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Ağarəhimin dramaturgiyasında gülüş, satira, komizm, yumoristik… təsvir üsulları başlıca
yer tutur. İnsanın taleyi, həyatı iki qütb arasında — faciəviliklə-komizm (kədər və sevinc,
qəm və gülüş, qüssə və yumor…) — təşəkkül tapır. Deməli, şəxsiyyətindən,
dünyagörüşündən, hadisələrə münasibətindən… asılı olmayaraq, insan istəsə də, istəməsə də
bir-biriylə əks olan, ziddiyyətdə dayanan olayın içindən keçir. Faciəvilik və komikliyin
orbitində yaşamalı olur. Ancaq o da var ki, insan düçar olduğu faciəni dondurmaq, yaxud
dağıtmaq, ondan yaxa qurtarmaq üçün yollar arayır. Yüngülləşmək istəyir. Axan göz yaşlarını
əritmək üçün gülüş, yumor, satira, komik hisslər doğuran ab-havanın sərhədlərini
genişləndirməli olur. Bu yolla həm də cəmiyyətdə baş verən çatışmazlıqları özünün tənqid,
gülüş, yumor… hədəfinə çevirir. İnsanın keçirdiyi əhvali-ruhiyyəni, situasiyanı aydın dərk
edən Ağarəhimin dramaturji yaradıcılığında tragikomediya başlıca yer tutur. O, cəmiyyətdə
gedən mənəvi sapmalardan, əxlaq problemlərindən danışır.

“Əcaib macəranın nadürüst tipləri” tragikomediyasında əcaib həyat tərzi sürən tipləri
(belələri cəmiyyətdə az da olsa var) bədiiləşdirb meydana çıxarır, təsvir və tənqid obyektinə
çevirir. “Əcaib macəranın nadürüst tipləri” tragikomediyasında təsvir edilən hadisə — iki
ailənin natəmiz münasibətləri həm komik, həm də çox acınacaqlı bir situasiya yaradır;
oxucunu təəccübləndirir, güldürür, hiddətləndirir və sonda özünütəkmilləşdirməni şərtləndirir.
Müəllifin dramdan tragikomedyaya, komediyaya adlamasında bir qanunauyğunluq var;
həyatın demək olar, bütün sferalarını kiçik epizodlardan tutmuş ictimai mahiyyət kəsb edən
məsələlərə qədər olan mövzuları yaradıcılığına gətirmiş dramaturqun janr plastikası
mütəhərrikliyindəndir ki, faciədən drama, tragikomedyaya, komediyaya asanlıqla adlaya
bilir, dramatik növün bütün janrlarına yaxşı bələd olması ona forma və məzmun vəhdəti
yaratmağa kömək edir, seçdiyi mövzunun xarakterinə uyğun janrı, ifadə üsulunu tapa bilir.

Komediyanın tamaşaçını, yaxud oxucunu güldürmək missiyasını yerinə yetirməsi məsələsi
həmişə mübahisə mövzusu olmuşdur. Çünki insanları “gülərək keçmişindən ayrılmağa”
məcbur edən bu sənətin islah və özünütəkmilləşdirmə (Ağarəhim) istiqamətində effekti daha
böyük mahiyyət və mündəricədən xəbər verir, daha çox mətləbləri özündə ehtiva edir. “Əcaib
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macəranın nadürüst tipləri” əsərinin əvvəlində yarıciddi-yarızarafat dialoqlar gözlənilmədən
anomal münasibətlərin varlığını ortaya çıxarır. İlk səhnələrdən gördüyümüz kimi bu
insanların problemi təkcə əxlaq pozğunluğunda deyil, bütünlüklə mənəviyyatlarındadır.
Rüşvətlə vəzifə əldə etmək istəyən, rüşvət alıb vəzifəyə qoyan yaltaq, qorxaq adamların
mənəviyyatlarındakı qüsur digər xəyanətlərə də yol açır. Bu əcaib tiplər mühitində davranış
və əxlaq normaları hadisələri elə məcraya yönəldir ki, sonda faciə qaçılmazdır.
Tragikomediya müəllifə açdığı problemin həyatiliyinə, ibrətamizliyinə bədii-dramaturji
traktovka verməyə imkan yaradır; mənəvi aşınma ailələrin dağılmasına, fiziki məhvinə,
məhkumluğuna gətirib çıxarır. Şaman, Səkinə azadlıqdan məhrum edilir, Gülzar həyatına
qəsd edir, Şükran fiziki, mənəvi tənhalığa düçar olur. Müəllifin əsərə daxil etdiyi komik
nüanslar mənəvi alilikdən danışan tiplərin sözləri və əməlləri arasında yaranan təzaddan
doğur.

Ağarəhimin komediyalarının mövzusu sosial gerçəkliklərdir və bu sosial gerçəkliyə həm
ciddi, həm də yumoristk aspektən baxmaq ona görə mümkündür ki, burada, əslndə, çox ciddi
mətləblərə zarafat donu geyindirir, yeri düşdükcə, kinayə və yumordan, bəzən sarkazm
səviyyəsinə yüksələn bədii priyomlardan istifadə edir və beləliklə, oxucunun diqqətini
yayındırmır, komik situasiyalar, fon yaratmaqda məharət nümayiş etdirir. “Əl əli yuyar”
komediyasında elmi idarələrin birində yüngül yolla qazanc əldə etmək istəyən alimlər,
cəfəngiyyatla məşğul olub elmi dərəcə almaq istəyən insanlar tənqid atəşinə tutulur. Əsərdə
dissertasiyanın adından tutmuş (“Əl əli yuyar”) alimlərin, mütəxəssislərin adına qədər hər söz
danışır. Nəticədə işarə və eyhamların koloriti oxucuya zövq verir, onu güldürür, həm də
düşündürür. Elmi idarəyə yol açan rüşvət, hərc-mərclik bir sosial problem kimi müəllifə bədii
material verir, belə halları, ziyalı adına yaraşmayan işlər görən tipləri, cəmiyyətin intellekt
bazasına ziyan vuran antipodları müxtəlif situasiyalarda ifşa edir. Hətəm Hətəmov elmi işi
müdafiə edən zamanı ifşa olunur. Elmdə belə təsadüfi insanları dəstəkləyən, aldıqları rüşvət
müqabilində layiq olmadığı rəylər verən Əmənov, Yığanov kimi alimlər öz ziyalılıq
məsləklərini maddiyyata qurban verirlər.

Xarakterlərin komizmi onların ciddi anlanmasına heç də mane olmur. Müəllif sanki pyesin
hər pərdəsində, hər epizodunda obrazın özünüislahı, özünütənqidi üçün şərait yaradır, onu
yaranmış vəziyyətdə özünü görməyə çağırır, lakin bu baş verməyəndə müəllif ironiyası
sarkazm səviyyəsinə yüksəlir.

Ziyalılığın problemi bir pedaqoq, alim kimi Ağarəhimi həmişə düşündürmüş, bu sferanın
insanı kimi onun problemlərinə yaxşı bələd olmuşdur. Əslində, xalqın düşünən beyni sayılan
ziyalıların həm cəmiyyətdəki fəaliyyəti, həm də şəxsi qayğılarını bədii əsərə gətirmək bu
sferada sosial problemlərə diqqəti yönəltmək, onların çözülməsi istəyindən doğur.

“Düdəməli qalmaqalı” komik-satirik planda yazılmış ədəbiyyatda Axundov, Cəlil
Məmmədquluzadə ənənələrini davam etdirən, onların komediyaları ilə səsləşən çox maraqlı,
sosial gülüş doğuran pyesdir. Ucqar kənddə cahil və ədəbaz kəndlilərin bir-biri ilə qalmaqalı,
millət vəkili olmaq uğrunda apardıqları mübarizə təsvir olunur. Əsas komizm obrazların
iddiaları ilə üst-üstə düşməyən mövcud şərait arasındakı təzaddan yaranır. Cahillik eyni
kəndin insanlarını mehriban, qonşuluq şəraitində yaşamağa qoymur. Cahil, qaranlıq keçmişi
olan Çərəz, yalançı, araqarışdıran Qotazlı nəyin bahasına olur-olsun — rüşvət, seçkini
saxtalaşdırmaq, hədə-qorxu gəlmək hesabına da olsa millət vəkili olmaq istəyirlər... Bu
komediya qroteks tipli komediyadır. Lətifə xarakterli süjet, kalambur situasiyalar satiradan
çox yumoristik səciyyə daşıyır, obrazların karikatura xarakterli verilməsi əsərdə qoyulmuş
mövzu mündəricəni mülayimləşdirir, daha çox tərbiyəvi-didaktik məqsədə xidmət edir.
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Əslində, müəllif yaratdığı qəhrəmanın mənəvi dünyası ilə mövcud dünya arasında, onun
yaşayıb-yaratdığı aləm arasındakı həmahəngliyi görür, elə ona görə də komizm bəzən
mahiyyət baxımından böyüyür, ictimai məna kəsb edir. Şəmmət, Şəmmətalı, Qotazlı, Çərəz
kimi obrazlar çox maraqlı, koloritli xarakterlərdir. Hər obraz öz fərdiliyi, leksikonundakı
özəllikləri ilə seçilir. Şəmmət tez-tez “mentalitetimiz var” ifadəsini işlədir. Sitəm (kənd icra
başçısı) yeri düşdü-düşmədi “separatizm”, “ekstrimizm” kimi sözləri təkrarlamağı sevir. Kənd
əhalisinin atalar sözləri, zərb-məsəllərlə zəngin nitqləri obrazları yaddaqalan edir, əsərin
fabulasına həyat rəngarəngliyi gətirir…

Bu komediyaların bir özəlliyi də diqqəti çox da cəlb etməyən nüansları mənalandırmaq,
hadisələr axınına sadə, anlaşılan tərzdə kolorit verərək əsərin forma gözəlliyinə nail olmaqdır.
Ağarəhimin əsərlərində komizm əlahiddə bir şey deyil, hadisələrin axarından doğan bədii
ahəngdir. Bu komediyalar yalnız sosial-psixoloji, ictimai təzahürlər deyil, həm də
mənəviyyatlar komediyasıdır. Bu komediyalarda soyadlar da danışır, maraqlı remarka
təsvirləri düşündürür, oxucunu hadisələrə hazırlayır. Onun komediyalarının adları da
özünəməxsus, orijinal seçimlərdir. O, folklor motivlərinə əsaslanır, atalar sözlərindən istifadə
edir, elə əsərin adından oxucu diqqətini cəlb etməyi bacarır: “Əl əli yuyar”, “Nə tökərsən
aşına”...

Ağarəhim komediyalarında sanki sosial mühitin xarakteristikasını verir, kiçik adamdan
tutmuş əsl vətəndaşa kimi hər bir obrazı bədii süzgəcdən keçirir və köhnəliklə yeniliyin
toqquşması, çarpışması fonunda həmişə müəllif simpatiyası novatorluğa, kreativliyə meylli
insanlardır. “Maska”da bütün münasibətləri fetişləşdirən bir mühitin insanları kimi yalnız pul-
qazanc haqqında düşünən antipodlara rast gəlirik. Qanun keşikçisi Şahbala (müstəntiq)
rüşvətxor, hətta, qohumluq münasibətlərini də qurarkən belə mənafe güdənlərdən biridir.
Onun oğlu Şahbaz isə gənc olmasına baxmayaraq, düşüncəsi və həyata baxışı ilə
ətrafındakılardan fərqlənir. O, həyatın haqsız qanunlarına dözmür, pulla tənzimlənən bir
dünyanın insanı olmaq istəmir. “Nə üçün insan ədalət və mərhəmətdən, sevgidən yaranır,
sonra isə hərislik, nəfs kimi bir xəstəliyə düçar eybəcərliklərin girdabına düşür?” — sualı onu
həmişə düşündürür. Atasına, anasına, ətrafına müxalif mövqe tutur. Müəllif bu qəhrəmanın
mənəvi dünyası ilə onun yaşadığı mühitin mənəvi kodeskləri arasında nisbəti axtarıb tapmağa
çalışır. Çünki onun mənsub olduğu mühit onu qınayır, hərəkətlərini tərbiyəsinin çatışmazlığı,
ərköyünlük kimi qiymətləndirir. Şahbalanın ata-oğul münasibətlərində Bazarovla (Turgeynev.
“Atalar və oğullar”) paralellər aparmaq maraqlı olardı. Bazarovun nihilizmi əsrlərlə
formalaşmış ənənələrə, əxlaq və davranış normalarına qarşıdırsa, Şahbalanın valideynlərinə
etirazı tarixən kökündə saflıq, haqq-ədalət yaşadan bir xalqın mənəviyyatını korlayan
fetişizmin əleyhinədir: "Bir-birimizin qatilləriyik. Babalarımız dünəni, atalarımız bu günü
yaratdılar, yəqin biz də sabahı qurmalıyıq. Hər kəs öz düşüncəsi, öz əməli ilə. Məğrur,
cəfakeş babalarımız barədə düşünəndə ürəyim iftixar hissi ilə dolur. Onlar əxlaqi igidlikləri
ilə böyük sərvətlər, zəngin dəfinələr qoyub getdilər. Təəssüf ki, atalarımız babalarımızdan
qalan mirasların hamısını dağıtdılar. Onların dar düşüncəsi ilə təbiət məhv oldu, talandı...
(A.R. "Əsərləri". Bakı. BQU, 2009. səh. 201). O, sanki saf, təmiz keçmişi, millətinin genində
formalaşan əxlaqi gözəlliyi qoruyub saxlamaq istəyir, çünki zəmanə insanları korlamış,
onların mənəviyyatını dəyişmişdir. Əlbəttə, Bazarovun və Şahbalanın etirazları fərqli
aspektədir. Bazarov ənənəçiliklə bağlı köhnə dünyanı rədd edirsə, Şahbala əxlaq, mənəviyyat
məsələlərində keçmişə rəğbət bəsləyir. Burada da gənclik müəllifin rəgbət subyektidir. Əsər
boyu maskalar açılır, xudbin, mənən boş insanların iç üzü aydın görünür...
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Ağarəhimin qəhrəmanlarının obrazlılığı polifonik səciyyəlidir. Onlar çox zaman təkamülü
öz daxili dünyaları ilə mübarizədə keçirlər. Bəzən özləri özlərini təkzib edir, bəzən müəllif
mövqeyinin ifadəçisi olur, bəzən də öz davranış və münasibətləri ilə oxucu mühakiməsinə
verilirlər. Ağarəhim “Məhəbbət və cinayət”, “Nə tökərsən aşına”, “Şərikli uşaq”
tragikomediyalarında sosial gerçəkliyin ən mürəkkəb çözümlərindən olan ailə münasibətləri
fonunda həyatın bumeranq mahiyyətli olduğunu, insanların öz əməllərinə görə cavab
verəcəklərini göstərir. Atasına yaşatdıqlarına görə öz ailəsi də eyni qeyri-insani münasibəti,
eyni faciəni yaşayır. Müəllif bütün əsərlərində olduğu kimi, burada da bəşəri problemləri
yorulmadan çözməyə çalışır kimi xeyirlə şərin mübarizəsində həqiqətin qələbəsinə inanır.

Əsərin tragikomediya olması heç də bədbinlik aşılamır. Tragikomediyada konfliktin həlli
yoxdur, yəni faciə burada qaçılmazdır, lakin tragikomediya gələcək sevincin, reallığın,
mənəvi islahın başlanğıcıdır. Tragikomizmin spesifikliyi bir də onunla məyyənləşir ki, burada
hisslərin və komizmin sintezi vacibdir və bu sintezdə balansı elə saxlamaq lazımdır ki, oxucu
eyni zamanda həm koloriti ala bilsin, həm də onun fonunda katarsis keçirsin. Çılpaq
emosiyalar və yaxud əyləncəli gülüş yazıçı missiyasını doğrulda bilməz... Kifayət qədər
çalarlığını və bədii realistik əhəmiyyətini nəzərə alsaq, Ağarəhimin tragikomediyaları dəyər
və mahiyyətinə görə dramaturgiyamızın müsbət hadisəsidir. Bu tragikomediyalarda insan və
onun mühitlə qarşılıqlı münasibəti həmişə aktualdır. Nəfs, fetişizm, insan mənəviyyatının
digər qüsurları yumor, ironiya, satira, qroteks səviyyəsində ifşa hədəfləri olmaqla
mənəviyyatın sağlamlaşmasına, insan və cəmiyyət problemlərinin tənzimlənməsinə yardımçı
olur.

Nəzərə alsaq ki, Ağarəhim uzun illər qələmini epik növün müxtəlif janrlarında sınamışdır,
bu yaradıcılıq həm də iri həcmli romanları, lakonik esseləri, epik növün janr rəngarəngliyini,
yazı üslubunu özündə birləşdirir, o zaman deyə bilərik ki, yazıçının dramaturq uğuru həm də
onunla şərtlənir ki, onun bədii metodunun özəllikləri həm təhkiyə, həm də dramatik janr
hüdudlarının məntiqi yaxınlaşmasından törəmişdir. Ona görə də onun dramaturgiyasındakı
mövzu və obrazlar bu qədər həyati, yaddaqalandır. Müəllif sanki portret çəkir, janrdan asılı
olmayaraq, obrazın daxili dünyasını, arzu və istəklərini, missiyasını bədii ustalıqla, dəqiqliklə
verməyə çalışır və beləliklə, biz onun dramaturgiyasında da hər gün rastlaşdığımız ən adi
insandan tutmuş yüksək ideallar uğrunda mübarizə aparan qəhrəmana qədər maraqlı,
rəngarəng obrazlar silsiləsinə rast gəlirik. Onları öz bədii laboratoriyasından keçirmək ona heç
də çətin olmur! Qonçarov — ”İncəsənətdə ağıl nədir?” — sualına — İncəsənətdə ağıl obraz
yaratmaq bacarığıdır — cavabını verərək son qənaəti belə olmuşdur: “— Ağılla yaratdığın 10
obraz 10 cild kitabda söylədiyin fikirdən artıqdır”.

Bütün deyilənlərə sonda belə yekun vurmaq istərdim: — Düzgün müşahidə, istedad və
bitib-tükənməyən yaratmaq eşqi! Budur, ömrünü mənəvi təkamülə, milli ruhu yaşatmağa
həsr etmiş ədib-vətəndaş Ağarəhimin dramaturgiyasının həmişəyaşar sirri!

Məqalənin aktuallığı. Müasir dramaturgiyada yeni yaranan nümunələri tədqiqata cəlb
etmək, ədəbi estetik meyarlar baxımından dəyərləndirmək, ədəbiyyat tarixində mövqeyini
müəyyənləşdirmək ədəbi tənqidin ümdə vəzifələrindəndir. Ağarəhim Rəhimovun komediya
və tragikomodiyalarının sosial və ədəbi dəyəri olduqca yüksəkdir. Məqalədə komediya və
tragikomediya janrının spesifikası Ağarəhimin yaradıcılığı əsasında tədqiqata cəlb edilmiş,
maraqlı nəticələr əldə edilmişdir. Bu baxımdan məqalə aktuallığa malikdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir dramaturgiyanın formalaşmasında müstəsna yeri olan
Ağarəhimin komediya və tragikomediyaları tədqiqata cəlb edilmişdir, məqalə müəllifinin
estetik baxış bucağına və əldə etdiyi qənaətlərə görə fərqlidir, diqqətəlayiqdir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktiki əhəmiyyəti müasir ədəbi
prosesi dəyərləndirmək, dramaturgiyanın problemlərini öyrənmək baxımından əhəmiyyətli
olduğundan ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri, ədəbi tənqid mütəxəssisləri
üçün vəsait kimi istifadə edilə bilər.
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Проблема трагикомедии в драматургии Агарагима

Резюме

В представленной статье исследуются проблематика, идея и содержание комедии и
трагикомедии известного азербайджанского драматурга Агарагима Рагимова,
выявляяется основная суть и жанровая специфика в указанных произведениях. В статье
авторская позиция с разных ракурсов становится объектом пристального изучения.

S. Mammadova

Tragicomedy problems in A. Rahimov’s drama

Summary

In the article, the problem, the idea and the content, also the main core and genre
peculiarities are analysed in the comedies and tragicomedies of the prominent Azerbaijani
playwright Agharahim Rahimov. The opinions of the author in different situations have been
the subject of the discussion, too.
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Hüseyn Kürdoğlu dördlüklərinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri

İlham Məmmədli
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos.Ə.Ş.Baxşəliyev
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Key words: poetry, couplet, jinas, laconical saying, poetic panorama, literary activity

Azərbaycan ədəbiyyatının əsas qolunu təşkil edən poeziya nəhri min illərdir ki, coşqun bir
təlatümlə yol gələrək hər bir zamanın öz ustadlarını yetirdirmişdir. Müxtəlif şeir formalarında
və fərqli üslublarda bədii sənət nümunələri yaratmış klassik və müasir Azərbaycan şairlərinin
bədii irsi bu gün dünya ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələrindəndir.

Ədəbiyyatımızda özünəməxsus yaradıcılıq üslubuna malik olub ədəbi fəaliyyəti əsasən
XX əsrə təsadüf edən mərhum şair Hüseyn Kürdoğlu zəngin bir yaradıcılıq yolu keçmişdir.
İlk qələm təcrübələrindən sözə böyük diqqət və məsuliyyətlə yanaşan şair az sözlə böyük
mətləbləri çatdırmağı, ecazkar poetik mənzərə yaratmağı, həm də şeirdə forma və məzmun
gözəlliyini böyük ustalıqla uzlaşdırmağı bacaran nadir qələm sahibilərindəndir. Azərbaycan
dilini incəliklərinə qədər bilən ədib yüksək poetik ilhamıyla öz yaradıcılığında dilimizin ən
zəngin qatlarına varmaqla poeziyamıza təkrarsız sənət inciləri bəxş etmişdir. Şeirin əksər
formalarında bir-birindən gözəl və bitkin poeziya nümunələri yaradan şairin yaradıcılığında
xüsusi xətt təşkil edən dördlükləri onun sözlə manevr etmək imkanlarını daha aydın şəkildə
üzə çıxarır:

Təbim gərək deyilməmiş söz kəsə,
Fikir aydın, məslək uca, söz kəsə…
Sətirləri elə sova çəkəm ki,
Qılınclar da kəsməyəni söz kəsə (3,176).

Hər bir söz adamının ilkin dünyagörüşü, bədii təxəyyülü, poetik zövqü təbii ki, dünyaya
göz açdığı mühitdə yetişib, formalaşır. Bu baxımdan Hüseyn Kürdoğlunun poetik
duyğularının bu qədər kövrək, axıcı və sığallı alınmasının özü təbii bir prosesin təzahürüdür.
Çünki Hüseyn Kürdoğlu Azərbaycan təbiətinin təkrarsız gözəlliyi ilə bu dünyanın cənnəti
sayılan Laçın dağlarında, həm də kökü tarixin dərin qatlarına uzanan bir saz-söz diyarında
dünyaya göz açmışdır. Onun sözlə ilk təması müqəddəs ana laylasıyla başlayıb Sarı Aşıq kimi
bir söz nəhəngini xalqımıza bəxş etmiş zəngin söz mühitində formalaşmışdır.

Anamın türküsü, laylası şirin,
Şirin gülüşütək yayması şirin.
Dikilər yoluma yorğun gözləri,
Yuxusu narahat, röyası şirin (3, 207).

Sözə yaradıcı münasibət, sözlə mükalimənin həssas məqamları, sözün mənəvi yükünün nə
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qədər ağır və məsuliyyətli bir iş olduğu şairi bütün yaradıcılığı boyu müşayiət etmişdir. Arı
min bir çiçəkdən bal çəkən kimi şair də Allahın verdiyi qaynar ilhamıyla xalqın zəngin söz
xəzinəsindən yığıb-yığışdırdığı, sevib-seçdiyi sudan duru, aydan arı sözləri bir zərgər
dəqiqliyi ilə yorulmadan poeziya mizanına düzmüşdür.

Sənətkarın şərəfi söz, arı söz,
Sudan duru, aydan-gündən arı söz.
Əzəl gündən könlüm şeir pətəyi,
El bağından şirə çəkir arı söz (3, 201).

Təsadüfi deyil ki, Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında Sarı Aşıq nəfəsini, hər iki müqtədir
sənətkarın poeziyaları arasındakı mənəvi-ruhi yaxınlığı daha çox onun dördlüklərində hiss
etmək olur. Elə misal gətirdiyimiz rübaidə də sözü qələm adamının şərəfi, arı sayan şair daim
elin söz boxçasından yararlandığını qədirşünaslıqla etiraf edir.

Adəm övladının öz həmcinsi, ətraf aləmlə ilk mənəvi təması, ünsiyyəti sözlə başlamışdır.
İlkin zamanlarda insanın zəruri yaşam ehtiyaclarını ödəyən söz vaxt keçdikcə onun estetik
dünyaduyumunun əsas amilinə çevrilmişdir. Əsrlər bir-birini əvəz etdikcə öz missiyasını daha
da genişləndirərək özünə yeni libas biçmiş, cilalana-cilalana şeirə, nəğməyə dönmüş, insan
ruhunun ən zəruri mənəvi ehtiyacına və qidasına çevrilmişdir. Şairlər dünya yaranandan
sözün ən böyük cəfakeşləri, onun “quş dili bilən Süleymanları” sayıldıqlarından başqalarının
uzun-uzadı mətləblərlə ifadə etdikləri fikirləri çox az sözlə, həm də o qədər bitkin və ustalıqla
çatdırmışlar ki, insan oğlu sözün hikməti və qüdrəti qarşısında öz heyrətini gizlədə
bilməmişdir. Sözün min cürə rənginə, çalarına, onun görünməyən qatlarına varmaq bacarığı
isə söz əhlinin istedadının ölçüsü sayılmışdır. Əkinçinin şoran torpaqda alın təriylə, min bir
əzab-əziyyətlə ərsəyə gətirdiyi məhsul kimi, söz adamı ondan da qat-qat artıq zəhmət,
ruhunun, düşüncəsinin uzun axtarışları hesabına ağ vərəqlərdə yeni-yeni sənət inciləri araya-
ərsəyə gətirmişdir. Bu ağrılı və şərəfli yaradıcılıq prosesini Hüseyn Kürdoğlu çox lakonik və
poetik bir dillə oxucuya çatdırır:

Bəyaz varaqlardır sözə xırmanım,
Qızıl buğdam olar söz axır mənim.
Bilmirəm qandırmı nəbzimdə vuran,
Yoxsa ürəyimdən söz axır mənim (3, 173).

Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığı ilk gündən ədəbi ictimaiyyətin diqqətini çəksə də, şair özü
daim fəal ədəbi prosesin içərisində olsa da, çox təəssüflər olsun ki, onun zəngin ədəbi irsi
layiq olduğu elmi-ədəbi qiymətini almamışdır. Hələ çox illər qabaq onun poeziyasının bədii
dəyəri, sənətkarlıq xüsusiyyətləri barədə ədəbiyyatımızın çox tanınmış simaları yüksək
fikirlər səsləndirmişlər. Bu sırada şairin dördlükləri də ədəbi tənqidin daim yüksək dəyər
verdiyi sənət nümunələri sırasında yer almışdır. Tanınmış ədəbiyyatşünas alim Yaşar Qarayev
hələ illər öncəsi şairin dördlüklərinin yüksək bədii məziyyətlərini nəzərdə tutaraq yazırdı:
“Hüseynin dördlüklərində xalis xəyyamvari ruh yoxdur. Taleyin yox, təbiətin müdrikliyinə
heyranlıq və pərəstiş var. Burada müdrik nəsihəti, hikmətli və ibrətli qənaətləri təbiətdən
lövhələr – bədii peyzaj əvəz edir. Poetik təzad və fəlsəfi paradoks fikir və hökmlərdən çox
rənglər, duyğular arasındadır. Dördlüklər – gözəlliyin və təbiətin doğurduğu hisslərdən
çəkilən bədii rəsmlərdən, möhtərəm və müdrik adamın dediyi nəsihət dərsliyindən çox,
dağlardan toplanan vəhşi ot və çiçək çələnginə bənzəyir. Qartal qiyyəsi, çiçək təbəssümü,
durna qatarı, çay nəğməsi, bulud karvanı olan dördlüklər formaca da, dil-ifadəcə də folklora,
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təbiətə doğmalığı ifadə edir” (3, 4).
Böyük tənqidçinin də qeyd etdiyi kimi Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığı ilk gündən doğma

vətənlə, onun təkrarsız təbiəti ilə qırılmaz tellərlə bağlı olmuşdur. Şairin şeirlərinin hər
sətrindən, hər misrasından ana vətənin ülvi gözəlliyi – yalçın qayaları, qartallı zirvələri, laləli-
nərgizli yaylaqları, ceyranlı-cüyürlü oymaqları göz önündə canlanaraq boy göstərmişdir.
“Hüseyn Kürdoğlunun ədəbi irsi bir növ müxtəsər Azərbaycan ensiklopediyası təsiri
bağışlayır” (1.4). Təbiətin təkrarsız gözəlliyi ilə xalqın zəngin və poetik dilinin qovuşduğu bir
mühitdə ərsəyə yetən şair hələ körpəliyindən ətraf aləmdən əxz etdiyi bu gözəllikləri
poeziyanın dili ilə yenidən xalqa qaytarmışdır:

Murovun başında qar çiçəkləri,
Murovun döşündə bar çiçəkləri.
Səhər günəşinin rəngindən içir,
Közərir Bərdədə nar çiçəkləri (3, 323).

Hüseyn Kürdoğlu Azərbaycanı qarış-qarış gəzmiş, onun təbiətinin, dağının-dərəsinin,
daşının-qayasının, gülünün-çiçəyinin dilini müdrik bir ozan fəhmi ilə öyrənmiş, bu
gözəllikləri böyük sənətkarlıqla bədii sözə çevirmişdir.

Qeyd etmək lazımdır şairin özünə mənəvi ustad saydığı Sarı Aşıq öz lirik – poetik, eyni
zamanda nisgil dolu yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımızda yeni bir cığır açmış, bayatı janrında öz
məktəbini yaratmış nəhəng saz-söz xiridarıdır. Ozan-aşıq sənətinə, xalq şeiri ənənələrinə
söykənən Sarı Aşıq yaradıcılığı özündən sonra gələn böyük bir şairlər ordusunun ilham
mənbəyi, poeziya qaynağı olmuşdur. Əsasən bayatı yaradıcılığına üstünlük verən, ana
dilimizin ən saf qaynaqlarından yararlanmaqla bir sözü çoxçalarlı mənalarda işlədərək, yeni
poetik tutumlu nümunələrlə sözlə fikrin heyrətamiz harmoniyasını yaratmışdır. Məhz Sarı
Aşıq poeziyasının bu özəllikləri və ruh yaxınlığı öncədən qeyd etdiyimiz kimi Hüseyn
Kürdoğlu yaradıcılığına ciddi təsir göstərmişdir. Söz adamından yüksək bədii istedad, coşqun
ilham və ana dilini incəliklərinə qədər bilmək bacarığı tələb edən cinas yaratmaq ustalığı
məhz Sarı Aşıq yaradıcılığında yeni bir vüsət almış, anadilli poeziyamızı daha da
zənginləşdirmişdir. Hüseyn Kürdoğlu poeziyasında məhz klassik ənənədən gələn bu cinas
xətti təkrarçılıqdan uzaq, həm də yeni bir nəfəsdə, müasir biçimdə üzə çıxmışdır:

Özü mindirəydi el ata məni,
Şeirim sevdirəydi elata məni.
Verməsəm canımı sənət eşqinə,
İstərəm qoynundan el ata məni (3, 175).

Hüseyn Kürdoğlu olduqca ilhamlı, poetik duyğulu, kövrək qəlbli bir şairdir. O, sözün
mənəvi məsuliyyətini, daşıdığı dəyəri ən xırda detallarınacan dərk edir, onun qiymətini zərgər
dəqiqliyi ilə hesablayır, müdrik ozan kimi sözü urvata mindirir. “Hüseyn bir xalqın ulu
təfəkkür dilini də, canlı məişət dilini də, qədimliyini qoruyub saxlayan adət-ənənlərini də
gözəl bilir. Ona görə dilində etnoqrafik leksikanı, etnoqrafik frazeologiyanı gen-bol işlədir” (5,
16). Arı min bir çiçəkdən şirə çəkib bal hasilə gətirdiyi kimi, Hüseyn Kürdoğlu da xalqın söz
xəzinəsindəki ən diləyatımlı, poetik tutumlu, yadda daha tez qalan bədii nümunələrdən
istifadə edərək əsil poeziya heyrəti yaradır. Bu ağır zəhmətin nəticəsidir ki, şairin şeirlərində
sözlər bənövşədən zərif, dağ bulaqlarından duru olduğu kimi, həm də yalçın qayalardan sərt
bir biçimdə fikir çələnginə düzülür:
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Od oğluyam, mərdliyimlə yaşaram,
Bayatımla, dördlüyümlə yaşaram.
Şair könlüm bənövşədən zərifdir,
Fəqət qaya sərtliyimlə yaşaram (3, 182).

Şair bədii sözün dəyərini yaxşı bildiyi kimi, öz poeziyasının gücünə, poetik vüsətinə də
ürəkdən inanır, söz mülkündə çəkdiyi zəhmətin, əməyin heç bir zaman itməyəcəyini şair
fəhmi ilə dərk edir. “Hüseynin dili möcüzədir, qənirsiz bir gözəldir. Anadilli şeirimizin ən saf
milli nümunələrindəndir” (5, 15). Bunu onun istənilən misrasında, beytində, bəndində aydın
görmək olur:

Qürurla deyirsən: şum göyərtmişəm,
Bəhrəli torpaqda tum göyərtmişəm.
Mənim sözlərimsə daşda gül açıb,
Mən sənət mülkündə qum göyərtmişəm (3, 185).

Bədii yaradıcılıqda qələm adamının sənəti ilə şəxsiyyəti bir-birini tamamlayanda söz daha
qüdrətli, əzəmətli alınır, ölməzlik qazanır. Sənət adamı doğulduğu yurda, torpağa canıyla,
qanıyla bağlı deyilsə, yurdun ən xırda ağrısı onun şah damarından keçmirsə, belə insanın
yaratdıqları da inandırıcı olmadığı kimi, zamanın sərt sınaqlarına tab gətirmək gücündə də
olmur. Hüseyn Kürdoğlu tərpədən dırnağacan yurdcanlı, torpaqcanlı, vətənsevər şair
olduğundan onun vətənpərvərliyi boğazdan yuxarı deyilən “vətənpərvərlik şüarçılığından”
çox-çox uzaqdır. Sözü öz müqəddəs missiyasından uzaqlaşdırıb “söz xatirinə” söz
deyənlərdən, ilahi sözü bazar predmetinə çevirənlərdən fərqli olaraq Hüseyn Kürdoğlu bir
ömür boyu sözün və vətən sevgisinin atəşində qovrulur, gecə-gündüz alışıb yanır:

Araz qırağından izim kəsilməz,
Sellənmiş arazdır sözüm kəsilməz.
Gözümə batsa da dəmir tikanlar,
Qardaş diyarından gözüm kəsilməz (3, 190).

Ədəbiyyatın, eləcə də onun zəngin bir qolu olan poeziyanın əsas rolu insana estetik zövq,
mənəvi qida, lirik ovqat, emosional duyğu bəxş etməklə insanın mənəvi tərbiyəsində əvəzsiz
rol oynayaraq ictimai missiya yerinə yetirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan Hüseyn Kürdoğlu
poeziyası sanki Ağbulaq dağlarının zümrüd çeşmələri kimi qaynayır, Çalbayırda haylı-haraylı
ellərin xoşbəxt günlərindən xəbər verir, zülmət gecələrdə Dəlidağın başından doğan on dörd
gecəlik ay kimi qaranlıqların bağrını yararaq səmtini itirmiş insanlara yol bələdçisi olur:

Ağbulaq dağların yaraşığıdır,
Duman aşiqidir, qar aşiqidir.
Ağ mərmər qayadan çağlayan bulaq
Elə bil su deyil, ay işığıdır (3, 323).

Düşünürük ki, Hüseyn Kürdoğlu yaradıcılığında xüsusi yeri olan dördlüklərin elmi-nəzəri
müstəvidə dəyərləndirilməsi bir məqaləyə sığan məsələ deyil və bu irsin ciddi elmi
araşdırmaya böyük ehtiyacı var.

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycan poeziyasında dördlük şeir
növünün əsas yaradıcılarından olan Hüseyn Kürdoğlu poeziyasının sənətkarlıq
xüsusiyyətlərinə elmi-nəzəri baxış sərgiləməkdir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq Hüseyn Kürdoğlu dördlükləri elmi-
ədəbi müstəvidə təhlil olunur, onun bədii-estetik xüsusiyyətləri qeyd edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən poeziya araşdırıcıları, ilk növbədə
də dördlük şeir növü ilə məşğul olanlar istifadə edə bilərlər.
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И. Маммадли

Особенност мастерсва четверост Гусейна Кюрдоглу
Резюме

В статье дан анализ художественных особенностей четверестиший видного
представителя Азербайджанской поэзии ХХ века Гусейна Кюрдоглу. В круг
исследования входят такие вопросы, как литературная среда, основные факторы
повлиявшие формирование его поэзии. В процессе анализа отмечается современность
влияния образцов поэзии Гусейна Кюроглу равно как актуальность изучения его
ценного литературного наследия.

İ. Mammadli

Artistic features of Husseyn Kurdoghlu’s

Summary

The article deals with the artstic features of couplet by Husseyn Kurdoglu, a well-known
representative of 20th century Azerbaiyani literature. The literatury environment and other
factors that influenced the formation of his poetry are analysed. The existing actuality of his
poetical samples and the importance of studying his literary inherit is notified in the article.

Redaksiyaya daxil olub: 10.10.2016
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Mövlud Süleymanlının “Yer üzünə məktub...”
əsərində tarixi yaddaşa qayıdış

Nigar Aslanova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin doktorantı
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Tarixi yaddaşın bərpası yazıçı Mövlud Süleymanlının bədii yaradıcılığında olduğu kimi,
publisistikasında da başlıca yer tutur. Yazıçı "Yer üzünə məktub..." tarixi-fəlsəfi, etnoqrafik
düşüncələrlə zəngin əsərində tarixin qədim qatlarına enir, yaddaşında olanları şəxsi qənaətlər
süzgəcindən keçirib "tarix yalnız yazıya alınmaq üçün" yox, "tarix hər şeydən öncə içə
yazılır" mülahizəsini irəli sürür.

"Məktub"da diqqətçəkən məqamlardan biri müəllifin xalq yaradıcılığının müxtəlif
janrlarına sıx-sıx müraciət etməsi, rəvayətlər, nağıllar, tapmaca, milli adət-ənənələr, təbiət
hadisələrinin təsvirinə geniş yer ayırmasıdır. Bütün bunlarla yanaşı yazıçı əsərində xalqın
millət kimi formalaşması, azadlığın necə əldə olunmasından da bəhs etməyi unutmur.

Müəllif müəyyən məqamda xalq və vaxt anlayışlarını eyniləşdirir, yaddaş amilinin
önəmini vurğulamaqla "...Vaxta ancaq xalqın yaddaşında, düşüncəsində rast gəlmək olar...
Ona görə də xalqın yaddaşıyla vaxtı bərpa etmək mümkündür..." [5, s.305] düşüncəsini irəli
sürür.

Müəllif uşaqlıq illərinə səyahət edir, onun qonşu kənddə yaşayan erməni uşaqlarının dar
ağacı düzəldərək sazı oradan asmalarını unuda bilməməsi bu mənzərənin arxasında böyük
mənaların dayanmasına bir işarədir: "...folklorumuz, onun xüsusi qolu olan aşıq yaradıcılığı −
Saz, minilliklər boyu bir çox xalqların, bizi əhatə edib bizə xor baxanların, istər içimizdə
olsun, istər çölümüzdə, yaddaşını incidən, onu öz milli hikkəsinə sıxışdırıb dəyişikliklərə
uğradan gücümüzün ifadəsidir" [5, 396].

Tarixi abidələrin dağıdılması, xarabalıqlara çevrilməsi, saz, muğam kimi milli sərvətlərə
təcavüz olunsa da, "Qonşuların əli yaddaşımıza çatmadı, saz da, muğam da yaddaşımızda,
ruhumuzda olduğu üçün məhv etmək mümkün olmadı... Həmişə yaratdıq, yaşamağa davam
etdik!" [5, s.398-399] fikri ilə M. Süleymanlı milli yaddaşın eroziyaya uğramamasını
göstərmək istəmişdir.

"Məktub"da sürgün illərindən də söhbət açılır, türk olmağın faciəsini yaşayan insanların
sonrakı aqibətindən danışılır: "Bunu deməyənlər Sibirə sürgün olundu, güllələndi, ac qaldı,
xalq düşməni adlandırıldı: "De, de ki, türk deyiləm, de ki, heç türk olmamışam, olmaq da
istəmirəm, de. De ki, müsəlmanam!" ...Bir türkün "müsəlmanam" deməyi onun sağ qalması
üçün yetərli idi" [5, 402] fikri çağdaş nəslin gələcəyi üçün yaddaşın bərpasına xidmət edir .

Müəllif İslam dinini dərk edib ona olan sadiqliyimizi nəzərə çatdırsa da, bu müqəddəs
dinə qədər xalqın ictimai-siyasi həyatda yaşayıb-yaratması, yad təsirlərdən salamat çıxması,

mailto:a.q.nigar@gmail.com
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varlığını qorumağa nail ola bilməsi məsələsini də vurğulayır. Bu mənada qədim abidəmiz
olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının yaddaşın, şifahi ədəbiyyatın məhsulu deyil, daşıdığı
məna, təlqin etdiyi fikrə görə İslam dininə qədər yazılı bir mənbədən köçürülməsi fikri də
diqqətə çatdırılır.

Yazıçı tarixi yazmağın vacibliyini vurğulayaraq bu məsələyə bir daha qayıdır: "Əsl tarix
yazılmaq üçün yaradılmasa da tarixi yazmaq lazımmış; bir həqiqət var ki, bizim əsl tariximiz
özümüzün xəbərimiz olmadan xalqımızın yaddaşına, içinə yazıldı. ...məsəllərimiz, atalar
sözləri, nağıllarımız, dastanlarımız yaşayışımızda, məişətimizdə, həyat tərzimizdə bizi indinin
özündə də dahiyanə üstünlüklərlə idarə edən və idarə etməkdə olan adət-ənənələrimiz elə
bizim tariximizdir" [5, 437-438].

Əsərdə ermənilərin minilliklər boyu saxtalaşdırıb yazdıqları tarixi qədim dövrlərdə
axtarmaları, yalanlardan dolayı tapa bilməmələri qeyd olunur. Tarix yaşanmış keçmişdir, onu
isə silmək, dəyişmək mümkün deyil. Yazıçının qənaətinə görə, tarix keçmişlə bağlı olmasına
baxmayaraq daha çox gələcək deməkdir. Müəllif əsl tarixi güclü xarakterə sahib, mənən
zəngin xalqların yaratdığını vurğulayır. Bu baxımdan tarixi saxtalaşdıran xalqlardan, daha
doğrusu, buna səbəb olan daxildəki tamahkarlıqlardan, mənafelərdən söhbət açılır. Bu işdə
əsas qüvvə kimi dini məktəblər, kilsələr, məscidlərin xüsusi rolunu vurğulayan müəllif onların
VI-VII yüzillikdən başlayaraq Azərbaycanda hər şeyin – geyimdən tutmuş ad və soyadacan
dəyişdirməsinə işarə edir. Yazıçı narahatlığına səbəb olan məsələlərdən biri də Azərbaycan
türkünün bolşeviklərin yalanına aldanıb onların göstərdiyi istiqamətə yan alması, keçmişindən
uzaqlaşmasıdır. İki min il bundan qabaq da belə olduğunu xatırladan müəllif qədim abidədən
nümunə gətirir: "Ey Türk xalqı, çox sayda öldün, Çin xalqının (Tabqaç bəylərinin) yağlı
dilinə, ipək qumaşına aldandın, ey Türk xalqı, öleceksən! ...Aclığı, toxluğu düşünməzsən, (tox
olanda aclığı, ac olanda toxluğu) bir doyarsan, aclığı heç düşünməzsən...!" (Tələt Təkinin,
"Orxon yazıları" kitabından, Gül Təkin yazısı, güney üzü.)" [5, 467].

Bütün dünya xalqlarını, o cümlədən Azərbaycan türklərini təbiət hadisəsi kimi
dəyərləndirən müəllif onların yaşayış tərzi, dünyagörüşləri, düşüncələrinə görə bir-birindən
fərqləndiyini bildirir. "Məktub"da yazıçını narahat edən özündən, soy-kökündən uzaqlaşma
məsələsi qoyulur və bu gün özünə qayıtmağın, öz kökü üstündə bitməyin vacibliyindən
danışılır, "başqasına oxşamaq istəyən xalqdan millət olarmı?" sualına cavab axtarılır. Müəllif
bu əsnada son yüzilliklərdə aşığa, saza olan aşağılayıcı münasibətdən də söhbət açır.
Yazıçının fikrincə, düşünməyə qadir olmayan xalq bir millət kimi kölə halında yaşamağa
məhkumdur.

"Məktub"da son qırx ildə ana dilinə yeni yanaşma, millilik duyğularının oyanışı
məsələsinə də münasibət bildirilir. Bu illər yazıçının tələbəlik illərinə təsadüf etdiyindən
həyatındakı maraqlı məqamlardan epizodlara da geniş yer ayırır. Əsərdən məlum olur ki, bir
neçə tələbə yoldaşı və onun ilk olaraq Cənubi Azərbaycan məsələsinin müzakirəsinə həsr
olunmuş gizli təşkilatlarının fəaliyyətindən 1964-cü ildə DTK xəbər tutur və gənc Mövlud
tutulub aparılaraq orada sorğu-sual olunsa da, mövcud zaman onu güllələnməkdən, ölümdən
xilas edir; başladılan bu işin onlara xeyir gətirməyəcəyi bildirilir, elmlə məşğul olmaq, rus dili
və digər dilləri mənimsəmək, millətə xeyir vermək, onun tarixini yazmaq kimi məsələlər
tövsiyə olunduqdan sonra o, azadlığa buraxılır.

Müəllif Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycan KP MK-nın I
katibi vəzifəsini tutduğu illərdə ictimai-siyasi həyatda olduğu kimi, ədəbi-mədəni sferada da
həyata keçirdiyi islahatlar – ana dilinə olan soyuq münasibətin aradan götürülməsi, Novruz
bayramının evlərdən küçələrə çıxarılması, şair və yazıçılara olan dövlət qayğısının artması,
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kəskin tənqidə məruz qalan, mövcud siyasi quruluşa qarşı hesab edilən bir çox əsərlər,
xüsusilə "Dəyirman" (M. Süleymanlı) povesti ilə bağlı mühafizəkarlıq nümayiş etdirməsi
kimi məsələlərə toxunmaqla hafizələri bir daha təzələyir, bu dahi şəxsiyyətə doğma
Azərbaycanı üçün etdiklərinə görə minnətdarlıq hissini dilə gətirməyi də özünə borc bilir.

Əsərdə qaldırılan məsələlərdən biri də M. Süleymanlının şəhərdəki bir çox məkanlara yad
adların qoyulmasına qarşı çıxması, bu və bu kimi məsələlərin xırda deyə zənn edilərək sonda
insanların özününkülər arasında özünə yer tapmaması, milli xarakterin aşınması, doğma dilin
unudulması və s. kimi neqativ, ağrılı nəticələrə gətirib çıxarmasını vurğulaması olur.

Müəllif əsərin sonluğunda öz narahatlığını bir daha dilə gətirir: "Sən məni düzgün anla, bu
gün sən nehrə çalan deyilsən, ayran alan deyilsən, motal tutan deyilsən, çünki Vaxt o vaxt
deyil. Bir onu bil ki, sən ancaq özündə güclüsən, özünə sığın. Səni əhatə eləyən qonşular bunu
bilir, bütün çalışdıqları səni səndən uzaqlaşdırmaqdır. Bildiklərini unutdurmaq, yaddaşını
silməkdi. Sən ərəb minilliyində ərəb oldunmu, bu keçən iki yüz ilin içində rus ola bildinmi ki,
indi də avropalı olmaq haqqında düşünənə oxşadırsan özünü?!" [5, 522].

Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən əsərlə Anarın "Yaşamaq haqqı" traktatında üst-üstə
düşən, toxunulan ortaq məqamlar az deyil. Hər iki əsərdə xalq taleyi, milli ideal və tarixi
yaddaşımıza işıq salınır, türkçülük məsələlərinə toxunulur, Orxon yazılarına müraciət edilir,
rusların yürütdüyü siyasət, erməni-azərbaycanlı qarşıdurması diqqətə çatdırılır, Heydər
Əliyevin həyatın bütün sferalarına, xüsusilə şair və yazıçılara olan qayğısından geniş bəhs
edilir. Yuxarıda toxunulan məsələlər "Yaşamaq haqqı"nda daha əhatəli şərh olunur, tarixi-
siyasi aspekt başlıca meyar kimi götürülür, "Yer üzünə məktub..." əsərində isə eyni zamanda
xalq yaradıcılığı, etnoqrafik elementlərə güclü meyil özünü büruzə verir.

Milli ədəbi prosesdə tarixi yaddaş probleminin elmi-nəzəri araşdırmalarda qoyuluşunun
izlənilməsi onun nəsrdə tədqiqə cəlb edilməsi qədər böyük əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqillik dövründə tarixi yaddaşa qayıdış həm bədii düşüncədə,
həm elmi müstəvidə daha intensiv xarakter almaqla yanaşı, sistemlilik və davamlılıq qazandı.

Məqalənin aktuallığı. Tarixi yaddaşa müraciət bütün dövrlər üçün aktualdır, çünki
yaddaşda xalqın keçdiyi həyat yolu, gələcəyi özünə yer alır. Bədii nəsrdə olduğu kimi, elmi-
nəzəri araşdırmalarda da tarixi yaddaşa qayıdış müşahidə edilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, müstəqillik dövründə bu məsələ
həm bədii düşüncə, həm də elmi müstəvidə sistemlilik və davamlılıq kəsb edir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.Məqalədən filologiy istiqaməti üzrə təhsil alan
tələbə və magistrantlar, eləcə də doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Н. Асланова

Возвращение к исторической памяти в произведении
М. Сулейманлы "Письмо вселенной…"

Резюме

Восстановление исторической памяти занимает значительное место как в прозе, так
и в публицистике М.Сулейманлы. Писатель в историко-философском произведении
"Письмо вселенной ..." обращается к истории, подчеркивает необходимость написания
истории. История это прожитое прошлое, вычеркнуть, изменить ее невозможно. По
словам писателя, история и есть будущее, хотя, она неразрывно связана с прошлым. В
произведении рассказываются о судьбе народа, его этнографии, рассматриваются
вопросы тюркизма. В национально-литературном процессе исследование проблемы
исторической памяти имеют большое значение и актуальность как в прозе, так и в
научно-теоретических работах.

N. Aslanova

Returning to the historical memory in the work by
M.Suleymanli "The letter to the universe…"

Summary

The recovery of historical memory has a significant place both in prose and in publicism
by M.Suleymanly. The writer in the historical and philosophical work "The letter to the
universe..." is appealed to the history, is emphasized the need to write the history. The history
is lived through the past, wipe out it, change is impossible. According to the writer, the story
is the future, though it is inextricably linked with the past. In the work are described about the
fate of the people, its ethnography, is considered questions of Turkism. The research of
problem of the historical memory in the national and literary process is of great importance
and relevance both in prose and in scientific and theoretical works.

Redaksiyaya daxil olub: 02.08.2016



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

17

Azərbaycan dili təlimində sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri
üzərində işin linqvistik əsasları

Aynur Qafarlı
fəlsəfə proqramı üzrə dissertant,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: qafarli1976@mail.ru

Rəyçilər: prof. N.Ə. Abdullayev
dos. A.X. Hacıyev

Açar sözlər: təlim, nitq mədəniyyəti, söz, leksik-semantik xüsusiyyət, linqvistik əsas,
məna, iş sistemi

Ключевые слова: обучение, культура речи, слово, лексико-семантическая
особенность, лингвистическая основа, значение, система работы

Key words: teaching, speech culture, word, lexical-semantical features, linguistic bases,
meaning, work system

Ümumtəhsil məktəb şagirdlərinin nitq mədəniyyətinin formalaşması dilimizin əsas lüğət
fondunu təşkil edən sözlərin səs və hərf tərkibi (başqa sözlə, deyilişi və yazılışı), leksik və
qrammatik mənalarının şüurlu mənimsədilməsi ilə bağlı sistemli şəkildə aparılan işlərdən
asılıdır. Məlumdur ki, əsas dil vahidi sözdür. Onun məna xüsusiyyətlərinə bələd olan şagirdin
lüğət ehtiyatı zənginləşir, müxtəlif nitq situasiyalarında başqaları ilə polemikaya girmək,
düşüncələrini şifahi və yazılı şəkildə ifadə etmək bacarığı yaranır və bu qabiliyyət təlim
prosesinin düzgün təşkili ilə daim inkişaf etdirilir. Lakin sözün mahiyyətini, onun leksik-
semantik xüsusiyyətlərini dəqiq anlamadan bu prosesi elmi-metodik əsasda qurmaq mümkün
deyil.

Söz dilçiliyin leksikologiya bölməsinin tədqiqat obyekti olsa da, morfologiya və söz
yaradıcılığı bölmələrində də öyrənilir. Əgər həmin bölmələr sözü dilin qrammatik düzümünün
və sözyaradıcılığı qaydalarının başlıca vasitəsi kimi öyrənirsə, leksikologiya lüğət tərkibində
daşıdığı mənanın mahiyyətini aydınlaşdırmaq məqsədilə öyrənir [17, 4]. Bununla əlaqədar
olaraq görkəmli dilçi alim Q.Kazımov yazır: “Söz həm leksikologiyanın, həm də
morfologiyanın tədqiqat obyektinə daxildir. Əgər leksikada tək-tək sözlərin fərdi
xüsusiyyətləri, leksik mənası, onun başqa sözlərdən fərqi, mənşəyi və s. öyrənilirsə,
qrammatikada – morfologiyada sözlərin o qanunauyğunluqları və xüsusiyyətləri öyrənilir ki,
onlar tək-tək sözlərə deyil, bütöv söz qruplarına və onların dəyişmə sisteminə aid olur” [9,
24].

Hər bir dilin öz leksik-semantik sistemi var. Adətən, dilin leksik-semantik sisteminə
“leksik vahidlərin bütün anlam əlaqələri, onların variantları, bir-birinə təsiri və qruplaşma
növləri”, həmçinin “dilin digər yarımsistemlərinə məxsus ünsürlərlə onların əlaqələri,
semantik variantların yaranmasının şərait və formaları” daxil edilir [19, 284]. Z. Verdiyevanın
fikrincə, “leksik-semantik” ifadəsi dilin göstərilən sisteminin ikili mahiyyətini əks etdirir, yəni
“bir tərəfdən semantik səviyyədə leksik semantika qrammatik semantikadan fərqləndirilir,
digər tərəfdən lüğətin bir ünsürü kimi alınmış semantika bu sistem vasitəsilə ən kiçik ikitərəfli
vahidlərə – sözün leksik-semantik variantlarına bölünür” [19, 284-285].

Bu baxımdan Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi də leksik-semantik əlaqədə olan bir sistemə
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malikdir. Başqa sözlə, dilimizin lüğət tərkibini təşkil edən sözlər müvafiq leksik-semantik
xüsusiyyətlər üzrə təsnif edilir. “Leksik-semantik” anlayışı yunan mənşəli “lexsikos” (“lüğət”
və ya “sözlər” deməkdir) və “semasio” (“ifadə etmək, göstərmək” deməkdir) sözlərinin
birləşməsindən yaranıb [4, 10; 8, 4, 140]. Y. Seyidovun qeyd etdiyi kimi, bu birləşmədə
“leksik məna” anlayışı, “semantik məna” anlayışından daha tutumludur. O, doğru olaraq qeyd
edir: “Semantik məna sözün leksik mənasında müxtəlif yol və vasitələrlə əmələ gələn məna
incəlikləridir. Leksik məna məfhumun bilavasitə ifadəçisidir. Semantik məna məfhumla bağlı
olsa da, onun müstəqil ifadəçisi deyil. Ona görə “leksik semantika” ifadəsini işlədirik ki,
sözün leksik mənası geniş anlayışdır, semantik məna leksik mənanın içindədir...” [16, 210].
Həmin ifadəyə eyni mövqedən yanaşan Q.Kazımov fikirlərini bu şəkildə ümumiləşdirir:
“Sözün leksik mənası ilə yanaşı, semantik mənası da var. Sözün leksik və semantik mənaları
nə qədər yaxın olsa da, müəyyən dərəcə fərqlənir. Semantik məna nitq və mətn şəraitində
sözün leksik məna əsasında qazandığı mənadır” [9, 16].

İnsan məhz sözlər vasitəsilə maddi və qeyri-maddi varlığın təfəkkürdə anlayışlar şəklində
ifadə olunan əşyalarını və ya onların ünsürlərini adlandırır. Bu baxımdan yanaşdıqda belə bir
fikir özünü tam mənası ilə doğruldur: “Söz gerçəkliyə aiddir, onu əks etdirir, öz mənasını
təcrid olunmuş, həmin dilin leksik-semantik sistemindən ayrılmış şəkildə yox, onunla sıx
əlaqədə, dilin semantik strukturunu yaradan bütün məna sistemi vasitəsilə ifadə edir. Həmin
mənanın ictimai dərk edilməsini ümumiləşdirir və birləşdirir” [6, 11].

Göründüyü kimi, dilin leksik-semantik sisteminin əsas vahidi söz və onun ifadə etdiyi
anlamdır. Bəs söz özü nədir? Dilçilik elmində bu məsələyə xüsusi yanaşılmış və onun
mahiyyəti ilə bağlı çoxsaylı araşdırmalar aparılmaqla fərqli şərhlər verilmişdir. Bizim
tədqiqatın birbaşa obyekti olmasa da, sözün mahiyyəti ilə bağlı bəzi fikirləri xatırlamağı
məqsədəuyğun bilirik.

Rus dilçiliyində sözə bir neçə variantda tərif verilməsinə baxmayaraq, daha çox Y.M.
Qalkina-Fedorukun verdiyi belə bir tərif önə çəkilir: “Söz tarixən birləşmiş insan kollektivi
tərəfindən eyni çür başa düşülən və varlığın ayrı-ayrı hissələrini bildirən, qrammatik cəhətdən
formalaşmış nitq vahididir” [18, 7]. Bu tərif Azərbaycan dilçiləri tərəfindən mahiyyəti
saxlanılmaqla müxtəlif şəkildə ifadə olunmuşdur. Məsələn, prof. A. Qurbanov sözə belə bir
tərif verir: “Söz hər bir dilin öz daxili qayda-qanunları əsasında yaranıb, müəyyən səs, yaxud
səs kompleksinə və mənaya malik olan dil vahididir” [10, 180]. S. Cəfərov sözün mahiyyətini,
onun məzmun dolğunluğunu və məna dairəsini müəyyənləşdirməyin zəruriliyini önə çəkərək
belə bir nəticəyə gəlir ki, “hər hansı bir müəyyən səs tərkibinin sözün leksik vahidi olması
üçün onun hər hansı bir kollektivin üzvləri tərəfindən anlaşılması, qrammatik cəhətdən
formalaşması lazımdır” [4, 12]. Bu fikir professorlar N. Məmmədov və A. Axundovun birgə
yazdıqları “Dilçiliyə giriş” əsərində də, demək olar ki, eyni məzmunda təkrarlanır və
müəlliflər sözün əsas xüsusiyyətləri kimi “müəyyən səs tərkibindən ibarət olması, müəyyən
kollektiv üzvləri tərəfindən anlaşılması, qrammatik cəhətdən formalaşaraq dilin leksik vahidi
olmasını” götürürlər [11, 102]. B. Xəlilov isə sözün kəsb etdiyi xüsusiyyətləri əsas
götürməklə ona aşağıdakı variantlarda tərif verir:

1.Sözün hər hansı bir dilin öz daxili qayda və qanunları əsasında yaranması, müəyyən səs,
yaxud səs kompleksinə, eləcə də müstəqil mənaya malik olması xüsusiyyətlərindən çıxış
edərək dilçi alim belə bir ümumiləşmiş nəticəyə gəlir: “Söz hər bir dilin öz daxili qayda-
qanunları əsasında yaranıb müəyyən səs, yaxud səs və mənaya malik olan dil vahididir” [8, 8].

2.Sözün dildə hazır şəkildə mövcud olması, nitq prosesində sərbəst və bütöv şəkildə
təkrarlanması, leksik və qrammatik mənaya malik olması cəhətlərindən çıxış edərək isə belə
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bir ümumiləşmə aparır: “Söz əvvəlcədən dildə hazır şəkildə mövcud olub, nitqdə sərbəst və
bütöv şəkildə təkraralanan, leksik və qrammatik mənaya malik olan müstəqil dil vahididir” [8,
8-9].

Verilmiş təriflərdən alınan fikirlərdən biri də budur ki, söz coxcəhətli dil və nitq vahididir.
Onun leksik-semantik xüsusiyyətləri məna baxımından səciyyələndirilməsini ehtiva edir.
Sözün ifadə etdiyi birbaşa məna və mətn daxilində, yəni digər sözlərlə birgə işləndiyi zaman
qazandığı yeni məna çalarları onun leksik-semantik xüsusiyyətlərini əks etdirir. Deməli,
sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri əşya və hadisələri adlandırması ilə bağlı nominativ, fikri
ifadə etməsindəki roluna görə isə kommunikativ funksiyalarından irəli gəlir.

Sözün məna xüsusiyyətlərinin Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə şərhi professor prof. B.
Çobanzadə tərəfindən verilmişdir. O, “Türk dili” əsərinin “Sözün şəkli və mənası” başlığı
altında getmiş hissədə “Sözün mənası nədir?” sualını qoymaqla ona belə bir izah yazır: “O,
sözün bizə xatırlatdığı maddi və hallardır” [1, s. 119]. Görkəmli dilçi “Türk qrameri” əsərində
isə sözün məna xüsusiyyətlərinin araşdırılmasını “semasiologiya elminin gərəyi” kimi
dəyərləndirərək onu belə xarakterizə edir: “Hər sözün qiyməti o sözün mənasından, fikir və
duyğuları, şeyləri və hadisələri qeyd və təsbit etmək üçün gördüyü xidmətdən ibarətdir” [2,
184]. Bundan əlavə, o, sözün mənasında 3 cür dəyişmə: “1) mənanın genişlənməsi; 2)
mənanın darlaşması; 3) mənanın intiqalı” olduğunu da dəqiq göstərir [2, 186]. Məna
dəyişməsini sözlərin tarixi inkişaf prosesi ilə əlaqələndirən alim “mənanın intiqalı” anlayışı
adı altında məna köçürülməsi, yəni sözün məcazlaşma yolu ilə çoxmənalılıq qazanması
hadisəsini nəzərdə tutur.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan diliçilik elminin inkişafında müstəsna xidməti olan bu
görkəmli alimin fikirləri sonrakı nəsil dil tədqiqatçılarının formalaşmasında mühüm rol
oynamışdır.

Müşahidələrimiz göstərir ki, sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin açıqlanması ilə bağlı
araşdırmalar 2 istiqamətdə aparılmışdır. Bunlardan birincisi leksikologiya və onun bir bölməsi
olan semasiologiyanın tərkibində həyata keçirilmişdirsə, ikincisi ayrı-ayrı nitq hissələrini
əhatə edən söz qrupları ilə bağlıdır. Birinci istiqamətdə aparılan tədqiqatlarda, ilk növbədə,
sözün dilin lüğət tərkibində yeri, işləndiyi kontekst daxilində kəsb etdiyi məna çalarları,
omonimliyi, sinonim və antonim kimi işlənmə məqamları araşdırılmışdır. Prof. S. Cəfərov ali
məktəb tələbələri üçün “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin “Forma və məzmunca söz
qrupları” hissəsində məhz bu cəhətlərə diqqət yetirmiş, olduqca dəyərli nəticələrə gəlmişdir.
Təbii ki, dilçilik elminin inkişafından bəhrələnən alim sözün yaranması prosesində ifadə
etdiyi əşya, əlamət və hadisə ilə səs kompleksi arasında heç bir əlaqənin olmadığı fikrinə
üstünlük verir. “Çünki belə bir əlaqə olsaydı, müasir dilimizdə mövcud bir səs kompleksi ilə
müxtəlif əşyanı ifadə edə bilmək, bir sözün müxtəlif məna çalarlarını verə bilmək, müxtəlif
səs tərkibi ilə yaxın mənaları bildirmək xüsusiyyəti də ola bilməzdi” [4, 16]. Sözün çoxmənalı
xüsusiyyətini işləndiyi mətn daxilində müstəqim mənasından ayrılıb məcazlaşma yolu ilə yeni
məna qazanması kimi şərh edən dilçiyə görə, ilkin məna həqiqi, sonrakı törəmə məna məcazi
məna adlanır. O həmçinin çoxmənalı sözlərin yaranma səbəbləri, söz yaradıcılığında rolu
məsələlərini konkret nümunələr əsasında aydınlaşdırır. Omonimlərin əmələgəlmə prosesi,
çoxmənalı sözlərdən fərqli cəhətləri üzərində dayanan dilçi onların bəzən məntiqcə yaxın,
bəzən isə heç bir məntiqi bağlılığı olmayan məfhumları ifadə edə bilməsini qeyd edir. S.
Cəfərov leksik omonimlərin həm eyni, həm də müxtəlif nitq hissələrinə aid olmasını konkret
sözlər əsasında izahını da verir. Lakin gətirilən nümunələr içərisində “Sevil” (isim) və “sevil”
(feil) sözlərinin omonim kimi göstərilməsi [4, 22] faktı ilə razılaşmaq olmur. Əgər belə olsa
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idi, ümumi isimlərin xüsusiləşməsi əsasında yaranan bütün sözlər omonim hesab edilməlidir
ki, bu da qəbul edilən dil hadisəsi sayıla bilməz. Müəllif müasir Azərbaycan ədəbi dilində
olan omonimləri əmələgəlmə üsuluna görə daxili və xarici olmaq üzrə iki qrupa ayırır. Lakin
omonimlərin yaranması ilə əlaqədar bəzi yol və müvafiq sözlərin izahı özünü doğrultmur.
Məsələn, daxili omonimlərin yaranma yollarından biri kimi göstərilən 3-cü vasitədə “quru”
sözünə leksik -m şəkilçisi artırıldıqda qurum (isim) – tüstüdən əmələ gəlmiş maddə, qur(maq)
feilinə əmr şəklinin I şəxs təkinin -um şəkilçisi artırıldıqda yenə də qurum (qurulma prosesi)
isim” [4, 23] sözlərinin yaranma üsulu mübahisəli şərh olunmuşdur. Bu sözlər, yəni “qurum”
(tüstü) və “qurum” (təşkilat) isimləri, həqiqətən də, omonim sözlərdir, lakin göstərilən
şəkilçilər vasitəsilə yaranması mümkün deyil. İkinci sözdəki -um şəkilçisi qrammatik əmr
şəkilçisi deyil, feildən isim düzəldən leksik şəkilçidir. “Ölüm”, “bölüm” və s. kimi sözlər
məhz bu şəkilçi vasitəsi ilə düzəlmişdir.

Dərslikdə omonimik vahidlər sırasına aid edilən omoqraflar, omoformlar haqqında da
ətraflı məlumat verilir. Burada sinonimlərin mahiyyəti, səciyyəvi xüsusiyyətləri açıqlanmış,
ayrı-ayrı nitq hissələri üzrə nümunələr göstərilməklə yaranma üsulları da göstərilmişdir.
Müəllif doğru olaraq bu qənaətə gəlir ki, sinonimlər eyni mənaya malik olmaq xüsusiyyətinə
deyil (belə sözlər dubletlər adlanır), “eyni məfhumun ancaq çox yaxın məna və nisbətən fərqli
mənalarını ifadə edə bilmək xüsusiyyətinə malikdir” [4, 28]. Sinonimik cərgə təşkil edən
sözlər və onların üslubi xüsusiyyətləri ilə bağlı ətraflı məlumat verən müəllif məna və şəkil
etibarilə fərqlənən söz qrupları sırasında antonimlərin özünəməxsus cəhətləri üzərində dayanır.
O, antonimlərin yaranma üsulları, quruluş etibarilə növləri, məfhumları ifadə etməsinə görə
məna qrupları və nitq hissələri üzrə təsadüfetmə məqamları barəsində geniş məlumat verir və
konkret dil faktlarını nümunə gətirməklə fikirlərini izah edir.

Söz, onun mahiyyəti, leksik-semantik xüsusiyyətləri barəsində nəzəri baxımdan daha dərin
araşdırma Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış üçcildlik
“Müasir Azərbaycan dili” adlı əsərin birinci cildində [14, 100-290] öz əksini tapmışdır.
Tanınmış dilçi alimlərin bu sahədə apardığı tədqiqatlara, irəli sürülən ən dəyərli fikir və
mülahizələrə istinad edərək yazılmış bu kitabda sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri,
çoxmənalı sözlər, sözün məcazi mənası və onların növləri (metafora, metonimiya, sinekdoxa),
omonim, sinonim və antonimlər haqqında maraqlı məlumatlara rast gəlmək olur.

Sözün leksik-semantik xüsusiyyətləri ilə bağlı diqqəti çəkən əsərlərdən biri Z. Verdiyeva,
F. Ağayev və M. Adilovun birgə hazırladıqları “Azərbaycan dilinin semasiologiyası” dərs
vəsaitidir [18]. Məna anlayışı üzərində ayrıca dayanan prof. Z. Verdiyevanın bu fikirləri
bizim üçün olduqça əhəmiyyətlidir: “Söz işarə ilə mənanın vəhdətidir. Sözün mənası həm
şüur, həm də dil ilə əlaqədardır. Şüurla ona görə əlaqədar hesab olunur ki, məna insanın xarici
aləmi dərk etməsinin nəticəsini nümayiş etdirir. Mənanın dil ilə əlaqəsi onun dilin semantik
vahidi olmasıdır” [18, s.24]. Burada doğru olaraq göstərilir ki, sözün leksik və qrammatik
mənaları qarşılıqlı əlaqələnib bir sistem təşkil edir. Bundan əlavə, dilin leksik sistemində
leksik vahidlərin özlərinin arasında da səciyyəvi əlaqə və münasibətlər mövcuddur ki,
sinonim, omonim və s. əlaqələr buna misal ola bilər [18, 25-26].

Araşdırılan problem baxımından maraq doğuran əsərlərdən biri də H. Həsənovun “Müasir
Azərbaycan dilinin leksikası” əsəridir [6]. Burada dilin ayrı-ayrı sahələrinin vahid sistem
daxilində xüsusi mikrosistemlər şəklində təşkil olunduğu qeyd edilir və leksikada həmin
mikrosistemlərin tematik qruplar əsasında formalaşdığı irəli sürülür: “Eyniköklü mənaca
müxtəlif qohum sözlərin qrupu, ilkin sözlə ondan törəyən sözlər, sinonim və antonimlər leksik
sistemin mikrosistemləridir” [6, 11]. Leksik sistemdə söz qruplarının ən vacibi kimi leksik-
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semantik qrupları göstərən alim olduqca əhəmiyyətli bir nəticəyə gəlir: “Burada ümumi
qrammatik mənadan başqa minimum bir ümumi məna (kateqorial, leksik), bir nitq hissəsinə
aid sözlər birləşir...” [6, s.11]. Dad bildirən sifətləri, mebel adı bildirən isimləri, təfəkkür
feillərini leksik-semantik söz qruplarına nümunə gətirən H.Həsənov konkret dil faktlarına
müraciət edir. Lakin nədənsə, “bərk” sözünü dad bildirən sifətlər sırasında verir ki, bunu
yalnız texniki qüsur kimi qəbul etmək olar.

Bu əsərdə sözün məna strukturu, onun ifadə vasitələri, dəyişmə imkanlarından ətraflı bəhs
olunur. Eyni zamanda, çoxmənalı sözlər, omonim, sinonim və antonim söz qruplarının
yaranma üsulları, nitq hissələri üzrə ifadə imkanları barəsində konkret nümunələr gətirilməklə
linqvistik izahlar verilir. Əsərin müsbət cəhətlərindən biri də budur ki, omonimlərlə
çoxmənalı sözlərin oxşar və fərqli əlamətləri aydın şərh olunmuşdur [6, 61-64].

Sözün leksik-semantik xüsusiyyəti ilə bağlı dəyərli vəsaitlərdən biri professor prof. A.
Qurbanovun “Müasir Azərbaycan ədəbi dili” dərsliyi hesab olunur. 1967-ci ildən başlayaraq
təkmillədirilərək bir neçə dəfə nəşr edilən bu kitabın leksikologiya və semasiologiya
bölmələrində sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin açıqlanması ilə bağlı xeyli nəzəri və
praktik mahiyyət kəsb edən məlumatlar əksini tapmışdır [10, 174-244, 274-320].

Dilçiliyin müasir inkişafı durumundan çıxış edərək sözün leksik-semantik açımı
probleminə ətraflı toxunan dilçi alimlərdən biri də professor B. Xəlilovdur. Onun “Müasir
Azərbaycan dilinin leksikologiyası” adlı dərsliyində [8] dilin leksik-semantik sistemi, bu
sistemdə ayrı-ayrı sözlərin hansı məna xüsusiyyətləri daşıması ilə bağlı ədəbi dil materialları
əsasında daha geniş məlumatlar verilmişdir. Əgər görkəmli alim “Azərbaycan dilində feillərin
fono-semantik inkişafı” adlı doktorluq dissertasiyasında [7] təkhecalı və ikihecalı feillərin
fono-semantik inkişafını tarixi aspektdə araşdırmışdırsa, bu əsərində dilimizin leksik-
semantik sistemi, buradakı söz qrupları haqqında ümumtəhsil məktəbləri üçün də olduqca
vacib olan məlumatlar verməyə nail olmuşdur. Həmin məlumatlar sırasında çoxmənalı
sözlərlə omonimlərin fərqləndirilməsi, omonimlərin əmələ gəlmə yolları, tipləri (fonetik,
morfoloji və leksik), leksik və frazeoloji sinonimlərlə əlaqədar biliklər xüsusi əhəmiyyətə
malikdir.

Dilimizdəki sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərinin araşdırılması baxımından diqqəti
çəkən əsərlərdən biri də T. Əfəndiyevanın “Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı” (Bədii
üslub) adlı monoqrafiyasıdır [5]. Sözlərin bədii üslubda hansı semantik çalarlarda çıxış etməsi,
sinonim, omonim və antonimlər, dilimizin məcazlar sistemi (metafora, metanimiya,
sinekdoxa, epitet) və s. haqqında geniş müşahidə və ümumiləşdirməyə, dərin tədqiqata
əsaslanan bu əsər böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir.

İrəlidə söylədiyimiz kimi, sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsinin ikinci istiqaməti ayrı-ayrı nitq hissələrini əhatə edən söz qrupları ilə
əlaqədardır.

