыrылmazsa, onun цzяrиndя sonrakы иш 
sяmяrяsиz olar. 

Мягалянин елми йенилийи. Problem hяm dя onunla fяrqlяnиr kи, onun 
hяllи цчцn verиlяnlя axtarыlan arasыndakы dяqиq шяrt gюstяrиlmиr. Bцtцn 
bunlarы hяll edяn mцяyyяn etmяlиdиr. Ona gюrя problem ola bиlяr kи, hяllяr 
чoxluьuna malиk olsun. 

Мягалянин практик ящямиййяти. Tяcrцbя gюstяrиr kи, problemlи tяlиmдя 
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yuxarыda gюstяrиlяn qaydada иstиfadя rиyazи materиalын шagиrdlяrиn шцurlu 
mяnиmsяmяlяrиnя яhяmиyyяtlи dяrяcяdя mцsbяt tяsиr gюstяrиr. 
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Х.Гасановa 

Об организации проблемной ситуации  

в процессе обучения 

Резюме 
 

Проблемная ситуация играет активную роль в сознательном освоении 

учениками преподаваемого материала и развитии мышления их в 

процессе преподавания. Проблемная ситуация делает учеников актив-

ными, помогает им быть внимательными в процессе преподавания. 

Поэтому, преподаватель должен использовать проблемную ситуацию 

должным уровне в обьяснении преподаваемого материала. 

          
Xh.Hasanova   

Pроблематиъ  ситуатион он тще орэанизатион  
оф тще едуъатионал проъесс 

Sуммарй 
 

Problematиc sиtuatиon plays an иmportant role иn students conscиous 
learnиng the teachиng materиal and иn the development of theиr thиnkиng иn 
teachиng process. Problematиc sиtuatиon makes the students more actиve, 
helps them to be more attentиve иn teachиng process. Thats тhy the teacher 
must use the problematиc sиtuatиon hиghly иn the explanatиon of teachиng 
materиal. 

Редаксийайа дахил олуб: 15.01.2014 
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Azяrbaycan  Respublиkasыnыn prezdentи Иlham Яlиyev 23 noyabr 2013-cц 

иl тarиxиndя M.Я.Rяsulzadяnиn anadan olmasыnыn 130 иllиyи иlя яlaqяdar 
sяrancam vermишdиr. 

Sяrancamda gюstяrиlиr kи, xalqыmыzыn mцstяqиllиk иdealыnыn gerчяklяшdи-
rиlmяsиndя, Azяrbaycanын tarиxи dюvlяtчиlиk яnяnяlяrи  zяmиnиndя, mиllи dюv-
lяt quruluшunun dиrчяldиlmяsиndя, mиllи иstиqlal иdeyalarыnыn genиш yayыlma-
sыnda bюyцk xиdmяtlяr gюstяrmиш vя sиyasи publиsиstиkasы иlя яdяbи-ичtиmaи fи-
kиr tarиxиmиzя layиqlи tющфяlяr vermиш gюrkяmlи ичtиmaи-sиyasи xadиm M.Я. 
Rяsulzadяnиn 130 иllиk yubиleyиnин keчиrиlmяsиnи tяmиn etmяk  mяqsяdи иlя 
Azяrbaycan Respublиkasы Konstиtusиyasыnыn 109-cu maddяsиnиn 32-cи bяn-
dиnи rяhbяr tutaraq qяrara alыram. 

1. Azяrbaycan Respublиkasы Mяdяnиyyяt vя Turиzm Nazиrlиyи  Azяrbay-
can  Mиllи Elmlяr Akademиyasы,  Azяrbaycan Respublиkasы Tяhsиl Nazиrlиyи 
vя dиgяr aиdиyyatы гurumlarla bиrlиkdя M.Я.Rяsulzadяnиn 130 иllиk yubиle-
yиnя hяsr olunmuш tяdbиrlяr пlanы  hazыrlayыb  hяyata keчиrsиn. 

2. Azяrbaycan Respublиkasы Nazиrlяr Кabиnetи bu sяrяncamdan иrяlи 
gяlяn mяsяlяlяrи  hяll  etsиn.   

Azяrbaycan Demokratиk Ъцmhurиyyяtиnиn rяhbяrи M.Я.Rяsulzadя 
1984-cu иl yanvarыn 31-dя Bakыnыn Novxanы кяндиндя ruhanи aиlяsиndя ana-
dan olmuшdur. «Rus-musяlman» mяktяbиnи bиtиrdиkdяn sonra  Bakы texnиkи 
mяktяbиndя rus dиlиndя tяhsиlиnи davam etdиrmишdиr. 

O, 17 yaшыnda olarkяn mцsяlman gяnclяr tяшkиlatыnы yaratmышdыr. O, 
«Мцsяlman сosиal-demokrаt», ”Hцmmяt” tяшkиlatlarыnыn yaradыcыlarыndan 
bиrи olmuшdur. 1910-cu иldя mцhacиrяtdя olarkяn Иran Demokratиk Пartиya-
sыnыn яsasыnы qoymuшdur. Rяhbяrи olduьu “Mцsavat” partиyasы Azяrbayca-
nыn mцstяqиllиk bayraьыnы qaldыrmышdыr. M.Я.Rяsulzadя Azяrbaycan Mиllи 
Шurasыnыn sяdrи seчиlяn kиmи 28 may 1918-cи иldя ADC-иn yaranmasыnы bцtцn 
dцnyaya  yaymышdыr.  
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Azяrbaycan Demokratиk  Cцmhurиyyяtи  mиllи яnяnяlяrиn яdяbи, huquqи 
vя fяlsяfи fиkrиn, bцtovlцkdя иsя xalqыn azadlыq hяrяkatыnыn tarиxиnдя 
qanunauyьun mяntиqи nяtиcяsи kиmи tяшяkkцl tapmышdыr. 

Azяrbaycan Demokratиk Cцmhurиyyяtи qыsa mцddяtdя xalq maarиfи 
sahяsиndя mцtяrяqqи demokraтиk иdeyalarы иrяlи aparmaq vя onlarы иnkишaf 
etmиш юlkяlяrиn sяvиyyяsиnя qaldыrmaq цчцn bцtцn vasиtяlяrdяn иstиfadя etdи. 

ADR dюvrцndя tяhsиl sahяsиndя hяyata keчиrиlяn tяdbиrlяrиn bugцnkи 
tяhsиl sиyasяtиnиn hяyata keчrиlmяsи baxыmыndan яhяmиyyяtи bюyцkdц. ADR 
dюvrцndя maarиf sahяsиndяkи иslahatlara aшaьdakыlar daxиldиr. 

1. Tяlиm ana dиlиndя aparыlыr. Azяrbaycan dиlи rяsmи dюvlяt dиlи елан 
edиlиr. Ana dиlиndя dяsrlиklяrиn nяшr olunmasы zяrurи sayыlыr. 

2. Цmumи иbtиdaи tяhsиl layиhяsи hazыrlanыr, kяndlяrdя, шяhяrlяrdя yenи 
mяktяblяr aчыlыr. 

3. Darцlmцяllиm шяbяkяsи genишlяnиr. Bu yolla яn mцrяkkяb vя чяtиn 
vяzиfяnи — mиllи mяktяblяr цчцn mцяllиm hazыrlanmasи vяzиfяsиnи hяll et-
mяk цчцn Qorи Мцяllиmlяr Сemиnarиyasынын Azяrbaycan шюbяsи Qaraбаьa 
kючцrцlцr. 

4. Tцrkиyяdяn чoxlu mцяllиmlяr dяvяt olunur. 
5. Гыzlar mяktяblяrи aчиlиr vя mяktяblяrиn шяbяkяsи genишlяndиrиlиr. 
6. Mяktяb yaшыndan bюyцk olan vяtяndaшlar цчцn иsя fяrdи gцndцz 

kurslarы tяшkиl edиlиr. 
7. Azяrbaycan gяnclиyиnи elm vя texnиka яsrиnя hazыrlamaq цчцn Bakы 

Уnиversиtetи aчыlыr. 
8. Yцzя yaxиn gяnc mцxtяlиf sahяlяrdя tяhsиl almaq цчцn dюvlяt 

hesabыna Avropanыn unиversиtetlяrиnя vя yцksяk texnиkи mяktяblяrиnя 
gюndяrиlиr. Bиr o qяdяr gяncиn dя Иstanbulda tяhsиl almasы qяrara alыnыr. 

 ADR-иn иctиmaи-sиyasи vя maarиf xadиmlяrи  orta mяktяblяrиn yenи иdeya 
vя prиnsиplяr яsasыnda formalaшdыrыlmasыnы nяzяrdя tutmuшdular. Buna gюrя 
dя hюkуmяt orta tяhsиl mяktяblяrиnиn quruluшunu kюkцndяn dяyишdиrяn qя-
rarlar vermишdиr. Mяmmяd Яmиn Rяsulzadя yazыrdы kи, Demokratиk Res-
publиka maarиf mцяssиsяlяrиnя genиш fяalиyyяt иmkanы aчды, onlarиn ишиndя 
cиddи dюnцш yaratdы vя onларa mиllи ruh verdи. Demokratиk Rеspublиka dюv-
rцndя  aшaьыdakы orta mяktяb tиplяrи mюvcud иdи.  

1) 1-4 иllиk kиши vя qadыn proэиmnazиyalarы; 2) 8 иllиk kиши gиmnаzиyalarы; 3) 
7 иllиk mиllи qadыn gиmnаzиyalarы; 4) Tиcarяt, hяrbи vя s. kиши vя qadыn peшя 
mяktяblяrи. 

Yenи tиplи orta tяhsиl mцяssиsяlяrиnиn aчыlmasыna daиr hazыrlanmыш layи-
hяdя yalnыz tяrkиbиndя yuxarы sиnиflяr olan mяktяblяr dя nяzяrdя tutulmuш-
du. Belя mяktяblяrdя 1 vя ya 2 humanиtar vя real шюbяlяrиn aчыlacaьы nя-
zяrdя tutulmuшdu. Bu tиp mяktяblяrи alи иbtиdaи mяktяblяr olan mяntяqя-
lяrdя aчmaq planlaшdыrыlmышdы. Yenи mяktяblяr alи иbtиdaи mяktяblяrиn da-
vamы kиmи чиxиш edиrdи. Yenи mяktяblяrиn Ы sиnfи realnы mяktяblяrиn ЫV sиn-
fиnя vя ya gиmnazиyalarыn V sиnfиnя uyьun olmalи иdи. 

Alи иbtиdaи mяktяblяrиn mяzunlarы yenи tиplи mяktяblяrя иmtаhansыz qя-
bul olunurdular. Иmkansиz valиdeynlяrиn uшaqlarыna orta tяhsиl almaq 
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иmkanы vermяk mяqsяdи иlя olduqca aшaьы tяhsиl haqqы tяyиn olunmuшdu. 
Yenи tиplи mяktяbи 1 real sюbяsи olmaьla Qubada aчmaq nяzяrdя tutul-
muшdu. Bakыdaкы qadыn vя kиши эиmnazиyalarы da yenи tиplи mяktяblяr иdи. 
Kиши gиmnazиyalarы 2 шюbяdяn — humanиtar vя real, qadиn gиmnazиyasы иsя 
yalnыz humanиtar шюbяdяn иbarяt иdи. ADR hюkуmяtиnиn 24 avqust 1918-cи 
иldя qяbul etdиyи qanuna яsasяn, maarиf sиstemи mиllиlяшdиrиlmяyя baшlan-
mышdы. ADR parlamentиnиn qяbul etdиyи qanuna яsasяn, Бakыdakы qadыn 
gиmnazиyalarыn huquq vя sяlahиyyяtlяrи kиши gиmnazиyalarыnыn huquqlarи иlя 
eynиlяшdиrиlmишdи. Bu qыzlаr orta tяhsиl aldыгdan sonrа alи tяhsиl almaq иm-
kanи verилиrdи. Bundan baшqa, ADR hюkуmяtи Balaxanы realnы mяktяbиnи 
qadыn gиmnazиyasы иlя bиrlяшdиrиb, oьlanlarla qиzlarыn bиrgя tяhsиl almasыны 
hяyata keчиrmишdи. ADR hюkуmяtи aьиr malиyyя чяtиnlиklяrиnя baxmayaraq, 
dюvlяt bцdcяsиndяn maarиf сащясиня xeylи vяsaиt айрылмасына daha чox 
цstцnlцk  verиrdи. 1919-cu иldя dюvlяtиn 665 mиn manat иllиk bцdcяsиndяn 
tяhsиl цчцn 75 mиn manat pul ayыrmышdы. Mяhz buna gюrя dя ADR qыsa 
mцddяtdя maarиf sahяsиndя gюrцnmяmиш naиlиyyяtlяr яldя etdи.    

Hюkуmяt xalqиn mиllи ruhuna uyьun olmayan mяktяblяrиn adlarыnы dя-
yишdиrmяklя yanaши, hяm dя mяzmun dяyишиklиyиnя mцmkцn qяdяr daha 
чox sяy gюstяrиrdи. M.Я.Rяsulzadя йазырды: «Bиzиm yaratыьыmыz respublиkada 
heч bиr elmи mцяssиsя, mяktяb, maarиf, tяlиm vя tяhsиl ocaьlarы  heч bиr 
sиnfиn haqlы vя haqsыz tяlяblяrиnиn яsиrи olub ona tabe edиlmиrdи. Яksиnя, 
mцяllиm vя alиmlяrя genиш mцstяqиllиk verиlяrяk bиrcя шey tяlяb edиlиrdи: na-
muslu azяrbaycanlы vяtяndaшlarы tяrbиyя etmяk, mяktяb programlarы mиllи 
ruhla olub gяnc nяslи kюlяlиk psиxologиyasыndan azad etmяlи иdи». 

1918-cи иlиn dekabrиnda Ы kиши gиmnazиyasиnda dяrslяr tцrk dиlиndя apa-
rыlmaьa baшlayиr  vя mцsяlman uшaьlarи  цчцn яlиfba sиnfи aчыlыр. ЫЫ kиши gиm-
nazиyasиnda azяrbaycanlы uшaglaр цчцn dяsrlяr tцrk dиlиndя olмагla яlиfba, 
aшaьы, yuxarы hazыrlыq sиnиflяrи aчыlыr. ADR юzцnцn demokratиk prиnsиplяrиnя 
sadиq qalaraq tяdrиs planыnda rus dиlиnи mяcburи fяnlяr sыrasыnda saxla-
mышdыr. 1919-1920-cи tяdrиs иlиndя «Marиya» гadыn gиmnazиyasы nяzdиndя 
Azяrbaycan dиlиndя яlиfba sиnfи, hazыrlыq vя bиrиncи sиnflяr aчыldы. Gиmna-
zиyanыn nяzdиndя VЫЫЫ sиnfи  bиtиrяn qыzlara alи иbtиdaи mяktяblяrdя mцяl-
lиmlиk hцququ verиldи. 

Hюkуmяtиn maarиf sahяsиndяkи fяalиyyяtиnиn яsas иstиqamяtиnи tяhsиlиn 
ana dиlиndя aparыlmasы tяшkиl etsя dя, Azяrbaycanda yaшayan dиgяr mиllяtlя-
rиn tяhsиlиnя dя hюrmяtlя yanaшылырdы. Чar Rusиyasы dюvrцndя aчиlmиш mяk-
tяblяrиn  heч bиrи baьlanыlmыr, onlarda tяhsиl davam edиrdи, яvvяlkи hюkуmяt 
tяrяfиndяn tяsиs edиlmиш sagиrd tяqaцdlяrи dя  qalmaqda иdи.  

Bunlardan baшqa, yenи taqaцdlяr dя tяsиs edиlmишdи. XMN parlamentя 
orta mяktяb шagиrdlяrи цчцn 600 dюvlяt tяqaцdцnцn  tяsиsи haqqыnda qanun 
layиhяsи gюndяrmишdи. Tяdqиqatчи шagиrdlяr pul vяsaиtи alиr vя dюvlяt hesabы-
na dяrslиklяrlя tяmиn olunurdular. Иkи nюv tяqaцd tяsиs olunmuшdu; 1) orta 
tяmиnatlы uшaqlar цчцn иldя 1080 rубл mяblяьиndя tam tяqaцd; 2) orta 
tяmиnatlы uшaqlar цчцn иldя 2400 rubл mяblяьиndя natamam tяqaцd. Bakи  
шяhяr Upravasыnыn mяktяb шюbяsи dя orta mяktяblяrиn kasыb шagиrdlяrи цчцn 
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tяhsиl haqqы mиqdarыnda шяhяr tяqaцdц tяsиs etmишdи. 
Bu tяqaцd realnы mяktяbdя 25 шagиrdя, Ы kиши gиmnazиyasыnda 5 шagиrdя, 

ЫЫЫ kиши gиmnazиyasыnda 3 шagиrdя, «Mцqяddяs Nиna» qadыn mяktяbиndя 6 
шagиrdя verиlиrdи. Bakы Шollar su kяmяrиnиn aчыlышы mцnasиbяtи иlя dя 5 яlavя 
tяqaцd tяsиs edиlmишdи. Bцtцn bunlar mиllи maarиfиmиzиn dиrчяlmяsиnя tяkan 
verdи. 

Bakы шяhяr Dumasы  28 may 1919-cu иldя Azяrbaycanыn mцstяqиllиyиnиn 
иldюnцmц mцnasиbяtи иlя Bakы mяktяblяrиndя 15 tяqaцd tяsиs etmишdи. Gяn-
cя шяhяr Дumasы 8 aprel 1919-cu иl tarиxlи qяrarы иlя 10 tяqaцd tяsиs etmишdи. 

Orta mяktяblяrиn valиdeyn dяrnяklяrи dя yoxsul uшaqlarыn maddи tяmи-
natы цчцn vяsaиt toplamaq mяqsяdи иlя gecяlяr tяшkиl edиr, loterеyalar keчи-
rиrdиlяr. 

ADR dюvrцndя tяhsиl alan шagиrdlяr юmцrlяrиnиn axыrыna kиmи o dюvrцn 
aшыladыьы mиllи hиssи, azadlыq hяvяsиnи, vяtяnpяrvяrlиk eшqиnи юzlяrиndя yaшa-
dыb saxlaya bиlmишdиlяr.  

ADR hюkуmяtиnиn qыsa bиr dюvrdя maarиf sahяsиndяkи fяalиyyяtи onu 
gюstяrиr kи, bu hюkуmяt uzun mцddяt yaшamaq иmkanиna malиk olsa иdи,  
onun gюrяcяyи ишlяr hяr hansи dюvlяtиn fяalиyyяtи иlя mцqayиsяdя яn fяxrи 
yerlяrdяn bиrиnи tutardы. Azяrbaycanыn bu dюvrdяkи gюrkяmlи иctиmaи-sиyasи 
vя maarиf xadиmlяrи bцtцn dцnyaya sцbцt eтdиlяr kи, azadlыьы qazanmыш olan 
Azяrbaycan tцrklяrи qыsa mцddяtdя yцksяk mяdяnиyyяtя, maarиfя vя 
hяqиqи bяшяrи яxlaqa malиk oldular. 

Мягалянин аktuallыьы. Azяrbaycan Demokratиk Respublиkasы qansыz vя 
qadasыz, zorsuz vя cяbrsиz йаранмышдыр. ADR qиsa mцddяtdя bцtцn sahя-
lяrdя olduьu kиmи,  xalq maarиfи sahяsиndя дя mцtяrяqqи, demokratиk, hц-
manиst иdeyalarы dюnmяdяn hяyata keчиrmяyя baшlamыш, xalqыmыzыn elmиnи, 
maarиfиnи иnkишaf etdиrmяk цчцn bцtцn vаsиtяlяrdяn иstиfadя etmишdиr. ADR 
hюkуmяtи maarиf vя mяktяbиn xalqыn taleyиndя hяlledиcи rolunu dяrk edя-
rяk aьыr malиyyя чяtиnlиklяrиnя baxmayaraq, dюvlяt bцdcяsиndяn maarиfя 
xeylи vяsaиt ayыrmышdы, ona baшqa sahяlяrля мцгайисядя daha cox цstцnlцk 
vermишdи.  

Мягалянин еlmи yenиlиyи. ADR dюvrцndя mяktяblяr mиllиlяшdиrиlmиш, юl-
kяmиzdя maarиf vя mяdяnиyyяt иши Rusиya иlя яlaqяlяrdяn Tцrkиyя иlя mц-
nasиbяtlяr mцstяvиsиnя иstиqamяtlяnmишdи. Mюvcцd olan qadыn gиmnazиyala-
rыnыn hцquqlarы kиши gиmnazиyalarыnыn hцquqlarы иlя eynиlяшdиrиlmяsи haq-
qыnda parlament qanunuнун verиlmяsи, qыzlarыn orta tяhsиl aldигdan sonra 
alи tяhsиl almalarы цчцn иmkan yaraнmышdы. 

Мягалянин пraktиk яhяmиyyяtи вя тятбиги. «Azяrbaycan mяktяb vя 
pedaqojи fиkиr tarиxи» fяnnиnиn юyrяnиlmяsиndя иstиfadя oluna bиlяr. 
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Educatиon and the development of school иn the perиod of 1918-1920 иs 
reflected иn the artиcle.     
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texнologиyalarыndan иstиfadя 
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                 п.ц.ф.д.,дос., С.Ъ-Ъ.Таьыйева 
 
Aчar sюzlяr: иnformasиya, kompцter, иnformasиya sиstemlяrи, kommunи-

kasиya, texnologиya, tяhsиl sиstemи, aparat vя proqram vasиtяlяrи. 
 
Ключевые слова: информация, компьютер, информационные систе-

мы, коммуникация, технология, система образования, аппаратные и прог-

раммные спедства. 

 
Key words: мeans of system of иnformatиon, computer, иnformatиon 

systems, communиcatиon, technology, educatиon, apparatus and program.  
 
Yaxыn keчmишdя иnformasиyanы bцrokratиk fяalиyyяt sahяsи vя qяrarlarыn 

qяbul edиlmяsиnиn mяhdud bиr alяtи hesab edиrdиlяr. Bu gцn иnformasиyaya 
cяmиyyяtиn иnkишafыnыn яsas mяnbяsи, иnformasиya sиstemlяrи vя texnolo-
gиyalarыna иsя иnsanlarыn яmяk mяhsuldarlыьыnыn vя effektиvlиyиnиn yцksяl-
dиlmяsиnиn яsas vasиtяsи kиmи baxыlыr. 

Иnformasиya sиstemlяrи vя texnologиyalarы иstehsal, иdarяetmя vя malиyyя 
fяalиyyяtиndя daha genиш иstиfadя olunur. Bundan baшqa, иnformasиya vя 
kommunиkasиya texnologиyalarыnыn hяyatыmыzыn dиgяr sahяlяrиnя dя tяsиrи 
gцnц-gцndяn artmaqdadыr. Bu sahяlяrdяn bиrи dя tяhsиldиr. 

Bиldиyиmиz kиmи, иnformasиya texnologиyalarы иnformasиyanыn formalaш-
masы, tяшkиlи, emalы, yayыlmasы, иstиfadяsи mяqsяdи иlя onun шяkиldяyишmяsи 
цsullarы sиstemиdиr. 

Tяhsиldя иstиfadя olunan bцtцn иnformasиya vя kommunиkasиya vasиtя-
lяrиnи иkи tиpя bюlmяk olar: aparat vя proqram. 

Aparat vasиtяlяrиnя aшaьыdakыlarы aиd etmяk olar: 
Kompйуter – иnformasиyanы emal edяn unиversal qurьu. 
Prиnter – шagиrdlяr vя ya mцяllиm tяrяfиndяn tapыlan vя yaradыlan иnfor-

masиyanы kaьыz цzяrиnя qeyd etmяyя иmkan verиr. Mяktяblяrdя rяnglи 
prиnterlяrиn иstиfadяsи daha mяqsяdяuyьundur. 

Proyektor – mцяllиmиn ишиnиn daha яyanи olmasыnы tяmиn edиr, bundan 
baшqa ишиnиn nяtиcяlяrиnи bцtцn sиnfя nцmayиш etdиrmяk иmkanы verиr. 
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Telekommunиkasиya bloku – юlkя daxиlи vя цmumdцnya иnformasиya 
resurslarыna qoшulmaq, dиstant tяhsиl vя dиgяr mяktяblяrlя иnformasиya 
mцbadиlяsиnя иmkan  verиr. 

Mяtn иnformasиyalarыnыn daxиl olunmasы vя ekran obyektlяrиnиn иdarяsи 
цчцn qurьular – klavиatura vя sичan. 

Vиzual vя audиo иnformasиyanыn yazыlmasы (daxиl edиlmяsи) qurьularы 
(skaner, kamera, audиo vя vиdeomaqnиtofon) яtraf alяmиn obrazlarыnы tяdrиs 
prosesиnя bиlavasиtя gяtиrmяk цчцn иstиfadя olunur. 

Verиlяnlяrи qeyd edяn qurьular tяdrиs prosesиnя daxиl edиlmиш mцxtяlиf 
fиzиkи, kиmyяvи, bиolojи, ekolojи proseslяrи mцшahиdя etmяk иmkanы yaradыr. 

Kompйутер vasиtяsиlя иdarя olunan qurьular avtomatиk иdarяetmя prиn-
sиplяrиnи vя texnologиyalarыnы mцxtяlиf qavrama sяvиyyяsиnя uyьun шagиrdlя-
rиn mяnиmsяmяsи иmkanыnы yaradыr. 

Sиnиfdaxиlи vя mяktяbdaxиlи kюmpйуter шяbяkяsяи иnformasиya, texnиkи 
vя vaxt resurslarыndan sяmяrяlи иstиfadя etmяk иmkanы yaradыr, qlobal 
иnformasиya шяbяkяsиndяn цmumи иstиfadя иmkanыnы tяmиn edиr. 

Audиo-vиzual vasиtяlяr tяhsиlиn vя kцtlяvи tяdbиrlяrиn effektиvlиyиnи tяmиn 
etmяk цчцn kommunиkatиv mцhиt yaradыr. 

Proqram vasиtяlяrиnя aшaьыdakыlarы aиd etmяk olar: 
Цmumи иstиfadя vя aparatlarla baьlы (drayverlяr vя s.) bцtцn nюv 

иnformasиya иlя ишlяmяk иmkanы yaradыr. 
Иnformasиya mяnbяyи – kompakt dиsklяrdя olan иnformasиya bazalarы, 

иnformasиya saytlarы vя Иnternet axtarыш sиstemlяrи иlя иш иmkanlarы yaradыr. 
Vиzual konstruktorlar – rиyazи vя fиzиkи reallыьы яks etdиrяn яyanи vя 

sиmvolиk modellяrи qurmaq vя bu modellяrlя eksperиment aparmaq иmkanы 
verиr. 

Trenajorlar – иnformasиya obyektlяrи иlя avtomatиk иш qabиlиyyяtиnиn ya-
radыlmasы иmkanы verиr: mяtnиn yыьыlmasы, ekranda olan qrafиk obyektlяrlя иш 
vя s. 

Test mцhиtи – иnфormasиya obyektlяrи иlя avtomatиk иш vяrdишlяrиnя 
yиyяlяnmяk цчцn иstиfadя olunur. Bu zaman шagиrд tapшыrыьы tam olaraq vя 
ya hяmиn tapшыrыьыn bиr hиssяsиnи kompйуter vasиtяsи иlя alыr vя ишиn yerиnя 
yetиrиlmяsиnиn nяtиcяsи kompйуter tяrяfиndяn yoxlanыlыr. 

Kompleks tяlиm paketlяrи (elektron dяrslиklяr) yuxarыda adlarы чяkиlяn 
proqram vasиtяlяrи toplusudur. 

Иnformasиya иdarяetmя sиstemlяrи tяhsиldя ишtиrak edяn bцtцn tяrяflяr 
arasыnda иnformasиya axыnlarыnыn keчmяsиnи tяmиn edиr.  

Ekspert sиstemlяrи – mцtяxяssиs ekspertиn bиlиklяrиnи hяr hansы bиr pred-
met oblastыnыn mяsяlяlяrиnиn hяllи цчцn иstиfadя edяn proqram sиstemиdиr. 

Yalnыz adlarы yuxarыda чяkиlяn bцtцn aparat vя proqram vasиtяlяrи kom-
pleksиndяn dцzgцn vя yerиndя иstиfadя etmяklя, mцasиr tяhsиl sиstemиnиn 
qarшыsыnda bцtцn vяzиfяlяrи yerиnя yetиrmяk olar. 

Mяqalяnиn aktuallыьы. Мцasиr tяhsиl sиstemиndя иnformasиya vя kommu-
nиkasиya texnologиyalarыndan genиш иstиfadя edиlmяsиnиn vacиblиyи. 

Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Мцasиr tяhsиl sиstemиnиn qarшыsыnda duran bюyцk 
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vяzиfяlяrи yerиnя yetиrmяk цчцn tяhsиldя иstиfadя olunan bцtцn иnformasиya 
vя kommunиkasиya vasиtяlяrи araшdыrыlыr. 

Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи. Тяhsиl sиstemиnиn bцtцn pиllяlяrиndя 
иnformasиya vя kommunиkasиya texqologиyalarыndan иstиfadя qaydalarы 
verиlmишdиr. 
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Azərbaycan Respublikasında Ümumi Təhsilin Milli Kurrikulumu sənədi ar-

tıq təkcə məktəblərə deyil, nəşriyyat orqanlarına da təsir etmişdir. Insanlar bir 

həqiqəti dərk etməyə başlamışlar ki, uşaq intellektinə təsir etmək ona hazır bi-

liklər verməkdən daha faydalıdır. Bu əyləncəli kitabların əksəriyyəti təbiət elm-

lərinə aiddir. Xüsusilə uşaqlarda riyazi təsəvvürlərin inkişaf etdirilməsinə 

hesablanmışdır.  

Bu deyimlərdə diqqəti cəlb edən əsas cəhət riyaziyyat elminin şagird intel-

lektinə güclü təsir etmək imkanlarıdır. Belə olan tərzdə ana dilinin tədrisi prose-

sində riyaziyyat elementlərini tətbiq etmək faydalı olar. Uşaqların çox sеvdiyi 

rəqəmlərlə məktublaşmaq məşğələsini sinfə gətirmək mümkündür. Oyunun 

qaydası belədir ki, hər rəqəm bir hərfi əvəz edir. Sonra həmin rəqəmləri hərf 

əvəzinə bir-birinin ardınca yazıb söz almaq mümkü olur. Məsələn, 1 rəqəmi A 

hərfini, 2 N hərfini, 3 T hərfini və s. göstərir.  

 
A      N       T 
Əgər biz ―ana‖ sözünü yazmaq istəyiriksə 121 rəqəmini, ―ata‖ sözünü yaz-

maq istəyiriksə 131 rəqəmini yazırıq. Riyaziyyat elementlərindən ana dilinin 

başqa dərslərində də istifadə etmək olar. 

Müasir Avropa təhsili fənlərin inteqrasiyasını tələb edərkən məhz bu məq-

sədləri nəzərdə tutur.  

Müasir mərhələdə bu həqiqəti dərk edən bir sıra nəşriyyatlar uşaqlar üçün 

nağıl kitabları çap edərkən oxucuların intellektinə təsir edən suallardan yarar-

lanırlar. Məsələn, ―Qələm‖ nəşriyyatı yüz sevimli nağıl kitabının sonunda aşa-

3 2 1 
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ğıdakı sual və tapşırıqları vermişdir.  

* Nağıldakı obrazların adları; onlarda bəyəndiyin və bəyənmədiyin keyfiy-

yətlər hansıdır? Nəyə görə?  

*Özündə bəyəndiyin və bəyənmədiyin xüsusiyyətlər varmı? Hansılardır? 

*Nağıldakı hər hansı hadisəni dəyişmək istərdinmi və necə? 

*Nağıl haqqında duyğularınla bağlı şeir yaza bilərsənmi? 

*Nağılda hansı bölmələr xoşuna gəldi və ya gəlmədi? Nə üçün? 

*Nağılda sənə qeyri-adi görünən hadisə və obrazlar hansılardır? Hansı cə-

hətlərinə görə onları qeyri-adi hesab edirsən? Həyatda bu obrazlara və hadisə-

lərə rast gəlmək olarmı?                           

* Hadisələrin baş verdiyi məkanları ardıcıllıqla sadalaya bilərsənmi? 

* Nağılda rastlaşdığın yeni sözlər və onların mənalarını yaza bilərsənmi? 

* Nağılla bağlı ssenari yazmalı olsan, hadisə və qəhrəmanları necə seçərdin? 

*Nağılın müəllifi sən olsaydın, kitaba hansı adı verərdin? Nəyə görə? 

*Nağılda ən çox sevdiyin bənzətmə hansıdır? 

*Nağıldakı qəhrəmana məktub yazsan, nə yazardın? 

*Nağılı oxuduqdan sonra hansı nəticəyə gəldin? 

*Kitabın üz qabığını sən necə çəkərdin? 

*Nağılı sən yazsaydın, sonunu necə bitirərdin? 

Burada şagird intellektinin şüurluluğu problemi ortaya çıxır. Şagirdин çox 

faktları bilən, elmdən və ədəbiyyatdan tam məlumatı olan bir insan kimi yox, öz 

intellektini cəmiyyətin inkişafına yönəldən bir şəxsiyyət kimi yetişməsi prob-

lemi qarşıya çıxır. ―İntellekt-ümumi halda psixi mexanizmlər sistemidir, hansı 

ki, baş verənlərin (hadisə və təzahürlərin) fərdin (individin) daxilində subyektiv 

mənzərəsini əks etdirmək (qurmaq) imkanlarını müəyyənləşdirir. Belə subyek-

tiv mənzərə özünün ali formalarında şüurlu ola bilər, yəni hər bir əşya, hadisə 

və təzahür haqqında onun mahiyyətindən irəli gələn universal fikir müstəqil-

liyini özündə ehtiva edə bilər. Deyilənlərdən belə bir nəticə çıxır ki, şüurlulu-

ğun, eləcə də ağılsızlığın psixoloji köklərini intellektin quruluş və fəaliyyət (iş-

ləmə) mexanizmlərində axtarılması təbiidir‖ (2,11). 

Dünya təhsil sistemi bizim bu günün ―müasir təlim texnologiyaları‖ adlan-

dırdığımız metodika ilə çoxdan tanışdır. Bu gün həmin metodikanın yalnız 

mövcud qaydalarını öyrənib tətbiq etməklə kifayətlənsək, bunu məqbul saymaq 

olmaz. Deməli, biz bu texnologiyaları tam mənimsəməklə yanaşı, ona yeni, da-

ha optimal versiyalar əlavə etməliyik.  

Müasir dünya təcrübəsi göstərir ki, şagirdin hər hansı bir problemi həll et-

məsi üçün şüurlu olması vacibdir. Lakin bu azdır. Şagirdə özünün şüurunu tə-

mizləməyi və ona nəzarət etməyi öyrətmək lazımdır. Buna özünüdərk deyirlər. 

Şagirdə özünün düşünmək qabiliyyətlərini yoxlamaq vərdişləri də aşılamaq 

lazımdır.  

Şagird intellektinə xüsusi önəm verən K.D.Uşinski göstərirdi ki, ―..uşağın 

beyninə bilikləri mənimsəmək, yadda saxlamaq, hafizədə möhkəmləndirmək 

üçün müəllimə hazır halda verilmiş canlı bir qurğu kimi baxmaq olmaz. 7-11 

yaşda uşağın beyni coşğun inkişaf prosesindədir. Ona görə də əgər müəllim 
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uşağın sinir sisteminin və beyin yarımkürələrinin qabığının inkişaf etdirilməsi 

qayğısına qalmağı unudursa, təlim uşağı kütləşdirir» (3, 114) . 

Təlim biliklərin fasiləsiz toplanmasından, hafizənin məşqindən, kütləşdirici, 

keyləşdirici, heç kimə lazım olmayan, uşağın həm sağlamlığına, həm də əqli in-

kişafına zərərli təsir edən əzabvericilikdən ibarət olmamalıdır. Suxomlinski ya-

zırdı ki, mən elə bir məqsədə nail olmağa çalışırdım ki, təlim uşağın inkişafına, 

onun ağlının zənginləşdirilməsinə təsir edən mənəviyyatın bir hissəsi olsun. O, 

müəllimlik illərini xatırlayaraq göstəriridi ki, əzbərləmə yox, oyun, nağıl, gö-

zəllik, musiqi, fantaziya, yaradıcılıq aləmində keçən coşğun intellektual həyat-

mənim yetişdirmələrimin təlimi belə idi. 

O, göstərirdi ki, müşahidə etmək, düşünmək, mühakimə yürütmək, əmək se-

vincini hiss etmək və yaratdığı ilə fəxr etmək, insanlar üçün gözəllik və sevinc 

yaratmaq, bu yaradıcılıqda səadət tapmaq, təbiətin, musiqinin, incəsənətin gö-

zəlliyinə heyran olmaq, bu gözəllikdə özünün mənəvi aləmini zənginləşdirmək, 

başqa adamların sevincinə və kədərinə şərik olmaq, onların taleyindən öz şəxsi 

taleyi kimi həyəcanlanmaq-mənim tərbiyə idealım belə idi.  

Müasir təlim texnologiyalarının əsas elementlərindən biri bundan iba-
rətdir ki, biz uşağa öyrənməyin yollarını öyrətməliyik. Yalnız bu yolla onla-

rın “kəşf etmək”, yaradıcılıq axtarışları axtarmaq və beləliklə, intellektlə-

rinin qayğısına qalmaqlarına nail ola bilərik. Bu cəhətlər dünyanın qabqcıl 
fikirli insanlarını çoxdan düşündürdü. Suxomlinski yazırdı: “...təcrübə gös-
tərir ki, ibtidai məktəb hər şeydən əvvəl öyrənməyi öyrətməlidir». Bu barə-

də Y.A.Komenski, K.D.Uşinski, F.A. Distorvet də yazmışdır. Ibtidai mək-
təbin qarşısında duran əsas vacib məsələ uşaqlara müəyyən dairədə möh-
kəm bilik və bacarıq verməkdir. Öyrənmək bacarığına biliklərə yiyələnmək-
lə bağlı olan bir sıra bacarıqlar; oxumaq, yazmaq, ətraf aləmdə baş verən 
hadisələri müşahidə etmək, fikirləşmək və fikri sözlə ifadə etmək bacarıqları 
daxildir. Bu bacarıqlar obrazla deyilərsə, elə alətlərdir ki, bunlarsız biliklərə 
yiyələnmək olmaz.  

Öyrənilən problemin əsaslı araşdırılması təlim prosesinə yanaşmanın xü-

susi bir formasıdır. Bunun “xüsusiliyi” ondan ibarətdir ki, şagird məlumat 
və informasiyaları, terminləri və qaydaları yadda saxlamaqdan daha çox 
oxuduqlarını real həyatı problemlərin həllinə yönəltməyi bacarmalıdır. O, 
mətn, mövzu üzərində ənənəvi qaydada işləməməli, biliklərinи konkret 
probleminin əsas cəhətlərinin aydınlaşdırılmasına yönəltməlidir. Yuxarıda 
misal gətirdiyimiz kitablarda verilən sualların və tapşırıqların uğurlu olması 
da bununla bağlıdır. Öyrənmə nəzəriyyəsi dünya pedaqoji fikrinin və 
psixoloqlarının daim diqqət mərkəzində dayanan problemlərdən biridir. 
Anlatmanın doğru yolunu izləyən metodikanı da eyni problem düşündürür. 
Suxomlinski göstərirdi ki, 7 yaşdan 11 yaşa qədər insanın təşəkkülü baş 

verir. Əlbəttə, bu proses şagirddə ibtidai sinfi qurtarana qədər bitmir. 
Lakin insan həyatının ən intensiv hissəsi həmin illərə düşür. Bu dövrdə uşaq 
nəinki gələcək təlimə hazırlaşmağa, gələcəkdə müvəffəqiyyətlə hazırlaşmaq 
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üçün bilik və bacarıq toplamağa borcludur. Həm də zəngin, mənəvi həyat-
da yaşamalıdır. Ibtidai siniflərdə təhsil illəri əxlaqi, intelektual, emosional, 
fiziki, estetik inkişafın bütöv bir dövrüdür. Bu ikişaf yalnız o vaxt real bir iş 
ola bilər ki, uşaq təkcə sabahkı biliyə yiyələnməyə hazırlaşmır, bu günün 
zəngin həyatı ilə yaşayır. Ana dilinin tədrisi prosesində müəllim uşağın han-
sı qaydaları, tərifləri dərindən dərk etməli, yadda saxlamalı olduğunu, han-
sı sözləri düzgün yazmağı öyrənməli, heç vaxt onun yazılışını yadında çıxar-
mamalı olduğunu çox zaman yadından çıxarır. Bəzi müəllimlər unudurlar 
ki, uşaq təkcə nəyisə bilməli, nə iləsə maraqlanmalı deyil, həm də bir sıra 
mətləbləri dərindən yadda saxlamalıdır. Ana dilinin başlıca məqsədlərindən 
biri bədii əsərləri qiraətlə oxumağı bacarmaqdır. Qiraət təfəkkürün və əqli 
inkişafın mənbələrindəndir. Təhsilin ilk bünövrə daşları qoyulan birinci si-
nifdə müəllimin işi daha gərgin olur. Nəzərə alsaq ki, 2008-ci ildən başlaya-
raq Azərbaycanın bütün birinci siniflərində məşğələlər yeni strukturlu dərs-
liklərlə və metodiki ədəbiyyatla həyata keçirilir və bu prosesi uzun illər ənə-

nəvi təlimin sirlərinə bələd olan müəllimləri icra edir, bu işin nə qədər çətin 
olduğunu təsəvvür etmək mümkündür. Belə bir şəraitdə ibtidai sinif müəl-
liminin daha dərin hazırlığa malik olması, öyrənmə nəzəriyyəsinin əsas 
cəhətlərиndəndir. 

Əlifbanı öyrənməyə başlayan şagirdə mənalı dərs situasiyası yaratmağın 
zəruriliyi meydana çıxır. Mənalı öyrənməni həyata keçirmək sahəsində 
nəzəriyyələr çoxdur. Bu nəzəriyyələrin içərisində ABŞ-da daha geniş yayıl-
mış konstruktivizm və intellektin müxtəlifliyi ilə bağlı nəzəriyyələrdir. Dün-
ya praktikasında bu nəzəriyyələrin əhəmiyyəti müxtəlif eksperimentlər vasi-
təsilə təsdiq edilmişdir.  

Bu nəzəriyyənin əsas mahiyyətini bir qədər sonra araşdıracağıq. Lakin 
əvvəlcədən onu qeyd etməyi vacib bilirik ki, bir sıra Avropa ölkələrində hə-

min nəzəriyyələrin əsas aparıcı cəhətlərindən istifadə etsələr də müəllimlər 
öz fərdi qabiliyyətləri ilə onları daha da zənginləşdirirlər. Başqa sözlə, dün-

yanın ən böyük nəzəriyyəsi yalnız istedadlı müəllimlər üçün hesablanır. 
Müəllimlər bu nəzəriyyələrin mahiyyətini tam dərk etdikdən sonra onu 
daha da təkmilləşdirir və müasirləşdirir. Hər bir dərs müəllimin təzə əsəri 
hesab olunur. Onun motivasiyasından başlamış qiymətləndirmə mərhələ-

sinə qədər müəllimin fərdi yaradıcılığı ilə zənginləşir. 
Bunları nəzərə alaraq qeyd edək ki, hər bir nəzəriyyə tam ehkam kimi 

qəbul oluna bilməz. Müəllim ondan öz bacarığı daxilində bir nəzəri impuls 
alır, lakin onu yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirir. Əslində bu nəzəriyyələr 
müəllim üçün kompas və ya mayak rolunu oynaya bilər. 

Azərbaycan təhsil sistemində gedən yeniləşmə prosesi məktəbin, həm-
çinin ayrı-ayrı fənlərin tədrisi metodikasının da qarşısında yeni vəzifələr 

qoyur. Indiyə qədər hər bir fənn avtonom qanunlarla, yalnız həmin fənnin 
tədrisinə aid olan problemlərlə məşğul olurdusa, indi daha qlobal xarakter 
almaq məcburiyyətindədir. Məsələn, Azərbaycan dilinin tədrisi ilə məşğul 
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olan müəllim təkcə həmin fənlə bağlı elmi və metodikи ədəbiyyatla deyil, 
müasir psixologiyanın nailiyyətlərinə, digər elm sahələrinin təcrübəsinə 
əsaslanmalıdır. İnteqrasiya müasir təlimin ürəyidir. 

Müasir dünyanı düşündürən intellekt qabiliyyətli şagirdlərin hazırlan-
ması üçün təkcə dəqiq elm sahələrinin məşğul olması kifayət deyil. Huma-
nitar elm sahələrini tədris edən müəllimləri də həmin problem eyni dərəcədə 
düşündürməlidir. Indiyə kimi elmi-tədqiqat işlərində bu problemlər sadəcə 
sadalanırdısa, bugünkü mərhələdə hər bir ana dili və digər fənn sahələrinin 
müəllimləri filosof və psixoloqlarının elmi fikirlərini dərindən öyrənib onu 
öz dərslərində tətbiq etməyi bacarmalıdır. Əgər bu gün test tapşırıqları qiy-
mətləndirmənin hələlik ən düzgün meyarı hesab olunursa, hər bir müəllim 
bunun sirrini, başqa sözlə “niyə”sini elmi cəhətdən dərk etməlidir. Çünki 
bunu dərk etmədən kor-koranə tətbiq etmək heç bir effekt verməz. Bu gün 
müasir təlim texnologiyalarının çoxlu sayda inkarçılarının olması da onun 
əsl mahiyyətinin dərk olunmaması ilə bağlıdır. “Dərsi oyuncağa çevirirlər”, 
“Belə də dərsmi olar, uşaq sənə danışmağa imkan vermir?”, “İlahi, özün 
hifz elə!” Bu nidaların yeganə qaynağı müasir dərsin mahiyyətini başa 
düşmək istəyinin olmamasıdır.  