Bu sahədə aparılan tədqiqatçılar sırasında Q. Cəfərov, N. Məmmədov, H. Mirzəyev, R.
Rüstəmov, S. Rzayev kimi dilçiləri xüsusi qeyd etmək istərdik. Q. Cəfərov “Azərbaycan
dilinin leksik-semantik sistemi” əsərində şəxs, fərd və rəng, eləcə də zaman, məkan, proses
bildirən sözlərin nümunəsində isim, sifət və feillərin semantikası barəsində ilk tədqiqat aparan
alimlərimizdəndir. Alimin mövcud linqvistik baxışlara istinad edərək gəldiyi əsas nəticələrdən
biri budur ki, “dilin leksik sistemi sadəcə olaraq leksik-semantik qruplar yığını deyil,
içərisində leksik-semantik birliklərin qarşılıqlı münasibətdə olduğu nitq hissələri sistemidir”
[3, s. 7]. “Müasir Azərbaycan dilinin semasiologiyası (oçerklər)” əsərində isə onun və dilçi
alimlərimizdən Z. Budaqova, A. Ələkbərov, Q. Məşədiyev, Ə. Cavadov, R. İsrafilova, İ.
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Hacıyevin iştirakı ilə əsas nitq hissələrinin leksik-semantik xüsusiyyətləri daha dolğun şəkildə
tədqiqata cəlb edilmişdir [15].

Prof. H. Mirzəyevin “Müasir Azərbaycan dilində feil” adlı irihəcmli fundamental əsərində
isə dilimizdə işlənən əksər feillərin leksik-semantik xüsusiyyətləri haqqında dərin bilgilər
verilmişdir. Azərbaycan dilçiliyinin və türkologiyanın ən son uğurlarına istinadən yazılmış bu
əsərdə, demək olar ki, istər etimoloji, istərsə də semantik baxımdan açıqlanmayan feilə rast
gəlinmir [13].

Prof. N. Məmmədovun “Müasir Azərbaycan dilində feillərin leksik sinonimliyi”
monoqrafiyasında isə Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə olaraq ayrıca bir-nitq hissəsinin – feilin
leksik-semantik sinonimliyi araşdırılmış, onların təsnifatı, yaranma yolları işıqlandırılmış və
struktur əlamətləri şərh olunmuşdur [12].

Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, sözün-semantik xüsusiyyətləri həm leksikologiyanın
(semasiologiyanın), həm də morfologiyanın tədqiqat obyekti kimi götürülə bilər. Dilçi
alimlərimizin irəli sürdüyü nəzəri müddəalar ümumtəhsil məktəblərində sözün leksik-
semantik xüsusiyyətləri üzərində aparılan metodik işin təşkilində başlıca rol oynayır və bunun
şagirdlərin nitq mədəniyyətini formalaşdırma vasitəsi kimi sistemli şəkildə araşdırılması
olduqca əhəmiyyətlidir.

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərin nitq mədəniyyətinin inkişafı sözün məna
xüsusiyyətlərinə yiyələnmədən başlanır və bu işin dil dərslərində sistemli şəkildə aparılması
linqvistik əsaslarının öyrənilməsi ilə sıx bağlıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Dilimizin leksik-semantik sisteminin linqvistik əsaslarını
araşdırmaq yolu ilə onun hansı məzmunda verilməsini müəyyənləşdirməkdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qədim tarixə malik Azərbaycan dili söz
ehtiyatının zənginliyi ilə seçilən dillərdəndir. Onun leksik-semantik sistemində sözlərin
çoxmənalılığı, məna qruplarının əhatəliliyi daha çox diqqəti cəlb edir. Buna görə də sözlərin
leksikologiya (semasiologiya) və morfologiyada qruplaşdırılaraq həm ümumi, həm də fərdi
xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması linqvistik əhəmiyyət kəsb edir. Bu işin nəzəri əsası dil
təlimində aparılan işin metodik baxımdan düzgün təşkilinə geniş imkanlar yaradır.
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А. Гафарлы
Лингвистические основы работы над лексико-семантическими
особенностями слова в обучении Азербайджанскому языку

Резюме

Основным условием культурной речи является целенаправленное использование
богатств словарного запаса и оттенков значений слова. Данная работа, систематически
реализуемая на уроках языка, зависит от выявления лексико-семантических
особенностей слова. На широком фоне были проведены исследования по лексико-
семантической системе языка, выполнение их является очень важным для методики
обучения языку. В статье рассматривается изучение направлений и содержания данной
работы в азербайджанском языкознании.

A. Gafarli

The lexical-semantical features of the word in work’s linguistic bases in
the teaching of the Azerbaijan language

Summary

The main condition of the cultural speech is counted the richness of the word base and
aimly using from word’s meaning differences. This work which is completed sistematically
in the language lessons. It consists of taking out lexical-semantical features of the word. It
was researched widely about lexical-semantical system, it is rather important for language
teaching methodics the completing in which contest of this. In this article it had been
researched in which directions and contest in Azerbaijan linguistics.
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Qrammatika konsepsiyasının inkişafında
feili tərkiblərə bir nəzər
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Açar sözlər: feili tərkiblər, məsdər tərkibləri, feili sifət tərkibləri, feili bağlama tərkibləri,
qrammatika konsepsiyasının inkişafı, problemlər və vəzifələr
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обороты, деепричастные обороты, развитие грамматической концепции, проблемы и
задачи

Key words: verbal momentum, momentum infinitive, participial, verbal participle phrases,
the development of grammatical concepts, problems and challenges

Azərbaycan dilçiliyində qrammatika konsepsiyasının formalaşması tarixi, o cümlədən feil
və feillə əlaqədar olan vahidlərdən indi felli tərkiblər adlanan feili sifət, feili bağlama və
məsdər tərkiblərinin tədqiq olunub nəzəri cəhətdən əsaslandırılaraq elmi şəklə salınmasının ən
azı 170 ilə yaxın bir tarixi var.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dilçiliyinin inkişaf tarixi öz başlanğıcını Mirzə
Kazımbəyin 1839-cu ildə yazdığı “Qrammatika russko-tatarskoqo yazıka” adlı kitabından
götürür. Bu kitaba Azərbaycan dilçiliyinin əsas istinad nöqtəsi kimi baxılır. XIX əsrin
ortalarına yaxın rus dilinin qrammatikası ilə müqayisədə Azərbaycan dilinin qrammatikasının
konseptual formalaşması dilçilik elmi tarixində çox mühüm hadisə kimi tarixə düşmüşdür.

Xüsusilə də dünya dilçiliyində həmin dövrlərdə qrammatika fenomeni yaranmışdır və
qrammatika dilçiliyə bərabər tutulurdu. Azərbaycan dilçiliyinin də bu əsərlə meydana çıxması
və belə böyük bir iş görməsi öz əhəmiyyəti baxımından kəşfə bərabər yenilik sayılır və rus
şərqşünaslığındakı ehtiyacı və boşluğu doldururdu.

Bəs qrammatikanın dilçiliyin şöbələri içərisində dominantlıq qazanması, qrammatika
konsepsiyasının formalaşması nə ilə əlaqədar olmuşdur? Əlbəttə, bu məsələ ilk növbədə
dünya dilçilik məktəblərinin inkişaf tendensiyaları ilə bağlıdır. Dominantlıq edən meylə görə
qrammatika qədim yunanlarda olduğu kimi, az qala dilin bütün digər şöbələrini də özündə
ehtiva edirmiş. Təsadüfi deyil ki M.V.Lomonosovun təbirincə, “Qrammatikasız natiqlik küt,
poeziya pəltək, fəlsəfə əsassız, tarix anlaşılmaz olmuşdur”.

Mirzə Kazım bəy tərəfindən əsası qoyulan qrammatikanın dilçilik şöbələri içərisində də
avtonomluğu və dominantlığı özündə saxlamasını müşahidə edə bilirik. Bu da qrammatika
konsepsiyasının inkişafda olduğunu göstərən faktorlardandır. Azərbaycan dilçiliyində də
xüsusən də XX əsrin əvvəllərindən üzü bugünlərədək Bəkir Çobanzadə, Əbdüləzəl
Dəmirşizadə, Məmmədağa Şirəliyev, Muxtar Hüseynzadə, Səlim Cəfərov, Hadi Mirzəzadə,
Fərhad Zeynalov, Əlövsət Abdullayev, Zeynal Tağızadə, Əbülfəz Rəcəbli, Musa Adilov,
Qəzənfər Kazımov, Həsən Mirzəyev və başqa dilçilərin qrammatikaya dair tədqiqatları
türkoloji konteksdə çox yüksək qiymətləndirilmiş və qiymətləndirilməkdədir.

Ümumiyyətlə, dilçilikdə qrammatikanın məzmunu, indiki anlamdan daha geniş olmuşdur.
Klassik dünya, o cümlədən antik yunan və XIX əsrə qədərki dilşünaslıqda qrammatika “yazı
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incəsənəti” – “письменое исскуство” adlandırılmışdır [1, 136]. Bu isə o deməkdir ki, bir
zamanlar qrammatik normaları bilməyin əhəmiyyətini yazı ilə bağlı olmasında və yazını
qaydaya salmasında görmüşlər.

Azərbaycan dilçiləri heç şübhəsiz bu amili nəzərə almaya bilməzdilər. Belə baxdıqda
yazıda, doğrudan da, sözlərin dəyişərək birləşməsi və cümlə əmələ gətirməsi ilə fikri ifadə
daha əyani şəkildə müşahidə olunur. Qrammatika məktəblə rində yeni-yeni ideyaların elmə
aktuallıq gətirməsini rus qramatistlərinin əsərlərindən də görmək olur. Belə ki, qrammatikaya
nəzəri dilçilik səviyyəsində baxılır və ona belə bir məşhur tərif verilir: “Qrammatika-
morfologiya və sintaksis-cümlədə sözlərin dəyişməsi və birləşməsi qaydası məcmusudur”.
Bu tərif rus dilindən tərcümədə belə səslənmiş və bütün aparıcı qrammatist metodoloqlar
tərəfindən qəbul edilmişdir.

Azərbaycan tədqiqatçılarının yazdıqlarına görə XX əsr qrammatistləri bu tərif barədə
müxtəlif cür düşünsələr də, başqa cür tərifi dillərinə gətirməyə cəsarət etməmişlər. Belə ki,
keçən əsrin 30-cu illərində həmin tərifi ideal hesab etməyə başlamışlar; çünki o dövrün tarixi
simalarından olan Stalin də “Marksizm və dilçilik” kitabında məhz bu tərifi işlətmişdir ki, ona
tarixdə Stalin tərifi deyilir (2).

Həmin dövrlərdə dilçilikdə qrammatikanın yeri və rolu haqqında çox danışılmış, bu da
nitq hissələri cümlənin tərkib hissələrinə yeni-yeni baxışların meydana gəlməsinə səbəb
olmuşdur.

Azərbaycan dilçiliyində nitq hissəsi və cümlənin nəzəri təhlilində ərəb, fars və rus
dillərinin təsviri nümunəsi əsas götürülmüşdür. Əlbəttə, Azərbaycan dilçiliyində nitq hissələri
və cümlənin formalaşması nəzəriyyəsinə milli təfəkkürün formalaşması və ifadə olunması
məsələsi kimi baxılmışdır. Çünki milli təfəkkürün inkişafı qrammatikasız ötüşə bilməzdi.
Dildə yarananlar yalnız məntiqi-qrammatik təfəkkürün nəticələri kimi şərh oluna bilər. Bu
mənada Azərbaycan dilində nitq hissələri və cümlədə baş verənlər bir-biri ilə əlaqədə izah
edilir. Artıq yarım əsrə yaxındır ki, morfologiya sintaktik zənnində, sintaksis morfoloji əsasda
təhlil olunur. Nitqin hissəsinin nitqdən kənarda leksik və ya qrammatik mənasını müəyyən
etmək qeyri-mümkündür.

Son aparıcı ideyalar içərisində qrammatika konsepsiyasının inkişafına belə bir ideyada
güclü bir ideyada güclü təkan vermişdir ki, sözlərin leksik və frozoloju mənaları da sintaktik
zənnində, yəni qrammatik əsasda tədqiq və təhlil edilməlidir. Bunlar nitq hissəsinin leksik və
qrammatik mənasına nitqin özündə baxılması habelə birləşmənin nüvəsinin morfem olması
ideyası meydana gətirmiş və feili tərkiblərə hibrid kateqoriya kimi baxılması qrammatikanın
yeni inkişaf konsepsiyasına daxil edilmişdir. Bununla əlaqədar olmuşdur. Bunları
qarammatikanın inkişafı ilə bağlı təfəkkürün inkişafında əsas tutulan feillərin struktural
inkişafından da görmək mümkündür.

Bu mənada bizim tədqiqatımızın obyekti Azərbaycan dilçiliyində qrammatika
konsepsiyasının formalaşması, predmeti isə feili tərkiblərin inkişafı və tədqiqi tarixi kimi
müəyyənləşdirilmişdir.

Tədqiqatın linqvistik əsaslarından danışarkən feillərin türk və Azərbaycan dilləri üçün
potensial fikri ifadəetmə imkanlarına malik olması məsələsini qeyd etməliyik. Bunun üçün
ilk növbədə onu deməliyik ki, dildə təsrif olunan feillər hər bir formada və paradiqmada
cümləyə çevrilmək imkanlarını özündə saxlayır (danış, yarış, görüş, qaç, qov, görün və s.),
lakin dəyişməyən feillər məkan, zaman, əşya məfhumu ifadə etməklə, ən başlıcası, cümlədə
özünəqədərki istənilən sözləri tabeçilikdə saxlamaq kimi vəziyyətlərdə çıxış edir.

Morfem cəhətləri və xüsusiyyətləri ilə zəngin olan, habelə cümlədə əsas mövqe tutan feili
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tərkiblər dilçilərin diqqətini tarix boyu özünə cəlb etmiş və linqvistikada onları müxtəlif
aspektlərdən şərh edərkən, həm də onları qrammatikanın inkişafının göstəricisi hesab etmişlər.

Feili birləşmələrin həm də tərkib adlandırılması nə ilə əlaqədar olmuşdur? Bu suala cavab
vermək üçün əvvəlcə məsələnin linqvistik xarakterini açmağa çalışaq.

1. Nə üçün “tərkib” sözü ismi birləşmələrə aid edilməmişdir ?
2. İsmi birləşmələrin tərkib əmələ gətirmək xüsusiyyəti yoxdurmu?
Bu iki cəhəti açmaq üçün feili birləşmələrin ismi birləşmələrlə müqayisəsini nəzərdən

keçirək:
Kamilin yenicə yaranan fikirlərində bir qətilik əmələ gəlməyə başlayırdı.
Qatar Bakıdan uzaqlaşdıqca Kamil öz arzularına yaxınlaşırdı.
Bütün günün çox hissəsini günəş ağzından od yağdırdı.
Bütün günü hər tərəfə od ələyən günəş təzəcə sönməyə başlamışdı.
Zəhranın ən şirin arzusu Bakı ali məktəblərinin birində təhsil almaq idi – və s. tipli

cümlələrdə həm ismi və həm də feili sintaqmların özünü göstərməsi müşahidə olunur. Bu
mənada tərkib əmələ gətirmək cümlələrin aktual üzvlənməsində də özünü göstərmişdir. Bəlkə
olsa-olsa ismi birləşmələrdə sintaqmatik tərkib amili müqayisədə nisbətən zəifdir, lakin hiss
ediləcək dərəcədə vardır.

Tərkiblər məsələsindən danışarkən əvvəlcə onların bugünkü, yəni müasir təsvirini
verməyə çalışaq. İstiqamətlər belədir:

1. Tərkiblər və söz birləşməsi məsələsi.
2. Tərkibi feillər və digər nitq hissəsi.
3. Tərkiblərdə nominativlik və predikativlikə yaxınlıq.
4. Tərkiblər və cümlə.
5. Tərkiblərin nitq hissəsi və ya sintaktik vahid olmaq məsələsi.
6. Tərkiblərdə sintaqm və sintaqmlar məsələsi.
7. Tərkiblər – morfem - sintaksem məsələsi.
8. Tərkiblər və qrammatik semantika və s.
Dilçilərimiz tərkiblərin dil və nitq vahidi olması məsələsini tədqiqat mövzularına

çevirmişlər. Bu sahədə Y.Seyidovun “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşməsi” [1]
kitabında geniş bəhs olunmuşdur. Kitabda ismi birləşmələrin nominativ, yəni ad bildirən,
tərkiblərin isə predikativ cümlədən kənarda mövcud olmadığı-işlənmədiyi qeyd olunur. İsmi
birləşmələrdə tərkib məsələlərindən danışarkən üçüncü növ ismi birləşmələrin
komponentlərinə də təsadüf edirik: “Mənim ən çox sevdiyim, etibar etdiyim, ürəkdən
inandığım dostum Azad idi” cümləsində mənim dostum tərəflərinin arasına daxil olan sözlər
əsas tərəfə “dostuma” münasibətdə, bir növ, sərbəstdirlər. Belə ki, cümlənin qrammatik əsası
“Mənim dostum Azad idi” cümləsidir. “Ən çox sevdiyim, etibar etdiyim” söz birləşməsi bir-
birinə aid olmaqla bərabər həm də dostum sözünə aiddir. Odur ki, həmin sözlər təyini təyin
mövqeyindən çıxış edirlər. Feili birləşmələr haqqında bunları demək olmaz. Çünki nitq
zənciri bunları bir-birinə elə bağlamışdır ki, hamısı birlikdə eyni sintaktik suala cavab verir.

Nəticə: ismi birləşmələrin də, feili tərkiblər kimi tərkib əmələ gətirmək nitq zənciri
yaratmaq xassəsi var; lakin ismi birləşmələrdə bir sərbəstlik özünü göstərir; feili birləşmələrin
tərkibində sintaktik bütövlük daha möhkəmdir.

Tərkiblər cümlə daxilində formalaşır, həmçinin də Y.Seyidovun ən azı iki müstəqil sözdən
(leksik vahiddən) olan feili birləşmələri söz birləşməsi, ikidən artıq, ikidən çox leksik
vahiddən artıq olanları tərkiblər saymaq qəbul edilmişdir.

Tərkiblər məsələsi ilə təkcə sintaksistlər deyil, morfoloqlar da az məşğul olmamışlar. Belə
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ki, Morfologiyadan yazanların hamısı bu sahəyə dair fundamental fikirlər söyləmişlər. Ə.
Dəmirçizadə, Z. Tağızadə, A. Qurbanov, Q. Kazımov, H. Mirzəyev və başqaları cümlədə
sözlərin sintaqm, yəni - sintaktik yolla birləşmə əmələ gətirməyində morfemlərin rolunu şərh
edib göstərirlər.

Morfemdən sonra əsas rol intonasiyaya verilir. Feili birləşmələrin nitqdə dominant
tipologiyasından bəhs edərkən əvvəlcə bunları deməliyik:

1. Tərkiblər (o cümlədən feili birləşmələr ismi birləşmələrdən fərqli olaraq) nitqdə hazır
şəkildə deyil.

2. Feili tərkiblər həmdə cümlə üzvü kimi öyrənilməlidir.
3. Feili birləşmələrin inkişaf konsepsiyası həm cümlənin, həm də qrammatikanın inkişaf

konsepsiyasıdır
4. Bunları bütövlükdə dilçiliyin inkişaf konsepsiyası saymaq lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Qrammatika konsepsiyasının inkişafında feili tərkiblərin rolu

böyükdür.
Məqalənin elmi yeniliyi. Qrammatika konsepsiyasının inkişafında feili tərkiblərin rolu

diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Azərbaycan dili müəllimləri üçün faydalı

olacaqdır.
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Резюме

Развитие концепции глагольных оборотов являются один из проблемных вопросов в
грамматической науке, Несмотря на то, что данной вопрос не мало исследованы и
обобщены, нерешенные, неточные все же остаются. По этому автором делается
попытка охватить и осветит некоторых из них.
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Summary

The development speed of verbal concepts are one of the problematic issues in the
grammatical science, despite the fact that this issue is not enough researched and compiled,
unresolved, still remain inaccurate. According to this author attempts to capture and highlight
some of them.
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Söz dilin mərkəzi vahididir. İnsan dili elə sözlərin dili deməkdir. Buna görə də sözlərin
dildə yaratdığı hər hansı birləşməni öyrənmək üçün ən əvvəl sözün özünü, onun leksik və
qrammatik mənalarını və tarixçəsini mənimsəmək lazımdır. Sözlər öz tərkibi vasitəsilə
əşyalar, hadisələr və onların arasındakı əlaqələr haqqında anlayışı ifadə edən ən kiçik, lakin
başlıca dil vahidləridir və onlar bir-biri ilə sistemli əlaqədə olur. Bu isə onların çoxmənalılığı
və təkmənalılığı, müstəqil (birbaşa) və məcazi mənalılığı, omonimliyi, sinonimliyi və
antonimliyi kimi leksik anlayışları bir-birindən fərqləndirməyə imkan verir. Frazeoloji
birləşmələrlə əlaqədar sözün tarixçəsini bilmək ona görə vacibdir ki, leksika dəyişkəndir – hər
bir dilin leksikası həmin dilin ictimai həyatla əlaqələrini əks etdirir və ictimai həyatdakı
dəyişikliklər dilin leksik sisteminin də dəyişilməsinə, yeni sözlərin meydana çıxmasına, bir
qrup sözlərin arxaikləşərək dildən çıxmasına səbəb olur: dil sistemində arxaikləşən leksik
qatın bir qismi isə frazeoloji birləşmələrin idiomatik ifadələrin tərkibində yaşamaqda davam
edir və beləliklə, bu cür dəyişmələri bilmədən frazeoloji birləşmələri, idiomların məna
strukturunu dərk etmək çətin olur. Frazeoloji birləşmələrin, frazeoloji ifadələrin, idiomların
öyrənilməsi həm də leksika ilə bağlı olduğundan tələblərdə həmçinin istər mətnlərdə, istərsə
də əsərlərdən verilmiş parçalarda leksik-semantik və leksik-üslubi işlər aparmağa və onların
mənasının açıqlanmasına kömək edir. Söz birləşməsi isə iki və daha artıq müstəqil sözün
məna və qrammatik baxımdan birləşməsidir ki, bu birləşmə vahid, lakin daxilən üzvlənən
məfhum bildirir, əşya və hərəkətlərin adı olur. Söz kimi söz birləşməsi də cümlə üçün tikinti
materialıdır, bununla yanaşı, söz birləşməsi əsas sintaktik vahidlərdən biri hesab olunur. Söz
birləşməsi sözlərlə birlikdə və eyni hüquqda cümlə tərkibində işlənir, əşya və hadisələrin
mürəkkəb adları kimi leksik-semantik bir funksiya daşıyır. Odur ki, sözlərin hər cür
birləşməsi söz birləşməsi demək deyildir, yalnız sözlər kimi cümlə üçün bir tikinti materialı
təşkil edən birləşmələr söz birləşməsi sayılır.

Son illər frazeoloji birləşmələrə aid bir sıra tədqiqat işləri, dissertasiyalar yazılmış, ayrı-
ayrı elmi əsərlərdə onların strukturu, semantikası və s. Haqqında əhəmiyyətli fikirlər
söylənilmişdir. Əlbəttə, frazeoloji birləşmələr haqqında əsərlər çoxaldıqca onların tədqiqat
sahələri şaxələndikcə mübahisələr də genişlənməkdə davam edir. Bunu onunla izah etmək
olar ki, germanistikada, o cümlədən ingilis dilində frazeoloji birləşmələrin ümumi nəzəri
məsələləri hələ də həll olunmamış qalır. Dilçilərin frazeologizmlər haqqında vahid fikrə
gəlməməsi frazeologiyanın tədqiqat obyekti kimi mürəkkəbliyindən irəli gəlir (1, 174).
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Frazeologiyada mübahisə doğuran ən kəskin problemlərdən biri sabitliyin frazeoloji vahidlər
üçün kateqorial əlamət olub-olmamasıdır.

Təəssüf ki, dilçilikdə sabitlik frazeologizmləri müəyyənləşdirən əsas, bəlkə də yeganə
meyar kimi qəbul edilmişdir. Nəticədə, bir çox kateqorial əlamətlər diqqətdən kənarda qalmış
və frazeologiyanın hələ də dilçilikdə müstəqil bir şöbə kimi təsbit olunmasına imkan
verməmişdir. Frazeoloji vahidlərin çox zaman “sabit birləşmə” adı ilə verilməsi, əslində onlar;
həm formal, həm də məzmun baxımından donuq, dəyişməz hesab etməyimizə səbəb olmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, bir çox belə vahidlərin bu gün də frazeologiyaya aid olub-olmamasına
təminat verə bilmirik (3, 146) Frazeoloji birləşmələrin ən maraqlı şaxələrindən biri olan ÇFB-
lər (çoxmənalı frazeoloji birləşmələr) dildə işlənmə dairəsinə, zəngin məna və forma
variantlarına görə frazeoloji birləşmələr arasında xüsusi yer tutur və dilin lüğət tərkibinin
zənginləşməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. ÇFB-lərin bəzi qaranlıq qalmış, dilçilikdə hələ
tam açıqlanmamış xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin gecikməsi ÇFB-lərdə əks olunmuş milli
özünəməxsusluğun kifayət qədər öyrənilməsindən irəli gəlir və onların hərtərəfli təhlili
dilçiliyin qarşısında duran vacib məsələlərdən biridir.

Frazeoloji birləşmələrin bir neçə məna daşıması dildə çoxmənalı frazeoloji birləşmələrin
yaranmasına gətirib çıxarır. Başqa dillərdə aparılmış tədqiqatların nəticələri təsdiq edir ki,
sözlər kimi frazeoloji birləşmələr də müxtəlif mənaya malik olurlar. Bu məsələyə
tədqiqatçıların münasibəti müxtəlif olsa da, müəyyən hallarda ümumi rəy özünü
göstərməkdədir. Məsələn rus və alman dillərinin frazeoloji sistemi üzrə müşahidələr aparmış
L. Binoviç qeyd edir ki, rus və alman dillərinin frazeoloji sistemində çoxmənalılıq təkcə
sözdə deyil, idiomlar və frazeologizmlər də çoxmənalı olurlar. Tədqiqatçıların bu sahədə fikir
müxtəlifliyi ondan irəli gəlir ki, sözlərlə müqayisədə frazeoloji vahidlərin çoxmənalılığında
əhəmiyyətli dərəcədə fərq özünü göstərir, yəni çoxmənalılıq dilin frazeoloji sistemində üstün
mövqeyə malik deyildir. Belə ki, frazeoloji vahidlər üçün birmənalılıq, yəni monosemantika
daha səciyyəvidir. Frazeoloji vahidlər dildə işləndikdə yeni məna çalarları kəsb edir. Bu məna
çalarları müəyyən müddətdən sonra müstəqil mənaya çevrilərək çoxmənalı frazeoloji
birləşmələrin məna kompleksini genişləndirir. Nəticədə, bir frazeoloji birləşmə bir neçə
mənaya malik olur.

Çoxmənalılıq (polisemiya) hadisəsi leksika sahəsində qəbul edilmiş faktdırsa, frazeologiya
sahəsində bəzi tədqiqatçılar tərəfindən qəbul edilmir. Bəzi alimlər söz problemi və bununla
əlaqədar çoxmənalılıqla da məşğul olmuşlar. R.A. Budaqovun dediyi kimi, leksik
çoxmənalılıq hər bir dilin bütün inkişaf mərhələlərində ayrılmaz bir xüsusiyyət olmuşdur (4,
42). N.P. Roqova da hesab edir ki, çoxmənalılıq frazeoloji birləşmələr üçün səciyyəvi əlamət
deyildir, çünki sözə ekvivalent olan frazeoloji birləşmə öz spesifikasına görə mürəkkəb
sözlərə yaxındır. Mürəkkəb sözlər isə daha çox konkret olduğundan tək-tək hallarda
çoxmənalı ola bilir. N.P. Roqovanın fikri ilə razılaşmaq olmaz. Çünki mürəkkəb sözlərə heç
bir əlavə söz artırmaq olmaz (blackbird, wastepaper və s.), amma frazeoloji birləşmələrin
komponentləri arasına əlavə söz artırmaq mümkündür. Məsələn, to break one’s heart (qəlbini
qırmaq) - to break one’s kind heart (bir kəsin yumşaq, mehriban qəlbini qırmaq); doğrudur,
müəllifin dediyi kimi, mürəkkəb sözlər konkret məna bildirir, ona görə də onların başqa
variantları olmur, amma frazeoloji birləşmələr bəzən başqa variantlara da malik olurlar.
Məsələn, to be at one’s wits end frazeoloji birləşməsinin “at the end of one’s rope“, “to keep
one’s wits about oneself və “to be sound out of one’s wits“ kimi variantları da vardır (nə
edəcəyini bilməmək, çıxılmaz vəziyyətə düşmək, başını itirmək) – I’m at my wits’ end
worring about how to pay the bills – başımı itirmişəm, haqq-hesabı necə ödəyəcəyimi
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bilmirəm; yaxud da Touch wood (göz dəyməsin) frazeoloji birləşməsinin komponentləri
arasına müəyyənlik artırmaq olar, yəni yaxında olan bir taxtanı taqqıldat ki, göz dəyməsin,
amma touch-me-not mürəkkəb sözdür (2, 58). Onun komponentləri arasına heç bir söz
artırmaq olmaz və başqa variantı da yoxdur. Mürəkkəb sözlər bir vurğu altında tələffüz
olunduğu halda, frazeoloji birləşmələrin komponentlərinin hərəsinin özünün vurğusu olur;
bundan başqa, mürəkkəb sözlər bitişik və ya tire ilə yazıldığı halda, frazeoloji birləşmələrin
komponentləri həmişə ayrı yazılır və özlərinin də ayrılıqda vurğusu olur (5, 58). Q.İ.
Kramarenkanın fikrincə, frazeoloji birləşmələr geniş, bütöv və diffuz semanrikaya malikdir.
Sözlər kimi cümlə üzvü rolunda çıxış edən frazeoloji birləşmələr də yenidən məcazlaşma
potensialına malikdir. Frazeoloji birləşmələrin yenidən məcazlaşma bacarığı onun məna
quruluşunun genişlənməsinə səbəb olur. V.R. Jukov və İ.İ. Çernışeva çoxmənalı frazeoloji
birləşmələrin ilkin və ya ikinci dəfə məcazlaşma nəticəsində meydana gəldiyini qeyd edirlər
(5, 96). İ.İ. Çernışeva hətta “paralel məcazlaşma” fikrini də qəbul edir. İlkin məcazlaşma
dəyişən söz birləşməsinin məcazi mənada işlənməsi əsasında əmələ gəlir. İkinci məcazlaşma
isə artıq formalaşmış ilkin məna əsasında yaranır. Belə vəziyyətdə bir məna sanki o birindən
yaranır. İ.İ. Çernışeva bu prosesləri belə izah edir: ilk proses, yəni ilkin məcazlaşma frazeoloji
birləşmənin əsas semantik bazasına əsaslanır. Yeni məcazi mənalar ilkin məcazlaşmadan
fərqli olaraq, ikinci məcazlaşma adlanır. İkinci məcazlaşma prosesi leksik çoxmənalılığa
oxşayır. Burada da əsas məna törədici məcazi mənalar isə törəmə olur. Lakin ilkin
məcazlaşma nəticəsində bu tip frazeoloji birləşmələrin yüksək dərəcədə semantik abstraktlığı
onları sonrakı məcazlaşma üçün yararsız edir (5, 106). Frazeoloji birləşmənin məna
quruluşunda əks olunan digər proses eyni söz birləşməsinin paralel məcazlaşmasına əsaslanır.
Bu zaman bir neçə yeni məna yaranır. Deməli, İ.İ. Çernışevanın dediyi kimi, çoxmənalı
frazeoloji birləşmələr əsasən paralel məcazlaşma nəticəsində yaranır. Bəzi frazeologizmlərdə
keçmiş dövrlərin nümunələri-arxaik elementlər saxlanılır. Frazeoloji vahidlərin yaranmasında
insan faktoru böyük rol oynayır, belə ki, frazeologizmlərin əksər çoxluğu insanla, onun
müxtəlif fəaliyyət sferası ilə bağlıdır. Frazeologiyanın məqsədi, o cümlədən İ. Dikkensin 30-
cu illər yaradıcılığındakı əsərlərində işlənən frazeoloji birləşmələrin öyrənilməsində məqsəd
bu frazeoloji vahidlərin dildə mövqeyini müəyyənləşdirmək, üslubi xüsusiyyətlərini
aydınlaşdırmaqdır.

Frazeoloji birləşmələrin mürəkkəbliyi yalnız onların ibarət olduğu terminlərin
çoxmənalılığı üzündən deyil, eyni zamanda mənsub olduğu dilin də ziddiyyətlərindən asılıdır.
Frazeoloji birləşmələr dilin müstəqil söz birləşmələrindən struktur və səslənmə baxımından
heç nə ilə fərqlənmir. Frazeoloji vahidlər müstəqil söz birləşmələrindən fərqli olaraq, söz
əvəzinə işlədilir, leksik mənaya, sabit quruluşa və parçalanmaz struktura malik olur, cümlədə
cümlə üzvü funksiyasını yerinə yetirir. Frazeoloji sistemin ən qədim və ən səlahiyyətli üzvü
frazeoloji qovuşma adı ilə tanınan idiomlardır. Dilçilər idiomlara belə tərif verirlər:
“Yaranmasına görə müəyyən və konkret şəraitlə bağlı olan, buna görə də hər dildə fərdi və
səciyyəvi xüsusiyyətlər kəsb edən, başqa sistemli dillərə adətən hərfi tərcümə edilə bilməyən
sabit (leksik) söz birləşmələri”. İdiom bir anlayışı bildirir və onun bütövlükdə mənası ayrı-
ayrı komponentlərinin mənalarının riyazi cəminə bərabər olmur. Bu xüsusiyyətin izahı
zamanı ana dilinin materialları ilə müqayisə aparılması özünü doğruldur. Bəzi alimlər məcazi
mənalı tək-tək sözləri də idiomlara daxil edirlər. Lakin bu yanlış fikirdir. Çünki bir şeyi
hökmən nəzərə almaq lazımdır ki, idiomlar hər şeydən əvvəl frazeoloji vahidlərin – sabit söz
birləşmələrinin bir növüdür. İdiomun tərkibində sintaktik birləşmiş ən azı iki söz olmalıdır.
İdiomların başqa dillərə, əsas etibarı ilə başqa sistemlərə mənsub olan dillərə hərfi
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tərcüməsinin mümkünsüzlüyü haqqında fikir geniş yayılmışdır. Bunun səbəbi yenə də
idiomatik vahidlərin yalnız konkret dil sistemində konkret xalqın nümayəndələri tərəfindən
müəyyən bir hadisə və əhvalatla əlaqədar yaradılmasındadır. Belə hadisə və əhvalat çox vaxt
kənar və uzaq xalqlara, onların dünyagörüşlərinə, fəlsəfi dünyasına, düşüncə tərzinə yad
olduğu tərzdə dillərinə də müvafiq idiom keçə bilmir: uzaq xalq idiomun formasını və
quruluşunu qəbul etməkdə çətinlik çəkir, onu qəbul etməkdən imtina edir. Bir qayda olaraq
belə idiomların ifadə etdiyi məna həmin uzaq xalqın dilində başqa bir özünə məxsus hadisə və
əhvalat nəticəsində formalaşmış milli idiomla ifadə edilmiş olur. Təbii olaraq bu gün
dünyada baş verən qlobal hadisələr, xalqlar arasında kommunikativ əlaqələrin genişlənməsi,
xalqların və mədəniyyətin yaxınlaşması, dil əlaqələrinin artması və s.ekstralinqvistik amillər
və idiomların müxtəlif sistemli dillərə yayılmasına zəmin hazırlayır. Ancaq belə idiom alma
hadisəsi kütləviləşə bilməz, o tədricən, hər dəfə hansısa bir hadisə ilə əlaqədar təzahür edə
bilər. Ç.Dikkensin 30-cu illərdə yazdığı əsərlərdə də demək olar ki, belə frazeoloji
birləşmələrin, idiomların təzahürü o dövrün hadisələri, o dövrün İngiltərəsinin hadisələri ilə
əlaqədar olduğunu görürük. Ç. Dikkens müasiri olduğu İngiltərənin həyat şəraitini, xalqın
acınacaqlı vəziyyətini, oğru, cinayətkar Londonu, əsərlərində işlətdiyi frazeoloji söz
birləşmələri idiomlar və frazeoloji vahidlərin köməyi ilə açıb göstərməyə müvəffəq olur.
Nümunələrə müraciət edək: He further-more took occasion to apologize for any negligence
that might perceptible in his dress, on the ground that last night he had “the sun very strong in
his eyes”; by which expression he was understood to convey to his hearers in the most
delicate manner possible, the information that he had been extremely drunk. ( The Old
Curiosity Shop, səh 25). Bu cümlədə “to have the sun very strong in one’s eyes“ frazeoloji
birləşməsi (idiom) cümlənin məzmunundan göründüyü kimi, sərxoş olmaq mənasında işlənib.
Not to beat about the bush ( for the advantages the schema would take to tell ), what’s to
prevent your marrying her? (The Old Curiosity Shop, səh. 69). “Burada to beat about the
bush’’ (idiom) bir şeyin dərinliyinə getmək, ucunu tutub ucuzluğa getmək mənasını verir.
“ But I know what it is’’ resumed Brass, after a short silence. You’re afraid you won’t have as
long a finger in the business as you’ve been used to have. Do you think I don’t see through
that? (The Old Curiosity Shop, səh 289). Burada “to have a long finger in the business’’, “to
have a finger in the pee” - “bir işdə əli olmaq” idiomunun dəyişmiş forması olub, “bu işdə
onun böyük əli var” mənasını verir. Mr. Swiveller, said Quilp, “being pretty well accustomed
to the agricultural pursuits of sowing wild oats’’, miss Sully, prudently considers that half a
loaf is better than no bread (The Old Curiosity Shop, səh. 291) Burada to saw one’s wild
oats – (idiom) frazeoloji birləşmə olub “gəncliyin ehtiraslarına qapılmaq, gənclik
coşğunluğunda olmaq" mənasını verir. “Half a loaf is better than no bread” – (bir qədər
mətləbdən uzaqlaşsaq da ) zərb-məsəl olub “heç olmamaqdansa, yenə nəyinsə olmağı yaxşıdır
və ya olmayan yerdə yenə kana gəlir” mənasını verir və “buna da şükür” məcazi məna daşıyır.
“My friend has stolen a maraud upon me” – cümləsində “to steal a march upon” frazeoloji
birləşməsi qabaqlamaq keçmək ötmək (atla) mənasını verir (The Old Curiosity Shop, səh.
435). “Oh nowhere in particular”, replied Codlin, a little put out as if seemed by the question;
“ I’m only anxious that you should think me so and do me justice.” Burada “a little put out’’
frazeoloji birləşmə olub bir az özünü itirərək, “bir az çaşaraq, utanaraq, utancaqcasına”
mənasında anlaşılır. Göründüyü kimi, C. Dikkensin əsərlərindən götürülmüş bu frazeoloji
birləşmələrin ana dilimizdə ekvivalentini tapmaq mümkün olub və dilimizə imkan daxilində
tərcümə olunub. Bu frazeoloji birləşmələr Dikkensin müasiri olduğu İngiltərənin, ingilis
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xalqının real həyatı, milli məişəti ilə bağlıdır. Beləliklə, bu nümunələrdə frazeoloji
birləşmələrin, idiomların dilimizə tərcüməsindən bəhs edildi.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondadır ki, ingilis dilinin tədrisində tərcümənin rolu
olduqca böyükdür.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik isə ondan ibarətdir ki, məqalə özünəməxsus dil
faktları əsasında yazılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ingilis dilinin leksikasının tədrisində
istifadə oluna bilər.
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екстралингвистические факторы

Хариъи дили юйряняркян беля бир зярурят айдын дярк олунур ки, йалныз дил структурларыны
мянимсямякля истянилян нятиъяни ялдя етмяк мцмкцн олмур. Дил структурларынын арха
планында бу дилдя данышан халгын мядяниййятинин, мяняви аляминин дурдуьу цзя чыхыр ки, бу
щагда ятрафлы билийя малик олмадан дил структурларына йийялянмяк истянилян нятиъяни вермир.
Бу проблем хцсусиля йцксяк сявиййяли мцтяхяссислярин щазырланмасы заманы юзцнц эюстярир.
Мцтяхяссис дилин арха планына аид няйи билмялидир? Мядяниййятлярарасы цнсиййят габилиййятиня
кифайят гядяр йийялянмяк цчцн щансы фон биликлярини билмяк ваъибдир?

Тяръцмячи вя йахуд хариъи дил мцяллими мцтяхяссиси олдуьу дили данышан халгын иътимаи,
мядяни хцсусиййятлярини, дини бахышларыны, адят вя янянялярини кифайят гядяр билмялидир ки,
щямин юлкянин щцгуг, мядяниййят, сосиал проблемляри щаггында мцзакиря апармаг, диалога
эирмяк баъарыьына малик олсун. Дили иля ялагядя олдуьу халгын зювгц, саламлашмаг, гонаг
гябул етмяк, йумор вярдишляри иля кифайят гядяр таныш олмайан, айинлярини, инанъларыны лазыми
дяряъядя билмяйян, мятбях мядяниййяти щаггында йетярли мялумата малик олмайан
тяръцмячи щямин мяфщумлары ифадя едян дил фактларыны дцзэцн вя дольун тяръцмя етмяйя
гадир дейилдир. Бу проблемин ющдясиндян эялмяк цчцн йалныз юлкяшцнаслыг вя йахуд
лингвоюлкяшцнаслыг, бейнялхалг коммуникасийа нязяриййяси вя диэяр фянляри юйрянмякля
йанашы мцтяхяссис бядии ядябиййат, сюзлцкляр, енсиклопедийалар вя дилин арха планыны якс
етдирян диэяр мянбялярля дя ишлямялидир.

Дил ону данышан халгын щяйат тярзинин эцзэцсцдцр. Буна уйьун олараг щеч бир халгын щяйат
тярзи юзцнцн бцтцн хцсусиййятляри иля цст-цстя дцшмядийи кими, щяр бир дилин ифадя васитяляринин
дя там ейниййят тяшкил етмяси гейри-мцмкцндцр.

Щятта инэилис дилинин мцхтялиф вариантларынын беля фяргли етнолингвистик, психолингвистик,
културоложи вя с. лексик лайлара малик олдуьу мялумдур ки, бу да щямин вариантларда данышан
халгларын юзцнямяхсус щяйат тярзи, тарихи иля баьлы олмушдур. Инэилис дилинин бир вариантында
мцяййян мяфщуму билдирян сюз олдуьу щалда, башгасында йохдур. Мисал цчцн, Америка
инэилисъясиндяки доwнтоwн сюзцнцн ифадя етдийи мяфщуму Британийа инэилисъясиндя бир сюзля
ифадя етмяк мцмкцн дейилдир, о тясвир васитясиля ифадя олунур: «тще бусинесс ъентре оф а тоwн
ор а ъитй». Америка инэилисъясиндя ишлянян дисастер ареа вя йахуд дистрессед ареа инэилис дилинин
Британийа вариантында бцтюв бир ъцмля иля ифадя олуна биляр: «а плаъе wщиъщ щас суфферед а лот
оф дамаэе беъаусе оф а дисастер суъщ ас а флоод» (1, 103).

Щяр щансы бир сюзцн семантик йцкцндя мцяййян предмет вя йа щадисянин яламятляринин
комплекс щалда ифадя олунмасыны онун аид олдуьу халгын щяйат тярзинин милли спесификасы иля
баьламаг мцмкцндцр. Бцтцн диллярдя олдуьу кими, инэилис дилинин Америка вариантында да
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ону башга диллярдян фяргляндирян етнолингвистик, културоложи вя с. амиллярля баьлы реалийалар
тарихян йараныб формалашмышдыр. Америка инэилисъясиндяки реалийалар цчцн фон ролуну юлкяни
мяскунлашдыран Авропа дилляри, йерли щинду дилляри, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя вя даща сонра
формалашан Америка ъямиййятинин йени щяйат тярзи, мядяни, яхлаги вя дини бахышлары вя диэяр
амилляр ойнамышдыр. Бу сябябдян дя инэилис дилинин бу вариантында реалийалар вя онларын шярщи
проблеминя кечмяздян яввял онларын мейдана чыхдыьы тарихи, иътимаи, сийаси вя мядяни
мцщитя нязяр салмаг мягсядяуйьундур.

Милли-мядяни коннотасийайа малик лексик тябягянин сечилмяси вя онун шярщи мясяляси
мцгайисяли лингвоюлкяшцнаслыьын мцряккяб мясяляляриндяндир. Бу вя йа диэяр дилдя ян ади
сюз беля юзцнцн яшйа билдирян мянасындан ялавя милли-мядяни амиллярля баьлы спесифик мяна
чаларлыглары ялдя едя билир. Бу мяна чаларлыглары адят-янянялярля, фолклорла вя халгын башга
яняняляри иля баьлы олур. Дил дашыйыъыларынын дцнйа эюрцшц вя йахуд мядяни-тарихи инкишафынын
нятиъяси кими мейдана чыхан мящз бу мяна чаларлыглаы лингвоюлкяшцнаслыьын обйектини тяшкил
едир. Реал эерчяклийя аид предметлярин юзцнямяхсус милли ассосиасыйа иля баьлы олан, диэяр
мядяниййятлярдя аналожи ассосиасийайа малик олмайан мяфщумлар мящз реалиляр вя
коннотатив сюзляр сырасына дахил едилир. Реалиляр мящз мцяййян бир халга мяхсус олан хцсуси
лексик ващидляр олуб, щямин халга аид тарихи фактлары, мядяниййят нцмунялярини, спесифик
идаряетмя системини, мифоложи варлыглары фяргляндирир. Бу хцсусиййятляря малик олан сюзляр
дилчиликдя еквиваленти олмайан лексик ващидляр групуна аид едилир. Бу група аид олан сюзляр
конкрет бир халгын мядяниййяти иля баьлы олан сюзляр олдуьундан онларын башга бир дилдя
бирбаша тяръцмяси гейри-мцмкцндцр. Тяръцмячиляр реалиляри тяръцмя едяркян, бир гайда
олараг, йа эениш тясвирдян истифадя едир, йа да щямин реалилярин мянасыны ифадя етмяк
мягсядиля неолоэизмляр йаратмалы олурлар.

Реалиляр конкрет бир халгын мядяниййяти иля баьлы олдуьундан, онларын дцзэцн тяръцмяси
цчцн илк нювбядя юйрянилян дили дашыйан халгын тарихи, мядяни щяйаты иля йахындан таныш олмаг
лазымдыр.

Йалныз айры-айры миллятлярин мадди мядяниййятини, тарихи щадисялярини, дювлят
мцяссисялярини, мифоложи варлыгларыны вя с. якс етдирян реалиляр щямин миллятлярин дилляриндя
анъаг онларын баша дцшдцкляри дил реалиляриня чеврилир. Бу реалиляр мящз щямин дилдя данышан
халгын анлайышлары щцдудунда олуб, башга диллярдя еквиваленти олмайан лексик тябягяйя аид
едилир. Бу лексик тябягяйя еля сюзляр дахилдир ки, онларын ифадя етдикляри мяфщумлар диэяр
халгларын мядяниййятиня хас дейилдир. Бу мяфщуму ифадя едян сюзляри башга бир диля тяръцмя
едяркян тяръцмячиляр йа эениш тясвирдян, йа да ейни мянаны ифадя едя билян спесифик
неолоэизмлярдян истифадя етмяли олурлар. Мисал цчцн, инэилис дилинин Америка вариантына аид бир
нцмуняйя нязяр салаг. Йазычы М.Митчелин «Эоне wитщ тще wинд» романындакы «бреад линес
ин тще ъитиес эреw лонэер» ъцмлясиндя бреад линес ифадяси щярфян «чюряк нювбяляри»
мянасында олдуьундан ъцмля «Шящярлярдя чюряк нювбяляри артмышдыр» шяклиндя тяръцмя
едиля биляр. Лакин бреад линес бир американизм кими «ишчизлярин пулсуз гида алмаг цчцн
нювбяси» мянасындадыр вя эюрцндцйц кими тяръцмячи бу вя йа диэяр американизми дцзэцн
тяръцмя етмяк цчцн Америка халгынын игтисади щяйаты вя нятиъя етибариля онларын игтисади
реалиляри иля таныш олмалыдыр.

Беляликля, бреад линес мящз америкалыларын щяйатыны якс етдирян реаллыг олдуьу кими, онун
дилдя ифадяси дя инэилис дилинин Америка вариантында юзцнямяхсус дил реалисидир, онун башга
дилляря тяръцмяси спесифик цсуллар тяляб едир. Мящз бу типли сюзляр башга диллярдя лексик
еквиваленти олмайан сюзляр щесаб едилир. Яэяр дилин лцьят тяркибиндяки еквиваленти олмайан
лексик тябягяйя юлкянин иътимали-сийаси гурулушуну, онун мядяниййятинин спесифик сащялярини
ящатя едян адлары да ялавя етсяк, о заман щяр бир халгын дилиндяки реалилярин сайы олдугъа чох
олур.
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Дил реалиляринин мядяниййятля баьлылыьы юзцнц онда эюстярир ки, ъямиййятин мадди вя
мяняви щяйатында йени реаллыгларын йаранмасы дилдя дя йени реалилярин йаранмасына сябяб олур.

Реалиляря хас олан яламятлярдян бири дя тарихиликдир. Дил реалиляринин тяркибиндя ъямиййятин
инкишафы тарихи иля сых баьлы олан реали-архаизмляр, тарихи реалиляр вя реали-неолоэизмляр айдын
сечилир. Мисал цчцн, йахын кечмишдя америкалылар юз юлкялярини мелтинэ пот («яридян газан»)
адландырмаьы хошлардылар. Бу ифадя АБШ-ын о вахткы эерчяклийини, йяни мцхтялиф юлкялярдян
эяляряк кцтляви шякилдя юлкядя мяскунлашан иммигрантларын гарышараг ассимилйасийайа мяруз
галмаларыны чох айдын якс етдирир. Иммиграсийа дюврцндя мцхтялиф иргя вя диля мянсуб олан
халгларын инэилисляшмяси просеси доьрудан да юлкянин ясас реаллыьы иди. Бу бахымдан мелтинэ
пот ифадяси америкалыларын чох йахшы баша дцшдцйц, лакин щазырда дилдя тарихи реалийя чеврилмиш
бир ифадя сайылыр . Щазырда ися Америка ъямиййяти чох заман салад боwл («салад нимчяси») иля
мцгайися едилир ки, бу да артыг инэилисляшмиш етник групларын юзцнямяхсус мядяни, психоложи
орижиналлыглары мцщафизя етмяляри иля ялагядардыр.

Сон иллярдя ися Америка ъямиййятини орижинал шякилдя ифадя едян даща бир неолоэизм –
пизза («питса») мейдана чыхмышдыр. Бу ифадя ады чякилян йемяйин ибарят олдуьу тяркиб
щиссяляринин гисмян бир-бириня гарышмасына уйьун олараг, америкалыларын мцхтялиф етник
групларын говушмасы нятиъясиндя формалашдыьыны нязярдя тутур. Бу вя йа диэяр америкалынын
юз щямсющбятиня атасынын италйан вя франсыз, анасынынса ирланд вя чех мяншяли олмасы вя
йахуд диэяр етник групларын говушуьу олмасы кими мялуматлар Америка ъямиййяти цчцн
сяъиййяви щалдыр. Мящз бу бахымдан инэилис дилинин Америка вариантында ишлянян мелтинэ пот,
салад боwл вя пизза кими ифадяляр Америка ъямиййятинин йаранмасы тарихини олдуьу кими якс
етдирян дил реалиляридир.

Лцьят тяркибиня дахил олан реалилярля йанашы, ономастик реалиляр дя лингво-юлкяшцнаслыьын
обйектини тяшкил едир. Бурайа мядяни-тарихи ассосиасийайа малик олан ъоьрафи адлар, тарихи
шяхсиййятляря, иътимаи хадимляря, бядии сурятляря, фолклор гящряманларына аид шяхс адлары,
ядябиййат вя инъясянят ясярляринин адлары, тарихи фактлары билдирян адлар, дювлят вя иътимаи
мцяссисялярин адлары вя с. дахилдир.

Шяхсиййятлярин адлары (антропонимляр) мядяни реалиляр арасында мцщцм бир йер тутур.
Ялбяття бурада сющбят ади шяхс адларындан дейил, коннотатив чаларлыглы, йяни юлкянин тарихи,
мядяниййяти иля ялагядар олан, тарихи, мядяни ассосиасийа дашыйан антропонимлярдян эедир.
Бядии ясярлярин мцяллифляри адятян бу типли антропонимляри тарихи фон, шяхсиййятлярин адлары иля
щадисяляр арасында заман вя йахуд сябяб-нятиъя ялагяси йаратмаг мягсяди иля ишлядирляр.
Мисал цчцн, «дуринэ Кинэ Пщиллип’с Wар» (М.Щаwтщроне) — крал Филипп иля мцщарибя
ифадясиндя Шимали Американын мяскунлашдыьы чаьларда Йени Английаны мяскунлашдыран
аьларла йерли щиндулар арасында баш вермиш мцщарибя нязярдя тутулур. Лакин бу тарихи щадися
вя щямин шяхсиййят диэяр халглар цчцн таныш олмадыьындан тяръцмя заманы мцтляг изащат
тяляб олунур. Тяръцмячи Шимали Американын бу яйалятинин аьлар тяряфиндян мяскунлашдыьы
1675-1676-ъы иллярдя йерли щиндуларын мцгавимяти иля цзляшдикляри, щинду цсйанчыларына
башчылыг едян Митакоманын иммигрантлар тяряфиндян «крал Филип» ады алтында танынмасы
фактларыны мцтляг шярщ етмялидир.

Тарихи ассосиасийайа малик адлар арасында топонимляр дя эениш йер тутур. Мисал цчцн,
Шимали Американын топонимийасында Ъонъорд йашайыш мянтягясинин ады юлкянин Британийайа
гаршы азадлыг мцбаризяси иля баьлыдыр. Массачусетс штатында йерляшян бу яразидя инэилис
ордусуна гаршы америкалыларын илк силащлы цсйанлары баш вермишдир. Бу сябябдян дя Ъонъорд
йашайыш мянтягясинин ады шимали америкалыларын нязяриндя йалныз адиъя бир мяскян кими дейил,
müstəqillik уьрунда мцщарибя ассосиасийасыны да юзцндя бирляшдирян бир мяфщум кими
гавранылыр (1, 21).

Бу гянаятя эялмяк олур ки, инэилис дилиндя коннотатив лексиканын шярщи тяръцмячидян
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хцсуси тяръцмячилик тяърцбяси иля йанашы, щямин дили дашыйан халгын мядяниййяти вя тарихи илдя
баьлы эениш мялумат тяляб едир.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə dilin ifadə etdiyi ideyalar, faktlar diqqəti xüsusi cəlb edir.
Bu nöqteyi-nəzərdən dilin digər mədəniyyətlər ilə əlaqəsi onun praktik cəhətdən əhəmiyyətini
nəzərə çarpdırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İngilis xalqinin və ingilisdilli xalqların mədəniyyəti, coğrafi
realilərin ingilis dilinin ayrı-ayrı variantlarda əks olunması və onların qeyri-ingilis dilinə
alliterasiyası üsulları əks olunub.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri, magistrant
və tələbələr istifadə edə bilərlər.
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В.Касумова

Интерпретация английских с коннотациями

Резюме

Правильная интерпретация английских текстов с коннотациями требует не только
лингвистический опыт, а также екстралингвистический фон культурных и
исторических реалий страны, носителя данного языка.

V.Gasimova
Ынтерпретатион оф Енэлисщ техтс wитщ ъоннотатионс

Summary

Тще ъорреът интерпретатион оф тще Енэлисщ техтс wитщ ъоннотатионс регуирес нот онлй
лингуистиъ бут алсо а wиде ехтралингуистиъ баъкэроунд релатинэ то ъултурал анд щисториъал реалитиес
оф тще ъоунтрй wщосе ланэуаэе wе деал wитщ.
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ABŞ deskriptiv dilçilik məktəbinin fonoloji baxışları
(E.Sapir, L.Blumfild və F.Tvoddelin fonoloji konsepsiyaları)
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. H.Hüseynov
filol.ü.e.d., prof. Ç.M.Qaraşarlı

Açar sözlər: taksonomik, seqmentasiya, distributiv, fonematik, struktur nitq, mikrofonem
Ключевые слова: таксономия,сегментация, дистрибютивный, фонемный,

структурная речь, микрофонема
Key words: taxonomiс, seqmentation, distributive, phonematic, structural speech,

microphoneme

Amerika Fonoloji Məktəbi XX əsrin 30-50 illərində yaradılmışdır (təşkilatçıları Edvard
Sapir [1884-1939] və Leonard Blumfilddir [1887-1949]). Amerika Birləşmiş Ştatlarında
fonem nəzəriyyəsinin yayılması əslində F.de Sössürün interpretasiyasında, xüsusilə fonemə
abstrakt baxışında daha da inkişaf etdirildi (L. Blumfild, E. Sapir, W.Tvaddel, Hockett, B.
Blok, G.Trager, Z. Harris, M. Svaddeş). Eyni zamanda, XX əsrin Amerika linqvistikası
müxtəlif ənənələrin və konsepsiyaların nümayəndələri vasitəsilə ilə daha geniş təmsil
edilməyə başladı. Onlar arasında aparıcı rol və dilin distributiv təhlili metodunu inkişaf
etdirən təsviri linqvistikaya mənsubdur. Distributiv texniki təsvir Amerika struktur
məktəbinin mahiyyətini təşkil edir.

Amerika linqvistik nəzəriyyəsi öz istiqamətinə görə iki qrupa bölünür:
1.L.Blumfildin şagirdləri və ardıcılları Yel qrupu adlandırılan bir qrup təşkil etmişdi.L

Blumfildin ardıcılları istənilən dil materialı üçün tətbiq olunan prosedurların (fonologiya da
daxil olmaqla) universal texnika kimi distributiv təhlilin metodlarını həll etməyi bacara bildi.
Həmin metodun ümumi nəticələri Z. Harrisin «Struktur dilçilikdə metodlar» kitabında öz
əksini tapmışdı [4,26].

2. Linqvistlərin başqa qrupu, əsasən E. Sapirin (E. Nida, K. Pike, Ç. Friz, M. Hill və
başqaları) ardıcılları bundan başqa dil sisteminin (fonemləri, morfemləri, taksemləri və s.)
elementar məhdud vahidlərinin axtarışı ilə yanaşı, onlar həm də dildəki psixoloji konsepsiya
ilə də maraqlanırdılar.

L. Blumfildin linqvistik konsepsiyası strukturalizmin və fəlsəfi ənənəvi bixeviarizm
ideyasına əsaslanırdı. L. Blumfild «fonemi … fərqləndirici səs xüsusiyyətin minimal vahidi»
kimi təyin edir. O sözün əsl mənasında sözün mənasına varmadan dildə fonemlərin müəyyən
edilməsini mümkün hesab etmir. Tədqiqatçı belə qeyd edib: «Nə qədər ki, biz mənalara
diqqət yetirmirik, biz qərara ala bilmirik ki, tələffüz edilən iki forma «eynidir» ya «fərqli».
Vacib nitq səslərinin tədqiqi sahəsi fonologiyadır. O, «mənanın hesaba alınmasını nəzərdə
tutur” [2,45]. Blumfild özünün «Dil» kitabında (1933) fonemi «fizikalizm» cəhətdən nəzərdən
keçirir. O fonemlərin eyniləşdirilməsində fərqləndirici və qeyri fərqləndirici xüsusiyyətlər
üzərində dayanır. O qeyd edir ki, fonemlər səslər deyil onlar sadəcə onların xüsusiyyətləridir.
L. Blumfild həmçinin fonematik və fonetik növbələşmələrin arasında fərqi izah edir [5,206].

Özünün «Dil» kitabında E. Sapir (1921) göstərir ki, fonemin məna fərqləndirici
funksiyasını psixoloji hadisə kimi əsaslandırılır. Fonologiyada onun psixologizmi onun
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fonemləri «psixoloji cəhətdən əhəmiyyətli səslər» olaraq adlandırdığı faktı ilə izah edə bilər.
E. Sapir həmçinin mövqeli səs dəyişiklikləri, fonemlər sisteminin reallığı, fonem və nitq səsi
və s. məsələlərdən bəhs edir. Linqvistik fəaliyyətinin sonrakı dövrlərində, E. Sapir fonemi
morfem çərçivədə müəyyən etməyə meylli oldu, başqa sözlə fonemi morfemləşdirdi [6, 208].
Sapirin işlərində əsas diqqət çəkən məsələlərdən biri də odur ki, o dilin və fonemlər
sisteminin daxili reallığı məsələsini öyrənməkdə təkid edir. Sapir qeyd edir ki, fonem
müəyyən dəqiqliklə funksional əhəmiyyət kəsb edən dil vahididir. O, verilmiş dildə müstəsna
xüsusiyyətə malik səslər sistemində mövcuddur.

Amerika strukturalizmi V.Tvoddelin bixaviorizm nəzəriyyəsinə əsaslanır. Təfəkkürün
linqvistik prosesləri sadəcə müşahidə edilə bilməz: və linqvistik proseslər haqqında öz-özünü
təhlil sanki taxta sobada yanan od kimidir. Təfəkkür haqqında bizim yeganə informasiyamız
onun məxsus olduğu şəxsin davranışından (hərəkətindən) alınır.Bu cərəyanın başqa bir
nümayəndəsi işlətdiyi bütün konsepsiyalarını sadalayır: “misal üçün vərdiş struktur
davranışdır; model dil, struktur nitqdir; model mədəniyyətdir, struktur mədəniyyətin davranış
təzahürüdür. Leonard Blumfild "fonemləri səs əlamətlərinin minimal vahidi kimi təyin edir.
Ancaq V.Tvoddel onu abstraksiya uydurması kimi müəyyən edir. V.Tvoddel fonemi
aşağıdakı əlamətlər üzrə tədqiq edir: “1) Fonem əqli və ya psixoloji reallıq kimi (the phoneme
is a mental or psychological reality); 2) fonem fiziki reallıq kimi (the phoneme is a phisycal
reality); 3) fonem fiksiya kimi (the phoneme is a fiction); 4) fonemin mücərrəd, fiktiv bir
vahid kimi təyini (definition of the phoneme as an abstractional fictituoris unit). Bunlardan
fonemin fiksiya kimi izahına həsr olunmuş hissə bizim üçün daha maraqlıdır.Həmin hissədə
V.Tvoddel yazır: “Əgər mücərrəd fiksiya kimi fonemin müəyyənləşdirilməsinin məqbul
hərəkət tərzi xülasə edilə bilsəydi, həmin müəyyənləşdirilmənin iki üstünlüyü ola bilərdi: 1)
biz hal-hazırdakı kimi fonemdən münasib termin kimi istifadə edə bilərdik, 2) biz uçota
alınması çətin mümkün olan laboratoriya-promissor qeydlərinin qanuniləşdirilmiş
işləkliyindən istifadə etməyə məcbur olmazdıq” [3, 31]. Göründüyü kimi, V.Tvoddel üçün
fonemin fiksiya olması yalnız tədqiqatçının işi üçün praktik əhəmiyyətə malikdir.

L.Blumfild və onun şagirdləri fonemi fiziki xassəyə malik məna fərqləndirən səs kəsiyi
kimi götürürlər. Bu məktəbə görə linqvistik formalar seqmentlərlə əlaqələnərək iki yerə
bölünürlər: distinktiv və qeyri-distinktiv əlamətlər. Distinktiv əlamətlər ayrılıb götürülə bilər,
təzədən digərlərilə birləşə bilərlər. Ona görə də fonem distinktiv səs əlaməti olaraq minimal
vahidlər kimi götürülə bilər. Qeyri-distinktiv əlamətlər məna fərqləndirmirlər. Məs., ingilis
dilində /p/, /t/, /k/-də kipləşmənin yeri distinktivdir, amma nəfəslilik qeyri-distinktivdir.
Burada da təhlil metodu kimi minimal cütlərdən istifadə olunur. Əvvəlcədən bilərək ki, /pin/
(“sancaq”, /tin/ “qalay” və /kin/ “nəsil” sözləri müxtəlif mənaya malikdirlər, onları
qarşılaşdıraraq ifadə ifadə planındakı fərqi mənafərqləndirmə adı ilə fonem kimi götürürlər.
Bu mexanik təhlil metodu fiziki əlamətin assosiasiyasına əsaslanır. Hər bir söyləmin akustik
əlamətləri arasında eləsinə rast gəlmək olur ki, onlar da nisbi mənada eyni formada və eyni
nöqtələrdə təkrarlanır ki, buna fonem deyirlər. Dil daşıyıcıları fonematik əlamətlərə daha
ciddi reaksiya verirlər, çünki onlar məna fərqləndirirlər, digər səs kompleksi qeyri-distinktiv
olduğundan, qulaqardına vurulur, onlara əhəmiyyət verilmir. L.Blumfild yazır ki, dil
daşıyıcıları danışıq aktında fonemləri işlətməyə və tanımağa vərdiş ediblər, necə ki, sürücü
qırmızı işığın qarşısında qayanmağa vərdiş edib. L.Blumfild və onun ardıcılları birinci və
ikinci fonemləri fərqləndirirlər. Birincilərə seqment (saitlər, samitlər, diftonq və affrikatları
onlar fonem birləşməsi hesab edirlər), ikincilərə isə supraseqment fonemlər deyirlər. Buraya
vurğu (onlar dörd vurğu fərqləndirirlər-ən güclü, adi, az güclü və zəif vurğu), 5 ton enən (↓),
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qalxıb enən ( ), qalxan (↑), kəskin (\) və fasilə. Öz aralarında minimal fərqlə seçilən
fonemlər klass əmələ gətirir. Əgər bu klassda minimal fərq eyni səs kəsiyindədirsə,
(məs.əvvəldə və sonda) onda bu klass nizamlanmış adlanır. Müq.et,: /daz-duz-diz/ və s. Bu
qrupun üzvləri arasındakı münasibət minimal fonoloji qarşılaşmadır: Bu qrupun üzvləri
mikrofonemlər adlanır: /a/, /u/, /i/.İki formal qrup o zaman eyni şəkildə nizamlanmış sayılır ki,
mikrofonemlər arasındakı münasibətlər eyni olsun. Məs., /biz/-/diz/-/miz/ və s. Müxtəlif
formaların eyni şəkildə nizamlanmış klasslarında eyni yerdə gələn mikrofonemlər bir
makrofonem əmələ gətirir. Deskriptiv dilçiliyin fonem haqqındakı əsas müddəaları bir sistem
halında ən sadə şəkildə öz ifadəsinin H.A.Qlisonun “Deskriptiv dilçiliyə giriş” əsərində
tapmışdır. Amerika dilçisi dilin ifadə sistemindən bəhs edərkən, fonemi onun vahidi hesab
edir və göstərir ki, onları (fonemləri) müvafiq səslərin real fizioloji və akustik xassələrindən
uzaq təmiz abstraksiyalar hesab etmək olmaz” [4, 53]. Fonemin reallığı haqqındakı bu
qeydlərindən sonra H.Qlison fonem haqqında öz mühüm müddəalarından birini irəli sürür.
Həmin müddəaya görə, “fonem müəyyən bir dildə istifadə olunan elə səslər sinfidir ki, həmin
sinfin üzvləri heç vaxt qarşı-qarşıya qoyulma münasibətində ola bilməz” [4, 60]. H.Qlison
əsərinin başqa bir yerində fonemə aid olan səslər sinfinin üzvlərinin ümumi təhlilini verir.
Məlum olur ki, həmin sinfin üzvləri fonemin variant və variasiyalarıdır ki, amerikan dilçisi
onları allofon termini ilə qeyd edərək yazır: “Fonem, beləliklə, allofonlar sinfidir. Müstəqil
müxtəlif dəyişmələrə malik olan səslər sırası allofonlar deməkdir. O deyir: Fonem, heç
şübhəsiz, şagirdin linqvistik hazırlıq zamanı qazandığı bütün anlayışların daha vacibidir [5,
234]. H.Qlisonun fonem haqqındakı aşağıdakı mülahizələri diqqəti cəlb edir. Onun fikrincə,
fonem dil strukturunun vahididir və bu o deməkdir ki, fonem psixoloji və akustik
momentlərdən təcrid edilmişdir [5, 239]. Bütün bunları xülasə edərək, o, fonemi təmiz dil
hadisəsi hesab edir, həm də əlahiddə bir dil hadisəsi yox, hadisələr sinfi adlandırır. Bütün
bunlardan sonra o, fonem haqqında öz son sözlərini deyir: “Müəyyən mənada fonem dilçinin
yaradıcı təfəkkürünün məhsuludur ki, həmin dilçi də... konkret fikirlərin konkret hissələrini
(allofonları) tədqiq edir” [5, 239]. Sonralar R.Yakobson, Z.Hərris, N.Xomski (1928) dilçiliyə
yeni düşüncə tərzi və təhlil metodları gətirdilər. Bu zaman dilçilik həmişə dəqiq elmlərin
təsirini hiss etmişdir.

Amerika deskriptiv dilçiliyinin zirvəsi, fonemin dixotomik nəzəriyyəsidir ki, bu nəzəriyyə
də öz əksini, birinci növbədə, R.Yakobsonun əsərlərində tapmışdır.E.Sapir isə psixologiyaya
və Avropa dilçiliyi ənənəsinə yaxınlığı ilə fərqlənirdi. Sonralar R.Yakobsonun Amerikaya
köçməsilə Avropa strukturalizmi Amerikada geniş vüsət almağa başladı. Bu stukturalizmi
taksonomik (seqmentasiya və klassifikasiya metodlarını işləyib hazırlayan cərəyan)
strukturalizm adlandırırdılar.

Məqalənin aktuallığı.Məqalə ingilis dilinin fonologiyasının tədrisi baxımından aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqitçı məsələni özünəməxsus dil faktları əsasında tədqiq

etmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti ondadır ki,

ingilis dilinin tədrisində istifadə oluna bilər.
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Резюме

В статье рассматривается новая универсальная система дистинктивных свойств
основанных не только на артикуляторных но и аккустических различий фонем.
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Summary

This article dicusses a new universal system of distinctive features based not only upon
the articulatory, but also an acoustic differentiation of phonemes. According to this system, all
the distinctive features are binary or dichotomic.
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The word order term has long been one of the hottest topics in the field of typology. This
term is used in different ways by different linguists. The characterization of word order
represents criteria assumed by many linguists Hawkins (1983: 13). He uses a set of different
criteria, all of which tend to correlate with each other, though none of them are necessary
properties. Here includes the most frequent order, the order that occurs in the broadest set of
syntactic environments. Apart from the description of particular languages, word order notion
has played the most significant role in identifying the orders of various pairs of elements.

There are thousands of languages around the world and all of them are not the same. They
don’t follow the same word order, and the same rules. All languages are divided into various
types. The category which includes VO (verb before object)- under which English falls. Here
are the examples of the VO word order in practice: (1) Peter writes a letter (2) *Peter a letter
writes. From the grammatical point of view, the second sentence is generally incorrect in
English. But in other languages, including Japanese and Turkish it is correct. It is in fact
possible to use the reverse word-order (OV).

All languages have their own characteristics, they also share some aspects with other
languages. Joanna Nichols who a linguist from the University of California at Berkeley" notes
that vocabulary is borrowed and exchanged between different languages. The word
construction is not shared between languages. For example, Spanish, like English has the
SVO word-order. But Spanish language is more flexible because of its verbal system. Old
languages, like Latin, do not follow either and so are completely free in their syntax.

The transformation of thoughts into language is one of the main problems in speaking.
The basic component of this problem is the disparity between thought and language. Whereas
thoughts seem to have the capacity to capture many features and relations at once, spoken
languages convey these features and relations in segments that must be uttered one at a time.
This makes word order an important device for conveying information in language (Bates &
Mac- Whinney, 1982).

Three factors will be examined with reputed control over the word-order options by the
English grammar. The first of them is animacy. Animacy is one member of a set of semantic
factors that seem to have conceptual priority by virtue of their centrality to human
communication (Cooper & Ross, 1975). The second, word brevity, is a factor that may create
priority in speech by virtue of its facilitation of language processing (Zipf, 1949). The third,
prosody, offers an alternative account of some of the effects of word length that have been
observed in the literature (Cooper & Ross, 1975). It emphasizes the importance of regular
rhythmic structure in speech. So it values ease of production over ease of retrieval.
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All these factors require the consideration of differences in the mechanisms by which they
might affect word order. Perhaps words that are easily retrieved appear early in the output, so
animate expressions (because of their centrality to human thought) and short words (because
of their phonological simplicity) are recovered or assembled quickly (Bock, 1982). Words
that are readily recallable in many settings, even settings that do not involve sentence
production, can be the same words that appear early in sentences.

In some languages such as English, word order is intervened by appointment to
grammatical connections. Often in a sentence first comes the subject. For a readily
remembered word to have preference in production, it must attain that status by way of an
appointment to the subject relation. But, such appointments are not made on the basis of the
sounds of words so much as on the basis of their grammatical categories and meanings. In
Garrett’s (1988) model, for example, lexical retrieval proceeds in steps linked first to
meanings and then to forms. With these it connected to grammatical role appointments and
word order, respectively. As well as in Dell’s (1986) model, words bear syntactic relations at
a level previous, to that at which their phonological components are specified. Even though
there are means in Dell’s version for sound to affect grammatical role appointments, and
some arguments that it may do so (Bock, 1987), these means are indirect.

Words that are conceptually more accessible will be assigned to roles that are higher in
hierarchies of grammatical relations (Keenan & Comrie, 1977). Words that are lexically more
attainable (with surface forms or lexemes that are more attainable because of their phonology)
will be separated to earlier serial positions than lexically less attainable items. Though
conceptual and lexical accessibility are sometimes naturally surprised, as they may be for
prototypical concepts (Kelly, Bock, & Keil, 1986), there are means for allocating their impact.

Animacy is a semantic rather than a surface form property. Animate nouns also may be
conceptually more accessible than inanimate nouns. In this case animates should tend to be
assigned to higher-level grammatical roles than inanimates. Also other things are equal. Word
length is a surface form property rather than a semantic property. It must be also marked that
short words may be lexically more accessible than long ones. If it is so, short nouns should be
assigned to earlier serial positions than long nouns, another things being equal.

What Controls Word Order Options? Conceptual accessibility. Conceptual accessibility is
linked to retrieveability from memory or, from a knowledge base. Within a semantic network
one candidate source of this retrievability is transient. Bock (1986) investigated this
possibility with a primed picture- description task in which speakers were presented with
priming words that were semantically or phonologically related to other words. The speakers
produced these sentences as descriptions for pictured actions after the presentation of the
primes. With semantic priming, the primed words tended to be produced as subjects more
often than as objects. However with phonological priming, there was no significant difference
between primed and unprimed words in their tendency to appear as subjects.

A different source of conceptual accessibility is the structure of the conceptual network
itself (Bock & Warren, 1985). A richer network simultaneously offers more conceptual
relations in which a lemma may participate and more retrieval routes to a lemma. One index
of this sort of accessibility is predicability or the range of predicates that sensibly qualify a
concept. For different concepts predicability can differ substantially. For example, lions can
be said to be fierce or cowardly, found in Africa. Time can also be readily said to be long or
short and scarce or plentiful, but not much more, and certainly not cowardly, resident in
Africa or zoos. People have more things to say about some things than others, because of
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variations in predicability.
Bock and Warren (1985) examined whether predicability—measured in terms of the

correlated property of concreteness—affected grammatical role assignments. They also
created sentences that their grammatical roles were filled by nouns. Also they varied
systematically in concreteness. And so the sentences presented to students for later recall.
Also the grammatical role assignments were often changed by shifting more concrete nouns
from lower to higher grammatical roles. For example, active sentences in which the original
direct object was more concrete than the subject tended to be recalled with the direct object as
the subject of a corresponding passive. In a different sentence type, a similar tendency
appeared datives, involving grammatical roles other than the subject.

The higher-level roles and earlier word position go together in English (e.g., subjects
typically precede direct objects), in the recalled sentences also accessible lemmas preceded
less accessible ones. To determine whether role assignments or simple ordering tendencies
were responsible for the results, Bock and Warren (1985) included sentences in which the two
critical nouns differed in concreteness. The sentences contained conjoined nouns (e.g., time
and winter in The lost hiker fought time and winter). If conceptual accessibility affects word
order, the more concrete word should tend to be produced before the less concrete one.
However, concreteness had no effect on the order in which the critical nouns were recalled,
implying that the effects of concreteness were in fact due to changes in role assignment and
not to preferences for word orders in which more concrete words precede less concrete words.

Animacy is also like concreteness, may create conceptual accessibility by virtue of the
centrality of animate concepts within knowledge networks. And like concreteness, animacy
seems to have an affinity for higher-level grammatical roles. In tasks that require generating
sentences (including recall and picture description), there is a strong tendency to use animates
as subjects (Dewart, 1979). summarized the results from several experiments which showed
that in 4845 descriptions of events with inanimate agents and animate patients, 74% were
passive and only 26% active. The passive allowed the animate patient to serve as the subject.
This option helped to outweigh the enormous bias against the use of the passive. Goldman-
Eisler and Cohen (1970) for example, found that passive production ranged between 8 and
11% in natural speech from sources as disparate as parliamentary debates and schizophrenic
dialogue.

The relationship between animacy and subjecthood is standardly explained in terms of the
link between particular thematic roles and the subject function. In linguistics, the link is
sometimes formulated as a mapping from more primitive semantic relations such as agency of
causation or motion (e.g., Jackendoff, 1987). These accounts help to explain why certain
types of noun phrases must play certain grammatical roles. The accounts generally focus more
on what is possible than on what is probable. With the consequence they may fail to offer an
explanation of broad but noncategorical tendencies. For subjecthood, one of these broad
tendencies is the affinity of animates. This kind of affinity appears in passive as well as in
active sentences. For passives it is hard to give a uniform explanation in terms of thematic
roles. For example, Pinker (1989) offered an analysis which removes the thematic role of
agent from candidacy for subjecthood in passives. But it is unclear why the demotion of the
agent is most likely to accompany the presence of an animate patient or theme.

Strong evidence that animates lead, regardless of whether they are subjects, comes from
Byrne and Davidson (1985). In their experiment the children learned nonsense names for a set
of toy horses and toy carts (e.g., Gal for a horse and Dep for a cart, Kot for another horse and
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Vug for another cart). Given pairs of names to recall, half presented in the horse-cart order
and the other half in the cart-horse order. The children were more likely to recall the horse-
cart order. This was true not only for English-speaking children, whose language regularly
places subjects first in sentences, but also for Fijian-speaking children, whose language
regularly places subjects last. Therefore, it is unlikely to be a connection between animacy
and subject status that produced the order preference. It appears that animates simply tend to
precede inanimates.

Still, in English something the bias toward animate subjects may be more than a byproduct
of leader assignments. In the experiments we report below, we attempted to separate
grammatical role assignment from leader assignment with a strategy similar to that employed
by Bock and Warren (1985). In the first two experiments, we used both transitive sentences
(e.g., A teacher bought a book) and sentences with phrasal conjunctions (e.g., The car and the
driver were nowhere to be found). It must be marked that, in every transitive sentences,
animacy differences have the possibility of affecting both subject assignments and leader
assignments. But in conjunctions, animacy differences can affect only leader assignments. If
animacy affects subject assignments over and above leader assignments, there should be a
stronger tendency to employ animates as leaders in transitive sentences than as leaders in
conjunctions.

Lexical accessibility. Tip-of-the-tongue states suggest that it is possible for lemmas to be
accessed without their corresponding lexemes (McNeill, 1966), and phonological word
substitutions suggest that incorrect lexemes can be retrieved even when lemmas themselves
are correct. Moreover, words vary in the ease with which their lexemes may be recovered and
lemmas may be prepared somewhat in advance of the lexemes for an utterance (Dell &
O’Seaghdha, 1992). The lexical accessibility hypothesis suggests that alternation in
the complexity of retrieving or assembling the lexeme for a word may influence how that
word is ordered in speech. But lexeme retrieval is assumed to follow lemma retrieval and the
assignment of grammatical roles. The effects of lexical accessibility may be hard to notice
except the grammatical roles of words that are the same.

Lexical accessibility may be a product of transient changes in the strength of the
representation of a lexeme or of preexisting differences among lexemes. Bock (1987)
examined the effects of phonological priming on word order in transitive and conjunctive
sentences. The tendency was just as strong in the transitive as in the conjunctive sentences.
Offering no evidence that grammatical role assignments weakened the ordering effect.

At least there are two factors that appear to create stable variation in lexeme accessibility.
One of them is word frequency, which influences word pronunciation or naming times even
in circumstances in which conceptual contributions can be partialled out. The second one is
word length. In different situations that claim the retrieval of words from memory. Fewer
syllable words may have an advantage. Brown and McNeill (1966) marked that monosyllabic
words were less often responsible for tip-of-the-tongue states in their pattern. In word-list
memory studies, shorter words have been found to be more recallable than longer ones both in
long-term and immediate recall tasks.

It must be marked that frequency and word length may also influence word order. This
conclusion comes largely from analyses of “frozen” phrases. In these phrases, which word
order is invariant or nearly so (e.g., sugar and sweet, every Bob, John, and Henry). In a
example of 400 frozen phrases from English, German, and Russian, Fenk-Oczlon (1989)
found that the more frequent word came earlier than the less frequent in 84% of the cases.
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And so frequency accounted for the order of the phrases much better than any other single
factor. Short words in the same way tend to lead long ones in frozen expressions. Cooper and
Ross (1975) experienced that the first elements of frozen conjoined expressions tend to have
fewer syllables than the second elements. Their analyses gave strong support for the short-
first principle. So they found it to dominate several other suggested phonological principles of
frozen word order. As further support, experiments of novel, non frozen conjunctions from a
massive example of renowned quotations revealed a significant tendency for shorter words to
precede longer ones.

However, there are some problems with the basic length-in-syllables hypothesis. Word
length is confused with many other different factors. Here includes word frequency and
derivational or morphological complexity. For example, Malkiel (1959) marked that in the
first part of a frozen expression usually contains fewer morphemes than the second part. A
tendency for short words to lead could simply reflect the accessibility of more frequent or
simpler words, rather than the accessibility of shorter words.

Another problem for the length hypothesis is that short words might precede longer ones.
It is not because of any differences in accessibility, but because such an ordering more often
creates a harmonic order. Speakers seem to prefer regular alternations between strong and
weak stresses and those preferences are strong enough that lexical stress may change over
time to maximize an alternating pattern.

The actuality of the article. Word order plays main role in our speech. In every language
word order is very important.

The scientific innovation of the article. The article has been written on the basis of
specific facts of the researcher.

The practice importance of the article. The practical importance is that it can be used in
teaching English language.
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N. Məmmədova

Söz sirasına yenidən baxış

Xülasə

Məqalədə sintaksisin mühüm məsələlərindən olan söz sırası tədqiq edilmiş, söylənmiş
fikirlər ümumiləşdirilmişdir. Məsələ ilə əlaqədar müxtəlif dilçi alimlərin söz sırası ilə bağlı
fikirləri təqdim edilmiş, müxtəlif təsnifatlara istinad edilmişdir.

Н.Мамедова

Новый подход к порядку слов

Резюме

Статья посвящена исследованию порядка слов являющегося одним из важных
проблем синтаксиса. В статье обобщены точки зрения ученых, также выражено
отношение к высказанным по этому поводу точкам зрений, основывается на разных
классификациях.

Redaksiyaya daxil olub: 05.10.2016
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людей

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill was estimated as the most essential leader who
was acting as the Prime Minister during 1940-1945 and once more from 1951 to 1955.
Churchill was also well-known as a soldier of the British Army, a historian, an author of
significant books, as well as artist during his time.

He was awarded by the Nobel Prize in Literature. His extra-ordinary dignity was selected
among his contemporaries. As a result it made him become an honorary citizen of the United
States. Only eight people included this category, six of them after their death, however Sir
Winston Churchill and Mother Teresa in their existences.

Winston Leonard Spencer-Churchill came into existence in an elegant family on
November 30,1874. During the time in which his adolescence period was revealed, he began
to observe the achievements of his father, Lord Randolph Churchill who was ruling Britain
adequately and his mother, Jeanette “Jennie” Jerome, who had tolerant of diversity among
New York community members.

In the British Army he lived his flourishing period and began an enormous career in an
advanced way. He tried to observe the movements in the Battle of Omdurman in1898 when
he was the member of the Fourth Hussars. His literary career involved with that time writing
combative reputations for newspapers “The Pioneer” and “The Daily Telegraph” and two
books about his own practices “The Story of the Malakand Field Force” (1898) and “The
River War” (1899)

Drawing upon, Churchill’s departure of the Army he accomplished as war contributor for
the image of the “Morning Post” which served as daily newspaper.

In 1922 Churchill was forced to breakdown as a member of parliament because of
displacements in Liberal Party. He began to unite the Conservative Party. Simultaneously, he
encountered to Britain and reacted against the recessions of employers that weakened the
economical side of Britain. From that time, he absorbed the subsequent terms on his writing
and pressing the significant book “A History of English Speaking Peoples”.

When Churchill had a visit to the White House, he had felt a sense of weak health.
Subsequently, it was clear that he had a problem as a mild heart attack. The parliament
officially declared he was wounded from exhaustion. For that reason he was sent home in
order to recover. Then day by day he understood so that his health was getting slow down.
Therefore, he was forced to go on retirement as a Prime Minister in 1955.

Regardless, his fragile health was unable to prevent his participation in public life. In 1965
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he broke up from his counterparts at his London home.
Additionally, Churchill had an aim to be known famously at the same time to be loved by

public. He had great impressions on people by point of being unusual leadership as well as
great writer. His curiosity was evaluated highly not only during his life time, but also after his
death. Nobody was rejected who desired to assist from Churchill. No doubt, it demonstrated
coherently how he belonged to high generosity.

Subsequently, Churchill was known as being prosper author of several books. When he
started to write books, he used the pen name “Winston S. Churchill”. In this matter he had
some accommodations with the American writer of the same pseudonym to elude agitations
which could occur between their works. His creativity contained a novel, two biographies,
three volumes of memoirs, and numerous considerable histories. The capacity of historical
depictions properly, in the mean time in accompanying people’s rights facilitated Churchill’s
works in worthwhile affair. So, for this matter of his production he was allocated by the Nobel
Prize in Literature in 1953. Afterwhile his two affluent works were published immensely. It
led to the rewarding success to him. They included: “The Second World War” which consists
of seven amounts; another one “A History of the English Speaking Peoples”. This book
contains four dimensions that depict the time from “Caesar’s invasions of Britain (55BC) to
the initial point of the First World War (1914). In addition, his conservative talks were also
important and pressed successfully. One of them “Into Battle” was spread over the
publications and gained popularity under the name “Blood, Sweat and Tears”. Soon it was
deliberated in Life Magazine among one hundred well-known books which covered during
1924-1944.

Churchill began his literary career with writing “Cuban War of Independence”. This work
contained five articles and was published in The Graphic. Plot was taken from the war
between Cuba and Spain. Towards the late 19th century called “Reward Treece” in history,
some considerable modifications occurred in Cuban community. As a result of slavery, free
people tended to combine a chain of land owners and working classes. So many affluent
groups enhanced their own wealth and were forced to become the member of urban class
society. During that difficult time only the strongest groups could survive in business affairs.
Such condition appeared in which United States had an intension to put capital on Cuba. Cuba
had high-prized tobacco business. At the same time, Spain had also such kind of wish to own
Cuba’s business areas. As a result, United States and Spain began to quarrel in ruling Cuba’s
business properly. During the Ten Years War the state began to ban the utilizations of military
weapons by anonymous people. It was against Spain in getting triumph.

“The Story of the Malakand Field Force”: an episode of Frontier War” was considered as
his first pressed book, written in 1898. It can describe extremely the accidents of an 1897
army community on the Northwest Frontier. This book was written by the request of General
Bindon Blood. Therefore, it dedicated to him without any hesitation.

The novel “Savrola” was written when Sir Winston Churchill had a visit to the Malakand
campaign. It was considered as the only significant fictional work. The work was full of the
descriptions of events in the central city of Laurania, European state. It was somehow
evaluated as an altercation against President Autonia Molara’s State that verified to the
compulsive tyranny. The book was finished after the publication of “The Story of the
Malakand Field Force”. Initially, he thought the name of the book like “Affairs of State”.

“The River War” was deliberated as the second significant book written in 1899. It was
about the accidents of the British leader of the Sudan. During this time, Churchill has still
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acted as a soldier in the British military areas. The book emancipated the depictions of the
British associations with Sudan, in the mean time the quarreling moments between the British
allies governed by Lord Kitchener and Islamic Jihadists stated by Islam Muhammad Ahmad
who was considered as the second prophet.

The actuality of the article. By reading this article it is so convenient to attain valuable
data about Winston Churhill’s wide life, as well as his creative activity. It demonstrates how
the war makes a great impact on the current people’s lives in an extreme manner.
Approximately, his whole creativity is dedicated to the historical events.

The scientific innovation of the article. Winston Churchill’s works depict the wars of
that period in a proper way. Additionally, they demonstrate the influences of the wars to the
people. Due to the fact that they suffer from formidable conditions extremely.

The practice importance of the article. Everybody is able to utilize these fundamental
materials whenever there is a need to exemplify.
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G. Nərimanova

Vinston Çörçilin həyat və yaradıcılığı
Xülasə

Bu məqalə V. Corcilin həyat və yaradıcılığını tam dəqiqliklə əks etdirir. Əldə edilmis
dəqiq məlumatlara əsasən, onun həmin dövrdə bas nazir kimi də fəaliyyəti təsdiq olunur.
Nəinki onun həyati, eyni zamanda yaradıcılıq fəaliyyəti müxtəlif saxələrə ayrılır. Bu məqalə
sirf Corcilin ömur fəaliyyətinin genişliyini bütün dəqiqliyi ilə göstərir. Məhz bu səbəbdən bu
məqalə çox dəyərli material hesab olunur. Çünki o, nəinki yazıçı, həm də tarixçi, məşhur
kitabların muəllifi, öz dövrünün rəssamı kimi də tanınır.

Г. Нариманова

Жизнь и творчество Уинстона Черчилля
Резюме

Эта статья очень У.Черчилля отражает жизнь и творчество. Коснувшись
достигнутых в этом легко может быть, что он, как Премьер-министр выступил во время
важных аспектов, его жизни. Тем временем, чем его существование, и его настолько
богатой творческой деятельности. Поэтому, эта статья в значительной степени
применяет все способности. Потому что он писатель, историк, автор книг своего
времени, художник, известный также как и только.

Redaksiyaya daxil olub: 18.06.2016
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Şimali Amerikada ingilis dilinin formalaşmasına təsir göstərmiş ekstralinqvistik amillər
arasında immiqrantların dillərinin təsiri önəmli yer tutur. Öncə ingilis dilinin Amerika
variantının yaranmasında rolu olmuş amillərə ümumi bir nəzər salaq.

XVII–XVIII əsrlərdə Amerikada danışılan ingilis dilinə daxil olmuş neologizmlərin əsas
qrupu ingilis kolonistlərinin buradakı yeni həyat tərzi ilə bağlı idi. İngiltərədən köçmüş
əhalinin məşğul olduğu təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində bir çox yeni sözlər meydana çıxırdı.
Misal üçün, meşənin dərinliklərində bir qrup ailənin yaratdıqları uzaq yaşayış məskəni
Amerika ingiliscəsində yeni sözlə - back-settlement sözü ilə ifadə olunurdu. Eyni zamanda
ölkənin faunası və florası ingilis dilinin həmin sahələrə aid hindu sözləri ilə zənginləşməsinin
mənbəyi idi. Misal üçün, hindu dillərindən alınmış caribou ölkənin faunasına xas olan maral
növünü bildirir. Hindu mənşəli alınmalar müxtəlif sahələrə aiddir. Misal üçün, hindu mənşəli
tomahawk (alqonkin. tomahaken) “balta” mənasında ingilis dilinə də daxil olmuşdur (1, 929).
Və yaxud hinduların dilindən Amerika ingiliscəsinə daxil olmuş mocassin (alqonkin. mokasin)
hinduların geydiyi dəri ayaqqabını bildirir (1, 583).

Rəngarəng dillərə malik olan hindu tayfalarının avropalılarla uzun sürmüş əlaqələri ingilis
dilində hinduların həyat tərzi ilə bağlı sözlərin meydana çıxmasına şərait yaratmışdır.
Hindularla gəlmələr arasında əlaqənin əsas formalarından biri ticarət əlaqələri idi. Misal üçün,
çinuk dialektinin geniş yayıldığı Şimali Amerika ərazisində hindularla ağlar arasında olan
ticarət əlaqəsi hindu sözlərinin geniş təmsil olunduğu ingilis dialektlərinin meydana çıxmasını
şərtləndirirdi. Həmin əlaqələr nəticəsində ingilis dilinə çox miqdarda söz və ifadələr daxil
olmuşdur.

Şimali Amerikanın iri hindu tayfalarından biri olan irokezlərlə avropalılar arasında geniş
əlaqələr vardır. İrokezlər ABŞ və Kanadanın 16 rezervasiyasında məskunlaşmışdılar. Əsas
həyat mənbəyi primitiv əkinçilik olan bu tayfa avropalılara qarşı uzun zaman mübarizə
aparmışdır. Hətta XVII əsrin ortalarından XVIII əsrin ortasınadək irokezlərin liqası
avropalılara qarşı ciddi bir qüvvəyə çevrilmişdir.

Cənubi və Şimali Dakota, Montana, Nebraska və Viskonsin ştatlarında xırda
rezervasiyalarda yaşayan hindu tayfaları bizon ovlamaqla dolanırdılar. Bu tayfaların bəziləri
artıq XVII əsrdə oturaq və yarım – oturaq həyat tərzinə malik idilər və əkinçiliklə məşğul
idilər.

Missisipi və Missuri çayları boyunca yaşayan hindu tayfaları bizon dərisi ilə örtülmüş
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taxta parçalarından ibarət qayıqlara malik idilər ki, sonralar bu qayıqların hindu dillərindəki
adları Amerika ingiliscəsinə daxil olmuşdur.

Hindular hələ ingilislərin gəlişinə qədər bu ərazidə məskunlaşmışdılar və əsasən alqonkin
qrupuna aid olan dillərdə danışırdılar. Belə alınmalardan çoxu tədricən itib getmiş, müəyyən
hissəsi isə bugünkü dövrədək saxlanılmışdır.

Bu tip alınmalar arasında Şimali Amerika ərazisində rast gəlinən coğrafi adlar, bitki,
heyvan, quş, həş’rat, balıq adları və hinduların məişət əşyalarının adları var. Məs: chinquapin
– çox kiçik, cırtdan şabalıd ağacı; hickory – hikori (Şimali Amerikada fındıq ağacı);
persimmon – gavalı ağacı; sequia – sekvoyya ağacı; chirmunck – burunduk (gəmirici heyvan),
moose – Amerika sığını; muskrat – ondatra (gəmirici heyvan); skunk – skuns; terrapin –
tısbağa növü, cariboo – karibu, wigwam – viqvam (ev, koma); tepee – xüsusi ev forması,
hogan – yarı qazma, dəyə (navaxların evi); tomahawk – tomaqavk (hinduların döyüş baltası;
pemmican – maralın və ya bizonun qurudulmuş ətindən xüsusi yemək; barren – torpaq zolağı;
savannah – savanna; sachem – qəbilə ağsaqqalı, başçısı; mokassin – ayaqqabı (maral
dərisindən tikilmiş); papoose – hindu uşağı; vapiti – vapiti (maral); squaw – hindu qadın;
hommy – qarğıdalı aşı; pone – qarğıdalı kökəsi, succotash – qarğıdalı paxlası və donuz
ətindən yemək; mash – qarğıdalı sıyığı (4).

Şimali Amerikanın çox ştatı, çayları, dağları hələ də hindu mənşəlidir: Massachusetts –
dağ adamları; Connecticut – uzun çay; Michigan – böyük göl; Oklahoma – qırmızı dərili;
Ohio – gözəl çay; Arkansas – hindu qəbiləsinin adı; Minnesota – bulanıq su; Missisipi –
böyük çay; Yennesse (şəhər) və başqaları (2).

İrland dilinin Amerikanın ingiliscəsinə böyük təsiri olmuşdur. Əslində, Şimali Amerikaya
köçənlərin böyük hissəsi İrlandiyadan və Şotlandiyadan gəlmələr idi. Bu XVI və XVII
əsrlərdə Böyük Britaniyada ingilis işğalı ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, tədricən Böyük
Britaniyada kelt mənşəli irland və şotlandların yaşadığı ərazilərin işğalına başlamış ingilislər
yerli xalqları sıxışdırır və onların bir hissəsi şimali Amerika koloniyalarına mühacirət
edirdilər. Buna görə də ingilis dilinin irland ləhcəsi ilə Amerika ingiliscəsi arasında ümumi
cəhətlər çoxdur. İrlandlar Amerikaya həmçinin onlara məxsus bu kimi sözləri gətirmişdilər
(quit, cease, handy və.s). Amerikalıların həyat tərzində, adət və ənənələrində, musiqisində,
folklorunda və həyatın digər sahələrində də irland və şotland elementləri geniş əks
olunmaqdadır. Amerikalıların indi də istifadə etdiyi aşağıdakı sözlər təmiz kelt (irland)
mənşəli sözlərdir: collen (“qız”), potten (“irland içkisi”), shillelagh (balıq növü), bachelor
(“subay”) və s.

Skot və irland dilinə məxsus olan cabin “taxtadan tikilmiş ev” mənasındadır. Log cabin
ifadəsi ilk dəfə 1770-ci ilə Virciniya ştatında işlənməyə başlamışdır. Məlum olduğu kimi, skot
və irlandlar bu ştata gəldikləri ilk vaxtlarda məhz belə evlərdə yaşamışlar.

Amerika ingiliscəsinə daxil olmuş irland sözü shenanigan ilk dəfə Amerikada 1855-ci ildə
qeydə alınmışdır. Daha sonra belə bir irland mənşəli ifadə amerikalıların danışığında peyda
olmuşdur: sionnachuighim “mən zarafat edirəm”. Başqa bir irland mənşəli söz – smithereens
irland dilindəki simidirin (“kiçicik parça”) sözündəndir.

Brash sözünün də irland immiqrantlarının dilindən alındığı göstərilir. Amerikalıların
dilində işlənən buddy irland dilindəki bodach (“qulluqçu”) sözündəndir, lakin Oxford English
Dictionary bu sözün ingilis dilindəki brother sözünün təhrif olunmuş şəkli olduğunu göstərir.

Amerika ingiliscəsində işlənən irland mənşəli shebang (“müvəqqəti sığınacaq”) irland
dilindəki shebeen (“qeyri-qanuni içki barı”) sözündəndir. Həmin söz qayel dilindəki seibe
(“bar”) sözündən törəmişdir. Başqa bir irland sözü shanty (“daxma”) irland dilindəki sean –
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tigh (“köhnə, qədim ev”) sözündəndir (2, 344).
Shanty sözü əsasında hətta başqa leksemlər də meydana çıxmışdır. 1882-ci ildə

shantytown ifadəsi meydana çıxmışdı ki, bu da şəhərlərin ətrafında yoxsul təbəqə tərəfindən
tikilmiş xırda evləri, daxmaları ifadə etmişdir. Bu adın meydana çıxması irland mənşəli
immiqrantların Amerikaya gəldikdə əksər hallarda belə məskənlərdə, yəni şəhərin
kənarlarındakı gecəqondularda yaşamalı olması ilə əlaqədardır. Bostonda shanty İrish ifadəsi
1848-ci ildə Bostona köçmüş yoxsul irland immiqrantlarını ifadə edirdi. O zaman irland
mənşəli paddy (“qızğın”) sözünün iştirakı ilə düzələn paddy waggon (“polis budkası”) ifadəsi
də həmin immiqrantlarla bağlı olmuşdur. Boston irland immiqrantlarının bir hissəsi polis
işləyirdilər. Onlar amerikalılar tərəfindən aqressiv xarakterli hesab edilirdilər və hətta bununla
əlaqədar əhalinin dilində to get one’s Irish up ifadəsi “əsəbiləşmək” yaranmışdır.

Şotlandiyalılar və irlandlar Amerikaya özləri ilə xeyli aforizmlər, atalar məsəlləri, başqa
ifadə vasitələri gətirmişdilər. Müasir Amerika ingiliscəsindəki bir çox belə ifadə vasitələrinin
həmin dillərdən kalka yolu ilə tərcümə edildiyi özünü göstərir: mad as a meat axe, dead as a
hammer, so drunk he couldn’t hit the wall with a handful of beans.

Onlar tək ingilis dilini zənginləşdirməmiş, eləcə də Amerika ədəbiyyatını öz əcdadlarına,
keltlərə məxsus olan balladalar, rəvayətlər, folklor nümunələri ilə zənginləşdirmişlər. İrland
mənşəli bainne clabair, misal üçün, “qurudulmuş qatıq” mənasını ifadə edir.

Amerika ingiliscəsində irland və şotland elementlərinin sayı o qədər çoxdur ki, bu
müxtəlif vaxtlarda ayrı – ayrı şəxslər tərəfindən qeyd edilmişdir. Şotland akademiki Con
Viterspun XVIII əsrin sonunda Amerikaya gəldikdə, kelt mənşəli “amerikanizmlərin” geniş
işlənməsinə heyran qalmışdır. O burada “angry” sözünün əvəzinə “mad”, “swindle” əvəzinə
“bamboozle” kimi ifadələrin işləndiyini qeydə almışdır.

Amerikalıların yeni həyat tərzinin formalaşması gəlmələrin burada rastlaşdığı yeni şəraitlə
bilavasitə bağlı olmuşdur. Gəlmələr öz həyatlarını tamamilə yeni reallıqlar əsasında qurmalı
olmuş, üzləşdikləri təbii, coğrafi şəraitə uyğunlaşmaq, bu yolda qarşılaşdıqları çətinlikləri
aradan qaldırmaq üçün müxtəlif yollar axtarmalı olmuşlar.

Yeni həyat şəraitinə uyğunlaşmaq, öz yaşayışlarını təmin etmək istəyən amerikalılar bir
çox şeyləri yerli hindulardan öyrənməli olmuş və nəticə etibarilə məhz ölkənin iqtisadi
şəraitinə uyğun adət və ənənələri belə hindulardan mənimsəyə bilmişlər.

Şimali Amerikanın məskunlaşdığı dövrdən başlayaraq Amerika ingiliscəsinin
formalaşmasında və fərqlənməsində bir sıra daxili və xarici amillərin rolu olmuşdur. Müxtəlif
dövrlərdə buraya gəlmiş mühacirlər ingilis dilinin qarşılıqlı ünsiyyət vasitəsi kimi qəbul etmiş
və ingilis dilinin lüğət tərkibini öz doğma dilləri hesabına zənginləşdirmişlər. Amerika
ingiliscəsində fərqli cəhətlərin əmələ gəlməsində əsasən ölkənin daxili həyat tərzinin böyük
rolu olmuşdur.

Amerika xalqının iqtisadi və siyasi müstəqilliyi onların dilinin də müstəqil inkişafına
şərait yaratmışdır. İnsanların tamamilə yeni həyat şəraiti, İngiltərədəkindən fərqli ictimai
əlaqələr, yeni ideyalar və mədəniyyətlər təbii olaraq yeni sözlərin də törəməsinə şərait
yaratmışdır.

İngilis dilinin Amerika variantının formalaşmasında əsas amillərdən biri ölkənin tarixi,
coğrafi quruluşu, fauna və florası, iqtisadiyyat və mədəniyyəti, aborigenlərin həyatı ilə bağlı
olan çoxsaylı realilərin dildə öz əksini tapması, onların əsasında ingilis dilinin bu variantında
xeyli miqdarda söz və ifadələrin, slenqlərin, frazeologiyanın meydana çıxması olmuşdur.
Amerika realiləri yalnız Amerikanın həyatına xas olduğundan onun dildə meydana çıxan
ifadə vasitələri də məhz ingilis dilinin Amerika variantı üçün səciyyəvidir və başqa
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variantlarda bu leksik təbəqə başa düşülmür. Bu təbəqənin tərcüməsi adətən xüsusi üsullar
tələb edir.

Bu amillərin dilə təsiri nəticəsində Amerika ingiliscəsinin özünəməxsus leksikası
formalaşmış və onun tədqiqi aktual olaraq qalır.

Şimali Amerikanı məskunlaşdıran əhali gəldikləri ölkələrdən fərqli olan bir həyat şəraiti
ilə üzləşmişdilər. Həmin ölkələrdə mövcud olan ictimai və siyasi həyat tərzi yeni yaranmış
koloniyalar üçün xarakterik deyildir. İmmiqrantlar onların həyatını təmin edəcək hər bir şeyi
yenidən qurmalı olurdular. Müxtəlif Avropa ölkələrindən gələn immiqrantlar ölkələrinin
əvvəlki həyat tərzlərinə xas olan elementləri də, təbii olaraq, yeni vətənlərinə gətirmişdilər.
Sonralar onların fərdi həyat tərzi ilə bağlı bu elementlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyat
tərzini Britaniyadakından fərqləndirən adət və ənənələr toplusu kimi formalaşdırdı. Əsas
mənbələrdən biri Britaniyadan gətirilən ingilis dilinin ölkənin yeni həyat şəraiti ilə bağlı daxili
inkişaf mexanizmi olmuşdur.

Şimali Amerika məskunlaşdıqdan sonra ölkənin ictimai – iqtisadi və mədəni həyatında,
xalqın məişətində Britaniyadakından fərqli xüsusiyyətlərin meydana çıxması tamamilə təbii
idi.

Həyat tərzi dilin lüğət tərkibinə təsir edən əsas amillərdən biridir. Müxtəlif xalqların
həyatındakı realilər onların dillərində öz əksini tapır. İngilisdilli ölkələrin həyatında adət -
ənənə fərqləri, ictimai və siyasi fərqlər onların dilində də fərqli ifadələrin, sözlərin, frazeoloji
vahidlərin və b. yaranmasına şərait yaratmışdır.

İngilis dilinin müxtəlif variantlarının formalaşmasında bir sıra amillərin böyük rolu
olmuşdur. İngilis dilində diyarşünaslıqla bağlı özünəməxsus söz və ifadələrin, adların
meydana çıxmasında həmin xalqın adət - ənənələrinin böyük rolu olmuşdur.

Bu nəticəyə gəlmək olur ki, ekstralinqvistik amillər başqa dillərlə kontaktlar, yeni həyat
tərzinin dilə təsiri və b. ingilis dilinin Amerika variantının formalaşmasında mühüm rol
oynamışdır.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondadır ki, Amerika ingiliscəsi ilə bu dilə təsir göstərmiş
dilxarici amillərin, Amerika realilərinin paralel olaraq öyrənilməsi həmin dildə ünsiyyəti,
qarşılıqlı anlaşmanı asanlaşdırır və həmin dildən bədii tərcümənin düzgünlüyünə,
səmərəliliyinə imkan verir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, Amerika ingiliscəsinə təsir edən
dilxarici amillər tədqiqatçının özünəməxsus dil faktları əsasında araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ingilis dilinin Amerika variantının
leksikasının tədrisində istifadə oluna bilər.
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Н. Новрузова

Роль экстралингвистических факторов в формировании
английского языка в Америке

Резюме

Статья посвящена изучению экстралингвистических факторов – контактов с
другими народами, влиянии нового образа жизни на развитие английского языка в
Америке. Актуальность темы в том, что обладание наибольшей информацией о
культуре народа способствует также нормальной коммуникации с носителями
английского языка в Америке.

N. Novruzova

The role of extralinguistic factors in the formation
of American English

Summary

The article deals with the extralinguistic factors – contacts with other peoples, new life-
style, etc, which significantly developed American English. The subject is actual, as getting a
larger information about the culture of a nation also permits a better communication with
American people.
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Keyfiyyət istənilən obyektin müəyyənliyini bildirən fəlsəfi kateqoriyadır. Təhsil
sferasında isə keyfiyyət, müəyyən edilmiş normativlər (standartlar) əsasında öyrənənlərin
səviyyəsini, ümumi halda təhsil sisteminin durumunu müəyyən edən ən vacib göstəricidir.
Təhsilin nəticələri təkcə öyrənənin təhsilini başa vurduqda yiyələndiyi bilik və bacarıqların
səviyyəsi deyil, həm də onun dünyaya, cəmiyyətin inkişafına baxışını və münasibətlərini
göstərən müəyyən şəxsi keyfiyyətlərdir. Deməli, təhsildə keyfiyyətə, öyrənənlərə verilən bilik,
bacarıq və vərdişlərin müvafiq dövlət standartlarına və cəmiyyətin tələbatına hansı səviyyədə
uyğunluğunu müəyyənləşdirən və inkişafa xidmət edən başlıca meyar kimi baxmaq lazımdır.

Təhsildə keyfiyyəti təmin etmək üçün təsiredici amillərdən istifadə etmək lazımdır. Tədris
prosesində keyfiyyətə müsbət təsir edən bu amillərdən nə qədər çox istifadə edilərsə təhsilin
keyfiyyəti də o, qədər yüksək olar. Eyni zamanda təhsil müəssisəsinin ümumi işinə xarici
amillər və daxili mühit, hər bir tələbə qrupunun səviyyəsi, özünəməxsus xüsusiyyətləri təsir
etdiyindən, vəziyyətdən uğurla çıxmaq üçün müəllimlərin ustalığı, normativlərə düzgün əməl
olunması və vaxtında müvafiq tədbirlərin görülməsi lazımdır.

Araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ali pedaqoji kadr hazırlığının
keyfiyyətini yüksəltmək üçün aşağıdakı amillərdən istifadə edilməsi təhsilin keyfiyyətinə
kifayət qədər müsbət təsir göstərir:

1. Tədris-təlim prosesinin səmərəli təşkilini təmin etmək üçün tələbənin sərbəst
(müəllimin nəzarəti altında) təhsil fəaliyyətinin elmi-pedaqoji baxımdan düzgün təşkili xüsusi
yer tutur. Aparılmış tədqiqatların nəticələri göstərir ki, normal tədris prosesində tələbənin bir
günlük vaxtının 9 saatı, yəni beşgünlük iş həftəsində 45 saatı birbaşa təhsilə ayrılmalıdır.
Hazırda beş günlük iş həftəsində auditoriya saatlarının orta sıxlığı 30-35 saatdır. Deməli,
həftədə tələbənin təhsillə bağlı sərbəst işinə təxminən 26-24 saat vaxt müəyyən edilmişdir.
Tələbəninbu vaxtdan səmərəli istifadə etməsinin normal təşkili, ona nəzarətin həyata
keçirilməsi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyindən, fakültələrin dekanlarından, kafedra
müdirlərindən, professor-müəllim heyətindən çox böyük təşkilati işin aparılmasını tələb edir.
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2. Hazırda tədris materialının həcmi kifayət qədər çoxdur, tədrisə ayrılan saatların miqdarı
isə çox azdır və getdikcə də azalır. Ona görə də vəziyyətdən çıxmaq üçün analogiya
modelindən istifadə etmək lazımdır. Belə modelin tərtib edilməsi və həyata keçirilməsi
aşağıdakı qaydada həyata keçirilməlidir. Bunun üçün ayrı-ayrı fənlərin tədris materialının
məzmununda mövcud olan analoji materiallar seçilməli, ayrı-ayrı analogiyalardan cədvəl (ya
da sadəcə siyahı) tərtib edilməli, hər bir analoji materiallar toplusunda analoji parametrlər
seçilməli və bu analoji materialın tədrisi üçün vahid model tərtib edilməlidir. Mövcud
materiallar həmin modellər əsasında tədris edilərsə, tədrisdə təkrara yol verilməz və geniş
həcmli materialı tələbələrə çatdırmaq olar. Məsələ fizika fənninin tədris materialında kifayət
qədər material varkı, onlar məzmunca oxşardırlar, analitik ifadələri eynidir, bu ifadələrin
zamandan asılı olaraq dəyişməsi eyni xarakterlidir, qrafiki asılılığı eynidir, lakin materiyanın
müxtəlif formalarına, fizika kursunun ayrı-ayrı bölmələrinə aid olub kursun mexanika
molekulyar fizika, elektrik və optika bölmələrində tədris edilirlər. Məsələn, rəqslər və dalğalar
bəhsi, interferensiya hadisəsi, difraksiya hadisəsi, köçürmə hadisələri, dalğaların iki mühit
sərhəddində qayıtması və sınması, qayıtma və sınma qanunları və s. Belə materialların
tədrisinin gedişi təxminən eynidir. Ona görə də belə məzmunlu materialların tədrisi üçün
vahid model tərtib edib, onların tədrisini həmin modellər əsasında aparmaqla tədrisdə təkrara
yol verməmək olar. Aparılan araşdırmalar bu yanaşmanın müsbət nəticə verdiyini təsdiq edir.

3. Tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək üçün tətbiqi xarakterli məsələ həllindən istifadə etmək
lazımdır. Fizikadan məsələ həlli dərsi o vaxt effektli olar kı, hər bir həll edilən məsələnin yeri
və rolu müəyyən edilsin. Məsələ həlli həm öyrətmə üsulu, həm də məqsəd olmalıdır. Məsələ
həlli dərsi tələbələrdə məqsədyönlülük, diqqətlilik, peşəyönlülük, təşəbbüskarlıq, inadkarlıq
və s. kimi pozitiv keyfiyyətlərin formalaşmasına imkan yaratmalıdır. Xüsusilə tətbiqi
xarakterli məsələlər o vaxt daha əhəmiyyətli olar ki, fakültətiv məşğələlərdə həll edilsin və
hər bir tələbə müxtəlif məsələ həll etmiş olsun. Fakültətivlərdə problem xarakterli, müəyyən
məqsədə yönəldilmiş məsələlər həll edilmiş olarsa, dərsin keyfiyyəti daha yüksək olar. Ali
təhsilli pedaqoji kadr hazırlayan ali təhsil müəssisələrində müxtəlif ixtisaslı kadrlar
hazırlandığı üçün, məsələ həllində də müxtəlif yönlü, müxtəlif peşələrə həsr edilmiş məsələlər
həll edilməlidir.

Misal olaraq aşağıdakı məsələnin həllini araşdıraq:
İstirahət halında adamın ürəyinin 1 saatda gördüyü iş 3400 C-a bərabərdir. Əgər ürək 1

dəqiqədə 60 dəfə sıxılaraq, p=13 kPa orta təzyiq altında 3,6 litr qanı aortaya ötürürsə, qanın
aortadakı sürətini tapmalı. Qanın sıxlığının ()=1,05.103 kq/m3 olduğunu qəbul etməli.

Verilir:t=1 saat; A=3400 C; ρ=13kPa; t1=1dəq;
V1=3,6l, ρ=1,05.103 kq/m3

υ=?
Həlli. Ürəyin hər dəfə sıxılması zamanı görülən iş

A=1,2V(p+ρυ2/2)
Bu düsturdan qanın sürətini tapırıq

υ=√{2/ρ(A/1,2V - p)}
Ürəyin 1 saniyədə bir dəfə sıxıldığını nəzərə alsaq, sol mədəciyin bir dəfə sıxıldıqda

aortaya vurduğu qanın həcmi
V=V1/60 = 3,61/60=6.10-5 m3.

Ürəyin bir dəfə sıxılması zamanı gördüyü iş
A=3400C/3600=0,945C

Olduğundan, aldığımız bu qiyməti sürətin düsturunda nəzərə alsaq, qanın aortaya
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ötürülmə sürəti üçün alarıq
υ=0,5 m/san.

Ümumiyyətlə, səriştəli müəllim hazırlamaq üçün funksional model hazırlanmalıdır. Bu
modeldə məzunların keyfiyyətli hazırlanmasını təmin edən şərtlər, prosesə təsir edən faktorlar
öz əksini tapmalıdır. Bu növ modellər aşağıdakı hissələrdən ibarət olmalıdır.

Hazırlığın səriştəli məzmunu. Bu hissənin məzmununu professional səriştəliliyin
uyğunlaşdırılması, Profesional hazırlığın vaxtının müəyyən edilməsi, kommunikativ
kompetensiyalar və s. daxildir.

Hazırlığın texnoloji təminatı. Bublokun quruluşunu təhsil vermənin multimediya modulu;
Zəruri istehsal texnologiyaları modulu; Zəruri psixoloji texnologiyalar modulu; Zəruri
pedaqoji texnologiyalar modulu təşkil etməlidir.

Hazırlığın elmi-metodiki təminatı. Bu blokun məzmununu təhsilin tədris-metodik təminatı
modulu; Pedaqoji kadr potensialının inkişaf modulu; Elm-təhsil üzrə tərəfdaşlıq modulu;
Elmi-nəşriyyat fəaliyyətilə bağlı modul təşkiletməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Yüksək ixtisaslı pedaqoji kadr hazırlığının araşdırılması və
onların keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi problemlərinin araşdırılması baxımında
məqalə aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu göstəricilərə müsbət təsir göstərən tədqiqat işləri təhsil
sistemində böyük praktiki əhəmiyyətə malik olub, gənc nəslin inkişafında əhəmiyyətli rol
oynayır. Yüksək ixtisaslı pedaqoji kadr hazırlığına müsbət təsir göstərən amilləri aşkar edib
araşdırmaq təhsilə töhfə verən yeniliklərdəndir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə pedaqoji kadr hazırlığı ilə məşğul olan
elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrinin mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Комплексный подход к повышению качества подготовки
педагогических кадров с высшим образованием

Резюме

В статье рассматривается роль внешних и внутренних факторов в повышении
кaчества подготовки педагогических кадров c высшим образованием. Показано, что
народу со внешними факторами, качество образования подвержено значительному
влиянию внутренней среды, уровня группы студентом, мастерства преподавателя,
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должного соблюдения нормативов и выполнения соответствующих мероприятий.
Среди факторов положительно влияющих на подготовки кадров особенно

отмечаются внеклассная работа и решение прикладных задач. Показано, что решение
задач – это и цель и форма обучения. Постановка различных задач различным
студентам во время занятий и для домашней работы вносят вклад в повышение
качества занятий, выявлению индивидуальных талантов и т.д.

Показано, что подготовка квалифицированных педагогических кадров требует
подготовки функциональных моделей. Такие модели должны включать условия для
качественной подготовки выпускников и факторы положительно влияющие на процесс.

N. Musayev
S. Rustamova

An integrated approach in improving the quality of training
of high education pedagogical human resources

Summary

The article reviews the role of diferent internal and external factors in improving the
quality of training of high education pedagogical human resources. It is shown that along with
esternal factors, the quality of education is also subject to internal environment, the level of
students’ group, professionality of a teacher, compliance with requirements and undertaking
relevant activities that are of important role.

Amogst factors, positively influencint the quality of human resource training, the role of
students’ out of class activities and dealing with applied exercises is emphasized. It is shown
that resolving tasks is both and objective and a method of teaching. Givving individual
assignments to individual students during classes and for home work contributes to the
improvement of quality of education, exposure of individual talents, etc.

As shown, the training of qualified pedagogical human resources requires the
development of functional models. This model should emcompass conditions, required
forquality training of graduates and factors contributing to the process.

Redaksiyaya daxil olub: 11.10.2016
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Müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətləri tələbə auditoriyasının
mənəvi və psixoloji atmosferini tənzimləyən və

idarəetməni yaxşılaşdıran amil kimi
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Bütün peşə sahiblərinin, dövlət başçılarının, alimlərin, filosofların, sadə peşə
nümayəndələrinin müəllimi olmuşdur. Müəllim cəmiyyətdə öz statusuna görə yüksəkdə
dayanır, hamı ona hörmət edir, nüfuzunu gözləyir. lakin müəllim özü də nüfuz, hörmət sahibi
olmalı, bu şərəfli adı ləyaqətlə daşımalıdır.

Bütün mütəfəkkirlər, dövlət xadimləri müəllim əməyini hər zaman yüksək
qiymətləndirmişlər. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müəllimin şərəfli əməyindən
danışarkən demişdir: “Müəllim elə bir şəxsiyyətdir ki, o hansı şəraitdə olur-olsun birinci
növbədə şərəfli müəllim adını yüksəkdə saxlamalıdır. Orta məktəbdə, ali məktəbdə hər bir
müəllim bilməlidir ki, onun üzərinə düşən vəzifə, onun dövlət üçün, millət üçün, Azərbaycan
xalqı üçün gördüyü iş bütün başqa sahələrdə fəaliyyət göstərən insanların hamısının işindən
ən gərəklisidir, ən lazımlısıdır” (1).

Ulu öndər müəllimlik peşəsinin asan bir peşə olmadığını vurğulayaraq, həyatını
müəllimliyə həsr edən şəxsləri fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və həm də qəhrəmanlıq
göstərən insanlar adlandırırdı.

Ümummilli liderimizin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev də müəllimlərin fəaliyyətinə böyük qiymət verir. Dövlət başçısının qayğısının
nəticəsidir ki, hələ 2008-ci ildə o, "Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı müəllim
mükafatlarının təsis edilməsi haqqında" fərman imzalamışdır .

Respublika Prezidentinin başqa bir fərmanına əsasən ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən
yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında qaydalar təsdiq edilmişdir.

Belə müsabiqələrin ali məktəb müəllimləri arasında keçirilməsi də faydalı olardı.
İstər ümumtəhsil, istər kollec, istərsə də ali məktəbin yaxşı müəllimi olmaq üçün insan

nümunəvi şəxsi və diqqətəlayiq peşə keyfiyyətlərinə yiyələnməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 19 iyun 2009-cu il Fərmanı

ilə təsdiq edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun 33-cü
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maddəsində “Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri” öz əksini tapmışdır. Təhsil qanununa
əsasən, təhsilverənlərin hüquqlarına daxil edilir:

-nоrmal əmək, elmi-pedaqоji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən
teхnоlоgiyalarla təmin оlunmaq;

-təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun оlaraq təhsil prоsesinin təşkilində və idarə
оlunmasında fəal iştirak etmək;

-tədrisin fоrmasını, metоdlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
-şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
-iхtisasını artırmaq, yeni iхtisas almaq, staj keçmək, iхtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək;
-müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif оlunmaq;
-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək və s.
Təhsil Qanununda təhsilverənlərin hüquqları ilə bərabər onların vəzifələri də

müəyyənləşdirilmişdir. Həmin vəzifələr bunlardır:
-təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
-təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və

azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq;
-şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə,

Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə,
mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf
mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq;

-pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq,
ziyalılıq nümunəsi göstərmək;

-təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək;
-uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli

vərdişlərdən çəkindirmək;
-ixtisas və elmi-pedaqоji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq, əlavə

məşğələlər, sinifdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlər keçirmək və s. (2).
Çalışdıqları təhsil müəssisələrində öz vəzifələrini vicdanla yerinə yetirən, təhsilalanları öz

övladları kimi sevən, şərəfli müəllim adını doğruldan müəllimlər, təbii ki, yaxşı müəllim
səviyyəsinə yüksəlirlər.

Xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin aşağıdakı sözlərinə diqqət yetirək:
“Bəziləri hesab edirlər ki, hər adam müəllim ola bilər. Bəzən elə olur ki, müəllimliyə layiq
olmayan adam da müəllimlik edir. Belə hallar bu gün də var, gələcəkdə də ola bilər” (3).

Göründüyü kimi, ulu öndər də aramızda səviyyəsiz və səriştəsiz müəllimlərin olduğunu
diqqətə çatdırmış, lakin nikbinliklə qeyd etmişdir: “Ancaq Azərbaycan müəllimlərinin tam
əksəriyyəti layiqli müəllimdir. Əgər bunlar belə olmasaydı, Azərbaycanın bugünki elmi,
iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, yüksəlişi ola bilərdimi? Biz bunların hamısını məktəblərdən,
universitetlərdən, müəllimlərdən, sizlərdən almışıq (3).

Müəllimlər arasında neqativ halların aradan qaldırılması, onların peşəkarlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi, pedaqoji peşə sahiblərinin nümunəvi davranış və rəftarına nail olunması
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 16 may 2014-cü il tarixli, 600 nömrəli
əmri ilə “Müəllimlərin etik davranış qaydaları”nı (4) təsdiq etmişdir.

Bu əmr Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 31 may 2007-ci il
tarixdə imzaladığı “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu”nun tələbləri nəzərə alınmaqla imzalanmışdır.

“Müəllimlərin etik davranış qaydaları” təhsilin hər bir səviyyəsində təhsilverənlərin
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ümumi davranışını və təhsilalanlarla qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən normalar
məcmusudur. “Qaydalar”ın başlıca məqsədi təhsil müəssisələrində sağlam işgüzar atmosferin
yaradılmasına, insanların məktəbə və müəllimə etimadının yüksəldilməsinə, təhsil ocaqlarının
idarə edilməsində ictimaiyyətin və valideynlərin yaxından iştirakına nail olmaq, təhsildə
səmərəliliyi və şəffaflığı artırmaq, təhsil müəssisələrində korrupsiya hallarının aradan
qaldırmaq, müəllim nüfuzunu təmin etməkdir.

“Qaydalar”ın tələblərinə görə, müəllim öz fəaliyyətində bir sıra etik davranış prinsiplərinə
ciddi şəkildə əməl etməlidir. Həmin tələblər bunlardır: qanunun aliliyi, vicdanlılıq, peşəkarlıq
və fərdi məsuliyyət, loyallıq, mədəni davranış, qərəzsizlik, gender bərabərliyi, ictimai etimad
və konfidensiallıq (4).

Qanunun aliliyi deyəndə, nəzərdə tutulur ki, müəllim öz vəzifələrini yerinə yetirərkən
ölkəmizin Əsas Qanununun - Konstitusiyasının, digər qanunların, həmçinin respublikamızın
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə, insan hüquqlarına və demokratik
prinsiplərə əməl etsin.

Loyallıq nəzərdə tutur ki, pedaqoji peşə sahibi özünün fəaliyyəti zamanı müəllim adına və
nüfuzuna, eləcə də təhsil müəssisəsinin işgüzar nüfuzuna xələl gətirəcək hərəkətlərə yol
verməsin.

Gender bərabərliyi nəzərdə tutur ki, müəllim kişi və qadın cinsindən olan təhsilalanların
bərabərliyi prinsipini gözləsin.

İctimai etimad nəzərdə tutur ki, müəllim peşə nüfuzunu möhkəmlətsin, müəllim adını,
şərəf və ləyaqətini uca tutsun.

Konfidensiallıq belə başa düşülməlidir ki, müəllim təhsilalanların, onların valideynlərinin,
həmçinin həmkarlarının şəxsi həyatına dair bildiyi məlumatların konfidensiallığını təmin etsin.

“Müəllimlərin etik davranış qaydalar” ayrıca “Müəllim şəxsiyyəti” bölməsi vardır. Həmin
bölmə ilə tanış olaq. “Müəllim:

“-təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir, təhsil
proqramlarının təhsilalanlar tərəfindən mənimsənilməsini təmin edir.

-təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırır, onları vətənpərvərlik,
azərbaycançılıq və dövlətçilik ruhunda tərbiyə edir, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə
hazırlayır.

-əlavə təhsil və özünütəhsil yolu ilə ixtisasını, elmi-pedaqoji və peşəkarlıq səviyyəsini
daim artırır...

-yenilikçidir, innovasiya və yeni tədris texnologiyalarını mənimsəyir və öz təcrübəsində
tətbiq edir.

-ona həvalə edilmiş işin keyfiyyətinə və nəticələrinə görə və hər bir təhsilalanın
intellektual, emosional, mənəvi inkişafı üçün məsuliyyət daşıyır.

-gənc nəslə milli və bəşəri dəyərləri aşılamaqla təhsilalanların mədəni inkişafı prosesində
birbaşa iştirak edir.

-təhsilalanlara keyfiyyətli təhsil verməklə peşəsinə olan ictimai etimad və hörməti
doğruldur.

-pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət edir, müəllim nüfuzunu yüksək tutur, ziyalılıq
nümunəsi göstərir.

-şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlara Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və
qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət və
ənənələrinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissi
aşılayır.
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-təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşır, əsassız mühakimələrə yol vermir,
obyektivlik və qərəzsizlik nümayiş etdirir.

-peşə fəaliyyəti dövründə maraqların toqquşmasına yol vermir və vəzifə
səlahiyyətlərindən şəxsi maraqları üçün istifadə etmir.

-icra və əmək intizamına riayət edir, iş vaxtında kənar işlərlə məşğul olmur, üzürsüz
səbəbdən işdən yayınmır.

-şəxsi həyatında milli əxlaq, ictimai davranış normalarına riayət edir” və s. (4)
Növbəti bölmə “Münasibətlər” adlanır. Burada təhsilalanlarla münasibət; kollektivlə

münasibət; rəhbərliklə münasibət; müəllim və cəmiyyət kimi məsələlərin üzərində dayanılır.
Təhsilalanlarla münasibətdən söz açılarkən diqqət mərkəzinə aşağıdakı məsələlər gətirilir.

“Müəllim:
-təhsilalanlarla münasibətdə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan ünsiyyət tərzi seçməlidir.
-özünə və təhsilalanlara qarşı tələbkar olmalı, bu tələbkarlıq əsaslı və müsbət xarakter

daşımalıdır.
-təmkinli davranmalı və hər bir vəziyyətdə özünü ələ almağı bacarmalıdır. 4
-təhsilalanlarda müsbət keyfiyyətlərin formalaşmasına və inkişafına təkan verəcək müasir

təlim texnologiyalarından və strategiyalarından istifadə etməlidir.
-hər bir təhsilalanın sağlamlığını və rifahını düşünərək, onları zərərli vərdişlərdən

çəkindirməlidir.
-təhsilalanların fəaliyyəti, nailiyyətləri və kompetensiyalarının qiymətləndirilməsində

obyektiv və qərəzsiz olmalı, təhsilalanlarda özünəinam hissini möhkəmləndirməli,
motivasiyanı yüksəltməlidir. Təhsilalanlara verilən qiymətin qərəzli şəkildə azaldılmasına və
ya əsassız olaraq artırılmasına yol verməməlidir.

-təhsilalanlara qarşı xeyirxah və ədalətli olmalı, onlara qarşı haqsızlığa yol verdikdə
səhvini etiraf etməyi bacarmalı, onun nəticələrini aradan qaldırmağa çalışmalıdır.

-hər zaman nitqinə fikir verməli, nitqində kobud və təhqiredici sözlər işlətməməlidir.
-təhsilalanlara qarşı fiziki zor işlətməməli, onların şərəf və ləyaqətini alçaldan hərəkətlərə

(və ya hərəkətsizliyə) yol verməməlidir.
-qanunvericilikdə müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla, müəllim təhsilalanlar

tərəfindən ona verilən şəxsi məlumatların məxfiliyini qorumalıdır.
-təhsilalanlarla münasibətdə müəllim öz vəzifə səlahiyyətlərindən suiistifadəyə yol

verməməlidir.
-peşə fəaliyyətini yerinə yetirmək müqabilində təhsilalanlardan hər hansı maddi və qeyri-

maddi nemətlər tələb etməməlidir.
-qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhsilalanlara göstərdiyi əlavə təhsil xidməti

(xidmətləri) müqabilində hədiyyə və ya pul tələb etməməlidir (4).
“Müəllimlərin etik davranış qaydalar”ında “Müəllim andı”na xüsusi yer ayrılmışdır.

Həkimlər peşə fəaliyyətinə başlayarkən Hippokrat andı içdikləri kimi müəllimin də “Müəllim
andı” içməsi məqsədəuyğun sayılır. “Qaydalar”da göstərildiyi kimi, “And Azərbaycan
Respublikası ilə müəllim arasında açıq hüquqi borc və sədaqət münasibətlərini təsdiq edir” (4).
Daha sonra “Qaydalar”da deyilir: “Müəllim ilk dəfə daimi işə qəbul olunarkən belə bir and
içir: “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına riayət edərək Azərbaycan
təhsilinin ənənələrinə sadiq qalacağıma, keyfiyyətli təhsil xidməti göstərəcəyimə, peşəkar
fəaliyyət zamanı qeyri-etik davranışın hər hansı bir formasına yol verməyəcəyimə,
həmkarlarım, təhsilalanlar, valideynlər və digər şəxslərlə münasibətləri hörmət, şərəf və
ləyaqət əsasında quracağıma, müəllim adını və şərəfini uca tutacağıma and içirəm.” “Andiçmə
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təntənəli şəraitdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı altında Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına əl basmaqla həyata keçirilir” (4).

Göründüyü kimi, müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətləri həqiqətən tələbə auditoriyasının
mənəvi və psixoloji atmosferini tənzimləyən və idarəetməni yaxşılaşdıran amildir.

Məqalənin aktuallığı. Respublikamızda tələbə auditoriyasının idarə olunması problemi
xüsusi tədqiqatın obyekti olmamışdır. Digər ölkələrdə də bu problem az işlənilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllimin şəxsi və peşə keyfiyyətləri tələbə auditoriyasının
mənəvi və psixoloji atmosferini tənzimləyən və idarəetməni yaxşılaşdıran amil kimi nəzərdən
keçirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəb müəllimləri öz fəaliyyətlərində bu
məqalədən faydalanacaqlar.
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С.Мамедов

Личные и профессиональные качества педагога как фактор
улучшения управления и урегулирования моральной и
психологической атмосферы студенческой аудитории

Резюме

Наряду с высокими личностными и профессиональными качествами педагога его
поведение, отношение, манера общения и совершенная речь также приветствуется
аудиторией. Студенты бывают более дисциплинированы на лекциях и семинарских
занятиях, внимательно слушают учителя, отвечают на вопросы, проявляют активность
и самостоятельность. Все это положительно влияет на урегулирование морально-
психологической атмосферы студенческой аудитории и является фактором
улучшающим процесс управления. В статье автор освящает ряд столь важных и
актуальных вопросов.
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S.Mammadov

Personal and professional teacher as a factor in improving the
management and resolution of the moral and psychological

atmosphere in the student audience

Summary

Along with high personal and professional qualities of the teacher's behavior, attitude,
manner of communication, and it is also the perfect welcome the audience. Students are more
disciplined in lectures and seminars, listen attentively to the teacher, to answer questions,
show activity and independence. All this has a positive effect on the resolution of the moral
and psychological atmosphere in the student audience, and is a factor in improving the
management process. The author sanctifies number of such important and topical issues.
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XX əsrun 40-50-ci illərində Azərbaycanda orta ixtisas
pedaqoji təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi
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curriculum

Müharibə illərində pedaqoji məktəblərin tədris planı üç dəfə (1941/1942, 1942/1943,
1944/1945) dəyişikliyə məruz qaldı. Dəyişiklik ciddi xarakter daşımırdı. Tədris planlarında
dövrün tələblərinə uyğun olaraq hərbi və bədən tərbiyəsi fənlərinə ayrılan saatlar artırılmış,
ayrı-ayrı fənlərə ayrılan saatlarda fərq yaranmışdı. Ümumi təhsil fənlərinə verilən saatlar
artırılmışdı. Məsələn, 1937/38-ci ilin tədris planında I –II – III siniflərdə həftədə tarix
fənninin tədrisinə 10 saat vaxt verilmişdisə, 1940/41-ci ilin tədris planında 12 saat verilmişdi.
Fizikaya 4 saat əvəzinə, yeni tədris planında 6 saat, ədəbiyyat və ədəbi oxuya 6 saat əvəzinə,
yeni tədris planında 13 saat, rus dili və rus ədəbiyyatına 12 saat əvəzinə, yeni tədris planında
16 saat, pedaqogikaya 6 saat əvəzinə, yeni tədris planında 7 saat verilmişdi və s. Ədəbiyyat
fənninə 1937/38-ci ilin tədris planında 212 saat vaxt verildiyi halda, 1941/42-ci tədris ilində
bu rəqəm 298 saata qədər artmışdı. Bədən tərbiyəsinin saatları 90-dan 210-a, hərbi hazırlıq
fənninin saatları 71-dən 210-a qədər çoxalmışdı. SSRİ tarixinin tədrisinə 162 saat əvəzinə 224
saat vaxt nəzərdə tutulmuşdu.

Azərbaycan SSR XKS-nın 3 noyabr 1942-ci il tarixli qərarı ilə pedaqoji məktəblərdə
hərbi dərslərin saatları artırıldı. Əgər 1941-42-ci dərs ilində hər bir sinifdə həftədə 2 saat hərbi
dərs keçilirdisə, 1942-1943-cü dərs ilində I və II siniflərdə həftədə 4 saat, III sinifdə isə 5 saat
dərs keçilirdi (7,62). Pedaqoji məktəblərdə hərbi dərslər dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmışdı.
Belə ki, təlim prosesində şagirdlər silahların növlərini, onlarla davranmaq qaydalarını öyrənir,
praktik məşğələlər keçir, əleyhqazlardan istifadə qaydalarını mənimsəyirdilər. Pedaqoji
məktəblərin I-II siniflərində oxuyan oğlanlara yay aylarında əlavə olaraq hərbi-fiziki məşğələ
keçirdilər. Tədris planlarındakı dəyişiklik tədris proqramlarının məzmununda da dəyişikliyə
səbəb olmuşdu. Azərbaycan dili, ədəbiyyat, riyaziyyat, coğrafiya, fizika, pedaqogika, təbiyyat,
rus dili proqramlarının məzmunu müharibə dövrünün tələblərinə uyğunlaşdırılmışdı.
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənninin tədrisində elə mövzuların öyrədilməsi nəzərdə
tutulmuşdu ki, onlar şagirdlərdə alman faşistlərinə qarşı nifrət hissi oyada bilsin. Tədrisin
həyatla əlaqələndirilməsinə, şagirdlərin sovet vətənpərvərliyi ruhunda tərbiyəsinə, kənd
təsərrüfatı və ölkəşünaslıq materiallarının öyrədilməsinə ciddi fikir verilirdi.

Pedaqoji məktəblərin qarşısında ibtidai məktəblər üçün müəllim kadrları hazırlamaq
məqsədi qoyulmuşdu. Ona görə də ümumi təhsil fənləri ilə bərabər onların tədrisi
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metodikasının da əhəmiyyəti böyük idi. Bu məsələ tədris planında öz əksini tapmışdı.
Pedaqoji məktəblərdə bu və ya digər fənnin tədrisi metodikası tədris planına əsasən II sinfin
ikinci yarısından başlanır və son sinifdə qurtarırdı. Tədris planında ayrı-ayrı fənlərin tədrisi
metodikasının belə düzülüşü müəyyən problemlər yaradırdı. Çünki ibtidai məktəblərdə
pedaqoji təcrübəyə başlayan tələbələr (şagirdlər) həmin fənlərin tədrisi metodikasını
mənimsəmədən nümunə (sınaq) dərsləri deməyə başlayırdılar. Bu da öz növbəsində nümunə
(sınaq) dərsinin keyfiyyətini aşağı salırdı. Məsələn, hesab fənninin tədrisi metodikası tədris
planına görə, II sinfin II yarısından başlanır və III sinfin axırına kimi davam edirdi. Həmin
müddətdə şagirdlər pedaqoji təcrübədə olur, həm də paralel olaraq nümunə (sınaq) dərsi
aparırdılar. Düzgün planlaşdırmanın nəticəsi idi ki, nümunə (sınaq) dərsi verən şagirdlər
təcrübə zamanı xüsusi metodikaları ilə tanış olmadıqları mövzuları tədris etməli olurdular.

Göstərilən bu nöqsanlar haqqında hələ o dövrdə müəllimlər pedaqoji şuralarda çıxışlar
edir, xüsusi metodikaların proqramlarını tənqid edir və öz mülahizələrini irəli sürürdülər. Bu
baxımdan Nuxa pedaqoji məktəbinin riyaziyyat müəllimlərinin tövsiyələri maraq doğurur.
Onlar hesab edirdilər ki, nöqsanı aradan qaldırmaq üçün hesab fənninin metodikasını II
sinifdə ilin əvvəlində başlayıb axırında qurtarmaq lazımdır. Çünki metodikanı şagirdlərə bu
şəkildə verəndə, onlar III sinifdə nümunə dərsləri demək üçün tamamilə hazır ola bilərlər.
Hesab fənni ilə bağlı müzakirə olunan digər bir məsələ proqram materiallarının həmin fənnə
verilən saatlar ilə uyğun gəlməməsi idi. Məzmun çətin və mürəkkəb idi.

Müharibənin qələbə ilə başa çatması, dinc quruculuğa keçid pedaqoji kadr hazırlığı ilə
bağlı orta ixtisas pedaqoji təhsil müəssisələrinin qarşısına yeni vəzifələr qoydu. Ölkədəki ruh
yüksəkliyinin kütləvi yüksəlişinə baxmayaraq, orta ixtisaslı kadr hazırlığı, xüsusilə pedaqoji
orta ixtisas təhsilinin inkişafı ləng gedirdi. Müharibədən əvvəlki şagird kontingentini bərpa
etmək olduqca çətin idi. Bütün bunlara baxmayaraq orta təhsili olmayanlardan qısa müddətli
kurslarda müəllim hazırlığı təcrübəsi 1945-ci ildə dayandırıldı. Həmin il pedaqoji məktəblərlə
bağlı yeni təlimat təsdiq olundu (7,63).

Yeni təlimata görə, əxlaq qiyməti 5-dən aşağı olan şagirdlərə məktəbi bitirəndə attestat
deyil, arayış verirdilər. Attestat almayan şagird təyin olduqları məktəbdə bir il işlədikdən
sonra müsbət xasiyyətnamə təqdim etdikdən sonra attestat ala bilərdilər. Tədris planı
əvvəlkilərin üzərində qurulsa da müəyyən dəyişikliklər var idi. Müharibə illərində həftəlik
saatlar xeyli artmışdı. 1945-1946-cı tədris ili üçün nəzərdə tutulan tədris planlarının üstün
cəhəti ondan ibarət idi ki, həftəlik dərs saatlarının miqdarı 40-42 saatdan 36 saata qədər
enmişdi. Bu da təbii ki, şagirdlərin həddən artıq yüklənməsinin qarşısını almağa xidmət edirdi.

1946-1947-ci tədris ilində pedaqoji məktəblərdə tədris müddətinin artırılması, 3 illik
təhsildən 4 illiyə keçirilməsi nəzərdə tutuldu. Təbii ki, bütün pedaqoji məktəblərin eyni
vaxtda 4 illik təhsil müddətinə keçirilməsi mümkün deyildi. Bununla bağlı Azərbaycan SSR
Xalq Maarif Nazirliyi 17 sentyabr 1947-ci ildə 792/13 nömrəli təliqə ilə pedaqoji məktəblərə
göstəriş verildi. Orada deyilirdi: “1945-46-cı tədris ilində 4 illik təhsilə keçən pedaqoji
məktəblərin (Kirovabad, Ağdam, Nuxa, Qazax və BXMŞ pedaqoji məktəbi) I-II-III
siniflərində dərslər tamamilə 4 illik tədris planı üzrə keçirilir. Bu məktəblərin buraxılışı 1949-
cu ildə olacaqdır”. 1946-1947-ci tədris ilində pedaqoji məktəblərdə iki ayrı-ayrı (3 və 4 illik)
tədris planından istifadə edirlirdi.

Hər iki tədris planının müqayisəli təhlili onu deməyə əsas verir ki, həftəlik saatlar əsasən
eyni olsa da, ümumi saatlar xeyli artırılmışdı. 3 illik təhsil müddətində 20 fənn tədris
olunurdusa, 4 illik təhsil müddətində həmin fənlərin sayı 28 olmuşdu. 4 illik təhsil
müddətində tədris planında ümumi təhsil fənlərinin saatı müəyyən qədər artırılmışdı. Tədris
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planında ümumi təhsil fənlərinin sayının və onlara ayrılan saatların artırılması, təhsil
müddətinin 1 il uzadılması, ibtidai məktəblər üçün keyfiyyətli müəllim kadrları hazırlamaqda
mühüm rol oynadı.

1947-48-ci tədris ilində yeni tədris planı təsdiq olundu. Bu tədris planının ömrü qısa oldu.
1 il sonra pedaqoji məktəblərdə semestr sistemi tətbiq edildi və tədris planı da semestrlər
əsasında tərtib edilərək pedaqoji məktəblərə göndərildi. Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyi
tərəfindən tədris planına əlavə edilmiş izahat vərəqəsində göstərilirdi ki, pedaqoji məktəblərin
tədris kursu 8 semestrə bölünür və hər semestrin sonunda imtahan aparılır. Tədris ili
sentyabrın 1-dən başlanıb, iyun ayının 28-də qurtarır. Qış sessiyası yanvarın 12-dən 25 –nə
kimi davam edir. Yaz sessiyası isə I-II-III siniflərdə iyun ayının 8-dən həmin ayın 26-a kimi,
IV sinifdə isə iyun ayının 1-dən 28-nə kimi davam edir. I-III-V semestrlərdə tədris müddəti
19 həftə, II-IV-VI semestrlərdə 17 həftə, VIII semestrdə 18 həftə (1 həftə pedaqoji praktika),
VIII semestrdə isə 14 həftə (2 həftə pedaqoji praktika) idi.

1949-50-ci ildə pedaqoji məktəblər üçün yeni tədris planları təsdiq edildi. Bu tədris planı
əvvəlkilərdən ciddi fərqlənmirdi. Fənnlərin sayı eyni idi. Bəzi fənlərin saatlarında müəyyən
dəyişikliklər var idi. Tədris planında əsas üstünlüklərdən biri də ayrı-ayrı semestrlərdə
keçiriləcək imtahanların sayının göstərilməsi idi. Bir tələbə pedaqoji məktəbdə oxuduğu 4 il
ərzində 33 fəndən imtahan verməli idi.

1945-50-ci illərdə tədris planlarına və proqramlarına yenidən baxıldı, tədris planları
təkmilləşdirildi, bir çox fənnlər (SSRİ tarixi, siyasi iqtisad, rus dili və ədəbiyyatı, riyaziyyat,
fizika, kimya, rəsmxətt) üzrə ilk dəfə yeni proqramlar hazırlandı. Orta pedaqoji ixtisas təhsilli
müəllim kadrları hazırlığında SSRİ Ali Təhsil Nazirliyinin “Texnukumların tədris planlarının
təsdiqi haqqında” 8 fevral 1947-ci il tarixli əmri mühüm rol oynadı (8). Müharibə dövründə
yeni iş qrafiki və ümumtəhsil fənlərinə verilən vaxtın artırılması ilə əlaqədar tədris
proqramlarında zəruri düzəlişlər edilmişdi. Ona görə də müharibədən sonrakı dövrdə tədris
planlarında olduğu kimi, fənn proqramlarında da təkmilləşdirmə işi aparmaq tələb olunurdu.
Fənlər arasında optimal nisbət yaratmaq lazım idi. Təhsil müddəti ciddi məhdudlaşdırılmışdı,
şagirdlərin tədris yükü həftədə 36 saatdan çox olmamalı idi, hər sessiyada ən çoxu 6 fəndən
imtahan salına bilərdi. Stabil dərs cədvəlinin yaradılması və həftəlik tədris yükünün
nizamlanması həm şagirdlərin, həm də müəllimlərin dərs və dərsdənkənar vaxtından daha
rasional istifadə etməyə imkan verirdi. Yeni tədris planında ümumtəhsil fənlərinə diqqət
artırırdı. Təbiət elmləri bölməsinə “Darvinizmin əsasları” fənni daxil edildi, “Uşaq
ədəbiyyatı” kursu bərpa olundu. Pedaqogika və psixologiya fənlərinin tədrisinin birinci
kursda deyil, ikinci kursda tədrisi nəzərdə tutuldu. İctimai-siyasi fənlərə diqqət artırıldı. Yeni
tədris planında mərkəzi yeri rus dili və riyaziyyat fənləri tuturdu. Pedaqoji məktəblərin 1946-
47-ci dərs ili üçün nəzərdə tutulan tədris planında (3 illik təhsil müddəti üçün) Azərbaycan
dili fənninə (tədrisi metodikası ilə birlikdə) 19 saat, riyaziyyat fənninə 25 saat vaxt verildiyi
halda, rus dilinə 27 saat vaxt verilmişdi. 4 illik təhsil müddəti üçün nəzərdə tutulan tədris
planında isə Azərbaycan dili fənninə (tədrisi metodikası ilə birlikdə) 16 saat, riyaziyyat
fənninə 16 saat vaxt verildiyi halda, rus dilinə 21 saat vaxt verilmişdi. Pedaqoji məktəblərdə
şagirdlərin təbiət elmləri üzrə hazırlığına böyük diqqət yetirilirdi. Yeni proqramlar, onların
əsasında isə dərs vəsaitləri hazırlandı.

Yeni tədris plan və proqramları əvvəlkilərə nisbətən stabilliyi ilə diqqəti cəlb edirdi. Əgər
1920-ci ildən 1930-cu ilə qədər tədris plan və proqramları hər il pedaqoji texnikumların özləri
tərəfindən yenidən tərtib olunurdusa, 1930-cu ildən 1948-ci ilə qədər tədris plan və
proqramları 6 dəfə dəyişdirilmişdi. 1948/49-cu tədris ilindən 1965-ci ilə qədər orta ixtisas
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pedaqoji təhsilin məzmununda ciddi dəyişiklik edilməmişdi. Həmin tədris plan və proqramları
17 il ərzində, əsasən, stabil qalmışdır. 1953, 1958, 1962 və 1965-ci illərdə mövcud tədris
planlarındakı ayrı-ayrı düzəlişlər pedaqoji məktəb şagirdlərinin əmək hazırlığı ilə bağlı
olmuşdur, ümumtəhsil və pedaqoji fənlərlə bağlı onlarda heç bir dəyişiklik edilməmişdir.
Tədris plan və proqramlarının uzunömürlülüyü pedaqoji məktəblər üçün ayrı-ayrı fənlər üzrə
stabil dərsliklərin hazırlanmasını zəruri etdi. Orta ixtisas pedaqoji məktəblərinin 3 illik təhsil
müddəti ilə son buraxılışı 1948-ci ildə oldu. 30-40-cı illərdə pedaqoji məktəblər üçün təsdiq
olunan tədris planlarında pedaqogika və psixologiyaya ayrılan saatları müqayisə etsək görərik
ki, ildən-ilə pedaqogikaya verilən saatların miqdarı artmış, məzmun zənginləşmişdir. 1932-ci
ildə 230, 1936-cı ildə 252, 1941-ci ildə 234, 1944-cü ildə 252, 1947-ci ildə 332 saat
olmuşdur.

Orta ixtisas pedaqoji məktəblərində müəllimlərin peşə hazırlığında mühüm rol oynayan
məntiq fənnin tədrisinə (III sinifdə 53 saat) xüsusi diqqət yetirilirdi. Məntiq proqramı elə
tərtib edilmişdi ki, o peşə-pedaqoji yönümlülüyü ilə seçilirdi. Pedaqogika kursunun
strukturunda ciddi dəyişiklik edilməmişdi. Pedaqogikanın ümumi hissəsi və didaktika 2-ci
tədris ilində, tərbiyə nəzəriyyəsi və məktəbşünaslıq – 3-cü tədris ilində, pedaqogika tarixi isə
4-cü tədris ilində öyrədilirdi.