Uşaqların bağçadan ibtidai məktəbə (təlimin başqa məqsədlər, başqa 
fəlsəfə və başqa metodlar əsasında qurulduğu məktəbə) keçdiyi ərəfədə tər-
biyəçi təlimə ibtidai məktəb proqramının elementlərini daxil edərkən öz 
üslubunu dəyişməməlidir. Amma bununla yanaşı o, uşaqları yeni təlim mü-

hitinə daxil olmağa hazırlamalıdır. Bunun ən yaxşı üsullarından biri uşaq-
ları ibtidai  məktəbə aparıb, onları buradakı tədris mühiti ilə əyani şəkildə 
tanış etdikdən sonra bağçada onlar üçün “məktəb” oyununu təşkil etmək-
dir. Tərbiyəçi dramatik oyunlar guşəsində sinif otağına bənzər bir otaq dü-

zəldə bilər. Bu zaman tərbiyəçi məktəb müəllimi, uşaqlar isə parta arxasın-
da oturmuş şagird rolunu oynayırlar. Oyun zamanı uşaqlar partada oturub 
dinləməyi, səf qurmağı, əllərini qaldırmağı və kiçik dəftərlər üzərində işlə-

məyi öyrənirlər. Бeləliklə, uşaqlar oyun prosesində onlara qarşı irəli sürülən 
yeni tələblərin bəziləri ilə tanış olurlar.  

Təhsilin bünövrəsi hesab olunan ibtidai sinifdə insanın gələcək xarak-
terinin, yaradıcılıq meyllərinin əsası qoyulur. Bu işdə isə uşağın oxuduğu ilk 
kitabların, bədii əsərlərin əhəmiyyəti xüsusi ilə böyükdür.  

Çox zaman ibtidai məktəbdə oxunan bədii kitabların əhəmiyyətindən 
danışarkən ana dilinin mənimsənilməsi və estetik tərbiyəsi ön plana çəkilir. 
Bədii ədəbiyyatın imkanları məhdud dairədə təsvir olunur. Halbuki, yaxşı 
bədii əsər uşağın həm estetik tərbiyəsinə, həm də onun intellektinə təsir 
edir. Deməli, biz uşağa yaxşı bədii əsər versək, onun həm estetik, həm də 
intellektual tərbiyəsinə güclü təsir edə bilərik. Bunun nəticəsində isə biz 

güclü varlıq kimi doğulmuş uşağı kamil bir insana çevirə bilərik. Bu isə 
ibtidai təhsil fəlsəfəsinin əsas atributlarından biridir.  

Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün uşaq oxusuna cəlb olunan əsərlərdən 
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çox şey asılıdır. Çünki uşağın oxuduğu hər bir kitab onun təfəkkürünün for-
malaşmasına təsir edir. Təfəkkürün formalaşması uşağı həssas və duyğular 
aləmi ilə yanaşı, elmi yaradıcılığa da istiqamətləndirir.  

Bu gün ibtidai məktəbdə ana dili tədrisinə yanaşma dəyişmişdir. Şagird-
lərə sadəcə olaraq məlumat və qaydaları əzbərlətmək yox, bacarıq və vər-
dişləri inkişaf etdirmək tələb olunur. Əzbərləməklə əldə olunmuş bilik tez 
bir zamanda unudulur. Şəxsiyyət yönümlü təhsilin əsas məqsədi şagirdi 
alim etmək deyil, onu müstəqil həyata hazırlamaqdır. Bunun üçün şagirdin 
intellekt qabiliyyətini inkişaf etdirmək lazımdır.  

“Bu gün orta məktəbdə təhsilə yanaşma dəyişir. Şagirdlərə sadəcə ola-
raq bilik və ehkamlar vermək deyil, onlarda müəyyən bacarıq və vərdişlər 
inkişaf etdirmək tələb olunur. Əzbərləməklə əldə edilmiş bilik tez bir za-
manda unudulur, lakin bacarıq və vərdişlər yaddan çıxmır, şəxsiyyət yö-

nümlü təhsilin əsas məqsədi şagirdi alim etmək deyil, onu müstəqil həyata 
hazırlamaqdır. Bu məqsədlə şagirdin həm intellektini, həm xarakterini, həm 
də mənəviyyatını düzgün formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək lazımdır” (1, 
3).  

Мягалянин актуаллыьы. Мягалядя иряли сцрцлян фикирляр педагоэика вя пси-
холоэийа елмляринин наилиййятляриня ясасян, «Ана дили» фяннинин тядриси просе-
синдя шаэирд интеллектинин инкишаф етдирилмясинин зярурилийиндян бящс едилир. 

Мягалянин елми йенилийи. Мцхтялиф елми мянбялярдя шаэирд интеллектинин ин-
кишаф етдирилмясинин зярурилийиндян ара-сыра бящс олунса да, о, айрыъа бир 
проблем кими тядгигат обйектиня чеврилмямишдир. Мцяллиф щямин проблемин 
зярурилийини сцбут етмяк цчцн конкрет мисаллар эятирмиш, фикирлярини ясас-
ландырмышдыр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя иряли сцрцлян мцла-
щизяляр ана дили мцяллимляри цчцн практик ящямиййятя маликдир. Верилян 
нцмуняляри мцяллимляр даща да эенишляндиряряк тятбиг етсяляр, дярсляри даща 
мязмунлу ола биляр. 
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В статье затрагивается одному из поставленных современным 

педагогическим мышлением проблем – проблеме влияния на интеллект 

ученика в учебном процессе. Автор рассказывает о роли предмета 
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«Родной язык» в развитии мышления ученика. Для того, чтобы доказать 

свои мысли, автор ссылается на мысли и азербайджанских, и русских 

ученых. По автору, с помощью учебных образцов нового типа, можно 

развивать интеллектуальные способности ученика.   

 
 S.Nabieva  

 

Education period and pupil's intellect 
Суммарй 

 

 
The article is about how to affect to the pupil's intellect during the 

teaching process.The author speaks about the importance of affection to 
the pupil's intellect during the teaching process. She says that the skill of 
giving question is important. If pupil has a skill of giving special question 
but not yes/no question it menas that he has an ability of thinking. 
Intgerestiong questions and exercies are introduced in the article which 
influence to the thinking ability. Pictures and diagrams complete the whole 
thought of article. 
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Azяrbaycan dиlи  dяrslиklяrиndя fяndaxиlи иnteqrasиyanыn  hяyata 
keчиrиlmяsи иmkanlarы цzrя mюvcud vяzиyyяt 
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Mяlum olduьu kиmи, hazыrda respublиkamыzыn цmumtяhsиl 
mяktяblяrиndя Azяrbaycan dиlи fяnnи цzrя tяlиm иbtиdaи vя elяcя dя цmumи 
orta tяhsиl pиllяsиnиn V-VЫ sиnиflяrиndя kurиkulum, VЫЫ-XЫ sиnиflяrdя иsя 
яnяnяvи tяlиm яsasыnda aparыlыr. Nяzяrя alsaq kи, bиr neчя иl mцddяtиndя 
яnяnяvи tяlиm яsasыnda Azяrbaycan dиlи fяnnи tяdrиs edиlяcяk, onda bu 
mюvzu яtrafыnda dцшцnmяk, Azяrbaycan dиlи dяrslиklяrиndя fяndaxиlи 
иnteqrasиyanыn hяyata keчиrиlmяsи иmkanlarы цzrя mюvcud vяzиyyяtиn lиnq-
vometodиk шяrhи maraq doьurmaya bиlmяz. 

Azяrbaycan dиlи fяnnиnиn mяzmunu иnteqratиv xarakter daшыyыr. Burada 
dиlиn яn kичиk vahиdиndяn  яn bюyцk vahиdиnя (vя ya bюyцk vahиddяn kичиyя) 
doьru bиlиk, bacarыq vя vяrdишlяrиn aшыlanmasыyla tяlиm prosesиndя qarшыlыqlы 
яlaqяlяrиn vяhdяtиnи yaratmaq, mцxtяlиf mяrhяlяlяrdя mяlum bиlиklяrя 
иstиnad etmяklя yenи bиlиk vя anlayышlarыn aшыlanmasы dиdaktиkasы metodanыn 
яsas strategиyasы hesab olunur. Azяrbaycan dиlи dяrslиklяrиnиn hazыrlanma-
sыnda belя bиr strategиyanыn, иteqrasиya prиnsиpиnиn gюzlяnиlmяsи zяrurиdиr. 
Belя kи, Azяrbaycan dиlи dяrslиklяrиndя fяndaxиlи иnteqrasиyanыn hяyata ke-
чиrиlmяsи иmkanlarыnыn mцяyyяn edиlmяsи ana dиlи dяrslиklяrиnиn hazыrlan-
masы metodologиyasы baxыmыndan maraq doьurur. Mяlum olur kи, mюvcud 
яnяnяvи dяrslиklяrиn mяzmun vя strukturu Azяrbaycan dиlиnиn daxиlи dиl 
qaydalarыnыn bюlmяlяr, bяhslяr vя mюvzular цzrя яsasяn, dиferensиasиya 
edиlmя prиnsиpи яsasыnda qurulmuшdur. 

Цmumtяhsиl mяktяblяrиnиn nяzяrdяn keчиrdиyиmиz V, VЫ, VЫЫ, VЫЫЫ, ЫX 
sиnиflяrи цчцn Azяrbaycan dиlи dяrslиklяrиndя dиlчиlиyиn fonetиka, leksиka 
(frazeologиya), sюz yaradыcыlыьы, morfologиya vя sиntaksиs шюbяlяrи цzrя dиl 
hadиsяlяrи dиferensиasиya edиlяrяk mюvzulara ayrыlmышdыr. Mюvcцd яnяnяvи 
dяrslиklяrиn hazыrlanmasы metodologиyasы burada mюvzularыn bюlmяlяrdя, 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 80 

bяhslяrdя яlaqяlяndиrиlmяsиnя genиш иmkan yaratmыr. Dиl hadиsяlяrиnиn 
шяrhиndя yenи lиnqvиstиk bиlиyиn formalaшmasыnda яvvяlkи bиlиklяr zяrurяt 
nяtиcяsиndя qиsmяn xatыrlanыrsa da, bu, demяk olar kи, тяsadцfdяn yaranan 
hadиsя tяяssцratы yaradыr. Fяndaxиlи яlaqяnиn bюlmяlяrarasы, bяhslяrarasы vя 
mюvzulararasы яlaqяlяrиnиn gюzlяnиlmяsи иmkanlarыnы mцяyyяn etmяkdяn 
юtrц haqqыnda bяhs edяcяyиmиz dяrslиklяrи dиlиn struktur-semantиk яlaqя 
vяhdяtи mцstяvиsиndя aшaьыdakы иstиqamяtdя araшdыrdыq: 
 dяrslиklяrdя “Leksиka” bюlmяsиndяkы mюvzularыn “Fonetиka” bюlmя-

sиndяkи mюvzularla qarшыlыqlы яlaqя иmkanlarыnы  mцяyyяn etmяk; 
 dяrslиklяrdя morfologиyanыn fonetиk bazasыnы-morfolojи qaydalarыn 

иzahыnda dиlичиlиyиn fonetиka шюbяsиndяkи zяrurи mяlumatlara иstиnad edиlmяsи 
иmkanlarыnы  mцяyyяn etmяk; 
 dяrslиklяrdя sиntaksиsиn fonetиka vя morfolojи bazasыnы-sиntaktиk 

qaydalarыn иzahыnda dиlчиlиyиn fonetиka vя morfologиya шюbяsиndяkи zяrurи 
mяlumatlara иstиnad edиlmяsи иmkanlarыnы mцяyyяn etmяk; 

Azяrbaycan dиlиndяn sиstematиk kursda dиlчиlиyиn fonetиka, leksиka, sюz 
yaradыcыlыьы шюbяlяrи haqqыnda normatиv lиnqvиstиk qaydalar V sиnиf Azяr-
baycan dиlи dяrslиyиndя verиlmишdиr [1]. Dяrslиyиn “Fonetиka” bюlmяsиndяkи 
mюvzularыn яlaqяsиnи fonetиk bиlиklяr haqqыnda dиl qaydalarыnыn иzahыnda bu 
vя ya dиgяr mюvzunun юzцndяn яvvяlkи mюvzulardakы dиl hadиsяsиnя иstиnad 
edиlmяsи kиmи qиymяtlяndиrmяk olar. Belя kи, “Яlиfba” bяhsиndяkи “Яlиfba 
hяrflяrиn sыra иlя dцzцlцшцdцr” mюvzusuda “Sиz artыq bиlиrsиnиz kи, hяrf hяr 
hansы sяsиn шяrtи ишarяsиdиr” [1.42] deyя qeyd edиlmяklя kиtabыn “Sяs vя 
hяrf” bюlmяsиndяkи “Hяrf sяsиn yazыda ишarяsи” mюvzusu иlя яlaqяlяndиrиlиr. 
Bu яsasda dяrslиyиn qeyd olunan bюlmяsиndя dиgяr mюvzularыn яlaqяsиnи 
gюrmяk olar. Dяrslиyиn”Leksиka” vя “Sюzцn tяrkиbи vя sюz yaradыcыlыьы” 
bюlmяsи иlя“Fonetиka” bюlmяsиndяkи mюvzularla bюlmяlяrarasы яlaqя 
“Lцьяtlяr” mюvzusu иlя, “Яlиfba hяrflяrиn sыra иlя dцzцlцшцdцr” vя ya 
“Alыnma sюzlяrиn tяyиn edиlmяsи” mюvzusu иlя “Saиt sяslяr”,”Saиt sяslяrиn 
yazыlышы vя tяlяffцzц”,”Ahяng qanunu” vя “Samиtlяr” bюlmяsиndяkи 
mюvzular яlaqяlи verиlmишdиr. Bununla yanaшы,”Sюzцn tяrkиbи vя sюz 
yaradыcыlыьы” bюlmяsиndя “Шяkиlчиlяrиn varиantlar” bюlmяsиndяkи  mюvzularыn  
tяkcя “Ahяng qanunu”  bяhsи иlя яlaqяsи mяlum oldu. 

Dиlчиlиyиn morfologиyaya aиd zяrurи dиl qaydalarыnыn verиldиyи VЫ-VЫЫ sиnиf 
Azяrbaycan dиlи dяrslиklяrиndя nиtq hиssяlяrиnиn fonetиk xцsusиyyяtlяrиnиn 
nя dяrяcяdя nяzяrя alыnmasы vя mцяyyяn edиlmяsи ancaq bиr neчя mюvzuda 
юz яksиnи tapыr. Dяrslиklяrиn “-lar2 шяkиlчиsиnиn tяlяffцzц “, ”Orfoqrafиk 
qaydalar”, ”Orfoepиk vя orfoqrafиk qaydalar”, ”Tяlяffцz qaydalarы” [3] vя “-
ma2 шяkиlчиsиnиn mцxtяlиf funksиyalarы”, ”Sadя vя dцzяltmя zяrflяr”, 
”Qoшmalarыn orfoqrafиyasы”, ”Яdatlarыn orfoqrafиyasы” [4] adlы mюvzularыnda 
иsmиn cяm, hal, mяnsubиyyяt, sиfяtиn sюzdцzяldиcи шяkиlчиlяrиnиn kюk vя 
budaq morfem sяrhяddиndя tяlяffцzц, felиn иnkar (-ma2 ) шяkиlчиsиlя omonиm 
morfemlяrdяkи heca vurьusunun fяrqlи yerи  vя kюmяkчи nиtq hиssяlяrиnиn 
(qoшma, яdat) шяkиlчи formalarыnыn иmla qaydasы gюstяrиlmишdиr. 

Dяrslиklяrdя nиtq hиssяlяrи цzrя bяhslяrиn яlaqяlяndиrиlmяsиnиn  
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gюzlяnиlmяsи bиr sыra qrammatиk qayda vя hиbrиt kateqorиyanыn metodиk 
ишlяnmяsи baxыmыndan dиqqяtи cяlb edиr. Belя kи, ”Иsиm, yoxsa sиfяt”, ”Шяxs 
яvяzlиyи vя иsиm: oxшar vя fяrqlи xцsusиyyяtlяr” [3], ”-ma2 шяkиlчиsиnиn mцxtяlиf 
funksиyalarы”, ”Mяsdяrиn иkиlи xцsusиyyяtи”, ”Felи sиfяtиn иkиlи xцsusиyyяtи”, 
”Tяrzи-hяrяkяt zяrflяrи vя sиfяtlяr”, ”Zaman zяrflяrи vя zaman mяnalы 
иsиmlяr”, ”Yer zяrflяrи vя mяkan mяnalы иsиmlяr”, ”Mиqdar zяrflяrи vя 
saylar” vя “Zяrf vя felи baьlama” mюvzularыnda atrиbutиv mяnalы иsиmlяrиn 
sиfяtdяn fяrqи, иsmиn шяxs яvяzlиklяrи иlя oxшar vя fяrqlи cяhяtlяrи, -ma2  
шяkиlчиsиnиn mцxtяlиf oppozиsиyada  morfolojи vя fonetиk fяrqlяrи, sиfяtlя 
felиn vя ya zяrfиn bиr qrammatиk kateqorиya daxиlиndя (felи sиfяt, felи 
baьlama) яlaqяlяndиrиlmяsи vя zяrf-sиfяt, zяrf-иsиm, zяrf-say, zяrf-felи 
baьlama mцqayиsяsиndя  morfolojи fяrqlяrиn mцяyyяn edиlmяsи metodиkasы 
mяnиmsяnиlmя яmsalыnы yцksяldиr. 

Sиntaksиs bюlmяsи цzrя dиl qaydalarыnda morfolojи яlamяtlяrиn 
qrammatиk  funksиyasыna dяrslиklяrиn mцvafиq bюlmя vя bяhslяrиndя  юtяrи 
toxunulur, иnteqratиv mahиyyяtlи kateqorиyalarыn ortaq vя fяrqlи яlamяtlяrи 
hяr hansы bиr bюlmя vя mюvzuda gюstяrиlmиr. Mяsяlяn, ”Mяqsяd vя 
иntonasиyaya gюrя fяrqlяnяn cцmlяnиn nюvlяrи”, ”Cцmlя цzvlяrиnиn иfadя 
vasиtяlяrи” [4] vя ”Tabesиz vя tabelи mцrяkkяb cцmlяlяrdя baьlayыcы”, ”Baш 
cцmlяdя яvяzlиyиn rolu” [5] adlы bяhs vя mюvzulardakы sиntaktиk qaydalarыn 
morfolojи яlamяt vя vasиtяlяrиnя toxunulsa da, metodиk ишlяmяlяrdя 
dиferensиasиya-иnteqrasиya prиnsиpиnя яmяl edиlmяklя bunun vahиd 
mexanиzmи yaradыlmamышdыr. 

Dиl sиstemиnиn struktur-semantиk asыlыlыьыnы nяzяrя alsaq, fonetиk qanun 
vя hadиsяlяrиn V sиnиfdя mяhdudlaшmayыb, sonrakы mяrhяlяlяrdя dя dиl 
bиlиklяrиnиn mяnиmsяnиlmяsиndя nяzяrя alыnmasыnыn яhяmиyyяtи aydыn dяrk 
olunur. Nяzяrdяn keчиrdиyиmиz dяrslиklяrdя belя bиr metodиkanыn sяmяrяsи 
nяzяrя alыnmыr. VЫЫЫ vя ЫX sиnиf dяrslиklяrиndя “Tabesиzlиk яlaqяsи”, 
”Cцmlяnиn mяqsяd vя иntonasиyaya gюrя nюvlяrи”, ”Cцmlя haqqыnda umumи 
mяlumat”, ”Hяmcиns цzvlц cцmlяlяr”, ”Tabesиz mцrяkkяb cцmlяlяr”, 
”Baьlayыcыsыz mцrяkkяb cцmlяlяr” mюvzularыnda mцrяkkяb fonetиk 
hadиsяlяrdяn olan иntonasиyanыn fonosиntaktиk funksиyasы, onun cцmlяdяkи 
sиntaktиk яlaqя vasиtяlяrиnиn gюstяrиlmяsиnя baxmayaraq, sиntaksиs 
bюlmяsиnя qяdяrkи bиlиklяr ичяrиsиndя  demяk olar kи, иntonasиya haqqыnda 
mяlumat  yoxdur. X sиnиf dяrslиyиndя иntonasиya haqqыnda verиlяn normatиv 
bиlиklяr [6,75] tяbии kи, sиntaktиk  bиlиklяrиn mяnиmsяnиlmяsиndя юz yardыmчы 
funksиyasыndan  mяhrum olur. 

Mяqalяnиnи aktuallыgы. Mюvcud vяzиyyяtlя яlaqяdar olaraq, цmumи 
mяnzяrяnи nяzяrя alыb qeyd edяk kи, яnяnяvи Azяrbaycan dиlи dяrslиklяrиnиn 
hazыrlanmasы metodologиyasынын nяzяrи vя praktиkи яhяmиyyяtи son 
dяrяcяdя bюyцk olan иnteqratиvlиk prиnsиpиnи kюlgяdя qoyur. Halbukи 
dяrslиklяrиn hazыrlanmasыnda иnteqratиvlиk prиnsиpиnиn gюzlяnиlmяsи 
lиnqvometodиkanыn tяlяblяrиndяndиr.  

Mяqalяnиn практик ящямиййяти вя tяtbиqи. Mяqalя tяhsиl mцяssиsяlя-
rиndя, xцsusяn dя цmumtяhsиl mяktяblяrиn ВЫЫ–ЫХ sиnиflяrиndяAzяrbaycan 
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dиlи dяrslяrиndя vя s. иstиfadя edиlя bиlяr. 
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Реальное положение и возможности внедрения 

внутрипредметной интеграции в учебниках     

азербайджанского языка 

Резюме 

 
В методологии подготовки учебников азербайджанского языка соблю-

дение принципов интеграции является одной из проблем методики в нас-

тоящее время. 

Внутрипредметная интеграция обеспечивает внутреннюю целостность 

предметного содержания учебников при изучении азербайджанского язы-

ка как родного, необходимых для формирования в единое целое в структу-

ро-семантическом отнощениях. До сих пор методологии подготовки учеб-

ников азербайджанского языка на принцип интегративности можно ска-

зать что не обращали внимание. 

 

 M.Mammadov 
 

Azerbaиjan language textbooks for the possиbиlиty of  
иntra-dиscиplиnary иntegratиon of the current sиtuatиon 

Summary 
 

Observance of the prиncиple of иntegratиon of the modern perиod, the 
wrиtиng of textbooks иn the language of the maиn problems of methodology  
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Sectиons of the textbook language of the artиcle, the relatиonshиps 
between fиghts wиth words and topиcs are determиned. Therefore, the 
structure of the Azerbaиjan language textbooks, contact Ыntra — are 
analyzed иn the context of a combиnatиon of semantиc relatиons. Ыt иs known 
that the content and structure of the language of the exиstиng textbooks, иs 
based on sectиons of dиfferentиatиon. The prиncиple of иntegratиon of 
preparatиon of textbooks, almost not taken иnto account. The prиncиple of 
иntegratиon of preparatиon of textbooks, almost not taken иnto account.  

 
Редаксийайа дахил олуб: 07.02.2014 
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статистическое определение, событие, дробь 
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еvent,  фractиon 

 
Шagиrdlяr ehtиmal nяzяrиyyяsиnиn sadя ehtиmal anlayышlarыnы baшa dцшцr 

vя ondan иstиfadя edиrlяr. Шagиrdlяr ehtиmalыn doьruluьuna иnanmaq цчцn 
tяcrцbя aparыr, hadиsяnиn baш vermя ehtиmalы haqqыnda mцhakиmяlяr yцrц-
dцr. Шagиrd konkret hadиsяlяrиn baш vermяsи haqqыnda ola bиlяr, ola bиlmяz, 
яlbяttя, yяqиn kи, иfadяlяrиnиn kюmяyи иlя fиkиr yцrцdцr, hadиsяlяrиn baш ver-
mя ehtиmalыnы яdяdlяrlя иfadя etmяyиn mцmkцn olduьunu baшa dцшцr, 
apardыьы real tяcrцbяlяrиn statиstиkasыnы mцxtяlиf qrafиk formalarda tяqdиm 
edиr, statиstиk nяtиcяlяrя gюrя hяr bиr sonrakы hadиsя haqqыnda fиkиr yцrцdцr. 
Шagиrdlяr ehtиmalыn hadиsяnиn baш vermя mцmkцnlцyцnц иfadя etdиyиnи baшa 
dцшцrlяr. Hяr gцn hяyatda gюzlяnиlяn vя gцzlяnиlmяyяn hadиsяlяr baш verиr. 
Bцtцn bunlarы araшdыrmaq цчцn шagиrdlяr hadиsяlяrи tяcrцbи (empиrиk) yerиnя 
yetиrmяlи, statиstиk mяlumatlar toplamalы, nяtиcяlяr чыxarmalы, proqnozlar 
vermяlиdиrlяr. Hяr bиr шagиrdиn rяnglи шarlarы, hяndяsи fиqur шяkиllяrи, mun-
cuqlar olan torbalarы, цzяrиndя яllя fыrladыla bиlяn чяrxи-fяlяk taxtasы vя zяr-
lяrи olmalыdыr. Шagиrdlяr hansы halda baш verяcяk hadиsя haqqыnda fиkиr yц-
rцtmяyиn asan olduьu, hansы halda чяtиn olduьu barяdя fиkиrlяrиnи sюylяyиr-
lяr. Mяsяlяn, bиr zяrи atdыqda onun hansы цzцnцn dцшяcяyиnи яvvяlcяdяn 
sюylяmяk чяtиndиr. Чцnkи hяr bиr цzцn dцшmя ehtиmalы eynиdиr. Dяrslиkdя 4 
torba yыьыlmыш fиqur шяkиllяrи gюstяrиlmишdиr.  
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Torbanыn ичиnя baxmadan bиr шяkиl шыxarsan, bu шяklиn ulduz olma 

ehtиmalыnы necя иfadя etmяk olar? Ehtиmallar kяsrlя иfadя olunur. Яn bюyцk 
nяtиcя 1-dиr vя hadиsяnиn “mцtlяq” baш verяcяyиnи иfadя edиr. Bu иsя bцtцn 
fцqurlarыn ulduz olmasы halыnda mцmkцndцr. Torbada ulduz шяkиllяrиnиn 
sayыnыn dяyишmяsи иlя ehtиmallarыn necя dяyишdиyиnи araшdыraq. 

1. Fиqurlar sayыlыr – 10. Torbada yalnыz ulduz шяkиllяrи var – 10 ulduz. 

Ulduz шяklиnиn torbadan чыxma ehtиmalы 10-dan 10-dur, yяnи 
10

10
  vя ya 1-

dиr. 
2. Fиqurlar sayыlыr – 10. Torbada 6 ulduz, 4 baшqa fиqur var. Ulduz 

шяklиnиn чыxma ehtиmalы 10-dan 6-dыr. 
10

6
 - yяqиn kи. 

3. Fиqurlar sayыlыr – 10. Torbada 2 ulduz, 8 baшqa fиqur var. Ulduz 

шяklиnиn чыxma ehtиmalы 10-dan 2-dыr. 
10

2
 - ola bиlяr. 

4. Fиqurlar sayыlыr – 10. Torbada ulduz yoxdur. Ulduzun torbadan 
чыxma ehtиmalы 0-dыr. – ola bиlmяz. 

Demяlи, torbada ulduz шяkиllяrиnиn sayы azaldыqca чыxarыlan шяklиn ulduz 
шяklи olma ehtиmalы da azalыr. Ehtиmal arzu olunan hadиsяlяrиn mцmkцn sa-
yыnыn (ulduz шяklиnиn sayыnыn) hadиsяlяrиn цmumи sayыna (шяkиllяrиn цmumи 
sayыna) olan nиsbяtи иlя иfadя olunur. Dяrslиkdяn чalышmalarыn hяllиnя 
baxaq. 

Чalышma 1 ([12], sяh. 131). Шяkиldяkи kublar bиr torbaya doldurulmuш-
dur.  

Torbaya baxmadan bиr kub чыxarsan, onun qыrmыzы rяngdя olmasы 
ehtиmalыnы necя иfadя etmяk olar? Hansы rяngdя kubun чыxma ehtиmalы daha 
azdыr?  

Ehtиmalы (arzu olunan kublarыn sayыnыn цmumи kublarыn sayыna olan 
nиsbяtиnи) kяsrlя vя sюzlя иfadя et. 

 
 
 
 

Шяkиldя 20 rяnglи kub var. Шagиrd kublarыn цmumи sayыnы vя ayrы-ayrы 
rяnglяr цzrя kublarыn sayыnы mцяyyяn edиr. Qыrmыzы rяnglи kubun чыxma 
ehtиmalы sarы vя yaшыl rяnglи kublarыn чыxma ehtиmalыna gюrя чox yцksяkdиr. 
Чцnkи 20 kubdan 12-и qыrmыzы, 6-ы yaшыl, 2-и sarы rяngdяdиr. Qыrmыzы rяnglи  

1 2 3 4 
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kublarыn чыxma ehtиmalы 20-dя 12-dиr, yяnи 
20

12
, yaшыl rяnglи kublarыn 

чыxma ehtиmalы 20-dя 6-dыr, yяnи 
20

6
, sarы rяnglи kublarыn чыxma ehtиmalы 20-

dя 2-dиr, yяnи 
20

2
-dиr.  

Bu kяsrlяrиn mцqayиsяsи dя qыrmыzы rяnglи kublarыn torbadaн чыxma 
ehtиmalыnыn bюyцk olduьunu gюstяrиr. Bunu necя yoxlamaq olar. Шagиrdlяr 
юz torbalarыna deyиlяn rяnglяrя uyьun kublar qoyurlar. Torbaya baxmadaн 
bиr kub чыxarыrlar.  Чыxan kubun rяngиnя gюrя ya bиr xяtt чяkя vя ya dama 
цzяrиndя “x” ишarяsи qoya bиlяrlяr. Hяr dяfя чыxarыlan kubu yenиdяn 
torbaya qaytarmaqla hadиsяnи 30 vя ya 60 dяfя yoxlaya bиlяrlяr. Sыnaqlarыn 
(tяcrцbяlяrиn) sayы nя qяdяr чox olarsa, bиr o qяdяr dя ehtиmala yaxыn 
nяtиcяnи mцшahиdя etmяk olar. 

Чalышma 2 ([12], sяh. 131). Oxun yaшыl hиssяdя dayanma ehtиmalыnы 
mцяyyяn et. Ehtиmalы sюzlя vя kяsrlя yaz. 

1) 8-dяn 2-dиr vя ya 
8

2
 - ola bиlяr. 

 
 

 
 

Daиrяdя yaшыl rяnglи hиssя bюyцdцkcя, oxun bu hиssяdя dayanma 
ehtиmalы da artыr. 

1) Daиrя 8 bяrabяr hиssяyя bюlцnmцшdцr, bu hиssяlяrdяn 2-и yaшыl, 6-ы aь 

rяngdяdиr. Oxun yaшыl hиssяdя dayanma ehtиmalы 
8

2
-dиr (ola bиlяr). 

2) Ehtиmal 
4

4
=1-dиr. Yяnи daиrя 4 hиssяyя bюlцnmцшdцr, bцtцn hиssяlяr 

dя yaшыl rяnglиdиr. Demяlи, ox mцtlяq yaшыl rяnglи hиssяdя dayanacaq. Bu 
ehtиmalыn яn yцksяk qиymяtиdиr (mцtlяq). 

3) Daиrя 8 bяrabяr hиssяyя bюlцnmцшdцr, bu hиssяlяrdяn 5-и yaшыl, 3-ц 

aь rяngdяdиr. Oxun yaшыl hиssяdя dayanma ehtиmalы 
8

5
-dиr. Bu “yяqиn kи” 

1
9 
8 

3 
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fиkrи иlя иfadя oluna bиlяr. 
4) Daиrя 6 bяrabяr hиssяyя bюlцnmцш vя yaшыl rяnglи hиssя yoxdur. 

Oxun yaшыl hиssяdя dayanma ehtиmalы sыfыrdыr (ola bиlmяz). 
Шagиrdlяr “ola bиlяr”, «ola bиlmяz”, “yяqиn kи”, “mцtlяq” fиkиrlяrи иlя 

иfadя oluna bиlяn hиssяlяr цzяrиndя bиr-bиrиnя suallar verиrlяr.  
Bu suallar шаgиrdlяrиn xяyal gцcцnцn, fantazиyasыnыn иnkишafыna xиdmяt 

edиr. 
Шagиrdlяrя suallar verиlиr: 
— Torbada 12 yaшыl, 2 qыrmыzы, 5 aь rяngdя шar var. Aь шarlarыn 

torbadan чыxma ehtиmalыnы hansы kяsrlя иfadя etmяk olar? 
— Bunu hansы sюzlяrlя иfadя etmяk olar? 
Hяmчиnиn cяrxи-fяlяk taxtasы цzяrиndя oyunun яdalяtlи olub-olmama-

sыna daиr suallar verиlиr. Шagиrdlяr hadиsяlяrиn baш vermяsиnиn baшlanьыc 
шяrtlяrdяn asыlы olduьunu baшa dцшцrlяr. Mяsяlяn, cяrxи-fяlяk taxtasы, yяnи 
bиr daиrяnиn daha чox hиssяsи yaшыl, qalan hиssяsи sarы rяngdяdиrsя, yaшыl 
rяngdя olmayan oyunчunun qalиb gяlяcяyиnи ehtиmal etmяk olar, yяnи onun 
udma шansы daha bюyцkdцr. 

Чalышma 1 ([12], sяh. 132). Torbaya baxmadan hяr dяfя bиr hяndяsи 
fиqur чыxarыlmышdыr. Чыxan fиqura gюrя cяdvяldя bиr tel чяkиlmиш vя fиqur 
yenиdяn torbaya qaytarыlmышdыr. Bu hяrяkяt 30 dяfя tяkrar edиlmиш vя 
nяtиcяdя aшaьыdakы cяdvяl alыnmышdыr: 

1) Daha bиr dяfя (31-cи dяfя) fиqur чыxarыlarsa, hansы fиqurun чыxma 
ehtиmalы daha yцksяkdиr? 

2) Яgяr torbada cяmи 10 fиqur var-
sa, yuxarыdakы nяtиcяlяrя gюrя onlar-
dan neчяsиnиn цчbucaq olduьunu sюylя-
mяk daha dцzgцn olardы? Bu tяcrцbяnи 
tяkrar etmяklя sюylяdиyиn fиkrи yoxla. 

30 dяfя sыnaq aparыlmыш vя bunlardan 26 dяfя torbadan romb, 4 dяfя иsя 
цчbucaq чыxmышdыr. Bu nяtиcяlяrя gюrя 31-cи dяfя hansы fиqurun чыxacaьы 
haqqыnda nя demяk olar? Bu dяfя dя rombun чыxma ehtиmalы bюyцkdцr, 
чцnkи tяcrцbяlяr torbada romb шяkиllяrиnиn цчbucaq шяkиllяrиndяn daha чox 
olduьunu gюstяrиr. Torbadakы шяkиllяrиn sayы haqqыnda hansы fиkиrlяrи 
yцrцtmяk daha doьru olar? Яgяr torbada 20 шяkиl varsa, onlardan 15-nиn 
romb, 5-nиn цчbucaq olduьunu demяk olar.  

Hяmчиnиn 16 romb vя 4 цчbucaq, 17 romb vя 3 цчbucaq, 18 romb vя 2 
цчbucaq da aьlabatan ehtиmallardыr. Burada dяqиq nяtиcяlяrиn sюylяnиlmяsи 
qeyrи-mцmkцndцr. Bu proqnozlar da vяzиyyяtи tяhlиl etmяklя ehtиmallar 
цzяrиndя qurulur. 

Чalышma 3 ([12], sяh. 132). Aшaьыdakы шяklи “ehtиmal parчasы” adlandыr-
saq, hadиsяlяrи bu parчanыn hansы hиssяlяrиnя yerlяшdиrяrdиn? 

1) Sabah эцnяш Шяrqdяn чыxacaq. 
2) Яlи 4-cц sиnиfdя oxuyur. O, hяndяsи fиqurlarы tanыyыr. 
3) Яhmяd bюyцyяndя шahmat цzrя dцnya чempиonu olacaq. 
4) Sabah Arиf mяktяbя uчan velosиpedlя gяlяcяk. 
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Bu tapшыrыqda ehtиmal parчasы (vahиd parшa) цzяrиndя 0 – “ola bиlmяz”, 1 

– “mцtlяq”, 
2

1
 - “шans-

larы bяrabяrdиr” nюq-
tяlяrи qeyd olunmuшdur.  

Bu parчa цzяrиndя 
hadиsяnиn baш vermяsиnя 
uyьun olaraq “ola bиlяr” vя “yяqиn kи” hиssяlяrи qeyd edиlmишdиr. Hadиsяlяr 

baш vermя ehtиmalыna gюrя 
2

1
 kяsrиndяn яvvяl vя ya sonraya yerlяшdиrиlиr. 

Mяsяlяn,  
1.“Sabah gцnяш Шяrqdяn чыxacaq” fиkrиnя uyьun hadиsяnиn baш vermя 

ehtиmalы mцtlяqdиr, yяnи 1-dиr. 
2. “Яlи 4-cц sиnиfdя oxuyur. O, hяndяsи fиqurlarы tanыyыr” fиkrиnиn 

doьruluьu vя ya hadиsяsиnиn mцmkцnlцyц  
2

1
-dяn bюyцkdцr. Чцnkи 

шagиrdlяr hяndяsи fиqurlarla artыq 1-cи sиnиfdяn tanышdыrlar. Bu hadиsяyя 
uyьun nюqtяnи 1 rяqяmиnя yaxыn yerdя yerlяшdиrmяk olar. 

3. “Яhmяd bюyцyяndя шahmat цzrя dцnya чempиonu olacaq” fиkrиndя 
иfadя olunan hadиsяnиn baш vermяsи чяtиndиr, amma ola bиlяr. Ona gюrя bu 
hadиsяyя uyьun nюqtя 0 rяqяmиnя yaxыn hиssяdя yerlяшdиrиlиr. Bu mяsяlяdя 
шagиrdlяrиn hadиsяlяrи ola bиlяr vя ya yяqиn kи, 
sюzlяrи иlя иfadя olunan hиssяlяrdя yerlяшdиrmяsи 
yetяrlиdиr.  

Konkret hadиsяnиn baш vermяsи haqqыnda 
ehtиmallarыn, proqnozlarыn ehtиmal parчasы 
цzяrиndя yerlяшdиrmя bacarыqlarы 5-cи sиnиfdя daha 
genиш шяkиldя юyrяdиlяcяk.  

Чalышma 1 ([12], sяh. 133). Rяna цzяrиndя dюrd 
mцxtяlиf юlчцlц rяnglи hиssяlяr olan “чяrxи – fяlяk” taxtasыnы 30 dяfя 
fыrlatmыш vя nяtиcяlяrи barqrafda gюstяrmишdиr. 

1) Rяna чarxы nюvbяtи dяfя fыrlatsa, oxun hansы hиssяdя dayanma 
ehtиmalы daha yцksяkdиr? 

2) Nяtиcяlяrя gюrя чяrxи – fяlяk taxtasыnda rяnglи hиssяlяrиn юlчцlяrиnи 
necя tяsяvvцr edиrsяn? 

Mцlahиzяlяrя gюrя bu чяrxи – fяlяk taxtasыnыn шяklиnи чяk. Bu tapшыrыqda 
чяrxи – fяlяk taxtasыnыn шяklиnи чяkmяk tяlяb olunur. Hяr bиr hиssяnиn hansы 
bюyцklцkdя olduьunu ehtиmal etmяk цчцn nяtиcяlяrи gюzdяn keчиrmяk 
lazыmdыr. Demяlи, qыrmыzы rяnglи hиssя daиrяnиn yarыsыnы 
vя ya bиr qяdяr dя чox hиssяsиnи яhatя edя bиlяr, чцnkи 
ox daha чox bu hиssяdя dayanmышdыr. Daиrяnиn qalan 
hиssяsи иsя dиgяr цч rяng arasыnda bюlцшdцrцlцr. Burada 
dяqиq cavab tяlяb olunmur.  

Чяrxи – fяlяk taxtasы da ehtиmallara gюrя чяkиlиr. 
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Mяzmun xяtlяrи яsasыnda hazыrlanmыш кurrиkulum genиш mяzmun 
dиapazonunu юzцndя яks etdиrmяlиdиr. Иnteqratиv шяkиldя tяdrиs olunan bu 
genиш mяzmun иmkan verиcяkdиr kи, шagиrdlяr mцxtяlиf rиyazи bиlиklяrиn bиr-
bиrи иlя яlaqяsиnи tяkcя rиyazиyyat fяnnи daxиlиndя deyиl, hяmчиnиn dиgяr 
fяnlяrdя vя real hяyatda olduьunu anlasыnlar. Цmumи tяlиm nяtиcяlяrиnя 
naиl olmaq цчцn baza bacarыqlarыnыn vя иdrakи dяrketmяnиn иnkишaf etdи-
rиlmяsиndя rиyazи mцhakиmя иstиqamяtи fundamental яhяmиyyяtя malиkdиr. 
Rиyazи mцhakиmя vasиtяsиlя шagиrdlяr rиyazиyyatыn mяzmununu mяnиmsя-
mяyя naиl olar vя fяalиyyяtlяrиnи problemlяrи hяll etmяyя, rиyazи mцhakи-
mяlяr yцrцtmяyя, rиyazи яlaqяlяrи иsbat etmяyя, rиyazи mцhakиmяlяrdя ишtи-
rak etmяyя, rиyazи яlaqяlяrи vя modellяrи qurmaьa vя mцxtяlиf цsullarla rи-
yazи иdeyalarы tяqdиm etmяyя yюnяltmяklя юyrяndиklяrиnи yaxшы qavrayыr, rи-
yazи bиlиklяrи daha uzun mцddяt yadda saxlayыrlar. 

Mцasиr tяhsиl qarшыsыndakы tяlяblяrи nяzяrя alaraq orta mяktяb proq-
ramы 6-10 yaшlы шagиrdlяrdя rиyazи anlayышlarыn elementlяrиnи vя tяfяkkцrцn 
strukturunu formalaшdыrmaьы nяzяrdя tutur. Belя yanaшma иsя mцяllиm-
lяrdяn ehtиmal nяzяrиyyяsи vя statиstиka elementlяrиnиn юyrяdиlmяsиndя бю-
yцk ustalыq tяlяb edиr. Яfsuslar olsun kи, rиyazиyyat tяlиmи prosesиnи maraqlы 
vя шagиrdlяrиn yaш sяvиyyяsиnя uyьunlaшdыran, mцяllиmlяrя bu ишdя yardыmчы 
olan dяrs vяsaиtlяrи kиfayяt qяdяr deyиldиr. 

Мягалянин актуаллыьы. ЫV sиnиfdя ehtиmal nяzяrиyyяsи vя statиstиka ele-
mentlяrиnиn юyrяdиlmяsиnиn nяzяrи vя praktиk xцsusиyyяtlяrиnиn  яsaslandы-
rыlmasыndan  иbarяtdиr. 

Мягалянин еlmи  yenиlиyи. Оndan  иbarяtdиr  kи,  ЫV  sиnиfdя  ehtиmal nяzя-
rиyyяsи vя statиstиka elementlяrиnиn tяdrиsи xцsusиyyяtlяrи  mцяyyяnlяшdиrиl-
mиш, bu mяzmun xяttиnя uyьun mяsяlя vя чalышmalarыn hяllиnиn юyrяdиlmяsи 
yollarы  aшkara  чыxarыlmыш  vя  elmи  cяhяtdяn  яsaslandыrыlmышdыr. 

Мягалянин пraktиk яhяmиyyяtи. ЫV sиnиfdя ehtиmal nяzяrиyyяsи vя sta-
tиstиka elementlяrиnиn юyrяdиlmяsиnиn praktиk tяtbиqlяrиnи gюstяrmяkdяn 
иbarяtdиr. Tяqdиm olunan мaterиaldan иbtиdaи sиnиflяrdя «Риyazиyyat» fяnnи-
nиn tяdrиsи metodиkasыna aиd mцvafиq nяzяrи mяsяlяlяrиn ишlяnmяsиndя, 
qeyd olunan fяnn цzrя tяlиm prosesиnиn vя onun mцxtяlиf mяrhяlяlяrиnиn 
sяmяrяlи tяшkиlиndя, иbtиdaи sиnиflяrdя rиyazиyyat vя dиgяr цmumtяhsиl fяnn 
proqramlarыnыn daha da tяkmиllяшdиrиlmяsиndя, иbtиdaи sиnиf mцяllиmlяrиnя 
kюmяk цчцn metodиkи яdяbиyyatыn hazыrlanmasыnda, dяrslяrя яlavя kиmи 
buraxыlan (mцяllиm vя шagиrdlяr цчцn) vяsaиtlяrиn tяrtиb olunmasыnda 
иstиfadя oluna bиlяr. 
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 Резюме 
 

В ЫV классе ученики понимают простое понятие вероятности и 

пользуются им. Для проверки ученики проводят эксперименты. Они 

пользуются словами «может быть», «не может быть», «наверно». Они 
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Summary 
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use иt. To check the students conduct experиments. They use words may be, 
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ХХ ясрин икинжи йарысы дцнйанын елми – техники чичяклянмя дюврц щесаб 
едилир. Беля мцряккяб зянэин щадисялярдян анъаг мащир сийаси хадимляр баш чы-
хара биляр. Зяманямизин беля мцряккяб вя зянэин щадисяляриндян баш чыхаран 
сийаси хадими цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яийев иди.  

Цмуммилли лидеримизин шяхсиййятини вя сийаси хадим кими юмцр салнамясини 
юйрянмяк цчцн ашаьыдакы мярщяляляря бюлмяк даща мягсядя-мцвафигдир. 

1. 1923–ъц илдян 1969–ъу илин ийулуна кими олан дювр. Бу мярщяля улу 
юндяримизин тялябялик, щцгуг-мцщафизя органларынын мцхтялиф сащяляриндя 
фяалиййяти дюврц щесаб едилир. Бу мярщяля тядгигатчыларын диггятиндян кянарда 
галмышдыр. Анъаг буну демяк олар ки, ДТК–да чалышанын щяйат йолдашы мцтляг 
рус миллятиндян олмалы иди. Бу сядди Щейдяр Ялийев юз надир кейфиййятляри иля 
няинки ашмыш, щятта ДТК сядри кими бу мясулиййятли сащядя чалышмышдыр. 