Həmin qərardan sonra pedaqoji texnikumlarda tədrisi nəzərdə tutulan kitabların
hazırlanmasına və ya rus dilində tərcüməsinə başlanıldı. 1941-ci ildə M. Mehdizadə, S.
Xəlilov, D. Mustafayevanın hazırladıqları 2 hissədən ibarət Pedaqogika kitabı nəşr olundu. Bu
kitab ali pedaqoji məktəblər üçün nəzərdə tutulsada pedaqoji texnikumlarda da istifadə
edilirdi. Bunun əsas səbəbi hər iki tədris müəssisəsində istifadə edilən pedaqogika
proqramların əsasən eyniliyi (fərq yalnız saatların bölgüsündə idi), hər iki müəssisənin
müəllim kadrları hazırlıqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı idi. Pedaqoji məktəblərin əsas
dərs kitabı isə B.P. Yesipov və N.K. Qonçarovun Moskvada 1939-cu ildə çap edilmiş
“Pedaqogika” kitabı idi (2). Həmin kitab Azərbaycan dilinə Z. Abdullayev tərəfindən tərcümə
edilmiş və 1941-ci ildə “Azərnəşr”də çap edilmişdi. Dərs vəsaiti 15 fəsildən ibarətdir: 1)
Pedaqogikanın mövzu; 2) Kommunist tərbiyəsinin məqsədləri; 3) SSRİ-də və kapitalist
ölkələrində xalq maarifi sistemı; 4) Sovet məktəbinin şagirdi; 5) Sovet məktəbinin müəllimi;
6) Öyrətmə prosesi və əsas didaktik prinsiplər; 7) İbtidai məktəbdə təlim işinin məzmunu; 8)
Dərs-tədris işi təşkilinin əsas formasıdır; 9) Tədris metodları; 10) Şagirdlərin biliklərinin
yoxlanması və qiymətləndirilməsi; 11) Tərbiyə işinin metodları və təşkili; 12) Uşaqlarla sinif
xaricində və məktəb xaricində iş aparılması; 13) Məktəbdə komsomol, pioner və şagirdlər
təşkilatları; 14) Məktəb və ailə; 15) Məktəbin idarə edilməsi və rəhbərliyi (10). Mövzulardan
da göründüyü kimi dərs vəsaiti çox zəngin məzmuna malik idi. Sovet məktəbi və pedaqogika
elminin 20-30-cu illərdəki nailiyyətlərinin nəticələrini əks etdirirdi. Dərs vəsaiti həm Moskva,
həm də Azərbaycan alimləri tərəfindən elmi-nəzəri səviyyəsinə və praktik istiqamətinə görə
yüksək dəyərləndirilmişdir. Məktəbəqədər tərbiyə mütəxəssisləri hazırlayan pedaqoji
məktəblər üçün də dərs vəsaitləri hazırlanmışdır. Əsas tədris vəsaiti F.S. Levin-Şirina və D.B.
Mençeriskayanın “Məktəbəqədər tərbiyə” kitabı idi (3). Tədris vəsaitinin rus dilindən Z.
Abdullayev tərcümə etmişdir. Kitab 12 fəsildən ibarət idi. Kitabın əvvəlki nəşrindən fərqli
olaraq buraya 6 yeni mövzu (SSRİ-də məktəbəqədər tərbiyə, uşaq baxçası tərbiyəçisi, bədii
tərbiyə, uşaq bağçası və ailə, riyazi təsəvvürlərin inkişafı, məşğələlərin təşkili) daxil edilmişdi
ki, bu da məktəbəqədər tərbiyəçilərin hazırlanmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Kitabda
SSRİ-də məktəbəqədər tərbiyə xarici ölkələrlə müqayisəli şəkildə verilir, məktəbəqədər
tərbiyə müəssisələrinin tiplərinə aydınlıq gətirilir, uşaq bağçasında tərbiyə işinin və
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tərbiyəçinin vəzifələri, tərbiyənin təşkili prinsipləri, uşaq həyatında oyunun rolu, uşaqların
fiziki və bədii tərbiyəsi, nitqinin inkişafı, onlarda riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması, uşaq
baxçalarında məşğələnin təşkili və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin idarə olunması
araşdırılır. Pedaqoji texnikumlarda ümumtəhsil fənləri tədrisi zamanı orta məktəblər üçün
yazılmış dərsliklərdən istifadə olunur. Pedaqoji məktəblərdə “Pedaqogika tarixi” fənninin
tədrisi zamanı Saleh Xəlilovun 1930-1940-cı illərdə nəşr etdirdiyi iki hissəlik “Pedaqogika
tarixi” kitabından istifadə edilirdi (4; 5). Kitabda rus və Avropa təhsil və pedaqoji fikir
tarixinin ən mühüm məqamlarının tədrisi nəzərdə tutulmuşdu. Dərslikdən müəllimlər
institutlarının və ali pedaqoji məktəblərin tələbələri də istifadə edirdi. O dövrdə ali və orta
ixtisas pedaqoji məktəblərini zəruri elmi-pedaqoji ədəbiyyatla təmin etməkdə ciddi
problemlər mövcud idi. Ona görə də müəllimlər pedaqogika və psixologiya fənlərinin
mühazirə və seminar məşğələlərində proqrama uyğun olaraq “Kommunist tərbiyəsi uğrunda”
və “Müəllimə kömək” jurnallarında dərc olunmuş materiallardan istifadə edirdilər. Bu
jurnallarda həm rus alimlərinin (Y.E.Medınski, H.K. Qonçarov, S.T. Şatski və ç.) tərcümə
olunmuş məqalələri, həm milli pedaqoq və psixoloqların (F.İbrahimbəyov, Ə.Seyidov,
Ə.K.Zəkuzədə, M. Rəhimli, S.Xəlilov və b.), həm də Azərbaycanda yaşayan rus alimlərinin
(A.O.Makovelski, B.B.Komarovski, N.E. Maqarik, A.S. Arxarova və b.) pedaqogika və
psixologiyaya dair maraqlı məqalələri nəşr olunurdu.

30-50-ci illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən pedaqoji məktəblərdə təhsilin məzmunu
təkmilləşdirilmiş, dövrün tələbinə uyğun olaraq yeni tədris planları, proqramları və dərsliklər
hazırlanmışdır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə Azərbaycanda orta ixtisas pedaqoji təhsil
quruculuğunda tarixi-pedaqoji irsdən istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Pedaqoji
kolleclərdə təhsilin məzmununun müəyyənləşdirilməsində 40-50-ci illərdə istifadə olunan
tədris plan və proqramlarının, dərsliklərin təhlilinin mühüm əhəmiyyəti var.

Məqalənin elmi yeniliyi. XX əsrin 40-50-ci illərində pedaqoji texnikumlarda təhsilin
məzmununu müəyyənləşdirən tədris plan və proqramların, dərsliklərin mahiyyəti araşdırılır
və müasir dövr üçün əhəmiyyəti üzə çıxarılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. XX əsrin 40-50-ci illərində pedaqoji
texnikumlarda təhsilin məzmununun araşdırılması, yol verilən nöqsanların üzə çıxarılması,
uğurların təqdir edilməsi müasir dövrdə kolleclərdə təhsilin məzmununun
təkmilləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Резюме

В статье рассматриваются проблемы усовершенствования содержания средне
специального педагогического образования, объективные и субъективные причины
частного обновления учебных планов и программ в 40-50-е годы ХХ века в
Азербайджане. Анализируются учебники «Педагогика» М. Мехти-заде, С. Халилов, Д.
Мустафаева, «Дошкольное воспитание Д.Б. Менчинской», «История педагогики» С.
Халилова, используемые в педагогических техникумах в 40-50-е годы.
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Improvement of the content of secondary special pedagogical
education in Azerbaijan in the 40-50-ies of XX century

Summary

The article deals with the problem of improving the content of secondary special
education teachers, both objective and subjective reasons for the private renovation of
curricula in the 40-50-ies of XX century in Azerbaijan. Analyzed textbooks "Pedagogy"
M.Mehdizade, S.Halilov, D.Mustafaeva, "Preschool education D.B. Menchinskoy", "History
of Education" Saleh Khalilov used in teacher colleges in the 40-50 s.
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Təhsilin inkişafı üzrə innovativ fəaliyyət ilk növbədə təhsil sahəsində dövlət siyasətinin
prinsiplərinə, dövlətin bu məsələ ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlara, proqramlara, strategiyalara
əsaslanmalıdır. Bu baxımdan son illərdə respublikamızda təhsilin inkişafı ilə bağlı olduqca
ciddi, mühüm əhəmiyyət kəsb edən dövlət sənədləri, qərar və proqramlar qəbul olunmuşdur.”
Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası, “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” həmin qəbildən olan konseptual sənədlərdir.

Araşdırmalar göstərir ki, təhsilin inkişafı, məzmunun innovasiyalarla zənginləşdirilməsi
nəticə etibarilə ölkənin də inkişafına, cəmiyyətin ictimai-iqtisadi, mədəni həyatında köklü
dəyişikliklərin, irəliləyişlərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan Azərbaycan
Respublikasının inkişaf konsepsiyasında təhsil məsələlərinə xüsusi yer ayrılması olduqca
təqdirəlayiqdir.

İnnovasiyalara əsaslanan təhsil müasir texnologiyaları mənimsəmək, yaşayış şəraitini,
rifah halını daha da yüksəltmək, əmək bazarında rəqabətə davam gətirmək, layiqli yer tutmaq
üçün insanlara geniş imkanlar yaradır. Təhsilalanın bilik və bacarıqları iqtisadi amilə
çevrilməklə yanaşı onun zəngin mənəvi keyfiyyətlərə, nümunəvi davranışa, mədəniyyətə
malik vətəndaş-şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük rol oynayır.

İnnovasiyaların, pedaqoji yeniliklərin yaradılması, qavranması, mənimsənilməsi,
qiymətləndirilməsi və tətbiqi ilə bağlı idarə olunan proseslər bu sahənin sonrakı inkişafı
yollarından biridir. Bu, təhsilin məzmununa, tədris və tərbiyə metodlarına və formalarına,
təşkilinə və idarə olunmasına aiddir.

Ötən əsrin 50-ci illərinin axırlarında Almaniya, ABŞ və digər ölkələrdə pedaqoji
yeniliklərin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi ilə məşğul olan mərkəzlər yaradılmağa başladı,
təhsil sahəsindəki yeniliklərə həsr olunmuş nəşrlər («Information et innovation en education»,
«Educational Innovation in the United States» və başqaları) işıq üzü gördü.

Ölkəmizdə eyni proseslər baş versə də, onları fərqli adlandırırdılar. Burada söhbət
pedaqoji təcrübənin seçimli tətbiqindən, geniş vüsət almasından, işgüzar pedaqoqlar
tərəfindən mənimsənilmə imkanından, kadrların hazırlığından, təklif olunan yeniliklərdən və
onların qiymətləndirilmə metodlarından gedir.

Bir qayda olaraq, innovasiyalar ənənəvi problemi yeni yollarla həll etmək cəhdləri,
yenilikçi məna daşıyan, yeni keyfiyyəti yaradan faktların toplanması və qavranması ilə bağlı
uzunmüddətli proses nəticəsində meydana çıxır. Müasir innovasiyaların çoxu tarixi təcrübə ilə
əlaqədar olub, keçmiş analoqlara malikdirlər. Bu isə innovasiya prosesinin – müəyyən
meyarlara uyğun və verilən şərait üçün aktual olan və uyğunlaşan, müasirləşən ideyaların
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(nəzəriyyələrin, metodikaların, texnologiyaların və s.) yaradılması, mənimsənilməsi, istifadə
olunması və geniş vüsət alması ilə əsaslandırılmış, məqsədyönlü və şüurlu prosesdir. O,
yeniliyin daxil edildiyi sistemin keyfiyyətcə yaxşılaşmasına yönələrək, inkişafa aparır.

Pedaqogikanın iki vacib problemi innovativ təhsil proseslərinin əsasını təşkil edir:
pedaqoji təcrübənin öyrənilməsi problemi; pedaqogika-psixologiya elmlərinin nailiyyətlərinin
təcrübəyə tətbiqi problemi.

Nəzəriyyənin və təcrübənin qovuşuğunda əmələ gələn həm nəzəri, həm də praktiki
yeniliklərin istifadəsi təhsildə gedən innovativ proseslərin nəticəsidir. Təhsil sistemindəki
innovasiyalar təhsilin məqsədlərinə yeni məqsədin daxil edilməsini; tədris və tərbiyənin yeni
məzmununun, formalarının və metodlarının işlənib hazırlanmasını, mövcud olan daha
səmərəli pedaqoji sistemlərin tətbiqini və geniş yayılmasını; məktəbin idarə olunmasına dair
yeni texnologiyaların işlənib hazırlanmasını, inkişafını; məktəbin təcrübə meydançasına
çevrilməsini; onun yeni təhsil oriyentasiyasına malik olduğunu və təhsil sisteminin
formalarına, məzmununa, məqsədlərinə, metodlarına və digər komponentlərinə aid sistemli
xarakterə malik olan təhsil və tərbiyənin yenilənməsinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

İnnovativ fəaliyyətlə məşğul olan alim-pedaqoqlar, müəllimlər və təhsil sahəsinin digər
işçiləri innovasiya prosesinin subyektləri qismində çıxış edirlər.

Əksər hallarda «innovativ fəaliyyət» anlayışı tədqiqatçılar, layihəçilər, istehsalçılar,
mütəxəssislər; innovasiyaların yaradılması və yayılması üçün optimal şəraiti təmin edən
mütəxəssislərin, innovasiya prosesinin subyektlərinin birgə fəaliyyəti kimi şərh olunur.
Söhbət innovasiya prosesinin çərçivələri daxilindəki kollektiv fəaliyyətdən gedirsə, deməli,
bu cür izah özünü doğruldur.

İnnovasiya fəaliyyətinin mərhələlərinə nəzər salsaq görərik ki, ideyaların yaranması
anından onların həyata keçməsinə qədər innovasiya fəaliyyəti bir sıra mərhələlərdən keçir:
təhsil və ya tərbiyə tapşırıqlarının həlli yolları haqqında əsaslı təklif; bu cür metodikanın
sınaqdan keçirilməsi; məhdud və ya kütləvi şəkildə reallaşdırılması; bütünlüklə
mənimsənilməsi. Bununla da proses başa çatır. İnnovasiyaların işlənib hazırlanması və
inkişafı isə problemin həllinə yeni prinsipial yanaşmaların tapılmasına qədər davam edəcəkdir.
Bu cür yanaşma irəli sürülən ideyaların və təkliflərin inkişafını izləməyə, onların praktiki
effektivliyi, yeniliyin miqyasları haqqında mühakimə yürütməyə imkan verir. Yeni iş
formalarının mənimsənilməsi üçün müəyyən vaxt, müvafiq elmi təminat, müəllimlərin
hazırlığı, kollektivin yeni şəraitə adaptasiyası tələb olunur.

Yeniliklərin müxtəlif şəraitdə tətbiqi müəllimlərin ixtisasından, məktəblilərin təlim və
tərbiyəsinin səviyyəsindən, həyat tərzindən asılıdır. Pedaqoji-psixoloji ideyaların realizəsi
müxtəlif yanaşmaları, metodları, əksər hallarda isə əlavə tədqiqatları tələb edir. İnnovasiyanı,
yeniliyi konkret mühitə uyğunlaşdırmaq, mövcud təşkilati strukturların ətalətyönümlü təsirini
dəf etmək zəruridir. İnsanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə həsr olunmuş innovasiyaları
realizə etmək daha çətindir. Bu zaman müqavimət, dəyişiklikləri minimuma endirmək cəhdi
meydana çıxır. Elmin və təhsilin idarə olunması ilə bağlı təşəkkül tapan sistemə əhəmiyyətli
dərəcədə toxunan yeniliklərdən uğurlu istifadə şansları daha azdır. Köhnə metodları və
yanaşmaları qismən də olsa, əvəz etmək, tədris-tərbiyə prosesinin ayrı-ayrı tərəflərini
təkmilləşdirmək istəyən şəxslərin daha böyük perspektivləri var.

Məktəb rəhbərlərinin və müəllimlərin ixtisasından, təcrübəsindən asılı olmayaraq
problemlərin həllinin ənənəvi üsulları müsbət effekt vermədiyi hallarda innovasiyaların vacib
olduğunu qeyd etmək lazımdır. İnnovasiyalar müvəqqəti və keyfiyyətli göstəricilərlə
xarakterizə olunur. Bəs onlar nə qədər uzunmüddətlidir və nə qədər sürətlə köhnəlirlər?
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İnnovasiyanın mahiyyətinin onun yaranması vaxtından asılı olmaması haqqında fikir
mövcuddur. İdeyanın əsas mənası - onların ictimai inkişafın müasir tendensiyalarına hansı
dərəcədə uyğun olduqlarını, pedaqoqun və şagirdlərin əməyinin rasional sərf olunarkən
tədrisin yüksək səmərəliliyini və keyfiyyətini hansı dərəcədə təmin edildiyini
müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu nöqteyi-nəzərdən keçmişin mütərəqqi ideyaları və onların
əsasında qurulmuş təcrübəni köhnə kimi nəzərdən keçirmək olmaz.

Həqiqətən də, ötən illərdə alim-müəllimləri tərəfindən ifadə olunmuş ideyalar var ki, bu
gün də öz əhəmiyyətlərini itirmir. Heç kim onların elmin və təcrübənin inkişafına böyük
təsirinə şübhə ilə yanaşmır, lakin bu, onilliklər əvvəl formalaşan innovasiyaları yeni
innovasiya hesab etməyə əsas vermir.

Əsasını elmə məlum olan müddəaların təşkil etdiyi yeniliklər nə dərəcədə yeni olacaqdır?
Bu ideyaları təcrübədə tətbiq edən pedaqoqları yenilikçi pedaqoqlar hesab etmək
mümkündürmü? İlkin ideyanın yenilənməsi vaxtından asılı olmayaraq yeniliklər məhz
təcrübədə tətbiqi anından etibarən qiymətləndirilməlidir. İdeya köhnəlsə də, elmdə yeni həll
üsulu tapılmış və yenilik yenicə realizə olunur. Bu nöqteyi-nəzərdən məlum müddəaları
realizə etməyə müyəssər olan pedaqoqları yenilikçi hesab etmək mümkündür. Digər iş elmi
fəaliyyətdən ibarətdir. Yeni biliyi ilk dəfə əldə edən, onu formalaşdıran və ictimaiyyətin
diqqətini bu problemə yönəldən şəxs elmdə birincilik iddiasında ola bilər.

Səviyyələrə görə təsnifat təhsil sahəsində innovasiyaların yeniliyinin qiymətləndirilməsi
üçün daha münasib olur. O, məlum biliklərin sırasında alınan biliklərin yerini və onların
ardıcıllığını əks etdirir.

Konkretləşmə səviyyəsində innovasiya, tədrisə və tərbiyəyə aidiyyatı olan ayrı-ayrı nəzəri
və praktiki müddəaları konkretləşdirir. Pedagoqika elmində bu səviyyəni yeniliyin
modifikasiyalı növü adlandırırlar (М.М. Potaşnik). Analoqu olan proqramların, metodikaların,
strukturların təkmilləşdirilməsi, səmərəliləşdirilməsi, növ dəyişkənliyinə uğraması,
modernləşdirilməsi onun məzmununu təşkil edir.

Dəyişilmə səviyyəsində innovasiya, əvvəllər nəzəriyyədə olmayan tədris və tərbiyə
sahəsində prinsipial olaraq yeni ideyalar, yanaşmalarla xarakterizə olunur. Nöqteyi-nəzərlərin
prinsipial olaraq əvəzlənməsi baş verir və bu sahədəki məşhur təsəvvürlərdən köklü şəkildə
fərqlənən orijinal yanaşma irəli sürülür. Tədrisə bütöv yanaşmanı əsaslandıran tədqiqatları
didaktikada bu səviyyəyə şamil etmək mümkündür. İ.P.Volkov, Q.İ.Qonçarova, İ.P.İvanov,
Y.N.İlyin, V.А.Karakovskiy, S.N.Lısenkova, М.P.Şetinin, P.М.Yerdniyev, Y.А.Yamburq və
digər pedaqoq və alimlər öz elmi işlərində məktəbin yenilənməsi prosesində unikal yenilikçi
və pedaqoji tədqiqat təcrübəsinin nümunələrini nümayiş etdirmişlər. Onların pedaqoji
tapıntıları, yeniliklərinin nəticələri bir çox müəllimlərin sərvətinə çevrilmişdir.

Elm və təcrübənin təklif etdiyi innovativ metodlar yüksək tədris-tərbiyə effektini təmin
etməli və məktəblilərin sonrakı inkişafını stimullaşdırmalıdır.

Pedaqoji innovasiyaların proqressivliyi meyarları müxtəlif nəticələrlə ifadə oluna bilər.
Gələcək tərbiyəvi sistemlərin yeni layihələrini qurmağa imkan verən fərziyyələrin işlənib
hazırlanması və dəqiqləşdirilməsi perspektivliyə malikdir. Yeni ideyalar və texnologiyalar
sonrakı axtarış üçün yollar və istiqamətlər açır, konstruktiv təklifləri irəli sürməyə, aktual
tədqiqat layihələrini və proqramlar yaratmağa imkan verir.

Təklif olunan yeniliklər nəzəri və ya empirik qaydada əsaslanmalı, və əsaslı meyarlara
uyğun olmalıdır. Bu meyarlara isə aşağıdakılar daxildir:

- gözlənilən nəticələrə nail olmaq üçün müəllimlərin və şagirdlərin qüvvə və vasitələrinin
istifadəsini ehtiva edən optimallıq;
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- müəllimlərin fəaliyyətində müsbət nəticələrin müəyyən stabilliyində ifadə olunan
səmərəlik;

- kütləvi təcrübədə innovasiyaların yaradıcı tətbiqi imkanı.
Sadalanan meyarlar təhsil prosesində pedaqoji həmçinin, elmi və praktiki yenilikləri

pedaqoji layihələrdən fərqləndirməyə icazə verir. Bu meyarlar — pedaqoji yaradıcılıq üçün
əsas yaradır.

İnnovasiya prosesi - ümumilikdə təhsil prosesinin və ya onun hər hansı bir hissələrinin
səmərəliliyinin artırılması potensialına, yeniliyinə malik olan; yeniliyin tətbiqi ilə bağlı
səylərin və vasitələrin itkisinə bəraət qazandıran uzunmüddətli faydalı effekti verməyə qadir
olan; həyata keçirilən digər yenilikçilik fəaliyyətin məqsədlərində, şərtlərində, məzmununda,
formalarında, vasitələrində, metodlarında baş verən müsbət dəyişikliklər kimi nəzərdə tutulur.

İnnovasiya prosesinin reallaşdırılması nəticəsində aşağıdakı məsələlər həll olunmalıdır:
1) məktəbin pedaqoji sisteminin problemli-oriyentasiyalı təhlili, onların nöqsanlarının

aşkar olunması və əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi;
2) pedaqoji sistemin aşkar olunan nöqsanlarının aradan qaldırılması imkanlarının axtarışı

və qiymətləndirilməsi (aktual problemlərin həlli);
3) arzuolunan pedaqoji sistemin layihələndirilməsi;
4) dəyişikliklərin strateji qaydada planlaşdırılması;
5) dəyişikliklərin əməliyyat şəklində planlaşdırılması;
6) dəyişikliklərin reallaşdırılmasını təmin edən təşkilati strukturlarının qurulması;
7) pedaqoqların innovasiya prosesində iştirakının motivasiyası;
8) dəyişikliklərin həyata keçirilməsi;
9) dəyişikliklər prosesinə nəzarət və bu prosesin təhlili;
10) dəyişikliklərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
İnnovativ tədris müəssisələrində yeniliklər həm ayrı-ayrı məsələlərin həllinə, həm də,

ümumilikdə, təhsil müəssisəsinin işinə tətbiq oluna bilər. Tədqiqatçılar təhsil müəssisəsinin
inkişafının işlək (qeyri-fəal-uyğunlaşdırıcı) və innovativ (inkişafetdirici) növlərini
fərqləndirilər. Bu zaman idarəetmə qərarları sosial-pedaqoji dəyişikliklərin və onlara qarşı
reaksiyaları qabaqlayan dəyişikliklərin qeydə alınması əsasında qəbul olunur. Buna istinad
edərək, bir qisim təhsil müəssisələri fəaliyyət rejimində, digərləri isə inkişaf rejimində
işləyirlər. Məhz, sonuncular innovativ təhsil müəssisələrinə aid olur, belə ki, onların pedaqoji
sistemləri şəxsiyyətin və cəmiyyətin bütün artan tələblərinin təmin olunmasına daim
yaxınlaşmaq lazımdır. İnkişaf rejimində çoxlu sayda müəllif məktəbləri işləyir.

Son vaxtlar ayrı-ayrı alimlər və ya kollektivlər tərəfindən tədrisin və tərbiyənin müxtəlif
istiqamətləri üzrə proqramlar tərtib olunmuşdur: «mədəniyyətlərin dialoqu məktəbi» (V.S.
Bibler, S.Y.Kurqanova), «inkişaf etməkdə olan tədris məktəbi (V.V.Davıdov), «öz
müqəddaratını təyin etmə məktəbi» (А.N. Tubelskiy), sağlam həyat tərzinin formalaşmasının
psixoloji-pedaqoji əsaslarının işlənib hazırlanması (N.Т. Terexov), «А.V.Zaporojes adına
məktəbəqədər uşaqlıq» Mərkəzi, N.B. Şumakovun «İstedadlı uşaq» tədris proqramı, L.İ.
Solnsevin müştərək tədris və asudə fəaliyyətində sağlam uşaqlar mühitində əlil-uşaqların
inteqrasiyası və s.

Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən
və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları daha yüksək
nəticələr verir.

Məqalənin aktuallığı. İnnovasiyalara əsaslanan təhsil müasir texnologiyaları
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mənimsəmək, yaşayış şəraitini, rifah halını daha da yüksəltmək, əmək bazarında rəqabətə
davam gətirmək, layiqli yer tutmaq üçün insanlara geniş imkanlar yaradır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsil sistemindəki innovasiyalar təhsilin məqsədlərinə yeni
məqsədin daxil edilməsini; mövcud olan daha səmərəli pedaqoji sistemlərin tətbiqini və geniş
yayılmasını; məktəbin təcrübə meydançasına çevrilməsini nəzərdə tutur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülmüş mülahizələrdən
təhsildə innovasiyalardan istifadə olunmasının effektivliyinin artırılmasında müəllimlərə
kömək edə bilər.
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А.Алиева
Образование на основе инноваций

Резюме

Инновационноя деятельность должно основываться в первую очередь, принципам
государственной политики в области образования, принятым решениям и стратегиям
государства в связи с этим а так же программам развития образования. Большинство
современных инноваций имеют исторический опытом в связи с аналогами. Ученые-
педагоги, преподаватели и другие работники сферы образования инновационного
процесса выступают в качестве субъектов, занимающихся инновативной
деятельностью. Внедрение новшеств зависит от образа жизни, квалификации учителей,
различного уровня обучения и воспитания школьников.

A.Aliyeva
Education through innovation

Summary

Innovatsionnoya activities should be based first of all, the principles of state policy in the
field of education, decision-making and policies of the state in this regard, as well as a
program of education development. Most modern innovations have historical experience in
relation to peers. Scientists, educators, teachers and other educators of the innovation process
act as entities engaged in innovative activities. The introduction of innovations depends on
lifestyle, qualification of teachers at various levels of training and education of schoolchildren.

Redaksiyaya daxil olub: 29.09.2016



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

76

X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşliq mövqeyinin
formalaşdırılması baxımdan insan və cəmiyyət fənn

proqramlarının təhlili
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Açar sözlər: fəal vətəndaş vətəndaşlıq tərbiyəsi, vətəndaşlıq, vətəndaş mövqeyi, fəal
vətəndaş mövqeyinin formalaşdırılması, yuxarı sinif şagirdləri, ədəbiyyat proqramı

Ключевые слова: активный гражданин, воспитание гражданства, гражданство,
гражданская позиция, формирование активного гражданства, старшеклассников,
программа литературы

Key words: active citizen, upbringing, citizenship, citizenship citizenship, the formation
of active citizenship, senior, literature program

Məktəblilərdə fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasına nail olmaq üçün X-XI
siniflərdə tədris olunan digər fənlərlə yanaşı İnsan və cəmiyyət fənn proqramının da təhlilini
apardıq.

Tədris ilində X sinifdə İnsan və cəmiyyət fənninin tədrisinə həftədə bir saat olmaqla 34
saat vaxt ayrılmışdır.

Tədris proqramında nəzərə tutulduğu kimi, bu sinifdə mövzular üç bölməni əhatə etməklə
öyrənilir: “İnsan və vətəndaşın hüquq və azadlıqları”, “Hüquq və dövlət”, “Qanun və dövlət”.

Bu mövzuların hər biri bilavasitə, yaxud bilvasitə yuxarı siniflərdə vətəndaşlıq tərbiyəsi və
fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətli imkanlar açır.
Sadəcə müəllimlər bu imkanları üzə çıxararaq tərbiyəvi baxımdan istiqamətləndirməlidirlər.

Respublikanın hər bir müəllimi bu imkanlardan səmərəli şəkildə faydalana bilərlər.
Görkəmli yunan filosofu Sokrat peşəkar müəllimləri “əqlin törədiciləri” adlandırırdı.

Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. Gənc nəslin əxlaqının saflaşdırılması, mənəviyyatının
zənginləşdirilməsi, şagirdləri fəal vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələndirmək baxımından
müəllimlər çox iş görə bilərlər.

X-X siniflərdə keçilən başqa fənlərlə müqayisədə İnsan və cəmiyyət fənni nəzərdən
keçirdiyimiz problem baxımından daha geniş imkanlara malikdir. Biz proqrama salınmış
mövzularla tanışlıq əsasında bu qənaətə gəldik.

Fikrimizi əsaslandırmağa çalışaq. Birinci bölmədə (“İnsan və vətəndaşın hüquq və
azadlıqları) aşağıdakı məsələlər araşdırılır (daha səciyyəvi olanları qeyd edirik): insan
ləyaqətinin müdafiəsi üzrə müxtəlif sistemlər; insan və vətəndaş hüquqları anlayışı; hüquq
bərabərliyi və ayrı-seçkilik; Azərbaycanda insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqları; gender
problemi; qadın hüquqları; Uşaq Hüquqları Konvensiyası; sosial və iqtisadi hüquqlar; təhsil
hüququ; seçki hüququ, söz, fikir və vicdan azadlığı; vətəndaşların vəzifə və məsuliyyətləri;
insanın hüquq mədəniyyəti və s.

Vətəndaşlığı səciyyələndirən komponentlərə mənəvi və hüquqi mədəniyyət aiddir. Bu

mailto:emilya.huseynova95@gmail.com


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

77

mədəniyyət özünü şəxsi ləyaqət hissində, şəxsiyyətin daxili azadlığında, özünü intizamlı
aparmağında, başqa vətəndaşlara hörmətdə və onlara münasibətdə tolerant olmağında, eyni
zamanda dövlətə və hüquq mühafizə orqanlarına rəğbətlə yanaşmaqda, öz hüquqlarını
bilməklə bərabər ölkəmizin Əsas Qanununda - Konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş
vəzifələrini yerinə yetirməkdə, vətənpərvərlik, milli və beynəlmiləl hisslərini ahəngdar şəkildə
uzlaşdırmada göstərir.

Bu fikir baxımından proqramın bölməsində öz əksini tapmış haqqında danışılan məsələlər
yuxarı sinif şagirdlərinin öz hüquq və vəzifələri, insan və vətəndaş hüquqları anlayışı; hüquq
bərabərliyi və ayrı-seçkilik problemləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı qazana biləcəklər.

İkinci bölmədə (“Hüquq və dövlət”) nəzərdən keçirilən məsələlər bunlardır (daha
səciyyəvi olanları qeyd edirik): Konstitusiya quruluşu; insan hüquqlarının qorunmasında
dövlətin rolu; Ombudsman; insan hüquqları üzrə əsas beynəlxalq institutlar; insan
hüquqlarının müdafiəsi üzrə beynəlxalq mexanizmlər; silahlı münaqişə qurbanlarının həyat və
ləyaqətinin müdafiəsi. Əsas hüquqi sənədlər; beynəlxalq humanitar hüquq normalarının
pozulmasının məsuliyyəti; silah, narkotik və insan alveri insan hüquqlarını pozan əsas təhlükə
kimi; ekoloji və sosial tarazlığın insan hüquqlarının qorunmasına təsiri, yaşıl iqtisadiyyat;
demokratik cəmiyyətdə insan hüquqlarının qorunması və s.

Bu, bir həqiqətdir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən yuxarı sinfi
şagirdlərinin dövlət siyasətinin, həmçinin hüquqi münasibətlərinin tamhüquqlu subyekti
olması, dövlət hakimiyyətinin əsaslarının formalaşdırılması kimi mühüm bir sahədə fəal
iştirakçılar kimi özlərini göstərmələri vacibdir ki, İnsan və cəmiyyət fənnin proqramının ikinci
bölməsinə salınmış mövzular bu istiqamətdə zəruri imkanlar açır. Bunu nəzərə alaraq,
dövlətimiz hər bir şəxsin, o cümlədən təhsilalanların vətəndaşlıq fəallığının yüksəldilməsini
diqqət mərkəzində saxlayır.

Üçüncü bölməyə (“Qanun və dövlət”) daxildir: qanun hüququn ifadə forması kimi;
Konstitusiya ali qanun kimi; qanunvericilik hakimiyyəti; icraedici hakimiyyət; məhkəmə
hakimiyyət; yerli özünüidarəetmə və s. (1).

Proqramın tələbinə görə, şagirdlərin demokratik dövlətin və vətəndaş cəmiyyətin həyatına
daxil edilməsi istiqamətində onlarla planauyğun, məqsədyönlü və sistemli işlərin
planlaşdırılması, onları şəxsi sosial təcrübəyə yiyələndirmək, onları vətəndaşlıq-hüquqi
münasibətlərə qoşmaq məsləhət bilinir. Bu, baş tutursa, yuxarı sinif şagirdlərində fəal
vətəndaşlıq mövqeyi təşəkkül tapacaqdır.

XI sinfin fənn proqramı da tədqiqat zamanı təhlil olundu. İnsan və cəmiyyət fənninin
öyrənilməsinə bu sinifdə həftədə bir saat olmaqla 32 saat nəzərdə tutulub. Məsləhət görülən
mövzular dörd bölmədə birləşib.

“Demokratiya və cəmiyyət” adlanan birinci bölmə aşağıdakı məsələləri diqqət mərkəzinə
gətirir: demokratik cəmiyyətdə plüralizm; demokratik cəmiyyət və ideologiya; demokratik
cəmiyyətdə tolerantlıq; demokratik cəmiyyətdə stereotiplərə qarşı mübarizə və s.

Vətəndaşlıq tərbiyəsi hüquqi biliklərlə əhatə olunmağı, mənəvi, estetik, əmək, fiziki
mədəniyyətə yiyələnməklə yanaşı hüquq mədəniyyətinə malik olmağı zərurətə çevirir. Bu
fikir baxımından “Demokratiya və cəmiyyət” bölməsinə daxil olan mövzular önəmlidir,
demokratik cəmiyyətdə plüralizm, demokratik cəmiyyət və ideologiya; tolerantlıq,
cəmiyyətdə stereotiplərlə mübarizə kimi məsələlərlə tanış olmağa imkan verir.

İkinci bölmədə (“Demokratik cəmiyyətdə seçkilər”) aşağıdakı məsələlərlə tanışlıq
məsləhət bilinmişdir: Azərbaycan respublikasında seçki hüququnun təminatı; referendum,
bələdiyyə seçkiləri və s.
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Üçüncü bölmədə (“Bəşəriyyətin qlobal problemləri”) diqqətə çatdırılam məsələlər (daha
səciyyəvi olanları qeyd edirik): müharibə və qlobal problemlər; terrorizmlə mübarizə
problemi; sülh quruculuğu problemi; sülhə nail olmağın yolları; əhali artımı və onun
problemləri; müasir ekoloji problemlər; sağlam ekoloji mühitin yaradılmasında yaşıl
iqtisadiyyatın rolu: QİÇS problemləri; reproduktiv sağlamlıq məsələləri və s.

Dördüncü bölmə (“Cəmiyyətin mənəvi həyatı”) aşağıdakı məsələləri özündə ehtiva edir:
mənəvi həyat; cəmiyyət və elm; davamlı insan inkişafı və sosial məsuliyyətli siyasət;
incəsənət, bədii ədəbiyyat; din; etik tərbiyə; əxlaq, əxlaq normaları və mənəvi dəyərlər;
mədəniyyət və cəmiyyət; müasir Azərbaycanın mədəni həyatı və s. (2).

İstər demokratik cəmiyyətdə plüralizm, tolerantlıq; stereotiplərə qarşı mübarizə; istərsə
sülh quruculuğu problemi, sülhə nail olmağın yolları; əhali artımı və onun problemləri, müasir
ekoloji problemlər, sağlam ekoloji mühitin yaradılmasında yaşıl iqtisadiyyatın rolu; istərsə də
QİÇS problemləri, reproduktiv sağlamlıq məsələləri, mənəvi həyat, davamlı insan inkişafı və
sosial məsuliyyətli siyasət, din, əxlaq və əxlaq normaları, mənəvi dəyərlər, mədəniyyət və
cəmiyyət, müasir Azərbaycanın mədəni həyatı və s. bu kimi məsələlərlə tanışlıq, bu
problemlər nəzərdən keçirilərkən fənn müəlliminin şərhi, pedaqoji ustalığı, nəzəri və metodik
hazırlığı ölkəmizin fəal vətəndaşları kimi yetişməkdə yuxarı sinif şagirdlərinə lazımı kömək
göstərə bilər.

Proqramın bölmələri və mövzularla tanışlıq əsasında belə qənaətə gəlirik ki,
respublikamızda müstəqillik illərindən etibarən fəal vətəndaşlıq mövqeyinin qazanılması
probleminə münasibətlərin yaradıcı-məhsuldar, fərdi-dünyagörüşlü tipi kimi yanaşılır.
Vətəndaş cəmiyyətinin qurulması mərhələsində hüquq normalarına, qanunun tələblərinə,
birgəyaşayış qaydalarına hörmətlə yanaşmaq, onlara əməl etmək, humanizm, tolerantlıq,
mədəniyyətlərarası səriştəlilik, şəxsiyyətin azadlığı və təhlükəsizliyi vətəndaş tərbiyəsinin
mühüm dəyərləri kimi müəyyən olunur.

Hazırda dövlətin “hami” rolunun zəifləməsi vətəndaşlığın aksioloji əsaslarının inkişafına
təsir edir. Bu isə, şəxsiyyəti, orta təhsilini başa vuran məzunu maddi-rifah halını təmin
etməkdə öz qüvvəsinə arxalanmağa yönəldir. Nəticədə bu, müstəqil həyata qədəm qoyan
gəncin cəmiyyətdə uğurlarını müəyyən edən dəyərlərin rolunun artmasına gətirib çıxarır. Bu
dəyərlər hansılardır? Sualı cavablandıraq: dəyərlər kimi biliklər, məlumatlılıq, əmək, həyati
bacarıqlar, peşəyə yiyələnmə, ixtisas, qabiliyyətlər, təcrübə və s.-dir.

Vaxtilə görkəmli yunan filosofu Aristotel yazırdı: “Qanun verənlər gənclərin tərbiyəsinə
xüsusi diqqətlə yanaşmalıdırlar, çünki hansı dövlətlərdə bu problemlər diqqət mərkəzində
deyil, həmin ölkədə dövlət quruluşu ziyanlarla üzləşir. Aydındır ki, dövlət quruluşu
formasından asılı olmаyaraq, tərbiyənin forma və məzmununa möhtacdır”.

Deməli, ilk növbədə dövlət böyüyən nəslin tərbiyəsini diqqət mərkəzində saxlamalıdır.
Dövlətin təhsil siyasətini yerinə yetirən, həyata keçirilməsi üçün fəaliyyət göstərən cəmiyyət,
təhsil müəssisəsi və ailə məktəblilərin mənəvi keyfiyyətlərinin inkişafına yardımçı olmalı,
onlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyi formalaşdırmalıdır.

Vətəndaşlıq, vətənpərvərlik, sosial ədalət, kollektivçilik, əməksevərlik, milli mənlik şüuru
- bütün bunlar isə, ictimai şüurda kök salır. Onlar da hüquqi dövlətin və vətəndaş
cəmiyyətinin qurulmasının əsasını təşkil edir.

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sistemində aparılan islahatlar, “Azərbaycan Respublikasında
Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın tələbləri baxımından məktəblilərdə, o cümlədən
X-XI sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması əhəmiyyətli problem
kimi qarşıda dayanır, bu sahədə məqsədyönlü işlərin aparılması aktuallıq kəsb edir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilalanlarda fəal vətəndaşlıq mövqeyinin tərbiyə olunması
baxımından İnsan və cəmiyyət fənn proqramları təhlil edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Şagirdlərdə fəal vətəndaşlıq mövqeyinin
formalaşdırılması baxımından İnsan və cəmiyyət fənninin imkanları öyrənilmişdir.
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точки зрения формирования у старшекласскиков активной

гражданской позиции

Резюме

В статье для определения возможностей образовательного процесса, для
формирования активной гражданской позиции у учеников, рассмотрена программа по
человек и общество, преподаваемая в 10-11 классах.

В заключении автор приходит к выводу о том, что темы, включенные в программу
по предмету для 10-11 классов, помогает ученикам вырасти активными гражданами
страны.

E. Huseynova

Analysis of the subject “Human and society” programs X-XI classes in
terms of formation at senior pupils of active citizenship

Summary

In an article for determining the capacity of the educational process for the formation of
active citizenship among students is considered in the subject human and society program is
taught in 10-11 classes.

In conclusion, the author concludes that the topics included in the program for the subject
Human and society for 10-11 classes, helps students to grow up active citizens.
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Müasir təhsil təcrübəsi göstərir ki, təlim prosesində yeni təlim metodlarından istifadə
etmədən hər hansı bir fənnin tədrisində müvəffəqiyyət əldə etmək çətindir. Bu gün tədris
prosesi yerli və beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla qurulur. Əsas məsələlərdən biri isə təlimi
əlaqəli qurmaqdır. Bunun üçün də pedaqoji və metodiki ədəbiyyata bu vəzifələrin yerinə
yetirilməsində mühüm rol oynayacaq inteqrativ təlim adlı yeni didaktik prinsip daxil
edilmişdir. Əvvəllər pedaqoji ədəbiyyatda “fənlərarası əlaqə” adlı didaktik hadisə kimi
səciyyələndirilən bu anlayış əslində yeni məzmun kəsb edir. Şübhəsiz ki, bu anlayış bu gün
şagirdlərin təhsil prosesində qazanıb gündəlik həyatlarında tətbiq edə biləcəkləri bilikləri həm
bu fənlərin, həm də onların əhatə etdikləri mövzuların əlaqəli-inteqrativ şəkildə tədrisini tələb
edir. Bu məqsədlə də təlim prosesində motivasiyanın yaradılması, fəallığın artırılması,
məzmunun hərtərəfli aşılanması və şagirdlərdə müasir dünyagörüşün formalaşdırılmasında
inteqrasiyanın rolu danılmazdır. İnteqrasiya həm də məktəbdaxili və məktəbdənkənar
təlimlərin tətbiqi arasındakı fərqlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır.

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlərin böyük əksəriyyəti inteqrasiya
imkanlarına malikdir. Xüsusi inteqrativliyi ilə seçilən fənlərdən biri də ədəbiyyatdır.
Ədəbiyyat fənninin daxili imkanlar, digər fənlər, həyatla inteqrasiyası imkanları fənn
müəllimləri tərəfindən araşdırılaraq inteqrativ təlim planı tərtib etmək mümkündür. İllik plan
tərtib olunarkən fənnin inteqrasiya imkanları nəzərdən qaçmamalıdır. Ədəbiyyatın özündən
əvvəlki və sonrakı dövrlər, bənzər bədii əsərlər, Azərbaycan dili, tarix, coğrafiya, xarici dillər,
təbiət elmləri, incəsənətin və mədəniyyətin müxtəlif sahələri, ən əsası həyatla
əlaqələndirilməsi dərsə marağı daha da artıra bilər. İnteqrativ plan tərtib etmək üçün fənnin
daxili imkanları, digər fənlərin interasiyaya meyilliliyi, mövcud proqramlar, dərsliklər və
qiymətləndirmə materialları diqqətlə araşdırılmalıdır. Bu fənlərin tədrisinin eyni əsasda
təşkilinə nail olmaq üçün vahid üslub müəyyənləşdirilməlidir. Fənlərin inteqrasiya edilməsi
üçün ən optimal imkanlardan istifadə edib, təqvim üzrə təlim vaxtının uyğunlaşdırılması yolu
və ya müvafiq mövzuların bir inteqrativ vahid kimi tədrisi ilə, fəndaxili, fənlərarası və
fənlərüstü inteqrasiyanın təşkilinə nail olmaq mümkündür.

Müəllimin bir dərs saatında fəaliyyətini istiqamətləndirən plandır. Bu planda inteqrasiya
elementinin olması, onun mövzu, məqsəd, üsul və təchizatlar sisteminin daxil edilməsi müasir
pedaqoji tələblərdən hesab edilir. Belə ki, müəllim özünün gündəlik dərs planında təlim
məqsədinə uyğun olaraq reallaşdırdığı strategiyalara inteqrasiya məsələlərini daxil edir.
Fəaliyyətinin inkişafyönümlü olmasında ona mühüm amil kimi yanaşır. Müəllim həm də
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planının ümumi müddəalarında dərsin gedişinə aid apardığı qeydlərdə inteqrasiyadan necə
istifadə etdiyini nəzərə çatdırır. Təhsil proqramlarına daxil edilən dərs planı nümunələrində
inteqrasiya elementlərinin seçilməsi, yerləşdirilməsi, bir texnologiya kimi ondan istifadə
olunması barədə tövsiyələr verir.

Bu tövsiyələr təlim prosesinin, onun təşkilat formalarının bilavasitə inteqrativ əsasda
qurulmasına aid istiqamətverici bir resursdur. Ona bir nümunə kimi yanaşmaq və ondan
yaradıcı istifadə etmək hər bir müəllimin vəzifəsidir. Bundan əlavə, təhsil proqramlarında,
illik planlaşdırma nümunələrində də inteqrasiya xüsusi komponent kimi nəzərdə tutulur.

X sinif ədəbiyyat dərslərində verilmiş mövzular əsasında inteqrasiyanın hər üç səviyyəsi
üzrə əlaqələndirmək və birləşdirməklə müvafiq model əsasında plan tərtib etmək olar.

X sinif ədəbiyyatdan inteqrativ tədris planı
İş

həftəsi
Mövzu İnteqrasiyanın səviyyələri

Fəndaxili Fənlərarası Fənlərüstü
4-8
aprel

“Dədə
Qorqud”eposu.
“Salur
Qazanın evinin
yağmalanması
” boyu.

Boyun
məzmunun digər
qəhrəmanlıq
dastanları ilə
müqayisəli
tədrisi

Azərbaycan dili – Dastanın dil
üslubu
Azərbaycan tarixi – islamın
qəbulundan sonrakı dövrlə
əlaqəli tədris
Goğrafiya – dastanda adı
çəkilən tarixi məkanların
müasir adı, toponimlərin izahı

Kinoşünaslıq – “Dədə
Qorqud” bədii filmi barədə
məlumat
Kulturalogiya – “Dədə
Qorqud” elmi mərkəzinin
fəaliyyəti haqqında
məlumat vermək

11-15
aprel

Nizami
Gəncəvi
“İsgəndərnamə
” poemasının
mövzusu,
ideyası və əsas
surətləri

“Xəmsə”yə daxil
olan digər
poemalarla
əlaqəli tədris

Ümumi tarix – Makedoniyalı
İsgəndərin istilaları
Azərbaycan tarixi –
Atropatenanın yaranması
Goğrafiya – poemada adı
çəkilən tarixi məkanların
müasir adı, toponimlərin izahı

Kinoşünaslıq – “Nizami”
bədii filmi barədə məlumat
Kulturalogiya – “Nizami”
kinoteatrı, elmi mərkəzinin
fəaliyyəti haqqında
məlumat vermək
Heykəltəraşlıq – “Nizami”
heykəlinin müəllifi və
yerləşdiyi məkan haqqında
danışmaq.
Muzeyşünaslıq – “Nizami”
muzeyinin yaranma tarixi
və fəaliyyətini təhlil etmək

25-29
aprel

Şah İsmayıl
Xətayi
“Dəhnamə”
poemasının
mövzusu,
ideyası və əsas
surətləri

“Dəhnamə”
poemasının
mövzusunu daha
əvvəl keçilmiş
təbiət
mövzusunda
yazılmış
əsərlərlə
əlaqələndirmək.
Peyzaj motivli
əsərlərdən
misallar
göstərmək

Azərbaycan tarixi – Səfəvi
sülaləsinin tarixi barədə
məlumat vermək. Şeyx
Cüneyd, Şeyx Heydər və
digərlərinin şəcərəsini
Xətayiyə qədər izah etmək.
Azərbaycan dili- Şairin dil
üslubu barədə məlumat
vermək. Azərbaycan dilinin
inkişafındakı rolu, dilimizin
rəsmi şəkildə ana dili elan
olunması ilə bağlı faktı
xatırlatmaq
Riyaziyyat – farsca sayların
tərcümələrini izah etmək
Çağırışaqədərki hərbi
hazırlıq – döyük taktikalarının

Kinoşünaslıq – “Səfəvilər”
bədii filmi barədə məlumat
Kulturalogiya – “Xətayi”
elm və mədəniyyət
mərkəzinin fəaliyyəti
haqqında məlumat vermək
Muzeyşünaslıq – “Şah
İsmayıl Xətainin” elektron
muzeyi barədə məlumat
Heykəltəraşlıq – “Şah
İsmayıl” heykəlinin
müəllifi və yerləşdiyi
məkan haqqında danışmaq.
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izahı
2-6
may

Məhəmməd
Füzuli.
“Leyli və
Məcnun”
poemasının
mövzusu,
ideyası və əsas
surətləri.

Məhəmməd
Füzuli
yaradıcılığına
daxil olan
əsərlərlə,
məhəbbət
mövzusunda
keçilmiş digər
poemalarla
əlaqəli tədris

Azərbaycan tarixi – Səfəvi –
Osmanlı müharibələri dövrü ilə
əlaqəli tədris
Azərbaycan dili – Poemanın
dil xüsusiyyətlərinin
araşdırmaq
Xarici-dil - əsərdən tərcümə
olunmuş hissənin oxunuşu

Muzeyşünaslıq – “M.
Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutu” barədə məlumat
vermək elektron muzeyi
barədə məlumat
Heykəltəraşlıq – “Füzuli”
heykəlinin müəllifi və
yerləşdiyi məkan haqqında
danışmaq.
Kinoşünaslıq – “Füzuli”
bədii filmi barədə məlumat
Kulturalogiya – Füzulinin
əsərlərinə çəkilmiş
miniatürlərin izahı
Teatrşünaslıq – “Leyli və
Məcnun” əsərinin səhnə
həyatından bəhs etmək

9-13
may

“Koroğlu”
eposu.
“Keçəl
Həmzənin
Qıratı
qaçırması”
qolunun
məzmunu,
obrazların
təhlili

Daha əvvəl
qəhrəmanlıq
mövzusunda
keçilmiş epos,
hekayə və digər
bədii
nümunələrlə
əlaqəli tədris

Azərbaycan tarixi – “Cəlalilər”
hərəkatına qarşı Azərbaycan
xalqının apardığı mübarizənin
nəticələri barədə məlumat
Goğrafiya – dastand baş verən
hadisələrin yayılma arealı, adı
çəkilən tarixi məkanların
müasir adı, toponimlərin izahı
Çağırışaqədərki hərbi
hazırlıq – döyük taktikalarının
izahı
Riyaziyyat – dastandakı
sayların izahı

Kinoşünaslıq – “Koroğlu”
bədii filmi barədə məlumat
Teatrşünaslıq – “Koroğlu”
operası əsərinin səhnə
həyatından bəhs etmək
Musiqişünaslıq - “Koroğlu”
üverturası barədə məlumat
vermək
Heykəltəraşlıq – “Koroğlu”
heykəlinin müəllifi və
yerləşdiyi məkan haqqında
danışmaq.

Göründüyü kimi, təlimin effektivliyi və məqsədəuyğunluğu, yeni bilik verilməsi, biliklərin
tətbiqi, şagirdlərin təfəkkür və hafizəsinin inkişafı, onların fəallaşdırılması, eləcə də müstəqil
fikir söyləmələri və s. inteqrasiyanın yaradılması ilə üzvi surətdə bağlıdır. İnteqrativ iş
sistemini tətbiq etmək üçün dərs proqramlarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin tərtibi
metodikası işinə böyük önəm verilməlidir. Belə didaktik sistemin yaradılması təlim
saatlarından səmərəli istifadə etməyə, tədris prosesində geniş şərait yaratmaqla müəllimdən öz
işinə yaradıcı münasibət tələb edir.

Əgər ümumtəhsil məktəblərinin ədəbiyyat dərslərində inteqrasiyadan səmərəli istifadənin
pedaqoji və metodik cəhətdən əsaslandırılmış yolları müəyyənləşdirilərsə, onun düzgün və
planlı həyata keçirilməsinə diqqət yetirilərsə, şagirdlərin biliklərinin inkişafına geniş imkanlar
açılar.

Məqalənin aktuallığı. Respublikada inteqrasiyanın tədrisdəki səmərəliliyinin ölçülməsi
sahəsində tədqiqat aparılmamış, sorğular keçirilməmiş, təhlil olunmamışdır. Bu sahədə
araşdırılmaların aparılmasına ciddi ehtiyac vardır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnteqrasiyanın tədrisə verə biləcəyi böyük səmərə barədə
təsəvvür yaradılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnteqrasiyanın təhsilə verə biləcəyi səmərənin
araşdırılması bu sahə üzrə iş aparan peşə sahiblərinə və mütəxəssislərə əməli kömək
göstərəcəkdir.
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В статье рассматриваются вопросы связанные с разработанностью проблемы
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The article deals with issues related to the elaboration of integration problems in literature,
reflecting its current textbooks and defines the status of the integration as a learning strategy
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Xarici dillərə, xüsusilə də ingilis dilinə olan tələb və marağın durmadan artdığı bir dövrdə
müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi
formalaşmamalıdır. O, həm də, effektiv kommunikasiyaya hazır olmalı və müxtəlif insanlarla
ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək, ətrafdakılara motivasiya verə bilmək
kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir. İngilis dilinin öyrənilməsinə marağın
durmadan artması tamamilə təbii prosesdir. Lakin, xarici dillərin effektli və qısa müddətdə
öyrənilməsinə imkan verən təlim metodlarının və kommunikativ cəhətdən kifayət qədər
səriştəli xarici dil müəllimlərinin olmaması çox vaxt insanları xarici dilə dövrün tələblərinə
uyğun şəkildə yiyələnmək imkanından məhrum edir. Xarici dillərin orta və ali məktəblərdə
tədrisi ilə bağlı mövcud problemləri həll etmək üçün tələbələrin həyat təcrübəsinə uyğun
gəlməyən tədris proqramlarında müvafiq dəyişikliklər aparılmalıdır. Qeyd edilməlidir ki,çox
vaxt süni şəkildə tərtib olunan mövzular tələbələrdə stimul yarada bilmir və nəticədə, tədris
formal şəkil alır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə tərtib olunmuş tədris
proqramlarında irəli sürülən əsas məqsəd tədris edilən xarici dildən kommunikativ
məqsədlərlə istifadə etmək qabilliyyətinə yiyələnməkdir. Lakin təcrübə onu göstərir ki, əksər
hallarda dilin normativ səviyyədə deyil, dil sisteminin, dil haqqında biliklərin tələbələrə
aşılanması baş verir.

Qloballaşma dövründə ingilis dilinin tədrisindən danışarkən ilk növbədə “qloballaşma”
sözünün mənasını dəqiqləşdirmək lazımdır.

XX əsrin 70-ci illərində layihə metodu dünyanın bir çox ölkəsində, xüsusilə də Amerika
Birləşmiş Ştatlarında, eləcə də Şimalı və Mərkəzi Avropada nəzərə çarpacaq dərəcədə intibah
dövrü yaşamışdır. Təhsil sistemini təkmilləşdirmək məqsədilə bir sıra köklü dəyişikliklər
həyata keçirmiş ABŞ-da da layihə metodu milli təhsilin ən mükəmməl və əlverişli metodu
kimi xarakterizə edilmişdir. (8)

Layihə metodundan istifadə təhsil sahəsində uzun müddət ərzində tətbiq olunmuş təhsil
ənənəsidir (3).

Bu gün dünyanın qabaqcıl ölkələrinin əksər müəllimləri aydın şəkildə dərk edirlər ki,
XIX-XX əsrlərdə formalaşmış sənaye mədəniyyəti artıq çoxdan öz yerini qloballaşma
mədəniyyətə vermişdir. Bu yenilik məktəblərin ötən iki əsrə məxsus təşkili yolları və dərs
metodlarını radikal surətdə dəyişmiş və onları yeni əsrin tələblərinə uyğunlaşdırmaq zərurətini
meydana çıxarmışdır. Məlumdur ki, şagird və tələbələr həyatda uğur qazanmaq üçün həm
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bilik, həm də bacarıqlara yiyələnməlidir. Bu tələbat təkcə səmərəli planlaşdırma, birgə
əməkdaşlıq və kommunikasiya qura bilən bacarıqlı işçilərə olan ehtiyacla bağlı olmamaqla
tələbələrə öz məsuliyyətini dərk etmək və yeni qlobal vətəndaş rolunu mənimsəmək
zərurətindən doğur (6). Layihə metodu tələbə-yönümlü tədris metodudur. Öyrənmə nəticələri
və ya məqsədlərinə xüsusi dar çərçivəli yolla nail olmağı nəzərdə tutan ənənəvi dərs
planından fərqli olaraq, layihə metodu geniş tədqiqata layiq olan mövzuların dərindən
araşdırılmasını nəzərdə tutur(6)

Layihəyə əsaslanan öyrənməni nəzərdə tutan layihə metodu keçmiş Azərbaycanda tətbiq
olunmasa da, ona yeni metod kimi baxmaq olmaz. Belə ki, hələ XX əsrin 20-ci illərində ABŞ-
dakı Kolumbiya Universitetinin Müəllimlər Kollecinin professoru Uilyam Kilpatrik layihə
metoduna əsaslanan təhsili fəal şəkildə təbliğ edirdi. Onun fikrincə, bu metoda əsaslanan
tədris dörd komponenti özündə birləşdirməlidir: məqsədyönlülük, planlaşdırma, yerinə
yetirmə və mühakimə yürütmə.(1)

Layihə metodu aydın dərk edilən və məqsədyönlü nəticələr əldə etmək baxımından bilik
və bacarıqların inkişaf etdirilməsi prosesini mükəmməl tam və ya layihələr şəklində təşkil
etməyə imkan verir. Bu metodun vasitəsilə biliyin ötürülməsi (“knowledge-transmission”)
tədris modelindən konstruktiv layihələr üzərində fəal işə keçid etmək mümkündür. Bundan
başqa, layihə metodu tədris prosesini bu məqsədlə ayrılan vaxtdan daha səmərəli və vaxt
itkisinə yol vermədən həyata keçirmək baxımından da əhəmiyyətlidir. Layihə metodu bilikləri
formal və passiv deyil,proqressiv ve dinamik şəkildə təqdim etməklə tələbələrdə müstəqil
ideya və mütərəqqi fikirlərin formalaşmasına mühüm tövhə verə bilər.

“Qloballaşma” termini (globalisation) ictimai elm sahələrində təqribən son 30 il ərzində
işlənməyə başlanmışdır. İlk olaraq, 1983-cü ildə “globality” anlayışı Amerika sosioloqu R.
Robertson tərəfindən yazılmış məqalələrdən birində səslənmişdi. Bunun ardınca o, 1985-ci
ildə “globalization” terminini işlətmişdir. 1992-ci ildə isə R.Robertsonun “Globalization:
social theory and global culture (Qloballaşma: sosial nəzəriyyə və qlobal mədəniyyət)”
əsərində bu barədə irəli sürdüyü konsepsiyanın əsaslarını nəşr olunmuşdur (10).

Daha sonralar “qloballaşma” anlayışı bütün yer planetində baş verən siyasi və iqtisadi
əlaqələr sahəsində baş verən inkişaf prosesini əks etdirməyə başladı. Bu istiqamətdə təcrübi
materialın toplanması yeni anlayış və tendensiyaların ictimai qaydalarının təhlili üçün
müvafiq şərait yaratmış oldu. Tədricən elmi biliklərin inkişaf etdirilməsi miqyasında baş
verən hadisə və proseslərin sistemləşdirilməsi və əks edilməsi sayəsində “Qloballaşma”
terminin məğzinə varmaq imkanı əldə olundu ki, bu da, nəticə etibarı ilə, ümumbəşəri inkişafa
dair S. Hantigton, L. Fridman və başqaları tərəfindən yeni nəzəri dil modellərin yaranmasına
səbəb oldu. “Qloballaşma” məfhumu ilə paralel olaraq “qloballıq”, “qlobalizm”, “qlobal
problemlər” kimi yeni anlayışlar da meydana çıxdı (7).

Qloballaşma dövründə təhsilin əsas məqsədi təkcə informasiya və biliklərin əldə olunması
ilə məhdudlaşmır. Burada əsas vacib cəhət kimi insanın, daha geniş anlamda isə, konkret
insan qrupunun, cəmiyyətin və nəhayət dünya sivilizasiyanın maddi və mənəvi ehtiyaclarını
ödəmək üçün zəruri olan yenilikləri həyata keçirmək qabiliyyəti çıxış edir. Son dövrdə
informasiya texnologiyaları sahəsində baş vermiş və verməkdə olan inkişaf müasir xarici dil
müəlliminə olduqca geniş imkanlar vermişdir.

Müasir şəraitdə müəllimlərin, o cümlədən xarici dilləri tədris edən müəllimlərin üzərinə
yeni və vacib vəzifə düşür: o, təkcə müəllim, bilik və bacarıqları gənc nəslə aşılayan şəxs
olmamalı, həm də, tələbələrini ruhlandıran, düzgün yola istiqamətləndirən mənəvi rəhbər
olmalıdır. Tələbənin istedad və bacarıqlarını aşkar etmək, onu öz istedad və bacarıqlarından
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vətənin və nəhayət, bəşəriyyətin mənafeyi üçün istifadə etmək qabiliyyətini aşılamaq yeni
dövrün müəlliminin qarşısında duran ən əsas vəzifə olmalıdır. Pedaqoji və metodoloji təhsil
də mərhələli şəkildə dəyişməli və inkişaf etdirilməlidir. Təhsil sistemi və müvafiq olaraq
tədris proqramları dövrün, zamanın tələblərinə uyğun şəkildə yeniləşməli və XXI əsr üçün
layiqli kadr potensialını yetişdirməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda xarici dillərin tədrisinin inkişaf etdirilməsi
perspektivləri onun dünya təhsil sisteminə inteqrasiya istəklərindən və qloballaşma prosesi ilə
ayaqlaşa bilmək zərurətindən doğur. Bu da, öz növbəsində, xarici dillərin tədrisi sistemini
dəyişdirməyi və təkmilləşdirməyi zəruri edir. Burada əsas diqqət tələbələrdə kommunikativ
bacarığın formalaşdırılmasına yönəldilir. Təhsilin kommunikativ istiqamətliliyi təhsilin
humanistləşdirilməsi strategiyasının əsasını təşkil edir. Çünki, məhz formanın deyil,
məzmunun diqqət mərkəzində olduğu kommunikativlik tələbələrin nitq-təfəkkür fəaliyyətini
stimullaşdırır.

Bu gün ingilis dilinin öyrənilməsində əsas məqsəd tələbələrə kommunikativ səriştəliliyin,
başqa sözlə, nitq ünsiyyətinə daxili hazırlıq və bacarığın formalaşdırılması üçün müvafiq
şəraitin yaradılmasından ibarətdir.Bu məqsədə nail olmaq üçün fənninin tədrisinə dair
mövcud yanaşmalarının məqsədyönlü şəkildə dəyişdirilməsinə ehtiyac var.

Məlum olduğu kimi, son vaxtlar xarici dillərə tələb və maraq durmadan artmaqdadır.
Müasir universitet tələbəsi təkcə bu və ya digər sahədə ixtisaslaşmış kadr kimi
formalaşmamalıdır. O, həm də, səmərəli kommunikasiyaya hazır olmalı və müxtəlif
kateqoriyalara məxsus insanlarla ünsiyyət qurmaq, komanda tərkibində işləyə bilmək,
ətrafdakılara motivasiya verə bilmək kimi tamamilə yeni sosial bacarıqlara yiyələnməlidir.
Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə inteqrasiyanın qaçılmaz olduğunu nəzərə
alaraq, elm və təhsil sahələrinin radikal xarakterli islahatların həyata keçirilməsi zəruridir. İlk
öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni bilik və texnologiyalar deyil, həm də, insan
fəaliyyətinin bu və ya digər formalarının yeni mexanizm və üsulları da gənc nəslə ötürülür.

Bu cür bacarıqların formalaşdırılmasını məqsədyönlü, mərhələli şəkildə həyata keçirmək
lazımdır.

Qloballaşma dövründə ingilis dilinin rolu və yerindən danışarkən, hal–hazırda bu dilin
qlobal ünsiyyət vasitəsi kimi qəbul edildiyini qeyd etmək lazımdır. Oksford universitetinin
professoru Florian Kulmas ingilis dilinin aşağıdakı 5 üstün cəhətini qeyd etmişdir:

1. İngilis dili dünyada ən çox tədris edilən dildir və beynəlxalq dairələrdə ən çox
üstünlük verilən ünsiyyət vasitəsidir. O, həmçinin, digər dillərlə olan əlaqələrinə görə bütün
dünya dillərindən üstün mövqedədir.

2. İngilis dili digər dillərlə əlaqə baxımından digər dillərlə ən çox hibrid sözlər və
birləşmələr yaratmış dildir. Bu sahədə də ingilis dili bütün dillərdən irəlidədir.

3. Son 50-60 ildə ingilis dili digər dillərə ən çox alınma söz vermiş dildir. Bu baxımdan,
ingilis dili alınma sözlər baxımından ən zəruri dil kimi təqdim edilməlidir.

4. Üçüncü Dünya ölkələrində, ingilis dili elm və texnologiya, siyasət və hüquq
sahələrində ən yüksək ünsiyyət vasitəsidir. İnkişaf etmiş sənaye ölkələrində, ingilis dili, bir
tərəfdən, elm və texnologiya sahələrində, digər tərəfdən, maliyyə və turizm sahələrində
müstəsna əhəmiyyət kəsb edən dildir. İngilis dili İsveç korporasiyalarında, Niderland
universitetlərinin mühazirə otaqlarında, Sürixdəki auksionlarda və Fransadakı elmi tədqiqat
laboratoriyalarında kommunikativ funksiyanın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir.

5. İngilis dili bütün dünyada dil icmalarının linqvistik dəyişiklik və transformasiya
məqsədi kimi çıxış edir (9).
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Devid Qradol isə Florian Kulmasın fikirlərini daha da inkişaf etdirən ingilis dilinin
beynəlxalq əhəmiyyətini aşağıdakı şəkildə təsvir edir:

1. İngilis dili beynəlxalq təşkilatların və konfransların rəsmi dilidir. Dünyada fəaliyyət
göstərən beynəlxalq təşkilatların təqribən 85% - I rəsmi dil kimi yalnız ingilis dilindən
istifadə edir. Həmçının,ingilis dili maliyyə institutlarının da əsas dilidir.

2. Hal-hazırda ingilis dili elm və texnologiyanın dilidir.
3. İngilis dili beynəlxalq bank fəaliyyəti, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin dilidir.
4. İngilis dili qlobal brendlərin reklam dilidir.
5. İngilis dili audiovizual məhsulların (film, TV, müasir musiqi və s.) dilidir.
6. İngilis dili beynəlxalq turizmin dilidir.
7. İngilis dili ali təhsilin dilidir.
8. İngilis dili beynəlxalq təhlükəsizliyin dilidir.
9. İngilis dili beynəlxalq hüququn dilidir.
10. İngilis dili yazılı və şifahi tərcümənin əsas dilidir.
11. İngilis dili texnoloji nailiyyətlərin yayılma dilidir.
12. İngilis dili internet kommunikasiyalarının dilidir. (5)
Devid Qraddol YUNESKO- nun statistik məlumatlarına əsaslanaraq yazır ki, dünyada

nəşr edilən kitabların 28%-i ingilis dilindədir. Müqayisə üçün bildirək ki, dünya üzrə nəşr
edilən kitabların aparıcı dillər üzrə payı bu cürdür: çin dilində -13,3%, alman dilində - 11,8%,
fransız dilində - 7,7%, ispan dilində - 6,75%, yapon dilində - 5,1%, rus dilində - 4,7 %,
portuqal dilində - 4,4 %,Koreya dilində - 4,4%, italyan dilində - 4%, Niderland (holland)
dilində - 2,4 %, isveç dilində - 1,6%, digər dünya dillərində - 5,8%. (5) Göstərilən rəqəmlər
ingilis dilinin dünyada aparıcı rol oynadığını bir daha sübut edir.

Artıq milyonların deyil, milyardların ünsiyyət vasitəsinə çevrilməkdə olan ingilis dili
dövrün tələblərinə və insanların tələbatlarına müvafiq olaraq durmadan dəyişməkdədir. Bu
cür dəyişikliklərin fonunda ingilis dilinin tədrisi metodlarına da yanaşma tərzi də sabit qala
bilməz. Artıq planetimizin əksər sakinləri dərk edir ki, ingilis dili təkcə dildaşıyıcılarına
məxsus deyil. Əksinə, bu dil qlobal səviyyədə işlənən mühüm bir vasitəyə çevrilmişdir. Bu dil
artıq bütün məqsədlərin dilidir.

Bu gün qlobal səviyyədə baş verən hadisələr bu dilin daha da möhkəmlənəcəyini açıq
şəkildə göstərməkdədir. Yaxın gələcəkdə ingilis dilinin əsas tədris dili olan ibtidai, orta və ali
təhsil müəssisələrinin sayının kəskin şəkildə artacağı proqnozlaşdırılır.

Burada bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, bu gün xarici dillərin, xüsusilə də ingilis
dilinin öyrənilməsinə maraq durmadan artır. Bu tamamilə təbii proses kimi görünür. Lakin
dillərin səmərəli və qısa müddətdə öyrənilməsinə imkan verən tədris metodlarının və kifayət
qədər səriştəli xarici dil müəllimlərinin olmaması çox vaxt insanların xarici dilə günün
tələblərinə cavab verən səviyyədə yiyələnmək arzusunu qeyri-mümkün edir. Bu gün
Azərbaycanda xarici dillərin tədrisinə dair yeni mütərəqqi metodların işlənib hazırlanmasına
və dillərin tədrisi praktikasına tətbiq edilməsinə dərin ehtiyac duyulur. Qloballaşmanın
müxtəlif cəhətlərini nəzərə almaqla ingilis dilinin tədrisinə pedaqoji və metodoloji
yanaşmalara yenidən baxılmalı və həmin yanaşmalara müvafiq dəyişikliklər edilməlidir.

Tədris edilən xarici dilin daşıyıcısı olan xalqların mədəni dəyərləri kölgədə qoymamaq
şərtilə milli mədəniyyətlə müqayisəli şəkildə tədris edilməlidir. Başqa sözlə, xarici dillərin
tədrisinin əsas məqsədi şagird və tələbələri həmin xarici dil vasitəsilə öz ölkəsini, xalqını,
milli dəyərlərini qlobal arenada təmsil və təqdim etmək üçün dil vərdişləri ilə
silahlandırmaqdan ibarətdir.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

88

Qloballaşma dövründə ingilis dilinin tədrisi ingilis dili müəllimlərinin qarşısında daha
ciddi tələblər qoyur. Şagird və tələbələrdə dilə maraq hissinin aşılanmasında müəllimin rolu
olduqca böyükdür. Qloballaşma dövründə ingilis dilini tədris edən müəllimlər məşğul
olduqları sahə ilə əlaqədar öz təcrübələrini daim artırmalı, ölkə daxilində və xaricdə keçirilən
elmi konfrans və seminarlarda, praktik məşğələlərdə, mübadilə proqramlarında iştirak etməli,
digər ölkələrdəki xarici dil müəllimləri ilə təcrübə və fikir mübadilələri aparmalıdırlar. Son
illərdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, internet vasitəsilə dünyanın
istənilən nöqtəsində yaşayan istənilən şəxslə internetlə məktublaşma (e-mail), audio-vizual
əlaqə imkanlarını xeyli asanlaşdırmışdır. Həmin imkanlardan xarici dil müəllimləri də
istifadə etməli, həmkarları ilə təcrübə mübadiləsi aparmalıdır. Bundan başqa, ingilis dil
müəllimləri milli rəngarənglik, qlobal proseslər, sosial məsuliyyət, mədəni dəyərlərin dərki,
tolerantlıq, sosial ədalət və dünya vətəndaşlığı barədə biliklərini daim artırmalıdır.

İngilis dilinin tədrisi zamanı müxtəlif dil materiallarından və mənbələrindən istifadə dilin
şagird və tələbələrə daha məhsuldar şəkildə mənimsədilməsinə rəvac verir.

Məqalənin aktuallığı. İngilis dilinin хüsusi məqsədlərlə təliminin günün tələblərinə cаvаb
vеrən səviyyədə həyаtа kеçirilməsi ilə əlaqədar olaraq müəllimlərin hаzırlаnmаsı ilə bаğlı оlаn bir
sırа məsələlərin tədqiqinə ciddi еhtiyаc duyulur. Tədris еdilən хаrici dildən, хüsusilə də qlоbаl
miqyаsdа biznеs, infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrı, iqtisаdiyyаt, turizm və bir çох
digər sаhələrdə əsаs ünsiyyət dili stаtusunu əldə еtmiş ingilis dilindən хüsusi, müхtəlif хаrаktеrli
məqsədlərlə istifаdə еtmək bаcаrığının qеyri-iхtisаs fаkültələrdə təhsil аlаn tələbələrə аşılаnmаsı
müаsir mеtоdikаnın ən vаcib və hələ də həllini tаpmаmış məsələlərdən biri оlаrаq qаlır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Qloballaşma prosesinin labüdlüyünü və bu prosesə
inteqrasiyanınn qaçılmaz olduğunu nəzərə alaraq, elm və təhsil sahələrinin radikal xarakterli
islahatların həyata keçirilməsi zəruridir. İlk öncə ona görə ki, məhz bu sahələrdə təkcə yeni
bilik və texnologiyalar deyil, həm də, insan fəaliyyətinin bu və ya digər formalarının yeni
mexanizm və üsulları da gənc nəslə ötürülür.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əldə еdilmiş nəticələrdən, işlənib
hаzırlаnmış tədris mаtеriаllаrındаn, хаrici dillərin хüsusi məqsədlərlə tədrisi prоsеsində,
хаrici dillərin tədrisi mеtоdikаsı üzrə mühаzirə və sеminаr məşğələlərində, müхtəlif еlmi-
mеtоdik işlərin hаzırlаnmаsındа uğurlа istifаdə еdilə bilər.
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В статье исследуются особенности обучения английскому языку в условиях
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whole process of teaching English should be based on taking into account significance and
role of English in the contemporary world.
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Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra suveren bir dövlət kimi təhsil
sahəsində uğurlu inkişafa nail olmuş, müxtəlif inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə iqtisadi
əlaqələr qurmuş və təcrübə mübadiləsi həyata keçirmişdir. Dövlətimiz dünyanın inkişaf etmiş
qabaqcıl ölkələri ilə, o cümlədən inkişaf etməkdə olan ölkələrlə mədəni, siyasi əlaqələr
qurmuşdur. Həmin ölkələrdə mövcud olan təcrübə, iş sistemi və nailiyyətlərin araşdırılıb
öyrənilməsi və onların müəyyən uyğunlaşmalarla ölkə qurumlarına tətbiqi inkişaf üçün
əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Mədəni əlaqələr arasında özünü daha qabarıq və daha sosial
şəkildə büruzə verən təhsildir.