ХХ ясрин икинъи йарысында ССРИ дахилиндя бюйцк дяйишикликляр баш верди. 
Москвада Микойан – Суслов фактору йаранды. Азярбайъанда ися щакимиййят 
чятинликляри йаранды. Ермяниляр бу чятинликдян Микойан вя Москвадакы 
щавадарларынын кюмяклийи иля истифадя етмяйя ъящд етдиляр. Москванын вя щятта 
Азярбайъан ССР Али Совет Ряйасят Щейятинин тязйигиня бахмайараг, 1969 – 
ъу илдя Азярбайжан Республикасыны идаря етмяйя башлайан Щейдяр Ялийев бу 
гярарын иърасынын гаршысыны алды. Улу юндяримиз бу надир щярякяти иля айдын 
эюстярди ки, о, Азярбайъан халгына, онун милли мянафейиня, милли мянлийиня 
баьлы сийаси хадимдир. Ермяниляр вя онларын Москвадакы щавадарлары бу дясти-
хяттля щесаблашмаьа мяъбур олдулар. 

2. Бу мярщяля 1969–1982–ъи илляр арасындакы дюврдцр. Бу мярщялядя Щей-
дяр Ялийев юзцнц ишэцзар кейфиййятляря малик бюйцк сийаси хадим кими эюстяр-
мишдир. Истяр тясяррцфатда, истяр игтисадиййатда, истярся дя мядяни сащядя явяз-
едилмяз бир сийасят, зяка сащиби олдуьуну сцбута йетирмиш олду. Мцряккяб тари-
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хи щадисялярдян мящарятля баш чыхармагла йанаш, юзцнцн ясл лидер вя халгын се-
вимли милли гящряманы олдуьуну ишэцзар ямяли иля тясдиг етмиш олду. Буну де-
мяк кифайятдир ки, Азярбайъан ССР–ы 10 дяфя (1970–1979) Цмумиттифаг Сосиа-
лизм йарышында галиб чыхмыш вя кечиъи Гырмызы Байрагла тялтиф олунмушдур. Буну 
ъясарятля демяк олар ки, совет дюврцндя щеч бир хадим беля уьур газанма-
мышдыр. Щейдяр Ялийевин беля сон дяряъядя йцксяк сийаси хадим кейфиййятляри 
ону Совет Иттифагы КП Сийаси Бцросунун цзвлцйцня гядяр йцксялтмишдир. 

Щейдяр Ялийев феноменинин ян мараглы кейфиййятляриндян бири онун юз хал-
гына, дювлятчилийиня, милли мянлик шцурунун йаранмасына биэаня олмамасыдыр. 
Онун бцтцн мядяни фяалиййяти санки бу мягсядя щесабланмышдыр. Улу юндяри-
мизин 22 сентйабр 1993–ъц илдя Азярбайъан эянъляри гаршысында дедийи бир кяла-
мынын хатырланмасы йериня дцшяр. О, демишдир: «Азярбайъан мцстягил дювлят 
олаъагдыр. Мян о вахт йалныз Азярбайъанын мцстягиллийи фикри иля йашайырдым» 
(3; 228).  

Пейьямбяръясиня дейилмиш кяламын ня дяряъядя доьру олдуьуну щяйат 
эюстярди. 1991–ъи илдя Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийиня говушду.  

Щейдяр Ялийев кечмиш совет дювлят рящбярляриндян бири кими «Йцксяк сийа-
си хадим кейфиййятляриня эюря Совет ИКП вя ССРИ Али Совет нцмайяндя щейя-
тинин башчысы кими АДР, РСР, ЙСФР, Италийа, МЯЖ, Сурийа вя Щиндистанда ол-
мушдур» (1; 178). 

Беля кейфиййят анжаг надир тарихи шяхсиййятлярдя ола биляр. Мяшщур инэилис 
алими «Юзцня инам щиссинин ашыланмасы вя ящалийя тясир етмяк нитги» адлы яся-
риндя Т.Рузвелт, Б.Франклин, Наполеон, А.Линколн вя башга сийаси хадимлярин 
чыхышларыны веряндя, дягиглик, кцтляни яля алмаг вя мясялянин мащиййятини 
йахшы билмяк олдуьуну верир» фикрини эюстярмишдир. Биз, щям дя бир чох сийасят 
адамлары улу юндяр Щейдяр Ялийеви бу тарихи шяхсиййятляр сырасында эюрцрцк. 

3. Бу мярщяля 1982–ъи илдян 1990–ъы илляр арасы Москва дюврц олуб. Бу 
мярщялядя Щейдяр Ялийев шяхсиййяти цчцн ян характерик хцсусиййятляр ашаьы-
дакылардыр:  

 ССРИ дювлятиндя ССРИ Назирляр Совети сядринин биринъи мцавини кими ян 
йцксяк дювлятчилик сащясиндя чалышмаг. 

 Бу дювлятин  ян чятин сащясиня – БАМ – а рящбярлик етмяк. 

 Дцнйа сявиййяли ССРИ лидерляриндян бириня чеврилмяк. 

 Азярбайъан халгыны дцнйа сявиййясиндя танытмаг.  

 ССРИ кими нящянэ бир дювлятин сийаси хадими сявиййясиня йцксялмякля 
совет дювлятини идаря етмяк шансы олмушдур.  

Улу юндяримиз юз йцксяк сийаси дювлятчилик кейфиййятляри иля буна лайиг иди. 
Чох тяяссцф ки, «великорус шовинизми» буна имкан вермямишдир. Яэяр Дейл 
Карнеги Щейдяр Ялийеви танысайды, ня Наполеона, ня Б.Франклина, ня А.Лин-
колна, ня дя Маршал Фоша нцмуняви хадим кими мцраъият етмязди, Щейдяр Яли-
йеви сечярди.  

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яийевин Москва дюврц цчцн ян характерик ъя-
щятляриндян бири Азярбайъан халгынын иътимаи юзцнцдярк просесиня явязедилмяз 
мцдрик бир тякан вермясидир. Бу мярщялядя Азярбайъан халгынын дцнйа мигйа-
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сында танытмасында явязедилмяз хидмятляри олмушдур. Инсан шяхсиййятинин ка-
миллийи вя мцдриклийи будур. «Щейдяр дейяндя – халг, халг дейяндя – Щейдяр» 
мцдрик кяламы беля йаранмышдыр.  

4. Азярбайъана гайыдыш мярщяляси. Бу мярщялядя Щ.Ялийев Азярбайъаны 
идаря едян мцдрик сийаси хадим, Азярбайъан дювлятинин мемары кими характе-
ризя едилир. Бу мярщялянин характерик хцсусиййятляри: 

 Кечид дюврц вя чохукладлыг.  

 Йени дювлят апаратынын йарадылмасы вя кющня идарялярин ляьви.  

 Игтисадиййатда чятинликляр вя позуъу гцввялярин фяалиййяти, онлара гаршы 
мцбаризя. 

 Бейнялхалг капиталын Азярбайжана ъялб едилмяси, нефт амилиндян дювлят-
чилик вя игтисади инкишаф цчцн истифадя едилмяси.  

 Ермянистанын Азярбайъана торпаг иддиалары, «Гарабаг проблеми» вя 
Гарабаьла баьлы Ермянистанла мцщарибя. 

 Дювлятин хариъи сийасятинин уьурла щяйата кечмяси. 

 Дювлят ислащатлары вя с.  
Бу зянэин, мцряккяб щадисялярдян баш чыхармаг мящаряти анъаг Щейдяр 

Ялийев кими мцдрик бир сийаси хадимя мяхсус ола билярди. Бурадан да Щейдяр 
Ялийевин Азярбайъан дювлятчилийиндя хидмяти эюз габаьындадыр. Щейдяр Яли-
йеви тядгиг едян сийаси тядгигатчылардан бири щаглы олараг йазыр: «Улу юндярин 
миллятя, халга мисилсиз хидмяти онун йенилмяз щцняри, язми, дяйаняти, дюн-
мязлийи, сарсылмаз ирадяси, мцбаризяси, дювлят гурулуъуьу сийасяти барядя ня 
гядяр йазсалар да, аздыр» (4; 211).  

Бу дейилян дяйярли сюзляр улу юндяр Щейдяр Ядийевин шанына сюйлянмиш, 
лакин дцнйа дурдугъа бу ящямиййятли кяламлар чох дейиляъякдир.  

Мцасир дюврдя Азярбайъан президенти Илщам Ялийевин дахили вя хариъи сийа-
сяти улу юндяр Щейдяр Ялийевин нязяри ирсинин вя сийаси амалын санки мянтиги 
давамыдыр. Азярбайъан тарихиндя бир охшарлыьы хатырласаг йериня дцшяр. Аязяр-
байъан дювлятчилийиндя Атабяйляр дювляти шяряфли бир йер тутур. Бу дювлятин ба-
ниси вя мемары Шямсяддин Елдяниз олмуш, анъаг бу дювлятин чичяклянмяси Ъа-
щан Пящляванын дюврцня тясадцф едир. Биз яминик ки, цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийев йухарыда эюстярдийимиз чятинликляри юз фитри истедады, зянэин тяърц-
бяси, ирадяси вя дювлятчилик яняняси иля арадан галдырдыса, Илщам Ялийевин прези-
дентлик дюврц Азярбайъанын чичяклянмя дюврц олаъагдыр. Азярбайъанын игти-
сади, техники вя мядяни инкишафы буну демяйя ясас верир.  

Мягалянин актуаллыьы. Орижинал, мащир, сон дяряъя эцълц дювлятчилик кейфий-
йятляриня малик Щейдяр Ялийевин ирси вя шяхсиййяти дцнйа тядгигатчыларынын диг-
гят мяркязиндядир. Онун юйрядилмясинин бюйцк нязяри вя ямяли ящямиййяти 
вардыр.  

Мягалянин елми йенилийи. Щ.Ялийевин фяалиййяти мянтиги ардыъыллыгла Азяр-
байъанын мцстягил дювлятчилийиня узагэюрянликля щесабланмыш вя арашдырылмыш-
дыр. 

Мягалянин практик ящямиййти вя тятбиги. «Азярбайъан тарихи» фяннинин 
тядрисиндя вя цмумиййятля, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин нязяри ирси 
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вя шяхсиййятинин юйрянилмясиндя истифадя олуна биляр.  
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М.Алиев 

Изучение феномена Гейдара Алиева при  

преподавании истории Азербайджана 

Резюме 
 

В статье рассматриваются некоторые аспекты и периоды общественно 

– политической деятельности Гейдара Алиева, имеющие важное значение 

в процессе преподавания истории Азербайджана.  

Здесь также  указываются и  освещаются периоды этой деятельности, в 

частности период возвращения и укрепления суверенитета Азербайджана. 

В статье также говорится о деятельности нынешнего президента 

Республики Азербайджана Ильхама Алиева - достойного продолжателя 

дела Гейдара Алиева.  

В статье отмечается, что наследие Гейдара Алиева имеет большое 

значение и нуждается в дальнейшем изучении. 
 

         M. Alиyev 

Study of the phenomenon of the Heydar Alиyev фoundatиon иn 
teachиng the hиstory of Azerbaиjan 

Summary 
 

Thиs artиcle dиscusses some aspects of the socиo-polиtиcal actиvиty of 
Heydar Alиyev of иmportance иn the teachиng of the hиstory of Azerbaиjan. 

Ыt also иdentиfиes and hиghlиghts durиng thиs actиvиty, иn partиcular the 
perиod of return and sovereиgnty of Azerbaиjan.   

The artиcle also refers to the actиvиtиes of Ыlham Alиyev - worthy 
successor case of Heydar Alиyev, the current Presиdent of the Republиc of 
Azerbaиjan. 

The artиcle notes that Heydar Alиyev's herиtage иs иmportant and needs 
to be further explored. 
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Key words: summative assessment, levels and tasks assessment. 
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2008/09-cu dərs ilindən ölkəmizin ümumtəhsil məktəblərinin birinci sinif-

lərində yeni təhsil proqramları (kurikulumları) əsasında yazılmış dərsliklərdən 

istifadə olunmasına və yeni sinifdaxili qiymətləndirmə sisteminin tətbiqinə baş-

lanıldı. Hazırda yeni fənn kurikulumları tətbiq olunan siniflərdə dərs aparan 

müəllimlər təhsilalanın fəaliyyət və nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

üçün sinifdaxili qiymətləndirmənin biri digərini tamamlayan üç tərkib hissəsin-

dən – diaqnostik, formativ və summativ qiymətləndirmədən istifadə edirlər.  

Diaqnostik qiymətləndirmə dərsin əvvəlində təhsilalanın bilik və bacarığı-

nın ilkin, formativ qiymətləndirmə dərsin gedişində fəaliyyətin müntəzəm iz-

lənilməsi və biliyin bacarığa çevrilmə səviyyəsini qiymətləndirdiyi halda, sum-

mativ qiymətləndirmə onun reallaşdırılmış məzmun standartları üzrə nailiyyət 

səviyyəsini qiymətləndirir. 

Daha dəqiq desək, summativ qiymətləndirmə periodik olaraq müəyyən 

vaxtlarda tətbiq olunan təhsil proqramı üzrə müvafiq bəhsin, bölmənin, tədris 

vahidinin, yarımilin, dərs ilinin və ya müəyyən prosesin, fəaliyyətin sonunda 

(artıq həyata keçirilmişlərin dəyişdirilməsi və ya düzəldilməsi demək olar ki, 

çətin olduğu zaman) təhsilalanın reallaşdırılan məzmun standartları (gözlənilən 

təlim nəticələri) ilə bağlı əldə etdiyi (real) nailiyyət səviyyəsinin müvafiq qiy-

mətləndirmə standartları üzrə (hazırlanmış qiymətləndirmə vasitələrindən 

istifadə olunmaqla) təyin edilməsi – ölçülməsi üçün fənn müəllimi, məktəb 

rəhbərliyi və ya komissiya tərəfindən aparılır.  

Summativ qiymətləndirmənin üç növündən – kiçik summativ qiymətləndir-
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mə, böyük summativ qiymətləndirmə və yekun qiymətləndirmədən istifadə olu-

nur: 

 kiçik summativ qiymətləndirmə müəyyən prosesin sonunda (altı həf-

tədən gec olmayaraq [2, s. 8; 5, s. 2]) şagirdlərin reallaşdırılmış məzmun stan-

dartları üzrə gözlənilən təlim nəticələrinə nailolma səviyyəsini təyin etmək 

üçün sinif səviyyəsində müəllim tərəfindən hazırlanmış (və ya hazır) qiymətlən-

dirmə vasitələri əsasında müəllim tərəfindən keçirilir. Bu zaman müvafiq qiy-

mətləndirmə standartlarını ölçmək üçün tərtib edilmiş qiymətləndirmə vasitələri 

etibarlılıq və paralel siniflərin nəticələrini müqayisə etməyə imkan verməsi 

baxımından (eyni səviyyədə, eyni variantda) fənn metodbirləşmələri tərəfindən 

də hazırlana bilər. Müəllim kiçik summativ qiymətləndirmələr – təhsilalanların 

nəticələrin qiymətləndirilməsi zamanı əldə edilən informasiya əsasında onların 

tədris vahidi (bəhs və ya bölmə, reallaşdırılan məzmun standartları) üzrə nailiy-

yətinin real səviyyəsini müəyyən edir və onu gözlənilən təlim nəticələri ilə tu-

tuşdurur, inkişafını təmin etmək üçün fərdi planlar hazırlayıb həyata keçirir.  

 böyük summativ qiymətləndirmə dərs ilinin I və II yarımillərinin sonun-

cu tədris həftələrində (əsasən dekabr və may aylarının sonlarına yaxın) müəlli-

min iştirakı ilə məktəb səviyyəsində rəhbərlik və ya müvafiq komissiya tərəfin-

dən aparılır. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən yaradılmış 

xüsusi komissiya tərəfindən hazırlanır. Bu vasitələr müvafiq yarımil ərzində 

reallaşdırılmış məzmun standartlarının qiymətləndirilməsini həyata keçirən açıq 

və qapalı tipli tapşırıqlardan ibarət olur. Qiymətləndirmənin nəticələri (pedaqoji 

şurada) müzakirə olunur, şagirdlərə, onların valideynlərinə və məktəb rəhbər-

liyinə zəruri məlumat verilir. 

 yekun qiymətləndirmə (buraxılış imtahanları) təhsil səviyyələrinin so-

nunda ana dili və riyaziyyat fənləri əsas götürülməklə, şagirdlərin müəyyən fən-

lər üzrə müvafiq təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsini ölçə biləcək eyni sə-

viyyəli qiymətləndirmə vasitələri əsasında (bir və ya bir neçə variantda) mər-

kəzləşdirilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən aparılır və onun 

nəticələrinə əsasən təhsilalanlar təhsilini növbəti səviyyə və ya pillədə davam 

etdirmək üçün müvafiq təhsil sənədi (ümumi orta təhsil haqqında şəhadətnamə, 

tam orta təhsil haqqında attestat) alırlar.  

Məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə nəzarəti təmin etmək, aralıq siniflərində 

müxtəlif fənn kurikulumlarıı üzrə təhsilalanların bacarıq və nailiyyət səviyyəsi-

ni müəyyən etmək üçün rəhbərlik tərəfindən yekun summativ qiymətlən-

dirmələr aparıla bilər.  

Eyni zamanda təhsili idarəetmə orqanları fənlərin tədrisi vəziyyətini, müəy-

yən bölmələrin mənimsənilmə səviyyəsini öyrənmək, məktəblərin fəaliyyətini 

qiymətləndirmək məqsədi ilə monitorinqlər (kiçik, böyük və ya yekun sum-

mativ qiymətləndirmələr) keçirə bilər. Bu monitorinqlərin nəticələri əsasında 

məktəblərin problemləri müəyyən olunur, qabaqcıl təcrübə öyrənilir, onların 

aradan qaldırılması və tətbiq olunması üçün məktəb rəhbərliyinə, pedaqoji kol-

lektiv və fənn müəllimlərinə spesifik tövsiyələr, göstərişlər verilir.  
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Müəyyən vaxtdan sonra yenidən monitorinqlər aparılır, əvvəlki və yeni nə-

ticələr müqayisəli şəkildə təhlil edilir – dəyərləndirilir və fəaliyyətin tənzimlən-

məsi üçün müvafiq əməli işlər həyata keçirilir.  

―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖nda 

deyilir: ―Müəllim amili təhsila-

lanın öyrənməsi və inkişafı, nai-

liyyətlərinin monitorinqi prose-

sində həlledici rol oynayır. Təh-

silalanın savadlı və səriştəli şəxs 

kimi formalaşmasına müəllimin 

təsiri müəllimin akademik baca-

rıqlarından, tədris təcrübəsindən 

və peşəkarlıq səviyyəsindən xeyli 

asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyət-

ləri ilə təhsilalanların nailiyyət-

ləri arasında sıx korrelyasiya 

mövcuddur‖. [4, s. 4-5]  

Dövlət Strategiyasında qarşı-

ya qoyulan bu tələblər müəllim-

lərin (həmçinin məktəb rəhbərli-

yinin və təhsili idarəedənlərin) məsuliyyətini artırır, onları təhsilin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi baxımından öz fəaliyyətlərini yenidən nəzərdən keçirməyə və 

daha effektiv şəkildə, aşağıdakı dövri proses (tsikl) üzrə qurmalarına sövq edir: 

 

təhsilalantəhsil prosesiqiymətləndirməreal vəziyyəttəkliflər 

 

Ölkə səviyyəsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinin eyni standartlar əsasın-

da qiymətləndirilməsi müəllimlərin, məktəb və təhsili idarəetmə orqanları rəh-

bərlərinin kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanma-

sına, onların aparılmasına, qiymətləndirilməsinə, həmçinin nəticələrinin müza-

kirəsinə ciddi münasibət bəsləmələrini mühüm tələb kimi irəli sürür.  

Kiçik və ya böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri reallaşdırılmş hər 

bir məzmun standartının qiymətləndirilməsi üçün müvafiq qiymətləndirmə 

sxeminə (alt standartlarına) əsasən 4 səviyyədə tərtib edilir. [2, s. 7; 5, s. 2] 

Bu baxımdan fənn müəllimlərinin və məktəb rəhbərlərinin kiçik (böyük) 

summativ qiymətləndirmə tapşırıqlarını aşağıda təklif edilən sxemə uyğun 

hazırlamalarını zəruri hesab edirik:  
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Yuxarıda təklif olunan sxemdə göstərilənləri, qiymətləndirmə vasitələrinin 

hazırlanması ilə bağlı fəaliyyətin qurulması alqoritmini nəzərə alaraq, müəllimə 

kömək məqsədilə müxtəlif siniflərdə şagirdin riyaziyyat və informatika fən-

lərindən müəyyən məzmun standartı üzrə əldə etdiyi nailiyyət səviyyəsinin mü-

vafiq qiymətləndirmə standartının alt standartları (I-IV səviyyələri) əsasında öl-

çülməsini həyata keçirmək üçün qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanmasına 

aid nümunələr veririk: 

  

1. 4-cü sinif riyaziyyat fənni üzrə: 

 

Məzmun alt standartı: 2.1.1 – şagird riyazi ifadələrin qiymətinin hesablan-

masında əməllər sırasından istifadə edir. [1, s. 81]  

Qiymətləndirmə alt standartları: 2.1.1.Q.1-2.1.1.Q.3 – şagird riyazi ifadələ-

rin qiymətinin hesablanmasında əməllər sırasını düzgün müəyyən edir. [1, s. 

371] 

 Qiymətləndirmə sxeminə aid olan alt standartların sayı 4-dən az olduğu 

halda, müəllim onun verilən səviyyələrini nəzərə alaraq, digər verilməyən 

səviyyələrini təyin edir. Məsələn, 2.1.1 – məzmun standartının qiymətləndirmə 

sxeminə aid olan 3 alt standart verilib. Bu sxemi tamamlamaq üçün onun 

verilməyən 4-cü səviyyəsini (2.1.1.Q.4*-ü özümüz) təyin edirik.  

Aşağıda təhsilalanın 2.1.1 – məzmun standartı üzrə nailiyyət səviyyəsinin 

müvafiq qiymətləndirmə sxemi (səviyyələri) üzrə qiymətləndirilməsi üçün I-IV 

səviyyələrdə hazırlanmış qiymətləndirmə tapşırıqları verilir: 

 

Səviy-

yələr 

Məzmun standartının qiy-

mətləndirilmə səviyyələri  

Qiymətləndirmə tapşırığı 

Mötərizəsiz Mötərizəli 

 

I 

2.1.1.Q.1 – toplama və çıx-

ma əməllərinin iştirak etdiyi 

ədədi ifadədə əməllər sırasını 

müəyyən edir. 

a) 16  22  14 

b) 16 – 22  14 

a) (16  22)  14 

b) 7 – (6 – 3) 
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II 

2.1.1.Q.2 – vurma və bölmə 

əməllərinin iştirak etdiyi 

ədədi ifadədə əməllər sırasını 

müəyyən edir. 

a) 14  3 : 7 

b) 14 : 7  3 

a) (14  3) : 7 

b) 42 : (3  7) 

 

 

III 

2.1.1.Q.3 – bir neçə əməlin 

iştirak etdiyi ədədi ifadələrdə 

əməllər sırasını müəyyən 

edir. 

a1) 3115–

132  

b1) 31–

20218  

a2) 313–27:3 

b2) 3127:3–

12 

a3) 13321:7–

12 

b3) 36:2–

4316 

a1) 31(24–19)2 

b1) 11(21–15):3 

a2) 15(21–92):3 

b2) 28(13–

15:3)2 

a3) 

(175)2(12–

3):3 

b3) (78–10):4–

(35)2 

 

IV 

 

2.1.1.Q.4* – bir neçə əməlin 

iştirak etdiyi mürəkkəb ədədi 

ifadələrdə əməllər sırasını 

müəyyən edir və nümunələr 

əsasında şərh verir. 

a) 13452:2–64(513)2(45–

24):3 

 

b) 36:2–5355–(76–60):4–(56)2 

 

2. 5-ci sinif informatika fənni üzrə: 

 

Məzmun alt standartı: 1.1.3 – şagird informasiyanın həcminin ölçülməsini 

nümunələrlə izah edir. [3, s. 144] 

Qiymətləndirmə alt standartları: 1.1.3.Q.1-1.1.3.Q.4 – şagird informasiya-

nın həcminin ölçülməsini nümunələrlə izah etməyi bacarır.  

Aşağıda təhsilalanın 1.1.3 – məzmun standartının I-IV səviyyələr üzrə 

qiymətləndirilməsi üçün qiymətləndirmə tapşırıqları verilir: 

 
Səviy-

yələr 

Məzmun 

standartının 

qiymətləndirilmə 

səviyyələri 

Qiymətləndirmə 

tapşırığı 

Düzgün cavab və distraktorlar 

 

I 

1.1.3.Q.1 – infor-

masiyanın ölçü 

vahidlərini sadala-

yır.  

İnformasiya öl-

çü vahidlərinə 

aiddir: 

A) bit, bayt, kilobayt 

B) bit, bayt, kiloqram 

C) qram, kiloqram, ton 

D) 0, 1, 2 

 

 

II 

1.1.3.Q.2 – 

həcminə görə in-

formasiyaları fərq-

ləndirir.  

 

―A n a‖ və ―Və-

tən‖ mətn infor-

masiyalarını 

həcmlərinə görə 

müqayisə edin. 

A) ―A n a‖ və ―Vətən‖in 

həcmləri eynidir. 

B) ―Vətən‖in həcmi böyükdür. 

C) ―Ana‖nın həcmi kiçikdir. 

D) ―Ana‖nın həcmi böyükdür. 
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III 

1.1.3.Q.3 – ölçü 

vahidini seçməklə 

verilmiş mətn in-

formasiyanın həc-

mini müəyyənləş-

dirir.  

―Heydər Əliyev 

– 90‖  mətn in-

formasiyasının 

həcmini tapın. 

A) 17 bayt 

B) 15 bayt 

C) 14 bayt 

D) 17 bit 

 

IV 

 

1.1.3.Q.4 – bir öl-

çü vahidi ilə veril-

miş informasiya-

nın həcmini digər 

ölçü vahidi ilə ifa-

də edir.  

Mətn informasi-

yanın həcmi 1 

Kbayt 27 bayt-

dır. Onu bitlə 

ifadə edin. 

A) 1048792 bit 

B) 1048756 bit 

C) 1051 bit 

D) 1051 bayt 

 

3. 6-ci sinif riyaziyyat fənni üzrə: 
 

Məzmun alt standartı: 4.2.1 – şagird ölçmələr aparmaqla bəzi fiqurların 

sahələrini və həcmlərini hesablayır. [3, s. 103] 

Qiymətləndirmə alt standartları: 4.2.1.Q.1-4.2.1.Q.4.  

Biz 4.2.1 – məzmun standartının birinci hissəsinə aid ―bəzi fiqurların sahə-

lərini hesablayır‖ aspekti üzrə qiymətləndirmə alt standartlarını aşağıdakı şəkil-

də təyin edib onların hər birinin qiymətləndirilməsi üçün müvafiq qiymət-

ləndirmə tapşırıqlarını tərtib edək:  
 

Səviy-

yələr 

Məzmun standartının 

qiymətləndirilmə 

səviyyələri 

Qiymətləndirmə 

tapşırığı 

Düzgün cavab və 

distraktorlar 

 

I 

4.2.1.Q.1 – sahə vahid-

lərini tanıyır. 

Sahə vahidlərinə 

aiddir: 

A) sm2, dm2, m2, ar 

B) mm2, sm2, dm2, m 

C) dm2, ha, m, km  

D) m, kq, ton, litr 

 

II 

4.2.1.Q.2 – sahə vahid-

lərini müqayisə edir. 

Birinci dairənin sa-

həsi 20π  sm2, ikinci 

dairənin sahəsi 2 π  

dm2-dir. Hansı 

dairənin sahəsi bö-

yükdür? 

A) ikinci 

B) birinci 

C) eynidir 

D) müxtəlifdir 

 

III 

4.2.1.Q.3 – dairənin 

sahəsini hesablayır. 

Diametri 28 sm olan 

dairənin sahəsini 

hesablayın. 

A) 196π sm2 

B) 784π sm2 

C) 392π sm2 

D) 28π sm2 

 

IV 

 

4.2.1.Q.4 – dairə sek-

torunun sahəsini hesab-

layır və şərh edir. 

Radiusu 16 sm olan 

dairə 20 sektora ay-

rılmışdır. Dairə sek-

torunun sahəsini 

tapın. 

A) 3,2π sm2 

B) 32π sm2 

C) 64π sm2 

D) 18π sm2 
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4. 7-ci sinif informatika fənni üzrə: 

 

Məzmun alt standartı: 1.1.3 – şagird müxtəlif say sistemlərində informa-

siyanın həcmini ölçür. [3, s. 149] 

Qiymətləndirmə alt standartları: 1.1.3.Q.3-1.1.3.Q.4. 

Aydındır ki, hər bir məzmun standartı üzrə təhsilalanın nailiyyət səviyyə-

sınin ölçülməsi üçün onun I-IV səviyyələrdə qiymətləndirmə sxemləri hazırla-

nır. 1.1.3 – məzmun alt standartının 1.1.3.Q.3 və 1.1.3.Q.4 qiymətləndirmə alt 

standartları verilib. Müəllim bu məzmun alt standartının verilməyən digər 2 

qiymətləndirmə alt standartını – 1.1.3.Q.1* və 1.1.3.Q.2*-u aşağıdakı şəkildə 

tərtib edib onu 4 səviyyəli qiymətləndirmə sxeminə tamamlayır: 

1.1.3.Q.1* – informasiyanın ölçü vahidlərini (bit, bayt, kilobayt) tanıyır. 

1.1.3.Q.2* – informasiyaları həcminə görə fərqləndirir. 

Aşağıda təhsilalanın 1.1.3 məzmun standartı üzrə nailiyyət səviyyəsinin qiy-

mətləndirmə sxemi əsasında 4 səviyyədə qiymətləndirilməsi üçün qiymətlən-

dirmə vasitələri verilir:  

 

Səviy-

yələr 

Məzmun 

standartının qiy-

mətləndirilmə 

səviyyələri 

Qiymətləndirmə 

tapşırığı 

Düzgün cavab və 

distraktorlar 

 

I 

1.1.3.Q.1* – infor-

masiyanın ölçü va-

hidlərini (bit, bayt, 

kilobayt) tanıyır. 

İnformasiya ölçü 

vahidlərinə aiddir: 

A) bit, bayt, kilobayt 

B) bit, bayt, kiloqram 

C) qram, kiloqram, ton 

D) 1 bayt 

 

II 

1.1.3.Q.2* – infor-

masiyaları həcminə 

görə fərqləndirir. 

 

28 ədədi ilə ―28‖in 

həcmini müqayisə 

edin. 

A) 28-in həcmi ―28‖in 

həcmindən kiçikdir. 

B) 28-in həcmi ―28‖in 

həcmindən böyükdür. 

C) 28-in həcmi ―28‖in 

həcminə bərabərdir. 

D) Onların həcmini 

müqayisə etmək olmaz. 

 

III 

1.1.3.Q.3 – natural 

ədədin müxtəlif say 

sistemlərində kod-

laşdırılmasını nü-

munələrlə şərh edir.  

28 ədədini 2-lik say 

sistemində 

kodlaşdırın. 

A) 11100 

B) 11101 

C) 11111 

D) 142 

 

IV 

 

1.1.3.Q.4 – ölçü 

vahidini seçməklə 

müxtəlif say sistem-

lərində kodlaşdırıl-

mış informasiyanın 

həcmini ölçür.  

8-lik say sistemində 

verilmiş 54 ədədi-

nin həcmini tapın. 

A) 6 bit 

B) 5 bit 

C) 4 bit 

D) 8 bit 
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Biz hər bir müəllimin təklif olunan sxem və nümunələr əsasında kiçik (və 

ya böyük) summativ qiymətləndirmə vasitələri hazırlamaq bacarıqlarına yiyə-

lənməsini mümkün hesab edirik. 

Göstərilənlərlə yanaşı, məktəbdə tədris olunan fənlərin spesifik xüsusiyyət-

lərindən asılı olaraq kiçik (böyük) summativ qiymətləndirmə vasitələri xüsusi 

yaradıcılıq tələb edən nəzəri və praktik tapşırıqlar, layihə, referat, inşa, esse və 

təqdimatlar şəklində hazırlana və aparıla bilər.  

Beləliklə, ölkə səviyyəsində summativ qiymətləndirmə vasitələrinin təklif 

olunan sxemdən istifadə edilməklə hazırlanması və həyata keçirilməsi nəticə-

sində təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin eyni qiymətləndirmə sxemi əsasında 

eyni (və ya eyni səviyyəli) qiymətləndirilmə vasitələri ilə qiymətləndirilməsi tə-

min olunur. Bu isə onların nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin obyek-

tivliyini və rəqəmlə ifadə olunan qiymətlərin eyni məzmun daşımasına təminat 

verir, təhsil sənədinin beynəlxalq səviyyədə qəbul edilməsini şərtləndirir.  

Məqalənin aktuallığı. Yeni təhsil proqramları (kurikulumları) tətbiq olunan 

siniflərdə təhsilalanın məzmun standartı üzrə nailiyyət səviyyəsinin qiymətlən-

dirilməsi üçün I-IV səviyyələrdə qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanmasına 

həsr edilmişdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin qiymətlən-

dirilməsi üçün qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanması alqoritmi təklif olunur 

və dörd səviyyəyə uyğun tərtib edilmiş qiymətləndirmə nümunələri verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Ölkə üzrə təhsilalanların nailiyyət səviyyə-

sinin eyni (vahid) yanaşma ilə qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi təmin 

olunur.  
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Н.Махмудов 

 

Подготовка итоговой инструменты оценивание по математикu и 

информатикu в средних школах   
 

Резюме 
  

В статье реализуется в итоговой оценки стандартов содержания для 

каждого уровня разработки и оценки из четырех задач, направленных на 

оценку каждого из приведенных примеров. 

 

 

 

N.Mahmudov 

Mathematics and informatics in secondary schools to  

develop summative assessment tasks  
 

Summary 
 

The article is realized in the summative assessment of content standards for 

each level of the design and evaluation of four tasks designed to assess each of 

the examples given. 
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Ключевые слова: современное образование, национальность, челове-

чество, качество в образавании 

 
Кей wордс: модерн, едуъатион, натионалитй, маукинд, тще гуалитй оф 

едуъатион 
 

 Bütün bəşəriyyət tarix boyu təcrübə sınaqlarından keçərək müasir dövrü-

müzə kimi insanlıq yolunda əmək sərf etmiş,  həyatı daha gözəl, mənalı  yaşa-

maq, asanlaşdırmaq, sərfəli etmək üçün çalışmışdır. Cəmiyyətin inkişafı məhz 

qədimdən əldə edilmiş biliklərdən başlanğıc götürərək öz yolunu indiyə kimi 

davam etdirmişdir.  

Bunun üçün seçilən üsulların başında təhsil dayanır. Hər an yenilikləri ilə 

inkişafa meyl edən bu sistemin qurulmasında hansı amillərin nəzərə alınması 

vacibdir. Belə ki, Azərbaycan təhsilinin modernliyinin, səmərəli inkişafının və 

keyfiyyətinin göstəricilərində millilik və bəşəriliyi ayrı təsəvvür etmək qeyri-

mümkündür.  
Təhsil Гanununda deyildiyi kimi: ―Təhsil cəmiyyətdə dövlətin inkişafının 

əsasında durmaqla strateji əhəmiyyətə malik olan və üstün inkişaf etdirilən 

fəaliyyət sahəsidir. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi milli zəminə, 

ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanır, demokratik xarakter daşıyır.‖ 

Beləliklə, təhsil sistemində bu iki faktorun mühüm rolu, həyata keçirilməsi 

məhz keyfiyyət göstəricisinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. ―Qeyd etmək yeri-

nə düşərdi ki, son zamanlar bu haqda çox danışılır, müzakirələr keçirilir, qərar-

lar qəbul edilir. Təhsil menecmenti – təhsilin əsasları fənni ilə məşğul olan 

alimlər çalışırlar ki, öz elmi axtarışlarında məktəbin inkişafı proseslərini araş-

dırsınlar, təhsildə keyfiyyət, onun əldə edilməsi, məqsədin proqnozlaşdırılması, 

nəticə və onun müəyyənləşdirilməsinin elmi əsaslarını açıqlasınlar‖ [ 4; s.4]. 

Təhsil vətəndaşı həyata hazırlayır. Hər bir vətəndaş sağlam, möhkəm 

addımlarla həyata atılmalıdır. Möhkəm bir cəmiyyət, sağlam bir gələcək üçün 

milli və bəşəri dəyərlərin sintezi reallığa çevrilsə, düzgün, vətənə layiqli övlad 

yetişdirmək daha asan olar.  

Uşaq anadan olandan həddi - buluğа çatana qədər doğulduğu torpaqda tərbi-

mailto:mestelili@hotmail.com
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yə edilməlidir. Məhz həmin torpaqda ayaqyalın gəzməsi, öz torpagında insan-

lığı dərk etməsi, tərbiyə alması, yaxşını, pisi burada anlaması onu bu torpağın 

bir parçası edir. Gələcəyin vətəndaşında вətəni, milləti sevmək duyğusu əvvəl-

cədən möhkəm özüllərlə yaradılmalıdır ki, вətənə, millətə məhəbbəti özünə mə-

həbbətdən qat-qat çox olsun və o, milli mənlik şüuru ilə heç zaman torpağa 

xəyanət etməsin. 

Təhsildə demokratik idarəetmə məsələləri haqqında R.H.Cabbarovun qeyd 

etdiyi kimi: ―Azərbaycan təhsilində milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla de-

mokratik fikirli vətəndaş yetişdirmək, onlarda sərbəst düşünmə tərzi formalaş-

dırmaq, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya üçün şərait yaratmaq zərurəti yara-

nır‖ [ 6; s.114]. 

Milli mənlik şüuru, hər şeydən öncə вətənə, xalqa və millətə bağlı hissdir. 

Tarixi dövrün görkəmli ictimai fikir nümayəndələrinin qiymətli irsi bu düşün-

cənin təbliğatçısı kimi əhəmiyyətli rol oynayır. Bu ideyaya ümummilli lider H. 

Əliyevin fikri ilə qüvvət vermək yerinə düşərdi: ―Çalışmalıyıq ki, gənclərimiz 

Azərbaycan xalqına xas olan mənəvi, milli ənənələr əsasında tərbiyə edilsin‖ 

Insanı səciyyələndirən keyfiyyətlərdən çoxu — onun maddi ehtiyacları, in-

tellekti, bilik və əməli vərdişləri ümumbəşəri səciyyə daşıyır. Əsrlər boyu əv-

vəlki nəsillərin fəaliyyəti ilə yaranmış elm və texnologiya, maddi-texniki sər-

vətlər bütün insanlar üçün ünvanlanmışdır. Lakin bu və ya digər millətə mənsub 

olan adamlar müəyyən dildə danışır, müəyyən adət-ənənələri qoruyub-saxla-

yırlar. Milli ideallar, milli mentalitet bəşəri dəyərləri istiqamətləndirərsə, əsasını 

təşkil edərsə, təhsil də mükəmməl sütunlar üzərində qurular. 

Millilik odur ki, insan öz mayasının hardan yoğruldugunu hiss etsin, duyub 

qiymətləndirməyi bacarsın. Deməli, biz müasirləşməli, qloballaşma və inteq-

rasiyaya doğru öz milli dəyərləri, milli xarakteri, milli adət-ənənələri olan bir 

xalq kimi getməliyik. Mədəni səviyyənin yüksəldilməsi yolunda təhsilin hər iki 

istiqamətə - millilik və bəşəriliyə  istinad edən  zəmin üzərində qurulması təmin 

olunsa, daha məqsədəuyğun olar. 

Türk millətinin lideri Mustafa Kamal Atatürkün milli-mənəvi dəyərlərə üs-

tünlük verməyin vacib olduğunu göstərən bu fikirləriни də nəzərə çatdırmaq is-

tərdim: ―Əfəndilər! Yetişəcək uşaqlarımıza  və gənclərimizə alacaqları təhsilin 

hüdudu nə olacaqsa-olsun, ən əvvəl və hər şeydən əvvəl Türkiyənin istiqlalına, 

mənliyinə, milli ənənəsinə düşmən kəsilən bütün ünsürlərlə mübarizə etmək 

gərəyi öyrənməlidir‖. 

Inkişaf etmiş ölkələrə inteqrasiya da sağlam şəkildə həyata keçirilməlidir. 
Uşaq gərək əvvəl öz doğulduğu, dünyaya göz açdığı məkanı tanıyıb duysun, 

sonra addımlarını kənar məkana qoya bilsin. 

Mənəvi dəyərlərimiz bizim keçmişimizin yadigarıdır. Yəni təhsildə  ―Keç-

mişə qayıtmaqla gələcəyimizə yol açaq‖ prinsipini əsas tutmalıyıq. Cəmiyyəti-

mizə ancaq adamlara gərək olan və xeyir gətirən bilik lazımdır. Peyğəmbərimiz 

Hz.Məhəmmədin kamil bir insan olaraq elm haqqında düşüncələri diqqətəla-

yiqdir. O, cəhaləti ən qorxulu yoxsulluq adlandırmış və insanların ən xeyirli-

sinin insanlara faydalı olanını söyləmişdir. 
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Müasir təhsildə öyrənən öyrəndiyini sevərək mənimsəməlidir ki, yetişən 

gəncliyin bəhrəsi bol olsun. Belə ki, milli dəyərlər və dünyəvilik вətənin hər bir 

övladının ruhuna qopmalı, öyrədən və öyrənənin maraqları birləşməli və вətənə 

xidmət etməlidir. ―İllər keçdikcə aydın olur ki, xarici mühit böyüməkdə olan 

nəslə qarşı nə qədər diktəedici mövqe tutacaqsa, böyüyən şəхs bir o qədər 

subyektə çevrilməyəcək. Bunun nəticəsidir ki, müəllim, şagird və psixoloqların 

əlaqəli fəaliyyəti nəticəsiz qalır. Çünki yüksək təhsil nəticələri o zaman əldə 

olunur ki, uşaqların öz təhsilləri sahəsində maraqları müəllim, tərbiyəçi və 

bütövlükdə məktəbin maraqları ilə üst-üstə düşsün‖ [ 4; s.9]. 

Мягалянин актуаллыьы. Təhsilin vacib məsələlərindən biri də milli dəyər-

lərimizi bəşəriyyətə, bəşəri dəyərləriн xalqımıza çatdırылmasıdır. Eyni zamanda 

milli dəyərlər səviyyəsinə qaldırılmalıdır. 

Мягалянин елми йенилийи. Azərbaycan pedaqoji fikrində milli  və bəşəri də-

yərlər zəminində əksini tapan əsl insan və vətəndaşın zəruri keyfiyyətlərinin 

başlıca istiqamətlərini, ideya-mənəvi məzmununuн öyrənilməsi və ondan müa-

sir təlim-tərbiyə təcrübəsində istifadə olunması meyarlarınıн müəyyənləşdiril-

məsi təhsilin həm keyfiyyətiн, həm də müasirliyi baxımından əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Təhsili mükəmməl olmayan 

xalq müasir şəraitdə öz imkanlarını həyatına sərf etmək üçün çox  problemlərlə 

rastlaşır. Elə məhz müasir təhsilimiz öncə millilik, sonra bəşəriliklə 

bütünləşməli və əsl Azərbaycan vətəndaşı tərbiyə edib böyütməlidir вя бу, 
бцтцн тядрис мцяссисяляриндя башлыъа принсиплярдян олмалыдыр. 
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Ш. Месталили 

 

Национализм и человечность в современной  

системе образовании 

Резюме 
  

В настоящее время одним наиболее важных задач, стоящих перед об-

разованием Азербайджана, является паралельное донесение до будущего 

поколения идей национализма и человечности. Таким образом, совмещая 

в себе духовную жизнь, культуру, традиции, прошлое народа национализм 

с одной стороны и идеи человечности с другой, должны вести народ к раз-

витию и прогрессу. Вследствие того, что образование определяет дальней-

шую судьбу общества, важные вопросы на этом пути должны быть выве-

дены на первый план. Если отечественная наука развивается благодаря 

национализму и человечности, то наши возможности признаться во всем 

мире будут расширяться. 

 
Sh. Mastalily 

 

Nationalism and humanity in the modern education system 

Summary 
  

Now one the most important tasks of Azerbaijan education is to report ideas of 

nationalism and humanity to the future generation. Thus, combining in itself 

spiritual life, culture, traditions, the people past nationalism on the one hand 

and ideas of humanity with another, shall carry the people to development and 

progress. Because education defines further destiny of society, important issues 

on this way shall be brought to the forefront. If the national science develops 

according to nationalism and humanity? our opportunities to be known around 

the world will extend. 
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Jevrey tipli  funksiyalar siniflяrindя qeyri-xяtti  inteqral 
tяnliklяrinin tяqribi hяlli 
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Ачар сюзляри. дiferensial tяnlik, inteqral tяnlik, яdяdi цsullar, hesablama 

riyaziyyatы, tяqribi hяll цsullarы 
 
Ключевые слова. дифференциальные уравнения, интегральные урав-

нения, численные методы, вычислительная математика, методы прибли-

женного вычисления 

 

Кей wордс. дifferential equations, integral equations, numerical 
methods, computational mathematics, methods of approximate calculation 

 
1963-cц ildяn baшlayaraq яdяdlяr nяzяriyyяsi ilя hesablama riyaziyyatыn 

цч bюlmяsi olan чoxqat inteqrallarыn tяqribi hesablanmasы, чoxdяyiшяnli 
funksiyalarыn interpolyasiyasы vя intqaral tяnliklяrin tяqribi hяlli arasыnda 
яlaqя yaradыldы vя bu sahяdя Moskвada, Лondonda, Чindя mцяyyяn 
araшdыrmalar aparыlmasыdыr. Burada mцxtяlif funksiyalar siniflяrinя baxыl-
mыш, bu siniflяrdя яdяdi nяzяri шяbяkяlяr цчцn kubatur vя interpolyasiya 
dцsturlarы qurulmuш vя inteqral tяnliklяrinin tяqribi hяllinin tapыlmasы mя-
sяlяsinя tяtbiq edilmiшdir. Azяrbaycanda mцяlliflяr  mцxtяlif sinif funksiya-
lara baxmыш, bu siniflяrdя kubatur vя interpolyasiya dusturlarы quraraq tяt-
biqlяrini vermiшlяr.  Bu iшdя  Jevrey tipli funksiyalar  [1]  siniflяri юyrяnilir 
vя 
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шяklindя vя digяr qeyri-xяtti inteqral tяnliklяrin tяqribi hяlli tapыlr, xяtalar 
qiymяtlяndirilir. 

Tяrif: ),..,,( 211 sxxxf  funksiyasы ),1,10( sixf is   qapalы oblastda 

tяyin olunan kяsilmяz vя hяr bir dяyiшяnя gюrя vahid periodlu olub, 
aшaьыdakы kimi kяsilmяz  
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1,0,10    ii n  

Tюrяmяlяri varsa, hяmin sinfя Jevrey tipli funksiyalar sinfi  deyilir vя 

),..,,,( 21,..,, 21 sHHHMG
s ilя iшarя edirik. 

Иsbat edirik ki, ),..,,( 211 sxxxf  funksiyasыnыn Furye sыrasыna ayrыlышыnыn  

Furye яmsalы цчцn  
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),..,,( 211 sxxxf  vя ),..,,( 212 sxxxf  funksiyalarы baxыlan funksiyalar sin-

finя daxildirsя, onlarыn cяmi vя hasili dя hяmin sinfя  daxildir, baшqa sюzlя  
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Burada S dяyiшяnli funksiyaya S   dяyiшяnli funksiya kimi baxmaq olar. 
Asanlыqla gюstяrmяk olar ki,  
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vя  

1,..,2,1;0)1()0( )()(  nnn  doьrudur vя bu funksiya 
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  tяrifinя daxildir.   /1)( )!()( MHx  doьrudur. 

Periodik olmayan funksiyalar цчцn periodiklяшdirmя aparыlыr. [2] vя sыra 
periodik funksiyalar цчцn  tяtbiq edilяn яmяliyyatlar tяtbiq olunur. 

Mяhz periodiklяшdirmя цчцn )(x   funksiyasыndan istifadя oluna bilяr. 

Mцrяkkяb funksiyanыn baxыlan funksiyalar sinfinя daxil olmasыnы da 
isbat edirik. 

),...,,(,...,( 11,..,21 ,1 sHHMGxxU   olsa  

sssss

x HHMGxxxUxxxfxxxF
s

,...,()),...,,(,,...,,(),..,,( 1,...,,112121 21   

doьrudur. 
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  olmasы hasilin baxыlan funk-
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olar. Burada A parametri S-dяn asыlыdыr. 
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alыrыq. 

)),..,(..,( 1,11 ss yyUyyf funksiyasы U funksiyasыna gюrя Lipsits шяrtini юdя-

yir. Bu шяrtlяr daxilindя (1) tяnliyi baxыlan funksiyalar sinfindя kubatur  
dцsturlarlarы qurulmuшdur vя xяtasы hesablanыlmышdыr. (1). Hяmin dцsturdan 
istifadя etsяk alarыq. 

)())(,(),()()(
1

 N
N

k

kkk eoMUMfMPK
n

UgpU 



                                     

(3) 

  -яdяdi N-dяn asыlы deyil, 
s

1
..

111

21

 -dir. 

яgяr (3) bяrabяrliyindя xяtanы atsaq  
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))(,(),()()(
1

kk

N

k

gkjj MUMfMMK
N

MgMU 





   

          (4) 
(3) sisteminin hяllinin varlыьыnы gюstяrmяk olar 

jjjkkj bMgaMMK  )(,),( iшarя etsяk 

),(),()()(),()( 212121

1

21 UULMUUN
N

LM
MUMUMMkL

N
UAUA kk

N

k

kj 


  


 alыrыq. 1LM  olsa 2121 ,(),( UULMUAUA    alыnыr, sыxыlmыш inikas 

prinsipinя gюrя operator tяnliyin hяlli var (baxыlan fяza tam fяzadыr). (3) 
sistemini  

),(
1

)(

kkjk

N

k

j

n

j ZMfa
N

bZ 





      (5) 

шяklindя yazaq vя onun kюklяrini iterasiya цsulu ilя tapaq. 

NjbZ jj ,..,2,1,
)0(

  

),(
)1(

1

)( 




n

kkjk

N

k

j

n

j ZMfa
N

bZ


                           (6) 

Bu sistemin dяqiq hяllini Z 

j  ilя iшarя edяk.  

                       Z 

j = b j + 
N





N

k

jka
1

f( M k ,Z 

j )                      

                 Z )(n

j - Z )1( n

j   M
N




)2(

1

)1( 






n

k

N

k

n

k ZZ  ,  j=1,2,...N    

                             Sup 
)(n

jZ - Z )1n

j  = j  

 onda )(n

jZ - Z )1( n

j    MM * (   M) n  alыrыq . 

  Digяr tяrяfdяn    

              )()( n

jj ZM *)( jj ZM  + )(* n

jj ZZ   = o (e
N ) + 0( 

 nM  

n-i elя seчя bilяrik ki, N ilя ifadя olunsun vя nяticяdя iki xяtanы 
birlяшdirib kubator dцsturlarыn xяtasы ilя saxlaya bilяrik .  

                    Nn

jj eZM  (0)( )( )                        (7) 

Bu цsulla цmumi olan Hammerшteyn tяnliyinin tяqribi hяllini tapa 
bilяrik. 

     
Gs

p)( ),(
0

apk j

m

jGs

j


 f j (a,p, )( p dadr + g(p)        (8) 

Бurada  G s - s  юlчцlц   vahid kubdur . 
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 G s ( 0   x i 1 , i=1,s ) ,               P,Q,RG 

яvvяlki metodu tяtbыq etsяk , 

   ( M k ) = j

N

qp

m

j

jk
N


 1, 1

2

1
 (M k ,M p ) f j  (M p   M q ,   (M q )) + 

0(e
N ) 

                             M k = 








N

ka,
,









N

ka2 ,....








N

kas   

a 1 ,a 2 ...a k  - optimal яmsallardыr.  2   

Яvяzlяmяlяr aparsaq alarыq. 

                          g(M k )=b k ,   k j (M k ,M p ) = a pk1
 

 Xяtanы nяzяrdяn atsaq,  

             Z k - 
2

1

N
   

 

N

qP

m

j1, 1

 j a )(
,
j
pk

 f j (M p ,M q , Z q )= b k        (9)   

Qeyri-xяtti tяnliklяr sistemini alarыq. 
Eyni qayda ilя  

  )(Pi =  
GsGs

m

oj

j k ij (P,Q)f j (Q, )(Q 2 (Q),..., n (Q)) dQ+ g i (P)      

(10) 
qeyri-xяtti  inteqral tяnliklяr sisteminя baxa bilяrik vя paralelopipedal 

шяbяkяlяr vasitяsilя qurulmuш kubatur dцsturunu tяtbiq etmяklя qeyri-xяtti  
tяnliklяr sistemini ala bilяrik. 

     Z ie =
N

1
 



m

j

j

1

 


N

r

ijK
1

( M e , M r )  f j (M r , Z 12 ,Z 22 ,..., Z 2n )+ g ie  

),1,..,1,1,1( Nesissi                                           

(11) 
Sыxыlmыш inikas prinsipindяn istifadя edяrяk alыnmыш sistemlяrin hяllinin 

varlыьыnы gюstяrmяk olar. E 

s (c) funksiyalar sinfindя alыnmыш nяticяlяrin 

baxdыqыmыz funksiyalar sinfindя doьru olduьunu gюstяrя bilяrik, yяni 
Jevreyin xцsusi  halыna baxыrыq .  

Мягалянин аktuallыьы. Чoxdяyiшяnli funksiyalar цчцn kubatur vя inter-
polyasiya dцsturlarыn qurulmasы mяsяlяsindя чoxlu problemlяr vardыr. Шя-
bяkя nюqtяlяri vя funksiyalar siniflяri necя tяyin edilmяlidir  ki, optimal  
xяta alыnsыn. Mяhz bu iшdя yeni funksiyalar sinfinя baxыlыr, bu sinifdя яdяdi 
nяzяri шяbяkяlяr цчцn optimal xяtalarыn alыnmasы vя bu dцsturlarыn tяtbiqi 
ilя qeyri-xяtti inteqral tяnliklяrin tяqribi hяlli ilя baьlы mяsяlяlяr araшdыrыlыr 
vя xяtalarыn qiymяtlяndirilmяsi aparыlыr. 

Мягалянин еlmi йенилийи. XX яsrin ortalarыnda qцvvяtli hesablama 
vasitяlяrinin meydana чыxmasы ilя яlaqяdar olaraq bir sыra iqtisadiyyat 
mяsяlяlяrinin hяlli mцmkцn oldu. Baxыlan iшdя Jevrey tяrяfindяn tяyin 
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edilmiш funksiyalar sinfindя чoxюlчцlц, Hammerшteyn tip qeyri-inteqral 
tяnliyin hяllinя baxыlmыш, xяta qiymяtlяndirilmiшdir. 

Мягалянин пraktik яhяmiyyяti вя тятбиги. Mцasir dюvrdя bцtцn tяtbiqi 
mяsяlяlяrin hяllindя hesablama riyaziyyatыndan чox geniш istifadя edilir. 
Riyazi fizikanыn, mexanikanыn vя цmumiyyяtlя, texnikanыn bir sыra 
mяsяlяlяrinin hяlli inteqral tяnliyя gяtirilir ki, bunlarы da dяqiq цsullarla 
hяll etmяk mцmkцn olmur. Ona gюrя дя onlarыn tяqribi hяll edilmяsi 
mяsяlяsi qarшыya чыxыr.  
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Приближенное решение нелинейных интегральных  

уравнений в классе функций типа Жеврея  

 

Резюме 
 

В работе решается нелинейное интегральное уравнение типа Гам-

мерштейна в классе  типа Жеврея, исследуется некоторое свойство функ-

ций, доказывается, что сложная функция  сумма и произведение двух 

функции этого класса также входят в класс Жеврея. 

Далее доказывается, что данное интегральное уравнение имеет един-

ственное решение в рассматриваемом классе. Применяя  кубатурную фор-

мулу построенные для класса Жеврея, находят приближенное решение и 

получают оценку погрешности. 
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А. Mamedov, 
З. Tagieva 

 

Approximate solution of nonlinear integral equations  
in the class of functions of Gevrey 

Sуммарй  
 

We solve the nonlinear integral equation of Hammerstein type in the 
class of Gevrey type, some properties of functions, it is proved that a 
complex function of the sum and product of two functions in this class are 
also included in the Gevrey class. 

Next we prove that the integral equation has a unique solution in the 
class. Applying cubature formula constructed for Gevrey class, find an 
approximate solution to obtain an error estimate. 

 
Редаксийайа дахил олуб: 18.02.2014 
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Pedaqogиka kursunun tяdrиsиndя yenи tяdrиs 
texnologиyalarыnыn tяtbиqи иmkanlarы 

 
Sяbиnя Rцstяmova, 

                                          фялсяфя доктору програмы          
                                                                      цзря докторант, ADPU                 

                                                         е-маил: сabrиna4@box.az   
Rяyчиlяr: p.ц.e.d. M.И Иlyasov 
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Acar sюzlяr: tяhsиl texnologиyalarы, tяlиm, иnteraktиv tяlиm, kommunиka-

tиv tяhsиl texnologиyalarы. 
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Ключевые слова: образовательных технологий, обучение, интерак-

тивное обучение, коммуникационные технологии в образовании 

 
Respublиkamыzda yenи tяdrиs texnologиyalarыnыn tяtbиqи иlя tяhsиlиmиzdя 

yaranan yenиlиklяr vя canlanma pedaqojи tяmayцllц alи vя orta иxtиsas  
mяktяblяrиmиzdя aparыcы fяnlяrdяn olan pedaqogиka kursunun tяdrиsиndя 
dя юz цstцnlцklяrиnи gюstяrmяyя baшladы. Az vaxt яrzиndя novator, yenиlиyя 
цstцnlцk verяn bиr чox pedaqoqlarыn Azяrbaycan Respublиkasы Tяhsиl 
Nazиrlиyи, YUNИSEF, Dцnya Bankы, Elm vя Иnkишaf Mяrkяzи vя dиgяr bиr 
sыra hюkumяt vя qeyrи-hюkumяt tяшkиlatlarыnыn hazыrladыqlarы vя hяyata 
keчиrdиklяrи tяlиm proqramlarыnda ишtиrak etmяlяrи, onlarыn da bиr чoxunun 
tяlиmчи kиmи hazыrlыq keчяrяk orta vя alи mяktяblяrdя tяlиmlяr aparmalarы 
pedaqogиka fяnnиnиn dя tяdrиsиndя yenи tяlиm texnologиyalarыndan иstиfa-
dяyя bиr nюv tяkan verdи. Hazыrda ADPU-da, BDU-da, AMИ-da, GDU-dя, 
NDU-da vя dиgяr alи tяhsиl ocaqlarыnda чalышan bu pedaqoqlar  tяkcя orta 
mяktяb mцяllиmlяrи иlя ишlяmяklя kиfayяtlяnmиrlяr. Onlar hяmчиnиn юzlя-
rиnиn apardыqlarы mцhazиrя vя semиnar mяшьяlяlяrиndя dя yenи tяhsиl texno-
logиyalarыnыn tяtbиqиnя, mяшьяlяlяrи иnteraktиv tяlиm texnologиyalarы, fяal 
tяlиm metodlarы иlя aparmaьa цsrцnlцk verиrlяr.  

Pedaqogиka kursunun tяdrиsиndя yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqи-
nиn araшdыrыlmasы tячrцbяsи gюstяrиr kи, иstяr pedaqogиka nяzяrиyyяsи, иstяrsя 
dя pedaqogиka tarиxи kurslarыnыn hяr bиrиnиn tяdrиsиndя yenи tяhsиl texnolo-
gиyalarыnыn tяtbиqи цчцn genиш иmkanlar vardыr. Bu иmkanlarыn reallaшdы-
rыlmasы иstиqamяtиndя apardыьыmыz araшdыrmalar gюstяrdи kи, aparыlan mцha-
zиrя vя semиnar mяшьяlяlяrиndя mцяllиmlяrиn yenи tяhsиl texnologиyalarыna 
mцracияt etmяlяrи, mяшьяlяlяrdя kompyuterlяrdяn genиш иstиfadя etmяlяrи, 
fяal tяlиm metodlarыna цstцnlцk vermяlяrи tяdrиs prosesиndя heч dя nяtиcяsиz 
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qalmыr vя mцsbяt nяtиcяlяrя sяbяb olur. Bunu belя bиr nяtиcяyя gяlmяzdяn 
яvvяl ADPU, BSU vя GDU-nиn mцxtяlиf  tяdrиs qruplarыnda apardыьыmыz 
eksperиmentlяr dя sцbut edиr. 

Mцяyyяnedиcи eksperиment zamanы яvvяlcяdяn tяyиn etdиyиmиz eksperи-
mеnt vя kontrol qruplarda bu sahяdя real vяzиyyяtиn nя yerdя olduьunu 
aydыnlaшdыrmaьa чalышdыq. Rиyazиyyat, bиologиya, coьrafиya, fиzиka fakцltя-
lяrиndя bиr чox dяrslяrи mцшahиdя etmяklя bяrabяr, mцяllиmlяr vя tяlяbяlяr 
arasыnda mцяyyяn sorьular keчиrdиk. Mцшahиdяlяrиmиz belя bиr qяnaяtя gяl-
mяyя иmkan verdи kи, heч dя bцtцn mцяllиmlяr apardыqlarы mцhazиrя vя 
semиnar mяшьяlяlяrиndя yenи tяhsиl texnologиyalarыndan fяal иstиfadя etmиr-
lяr vя hяlя dя яnяnяvи metodlarla ишlяyиrlяr. Tяlяbяlяrиn dя xeylи qиsmи bu 
yenиlиklяrиn mяшьяlяlяrdя neчя olmasыndan xяbяrsиzdиrlяr. Dиqqяtиmиzи bu 
cяhяtя yюnяldяrяk bиologиya, rиyazиyyat, coьrafиya, fиzиka,  pedaqogиka vя 
psиxologиya  fakцltяlяrиnиn ЫЫ kurslarыnыn hяr bиrиndя 2 qrup eksperиmental, 
2 qrup иsя kontrol olmaqla eksperиmentlяrя baшladыq. Hazыrladыьыmыz proq-
rama mцяllиmlяrlя vя tяlяbяlяrlя mцxtяlиf sorьularыn keчиrиlmяsи, onlarыn 
mцasиr tяhsиl texnologиyalarыndan иstиfadя иmkanlarыna daиr mцnasиbяtlяrиn 
юyrяnиlmяsи, eksperиmental qruplarda yenи tяdrиs texnologиyalarыnыn tяtbиq 
edиlmяsи, pedaqogиka elmиnя tяlяbяlяrdя maraq vя motиvиn yцksяldиlmяsи 
иmkanlarыnы genишlяndиrиlmяsи yollarыnыn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи, yenи tяhsиl 
texnologиyalarыnы tяtbиq etmяklя pedaqogиkanыn tяdrиsиndя hansы mobиllиyя 
vя modernlяшdиrmяyя naиl olmaьыn mцmkцnlцyцnц araшdыrmaq vя s. daxиl 
иdи.  

Яvvяlcя pedaqogиka kursunun tяdrиsиndя yenи tяdrиs texnologиyalarыn 
tяtbиqи haqqыnda mцяllиmlяrиn fиkиrlяrиnи юyrяnmяyя чalышdыq. Bu mяqsяdlя 
aшaьыdakы anket sorьusunu keчиrdиk:  

1. Apardыьыnыz mцhazиrя vя semиnar mяшьяlяlяrиndя tяtbиq etdиyиnиz yenи 
tяhsиl texnologиyalarы hansыlardыr? 

2. Yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqиndя hansы чяtиnlиklяrиnиz vardыr? 
3. Yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqиndя hansы цstцn cяhяtlяrи gюrцr-

sцnцz? 
4. Apardыьыnыz mцhazиrя vя semиnar mяшьяlяlяrиndя yenи tяhsиl texnolo-

gиyalarыnы tяtbиq edя bиlиrsиnиzmи? 
5. Tяdrиsиn nяtиcяyюnцmlцlцyцndя yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqи-

nиn faydasыnы nяdя gюrцrsцnцz? 
6. Pedaqogиka kursunun tяdrиsи prosesиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndя yenи 

tяhsиl texnologиyalarыndan иstиfadяnиn tяsиr иmkanlarы nяlяrdяn иbarяtdиr? 
7. Mцяllиf texnologиyalarыna neчя baxыrsыnыz, tяcrцbяnиzdя belя fakt var-

mы? 
Mцяllиmlяrиn suallara verdиklяrи cavablardan aydыn oldu kи, mцhazиrя 

vя semиnar mяшьяlяlяrиnи tяdrиs edяn mцяllиmlяrиn bu иstиqamяtdя baxыш-
larыnda цmumи cяhяtlяr чox olsa da, fяalиyyяtlяrиndя heч dя hamыnыn bu 
texnologиyalara mцnasиbяtlяrи eynи vя ya bиrmяnalы deyиldиr. Belя kи, Ы suala 
alыnan cavablarыn tяhlиlи gюstяrdи kи, sorьuda ишtиrak edяn mцяllиmlяrиn cяmи 
12 faиzи tяdrиsdя kompyuterlяrdяn иstиfadя etmяklя yenи tяhsиl texnologи-
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yalarыnы tяtbиq etdиklяrиnи bиldиrmишlяr. ЫЫ sualыn cavablarы иsя gюstяrdи kи, 
mцяllиmlяrиn demяk olar kи, hamыsы (98 faиzи) yenи tяhsиl texnologиyala-
rыndan иstиfadяnиn яsas чяtиnlиyиnи иxtиsaslaшdыrыlmыш audиtorиyalarыn olma-
masыnda,  mцяllиmlяrиn bu ишя qeyrи-cиddи yanaшmalarыnda vя bu ишя tяlяbиn 
zяиf olmasыnda gюrdцklяrиnи qeyd etmишlяr. ЫЫЫ suala alыnan cavabdan mяlum 
oldu kи, mцяllиmlяrиn яksяrиyyяtи yenи tяhsиl texnologиyalarыndan иstиfadя-
nиn яsas цsтцnlцklяrиnи tяhsиl prosesиndя tяlяbяlяrиn fяallыьыnda, tяdrиs za-
manы gюrmя иlя eшиtmя цzvlяrиnиn яlaqяlяndиrиlmяsиndя vя verиlяn materиa-
laыn daha шцurlu mяnиmsяnиlmяsиndя gюrцrlяr vя buna gюrя dя bu texnolo-
gиyadan иstиfadяyя цsтцnlцk verиrlяr. ЫV sualыn cavablarыndan aydыn oldu kи, 
heч dя bцtцn mцяllиmlяrиn yenи tяlиm texnologиyalarы haqqыnda tяsяvvцr vя 
bиlиklяrи tam vя dolьun шяkиldя deyиldиr. Eynи zamanda, onlarыn bиr qиsmи 
hяlя dя kompyuterlяrlя ишlяyя bиlmиrlяr. Mцяllиmlяrиn bиr qиsmи иsя ЫЫ sual-
da qeyd etdиklяrи чяtиnlиklяrlя цzlяшdиklяrиndяn yenи tяhsиl texnologиyalarыn-
dan иstиfadя edя bиlmяdиklяrиnи bиldиrmишlяr. “Tяdrиsиn nяtиcяyюnцmlцlц-
yцndя yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqиnиn faydasыnы nяdя gюrцrsцnцz?” 
adlы V suala verиlяn cavab gюstяrdи kи, mцяllиmlяrиn bиr qиsmи (34 faиzи) 
mяhz nяtиcяyюnцmlц tяhsиlя naиl olmaq цчцn heч dя bцtцn dяrslяrиn yenи 
tяhsиl texnologиyalarы иlя keчиlmяsиnя ehtиyacыn olmadыьыnы яsaslandыrmaьa 
чalышmышlar. Nяtиcяyюnцmlц tяhsиlя naиl olmaq цчцn yedди tяhsиl texnologи-
yalarыnы яlverишlи vя daha zяrurи hesab edяn mцяllиmlяr иsя 66 faиz olmuшdur. 
VЫ sualыn demяk olar kи, bцtцn mцяllиmlяr tяrяfиndяn verиlяn cavabы bиr-bиrи 
иlя yaxыn sяslяшиrdи. Pedaqogиka kursunun tяdrиsиndя yenи tяlиm texnologи-
yalarыnыn tяtbиqиnиn vacиblиyиnи vurьulayan mцяllиmlяr kursun tяdrиsиnиn 
tяkmиllяшdиrиmяsиndя bu texnologиyalarыn яhяmиyyяtиnиn aшaьыdakыlardan 
иbarяt olduьunu qeyd etdиlяr:  

— mцяllиmlяrиn юzцnцtяhsиlи vя юzцnцhazыrlaqlarыnыn artmasыna яhяmиy-
yяtlи dяrяcяdя tяsиr gюstяrmяsи; 

— tяlяbяlяrиn tяlиm motиvlяrиnиn yцksяldиlmяsи; 
— mцяllиm-tяlяbя яmяkdaшlыьыnыn “subyekt-subyekt” mцstяvиsиnя keч-

mяsи; 
— tяlябяlяrиn daha чox иnformasиya яldя etmяk иmkanыnыn genишlяn-

mяsи; 
— tяlяbяlяrиn tяfяkkцrцnцn иnkишafыna naиl olunmasы; 
— qabaqcыl юlkяlяrиn tяcrцbяsuиndяn иstиfadя иmkanыnыn genишlяnmяsи; 
— tяhsиlиn keyfиyyяtиnиn yцksяlmяsи; 
— tяhsиldя mobиllиyя naиl olunmasы; 
— vaxtdan daha sяmяrяlи иstиfadя olunmasы vя s.  
VЫЫ suala alыnan cavablardan aydыn oldu kи, mцhazиrя vя semиnar mцяl-

lиmlяrиnиn яksяrиyyяtи (87 faиzи) mцяllиf texnologиyalarы haqqыnda mцsbяt 
fиkrя malиk olsalar da vя юzlяrиnиn tяcrцbяsиndя yenиlиkчи xarakterи иlя fяrqlи 
cяhяtlяrя naиl olsalar da, nцmunя ola bиlяcяk mцяllиf texnologиyalarыna ma-
lиk deyиldиrlяr.  

Bu mцяllиmlяrя — “Bяs yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqиndя hansы 
yenиlиklяrи etmяyя чalышыrsыnыz?” sualыnы verdиkdя, onlar hazыrkы pedaqogиka 
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nяzяrиyyяsи vя tячrцbяsиndя mюvcud olan texnologиyalarыn adlarыnы чяk-
mяklя kиfayяtlяnmишlяr. Bu da onu gюstяrиr kи, mцяllиmlяrиmиzиn yenи tяhsиl 
texnologиyalarы sahяsиndя axtarышlarы heч dя yцksяk sяvиyyяdя deyиldиr. 

Pedaqogиka nяzяrиyyяsи vя pedaqogиka tarиxи fяnlяrиnиn mюvcud proq-
ram vя dяrslиklяrиnиn (hяmчиnиn, dяrs vяsaиtlяrиnиn) tяhlиlи gюstяrdи kи, nяиn-
kи mцяyyяn mюvzularыn, bцtюvlцkdя gюtцrцldцkdя hяr иkи kursun tяdrиsиndя 
yenи tяhsиl texnologиyalarыndan иstиfadя etmяk цчцn hяm mюvzularыn daxиlи 
иmkanlarы, hяm dя mцяllиmlяrиn юzlяrиnиn potensиal иmkanlarы heч dя az 
deyиldиr.  

Mцшahиdя etdиyиmиz mцhazиrя vя semиnar mяшьяlяlяrиnиn tяhlиlи gюstяrиr, 
hansы mцяllиmlяr kи, mяшьяlяlяrиndя яlverишlи yenи tяhsиl texnologиyalarыn-
dan sяmяrяlи шяkиldя иstиfadя edиrlяrsя onlarыn dяrslяrи dя hяmишя maraqla 
dиnlяnиlиr, tяlяbяlяrdя yцksяk fяallыq olur vя tяhsиl nяtиcяlяrи dя yцksяk 
olur. Eksperиmental qrupda yenи tяhsиl texnologиyalarы tяtbиq etmяklя,  
kontrol qrupda иsя яnяnяvи tяhsиl texnologиyalarыndan иstиfadя etmяklя eynи 
mюvzunun necя tяdrиs edиldиyиnи mцqayиsяlи шяkиldя nяzяrdяn keчиrяk. 

ADPU-nun coьrafиya fakцltяsиnиn ЫЫ kurs 201 vя 202-cи qruplarыnda 
aparыlan иkи semиnar mяшьяlяsиnиn gedиши gюstяrdи kи, ekperиmental 201 vя 
kontrol 202-cи qruplarda eynи mюvzu vя eynи mцяllиm (dos. K.Qulиyeva) ol-
masыna baxmayaraq, mяшьяlяlяrиn tяdrиsи texnologиyalarы fяrqlи olduьun-
dan qruplardakы fяalиyyяt nюvlяrи bиr-bиrиndяn kяskиn fяrqlяnиrdи. Eksperи-
mental qrupda иnnovasиya tяhsиl texnologиyalarы иlя aparыlan semиnar mяш-
ьяlяsиndя tяlяbяlяr arasыnda fяal olmayan tяlяbя demяk olar kи, yox иdи. 
Sankи bцtцn tяlяbяlяr vahиd bиr problemиn hяllиnя чalышыrdыlar. Dяrsdя ишgц-
zar fяallыг, axtarыш, mцzakиrя, mцbahиsя, яmяkdaшlыq hюkm sцrцrdц. Яnя-
nяvи metodla keчиlяn mяшьяlяdя иsя fяrdиlиk, nюvbяlиlиk, sakиtlиk vя sцstlцk 
var иdи. Burada bиr nяfяr danышыr, qalanlarы onu dиnlяyиr vя sonda sual ver-
mяklя nюvbя o bиrи tяlяbяyя keчиrdи. Bцtцn bunlar onu gюstяrdи kи, яnяnяvи 
tяhsиl texnologиyalarыna nиsbяtяn yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqи иlя 
aparыlan dяrslяr daha mяhsuldar, daha ишgцzar vя daha sяmяrяlи dяrslяr he-
sab oluna bиlяr. Bunu dяrslяrиn gedишиndя qeydя aldыьыmыz fяallыq gюstяrи-
cиlяrи dя sцbut edиr (cяdvяl 1). 

                    
Cяdvяl 1. 

Mяшьяlяlяrdя tяlяbяlяrиn fяal ишtиrakы цzrя aparыlan mцqayиsяlи tяhlиl 
 

Qruplar тяlяb. 
sayы 

fяallыq вerиlяn 
suallar 

dиaloq yaradыcы 
tяtbиq 

яyanи-
lиk 

яmяk-
daшlыq 

qиymяtlяn-
dиrиlяnlяr 

Eksperи-
mental 

20 20   54   26    20    5  20     14 

Kontrol  21  7   18     5     0    0    8        6 

Cяmи 41  27  72    21   20    5  28       20 

 
Cяdvяldяn gюrцndцyц kиmи, qeydя aldыьыmыz bцtцn gюstяrиcиlяr цzrя иn-

novasиya tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqи иlя aparыlan semиnar mяшьяlяsи 
яnяnяvи tяhsиl texnologиyalarы иlя aparыlan mяшьяlяlяrdяn цstцn olmuшdur. 
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Belя kи, яnяnяvи tяhsиl texnologиyalarы иlя aparыlan mяшьяlяdя яsasяn kиm-
dяn dяrs soruшulurdusa (5 nяfяr), o da fяal иdи, qalan tяlяbяlяr иsя yalnыz 
mцшahиdячи kиmи ишtиrak edиrdиlяr. Cяmи 2-3 nяfяr sual-cavabda ишtиrak edиr-
dи. Eksperиmental qrupda mцяllиm vя tяlяbяlяr tяrяfиndяn 54 sual verиlиb 
cavablandыrыldыьы halda, kontrol qrupda belя suallarыn sayы cяmи 18 oldu. 
Tяlяbяlяr arasыnda eynи zamanda, mцяllиm-tяlяbя dиaloqu eksperиmental 
qrupda чox yцksяk olduьu halda, кontrol qrupda bu, чox zяиf иdи, 26-nыn 5-
я nиsbяtиndя. Hяmчиnиn, dяrsиn sonnunda eksperиmental qrupda hamы 
tapшыrыqlar (testlяr) цzяrиndя ишlяdиklяrи halda, kontrol qrupda dяrs 
mцяllиmиm ev tapшыrыьы иlя yekunlaшdыrыldы. Eksperиmental qrupda mюvzuya 
aиd 5 яyanи vяsaиt, ишчи vяrяqlяrи vя s. olduьu halda, kontrol qrupda heч bиr 
яyanиlиk tяtbиq edиlmяdи. Nяhayяt, eksperиmental qrupdakы bцtцn tяlяbяlяr 
bиr-bиrи иlя яmяkdaшlыq etdиklяrи halda, kontrol qrupda bu, olduqca zяиf иdи. 
Eksperиmental qrupda 14 tяlяbяnиn bиlиk, bacarыqlarы qиymяtlяndиrиldи, 
kontrolda иsя yalnыz dяrs danышanlar (6 nяfяr). Bцtцn bunlar onu gюstяrdи 
kи, диgяr sahяlяrdя olduьu kиmи, pedaqogиka fяnnиnиn tяdrиsиndя yenи tяhsиl 
texnologиyalarыnыn tяtbиqиnя genиш иmkanlar olduьu kиmи, bu иmkanlardan 
sяmяrяlи иstиfadя дя yцksяk tяlиm nяtиcяlяrиnя gяtиrиb чыxarыr. 

Иmkanlarыn araшdыrыlmasы, uzunmцddяtlи mцшahиdяlяr vя tяdrиs prosesиnя 
yenи texnologиyalarыn tяtbиqи иlя edиlяn mцdaxиlяlяr bиr daha yenи tяhsиl 
texnologиyalarыnын цstцnlцklяrиnи gюstяrmяklя bяrabяr, onlarыn tяtbиq иm-
kanlarыnыn da genиш olduьunu gюstяrdи. 

Alи pedaqojи tяhsиl mцяssиsяlяrиndя yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tятbиqи 
иmkan verиr kи, bu texnologиyalarla tяhsиl alan tяlяbяlяr orta mяktяblяrdя 
pedaqojи tяcrцbяdя olarkяn vя mяzun olarkяn ишlяyяcяklяrи mяktяblяrdя 
ondan sяmяrяlи шяkиldя иstиfadя edя bиlsиnlяr. Tяcrцbя gюstяrиr kи, ЫЫЫ vя ЫV 
kurs tяlяbяlяrи pedaqojи tяcrцbяdя olarkяn yalnыz o halda yenи tяhsиl texno-
logиyalarыna mцracияt edиrlяr kи, getdиklяrи mяktяblяrdя bundan genиш иstи-
fadя olunur vя ya metodиst mцяllиmlяr onu tяlяb edиrlяr. Belя bиr шяraиt vя 
tяlяb olmadыqda иsя tяlяbяlяr keчdиklяrи nцmunя dяrslяrиnи яnяnяvи metod-
larla keчиrlяr kи, bu da яsaslы bиr praktиk vяrdиш yarada bиlmиr. Buna gюrя dя 
mцhazиrя vя semиnar mяшьяlяlяrlя bяrabяr, pedaqojи tяcrцbя mцddяtиndя 
dя tяlяbяlяrиn yenи tяhsиl texnoлogиyalarыndan иstиfadя etmяlяrиnя dиqqяtlя 
yanaшmaq lazыmdыr. Apardыьыmыz sorьular vя mцшahиdяlяr gюstяrиr kи, tяcrц-
bячи tяlяbяlяrиn bu sahяdя hazыrlыгlarы kиfayяt qяdяr olmadan onlar orta 
mяktяblяrя gedиrlяr. Bu da belя bиr fяalиyyяtиn gцclяndиrиlmяsиnя ehtиyac 
yaradыr kи, alи vя orta иxtиsas mяktяblяrиndя pedaqogиka kursu vя fяnlяrиn 
tяdrиsи metodиkalarы tяdrиs edиlяrkяn yenи tяlиm texnologиyalarыna aиd 
bиlиklяr dяrиndяn aшыlanmalы vя tяlяbяlяr pedaqojи tяcrцbяyя gedяrkяn dя 
orada bu sahяyя dиqqяt vя qayьы gюstяrиlmяlиdиr.  

Pedaqogиka kursunun tяdrиsиndя yenи tяdrиs texnologиyalarыnыn tяtbиqи 
tяcrцbяsи gюstяrиr kи, yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn tяtbиqи baxыmыndan bu 
kursun иmkanlarы heч dя az deyиldиr. Ayrы-ayrи mюvzularыn tяdrиsиndя bun-
lardan иstиfadя etmяk tяdrиs prosesиnиn mяzmununun dяrиnlяшdиrиlmяsиnя 
sяbяb olmaqla vя tяlяbяlяrиn tяlиm motиvlяrиnиn иnkишafыna яlverишlи dяrя-
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cяdя tяsиr gюstяrmяklя yanaшы, bu иmkanlarыn юzцnцn doьurduьu elя mцs-
bяt nяtиcяlяr vardыr kи, onlarы яnяnяvи tяdrиs texnologиyalarы иlя яldя etmяk 
чяtиndиr. Bunlar яsasяn aшaьыdakыlardan иbarяtdиr:  

— Azяrbaycan alи tяhsиlиnиn Avropa alи tяhsиl mяkanыna иnteqrasиya-
sыnыn sцrяtlяndиrиlmяsи, mцяllиm vя tяlяbяlяrиn beynяlxalq mobиllиyиnя naиl 
olunmasы; 

— yenи hazыrlanan mцяllиm kadrlarыnыn чevиk tяdrиs texnologиyalarыna 
yиyяlяnmяsи vя onlardan gцndяlиk иstиfadя hazыrlыьlarыna malиk olmalarы ; 

— tяdrиsя yaradыcы mцnasиbяtиn formalaшdыrыlmasы vя yenиlиkчи mцяllиm-
lяr ordusunun formalaшmasыna tяdrиcяn naиl olunmasы; 

— bиlиklяrиn vaxtыnda яldя edиlmяsиnиn vя onlardan иstиfadяnиn sцrяtlяn-
dиrиlmяsи; 

— tяdrиs prosesиndя qarшыya qoyulmuш mяqsяdя mцvafиq olaraq az vaxt 
яrzиndя daha чox шey юyrяnmяyя naиl olunmasы; 

— tяdrиs prosesиndя qыsa zaman яrzиndя bиr neчя texnologиyanыn 
яlaqяlяndиrиlmяsи  иmkanыnыn reallaшmasы; 

— tяdrиsdя sиstemlиlиyиn, ardыcыllыьыn tяmиn olunmasы, яvvяlcяdяn mцяy-
yяnlяшdиrиlmиш alqorиtmlяrlя nяtиcяyюnцmlц tяhsиlя naиl olunmasы; 

— tяlиm, tяrbиyя, иnkишaf vя dиaqnostиka texnologиyalarыnыn bиr prosesdя 
vяhdяtиnя naиl olunmasы vя s. 

Pedaqogиka kursunun tяdrиsиndя yenи tяdrиs texnologиyalarыnыn tяtbиqи 
иmkan verиr kи, tяdrиs prosesи subyekt-subyekt mцstяvиsиnя keчиrиlsиn vя bu 
prosesdя tяlяbяlяr mцяllиmиn kюmяyи иlя юzlяrи axtarышa qoшula bиlsиnlяr. 
Mцhazиrячиnиn monolojи nиtqи yolu иlя deyиl, mяhz dиaloq vasиtяsиlя bиlиklяrя 
yиyяlяnя bиlsиnlяr. Pedaqojи prosesиn fяal tяrяfdaшыna чevrиlmяklя tяfяkkцr 
яmяlиyyatlarыnda ишtиrak edя bиlsиnlяr. Tяяssцflяr kи, nяzяrиyyяdя bu haqda 
kиfayяt qяdяr yaxшы sюzlяr deyиlsя dя, яhяmиyyяtи vurьulansa da tяlяbяlяr 
alи mяktяblяrиmиzdя “Яmяkdaшlыq pedaqogиkasы”ndan faydalana bиlmиrlяr. 
Tяlиm xarakterlи яmяkdaшlыьa nadиr hallarda rast gяlиnиr. Bуna gюrяdиr kи, 
yenи tяhsиl texnologиyalarыndan иstиfadяnиn иmkanlarыndan tam шяkиldя 
иstиfadя oluna bиlmиr. Bunu nяzяrя alaraq alи mяktяblяrdя tяtbиqиnя daha 
чox ehtиyac olan, daha sяmяrяlи vя mяhsuldar hesab etdиyиmиz bиr sыra yenи 
tяhsиl texnologиyalarыnыn reallaшdыrыlmasы иmkanlarыnы aшaьыdakы cяdvяldя 
verиrиk (cяdvяl 2). 

 
Cяdvяl 2.  
Yenи tяdrиs texnologиyalarы, mцяllиm vя tяlяbяlяrиn fяalиyyяtиnиn xarak-

terи  
 
Mцasиr tяhsиl     

texnologиyalarы 
Mцяllиmиn fяalиyyяtи Tяlяbяnиn fяalиyyяtи 

Иnnovasиya 
texnologиyasы 
 

Mцhazиrя mяtnиnиn яvvяlcя-
dяn tяlяbяlяrя чatdыrыlmasы 
vя mцhazиrя mяшьяlяsиnиn 
“Problem mцhazиrя”, “Kon-

Mцhazиrя vя semиnar 
mяшьяlяlяrиndя mюvzuya 
dяrиndяn nцfuz etmяklя 
onlarы dцшцndцrяn 
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frans-mцhazиrя”, “Шяxsиyyяt 
yюnцmlц mцhazиrя”, semиna-
rыn praktиk yюnцmlц, dяyиr-
mи masa, dиskusсиya forma-
sыnda tяшkиlи vя aparыlmasы. 

mяsяlяlяrlя baьlы suallar 
яsasыnda mцzakиrяdя 
ишtиrak etmяk, mцstяqиl 
яldя edиlmиш bиlиklяrи 
tяqdиm etmяk. 

Иnteraktиv 
texnologиya 
 

Dиaloq–mцhazиrя, beyиn 
hяmlяsи, yaradыcы dцшцncя 
vasиtяsиlя mюvzunun tяlяbя-
lяrlя bиrgя шяrhиnя naиl olun-
masы, semиnarыn qruplarla, 
cцtlяrlя tяшkиlи, yaradыcы tяt-
bиqetmя шяraиtиnиn yaradыl-
masы, ”subyekt-subyekt” 
яmяkdaшlыьыna яsaslanmaqla 
tяdrиsиn tяшkиlи. 

Yaradыcы tяtbигetmя, 
fяallыq, tяqdиmat, юzцnц 
tяsdиqetmя, qrupda 
ишgцzar fяalиyyяt, 
kollektиvиn 
mцvяffяqиyyяtиnя can 
atma, tяfяkkцr 
mцstяqиllиyи nцmayиш 
etdиrmя. 
 

Иnformasиya 
texnologиyasы 

Kompyuterdяn, иnternetdяn 
vя dиgяr audиo-виzual 
texnиkadan, elektron 
dяrslиklяrdяn  иstиfadя 
etmяklя yenи  tяdrиs vя elmи 
иnformasиyalarыn яldя 
edиlmяsиnя vя чatdыrыlmasыna 
naиl olmaq,  tяhsиl 
mцяssиsяsиndя иnformasиya 
mцhиtиnиn yaradыlmasы vя s. 

Mцvafиq qeydlяr, 
цmumиlяшdиrmяlяr 
aparmaq, tяhsиl 
prosesиndя 
kommunukatиv яlaqя 
yarada bиlmяk, az 
vaxtda чox иnformasиya 
яldя edя bиlmяk. 

     
Kommunиkatиv 
texnologиya  

Cцtlяrlя, qruplarla vя qrup-
la vahиd pedaqojи prosesи 
tяшkиl edя bиlmяk, tяlяbяlяr 
arasыnda kollektиvчиlиyи yara-
da bиlmяk, qruplararasы dиa-
loqun yaradыlmasыna naиl ol-
maq, “Mцяllиm-tяlяbя”, 
“Tяlяbя-tяlяbя” mцnasиbяt-
lяrиnиn pedaqojи mцstяvиdя 
hяllиnя naиl olmaq. 

Kollektиvdя, qrupda vя 
cцtlяrdя ишlяmяyи 
bacarmaq, qarшыlыьlы 
яlaqя metodlarыna 
yиyяlяnmяk, dиaloqlar 
apara bиlmяk. 

Humanиtar 
texnologиya 

Tяhsиldя mиllи vя цmumbя-
шяrи dяyяrlяrиn vяhdяtиnя 
naиl olmaq, saьlamlыьыn qo-
runmasы, tяlяbя шяxsиyyяtиnя 
hюrmяtиn gюzlяnиlmяsи, tяh-
sиlиn humanиst vя цmumbя-
шяrи dяyяrиnиn reallaшdыrыl-
masы, tяhsиl prosesиnиn sub-
yektlяrи arasыnda yцksяk 
mцnasиbяtlяrиn saxlanыlmasы, 

Юzцnяиnam, baшqalarыna 
kюmяk, yardыm etmя hиs-
slяrиnя yиyяlяnmяк, 
mцяllиmlяrя, qrup 
yoldaшlarыna  qayьы vя 
hюrmяtlя yanaшmaq,  
юzцnя vя gяlяcяk peшя vя 
иxtиsasыna  dцzgцn 
mцnasиbяt bяslяmяk, 
tяdrиs prosesиnиn 
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tяdrиs prosesиndя  яmяkdaш-
lыьa naиl olunmasы, tяlяbя-
lяrdя yцksяk vяtяndaшlыq, 
юzцnцdяrketmя, mяsulиyyяt 
hиssи vя dиgяr qиymяtlи 
keyfиyyяtlяrиn formalaшdыrыl-
masыna naиl olmaq vя s.  

ишtиrakчыlarыna humanиtar 
mяdяnиyyяt gюstяrmяk 
vя s. 

 
Pedaqogиka elmи dцnyяvи elm olduьundan yenи tяhsиl tenlologиyalarы da 

sяrhяd tanыmadan bиzиm alи mяktяblяrиmиzя, alи vя orta pedaqojи tяhsиl 
mцяssиsяlяrиndя tяdrиs edиlяn pedaqogиka elmиnя dя dяrиndяn nцfuz etmяk-
dяdиr. Onun daиrяsиnи mяhdudlaшdыrmadan tяtbиq edиlmяsи bu elmиn hяm 
dя praktиk bиr elm kиmи daha mяzmunlu, daha да modernlяшdиrиlmиш шяkиldя 
tяdrиsиnя genиш иmkanlar yaradыr. Buna gюrя dя yenи tяhsиl texnologиyalarыnы 
mцkяmmяl mяnиmsяmяk, onlardan pedaqogиkanыn tяdrиsиndя yaradычыlыqla 
иstиfadя etmяk bu elmиn юzцnцn keyfиyyяtиnи yцksяltmяklя bяrabяr, hяm dя 
onun modernlяшdиrиlmяsиnя, daha sяmяrяlи olmasыna bюyцk иmkanlar yara-
dыr. 

Mяqalяnиn aktuallыьы. Mюvzu yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn pedaqogи-
kaнын tяdrиsи kursunda иstиfadяsиndяn bяhs edиr. Mяqalяdя aparыlmыш tяcrц-
bяyя яsaslanыlaraq pedaqogиkaнын tяdrиsи kursunda mцasиr tяhsиl texnologи-
yalarыnыn tяtbиqи иmkanlarыndan bяhs edиlиr. Mяqalя tяhsиl strategиyasы vя 
mцasиrlиklя sяslяшиr vя onun tяlяblяrиnи юzцndя яks etdиrиr. Mюvzu mцasиr 
tяhsиl texnologиyalarыnыn pedaqogиkaнын tяdrиsи kursunda иstиfadяsи vя yara-
nan problemlяrdяn bяhs etdиyи цчцn aktualdыr. 

Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Mяqalяdя «Pedaqogиka» kursunun tяdrиsиndя 
yenи tяdrиs texnologиyalarыnыn tяtbиqи иmkanlarы tяdqиqata cяlb edиlиr vя 
pedaqogиka kursunun modernlяшdиrиlmяsиndя yenи tяhsиl texnologиyalarыnыn 
иmkanlarы vя rolu tяcrцbи materиallar яsasыnda яsaslandыrыlыr.  

Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи вя тятбиги. Mяqalяdя иrяlи sцrцlяn 
mцdдяalar vя aparыlan praktиk иш nцmunяlяrи «Пedaqogиka» kursunu tяdrиs 
edяn mцhazиrя vя semиnar mяшьяlяsи mцяllиmlяrи  цчцn praktиk cяhяtdяn 
faydalыdыr.  
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С. Рустамова  

 

Применение новых обpазовательных  

технологий курса педагогики 

Резюме 
 

Статье повествует о новейших  направлениях курса педагогики. Перед 

тем как перейти к новым технологиям, должна проводиться теоретические 

и практические изменение, с тем, чтобы их использование приносило 

определенную пользу.  

Статье написана на основе проведенного опыта. В обучении курса  

педагогики практика показывает, что использование новейших 

технологий играют немаловажную роль. 

Следует отметить, что имеются такие темы, которые невозможно 

преподавать традиционным методом.  Такие образом, ведение новейших 

технологий в курсе педагогики, является актуальной проблемой 

сегодняшнего дня. 

 
S. Rustamova 

 

Usиng of New educatиonal technologиes opportunиty иn  
pedagogиcal traиnиng course 

Summary 
 

The artиcle deals wиth moderиnazatиon of pedagocиcal traиnиng 
dиrectиons. Ыn order to benefиt from the applиcatиon of technology, иt should 
be conducted completely theoretиcal and practиcal shиftиng passиng through 
the usиng of new learnиng technologиes. Artиcle based on practиce.The 
practиces of usиng new educatиonal technologиes иn pedagogиcal traиnиng 
process иndиcate that, there are suffиcиent opportunиtиes of usиng of new 
educatиonal technologиes иn thиs traиnиng course. Even there are a lot of 
subjects whиch couldn’t drиve benefиt by usиng of tradиtиonal technologиes. 
Applyиng of new educatиonal technology иn traиnиng of pedagogy иs demand 
of current tиme.   

 
Редаксийайа дахил олуб: 18.02.2014 
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Azərbaycanda ali pedaqaoji təhsilin  

inkişafında Azərbaycan Pedaqoji  

Xarici Dillər İnstitutunun rolu 
 

Şiruyə Azadəliyev, 

                                                                          pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 
ADPU-нун досенти 

                                                                                E-mail: bakusaray@mail.ru 

 
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. F.A. Rüstəmov, 
                p.ü.e.d., prof. H.H. Əhmədov 
 
Açar sözlər: ali pedaqoji təhsil, kadr hazırlığı, Azərbaycan Pedaqoji Xari-

ci Dillər İnstitutu, yeni institutun yaranması, kafedra, ali təhsilli xarici dil mütə-

xəssisləri    

 

Ключевая слова: высшее педагогическое образование, подготовка 

кадров, Азербайджанский Педагогический Институт Иностранных Язы-

ков, создание нового института, кафедра, специалисты с высшим образо-

ванием по иностранному языку 

 

Key words: higher pedagogical education, staff training, Azerbaijani 

Teacher training College of Foreign Languages the emergence of a new 

Institutut, chair, experts with the higher education on a foreign language 

 
XX əsrin 30-cu illərində respublikada ali təhsilli xarici dil mütəxəs-

sislərinə yaranmış böyük ehtiyacı nəzərə alaraq Azərbaycan Pedaqoji 

İnstitutunda Xarici dillər fakültəsinin açılması planlaşdırıldı. Azərbay-

can SSR Xalq Komissarları Soveti «Azərbaycan Pedaqoji institutunda 

xarici dillər fakültəsinin təşkil edilməsi haqqında» (1937) qərar qəbul 

etdi (6). 

Azərbaycan SSR XKS-nin 1940-cı ilin oktyabrında qəbul etdiyi qəra-

ra əsasən, Lenin adına ADPİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən xarici dil-

lər fakültəsinin bazasında Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu yaradıldı. 90 

nəfər alman, 30 nəfər ingilis, 30 nəfər fransız dilləri üzrə Azərbaycan 

bölməsinə 30 nəfər, rus bölməsinə 120 nəfər (cəmi 150 nəfər) tələbə qə-

bulu nəzərdə tutuldu. 

İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar institutun müstə-

qil fəaliyyəti baş tutmadı. 1941-ci il sentyabrın 1-dən Xarici Dillər İns-

titutu yenidən ADPİ ilə birləşdirilərək fakültə kimi fəaliyyət göstərdi. 

Həmin əmrlə iki illik xarici dillər kursu da öz fəaliyyətini ADPİ-nin tər-

kibində davam etdirdi. 

1948-ci ili yunayının 28-də SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən «Bakı şəhərində 
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Pedaqoji  Xarici Dillər institutunun yaradılması haqqında» fərman imzalandı. 

SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin «Ali məktəblərdə tədrisi rus dilində 

aparılmayan milli qruplarda xarici dillərin və rus dilinin tədrisi haqqın-

da» 29 noyabr 1948-ci il tarixli əmrində xarici dil institutlarında həmin 

vaxta qədər ikinci ixtisas kimi öyrədilən xarici dillərin əvəzinə, rus dili-

nin tədrisi tövsiyə edildi. Ona görə də institut rəhbərliyi dil və ədəbiyyat 

kafedrasının bazasında Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, rus dili və ədə-

biyyatı kafedralarının yaradılması haqqında Maarif Nazirliyinə müraciət 

etdi. 1949-cu il oktyabrın 1-dən Qiyabi Pedaqoji İnstitutun Xarici dillər 

fakültəsinin bazasında APXDİ-də qiyabi şöbə təşkil edildi (4). Qiyabi 

Pedaqoji institutda təhsil alan tələbələrin 1947/48-ci tədris ilindəki bu-

raxılışı APXDİ-nin qiyabi şöbəsində həyata keçirildi və həmin il dövlət 

imtahanına buraxılmış 16 tələbədən 11 nəfəri imtahanları müvəffəqiy-

yətlə verərək diplom aldı. Çətinliklərə baxmayaraq, APXDİ ilk tədris 

ilini uğurla başa vurdu, respublikanın ali təhsil sistemində öz mövqeyini 

möhkəmləndirə bildi. Həmin il əyani şöbəni 33, qiyabi şöbəni 11 nəfər 

tələbə bitirdi. 

ADPİ-nin Xarici dillər fakültəsinin fəaliyyət göstərdiyi on bir il ər-

zində yetişdirdiyi 300-dən artıq müəllimin hamısı, eləcə də Qiyabi Peda-

qoji İnstitutun əlliyə qədər məzunu bütövlükdə rayonlara göndərilsəydi 

belə, xarici dil müəlliminə olan ehtiyacı ödəyə bilməzdi. Halbuki həmin 

mütəxəssislərin heç yarısı da rayonlara getmirdi. Buna görə də rayon və 

kənd məktəblərində mütəxəssis çatışmazlığından xarici dillər ya tədris 

olunmurdu, ya da bir müəllim bir neçə məktəbdə dərs deməyə məcbur 

olurdu (6). 

1950/51-ci tədris ilində instituta qəbul iki dəfə artırılaraq 400 nəfərə 

çatdırıldı, qiyabi şöbəyə isə 105 nəfər qəbul edildi. Lakin qəbul planının 

artırılması, heç də keyfiyyət dəyişikliyi demək deyildi. Belə ki, tədris 

ilinin sonuna qədər təkcə əyani şöbədən 110 nəfər müxtəlif səbəblərə 

görə institutu tərk etmişdi. İnstitutdan xaric edilənlər arasında ixtisas 

fənlərini həddən artıq zəif bilən I kurs tələbələri əksəriyyət təşkil edirdi. 

1949/50-ci tədris ilinin əvvəlində institutda cəmi 58 nəfər professor-

müəllim işləyirdi. 1951/52-ci tədris ilində institutda professor-müəllim 

heyəti 96 nəfərə çatdırıldı, alman və fransız dilləri fakültələri birləşdiri-

lərək Xarici dillər fakültəsi adlandırıldı. Qazanılan nailiyyətlərə baxma-

yaraq, respublikanın məktəblərində xarici dil müəllimlərinə böyük ehti-

yac var idi. Kənd məktəblərində xarici dil müəllimləri həddən artıq az 

idi, 1955-ci ildə 232 kənd orta məktəbində və 1230 kənd yeddiillik mək-

təbində xarici dil tədris olunmurdu. 50-ci illərin əvvəllərindən bu işi da-

ha yüksək səviyyədə qurmaq və tələbələrə ixtisasından əlavə, başqa dil 

öyrətmək məsələsi ciddi şəkildə qoyuldu. APXDİ-nin xarici dil, Azər-

baycan dili və ədəbiyyatı ixtisasları üzrə geniş profilli müəllim hazırlı-

ğını təkmilləşdirmək məqsədilə beşillik tədrisə keçildi. Bununla əlaqə-

dar olaraq, mövcud tədris planlarında mühüm dəyişikliklər edildi. 
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Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1958-ci ilin 

oktyabrında «Azərbaycan SSR-də ali təhsilin vəziyyəti və оnun yaxşı-

laşdırılması tədbirləri haqqında» və 1959-cu il aprelin 14-də «Azərbay-

can SSR-də ali məktəblər şəbəkəsinin nizama salınması haqqında» iki 

çox mühüm qərar qəbul etdi (6). Bu qərarlara görə həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulan tədbirlər içərisində maddi-texniki bazası zəif olan, kifa-

yət qədər yüksəkixtisaslı müəllim kadrlarına, müvafiq elmi laboratori-

yalara malik olmayan, kadr hazırlığında paralelçiliyə yol verən ali mək-

təblərin, eləcə də ayrı-ayrı fakültələrin bağlanması, birləşdirilməsi də 

var idi. Respublika maarif nazirinin 11 may 1959-cu il tarixli əmrinə 

əsasən, Azərbaycan Pcdaqoji Xarici Dillər institutu Rus Dili və Ədəbiy-

yatı institutu ilə birləşdirildi və yeni yaranan Azərbaycan Pedaqoji Dil-

lər İnstitutuna Mirzə Fətəli Axundovun adı verildi. İnstitut fəaliyyətə 

başlayanda burada üç fakültə mövcud idi: rus dili və ədəbiyyatı - əyani, 

rus dili və ədəbiyyatı - qiyabi və Avropa dilləri. 

Beləliklə, 11 il müstəqil institut kimi fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan 

Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu bağlandı. Respublikadakı məktəblərin 

xarici dil müəlliminə olan ehtiyacını ödəmək məqsədilə 1961-ci ildən 

Mirzə Fətəli Axundov adına APDİ-də Avropa dilləri üzrə qiyabi şöbə 

yaradıldı və 1961 /62-ci tədris ili üçün ilk qəbul keçirildi. 

1965/66-cı tədris ilində institutda respublikanın rayonlarından, eləcə 

də RSFSR, Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Estoniya və s. respublika-

lardan tələbələr təhsil alırdı.1970/71-ci tədris ilində kafedraların sayı 

təxminən 2 dəfə artırılaraq (birinci il 14 kafedra var idi) 27-yə çatdırıldı 

(1). 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 4 noyabr 

1972-ci ildə «Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitu-

tunun yenidən təşkil olunması haqqında» qərar qəbul etdi. Nazirlər Sovetinin 

bu qərarından ay yarım sonra 1972-ci il dekabrın 19-da Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti SSRİ-nin yaradılmasının 50 illiyi münasi-

bətilə müəssisələrə, kolxozlara, sovxozlara və tədris müəssisələrinə 

SSRİ-nin 50 illiyi adının verilməsi haqqında fərman verdi. Həmin adı 

alan müəssisələr sırasında Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu 

da var idi. 1972-ci ildə Azərbaycanda SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbay-

can Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu yaradıldı (4).  

- Xarici dillər fakültəsi (əyani və qiyabi təhsil); 

- İngilis dili fakültəsi (axşam təhsili); 

- Hazırlıq şöbəsi. Fakültələrin nəzdində 20 kafedranın fəaliyyəti nə-

zərdə tutulmuşdu (6). 

1974/75-ci tədris ilində institut iki profilli beşillik təhsilə keçdi. Hə-

min ildən I və II kurs tələbələrinin aşağıdakı ixtisaslar üzrə 5 il təhsil al-

maları planlaşdırıldı: ingilis  və alman dilləri; ingilis və fransız dilləri; 

ingilis və Azərbaycan dilləri; fransız və ingilis dilləri; fransız və alman 

dilləri; alman və ingilis dilləri; alman və fransız dilləri. 
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Dörd illik tədris planına əsasən təhsil alan tələbələrin sonuncu bura-

xılışı 1975/76-cı tədris ilində olmuşdur. İnstitutun fəaliyyətə başladığı 

ilk tədrisilində əyani şöbəyə 600 nəfər, axşam şöbəsinə 230 nəfər qəbul 

olunmuşdu. 

Həmin il APDİ-dən əyani şöbəyə 2531 nəfər, axşam şöbəsinə 850 nə-

fər tələbə köçürülmüşdü. Bu dövrdə institutda 327 nəfərlik professor-

müəllim heyəti çalışırdı. 

1974-cü il oktyabrın 1-dək institutda tələbələrin sayı azalmışdı, çün-

ki məzunların sayı tələbə qəbulundan artıq idi. 1973/74-cü tədris ilində 

136 nəfər, 1974/75-ci tədris ilində isə 75 nəfər zəif oxuduqları üçün 

institutdan xaric edilmiş və ya başqa institutlara köçürülmüşdü.  

1975/76-cı tədris ilində institutda tamamilə beşillik təhsilə keçilməsi 

tələbələrə ikinci ixtisasın öyrədilməsi məsələsini gündəmə gətirdi. İn-

gilisdili üzrə təhsil alan tələbələr öz arzularına əsasən alman, yaxud 

fransız dilini, alman və fransız dilləri fakültəsinin tələbələri isə ingilis 

dilini öyrənirdilər. Bu işi lazımi səviyyədə qurmaq üçün müvafiq kafed-

ralar təşkil olunmuşdu (2). 

1974-cü ildən 1991-ci ilə qədər institutda tələbələrin qəbul planını 

nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, tələbələrin sayının dinamikası qeyri-

sabit olmuşdur: gah artmış, gah da azalmışdır. Tələbələrin sayının son-

rakı illərdə azalmasının başlıca səbəbi, hər şeydən əvvəl, tələbə qəbulu-

nun azaldılması, 1987-ci ildə isə axşam şöbəsinə tələbə qəbulunun tama-

milə dayandırılması olmuşdur.  

Həmin illərdə Bakı və rayon məktəbləri ilə əlaqələr genişləndirildi. 

Təkcə 1986-cı ildə 17 orta məktəb üçün V-VI1 sinif ingilis dili dərslik-

lərinin mətnləri maqnitofon lentinə yazılmışdı. 1987/88-ci tədris ilində 

V-VIII siniflər üçün dərslik mətnləri maqnitofon lentinə yazılaraq 20 

kənd məktəbinə göndərildi. 

Hələ 70-ci illərin sonlarında xarici dillərin tədrisi metodikası kafed-

rasının nəzdində məktəb metodikası üzrə təlim məşğələləri üçün məktəb 

tipli linqofon kabineti yaradılmış və lazımi texniki avadanlıqla təchiz 

edilmişdi. 80-ci illərin əvvəllərində həmin kabinetdə hazırlanan 4000-ə 

yaxın mətn tələbələrin istifadəsinə verilmişdi. 

İnstitutda 1980-ci ildən başlayaraq sosioloji tədqiqatlar laboratoriya-

sı da fəaliyyət göstərirdi (2). Tədris prosesinin yaxşılaşdırılması istiqa-

mətində həyata keçirilən tədbirlər (maddi-texniki bazanın gücləndiril-

məsi, yeni laboratoriyaların yaradılması, dərslik və dərs vəsaitlərinin ha-

zırlanması, eksperimental tədqiqatların aparılması, ümumtəhsil məktəb-

ləri ilə əlaqənin genişləndirilməsi, pedaqoji praktikanın təkmilləşdiril-

məsi və s.) institutda təhsilin səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edirdi. 

Belə ki, institutun yaradıldığı ilk illərdə tələbələr tərəfindən biliklərin 

mənimsənmə faizi о qədər də yüksək olmamışdı. Lakin bu göstərici il-

bəil yüksəlmiş, beləliklə də, institut digər ali məktəblərin arasında qa-

baqcıllar sırasına çıxmışdı. 
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1983-cü ildə institutda 10 nəfər elmlər doktoru, professor, 88 nəfər 

elmlər namizədi, о cümlədən 70 nəfər dosent işləyirdi. Pedaqogika 

kafedrasında 9 nəfərdən 2-si elmlər doktoru, professor, 4-ü elmlər nami-

zədi, 3 nəfəri baş müəllim, Psixologiya kafedrasındakı 5 nəfərdən 1-i 

elmlər doktoru, professor, 4-ü elmlər namizədi, Azərbaycan dili kafed-

rasındakı 7 nəfərdən 2-si elmlər doktoru, professor, 5-i elmlər namizədi, 

Roman-german filologiyası kafedrasındakı 16 nəfərdən 8-i elmlər nami-

zədi idi. 

1986-1990-cı illər ərzində institutda 48 nəfər namizədlik, 3 nəfər 

doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdi. Elmi-pedaqoji kadrpotensialı 

artdıqca institutda aparılan elmi-tədqiqat işləri də təkmilləşir, yazılan 

əsərlər öz yüksək elmi dəyəri ilə seçilirdi. Artıq dilçilik elmində profes-

sor Oruc Musayev, Zemfira Verdiyeva, Fəxrəddin Veysəlli, Sərxan Ab-

dullayev, Mehparə Qayıbova, Əli Musayev, Həsən Quliyev, Ələkbər Qu-

batov, Kamal Abdullayev, Adil Babayev, Firəngiz Ağayeva, ədəbiyyat-

şünaslıqda Qorxmaz Quliyev, Zeydulla Ağayev, pedaqogikada Nurəddin 

Kazımov, Əliheydər Həşimov, psixologiyadan Muxtar Həmzəyev, Sə-

məd Seyidov kimi orijinal elmi-nəzəri konsepsiyaların yaradıcıları for-

malaşırdı. Onlardan bir çoxunun elmi ümumiləşdirmələri elmi ictimaiy-

yət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Hələ bunun nəticəsidir ki, 80-ci 

illərdə institutun tələbələrinin müxtəlif elmi dərnəklərə cəlb edilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilirdi.  

80-ci illərin axırları, 90-cı illərin əvvəllərində SSRİ miqyasında ge-

dən qlobal proseslər respublika həyatının bütün sahələrinə, о cümlədən 

ali təhsilə də çox ciddi təsir göstərdi. Respublikada başlanmış milli 

azadlıq hərəkatı bütün ali məktəblərin, о cümlədən APXDİ-nin müəllim 

və tələbə kollektivini də bu proseslərin fəal iştirakçısına çevirdi.  

Problemin aktualığı. Təhsil tarixinin öyrənilməsi həmişə aktual ol-

muşdur. 

Problemin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə Azərbaycan Xarici 

Dillər  Universitetinin yaranmasının obyektiv səbəbləri üzə çıxarılır, 

inkişafının əsas tendensiyaları müəyyənləşdirilir.  

Problemin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Antalogiyaların tətbiqin-

də, tяhsil tarixi ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə etmək olar.  
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Иntellektual hazыrlыq gцlяшчиnиn psиxиkasыnыn mцrяkkяb vя alи tяzahцr-
lяrиndяn bиrи kиmи onun psиxolojи hazыrlыьыnыn tяrkиb hиssяsиdиr. 

«Иntellekt» latыn sюzц olub cиsm, hadиsяlяr arasыndakы яlaqя vя mцnasи-
bяtlяrи dяrk edяrяk, иnsanыn юz davranышыnы шяraиtиn tяlяbиnя uyьun dяyиш-
dиrmяk qabиlиyyяtиnи gюstяrиr. Иntellekt baшqa psиxи proseslяrdяn fяrqlи ola-
raq tяfяkkцrцn sяmяrяlи иdrak qabиlиyyяtиdиr. 

Иdmanчыnыn иntellektual hazыrlыьы, onun иdman fяalиyyяtиnиn, bu fяalиy-
yяtlя bиlavasиtя baьlы olan hadиsя vя tяzahцrlяrиn иnkишafыna tяsиr gюstяrяn 
proseslяrиn dяrk edиlmяsиnя yюnяldиlmишdиr. 

Иntellektual hazыrlыq gцlяшчиnиn hazыrlaшmasыnыn яsaslandыrma prosesи иlя, 
onun texnиkи, taktиkи tяlиmи vя yцksяk иdman ustalыьыnыn tяkmиllяшmяsи иlя 
sыx яlaqяdardыr. O, fиzиkи keyfиyyяtlяrиn tяrbиyя edиlmяsи иlя dя bиlavasиtя 
baьlыdыr. Bu baxыmdan gцlяшчиnиn иntellektual hazыrlыьыnыn иkи яsas cяhяtиnи: 
gцlяшчиnиn иntellektual tяhsиlиnи vя иntellektual qabиlиyyяtиnиn tяrbиyя edиl-
mяsиnиn яhяmиyyяtиnи qeyd etmяk lazыmdыr. 

Gцlяшчиnиn иntellektual tяhsиlи onun dцnyagюrцшцnц, иdman etиkasы vя 
яsaslandыrma xarakterlи bиlиklяrиnи яhatя edиr. Hяmиn bиlиklяr aшaьыdakыlar-
dan иbarяtdиr: 

a) Gцlяшчиdя dцnya haqqыnda tam anlayыш yaratmaьa tяsиr gюstяrmяlи, 
иdman fяalиyyяtиnиn цmumи mahиyyяtиnи, onun gцlяшчи цчцn иctиmaи vя шяxsи 
яhяmиyyяtиnи dяrk etmяklя, mцvafиq davranыш vя mюhkяm яsaslandыrmalarы 
formalaшdыrmaqda bюyцk яhяmиyyяtя malиk olmalыdыr; 

b) Bu bиlиklяr elmиn цmumи яsaslarыndan иbarяt olmalыdыr; 
c) Yarыш qaydalarы, gцlяшиn texnиka vя taktиkasы, onlarыn sяmяrяlиlиk 

sяvиyyяsинин mяnиmsяnиlmя yollarы, fиzиkи, иradи vя xцsusи psиxolojи hazыrlыq, 
mяшqиn dцzgцn qurulmasы, иdman hazыrlыьыnda mяшqdяnkяnar amиllяrиn 
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rolu, иdman fяalиyyяtиnиn tяlяblяrиndяn yaranan gцnцn цmumи rejиmиnя 
olan tяlяblяr, юzцnяnяzarяt qaydalarы, gцlяшmя mяшqlяrиnиn maddи-texnиkи 
шяraиtи barяdя konkret mяlumatlarы юzцndя bиrlяшdиrяn tяtbиqи-иdman 
bиlиklяrиndяn иbarяt olmalыdыr. 

Gцlяшmяnиn юzцnяmяxsus tяlяblяrиnя cavab verяn иntellektual qabиlиy-
yяtиn tяrbиyя edиlmяsиndя mяqsяd gцlяшчиnиn zehnи tяrbиyяsи zamanы tяkcя 
mцяyyяn bиlиk, bacarыq vя vяrdишlяrlя kиfayяtlяnmяyиb, onun nяzяrи vя 
tяcrцbи fяalиyyяtlяrи daиma yaradыcы metodlarla yerиnя yetиrиlmяlиdиr. Lakиn 
tяяssцflя qeyd etmяk lazыmdыr kи, bu gцn hяlя иdman praktиkasыnda gцlяш-
чиlяrиn hazыrlыьы prosesи яksяr hallarda yцksяk sяmяrяlиlиyи keyfиyyяtи olma-
yan reproduktиv metodla hяyata keчиrиlиr. Yaradыcыlыq qabиlиyyяtи иsя, mя-
lum olduьu kиmи, иdmanчыlar tяrяfиndяn fяalиyyяtиn dяrk edиlmяsи prose-
sиndя daha sяmяrяlи иnkишaf edиr. Bu иsя bцtцн psиxolojи proseslяrиn yцksяk 
fяallыq sяvиyyяsиnи tяlяb edиr. Gцlяшчиlяrиn mцstяqиl yaradыcыlыq fяalиyyяtи 
mцxtяlиf sяvиyyяlяrdя vя formalarda tяzahцr edя bиlяr. Bu tяzahцrlяrиn hяr 
bиrи gцlяшчиnиn hяyata keчиrdиyи fяalиyyяtlяr sиstemиndя mцяyyяn yer tutur. 

Gцlяшчиnиn mцstяqиl fяalиyyяtиnиn hяr hansы bиr nюvц юzцndя иkи mяr-
hяlяnи bиrlяшdиrиr. Bunlar da bиr-bиrи иlя чox mюhkяm baьlы olub bu иkи mяr-
hяlяnиn optиmal mцtяnasиblиyиnи tяlяb edиr. 

Reproduktиv иdman fяalиyyяtиnя gцlяшчиlяrиn elя mяшq mяzmununu mи-
sal gюstяrmяk olar kи, burada mяшqчи tяrяfиndяn kompleks halыnda яvvяl-
cяdяn hazыrlanmыш tяmrиnlяr sиstemиndяn gцlяшчиyя lazыm olan fиzиkи keyfиy-
yяtи tяkmиllяшdиrmяk цчцn zяrurи hяrяkяt komplekslяrиnи seчиb onlarы sыnaq-
dan keчиrmяk vяzиfяsи tapшыrыlыr. Reproduktиv mяшq prosesиndя яsas mяqsяd 
bu prosesиn dяrk edиlmяsи olmur. Belя hallarda bu mяsяlя kяnardan tяtbиq 
edиlиr vя gцlяшчи mяhz onun hazыr “mяhsulunun” sahиbи olur. Belя asan 
“mяhsul” иdmanчыlarda yaradыcыlыьыn иnkишaf etmяsи qarшыsыnda duran яn bю-
yцk яngяlя чevrиlиr. Yaradыcы иdrak иsя hяmишя duyma, hиss etmя, юyrяnmя 
kиmи maraьы иlk plana чяkиr. 

Reproduktиv fяalиyyяt zamanы gцlяшчи яgяr hazыr bиlkdяn иstиfadя edяrяk 
cцzи dцшцncя enerjиsи sяrf edиrsя, onda gцlяшчиnиn fяalиyyяtиndя яsas etиbarиlя 
иcraчыlыq fяalиyyяtи aшkara чыxыr vя sыrf texnиkи komponentlяr цstцnlцk tяшkиl 
edиr. Burada xцsusи bиlиklяrиn mяnиmsяnиlmяsи yadda saxlama vя onlarы 
иcraetmя цzяrиndя qurulur. 

Gцlяшчи yaradыcыlыq fяalиyyяtиndя mяшqчиdяn qяbul etdиyи bиlиyи dяyиш-
dиrяrяk юzц цчцn kяшflяr edиr. O, bu prosesdя yenи problemlяr иrяlи sцrцr, bu 
problemlяrиn hяllи цчцn nяtиcяlяr axtarыb tapыr, aldыьы nяtиcяlяrиn gerчяk-
lиyиnи yoxlayыr. 

Belяlиklя, gцlяшчиnиn yaradыcыlыq fяalиyyяtиndя иkи mяrhяlя: — yaradыcыlыq 
prosesиnя hazыrlыq mяrhяlяsиnя vя yaradыcыlыq prosesиnиn юzц чox aydыn seчи-
lиr. Bиrиncи mяrhяlя reproduktиv, иkиncи иsя yaradыcыlыq adlanыr. 

Bu mяrhяlяlяr иdman prosesиnиn bu vя ya dиgяr tяlяblяrиnиn yerиnя ye-
tиrиlmяsиnи dяrk etmяk цzяrиndя qurulmuш vя aшaьыdakы ardыcыllыqla hяyata 
keчиr: 

a) Mяшqчи mяшьяlяnиn mюvzusunu vя mяqsяdиnи hazыrlayыr, mяшq edяn-
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lяrи hяrяkяtlяr sиstemи иlя tanыш edиr, onlarыn qarшыsыnda konkret иdman tap-
шыrыqlarы qoyur, иши davam etdиrmяk цчцn faktиkи materиal verиr, bu vяzиfяnи 
hяll etmяk цчцn metodlar gюstяrиr vя onlara lazыmи яlaqяlяrиn hansы иstиqa-
mяtdя axtarыlmasыnы tяxmиnяn gюstяrиr. Gцlяшчиlяr qarшыlarыna qoyduьu 
vяzиfяlяrи hяll edиr, yяnи gюrцшцn keчиrиlmя vasиtяlяrиnи vя цsullarыnы mцqayи-
sяlяndиrиr, oxшar fяrqlи яlamяtlяrи tapыr, lazыm olan яlaqяlяrи axtarыr, mцna-
sиbяtlяrи mцяyyяnlяшdиrиr, onlarы sцbut edиr vя nяtиcяlяr чыxarыrlar; 

b) Mяшqчы mяшьяlяnиn mюvzusunu vя mяqsяdиnи mцяyyяn edиr, mяшq 
edяnlяrи gюrцшцn keчиrиlmяsи formasыna чatdыrыr, иdman tapшыrыqlarыnы hazыr-
layыr, иши davam etdиrmяk цчцn faktиkи materиallarы verиr, gцlяшчиlяrиn dиqqя-
tиnи bu tapшыrыqlarыn mяzmunundakы яsas hяlledиcи nюqtяlяrя cяlb edиr. Bu-
rada o, gцlяшчиlяrиn mяшq gцnlяrи, hяftяsи, bцtцn иdman tsиklи (dюvrц) vя s.-
nи necя planlaшdыrdыqlarыna, onlarыn mяшq prosesиndя yenи hяrяkяtlяrиn ya-
ranmasыnda ишtиrak edиb-etmяmяlяrиnя, mяшq gцndяlиyиnиn aparыlmasыnа, 
mцstяqиl mяшьяlяlяr planlaшdыrmalarыna, иdman mяшьяlяlяrиnи dиgяr lazыmи 
иctиmaи ишlяrlя яlaqяlяndиrmяlяrиnя vя s. kиmи mяsяlяlяrя xцsusи dиqqяt ye-
tиrиr. Gцlяшчиlяr юzlяrи bu иdman tapшыrыqlarыnыn hяllи цчцn mцvafиq metodlar 
tapыr, burada zяrurи olan яlaqяlяrи aчыr, onlarы sцbut edиr vя nяtиcяlяr чыxa-
rыrlar.  

c) Mяшqчи mяшьяlяnиn mюvzusunu vя mяqsяdиnи mцяyyяn edиr, mяшq 
edяnlяrи qarшыya qoyulmuш problemlя tanыш edиr. Цmumи tapшыrыq verиr. 
axtarишlarи dяqиqlиklя qeyd edиr vя mяsяlяnиn  hяllи цчцn zяrurи olan яsas 
hяlledиcи anlarы gюstяrиr. Gцlяшчиlяr юzlяrи gюstяrиlmиш иstиqamяt цzrя faktиkи 
materиalы seчиr, mяsяlяnиn hяllи цчцn yollar axtarыr, mцvafиq metodlar seчиr, 
onlarыn kюmяyи иlя mяsяlяnи hяll edиr, nяtиcяlяr чыxarыr vя onlarы yoxlayыrlar. 

ч) Mяшqчи mяшьяlяnиn mяzmunu vя mяqsяdи haqqыnda xяbяr verиr, gц-
lяшчиlяrи problemиn mahиyyяtи иlя tanыш edиr, цmumи vяzиfяlяr mцяyyяn et-
mяkdя onlara  иstиqamяt verиr, axtarышlarыn dяqиq чяrчиvяsиnи qeyd edиr. Qa-
lan bцtцn ишlяrи mяшq edяnlяr mцstяqиl olaraq юzlяrи hяll edиrlяr. Bu mяr-
hяlя иdman yaradыcыlыьыnыn яn yцksяk sяvиyyяsиdиr. Mяшьяlяlяrdя dяrk edиl-
mиш materиal nяhayяt, dяrиn qavrama nяtиcяsиndя, yenиyetmяnиn bиlиk, иnam 
vя hяyat mюvqeyиnя чevrиlиr. Tяlиm prosesиndя bиlиyиn qavranыlmasы mяnиm-
sяmяnиn яn mцhцm mяrhяlяsиdиr vя onsuz hяr hansы bиlиk яldя etmяk qeyrи-
mцmkцndцr. Mяшqчи materиalы mяnиmsяmя prosesиnи tяnzиmlяyяn яsas шяx-
sиyyяt olduьu цчцn o, иdamnчыlarдa tяdrиs materиalыnыn daha fяal vя yara-
dыcы mяnиmsяmя yollarыnы иnkишaf etdиrmяlиdиr. Gцlяшчиlяrиn yaradыcы tяsяv-
vцrцnц иnkишaf etdиrmяk mяшqчиnиn яn mцhцm vяzиfяsиdиr. Bu mяsяlяnи tяc-
rцbя яsasыnda onu daha da genишlяndиrmяk yolu иlя hяll etmяk olar. Burada 
tяmrиnlяrиn mцstяqиl sцrяtdя yerиnя yetиrиlmяsи vя mцxtяlиf yenи иdman 
fяalиyyяtlяrиnиn hazыrlanmasыnda ишtиrak etmяk mцhцm rol oynayыr. 

Texnиkи-taktиkи fяalиyyяtиn mяnиmsяnиlmяsиndя gцlяшчиnиn dцшцncяsи dя 
яsas yer tutur. Dцшцncяnиn mahиyyяtи obyektиv varlыьыn яшyalarы, tяzahцrlяrи 
arasыnda яlaqяlяrиn vя mцnasиbяtlяrиn яksи иlя mцяyyяnlяшиr. Mцqayиsя 
etmяk, ayыrmaq, mцnasиbяtlяrи vя яlaqяlяrи яks etdиrmяk qabиlиyyяtиnиn 
иnkишafы яlbяttя, gцlяшчиnиn иntellektual hazыrlыьыnыn tяkmиllяшmяsиndя яsas 
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zяmиndиr. 
Mяшqчи, adяtяn, bиr, yaxud bиr neчя qrup gцlяшчиlяrlя vя komanda иlя иш-

lяyиr. Gцlяшчиlяr ayrы-ayrы шяxslяr olduьu цчцn mяlum olduьu kиmи onlar bиr 
sыra fяrdи xцsusиyyяtlяrя, o cцmlяdяn dя fяrdи иntellektual иnkишaf sяvиyyяlя-
rиnя malиkdиrlяr. Onlar mяqsяdя can atmalarы, fиkrиn ardыcыllыьы, sцrяtlиlиyи, 
dяrиnlиyи, genишlиyи vя s. иlя fяrqlяnиrlяr. Bцtцn bunlardan baшqa, onlarыn hяr 
bиrиndя dя dцшцncяnиn ayrы nюvц иnkишaf edиr. Mяшqчи tяdrиs materиallarыnы 
seчяrkяn, mюvzunu elan edяrkяn vя onu gцlяшчиyя gюstяrяrkяn bu xцsusиy-
yяtlяrи nяzяrя almalыdыr. 

Mяшq edяnlяrdя dцшцncяnиn яyanи (tяsиrlи, obrazlы, mяntиqlи sюz vя ab-
strakt dцшцncя иlя) nюvlяrиnя tяsadцf edиlиr. Mяшqчиlяr bunu bиlяrяk bюyцk 
ustalыqla onlarы fяrdиlяшdиrmяlи vя hяr bиrиnя mцvafиq tяsиr gюstяrmяlиdиr. 

Tяlиmиn яn sяmяrяlи nюvц mцvafиq tapшыrыqlarыn hяllи цчцn axtarыш 
fяndlяrиnиn formalaшmasы metodиkasыdыr. Bu  da mцasиr praktиkada gцlяш-
чиlяrиn psиxolojи hazыrlыьыnda genиш tяtbиq edиlиr. Gцlяшчиnиn konkret hяrяkяt 
tapшыrыьыnы hяll etmяk цчцn aчaьыdakы nцmunяvи  fяalиyyяt proqramы tяklиf 
olunur: vяzиfяlяrи dяrk etmяk, mцvafиq bиlиk vя bacarыqlara yиyяlяnmяyи tя-
lяb edяn fяalиyyяtиn яsasыnы mцяyyяnlяшdиrmяk, vяrdишиn mяzmununu mя-
nиmsяmяк, fяalиyyяtиn xarakterиnя vя ardыcыllыьыna yиyяlяnmяk, onun цчцn 
zяrurи olan яmяlиyyatlarы mяnиmsяmяk, praktиkи fяalиyyяtиn, яmяlиyyatla-
rыn, vяrdишlяrиn  tяkmиllяшmяsи цчцn tяmrиnlяr tяtbиq etmяk, vяrdишlяrиn qa-
zanыlmasы цzяrиndя carи юzцnя nяzarяt, vяrdишиn tяkmиllяшmяsи  цzяrиndя 
dцzяlиш fяalиyyяtи vя mяlum olmayan шяraиtdя vяrdиш vя bacarыqlarыn иcrasы 
gцndяlиk tяcrцbи mяшq fяalиyyяtиndя иstиfadя edиlmяsи yolu иlя vяrdишlяrиn  
tяkmиllяшdиrиlmяsи  vя daha da dяrиnlяшdиrиlmяsи vя s. 

Мягалянин актуаллыьы. Tapшыrыqlarыn hяllи цчцn mцvafиq axtarыш fяndlяrи-
nиn formalaшmasы metodиkasы иdmanчыlarыn yaш vя bиlиk sяvиyyяsиndяn чox 
asыlыdыr. Gцlяшчиlяrиn tяlиm sиstemиnиn tяhlиlи vя onlarыn  yaш xцsusиyyяt-
lяrиnиn юyrяnиlmяsи belя bиr obyektиv nяtиcяyя gяlmяyя иmkan verиr kи, 
gцlяшчиlяrdя иdman vяzиfяlяrиnиn hяllи цчцn axtarыш fяndlяrиnиn mяqsяdyюnlц 
vя sиstematиk olaraq formalaшmasыna  hяrяkяr vяrdиши vя bacarыqlarыnыn 
mяnиmsяnиlmяsи prosesиnиn иlk gцnlяrиndяn baшlamaq  mяqsяdяuyьundur.  

Мягалянин елми йенилийи. Bu bиlиklяr иdman sahяsиndя mюvcud olan 
elmи-metodиkи fяnlяrdя, цmumhumanиtar elmиn xцsusи bюlmяlяrиndя, tяbияt 
vя qarышыq elmlяrdя, gцlяшиn dяrk edиlmяsиnи elmи cяhяtdяn tяmиn edяn xц-
susи elmlяrdя vя s. toplanmышdыr. Bцtцn bunlar gцlяшчиnиn nяzяrи tяhsиlиnиn 
dиdaktиk qaydada hazыrlanmыш fяnnиnи tяшkиl edиr. Чoxиllиk иdman tяk-
mиllяшmяsи prosesиndя daиma dяrиnlяшяn tяhsиl vя юzцnцtяrbиyя prosesи 
nяhayяt gцlяшmяdя yaradыcыlыq tяzahцrц kиmи hяlledиcи шяrtя чevrиlиr. Tяt-
bиqи-иdman иstиqamяtиndяn baшqa nяzяrи hazыrlыq daha genиш elmи dцnyagю-
rцшцn tяшяkkцl etmяsиnя dя hяlledиcи tяsиr gюstяrиr. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Gцlяшчиlяrdя dцшцncя qabиlиy-
yяtиnиn fяallaшmasыna tяlиmиn bцtцn metodlarы mцsbяt tяsиr edиr. Burada яn 
sяmяrяlи metod tяlиmиn problem formasыnda hяyata keчиrиlmяsиdиr. Bu za-
man mяшqчиnиn yaradыcы dцшцncяsиnиn yцksяk sяvиyyяdя olmasы, onun иntel-
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lektual vя иdman fяallыьы bюyцk rol oynayыr, hяr bиr иdmanчыda, bцtюv ko-
mandada nцmunяvи rяhbяrlиyи tяmиn edиr. 
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Psиxolojи tяhlцkяsиzlиk uшaьыn psиxolojи saьlamlыьыnыn qorunmasы vя 

mюhkяmlяndиrиlmяsиnиn mцkяmmяl иnkишafыnыn mцhцm amиlиdиr. Psиxolojи 
tяhlцkяsиzlиk anlayышы чox vaxt psиxolojи saьlamlыq vя tяhlцkя 
anlayышlarыndan иstиfadя edиldиyи zaman daha aydыn baшa dцшцlцr. Bu zaman 
o, юzцnц uшaьыn иnkишafыnыn uьurlu tяmиnatы, psиxи saьlamlыьыnыn daxиlи vя 
zahиrи tяhlцkяdя adekvat яks olunduьu vяzиyyяt kиmи gюstяrиr. 

Uшaq шяxsиyyяtиnиn hяrtяrяflи иnkишafы aиlяdя, иctиmaи tяrbиyяdя 
formalaшmaqdan baшlayыr vя onun hяyat yolu cяmиyyяtdяkи fяalиyyяtи иlя 
шяrtlяnиr [1; s.10]. Mяktяbяqяdяr yaшlы uшaьыn шяxsиyyяtиnиn strukturunda 
tamamиlя yenи xцsusиyyяtlяr tяшяkkцl tapmaьa baшlayыr. Uшaq яtraf alяmи 
qavramaq цчцn hяyatыn mцxtяlиf sahяlяrиndя ишtиrak etmяyя can atыr, yenи 
bacarыq vя vяrdишlяrя yиyяlяnиr, mяишяt яшyalarы vя яmяklя maraqlanыr. 

Psиxolojи tяhlцkяnиn tяzahцrцnц юncяdяn gюrmяk kиfayяt qяdяr mцrяk-
kяbdиr. Шяxsиyyяtиn  psиxolojи tяhlцkяsиzlиyиnиn яsas mяnbяlяrиnи шяrtи 
olaraq 2 qrupa ayыrmaq olar: zahиrи vя daxиlи. Uшaьыn psиxolojи 
tяhlцkяsиzlиyиnиn zahиrи tяhlцkя mяnbяyиnя aшaьыdakыlarы aиd etmяk olar: 

1. Uшaqlarla  manиpulyasиya  etmя шяxsиyyяtиn pozиtиv иnkишafыna cиddи 
zиyan gяtиrиr. Bu uшaьы fяalиyyяtdя vя qяrarlarыn qяbulunda mцstяqиllиkdяn 
vя tяшяbbцskarlыqdan mяhrum edяn yaшlыlarыn hяr шeyи uшaьыn yerиnя yetиr-
dиklяrи an tяzahцr edиr.  

2. Tяlиm – tяrbиyя prosesиndя ишtиrak edяn vя uшaqlarla gцndяlиk qarшы-
lыqlы fяalиyyяtя qoшulan personalыn fяrdи –  шяxsи xцsusиyyяtlяrи. 
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3. Qrupda uшaqlarыn qarшыlыqlы шяxsиyyяt mцnasиbяtlяrи. Bяzяn uшaq cя-
mиyyяtи yaшыdlarыndan kиmи иsя rяdd edиr, tяrbиyячи uzun mцddяt bunu hиss 
etmиr vя ya onun kяnarlaшdыrыlmasы цчцn kиfayяt qяdяr effektиv vasиtя tap-
mыr. Nяtиcяdя rяdd edиlяn uшaqlarda  bяlяdlяшmя hиssи yaranmыr, uшaq kol-
lektиvиndя artыq erkяn yaшlardan yaшlыlarыn lazыmи reaksиya gюstяrmяdиklяrи 
kobudluq vя qяddarlыq tяzahцr edиr.  

4. Uшaьы яhatя edяn dцшmяnчиlиk mцhиtи, oyuncaqlara qadaьa, яtraf mц-
hиtиn yaxшы dцшцnцlmяmиш rяngarяnglиyи vя ишыqlandыrыlmasы, tяbии tяlяbatыn 
realиzя olunmasы цчцn lazыmи шяraиtиn olmamasы, яsaslandыrыlmamыш qadaьa-
larыn ишlяmяsи, uшaьыn tяhlцkяsиzlиk qayьыsыna яsaslanыr. 

5. Otaqlarыn gиgиyenиk qaydalarыnыn mяzmununa, иlk nюvbяdя, havanыn 
dяyишdиrиlmяsи rejиmиnя rиayяt edиlmяmяsи. 

6. Uшaqlarыn  gцnlяrиnиn eynиlиk tяшkиl etmяsиnя, qurulmuш hяyat fяalиy-
yяtиnиn qeyrи –rasиonal rejиmиnиn qurulmasыna gюrя hяddяn artыq иntellek-
tual – fиzиkи vя psиxo – emosиonal yцklяnmяsи. 

7. Qиdalanmanыn zяиf vя qeyrи –rasиonallыьы, onun eynиlиyи vя pиs tяшkиl 
olunmasы. 

8. Цnsиyyяtиn dцzgцn tяшkиl olunmamasы. Avtorиtar цsulun цstцnlцyц, 
yaшlыlar tяrяfиndяn uшaqda maraьыn yaradыlmamasы. 

9. Mюhkяmlяndиrиcи tяmrиnlяrиn яhяmиyyяtиnиn dцzgцn qиymяtlяndиrиl-
mяmяsи, uшaьыn aчыq havada olmasы mцddяtиnиn qыsaldыlmasы. 

10. Cяmиyyяtdя uшaьыn davranышыnы tяnzиmlяyяn vя onun anlaya bиlяcяyи 
qaydalarыn olmamasы. 

11. Qeyrи –sabиt hava шяraиtи. 
12. Valиdeynlяr tяrяfиndяn uшaьa qarшы dиqqяtsиzlиk, assosиal aиlяvи mиk-

romцhиt vя s. 
Uшaьыn psиxolojи tяhlцkяsиzlиyиnиn daxиlи tяhlцkя mяnbяyиnя иsя aшaьыda-

kыlarы aиd etmяk olar: 
1. Aиlяdя dцzgцn olmayan tяrbиyя nяtиcяsиndя formalaшan neqatиv tяr-

bиyя vяrdишlяrи. Nяtиcяdя kюrpя uшaqlar tяrяfиndяn шцurlu, bюyцklяr tяrяfиn-
dяn иsя шцuraltы sцrяtlя rяdd edиlиr. 

2. Uшaьыn baшqa uшaqlarыn fonunda юzцnцn uьursuzluьunu dяrk etmяsи. 
Bu keyfиyyяtsиzlиk kompleksиnиn formalaшmasыna vя paxыllыq kиmи mяnfи hиs-
slяrиn yaranmasыna tяkan  verиr. 