“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı” təsdiq olunduqdan sonra
Azərbaycanda təhsil sistemində hərtərəfli işlər aparıldı. Sənədin tələbinə uyğun olaraq xarici
ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi və ölkə təhsil sisteminə uyğunlaşdırılması, məktəblərin
maddi-texniki baza baxımından zənginləşdirilməsi, müəllimlərin peşəkar hazırlığının həyata
keçirilməsi, təhsil standartlarının hazırlanması və tətbiqi mərhələlərlə həyata keçirilməyə
başladı [2].

“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”nda eyni zamanda,
islahatın ikinci mərhələsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər planında
“Respublika təhsil sisteminin beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya Proqramının
hazırlanması” da prioritet tədbirlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Bu tədbirlər planı üzrə
Azərbaycan təhsil sisteminin bir qrup nümayəndəsi nəzərdə tutulmuş xarici ölkələrə ezam
olunaraq, onlarla təcrübə mübadiləsi həyata keçirmişlər [2].

Qloballaşma və təhsilin vahid təhsil məkanında tətbiq olunması, inteqrasiya prosesi bir
çox elmi tədqiqatların mövzusu olmuş, tədqiqatçılar bu barədə araşdırmalarla dünya və ölkə
mətbuatında məqalələrlə çıxışlar etmişlər. A. Əhmədov və Ə.Abbasovun “Azərbaycan
müəllimi” qəzetinin 10 may 2013-cü il tarixdə çapdan çıxan sayında nəşr olunan “Ümumi
təhsildə inteqrasiya: müasir yanaşmalar” adlı məqalədə inteqrasiya prosesinə koqnitiv təlimin
atributu kimi yanaşılır. “Dünya və Avropa təhsilinə inteqrasiya olunma, hər şeydən əvvəl,
təhsilin bu sahələrində qlobal təhsil tendensiyalarını davam və inkişaf etdirmək zərurətini
doğurur. Bu tendensiyalardan biri təhsildə inteqrasiyadır. Təhsilin inteqrasiyası ilə bağlı
fəaliyyətləri qurmaq üçün artıq normativ-hüquqi baza vardır. Azərbaycanda həyata keçirilən
təhsil siyasətində inteqrasiya mühüm prinsip kimi qəbul olunaraq təhsil sahəsindəki
fəaliyyətlərin əsasına gətirilmişdir” [3].
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Diqqəti cəlb edən mühüm məqamlardan biri də təhsil sistemində, eyni zamanda ibtidai
təhsil səviyyəsi üzrə inteqrativ təhsil modelinin yaradılmasıdır. İnteqrativ təhsil modeli hər
şeydən öncə vahid təhsil məkanının mövcudluğuna əsaslanır. Müxtəlif ölkələr üzrə təhsil
standartlarının uyğunluğu, ibtidai təhsilin müddəti, təhsilin forma, məzmun və
strategiyalarının uyğunluğu vahid inteqrativ təhsil modelinin yaradılması üçün vacib olan
xüsusiyyətlərdir.

İnteqrasiya, inteqrativ kurikulumların yaradılması xarici ölkələrin təhsil sistemi üçün daha
xarakterik bir məsələdir. İnteqrasiya prosesinə dair bir çox dövlətlərin təhsil sistemində
çoxsaylı layihələr, inteqrativ kurikulumlar mövcuddur ki, onlar bu kurikulumlardan tədris
prosesində istifadə edirlər.

1943-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılan və 138-dən çox ölkənin 125 mindən
çox müəllim, professor, müdir, vəkil və nəzarətçilərini özündə birləşdirən və hazırda 56 filial
təşkilatından ibarət olan ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development
(Kurikulumların inkişafı və müşahidəsi assoiasiyası)) təhsil təşkilatı inteqrativ kurikulumlar
və onun yaradılması üzrə inkişafyönümlü ideyaları ilə seçilir. Təşkilatın əsas məqsədi
təhsilalanları öyrənmək, öyrətmək və liderlik yolu ilə onların potensialının artırılması, şəxsi
və peşəkar inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. “Təhsil bütün uşaqlar üçün” şüarı ilə
yaradılmış təşkilat şagirdlərin psixoloji, fizioloji, əqli-mənəvi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq
inteqrativ kurikulumların yaradılması üzrə işlər də həyata keçirir. ASCD təşkilatı “öyrən,
öyrət, rəhbərlik et” ideyaları ilə uşaqları işıqlı gələcəyə doğru inkişaf etdirir. Təşkilat
inteqrasiya prosesinə 3 yanaşmala müəyyənləşdirmişdir:

- çoxsahəli inteqrasiya (multidisciplinary integration);
- fənlərarası inteqrasiya (interdisciplinary integration);
- fəndaxili inteqrasiya (transdisciplinary integration).
Çoxsahəli inteqrasiya növündə bir mövzu ətrafında müxtəlif fənlərin birləşdirilməsi

nəzərdə tutulur. Bu inteqrasiya növünün digərlərindən fərqi onun daha ümumi xarakter
daşımasındadır. Problemlə əlaqədar elə mövzu seçilir ki, həmin mövzu vasitəsilə tədrisin bir
neçə sahəsini əhatə etmək mümkün olsun, bir mövzu vasitəsilə bir neçə fənnin standartlarını
reallaşdırmaq imkanı yaransın.

Fənlərarası inteqrasiya adından da göründüyü kimi, bir neçə fənn arasında forma, məzmun
və ideya baxımdan bütövlüyü bildirir, fənlərarası ortaq elementlərin və öyrədici imkanların
daha yaxşı üzə çıxarılmasına şərait yaradır. Tədris olunan hər mövzuda digər fənlərin
elementləri də şagirdlərə aydınlaşdırılaraq onlara daha geniş aspektdən tədqiqatçılıq imkanı
verilir və bilavasitə daha çox həyati bacarıqlar formalaşdırılmış olur.

Fəndaxili inteqrasiya nümunəsi isə tədris prosesinin ən vacib elementidir və fəndaxili
inteqrasiyanın qanunauyğunluqlarını gözləmədən standartları reallaşdırmaq təlim nəticələrinin
səmərəsinə mənfi təsir göstərə bilər. Fəndaxili inteqrasiya fənnin daxili elementləri, bölmələri,
məzmun xətləri və standartları arasında həyata keçirilən bötövləşmədir.

Fənlərin inteqrativ kontekstdə tədrisi xarici ölkələrin təcrübəsində geniş yayılmış və özünü
doğrultmuş bir məsələdir. Şagirdlər həm vaxta qənaət edir, həm də tədrisi əsaslı və inteqrativ
şəkildə mənimsəyə bilirlər.

İslahatın tətbiq olunduğu ilk onillikdə dövlət başçısı və Nazirlər Kabineti tərəfindən bir
sıra mühüm normativ-hüquqi sənədlər təsdiq olundu. Bunlardan ən mühümü Azərbaycan
Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 24 oktyabr 2013-cü ildə
təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”
sənədidir ki, həmin sənəddə təhsil və onun inkişafı hərtərəfli şəkildə təhlil olunmuş, gələcək
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üçün nəzərdə tutulan strateji plan və məqsədlərə aydınlıq gətirilmişdir.
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədində də

təhsilin inteqrativlik prinsipi ilə təşkilinə dair mühüm müddəalar mövcuddur. Təhsil sistemini
əsaslı şəkildə dəyişdirəcək olan və ciddi məsuliyyət tələb edən K-12 sistemi (12 illik təhsil)
təhsilin ümumi təhsil pilləsində, eləcə də ibtidai təhsil səviyyəsində inteqrativliyə xüsusi
önəm verilməsini tələb edir. Azərbaycan təhsil sistemində tədris olunan fənlərin say çoxluğu
və bu baxımdan vaxt məhdudiyyətinin yaranması təhsil mütəxəssislərini məcbur edir ki, onlar
müxtəlif fənlərin inteqrasiya olunması məsələsi üzərində fikir yürütsünlər. Hazırda bu proses
müzakirələrə cəlb edilmişdir və baza cəhətdən yaxınlığı olan bir sıra fənlərin inteqrasiya
olunması gündəmdədir.

İnteqrasiya prosesi təhsil sistemi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hüquqi sənədlərdə,
eləcə də Strategiya sənədində inteqrasiya prosesdən çox prinsip kimi qarşımıza çıxır. Bu da
ondan irəli gəlir ki, prinsip olaraq inteqrasiyaya əməl edilməsi, proses olaraq onun həyata
keçirilməsinə təkan verir. Prosesin iştirakçıları olan təhsil işçiləri həyata keçirdikləri bütün
fəaliyyət növlərində inteqrativlik prinsipinə əməl etməyi qarşıya məqsəd qoyurlar.
İnteqrativlik isə prinsip olaraq prosesin daha sistemli olmasını təmin edir.

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədində
göstərilir ki, “sürətlə modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan
kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılmasına və
ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac
vardır”. “Strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli təhsilverənlərə, ən yeni texnologiyalara
əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri
sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini yaratmaqdır. Azərbaycanın təhsil sistemi
iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartlarına uyğun
olmalıdır” [2].

Qloballaşma dövründə inteqrativ təhsil modelinin yaradılması xüsusilə böyük əhəmiyyətə
malikdir. Bu barədə Strategiya sənədində göstərilir: “Qloballaşma prosesləri müxtəlif
dövlətlərin təhsil sistemlərinin inteqrasiyasını şərtləndirir. Hədəflər kimi Avropa Şurası
tərəfindən tövsiyə edilmiş kompetensiyalar qrupu əsas götürülür. Artan tələbə – müəllim
mübadiləsi nəzərə alınaraq, təhsil standartlarının unifikasiyası məqsədi daşıyan Bolonya
prosesi sürətlənir” [2].

Bütün bunlar onu göstərir ki, bütün dövlətlərin və millətlərin ortaq ümumbəşəri, mənəvi
dəyərlərinin formalaşdırılması üçün inteqrativ təhsil modelinin yaradılmasını vacib şərtlərdən
biridir.

Azərbaycanda da hazırda təhsilin müsbət istiqamətdə inkişafı üçün hərtərəfli işlər aparılır.
Təhsil islahatı tətbiq olunmağa başlayandan (1999) ibtidai təhsilin strukturunda olmasa da,
məzmununda xeyli dəyişikliklər olunmuşdur. Tədris fənlərinin sayı dəyişdirilmiş, tədrisə
əlavə materiallar daxil edilmiş (çıxarılmış), dərslik və dərs vəsaitləri yenilənmiş, yeni
məktəblər tikilmiş, məktəblər maddi və texniki vəsaitlərlə təmin olunmuşdur. Lakin bütün
bunlarla yanaşı, təhsil sisteminin, eləcə də ibtidai təhsil səviyyəsinin inkişaf etdirilməsi və
dünya təcrübəsi ilə eyniləşdirilməsi üçün hələ çox işlər görülməlidir.

Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti. Məqalədən elmi işçilər, magistrant və doktorantlar və
təhsil sahəsində tədqiqat aparan tədqiqatçılar mənbə kimi faydalana bilərlər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik qloballaşma dövründə inteqrativ şəkildə tətbiq
oluna biləcək ibtidai təhsil modelinin əhəmiyyətinin aşkara çıxarılmasıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ümumi təhsil müəssisələrində çalışan
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ibtidai sinif müəllimləri üçün təcrübi cəhətdən faydalıdır.
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Важность интегративное начальное образование в период
глобализации

Резюме

Важности тезиса является создания интегративной модели для начального
образования в период глобализации. Реализовать это дело планируется с
многозначащими вопросами в документе стратегии. В тезисе также подчеркиваются
важное значение интеграционного процесса. Для того, чтобы создать интегрированную
модель образования имеет большое значение в период глобализации.

Sh.Kazimova

Тне импортанъе оф интеэративе примарй увуъатион ин
тще период оф элобализатион

Суммарй

The article is about the importance of establishing an integrative model of elementary
education in the period of globalization. It deal with the important issues what planned to be
implemented in the document of Strategy. The article is about the importance of the
integration process. To create an integrated education model has a great importance in the
period of globalization.
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Şəxsiyyətyönümlü təhsil müəllim və şagirdin şəxsi keyfiyyətlərinin maksimum üzə
çıxarılması və inkişaf etdirilməsi, bilik, bacarıqlarının möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş iş
sistemidir. Şəxsiyyətyönümlü təlimdə şagirdlərin hərtərəfli, sərbəst və yaradıcı inkişafı əsas
məqsəd kimi qarşıya qoyulur. Müəllim şagirdlərə müəyyən biliklər verməsi ilə bərabər həm
də onlara öyrənməyi öyrətmək, əldə etdiyi informasiyalardan istifadə etmək bacarığını
aşılamalıdır. Müəllim və şagird bu təlim prosesində bərabərhüquqlu üzvlərdir və müəllim
bələdçi rolu ilə şagirdlərdən fərqlənir. Sinifdə hər bir şagird özünü bərabərhüquqlu şəxsiyyət
kimi dərk edir, yoldaşlarını şəxsiyyət kimi görür və özünə, onlara hörmət etməyə başlayır. Bu
təlimdə şagirdlər hörmət, qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsiplərini möhkəmləndirir.

İbtidai təhsil dövrü təhsilalanların həyatının çox əhəmiyyətli və məsuliyyətli
mərhələlərindən biridir. Şagirdlərdə meyl, maraq və qabiliyyətlərin üzə çıxarılması,
möhkəmləndirilməsi, həyati bacarıqların ilkin mərhələsinin formalaşması məhz ibtidai təhsil
səviyyəsində baş verir. İbtidai təhsil səviyyəsində şagird şəxsiyyətinin düzgün
formalaşdırılması problemə hərtərəfli baxış tələb edir. Bunun üçün də təlimin inteqrativ
əsaslar üzərində qurulması, fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyanın təşkil olunması vacib
şərtdir. İnteqrasiya qlobal problem kimi təhsil sisteminin qarşısında duran və daim
təmərküzləşmə tələb edən bir prosesdir.

İnteqrasiya prosesi və onun əsasında şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması tarixən qədim
bir prosesdir. Təlimin formalaşmağa başladığı ilk vaxtlarda belə öyrənəni öyrətmək üçün
əlaqələndirmə prosesindən istifadə olunmuşdur. Lakin termin kimi “inteqrasiya” anlayışı elmi
dilə sonralar daxil olmuşdur.

Fənlərarası və fəndaxili inteqrasiyadan məqsədyönlü istifadə tədricən tədrisin səviyyəsini
yüksəldir, həyati bacarıqların formalaşdırılmasını təmin edir, şagirdlərin
təfəkkürünü inkişaf etdirir, dünyagörüşünü genişləndirir və nəticədə şəxsiyyətyönümlü təhsili
təmin etmiş olur. Buna görə də inteqrasiya prosesinə təhsilin əsas prinsipi kimi daim istinad
olunmalı, XXI əsrin tələb etdiyi həyati bacarıqların inkişaf etdirilməsi və formalaşdırılması
prosesi inteqrativ əsaslar üzərində qurulmalı, şagirdlər öyrəndikləri hər şeyin səbəb-nəticə
əlaqəsini, həyatla və cəmiyyətlə inteqrasiyasını anlamalıdırlar.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşları G. Əsgərova və R. Piriyevanın “Azərbaycan
müəllimi” qəzetinin 27 sentyabr 2013-cu il tarixdə nəşr olunan “Təlimdə inteqrasiya” adlı
məqaləsində inteqrasiya şagirdin ətraf aləmi dərk etməsində vacib element kimi nəzərə
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çatdırılır. “İnteqrativlik şagirdlərə ətraf aləmin dərk edilməsinə yaradıcı idraki münasibət
bəsləyən subyektlər kimi yanaşılmasına imkan yaradır. Bu, o zaman mümkün olur ki, təhsil
pillələrində öyrənilən fənlər və onların əhatə etdiyi mövzular ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, inteqrativ
şəkildə tədris olunur. Digər bir tərəfdən inteqrativ kurikulum şagirdlərin dərsliklərdə verilən
materiallara yaradıcı yanaşmasına kömək edir”. Məqalədə həmçinin ibtidai təhsilin
məzmununun inteqrativ xarakterli olması da diqqətə çatdırılır. “İbtidai təhsil pilləsi fənlərinin
tədrisində geniş şəkildə istifadə olunan fəndaxili inteqrasiya üçün konsentrik prinsipə
əsaslanan spiralvari quruluş daha xarakterikdir. Bu cür inteqrasiya prosesində dəyərlərin dərk
olunması xüsusidən ümumiyə və yaxud ümumidən xüsusiyə doğru ola bilər. beləliklə,
məzmun get-gedə yeni məlumatlarla, bağlılıqla və asılılıqlarla zənginləşərək daha maraqlı
hala gəlir. Bu formanın üstün xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, şagirdlər başlanğıc problemi
diqqətdən qaçırmadan onunla bağlı olan bilgilərini daha da genişləndirir və dərinləşdirirlər”
[2].

İbtidai təhsil səviyyəsi təhsilin forma və məzmun cəhətdən elə səviyyəsidir ki, şagirdlərdə
bir fənn üzrə formalaşdırılması nəzərdə tutulan bacarıqlar həmin fənn çərçivəsində
məhdudlaşmır. Şagirdlərin yaş və fərdi səviyyəsi, psixoloji xüsusiyyətləri tələb edir ki,
öyrədilən bacarıqlar müxtəlif tədris fənlərinin birgə öyrədici imkanlarından istifadə edilərək
mənimsədilsin. Rəngarənglik, oyun fəaliyyəti ilə təlim fəaliyyətinin vəhdəti, fənlərin ortaq
bilgi və bacarıq sahələri ibtidai təhsil səviyyəsində inteqrativliyə geniş imkanlar açır. Bu
problemi bir dərs daxilində müxtəlif fənlərin imkanlarından istifadə etməklə, eləcə də
müxtəlif fənləri birləşdirib tədris etməklə aradan qaldırmaq olar. Azərbaycan təhsil sistemində
təhsil proqramları (kurikulumlar) hələlik vahid sənədə əsaslandığından müxtəlif
kurikulumların yaradılması üçün şərait yoxdur. Lakin zamanla müxtəlif xarici ölkələrin
(Amerika, Almaniya və s.) təhsil sistemində mövcud olan fərqli kurikulumların yaradılması
məsələsinə yəqin ki baxılacaqdır.

İbtidai təhsil səviyyəsində inteqrasiya imkanları geniş olan fənlər çoxdur. Onlardan hələlik
həyat bilgisi fənni inteqrativ əsaslarla tədris olunur. Belə ki, bu fənn öz daxilində təbiətə,
cəmiyyətə, din və mədəniyyətə, eləcə də tibbi-gigiyenik biliklərə dair məlumatları
cəmləmişdir. Bu baxımdan həyat bilgisi fənninin tədrisi zamanı şagirdlərdə çox mühüm
həyati bacarıqlar aşılamaq üçün münbit şərait yaranır. Digər fənlərdən musiqi və təsviri
incəsənətin, riyaziyyat və informatikanın ana dili və həyat bilgisinin, eyni zamanda xarici
dilin inteqrasiya imkanları olduqca genişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai təhsil səviyyəsində tədris olunan fənlər əsasən baza
biliklərin və ilkin həyati bacarıqların formalaşdırılması rolunu oynayır. Səriştəyə əsaslı təlim
mühitində ibtidai təhsil standartlarının reallaşdırılması şagirdlər üçün mühüm həyati
bacarıqların formalaşdırılmasına gətirib çıxarır. Kompetensiyaların (bilik, bacarıq, vərdiş,
dəyər, keyfiyyət) kompleks şəklində təqdim olunması nəticəyönümlü təhsilin əsas
xüsusiyyətlərindəndir və ibtidai təhsil səviyyəsində buna geniş imkanlar yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 24 oktyabr 2013-cü ildə təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədində
təhsilin inteqrasiyası ilə əlaqədar çox mühüm məsələlərə toxunulmuşdur. Sənədin
müddəalarını nəzərdən keçirərkən orada beynəlxalq təhsil və iqtisadi əlaqələrə, eləcə də
şəxsiyyətin inkişafı və stimullaşdırılması üçün inteqrasiyaya böyük önəm verildiyini
müşahidə edirik.

Strategiya sənədi Azərbaycanda müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması məqsədilə
aşağıdakı beş strateji istiqamətdə genişmiqyaslı, islahatların gerçəkləşdirilməsini nəzərdə
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tutur:
1.Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması;
2.Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və

texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən
yüksək nüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması;

3.Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-
ictimai xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə
sisteminin qurulması;

4.Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən infrastrukturun
yaradılması;

5.Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə
mexanizminin bərqərar olması [1].

Strategiyada nəzərdə tutulan strateji istiqamətlər içərisində birinci yerdə "səriştəyə
əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması" durur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan
Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra şəxsiyyətyönümlü təhsil tendensiyası geniş vüsət
aldı və təhsilin hər bir pilləsində əsas istinad nöqtəsi halına gəldi.

Bundan başqa şəxsiyyətyönümlü təhsilin müsbət səmərə verməsi üçün inteqrasiya
prosesinin də özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. Hazırda bir çox dünya ölkələrində, eləcə də
respublikamızda inteqrativ əsaslı təhsil sisteminin yaradılması istiqamətində işlər həyata
keçirilir.

Strategiya sənədində hərtərəfli kompetensiyalara malik şəxsiyyətin formalaşdırılması üçün
inteqrasiyanın vacib olduğu vurğulanır: “Qloballaşma prosesləri müxtəlif dövlətlərin təhsil
sistemlərinin inteqrasiyasını şərtləndirir. Hədəflər kimi Avropa Şurası tərəfindən tövsiyə
edilmiş kompetensiyalar qrupu əsas götürülür”. Burada həm qloballaşma dövrü, həm də
unikal dəyərlərə malik kompetensiyaların formalaşdırılması vacib amil kimi diqqətə çatdırılır.

Sənəddə göstərilən “Strateji hədəflər və tədbirlər” bölməsində səriştəyə əsaslanan
şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması üçün qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında
pedaqoji, mühəndis-pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı üzrə müasir kurikulumların
hazırlanması, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin qabaqcıl beynəlxalq
təcrübəyə uyğunlaşdırılması, istedadın aşkar edilməsi üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə
uyğun diaqnostik metodikaların, psixometrik vasitələrin hazırlanması və bütün təhsil
müəssisələrində tətbiqinin təmin edilməsi kimi mühüm strateji tədbirlər planı irəli
sürülmüşdür [1].

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədi və digər
mühüm normativ-hüquqi sənədlər, eləcə də tədqiqatçı alimlər inteqrasiya prosesinin
şəxsiyyətyönümlü təhsilin formalaşdırılması üçün vacib amil olduğunu nəzərə çatdırırlar.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə pedaqoji sahədə tədqiqat aparan elmi işçilər, magistr və
doktorantlar üçün elmi cəhətdən əhəmiyyətli mənbədir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik inteqrasiya prosesinin şəxsiyyətyönümlü təhsilin
həyata keçirilməsində oynadığı əhəmiyyətli rolu aşkara çıxarmaqdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik təhsil işçiləri, müəllimlər,
eləcə də valideynlər faydalana bilərlər.
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Процесс интеграции и начальное образование
направленное на личность

Резюме

В тезисе повествуется о вопросах процесса интеграции и о формировании
начального образования направленного на личность. В тезисе говорится о документе
"Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджане" и о роли
интеграции в формировании образования направленного на личность.

G. İsmailzadeh

The process of integration and personality-oriented
primary education

Summary

The article is devoted to the process of integration and formation issues of primary
education. It deals with the document of “State Strategy for the Development of Education in
the Republic of Azerbaijan” and with the role of integration in the formation of personality-
oriented education.
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Uşaq bağçalarında və məktəbəqədər tədris müəsisələrində
ətraf aləmlə tanışlığın tədrisinin prinsipləri

Rauf Sultanov
ADPU-nun professoru,
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müəssisələri, təfəkkür, dünya görüşünün formalaşması, təlim prosesi
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Kiçik yaşlı uşaqların mənəvi inkişafında ətraf aləmlə, təbiətlə və ictimai mühitlə tanışlıq
mühüm rol oynayır. Ona görə də ailədə, uşaq bağçalarında və məktəbəqədər təlimin ilk
günlərindən başlayaraq uşaqların ətraf aləmlə tanışlığı müntəzəm sistemlə həyata keçirmək
lazmdır. Bu işi böyük pedaqoji kollektiv müasir tədris vasitələrindən istifadə etməklə həyata
keçirir.

Ətraf aləmlə tanışlıq uşaqların zehni fəaliyyətinin, dünyagörüşünün formalaşmasında və
tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman onlar ailə məişət, əmək və ictimai həyat
haqqında məlumatlar əldə edirlər. Ətraf aləmə maraq tərbiyə etməyin müxtəlif üsul və
vasitələri vardır ki, bunlardan ən başlıcası və təsirlisi təbiətdir, uşaqlara təbiəti və təbiət
gözəlliklərini dərk etdirməkdir. Uşaqlarının təfəkkürünün, ağlının, düşünməsinin, araşdırma,
dərketmə qabiliyyətlərinin tapmasında, inkişaf edib təkmilləşdirilməsində maddi aləm və
təbiətin qanunauyğunluqların öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Ətraf aləmlə tanışlıq
uşaq baxçasında deyil, ailədən başlamalıdır.

Bir çox tədqiqatçılar göstərir ki, uşağın ilk müəllimi, ilk məktəbi ailədir. Uşaqların ətraf
aləmlə tanışlığın ilk istiqamətverici qüvvəsi ailədir. Ailə uşaqlarda hər cür zövqsüzlüyə qarşı
mübarizə aparmaq, şəxsi və ictimai həyatın bütün sahələrinə bilik mənbələrini daxil etmək
üçün böyük imkanlara malikdir. Uşaq ailədə şeir, nəğmə, hekayə oxuyur, musiqi dinləyir,
şəkil çəkir, kinoya və kukla tamaşalarına baxır və ətraf aləmlə tanışlıqla əlaqədar müəyyən
biliklərə yiyələnir. Bu biliklər isə onun görüş dairəsini və zehnini inkişaf etdirir və əqlini yeni
biliklərlə zənginləşdirir.

Təbiətin qanunauyğunluqlarını, gözəlliklərini erkən duzgün dərk edən uşaqlarda bilik
səviyyəsi, daha intensiv inkişaf edir, çox dərin və estetik hiss oyadır. Ətraf aləmin gözəlliyi
ilə tanıs olan uşaqlar təbiəti, vətəni sevir və onu qorumağa cəhd edir. Onlarda təbiətə etinasız
yanaşanlara qarşı barışmaz mövqe formalaşır.

Uşaqlar bilməlidirlər ki, təbiətə qarşı laqeyd amansız münasibət olduqda onu qorumadıqda,
onda təbiət də bizdən öz mərhəmətini əsirgəyir. Ona görə də uşaqların yaş xüsusiyyətlərini və
qavramaq qabiliyyətini nəzərə alaraq mütəmadi olaraq təbiət haqqında ilkin anlayışlar
formalaşdırmalıdır. Bütün bu biliklər uşaqlara onların yaş və anlaq səviyyələri çərçivəsində
çatdırılmalıdır.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

99

Uşaqlarda vaxtında ətraf aləmə qarşı maraq yaradılarsa, onların zehni fəaliyyəti,
dünyagörüşü düzgün formalaşar və gələcək tərbiyəsində mühüm müsbət dəyişkənliklər baş
verər. Kiçik yaşlı uşaqlarda ətraf aləmə qarşı maraq hissəsinin tərbiyə edilməsinin müxtəlif
üsul və vasitələri vardır. Uşaqları ətraf aləmlə tanış edilməsində, təbiətə maraq oyatmaqda,
təbiətlə tanışlıqla əlaqədar aparılan gəzintilərin əhəmiyyəti böyükdür. Təbiətlə tanışlıq
gəzintiləri ailədə valideynlər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Ətraf aləmlə tanışlığın uşaq
baxçalarında tərbiyəçi tərəfindən məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsi uşaqların
təfəkkürünün düzgün istiqamətdə formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Bu zaman onlar ailə,
məişət, əmək və ictimai həyat haqqında dolqun məlumat əldə edirlər.

Uşaq baxçalarında tərbiyəçilərin süjetli-rollu oyunların aparılması və təbiətə gəzintilərin
təşkil edilməsi uşaqların nitqinin inkişafında onun düzgün formalaşmasında böyük əhəmiyyəti
vardır. Bu zaman uşaqlarda təbiət haqqında daha məntiqi biliklər formalaşdırar. Buda öz-
özlüyündə şagirdlərdə dolqun, yaradıcı, düşüncəli və obrazlı fikirlərin yaranmasına səbəb olur.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda gəzintilər zamanı kiçik yaşlı uşaqlardan fərqli olaraq
palçıqdan, qumdan, qışda isə qardan təbiət materialları, plastilindən tərbiyəçinin tapşırığı
əsasında təqdim olunmuş əşyanın oxşar obrazı hazırlanır.

Qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələrdən asılı olaraq hər bir yaş qrupunda ətraf aləmlə
tanışlıqla əlaqədar keçiriləcək məşğələlərin mövzusu, aparılması metodikası və müddəti
müəyyən edilir. Uşaq baxçalarında evdən fərqli olaraq uşaqların bütün təlim prosesində
iştirakı vacibdir. Bu zaman tərbiyəçi işinə fərdi və yaradıcı yanaşma elementlərinə istinad edir,
ümumi qrupun səviyyəsini nəzərə almaqla yanaşı hər bir uşağın fərdi xüsusiyyətlərini təlimə
münasibət səviyyələrini nəzərə alır. Bu zaman uşaqlar məşğələyə verilən mövcud müddətdə
ancaq iştirak etmək deyil, həm də fəal olmalıdır.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara valideynlər və tərbiyəçilər məzmunlu müxtəlif oyunlar təşkil
edir. Belə gəzintilərin mütəmadi olaraq təşkil edilməsi, sujetli-rollu oyunların aparılması,
təbiət materiallarının düzəldilməsi məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrakını inkişaf etdirir. Bu
oyunlar zamanı uşaqlar şeir deyir, mahnı oxuyur, oynayır, tullanır, qaçır və müxtəlif
hərəkətlər etməklə ətraf aləmin, təbiətin gözəlliklərindən zövq almaq və onun mənasını
anlamaq imkanı qazanır.

Bir qədər daha yaşlı uşaqların ətraf aləmlə, ictimai mühitlə tanışlığında ekskursiyaların
keçirilməsi, kukla teatrlarının tamaşalarının aparılması müxtəlif məzmunlu diafilmlərin, cizgi
filmlərin nümayiş etdirilməsi onların təbiət və cəmiyyətin bir sıra qanunauyğunluqlarının dərk
edilməsi üçün münbit şərait yaradır. Uşaqların gərçəkliyə estetik münasibətlərini
formalaşdırmaq, onların zövqünü inkişaf etdirmək məqsədilə müxtəlif ekskursiyalardan
istifadə etmək faydalıdır. Təbiətin qoynuna tez-tez səyahətə çıxmaq, ekskursiyalara getmək,
uşaqların ətraf mühitlə tanışlığına müsbət təsir edir, təlim-tərbiyənin səmərəliyinə kömək edir.

Bir qədər yaşlı uşaqların təbiətdə və onların ətrafında baş verən hadisə və
qanunauyğunluqlarla tanışlığı, onların ideya cəhətdən formalaşmasında, əxlaqi vərdişlərə
yiyələnməsində böyük imkanlar yaradır. Təbiətlə və ictimai mühitlə tanışlıqda ailə, bağça və
məktəbəqədər təlimdə uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Ailənin, tərbiyəçinin və
müəllimin tələbkarlığı, uşaqlarda biliklərin formalaşmasında, bacarıq və vərdişlərin
aşılanmasında əhə-miyyəti böyükdür. Beləliklə, yetişməkdə olan gənc nəslin ideya cəhətdən
formalaşmasında və onların əxlaqi vərdişlərə yiyələnməsində ailə mühitinin, tərbiyəçi və
müəllimin rolu əvəzedilməzdir.

Ekskursiyalar, təsviri fəaliyyət işləri, ümumi oyunlar, musiqi məşğələləri, hərəkətləri
inkişaf etdirən məşğələlər, birgə fəaliyyət, habelə ədəbiyyat nümunələrinin dinlənilməsi və s.
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bütün bunlar kollektivin eyni zaman daxilində iştirakının təmin olunmasıdır. Bu kimi
proseslərdə hər bir uşaq təbiətlə tanışlıqda biliklərin qazanması üçün fəaliyyət göstərmə
imkanları qazanır.

Məktəbəqədər təlimə başlayarkən uşaqlar ətraf aləmə, təbiət (canlı və cansız) və cəmiyyət
haqqında müəyyən bilik və təsəvvürlərə yiyələnməlidirlər. Ətraf aləmlə tanışlıq prosesində
didaktiv oyunlardan istifadə mühim əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də məktəbəqədər təlim
prosesində uşaqların ətraf aləmlə tanışlığı prosesində uşaqların didaktik oyunlardan
istifadənin səmərəli yollarını araşdırmaq üçün sistemli iş aparılmalıdır.

Müntəzəm təşkil olunan didaktik oyunlar sistemi uşaqların ətraf aləm haqqında
məlumatlarını, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə güclü təsir göstərir. Bütün bunlar
uşaqların məktəbə hazırlıqla əlaqədar ətraf aləmlə tanışlığa dair biliklərin formalaşmasında
güclü təsirə malikdir. Ətraf aləmlə tanışlıq prosesində didaktik oyunlardan istifadənin
müəyyən yolları mövcuddur. Didaktik oyun prosesində uşaqlar ətraf aləm anlayışının, cansız
və canlı aləmi təbiəti, həmçinin yaşadıqları ictimai mühiti dərk edir. Didaktik oyunlar
vasitəsilə uşaqlar təbiət qanunları və qanunauyğunluqlarını, həmçinin təbiət və cəmiyyət
qanunları və qanunauyğunluqları arasında olan mövcud əlaqələri başa düşür.

Müəyyən məqsədli planlı və sistemli şəkildə qavrama proseslərindən ibarət olan müşahidə
kiçik yaşlı məktəblərinin ətraf mühitlə tanışlıqlarında mühüm rol oyanyır. Məktəbəqədər
təlim prosesində uşaq təfəkküründə konkretlik və emosianallıq hələ də geniş yer tutduğundan
əyani metodlara aid edilən bu metodlar onların yaş və psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun
gəlməlidir.

Məktəbəqədər təlimdə şagirdlər ətraf aləmin əşya və hadisələrinin zehni əlamətlərini
öyrənir, bilik ehtiyatlarına yiyələnir, onlarda müşahidəçilik bacarığı, əqli fəallıq, müstəqillik
inkişaf edir, təlimə maraq yaranır. Kiçik yaşlı məktəblilərin ətraf aləmlə tanışlığı prosesində
müşahidə metodundan səmərəli istifadə etmək üçün tərbiyəçi və müəllim onu düzgün təşkil
etməli, şagirdlərin müstəqilliyinə şərait yaratmalı, onları əşya və hadisələrdəki əsas cəhətləri
tapmağa, onlar arasındakı əlaqə asılılığını ayırd etməyə, müqayisə və təhlillər əsasında
nəticələr çıxarmağa yönəltməlidir.

Uşaqların ətraf aləmlə və təbiətlə tanışlığın qarşıya qoyulmuş məqsədinə çatmaq üçün
planlaşdırılmış vəzifələrin həyata keçirilməsi vacibdir. Buraya uşaqların dünyagörüşünün
inkişaf etdirilməsi, psixi proseslərin formalaşdırılması və tədricən təkmilləşdirilməsi, rabitəli
nitqinin inkişaf etdirilməsi, lüğət ehtiyatlarının tədricən zənginləşdirilməsi, yaradıcılıq
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi və son nəticədə onların məktəbə hazırlanması işi təmin
edilməlidir. Uşaqların ətraf aləmlə və təbiətlə tanışlığı onların təlim-tərbiyə işində böyük
əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, onlarda ətraf aləmə maraq yaradır.

Məqalənin aktuallığı. Hazırda respublikamızın təhsil sistemində həyata keçirilən
islahatlar uşaq bağçalarının, məktəbəqədər müəsisələrin, məktəbin, pedaqoji kollektivin
qarşısında mühim vəzifələr qoymuşdur. Burada ailənin, tərbiyəçinin və müəllimin pedaqoji
fəaliyyəti müasir tələblərə uyğun qurulması günün əsas tələblərindən biridir. Bunlardan biri
də yetişməkdə olan gənc nəslin, o cümlədən kiçik yaşlı uşaqların, məktəblilərin təlim-tərbiyə
işinə verilən tələbləri xüsusi qeyd etmək lazımdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla kollektiv surətdə aparılan təlim,
fərdi tərbiyə və təlimlə müqayisədə müəyyən üstünlüklərə malikdir. Məktəbəqədər təlim
prosesində ətraf aləmlə tanışlıqla əlaqədar aparılan təlim-tərbiyə işində yalnız bir və ya bir
neçə adam deyil, bütün bir kollektiv iştirak edir. Kollektivlər vasitəsilə təhsil nəticəsində gənc
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nəsildə ətraf mühitlə əlaqədar biliklərin formalaşdırılması fərdi üsuldan qat-qat üstündür.
Lakin bu işdə tərbiyəçidən və müəllimdən yüksək pedaqoji bacarıq və səy tələb olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində çalışan tərbiyəçi və müəllimlər istifadə edə bilərlər.
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Р.Султанов

Принципы ознакомления обучения окружающей среды
в детских садах и дошкольных учебных заведениях

Резюме

Для достижения поставленной цели «ознакомление с окружающей средой и
природой», имеет важное значение развитие мировоззрение, формирование и
совершенствования психологических процессов Ознакомление детей с окружающей
средой, организация экскурсий, прогулок, сюжетных игр (с использованием природных
материалов, как песок, снег) улучшает их когнитивные способности.

R. Sultanov

The educational principles in the learning of the environment
in the nursery-school and pre-school

Summary

For getting goal of induction with environment, developing of children's to shape of
process of psychic and to upgrade is important to make natural materials (from sand, snow),
mutual games, excursions, walkway develop cognition actions of them with induction
environment and social environment. The forming ways of effectivity of training at applying
of biological sciences curiculum.
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Hazırda məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tətbiq olunan “Məktəbəqədər təhsil proqramı
(kurikulumu)” mühüm dövlət sənədi olub məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə
işlərinin məzmununu, məqsədini və vəzifəsini özündə əks etdirir. Məktəbəqədər təhsilin
proqramının (kurikulumunun) hazırlanmasında məqsəd təlim prosesini elə təşkil etməkdir ki,
inkişafı təmin edə bilsin.

Təlimin inkişafetdirici məqsədi psixoloji aspekti reallaşdırır və uşaqların fəaliyyət
prosesində qazandıqları təcrübəni mənimsəmə yolu ilə həyata keçirilir ki, bu da tərbiyəçinin
istiqamətverici rolu ilə, uşaqların birgə fəaliyyəti zamanı özünü büruzə verir.

İnkişafetdirici məqsəd bilavasitə praktik məqsədin reallaşdırılması ilə əlaqədardır. Bu
onunla izah edilir ki, uşaq gələcək həyatında və fəaliyyətində istifadə edəcəyi fikir və
düşüncələrini ifadə etmək bacarığını mənimsəyir, konkret məzmunda baş verən real hadisələri
başa düşür (linqvistik, riyazi, estetik və s. aspektlərdə).

Məktəbəqədər dövrün xüsusiyyətləri inkişafın sonrakı mərhələlərindən fərqlənir. Hər
hansı xüsusi bilik, bacarıq, vərdişlərin əldə edilməsi və müxtəlif növ fəaliyyətin
mənimsənilməsinin əsası məhz bu dövrdən başlayır və uşağın ümumi inkişafını təmin edir.
Uşaqların idrak fəaliyyətinin gücləndirilməsi probleminin mahiyyətinə gəldikdə isə bu,
uşaqların təlim prosesində bütün zehni qüvvələrini aktivliklə işlətməsini, təlim prosesində
müstəqil hərəkət etməyə çalışmasını, səy göstərməsini tələb edən mühüm didaktik prinsipdir.
Məhz buna görə də məşğələyə verilən tələbin yerinə yetirilməsi həm təlim metodlarının
səmərəli tətbiqi, məzmuna və qrupa görə düzgün seçilməsini, həm məşğələlərarası əlaqəni,
xüsusilə uşaqların müstəqil fəaliyyətini təşkil etmək və s. yolu ilə həyata keçirilə bilər.

Məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu) hazırlanarkən uşaq fəaliyyətinin təmin
olunması və bacarıqlarının formalaşması, onun bir subyekt kimi inkişaf etməsi üçün müvafiq
təhsil şəraitinin yaradılması nəzərə alınmışdır. Məzmunda standartların verilməsi və bu
standartların təhsilalanlara yönəldilməsi uşaqyönümlülüyü ifadə edir. Bu keyfiyyət uşaqlara
nəyi, necə və kiminlə öyrənmək və oynamaq istədiklərinə imkan yaradır. Bu yanaşma uşaqları
fəaliyyətlərə təşəbbüs etməyə, öz yollarını müəyyənləşdirməyə istiqamət verir. Öz
təcrübələrinə, onları əhatə edən ətraf mühitlə fəal ünsiyyətə əsaslanaraq yeni bilik və
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bacarıqlar əldə etməkdə uşaqlara şərait yaradır.
Araşdırmalardan belə aydın olur ki, inkişafetdirici təlimin əsas komponentlərindən biri də

qrup otağında emosional xoş atmosferin, şəraitin yaradılmasıdır. İnkişafetdirici mühitin
yaradılmasında lazım olan psixoloji tələblər bunlardır:

-mühit müasir, erqonomikanın bütün tələblərinə cavab verən, uşaq fəaliyyəti üçün rahat
olmalıdır;

-uşaq fəaliyyətinin inkişafında yeni, perspektivli səviyyəyə nail olmanı təmin etməlidir;
-mühitin baza komponentləri, uşaq və böyüklərin fəaliyyətlərinin makro və

mikromühitləri ilə mütənasib və miqyasca uyğun olmalıdır;
-uşağın aktual, yaxın gələcək və perspektiv inkişafının, konkret fəaliyyət növlərinin əşyavi

əsasının amplifikasiyası əsasında yaradıcı bacarıqların inkişafının tələbatlarını təmin etməlidir;
-uşaq bağçasındakı uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.
“Məktəbəqədər təhsilin proqramında (kurikulumunda)” təhsilin inteqrativliyi əsas prinsip

kimi nəzərdə tutulmuşdur. Bu sənəd təhsildə məşğələlərarası inteqrasiyaya xüsusi önəm verir.
Müxtəlif inkişaf sahələri üzrə biliklərin inteqrasiyası uşaq təfəkküründə ətraf aləm haqqında
vahid, sistemli dünyagörüşün formalaşmasına kömək edir. İnteqrativ kurikulum uşaqyönümlü,
şəxsiyyətyönümlü təhsilin fəlsəfəsidir və təlim strategiyalarının qurulması işində böyük rol
oynayır. Qeyd olunan konsepsiyada ümumi təhsilin pillələri və bu pillələr arasında əlaqə və
ardıcıllığın gözlənilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərin təhsil pillələri üzrə konsentrik inkişaf
etdirilməsi vacib pedaqoji tələb kimi qoyulmuşdur.

Məktəbəqədər təhsilə inteqrativ yanaşma aşağıdakılardan ibarətdir:
-ətraf aləm haqqında bütöv təsəvvürlərin formalaşması əsasında tərbiyə və inkişafın

prioritet məqsəd və vəzifələrinin reallaşması;
-yalnız məzmun deyil, həm də tərbiyə və inkişafın formal məqsəd və vəzifələrinin həyata

keçirilməsi;
-proqramın müxtəlif bölmələrinin məzmun komponentlərinin və məzmundaxili əlaqəsinin

gücləndirilməsi;
-tərbiyə və təlim metod və priyomlarının qarışılıqlı təsiri (metodiki inteqrasiya);
- uşaq fəaliyyəti növlərinin sintezi;
-təlimin təşkilinin inteqrativ formalarının tətbiqi: mürəkkəb strukturu olan inteqrativ

məşğələlər, məşğələlər tsikli, mövzu günləri və s.
İnkişafetdirici təlimin həyata keçirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə uşaqların öyrənmə

motivlərindən asılıdır. Təlim motivasiyasının gücləndirilməsi təlimin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinin mühüm üsuludur.

Müşahidələr göstərir ki, tərbiyəçi mövzunun praktik əhəmiyyətini nə qədər geniş açarsa,
onun müasir problemlərlə əlaqəsini hərtərəfli təhlil edərsə, öyrənməyə maraq əhəmiyyətli
dərəcədə artar.

İdraki marağın stimullaşdırılmasının güclü vasitəsi təlim prosesində idraki inkişaf etdirən
oyunlardır. Lakin təlim prosesində yalnız marağı əsas götürmək olmaz. Eyni zamanda uşağın
iradəsi, məsuliyyət hissi də formalaşdırılır. Heç bir məsləhət, nəsihət və hədə - qorxu həqiqi
öyrənmə motivlərini yaratmır. Yalnız inandırma və arqumentlərin çatdırılması ilə buna nail
olmaq olar.

İnkişafetdirici təlimin təşkili formalarının bu cür müxtəlif olduğu halda onlardan hər
hansınınsa tərbiyəçilərə ən münasibi kimi təbliğ etmək sadəlövhlük olardı. Təlim-tərbiyə
vəzifələrini yalnız metodlar birləşməsi ilə deyil, həm də təlim prosesinin təşkilati formaları ilə
həll etmək imkanları pedaqogikada qanunauyğun müəyyən edilmişdir. Bununla bərabər
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müasir didaktika təlimin təşkili formalarının fasiləsiz olaraq təzələməyi, ümumi tərbiyəyə
yeni yanaşmaların daxil edilməsini tövsiyə edir. Uşaqlarla söhbətləri, görüşləri, diskussiyaları
daha geniş keçirmək çox vacibdir. Söhbətlərin aparılması məşğələnin elə formasıdır ki,
məşğələdə və ya məşğələdənkənar hər hansı bir məsələ müzakirəyə qoyulur və onun ətrafında
sərbəst söhbətlər, fikir mübadiləsi aparılır. Əksər hallarda söhbətlər əvvəl öyrənilmiş
materialların ümumiləşdirilməsinə və sistemləşdirilməsinə, biliklərin həyati faktlarla
əlaqələndirilməsinin müəyyənləşdirilməsinə həsr edilir.

Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, inkişafetdirici təlim prosesində məşğələnin təşkilinin
didaktik tələblər baxımından təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Məşğələnin təşkilinə verilən
didaktik, pedaqoji-psixoloji tələblərin nəzərə alınması, yeni yanaşmaların tətbiq edilməsi
inkişafetdirici təlim prosesində daha yüksək nailiyyətlərin əldə olunmasına imkan yaradar.

İnkişafetdirici təlimi təmin etmək üçün yalnız məqsədləri mürəkkəbləşdirmək və
motivasiyanı gücləndirmək kifayət deyil. Təhsilin məzmununa müəyyən dəyişikliklər etmək
zəruridir. Son illərin psixoloji və pedaqoji tədqiqatlarında elmin əsaslarının məzmununun
seçilməsinə və quruluşuna yeni yanaşmalara böyük əhəmiyyət verilir. Elmi informasiyaların
axını şəraitinə materialın kiçik həcmdə verilməsi tendensiyası məqsədəmüvafiq deyil. Təlim
materialı uşaqlara əvvəlcə ümumi, geniş şərh kimi verilir ki, uşaqlar məzmunun ümumi
obrazını mənimsəyə bilsinlər, sonra isə onun tərkib hissələri konkret olaraq təhlil olunur.

Təlimin məzmununun informativ həcminin yüksəldilməsi meyarları aşağıdakılardır.
1. Uşaqların yaş, psixoloji və fizioloji imkanına uyğunluğu.
2. Verilən vaxtın nəzərə alınması, beynəlxalq təcrübə, təlim materialları bazasının olması

və başqa təlim şərtləri kimi kriteriyalara uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərin ciddi seçiminin
aparılması.

3. Əsas anlayışların, bacarıq və vərdişlərin öyrədilməsi üzrə işin aparılmasına
tərbiyəçilərin diqqətinin yönəldilməsi və təlim materialı izah edilərkən əsas məsələnin
uşaqlara dəqiq çatdırılması.

Yuxarıda deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində
inkişafetdirici təlim şəraitində təhsilin məzmununun və strukturunun təkmilləşdirilməsinin
əsas istiqamətlərini aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar:

a) məzmunun üç əsas funksiyasına - təhsil, tərbiyə və formalaşdırmanın kompleks həyata
keçirilməsinə istiqamətini gücləndirmək;

b) müvafiqliyi saxlamaqla hər bir məşğələnin informativ tutumunu yüksəltmək;
c) materialın bölmələrlə verilməsi, təlim prosesində ümumiləşdirmələrin rolunu artırmaq,

ümumiləşdirici məşğələlərin keçirilməsi;
ç) məşğələlərarası əlaqənin gücləndirilməsi;
d) oyun və tapşırıq seçimini yerinə yetirməklə daha çox inkişafetdirici məsələlərin həll

edilməsi;
e) təlim prosesində alqoritmik göstərişlərin tətbiqi;
ə) İKT-nin təchizatı;
f) təlim bacarıqlarının və vərdişlərinin formalaşdırılması.
İnkişafetdirici təlimin tətbiqində uşaqların idrak fəallığını, öyrənməni stimullaşdıran

metod və priyomların, məşğələnin təşkili formalarının, vasitələrin və bunların səmərəli
tətbiqinin böyük əhəmiyyəti vardır. Burada uşaqlarda hər hansı problemin həlli tələbatını,
onlarda idrak proseslərinin fəallaşdırılmasının gücləndirilməsində söhbətlərin, diskussiyaların,
tədqiqatçılığın, rollu oyunların, uşaqların müstəqil işinin rolu əvəzsizdir.

Məqalənin aktuallığı. İnkişafetdirici mühit şəxsiyyətin inkişafı və ona məxsus fəaliyyət
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növlərinin hərəkətverici qüvvəsidir. O, müxtəlif qabiliyyətlərin, uşağın subyektiv
keyfiyyətlərinin formalaşmasına təsir edir, müxtəlif fəallıq növlərini stimullaşdırır, qrupda
əlverişli psixoloji iqlim yaradır, real və müxtəlif şərait yaratmaqla müstəqilliyi aktivləşdirir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnkişafetdirici təlimin əsas komponentlərindən biri də qrup
otağında emosional xoş atmosferin, şəraitin yaradılmasıdır. İnkişafetdirici mühitin
yaradılmasında lazım olan psixoloji tələblər, inkişafetdirici təlimin nəzəri-pedaqoji əsasları
məqalədə öz əksini tapmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məktəbəqədər təhsil proqramının
(kurikulumunun) səmərəli reallaşdırılmasında inkişafetdirici təlim mühitinin yaradılmasında
lazım olan psixoloji tələblərdən, inkişafetdirici funksiyaları həyata keçirən fəaliyyət
növlərindən tərbiyəçilər və valideynlərin istifadə etməsi mümkündür.
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Ш. Бахышева

Роль развивающего обучения в эффективной реализации
курикулума дошкольного образования

Резюме

В статье раскрывается сущность содержания новой программы – курикулума
дошкольного образования, которая служит повышению качества обучения и
воспитания детей дошкольного возраста. Это документ, в котором указываются пути,
формы, методы и средства, контроль, оценивание и механизмы, определяющие
уровень развития детей. Определены также принципы, которые обеспечивают
развивающее обучение.

Автор отмечает, что цель современного дошкольного образования заключается в
том, чтобы воспитывать и развивать активных, ответственных и конструктивных
личностей, которые смогут быть субъектом мировых и общественных наук.
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Sh. Bakhishova

Preschool educational program (curriculum) the developmental role of
effective implementation of learning

Summary

The article reveals the nature of the content of the new program - Curriculum preschool
education programs which improve the quality of training and education of pre- school
children. This document which indicated shows ways, forms, methods and tools, monitoring,
evaluation and mechanisms that determine the level of development of children. We have also
identified princips which provide development training.

The author notes that the aim of the modern pre-school education for future, which is to
educate and develop active responsible and constructive personalities who will be the subject
of world and governmental sciences.
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Uşaq bağçalarında fiziki mədəniyyət məşğələlərində Azərbaycan
milli-xalq və vətənpərvərliklə bağlı oyunların vasitəsi ilə

davranış mədəniyyətinin formalaşdırılması
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mədəni davranış, əxlaqi keyfiyyətlər, milli adət-ənənələr, müstəqillik, fiziki hazırlıq

Ключевые слова: родная земля, родина, национальная армия, физические качества,
ловкость, быстрота, культура поведения, морально-валовые качества, народные
традиции, независимость, физическая подготовка

Key words: native land, motherland, national army, physical qualities, agility, quickness,
culture of behavior, moral gross qualities, folk traditions, independence, physical preparation

Uşaqların məktəbəqədər yaş dövründən başlayaraq, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə
hazırki dövrdə digər illərdən fərqli olaraq daha çox ehtiyac var. Çünki müstəqillik yolunda
qətiyyətlə addımlayan Azərbaycanın gələcək taleyi bu günkü gənc nəslin hansı ruhda tərbiyə
olunmasından çox asılıdır. Bununla bağlı Ulu öndərimiz Heydər Əliyev gənclərin birinci
forumundakı çıxışında demişdir: “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, bizim milli-
mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyələnməlidir”. Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi,
tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır!
Vətənpərvərlik böyük bir məfhumdur... Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa bağlı
olmaq-budur vətənpərvərlik! Vətənə sədaqətlilik, xalqa, milli və mənəvi sərvətlərinə, adət və
ənənələrinə məhəbbət, Vətənə məhəbbət, xalqa, doğma torpağa, xalqın maddi və mənəvi
sərvətlərinə, adət və ənənələrinə hörmət Azərbaycan xalqının nəcib əxlaqi
keyfiyyətlərindəndir. Vətənə sədaqətlilik insana cəsarət, qüvvət verir, onda fədakarlıq,
qəhrəmanlıq və milli qürur hissi yaradır. Bunlar mübarizədə sarsımazlıq, qələbəyə inam,
Vətənin rifahı naminə daha böyük fəaliyyət əzmi aşılayan, insanda xeyirxahlıq hissləri tərbiyə
edən çox qüdrətli və müqəddəs mənəvi dəyərlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, uşaqlarda Vətənə
sədaqətlilik tərbiyəsinin bir qolunu Milli Orduya məhəbbət tərbiyəsi təşkil edir. Milli Orduya
məhəbbət tərbiyəsinin xüsusi diqqət tələb edildiyi hazırki dövrdə məktəbəqədər yaşlı
uşaqların vətənpərvərlik və orduya məhəbbət tərbiyəsinin həyata keçirilməsi onlarda kiçik
yaşlardan Vətənə, torpağa bağlılıq hissini gücləndirir. Vətənin müdafiəsinə hazır olmaqla
dözümlülük, gümrahlıq, qorxmazlıq, cəsurluq, mərdlik və mübarizlik kimi yüksək əxlaqi və
fiziki keyfiyyətlərin formalaşması zərurəti meydana çıxır. Buna görə də məktəbəqədər yaş
dövründə uşaqlarda fiziki mədəniyyət məşğələlərində cəldlik, çeviklik, dözümlülük, sürət,
güclülük, şəraiti düzgün görmək kimi fiziki keyfiyyətlərin sürətlə formalaşmasına diqqət
yetirilir. Fiziki tərbiyənin metodikası məzmununa görə xüsusi metodika hesab olunur. Bu
baxımdan, məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki mədəniyyətinin formalaşmasında tətbiq olunan
əyani, praktik və didaktik medotlar məzmun və mahiyyətcə, elmi cəhətdən böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Metod fərdi xarakter daşımaqla, tərbiyəçinin şəxsi qabiliyyətindən, pedaqoji
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bacarığından asılıdır. Eyni metoddan, məsələn, əyanilik metodundan istifadə edərkən,
tərbiyəçilərdən biri öz şəxsi nümunəsinə, digəri isə əyani vəsaitlərə istinad edə bilər. Əyani
metod fiziki təmrinlərin şüurlu qazanılmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Əyanilik zamanı
hiss üzvlərinin fəaliyyəti güclənir və qavrama daha asan olur. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda
təfəkkür zəif olduğundan, onların əyaniliyə çox böyük ehtiyacı olur. Buna görə də fiziki
mədəniyyət məşğələlərində əyanilik metodundan və musiqidən geniş istifadə edilməsi çox
faydalıdır. Belə ki, fiziki təmrinləri bilavasitə musiqi sədaları altında nümayiş etdirmə,
göstərmə, imitasiya, ətraf mühitdə gördüyü faydalı fiziki hərəkətləri təsdiqləmə, əyani
vəsaitdən istifadə, görmə və eşitmə oriyentirlərinə istinad etmə metodları əyani metodlara
aiddir. Bu cür əyani metodlardan istifadə zamanı bütün hiss üzvlərinin qavrama mexanizmi
fəallaşır. Bu məqsədlə tərbiyəçi əyani metodlardan mümkün qədər bacarıqla istifadə etməlidir.
Uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, hərəkətlər aramlı və dəqiq icra texnikası ilə
göstərilməlidir ki, onlar hərəkətin bütün elementlərini görə bilsinlər və bu zaman əyani
vəsaitdən də istifadə edilməlidir. Uşaqlarda fiziki vərdişlərin yaradılmasında şifahi metodların
da özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. Şifahi metodlar eşitmə analizatorunu inkişaf etdirməklə
yanaşı, sadə psixi proseslər də formalaşdırır. Şihafi metodlar uşaqlarda qavrayışı, düşünməni,
hissetməni və hərəkətin icrası üzrə təsəvvüretməni formalaşdırır. Hərəkətin icra tərzi, onun
əhəmiyyəti və məzmunu şifahi metodla başa salınır və işin icrasına nəzarət edilir. Bu
məqsədlə təmrinləri adlandırma, təsvir etmə, izahat, göstəriş, sərəncam və müsahibəni şifahi
metod kimi tətbiq etmək olar. Uşaqların fiziki inkişafı, praktik metodlardan (təmrinlərin
təkrarı, oyunlar, məşqlər) səmərəli istifadə olunmasından da çox asılıdır. Praktik metodlar
uşaqlarda toxumaları inkişaf etdirmək, onlarda fiziki təmrinləri formalaşdırmaq və fiziki
vərdişlər yaratmaq məqsədi ilə tətbiq edilir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki cəhətdən
inkişafında təmrinlərin təkrarı metodu çox faydalıdır. Bu metod məktəbəqədər yaş dövrünün
bütün mərhələlərində geniş tətbiq oluna bilər. Tətbiq olunan fiziki təmrinlərin təkrarı
müəyyən müddət dəyişmədən müntəzəm yerinə yetirilməlidir. Bunun nəticəsində uşaqlarda
hərəkətləri sərbəst icra etmək, cəldlik, dözümlülük, fiziki gümrahlıq kimi keyfiyyətlərin
vərdiş halında formalaşması bütövlükdə, onların fiziki inkişafını təmin edir. Düzgün yerimək,
oturmaq, qaçmaq, tullanmaq, pilləkənə dırmanmaq, üzmək, tir üzərində yerimək, yellənçəkdə
yellənməyi bacarmaq və s. vərdişlərini yalnız təkrarların nəticəsində yaratmaq olar ki, bütün
bunlar da uşaq davranışına böyük təsir göstərir.

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaq fəaliyyətinin əsas hissəsini oyun təşkil edir. Oyun
uşaqların fiziki, əqli, əxlaqi keyfiyyətlərin və estetik hisslərini inkişaf etdirir. Oyun metodu
uşaqlarda musiqi sədaların altında qalib gəlmək üçün düşünmək, qaydalara əməl etmək, tərəf
müqabili ilə mədəni davranmaq, çətinliklərə dözmək, qarşılıqlı ünsiyyət saxlamaq və s. kimi
fiziki, əqli, əxlaqi keyfiyyətlərin yaranmasına imkan yaradır. Burada inteqrativlik üstünlük
təşkil edir və məşğələ uşağa öz yaradıcılıq bacarıqlarını həyata keçirmək imkanı verməklə,
kommunikativlik bacarıqları inkişaf etdirir. Uşaq sərbəst olaraq öz fikrini ifadə etməyi,
təəssüratlarını bölüşməyi bacarır. İnteqrativlik pedaqoji prosesin səmərə və keyfiyyətini
yüksəldərək, inkişaf sahələri üzrə verilmiş məzmun standartlarının şüurlu şəkildə əlaqəli
öyrənilməsinə xidmət edir.

Oyun və idman hərəkətləri əsasən fiziki tərbiyənin vasitəsidir. Burada musiqinin rolu çox
böyükdür, belə ki, musiqi sədaları uşaqları fəaliyyətə cəlb edir və onlarda yüksək əhval-
ruhiyyə yaradır. Uşaqların yaxşı təşkil olunmuş oyunu məqsədə çatmaq üçün əməli səy,
düşüncə, yaradıcılıq qabiliyyəti formalaşdırır və onlarda məsuliyyət hissini gücləndirir. Oyun
və idman uşaqların iradəsini tədricən formalaşdırır və möhkəmləndirir. Oyunda iştirak edən
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hər iki tərəf qələbə çalmaq üçün səy edir, bütün çətinliklərə üstün gələrək, qalib çıxmağa
çalışır. Oyun uşaqlarda çətinliyə dözmək, iradəlilik, intizamlılıq formalaşdırır və oyun barədə
L.S. Vıqodski, A.N.Leontyev, F.İ.Faradkina, Azərbaycanın görkəmli tədqiqatçılarından
Ə.Həşimov, İ.Ağayev, Ə.Qədimbəyova, Ş.Axundova, Y.Kərimov və başqaları tərəfindən
maraqlı elmi-pedaqoji fikirlər irəli sürülmüşdür. Bu tədqiqatlarda oyunun mahiyyəti,
məzmunu və özünəməxsusluğu, uşaq tərbiyəsində rolu və uşaq bağçasının fəaliyyətində yeri
müəyyən edilmişdir. Pedaqoji elmdə oyun fəal, yaradıcı və məqsədyönlü fəaliyyət hesab
edilir. Belə oyunlar içərisində nəsillərdən-nəsillərə yadigar kimi keçən Azərbaycan milli-xalq
oyunları mühüm yer tutur. Xalqımız tarixən milli oyunları qoruyub saxlamış, yaymış və bu
oyunlar vasitəsi ilə milli ənənələrin dəyərini, forma və məzmununu gələcək nəslə çatdırmağa
çalışmışdır. Milli ənənələri, zəngin folkloru, şifahi xalq ədəbiyyatını əks etdirən xalq oyunları
get-gedə inkişaf etmiş və təkmilləşmişdir. Azərbaycanın milli-xalq və vətənpərvərliklə bağlı
çoxlu sayda oyunları vardır ki, bu oyunlarda xalqımızın həyat tərzi, milli dəyərləri, məişəti,
əməyi, igidliyi əks olunur. Belə oyunlardan “Əkil-bəkil”, “Bənövşə”, “Dəsmalı ver”, “Topu al,
qaç”, “Çoban və qurd”, “Sərhədçilər”, “Cəsur əsgərlər”, “Hədəfi vur”, “Cəld vur”, “Qaçağan
atçılar”, “Mahir atıcılar”, “Yoldaşını qoru”, “Cəld ol” və s. misal göstərmək olar. Azərbaycan
xalq oyunları yüksək pedaqoji dəyərlərə malikdir. Bu oyunlarda Azərbaycan xalqı özünün
milli fiziki mədəniyyət formasını yaratmış və at çapmaq, qılınc oynatmaq, güləşmək, ovçuluq
etmək və s. fiziki hərəkətlər milli oyunlarda əsas yer tutmuşdur.

Uşaqların fiziki cəhətdən sağlam olmalarında, fiziki mədəniyyətə yiyələnmələrində
oyunların rolu əvəzsizdir. Təcrübələr göstərir ki, kollektiv oyunlar uşağın davranış
mədəniyyətinə güclü təsir etməklə, onlarda birgə yaşayış qaydalarına riayət etmək, bir-
birlərinə qayğılı münasibət kimi müsbət keyfiyyətlər aşılayır. Tərbiyəçi uşaqlara oyunda
yoldaşları ilə birgə fəaliyyət göstərməyi, kollektiv fəaliyyəti qiymətləndirmək və sevməyi,
mübahisəli məsələləri səbirlə, ədalətlə həll etməyi, yoldaşlarına güzəştə getməyi öyrədir.
Tərbiyəçi oyun zamanı uşaqları düzgün, doğrucul, sədaqətli, cəsarətli olmağa alışdırmaq üçün
münasib fürsətdən istifadə etməlidir. Oyunda bu keyfiyyətlərin təzahürünü tələb edən çoxlu
hallar olur. Bu zaman uşaqların fərdi xüsusiyyətləri özünü göstərir. Eyni şəraitdə olan uşaqlar
özlərini müxtəlif cür aparırlar. Vətənpərvərlik kimi mənəvi hisslərin aşılanması ilə bağlı olan
idman və vətənpərvərliklə bağlı oyunlara uşaqlar, xüsusilə oğlanlar daha çox maraq
göstərirlər. Məsələn, “Sərhədçi və casus”, “Ana və igid əsgər”, “Baba və keşikçi” kimi
vətənpərvərlik, “Kim güclüdür?”, “Bənövşə” və s. kimi idman xarakterli oyunlara uşaqlar
böyük maraq göstərirlər. Belə tədbirlər bağça ilə ailənin əlbir işi sayəsində həyata keçiriləndə
daha çox fayda verir.

Azərbaycan milli-xalq və vətənpərvərliklə bağlı oyunlarda yarış metodundan geniş istifadə
edilir. Yarış metodu uşaqlara oyun zamanı daha yaxşı nəticələr əldə etməyə sövq edir. Yarış
zamanı uşaqlar bütün imkanlarını və qüvvələrini tam sərbəstliklə işə salırlar. Yarış metodu
uşaqların idman bayramında öz əksini tapır. Azərbaycan folklorunun ən dəyərlə nümunələri
çərçivəsində yaradılmış milli-xalq oyunları: “Boğça-boğça”, “Fincan-fincan” və s. oyunlar
Azərbaycanda Novruz Bayramında tətbiq olunur. Azərbaycan milli-xalq və vətənpərvərliklə
bağlı oyunlar zamanı müxtəlif milli qaydalara əməl etmək zərurəti yaranır. Burada hərəkətin
ritmi, cəsarətliliyi və musiqi sədaları altında qələbə çalması uşağı fərəhləndirir, estetik
emosiya, oyuncaqlardan bacarıqla istifadə etmək vərdişi formalaşır. Oyun zamanı hərəkətlərin
dinamiklik, bədii yaradıcılıq elementləri uşaq aləmində dərin iz qoyur və bu da uşaqların
davranış mədəniyyətinin formalaşmasına böyük təsir edir. Oyun prosesində hərəkət və
münasibət müəyyən qaydalarla tənzim olunur və uşağı öz davranışlarını idarə etməyə,



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

110

hərəkətlərini nəzərdə tutulmuş məqsədə tabe etməyə, həyəcan və arzusunu gizlətməyə alışdırır.
Məktəbəqədər müəssisələrin orta və böyük qruplarında oyunların məzmunu kiçik qruplara

nisbətən mürəkkəb xarakterli olur. Bu oyunlarda qaydalara riayət etmək, hərəkətlərini
başqalarının hərəkətləri ilə uyğunlaşdırmaq və s. belə oyunların əsas məzmununu təşkil edir.
Böyük qruplarda oyun qaydaları uşaqların nisbətən dərin şüurluluğuna, müstəqilliyinə,
məsuliyyətinə əsaslanır ki, bu da onlarin davranışına böyük təsir göstərir. Mədəni davranış
yüksək əxlaqi kateqoriya kimi insanlar arasında mövcud olan ünsiyyət qaydalarıdır və bu
qaydalar nəciblik, səmimilik, təvazökarlıq, təmkinlilik, ləyaqətlilik, səxavətlilik, qayğıkeşlik,
dostluq, yoldaşlıq, səliqəlilik, doğruçuluq, düzlük, həssaslıq, ağıllılıq və s. fəzil əxlaqi
anlayışlardan ibarətdir. Təbii ki, məktəbəqədər yaş dövrü uşaqlarda şüurun formalaşdığı dövr
olduğu üçün mədəni davranış qaydalarına yiyələnmək çox vacibdir. Bu dövrdə uşaqların
mədəni davranış qaydaları haqqında anlayışı demək olar ki, zəif olur. Belə ki, bu dövrdə
uşaqlarda yalnız fəaliyyət göstərmək, hərəkət etmək, cisim və əşyalarla monipulyasiya həvəsi
böyük olur. Bu hərəkətlərin yaxşı və pis olması haqqında onlarda heç bir mühakimə olmur.
Ona görə də uşaqlarda məktəbəqədər yaş dövründə mədəni davranışın tərbiyə olunması həyati
zərurətdir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda Vətən haqqında anlayışlar genişlənməli, xalqın həyatı və
ictimai hadisələrə dair məlumatı çoxalmalıdır. Bütün bunların əsasında onlarda vətənpərvərlik,
milli qürur və vətəndaşlıq hissi artır. Böyüklərə və yaşıdlarına hörmət, dostluq kimi əxlaqi
keyfiyyətlər əvvəlki illərə nisbətən məzmun etibarı ilə daha da genişlənir, iradi keyfiyyətlər
möhkəmlənir, intizamlılıq, mütəşəkkillik, müstəqillik daha da güclənir. Əlbəttə, belə vəziyyət
bəzən çətinliklər də yaradır. Tərbiyəçi belə çətinlikləri aradan qaldırmaqda onlara köməklik
göstərməli və uşaqlarda dözümsüzlük, özünü ələ ala bilməmək, işi sona çatdırmaqda
səbirsizlik göstərmək kimi halların aradan qaldırılmasına çalışmalıdır. Bu yaş dövründə
uşaqlarda yaşlılara və yaşıdlarına yanaşma tərzində yeni keyfiyyətlər nəzərə çarpır ki, bu da
uşaqlarda inkişafın yeni mərhələsi ilə bağlıdır. Ona görə də tərbiyəçi və valideyn bu inkişaf
xüsusiyyətlərini görməli, uşağa yüksək məsuliyyət hissi ilə yanaşmalı, onların inkişafına
məqsədyönlü istiqamətdə köməklik etməlidirlər. Valideyn öz uşağı ilə birgə Azərbaycan
milli-xalq və vətənpərvərliklə bağlı oyunlarda, estafetlərdə iştirak etməlidir. Burada tərbiyəçi-
valideyn əməkdaşlığının yaradılması zəruri olur, çünki əməkdaşlıq uşaqlara daha çox diqqətli
və həssaslıqla yanaşmağı tələb edir. Tərbiyəçi uşağın nə ilə maraqlandığını, nəyi öyrəndiyini
soruşub, qayğıkeş olduqda, uşaq da açıq ünsiyyətdən çəkinmir, sual verir, məsləhətləşir və
tapşırıqları həvəslə yerinə yetirir. Fiziki mədəniyyət məşğələlərində tərbiyəçi uşağa pedaqoji
prosesin bərabər hüquqlu subyekti kimi yanaşmalı, oyun zamanı rolu ifa etməli və uşaq
nailiyyətini obyektiv dəyərləndirməyi bacarmalıdır. Yüksək fiziki hazırlığa malik olmaq
müasir mərhələdə xüsusilə vacib olduğundan, hazırda fiziki hazırlıq məşğələlərinə diqqət
daha da artırılmalıdır. Beləliklə, ölkəmizin gələcəyi olan uşaqların fiziki hazırlıq səviyyəsi nə
qədər yüksək olarsa, Vətənin təhlükəsizliyinə bir o qədər təminat yaranar.

Məqalənin aktuallığı. Uşaq bağçalarında vətənpərvərliklə bağlı oyunların təşkili vacibdir.
Bu, fiziki mədəniyyət məşğələlərində Azərbaycan milli-xalq və vasitəsi ilə davranış
mədəniyyətinin yaradılmasına öz köməyini göstərir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə uşaq bağçalarında fiziki mədəniyyət məşğələləri
zamanı Azərbaycan milli-xalq və vətənpərvərliklə bağlı oyunların vasitəsilə uşaqlarda
davranış mədəniyyətinin formalaşdırılması yolları araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində çalışan tərbiyəçilər, bu sahənin mütəxəssisləri və valideynlər bəhrələnə
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bilərlər.
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К. Мамедова

Формирование культуры поведения, с помощью
азербайджанских национально-народных и патриотических

игр в занятиях физической культуры в детских садах
Резюме

В статье были раскрыты основы дидактики в работе по формированию культуры
поведения у детей дошкольного возраста средством национально-народных и военно-
патриотических игр Азербайджана на занятиях по физическому воспитанию. В статье
отмечалось о достижениях ученых, просветителей и педагогов мирового значения и в
особенности Азербайджана в области игровой деятельности детей дошкольного
возраста.

А также отмечалось об интегративном подходе к физическому воспитанию детей.
Отмечалось и о необходимости создания сотрудничества среди воспитателя и родителя
по воспитанию детей в духе военного патриотизма.

K. Mammadova

Building a Culture of Behavior, with the Help of the Azerbaijani
People's National and Patriotic Games in Physical Education

Lessons in Kindergartens
Summary

The article discloses the basis of didactics in the work to build a culture of behovior in
preschool children by means of national and international military –patriotic games of
Azerbaijan in the classroom for physical education. The article nothed the achievements of
scientists educatiors and teachers of world inportance, and in particular of Azerbaijan in the
field of gaming activities fo children of preschool age. Also, noted on the integrative approach
to physical education of children. And noted the need for cooperation among educators and
parents ro raise their children in the spirit of military patriotism.
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Cəmiyyətdə baş verən qlobal sosial-iqtisadi dəyişikliklər uşaqların sosial-mənəvi tərbiyəsi
prosesində ənənəvi yanaşmaya dəyişikliklər edilməsini zəruri etmişdir. Sosial mühitdə olan
neqativ təsirlər (davakarlığı təbliğ edən filmlər, uşaqların yaşına uyğun olmayan,
mənəviyyatına mənfi təsir göstərən cizgi filmləri, internet məlumatları, yaşıdları arasında
olan aqressivlik) uşaqların şəxsiyyət kimi inkişafına, sosial-mənəvi dəyərlərin formalaşmasına
mənfi təsir göstərir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında ən təsirli və ali institut ailə
institutudur. Uşaq ailədə qazandığı dəyərləri gələcək həyatı boyu qoruyur və onlara müvafiq
yaşayır.

“Ailə uşağın mənəvi inkişafının beşiyidir. Ailə tərbiyədə əsas, uzunmüddətli və mühüm
rol oynayan kollektivdir. O, uşağın özünü dərk etməsini və sevgi, qayğı, nəvazişə olan
tələbatını təmin edən ənənəvi institutlardan biridir” [2, 35].