3. Mцstяqиllиyиn olmamasы. Mцstяqиl hяrяkяt etmяk lazыm gяldиkdя kю-
mяksиzlиk hиssиnи иnkишaf etdиrяn valиdeyndяn hяr bиr шeydя bиrbaшa asыlыlыq. 

4. Uшaqda formalaшan fяrdи – шяxsи xцsusиyyяtlяr, mяsяlяn: 
valиdeynlяrиn tяsиrи nяtиcяsиndя qorxaqlыq vя ya hяmишя dиqqяt mяrkяzиndя 
olmaq vяrdиши. 

5. Fиzиkи иnkишafыn patologиyasы, mяsяlяn: gюrmяnиn, eшиtmяnиn vя s. 
pozulmasы. 

Uшaьыn psиxolojи tяhlцkяsиzlиyиnиn яsas tяhlцkя mяnbяyи onu яhatя edяn 
mцhиtиn qeyrи – adekvat яks etdиrdиyи onu yanlышlыьa, иllцzиya dцnyasыna apa-
ran mяlumatdыr [2; c.40]. Bu, bюyцklяrиn uшaьы aldatdыqlarы vaxtdыr vя onlarы  
psиxolojи pozuntuya apara bиlиr. Mяsяlяn: uшaьы anasыnыn tezlиklя gяlяcяyиnя 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 137 

иnandыrdыqda, o, gяrgиn gюzlяmя vяzиyyяtиndя olur. Uшaьыn psиxolojи 
tяhlцkяsиzlиyиnиn pozuntusu zamanы aшaьыdakы stress vяzиyyяtиn яlamяtlяrи 
dя tяzahцr edя bиlяr: 
 yuxuya чяtиn getmя vя narahat yuxu; 
 yaxыn vaxtlarda onu yoran yцkцn aьыrlыьы; 
 sяbяbsиz kцsяyяnlиk, aьlaьanlыq vя ya яksиnя, yцksяk aqressиvlиk; 
 dalьыnlыq vя dиqqяtsиzlиk; 
 narahatlыq vя ya bиr yerdя qяrar tutmamaq; 
 uшaьыn yaшlыlardan daha tez –tez rяьbяtlяndиrиlmя gюzlяmяsи vя 

demяk olar kи, onlara qыsыlmasыnda tяzahцr edяn юzцnяиnamыn olmamasы; 
 иnadkarlыq; 
 mцtяmadи olaraq яmzиk яmmяsи, barmaq vя ya nя иsя sovurmasы, 

hяddяn zиyadя xяsиslиklя seчиm etmяdяn yemяsи, bu zaman yemяyи чeynя-
mяdяn udmasы (bяzяn, яksиnя olaraq, ишtahыnda cиddи pozuntularыn olmasы); 
 cиnsиyyяt orqanlarы иlя oynamasы;  
 чиyиnlяrиnи чяkmяsи, baшыnы tяrpяtmяsи vя яllяrиnи tиtrятmяsи; 
 bяdяn чяkиsиnиn azalmasы, яks halda, pиylяnmя sиmptomlarыnыn baш-

lanьыc aktиvlяшmяsи; 
 yцksяk gяrgиnlиk; 
 яvvяllяr mцшahиdя olunmayan gцndцz, gecя vя ya dиgяr tяzahцrlяrlя 

enurez hallarы; 
Yuxarыda sadalanan bцtцn яlamяtlяrиn яvvяllяr dя mцшahиdя edиlmяsи 

uшaьыn psиxo – emosиonal gяrgиnlиk vяzиyyяtиndя olmasыndan xяbяr verиr. 
Qeyd etmяk lazыmdыr kи, stress vяzиyyяtиn bцtцn яlamяtlяrи aydыn tяzahцr 
etmяyя dя bиlяr. Bununla belя, hяr hansы bиr яlamяtиn tяzahцrцnя mцtlяq 
dиqqяt yetиrиlmяlиdиr. 

Aparыlan tяdqиqatlarыn nяtиcяlяrиnя gюrя, sиmptomlarыn mюvcudluьu чox 
zaman psиxosomatиk pozьunluqlarыn tяzahцrцnя gяtиrиb чыxarыr kи, bu da 
uшaьыn davranышыna, яhvalыna mяnfи tяsиr gюstяrиr. Onlara яhяmиyyяt 
verиlmяmяsи hяm saьlamlыqda, hяm dя шяxsи иnkишafda davamlы pozuntular 
yaradыr. Nяtиcяdя bu cцr uшaqlar yalanчы, юzlяrиnя иnamsыz, boш xяyallara 
meyиllи, qorxaq vя vиzual цnsиyyяtя hazыr olmurlar. Onlarda sosиal maska 
mцtalия davranышы vasиtяsи kиmи чox erkяn tяzahцr edиr. Psиxolojи tяhlцkя-
sиzlиk vasиtяlяrиnиn dцzgцn seчиldиyиnиn hяqиqи gюstяrиcиsи uшaqda tяzahцr 
edяn sevиnc, gцmrahlыq, иnam vя yaxшы яhval- ruhиyyя hиssиdиr. 

L.S.Vыqotskи yazыrdы: “Uшaьa nяzяr salmaq kиfayяtdиr kи, onun hяyat 
цчцn nя qяdяr genиш иmkanlara malиk olduьu gюrцnsцn. Qalыr yalnыz bu иm-
kanlarыn reallaшmasы цчцn иmkan yaratmaq” [3; s.62].  

Uшaq baьчasыnda шяxsиyyяtиn psиxolojи tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиnatы proq-
ramы bu cцr ola bиlяr: 

1. Uшaqlarыn psиxolojи vяzиyyяtиnиn rahatlыьы цчцn rejиm anlarыnыn tяшkиlи. 
2. Fиzиkи tяrbиyя vasиtяlяrи иlя uшaqlarыn psиxoemosиonal vяzиyyяtиnиn 

profиlaktиk sиstemи: su tяmrиnlяrи, massaj, mцsbяt emosиya яmяlя gяtиrяn 
xцsusи saьlamlaшdыrыcы oyunlar. 

3. Aroma vя fиtoterapиya-иnteryerиn rяngиnиn mцяyyяnlяшdиrиlmяsи yolu 
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иlя gяrgиnlиyиn gюtцrцlmяsиnя tяsиr gюstяrяn xцsusи bиtkиlяrиn seчиmи.  
4. Tяbии materиallarla: gиl, qum, su иlя иш. Bu adяtяn uшaqlarы qяbul 

etmяdиklяrи emosиyalardan yayыndыrыr. 
5. Musиqи terapиyasы – mцtяmadи keчиrиlяn musиqи fasиlяsи, musиqи alяtlяrи 

иlя oyun. 
6. Psиxoemosиonal vя fиzиkи yцkцn tяnzиmlяnmяsи vя nяzarяt. 
7. Uшaьa yaшыna uyьun mцmkцn qяdяr maksиmal dяrяcяdя mцstяqиllиk 

vя azadlыq шяraиtиnиn yaradыlmasы. 
8. Uшaьыn яhvalы vя юzцnц hиss etmяsиnя nяzarяt, onlarыn vaxtыnda 

korreksиyasы. 
9. Mцяssиsя цzrя яшyavи – иnkишafetdиrиcи mцhиtиn yaradыlmasы, uшaьыn dи-

gяr uшaqlarla vя yaшlыlarla qarшыlыqlы яlaqяlяrиnиn genишlяndиrиlmяsи иmkanы. 
Иnsanыn hяyatы hяrtяrяflи olaraq bиrbaшa onun tяhlцkяsиzlиyи иlя baьlыdыr. 

Tяhlцkяsиzlиyиn юyrяdиcи sahяsиnиn яsas mяqsяdи иsя uшaьы яtraf mцhиtя – 
tяbияt, texnogen vя tяhlцkяsиz sosиal hяyata hazыrlamaqdыr. Uшaq tяhlцkя-
sиzlиyи mюvzusu чox genишdиr. Яn яsasыnы valиdeynlяrиn uшaьыnыn mцdafияsиnя 
formal mюvqedяn yanaшmamasы tяшkиl edиr. Bиr чox aиlяlяrdя adяtяn genиш 
yayыlmыш yanlышlыqlar tяkrar olunur. Kиmsя real fиkиrlяшmяyя sяy etmиr vя 
hяr шeyи baьчa tяrbиyячиlяrиnя, dayяyя vя ya mяktяbяqяdяr yaшlы uшaьыn 
saьlam dцшцncяsиnиn axarыna buraxыr. Чox vaxt “o, чox aьыllыdыr, чox шeyи 
baшa dцшцr” sюzlяrи dя eшиdиlиr. Bяzяn иsя яksиnя olaraq юz uшaьыnы bцtцn 
problemlяrdяn mцhafиzя edиr vя hяr bиr xыrda шeyя emosиonal yanaшaraq, 
bununla da onun иnkишafыnы lяngиdиr. 

Mяktяbяqяdяr dюvrцn baшlыca xцsusиyyяtи uшaьa fиkиrlяшmяyи, цnsиyyяtя 
gиrя bиlmяyи, юz davranышыnы иdarя etmяyи, яtrafda baш verяnlяrи dяrk etmяyи 
юyrяtmяkdиr [4; sяh 80]. Юz uшaьыnыn kичиk yaшlardan hяddи – buluьa чata-
nadяk tяhlцkяsиzlиyиnи dцшцnяn valиdeyn ona hяyatdakы mцvяffяqиyyяtlяrиn 
davamlы olmasы цчцn zяmиn hazыrlayыr. Чцnkи bиr чox yaшlыlarda tяzahцr 
edяn komplekslяr uшaqlыqda olan qorxu vя zяdяlяrdяn yaranыr. Aиlяnиn 
цzlяшя bиlяcяyи bиr чox problemlяrdяn юzцnцn vя uшaqlarыnыn mцdafияsи 
yalnыz tяhlцkяsиzlиk barяdя maarиflяnmя vasиtяsиlя hяyata keчиrилиr. 
Tяhlцkяsиzlиk faktoru bиr neчя tяrkиbdяn иbarяtdиr. Mяsяlяn:  

 hяyat vя saьlamlыьы qorumaq (bиolojи tяhlцkяsиzlиk); 

 шяxsи mцlkиyyяtиn bцtюvlцyцnц qorumaq (maddи tяhlцkяsиzlиk); 

 яxlaqи, mяnяvи – psиxolojи rиfahы qorumaq, иnam vя mцdafия hиssиnи 
formalaшdыrmaq (sosиal-psиxolojи tяhlцkяsиzlиk); 

Mяktяbяqяdяr yaшlы uшaьыn tяhlцkяsиzlиyиndяn danышarkяn, onun aшaьы-
dakы xцsusиyyяtlяrиnиn qeyd edиlmяsи vacиbdиr: 

 uшaьыn mцstяqиllиyиnя sяy gюstяrmяsи (“mяn юzцm”) vя юzцnцn gцc 
vя иmkanlarыnы adekvat qиymяtlяndиrmяyи bacarmamasы; 

 tяcrцbяnиn kиfayяt qяdяr olmamasы (vя yaxud heч olmamasы), 
mцrяkkяb sиtuasиyalarda davranыш tяhlцkяsиzlиk qaydalarыnыn иstиfadяsиnи 
bиlmяmяsи vя s; 

Tяhlцkяsиzlиk yalnыz sadяcя mяnиmsяnиlmиш bиlиklяrиn cяmиyyяtи deyиl, 
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hяm dя юzцnц mцxtяlиf sиtuasиyalarda dцzgцn apara bиlmяk bacarыьыdыr. 
K.Y.Belaya, V.N.Zиmonиna vя L.A.Kondrиnskaya baьчada vя aиlяdя mяk-
tяbяqяdяr yaшlы uшaqlarda mцxtяlиf gюzlяnиlяcяk sиtuasиyalarda: tяbияtdя, 
evdя, ekstremal шяraиtdя vя s. adekvat  davranыш vяrdишlяrиnиn formalaшmasы 
цzrя tяdqиqatlar aparmышlar. Mяktяbяqяdяr yaшlы uшaqlar цчцn яsas tяhlцkя 
mяnbяyиnи шяrtи olaraq bu cцr ayыrmaq mцmkцndцr: 

  evdя vя ya mяишяtdя rastlaшa bиlяcяyи tяhlцkяlяr; 

  tanыmadыьы adamlarla evdя vя ya kцчяdя olan яlaqяlяrиn tяhlцkя-
lиlиyи; 

  kцчяdя vя ya yolda toqquшa bиlяcяyи tяhlцkя mяnbяlяrи; 

  tяbияtdя rastlaшa bиlяcяyи tяhlцkяlяr. 
Artыq mяktяbяqяdяr yaшlarыndan uшaьa fюvqяlаdя hallarda dцzgцn dav-

ranыш mяnиmsяnиlmяlиdиr. Bunun цчцn ona tяhlцkяsиzlиk qaydalarы: bu vя ya 
dиgяr sиtuasиyalarda fяalиyyяt gюstяrmяk bacarыьыnы formalaшdыrmaq, tяhlц-
kяsиzlиk qaydalarыna dцzgцn rиayяt etmяk vяrdишиnиn formalaшmasыnda kю-
mяklиk gюstяrmяk vя tяhlцkяnиn dяf edиlmяsиndя шяxsи иmkanlarыnы qиymяt-
lяndиrmяk bacarыьы barяdя bиlиk vermяk vacиbdиr [5; c.71]. 

5 yaшыnadяk uшaьa namяlum шяxsиn – aиlяsиnиn tanыmaьы adam olduьunu 
юyrяtmяk lazыmdыr. O, aиlяnиn tanышlarыnы dostlardan seчmяyи vя яtrafыnda-
kыlarы mцшahиdя etmяyи  bacarmalыdыr.  

Uшaq юzц haqda da kиfayяt qяdяr иnformasиyaya malиk olmalыdыr. Bцtцn 
bu mяlumatlarы ona чatdыrmaq lazыmdыr. Tяlяb olunan anda adыnы vя soya-
dыnы, valиdeynlяrиnиn adыnы, цnvanыnы vя telefonunu sюylяmяsи vacиbdиr.  

Uшaьa mцtlяq qaydada юz yaшы, adы vя soyadыnы, ev цnvanы vя telefon 
nюmrяsиnи polиsя, yanьыnsюndцrяnя vя kommutatordakы telefonчuya de-
mяkdя ehtиyat etmяmяk иnamы aшыlanmalыdыr. 

Uшaqda valиdeynиn иcazяsи olmadan aиlяdяnkяnar иnsanlardan шиrnиyyat, 
hяdиyyя qяbul etmяmяk vяrdиши yaradыlmalыdыr. Mяktяbяqяdяr yaшlы uшaq-
larda яsas цstцnlцk onlarыn qaydalarы sevmяsиdиr. Onlar “mяnиm anam dedи 
kи...” tиplи sюzlяrи xoшladыqlarыndan bu mяnada onlarы иdarя etmяk asanlыq 
yaradыr. 

Uшaq  aиlяdя bюyцyцr vя tяrbиyя olunur. Aиlя цzvlяrи onlarыn qarшыlыqlы 
qayьы vя kюmяyи barяdя иlk mяlumatlarы da aиlя hяyatыnda baш verяn kon-
kret sиtuasиyalardan яxz edиr. Evdя hansы mцhиtиn цstцnlцk tяшkиl etmяsи, 
yaшlыlarыn bиr–bиrиlя nя cцr danышmasы, aиlяdя hяyat tяrzиnиn nя cцr qurul-
masы чox vacиb mяsяlяlяrdяndиr. Doьma, sяmиmи mцnasиbяtlяr uшaqda aиlя-
nиn tяhlцkяsиzlиyи barяdя xoш hиsslяr yaradыr [6; s. 32- 40].  

Bu mяqsяdlя keчиrиlяn oyunlar eynи zamanda bиr neчя aspektи: яyanиlиyи, 
tяrbиyяnи vя davranыш modelиnиn tяhlцkяlи sиtuasиyalarыna cavab verяn 
formalaшmanы яhatя edиr. 

Мягалянин актуаллыьы. Psиxolojи tяdqиqatlardan mяlum olur kи, uшaьыn 
psиxolojи tяhlцkяsиzlиyи yaшlыlar tяrяfиndяn nцmayиш etdиrиlяn qayьы vя 
anlaшmadan, sяmиmи sюzdяn vя gюstяrиlяn dяstяkdяn dя asыlыdыr. Lakиn 
dиqqяtsиzlиk, sяbиrsиzlиk vя eynи zamanda kobudluq uшaьыn psиxиkasыna vя 
шяxsиyyяtиnиn иnkишafыna mяhvedиcи tяsиr gюstяrяcяkdиr. Bu ишdя  яn яsas  vя 
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яn yaxшы nцmunя uшaьыn яhatяsиndя olan tяrbиyячиlяr, valиdeynlяr vя dиgяr 
yaшlыlardиr. 

Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Psиxolojи яdяbиyyatda mяktяbяqяdяr yaшlы 
uшaqlarda  psиxolojи tяhlцkяsиzlиk mцhиtиnиn tяmиnatыnыn rolu  barяdя yaш, 
uшaq vя pedaqojи psиxologиyanы yenи bиlиklяrlя zяngиnlяшdиrиlmяsи baxыmыn-
dan яhяmиyyяtlиdиr. 

Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи вя тятбиги. Mяqalяdяn mяktяbяqяdяr 
mцяssиsяnиn tяrbиyячиlяrи, psиxoloqlar, pedaqoqlar, valиdeynlяr vя цmumиy-
yяtlя, bu problemlя maraqlanan hяr kяs иstиfadя edя bиlяr. 
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Детская личность и роль взрослого в обеспечении  

его психологической безопасности 

 

Резюме 
 

Понятие психологическая безопасность чаще всего раскрывается через 

использование понятий психическое здоровье и угроза. При этом психо-

логическая безопасность трактуется как такое состояние, когда обеспе-

чено успешное психическое развитие ребенка и адекватно отражаются 

внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью. 

Само содержание понятия безопасность означает отсутствие опаснос-

тей или возможность надежной зашиты от них. Опасность же рассмат-

ривается как наличие и действие различных факторов. 

Важно дать ребенку знания о правилах безопасного поведения (об 

источниках опасности, мерах предосторожности и способах преодоления 

угрозы); сформировать умение действовать в тех или иных ситуациях; 

помочь ему выработать привычку соблюдать меры предосторожности и 

умение оценивать собственные возможности по преодолению опасности. 

Ребенок растет и воспитывается в семье и первые сведения о членах 
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семьи, о их взаимной заботе и помощи черпает из конкретных ситуаций, 

возникающих в семейной жизни. Очень важно то, какая атмосфера царит 

в доме, как общаются друг с другом взрослые, как устроен семейный 

уклад. Теплые, дружелюбные отношения формируют у ребенка чувство 

семейной защищенности.                                                                                                         

 
                                                                                       G.Alиkhanova  

 

Chиldren's personalиty and adult role иn ensurиng  
иts psychologиcal safety 

 
Summary 

 
Concept of psychologиcal safety often revealed through the use of 

concepts and mental health threat. Ыn thиs psychologиcal safety иs treated as 
a state иn whиch secured a successful chиld's mental development and 
adequately reflected the иnternal and external threats to hиs mental health.  

The actual content of the concept of securиty means no hazards or the 
possиbиlиty of relиable protectиon from them. The danger иs regarded as the 
presence and actиon of varиous factors. 

Ыt иs иmportant to gиve the chиld a knowledge of safe behavиor (on the 
hazards, precautиons and how to overcome the threats ), to form the abиlиty 
to act иn certaиn sиtuatиons, to help hиm develop a habиt to take 
precautиonary measures and the abиlиty to assess theиr own abиlиty to 
overcome the danger.  

The chиld grows up иn a famиly and the fиrst иnformatиon about famиly 
members about theиr mutual care and assиstance derиves from the specиfиc 
sиtuatиons that arиse иn famиly lиfe. Ыt иs very иmportant what kиnd of 
atmosphere reиgns иn the house as communиcate wиth each other adult as 
arranged famиly lиfe. Warm, frиendly relatиons form the chиld's sense of 
famиly securиty.      

 
Редаксийайа дахил олуб: 14.02.2014 
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Azərbaycan вя Авропа gənclərinin sosial mühitə 

adaptasiyasıнда psixoloji fərqlər 
                                                                                     

                                                                                      Aygül Abbasova, 

                                                                            ADPU-nun magistrантı 
                                                               e-mail: aygul.abbasova@mail.ru 

 

Rəyçilər: психол.ц.е.д., prof. R.И.Əliyev 

                pсихол.ü.f.d.Ü.Əfəndiyeva 

 

 Açar sözlər: Azərbaycan və Avropa gəncləri, sosial mühit, emosional 

gərginlik, cəmiyyət, təhsil, ictimai. 

 

Ключевые слова: английский и европейской молодежи, социальная 

среда, эмоциональный стресс, сообщество, образование, общественная. 

 

Key words: English  and European youth, social environment, emotional 

stress, community, education, public. 

 

Əksər elm sahələrinin, xüsusilə social elmlərin bütün dövrlərdə diqqət 

yetirdiyi, diqqət obyektinə çevirdiyi problemlər içərisində gənclik yaş dövrü 

xüsusi yer tutur. Elmi tədqiqatlarla yanaşı, geniş ictimaiyyət, o cümlədən yaşlı  

nəsil də gənclərin problemlərinə xüsusi həssaslıqla yanaşırlar. Həqiqətən də bu 

mövzu nəzərçəkicidir və belə olmasının əsas səbəbi gənclərin problemləri, ayrı-

ayrı insanlara məxsus problem yox, bütövlükdə cəmiyyətə aid bir problem 

olmasıdır. Çünki gənclər cəmiyyətin çox, həm də  həssas hissəsini təşkil edir. 

     Bugünkü gənclik 80-ci və ya 90-cı illərin gəncliyindən daha fərqlidir və 

nisbətdə daha intellektual görünürlər. Bunun nəticəsi olaraq bugünkü gəncliyin 

problemləri də genişdir və ciddi şəkildə fərqlənir. Bu fərqlər isə ölkələrə uyğun 

olaraq dəyişir. İndi isə biz Avropa ölkələrinin və Azərbaycan gənclərinin 

psixoloji fərqlərini və bu fərqlərdən doğan problemlərin təsirini araşdıracağıq. 

Avropa gənclərinin həyat tərzinə diqqət yetirən zaman ilk öncə görünən 

budur ki, bu gənclərdə ozlərinə inam daha çoxdur. Azərbaycanlı gənclərdə isə 

bunu müşahidə etmək çətindir. Buna əsas səbəb kimi gənclərə verilən 

sərbəstliyi göstərmək olar. Bu sərbəstlik gənclərin istədiklərini etməsinə şərait 

yaradır və beləliklə həyat təcrübəsinin geniş olmasına gətirib çıxarır. Təcrübə 

artdıqca insanlara qarşı güvən hissi azalır. Avropa gənclərinin çox böyük  

hissəsi hesab edirlər ki, özlərindən başqa heç kimə güvənmək olmaz. Lakin 

azərbaycanlı gənclərin dost, ana, ata (ailə) kimi qruplara güvənləri çoxdur və 

buna səbəb adı çəkilən qruplardan başqa demək olar ki, başqa sosial mühit 

görmürlər, aldanmırlar. Nəticə olaraq bu güvən gənclərin iç dünyalarında 

narahatlıqların yaranmasına səbəb olur. 

mailto:aygul.abbasova@mail.ru
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       Yəqin ki, həyata qarşı təhlükəsizlik problemi bugünkü gəncləri həyəcanlan-

dırır. Bu problem həmçinin Azərbaycan və Avropa gəncləri üçün də vacibdir. 

Həyata qarşı təhlükəsizliyin daxilində fiziki, həm də sosial təhlükəsizliklər var. 

Gənclərin bu problemləri böyük nəsillərdə də var və heç nəylə fərqlənmirlər. 

Sadəcə cavanlıqda hamı hər şeyi daha çox kəskin qəbul edir, nəinki yaşlanan 

zaman. Yenə də Avropa gəncləri həyata qarşı təhlukəsizliyə naildirlər. Amma 

bu o demək deyil ki, onlar ozlərini daha rahat hiss edirlər və onların psixoloji 

durumu idealdır və onlar çətinlik çəkmirlər. Bunu daha dərindən izah etmək 

üçün aşağıdakı bəndə nəzər yetirək. 

Avropanın müasir gənclərinin narkoloji problemləri çox kəskindir. Həddi-

buluğa çatmamış, cavan oğlan və qızların narkotik maddələrdən istifadə 

etmələri təhlükəli sosial hadisələrin yaranmasına səbəb olur. Bütün qanunu  

pozma və cinayət işlərinin törənməsinin 60-70%-də gənclər alkoqollu, 

sərxoşluq vəziyyətində olurlar. Çünki onlar daha sərbəstdirlər istədikləri çox 

şeyi etməyə şəraitləri var. Bunun mənfi cəhəti isə pis vərdişlərdən daha tez 

istifadə etməklə ona öyrəşmələridir. Lakin bizim gənclərdə belə problemlərlə 

çox qarşılaşmırıq. Çünki bizim gənclərdə ―super eqo‖ çox yüksəkdir, yəni 

valideyndən qorxu çoxdur. Və bu, demək olar ki, gənclərimizin psixoloji 

durumunda bir rahatlığın yaranmasına səbəb olur. 

Yeni nəsil sosial və iqtisadi durumu qismən müəyyən etməyə çalışır. Bizdən 

çox uzaq olmayan bir yaxın dövrdə bizim ―nənələrimizin və babalarımızın 

dövründə‖ gəncləri böyük nəsil tərbiyə edirdi. Amma indi əks tendensiya 

müşahidə olunur – gənclər cəmiyyəti ―tərbiyə edir‖, öz baxışlarını həyata 

keçirirlər. Belə bir məsələdən təxmin etmək asandır ki, bu, ataların və uşaqların  

münaqişələrinə gətirir, hansılar ki, hal-hazırda öz miqyaslarında tarixdə, 

ədəbiyyatda və incəsənətdə təsvir edilən bütün münaqişələri üstələyirlər. Yəqin, 

buna görə müasir gənclərdə ictimai-iqtisadi cəhətdən çox psixoloji problemlər 

yaranır. Yenə də psixoloji durum Azərbaycan gənclərində daha gərgindir, 

nəinki Avropa gənclərində. Bildiyimiz kimi, ictimai-iqtisadi problemlər 

ölkəmizdə də az deyildir. Ancaq ictimai-iqtisadi cəhətdən müasir gənclərin 

psixoloji problemlərinin həllinə kömək etmək üçün xüsusi dövlət proqramı 

lazımdır, hansı ki, hələ nə Avropada nədə ki, Azərbaycanda buna ciddi yanaşma  

mövcud deyildir. 

Gəlirli peşədə işləmək ali təhsil olmadan qeyri-mümkündür. Buna görə də 

orta məktəbin məzunları öz təhsillərini davam etməyə çalışırlar. Bizim 

təhsilimizin vəziyyəti və bizim müəllimlərimizin maddi vəziyyəti xüsusi halda 

Avropanın təhsilindən müəyyən qədər fərqlidir. Yenə də Avropa gəncləri üçün 

bitirdikləri ixtisas üzrə çalışmaq daha asandır, nəinki Azərbaycan gəncləri  

üçün. 

Peşə seçimini Azərbaycan gənclərindən daha çox onların ailələri seçir. Bu 

seçim də ətrafdakıların uşaqlarının seçdiyi ixtisasa uyğun olur. Belə bir anlayış 

var ―mənim uşağım kimdən əksikdikir həkim olacaq‖. Bu anlayış işdə işləyə  

bilmir və ya işləmir. Bu da onun gələcək həyatında böyük neqativ hallara səbəb  
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olur. 

Gənclərin istədiyi müstəqilliyə sözsüz ki, şəxsi mənzil olmadan nail olmaq 

mümkünsüzdür. Çox təəssüflər olsun ki, hazırda gənclər həmişə olduğu kimi,  

yenə də cəmiyyətin maddi cəhətdən təmin edilməmiş hissəsi olaraq qalırlar.. 

Gənclər cəmiyyətin ayrı sinifidir, onlar yeni-yeni ailə həyatı ilə yaşamağa  

başlayırlar və öz valideynlərinin resurslarından daha çox miqdarda istifadə 

edirlər. Məsələn, əgər Avropa gəncləri evləndikdən sonra kirayə ev və ya 

valdeyinlər tərəfindən onlara verilən mənzillərdə yaşamaq imkanlarına daha 

çox sahibdirlər, nəinki Azərbaycan gəncləri. Bu səbəbdən də ailədaxili 

problemlərin yaranmasına bu hallar çox təsir edir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda 

gənclərin ayrı yaşaması mentalitetimizə uyğun olaraq dəyərləndirilmir. 

Gənclərin istirahət vaxtını, necə və harada keçirməsi bu gün əsas suallardan 

birini təşkil edir. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Bir qayda olaraq, qeyd 

etdiyimiz vaxt, insanın şəxsi həyatına təsir edən bir zamandır. Əhəmiyyətlidir 

ki, cavan insan bu zaman həqiqətən nə iləsə məşğul olsun. Çünki ―heç nə 

etmək‖ səbəbindən lazımsız və dəyərsiz vərdişlər yaranır ki, bu da sonda 

uğursuzluqla nəticələnə bilər. ―Məşğul olmağa heç nə yoxdur ―-bəhanəsi sonra 

sərxoşluğa, narkomaniyaya, dələduzluğa, davalara və başqa cinayətlərə gətirib 

çıxarır. Bu əsasən oğlanlara aiddir. Qızlarda isə bekarçılıqdan qarşı cinsdən, 

seriallardan asılılıq yaranır. Sonda isə bu, depressiya səbəb olur və sosial 

mühitdən uzaq olurlar. 

Bunun üçün mütləq gənclərə klublar, disko klublar, idman və mədəniyyət 

mərkəzləri, kinoteatrlar  yaradılmalıdr. 

Həqiqətən də müasir gəncləri həyəcanlandıran problemlər müxtəlifdir. 

Bugünkü gənc insanlar 60-cı və ya 70-ci illərin öz yaşıdlarından daha çox daha 

böyük görünürlər. Amma bu, eləcə də onu bildirir ki, bünkü gənclər anlayır ki,  

özündən başqa heç kimə umid etmək olmaz. Unutmayaq ki, bu anlayış gəncləri 

etibarsızlıq yoluna gətirib çıxarır və kimsə mübarizəyə inadla aparmağa gücü 

olduğu dərəcədə davam edir. Və kim ki, mübarizə aparmağa davam edir, məhz 

o şəxs həqiqi hörmətə layiqdir. 

Amma ümumilikdə bu günkü gənclərimiz ümidvericidirlər. Ən azından ona 

görə ki, gənclik həyatlarını yaşamağa, həyatdan zövq almağa və vacib 

problemləri həll etməyə yönəldə bilirlər. 

Мягалянин aktuallığı. Gənclərin dövründə həyata atılmaqla əlaqəli bir sıra 

neqativ hallar və ya problemlər yaranır. Gənclərin sosial mühitə adaptasiyası  

isə bunların ən mühümü və aktual olanıdır. Adaptasiya problemi və onun həll 

yollarının axtarılması hazırda müasir psixologiyanın əhəmiyyətli məsələlərin-

dən hesab olunur.  

Мягалянин elmi yeniliyi. Tədqiqat zamanı sosial mühitə adaptasiya  zamanı 

ortaya çıxan qorxu hissinin korreksiyasında sosial mühitin rolu araşdırılır. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqatın nəticələrindən psi-

xoloji xidmət sahəsində istifadə oluna bilər. Eyni zamanda tədqiqatda verilən 

anlayışlar psixologiyanın tədrisi zamanı aktual ola bilər. 
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А.Аббасова 

 

Психологическая разница азербайджанской и 

европейской молодежи в адаптации социальной сфере 

 

Pезюме 
 

Aдаптация к социальной среде очень важно в современную эпоху. - 

Молодежь бросили в реализации ряда негативных ситуаций или проблем, 

связанных. Молодые люди являются наиболее важной и актуальной 

является адаптация социальной среды. И найти решения проблемы 

адаптации считается важные вопросы в современной психологии. 

 

А.Аббасова 
 

Псйъщолоэиъал дифференъес оф Азербаижан анд Еуропеан йоутщ 
ин тще адаптатион оф соъиал енвиронмент 

 

Summary 
 

Adaptation to the social environment of young people is very 

important.Youth thrown into the implementation of a number of negative 

situations or problems arise related. Young people are the most important and 

urgent is the adaptation of the social environment. And find solutions to the 

problem of adaptation is considered to be the important issues in modern 

psychology. 

 

Редаксийайа дахил олуб: 17.03.2014 
 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 146 

ПСИХОЛОЭИЙА ВЯ КОРРЕКСИЙА ПЕДАГОЭИКАСЫ 
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Peşə fəaliyyəti və şəxsiyyətin formalaşması arasında birbaşa əlaqə və asılılıq 

vardır. Bu mənada professor Əbdül Əli oğlu Əlizadə şəxsiyyətini, xarakterini, 

mənəvi keyfiyyətlərini daha aydın, daha düzgün dərk etməyə zəmin yaratmağa 

çalışdıq. 

Əbdül Əlizadə səriştəli tədqiqatçı, görkəmli alim, tanınmış psixoloqdur. Bu-

nunla bərabər, o, pedaqoqdur. 50 ildən artıq bir müddətdə minlərlə tələbəyə psi-

xologiya elminin sirlərini öyrətmiş, mənəviyyatlı, saf insan olmağın nümunəsini 

göstərmişdir. Ə.Ə. Əlizadə bütün ömrü boyu halallıq, təmizlik, saflıq nümunəsi 

olmuş, şərəfli həyat sürmüşdür.      

Ə.Ə. Əlizadə  jurnalist kimi fəaliyyət göstərəndə də, APİ-nin ilk partiya təş-

kilatı katibi olanda da müəllimlik peşəsinə xas keyfiyyətləri önə çəkmişdir. De-

məli, o, təbiəti etibarilə müəllimdir.  

İnsanın təbiəti ilə fəaliyyəti, peşəsi üst-üstə düşdükdə o, yüksək nailiyyətlər 

qazanır, tanınır, məşhurlaşır, mənəviyyatca saf olur. Məşhur psixoloq A.V. 

Bruşlinski yazır: ―İnsan psixologiyasında sosial və təbii olanlar  bir-birindən ay-

rılmazdır. İnsan psixologiyasında elə bir şey yoxdur ki, yalnız təbii olsun. Sosi-

al olmasın və ya yalnız sosial olsun, təbii olmasın. Hətta şəxsiyyətin mənəvi in-

kişafının ən yüksək səviyyəsində belə psixika yalnız sosial ola bilmir, öz təbiili-

yini qoruyur. Təbii və sosial olanlar insan psixologiyasının iki fərqli kompo-

nenti deyil, canlı psixi prosesi tənzimləyən, insan fəallığını təmin edən, vəhdət-

də olan subyektdir‖ (1, s. 4). 
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A.V. Bruşlinskinin bu fikrinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Ə.Ə. Əlizadənin 

peşə fəaliyyəti və sosial fəaliyyəti ilə təbii imkanları və qabiliyyəti üst-üstə  

düşdüyündən böyük uğurlara imza atmış, tələbələrinin, iş yoldaşlarının, həm-

karlarının hörmətini qazanmışdır. Ə.Ə. Əlizadənin bu xüsusiyyəti ailə üzvlərinə 

qarşı da dəyişməzdir: Hörmət, məhəbbət və səmimiyyət. Professorun oğlu  H.Ə. 

Əlizadə yazır: ―Atam bütün həyatını elmə həsr edib. Psixologiya onun üçün ən 

sevimli böyük dünyadır. Mən onu həmişə işləyən görmüşəm, heç vaxt boş oldu-

ğunun şahidi olmamışam. Fəxr edirəm ki, hamının sevdiyi, hamının hörmət 

bəslədiyi, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik bir insanın oğluyam. Bu hiss mə-

nə həyatda qazandığım müvəffəqiyyətlərdən ən qiymətlisidir‖ (2, s.107).   

Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmasını, sevimli tələbələrinə psixologiya elmi-

nin sirlərini öyrətməsini Əbdül müəllim tale payı kimi dəyərləndirir. O, tələbə-

ləri qeyri-adi müəllim fəhmi ilə sevir, tələbə sözünü psixoloji ölçülərlə böyük 

hərflə yazır, təmənnasız ziyalı məhəbbətilə tələbələrinin də ziyalı kimi forma-

laşmasında önəmli rol oynayır. Ə.Ə. Əlizadə şəxsiyyəti tələbələrin tərbiyəsində 

təsirli  örnəkdir. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, pro-

fessor Vilayət Əliyev Ə.Ə. Əlizadə şəxsiyyəti və pedaqoji fəaliyyətinin bir har-

moniya təşkil etdiyini, birinin digərini zənginləşdirdiyini qeyd edir. Göstərir ki, 

Ə.Ə. Əlizadənin elmi-pedaqoji fəaliyyəti çoxcəhətli olsa da, o, həmişə özünü 

təvazökarlıqla psixologiya müəllimi hesab edir. Onun elmi müəllimlik fəaliy-

yəti ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Tələbələri arasında respublikanın neçə-neçə 

alim-psixoloqu və pedaqoqu, əməkdar müəllimlər, elmlər doktorları və elmlər 

namizədləri var‖ (2, s. 10). 

Maraqlıdır ki, professor Ə.Ə. Əlizadə haqqında danışılanlarda, deyilənlərdə, 

yazılanlarda bir qayda olaraq onun təmяnnasız olaraq qayğı göstərdiyi, səmimi 

və təvazökar olduğu xüsusi vurğulanır. Xüsusilə göstərilir ki, ziyalı mədəniy-

yəti onun insanlarla qarşılıqlı münasibətlərinin ana xəttini təşkil edir. 

 Müasir dövrdə təhsil sistemində, xüsusilə ali məktəblərdə müəllimlərin rolu 

və vəzifələri xeyli artmış, həm də mürəkkəbləşmişdir. İndi müəllim yalnız bilik-

lərin ötürücüsü, deyil, informasiya verən rolunu yerinə yetirmir. İndi  o,  peda-

qoji, psixoterapevtik biliklərə sahib olmalıdır. 

Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin müvəffəqiyyəti, müəllimlik nüfuzu məhz 

bunlardan asılıdır. Müəllim nüfuzu onun şəxsi keyfiyyətlərilə bağlıdır. Əgər 

əvvəllər müəllimin peşəkarlığı önə çəkilir, az qala fəaliyyət üçün  yeganə meyar 

hesab olunurdusa, indi müəllim şəxsiyyəti, fərdi xüsusiyyətləri önə çəkilir. Bü-

tün bu deyilən keyfiyyətlər professor Əbdül Əlizadədə cəmləşdiyindən o, gör-

kəmli alim və görkəmli müəllim adlarını şərəflə daşıyır. Prof. M.C. Mərdanov 

Əbdül müəllim haqqında yazır: ―Son dərəcə səmimi, geniş ürəkli, humanist 

insan kimi tanıdığım Əbdül müəllim istər elmdə, istərsə də həyatda çoxları üçün 

əlçatmaz zirvələri fəth etmiş xoşbəxt taleli həqiqi ziyalılarımızdandır. Lakin hər 

dəfə psixologiya elmləri doktoru, professor, kafedra müdiri, çoxsaylı mükafat, 

orden və medallar sahibi olan Əbdül Əlizadədən söz düşəndə, yadıma hər şey-

dən qabaq, müəllim sözü düşür. Mənə elə gəlir ki, professor Əbdül Əlizadə 
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üçün ―Əbdül müəllim‖ müraciəti daha ürəyəyatandır, qəlboxşayandır‖ (2, s. 

51). 

Misir Mərdanov Əbdül Əlizadənin xarakterik xüsusiyyətləri, şəxsi keyfiy-

yətləri sırasına saflıq, təmizlik, sadəlik, ləyaqətlilik və sairəni  aid edir. Göstərir 

ki, bu keyfiyyətlər Ə.Ə. Əlizadəni hamının – tələbələrinin, həmkarlarının, onu 

tanıyanların sevimlisi etmişdir. Prof. M.C. Mərdanova görə, Əbdül müəllimdə 

Azərbaycanın köhnə kişilərinə, xüsusən klassik müəllimlərə, pedaqoqlara xas 

olan bir ürək genişliyi, mərdlik, qürur, ədəb-ərkan, yüksək davranış və ünsiyyət 

mədəniyyəti cəmləşib. 

Ə.Ə. Əlizadə hər bir insana həssas, mehriban, xeyirxah münasibət bəsləyir, 

istənilən hadisəyə milli mənafe baxımından yanaşır. Onun yaradıcı fəaliyyətin-

də Azərbaycan təhsilinin müasir problemlərinin həlli məsələləri geniş yer tutur. 

Burada Azərbaycan məktəbinin aktual problemləri, təhsil alanlarla təhsil verən-

lərin qarşılıqlı münasibətləri, yeni pedaqoji təfəkkürün mahiyyəti və s. Açıqla-

nır.   

Təhsil sisteminin psixolojiləşdirilməsi, psixoloji xidmətin təşəkkülü və inki-

şafında da Ə.Ə. Əlizadənin xidmətləri əvəzsizdir. O, ötən əsrin 80-cı illərində 

respublikanın ümumtəhsil məktəblərində psixoloji xidmət üzrə aparılan eksperi-

mentlərdə elmi məsləhətçi olmuşdur. Ə.Ə. Əlizadə Azərbaycan təhsil sisteminə 

―yeni pedaqoji təfəkkür‖ anlayışını gətirənlərdən olub. Bu gün Azərbaycan 

məktəbində yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşmasında, təhsilin humanist-

ləşdirilməsi sahəsində onun elmi-pedaqoji ideyalarından   bəhrələnirlər. 

Son illərdə professor Əbdül Əlizadənin nəşr etdirdiyi monoqrafiyalar  Azər-

baycan təhsilinə böyük elmi-metodik töhfədir. 

―Professor Əbdül Əlizadənin bir müəllim kimi, ADPU-nun professoru kimi 

də fəaliyyəti səmərəli olmuşdur. Onun  mühazirələri elmi-nəzəri  və metodik sə-

viyyəsi ilə seçilir. Elmə, müəllim kadrları hazırlığına fədakarlıqla xidmət bu 

mühazirələrin  ana xəttini təşkil edir. Onun prof. Əkbər Bayramovla birgə yaz-

dığı ―Psixologiya‖, ―Sosial psixologiyanın aktual problemləri‖ və digər dərslik 

və dərs vəsaitləri tələbələrin yüksək ixtisaslı kadr kimi hazırlanmasında müstəs-

na  əhəmiyyətə malikdir‖ (4, s. 160). 

Prof. Muxtar Həmzəyev Əbdül Əlizadə yaradıcılığını, şəxsiyyətini yüksək 

qiymətləndirirdi. Onu elmi psixologiyamızın dayaqlarından biri, öz istedadı ilə 

ürəkləri fəth edən alim, mehriban bir  insan kimi xarakterizə edirdi. 

Prof. Səməd Seyidov isə Ə.Ə.Əlizadəni Azərbaycanda elmi psixologiyanın 

parlaq ulduzlarından biri, paklıq, müqəddəslik timsalı hesab edir, onun alim-

liyini və şəxsiyyətini bu yönümdə təhlil edir. S.İ. Seyidovun fikrincə, Ə.Ə. Əli-

zadənin ailə psixologiyası, məktəbə psixoloji xidmət sahəsində apardığı tədqi-

qatlar, çap etdirdiyi əsərlər Azərbaycan psixologiya elminə, Azərbaycan təhsili-

nə böyük töhfədir. 

Prof. Əkbər Bayramovun da Əbdül müəllim haqqında qiymətli fikirləri 

vardır. Diqqət edək: ―Respublikamızda və ondan kənarda keçirilmiş konfrans, 

qurultay və simpoziumlarda həmişə Azərbaycan psixologiya elmini ləyaqətlə 

təmsil etmisiniz. Təsadüfи deyil ki, Sizin çıxışlarınızı dinləyən hər bir adam 
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mühakimənizə, geniş elmi erudisiyanıza heyranlığını gizlətmir‖ (3, s. 69). 

Prof. Ə.S. Bayramovu uzun illərdir ki, Ə.Ə. Əlizadə ilə dostluq və yara-

dıcılıq əlaqələri bir-birlərinə sıx bağlamışdır. Onların xeyli sayda birgə işlə-

dikləri kitablar mütəxəssislərin  rəğbətini qazanmışdır. ―Müdrik bir psixoloq ki-

mi sizi həmişə bir məsələ düşündürür: Psixologiyanın müasir problemlərini 

araşdırmaqla yanaşı, xalqımızın psixoloji irsini, ümumən xalq ruhunu gənc 

nəslə necə çatdırmaq?‖ (2, s.84). 

 AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bəxtiyar Əliyev Əbdül Əlizadə və Əkbər 

Bayramovun dostluğunun yaradıcı fəaliyyətə, psixologiya elminin zənginləşmə-

sinə xidmət etdiyini göstərir. Qeyd edir ki, bu münasibətlərin nəticəsində yara-

nan əsərlər, xüsusilə ―Psixologiya‖ və ―Sosial psixologiya‖ dərslikləri uzun 

müddət ərzində tələbələrin, aspirantların və sevimli oxucuların stolüstü kitabı 

olmuşdur. 

Ramiz Əliyev və Lümunət Əmrahlı Ə.Ə. Əlizadənin şəxsiyyət tipini xarak-

terizə edərkən onun şəxsiyyətinin bünövrəsində, əsasında, kökündə mənəviyya-

tın dayandığını bildirirlər. Daha sonra onun şəxsiyyətinin nüvəsində dəyərlilik 

dayanır. ―Psixoloji nəzəriyyələrdə (Q. Olport, A. Maslou, A. Bandura) göstəril-

diyi kimi, dəyərlərə xüsusi əhəmiyyət verən insanlar hər şeydən əvvəl həqiqətin 

açılmasında maraqlıdırlar. Belə adamlar həyata rasional, tənqidi və empиrik ya-

naşırlar‖ (5, s. 35). 

Həmin nəzəriyyələrə istinad edən müəlliflər Əbdül Əlizadə şəxsiyyətini 

―nəzəri tip‖ə aid edirlər. Belə insanlar yüksək səviyyədə intellektualdırlar. Öz-

lərinə daha çox fəlsəfəyə yaxın olan fundamental fəaliyyət seçirlər. 