Cəmiyyətdə baş verən hadisələr, mədəniyyətdə gedən proseslər daim mövcud olan
dəyərlərin, normaların dəyişilməsini tələb edir. Özündə dinamik sistemi ehtiva edən uşaq
daim fasiləsiz dəyişikliklərə və inkişafa məruz qalır. Bu cür halda o, qarşılaşdığı problemləri
müstəqil həll etməyə çalışır və öz şəxsi inkişafını daxili hərəkətverici qüvvə hesabına
reallaşdırır. Uşaq ilk növbədə ailədə əldə etdiyi təcrübə nəticəsində bunların öhdəsindən
gəlməyə çalışır. Ona görə ki, uşağın fiziki, mənəvi, əxlaqi, estetik və əmək tərbiyəsi
istiqamətində şəxsiyyət kimi ilkin formalaşması məhz ailədə baş verir. Ailədə yalnız
deyilənlərin əsası qoyulmur, həmçinin mənəvi dəyərlərə daim və ardıcıl olaraq qoşulmaq
nəticəsində uşağın şəxsiyyəti mükəmməlləşir ki, bu da öz növbəsində onun əxlaqında,
davranışında, dünyagörüşündə özünü büruzə verir və daxili aləminin zənginləşməsinə geniş
imkanlar açır. Məhz ailə vasitəsi ilə uşaq ictimai həyata nüfuz edir, onun dəyərlərini, davranış
normalarını, təfəkkür üsullarını və dili mənimsəyir. Başqa sosial institutlardan fərqli olaraq
ailə bütün həyatı boyu övladın bütün hərəkətlərinə təsir etməyə qadirdir.

Məlumdur ki, azərbaycanlılar ən qədim dövrlərdən bəri ailəyə böyük dəyər verən millətdir.
Dövlətimizin ən ali və ilkin dəyəri ailədir. Sağlam düşüncəli ailələrə malik olan dövlətin
uğurlu gələcəyi olar. Ona görə də ailəyə laqeyd münasibət onun nüfuzunun aşağı düşməsinə,
mənəvi-əxlaqi ənənələrin itməsinə, eqoist şüurun formalaşmasına, təhsilin humanitar
sferasının dağılmasına səbəb ola bilər. Təəssüf ki, bütün bunlar həqiqətdir. Boşanmağa tez
qərar verən cütlüklər bunun uşaqların taleyinə nə qədər pis təsir edəcəyi barədə heç də
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düşünmürlər və onları tam qayğıdan məhrum edirlər.
Cəmiyyətdə baş verən neqativ proseslərdən sivilizasiya prosesi tormozlana bilər. Bu

prosesdə ailənin rolunun yüksəlməsi aydın görünür. Ailədə tərbiyə imkanlarının
möhkəmlənməsi ölkədə mənəvi-əxlaqi mühitin sağlamlaşdırılmasının əsas istiqamətlərindən
biridir. Ailədə tərbiyə potensialını tam təsvir etmək, onu dinamikada, mürəkkəb vəziyyətdə və
ziddiyyətlərdə görmək onun gələcəkdə təkmilləşməsi, ailədaxili mənəvi imkanlarını istifadə
etmək üçün dəqiq yollar axtarmağa şərait yaradır.

Ailənin sosial-mənəvi tərbiyəsində baba və nənələrin xidmətləri böyükdür. Onlar xalq
nəğmələri, nağıllar, bayatılar, məsəllər vasitəsi ilə böyüklərə, ailə ənənələrinə, vətənə
məhəbbət aşılayır və bunun gündəlik davranışda istifadə edilməsinə nail olurlar. Uşaqlar
bilməlidirlər ki, qohumlarla, valideynlərlə, bacı və qardaşlarla mehriban davranmadan insan
xoşbəxt ola bilməz. Onlar baba və nənələrinin necə ömür yaşadıqlarını, hansı şəraitdə
böyüdüklərini və sınaqlardan necə çıxdıqlarını öyrənməlidirlər.

Hər bir evdə ailə haqqında əşyaların, şəkillərin qorunması uşaqlarda keçmişinə qarşı
maraq yaradır, onlar öz baba və nənələri haqqında qürurla danışırlar. Uşaqlarda mənəviyyat
və qarşılıqlı anlaşma pozuntusu ailədə yaranan münaqişələr zamanı baş verir. Hansı ailədə ki,
qışqırıq, fiziki cəza, uşaqalra qarşı mütəmadi kobudluq və zor tətbiq edilirsə, əvvəlcə psixi
pozuntular üçün şərait yaranır, sonra isə onların davranışında normadan kənar hərəkətlər
müşahidə olunur.

Əxlaqi dəyərlər, oriyentirlər və şəxsiyyətin əqidəsi ailədə aldığı, gördüyü tərbiyədən irəli gəlir.
Uşağın öz təşəbbüskarlığına təzyiq göstərmədən onun dostu və məsləhətçisi olmaq,

mülayim şəkildə fikrini düzgün istiqamətə yönəltmək ailədə mənəvi tərbiyənin əsas şərtidir.
İnsanların emosional vəziyyətini, əxlaqi, şəxsiyyətyönlü işgüzar keyfiyyətlərini, müxtəlif
fəaliyyət növlərində imkanlarını dərk etmək üçün təbii yaranmış situasiyalardan və ya xüsusi
təşkil olunmuş situasiyalardan istifadə etmək zəruridir.

Uşağın yaşadığı, inkişaf etdiyi cəmiyyətin, ailənin və təhsil müəssisəsinin daxili
mədəniyyətinin əsasını mənəvi-əxlaqi tərbiyə təşkil edir. Ailədə və uşaq bağçasında
xeyirxah ab-hava ilə fəaliyyət göstərən valideyn və pedaqoqlar uşaqlara ən yaxın insanlardır.
Onlar uşağın daxili aləminin formalaşmasında həlledici rol oynayırlar.

Ailədə sosial-mənəvi tərbiyə əvvəllər olduğu kimi valideynlərin maarifləndirilməsi
hesabına uşaqların uğur qazanmaları və problemləri həll etmələri deyil. Yeni pedaqoji
paradiqma (fəal tərbiyə, inkişafetdirici təlim, pedaqoqların peşəkarlığının yüksəldilməsi və
ailənin pedaqoji potensialının artırılması) informativ-ibrətamiz tərbiyə modelindən uşaq və
böyüyün əxlaqi şüurunun, hisslərinin və davranışının inkişaf modelinə, pedaqoq və
valideynlərin psixoloji və pedaqoji kompetensiyalarının artırılması modelinə, uşağın təlimi və
sosiallaşması üçün şəxsiyyətlərarası və ailədaxili sosiomədəni texnologiyaların
mənimsənilməsi modelinə keçməyi tələb edir.

Ailə və uşaq bağçasında birgə iş ənənəvi formalarla yanaşı (iclas, məsləhətlər,
maarifləndirmə), yeni formaların - uşaq-valideyn seminarlarının, qarşılıqlı təsir vərdişlərinin
inkişaf etdirilməsi, layihə fəaliyyəti və çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün əməkdaşlığın digər
variantlarını da nəzərdə tutur.

Pedaqoji ədəbiyyatda MTM-lə ailənin qarşılıqlı təsirinə yeni yanaşmaları nəzərə alaraq
sosial-mənəvi tərbiyənin təmin olunması məqsədi ilə proqram-metodik işləmələri ümumi
strateji prinsiplər əsasında hazırlamaq olar. Bu prinsiplər aşağıdakılardır:

1. Tərbiyədə yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alan ənənəvi prinsip.
2. Sistemlilik prinsipi. Bu prinsip ailə və ictimai tərbiyənin ənənələrini sosiomədəni
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dəyərlər əsasında bütöv inkişaf prosesinə çevrilməsini, valideynlərin vahid tərbiyə-təlim
məkanında uşağın hərtərəfli inkişafı üçün “təlim müəssisəsi-ailə-şəxsiyyət” münasibətlər
sisteminin yaranmasını nəzərdə tutur.

3. İnteraktivlik prinsipi. Bu prinsip ailənin real vəziyyətini və tələblərini nəzərə alaraq
uşaq və valideynlərin tərbiyə və təhsilinə şəxsiyyətyönlü yanaşmanı, forma və üsulları,
onların əxlaqi şüurunun formalaşmasını, pedaqoqların mədəni və mənəvi şüurunun fəallığını,
sosiomədəni maarifləndirmənin müxtəlif formaları ilə yaradıcı motivasiyanın yaranmasını,
valideyn və pedaqoqların kommunikativ və idarəetmə vərdişlərini nəzərdə tutur.

4. Mədəniyyətəmüvafiqlik prinsipi. Bu prinsip ailədə keçmişdən gələn sosiomədəni
ənənələrin təmin edilməsini, onların ailənin sivil inkişafında əsas mənəvi-əxlaqi dayaq və əsas
dəyərlər kimi qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.

5. MTM üçün tərtib olunan proqramların məzmununun sosiomədəni və psixoloji
adaptasiyası. Bu prinsip valideynlərin də pedaqoji prosesdə iştirakını və onların maraq və
sorğularını nəzərdə tutur.

Bu prinsiplər “uşaq-pedaqoq-valideyn” sistemi prioritet sayılır və təhsil müəssisəsi, region
və sosial sifariş baxımından dəyişə bilər.

Həm ənənəvi, həm də müasir tərbiyə və təlim formalaşma prosesində ailənin rolunu
yüksək qiymətləndirir və tərbiyə işində ona yaxından kömək edir. Sovet məkanında mümkün
olmasa da, müasir dövrümüzdə həm uşaqların, həm də böyüklərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinin
məzmunu dinimizin mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə söykənir. Ona görə də həm valideynlər, həm
də pedaqoqlar şəxsi və peşəkarlıq məsuliyyətini daim yadda saxlamalıdırlar.

Bu gün uşaqların sosial-mənəvi inkişafı məsələlərində ailənin maarifləndirilməsi,
həmçinin gənc ailələrin problemlərinin aradan qaldırılmasında təhsil və səhiyyə sisteminin
qarşılıqlı fəaliyyəti, milli dəyərlərimizə müvafiq inkişafetdirici mühitin yaradılması, uşaqların
ana südü ilə qidalandırılması, körpələrin tərbiyəsində folklor nümunələrindən (laylalar,
bayatılar, nəğmələr və s.) istifadə böyük aktuallıq kəsb edir.

Məlumdur ki, tərbiyədə uşaq-valideyn münasibətləri çox əhəmiyyətlidir, ailə üzvləri
arasında qarşılıqlı münasibətlər mexanizmi isə sosial-mənəvi tərbiyənin inkişafında müstəsna
rol oynayır. Bəzi valideynlər uşaqlarının istəyini, tələbatlarını başa düşmür, hər şeyi təzyiq
vasitəsi ilə həyata keçirmək istəyir. Onlar öz şəxsi işləri ilə məşğul olaraq uşaqları ilə ünsiyyət
etməyə, gəzməyə, oynamağa, maraq və istəklərini təmin etməyə vaxt çatdırmırlar. Uşaqlarda
sosial-mənəvi inkişafı təmin etmək üçün məktəbəqədər yaşlı uşaqların bəzi xüsusiyyətlərini
nəzərə almaq zəruridir. Bunlar aşağıdakılardır:

1. Yüksək insani keyfiyyətləri və hissləri aşılamaq üçün mədəniyyətə və gözəlliyə
müraciət etmək, onları uşaqların ruhundan və ürəyindən keçirmək lazımdır.

2. Əməksevərlik tərbiyəsi də uşaqların sosial-mənəvi həyatında öz izini qoyur. Ən çox
xeyir gətirən əmək odur ki, bu prosesdə uşaq özünün və əməyinin nəticəsinin lazım olduğunu
hiss etsin.

3. Sosial-mənəvi tərbiyənin inkişaf etdirilməsində Azərbaycan ədəbiyyatı ilə tanışlıq
böyük rol oynayır. Uşaqlara nağıl, hekayə, folklor nümunələrini oxumaq zəruridir.

4. Uşağın davranışında neqativ halların olmaması üçün onu dinləmək, həyəcanına şərik
olmaq, birlikdə vaxt keçirmək, köməyə ehtiyacı yoxdursa, bacardığı işlərə müdaxilə etməmək,
uğurlarını dəstəkləmək, münaqişələri konstruktiv həll etmək, xoş sözlərlə dindirmək lazımdır.

5. Uşağın psixi və mənəvi inkişafında ailədəki ab-havanın da rolu böyükdür. Uşaq sevincləri
evdəki qarşılıqlı münasibətlərdən daha çox asılıdır ki, bu da uşağı aktiv fəaliyyətə sövq edir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövr valideyn-övlad münasibətlərində milli xüsusiyyətləri
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qoruyub saxlamaqla yeni bəşəri ideyalara əsaslanmağı tələb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə göstərilən ailədə uşaqların sosial-mənəvi inkişafına

ailənin təsir imkanları və həyata keçirilmə yolları tərbiyəçi və valideynlərin işinə dəstək kimi
qiymətləndirilə bilər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tərbiyəçi və valideynlərin pedaqoji
maarifləndirilməsinə böyük kömək ola bilər.
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Резюме

Наиболее эффективные и высшие институты в развитии детей школьного возраста в
семейном учреждении. Дети в ценности семьи и защищает его жизнь и жизнь будущего.
Он проникает в общественную жизнь ребенка с семьей, ее ценностей и норм поведения,
способов мышления и принятия языка.

С хорошей атмосферы в семье и детском саду для детей родителей и воспитателей,
близких людей. Они играют решающую роль в формировании внутреннего мира
ребенка.

M. İlyasov
P. Hasanova

Preschool-aged children's social-emotional development
as an important factor in family

Summary

The family institute is the most effective and higher institutes in the preschool-aged
children's development. The child defends and lives in accordance with value the whole life
which earn it in family. The child penetrates the social life through family, learns his values,
norms of conduct, ways of thinking and language.

With a good atmosphere in the family and kindergarten children to parents and caregivers,
loved ones. They play a role the formation of the child's inner world.

Redaksiyaya daxil olub: 11.10.2016
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Şəxsiyyətin müasir dövrdə zəngin mənəviyyata, dərin biliyə malik kamil vətəndaş kimi
formalaşması, cəmiyyətin başlıca tələbatı və məktəb qarşısında qoyduğu vacib məsələlərdən
biridir. Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı hər bir ayrıca adamın və bütövlükdə cəmiyyətin asudə
vaxtının kəmiyyətindən, elmi təşkilindən vəzifə və məzmunundan asılıdır. Asudə vaxt təkcə
istirahət demək deyil, həmdə şəxsiyyətin inkişafı üçün seçilən məkandır. Bu məkanın düzgün
seçilməsi şəxsiyyətin özünütəhsillə müxtəlif elmi, texniki və bədii yaradıcılıq sahəsində
bilikləri tam zənginləşdirməsi, sevdikləri işlə məşğul olmaları üçün imkan yaradır. Asudə
vaxtın səmərəli keçirilməsi üçün şəraitin yaradılması tələb olunur. Çünki asudə vaxt konkret
tarixi məzmuna malik olan sosial kateqoriyadır.

Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra tərbiyəvi işin məzmunu xeyli dəyişmiş,
milli mənlik şüurunun formalaşması, milli tərbiyə amili ön plana çəkilmişdir. Əvvəlki illərdən
fərqli olaraq qadağan edilmiş və yalnız ailələrdə izi qalmış milli adət və ənənələrə geniş yer
verilmişdir. Yeni ilin başlanmasını rəmzi olan Novruz bayramının, Qurban bayramının,
məhərrəmlik, orucluq kimi dini mərasimlərin, Dünya azərğaycanlılarının həmrəylik günü,
dirçəliş günü və s. dövlət səviyyəsində keçilməsi xalq tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

İstiqlaliyyətimizin, azadlığımızın başlanğıcı olan «Qanlı 20 yanvar hər il ümumxalq
matəmi» kimi qeyd edir. İndi mədəni-kütləvi tədbirlərin məzmunu daha çox milli tərbiyənin
başlıca məsələlərinə – vətənpərvərlik mərdlik, mübarizlik, torpaq sevgisi, vətənin müdafiəsinə
qalxmaq və s. geniş yer verilir.

Məktəblilərin asudə vaxtının təşkilində eyni zamanda ərazimizə soxulmuş erməni
quldurlarına qarşı nifrət hissini kəskin şəkildə aşılamaq lazımdır. Mədəni-kütləvi tədbirlər
hazırlanarkən proqrama belə materialların daxil edilməsi çox vacibdir.

Asudə vaxt kateqoriyası digər kateqoriyalarla, şəxsiyyətin mənafeyi və tələbatı kimi
kateqoriyalarla sıx əlaqədardır. Müasir cəmiyyətimizin müstəqil, azad və humanist həyat tərzi
asudə vaxtın yaradıcılıq məzmununu müəyyən edir.

Cəmiyyətimizin ictimai strukturunda xüsusi sosial kateqoriya olan yeniyetmə və gənclərin
mənəvi tələbatı, şəxsiyyət kimi formalaşması müasir həyat gerçəkliyimizin, mühitin, ictimai
təşkilatların ideya tərbiyəsi işinin təsiri altında formalaşır. Bunlar asudə vaxtın xarakterinə və
məzmununa həlledici təsir göstərir. Asudə vaxtın düzgün təşkil edilməsi uşaqların qabiliyyət
və meyillərinin inkişafı məsələlərinin həllini, onlara ünsiyyət və özünü təsdiq imkanlarının
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verilməsini təmin edir. Yeniyetmə və gənclərdə demokratik mədəniyyətin tərbiyə
olunmasında uşaq ictimai-siyasi birliklərin əhəmiyyəti də böyükdür. Onların siyasi cəhətdən
inkişaf etməsi, demokratik mədəniyyətə yiyələnməsi, cəmiyyətdə mövcud olan müxtəlif
istiqamətli maraqların yaranmasında özünü göstərir. Bu cür düşünmək və fəallıq göstərmək,
gənclərin yaşadığı ictimai mühit haqqında tarixi, fəlsəfi, iqtisadi və psixoloji biliklərə
yiyələnməsi vacibdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, asudə vaxt dərsdənkənar vaxtı tam əhatə etmir, onun yalnız bir
hissəsidir. Çünki təlimdən kənardakı vaxtı məktəbli bütövlükdə asudə vaxta sərf etmir.
Dərsdən sonra yerinə yetirilməsi vacib sayılan, yemək, yatmaq, evə verilən tapşırıqların
icrasına sərf olunan vaxt asudə vaxta daxil deyil. Asudə vaxt məktəblinin tədris vəzifələrindən
azad olduğu vaxtdır.

Məktəblilər tədris ili ərzində onlara verilən asudə vaxtdan səmərəli istifadə etsələr təlim
prosesində də müsbət nəticələr əldə edərlər.

İl boyu təlimdən sonra qalan vaxt, istirahət günləri, təqvimin qırmızı tarixləri, dərs ilinin
sonunda yay tətillərin məktəb düzgün istiqamətləndirməlidir.

Asudə vaxt iki formada həyata keçirilir: mütəşəkkil və qeyri mütəşəkkil.
Mütəşəkkil asudə vaxt böyüklər tərəfindən əvvəlcədən planlaşdırılır və təşkil olunur. Yəni

məktəbin rəhbərliyinin sinifdənxaric tədbirləri, ata-anaların nəzarət etdikləri asudə vaxt,
məktəbdənkənar tərbiyə və mədəni-maarif müəssisələrinin təşkil etdikləri asudə vaxt.

Bu formalarda həyata keçirilən asudə vaxt səmərəli və səmərəsiz ola bilər. Bu zaman
asudə vaxtın səmərəliliyi, əsasən məktəblilərin tərbiyəlilik səviyyəsindən, vaxtların
planlaşdırmaq səriştələrindən, habelə, maraq və meyllərin xarakterindən asılı olub.

Məktəblilər asudə vaxtın qeyri-mütəşəkkil formasına daha çox maraq göstərirlər. Onlar
asudə vaxtı məktəbdənkənar keçirmək istəyir və məhəllədəki meydançanı üstün tuturlar.
Onlar müstəqilliyə can atır, böyüklərin yerli-yersiz müdaxiləsini, öyüd-nəsihətini xoşlamırlar.
Cəmiyyət, ailə və məktəb asudə vaxtın idarə olunmasında nə qədər maraqlı olsalar da
məktəblilər asudə vaxtın qeyri-mütəşəkkil formasına üstünlük verirlər.

Müşahidələr göstərir ki, asudə vaxt anlayışı haqqında məktəbli gənclərin fikrində
müxtəliflik var; bir qrup gənc asudə vaxt deyənlə yalnız əyləncə kimi başa düşür, diskotekaya,
konsertə getmək və s. digər qrup isə asudə vaxt anlayışını həm əyləncə, həm də öyrənmək
mənimsəmək kimi dərk edir.

Məktəblilərin dərsdən sonrakı asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə diqqət göstərmədikdə
nəticədə onlar bir çox problemlərlə üzləşməli olurlar. Bu gün gənclər vaxt bölgüsünü çox vaxt
düzgün bölüşdürə bilmirlər. Gənclərimiz vaxtlarının çoxunu İnternet-klublarda sosial
şəbəkələrdə, müxtəlif çat saytlarında yazışmaqla, çayxanalarda müxtəlif oyunlar oynamaqla
vaxtlarını keçirməyi üstün tuturlar.

Asudə vaxtı səmərəli keçirmək üçün mütaliə etmək və ya hər hansı sənətlə də məşğul
olmaq olar; məsələn; toxuculuq, rəssamlıq, hər hansı bir dil kursuna yazılmaq, musiqi
alətlərində ifa etmək, idmanın hər hansı növü ilə məşğul olmaq, maşın sürməyi öyrənmək və s.

Asudə vaxtını düzgün dəyərləndirsək gələcəkdə bir çox məsələlərdə istifadə edə
biləcəyimiz işləri öyrənməyimizə kömək edə bilər və boş vaxtı dəyərləndirmək üçün təşkil
olunan məşğuliyyətlər gələcəkdə məktəblilərin ikinci peşəsi ola bilər.

Asudə vaxtını hamı eyni və səmərəli keçirmir. Asudə vaxtın səmərəli istifadəsi
gələcəyimizin təminatı ola bilər. Uşaqların asudə vaxtının yaradıcı təşkili onların bir şəxsiyyət
kimi inkişaf etdirilməsini formalaşdırır; bu iki istiqamətdə həyata keçirilir.

Birincisi yaradıcılıq mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dərnəklərin imkanları daxilində
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bəşəriyyətin əldə etdiyi zəngin təcrübədən hər bir uşaq mənimsəməlidir.
İkincisi isə qazanılan dəyərlər nəticəsində uşaq yaradıcı fəaliyyəti ilə müstəqil olaraq

imkanlarını genişləndirməlidir. Uşağın asudə vaxtı fəal təlimlə köklənməlidir. Bu isə iki
tərəfin məqsədyönlü qarşılıqlı əlaqəsində öz əksini tapır. Burada müəllim bələdçi, uşaq isə
tədqiqatçı olur. Uşaqların dərsdənkənar asudə vaxtında yaradıcılıq mərkəzlərinin rolu
əvəzsizdir. Yaradıcılıq mərkəzlərində işlərin məzmununu həyati bacarıqlara əsaslanan təhsillə
şərtləndirmək lazımdır. Burada uşaqların yaradıcılıq təfəkkür mədəniyyətini inkişaf etdirmək,
yüksək intellektualıq tərbiyə etməyə nail olmaq əsas pedaqoji tələb kimi qarşıda durmalıdır.
Müəllim rəhbərliyi altında məqsədyönlü planlaşdırılan asudə vaxta uşaq şəxsiyyətinin
formalaşdırılmasında humanistləşdirmə, demokratikləşdirmə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb
edən amillər daim gözlənilməlidir. Belə olduqda uşaqda öz imkanlarına inam hissi artaraq,
mühakimə yürütmək, planlaşdırma kimi idraki qabiliyyətlər dinamik inkişaf edir.

Müasir dövrümüzdə uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkilinə çox böyük ehtiyac vardır.
Uşaqların asudə vaxtı onların marağına, qabiliyyətinə və bacarığına, yaşına uyğun təşkil
edilməlidir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində 374 məktəbdənkənar müəssisə
fəaliyyət göstərir. Həmin müəssisələrə 332120 şagird cəlb edilib. Hazırda Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi sistemində 83 Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və s.

Bu mərkəzlərə gəncləri cəlb etmək və onları vətənpərvər ruhunda tərbiyə etmək hər bir
müəllimin, tərbiyəçinin valideynlərin borcudur.

Uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkilində uşaq birliklərinin xüsusi yeri var. Onların
məqsədi uşaqlara kömək etmək uşaq maraqlarını təmin olunmasındakı boşluğu doldurmaqdı.
Uşaqlar həm məktəbdə, həm də ondan kənarda öz maraq dairələrinə görə birləşirlər. Uşaq
birlikləri şagird şəxsiyyətinə ikitərəfli təsir göstərir. Bir tərəfdən uşağın məqsəd, maraq və
tələbatlarının təmin olunmasına şərait yaradır, digər tərəfdən, şəxsiyyətin daxili imkanlarının
seçimi baş verir. Uşaq birlikləri uşaqların maraqlarını, hüquqlarını ləyaqətini qorumaqla
müdafiə funksiyasını yerinə yetirir.

Beləliklə, asudə vaxtdan səmərəli istifadə edilərsə məktəblilərdə ümumi mədəniyyətin
yeni dəyərlərin yaranmasına imkan yaranar.

Asudə vaxt pedaqoji əsaslar üzərində qurulmalıdır, yəni vaxtında uşaqlarla aparılan təlim
tərbiyə işinin məqsədi, məzmunu, forma və metodları onların bilik, bacarıq və vərdişlərin
inkişafı ilə şərtlənən didaktik tələbləri özündə əks etdirməlidir. Məktəblilərin asudə vaxtı
böyüklərin nəzarətindən kənarda qalmamalıdır, asudə vaxt yaradıcı fəaliyyətə
istiqamətləndirilməlidir və elə təşkil olunmalıdır ki, asudə vaxt müəyyən dəyərə malik olsun.

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, məqalədə məktəblilərin
asudə vaxtın təşkili yeni dövrün tələblərinə uyğun öyrənilməsi sistemi tələb olunur. Müasir
cəmiyyətimizin müstəqil, azad və humanist həyat tərzi asudə vaxtın yaradıcılıq məzmununu
xarakterizə edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsil sistemində aparılan islahatlar baxımından bu mövzunun
işlənməsi yenilik kimi qiymətləndirilməlidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məktəblilərin asudə vaxtı ilə bağlı fikirlər
məktəblilərin mənəviyyatına müsbət təsir göstərir və gələcək müəllimlər, tərbiyəçilər bu
tövsiyyələrdən bəhrələnə bilərlər.
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Ф. Аллахвердиева

Организация досуга школьников

Резюме

Во всесторонним развитии личности одной из главных проблем является
эффективная организация досуга. В этой статье разбирается пути эффективной
организации досуга школьников, затрагиваются отдельные аспекты данной категории.

F. Allahverdiyeva

The organisation of shoolchildren’s spare time

Summary

The organisation of spare time’s the main problem in improving the man as a person. This
article deajs about the usefull ways in the orqanisation of schoolchildren’s free time, about the
wright formation of it as aseperate category.
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Məlum olduğu kimi, ailə ilk tərbiyə ocağı, valideynləri isə, ilk tərbiyəçilərdir. Odur ki,
söhbət şagirdlərin ailə həyatına hazırlanmasından gedən təqdirdə ailənin rolunu unutmaq, ata-
anaların bu sahədəki zəhmətini yada salmamaq olmaz.

Etnopedaqogikamız, xalq pedaqogikamız böyüyən nəslin müstəqil həyata hazırlanması
baxımından zəngin material verir. Ata yaxşı ər, valideyn, namuslu, işgüzar, bacarıqlı,
sözübütöv, hünərli, mərd, prinsipial, xeyirxah kişi kimi oğlu üçün nümunə ola bilər.

Ana isə yaxşı həyat yoldaşı, ərinə, ailəsinə sadiq, evdarlıq bacarığına yiyələnmiş səriştəli
qadın kimi qızına nümunə göstərə bilər. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunda deyildiyi kimi:

Qız anadan görməyincə öyüd almaz,
Oğul atadan görməyincə süfrə çəkməz (1, 45)
Valideynlər öz uşaqlarını sevməklə yanaşı ailədə elə tərbiyə mühiti yaratmalıdırlar ki,

uşaqların da onlara məhəbbəti olsun. Bu, yuxarı sinif şagirdlərinə, onların gələcək müstəqil
ailə həyatları üçün çox lazımdır. A.S. Makarenkonun belə heç vaxt öz nişanlısını və arvadını
sevə bilməz. Həm də qeyri-cinsi məhəbbət sahəsi n ə qədər geniş olsa, cinsi məhəbbət bir o
qədər nəcib olar. ...Uşaqlıqdan yaradılmış tormoz olmasa. Məhəbbət hissi mədəniyyəti
olmaz” (2, 236).

Yuxarıdakı fikirlər heç bir şübhə yeri qoymur. Həqiqətən oğlanın gələcəkdə necə bir kişi,
necə bir ər, necə bir ata; qızın isə gələcəkdə necə bir qadın, necə bir arvad, necə bir ana
olacağını xeyli dərəcədə öz valideynlərindən aldığı ailə dərsləri, onların nümunəsi, hərəkətləri,
qarşılıqlı münasibətləri, uşaqlarına, qonşulara, qohumlara yanaşma tərzləri, mədəniyyətləri,
etikaları, rəftar və davranışları müəyyənləşdirir. Məktəb də qazanılanları təkmilləşdirir,
inkişaf etdirir.

Ona görə də övladları ilə söhbətləri zamanı ailə həyatı üçün faydalı məsləhətlər
verməlidirlər. A.S. Makarenkonun fikirləri yada düşür: “Biz öz uşaqlarımıza məhəbbət
haqqında nə qədər ağıllı və qısa danışsaq, onların gələcək məhəbbətləri bir o qədər gözəl olar,
lakin bu təmkin, bizim uşaqların rəftarına daimi və müntəzəm diqqətimizlə yanaşı mövcud
olmalıdır. Əgər ailədə düzgün rejim yoxdursa, davranış üçün qanuni hüdudlar mövcud deyilsə,
heç bir fəlsəfənin, heç bir əllaməliyin faydası olmayacaqdır” (3).
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Valideynlər övladlarını nikah-ailə münasibətlərinə, gələcək müstəqil ailə həyatına
lazımınca hazırlamaq istəyirlərsə, özləri maariflənməlidirlər, müəyyən biliyə malik olmalı,
yaxşı təcrübələrini onlara verməlidirlər.

Prof. F.B. Sadıqovun yazdığı kimi, “Hər bir ailədə tərbiyə alan uşaq ilk növbədə aid
olduğu nəslin genini daşıyır ki, bu da ilk növbədə onun əxlaqına təsir edən amildir. Nəslin
davamçısı olan hər uşaq həmin nəslin yaxşı və pis xüsusiyyətlərini öz davranışında,
tərbiyəsində büruzə verir” (4, 387-388).

Məsələn, oğlanların və qızların cinsi yetişkənliyi barədə məlumatları olmalıdır ki, cinsi
tərbiyə üzrə iş apara bilsinlər. V.A. Suxomlinskinin fikirləri ilə tanış olmaq hər bir valideyn
üçün faydalı ola bilər. O, yazırdı: “Qızlarda cinsi yetişkənlik dövrü oğlanlarda olduğundan
xeyli əvvəl başlanır. Qızda – qadın. Oğlanda – kişinin meydana çıxmasından iki, bəzən isə, üç
il tez meydana çıxır. Bu, təbiətin elə bir şıltaqlığı deyil ki, onu tərbiyənin qüdrətli qüvvəsi ilə
“geri çəkmək”, yaxud düzəltmək mümkün olsun. Tərbiyə o zaman qüdrətlidir ki, o, təbiətin
ən incə “şıltaqlıqlarını” nəzərə alır. Əgər təbiətin qanunauyğunluqları inkar edilərsə, fəlakət
baş verə bilər” (5).

Nikah-ailə münasibətlərinə hazırlıq işində ər və arvadın qarşılıqlı münasibətlərinin
özəlliklərinin diqqət mərkəzinə gətirilməsi müstəsna dərəcədə önəmlidir. Nəsirəddin Tusinin
“Əxlaqı-Nasiri” əsərinin fəsillərindən biri “Ailə dolandırmaq və evdarlıq qaydaları
haqqındadır”. Valideynlərin və yuxarı sinif şagirdlərinin həmin əsərlə və adı çəkilən fəsillə
tanış olmaları məsləhət bilinir. Nəsirəddin Tusinin fikirləridir: “Yaxşı arvad malda,
böyüklükdə, ev dolandırmaqda kişinin şəriki olar, ər bir yerə getdikdə onun yerini tutar.
Arvadın ən yaxşısı odur ki, ağıl, dəyanət, iffət, həya, ismət, riqqət və nəzakətdə, üzüyolalıqda,
ərinin sözünə baxmaqda, fədakarlıqda, dostluqda misli olmaya, qohum-əqrəb arasında vüqarlı,
hörmətli, hümmətli hesab edilə bilə, doğrumlu ola, tərbiyə verməkdə, səliqə yaratmaqda, pul
xərcləməkdə, təsərrüfatı idarə eyməkdə mahirlik göstərə, qayğıkeşliyi, mehribanlığı, şux
təbiəti, xoş xasiyyəti ərinin könlünü açmağa, dərdini dağıtmağa səbəb ola” (6).

Nəsirəddin Tusi yuxarıdakı fikirlərdə ideal qadın obrazını yaratmışdır. Həmin
ümumiləşdirmə ailə həyatında nümunə götürülə və nəzərə alına bilər. Bunun üçün ata-
anaların məqsədyönlü, sistemli işi lazımdır.

Ailədə, xüsusən gənc ailələrdə bir sıra hallarda ər və arvad arasında liderlik uğrunda
mübarizə gedir. Bu, yolverilməzdir. Ailənin həm mənəvi və həm də psixoloji iqlimini
zəhərləyir, ailə ixtilafları, narazılıqlar yaradır. Yeri gəldikcə, oğlanlar və qızlarla ailədə bu
mövzuda söhbət aparılmalıdır. “Kitabi-Dədə Qorqud”u yada salmaq olar. Dastanda oxuyuruq:
“Öyünərsə, ər öyünsün – aslandır! Lovğalanmaq arvad üçün nöqsandır! Öyünməklə arvaddan
kişi çıxmaz!” (1, 184).

Milli mentalitetimiz də tələb edir ki, ailədə kişinin – kişi, arvadın – arvad yeri var.
Liderliyin ağıllı kişiyə verilməsi, onu ailənin başçısı kimi hörmətləndirmək yalnız ailənin
xeyrinə olardı. Qızlara bunu anaları başa salmalıdırlar. Nəsirəddin Tusu kişini ailə başçısı elan
edir və onun vəzifələrini xatırladır: “Ailə başçısı birinci növbədə ev əhlinin ümumi
mənafeyinə riayət etməlidir. Ailənin tərkibi arasında olan nüvazinətə və münasibətə fikir
verməli. Onu olduğu kimi saxlamaq, ya da daha münasib şəklə salmaq haqqında düşünməlidir.
sonra təbib bədənin hər üzvünü müalicə etdiyi kimi, o da ailənin hər üzvünü müayinədən
keçirməli, onun hayına qalmalıdır. Ailə üzvlərinin hərəsinin bütün ailəyə olan nisbəti bədən
üzvlərinin hərəsinin bütün bədənə olan nisbətinə axşar, bəziləri rəis olur, bəziləri tabe. Bir
qismi çox əhəmiyyətli olar, biz qismi də az, doğrudur hər üzvün özünəməxsus öz münasibəti
və öz fəaliyyəti olar. Lakin bütün üzvlərin qarşılıqlı və şərikli fəaliyyəti ən bitkin fəaliyyət
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sayılır. Eləcə də hər ailə üzvünün özünə görə öz xasiyyəti, öz təbiəti olar və müəyyən
məqsədə çatmaq üçün fəaliyyət göstərər, beləliklə, bütün fəaliyyətləri məcmusundan evdə
istənilən qayda-qanun yaranar. Bir tərəfdən təbib yerində hesab edilər, digər cəhətdən üzvlərin
ən əhəmiyyətlisi olan ailə başçısı hər üzvün xasiyyətinə, təbiətinə. qabiliyyətinə və
fəaliyyətinə bələd olmalı. Onların birgə işinin ən münasib nəticə verəcəyi şəraiti bilməli və
onların hərəsini ev saxlamaq, ailə dolandırmaq qayda-qanunlarının tələb etdiyi dərəcəyə
çatdırmalı, bir xəstəlik baş versə. Aradan qaldırılmalıdır. Ev dolandırmaq peşə, sənətə daxil
edilməsə də, bir sənətkarlıqdır” (1).

Valideynlər uğurlu nikahın, xoşbəxt ailənin sirlərini öz övladlarına başa salmaqla yanaşı,
ailə mübahisələri, ailə ixtilafları, gəlin-qayınana, gəlin-baldız münasibətlərinə də diqqəti
yönəltməlidirlər. Eksperimentə cəlb edilmiş məktəblərinin şagirdlərinin ailələrində bu cəhətə
fikir verirdilər. öz oğul və qızlarını başa salırdılar ki, şirin dil, yaxşı münasibət, ürəkaçıqlığı,
kindən uzaq olmaq, hər şeyə görə küsməmək, dözüm, tolerantlıq, başlıcası isə güzəştə
getməyi bacarmaq bir çox problemləri aradan qaldırır. Ər evində yaşamamağı bacarmamaq,
özünü göstərmək, “cavab verməyə” hazır olmaq, sözü “udmağı” bacarmamaq, hər şeyə
qarışmaq, böyüyə qarşı hörmətsizlik ailə həyatını dözülməz edir. Aşıq Ələsgərin belə sözləri
var: “Can deməklə candan can əskik olmaz”. Ailədə “Can” deməyi bacarmaq lazımdır.

Valideynlər, eyni zamanda ailə ixtilaflar, boşanma ilə bağlı övladları ilə söhbət aparır, ailə
ixtilafları və boşanmanı yaradan səbəblər üzərində dayanırlar. Böyük məktəb yaşlı uşaqlara
atdın olur ki, ailə münaqişələrinə, boşanmaya aşağıdakı hallar bais olur:

1. Ailədə liderliyə can atmaq. 2. Qısqanclıq. 3. Gəlin-qayınana münasibətlərinin yola
qoyulmaması. 4. Sədaqət andını pozmaq. 5. Sonsuzluq. Uşağın doğulmaması. 6. İntim
həyatda uyğunsuzluq. 7. Ərinə (arvadına), onun valideynlərinə hörmətsizlik. 8. Qarşılıqlı
etibarın, inamsızlığın, məsuliyyətsizliyin olması. 9. Sərxoşluğa. Narkotik maddələrə
aludəçilik. 10. Güzəştə getmək bacarığının olmaması. 11. Ailə və məişət zorakılığı. 12.
Maddi, mənəvi və əxlaqi-psixoloji durumunun aşağı səviyyədə olması. Ailənin ehtiyaclarını
ödəyə bilməmək. 13. Xarakterlərinin uyğunsuzluğu.

Yeniyetmə və gənclərə, eyni zamanda dövlət və ayrı-ayrı komitə və təşkilatlar tərəfindən
ailəyə göstərilən qayğıdan da söz açılmalıdır ki, onlar əyani şəkildə görsünlər ki, ailə dövlətin
himayəsindədir. Uşaqlara Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin gördüyü tədbirlərdən də söz açıla bilər. Onlara məlumat verilir ki, hər il
mayın 15-də beynəlxalq səviyyədə Ailə günü keçirilir. Digər ölkələrdə Ailə günü 1994-cü
ildən, respublikamızda isə 2008-ci ildən etibarən qeyd edilir. Bu bayrama hər il şəhər və
rayonlarımızdan 100-dən artıq ailə qoşulur. Bayramda ailələr öz bacarıqlarını nümayiş etdirir.
Ailə günü Abşeron, Xaçmaz, İsmayıllı, Qax, Şamaxı, Şəmkir rayonlarında, Lənkəran, Şəki
şəhərlərində də təşkil olunur.

Ailə dəyərlərinin mühafizəsi və inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar maarifləndirmə işləri
sırasında 2009-cu ildən etibarən keçirilən “Azərbaycan ailəsi” qısametrajlı film festivalı da
önəmli yer tutur.

Yuxarı sinif şagirdlərinin nikah-ailə münasibətlərinə, gələcək müstəqil ailə həyatına
səmərəli şəkildə hazırlanmasında ailəyə dayaq durmaq lazımdır. Ölkəmizdə ailə, qadın və
uşaqların problemləri diqqət mərkəzindədir. Bu sahədə Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, dövlət sənədləri, qanunvericilik, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 yanvar 1998-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmış
Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; sonradan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6
fevral 2006-cı il tarixli Fərmanı ilə səlahiyyəti genişləndirilərək adında dəyişiklik aparılmış
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Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaxından kömək edir. Bütün bunlarla
yanaşı, ailənin məktəblə əməkdaşlığı zəruridir. Məktəb təlim prosesinin imkanlarından,
şagirdlərin asudə vaxtlarında təşkil olunan tədbirlərdə məqsədyönlü şəkildə bu işi təşkil edir.
X-XI sinif şagirdlərinin müstəqil ailə həyatına, nikah-ailə münasibətlərinə hazırlanması
məqsədilə valideynlər məktəbin tədbirlərinə yaxından cəlb olunurlar. Bir sıra hallarda ata-
analar məktəb tədbirlərinin təşkilatçıları olurlar. Məktəb valideynlərin pedaqoji
maariflənməsini təşkil edir. Bu məqsədlə ümumtəhsil məktəblərində pedaqoji universitetlər
yaradılır, məktəblilərin, o cümlədən yuxarı sinif şagirdlərinin ailə həyatına hazırlanması üzrə
ata-anaların rəy mübadiləsinə geniş yer verilir, məruzə və çıxışları təmin olunur.

Ailə və məktəbin əlaqə formaları kollektiv, qrup halında və fərdi şəkildə təşkil edilir.
Valideyn yığıncaqları, valideyn konfransları, valideynlər üçün ailənin problemlərinə həsr
olunmuş filmlərin nümayiş etdirilməsi, - kollektiv əlaqə formalarına; şagirdin davranışındakı
xoşagəlməz hərəkətlərə görə müəllimin ailələrə gedişi, valideynin məktəbə çağırılması,
valideynin məktəbdə ictimai tapşırığı icra etməsi, “Ailə günü”nün təşkilatçısı olması – fərqi
əlaqə formalarına; bir qrup valideynin məktəbə çağırılması, pedaqoji biliklər universitetləri,
“Səadət” klubunun fəaliyyəti qrup halında əlaqə formalarına aiddir.

Qabaqcıl məktəblərdə müəllimlər və valideynlərin təşkilatçılığı, yuxarı sinif şagirdlərinin
yaxından iştirakı ilə “Məhəbbət nədir, o, dostluqdan nə ilə fərqlənir?”, “Məhəbbəti necə
qorumalı?”, “Sevgi nə vaxt əsl mənəvi yetkinlik və gözəllik kəsb edir?”, “Ailə səadətinin
mənası nədədir?”, “Məhəbbətdə qısqanclıq lazımdırmı?”, “İdeal- ər-arvadın sirri nədədir?”,
“Oğlanın (qızın) ləyaqət hissi” vəs. bu kimi mövzularda müzakirələr; “Bədii ədəbiyyatda
məhəbbət və ailə məsələləri”, “Azərbaycan poeziyasında məhəbbətin tərənnümü”
mövzularında oxucu konfransları; İ. Əfəndiyevin “Valehlə Sarıköynəyin nağılı”, V.
Babanlının “Vicdan susanda”, Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi”, A. Abbasovun
“Acı xatirələr” romanlarının müzakirəsi keçirilmişdir.

Bütün bunlarla yanaşı, “İdeal oğlanın (qızın) portreti”, “Layiqli oğul nə deməkdir?”,
“Sevimli adamın şərəfini necə qorumalı?”, ”Qızların özünütərbiyəsi”, “Kimə ərə getməli,
kimlə evlənməli?”, “Yaxşı arvad olmaq nə deməkdir?” mövzularında söhbətlər, “Şərəf və
ləyaqət”, “Həyatın mənası”, “Ləyaqətlə yaşamaq nə deməkdir?” mövzularında disputlar
təşkil olunmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Ailədə yuxarı sinif şagirdlərinin nikah-ailə münasibətlərinə
hazırlanması hazırkı şəraitdə son dərəcə aktualdır. Ailənin möhkəmliyini və xoşbəxtliyini
təmin edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ailədə yuxarı sinif şagirdlərinin nikah-ailə münasibətlərinə
hazırlanması problemi tədqiqata cəlb olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ailədə yuxarı sinif şagirdlərinin nikah-ailə
münasibətlərinə hazırlanması sahəsində ata-analara kömək göstərəcəkdir.
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Подготовка страшеклассников к
семейно-брачным отношениям

Резюме

Семья – это первичный очаг воспитания, а родители первые воспитатели.
Следовательно, говоря о подготовке учащихся к семейной жизни, невозможно не
упомянуть о роли семьи, о труде родителей в этой области. Для подготовки детей к
будущей самостоятельной семейной жизни, к семейно-брачным отношениям родители,
прежде всего, сами должны получить определенные знания, просвещаться, чтобы
поделиться ими полезным опытом в этой области.

В статье исследуются вопросы подготовки старшеклассников к семейно-брачным
отношениям.

N. Shahbazova-Eminbeyli

Getting to senior family realitions

Summary

Family - is the primary source of education and parents are the first educators. Therefore,
talking about preparing students for family life, it is impossible not to mention the role of the
family, the parents of labor in this area. To prepare children for future independent family life,
to family relations parents, first of all, yourself have to get some knowledge, educate, to share
their valuable experience in this area.

The article examines the issues of preparation of senior pupils to family relations.

Redaksiyaya daxil olub: 14.10.2016
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Tərbiyə insan həyatında həqiqi mənada özünütərbiyənin yaranması ilə birgə mümkün
olmuşdur. İnsan sadə, təsadüfi “pedaqoji” hərəkətlərdən mürəkkəbləşən pedaqoji fəaliyyətə
doğru yol keçmişdir. Hələ bəşəriyyətin yarandığı ilk dövrlərdə insanlar qarşılarına daha
yüksək məqsədlər qoymaq və onlara çatmaq, getdikcə daha mürəkkəb əməliyyatlar icra etmək
bacarığı əldə etmişlər. Əmək nəsildən-nəslə daha mürəkkəb, müxtəlif, inkişaf etmiş və çox
tərəfli olurdu. Əməkdə tərəqqi öz ardınca tərbiyəyə tərəqqi gətirmişdir. Bu isə
özünütərbiyəsiz təsəvvür olunmur və öz qarşısında məqsədlər qoymaq konkret onun
təzahürüdür. Məqsədlər “getdikcə daha da yüksəlir”, tərbiyəni primitiv formalardan
kamilləşməyə doğru aparırdı. Müxtəliflik, təkmilləşmə və əməyin hərtərəfliliyi bir tərəfdən
insanın inkişaf etdirilməsini tələb edirdi, digər tərəfdən isə bu inkişafa kömək edirdi.

Tərbiyə xalq pedaqogikası abidələrində ifadə olunmuş ideyalarla və fikirlərlə sıx bağlıdır,
bundan əlavə bilavasitə həyatla, əməklə, fəaliyyətlə əlaqəlidir. Xalq pedaqogikasının başlıca
amilləri bunlardır: təbiət, oyun, söz, əmək, ünsiyyət, ənənələr, məişət, incəsənət, din, ideal-
nümunə (ideal-simvollar, şəxsiyyət-simvollar, hadisə-simvollar). Xalq pedaqogikası
tərbiyənin komponentlərinin harmonik qarşılıqlı təsiri ilə güclüdür. Onda hər şey qarşılıqlı
bağlıdır, xalq tərbiyəsinin bütün amilləri bir-birindən ayrılmış, xüsusiləşdirilmiş surətdə
mövcud deyil.

Təbiət - xalq pedaqogikasının əsas amillərindən biridir. Təbiət və həyat xalq tərəfindən ən
yaxşı tərbiyəçi sayılır. Qədim zamanlarda tərbiyənin böyük və universal amili təbiət idi.
Əməkçilər kitablarla deyil, çöldə, meşədə, çay qırağında öyrənirdilər və ya biliklərə
yiyələnirdilər. Bu prosesdə (öz-özünə öyrənmə prosesində) pedaqogika üçün çoxlu maraqlı və
qiymətli məlumatlar əldə edilmişdir.

Təbiətin pedaqoji imkanlarının tərbiyə amili kimi rolu böyükdür. Xalq pedaqogikasında
təbiətəmüvafiqlik xalq tərbiyəsinin təbiiliyi ilə yaranmışdır. Xalq və təbiət, xəlqilik və təbiilik
ayrılmazdır. Tərbiyədə təbiətəmüvafiq yanaşma şəxsiyyətin formalaşmasına ahəngdar
kompleks yanaşmanı (hisslərə, şüura, davranışa) təmin edir.

İnsanın təbiətlə ünsiyyəti təcrübəsi xalq pedaqogikasını zənginləşdirmişdir. Mənəviyyat
bilavasitə təbiətin təcrübəsindəndir. Təbiətlə əbədi harmoniya, təbiət və onunla insan
münasibətlərinin fəallığı insan şəxsiyyətinin ayrı-ayrı keyfiyyətlərinin kamilləşməsini təbii
edirdi. Bəşəriyyətin tərəqqisi insanın kamilliyə can atması olmadan mümkün olmazdı. Əmək
fəaliyyəti ilə yaranan bu kamilliyin özü maddi və mənəvi mədəniyyət sferası ilə bərabər insan
və ondan kənar insan ünsiyyəti ilə gedirdi.
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Təbiət insan şəxsiyyətinin bütün tərəflərinin formalaşmasına kömək etmişdir. İnsanlar
təbiətdən əqli, mənəvi və estetik tərbiyəyə yiyələnmədə, eyni zamanda fiziki və əmək
tərbiyəsində bəhrələnmişlər. Təbiət insan ağlını lazımlı biliklərlə, maraqlı məlumatlarla
zənginləşdirmiş və onun intellektual gücünün daha geniş olmasına və hərtərəfli artmasına
təsir etmişdir. Şəxsiyyətin formalaşmasında təbiətin estetik rolu da danılmazdır.

Tərbiyə ilə birbaşa və bilavasitə bağlı və yaxın oyun dayanır. Oyun - insanın təbiətə uyğun
olaraq icad etdiyi möcüzələrdən ən böyüyüdür. Uşaqların tərbiyəsində oyunların əhəmiyyəti
böyükdür. Uşaqlar üçün oyun - əməyə, böyük həyata hazırlayan dərsə bənzər ciddi
məşğələlərdir. Oyun ictimai fəaliyyətə gətirib çıxaran əsas məşqdir. Belə halda oyunlar
uşaqları əmək fəaliyyətinə hazırlayır, əmək isə oyunlarla, əyləncələrlə, şənliklə sona çatır.
Oyunlar xalq pedaqogikasının vasitələri olan mahnılar, rəqslər, nağıllar, tapmacalar,
yanıltmaclar və s. ilə əlaqədardır. Oyunlarda xalq tərbiyəsinin təbiilik, fasiləsizlik, kütləvilik,
komplekslik, tamlıq kimi xüsusiyyətləri tam özünü göstərir. Uşaq həyatında oyunlar o
dərəcədə əhəmiyyətlidir ki, onların vasitəsilə insanın gələcək fəaliyyəti, şəxsiyyəti, xarakteri,
maraqları, qabiliyyəti, bacarığı, məqsədi haqqında mühakimə yürütmək olar.

Tərbiyə amili kimi sözün də imkanları sərhədsizdir. Söz - insanın mənəvi xəzinəsinin ən
böyüyüdür. Doğma dil şəxsiyyətin inkişafının əsasıdır. Xalq pedaqogikasında doğma dil,
doğma nitq, doğma söz birləşərək hədsiz dərəcədə güclü olan tərbiyə üsuluna çevrilmişdir.
Xalq pedaqogikasında söz sadə və təbii halda verilmişdir. Xalq pedaqogikası vasitəsilə dil
qavramaq təbii prosesdir.

Əmək mövzusu xalq pedaqogikasında xüsusi yer tutur. Xalq arasında sözün və əməlin
vəhdəti qiymətləndirilmişdir. Xalq əməllə təsdiqlənməmiş sözlərə etibar etmir. Əks təqdirdə
insanların sözlərinin və məqsədlərinin əxlaqi mənalarına şübhələr yaranır. Əmək mənəviyyat
və əxlaqla bağlıdır. Uşaqlara bu fikir bilavasitə ictimai rəyin və əmək ənənələrinin vasitəsilə
aşılanmışdır.

Ünsiyyət əvvəlki bütün amillərin hərəkətini - təbiəti, oyunları, söz və işləri toplayır və bu
cəmi növbəti amillər qrupuna - ənənələr, məişət, incəsənət, din, nümunə-ideala ötürür. Xalqda
ünsiyyət olduqca zəngin və müxtəlifdir. Ünsiyyətin özünəməxsusluğunda milli xarakter özünü
göstərir. Uşaqların bir-birinə xeyirxah ünsiyyətə öyrədilməsi olduqca vacibdir və bununla
belə ünsiyyətdə etnopedaqoji komponentləri gücləndirmək lazımdır.

Üzərində xalqın əxlaqi, mənəvi həyatı qurulan ənənələr nəsillərin bağlılığını təşkil edir.
Varislik məhz bu ənənələrə əsaslanır. Ənənələr nə qədər çox obrazlı olarsa, xalq da mənən o
qədər zəngin olar. Xalqı ənənələr kimi heç nə bağlamır və birləşdirmir. Ənənələr və müasirlik
arasında razılığın əldə olunması get-gedə daha çox elmi, həyati problemə çevrilir. Ənənə
itirilən varisliyin bərpasına təkan verir ki, bu bərpa bəşəriyyət üçün xilasedici ola bilər.
Ənənələrdə bəşəriyyətin, xalqların, insanların minillik mənəvi axtarışları cəmləşir, kəsişir.
Ənənələr ictimai həyatın elementi kimi konkret tarixi və etnososioloji şəraitlə şərtlənmiş
özünəməxsusluğa malikdir.

Məişət özündə bütün əvvəlki amilləri cəmləşdirir və birlikdə onlar məişətin xırdalıqlarında
yeni keyfiyyətlər qazanırdı. Məişət də təbiət kimi öz təzahürlərində olduqca müxtəlifdir.
Mahiyyətcə məişət insan tərəfindən yaradılmış təbiətdir. Daxili ev həyatı onun təbii varlığıdır.

İncəsənət tərbiyənin amili kimi xalqın gözəlliyə ümumi yanaşmasını və canatmasını əks
etdirir. Tərbiyədə xalq incəsənətinin rolu təsəvvür olunmaz dərəcədə əhəmiyyətlidir.
İncəsənət - söz yaradıcılığından tutmuş ən kiçik məişət xırdalıqlarına qədər xalq həyatını
zənginləşdirərək, xalq mövcudluğunun bütün məqamlarına daxil olaraq xalq ənənələrinin
möhkəmlənməsinə, xalq pedaqoqlarının təsdiqlənməsinə təkan vermişdir ki, bunlar da yetişən
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nəsillərin tərbiyəsində qiymətsizdir.
Din - şəxsiyyətin mənəvi formalaşmasında mühüm amildir. Din əxlaqi qanunları ilə xalqın

tərbiyəsi təcrübəsinə müəyyən müsbət təsir göstərmişdir. Din özündə həm özünəməxsus
tərbiyə nəticələrini, həm də cəmləşdirici amil kimi bir çox detalları ilə birgə bütün əvvəlki
amilləri də cəmləşdirir. Din bəşəriyyətin mənəvi sərvətidir. Dinin tərbiyəvi potensialı olduqca
böyükdür və həmişə böyük kütlələri öz ardınca aparmışdır. Din düzgünlüyü və hərəkətdə
səmimiyyəti təlqin edir. Buradakı sözlərin şərhə ehtiyacı yoxdur və onlar hər bir kəsə aydındır.

Xalq pedaqoji müdrikliyinin çoxsaylı inciləri arasında əsas yerlərdən birini insan
şəxsiyyətinin kamilləşməsi ideyası, onu təqlid etmək və ona oxşamaq üçün nümunə təşkil edir.
Bu mövzuya daha geniş yer verilmişdir. Xalq mədəniyyətində “kamil insan idealı” - bu
etnosun necə olması haqqında xalq arzularında özünü göstərir və ənənəvi mədəniyyətdə əks
olunur. Əsil insan - xalq pedaqogikasının idealı, nümunə-ideal isə xalq tərbiyəsinin amilidir.
Nümunə-ideal xalqın layiqli insanı haqqında ideal təsəvvürüdür. Yüksək səviyyəli, ictimai
şüura, biliklər sərvətinə malik olan və mədəni-etnik dəyərlərin, adət-ənənələrin daşıyıcısı olan
kamil insan xalqın təsəvvüründə yaratdığı tərbiyə idealıdır. Nümunənin şəxsiyyətə
özünəməxsus təsiri xalq pedaqogikasında aydın dərk olunur.

Xalqın tarixi həm də onun xarakterini açıqlayır və milli xarakterinin formalaşmasına təsir
göstərir. Hər bir xalqın insan idealı öz etnik xarakterinə malikdir və hər bir insan öz
etnosunun nümayəndəsi kimi onun əxlaqi dəyərlərinin daşıyıcısıdır. Xalq pedaqoji fikrində
tərbiyə insanın öz öhdəsinə buraxılır. Bu isə özünüdərk, özünüanlama (tanıma),
özünümüşahidə, özünütəhlil, özünüqiymətləndirmə və nəhayət özünütərbiyə kimi mürəkkəb
bir yol keçir. Ən yüksək pillə isə insanın kamillik zirvəsidir ki, bu da insanın özünütərbiyəsi
sayəsində mümkün olur.

Kamil insana xalq tərbiyəsinin məqsədləri haqqında təsəvvür yaradan xalq idealı kimi
baxmaq lazımdır. İnsanın təkmilləşməsində, şəxsiyyətin nəcibləşməsində idealın rolu çox
yüksəkdir. Əxlaqi ideal özündə nəhəng sosial enerji daşıyır, təmizləyici, çağırışçı,
ilhamlandırıcı rol oynayır.

Kamil şəxsiyyət haqqında gözəllik və xeyirxahlıq kimi ümumbəşəri təsəvvürlər xalqın
təcrübəsi və təsəvvürləri nəticəsində yığılmış, xalqın tarixini, ənənələrini, adətlərini əks
etdirmişdir. Xalq nümunələri onun ağıllı şəxsləri tərəfindən yaradılmışdır.

Xalq pedaqogikasında kamil insanın tərbiyəsi yolları (istiqamətləri) hərtərəfli verilmişdir.
Xalq əcdadların xeyirxah cəhətlərini və əxlaqi-mənəvi sahədə ən yaxşı nailiyyətlərini
nəsildən-nəslə ötürmüşdür. Bir insan xalqa lazım olan bütün kamilliyi özündə cəmləşdirə
bilməz. Ona görə də, xalq pedaqogikasında insanın kamilliyinin cəm, yekun anlayışı
möhkəmlənmişdir. Yəni bütün nəslə və ayrıca hər bir insana təxmini tələblər irəli
sürülmüşdür. Beləliklə, şəxsiyyətin kamilliyi ailənin kamilləşməsinə, ailənin kamilləşməsi
tayfanın kamilləşməsinə çevrilirdi. O isə vəhdət və böyük kollektiv kimi həqiqət və layiqli
həyat uğrunda mübarizədə xalqın kamilləşməsinə gətirib çıxarırdı. Kamil insan haqqında
özünəməxsus təsəvvürlər vardır ki, burada başlanğıc ağıl, təyinedici isə əxlaqi kamillik sayılır.
Diqqətəlayiq haldır ki, xalq öz insani kamillik kodeksində tərbiyəni, özünütərbiyəni və
yenidəntərbiyəni qarşılıqlı əlaqədə və vəhdətdə götürmüşdür. Müsbət insani keyfiyyətlərin
formalaşmasına xalq yenidəntərbiyə ilə paralel baxır ki, bu da öz növbəsində özünütərbiyəyə
söykənir. Bütün hallarda, özünütərbiyə - kənardan pis təsirə müqavimətdir. Şəxsiyyətin
müsbət keyfiyyətlərinin formalaşması ilk növbədə insanın daxili qüvvələrinin mənfi
xüsusiyyətlərə qarşı durmasıdır. Əgər insanda xeyirxahlığa əks olan xüsusiyyətləri dəf etməyə
güc yoxdursa, onda müsbət keyfiyyətlər itir, məhv olur.
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Bütün bu amillər gənc nəslin əxlaqi mədəniyyətini formalaşdırır. Xalq pedaqogikasının
digər amilləri - əmək, incəsənət, xalq yaradıcılığı, ünsiyyət, həmçinin ənənələr də əxlaqi
tərbiyəyə kömək edir. Xalq pedaqogikası nümunələrində əks olunmuş ideallarla “tanışlıq”
uşaqlarda müəyyən mənəvi dəyərlərin formalaşmasına təsir edir. Uşaq üçün ideal həmişə can
atdığı, öz əməllərini ona uyğunlaşdırdığı uzaq gələcəkdir. Uşaqlıqda formalaşmış ideal çox
vaxt onun gələcək şəxsiyyətini təyin edir.

Məqalənin aktuallığı. Xalqın tərbiyə prosesinə təsir edən amillərin və gəldikləri əxlaqi
qənaətlərin müasir dövrdə də gənc nəslin əxlaqi mədəniyyətinin inkişafında istifadəsinə bu
gün daha böyük ehtiyac vardır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Xalq tərbiyəsinin digər amilləri ilə yanaşı nümunə-idealın gənc
nəslin tərbiyəsində rolundan geniş bəhs edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Xalq tərbiyəsi amillərindən olan din, incəsənət,
əmək, oyun, söz, nümunə və s. hər dövrdə olduğu kimi bu gün də gənc nəslin tərbiyəsinə
müsbət təsirini qoruyub saxlayır.
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В течении многих веков люди посредством природы научились многим знаниям. В
статье речь идет о природных и прочих факторов влияющих на формирование и
происхождения народного воспитания.
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Factors of national education
Summary

Within many centuries people by means of the nature have learned many knowledge. In
article it is about natural and the other factors influencing formation and origins of national
education.
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M.Ə. Rəsulzadənin ailə həyatının əvvəlki illəri nikbin, normal bir axara malik olsa da,
sonrakı taleyi son dərəcə faciəli və kədərli olmuşdur. Bunun səbəbkarı isə rus-bolşevik işğalı,
kommunist rejiminin siyasi hakimiyyəti olmuşdur. Belə ki, gənclik illərində Məhəmməd
Əmin əmisi Əbdüləzizin qızı Ümmülbanu ilə ailə həyatı qurmuşdur.

Həmin izdivacdan beş övlad dünyaya gəlmişdir. Onlardan biri körpə ikən vəfat etmişdir.
Qızları Lətifə və Xalidə, həmçinin oğlanları Rəsul və Azər isə müəyyən müddət ömür sürmüş,
kommunist repressiyasının ağrı-acılarını yaşamaq məcburiyyətində qalmışlar. Böyük övlad
Lətifə 1912-ci, sonbeşik Azər isə 1920-ci ildə dünyaya göz açmışlar. 20-ci illərdə ailəyə qarşı
başlayan soyuq münasibət və təzyiqlər, nəhayət, 1937-ci ildə özünün son həddinə çatmışdır.
Böyük oğul Rəsul elə həmin ildə həbs edilərək 1938-ci ilin mart ayının 1-də güllələnmişdir.
Yenə həmin ildə, yəni 1937-ci ildə həbs edilərək 1938-ci ilin mart ayının 1-də güllələnmişdir.
Yenə həmin ildə, yəni 1937-ci ildə noyabr ayının 6-da “müsavatçı” liderinin ailə üzvlərindən
qızı Xalidə, oğlu Azər, analığı Maral xanım və həyat yoldaşı Ümmülbanu Qazaxıstana sürgün
edilmişlər. Bir aylıq yolun əzabına və aclığına dözə bilməyən Maral xanım sürgün yerinə
çatarkən dünyasını dəyişmiş, cəmi iki il sonra Ümmülbanu da həyatla vidalaşmalı olmuşdur.
Xalidə baş götürüb Bakıya qayıda bilsə də, burada naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Azər
50-ci illərin ortalarına, yəni bəraət alana qədər Qazaxıstanın müxtəlif bölgələrində məşəqqətli
həyat keçirmiş, bəraət qazandıqdan sonra da vətənə buraxılmadığından ömrünün qalan
hissəsini Karaqanda da yaşamışdır. 1930-cu ildə Damad Müslümzadə ilə ailə həyatı quran
böyük övlad Lətifə xanım da ailəsilə birlikdə Qazaxıstana sürgün edilmiş, qızı Evşənlə
birlikdə 1944-cü ildə bir qış axşamında aclıqdan və soyuqdan vəfat etmişdir. Azərbaycan
istiqlalının bayraqdarının ailəsinin taleyi bu cür mənhus və faciəli olmuşdur. (8) M.Ə.
Rəsulzadənin bacanağı, yəni baldızı Ümgülsümün həyat yoldaşı, yazıçı Seyid Hüseyn də
1937-ci il repressiyasından yaxa qurtara bilməmişdir.

M.Ə.Rəsulzadənin həyatının, ictimai, siyasi və publisistik fəaliyyətinin mühüm bir
mərhələsi İran və oradakı milli azadlıq hərəkatı ilə bağlıdır. O, 1909-cu ilin əvvəllərində
əvvəlcə İranın Rəşt şəhərinə gedərək Gilan inqilabçılarına qoşulmuş, Gilan mücahidləri ilə
birlikdə Tehranın alınmasında iştirak etmiş, sonra isə İranın müxtəlif yerlərində olmuşdur (4,
59).

Bu dövrdə o, Təbrizə də gəlmiş, Cənubi Azərbaycanda məşrutə hərəkatının başçısı Səttar
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xanla əlaqəni kəsməmiş, burada onunla görüşləri olmuşdu. İranda Rəsulzadə azadlıq
mübarizəsinin Hüseynqulu xan Nəvvab, Şeyx Məhəmməd Xiyabani, Seyid Həsən Təqizadə,
Heydər Əmioğlu, Seyid Məhəmməd Rza, Məhəmmədəli Tərbiyət, Mirzə Əbdülhəsən xan
Vəhidülmülk və s. kimi görkəmli nümayəndələri ilə görüşüb yaxından tanış olur. 1910-cu ildə
həmin azadlıqsevər ziyalılarla birlikdə İran Demokratik Firqəsini yaradırlar. Rəsulzadə
firqənin mərkəzi komitəsinə üzv seçilir. Firqənin qəbul edilmiş məramnaməsinin də onun
tərəfindən hazırlandığı barədə məlumatlar mövcuddur (4, 59).

O, İranda baş verən ictimai-siyasi hadisələrdə fəal surətdə iştirak etmək, onu
istiqamətləndirənlər cərgəsində ön sıralarda dayanmaqla yanaşı oradakı hadisələr barədə də
silsilə məqalələr yazır, hadisələri dolğun şəkildə şərh edərək həmin məqalələri Bakıya “İqbal”
qəzetinə göndərir. Sayı qırx üçə çatan həmin yazılar “İqbal” qəzetinin 1909-cu ildəki mart-
avqust nömrələrində “İran məktubları” rubrikasında silsilə şəklində dərc olunur. Böyük
inqilab mücahidi təxminən iki il dörd aya qədər İranda yaşayıb fəaliyyət göstərə bilir.

Rəsulzadə İranı tərk etdikdən sonra istər İran Demokratik Firqəsinin, istərsə də “İrani-
nou” qəzetinin mövqeyi nəzərə çarpacaq dərəcədə zəifləmişdi. Onun həyat və fəaliyyətinin
sonrakı iki ili Türkiyə ilə bağlı olur. Belə ki, İranı tərk edən Məhəmməd Əmin Türkiyənin
mərkəzi şəhəri İstanbula gəlir. Maddi vəziyyəti çətin olduğundan hətta fərdi qaydada
müəyyən şəxslərə fars dili dərsi deyir və buradan aldığı cüzi əmək haqqını ən zəruri
ehtiyaclarına xərcləyir. Burada o, dostu və həmməsləki S.H. Təqizadənin evində yaşayır.
1913-cü ildə onun vətənə qayıtmaq şansı yaranmışdır.

“Müsəlman Demokratik Müsavat Partiyası” adı ilə yaradılan Müsavat partiyası əslində
1911-ci ildə Rəsulzadə İstanbulda olarkən təsis edilmişdi. Onun ilk təsisçiləri Məhəmməd
Əminin əmisi oğlu, məsləkdaşı Məhəmməd Əli Rəsuloğlu, vaxtilə Hümmət təşkilatının
üzvləri kimi tanınan Abbasqulu Kazımzadə və Tağı Tağıyev olmuşlar. Lakin partiyanın
yaradılmasının ideyavericisi və ilhamçısı M.Ə. Rəsulzadə idi. Bunu sonralar Məhəmməd Əli
Rəsuloğlu öz xatirələrində xüsusi olaraq nəzərə çatdırır: “Zatən Rəsulzadə Əmin bəy o
tarixlərdə bulunduğu İstanbuldan bizlərə imalarla siyasi təşəkkülə ehtiyac olduğu haqqında
yazmaqda idi.” (2,38) M.Ə.Rəsulzadə də “Stalinlə ixtilal xatirələri”ndə bu məsələni xüsusi
olaraq qeyd edir (3, 31). Çox keçmədən Müsavat partiyasının müxtəlif bölgələrdə özəkləri
yaranır. Onun üzvlərinin sayı artır, fəaliyyət və təsir dairəsi genişlənir.

Görkəmli siyasi xadim bu illərdə bir xeyriyyəçi kimi xüsusi fəallıq göstərir. 1915-ci ilin 7
mayında Türkiyənin Ərdəhan və Qars bölgəsindən olan qaçqınlara yardım üçün xeyriyyə
cəmiyyəti tərəfindən “Qardaş günü” adı ilə ianə toplanması məqsədilə tədbir keçirilir. Həmin
tədbirin təşkilatçılarından biri də Məhəmməd Əmin idi.

Azərbaycan mətbuatının tarixində də Rəsulzadənin xüsusi xidmətləri vardır. Onun
əvvəllər “Hümmət” təşkilatının orqanı kimi eyni adda qəzet çıxardığını (qəzetin cəmi bir neçə
nömrəsi çıxsa da) qeyd etdik. 1915-ci ilin oktyabrında o, mətbuatımız tarixində önəmli yer
tutan “Açıq söz” qəzetinin nəşrinə başlayır. Əsasən, müsavatçılıq ideyalarını yayan qəzetdə
həm baş redaktorun özünün, həm də bir sıra Azərbaycan ziyalılarının xalqı milli və siyasi
cəhətdən azadlığa, mədəni dirçəlişə, maarifə və milli özünüdərkə səfərbər edən məqalələri
dərc olunmuşdu. Bu yazılarda “türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək” ideyası əsas milli
ideal kimi təbliğ edilirdi.

1917-ci ilin martında Gəncədə Nəsib bəy Yusifbəylinin rəhbərliyi ilə “Türk ədəmi-
mərkəziyyət” partiyası yaradıldı. Fevral inqilabından sonra Müsavat partiyası açıq fəaliyyətə
keçdi. Çox keçmədən hər iki partiya birləşdi və vahid platformadan çıxış etməyə başladı. İyun
ayında baş verən birləşmədə partiyanın adı “Türk ədəmi-mərkəziyyət partiyası – Müsavat”
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şəklində müəyyənləşdirildi. Partiyanın oktyabrın 26-dan 31-nə qədər keçirilən I qurultayında
Rəsulzadə Mərkəzi Komitənin sədri seçildi. Elə həmin vaxtlar o, eyni zamanda Rusiya
parlamentinə seçkilərdə Türküstan qəzasından və Azərbaycandan həmin parlamentə üzv
seçildi.

1918-ci ilin may ayının sonlarında Azərbaycanın müstəqil dövlət şəklində təşkil olunması
üçün əlverişli tarixi şərait yaranır. Azərbaycan siyasətinin fədailəri bu tarixi fürsətdən
məharətlə yararlana bilirlər. Belə ki, mayın 26-da fevral inqilabından sonra yaranmış
Zaqafqaziya Seymi buraxılır. Mayın 27-də Zaqafqaziya Seyminin müsəlman fraksiyası iclas
çağıraraq yaranmış vəziyyəti müzakirə edir. Nəhayət, Müvəqqəti Milli Şura yaratmaq barədə
qərar qəbul edilir. Şuranın sədri vəzifəsinə M.Ə. Rəsulzadə, İcraiyyə Komitəsinin sədri
vəzifəsinə isə F. Xoyski seçilir. Mayın 28-də isə Şura Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında
Akt (Əqdnamə) qəbul edir. Beləliklə, Azərbaycan istiqlal mücahidlərinin illər boyu uğrunda
mübarizə apardıqları nurlu ideya tarixi həqiqətə çevrilir. Şərqdə ilk respublika quruluşlu
dövlət – Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti yaradılır.

M.Ə. Rəsulzadə və məsləkdaşları mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə yenicə pərvəriş tapmış
bu dövlətin “rişə buluq bulub da millətlər zümrəsinə vəsail-həyat olması” (1) üçün
yorulmadan çalışırlar. 7 dekabr 1918-ci ildə Azərbaycan parlamentinin açılışı zamanı
Müsavat lideri təntənəli nitq söyləyir, “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz!” – şüarı ilə
Azərbaycan Cümhurriyyətinin yarandığını dünyaya bəyan edir. Cümhuriyyətin mərkəzi
əvvəlcə Gəncə şəhəri idi. Bakı türk ordusunun köməyi ilə düşmənlərdən azad edildikdən
sonra paytaxt Gəncədən Bakıya köçür. Cəmi 23 ay yaşayan ADC dövründə Rəsulzadə və
həmkarlarının səyi nəticəsində kifayət qədər diqqətəlayiq işlər görülür, milli dövlətçiliyimizin
yaradılması yolunda uğurlu addımlar atılır. “Qısa bir müddətdə təxminən qırx minlik ordu
yaradılmış, respublikanın ərazisi işğalçılardan təmizlənmiş, əmin-amanlıq bərpa edilmiş,
dünya dövlətləri ilə diplomatik əlaqələr yaradılmış, milli pul tədavülə buraxılmış, ciddi sosial-
iqtisadi islahatlara başlanılmış, Azərbaycan türkcəsi rəsmi dil elan edilmiş, milli kadrların
yetişdirilməsində mühüm addımlar atılmışdır” (4, 70).

1919-cu ildə Bakı Dövlət Darülfünunu yaradılır. Məhəmməd Əmin bəyin təşəbbüsü ilə
yaradılmış bu ali təhsil ocağında milli kadrlar çatışmadığından işinin çoxluğuna baxmayaraq
o, özü də “Osmanlı ədəbiyyatı tarixi” fənnindən mühazirələr oxuyur (7, 28).

1920-ci ilin 27 aprelində rus-bolşevik qüvvələrindən ibarət qırmızı ordu Azərbaycanı işğal
edir və ADC-ni devirirlər. Azərbaycanın siyasi xadimlərinə qarşı təqiblər və repressiyalar
başlanır. M.Ə. Rəsulzadənin təşəbbüsü və məsləhəti ilə elə həmin gün axşam C. Cabbarlının
bağ evində Müsavat firqəsinin gizli təşkilatı yaradılır. Müsavat liderinin məsləhəti ilə bu dəfə
təşkilatın sədri vəzifəsinə Mirzə Bala Məmmədzadə seçilir. (6, 42)

Bolşeviklər tərəfindən təqib olunan Müsavat lideri əvvəlcə Bakıda gizlənir. Təhlükənin
artdığını görüb mayın sonlarında gizlicə Lahıca gedir. “Əsrimizin Səyavuşu” əsərini də orada
qələmə alır. Burada ADC-nin taleyi İran-Turan müharibəsinin qəhrəmanı Səyavuşun faciəli
taleyi ilə müqayisə edilir.

Müəyyən müddət silahdaşı Abbasqulu bəy Kazımzadə ilə Lahıcda gizlənən Rəsulzadə
avqustun ortalarında oranı tərk etməli olur. Avqustun 17-də Qaraməryəmdə ələ keçirilərək
həbs edilir və Abbasqulu bəylə birlikdə Bakıya Bayıl həbsxanasına gətirilir. O, özü bu barədə
yazır: “Bulunduğumuz yer bir sui-təsadüf nəticəsində kəşf edilmiş, yaxalanaraq Bakıya geri
gətirilmiş və o zaman Çeka deyilən siyasi polis müəssisəsinin fövqəladə işlər şöbəsi olan
“Osobıy otdel”ə təslim edilmişdik” (3,21). Millət rəhbərinin həbsi kütlə arasında böyük
həyəcana və narazılığa səbəb olmuşdu.
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Onun Bayıl həbsxanasında olduğu vaxt, yəni noyabr ayının əvvəllərində artıq sovet
hökumətinin nüfuzlu şəxslərindən biri və Millətlər Komissarının sədri olan, xüsusi tapşırıqla
Şimali Qafqaza gələn İ.V .Stalin bu xəbəri eşidib Vladiqafqaz şəhərindən Bakıya gəlir.
Keçmiş dostunun, xilaskarının taleyi ilə maraqlanır. Onun göstərişi ilə XI Qızıl Ordunun
xüsusi şöbəsinin rəisi V. Pankratov Rəsulzadəni azad edir və İ.V. Stalin onu özü ilə bərabər
Moskvaya aparır. Onun xahişinə əsasən A. Kazımzadəyə və M.Ə. Rəsuloğluna da onunla
birlikdə getməyə icazə verir. Moskvada Stalin ona müxtəlif vəzifələr təklif etsə də, o,
cürbəcür bəhanələrlə həmin vəzifələrdən imtina edir (3, 60-65). Nəhayət, RSFSR Millətlər
Komissarlığında mətbuat vəkili işləməyə razılıq verir. Bundan başqa, həmin komissarlığa tabe
olan Şərqşünaslıq İnstitutunda fars dili müəllimi kimi də fəaliyyət göstərir. Moskva mühiti
onun siyasi təcrübəsinin artmasında, dünyada baş verən bir sıra siyasi, mədəni prosesləri daha
dərindən anlamasında əhəmiyyətli rol oynayır.

İki il Moskvada yaşadıqdan sonra öz sözləri ilə desək, oradan “fərar” etmək qərarına gəlir.
Bunun üçün Leninqrad şəhərindəki Şərq Dilləri İnstitutuna elmi ezamiyyət götürür.
Ezamiyyət zamanı akad. N. Marr, V.V. Bartold, V.A. Qordlevski kimi şərqşünaslarla görüşür.
Nəhayət, tatar dostu Musa Begiyevin köməkliyi ilə əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi gecə ikən
qoca bir qayıqçının qayığı ilə Leninqraddan körfəz vasitəsilə Finlandiya sahillərinə keçir.
Müəllif özü bu barədə yazır: “Oradan... Helsinskiyə, Helsinkidə bir aya qədər tatar
koloniyasının müsafiri olduqdan sonra Almaniyaya, oradan Parisə, Parisdən də İstambula
gəldim” (3, 75).

Məhəmməd Əminin həyatının bir sıra məqamlarını daha dolğun şəkildə aydınlaşdıran
dəyərli xatirələrin müəllifi Əbdülvahab Yurdsevərin yazdığına görə Müsavat liderinin
Moskvadan xaricə qaçırılması planı əvvəlcədən “partiyanın gizli mərkəzi komitəsinin”
təşəbbüsü ilə hazırlanmış və həyata keçirilmişdir (5, 13-16).

Beləliklə, 1922-ci ildə Finlandiyaya mühacirət edən Rəsulzadə bir ay orada qaldıqdan
sonra müxtəlif ölkələri dolaşaraq, nəhayət, Türkiyəyə gəlib çıxır. Ona viza və pasportu Ə.
Topçubaşov təşkil edir. Görkəmli ziyalı Türkiyədə çoxşaxəli fəaliyyətlə məşğul olur.

1931-ci ilə, yəni Türkiyəni tərk edənə qədər M.Ə. Rəsulzadənin müxtəlif mətbu
orqanlarda siyasi, elmi, ədəbi-tənqidi mövzulu onlarla məqaləsi, xeyli tərcüməsi dərc
olunmaqla bir neçə kitabı da işıq üzü görür. Həmin kitablardan “Azərbaycan Cümhuriyyəti”
(1923), “Əsrimizin Səyavuşu” (1923), “İstiqlal məfkurəsi və gənclik” (1924), “Rusiyada
siyasi vəziyyət” (1924), “Qafqaz türkləri” (1928), “Milliyyət və bolşevizm” (1928),
“Azərbaycan Cümhuriyyəti” (1930), “Panturanizm haqqında” (1930) və s. göstərmək olar.
Onu da əlavə edək ki, əvvəlki kitablar İstanbulda türk dilində, “Panturanizm” əsəri Varşavada
rusca, “Milliyyət və bolşevizm” əsəri 1930-cu ildə İstanbulda farsca, “Azərbaycan
Cümhuriyyəti” isə yenə həmin ildə Parisdə fransız dilində çap olunmuşdu.

30-cu illərdə istiqlal fədaisinin bir neçə kitabı işıq üzü görmüşdür. Bunlardan
“Şəfibəyçilik” (İstanbul, 1934), “Azərbaycan Respublikası haqqında bəzi qeydlər” (Berlin,
1933), “Azərbaycan problemi” (Berlin, 1938), “Azərbaycan hürriyyət savaşı” (Varşava, 1938)
və s. əsərləri göstərmək olar. Berlində çap olunan və adını çəkdiyimiz 2-ci və 3-cü kitab
almanca, Varşavada işıq üzü görən sonuncu kitab isə polyakca nəşr edilmişdi. O, 1942-ci ildə
İstanbulda çıxan “İslam-türk ensiklopediyası”ndakı bir sıra dəyərli elmi məqalələrin də
müəllifidir.

Məhəmməd Əmin bəy görkəmli siyasətçi, ictimai xadim, publisist olmaqla yanaşı bir
ədəbiyyatşünas kimi də tanınır. Onun ədəbiyyatşünaslıqla əlaqəli sanballı tədqiqatları vardır.
“Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı” (Berlin, 1936; Paris, 1938; Ankara, 1950), “Azərbaycan
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ədəbiyyatı” (Varşava, “Vosxod” jurnalı, 1938), “Azərbaycan kültür gələnəkləri” (Ankara,
1951) və s. əsərləri, ədəbi-tənqidi ruhlu bir sıra mətbu məqalələri dediyimiz fikrin aydın
sübutudur.

İkinci dünya müharibəsi başladıqdan sonra yaranmış hərbi-siyasi vəziyyətlə əlaqədar M.Ə.
Rəsulzadə müxtəlif vaxtlarda bir neçə dəfə yerini dəyişməli olmuşdur. 1942-ci ildə sovet-
alman müharibəsi zamanı o, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərq ölkələri üzrə müvəkkili
Fon Şilenberqin dəvəti ilə Berlinə gedib orada Almaniyanın yuxarı çinli dövlət adamları,
siyasi xadimləri ilə görüşmüşdür. Aparılan danışıqların əsas mövzusu Azərbaycan
Respublikasının müqəddaratı ilə bağlı olmuşdur. O, Hitler hökümətinə Azərbaycanın
mövqeyini ifadə edən on iki maddədən ibarət bir memorandum təqdim etmiş, lakin
memorandum faşist Almaniyası tərəfindən qəbul edilməmişdir (15, 43). Hitler Almaniyasının
Azərbaycanın gələcək taleyi ilə bağlı fikirləri Rəsulzadəni qətiyyən razı salmır. O, Hitlerin
Azərbaycanı bolşevik əsarətindən xilas edib faşist əsarətinə salmaq niyyətini anlayır.
Şərqşünas alim, Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri H.F.Menden türk-islam
dünyasında böyük nüfuzu olan bu şəxsi müxtəlif vəd və bəhanələrlə bir neçə ay ləngitsə də,
Rəsulzadə 1942-ci ilin payızında Almaniyanı tərk edir. 1944-cü ilin payızında yenidən
Almaniyaya dəvət olunsa da, bu dəvəti qəbul etmir. (4,83).

1947-ci ildə Türkiyə hökuməti Məhəmməd Əmin bəyin bu ölkəyə qayıtmasına icazə
vermişdir. Həmin ilin sentyabrında o, Türkiyəyə qayıtmış, Ankaraya gələrək burada
yaşamışdır. İki il sonra orada Azərbaycan Kültür Dərnəyini təşkil etmişdir. Ömrünün ahıl
yaşlarında “Azərbaycan” adlı jurnal da nəşr etməyə başlamışdır. Sonuncu dəfə 1952-ci ildə
Avropanın bəzi ölkələrini gəzən siyasi mühacir orada “Qafqaz İstiqlal Komitəsi”nin təsisinin
əsas təşəbbüskarı olmuşdur. Ömrünün son illərində o, “Azərbaycan biblioqrafiyası” adlı əsər
hazırlamış, “Azərbaycanın tarixi gəlişimi” adlı əsərini yazmışdır. Təəssüf ki, adını çəkdiyimiz
biblioqrafiya əldə edilməmişdir.

Böyük millət fədaisi son nəfəsində də Azərbaycanı unutmamış, ölərkən üç dəfə
“Azərbaycan” kəlməsini təkrar etmişdir. Bu onun son sözləri idi. Məhəmməd Əmin bəy mart
ayının 6-da, ömrünün 72-ci baharında Ankara Universitetinin Tibb fakültəsinin
xəstəxanasında həyatla vidalaşmışdır. Onun dəfni möhtəşəm bir mərasimə çevrilmiş, bir sıra
şəxsiyyətlər təsirli nitqlər söyləmişlər. Cənazə Ankaradakı Əsri qəbiristanlığında dəfn
edilmişdir.

Məqalənin aktuallığı. Görkəmli ictimai-siyasi xadim və maarifçi M.Ə.Rəsulzadənin
həyatının və pedaqoji yaradıcılığının ilkin mərhələsinin (1884-1920-ci illər) öyrənilməsi,
tətbiq və təhlil olunması pedaqoji fikir tariximizi zənginləşdirməyə xidmət edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə sistemli şəkildə görkəmli ictimai- siyasi xadim və
maarifçi M.Ə.Rəsulzadənin həyatı və pedaqoji yaradıcılığının ilkin mərhələsi (1884-1920-ci
illər) öyrənilir, zəngin elmi mənbələr və arxiv materialları əsasında araşdırılır, onun
şəxsiyyətinin və yaradıcılığının mühüm cəhətləri təhlil olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. M.Ə.Rəsulzadənin həyatı və pedaqoji
yaradıcılığının ilkin mərhələsi (1884-1920-ci illər) ilə bağlı elmi mənbə və arxiv
materiallarından mühazirə və seminar məşğələlərində istifadə etmək olar
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Х. Годжаева
Этапы жизни и творчества Маммед Эммина

Расулзаде в 1920-1940-е годы

Резюме

Маммед Эмин Расулзаде сыграл важную роль в общественно-политической и
педагогической мысли в Азербайджане в начале ХХ века. В статье анализируются
основные моменты его жизни после 1020-го года, рассматриваются основные
направления его творчества в зарубежных странах. Обосновывается, что где бы ни жил
Маммед Эмин Расулзаде, он старался за благо и свободу своей нации.

H. Godzhaeva
Стаэес оф лифе анд ъреативитй оф Маммад Амин Расулзаде

ин 1920-1940-ies

Sуммарй

In the beginning of the 20th century, Mahammad Amin Rasulzada played an important
role in the development of Azerbaijani social, political, and pedagogical thinking. In the
article, the crucial periods of his life have been analyzed. The main direction of his career in
foreign countries has been explored. It has been supported that regardless of the places he
lived, he struggled for freedom and independence.
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Qeyri-xətti inteqral tənliyin Jevrey tipli sinifdə təqribi həlli
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kubatur düsturların tətbiqi ilə təqribi həlli tapılır. sG -s ölçülü vahid kubdur.
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doğrudur.
N olsa 0N və Sd   ...21 -dir.

Inteqral tənlikdə  Pg ,  QPK , funksiyaları baxılan funksiyalar sinfinə daxildir,
mürəkkəb funksiyanın bu sinifdən olması məsələsi də həll edilmişdir. Ona görə tənliyin həlli
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baxılan funksiyalar sinfinə daxildir. (1) tənliyində P əvəzinə 
































N
ka

N
ka

N
ka

M S
K ,...,, 21

yazaq:

        



SG

m

j
KjKjKK dQQQMfQMKMgM

1
,,,  (4)

Burada inteqrallama Q-yə görə aparılır, ona görə kubatur düsturunu tətbiq edə bilərik.
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Əgər n-in qiymətini N-lə ifadə etsək, iterasiya metodununn xətasını kubatur düsturun
xətası ilə ifadə edirik.
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Sonra ixtiyari  qiyməti üçün  P -ni hesablaya bilirik.
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       lnlnnn MMmMPP 2111   

   QCQPkM jj  ,max1

11  qmM seçək.
Bu halda,

       lnlnnn MMqPP 211   

qiymətləndirmə istənilən P üçün doğrudur.
lMP  götürsək,

           ll
n

lnlnlnln MMqMMqMM 01
1

211   
 və

      NMM knk  
alırıq.
Burada inteqro-qüvvət tipli qeyri-xətti inteqral tənliklərin təqribi həlli məsələsi də anoloji

qayda ilə həll olunur.
Həmçinin,

             
SG

i

m

j
Sjij

j
i PgdQQQQQfQPKP

1
21 ,...,,,, 

tipli tənliklər sisteminin təqribi həllini də tapa bilərik. Həllin varlığı və yeganəliyi
təkliflərini sıxılmış inikas prinsipindən alırıq.

Məqalənin aktuallığı. XX əsrin sonlarından başlayaraq hesablama riyaziyyatının həlli
üçün ədədi – nəzəri şəbəkələrdən istifadə olunur. Məqalədə Hammerşteyn tipli qeyri – xətti
inteqral tənliyin həlli verilmişdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Hammerşteyn tipli qeyri – xətti inteqral tənliyin
Jevyer sinfində ədədi – nəzəri şəbəkələr üçün qurulmuş kubatur düsturların tətbiqi ilə təqribi
həllinin tapılması göstərilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktik tətbiqlər üçün qeyri – xətti inteqral
tənliyin təqribi həlli vacib məsələdir. Ədədi – nəzəri şəbəkələr həllin ədəd şəklində
tapılmasına imkan verir.
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А. Мамедов
З. Тагиева

Приближенное решение нелинейных интегральных
уравнений в классе типа Жеврея

Резюме

В этой работе с помощъю кубатурных формул построенных в классе типа Жеврея
найдено приближенное решение и определены оценки погрешностей.
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Approximate solution of nonlinear integral equations
in the class type Jevrey

Summary

In this work the cubature formulas using built in class type Jevrey found approximate
solution and defined evaluation errors.
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Kompleks dəyişənli tənliklərin həllinin metodikasına dair
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Tutаq ki, х və y iхtiyаri həqiqi ədədlərdir ( Ryx , ). 1i «хəyаlı vаhid» аdlаnаn riyаzi
işаrədir.

iyxz 
şəklində ifаdəyə kоmplеks ədəd dеyilir, х – həqiqi hissə, zz )(Re , yi - хəyаli hissə, y –

хəyаli hissənin əmsаlıdır, yz )(Im .
Bеləliklə, )Im()Re( ziziyxz  . yixz  şəklində yаzılışа kоmplеks ədədlərin cəbri

şəkildə yаzılışı dеyilir.
Dəyişəni kоmplеks ədədlər оlаn tənliklərin həllinə bахаq.
Misаl 1. Tənliyi həlli еdin: 3|4| z .
Həlli. Tutаq ki, iyxz  , Ryx , . Оndа tənliyi аşаğıdаkı kimi yаzmаq оlаr:

3|4|  iyx . Bu tənliyin sоl tərəfini sаdələşdirsək, аlаrıq:
22222 )4(9,9)4(,3)4(,3|)4(|  xyyxyxiyx .

Burаdа 3|4| x оlmаlıdır. Оndа 71343  xx .
Tənliyin həllər çохluğu iyxz  kоmplеks ədədlər çохluğu оlur, bеlə ki, burаdа Rx ,

71  x və 2)4(9  xy .
Cаvаb: iyxz  , burаdа Rx , ]7;1[x , 2)4(9  xy .
Misаl 2. Tənliyi həll еdin: 08||62  zz .
Həlli. Qеyd еdək ki, kоmplеks ədədlər çохluğundа 22 || zz  bərаbərliyi dоğru dеyil.

Məsələn, iz  оlаrsа, 12 i , 110|10||| 2222  ii оlur. Оnа görə də vеrilmiş tənlik
kvаdrаt tənlik dеyil. Оnun həlli üçün z ədədini cəbri şəkildə tənlikdə yеrinə yаzıb,
sаdələşdirmə аpаrsаq аlаrıq:

.02)86(
,0862,08||6)(

2222

22222





xyiyxyx
yxyxyixiyxiyx

Kоmplеks ədədin sıfırа bərаbər оlmаsı şərtindən istifаdə еtsək, аlаrıq:








.02
,086 2222

xy
yxyx



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

143

Bu sistеm аşаğıdаkı tənliklər sistеmi hеyəti ilə еynigüclüdür:
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Birinci tənliyi həll еdək:
173||,08||6||,086 222  yyyyy .

0|| y оlduğundаn 173|| y , )173( y .
Birinci sistеmin həlli: )173;0(,)173;0(  .
Аnаlоji qаydа ilə ikinci sistеmi həlli еtsək, аlаrıq:

)0;4(,)0;4(,)0;2(,)0;2(  .
Cаvаb: ii )173(;)173(;4;2;2;4  .
Misаl 3. Tənliyi həll еdin: iz 8162  .
Həlli. I üsul.
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düsturlаrını nəzərə аlsаq, аlаrıq:
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Bu üsullа tənliyin həlli nisbətən mürəkkəb оlduğundаn, аşаğıdаkı üsullа tənliyi həll еtmək
dаhа səmərəli оlаr.

II üsul. Tutаq ki, iyxz  , оndа
xyiyxyixyixiyxz 2)(2)( 222222  .

Vеrilmiş tənlik аşаğıdаkı şəklə düşər:
ixyiyx 816222  .

Bu bərаbərlikdən аlırıq ki,
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Cаvаb:
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Misаl 4. Tənliyi həlli еdin: 024)3(2 2  iziz .
Həlli. Tənliyi yuхаrıdа təsvir оlunmuş ikinci səmərəli üsullа həll еdək: tutаq ki, iyxz  ,

оndа vеrilmiş tənlik аşаğıdаkı şəklə düşər:
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Bu bərаbərlik yаlnız аşаğıdаkı hаldа mümkündür:
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Bu tənliyi həll еdək:
0)34(4)34(3)34)(2()2(2)34(2 22222  xxxxxxxx .

Çеvirmələrdən sоnrа аlаrıq:
0341261569632 234  xxxx .

Аsаnlıqlа yохlаmаq оlаr ki, 1x tənliyin köküdür. Оndа tənliyi )1( x -ə bölməklə аlаrıq:
034926432 23  xxx .

2
1

x sоnuncu tənliyin kökü оlduğundаn tənliyin hər iki tərəfini )12( x -ə bölək, оndа

0342416 2  xx .
Bu tənliyin diskriminаntı sıfırdаn kiçik оlduğundаn аydındır ki, оnun həqiqi kökü yохdur.

Оndа Yuхаrıdаkı tənliklər sistеmi аşаğıdаkı şəklə düşər:
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Misаl 5. Tənliklər sistеmini həll еdin:
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Dеməli, )3;2(,)3;4(  və yа iziz 32,34 21  .
Cаvаb. iziz 32,34 21  .

Məqаlənin аktuаllığı. Kоmplеks ədədlər nəzəriyyəsini dаhа dərindən öyrənmək üçün
dəyişəni kоmplеks ədədlər оlаn tənliklərin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Bu hаldа
tənliyin bütün köklərinin tаpılmаsı, həllin аrаşdırılmаsı tаm həyаtа kеçirilir. Оnа görə də
mövzu аktuаllıq kəsb еdir.

Məqаlənin еlmi yеniliyi. Kоmplеks dəyişənli tənliklərin sаdə və səmərəli üsullаrlа həlli
vеrilir.

Məqаlənin prаktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kоmplеks ədədlər аrаsındа оlаn bəzi
münаsibətlər tənliklər vаsitəsilə həlli qаydаsı göstərilir. Həmin qаydаlаrı bаşqа tənliklərin
həllinə də tətbiq еtmək mümkün оlduğundаn məqаlədəki üsullаrın tətbiqi böyük prаktik
əhəmiyyət kəsb еdir.

Ədəbiyyat

1. Ю.А.Клазков, И.К.Варшавский, М.Я.Ганашвили. Комплексные числа. Москва,
2012.

2. А.Х.Шахмейстер. Комплексные числа. Москва, 2009.

А. Исмаилов

Методы решения уравнений комплексного переменного

Резюме

В статье дано правило решения уравнений комплексного переменного
эффективными способами. Показана методика решения уравнений разными способами.

A. Ismailov

Methods of solutions of equation of complex variable

Summary

The article gives a rule for solving the equations of complex variable effective ways. It
is shown the method of solving equations in different ways.

Redaksiyaya daxil olub: 17.10.2016
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Birdəyişənli xətti bərabərsizliklərin həlli
alqoritminin blok-sxemlə təsviri

Nahidə Acalova
ADPU-nun dosenti

Ağahüseyn Əmənov
ADPU-nun magistrantı

Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev
ped.ü.f.d., dos. S.C.-C. Tağıyeva

Açar sözlər: alqoritm, blok-sxem, bərabərsizlik, aralıq, kvadrat üçhədli, kvadrat
bərabərsizlik

Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, неравенства, промежуток, квадратный
трехчлен, квадратное неравенство

Key words: algorithm, a block diagram, indicative, the gap trinomial square, quadratic
inequality

ax+b>0, ax+b , ax+b<0, ax+b≤0 (a≠0) şəklində olan bərabərsizliklərə birdəyişənli
xətti bərabərsizliklər deyilir. Bu bərabərsizlikdə a dəyişənin əmsalı, b sərbəst hədd adlanır.
Dəyişənin verilmiş bərabərsizliyi doğru ədədi bərabərsizliyə çevirən hər bir qiymətinə
həmin bərabərsizliyin həlli deyilir. Ümumiyyətlə, dəyişəni olan hər bir bərabərsizliyin çox
(ümumiyyətlə, sonsuz) həlli ola bilər və ya həlli olmaya bilər. Bərabərsizliyi həll etmək onun
həllər çoxluğunu tapmaq deməkdir. Həllər çoxluqları eyni olan bərabərsizliklərə eynigüclü
bərabərsizliklər deyilir. Eynigüclü bərabərsizliyin birini digərindən almaq olar. ax+b>0,
ax+b , ax+b<0, ax+b≤0 (a≠0) bərabərsizlikləri eyni üsulla həll olunur. Odur ki, yalnız
ax+b>0 bərabərsizliyini həll edək. Bunun üçün b sərbəst həddini əks işarə ilə bərabərsizliyin
sağ tərəfinə keçirib ax>-b şəklində yazaq və mümkün olan iki hala baxaq: I hal: a>0. ax>-b
bərabərsizliyinin hər tərəfini a-ya bölsək, onunla eynigüclü olan bərabərsizliyini

alarıq. Deməli, ax+b>0 bərabərsizliyinin həllər çoxluğu intervalıdır. II hal:

. Bu halda ax>-b bərabərsizliyinin hər iki tərəfini a-ya böldükdə bərabərsizlik işarəsi

dəyişər və alırıq ki, . Yəni, bu halda ax+b>0 bərabərsizliyinin həllər çoxluğu

intervalı olur. Bərabərsizlik mx+n>px+q şəklində verilərsə, sağ tərəfdəki x olan

həddi işarəsini dəyişməklə sola, sol tərəfdəki n sərbəst həddini isə işarəsini dəyişməklə sağ
tərəfə keçirib, ax+b>0 şəklində olan (m-p)x>q-n bərabərsizliyini alarıq. ax+b>0
bərabərsizliyinin həlli alqoritmini blok-sxemlə təsvir edək.
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bax  >0, а 0 bərabərsizliyinin həlli

ax>-b

a<0

Misal. 2x+3>5x-7 bərabərsizliyinin həllər çoxluğunu və natural həllər çoxluğunu tapmalı.
Bərabərsizliyi onunla eynigüclü olan 2x-5x>-7-3, -3x>-10 bərabərsizliyi ilə əvəz edək.

Buradan alırıq ki, onun həllər çoxluğu (həll prosesində şagirdlər blok-sxem 2.1.-dən
istiqamətləndirici kimi istifadə edə bilərlər) x< , x<

başlanğıc

a>0
yoxHə

son
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intervalıdır. Bu intervala daxil olan natural ədədlər 1, 2, 3-dür. Çünki,

=3 olduğundan 3 -dən kiçik natural ədədlər 1, 2, 3 olar. Deməli baxılan bərabərsizliyin

həllər çoxluğu sonsuz intervalı, natural həllər çoxluğu isə çoxluğudur.

Məqalənin aktuallığı. Elm, texnika və iqtisadiyyatın riyaziləşdirilməsi prosesi kompyuter
texnikasının nəhəng və hələ də tükənməyən tətbiqi imkanlarını həyata keçirmək qabiliyyəti
olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasını tələb edir, kompyuterlərin istifadəsi isə
öyrənilən obyektlərin riyazi modelinin qurulması və hesablama alqoritmlərinin hazırlanması
ilə əlaqədardır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Üstlü bərabərsizliklərin öyrədilməsində həll alqoritminin blok-
sxemlə təsvirindən istifadə edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat dərslərində təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün alqoritmin təsvir üsullarının didaktik imkanlarını müəyyənləşdirməkdən
ibarətdir. Eyni zamanda şagirdlərin riyaziyyat dərslərində riyazi savadı ilə yanaşı alqoritmik
mədəniyyəti inkişaf etdirilir.

Ədəbiyyat

1. M.H. Yaqubov və b. Riyaziyyat: Dəırslik. Bakı, 2006.
2. Б.С. Каплан и др. Методы обучения математике, Минск, 1981.

Н. Аджалова
А. Еменов

Описание алгоритма решения линейных неравенств
с одной переменной в виде блок-схем

Резюме

В работе описывается решение линейных неравенств с одной переменной.
Алгоритм решения описан в виде блок-схемы. В работе дано решение линейного
неравенства с одной переменной.

N. Adjalova
A. Emenov

Description of the algorithm for solving linear inequalities with
one variable in the form of flowcharts

Summary

The paper describes the solution of linear inequalities in one variable. Algorithm described
in solutions block diagram form. This paper gives a solution of a linear inequality with one
variable.

Redaksiyaya daxil olub: 14.09.2016
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Kvadrat bərabərsizliklərin həlli alqoritminin
blok-sxemlə təsvirinın şagirdlərə öyrədilməsi

Kifayət Dolxanova
Bakı Slavyan Universitetninin baş müəllimi

Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., N.X.Şərifov
ped.ü.f.d., dos.S.C.-C.Tağıyeva

Açar sözlər: alqoritm, blok-sxem, bərabərsizlik, aralıq, kvadrat üçhədli, kvadrat
bərabərsizlik

Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, неравенства, промежуток, квадратный
трехчлен, квадратное неравенство

Key words: algorithm, a block diagram, indicative, the gap trinomial square, quadratic
inequality

Müasir dövrdə orta ümumtəhsil məktəbləri qarşısında mürəkkəb və məsuliyyətli vəzifələr
durur. Elmin və istehsalatın kompyuterləşdirilməsi prosesi ümumi təhsil sisteminin kökündən
dəyişdirilməsini tələb edir. Belə şəraitdə şagirdlər müstəqil şəkildə informasiya axınından baş
çıxarmalı, yeni biliklərə yiyələnməyi bacarmalıdırlar. Kompyuterlərin məktəbə həm
öyrənilmə obyekti, həm tədris prosesinin idarə olunması, həm də təlim vasitəsi kimi daxil
edilməsi tələb olunur. Aparılmış son 30-40 ilin tədqiqatları məktəbə proqramlaşdırılmış təlim
ideyalarının tətbiq edilməsinin və bunun əsasında təlim materiallarının
proqramlaşdırılmasının mümkünlüyünü sübut etdilər. Bununla bərabər bu müddət ərzində
proqramlaşdırma əsaslarının məktəbdə tədrisi imkanları araşdırılaraq o, fakultətiv kursdan
müstəqil ümumtəhsil fənninə kimi inkişaf etmişdir. Bu gün I sinifdən başlayaraq İnformatika
fənni ümumtəhsil məktəblərində tədris edilir. Şagirdlər informatika fəninin təlimində
qazandıqları bilikləri başqa fənləri öyrəndikdə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar. Məsələn,
riyaziyyat dərslərində alqoritmlərin blok-sxemlə təsvirindən istifadə riyaziyyatın təlimi
keyfiyyətini yüksəldir. Şagirdlər kvadrat bərabərsizliklərin həllini öyrəndikdə blok-sxemdən
istiqamətləndirici kimi istifadə edə bilərlər.

və ya
şəklində olan

bərabərsizliklərə kvadrat bərabərsizliklər
deyilir (burada x – dəyişən, a, b, c isə
verilmiş ədədlərdir və a≠0). Bəzən belə
bərabərsizliklərə iki dərəcəli birdəyişənli
bərabərsizliklər də deyilir. Kvadrat
bərabərsizliyi həll etmək

kvadratik funksiyasının
işarəsinin müsbət və ya mənfi olduğu
aralıqları tapmağa gətirilir. Odur ki, əvvəlcə

funksiyasının
qrafikinin koordinat müstəvisində a-nın və diskriminantının işarəsindən asılı
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olaraq necə yerləşdiyini sxematik göstərək. Məlumdur ki, funksiyasının
qrafiki paraboladır. Buna əsasən aşağıdakı şəkli alarıq. (Şəkil 1.)

Verilən şəkil əsasında kvadrat bərabərsizliklərin həllini aşağıda verilən qayda ilə izah
etmək olar.

1. a>0, D<0. Bu halda
parabolası absis oxunu kəsmir. (Şəkil 1., a) və istənilən x üçün y>0

olur. bərabərsizliyi Şəkil 1.
üçün ödənir. Aydındır ki, bu halda

bərabərsizliyinin həlli yoxdur.
2. a>0, D=0. parabolası absis oxuna toxunur, yəni

tənliyinin iki bərabər kökü var, ,
aralığında isə y>0 olur. Deməli, bu halda bərabərsizliyinin

həlli çoxluğu olur. (Şəkil 1., b)
3. a>0, D. Bu halda parabolası absis oxunu

nöqtələrində kəsir. (Şəkil 2.5., c), burada ilə tənliyinin
kökləri işarə edilmişdir. Sxemdən göründüyü kimi, və aralıqlarında
y>0, aralığında isə y. Deməli, bu halda çoxluğu

bərabərsizliyinin, çoxluğu isə
bərabərsizliyinin həllər çoxluğu olur.

4. a , D<0. Bu halda üçün
bərabərsizliyi ödənir (Şəkil 1., d) və deməli bərabərsizliyinin həlli

yoxdur.

5. a, D=0. Bu halda çoxluğu
bərabərsizliyinin həllər çoxluğu olur. (Şəkil 1., e)

6. a, D. Bu halda çoxluğu bərabərsizliyinin,
çoxluğu isə bərabərsizliyinin həllər çoxluğu olur, burada
ilə tənliyinin kökləri işarə olunub. (Şəkil 1., f)

Şagirdlər kvadrat bərabərsizlikləri həll edərkən istiqamətləndirici kimi blok-sxem 1.-dən
istifadə edə bilərlər.
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Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatın təlimi keyfiyyətini yüksəltmək üçün riyaziyyat
təlimində şagirdlər alqoritmlərlə tanış olmalı, onları tərtib etmək bacarığına və onlarla işləmək
vərdişlərinə yiyələnməlidirlər. Lakin riyaziyyatın ənənəvi tədris metodikasında alqoritmlərin
təsvir üsulları kifayət qədər tətbiq edilmir: məsələlər həllində bu və ya digər riyazi metodun
seçilməsi şagirdlər üçün aydın olmur. Alqoritmləri düzgün anlamadıqlarına, onlarla işləmə
vərdişi və bacarıqlarına yiyələnmədiklərinə görə şagirdlər səhvlərə yol verirlər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərdə alqoritmik təsəvvür, bilik,
bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması ilə riyaziyyat və informatika fənlərinin təliminin elmi
nəzəri səviyyəsini və keyfiyyətini yüksəltmək, təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün
alqoritmin təsvir üsullarının didaktik imkanlarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

başlanğıc

, a≠0 kvadrat bərabərsizliyinin həlli

tənliyinin köklərini

a<0

A 0

Ø

a<0

Ø

Hə

Hə

Hə Hə

yox yox

yox
yox

yox

son

Blok-sxem 1.

Tənliyin həqiqi
kökləri yoxdur
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat

3. M.H.Yaqubov və b. Riyaziyyat, Bakı, 2006
4. Б.С.Каплан и др. Методы обучения математике, Минск, 1981

К.Долxанова

Изучение школьников алгоритма решения квадратных
неравенств описанием в виде блок-схем

Резюме

В работе описывается решение квадратных неравенств. Алгоритм решения описан
в виде блок-схемы. В работе даны решения разных квадратных неравенств.

С.Dolhanova

Studying school algorithm solving quadratic inequalities
described in block diagram form

Summary

The paper describes a solution square inequalities. Algorithm solutions described in block
diagram form. In the given solutions of different square inequalities.

Redaksiyaya daxil olub: 15.10.2016
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Gələcək texnologiya müəllimlərinin peşə hazırlığı
keyfiyyətinin yüksəldilməsi
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Açar sözlər: tədqiqatçı fəaliyyəti, texnologiya müəllimi, müasir texnika, texnologiya,
laboratoriya işi
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Elmin, texnikanın və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi və buna tələbatın
yüksəldiyi bir şəraitdə gələcəkdə orta ümumtəhsil məktəblərində orta ixtisas təhsilli
texnologiya müəllimi olmaq arzusu ilə subbakalavriat təhsili alan tələbələrin texnoloji və
peşə bilik və səriştələrinin yüksəlməsinə xüsusi tələblər qoyulur. Belə tələbatların yarandığı
bir şəraitdə qarşıya qoyulan müasir tələbləri yerinə yetirmək üçün bilik, bacarıq və qazanılan
vərdişlərin səviyyəsi də yüksək olmalıdır. Bu zaman qazanılan bilik, yaradıcı əmək fəaliyyəti
və onun gündəlik tətbiqi daha müxtəlif, daha yaradıcı və daha intellektual olmalıdır ki, işçi,
mütəxəssis texnoloji prosesin idarə edilməsində sərbəst olmaq imkanı əldə edə bilsin.

Hər hansı peşəyə yiyələnmə prosesində tələbələrdə diqqət, yaddaş və mənimsənilmə
bacarıqları avtomatlaşdırılmış şəklə çevrilir və daha da inkişaf etməyə başlayır. Belə bir
qavrama prosesində onlara hər hansı bir fəaliyyət növünü yerinə yetirərkən müəyyən olunmuş
qaydalara və vərdişlərə əsaslanan hərəkət etməyə imkan yaranır və onları daha diqqətli
olmağa sövq edir.

Lakin əmək fəaliyyəti prosesində və hər hansı tapşırığı yerinə yetirərkən qeyri-adi
vəziyyətlərlə də qarşılaşmaq mümkündür. Real həyat şəraitində işin rejimi və şəraiti, peşə
tələbləri tez-tez dəyişdiyindən bu problemlərin həllinə fərdi və yaradıcı yanaşmaq tələb
olunur.

Mürəkkəbliyinə görə müəllim əməyinin yaradıcı diapazonu genişdir. Belə bir yaradıcı
fəaliyyət mexanizmində yaranan nasazlığı tapmaqdan başlamış onun, hissələrinin emalında
effektiv texnoloji proses tətbiq etməyi, yeni işlək mexanizm tapmağı və ya bir elmi kəşf edib
onu tətbiq edənə qədər olan prosesi nəzarətdə saxlamaq tələb olunur. Lakin onların mahiyyəti
eynidir: bunların həlli zamanı fəaliyyətə yaradıcı münasibət formalaşır, məsələnin həlli üçün
yeni yollar axtarılır, bu da yaradıcı qabiliyyətləri təşkil edən müqayisə, təhlil, müşahidəçilik,
müqayisə və s. kimi əqli bacarıqların inkişaf etdirilməsini tələb edir.

Beləliklə, bütün bu göstərilən amillər hər hansı bir öyrətmə bacarıqlarının
formalaşdırılmasında vacib şərtdir, ona görə müəllimlə, təcrübə üzrə təlimçi ustalar və təcrübə
rəhbərləri tədris və təcrübə prosesi zamanı onları nəzərə almalı və praktiki təlim metodlarını
seçərkən onlardan istifadə mexanizmini bilməlidirlər. Belə seçim bütün müəllimlərlə yanaşı



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

155

“Texnologiya” fənni üzrə dərs aparan müəllimlər üçün daha vacibdir. Texnologiya
müəllimlərinin peşə təlimində və hazırlığında tədqiqatçılıq, axtarıcılıq və təlim metodunun bir
forması olan laboratoriyada aparılan təcrübə işlərində geniş istifadəsi daha məqsədə uyğun
hesab olunur. Peşə təhsilində laboratoriya işi nəzəri və istehsalat təlimi arasında aralıq mövqe
tutaraq, eyni zamanda nəzəriyyə ilə təcrübənin mühüm əlaqələndiricisi rolunu oynayır və
onun mütərəqqi təlim vasitəsidir. Belə ki, bir tərəfdən, tələbələrin bilikləri təkmilləşir və
möhkəmlənir, digər tərəfdən - onlarda praktiki təlim prosesində istifadə olunan müəyyən peşə
səriştələri və bacarıqları formalaşır.

Laboratoriyada təcrübə işlərinin məzmununu əsas tutaraq, onların aşağıdakı növlərini
göstərmək olar.

- müşahidə və müxtəlif texnoloji hadisələrin, proseslərin, əmək obyektlərinin
(materialların və xammalın xassələri, son məhsul) təhlili və yaxud təsviri; avadanlığın,
maşınların, mexanizmlərin, iş alətlərinin quruluşu və iş prinsipi;

- texnoloji hadisələr, tədris dəyərləri, texnoloji parametrlər və digər tədris xüsusiyyətləri
arasında kəmiyyət və keyfiyyət əlaqələrinin öyrənilməsi, onların optimal variantlarının
müəyyənləşdirilməsi;

- nəzarət - ölçü cihazlarının, texnoloji avadanlıqların və müxtəlif texniki qurğuların
istifadə qaydalarının, istismar üsullarının öyrənilməsi, işçi vəziyyətinin tənzimlənməsi və
onlara xidmət yollarının araşdırması və öyrənilməsi.

Didaktik məqsədlərə görə laboratoriya işləri və təcrübələri illüstrasiyalı və tədqiqat
işlərinə bölünür; təşkilat üsullara görə isə bu işlər frontal və qeyri-frontal olmaqla iki yerə
bölünür.

Laboratoriyalarda təcrübə işlərinə rəhbərliyi təlimat formasında (giriş və cari) həyata
keçirməklə müəllim tələbələri fəaliyyətin effektiv icrasına hazırlayır.

Qeyri frontal təşkilati üsullar məzmun və vəzifələrinə görə mürəkkəb frontal işlərin
aparılması zamanı verilən tapşırıqlar şifahi təlimat və yaxud yazılı təlimat şəkilində aparılır.
Belə təlimatlarda işin mövzusu və məqsədi göstərilir. Onun həyata keçirilməsi üçün
avadanlığın siyahısı və nəzəri məlumatlar ümumiləşdirir, laborator işi ilə əlaqədar nəzəri
aydınlaşdırılır.

Laboratoriyada aparılan araşdırmalar nəticəsində əldə edilmiş bilik və bacarıqların
tətbiqini təmin etməklə yanaşı həm də texnologiya fənni ilə digər fənlərin o cümlədən
biologiya, coğrafiya, kimya, fizika və elektrotexnika fənləri ilə fənlərarası əlaqələrin həyata
keçirilməsi şəraitində tələbələrin düşüncə, idrak və mülahizə yürütmək fəaliyyətini inkişaf
etdirilir, onların texnoloji biliklər üzrə hazırlıq keyfiyyəti artırılır.

Auditoriya işinin digər növlərindən fərqli olaraq, laboratoriyada aparılan təcrübi işlərin
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, tədqiqat fəaliyyəti zamanı nəzəri, metodoloji biliklərin, praktik
bacarıqların və vərdişlərin inteqrasiyası dərinləşir və əlaqəli təcrübi təlimin keyfiyyəti
yüksəlir.

Laboratoriya eksperimenti tələbədən yaradıcı təşəbbüs; qərarlar qəbul edərkən müstəqillik,
nəzəri biliklərin təcrübəyə tətbiqinin genişləndirilməsi istifadəsi, müxtəlif avadanlıqlardan,
cihazlardan, elektrik sistemlərindən istifadə bacarıqlarını və s. bu kimi məsələləri tələb edir.
Bununla yanaşı, tələbələrdə bərk cisimlərə fiziki proseslərin enerji təsirini tətbiq etmək
qabiliyyəti, keçirilən sınaqların nəticələrinin müqayisəsi və təhlili bacarığı da formalaşır.

Enerji qurğularında tədqiqatın əsas istiqaməti müəyyən istismar şəraitində fiziki
proseslərin (elektrik, mexaniki, istilik və s.) öyrənilməsidir.

Təcrübə dərsləri zamanı tələbələr texnologiya fənninin fiziki və kimyəvi proseslərin



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2016/3

156

mahiyyətinin nəzərə alınmasına, onların kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinin təhlilinə,
ayrı-ayrı fərdi parametrlərin (elektrik, istilik, mexaniki yükləmə və s.) dəyişmə
qanunauyğunluqlarına xüsusi diqqət yetirməlidir. Yalnız bu yolla tələbələr konstruktiv
materialların müasir emal metodlarının mahiyyətini hərtərəfli öyrənə bilərlər.

Laboratoriyada təcrübə dərslərinin keçirilməsində nəzəri tədris, elmi-tədqiqat və təcrübə
sınaq işlərinin elementlərindən istifadə edilərsə, o, daha səmərəli olar və tələbələrdə müstəqil
iş şəraitində elmi-tədqiqat üsullarından istifadə etməyə və onların mənimsənilməsinə maraq
oyada bilər. Belə laboratoriya təcrübəsi texnologiya fənlərin biologiya, coğrafiya, fizika və
kimya fənləri ilə inteqrasiyasına daha yaxından kömək edə bilər.

Laboratoriya təcrübəsi zamanı tələbələrə əsas didaktik prinsipi - nəzəriyyə ilə təcrübənin
əlaqəlilik prinsipini pozmadan və fiziki, kimyəvi proseslərin xüsusiyyətləri əsasında elmi -
tədqiqat eksperimentin keçirilməsi təklif olunur. Bu o deməkdir ki, hər tələbə laboratoriya
işlərinin məqsədini anlamalı və tətbiq edilən mövzunun mahiyyətini və istifadə edilən
texnoloji və digər mexaniki qurğuların təyinatını və iş prinsipini yaxşı təsəvvür etməlidir. Ona
görə də işi yerinə yetirməzdən əvvəl tələbələr təcrübənin gedişi prosesinə hazırlaşmalı,
laboratoriyada təcrübə işinin gedişinə dair fiziki, kimyəvi, materialların hazırlanma
texnologiyasına aid olan ardıcıllığı və nəzəri materialları təkrarlamalı, materialların texnoloji
emalında istifadə edilən qurğuları öyrənməli və son mərhələdə bu işin eksperimental
tədqiqatını aparmalıdırlar.

Laboratoriyada keçirilən təcrübə və araşdırma işinin təşkilinə dair metodik tövsiyələrdə
fiziki, kimyəvi və texnoloji çevrilmələrin qanunauyğunluqları baxımından istehsal və
texnoloji proseslərinin izahı, istifadə olunan metalların (metalın, ağacın, ərzaq məhsullarının,
parça və lif materiallarının) mexaniki, fiziki, kimyəvi xassələrinin qiymətləndirilməsi
meyarları və istifadə edilən qurğuların təkmilləşdirilməsi üçün səmərələşdirici təkliflər və
yenilikçi ideyalar təqdim olunur.

Tələbələrin eksperimental laboratoriya işində iştirakı onların peşə və texnoloji təlimində
nəzəriyyə və praktika arasında əlaqə yaradan təlim vasitəsidir.

Tələbələrin laboratoriya işlərində müxtəlif texnoloji materialların emalına dair metodların
öyrənilməsi texniki və texnoloji fənlərin inteqrasiyasına şərait yaradaraq gələcək müəllimlərin
“Texnologiya” fənni üzrə peşə hazırlığının, ixtisas səriştəliliyinin və metodik ustalığın
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək edir.

Məqalənin aktuallığı. Texnologiya fənni üzrə texnoloji təcrübənin laboratoriya şəraitində,
texnoloji avadanlıqların və cihazların köməyi ilə keçirilməsində yeni metodların tətbiqinə
xüsusi fikir verilir. Bu zaman eksperimentlərin təşkil olunması, elmi tədqiqat işlərinin
aparılmasına şəraitin yaradılması ön plana çəkilmişdir ki, bu da məqalənin aktuallığından
xəbər verir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə laboratoriya şəraitində texnologiya fənninin tədris
təcrübəsi aparılan zaman bu fənnin biologiya, coğrafiya, kimya fizika fənləri ilə
inteqrasiyasının yaradılmasının yolları göstərilir. Bu zaman texnoloji prosesdə kimyəvi, fiziki,
bioloji və elektrotexniki çevrilmələri yaradan proseslər ətraflı göstərilir və onların tədqiqinə
təsir edən müsbət amillər ətraflı şərh edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə laboratoriya şəraitində texnoloji
təcrübə prosesində yeniliyin tətbiq olunmasında, təcrübə prosesində baş verən kimyəvi, fiziki
və elektrotexniki çevrilmələrin araşdırılması və tədqiq edilməsində müəllim şəriştəliyi,
müəllimin metodiki qabiliyyəti əsas götürülür. Belə təcrübənin, tədqiqat işinin təşkilinin və
metodik ustalığın orta ixtisas təhsili müəllimlərinə tətbiq olunmasını məqsədə uyğun hesab
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edilir.
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М. Кязымов

Повышение качества подготовки будущих
учителей технологии

Резюме

Статья посвящена проблеме совершенствования содержания профессионально-
технологической и методической подготовки будущих учителей технологии. В статье
автор рассказывает о технологии обучения студентов, об интеграции
естественнонаучных, технических и технологических дисциплин и учебно-
лабораторных установок. Установки позволяют студентам изучить сложные
физические процессы экспериментально исследуемой проблемы. В работе так же
показана особенность организации проведения лабораторного практикума в форме
учебно-исследовательской работы студентов, чтобы научить их выполнять объем
самостоятельной работы с помощью теоретических научных методов и
экспериментальных исследований.
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M. Kazimov

Improving the quality of training of future
teachers of technology

Summary

The article is devoted to improving the content of vocational and technological and
methodical preparation of the future teachers of technology. The author tells the technology
training of students of electro-physical and electrochemical methods of processing of
construction materials, which utilizes the integration of natural sciences, engineering and
technological disciplines, developed using the existing set of teaching and laboratory facilities.
Settings allow students to study the complex physical processes experimental study of the
problem. The paper also shows a feature of the organization of a laboratory practical work in
the form of educational and research work of students, to teach them to perform the volume of
independent work using scientific methods of theoretical and experimental studies.

Redaksiyaya daxil olub: 04.07.2016
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Hal-hazırda nisbətən gənc və sürətlə inkişaf edən elmi fənn olan informatika bütün
dünyanın tədqiqatçılarının və praktiklərinin marağına səbəb olmuşdur.

İnformatikanın tədqiqatının obyekti – informasiyanın strukturu və onun emalının
metodlarıdır. Son illər “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” məktəb kursu özünün
inkişafının keyfiyyətcə yeni bir mərhələsinə çatmışdır. Əsasən məktəblər artıq hesablama
texnikası ilə təchiz olunub, ən əsası isə kompüter savadlılığına olan nöqteyi-nəzər dəyişilib.

On il əvvəl kompüter savadlılığı dedikdə şagirdlərin proqram qurmaq bacarığı nəzərdə
tutulurdu. Hal-hazırda hamı tərəfindən qəbul olunub ki, məktəb informatika kursu
proqramlaşdırma kursu olmamalıdır. İndi informatika müəllimi ən çətin və maraqlı peşələrdən
biridir. Hər iki ildən bir hər şeyi “sıfırdan” başlamaq zərurəti digər fənn müəllimlərinə tanış
deyil. İnformatika müəllimi hesablama texnikasının inkişafını diqqətlə izləməli, yeni
proqramları, əməliyyat sistemlərini nəzərdən qaçırmamalı və onlarla işləməyin yeni metod və
üsullarını öyrənməlidir. İnformatika müəllimi qarşısında hər zaman belə bir sual durur: “Nəyi
və necə öyrətməli? Şagirdi sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyalarından baş açmağa
necə istiqamətləndirməli?” Hesablama texnikasının inkişafından geri qalmamaq üçün
informatika müəlliminə daim öz üzərində işləmək lazım gəlir.

Bütün bunları nəzərə alaraq informatikanın tədrisinin aşağıdakı əsas problemlərini
göstərmək olar:

1.İnformatika – məktəbdə tədris olunan fənlərin ən gənci və demək olar ki, ən
problemlisidir. Bu problemlərdən ən əsası informatikanın tədrisi metodikasının kifayət qədər
yaxşı işlənməməyidir.

2.İnformatikanın tədrisi zamanı həll olunan məsələlər digər fənlərin predmet oblastına
(fizika, riyaziyyat, astronomiya və s.) aiddir və buna görə də informatikanın tədrisi fənlərarası
xarakter daşıyır.

3.Dövlət standartları, vahid proqramlar, ümumi qəbul olunmuş terminlər yoxdur.
4.Ota və ali məktəb informatika kurslarının sərhədləri qeyri dəqiqdir.
5.İnformatikanın inkişafı tempinin böyük olması müəllimin İnternet resurslarından

mailto:cingiz55@rambler.ru
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istifadə etməsinə gətirib çıxarır.
6. Şagirdlərin fərdi kompüterlərdə sistematik işi tədrisin materialının praktiki

mənimsənilməsinin əsasını təşkil edir. Bu zaman şagirdlərin fərdi olaraq kompüterdə
işləmələri özəl məna kəsb edir.

7. Fərdi kompüterlər öyrənilmə obyekti kimi istifadə olunur. Bununla yanaşı kompüter
öyrənmə vasitəsi və məsələlərin həlli üçün alət kimi istifadə olunur.

8. Kompüter arxasında iş şagirdlərin yaşından asılı olaraq 10–30 dəqiqədən çox
olmamalıdır.

9. Bir qayda olaraq kompüter texnikası kifayət qədər olmur. Buna görə də kiçik qruplarla
(2-4 nəfər) iş təşkil olunmalıdır.

10. Kompüterlərdən tədrisin vasitəsi və aləti kimi istifadə olunması təkcə sanitar-
gigiyenik normalarını nəzərə almaqla yanaşı, həmçinin müxtəlif tədris metodlarını da nəzərə
almalıdır.

11. İnformatikanın bilik və bacarıqları hər bir fəndə olduğu kimi təkcə dərsdə əldə
olunmur.

12. Saatların miqdarının az olması səbəbindən testlərdən, yazılı işdən, fərdi tapşırıqdan
istifadə olunur.

13. Başqa fənlərdən fərqli olaraq informatikanın tədrisi prosesi aşağıdakı alt sistemlərin
əlaqəsi ilə xarakterizə olunur: müəllim – şagird, şagird – kompüter – dərs vəsaiti, şagird –
kompüter.

14. Ümumiyyətlə informatika dərslərinə istənilən sinif şagirdləri böyük həvəslə gedirlər.
Lakin kompüterlər insan fəaliyyətinin bir çox sahələrinə, həmçinin ailə-məişət sahəsinə nüfuz
etdiyindən vaxt ötdükcə bu maraq azalır.

Kompüteri sadəcə olaraq ənənəvi tədris prosesinə daxil edərək təhsildə onun böyük
inqilab edəcəyini gözləmək olmaz. Tədris prosesinin özünün konsepsiyasını dəyişmək
lazımdır. Bununla yanaşı fənni tədris edən müəllim də kompüteri gözəl bilməli və dərs
prosesini yüksək səviyyəyə qaldırmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda insanın fəaliyyətinin bütüm sahələrinin
informatlaşdırılması həyata keçirilir. Bu səbəbdən informatika fənninin tədrisinin daha
səmərəli aparılması məsələsi aktuallaşır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnformatikanın tədrisinin qarşısında duran əsas problemləri
göstərir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən materiallarda informatika
müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan şəxslər istifadə edə bilər.
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Современные проблемы преподавания информатики
Резюме

В статье рассматривается объект изучения информатики, проблемы встречающиеся
во время преподавания информатики. Эти проблемы обобщаются.

Ch. Hamzayev
M. Huseynova

Modern problems of the teaching of the information science

Summary

Different problems met with in the article object of the investigation of the information
science, his teaching have been reflected. These problems are generalized.
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Microsoft Word mətn prosessorunun bəzi imkanları
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Ключевые слова: пакет Microsoft Office, текстовой просессор Microsoft Word,
cноски, стили, оглавление

Key words:Microsoft Office, Microsoft Word, footnotes, sdtyles, table of contents
Müasir dövrdə ölkəmizdə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının inkişaf və

tətbiq edilməsinə yetərincə diqqət və qayğı göstərildiyi bir şəraitdə gənc nəslə müvafiq
biliklərin verilməsi günümüzün aktual məsələlərindən biridir. Aydındır ki, bu məsələlərin
həlli bilavastə kompyuterlə, o cümlədən Microsoft Windows əməliyyat sistemi və Microsoft
Office paketinin əsaslarının öyrənilməsi ilə sıx bağlıdır. Microsoft Office paketinə müxtəlif
sahələrin həlli üçün nəzərdə tutulmuş, bir-biri ilə sıx əlaqələndirilmiş tətbiqi proqramlar
daxildir. İxtisasından və yaşından asılı olmayaraq istifadəçilərin demək olar ki, hamısı
Microsoft Office paketinə daxil olan Word mətn prosessorundan geniş şəkildə istifadə edirlər.
Aparılan müşahidələr göstərir ki, müəyyən səbəblərdən istifadəçilərin bir çox hissəsi Word
mətn prosessorunun bəzi lazımlı imkanlarından istifadə etmirlər. Bunları nəzərə alaraq bu
prosessorun az istifadə olunan imkanlarından bəzilərinin izahını verməyi məqsədəuyğun
hesab edirik.

Adətən nəşiriyyat materiallarında (jurnalların, kitabların və s. hazırlanmasında), elmi
məqalələrdə və s. işləri yerinə yetirən zaman müəyyən əlavə istinadlara (izahatlara, şərhlərə)
ehtiyac yaranır. Istinadlar iki formada verilə bilər:

1. Sənəddə səhifənin sonunda – səhifəsonu istinadlar;
2. Sənədin sonunda – sənədsonu istinadlar.
Microsoft Word 2010 mətn prosessorunda istinadlarla bağlı əməliyyatları menyu zolağının

Ссылки (References) menyusunun əmrlər qrupundan istifadə etməklə həyata keçirmək olar
(şəkil 1).

Şəkil 1
Sənədlərə səhifəsonu istinadları aşağıdakı

ardıcıllıqla əlavə etmək olar:
1.Mətndə əlavə izaha ehtiyacı olan söz seçilir və ya

kursor həmin sözün sonunda yerləşdirilir;
2.Сноски (Footnotes) menyusunun Вставить Şəkil 2
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сноску (Insert Footnote) əmri icra olunur (şəkil 2);
3.Kursor cari səhifənin sonunda istinadı daxil etmək üçün ayrılmış sahədə (haşiyə sahəsi)

yerləşir;
4.Buraya lazım olan mətni daxil etmək lazımdır (şəkil 3).
İstinadları sənədin sonunda aşağıdakı ardıcıllıqla yerləşdirmək olar:
1.Mətndə əlavə izaha ehtiyacı olan söz seçilir və ya kursor həmin sözün sonunda

yerləşdirilir;
2.Сноски (Footnotes) menyusunun Вставить концевую сноску (Insert Endtnote) əmri

icra olunur;
3.Kursor sənədin sonunda latın əlifbasının «i» hərfi ilə verilmiş istinadı daxil etmək üçün

ayrılmış sahədə (haşiyə sahəsi) yerləşir;
4.Buraya lazım olan mətni daxil etmək lazımdır.
Sənəddə kursorun səhifəsonu və ya sənədsonu istinadlarla hərəkəti Сноски (Footnotes)

menyusunun Следующая сноска (Next
Footnote) əmri icra olunur.

Показать сноски (Show Notes) əmri ilə
aktiv sənəddəki istinadlar (əgər varsa) göstərilir
(şəkil 4). Əks halda bu əmr passiv görünür.
Əgər sənəddə bir neşə istinad verilibsə, onda bu
əmr icra olunan kimi kursor sonuncu istinadın
üzərində dayanır. Dialoq pəncərədən göründüyü

Şəkil 3

Şəkil 4
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kimi əvvəlcə baxmaq istədiyimiz istinadın növünü seçməliyik. Обычные сноски (View
footnote area) parametri seçilərsə, onda kursor sənəddəki adi istinadlar olan bölməyə,
Концевые сноски (View endnote area) parametri seçildikdə isə sənədsonu istinadlar olan
bölməyə keçəcək. Sənəddə yalnız səhifəsonu istinadlar və ya sənədsonu istinadlar varsa, onda
Показать сноски (Show Notes) əmri icra olunduqda göstərilən dialoq pəncərəsi açılmır.

Сноски (Footnotes) menyusunun sağ aşağı küncündəki Сноски (Footnote & Endnote)
adlı düyməsini qeyd etsək, ekranda eyniadlı dialoq pəncərəsi açılacaq (şəkil 5). Bu
pəncərədən istinadın tipi və nömrələmə formatı seçilir. Istifadəçi pəncərənin format
bölməsindən другой (Custom Mark)
variantını seçməklə nömrələmə üçün özü
müəyyən simvollar seçə (Символ) bilər.
Начать с: (Start at) bölməsindən stillərin
avtomatik nömrələnməsi üçün başlanğıc
nömrə seçilir. Нумерация (Numberinq)
bölməsindən isə nömrələmənin davam
etdir və ya yenidən başlat kimi parametrlər
seçilə bilər. Nəhayət, bütün qeyd edilmiş
parametrləri, əhatə dairəsi göstərilməklə -
Применить (Apply changes to), sənədə
tətbiq etmək üçün Вставить (Insert)
düyməsini qeyd etmək lazımdır.

Böyük həcmli sənədlərin
hazırlanmasında maraqlı məqamlardan biri
də mündəricatın hazırlanmasıdır. Word
2010 proqramı qısa vaxt ərzində və
asanlıqla mündəricat yaratmağa imkan
verir. Aydındır ki, mündəricat fəsil və
yarımfəsillərdən ibarət olur. Mündəricata
daxil ediləcək başlıqlar (fəsil və
yarımfəsillər) ilk öncə Word başlıqlarının
üslubları ilə formatlaşdırılmalı (şəkil 6), sonra isə onların səviyyələri təyin edilməlidir. Bunun

üçün mövzu baçlığı kimi verilmiş abzas seçilir və Оглавление (Table of Contents) alt
menyusundan Добавить текст (Add Text) əmri icra olunur (şəkil 1).

Növbəti addımda Оглавление (Table of Contents) alt menyusundan istifadə edək.
.Açılan pəncərədə mündəricat formaları təklif ediləcək. Onlardan hər hansı birini seçmək

və ya Ручное Оглавление (Custom Table of Contents) əmrini qeyd etməklə istifadəçi özünə
uyğun mündəricat formasını hazırlaya bilər.

Tutaq ki, Автособираемое оглавление 1 (Automatic Table 1) formasını seçmişik (şəkil
7).

Şəkil 6

Şəkil 5
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Növbəti addımda Оглавление
(Table of Contents) düyməsini qeyd
etməklə mündəricat yaratmaq üçün
istifadə olunan baxış rejimləri və zəruri
parametrlər açılan eyni adlı
pəncərədən daxil etmək olar (şəkil 8).

Показать номера страниц (Show
page numbers) seçimi təsdiq edildikdə
mündəricatda səhifə nömrəsi əks
olunur, əks halda səhifə nömrəsiz
yalnız başlıqlar əks olunur.

Right align page
numbers seçiminin təsdiq
edilməsi səhifə nömrələrinin sağ
tərəfdən bir xətt üzrə sıralanmasını
təmin edir.

Tab leader bölməsində başlıqla
səhifə nömrəsi arasındakı xəttin
formasını dəyişə bilərsiniz.

Use hyperlinks instead of page
numbers seçiminin təsdiq edilməsi
mündəricatdan seçilənlə başlığın
yerləşdiyi səhifəyə keçidi təmin edir.

Formats bölməsində mündəricatın
müxtəlif görünüş formalarından birini seçə bilərsiniz.

Show levels seçimi mündəricatda
neçə alt başlığa qədər məlumatların
əks olunmasını təyin edir.

Mündəricat hazırdır.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq

onunla şərtlənir ki, ixtisasından və
yaşından asılı olmayaraq
istifadəçilərin demək olar ki, hamısı
Microsoft Office paketinə daxil olan
Word mətn prosessorundan geniş
şəkildə istifadə etmələrinə
baxmayaraq onun imkanlarından tam
istifadə edə bilmirlər.

Məqalənin elmi yeniliyi.
İstifadəçilərin bir çox hissəsi Word
mətn prosessorunun bəzi lazımlı
imkanlarından istifadə edə bilmirlər.
Bunları nəzərə alaraq bu prosessorun
az istifadə olunan imkanlarından
bəzilərinin izahını verməyi
məqsədəuyğun hesab edirik.

Şəkil 7

Şəkil 8
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə şərh olunan göstərişlər geniş
oxucular tərəfindən tətbiq edilə bilər.

Ədəbiyyat
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А.Исмаилова

Некоторые из возможностей текстового
процессора Microsoft Word

В статье указываються пути малоиспользующихся прикладные возможности
текстового процессора Word.

A.Ismailova

Some of the features of word processor Microsoft Word

Summary

Word processor used in the possibilities of implementing the article of less.
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Ötən əsrin ikinci yarısında böyük həcmdə informasiyanın saxlanması, ötürülməsi, emalı
üçün müasir vasitələrdən istifadə edilməsi qaçılmaz oldu. İnsanların müəyyən bir qisminin
maddi məhsul istehsalından informasiya sahəsinə keçməsi baş verdi. Bilavasitə maddi
sərvətlər istehsal etməyən əhalinin yeni sosial təbəqəsi yarandı. Əqli əməyin payı artdığından
bu əməklə bağlı sənət sahələrini seçən insanların sayı da artdı. Alimlərin "informasiya
cəmiyyəti" adlandırdıqları yeni cəmiyyət formalaşmağa başladı. İnformasiya cəmiyyəti elə bir
cəmiyyətdir ki, orada cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyəti informasiyanın istehsalı, saxlanması,
emalı və istifadəsi ilə məşğul olur. İnformasiya cəmiyyətinin bəzi xarakterik cəhətləri
bunlardır: 1. İnformasiyanın həcmi inanılmaz dərəcədə artdığından onların emalı və
saxlanması üçün xüsusi texniki vasitələrdən istifadə edilir. İnformasiyanın həcmi o dərəcədə
artmışdır ki, insan özü onu emal etməyə qadir deyil və bu işə xüsusi texniki vasitələri cəlb
edir. Kompüterlər etibarlı informasiya mənbələrindən istifadə etməyə imkan verir, faydasız işi
azaldır, optimal qərarların qəbul olunmasını sürətləndirir və informasiyanın emalını
avtomatlaşdırır; 2. Kompüter texnikası, kompüter şəbəkələri, informasiya texnologiyaları
sürətlə inkişaf edir. İnternet şəbəkəsi istifadəçilərinin sayı yüz milyonlarla ölçülür. Özündə
müxtəlif qurğuların funksiyalarını cəmləşdirən (kompüter, televizor, radio, telefon və s.)
müasir multimedia sistemlərinin istifadəsi informasiya texnologiyalarının universallaşmasına
aparıb çıxarır. İnformasiyanı saxlayan qurğular isə çox kiçilərək ovucun içinə yerləşən ölçüdə
olur. Bu qurğular daxilində həcmi bir neçə ensiklopediyaya bərabər olan şəxsi universal
soraqçalar da yerləşdirilir. Bu qurğuları şəbəkəyə qoşub operativ informasiya, məsələn, hava
haqqında, yollardakı tıxaclar barədə məlumatlar almaq mümkündür; 3. Dəyərlər dəyişərək
yeni həyat tərzi formalaşır, asudə vaxtda məşğuliyyətlər dəyişir. Artıq indi kompüter oyunları
insanın boş vaxtının əsas hissəsini tutur. Bu oyunlar uzaq məsafədə yerləşən bir neçə
oyunçunu özündə birləşdirən şəbəkə sisteminə keçirilir. İnternetdə vaxt keçirənlərin sayı artır.
Onlar tədris saytlarına və virtual muzeylərə səyahət edirlər, lazım olan ədəbiyyatı tapıb
oxuyurlar. Onlayn ünsiyyət xidmətləri istifadəçilərinin sayı durmadan artır. Bu xidmətlər
vasitəsilə uzaq məsafələrdə olan insanlar real zaman rejimində bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar; 4.
Evlərdə cürbəcür elektron cihazlar və kompüterləşdirilmiş qurğular olur. Mənzillər naqillər
sisteminin əvəzinə bir cərəyan və bir də informasiya kabeli ilə təchiz olunur. İnformasiya
kabeli rabitə, televiziya kanallarını və İnternetə çıxışı özündə birləşdirir. Xüsusi elektron blok
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bütün məişət avadanlıqlarına və yaşayış sistemlərinə nəzarət edir, binalar “ağıllı” olur. “Ağıllı
binalar”la yanaşı, “ağıllı avtomobillər” də yaranır. Onlarda avtomobilin texniki hissəsinə
cavab verən kompüterlə yanaşı, şəhər informasiya xidmətlərinə qoşulan sistem də işləyir.
Belə avtomobil “ağıllı ev”lə əlaqədə olur və hətta evi idarə də edə bilir; 5. Enerji və maddi
məhsullar istehsalını maşınlar təmin edir, insan isə əsas etibarilə informasiyanın emalı ilə
məşğul olur. İstehsalatda insanların sayı azalır, onların yerini robotlar və manipulyatorlar
tutur; 6. Fasiləsiz təhsil sistemi yaranır. İnsanlar zamanla ayaqlaşmaq, sənətini dəyişmək və
cəmiyyətdə layiqli yer tutmaq üçün ömürboyu oxumaq imkanı qazanırlar; 7. Şagirdlər
kompüter proqramları və telekommunikasiya vasitələrinin köməyi ilə evdə təhsil ala bilirlər.
Bununla əlaqədar tədris prosesində təlimin formaları dəyişir və təlimin tərbiyəvi aspektləri ilə
bağlı problemlər yaranır; 8. İnformasiya xidmətləri bazarı yaranaraq inkişaf edir. İnformasiya
məhsul və xidmət növünə çevrilir. Bu məhsulu adi əmtəə kimi alıb-satmaq mümkündür.

IX sinifdə şagirdlər Veb-sıhifələrin yaradılması ilə tanış olurlar. Şagirdlərə izah edilir ki,
Veb-səhifələr və ya veb-saytlar yaratmaq üçün bir neçə üsuldan istifadə etmək olar: 1.
HTML-sənədi sadə mətn redaktorunda (məsələn: Notepad və ya WordPad) hazırlamaq; 2.
Sənədi mətn prosessorunda (məsələn: Microsoft Word və ya OpenOffice.org Writer)
hazırlamaq və onu veb-səhifə kimi HTML formatında saxlamaq; 3. Xüsusi proqramlardan –
vizual HTML-redaktorlardan (məsələn: Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Nvu) və
ya sayt konstruktorlarından (məsələn: uCoz) istifadə etmək.

Sonra şagirdlərə informasiya cəmiyyətinə aid saytın yaradılması tapşırılır. Artıq şagirdlər
bilirlər ki, Veb-səhifələrin yaradılması üçün İnternetdə müəyyən saytların təklif etdiyi
xidmətdən yararlanmaq olur. Bu saytlar HTML dilini bilməyən, sayt yaratmaq sahəsində
səriştəsi olmayan istifadəçilərə heç bir ödəniş etmədən qısa zamanda öz saytlarını hazırlamağa
imkan verir. Şagirdlər belə saytların birində hazır şablonlar əsasında informasiya cəmiyyəti
mövzusunda bir saytın necə hazırlandığını öyrənirlər. Bunun üçün onlar dərslikdəki
“Fəaliyyət” bölümündən sonra informasiya cəmiyyətinə aid verilmiş materialla tanış olur və
yaradaqcaları saytın strukturunu müəyyən edirlər. Sonra şagirdlərə aşağıdakı tapşırıq verilir:

Elektron hökumət portalına (https://www.e-gov.az/) daxil olun və ayrı-ayrı dövlət
qurumlarının təklif etdiyi elektron xidmətlərlə tanış olun. Portalda qeydiyyatdan keçin və
Təhsil Nazirliyinin "Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin təhsil aldıqları yer haqqında
elektron arayış" xidmətindən istifadə etməklə özünüz haqqında elektron arayış alın.

Məqalənin aktuallığı. Təhsilin modernləşməsinin mühüm strateji istiqamətlərindən biri
yeni sosial şəraitdə şəxsiyyətin inkişaf tələblərinə cavab verən yeni tip təhsilin yaranması
üçün şəraiti təmin edən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitələrinin (İKT)
tədris prosesinə tətbiq edilməsidir. Təhsilin informatlaşmasının həyata keçirilməsində
müəllimin, xüsusən də, informatika müəllimlərinin rolu böyükdür. İnsan şəxsiyyətinin
üstünlüyünə əsaslanan təhsilin yeni məqsədlərinin inkişafı təhsilin başlıca dəyəri və mühüm
nəticəsi olmalıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, IX sinifdə Cəmiyyətin
informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsi tədrisi xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirilmiş, bu məzmun xəttinə uyğun mövzuların öyrədilməsi yolları aşkara
çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu IX sinifdə Cəmiyyətin
informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin
əsaslandırılmasından ibarətdir. Həmçinin cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun
xəttinin öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir.
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Ознакомление школьников информатизацией
общества в IX классе

Резюме

В работе описывается методика ознакомления школьников развитием компютерной
техники, информационной среды, компютерной сети. Так же отмечается роль развития
информационной среды в процессе обучения.
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Introduction of school information of society in class IX

Summary

The paper describes the method of acquainting schoolchildren development COMPUTER
equipment, information protection, computer networks. Also notes the role of the
development of the information environment in the learning process.
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V sinif şagirdlərinin informatika dərslərində kompüterin
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Xuraman Əliyeva
ADPU-nun baş laborantı

Təranə Novruzova
ADPU-nun magistrantı

Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos.M.Ə. Şahverdiyev
ped.ü.f.d., dos.S.C.-C. Tağıyeva

Açar sözlər: kompüter, pəncərə, menyu, proqram
Ключевые слова: компьютер, окно, меню, программа
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V sinifdə informatika dərslərində şagirdlərin iş masası və menyu ilə tanışlığı “Kompüter,
informasiya – kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri” məzmun xəttinin reallaşdırılması
zamanı baş verir. Mövzunun izahına müəllim aşağıdakı sualla başlaya bilər.

Evdə hər birinizin iş masanız var. Orada siz dərslərinizi hazırlayır, şəkil çəkir və başqa
işlərinizi yerinə yetirirsiniz. Bu işləri görmək üçün masanın üzərinə hazırda lazım olan və ya
tez-tez istifadə etdiyiniz ləvazimatları yerləşdirirsiniz. Masanın gözlərində isə iş üçün lazımi
digər sənədlər və alətlər saxlanılır.

Kompüter işə salındıqdan sonra onunla
işləmək üçün ekrana çıxan görüntü də İş
masası adlanır. Kompüterin iş masasında kiçik
şəkillər yerləşdirilib. Belə kiçik şəkillərə
simgələr deyilir. Hər bir simgə müəyyən
obyektə bağlı olur. Tez-tez istifadə olunan
proqram və sənədlərin simgələri iş masasına
yerləşdirilir.

İş masasının lap aşağısında Tapşırıqlar
zolağı yerləşir. Həmin zolağın sağ ucunda saat
və klaviatura indikatoru görünür.

Siçanla işləyərkən ekranda gördüyünüz
kiçik ox ( ) siçanın göstəricisi adlanır. Göstərici siçanın bütün hərəkətlərini ekranda əks
etdirir. Siçanın sol düyməsinin basılmasına çıqqıltı deyilir.
Siçanın düyməsini çıqqıldatmaqla ekranda hər hansı
obyekti seçdirmək olar.

Qoşa çıqqıltı soçanın sol düyməsinin iki dəfə cəld
ardıcıl basılıb-buraxılmasına deyilir. Proqramı, sənədi
açmaq üçün qoşa çıqqıltıdan istifadə olunur.

İş masasının fonunu – üzərində simgələr yerləşən şəkli
dəyişmək olar. İş masasının fonunu dəyişmək üçün iş
masası üzərində siçanın sağ düyməsi çıqqıldadılır. Açılan
pəncərədən “Персонализация” seçilir. Yeni pəncərə açılır. Bu pəncərədən “Фон рабочего
стола» seçilir. Sonra lazım olan fon seçilməlidir. Bu zaman simdələrin yeri dəyişmir.

Əməliyyat sisteminin əsas elementlərindən olan menyu ilə iş bacarıqları kompüter
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savadlılığının əsasını təşkil edir. Şagirdlər ixtiyari proqram
təminatında işləyərkən menyudan istifadə etməli olurlar. Proqramın
yerinə yetirəcəyi növbəti komanda menyudan seçilir. Ümumiyyətlə,
menyu dedikdə seçimi olan siyahı başa düşülür. Məsələn, teatr
tamaşalarının, televiziya verilişlərinin siyahılarına da menyu demək
olar. Sadəcə, onlar uyğun olaraq repertuar və proqram adlandırılır.

Kompüter proqramlarında da menyular geniş istifadə olunur.
Hər bir kompüter menyusu komandalar siyahısından ibarətdir. Belə
menyuda komandaların seçimi siçan vasitəsilə aparılır.

Kompüterdə çoxlu menyu olsa da onlardan biri baş menyu adlandırılır və Start düyməsi
vasitəsilə açılır. Bu menyudan müxtəlif proqramları başlatmaq olar. Nə vaxtsa yazılmış
sənədlər də bu menyudan tapıla bilər.