 Əbdül Əlizadə insanlarla münasibətlərində xoşlamaq, xoşagəlmək prizma-

sından yox, olduğu kimi davranmaq prinsipindən çıxış edir. Prof. R.İ. Əliyev və 

dos. L.Ş. Əmrahlı Ə.Ə.Əlizadə fenomenindən bəhs edərkən, hər şeydən əvvəl, 

onun şəxsiyyətinin kamilliyi və hormoniyası, daxili bütövlüyü üzərində daya-

nırlar. Onun daxili dünyası ilə xarici dünyası arasında bir bağlılıq, tamlıq var, 

hansının daha öndə olduğunu müəyyənləşdirmək də çətindir. 

 Əbdül Əlizadə yaradıcılığı və şəxsiyyətinin öyrənilməsi, şəxsi keyfiyyətlə-

rinin təhlili, avtobioqrafiyası ilə tanışlıq göstərir ki, o, öz elmi ideyalarının real-

laşması, elmi axtarışları sahəsində dönməzlik nümunəsi olmuşdur. O, hər vaxt 

elmi fəaliyyəti məişət məsələlərindən üstün tutmuşdur. Bunun nəticəsində o, ət-

rafda olan insanların rəğbət və hörmətini qazanmış, özündən sonrakı nəsillər 

üçün yaxşı örnək olmuşdur. 

Prof. Ramiz Əliyev Ə.Ə.Əlizadə şəxsiyyəti və yaradıcılığını Ziqmund Freyd 

şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə müqayisə edir, paralellər aparır, oxşarlıq tapmağa 

çalışır. ―Ziqmund Freyd 70 il eyni şəhərdə (Vyanada), 40 il eyni evdə yaşayıb. 

Xəstələri həmişə eyni kabinetdə qəbul edib. Həmişə bir kresloda oturub. Altı 

övlad atası olan Freyd heç bir  əyləncə ilə məşğul olmayıb, həmişə ciddi olub. 

Onu aldatmaq mümkün deyildi, sanki rentgen kimi insan qəlbini görürdü. 

Şöhrət çələngi Freydi çox gec – 80 yaşından sonra tapır. 1936-cı ildə o, Kral 

Akademiyasına üzv seçilir. 

Əbdül Əlizadə də 40 ildir eyni evdə yaşayır. 50 ildən artıqdır ki, hər gün ey-
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ni qaydada elmi fəaliyyətlə məşğul olur. O, da Freyd kimi əyləncələrdən qaçır, 

sevincini, xoşbəxtliyini ərsəyə gətirdiyi əsərlərdə, auditoriyada tələbələrlə mü-

hazirədə  tapır‖ (5, s. 39). 

Ə.Ə. Əlizadə varlığı nur, enerji mənbəyi kimi əhatəsində olanlara nüfuz 

edir. Bu işığı hiss etməyə bilmirsən. Onun daxili dünyası şərtilikdən, ənənəvi-

likdən uzaqdır. Başqalarına təzyiq göstərmək, təəssüfləndirmək, peşmançılıq 

hissi yaratmaq, zəifliyini nəzərə çatdırmaq kimi qeyri – humanist münasibəti 

xoşlamaz. Lakin özünəməxsus təsir vasitələri var. Bunlardan ən başlıcası, özü-

nün şəxsi nümunəsidir. Sanki insanlara mənəviyyatlı, əxlaqlı olmağın vacıbli-

yini təlqin etməyə çalışır. 

Bir sözlə, professor Əbdül Əlizadə yaradıcılığı və şəxsiyyəti harmonikdir, 

kamildir. Onun yaradıcılığı və şəxsiyyəti kifayət qədər zəngindir. Gənc tədqi-

qatçılar yalnız Əbdül Əlizadə yaradıcılığını deyil, şəxsi keyfiyyətlərini, şəxsiy-

yətini də öyrənməli, ona bənzəməyə  çalışmalıdırlar.  
Мягалянин aktuallığı. Professor Əbdül Əlizadə yaradıcılığı ilə onun şəxsi 

keyfiyyətləri arasındakı vəhdət və bağlılığı araşdırmaq, onun yaradıcılığının 

psixologiya elminin inkişafına  təsirini müəyyənləşdirmək. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Görkəmli Azərbaycan psixoloqu Ə.Ə.Əlizadənin 

həyat və yaradıcılığı, şəxsiyyətinin xüsusiyyətləri ilə elmi fəaliyyətinin qarşılıq-

lı təsiri araşdırılır. 

 Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqat materiallarından 

―Psixologiya tarixi‖nin tədrisində  istifadə oluna bilər. 
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Взаимное влиянпие деятельности и личности  

профессора Абдула Ализаде 

 

Резюме 

 

В статье рассказывается о взаимосвязях профессиональной деятель-

ности, личных качеств и личности известного азербайджанского психо-
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лога А.А.Ализаде. Подчеркивается, что зависимости от формы деятель-

ности и ее потребности у человека формируется соответствующий харак-

тер и качества. Отмечается, что проф.А.А.Ализаде является ученым, кото-

рый в области психологии имеет выдающие заслуги, а также личность  с 

высоко человеческой моралью. В том числе, в статье отражено взаимо-

связи научной и педагогической деятельности проф. А.А. Ализаде, и вли-

яние одного к другому.  

Также в статье дано высказывание известных ученых, деятелей образо-

вание о проф. А.А. Ализаде. 

                                                                               

 

  Y. Askerova 

 

Professor Abdul Alizade’s personality and action  

mutual impact 

 

Sуммарй 

 

In this article it spoken is about an outstanding Azerbaijani psychologist 

A.A. Alizade’s personality, personal features, and professional activity. It is 

showed that, in any person it is formed any action forms and features which is 

demanded from any branch. It reflects himself in action and mentality. It is 

commented that prof. A.A. Alizade not only an outstanding scientist but also he 

is a very good person.At the same time in this article is showed Alizade’s 

educational and pedagogical work and their impact each other.  

In this article it is also given place an outstanding scientist thoughts about 

prof. A.Alizade.  
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Sosial – mədəni həyatda cinslərarası bərabərsizlik ayrı-ayrı dövr və bölgə-

lərdə iqtisadi, siyasi, mədəni inkişaf və etnik mentalitetdən asılı olaraq müxtəlif 

formalarda təzahür edib və bu bərabərsizliyə qarşı etirazlar da müxtəlif şəkil-

lərdə, tarixi abidələrdə, xüsusilə, ədəbiyyatda öz əksini tapıb. 

Son əlli ildə qadın və kişilərin gender rolu haqda təsəvvür bir çox mədəniy-

yətlərdə, o cümlədən Azərbaycanda daha çevik olmuşdur. Ənənəvi olaraq kişi-

lik qəddarlıqлa, təcavüzlə və müstəqilliklə əlaqələndirilirdi. Kişinin rolu qərar 

qəbul etməkdən, ailənin firavanlığını təmin etməkdən, pul qazanmaqdan ibarət 

idi. Qadınlardan isə dərdə qalmaq, anlaqlı olmaq, yumşaqlıq, itaət tələb olunur-

du; onun marağı tamamilə ailə və  ev işləri ilə  məhdudlaşmalı idi. Lakin cinsi 

rolların dəyişməsinin əsas səbəblərindən biri də işləyən qadınların sayının 

artması  oldu.  

Zaman keçdikcə, qadınların cəmiyyətin sosial – iqtisadi həyatında fəal quru-

cu kimi iştirakı onların etirazlarının mütəşəkkil və mübariz forma alması ilə 

tamamlandı. Bu isə kapitalizmin inkişaf etdiyi Avropa ölkələrində  feminiзm 

hərəkatının və  konsepsiyasının yaranmasında özünü  göstərdi.  

Qadın və kişi bərabərsizliyi probleminin fərdi və sosial aspektləri mövcud-

dur. İctimai həyatda qadın və  kişilərin cinsi fərqləri sosial funksiyaların bölüş-

dürülməsində əks olunmuşdur və onların möhkəmləndirilməsində  mədəniyyət 

faktorunun rolu çox böyükdür. Ənənəvi щал кими kişi cinsinə məxsus olaraq, 

eyni zamanda sosial strukturun zirvəsində olmaq deməkdir. Eyni zamanda, 

sosial baxımdan qadın davranışına xeyli məhdudiyyətlər qoyulmuş və onlara 

ciddi riayət etmək tələbləri formalaşmışdır. Bütün bunlar cəmiyyətin hər bir üz-

vünün əməllərində, hərəkətlərində təzahür olunur və insan davranışının sosial 

normalarından danışan ―kişi‖ davranışı nəzərdə tutulur. Məhz bu normalar  

əsasında siyasət aparılır və qərarlar qəbul edilir.  

Kişi və qadın bərabərsizliyi (de – fakto), ilk növbədə (de – yuroе) hüquqi 

bərabərlikdən başlanır və çox vaxt da elя söz olaraq qalır. Hüquq bərabərliyinin 
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reallaşması böyük çətinliklərlə qarşılaşır. Bir çox ölkələrin, o cümlədən, inkişaf 

etmiş ölkələrin təcrübəsi buna sübut ola bilər.  

Gender bərabərliyi prinsipi, ilk növbədə, qadın və kişilər arasında olan fərq-

lərin və sosial həyatda müxtəlif rolların qiymətləndirilməsi üzərində  qurulur.  

Ümumiyyətlə, bərabərlik prinsipi fərqlənmək hüququnu nəzərdə tutur. Bu 

isə öz növbəsində, hər bir subyektin, cəmiyyətin hər bir üzvünün öz fərqləndi-

rici niyyətlərini inkişaf etdirmək hüququ deməkdir. Digər tərəfdən, bərabərlik 

prinsipi hər bir cinsin üstün keyfiyyətlərini təşkil edən xüsusiyyətlərin və  

meyarların tarazlaşdırılması, ahəngdarlaşdırılmışdır.  

XX əsrdə, xüsusilə, щямин ясрин II yarısında gender problematikasının qlo-

bal sosial problemlər sırasına daxil olması cəmiyyətdə cinslərarası münasibət-

lərdə nisbi də olsa, mütənasibliyə, ziddiyйətdən ahəngə sövq edən bir hadisə 

kimi qiymətləndirilməlidir. 

İdeoloji – siyasi həyatda fenimizm konsepsiyalarının ―gender‖ konsepsiyası  

ilə əvəz edilməsi demokratiya və humanism baxımından təbii, qanunauyğun  və 

müsbət hal kimi qiymətləndirilir.  

Qərb bölgəsində gender tədqiqatları müəyyən tarixə malikdirsə, postsosialist  

bölgədə son illərə qədər bu problem nə sosial, nə дя elmi aspektdə diqqət mər-

kəzində olmayıb. Həmin münasibətin özünəməxsus səbəbləri bu bölgələrdə so-

sial ziddiyyətlərin əsasən sinfi və dini aspektlərdə araşdırılması, cəmiyyət prob-

lemlərinin ―kim bizimlə deyil, əleyhdarlarımızdır‖ prinsipinə görə tədqiq və 

―həll‖ edilməsi idi.  

Məhz buna görə də gender problematikasının tədqiqi postsosialist cəmiyyət-

də, o cümlədən Azərbaycanda ―keçid dövrü‖ndə başlandı. 

Qərbdən fərqli olaraq, bu sahədə tədqiqat ənənəsindən məhrum postsosialist  

məkanı, təbii olaraq Гərb tədqiqatlarına böyük diqqət və maraqla yanaşır, bəzi  

hallarda bu tədqiqatları örnək kimi qəbul edir. Lakin bu bölgələr arasındakı  

fərq, onların model və təzadlarında olan mahiyyət müxtəliflikləri bu təzadların 

təsvir və həlli yollarını müxtəlifliyini diktə edir.  

Postsosialist məkanda gender münasibətlərinin özünəməxsusluğu burada qa-

dınların vəziyyəti ilə müəyyən edilir. Məlumdur ki, sosializm dövründə  qadın-

lar qanun əsasında kişilərlə bərabər hüquqlara malik olmaqdan əlavə, həm də 

xüsusi və mühüm imtiyazlara da malik idilər. Bu qanunların bir hissəsi fəal işlə-

yir, qadın hüquqları müxtəlif dövlət, partiya, ictimai qanunlar tərəfindən müda-

fiə edilirdi. Bir sıra mühüm məsələlərdə qadınların kişilərdən daha yüksək hü-

quq və imtiyazları var idi (xüsusilə, ailə dağıldıqda, uşaqlara münasibətdə, qa-

dın şəxsiyyəti alçaldıqda, əmək prosesində onun ləyaqət, şərəf və səhhətinin qo-

runmasında). Qadın hüquq və azadlığına zidd olan bütün feodal – patriarxal və 

dini mövqelərlə ciddi və hərtərəfli mübarizə aparılırdı.   

Müasir ―keçid dövrü‖ndə gender problematikasının postsosialist  cəmiyyət-

də  tədqiqi Гərbə  nisbətən daha vacibdir:  

1. ―Keçid dövrü‖nün müxtəlif kəskin ziddiyyətləri bölgə dövlətlərində  

gender sahəsindəki ziddiyyətlərində kəskinliyini kiçik bir zaman ərzində qat – 
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qat artırır, onları Гərbdən fərqli çalarlarla zənginləşdirir.  

2. Əgər Гərb müəyyən baxımdan tədricən qadın hüquqlarını müdafiə yolu 

ilə social ahəngə doğru gedirsə, postsosialist bölgəsindəki qadınların qarşısında 

duran problemlərdən biri də müxtəlif yollarla keçmiş hüquq və imtiyazlarını  

saxlamaq üçün imkan aramaqdır.  

Yeni Azərbaycan cəmiyyətinin yeni təzadları gender problematikasında da  

öz əksini tapır. Respublikada həmin ziddiyyətlərin yumşalması və həlli yolu  

zənnimcə, aşağıdakıları tələb edir:  

1. Gender problematikasının Azərbaycanın tarixi və müasir reallıqlarından  

çıxış edərək elmi tədqiqini.  

2. Elmi – nəzəri tədqiqinin mütləq konkret əməli təklif, plan və fəaliyyətlə  

tamamlanmasını. 

3. Qadın probleminin gender konteksтində, gender problemlərinin isə                     

dövlət inkişafы konsepiyası kontekstində baxılmasını və həlli yollarının müəy-

yən edilməsini.  

4. Gender probleminin həlli yolunda dövlət, qeyri-dövlət, KİV strukturları-

nın uzlaşdırılmış konsepsiya və planlar əsasında birgə fəaliyyətini.  

Müasir qadın kişi iradəsinin itaətkar icraçısı və işdə fəal qadın rolların 

(dəyişməsinə) birləşdirməyə çalışır. Tədqiqatlar göstərir ki, qızlar öz analarının  

cinsi-rol qadalarını mənimsəyir. İşlə daha çox məşğul olan qadınlar övladların-

da cinsi rola daha az ənənəvi, daha çox liberal münasibət tərbiyə edir. Cinsi rol 

qaydalarının liberallaşması kişi və qadının tanışlıq şəraitinə xas olan çəkin-

gənliyi və pərtliyi aradan qaldırır, ünsiyyəti daha rahat edir. Buna  baxmayaraq, 

işləyən ərli qadınlarda stressin yaranması üçün əlavə səbəblər ortalığa çıxır. 

Onlar şəxsi karyera cəhdi ilə ev işləri və uşaqlarla bağlı məsuliyyət arasında 

―bölünməli‖ olurlar. Müasir psixologiyada bu növ stress ―işgüzar qadın‖ sind-

romu adlanır.  
 

NƏTİCƏ 
 

Həqiqətən də demək  olar  ki, Azərbaycan  Respublikasında bu baxımdan  

mühüm addımlar atılmışdır. BMT–nin köməkliyi ilə 1997-ci ildən etibarən  

ölkədə gender lahiyəsi fəaliyyət göstərir və tətbiq edilməsinə kömək edir. 

1998-ci ildə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmış və ―Azər-

baycan Respublikasında гadınların rolunun artması ilə bağlı tədbirlər barədə‖ 

və 2000-ci ilin mart ayında ―Azərbaycan Dövlət Qadın Siyasəti haqqında‖ 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları dərc olunmuşdur. Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 6 mart tarixli Fərmanı və onun əsasında 

Nazirlər Kabinetinin № 176 26. 09.20 əmri dərc olunmuşdur. 

Buna əsaslanaraq hazırda рespublikanın bütün dövlət təşkilatlarında Nazirlər 

Kabinetinin qərarına uyğun эender siyasəti çərçivəsində işləri aparmaq üçün 

mütəxəssislər təyin olunmaqdadır.  

Мягалянин aktuallığı. Reallıqdır ki, kişi və qadının həyatı, fəaliyyət dairəsi 

həm ailə  münasibətlərində, həm də ailədən xaric cəmiyyəтdə formalaşır. Ətraf 
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mühit, ictimai-psixoloji təsir, siyasi proseslər, sosial hadisələr, mənəviyyat və 

mədəniyyətdəki köhnəliklə yeniliyin qarşıdurması kimi təzahürlər insanın həyat  

şəraitinə, yaşayış tərzinə təsir edən amillərdir. Bu amillər isə keçid dövründə   

də müəyyən ziddiyətlər yaradır, bəzi böhranlı hallar törədir. Bu baxımdan da 

keçid dövrünü yaşayan ölkələr üçün gender problemi daha qabarıq tərzdə nəzə-

rə çarpır. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Ondan ibarətdir ki, gender probleminə, yəni qa-

dınların da kişilərlə sosial bərabərliyə malik ola bilmələrinə müxtəlif dövrlərlə 

müxtəlif сür yanaşmışlar. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqatın nəticələrindən psi-

xoloji xidmət sahəsində istifadə oluna bilər. Eyni zamanda, tədqiqatda verilən 

anlayışlar psixologiyanın tədrisi zamanı aktual ola bilər. 
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К.Ханджанова 

Подход к проблеме гендера в Азербайджане 

Pезюме 
 

Гендерная проблема, как проблема одной личности не прошла мимо в 

развивающимся как в экономическом так же и социальном плане Азер-

байджане. Изучение этой проблемы началось с "переходного периода" 

страны. В результате, за короткое время были сделаны большие шаги для 

решения этой задачи, которые вовсе не отставали от запада. 
 

К.Кщанжанова 

Аппроъщинэ то тще эендер проблем ин Азербаижан  
Summary 

 
The issue of gender as an identity problem did not pass such developing 

country as Azerbaijan also. The investigation of this problem started from 

"transition period". As a result, there was done actions which equally with 

western countries to solve this issue. 
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Psixologiyada addiktiv davranış problemi 
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davranış formaları. 

 

Ключевые  слова:  зависимость, аддиксия, физическая зависимость, 

психологическая зависимость, просматривая аддиктивного поведения. 

 

Key words: дepending on the behavior, addiction, physical dependence, 

psychological dependence, looking through addictive behavior. 

 

Müasir şəraitdə asılılıq problemi bir çox tədqiqatçıların diqqət mərkəzində 

olan problemlərdən biridir. Asılı davranış problemi  insanlarda iş qabiliyyətinin 

itirilməsi, ətrafdakı insanlarla ünsiyyətin pozulması, bir sıra cinayət hadisələri-

nin törədilməsi kimi neqativ hallara yol açdığı üçün cəmiyyətin çox mühüm so-

sial problemi olaraq qeydə alınmışdır . 

Hazırda elmi ədəbiyyatlarda psixoloji asılılığın dəqiqləşdirilmiş bir adı yox-

dur. Asılılıq və addiktologiya elmdə yeni termin olub, rus elmi ədəbiyyatında 

bir neçə  il bundan öncə A. E. Liçkov və N. Y. İvanov tərəfindən tərtib olunmuş 

―Müasir Amerikan psixiatrik terminologiyası― adlı lüğətində  işlənilmişdir. Belə 

ki, bəzi müəlliflər addiksiyanı xəstəlik kimi, asılılığı isə davranışın bir forması 

kimi izah edirlər, bir qrup müəllif isə bu anlayışları bir-birindən ayırmırlar. 

Asılılıq – bu, insanın özünü xoşagəlməz reallıqdan uzaqlaşdırması üçün et-

diyi hər bir şeydir. Asılı və ya addiktiv davranış həmişə  müdafiəedici xarakter 

daşıyır, azadlıqdan məhrum olma şəraitində və ya məhdud azadlıqda özünü 

göstərir. 

Addiktiv davranışı fərqləndirmək üçün hər şeydən əvvəl, davranışın norma 

və pаtologiyası anlayışlarını, eyni zamanda deviant davranış anlayışını araşdır-

maq lazımdır. 

Patoloji davranış (P.B.Qannuşkinə görə) insanda dezadaptasiyaya meyl, to-

tallıq, stabillik və s. kimi halların özünü göstərməsidir. Dezadaptasiyaya meyl 

dedikdə, insanın cəmiyyətə, ətraf mühitə tam uyğunlaşa bilməməsi, reallığa qar-

şı çıxma, qəbuletməzlik, sosial-psixoloji təcrid başa düşülür. Totallıq (ümumi-

lik) onu ifadə edir ki, sosial dezadaptasiyanın təzahürləri insanın bütün davra-

nışında, stabillik isə dezadaptiv təzahürlərin uzunmüddətli olmasında özünü 

göstərir. 

Patoloji davranış forması psixopotoloji faktorlarla və eləcə də xarakterin 
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pаtologiyası ilə də şərtlənə bilər. 

Deviant davranış forması isə insanın cəmiyyətdə mövcud olan norma və qa-

nunlara riayət etməməsi, kənaraçıxan davranışlar nümayiş etdirməsi və özünü-

aktuallaşdırma prosesinin pozulması ilə özünü göstərir. 

Psixoloji ədəbiyyatda güclü asılılıq və bağlılıq, nəyinsə dərk edilmədən 

istənməsi nəyəsə qarşı meyllilik kimi qəbul olunur. Bu söz addiksiya sözünə 

sinonim kimi qəbul olunur. 

Addictus (addiktus) – tabe olan, məhkum edilmiş insan barəsində istifadə 

olunan hüquqi termindir: ―addicere liberum corpus in servitutem‖ – ―azad şəxsi 

borc  səbəbindən köləliyə məhkum etmək‖; ―addiktus‖ – borclarla bağlı şəxs, 

başqa sözlə, hansısa qarşısı alınmaz qüvvədən dərin köləlik asılılılığında olan 

şəxs deməkdir. Beləliklə, müəyyən qüvvədən, adətən narkotiklər, seksual 

partnyor,  qida, pul, hakimiyyət, qumar oyunları kimi xaricdən gələn güc kimi 

qəbul edilən və yaşanan, yəni insandan total itaət tələb edən və onu alan sistem 

və ya obyekt, dəf edilməyən məcburedici gücdən asılılıq metaforik addiktiv 

davranış adlandırılır. Bu cür davranış könüllü itaət  kimi müşahidə olunur. 

Addiksiyanı asılılığın sinonimi, addiktiv davranışı isə asılı davranışın sino-

nimi hesab edən Avropa tədqiqatçılarından fərqli olaraq, rus psixoloji ədəbiy-

yatında addiktiv davranış adətən fiziki və fərdi psixoloji asılılıq olmadıqda  

davranışın pozulması kimi izah olunur.  

Bəzən addiktiv davranış daha geniş mənada qəbul edilir. Addiktiv davranış 

bəzi maddələrin qəbulu vasitəsilə psixi vəziyyətin süni dəyişdirilməsi, bu za-

man reallıqdan uzaqlaşmaq səйлərinin yaranması, intensiv emosiyaların inkişaf 

etdirilməsi və ya saxlanması məqsədi ilə müəyyən fəaliyyət növlərində diqqətin 

daimi fiksasiyası ilə müşayiət olunan deviant davranış növlərindən biri kimi 

izah olunur. 

Addiktiv davranışın müəyyən edilməsi çoxsaylı formalara malikdir. Psixi 

vəziyyətin dəyişməsi yolu ilə reallıqdan uzaqlaşma müxtəlif vasitələrdən istifa-

də etməklə baş verə bilər. Hər bir insanın həyatında onu hazırda qane etməyən, 

psixi vəziyyətinin dəyişdirilməsinə ehtiyacı olması ilə bağlı anlar olur. Bu məq-

sədin reallaşdırılması üçün insan vərdişə, stereotipə çevrilən fərdi yanaşmaları 

―işləyir‖. Addiksiya problemi psixi vəziyyətin dəyişdirilməsi ilə bağlı reallıq-

dan qaçmaq səyləri, reallıqdan ayrılmağa gətirdikdə, mərkəzi ideyaya çevrilərək 

şüurda üstünlük təşkil etməyə başladıqda yaranır, insanın yalnız özü üçün vacib 

olan problemləri həll etmədiyi və mənəvi inkişafı dayandığı zaman  baş verir. 

Psixoloji ədəbiyyatda verilən tərifə görə, asılılıq ―təbii və ya sintetik maddə-

nin təkrar qəbulunun səbəb olduğu dövri və ya xroniki intoksikasiya vəziyyə-

tidir‖. Asılılıq psixi və fiziki asılılığa bölünür. 

Psixi asılılıq psixoaktiv mаddəni qəbul etmək üçün insanı ələ alan hiss və ya 

qarşısıalınmaz meyilliliklə, istənilən effektə nail olmaq üçün bu cür maddənin 

dozasını artırmaq meyli, onu qəbul etmək intizarında olduqda əhval-ruhiyyənin 

yüksəlməsi ilə xarakterizə edilir, maddəni qəbul etməmə psixi diskomforta, ruh 

düşkünlüyünə və həyəcana səbəb olur. Psixi meyl insanın sosial oriyentasiya-

sını dəyişir  və şəxsiyyətlərarası münasibətləri yenidən təşkil edir. 
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Fiziki asılılıq – qəbul edilən maddə orqanizmin normal işini təmin etmək 

üçün daima tələb olunduqda və həyat təminatı sxeminə daxil edildikdə mövcud 

olan haldır. Bu maddədən məhrum etmə özünü somatik, nevroloji və psixi 

pozuntularla göstərən məhrum edilmə sindromunu (abstinent sindrom) yaradır. 

Həqiqətdən uzaqlaşma mexanizmi aşağıdakı qaydada təzahür edir: insanın 

seçdiyi vasitə təsir edib xoş gəlir və şüurda psixoloji komfort vəziyyəti təmin 

edir, tapılmış təsirli vasitə kimi saxlanır. Sonralar qərarın qəbul edilməsini tələb 

edən çətinliklərlə qarşılaşma avtomatik olaraq problemdən xoş uzaqlaşma, onun 

həllinin ―sonraya‖ saxlanılması ilə əvəz olunur. Addiktiv realizasiyalar daha az 

müqavimət taktikasını seçməyə gətirməklə iradi funksiyaları zəiflətdiyinə görə 

tədricən iradi səylər azalır. Çətinliklərə davam gətirməyin azalması, onların öh-

dəsindən gəlməkdən uzaqlaşmaq həll edilməmiş problemlərin yığılmasına gəti-

rib çıxarır. 

Yuxarıda deyilənləri yekunlaşdıraraq demək olar ki, addiktiv, asılı davranışı 

öz psixi vəziyyətinin xüsusilə dəyişdirilməsi vasitəsilə reallıqdan uzaqlaşmağa 

səy kimi ifadə olunan destruktiv, deviant davranışın bir forması kimi tərif etmək 

olar. Addiktiv davranış anlayışı davranışın müxtəlif tiplərini əhatə edir: buraya 

narkotik asılılıq və alkoqolizm, siqaret çəkmə, qumar və kompйуter oyunlarına, 

çox yeməyə və s. həvəs daxildir. 

Мягалянин aktuallığı. Müasir şəraitdə asılılıq problemi bir çox tədqiqatçı-

ların diqqət mərkəzində olan problemlərdən biridir. Asılı davranış problemi in-

sanlarda iş qabiliyyətinin itirilməsi, ətrafdakı insanlarla ünsiyyətin pozulması, 

bir sıra cinayət hadisələrinin törədilməsi kimi neqativ hallara yol açdığı üçün 

cəmiyyətin çox mühüm sosial problemi olaraq qeydə alınmışdır . 

Мягалянин elmi yeniliyi. Məqalədə addiktiv davranışın müəyyən edilməsi-

nin çoxsaylı formaları şərh olunur. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqatın nəticələri  addiktiv 

davranışın psixokorreksiyası zamanı faydalı ola bilər. 
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Е.Микаилова 

 

Просматривая привыкание проблемы в психологии 

 

Резюме 

 
Сущетвует достаточно большое количество исследовательских работ 

по проблеме различных зависимостей, как химических: наркомании, алко-

голизма, так и нехимических, например, интернет-зависимости. Задачи ис-

следования проанализировать проблему аддиктивного поведения в под-

ростково-юношеском возрасте, а также изучить исследования, посвящен-

ные значению социально-психологических факторов в развитии аддиктив-

ного поведения и личностных особенностей и самосознания зависимой 

личности. 

                  

 

Й.Микщаилова 
 

Лоокинэ тщроуэщ аддиъитиве бещавиор проблем ин псйъщолоэй 

 

Summary 

 
Dependance is the everything that a person does to divert himself from an 

unpleasant reality. Dependent or additive behaviour is characteristic of 

supportive manner showing itself in the deprivative condition or limited 

freedom. 
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Kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda davranış pozuntularının 

eksperimental tədqiqi 
 

Günel Əhmədova,  

ADPU-nun magistrантı 
е-маил:gunelka.ahmadova@gmail.com 

 

Rəyçilər: псих.ц.ф.д., dos.U.M.Qəzvini, 

                псих.ц.ф.д., dos.C.Q.Alıyev 

                                            

Açar sözlər: deviant davranış, kiçik məktəbli, psixoterapiya, şüuraltı, NLP. 

 

Ключевые  слова: девиантное поведение, младшие школьники, психоте-

рапия, подсознание, НЛП 

 

Key words: deviant behavior, junior, psychotherapy, subconscious, NLP 

 

Kiçik yaşlı məktəblilərin davranış pozuntularının eksperimental tədqiqi bir 

neçə seriyanı əhatə edir.  

Tədqiqat zamanı 10 kiçik məktəblidən ibarət qrup yaradılmışdır. Onla-
rın fobiyaları analiz edilmişdir.  

I situasiya. Kiçik məktəbli Arif  (10 yaş). 
Ariflə 10 həftə ərzində 20 seans keçirilmişdir. Seans 1,5–2 saat ərzində 

pasient özünü rahat hiss edənə qədər davam etmişdir. 
Arifin malik olduğu qorxuları korreksiya etmək, onları aradan qaldır-

maq üçün davranış psixoterapiyasının metodlarından istifadə edilmişdir. 
Bu metod 1967-ci ildə Ştampfl tərəfindən təklif olunan imploziya-təxəy-
yüldə daşqın metodikasıdır. Ariflə söhbət zamanı məlum oldu ki, o, ən çox 

siçovullardan qorxur. Ariflə seans zamanı psixoloq-eksperimentator bu 
sözlərdən istifadə edir: “Təsəvvür edin ki, siz laboratoriyada siçovula toxu-
nursunuz... O mırıldanır və sizin barmağınızı dişləyir... Sonra isə siz onu öz 
bədəninizdə hiss edirsiniz... O sizin boynunuza dırmaşaraq sizi dişləйir… 
Siz onun quyruğunu üzünüzdə hiss edirsiniz... Artıq o sizin saçlarınızda gə-

zir... Siz onu qanlı əllərinizlə tutmağa çalışırsınız, ancaq o sizə müqavimət 
göstərir... Qəflətən sürüşüb sizin üzünüzə düşür və s.” 

II situasiya. Kiçik məktəbli Bahar (9 yaş). 
Bahar ən çox qapalı məkanlardan qorxur. Baharın qorxuları korreksiya 

olunsun deyə “Daşqın” metodikası keçirildi. “Daşqın” qorxular zamanı 
əsas korreksiya metodlarındandır.  

Baharla birgə eksperimentator dəfələrlə qapalı məkanda oldu. Məsələn, 
qapalı məkandan qorxan Bahar metroda gedərkən nəsə yaxşı bir şey haq-
qında və ya gələcəkdə görməli olduğu vacib işlər haqqında fikirləşməyə ça-
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lışır. Bütün bu hallarda Bahar real situasiyadan uzaqlaşır və bu zaman öz 
həyəcanlılıq səviyyəsini aşağı salır. Bahara başa salınır ki, gizli şəkildə möv-
cud olan “Qaçma” – subyektiv qorxu səviyyəsinin enməsinə səbəb olur. 
Qorxuya səbəb olan situasiyada qalma (bu misal metroda) müдdətli olma-
lıdır (45 dəqiqədən az olmamaq şərti ilə). Baharla eyni situasiya liftdə də 
aparıldı. 

III situasiya. Orxanın (kiçik məktəbli,8 yaş) qorxuları ən çox düşüncə ilə 

bağlıdır. Onunla keçirilən terapiya obsessiv-fobiyalı vəziyyətlər zamanı qa-
baqcadan hiss edilən reaksiyaların nəzarəti üçündür.  

IV situasiya. Ulduz (kiçik məktəbli, 9 yaş) qaranlıq vanna otağına gir-
məkdən qorxur. Qaranlıq vanna otağına girmək onun üçün dəhşət idi. O, 
dərk edirdi ki, orada heç nə yoxdur və onu heç bir təhlükə gözləmir. Lakin 
o, qorxudan qaranlıq vanna otağına baxmağa belə cəsarət edə bilmirdi. 
Ora girmək üçün o, mütləq işığı yandırmalı idi.  

NLP-nin I seansında bu qorxunun nə vaxt yarandığını aşkara çıxart-
maq üçün “Şəxsi tarixçənin dəyişdirilməsi” metodu tətbiq olundu. Meto-
dika Şerbatıxa mənsubdur. Seans nəticəsində müəyyənləşdirilдi ki, Ulduz 6 
yaşında nənəsinin yanında dincələrkən qəflətən qaranlıqdan qorxmuş, 8 ya-

şında isə onu vanna otağında törədilmiş cinayət haqqında olan film qorxut-
muşdur. Göründüyü kimi, hal-hazırda mövcud olan qaranlıq qorxusu uşaq-
lıqdan gəlir. Buna görə də 6 yaşında olan epizoddan başlаyaraq “Şəxsi ta-
rixçənin dəyişdirilməsi” metodu tətbiq olundu. Bu texnika psixi travmaya 
səbəb olan hadisənin çox dəqiq xatırlanmasını tələb edir. Belə ki, filmlə 
bağlı epizodların korreksiyasına istiqamətlənmiş “Fobiyanın dərhal müali-
cəsi” metodu tətbiq olundu. Bu zaman filmlə bağlı kadr arxası səhnələr əldə 
olunur. Texnikanın tətbiqi zamanı Ulduz bu hadisə haqqında filmi görməli 
və keçmişdə onu zədələyən situasiyaya kənardan – kinomexanika otağında 
baxmalıdır. Qıza onu qorxudan filmin çəkilişlərinin necə getməsini, filmin 
necə meydana çıxmasını təsəvvür etmək təklif olunur. Söhbət zamanı məhz 

qızı nəyin belə qorxutması aşkar olundu. Filmin gedişi zamanı əsas qəh-
rяman vanna otağının qapısını açır və orada kişi meyidi görür. Bu an 
kamera yaxınlaşır və ekranda iri planda meyidin üzündəki donub qalmış 
ölümqabağı əziyyət göstərilir. Məhz dəhşətlə dolu donub qalmış üz qızı qor-
xudur və onun beynində uzun illər ilişib qalır. İndi onun keçmişinə daxil ol-
maq və bu filmə münasibəti dəyişmək lazımdır.  

Şerbatıx öz texnikasında faciənin yumorla əvəzlənməsini təklif edir. 
Qıza filmin kino çəkilişlərinə baxmaq təklif olunur. Bu situasiyada Ulduz 
meyit rolunu oynayan aktyorun vannaya necə girməsi, rejissorun necə 
çəkiliş əmrini verməsini görməli idi.  

V situasiya. Güllü (9 yaş) I sinifdə oxuyarkən çox ünsiyyətcil idi və parta 

yoldaşı ilə çox danışırdı. Buna görə də müəllimə onu sinifdən çıxarır. O, 
bütün dərs müddəti qapı arxasında gözləməli olur. Dərsdən sonra müəllimə 
qızı tibb bacısının yanına aparır və soruşur: “Biz çox danışan qızlarla 
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neyləyirik?” Tibb bacısı sakitcə cavab verir: “Onların dillərini kəsirik”. Bu 
hadisədən sonra Güllü bir daha dərsdə söhbət etmir. Lakin bundan başqa 
o, диэяр insanlarla da söhbət qabiliyyətindən məhrum olur. Daha çox za-
manlarda susur və qulaq asır. Bir müddətdən sonra onun dərslərə cavab 
verməsində də çətinliklər yaranır. Eyni zamanda ailədə də öz hisslərini 
bölüşə bilmir.  

Korreksiya məqsədi ilə Linde tərəfindən işlənmiş emosional obrazlı te-

rapiya tətbiq olunur. Psixoloq-eksperimentator Güllüdən soruşur: “Sən hə-

min müəllimə və tibb bacısına nə eləyərdin?” O, deyir: “Onların dillərini çı-

xarıb bir-birinə bağlаyardım, sonra isə tavandan asardım”. Psixoloq deyir: 
“Bunu elə indi et”. Güllü tavana baxaraq bu səhnəni təxəyyülündə canlan-
dırdı, təsirlənib ağladı, daha sonra isə güldü. Bir neçə seаnsdan sonra Güllü 
vəziyyətdən razı qaldığını və onları azad edə bildiyini söylədi. Bu terapiya-
dan sonra Güllünün kommunikativ qabiliyyətləri bərpa olundu.  

Мягалянин aktuallığı. Kiçik məktəblilərdə davranış pozuntusu kimi mey-

dana çıxan fobiyalar və onların tədqiqi elmi-nəzəri əhəmiyyətinə görə son dərə-

cə aktualdır. Fobiyalar, onların diaqnostikası, korreksiya və terapiyası praktik 

psixologiyada öyrənilməyə ehtiyac duyulan, fundamental tədqiqatlar tələb edən 

anlayışlardır.  

Мягалянин elmi yeniliyi. Tədqiqatda davranış pozuntularının diaqnostika, 

korreksiya və terapiya üsulları şərh olunur. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti. Tədqiqatda əldə olunan nəticələr məktəbə 

psixoloji xidmət işi sahəsində tətbiq oluna bilər. 
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Г.Ахмедова 

 

Экспериментальная изучения поведения детей у 

младщих щкольников 

 

Резюме 

 
   В последние годы исследователями отмечено большая классифика- 

ция детского испуга. По нашему мнению более глубокое изучение 

этого феномена должно привести к правильному пониманию этого 

вопроса. Испуг ребенка в детском возрасте нельзя оставлять без  
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внимания, так как в последствии это может привести к отрицатель- 

ному формированию личности в онтогенезе.                                                

 

Э.Ащмадова 
 

Ехпериментал студй оф тще виолатион оф бещвиоур  
оф тще същоол аэед ъщилдрем 

 
Summary 

 
Last years, experts have noted a large classification of children's fright. 

In our opinion, more accurate research of this phenomenon can help to 
determine the right solution of it. Pay attention on fear feelings in 
childhood, so that this can be the disruption of development factor of 
personality in the ontogenesis. 
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Hяlя autиzm termиnи иstиfadя olunmadan, bu gцn qяbul etdиyиmиz autиzm 

anlayышыndan иlk dяfя 1700-cц иllяrdя fransыz elm adamы Jan Иtard bяhs et-
mишdиr. O, autиstиk яlamяtlяrи olan Vиktor adlы bиr yenиyetmя иlя uzun mцd-
dяt ишlяmишdиr. Belяlиklя, o, юzц dя bиlmяdяn autиzmи araшdыrmыш vя autиst 
иnsanlarы hяr hansы bиr dиaqnoz qoymadan “fяrqlи иnsanlar” olaraq adlan-
dыrmышdыr.  

Autиzm sюzц иlk dяfя 1910-cи иldя Иsveчrяlи psиxиatr Eugen Bleuler tяrя-
fиndяn иstиfadя olunmuшdur.  Bleuler bu sюzц yunanca autos (юz mяnasыnda) 
sюzцndяn tюrяtmиш vя adamыn юzцnя olan “xяstяlиklи heyranlыьы” mяnasыnda 
иstиfadя etmишdиr. Bu dюvrdя autиzm hяqиqяtlя яlaqя yaratmaq pozuntusu 
olaraq xarakterиzя edиlmиш vя uшaqlыq шиzofrenиyasы olaraq adlandыrыlmышdыr 
(7). 

Amerиkalы uшaq psиxиatrы Leo Kanner иsя 1943-cц иldя on bиr uшaq цzя-
rиndя иlk dяfя apardыьы araшdыrmalar nяtиcяsиndя autиzmиn fяrqlи bиr pozun-
tu olduьunu qeyd edяrяk, bu pozuntu цчцn “еrkяn ушaqlыq аutиzmи” termи-
nиndяn иstиfadя etmишdиr. Kanner autиzmи bиr sиndrom olaraq mцяyyяnlяш-
dиrmишdиr. Kannerя gюrя, autиzmиn. 

- autиstиk yalnыzlыq,  
- dяyишиklиklяrя qarшы mцqavиmяt,  
- fяrqlи maraq vя qabиlиyyяtlяr  

olmaqla цч яsas xarakterиk xцsusиyyяtи vardыr. Kannerиn autиzmdя vur-
ьuladыьы “autиstиk yalnыzlыq” psиxolojи bиr yalnыzlыqdыr vя bu gцn dя autиzm 
dиaqnozunun qoyulmasыnda яhяmиyyяtlи bиr yer tutmaqdadыr (3, s. 15). 

1944-cц иldя avstrиyalы uшaq psиxиatrы Hans Asperger mцstяqиl olaraq 
eynи problemlяrя malиk vя bяnzяr xцsusиyyяtlяrи daшыyan uшaqlardan bяhs 
etmишdиr. Asperger autиzmи davranышla яlaqяlи bиr sиndrom olaraq tяsvиr 

mailto:tunzaleverdiyeva@mail.ru


Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 165 

etmишdиr. Aspergerя gюrя, bu uшaqlarы dиgяr uшaqlardan ayыran яsas xцsu-
sиyyяt, иnsanlarla sosиal qarшыlыqlы mцnasиbяtи baшladarkяn vя davam etdи-
rяrkяn чяtиnlиk yaшamalarыdыr. O, eynи zamanda qeyd etmишdиr kи, bu uшaq-
larda dиgяr иnsanlarla qarшыlыqlы mцnasиbяt qurmaq nиyyяtи olmaqla bиrlиkdя 
bu mцnasиbяt яcaиb, tяk иstиqamяtlи, ya da иctиmaи qarшыlыqlы mцnasиbяtlяr-
dяkи qaydalarыn yerиnя yetиrиlmяmяsи шяklиndя olmaqdadыr. 

1952-cи иldя Amerиka Пsиxиatrиya Assosиasиyasы tяrяfиndяn dяrc olunmuш 
«Psиxи пozuntularыn диaqnostиk vя сtatиstиk яl» kиtabыnda autиzmdяn uшaqlыq 
шиzofrenиyasыnыn bиr nюvц olaraq bяhs edиlmишdиr. 1970-cи иllяrdя araшdыrma-
чыlar autиzmиn dиaqnoz meyarlarыnы яhatя edяn bиr araшdыrma aparmышlar. 
1980-cи иldя цчцncц dяfя dяrc olunan kиtabda autиzm uшaqlыq шиzofrenиya-
sыndan vя dиgяr psиxozlardan ayrыlmыш vя yayыlmыш иnkишaf pozuntusu adы 
altыnda araшdыrыlmышdыr. 1994-cц иldя dюrdцncц dяfя dяrc olunan kиtabda 
yayыlmыш иnkишaf pozuntularыna dюrd fяrqlи dиaqnoz da daxиl edиlmишdиr. 
Onlar aшaьыdakыlardыr:  

1. Asperger sиndromu;  
2. Rett sиndromu;  
3. Uшaq dezиnteqratиv pozuntusu;  
4. Atиpиk autиzm (baшqa cцr adlandыrыla bиlmяyяn yayыlmыш иnkишaf 

pozuntusu).   
1970-cи иllяrиn sonunda Erиc Schopler Kannerиn gюrцшlяrиnиn яksиnя 

olaraq autиzmи emosиonal bиr pozuntu olaraq deyиl, "nevro иnkишaf pozun-
tusu" olaraq adlandыrmышdыr. Erиc Schopler autиzmи nevro иnkишaf pozuntusu 
olaraq tяyиn etmяklя yanaшы, autиzmиn eynи zamanda mяdяnиyyяt kиmи bиr 
funksиya yerиnя yetиrdиyиnи dя qeyd etmишdиr. Mяdяnиyyяt иnsanlarыn dцшцn-
mяk, yemяk, geyиnmяk, ишlяmяk, hava vяzиyyяtи, ya da tяbияt hadиsяlяrиnи 
anlamaq, boш vaxtы dяyяrlяndиrmяk, цnsиyyяt qurmaq vя sosиal qarшыlыqlы 
mцnasиbяtlяrиnя tяsиr etmяkdяdиr. Mяdяnиyyяtlяr bu bucaqlardan fяrqlиlиk-
lяr gюstяrиr. Buna gюrя, bиr mяdяnиyyяtя aиd иnsanlar dиgяr mяdяnиyyяtи an-
lamaqda чяtиnlиk yaшaya bиlяr. Autиzm tяbии kи, tam olaraq bиr mяdяnиyyяt 
deyиl, amma hяr necяsя fяrdlяrиn yemяk, geyиnmяk, boш vaxtыnы dяyяrlяn-
dиrmяk, цnsиyyяt qurmaq formalarыna  vя s. tяsиr etmяkdяdиr. Belяcя sankи 
bиr mяdяnиyyяtmиш kиmи gюrцnmяkdяdиr.  

Dцnya Saьlamlыq Tяшkиlatыnыn Ruhи vя Davranыш Pozuntularыnы tяsnиf 
edяn «Klиnиk tяyиn vя диaqnozlar яl» kиtabыna gюrя “autиstиk pozuntu” vя 
ya “цnsиyyяt pozuntusunun” яlamяtlяrиndяn bяzиlяrи bunlardыr:  

- Цч yaшыndan яvvяl meydana чыxыr;  
- Yayыlmыш bиr иnkишaf pozuntusudur;  
- Sosиal mцnasиbяtlяrdя, цnsиyyяtdя vя tяkrarlanan mяhdud 

hяrяkяtlяrdя funksиya pozuntularы tиpиkdиr; 
-  Sosиal mцhиtя gюrя davranышlarыnы nиzamlaya bиlmяmяk;  
- Mюvcud olan dиl bacarыqlarыnыn funksиonal иstиfadя edиlя 

bиlmяmяsи;   
- Sяs tonu vя vurьularыn uyьunsuzluьu;  
- Jest vя mиmиkalarыn uyьunsuzluьu;   
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- Bяzи davranыш vя vяrdишlяrиn шablon halыnы almasы;  
- Яtraf mцhиtиn dяyишmяsиnя mцqavиmяt. (5, s. 26-32) 

Аutиst иnsanlarыn hamыsы яqlи иnkишaf cяhяtdяn normal olurlar. Цmumи 
statиstиkaya nяzяr saldыqda mцяyyяn olur kи, autиzm dиaqnozlu fяrdlяrиn 
tяxmиnяn 10-15%-и normal vя normadan yцksяk яqlи иnkишaf sяvиyyяsиnя, 
25-35%-и yцngцl яqlи иnkишaf gerиlиyиnя malиkdиr. Gerиyя qalanlarыn яqlи 
иnkишaf sяvиyyяsи иsя orta vя aьыr dяrяcяdяdи.  

Autиzmиn yayыlmasы иlя яlaqяdar dяqиq mяlumatlar bиlиnmяmяklя ya-
naшы, fяrqlи mяnbяlяrdя fяrqlи rяqяmlяr verиlmяkdяdиr. Mяsяlяn, 1996-
2001-cи иllяrdя aparыlan elmи araшdыrmalarda autиzmиn yayыlma nиsbяtиnиn 
10/10 000 olduьu bиldиrиlmишdиr. Xяstяlиklяrя nяzarяt etmя vя qarшыsыnы alma 
mяrkяzи tяrяfиndяn 2007-cи иldя aparыlan araшdыrma nяtиcяsиndя иsя bu sayыn 
1/150 olduьu mцяyyяnlяшdиrиlmишdиr. Amerиkada aparыlan яn son araшdыr-
malarda bu sayыn 1/88 olduьu aчыqlanmышdыr. Bu sayыn getdиkcя artmasы 
mцtяxяssиslяrи narahat edиr. Azяrbaycanda hяlяlиk bu cцr statиstиk araшdыr-
ma keчиrиlmяmишdиr. Bununla yanaшы araшdыrmalar gюstяrmишdиr kи, autиzmиn 
gюrцlmя nиsbяtи oьlanlarda qыzlara nиsbяtяn 3-5 dяfя чoxdur. (6) 

Autиzm sиndromunun yaranma sяbяbи konkret olaraq elmя mяlum de-
yиl. Son dюvrlяrdя aparыlan tяdqиqat ишlяrи, чoxsaylы elmи araшdыrmalar autиz-
mиn genetиk bиr qцsur olmasы ehtиmalыnы gцclяndиrиr. Autиzmиn sяbяbи mя-
lum olmadыьы kиmи, tam mцalиcяsи цчцn dя hal-hazыrda hansыsa цsul vя ya 
dяrman yoxdur. Иstиfadя olunan preparatlar яsasяn hиperaktиvlиyи azaldan 
vя dиqqяtиn artmasыna kюmяk edяn, bиlavasиtя uшaqlarыn tяlиmlяrdяn daha 
чox faydalanmasыna kюmяk edяn kюmяkчи preparatlardыr.  

Holdиnq terapиyasы 1983 cц иldя (holdиnq-saxlamaq) hяkиm M.Welch 
tяrяfиndяn yaradыlmыш sadя psиxoterapevtиk texnиkadыr. Bu terapиya autиst 
uшaqlarы olan aиlяlяrя psиxolojи kюmяk formasы kиmи tяtbиq olunur. 
”Holdиnq”цsulu 3 hиssяdяn иbarяtdиr. 

1. Konfrontasиya 
2. Mцqavиmяt 
3. Иcazя 

Vиzualиzasиya цsulu “Sevgи hяdиyyяsи” — 2004 cц иldя yaradыlmыш maraq-
lы bиr цsul olub psиxoloqun uшaqla fяrdи qaydada иш aparmasы иlя yanaшы, va-
lиdeynlяrlя dя psиxolojи иш aparmasыnы nяzяrdя tutur. Tяtbиq olunan цsulun 
kюmяyи иlя uшaq qapalы vяzиyyяtdяn чыxarыlыr. 

Qum terapиyasы – autиst yenиyetmяlяrиn иnkишafыna mцsbяt tяsиr gюstяrиr. 
Aromaterapиya vя musиqи terapиyasы иlя gцclяndиrиldиkdя иsя daha bюyцk иm-
kanlar tяqdиm edиr. Qumla mяшьяlяlяr, xцsusи seчиlmиш musиqи parчalarыnыn, 
elяcя dя tяbияt sяslяrиnиn (dяnиz, чay, шяlalя sяsи, quшlarыn nяьmяsи vя s.) sя-
dalarы altыnda daha effektlи tяsиr edиr. Emosиonal vяzиyyяtи tяnzиmlяyиr. Au-
tиst yenиyetmяlяrиn sosиal adaptasиyasыnda kollektиv oyunlarыn, fяrdи vя 
qrup mяшьяlяlяrиnиn, aчыq havada gяzиntиlяrиn vя ekskursиyalarыn rolu bю-
yцkdцr.  

Чox vaxt aиlяlяr uшaq sahиbи olmaьы юzlяrи seчиrlяr. Amma heч bиr 
valиdeyn problemlи uшaьa sahиb olmaьы bиlяrяk vя ya иstяyяrяk seчmяz. Belя 
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bиr vяzиfяyя heч bиr valиdeyn hazыr deyиldиr. Problemlи bиr uшaьa valиdeynlиk 
etmяk, xцsusиlя dя иlk zamanlarda чяtиn, stresslи vя яhval pozucu bиr vяzи-
fяdиr. Autиst uшaьыn doьulmasы иlя aиlяnиn bцtцn hяyatы dяyишиr. Autиst uшaq-
larыn valиdeynlяrиnиn yaшadыqlarы чяtиnlиklяrиn heч bиrиnи tиpиk uшaьa sahиb 
valиdeynlяr yaшamыrlar. Чцnkи autиst uшaьыn ehtиyaclarы tиpиk uшaьыn ehtиyac-
larыndan чox fяrqlиdиr. Buna gюrя dя autиst uшaьыn aиlяsиnиn dиgяr aиlяlяrя 
nиsbяtяn daha чox sosиal dяstяyя ehtиyacы olur. Autиzmи dяrhal qяbul etmяk 
lazыmdыr. Unutmaq olmaz kи, problemlи bиr uшaьa sahиb olmaq hяr шeyиn so-
nu demяk deyиl. Valиdeynlяrиn qяbul etmяyи tяxиrя salmasы, problemи orta-
dan qaldыrmayacaq. Яksиnя, onlar daha sonra autиzmи qяbul etmяk цчцn 
иtиrdиklяrи zamana gюrя kяdяrlяnяcяklяr. Valиdeyn uшaьыnыn dиaqnozunu nя 
qяdяr erkяn qяbul edяrsя, onun vя uшaьыnыn vяzиyyяtи bиr o qяdяr yaxшы ola-
caq. Uшaq иnkышafы mцtяxяsиslяrиnиn, pedaqoq vя psиxoloqlarыn valиdeynlяrlя 
bиrgя apardыьы uьurlu иnkишafetdиrиcи tяdbиrlяr nяtиcяsиndя чox az tяsadцf 
olunmasыna baxmayaraq, autиzmиn tяsиrиndяn xиlas olub normal hяyata 
qovuшan autиzmlи uшaqlar da vardыr. 

Мягалянин актуаллыьы. Autиzm hяyatыn иlk цч иlи яrzиndя meydana чыxan 
vя bцtцn hяyat boyu davam edяn, иctиmaи qarшыlыqlы mцnasиbяtlяr, sosиal-
laшma, dиl, цnsиyyяt sahяlяrиndя problemlяr, tяkrarlayыcы davranыш vя mяh-
dud maraq daиrяsи иlя xarakterиzя olunan иnkишaf pozuntusudur.  

Мягалянин елми йенилийи. Autиzmlи fяrdlяr иlk vaxtlar иnsanlarla sosиal 
qaршыlыqlы mцnasиbяtlяr qura bиlmяdиklяrи, цnsиyyяtя gиrmяdиklяrи цчцn on-
larda яqlи иnkишaf gerиlиyи olduьu dцшцncяsиnи yaratmaqdadыr. Lakиn hяr 
autиst fяrd яqlи иnkишafdan gerи qalmыr.  

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Autиst uшaq vя yenиyetmяlяrиn 
sosиal adaptasиyasыnыn yaxшыlaшdыrыlmasы mяqsяdиlя pedaqoq vя psиxoloqlar 
tяrяfиndяn aparыlan korreksиya цsulu, qrup terapиyasы vя fяrdи mяшьяlяlяrиn 
keчиrиlmяsи xцsusи яhяmиyyяt kяsb edиr. Sяbr vя proqramlы шяkиldя aparыlan 
xцsusи tяlиm-tяrbиyя vasиtяsиlя autиzmlи uшaqlara gцndяlиk hяyat bacarыq-
larыnы, danышmaq vя цnsиyyяt qurmaq bacarыqlarыnы aшыlamaq mцmkцndцr. 
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                              Т. Вердиева 

 

Cиндром аутизма 

 

Резюме 
 

Социальная адаптация детей, нуждающихся в специальном уходе, их 

интеграция в общество, развитие их привычек самообслуживания, просве-

щение родителей для этой цели находится в центре внимание педагогов и 

психологов. 

В этой статье доказывается, что коллективние игры, одиночные и груп-

повые игры, прогулки на открытом вохдухе, а также простые экскурсии 

играют важную роль в процессе социальной адаптации подростков аутис-

тов. Несмотря на то, что такие факты встречаются не часто. Есть много та-

ких детей, которые избегают дальнейшее развитие аутизма и восстанав-

ливают нормальной образ жизни в результате мер, успешно предпринятых 

специалистами по развитию детей и родителями. 

                                                                                          
   T.Verdиyeva 

 
Autиsm syndrome 

 
Sуммрй  

 
The socиal adaptatиon of the chиldren who are иn need of specиal care, 

theиr иntegratиon иnto the socиety, the иmprovement of theиr self-servиce 
habиts, the enlиghtenment of the parents to meet these purposes are central 
for the attentиon of tutors and psychologиsts.  

Ыn the artиcle, иt иs clearly proved that collectиve games, personal and 
group actиvиtиes, walks иn the open aиr, as well as excursиons play an 
иmportant role иn the process of socиal adaptatиon of these autиstиc 
teenagers. Though иt иs not a commonly found fact, there are many chиldren 
who escape further development of autиsm and joиn back theиr famиlиes as a 
result of иmprovиng measures successfully arranged by the chиld-growth 
specиalиsts together wиth the parents.  

 
Редаксийайа дахил олуб: 07.02.2014 
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Açar sözlər: ünsiyyət, psixoloji baryer, ünsiyyət mədəniyyəti, tənqid,   

ssююhhbbяяtt  qqaayyddaallaarrыы  
 

Ключевые  слова: общение, психологический барьер, культура 

общение, критика, о правилах  разговора 

 

Key words:  communication, the psychological barrier of communication, 

culture of communication, criticism, rules of conversation 

 

Yəqin, hər kəs çox sevdiyi bir adama öz məhəbbətini izhar etməyin, yəni cə-

misi bir neçə sadə sözdən ibarət olan «Mən səni sevirəm» cümləsinin, daha 

doğrusu, ifadəsinin, hətta ən qəliz riyazi formulun ifadəsindən də qat-qat ağır 

bir iş olduğunu bilir. Bəs, ayrı-ayrı fikirlərin ifadəsi arasındakı bu cür fərq hara-

dandır? 

Məsələnin mahiyyəti, elmdə «psixoloji baryer» adlandırılan faktorlar qrupu-

nun təsiri ilə əlaqədardır. Belə ki, burada fərd yüzlərlə faktorları beynində gö-

tür-qoy edir ki, məsялян, fikrini hansı vaxtda və yerdə, necə, hansı formada 

ifadə etsin ki, tərəf-müqabilin ona reaksiyası gözlədiyi kimi olsun və ya heç 

olmazsa, olan münasibətə xələl gətirməsin, özü barədə olan təsəvvürü 

dəyişməsin və s. Özü də burada əsas problem ondan ibarətdir ki, bu kimi 

məsələlərdə konkret resept və standart modellər mövcud deyil və buna görə də 

eyni bir ifadə forması, tərzi, eyni bir fikir birinin xoşuna gəldiyi halda, digərini 

cin atına mindirə bilər. Yaxud, eyni qayda ilə burada həmin fikrin kimin 

dilindən səslənməsi məsələsi də əvəzolunmaz rola malikdir. Belə ki, məsялян, 

hansısa eyni bir cümlənin qadın, yoxsa kişi dilindən səslənməsi eyni səciyyəli 

məsələ deyil və sosial normalar çoxdan hansı rəftar və davranış modelinin 

qadına, hansının kişiyə məxsus olması barədə qəti qərarlar vermişdir. Məs., 

eynilə həmin bu səbəbdən, birisi əlində lazım olandan da artıq rüşvəti tuta-tuta 

vəzifəli bir adamın qəbuluna girməyə cəsarət etmir ki, işini düzəltdirsin və ya 

bir başqası isə əksinə, əlində böyük imkanı, vəzifəsi ola-ola deyə bilmir ki, bu 

qədər versəniz, sizin filan işinizi düzəldərəm. 

Psixi baryerlər tərəfindən bloklanmış situasiyalar çoxcəhətli və  mürəkkəb-

dir. Bu düyünlərin açılışı barədə şərhə nəzər yetirək. 

Normal halında istənilən ifadə stilinin əsasən iki forması mövcuddur: induk-
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tiv və deduktiv. Bunlardan birincisində əsas fikir söhbətin əvvəlində ifadə olu-

nur, sonra isə müxtəlif arqumentlərlə bu fikir izah edilir, ona aydınlıq gətirilir. 

Bu zaman, adətən, keçid məqsədilə «yəni», «belə ki», «çünki», «məsələn» kimi 

ara sözlərindən istifadə olunur. İkinci variant fikir konstruksiyasında – əvvəlcə 

lazımi arqumentlər, baza fikirlər söylənilir. Yalnız bundan sonra onlar ümumi-

ləşdirilərək, əsas fikir çıxarılır. Bu halda adətən, «beləliklə», «bir sözlə», «əlqə-

rəz», «yekun olaraq», «deməli» və s. kimi ara sözlərindən istifadə edilir. 

Adi həyatda və ədəbiyyatda fikir konstruksiyasının belə bəsit modelindən 

çox az halda istifadə olunur. Belə ki, onlardan adətən qarışıq formada, yəni 

kombinasiyalı variantda istifadə edilir. 

Söhbət zamanı tənqid (irad) qaydaları  mühüm əhəmiyyətə  malikdir. Tərif 

fonunda deyilən tənqid az qıcıqlandırıcı təsir göstərir və effektlidir. Bunun üçün 

tərəfdaşın qüsurlarını qabartmazdan əvvəl onun müsbət cəhətləri də sadalanır; 

sizə vurduğu ziyanı müzakirəyə çıxarmazdan əvvəl, nə vaxtsa etdiyi hörmət, 

yaxşılıq, verdiyi xeyir və s. də etiraf olunur; işinin zəif tərəfləri ilə birlikdə 

müsbət kimi yozula bilinəcək tərəfləri də qeyd edilir və s. Bu, tənqidə obyektiv-

lik donu geydirir və məsələyə hərtərəfli nəzər saldığınız təəssüratı formalaşdırıb 

tərəfdaşın sizi birtərəfli münasibətdə, ədalətsizlikdə ittiham etməsinin qarşısını 

alır, müqavimət hissini zəiflədir. 

Özünütənqid fonunda deyilən tənqid də analoji effektlidir. Bu halda etiraf 

olunur ki, düzdür siz özünüz də həmin məsələdə ideal deyilsiniz, sizin də bu sa-

hədə qüsurlarınız olmamış deyil, lakin hər halda, bu qüsurlar, zəifliklər, çatış-

mazlıqlar və s. onda da var. Ələlxüsus, rəqibin sizə irad tuta biləcəyi məsələləri 

tapıb ondan qabaq etiraf etmək, sadalamaq, tənqid qarşısında onu əli-qolu bağlı 

vəziyyətdə qoyur, əks-hücumunu qabaqcadan bloklaşdırır. 

Tənqid zamanı, eyni zamanda, tərəfdaşa geri çəkildiyi halda öz «simasını 

xilas» üçün şans verilməlidir, yəni məsələ elə qurulmalıdır ki, geri çəkildikdə o, 

özünü alçalmış hiss etməsin, pərt vəziyyətə düşməsin, gələcəkdə başqalarının 

tənə, məsxərə obyektinə çevriləcəyini düşünməsin. Tənqidinizlə onun alçalma-

sını istəyirsinizsə, bu başqa məsələ. Lakin sizə lazımdırsa ki, hansısa bir müba-

hisəni həll edəsiniz, kiməsə hansısa fikri qəbul etdirəsiniz, kimisə öz tərəfinizə 

və ya sizə lazım olan yola çəkəsiniz, bu zaman artıq onun geri çəkilməsinə 

paralel olaraq təzyiqi artırmaq yalnız ümumi işin ziyanınadır ki, xeyrinə deyil. 

Deyilən məsələ güclü psixoloji baryer effektinə malikdir və əksər insanları öz-

lərinin gün kimi aydın görüb, bildikləri mövqeni qəbul etməkdən çəkindirən 

başlıca faktordur. Yəni insanlar başa düşdükdə ki, bu mövqeyi, bu fikri qəbul 

etmək, onun həqiqiliyini etiraf etmək onları başqalarının yanında alçaldacaq, 

onların mənliyinə xəsarət toxunduracaq, o zaman həqiqəti öz şəxsi maraqlarına 

qurban verərək, «öldü var, döndü yoxdur» yolunu seçib, belə deyilsə «son dam-

la qanına qədər» vuruşmağı üstün bilirlər. Çünki müqayisə edib, geri çəkil-

məyin ziyanının, öz yerində qalarkən aldığı zərbələrdən daha böyük olduğunu 

öz-özü üçün müəyyən edir, əksinə, geri çəkildiyi halda onun təhlükəsizliyinə 

təminat verdikdə, bunu etibarlı şəkildə sığortaladıqda tərəfdaş geri çəkilməyi, 

güzəştə getməyi mümkün variantlardan biri kimi nəzərdən keçirə bilir və çox 
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ehtimal da ki, qəbul edir. 

Tənqid  zamanı müəyyən qadağalar  mühüm  əhəmiyyətə  malikdir. 

a) Bütün hallarda şəxsiyyət və onun fəaliyyətini bir-birindən fərqləndirməli 

və tənqid edərkən heç vaxt şəxsiyyət sferasına toxunmamalı.Yəni, məs., demək 

mümkündür ki, «Sənin sözündə (mövqeyində, qənaətində və s.) səhv var (və ya 

filan sözün səhvdir)». Bu, heç bir əks-reaksiya doğuran deyil və normal 

qarşılanasıdır. Lakin heç vədə «Sən yalan danışırsan» tipli deyim yolverilməz-

dir və burada tərəf-müqabil öz şərəf və ləyaqətinə zərbə gördüyündən, istər-

istəməz əks-hücuma köklənəsidir. Eyni ilə «Sənin bu hərəkətin düzgün deyil», 

«Sənin filan hərəkətin xuliqanlıq kimi yozula bilər» və s. kimi deyimlərlə «Sən 

öz hərəkətini bilmirsən (və ya nə etdiyini bilmirsən)», «Sən xuliqansan» (və ya 

dələduzsan, avarasan...) və s. kimi deyimlər arasındakı fərq də bu qəbildəndir; 

b) Tənqid konkret vaxtdakı konkret davranış və ya deyimlərlə əlaqədar 

olmalıdır, yəni konkret arqumentlərə əsaslanmalıdır, daha, ümumi və qeyri-

müəyyən faktlara yox. Məs., «Sən həmişə beləsən» ifadəsi ifrat əsəbilik doğura 

bildiyi halda, «Sən filan vaxt filan məsələ ilə bağlı da belə etmişdin» ifadəsi 

artıq tərəfdaşın dil-ağzını bağlayan bir formulədir. Fövqəlümumilik kvantorları 

(«həmişə», «heç vaxt», «daim», «hər yerdə», «hər işdə», «ömrü boyu» və s.) ilə 

ifadə olunan bütün tənqidlər bu kateqoriyaya aiddir. Яksinə, bütün hallarda 

«indi-burada» və ya «filan vaxt-filan yerdə (və yaxud konkret olaraq filan 

məsələ ilə bağlı)» prinsipinin qorunması məsələni 180
0
 dəyişir; 

c) Publika (kollektiv, qrup, kütlə və s.) qarşısında tənqid yolverilməzdir. 

Tərəfdaş təkbətəklikdə edilən hansısa tənqidi qəbul edə biləcəyi halda, bir baş-

qalarının yanında deyilən həmin tənqidə istər-istəməz mənfi reaksiya verməyə 

məcburdur. Yəni şahidlər belə vaxtda güclü provakasion təsirə malikdirlər və 

onların yanında öz «simasını xilas etmək» üçün hər kəsin tənqidə dözümsüzlük 

nümayiş etdirməsi, hətta haqsız olduğunu başa düşsə də, mövqeyini axıra qədər 

müdafiə etməsi qaçılmazdır. Təkbətəklikdə isə güzəşt üçün də, kompromis 

üçün də, heç bir baryer yoxdur və bu halda faktlarla, obyektiv arqumentlərlə 

razılaşıb haqsız olduğunu boynuna almaq, geri çəkilmək, ona bayaqkı miqyasda 

itki bahasına başa gəlməyəcək. Nümunə üçün, məs., rəislərin adətən tənqidə 

qarşı dözülməz olub, ələlxüsus, iclas zamanı onların ünvanına səslənən tənqid-

lərlə, sözlərinin qarşısında söz deyilməsi kimi məsələlərlə barışa bilmədikləri 

məlumdursa da, əksinə, iclasdan sonra təkbətəklikdə onlara yaxınlaşıb və ya 

kabinetinə gəlib öz iradlarınızı bir-bir sadalamaq vəziyyətin tonunu dəyişir, ba-

yaq yaranmış gərginliyi aradan götürür və hətta mümkündür ki, gələcək müna-

sibətlərinizin ahənginə bəzi müsbət notlar əlavə edir. Hansı ki, bir qədər əvvəl, 

camaat yanındakı bu cür sərbəstliyiniz, başqalarına da ibrət olması üçün istər-

istəməz, hətta can-ciyəri olmuş olsanız da belə, onu sizə qarşı sərt davranmağa 

məcbur edəcəkdi. 

Həmin səbəbdən, oğlana qızla gedərkən və ya kiməsə ailəsi, uşaqları ya-

nında sataşmaq, təhqiramiz münasibət göstərmək, tənqid demək təhlükəli məsə-

lədir. Çünki başqa vaxt onun buna reaksiya verməməsi mümkün idisə, indi 

qeyri-mümkündür və istər-istəməz indi o, qadının nəzərində özünü alçalmaqdan 
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qorumaq, şərəfini xilas etmək üçün hər vasitədən istifadə etməyə, ölümə belə 

getməyə hazır olur. 

Belə məqamlarda qadın kişi, kişisə qadın üçün ciddi provakasion faktordur. 

Belə ki, öz cinsi yanında deyilən tənqidlərə insanlar nisbətən yumşaq reaksiya 

göstərə bildikləri halda, əks cinsi yanında bu, qeyri-mümkün olur və hər şey pa-

toloji vəziyyət alır. 

 Ümumiyyətlə,  hər bir söhbət mühasiblərdən yüksək  ünsiyyət  mədəniyyəti 

tələb edir. 

Məqalənin aktuallığı. Ünsiyyət bir tək sizin monoloqunuzdan ibarət deyil. 

Yaxşı həmsöhbət ola bilmək, ələlxüsus, insanların ürəyinə yol tapmaq üçün 

həm də mahir dinləyici ola bilmək vacibdir. Lakin bu dinləyicilik, göründüyü 

qədər də sadə şey deyil. Mahir dinləyici ola bilmək özü bir sənətdir və bunu 

bacaranlar, ünsiyyət zamanı hamının diqqətini cəlb edir, mərkəzi fiqura çevrilir-

lər. Bu isə müəyyən fəndlər tələb edir. Məqalədə müasir dövrdə mühüm aktual-

lıq kəsb  edən ünsiyyət zamanı söhbət qaydaları verilir.      

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ünsiyyət zamanı söhbət qaydaları, 

tənqid və irad zamanı ünsiyyət qadağaları verilir.        

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə verilən ünsiyyət zamanı söhbət 

qaydaları psixoloji xidmət sahəsində faydalı ola bilər. 
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  О.Оруджзаде 

 

Правила разговора 

 

Резюме 

 
Общение состоит не толъко из ващего монолога. Быть хорошим собе-

седником, особенно чтобы найти подход к людям, нужно быть искусным 

слушателям. Но это послушание является не простой вешью. Быть искус-

http://www.soc.pu.ru/publications/pts/luman_c.html
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ным слушателям, это своего рода мастерство, и умеюшие это, привлекают 

внимание всех при обшении, и превращаются в центральную фигуру. А 

это требует многих методов. В статье дается правила разговора при 

общении и важные актуальные предложениях в современном периоде. 

                                                

                                                    

                                                                               O.Orujzade 

 

Rules of conversation 

 

Summary 

 
Communication doesn’t consist of only your monologue. It’s also important 

to be a skilled listener to get close to the peoples heart. Especially to be a good 

inter locutor. But this listening is not simple as it seems. To be a skilled listener 

is a profession itself and the ones who are able to do it drow everyone’s 

attention during communication and are turned into central figures. This itself 

demant certain dogdes. Conversation rules during the communication that play 

significant actuality in modern time are given in the article. 
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Neftlя чиrklяnmиш torpaqlarыn kиmyяvи  
analиzиnиn bяzи mяsяlяlяrи 

 
Инсаф Hяmzяyeva,  

Еколоэийа Институтунун шюбя мцдири 
Зенфира Pиrиyeva, 

Еколоэийа Институтунун елми ишчиси  
Эцлнар Яlиyeva,  

Еколоэийа Институтунун елми ишчиси 
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lяnmя dяrяcяsи, tullantы sular, neftlя чиrklяnmя, aьыr metal, ekolojи durum. 
 
Ключевые слова: химический анализ, антропогенное, отравление, 

загрязнение, загрязненные окружающие среды, сточные воды, загрязнение 

нефтью 

 

Кей wордс: ъщемиъал аналйсис, антщропоэениъ, поисонниэ, поллутион, 
поллутион левел, wасте wатер, оил полеутион, щеоwй металс, енвиронументал 
ситуатион. 

 
Kиmyяvи analиz torpaьыn юyrяnиlmяsиndя vя torpaьыn qиymяtlяndиrиlmя-

sиndя яsas yer tutur. Torpaьыn иnkишafы цчцn onun tяrkиbиnиn dяyишиlmяsи 
prosesи, kяnd tяsяrrцfatыnda ишlяnmяsи, antropogen zяhяrlяnmяnиn nяtиcя-
lяrиnи юyrяnmяk цчцn torpaьыn kиmyяvи tяrkиbиnиn yoxlanmasы vя monиto-
rиnqи keчиrиlиr. Analиzиn nяtиcяsи torpaьыn kиmyяvи tяrkиbи vя kиmyяvи pro-
seslяrи haqqыnda иnformasиya verиr. Yalnыz bu mяlumat tяdqиqatчыlar qarшы-
sыnda duran peшяkar vяzиfяlяrи hяll etmяyя иmkan verиr. 

Abшeron yarыmadasыnыn baшlыca problemlяrиndяn bиrи torpaqlarыn чиrk-
lяnmяsи иlя baьlыdыr. Цmumи sahяsи 222 mиn ha olan Abшeron yarыmadasыnыn 
yararsыz torpaqlarыnыn цmumи sahяsи 33,3 mиn ha, o cцmlяdяn neftlя чиrk-
lяnmиш torpaqlarыn sahяsи 10 mиn ha qяdяr tяшkиl edиr.  

Чиrklяnmиш torpaqlarыn 7,5 mиn hektarы Azяrbaycan Respublиkasы Dюv-
lяt Neft Шиrkяtиnиn balansыnda olan neft vя neft mяhsullarы иlя чиrklяnmиш 
яrazиlяrdиr, 2800 ha-а yaxыn torpaqlar daha чox чиrklяnmишdиr. Torpaqlarыn 
чиrklяnmя dяrяcяsи 1-2 %-dяn 30-40% qяdяr, dяrиnlиyи иsя 2-3 metr vя daha 
чoxdur. Yarыmadanыn tam sяnayelяшmяsи vя mюvcud yarыmsяhra tяbии 
шяraиtи torpaqlarыn юzцnцbяrpa иmkanlarыnы sыfыra endиrmишdиr. Yarыmadada 
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tяbии ekosиstemlяrdяn яsяr-яlamяt qalmamышdыr.  
Ekolojи problemlяrи yaradan яsas sяbяblяr uzun иllяr яrzиndя neft-qaz 

hasиlatы vя qazma ишlяrи zamanы torpaqlarыn neft vя lay sularы иlя чиrk-
lяndиrиlmяsи, lay sularыnыn иdarя olunmamasы sяbяbиndяn neftlя чиrklяnmиш 
sцnи gюllяrиn vя gюlmячяlяrиn яmяlя gяlmяsи, neft emalы zamanы яmяlя gяlяn 
tullantlarыn яrazиlяrdя toplanmasыndan иbarяtdиr.  

 
Neftlя чиrklяnmиш torpaqlarыn чиrklяnmя dяrяcяlяrи 

 
Чиrklяnmя Sяthиn nяmlиyи Чиrklяnmяnиn dяrиnlиyи 

(sm.) 

Zяиf  Quru 0-20 
Orta  Aь nяm  40-60 
Шиddяtlи  Nяm  60-80 
Чox шиddяtlи    Иsladыlan  >80 
 
Aparыlan ишlяrя иstиnad edяrяk demяk olar kи, tяdqиqat aparыlan torpaq-

larda цst qatda neftиn mиqdarы 208-132 q/kq hяddиndяdиr. Bununla яlaqя-
dar olaraq torpaьыn bиolojи mяhsuldarlыьы mиnиmuma enmиш, bu torpaqlar 
иstиfadяdяn kяnar qalmышdыr. Dиgяr tяrяfdяn, bu torpaqlar neftlя чиrklяn-
mяmиш torpaqlara da mяnfи tяsиr gюstяrиr kи, bunun nяtиcяsиndя torpaqlarыn 
bиolojи mяhsuldarlыьы aшaьы dцшцr. Neftlя чиrklяnmиш torpaqlarda rekultиva-
sиya tяdbиrlяrиnи hяyata keчиrmяk цчцn иlk nюvbяdя hяmиn torpaqlarыn чиrk-
lяnmя dяrяcяsиnи, чиrklяnmяyя sяbяb olan neftиn fиzиkи, kиmyяvи tяrkиbиnи 
bиlmяk vacиbdиr. Rekultиvasиya  tяdbиrlяrи kompleks шяkиldя aparыlmalыdыr. 

Dиgяr ekolojи problem kanalиzasиya sиstemlяrиnиn vяzиyyяtи иlя яlaqяdar-
dыr. Bakы шяhяrи яrazиsиndя 2012-cи иl яrzиndя tяqrиbяn 536 mln. kubmetr 
hяcmиndя tullantы sularы formalaшmышdыr kи, bundan da 144,5 mln kubmetr 
tullantы sularы tяmиzlяnmяdяn dяnиzя vя daxиlи su hюvzяlяrиnя axыdыlыb.  

Tullantы sularы иlя bиrlиkdя su hюvzяlяrиnя neft mяhsullarы, asыlы maddя-
lяr, sulfat bиrlяшmяlяrи, xlorиd duzlarы, sяthи aktиv maddяlяr, fenol vя mцx-
tяlиf aьыr metallar atыlыr. Bakы шяhяrи vя Abшeron yarыmadasыnыn яn cиddи 
ekolojи problemlяrиndяn bиrи dя bяrk tullantыlarыn иdarя olunmasы иlя baьlы-
dыr. Yarыmadada olan 5 mяишяt tullantыlarы polиqonunun цmumи sahяsи 
232,5 ha-dыr. Qeyrи-qanunи zиbиllиklяrиn sahяsи иsя 448,6 ha-dыr kи, bunlarыn 
da sayы 128-dиr. 

Tullantы sularыnыn aьыr metal иoanlarыndan tяmиzlяnmяsи mцxtяlиf qяlяvи-
lяrиn kюmяyи иlя neytrallaшdыrыlыb иonlarы az hяll olan hala gяtиrmяkdяn иba-
rяtdиr. Qяlяvи reagentlяrиn kюmяyи иlя tullantы sularыnыn 6 valentlи xromdan 
tяmиzlяnmяsи иkи mяrhяlяdя aparыlыr: 

1. 6 valentlи xromdan 3 valentlи xromun alыnmasы; 
2. 3 valentlи xromun hиdroksиd шяklиndя чюkdцrцlmяsи. 

3 valentlи xromun alыnmasы цчцn kцkцrd turшusunun Na  duzlarыndan 

иstиfadя edиlиr (sulfиt, bиsulfиt, pиrosulfat  
522

OSNa , hяmчиnиn dиtиonиt Na  
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422

OSNa . 
6Cr -dan 

3Cr -я keчиd aшaьыdakы kиmи baш verиr: 

OHSOCrHSOOCr
24

3

372
43283  

 

OHSOCrHHSOOCr
24

3

372
43253  

 

3 valentlи xromun regenerasиyasы 
6Cr  иonlarыnыn qatыlыьы иlя qяlяvиnиn 

mиqdarыndan asыlыdыr. 

Reaksиya qurtardыqdan sonra 
6Cr  иonlarыndan 

3Cr  иonlarы hиdroksиd 
шяklиndя чюkцr: 

   

3

3 3 OHCrOHCr  

Bundan baшqa, bиr mяrhяlяlи xromdan tяmиzlяnmя metodu ишlяnиb 

hazыrlanmышdыr kи, burada reagent kиmи FeS  ишlяnиr. Tяmиzlяnmяlи 

mяhlulla 2 qat, 3 qat 
4

FeSO , 
522

OSNa  vя ya 
4

NaHSO  яlavя edиlиr, 
6Cr  иonlarыnыn qatыlыьыna nяzяrяn, рeaksиya belя gedиr: 

    OHSOHFeOHCrOHFeSCrOH
233242

  

Abшeron yarыmadasыnыn яrazиsи neft yataqlarыnыn иrи mиqyaslы ишlяnmяsи 
vя bununla baьlы neft emalы vя neft-kиmya sяnayesи иstehsalы иlя яlaqяdar 
olaraq 130 иldяn чoxdur kи, иntensиv texnogen tяsиrя mяruz qalыr. Bununla 
belя, иnqиlabdan qabaq vя sovetlяr dюvrцndя ekolojи tяhlцkяsиzlиk normala-
rыna яmяl olunmadan tяtbиq olunmuш ekstensиv иstehsal metodlarы Abшeron 
yarыmadasыnda yцz vя mиn hektarlarla mяhsuldar torpaqlarыn, su vя dяnиz 
ekosиstemlяrиnиn neft vя neft mяhsullarы vя onlarыn uyьun tullantыlarы иlя 
чиrklяnmяsиnя sяbяb olmuшdur. Bu чиrklяnmяlяrиn nяtиcяlяrиnиn bu gцn dя 
aradan qaldыrыlmamasы, yarыmadada tяbии mцhиtиn vяzиyyяtиnиn saьlamlaш-
dыrыlmasы цчцn adekvat addыmlar atmaq nиyyяtиndя olan Azяrbaycan щюku-
mяtиnи cиddи narahat edиr. Yaranmыш gяrgиn ekolojи vяzиyyяtи saьlamlaшdыr-
maq mяqsяdи иlя Azяrbaycan Respublиkasы Prezиdentиnиn 28 sentyabr 2006-
cы иl tarиxlи фяrmanы иlя tяsdиq edиlmиш “Azяrbaycan Respublиkasыnda ekolojи 
vяzиyyяtиn yaxшыlaшdыrыlmasыna daиr 2006-2010-cu иllяr цчцn Kompleks Tяd-
bиrlяr Planы”na Abшeronun bяrpasыna aиd bиr neчя mяsяlяnиn hяllи mяqsяd 
kиmи qoyulmuшdur vя bu кompleks тяdbиrlяr пlanы чяrчиvяsиndя artыq юz юm-
rцnц baшa vurmuш vя tяcиlи dяyишdиrиlmяsи tяlяb olunan kommunиkasиyalarыn 
yenиdяn qurulmasы vя yenи иnfrastruktur sahяlяrиnиn yaradыlmasы цzrя иш-
lяrиn tяrkиb hиssяsи kиmи mцvafиq tяdbиrlяrиn hяyata keчиrиlmяsи nяzяrdя tu-
tulur. Bununla yanaшы, Azяrbaycan щюkumяtи юz malиyyя ehtиyatlarыnыn 
mяhdud olduьunu nяzяrя alaraq, yarыmadanыn иnfrastrukturunun mяrhяlя-
lяrlя bяrpasы sиyasяtиnя цstцnlцk verиr vя bцdcя vя Dюvlяt Neft Fondunun 
vяsaиtlяrиnи sosиal-иqtиsadи иnkишaf цчцn mцhцm layиhяlяrя – kommunиkasиya 
шяbяkяlяrиnиn genишlяndиrиlmяsиnя, enerjи иstehsalы obyektlяrиnиn yenиdяn 
qurulmasы vя gцcцnцn artыrыlmasыna yюnяldиr. Buna gюrя dя, tяxиrяsalыnmaz 
ekolojи layиhяlяrиn reallaшdыrыlmasы цчцn carи mяrhяlяdя gцzяшtlи шяrtlяrlя 
kredиt xяtlяrиnя цstцnlцk verиlиr.  
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Мягалянин aktuallыьы. Abшeron yarыmadasыnыn baшlыca problemlяrиndяn 
bиrи torpaqlarыn чиrklяnmяsи иlя baьlыdыr. Цmumи sahяsи 222 mиn hektar olan 
Abшeron yarыmadasыnыn yararsыz torpaqlarыnыn цmumи sahяsи 33,3 mиn ha, o 
cцmlяdяn neftlя чиrklяnmиш torpaqlarыn sahяsи 10 mиn ha qяdяr tяшkиl edиr. 
Bцtцn bunlar mюvzunun aktuallыьыnы gюstяrиr. 

Мягалянин elmи yenиlиyи. Tullantы sularыnыn aьыr metal иoanlarыndan 
tяmиzlяnmяsиnиn mцxtяlиf qяlяvиlяrиn kюmяyи иlя neytrallaшdыrыlыb иonlarы az 
hяll olan hala gяtиrmяk цsulu tяklиf olunur. 

Мягалянин практик ящямиййяти. Абшерон йарымадасынын ярази нефт атаглары-
нын мигйаслы ишлянмяси вя бунунла баьлы нефт емалы вя нефт-кимйа истещсалы иля 
ялагядар апарылан арашдырмаларда тятбиг олуна биляр. 
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Некоторые задачи химического анализа  

загрязненных нефтью земель 

 

Резюме 
 

В статье рассматриваются некоторые задачи анализа загрязненных 

нефтепродуктами и нефтью земель. Объясняются основные причины соз-

дающие экологическую проблему. Выявляются основные проблемы заг-



Bakı Qızlar Universiteti 

  №1                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 178 

рязнения водоемов сточными водами нефтепродуктами и другими вред-

ными веществами. Показаны методы очистки сточных вод от ионов 

тяжелых металлов. 

 
И. Hamzayeva   

З. Pиrиyeva   
Э. Alиyeva  

 

Rub wиth kerosene some problems of the chemиcal analysиs 
 of the land whиch has got dиrty 

 
Summary 

 
Oиl products иn the artиcle and some problems of the analysиs of the land 

whиch has got dиrty rub wиth kerosene and are lиghtened. Creator иs 
explaиned ecologиcal problem prиncиpal causes. Problems of get dиrty by oиl 
products of the water basиns and other harmful matters of by garbage 
waters are elucиdated. Ыt are shown cleanиng from heavy metal иons of the 
garbage waters ways.  

Key words: Chemиcal analysиs, degree of beиng anthropogenиc poиsoned,  
gettиng dиrty, garbage waters, rub wиth kerosene gettиng dиrty, heavy metal, 
ecologиcal sиtuatиon. 
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Tяqdиm olunan mяqalяlяrя tяlяblяr 
 

1. Dиgяr redaksиyalara tяqdиm olunmamыш mяqalяlяr qяbul edиlиr. 
2. Mяqalяlяr son tяdqиqatlarыn nяtиcяlяrиnи яks etdиrmяlи, yenи иdeyalar-

la zяngиn olmalы, elmи mяqalяlяrиn yazыlышыna qoyulan tяlяblяr gюzlяnиlmяlи-
dиr. 

3. Mяqalяlяrdя problemиn aktuallыьы, elmи vя praktиk dяyяrи, иrяlи sцrц-
lяn nяzяrи иdeyalardan tяcrцbяdя иstиfadя иmkanlarы vя иstиqamяtlяrи юz яk-
sиnи tapmalыdыr.  

4. Mяqalяnиn mяtnи tяxmиnяn 6-8 sяhиfя olmalыдыр. Azяrbaycan, rus vя 
иngиlиs dиlляриndя мяqalяйя aиd aчar sюzlяr verиlиr. 

5. Mяqalяlяrиn mяtnlяrи Azяrbaycan dиlиndя latыn яlиfbasы, rus dиlиndя 
kиrиl яlиfbasы vя иngиlиs dиlиndя иngиlиs (ABШ) яlиfbasы иlя Tиmes New Roman-
14 шrиftи иlя 1,5 иntervalla yыьыlmalы, elektron varиantы иlя bиrlиkdя (dиsklя) 
tяqdиm olunmalыdыr.  

6. Mяqalяlяr цч dиldяn — Azяrbaycan, иngиlиs vя rus dиllяrиndяn  bиrиndя 
чap olunur.  Yazыldыьы dиldяn яlavя dиgяr иkи dиldя  mяqalяnиn хцласяси (5-6 
cцmlяdяn иbarяt) tяqdиm edиlиr. Xцlasяdя mцяllиfин сойады, ады, атасынын ады, 
mяqalяnиn adы, иrяlи sцrцlяn baшlыca elmи mцddяalar, tяdqиqatdan alыnan nя-
tиcяlяr, problemиn nяzяrи vя praktиk яhяmиyyяtи юз яксини тапмалыдыр. 

7. Mяqalяyя mцяllиf haqqыnda aшaьыdakы mяlumatlar tяqdиm olunur: 
adы, soyadы, иш yerи, vяzиfяsи, elmи dяrяcяsи vя adы, иш vя ev telefonlarы, цnva-
nы, elektron poчtu. 

8. Hяmmцяllиflяrиn цч nяfяrdяn artыq olmasы mяqsяdяuyьun deyиldиr. 
9. Mяqalя aшaьыdakы ardыcыllыqla yazыlыr: bиrиncи sяtиrdя bюyцk hяrflяrlя 

mяqalяnиn adы; иkиncи sяtиrdя mцяllиfиn adы vя soyadы, elmи dяrяcяsи vя adы; 
цчцncц sяtиrdя иш yerи, vяzиfяsи, dюrdцncц sяtиrdя E-maиl. 

10. Redaksиya mяqalяdя zяrurи dяyишиklяr vя иxtиsarlar, redaktя apar-
maq hцququna malиkdиr. 

11. Mяqalяlяrя иkи mцtяxяssиsиn rяyи, шюbя vя ya kafedranыn, hяmчиnиn 
alи mяktяbиn Elmи Шurasыnыn иclas protokollarыndan чыxarышlar яlavя olunur.   

12. Mяqalяdяkи faktlarыn, mяlumatlarыn dцrцstlцyцnя mцяllиflяr cavab-
dehdиr. Иrяlи sцrцlяn elmи mцddяalar mцяllиfиn юzцnя mяxsus olmalы, иstиfadя 
edиlmиш nяzяrи fиkиrlяrиn mяnbяyи gюstяrиlmяlиdиr. 

13. Mяqalяdя son 5-10 иldя чap olunan яsяrlяrя иstиnadlara цstцnlцk ve-
rиlmяlиdиr. Mяqalяnиn sonunda verиlяn яdяbиyyat sиyahыsы яlиfba ardыcыllыьы 
иlя deyиl, иstиnad olunan яdяbиyyatlarыn mяtndя rast gяlиndиyи ardыcыllыqla 
nюmrяlяnmяlи vя mяsяlяn, (1) vя ya (1, s. 119) kиmи ишarя olunmalыdыr. Eynи 
яdяbиyyata mяtndя baшqa bиr yerdя tяkrar иstиnad olunarsa, onda иstиnad 
olunan hяmиn яdяbиyyat яvvяlkи nюmrя иlя gюstяrиlmяlиdиr. 

14. Jurnal юz profиlиnя uyьun mяqalяlяrи dяrc edиr. 
15. Elmи mяqalяlяrиn sonunda elm sahяsиnиn vя mяqalяnиn xarakterиnя 

uyьun olaraq ишиn aktuallыьы, elmи yenиlиyи, tяtbиqи яhяmиyyяtи, иqtиsadи sя-
mяrяsи vя s. аydыn шяkиldя verиlmяlиdиr. 
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16. Plagиatlыq faktlarы aшkar edиldиkdя hяmиn mяqalяnиn nяшrи dаyan-
dыrыlыr. 

17. Mяqalя mцяllиflяrиnиn hцquqlarы qorunur. 
18. Jurnalda «ardы nюvbяtи nюmrяdя» adы altыnda serиya mяqalяlяr dяrc 

olunmur. 
19. Mяqalяlяrиn mцxtяlиf dиllяrdя olan xцlasяlяrи bиr-bиrиnиn eynи olmalы 

vя mяqalяnиn mяzmununa uyьun gяlmяlиdиr. 
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Nяшrиyyatын dиrektoru: Qasыm Abdцrяhиmov 
Dиzayn: Севда Гулийева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Йыьыlmaьa верилмиш: 2014 
Чапа имzаланмыш: 2014 
Каьыz форматы: 27 х 18 
Чап вяряги: 10,8 ч.v. 

Сайы: 200 нцсхя 
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