Əgər menyu sətrinin sağında işarəsi varsa, deməli,
bu bəndin içərisində başqa bir menyu da vardır. Həmin
bənd seçildikdə ona daxil olan menyu açılır. Başqa
menyunun içində olan menyuya alt menyu deyilir.

Seçilmiş hər hansı, yaxud seçiləsi menyu komandası,
adətən, xüsusi formada göstərilir. Məsələn, File Close
yazılışı File menyusunda Close komandasının seçildiyini
bildirir.

Əgər menyunun hansısa bəndinin qarşısında işarəsi
varsa, deməli, həmin bənd artıq seçilib.

Göstəricini başqa bəndin üzərində çıqqıldatdıqda
seçimi dəyişmək olar.

Siçanın göstəricisi hər hansı obyektin
üzərində olduqda sağ düyməni
çıqqıldatdıqda da menyu açılır. Bu menyuda
həmin obyektlə bağlı komandalar toplanılır.
Belə menyuya konteks menyusu deyilir.

Məqalənin aktuallığı. Kompüterin
yaradılması insan cəmiyyətinin
inkişafında ən böyük rol oynayan
elmi nailiyyətlərdən biridir. İlk
olaraq riyazi hesablama proseslərinin
sürətləndirilməsi və
avtomatlaşdırılması üçün istifadə
olunan elektron hesablama maşınları
hazırda texnika, iqtisadiyyat,
biologiya, kimya və humanitar elm
sahələri ilə yanaşı, həyatımızın
demək olar ki, bütün sahələrinə
tətbiq olunur. Artıq kompütersiz həyatı və fəaliyyəti düşünmək çox çətindir. Ona görə də
kompüter texnikasının tətbiqi ilə bağlı prosesləri idarə edən və onların geniş imkanlarını
tətbiq etməyi bacaran mütəxəssislərə ehtiyac var. Daha doğrusu gənc nəsil informasiya
cəmiyyətində işləməyə hazır olmalıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, V sinifdə kompyuterin iş masası
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və menyusunun öyrədilməsinin tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, bu mövzuya uyğun
kompüterlə işləmək bacarıq və vərdişlərinin yaradılması yolları aşkara çıxarılmış və metodiki
cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. V sinifdə kompüterin iş masası və
menyusunun öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir.
V sinifdə kompüterin iş masası və menyusunun öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini
göstərməkdən ibarətdir.
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Изучение рабочего стола компьютера и меню на
уроках информатики в V классе

Резюме

В работе описывается процесс изучения работы с рабочим столом и понятия меню в
V классе. Рассматриваются действия над изменением фона рабочего стола. В работе
дается алгоритм изменения фона рабочего стола.

Kh. Aliyeva
T. Novruzova

Studying computer desktop and menus in computer
science lessons in V class

Summary

The paper describes the process of learning to work with the desktop and the concepts in
the V class. Consider action on changing the desktop background. The paper gives the
algorithm changes the desktop background.
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Məlumdur ki, ibtidai siniflərdə riyaziyyatın müstəqil surətdə mənimsənilməsində şagirdlər
müəyyən çətinliklə qarşılaşırlar. Bu çətinlik məsələnin müstəqil surətdə həll edilməsində daha
çox özünü göstərir. Kiçik məktəblilər məsələ şərtində təsvir edilən konkret situasiyanın qeyri
mühüm tərəflərindən ayrılaraq oradakı mücərrəd riyazi asılılıqları müstəqil ayırmaqda çətinlik
çəkirlər. Həmin çətinliyi aradan qaldırmaq və prosesi asanlaşdırmaq üçün bu mücərrəd
asılılıqları maksimal dərəcədə konkretləşdirməyə imkan verən təlim üsulunun tapılması
zəruridir. Belə üsullardan biri bizim fərziyyəmizə görə təlimdə qrafik təsvirlərdən istifadə
edilməsi ola bilər.

Qrafik ifadə riyazi asılılıqların mücərrəd və ümumiləşdirilmiş ifadəsidir. Eyni zamanda o,
konkret planda məsələ həllini əyaniləşdirməyin müəyyən növlərindən biridir. Bu konkretlik
də öz növbəsində tamamilə nisbidir. Psixoloji ədəbiyyatda qeyd edildiyi kimi, artıq əyani
obrazın özü təfəkkürdə müəyyən sxematikliyə gətirilir. Əyani obrazın qrafik təsvirlərdə bu
sxematikləşməsi konkretlik xarakterini itirmədən ən tam yekunlaşmaya çevrilir. Mücərrədlik
və konkretliyin qrafik ifadələrdə bu şəkildə birləşməsi məsələ həll edərkən təfəkkür
prosesində mücərrəddən konkretə, həmçinin, tərsinə, konkretdən, əyanidən daha mücərrədə
keçdikdə qrafik təsvirlərdən istifadə etmək bacarığı şagirdlərə riyazi asılılıqları daha asan
müəyyən etməyə, analiz və sintezin müəyyən şəraitdə ümumiləşmiş metoduna çevrilə bilər.

Riyaziyyat məsələlərinin həlli prosesinin psixoloji məsələlərinin geniş tədqiq edilməsinə
baxmayaraq məsələ həlli bacarıqlarının əmələ gəlməsi üçün böyük əhəmiyyəti olan qrafik
analiz metodu hələ kifayət qədər öyrənilməmişdir.

Məktəblilərdə qrafiklər üzərində əməliyyat aparmaq bacarıqlarının əmələ gəlməsi hazırkı
şəraitdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Problem situasiyanı qrafik təsvir formasında təqdim
etmək, qrafik ifadə də problemin həllini görmək – «çertyoju oxumaq» kimi mühüm politexnik
bacarıqları hələ, bir qayda olaraq, şagirdlərdə sistematik şəkildə formalaşmır. Bununla belə
həmin bacarıqların formalaşmasına böyük ehtiyac vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, riyazi məsələlərin həllində qrafik analiz priyomları da metodik
ədəbiyyatda müəyyən qədər birtərəfli işıqlandırılmışdır. Məsələ şərtinin qrafik yazılışına
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ümumiyyətlə müsbət yanaşaraq bu yazılışın məsələlərdə verilənləri aydın şəkildə ayırmaqda
və onlar arasındakı münasibətləri dərk etməkdə şagirdlərə köməklik göstərdiyini nəzərə alan
metodist-riyaziyyatçıların qrafik illüstrasiya üsullarına yalnız müəllimin özünün metodik
priyomu kimi baxmışlar; yəni – burada söhbət müəllimin şagirdlərə hazır şəkildə verdiyi
qrafik təsvirlərdən gedir. Məsələ şərtinin şagirdlərin özləri tərəfindən müstəqil olaraq qrafik
yazılması və məsələnin həlli prosesində qarşıya çıxan situasiyaların qrafik təsvir edilməsinin
əhəmiyyəti ədəbiyyatda öz əksini kifayət qədər tapmamışdır.

Maddi aləmin dərk olunması prosesi obyektiv reallığı dərk etməyin dialektik yolu olan
canlı müşahidədən, mücərrəd təfəkkürə, ondan da praktikaya prinsipi ilə səciyyələnir. Deməli
idrak cisim və hadisələrin canlı surətdə müşahidə etməkdən başlayaraq özünün daha yüksək
pilləsinə – mücərrəd təfəkkür səviyyəsinə yüksəlir. İdrak özünün yüksək pilləsinə çatıncaya
qədər bir sıra mərhələlərdən keçir.

İnsana hər gün müxtəlif cisim və hadisələr təsir göstərir. Biz onları beynimizdə əks
etdirməyə çalışırıq. Bu və ya digər cismin ayrı-ayrı xassələri, keyfiyyətləri beynimizdə əks
olunur, Həmin proses duyğu adlanır. Bununla kifayətlənməyib bu xassə və keyfiyyətləri cəm
halında əks etdirəcək cismi bütövlükdə, tam halında qavrayırıq. Bu proses qavrayış adlanır.
İstər duyğular, istərsə də qavrayış varlığın bilavasitə təsiri nəticəsində yaranır. Cisimlər özləri
olmadan onları duymaq, qavramaq mümkün deyildir. Ona görə də onlar varlığı dərk etməyin
ilk pilləsini – canlı müşahidə mərhələsini təşkil edir. Duyğu və qavrayışın verdiyi məlumatlar
olmadan, başqa psixi proseslər mümkün deyildir. Lakin ətraf aləmdəki cisim və hadisələrin
dərk edilməsi onları yalnız duymaq və qavramaqla sona çatmır. İnsan duyduğu və qavradığı
cisim və hadisələr haqqında fikirləşir, onlar arasındakı mövcud əlaqə və münasibətləri,
asılılıqları aşkara çıxarır, onları müqayisə edir, ümumiləşdirir, qruplaşdırır və sistemə gətirir.
Beləliklə də, onların mahiyyətini dərk edir. Bu zaman anlayışların yaranması, onlara istinad
edilməsi, müxtəlif növ hökmlərdən, əqli nəticələrdən istifadə edilməsi mümkün olur. Belə bir
əməliyyat aparmaqla insan xarici aləmin cisim və hadisələrini daha dərindən dərk edir.
Deməli, cisim və hadisə haqqında fikirləşmək ondan uzaqlaşmaq deyil, əksinə, ona daha da
yaxınlaşmaq, onu hərtərəfli və dərindən əks etdirməkdir. İnsan qarşısına müəyyən bir çətinlik,
problem, məsələ çıxdıqda və onları həll etmək zərurəti yarandıqda fikirləşir. Buradan aydın
olur ki, təfəkkür özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə digər psixi proseslərdən xeyli dərəcədə
fərqlənir. Təfəkkür varlığı daha dərindən, daha ətraflı və ümumiləşmiş şəkildə əks etdirir.

Təfəkkür vasitəsilə cisim və vasitələr arasında mövcud olan elə əlaqələr açılır ki, bunu
başqa proseslərin, məsələn, duyğu və qavrayışların köməyi ilə aydınlaşdırmaq mümkün
deyildir.

Təfəkkür prosesində insan qanunauyğun əlaqələr və asılılıqları təsadüfi əlaqələr və
asılılıqlardan fərqləndirir; ayrı-ayrı hallardan ümumi hallara keçir, varlığı ümumiləşmiş halda
əks etdirir.

Təfəkkürün köməyilə bilavasitə bizə təsir etməyən əlaqə və münasibətləri də dərk edə
bilirik. Deməli, təfəkkür cisim və hadisələr arasındakı qanunauyğun əlaqə və asılılıqların
ümumiləşmiş və vasitəli inikasından ibarət olan mürəkkəb idrak prosesidir. Təfəkkürün bir
neçə xarakterik xüsusiyyəti vardır. Həmin xüsusiyyətlərlə təfəkkür başqa psixi proseslərdən,
xüsusən, duyğu və qavrayışlardan fərqlənir. Bu xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:

a) Təfəkkür varlığın ümumiləşmiş inikasıdır. Onun ümumilik dərəcəsi digər psixi
proseslərin ümumiliyindən keyfiyyətcə fərqlənir;

b) Təfəkkür varlığın vasitəli inikasıdır. İnsan bilavasitə duyub qavraya bildiyi cisim və
hadisələri təfəkkürün köməyi ilə asanlıqla dərk edir, cisim və hadisələr arasındakı
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qanunauyğun əlaqələri müəyyən edir, həyatda və praktik fəaliyyətdə cisim və hadisələrdən
müvəffəqiyyətlə istifadə edir;

c) Təfəkkür dillə vəhdət təşkil edir, onları bir-birindən ayırmaq və ya eyniləşdirmək
mümkün deyildir. Təfəkkür dil materiallarında ifadə olunur. Bu, varlığı daha ümumiləşmiş
şəkildə əks etdirməyə imkan verir.

Təfəkkür həmişə müəyyən sualdan başlayıb bu suala cavab axtarmaq prosesində cisim və
hadisələr arasındakı əlaqə və münasibətlər əks etdirilir. Yəni, təfəkkür müəyyən sualda ifadə
olunan məsələlərin həll edilməsi ilə bağlı olan idrak prosesidir. Təfəkkür müəyyən məsələnin
həllinə, suala cavab tapmağa yönəlmiş olduğundan məqsədyönlü idrak prosesi hesab edilir.
Deməli, qarşıya çıxan suala cavab vermək təfəkkürün əsas məqsədidir. Lakin hər bir suala
cavab tapmaq bilavasitə mümkün olmur. Bunun üçün müxtəlif biliklərdən, təsəvvürlərdən,
anlayışlardan, üsul və qaydalardan istifadə olunur. Bunlardan istifadə etməklə müəyyən əqli
əməliyyatlar aparılır. Müəyyən faktlar seçilib təhlil edilir, lazım olanları götürülür, qalanları
isə rədd edilir.

Nəhayət, insana aydın olur ki, nəyi bilir, nəyi isə hələ bilmir, hansı təsəvvür və
anlayışlardan istifadə etmək olar, hansılardan yox. Məsələni həll etməyə müvəffəq olan insan
özü üçün yeni rabitələr sistemi yaradır ki, bu sistem də onun əldə etdiyi biliklərin məzmununu
təşkil edir. Deməli, yeni əlaqələrin, rabitələrin yaranması insanın qarşıya çıxan yeni
məsələləri həll etməsi deməkdir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, qarşıya çıxan məsələnin həlli müxtəlif yollarla həyata keçirilir.
Yəni, hər bir fikir prosesində müxtəlif əməliyyatlardan (müqayisə, ümumiləşdirmə, analiz,
sintez və s.) istifadə edilir. Lakin bəzi məsələlərin həllində insan birdən-birə düzgün nəticəyə
gələ bilmir. Çox zaman bu, qarşıya qoyulan sualın düzgün olmaması ilə əlaqədardır.
Əlaqələrin düzgün yaradılmamasından da səhvlər əmələ gələ bilər. Təfəkkür cisim və
hadisələr arasındakı əlaqələri aşkar etmir və ayrı-ayrı hallardan ümumi hallara keçir, yəni
varlığı ümumiləşmiş şəkildə əks etdirir. Ən sadə ümumiləşdirmə, ilk və ən sadə məfhumlar
(hökmlər, əqli nəticələr) yaradılması göstərir ki, insan aləmin daha dərin obyektiv əlaqələrini
dərk edir.

Deməli, insan məhz təfəkkür vasitəsilə ətraf varlığı daha dərindən, tam və dəqiq şəkildə
əks etdirir, ətraf aləm haqqında müəyyən biliyə malik olur. Həyat təcrübəsində və ya
bilavasitə fəaliyyət zamanı həmin biliklərdən istifadə edir.

Məktəblilərin təlim fəaliyyətində də təfəkkürün böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki
fəaliyyətin hər bir növü (təlim, oyun və s.) müəyyən sualın, problemin, fikri və ya əməli
məsələnin həllini tələb edir. Buna görə də təfəkkür hər bir fəaliyyətin planlaşdırılması və
yerinə yetirilməsi üçün zəruridir. Aydındır ki, təfəkkür olmadan şagirdlər heç bir təlim
materialını dərindən dərk edə bilməzlər, onları sadəcə olaraq qavrayar, mahiyyətini isə başa
düşə bilməzlər. Buna görə də təlim prosesində şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Təlim şagirdlərdə fikri fəaliyyətin ümumi metodlarını inkişaf
etdirməlidir. Başqa sözlə, təlim məktəblilərə zehni bacarıq verməlidir. Bu, onun qarşısında
duran mühüm vəzifələrdən biridir. Təlim bu vəzifəni yerinə yetirməsə, şagird bu və ya digər
məsələni müstəqil surətdə həll etməyi bacarmaz. Müstəqil olmadıqda isə şagirdlərin təfəkkürü
lazımi səviyyədə inkişaf edə bilməz. Məsələlərə yanaşmağın, onları analiz etməyin ümumi
metod və qaydaları şagirdlərə öyrədilməsə, o, qabaqcadan qazandığı bilikləri yeni materiala
tətbiq etməyi bacarmaz. Şagird, təfəkkürü yeni materiala, həll edəcəyi hər bir məsələyə
müvəffəqiyyətlə tətbiq edə bilməz.

Təfəkkür anadangəlmə psixi bir proses deyildir. Yəni, uşaq dünyaya hazır təfəkkür
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qabiliyyətləri ilə gəlmir. Uşaqda təfəkkürün inkişafı onun beyninin, hiss üzvlərinin inkişafı ilə,
başqa sözlə, onun ümumi fiziki inkişafı ilə sıx əlaqədardır.

Psixoloqların apardıqları bir sıra tədqiqatlar sübut etmişdir ki, bağça yaşına çatmış
uşaqların təfəkkürü bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi xülasə
etmək olar. Bu yaşda olan uşaqlar öz fikirlərini sözlə ifadə edə bilsələr də, onların təfəkkürü
ən çox müəyyən hərəkətlərdə özünü göstərir. Hər şeyi qabaqcadan ölçüb-biçmək, hərəkətləri
planlaşdırmaq, ətraf hadisələrdən nəticə çıxarmaq özünü kifayət qədər büruzə vermir.

Həmin yaşda uşaqlar müəyyən məsələlərin həlli üsulunu eyni tipli başqa məsələlərin
həllinə kifayət qədər tətbiq edə bilmirlər. Bunun da səbəbi odur ki, həmin yaşda müəyyən
məsələlərin həll edilməsi qaydası dil materiallarında kifayət qədər aydın surətdə ifadə edilib,
hafizədə saxlanıla bilmir.

Digər tərəfdən uşağın eşitdiyi sözlər konkret fəaliyyətlə birləşməlidir. Bununla da
uşaqların konkret fəaliyyəti üçün zəmin yaranmış olur. Təfəkkür fəaliyyəti isə məsələlərin
həlli üçün əsas vasitəyə çevrilir.

Bununla yanaşı, uşaqların təfəkkürünü inkişaf etdirmək üçün müxtəlif variantlı
məsələlərdən də istifadə olunmalıdır. Bu, uşaqların qavrayışının ümumiləşməsinə,
öyrəndikləri hərəkətləri tətbiq etmək bacarıqlarına yiyələnmələrinə səbəb olar. Belə bır şərait
yaradıldığı halda uşaqlarda təfəkkürün başlanğıc formaları daim inkişaf edə bilər.

Təfəkkürün sonrakı inkişafı müəyyən şəraitlə bağlıdır. Yəni, o, uşağın sinir sisteminin
inkişafından, həyat təcrübəsinin zənginləşməsindən, əməli fəaliyyətə qoşulmasından, nitqə
yiyələnməsindən və s. asılı olaraq daha coşqun surətdə inkişaf edir.

Hər bir idrak fəaliyyəti hissetmə və qavrayışla başlayır, sonra təfəkkürə keçir. Bu, əvvəlcə
təsəvvür, sonra isə anlayış səviyyəsində baş verir. Anlayışlar eyni zamanda həm real
obyektlərin inikas formaları, həm də xüsusi fikri əməliyyatlar kimi fəaliyyət göstərməklə elmi
biliklərin elementlərini təşkil edirlər. İnsan öyrənilən real, obyektiv və onun digər obyektlərlə
bilavasitə qavranılmayan, hiss və müşahidə edilməyən xassə və əlaqələrini üzə çıxarmaqla
ətraf aləmin dərk edilməsini davam etdirir.

Riyazi təfəkkür dedikdə: 1) insanın konkret riyaziyyat elmini dərk etməsi prosesində və ya
riyaziyyatın başqa elmlərə, texnikaya, xalq təsərrüfatına və s. tətbiqi prosesində dialektik
təfəkkürün baş verdiyi formanı, 2) riyaziyyat elminin öz təbiəti, onun real gerçəklik
hadisələrinin dərk edilməsinə tətbiq edilən metodları, həmçinin bu zaman istifadə edilən
ümumi təfəkkür üsulları ilə bağlı xüsusiyyətlərini başa düşəcəyik.

Göründüyü kimi, riyazi təfəkkür, ümumiyyətlə, təfəkkürün məxsus olduğu
xarakteristikaya tam cavab verir. Bütün elmi mücərrədləşmələr təbiəti daha dərindən, tam əks
etdirir. Mükəmməl riyazi təfəkkür hər şeydən əvvəl dialektik təfəkkürdür. Riyazi təfəkkür
dialektik təfəkkür olmaqla təbii elmi təfəkkürdür və ona görə də elmi təfəkkürə məxsus olan
bir çox xassələrə malikdir.

Təbii elmi təfəkkür elmi problemlərin həllinin ona uyğun olan bacarıqlar tərəfdən
mərhələlərlə həyata keçirilməsi ilə xarakterizə oluna bilər. Belə bacarıqların məcmusu
aşağıdakı elementlərdən ibarət olan təbii idrak metodunu təyin edir: problemin dərk olunması,
onun dəqiq təyin edilməsi və başqa problemlərdən ayrılması; verilmiş problemlə bağlı bütün
vəziyyətlərin öyrənilməsi; problemin həllinin axtarılmasının planlaşdırılması; onun ən böyük
ehtimal olunan həllinin seçilməsi; fərziyyənin yoxlanılması üzrə eksperimentin
planlaşdırılması və keçirilməsi; nəticələrin əsaslandırılması və keçirilməsi; nəticələrin
əsaslandırılması; həllin optimal üsulunun seçilməsi; eyni faktların fəaliyyət göstərdiyi yeni
situasiyalarda nəticələrin yayılması.
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Riyazi təfəkkürü çox vaxt riyazi bacarıqların, riyazi istedadın təzahür etməsi ilə izah
edirlər. Riyazi təfəkkür prosesində təfəkkürün müəyyən keyfiyyətləri (çeviklik, fəza təsəvvürü,
zəruri olanları seçmək bacarığı və s.) fəal iştirak edir və təfəkkürün bu xüsusiyyətləri elmi
təfəkkürün keyfiyyətləri adlanaraq xüsusi didaktik əhəmiyyət malikdirlər.

Təfəkkürün çeviklik, orijinallıq, dərinlik, məqsədyönlülük, səmərəlilik, tənqidilik,
mütəşəkkillik, nitq və yazıda dəqiqlik və yığcamlılığını elmi təfəkkürün belə keyfiyyətləri
sırasına aid edirlər.

İnsan təfəkkürünü ən mühüm keyfiyyətlərindən biri təfəkkürün çevikliyidir. İnsan
fəaliyyət təcrübəsi boyu müxtəlif problemlərlə rastlaşır və onları müəyyən üsullarla həll edir.
Bəzən müəyyən qaydalar silsiləsini mənimsəyir və qarşıya çıxan problemləri bu qaydalara
istinad etməklə həll edir. Lakin həyatda baş verən proseslər müxtəlif və rəngarəngdir. Onlar
bir-birinə bənzəsələr də mahiyyətcə müxtəlifdirlər. Ona görə də onlara eyni ölçü ilə yanaşmaq,
məlum qaydaları tətbiq etmək çox vaxtı lazımi nəticəni vermir. Bu halda insanlar müxtəlif
yolla hərəkət edirlər. Bəzi insanlar problemin həllində məlum qaydalardan istifadə edir,
ümumi qaydalardan kənara çıxmır, ona görə də yeni məsələnin həll edilməsi qaydasını dəyişir,
yeni tədqiqat metodu seçir, bir hərəkət tərzindən başqasına asanlıqla keçir və öz məqsədinə
nail olur. Bu isə həmin şəxsdə təfəkkürün çevikliyi ilə əlaqədardır. Belə keyfiyyətə malik olan
insanlar hər bir məsələyə müxtəlif tərəfdən yanaşma qabiliyyətinə malik olurlar. Məhz buna
görə də təfəkkürün çevikliyi keyfiyyəti təlim üçün çox əhəmiyyətlidir.

Təfəkkürün çevikliyi dərketmə probleminin həlli üsullarını məqsədə uyğun şəkildə
dəyişdirmək bacarığı, problemin bir həll yolundan digərinə keçidin asanlığı; fəaliyyət
üsullarının sərhədlərindən çıxmaq bacarığı; verilən şərtlərin dəyişdirilməsi ilə problemin yeni
həll üsullarının tapılması; yeni biliyin mənimsənilməsi və təcrübənin toplanması hüdudlarında
mənimsənilmiş biliklər sistemini dəyişdirmək bacarığı ilə xarakterizə olunur.

Təsadüfi deyildir ki, təfəkkür çevikliyini A. Eynşteyn «Yaradıcılığın xarakterik cizgisi»
adlandırmışdır.

Təfəkkürün çevikliyinin antipodu təfəkkürün kütlüyü və ya şablonluğudur. Təfəkkürün
şablonluğu ixtiraçılıq, yaradıcılıq fəaliyyətində olduqca ciddi maneədir və çox vaxt təlimin
nəticəsi kimi özünün göstərir və bir çox şagirdlər üçün xarakterikdir.

Qeyri şablon təfəkkürün inkişafının ən yüksək səviyyəsi təfəkkürün orijinallığıdır.
Təfəkkürün orijinallığı hər şeydən əvvəl təfəkkürün dərinliyinin nəticəsi kimi özünü göstərir.
Təfəkkürün dərinliyi ən mühüm olanı ikinci dərəcəlidən ayırmaq, mühakimənin məntiqi
strukturunu müəyyən etmək, «inama əsasən» qəbul olunma ilə ciddi isbat olunanı ayırmaq,
riyazi mətndə əsas olanları seçib götürmək bacarığında istifadə olunur.

Hər hansı problemin həlli zamanı məqsədə yönəltməklə əməliyyatların seçilib səmərəli
həyata keçirilməsi cəhdi, həmçinin ona çatmaq üçün ən qısa yolu axtarmaq cəhdləri
təfəkkürün məqsədyönlülüyünü xarakterizə edir. Bu keyfiyyət şagirdlərə bir sıra məsələləri
daha əlverişli üsulla həll etməyə imkan verir.

Təfəkkürün məqsədyönlülüyü şəxsiyyətin hər şeyi bilmək istəyi kimi mənəvi keyfiyyəti
ilə sıx əlaqədardır. Hər şeyi bilmək istəyi məhz öz məqsədyönlülüyü səbəbi üzrə insanın
biliyini və təcrübəsini zənginləşdirir.

Riyaziyyatda təlimin keyfiyyəti və səmərəliliyi yalnız şagirdlərin proqramda nəzərdə
tutulan bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi ilə deyil, həmçinin onların riyazi
inkişaf səviyyəsi, biliklərə yiyələnmənin hazırlıq dərəcəsi, məktəb riyaziyyat kursunun
məzmununa daxil olan məlumatlardan əsas olanlarını müəyyənləşdirib mənimsəmək və yadda
saxlamaq bacarığının formalaşdırılması ilə müəyyən edilir. Beləliklə, şagirdlərdə təfəkkürün
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müəyyən keyfiyyətləri, səmərəli tədris əməyinin vərdişləri, idrak marağının inkişafı
formalaşmalıdır. Ona görə də məktəbdə riyaziyyat təliminin təkmilləşdirilməsinin çoxsaylı
problemləri içərisində şagirdlərdə riyazi təfəkkürün formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tədris fənni kimi riyaziyyatın xüsusiyyəti elədir ki, onun təlimi şagirdlərin təfəkkürünün
inkişafına güclü təsir göstərir. Şagirdlərin təfəkkürünün inkişafı isə təlim fəaliyyəti prosesində
təfəkkür üsullarının formalaşdırılması ilə sıx bağlıdır. Bu təfəkkür üsulları (analiz, sintez,
ümumiləşdirmə, mücərrədləşdirmə) elmi tədqiqatda, xüsusilə riyaziyyatın təlimi prosesində (o
cümlədən, məsələ həllində) özünü açıq-aydın spesifik metodlar kimi göstərir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə riyazi məsələlərin həllində praktik analiz priyomlarından
geniş istifadə olunmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunun təlimində qrafik
təsvirlərdən istifadənin mahiyyəti, vəzifələri və tətbiq etmə yolları araşdırılmış, təhsilin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində və gələcəkdə onların rolunun hansı imkanlara malik olmaları
müəyyənləşdirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə araşdırılmış məsələlər orta məktəb
təhsilində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsində və perspektivliyi sahəsində böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bu sahədə tədqiqat aparan gənc mütəxəssislər üçün günün tələbləri
baxımından aktual bir sahəyə həsr olunub, aktualdır və ondan istifadə faydalı ola bilər.
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В статье имеет особое значение формирования учащихся навыков в работе на
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charts in the current environment. It should be noted that the solution of problems
encountered performed differently. In accordance with scientific thinking skills to solve
scientific problems can be characterized with the implementation stages.
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Psixologiyada insanın fəaliyyət və ünsiyyətində, o cümlədən davranışında çətinliklər
yaradan amillər çoxdur. Bu amillərdən biri də problemli situasiyalardır. Problemli situasiya,
bir qayda olaraq psixi proseslərin tənzimlənməsinə, onlar da öz növbəsində emosional-iradi
sahənin, nəticədə insanı hərəkətə gətirən fizioloji quruluşların, məsələn, dayaq-hərəkət
sisteminin ləngiməsinə, psixofizioloji müvazinətin zəifləməsinə, yaxud itməsinə səbəb ola
bilir. Məhz bu səbəbdən psixologiyada problemli situasiyalar zamanı psixoloji quruluşlarda,
eləcə də onların təsiri ilə psixofizioloji sistemlərdə baş verən dəyişmələrin öyrənilməsinə
silsilə tədqiqatlar həsr edilmişdir.

Situasiyanın psixologiyası müasir psixologiya elmində olduqca aktual, həlli yollarının
tapılması vacib olan problemlərdəndir. Bu problem psixologiyanın bir sıra məktəb və
cərəyanlar tərəfindən öyrənilib: ümumi psixologiya (praktik təfəkkürün psixologiyası), sosial
psixologiya (sosial situasiyalar), pedaqoji psixologiya (təlim psixologiyası), fəaliyyətin
psixologiyası, davranışın psixologiyası, şəxsiyyət psixologiyası (sosial öyrənmənin psixologiyası,
koqnitiv və sosial koqnitiv psixologiya) və d. (1, 3).

Psixologiyda problemli situasiyanın mahiyyəti, quruluşu aydınlaşdırılarkən ona diferensial
yanaşılır. Bu təcrübəyə əsaslanaraq biz də əvvəlcə “situasiya” anlayışını nəzərdən keçirməliyik.
“Situasiya” - latın mənşəli fransız sözüdür (situs). Bu anlayış fransız dilində bir sıra mənalarda
ilədilir (2, 1):

1) vəziyyət, yerləşmə;
2) qoyulmuş, yerləşdirilmiş;
3) məskunlaşmış, yaşayan.
Özünün semantikasına görə isə situasiya - “bu və digər münasibətlər yaradan şərtlər,

vəziyyətlərdir” (ru.wiktionary.org).
Fəlsəfi mənbələrdə situasiya belə təsvir olunur: “Situasiya insanın fəaliyyət sahəsi,

https://ru.wiktionary.org
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bütövlükdə onun həyatının əsasıdir. Çoxsaylı situasiyalar insan varlığının mahiyyətini əmələ
gətirir. İnsanın düşdüyü hər bir situasiya özünün mahiyyətinə görə deyil, ona münasibətə görə
dəyərləndirilir. Situasiya - qərar qəbuletmə zərurəti yaradır. Situasiyada insan maraqlarının
çoxtərkibli axını, onun hisslərinin və “Eqo”sunun açarıdır. Situasiyaların uyğunluğu onun
bütün gerçəkliyinin məzmununu ifadə edir” (ru. wikipedia.org).

Fəlsəfədə “situasiya” ekzistensial cərəyanın nümayəndəsi U.Yaspers tərəfindən öyrənilib.
Öz dövründə bu anlayış ekzistensializmlə yanaşı fenomenologiyada da geniş yayılmışdı.
“U.Yaspers situasiyanı insanın dünyada yaşamaq vasitəsi kimi xarakterizə edir. İnsan real
həyatın ayrılmaz hissəsidir. Bu baxımdan, insan öz taleyinin yaradıcısı deyil, obyektiv təbiətin
hadisəsidir. Ona movcud olduğu reallıqdan fərqlənə biləcəyindən yaranan “daxili narahatlıq”
xasdır. Digər tərəfdən, insan şüurun mərkəzidir. Daxili narahatlıq aydın şüura keçdikdə
situasiya insanın nəzərində dəyişir” (ru. wiktionary.org).

Sosial elmlərdə daha çox öyrənilənlər də sosial situasiyalarla bağlıdır. Sosial situasiya
problemi sosiologiyanın predmetinə daxildir. Belə ki, sosiologiyanın predmeti kimi “şeylərin
öyrənilməsi qaydasında öyrənilməli olan “sosial fakt” çıxış edir. E. Dürkheym sosial fakta, hər
şeydən əvvəl aşağıdakıları şamil edir:

- “kollektiv təsəvvürlər”: folklor, dini inanclar, peşə ənənələri, adət-ənənələr, hüquqi
normalar, qaydalar, insanın davranış normaları, moda, dil və sosial qrupa uzun müddət
ərzində xas olan hansısa digər sosal-mədəni normalar;

- “sosial axın”: insan kütləsi üçün qısamüddətli xas olan əhval -ruhiyyə, rəftar və s.;
- “sosial morfologiya”: cəmiyyətin strukturu, insan qruplarını əmələ gətirənlər.
Göstərilən hadisələr fərddən asılı olmayaraq obyektiv şəkildə mövcuddur. Onlar fərdə

təsir göstərərək onu müəyyən olunmuş tərzdə davranmağa məcbur edir. E.Dürkheymin
sosioloji görüşlərinin mərkəzində “sosial həmrəylik” dayanır. Cəmiyyətin təkamülünü təhlil
edərək o, sosial əlaqələrin əsas iki tipini ayırd edir (3, 1):

1) “mexaniki həmrəylik”;
2) “orqanik həmrəylik”.
Müasir cəmiyyətdə sosial həmrəylik fərdlərin əməyinin ictimai bölgüsünü və qarşılıqlı

iqtisadi əlaqələrini təmin edir. Fərd belə cəmiyyətdən, əhəmiyyətli dərəcədə asılı deyil.
Cəmiyyət fərdin azadlığını və müstəqiliyini təmin edir. E.Dürkheym hesab edir ki, cəmiyyətin
bir vəziyyətdən digərinə keçməsi müəyyən keçid mərhələləri – qeyri-adiliklərlə (anomiyalarla)
müşayiət olunur. Bu dövr üçün davranışın mənəvi nizamlanmasınin zəifləməsi, əsas sosial
institutların fəaliyyətinin səmərəliliyini azalması xarakterikdir.

Cəmiyyətin sosial həyatı üçün xas olan belə problemli situasiyalar fərdlərin həyatı üçün də
xarakterikdir, lakin onların məzmunu və quruluşu fərqlidir. Psixologiyada problem situasiya
(yun. problema və situatio - tapşırıq və vəziyyət mənasını bildirir. Bu anlayış bir sıra
mənalarda işlədilir (Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.):

1) fərdin və ya qrupun fəaliyyətini pozan, şəraitə və vəziyyətə uyğun olaraq eynimənalı
həll yoluna malik olmayan ziddiyyətli vəziyyət;

2) subyektin situativ şəraitdə obyekti dərketməsi ilə bağlı yaranan anlama tələbatının
psixoloji modeli, subyektin obyektlə əlaqə forması.

Psixologiyada “situasiya“ (fransızca situation - vəziyyətin uyğunluğu) xarici aləmin insana
münasibətində onu hərəkətə gətirmək üçün yaranmış şərait, gerçəkliyin fraqmentidir. Bu, bir sıra
həyati vəziyyətlər, hadisələr axını, sosial, psixoloji, fəlsəfi, pedaqoji və digər situasiyalar ola
bilər. Yəni, situasiyalar müxtəlifdir. Mənbələrdə situasiyaların bir neçə tipləri ayır edilir (2, 5):

- gərgin situasiya (M.İ.Dyaçenko, N.A.Ponomarenko);

https://ru.wikipedia.org
https://ru.wiktionary.org
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- emosional-çətin, patogen, böhranlı situasiya (V.N.Myasişev, F.E,Valilyuk);
- münaqişəli situasiya (K.Levin);
- affektogen situasiya (F.V.Bassin);
- psixoloji böhran situasiyası, çətin situasiya (E.E.Danilova, N.İ.Naenko, A.Y. Nayenko,

A.Y.Ansupova, A.İ.Şipilov);
- problemli sitiuasiya (İ.Linqard, A.M.Matyuşkin);
- emosional situasiya (P.Fress, R.Xarr, R.X.Şakurova).
Problem situasiya-kifayət qədər dumanlı, hələ yetərincə aydınlaşdırılmamış və

dərkedilməmiş, sanki siqnallaşdıran təəssüratlardır. Problem situasiya subyektin ətraf aləmlə
qarşılıqlı əlaqəsini, eləcə də dərk edən şəxsiyyətin psixoloji vəziyyətini xarakterizə edir.
Fəaliyyət prosesində hansısa ziddiyyəti dərk etmək (məsələn, əvvəllər mənimsənilmiş biliklərin
köməyi ilə nəzəri və praktik tapşırıqları həll etməyin mümkünsüzlüyü) bu ziddiyyətləri həll
etməyə imkan verən yeni biliklərin əldə edilməsi tələbatının yaranmasına gətirib çıxarır.

A.V.Bruşlinskiyə görə, problemli situasiya subyektivdir. O, fəaliyyət prosesində özü-
özünə yaranır. Subyektin həyat və fəaliyyətinin gedişində situasiyalar biri-birini əvəzləyir. Bu
zaman təfəkkür prosesləri baş verir. Problemli situasiya fəaliyyətin gedişində yaranan, təfəkkür
prosesləri üçün həlli çətin olan: anlaşılmaz, qeyri-məlum, narahatlıq törədən situasiyadır”
(Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.).

Problem situasiya haqqındakı psixoloji nəzəriyyələrdə (D.Maqnusson, A.Furham, L.F.
Burlaçuk, N.B.Mixaylova və b.) o 3 əsas xüsusiyyətlərinə görə izah edilir (2, 2).

I. İnsanın həyatındakı təbii situasiyaların situativ və şəxsi dəyişmələrlə qarşılıqlı
əlaqəsinin psixoloji xüsusiyyətləri.

II. Onların insan şüurundakı koqnitiv və emosional ifadəsinin subyektiv izahı.
III. Konkret situasiyalar çərçivəsində fəallığın davranış strategiyaları və müxtəlif

formaları.
Sonuncu tip problemli situasiyalara elələri aid edilir ki, onlardan bəzilərinin ümumi

qanunauyğunluqları vardır. Bu tipli situasiyaların həlli üçün xüsusi hərəkət vasitələri tələb
olunur. Həmin qanunauyğunluqlar bir halda nəzəri mahiyyət, digər halda hərəkət prinsipi kimi
çıxış edir. Geştaltpsixologiyada istifadə edilmiş belə problemli situasiyalardan eksperimental
tədqiqatlarda (A.V.Bruşlinski, L.L.Qurova, V.İ.Zıkova, V.A. Krutetski, N.A.Mençinskaya,
K.A.Slavskaya, İ.S.Yakimanskaya və b.) geniş istifadə edilmişdir.

Problem situasiyaların tədqiqatçısı S.V.Duxnovskinin izahına görə, o subyekti həqiqi
gerçəkliyə istiqamətləndirir. “Subyekt və onun ətrafındakı mühitə qarşılıqlı şəkildə asılı olan
dəyişmələr kimi baxılır. Mühit şəxsiyyətə təsir göstərir. Şəxsiyyətin aktual vəziyyəti isə
əvvəkli təcrübəsindəki anlayışlar və hərəkət vasitələri ilə modifikasiya olunaraq mühitə
müvafiq qaydada təsir edir. A.V.Flippov və S.V.Kovalyov hesab edirlər ki, situasiyadan
element kimi istifadə adekvat olaraq subyekt-obyekt münasibətlərini təqdim etmiş olur.
Psixoloji anlamda onun şəxsiyyətin mühitlə (insanın bədəni və psixoloji varlığının obyektiv
elementləri qismində) fəal qarşılıqlı əlaqəsinin yekun nəticə kimi başa düşülməsi mümkündür
(2, 131).

Burada biz obyekt və subyektin qarşılıqlı təsirini görürük. A.M.Matyuşkin subyekt
tərəfindən problem situasiyanın həllinə, yenilərin açılmasına kömək edən tələbatları ayırd edir.
Obyekt tərəfindən isə o, yaranmış problem situasiyalarda subyektin qarşılaşdığı,
aydınlaşdırıılmasına ehtiyac olan məlum olmayanları aid edir. Problem situasiyanın psixoloji
quruluşu üç mühüm elementdən ibarətdir: a) dərketmə tələbatı; b) məlum olmayan; c) subyektin
dərketmə imkanları. “Problem situasiyanın ümumi psixoloji xarakteristikası subyektin obyektlə
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qarşılıqlı münasibətinin xüsusi tipi, yeni hərəkətin baş verməsinin mikromərhələsi olaraq həm
də subyektin və obyektin xarakteristikasını özündə birləşdirir. Subyekt tərəfindən problem
situasiya onun dərketmə imkanları kimi müəyyən edilir. Bu imkanlar dərketmə tələbatı
formasında üzə çıxır. Obyekt tərəfindən ifadə edilənlər isə qeyri-müəyyənlikdir. Dərketmə
tələbatının vəziyyəti problem situasiyanın müxtəlif növlərinin ümumi elementidir” (4, 3).

S.L.Rubinşteyn problemli situasiya ilə bağlı olaraq bildirir ki, “burada hansısa implisitə
oxşar (gizli, aydın olmayan, zənn edilən, dumanlı təəssürat yaradan) xüsusiyyətlər var:
situasiyada fərz edilənlər, qeyri-müəyyən olanlar, naməlumlar” (4, 353). (author24.ru).

A.M.Matyuşkinə görə, belə implisitə oxşar təqdim edilənlər əqli proseslərin istiqamətini
müəyyənləşdirir. Bu mexanizm, çox mühümdür. Belə ki, o, problemli situasiyanın dərketmə
tipinin yaranma imkanlarını müəyyənləşdirir. Real fəaliyyətdə baş verən stimual reaksiyalar
dərketməyə münasibətdə “qaranlıq” ola bilər. Tapşırıq implisidlə verilmədikdə, fikri proseslər
mümkün olmadıqda o, ekplisiddən (açıq şəkildə təqdim edilən, ifadə olunan) ayırd edilir.
Bununla belə, əsas mahiyyət, zərurət subyekti bu maneəni dəf etməyə sövq edir. Başqa
hallarda sınanılanlar təkidli şəkildə elə konkret yanaşma axtarırlar ki, yeni” implisitlərin”
eksplisitə münasibəti aydınlaşsın. Obyektin praktik təfəkkür üçün xarakterik olan vacib
müərkkəbliyi belə axtarışı xarakterik, tipik edir (5).

Problem situasiya problemli təlimin də əsas anlayışlarından biridir. Təlim prosesində onun
ilk əlaməti subyektin özünün fikri fəallığı sayəsində üzləşdiyi problemə üstüngəlmə
çətinliyindədir. B.P.Barxayev təlim prosesində yaranan problemli situasiyalar və onun dərk
edilməsinin fəlsəfi-psixoloji məsələlərini aydınlaşdıraraq qeyd edir ki, “öz qаrşısınа - insаnı
dərk еtmək, аnlаmаq, оnа хidmət еtmək məqsədini qоymuş olan psiхоlоgiyа еlmi, həmçinin
insаn psiхikаsı və psiхоlоgiyаsı аrаsındаkı sərhədləri də təхminən аyırd еtmişdir. Əgər bеynin
fəаliyyəti gеrçəkliyin əksidirsə, bu əsаsdа dаvrаnış və fəаliyyət nizаmlаnırsа, о zаmаn bu-
psiхikаdır Dərkеtmə prоsеsində hаdisə və mövcudluq аrаsındа əlаqə vаr. Hаdisə, məlum
оlduğu kimi, ətrаfdаkı cisimlərin, оnlаrın fоrmа və əlаmətlərinin bu və yа digər fоrmаdа
əksidir (6, 7-11).

Hаdisənin fərqləndirici хüsusiyyəti, P.V.Bаrхаyеvə görə, оnun хаssələrini insаnın hiss
оrqаnlаrı vаsitəsilə qəbul еtmək qаbiliyyətidir. Bu plаndа mövcudluq özündə hаdisənin tаm
əksini ifаdə еdir. Hаdisənin təsiri insаndа bu və digər dəyişmələr əmələ gətirir Bu
dəyişmələrin bir-birilə аsılılığını P.V. Bаrхаyеv аşаğıdаkа kimi göstərir (6, 13): Dəyişmələr
[Y=(f (х)] = [ müstəqil dəyişmələr (аsılı dəyişmələr)]

Bu fоrmuldа vеrilmiş dəyişənlər аrаsındаkı аsılılıqlаrlа hər bir еlmin prеdmеt
(kаtеqоriyаlаrı və оnun оbyеkti (аnlаyışlаr) аrаsındа dа еyni cür аsılılıq vаrdır.

P.V.Bаrхаyеv bu аsılılığı aşağıdakı kimi izаh еdir:
- öyrənmə оbyеkti;
- tədqiqаtın prеdmеti;
- öyrənilənlərin еlmi təsəvvürlərə uyğunluğu.
Öyrənmə - təlim prоsеsində məktəblilərin bilikləri, vərdiş və bаcаrıqlаrı mənimsəmə

səviyyəsinin: sürətinin və kеyfiyyətinin fərdi göstəricisidir. Burаdа “təlim prоsеsindəki
təhsilalan” - pedaqoji аnlаyış оlub bu еlmin prеdmеtinə dахildir. Təhsil sistеmində оnun
subyеkti оlаn tələbənin bilikləri, vərdiş və bаcаrıqlаrı mənimsəməsinin fərdi göstəriciləri -
psixoloji аnlаyışdır və (pedaqoji) psiхоlоgiyаnın prеdmеtinə dахildir. Bu bахımdаn, pedaqoji
psiхоlоgiyаyа təhsil prоsеsi ilə bаğlı оlаn еlə kоmpоnеntləri аid еdə bilərik ki, bu
kоmpоnеntlər pеdаqоgikаnın оbyеkti оlаn təhsilalanların və təhsilverənlərin psixoloji
prоblеmlərinin izаhınа yönəlməklə bilаvаsitə оnlаrın tədris fəаliyyəti ilə bаğlı оlsun. Bu hаldа
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psixopedaqoji prоblеmlərin əhаtə dаirəsini, mаhiyyətini, məхsusi оlаrаq bu sаhə üçün хаs
оlаn еlmi biliyin özünü dəqiq müəyyənləşdirilmək mümkündür. Bеlə müəyyənləşdirmə
piхоloji-pedaqoji strukturа dахil оlаn iki аyrı-аyrı sаhənin prеdmеtinin аyırd еdilməsindən,
оnlаr аrаsındаkı əlаqələrin, bаğlаrın tаpılmаsındаn bаşlаnır.

Təlim prosesində bir sıra problemli situasiya tipləri meydana çıxır:
- problem situasiya artıq mənimsənilmiş bilik və bacarıqlarla subyektin yeni tələbatları

arasındakı uyğusuzluqlardan yaranır;
- problem situasiyalar qarşıda duran vəzifələri həll etmək üçün mövcud biliklər

sistemindən yeganə və mühüm sistem üçün biliklər seçmək lazım gəldikdə yaranır;
- problem situasiyalar subyektin qarşılaşdığı yeni təcrübə üçün lazım olan biliklərə malik

olmaması zamanı yaranaraq onu yeni həll yolları tapmaqdan ötrü yeni biliklər əldə etməyə
vadar edir;

- nəzəri biliklərlə onun tətbiq edildiyi praktik təcrübə arasında ziddiyyətlər olduqda,
seçilmiş vasitənin praktiki olaraq yerinə yetirilməsi mümkün olmadıqda və ya onun
eyniməzmunlu olması səbəbindən imkanların məhdudluğu problemli situasiyalar əmələ gəlir;

- texniki məsələlərin həllində texniki qurğunun sxematik təsviri və onun konsturktiv
quruluşu arasında birbaşa əlaqə olmadıqda problemli situasiya yaranır.

Təlim prosesinə problemli elementlər gətirdikdə subyektlərdə fəallıq artır, dərketmə
maraqları inkişaf edir. Təlim prosesini bütövlükdə problem üzərində qurmaq da uğurlu deyil.
Bu proses ciddi tələblər əsasında nizamlanmalıdır.

R.X.Şakurova problemli situasiyaları dəfetmənin bir sıra formalarını göstərir. Bu
formaların hər biri ayrılıqda koqnitiv quruluşlara malikdir (9, 3) :

- yaradıcı - özündə subyektin mühitdə tələbətlarını ödəməyə mane olanlara qarşı
müqavimət göstərməkdən ötrü səfərbərliyə alınmış resurslarını birləşdirən, hərəkətləri
(davranışı) nizamlayan daxili şərtləri inkişaf etdirən, onların funksional imkanlarını
stimullaşdıran;

- ləngidici - öz tələbatlarını ödəmək üçün insanın həyat fəaliyyətini zəiflədən, ləngidən;
- təzyiqedici - vacib tələbatların ödənilməsində təcridolunma gedir, şəxsiyyətə təsir

göstərən, destriktiv, patogen təsir.
Göründüyü kimi, hər kəsin bilməsi vacib olan məsələ budur ki, problemli situasiya

subyektin vəziyyətinə uyğun olaraq yaranır. O, subyektin vəziyyətindən asılı olaraq
fəaliyyətin gedişində, subyektin vəziyyətinə uyğun halda meydana çıxaraq fikri proseslərin
əsasını qoyur.

Qeyd edilənlərdən belə aydın olur ki, problemli situasiyanın ən səciyyəvi xüsusiyyəti –
gözlənilməzlikdir. Onun iki əsas tipinə dəfedilməzlik və dərkedilməzlik aiddir. Buna səbəb
daha irəliyə doğru hərəkət edə bilməmək və biliklərin çatışmazlığıdır. Situasiyanın qeyri-
adiliyindən əmələ gələn hissin oyatdığı təəccüb ola bilsin ki, adəti vərdiş və bacarıqların,
davranış vasitələrinin uğursuzluğundan baş verir.

Məqalənin aktuallığı. Bir çox hallarda problem situasiyalar qarşıda duran vəzifələri həll
etmək üçün mövcud biliklər sistemindən yeganə və mühüm sistem üçün biliklər seçmək lazım
gəldikdə yaranır. Bu zaman əvvəlki fəaliyyət vasitələri yetərincə olmadıqda müxtəlif problem
situasiyalar yaranır. Bu da onların fəaliyyəti nəticəsinə neqativ təsir göstərir. Bütün bunlar isə
tələbələrdə problem situasiyaları araşdırmağı aktual edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yeniliyi son dövrlərdə problem situasiyaların tələbələrə
göstərdiyi psixoloji təsirlər haqqında mülahizələr irəli sürülür.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tələbələrin problemli situasiyaları həll
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etməsində, müvafiq yolların araşdırılmasında əhəmiyyəti vardır. Məqalədən ali və orta ixtisas
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrlar istifadə edə bilərlər.
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Р.Аюбова

Проблемная ситуация, его психологический суть и структура

Резюме
Во первых, проблемная ситуация возникает тогда, когда для достижения

поставленной цели недостаточно старых, прежних средств деятельности. При
ненадобности прежних знаний и навыков создается проблемная ситуация.

Во вторых, проблемность ситуации зависит от недостаточности знаний, для
справления с мышлением. Мышления все время в поиске новых открытий. В
заключении мы приходим вывода что проблемная ситуация в ходе деятельности
будучи зависимой от положения субекта, является проблемным психологическим
положением.

R.Ayyubova
Problematic situations, their psychological content and structure

Summary

First, the problematic situasion occurs when the old action means are not enaugh to
achieve the set goal. Problematic situations do not occur when the old knowledge and skills
are not needed.

Second, the problematicness of the situation depend on the lack of the konowledge.
Thinking is always discovery of search and new things. As a result we become sure that the
problematic psychological state arising as a result of the subjects state of mind in the process
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of action.
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Yeniyetmələrdə davranış formalaşmasına
təsir edən sosial-psixoloji amillər
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Məlumdur ki, bizi əhatə edən obyektiv gerçəklik – ictimai – siyasi, sosial-iqtisadi
münasibətlər, ictimai həyatımızda baş verən dəyişikliklər, elmimizin, mədəniyyətimizin xarici
ölkələrə inteqrasiyası bütün sahələrdə olduğu kimi yeniyetmələrimizin həyatına da öz təsirini
göstərir ki, bu da onların maddi və mənəvi münasibətlərində bir sıra problemlər yaradır.

Maddi problemlərin həllində mənəvi problemlər meydana çıxır. Mənəvi problemlər isə
ictimai münasibətlər zəminində yaranır. Yeniyetməlik yaşı dövründə uşaqların daxili mövqeyi
kəskin sürətdə dəyişilir. O, bir şəxsiyyət kimi gələcəyə yönəlir: gələcək həyat yolunun
seçilməsi onların diqqətinin, maraqlarının, həyat planlarının əsas məsələsinə çevrilir. Lakin,
bu heç də hər zaman asan başa gəlmir. Çünki, yeniyetmələrin hərəsi bir ailədə doğulur,
müxtəlif mühitlərdə tərbiyə alırlar. Bəzən isə uşaqlar ailəsiz mühitdə və digər qruplarda
böyüyürlər və ya ailə nəzarəti zəif olur. Zaman keçdikcə isə onların özləri yeni cəmiyyətdə
müəyyən bir rolun daşıyıcısı olurlar.

Valideynlər, həmçinin tərbiyəçilər gənclərin tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmalı, onların
vətənpərvər, layiqli bir şəxsiyyət kimi yetişməsinə çalışmalıdırlar. Belə tərbiyə əsasına yetişən
gənc cəmiyyət üçün faydalı olar.

Siyasi, iqtisadi, mədəni həyat, əxlaqi normalar insanları eyni mövqedə düşündürməyə
vadar etsələr də, şəxsiyyətin içərisində formalaşdığı şəraitin müxtəlifliyi onların arasında bir
sıra xarakterli konfliktlər yaranmasına səbəb olur.

Yeniyetmələr öz tarixi qəhrəmanlarını tanımalı, soykökünə bələd olmalı, öz soykökünə
uyğun hərəkət etməlidirlər. Gənc nəsil həyata bir vətəndaş kimi hazırlamaq üçün onlar birinci
növbədə öz milli kökünə, təfəkkür qaynaqlarına söykənməlidirlər. Şübhəsiz ki, bütün bunların
hamısı yeniyetmələrimizin şəxsiyyətinin formalaşmasında milli mənlik şüurunun, özünüdərk
və qiymətləndirmənin milli etnik hissələrin nəzərə alınması ilə şərtlənir. Yeniyetmələr öz
soykökünə, qan yaddaşına bağlı olmalı, mənəvi cəhətdən güclü olmalıdır.

Yeniyetmələr gündəlik həyatda müxtəlif münasibətlər sistemində iştirak edirlər. Bu maddi
və mənəvi münasibətlər onların həyatında ciddi dəyişikliklərə səbəb olur. Bu münasibətlər
sistemində gənclər müxtəlif problemlərlə rastlaşır, onların bəzilərini həll edir, şübhəsiz ki,
bəziləri bu sahədə acizlik göstərirlər. Bu hər şeydən əvvəl insan psixologiyasından irəli gəlir.
Çünki hər hansı bir insan və yaxud yeniyetmə müxtəlif xarakterə malik olurlar. Hərə bir
ailədən, bir kollektivdən gəlir. Onların bəziləri zirək, vətənpərvər, cəsarətli, qorxmaz olur,
bəziləri isə əksinə. Ona görə də gənc nəslin tərbiyəsi hələ lap körpəlikdən elə qurulmalıdır ki,
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onlar böyüyəndə əsl azərbaycanlı, milli kökə bağlı vətəndaş, şəxsiyyət olsunlar. Milli etnik
özünüdərk, milli ləyaqət, özünəhörmət, əxlaqi təkmilləşmə, özünüqiymətləndirmə, milli
hisslər, stereotip və yönümləri özündə birləşdirən milli mənlik şüuru müasir şəraitdə daha
qabarıq şəkildə özünü göstərir. Çünki, milli mənliyi, etnik milli ləyaqəti olmayan bir xalq,
millət, gec-tez məhkuma malikdir. Milli mənlik şüurunun təşəkkülünün qanunauyğunluqlarını,
formalaşma mexanizmini bilmədən milli oyanışa, torpağa, vətənə bağlı olmaq hissinə, milli
qeyrət və qürur keçirmə prosesinə təsir etmək çətin olar. Gənclərdə milli mənlik şüurunu,
milli etnik hissləri qoruyub saxlamaq onları daha da inkişaf etdirmək üçün nəinki bu prosesin
inkişaf istiqamətini bilmək, eyni zamanda milli mənlik şüurumuzun formalaşmasında əvəzsiz
rolu olan mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq olduqca vacib bir məsələdir.

Yeni pedaqoji təfəkkürün formalaşdırılması, insan hüquqlarının hərtərəfli aşılanması,
gənclərin siyasi cəhətdən yetkin, milli ruhda tərbiyə olunması müasir dövrün əsas
problemlərindəndir. Özəlliklə də yeniyetmələrin təhsilinin müasir standartlar səviyyəsində
təşkil olunması, həmçinin, bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətlərdən yaradıcılıqla istifadə
olunması təhsil sisteminin əsas vəzifələrdəndir.

Özünün və xalqının gələcəyini düşünən hər bir vətəndaş zaman keçdikcə təkmilləşdirdiyi
həyat təcrübəsini, əxlaqi və etik normaları gənc nəslə ötürmək istəyir və bunun uğrunda
mübarizə aparır. Bu bəşəri təcrübənin nəticəsi isə cəmiyyət üçün yeni pedaqoji təfəkkürə
siyasi cəhətdən yetkin şəxsiyyətin formalaşmasında özünü göstərir.

Məlumdur ki, dünyaya gələn hər kəs bərabər səviyyədə gəlir, yəni, heç kəs anadan əxlaqlı,
əxlaqsız, oğru və digər deviant davranışlı doğulmur. Bunlar bir sıra psixoloji fizioloji sosial-
psixoloji, etnogenetik və irsi amillərlə bağlı yaranır.

Bu baxımdan müxtəlif davranışların formalaşmasına təsir edən amilləri aşağıdakı kimi
qruplaşdıra bilərik:

1) Sosial amillər: Evdə və məktəbdən kənar şəraitdə uşağa həmyaşıdlarının təsiri.
2) Pedaqoji psixoloji amillər
3) Fərdi psixoloji faktorlar
4) Yeni maddi və mənəvi tələbatlar sisteminin formalaşması
5) Cinsi yetkinlik, ailə modelinin müxtəlifliyi.
6) İrsi, genetik amillər və s.
Tədqiqatçılar, nə üçün bəzi uşaqların qanuna uyduqları halda, başqalarının uymadıqlarını,

hətta cinayət karyerası inkişaf etdirdikləri sualına cavab tapmağa çalışırlar. Günahkarlıq və
oxşar problemli davranışlar, belə davranışların böyüdükdə də davam etməsi, məktəbi
yarımçıq qoymaq, iş və peşə sahibi ola bilməmək kimi cəmiyyətdə məhsuldar bir insan kimi
yer tuta bilməmək, maddi və mənəvi itkilər kimi həm yeniyetmənin həyatı, həm də cəmiyyət
baxımından əhəmiyyətli nəticələrə səbəb olar.

Bir tərəfdən yeniyetmə, ailəsindən gələn mühakimələri bir-birləri ilə uyğunlaşdırmağa
çalışır, digər tərəfdən isə dost qrupu tərəfindən kənara itələnmə və uzaq tutulma onu məyus
edir.

Qrupda sözü keçən insanın şəxsiyyəti və davranışları qrupun bütün üzvlərinə təsir göstərir.
Qrup liderinin aqressiv davranış nümayiş etdirməsi və cinayətə meylli olması halında
qrupdakı gənclər də buna oxşar davranışlar nümayiş etdirə bilərlər. Yeniyetməlik dövründə
uşaqlar, daxil olduqları dost qrupunun təsirinə hər zamankından daha çox məruz qalır.

Humanistik yanaşma davranışdakı pozuntuları uşağın öz hissləri ilə uyğunluğu itirməsinin
nəticəsi kimi nəzərdən keçirir və mövcud tərbiyə şəraitində özünütəsdiqləmə və məna
tapmağın mümkün olmamasıyla əlaqələndirilir. Bu yanaşma belə hesab edir ki, aqressiya
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sosiallaşma prosesinin təhrif olunmasının, xüsusən də, valideynlərin cəzalardan sui-istifadə
etməsinin, uşaqlara qarşı qəddar münasibətin nəticəsidir.

Məqalənin aktuallığı. Təcrübə və aparılan çoxsaylı tədqiqatlar sübut edir ki, insanlar
davranış qaydaları, sosial, əxlaqi normaları, ünsiyyət, mədəniyyət, xeyirxahlıq, alicənablıq,
milli qürur və ləyaqəti və digər yüksək bəşəri keyfiyyətləri özlərində cəmləşdirsələr və gənc
nəslə aşılaya bilsələr cəmiyyətimizin qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmaq mümkün olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Valideynlər eyni zamanda ətrafdakı insanlar bu tipli
yeniyetmələrə hörmətlə yanaşmalı, onların şəxsiyyətini alçaldıcı hərəkətlərə yol
verməmlidirlər.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Х. Нергис

Социально-психологические факторы, влияющие
на формирование подросткового этики

Резюме

Многочисленные исследования, проведенные на практике и доказать, что если
людей собираются сами социальных, моральных норм, связи и других высоких
человеческих качествах и они могли бы научить эти на молодых людей тогда можно
достичь цели, поставленной обществом. Внутреннем положении дети в подростковом
возрасте резко меняется.

H. Nergiz

Social-psychological factors that influence the
formation of teenage ethics

Summary

Numerous studies carried out in practice and prove that if people are going to do social,
moral norms, communications, and other high human qualities, and they could teach these
young people then we can achieve the goal set by the company. Inner position children during
adolescence is changing dramatically.
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1862-ci il fevralın 25-də Yelizavetpol quberniyası yaradıldı və Zəngəzur qəzası da bu
quberniyanın tərkibinə daxil oldu. Zəngəzur qəzası 4 müstəqil sahəyə - mahala bölünürdü:
Mehrigüney, Qapan (Qafan), Zəngəzur, Sisian. Mehrigüney qəzanın cənub, Qapan mərkəzi,
Zəngəzur şimal-şərq, Sisian şimal-qərbdə yerləşirdi. Qapan və Zəngəzur mahallarının əhalisi,
əsasən, oturaq həyatla, əkinçiliklə, Mehri və Sisian camaatı isə köçəri maldarlıq və
baramaçılıqla məşğul olurdu (1).

Qəzanın əhalisi, əsasən, avtoxron Azərbaycan türkləri, çar Rusiyasının Gərməli, Xoy və
Səlmas bölgələrindən köçürüb yerləşdiyi ermənilərdən, Sisian mahalının Bazarçay kəndinə
gətirib yerləşdirdiyi rus təriqətçilərindən, Qarabağın alban əhalisinin qalıqlarından ibarət idi.

XIX əsrdə bölgənin demoqrafiyası, etnoqrafiyasının tədqiqat aparan ruslar belə Zəngəzur
ermənilərinin əksəriyyətinin alban əhalisindən döndərilib erməniləşdirilməsindən yazır, gəlmə
ermənilərlə onların danışığında böyük fərqlərin olduğunu qeyd edirdilər. “Из армянских
нарочит Зангезурского уезда обращает на себя внимания язык жителей сел. Мегри,
которых едва ли поймет армянин другой местности. Трудно понимать и язык жителей
сел. Харара и Кала-дереси, которые говорят на чистом Карабагском наречий. (Zəngəzur
qəzasının erməni ləhcələrindən Mehri kənd sakinləriinin dili diqqəti cəlb edir. Digər yerlərin
erməniləri onları, çətin ki, başa düşsünlər. Sırf Q ar a b a ğ ləhcəsində danışan Harara və
Qaladərəsi kəndlərinin sakinlərinin də dilini başa düşmək çətindir) (2).

1864-cü il xəzinə siyahıya alınmasına görə, Zəngəzur qəzasında 168 xəzinə kəndi var idi.
Onların 120-si müsəlman, 42-si erməni, 1-i rus və 5-i qarışıq kənd idi. 1884-cü ildə təkrar
aparılmış siyahıyaalmadan sonrakı məlumat beləydi: qəzanın 100 müsəlman kəndi və 57
binəsi, 42 erməni kəndi və 7 binəsi, 1 rus və 5 qarışıq xəzinə kəndi vardı.

Həmin kənd və binələr qəzanın sahə - mahalları arasında belə bölünürdü: Mehridə 25 kənd
+4 binə, Qapanda 38 kənd +17 binə, Zəngəzurda 62 kənd +44 binə, Sisianda 23 kənd+1 binə.

Zəngəzr qəzasında 148-i kənd, 66-ı binə, 79-u qışlaq olmaqla, cəmi 293 yaşayış məskəni
var idi. Bunların 13,31 %-i Mehri, 33,90 %-i Qapan, 42,44 %-i Zəngəzur, 10,35 %-i Sisian
sahələrinin payına düşürdü.
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1874-1884-cü illərdə qəzanın əhalisi 48004 nəfərdən 70015 nəfərə çatmışdı. 10 ildə
qəzanın əhalisi 50 % artmışdı. Bu artımda ilk yeri müsəlman türk və kürdlər tuturdu; 25961-
dən 38722 nəfərə çatmışdı (52%), ermənilər 9146 nəfər (43%), ruslar 74 nəfər (20%) artmışdı.

Müsəlman kəndlərində 261 bəy ailəsi (1524 nəfər), ermənilərin 70 zadəgan ailəsi vardı. 22
molla, 66 keşiş ailəsi, 138 sahibkar-tacirdən 106-ı müsəlman idi (3).

Hətta, rus etnoqrafları da bölgədə tədqiqatlar apararkən əksər toponimlərin, dağ, çay, meşə,
kənd adlarının “tatar”-türk mənşəli olduğunu qeyd edirdi.

Həmin illərə aid statistik məlumatlardan görünür ki, Yelizavetpol quberniyası üzrə
saxlanan 3 milyon baş mal-qaranın 560 milyona qədəri tək Zəngəzur qəzasının payına
düşürdü. Davar, at-ulaq sayında da qəza üstünlük təşkil edirdi.

Əsil adı Hovannes Ter-Martirosyan olan, əsərlərini “A-do” imzası ilə yazan bu erməni
müəllifinin yazdığına görə, Zəngəzur qəzasında ilk qırğınları da ermənilər törətmişlər. 1905-ci
ilin iyunun 25-də Zəngəzurun Naxçıvanla həmsərhəd Sağat kəndinin erməniləri ilə Ərikli
kəndinin sakini Murtuzun dəstəsi arasında mal-qara örüşü üstündə dava düşür. Qonşu Əlili
kəndinin ermənilərinin də köməyə gəlməsi ilə dava böyüyür, 5 erməni yaralanır, 10
azərbaycanlı isə öldürülür. Avqustun 16-da ermənilər Gorusdan Qarakilsə-Sisiana gələn iki
ermənini öldürüb günahı da Agudi və Vagudi camaatının üstünə yıxırlar. A-donun gətirdiyi
belə faktların əksəriyyətində günahkarları, fitnəkarların ermənilər olduğunu sübutlarla, ad,
soyadları ilə göstərmişdir. Sentyabrın 12-də Xoznavar və Xnaçax kəndlərinin erməniləri ətraf
kəndlərdən də gələn silahlı ermənilərlə birləşib Bayandurda 50, Şələkdə 35, Kosalarda 25,
Malıbəylidə 50, Cağazurda 40, Çaylıda 10, Kalavalaxda 25, Novruzluda 15 evi sakinləri ilə
birlikdə yandırıb məhv etmişdilər.

1905-1906-cı ildə ermənilərin törətdiyi qırğınlardan əvvəl Zəngəzur əhalisinin ümumi sayı
138 min nəfər idi. Ondan 85 mini azərbaycanlı, 53 mini erməni, min nəfəri isə digər
millətlərdən idi (5).

Zəngəzur qəzasında ermənilər kompakt yox, ora-bura səpələnmiş kiçik kəndlərdə, bir
hissəsi də azərbaycanlılarla birgə yaşamışlar. Zəngəzur qəzasının 406 kəndindən cəmisi 92-də
ermənilər yaşamışlar. Bu kəndlərdən 21-i Gorusda, 20-si Sisyanda, 47-si Meğri və Qafanda,
4-ü isə Laçında yerləşmişdir. Gorusda 18309, Sisyanda 8367, Sisyan, Qafan və Mehridə
13163 erməni yaşamışdır.

Gəncə quberniyasının səkkiz qəzasından heç birində qırğınlar və dağıntılar Zəngəzurda
olduğu kimi kütləvi şəkildə və uzun sürən olmamışdır. O, şəxsi müşahidələri zamanı
Zəngəzur qəzasının dağıdılmış, əhalisi qırılmış, xarabaya çevrilmiş kəndlərinin siyahısını öz
kitabında vermişdir. Həmin siyahıya görə, 15 erməni kəndi, 52 türk kəndi dağıdılmışdır (6).

A-do da digər erməni müəllifləri kimi, bir çox hallarda tarixi saxtalaşdırmaqdan vaz keçə
bilməmişdir. O, azərbaycanlı kəndlərində ermənilərin törətdikləri qırğınların miqyasını
qəsdən azaltmış, bir çox kəndlərin adlarını siyahısına daxil etməmişdir. Siyahıdan da görünür
ki, 1905-06-cı illərdə Azərbaycanın hər tərəfində olduğu kimi, Zəngəzurdakı milli
münaqişələrdə ən çox zərər çəkən tərəf azərbaycanlılar olmuş, insanlar amansızcasına qətlə
yetirilmiş, doğma yurd-yuvalarından köçkün düşmüş, onların evləri, əmlakı talan edilmiş,
dağıdılmış və viran qoyulmuşdur, kəndlər boşalmış, əhali doğma yer-yurdlarını tərk etmək
məcburiyyətində qalmışdır.

S. Zavaryan, İ. Alibeqov adlı digər erməni müəlliflərinin verdikləri məlumata görə, həmin
dövrdə Zəngəzur qəzasında 43 müsəlman kəndi dağıdılmışdır.

Ancaq bu müəlliflər ermənilər tərəfindən yandırılıb, talan, qarət edilib əhalisi qırılan,
yurd-yuvalarından qovulan kəndlərin sayını bilərəkdən azaltmışlar.
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Mir Möhsün Nəvvab “1905-1906-cı illərdə еrməni-müsəlman davası” əsərinin 3
bölümündə ermənilərin Zəngəzurda törətdikləri qanlı qırğınları faktları, detalları şahidlərin
gördüklərini öz ifadələri, sözləri ilə qələmə almış, müsəlman əhalinin ermənilərə layiqli cavab
verdiyini də qeyd etmişdir: Sisian kəndinin əhvalatı, Vagudi davası, Piçənisli kürdlərin
erməni tayfası ilə baş verən əhvalatı (6).

1905-1906-cı ildə çar Rusiyasının yerli hökumət idarələrinin aktiv köməyi ilə ermənilərin
Zəngəzurda qanlı qırğılar törətdiyi kəndlərin siyahısını Məmməd Səid Ordubadi faciələrin
qanı qurumamış yerlərdən gələn məlumatlar əsasında 1906-cı ilin iyun ayının əvvəlindən
başlayaraq avqust ayının axırına qədər Zəngəzurda dağılan, viran qoyulan kəndlərin siyahısını
“Qanlı illər” əsərində kifayət qədər dəqiqliklə göstərmişdir: “Xələc, Karxana, Qatar, İncəvar,
Çöllü, Yeməzli, Saldaşlı, Mollalar, Batman, Oxçu, Şabadin, Atqız, Pürdavud, Zürul, Guman,
İyilli, Sənai, Minənəvur, Fərəcan, Qalaboynu, Əcəbli, Bucağıq. Bunların hamısı müsəlman
kəndləridir ki, ermənilər tərəfindən talan edilmişdir.”

Kitabda müəllif ermənilərin məqsədi barədə yazırdı ki, İrəvandan Naxçıvana qədər yol
üstə yerləşən islam kəndlərini dağıtmaqla öz qüvvələrini Naxçıvanda hazır əsgəri qüvvələrlə
birləşdirmək, Naxçıvandan Zəngəzura kimi yol boyunda olan kəndləri dağıdıb, Zəngəzur
könüllüləri ilə Naxçıvandakı əsgəri qüvvəni birləşdirmək kimi alçaq xəyallardan ibarət idi (7).

M.S. Ordubadi ermənilərin öz məqsədlərini əvvəlcədən planlaşdırdığını da açıqlayaraq
yazırdı ki, 1906-cı ilin yayında Qarabağdan Zəngəzura yol açmaqdan ötrü İrəvan, Abaran,
Aleksandropol, Şörəyel ermənilərinə teleqramlar göndərərək əsgər toplamışdılar. İrəvandan
Zəngəzura, Zəngəzurdan Qarabağa qədər yol boyunca erməni əhalisinin sayı olduqca az idi.
Ona görə də erməni komandanlarına yol üstündəki kəndlərdə yaşayan müsəlmanlara qarşı
hücum etmək əmri verilmişdi.

M.S. Ordubadi Azərbaycanın əksər ərazilərində insan qanına susamış ermənilərin
törətdiyi vəhşilikləri, qətliamları qələmə alaraq yazır ki, əlləri günahsız müsəlmanların qanına
bulaşmış, dişləri qana batmış bu vəhşi canavarlar Zəngəzur kəndlərini özlərinə hədəf
seçmişdilər: "İyul ayının 29-da Mədən bazarı dağıdıldıqdan sonra Karxana adlı kənd
ermənilər tərəfindən nişana alınıb atəş ilə döyülməyə başlandı... Karxana müsəlmanları ən
fağır, ən kasıb və bu səbəbdən də tez atan silahları olmadığından kəndi bir neçə dəqiqə
mühafizə etsələr də, ermənilərin hər dəfə beş min tüfəngdən açılan atəşlərinə tab gətirməyərək
dağ, daşa, kolluqlara dağılmağa məcbur oldular... Karxana camaatının bütünlüklə qətlindən
sonra ermənilər həmən gün saat üç radələrində aşagıdakı kəndləri dağıtdılar: Lov, Xalac,
Saldaş, İncəvar, Daşnav kəndləri" (9).

Bu kəndlərdən salamat çıxanlar isə Qatar kəndinə pənah gətirdilər. Lakin burada da onlar
ölümdən yaxa qurtara bilmədilər. Səkkiz minlik daşnak ordusu Qatarı hər tərəfdən
mühasirəyə aldı. Ordubadinin tarixi faktlara söykənərək qələmə aldıqlarından bizə aydın olur
ki, qatarlılar çox mərd, qorxmaz və cəsarətli imişlər. 10 gün ərzində kəndlərini öz qanları
bahasına qoruyan qatarlıların ruhu qarşısında baş əymək və onların igidliklərindən nümunə
götürmək lazımdır. Dəhşətlisi bir də odur ki, imperiyanın yerdəki nümayəndəsi olan pristav
Sazarov və onun atlı silahlı ordusu da ermənilərə kömək edirmiş. Ermənilər növbəti qətllərini
Oxçu, Şabadin, Pir-Cavidan, Atqız kəndlərində həyata keçirmək üçün planlar cızıb ordu, silah
toplamağa başladılar. Demək olar ki, bu kəndlər Zəngəzurun qapısı sayılırdı. Bunların
hamısını ermənilər öz casusları və mühəndisləri vasitəsilə müayinə ilə tədqiq etdikdən sonra
bu kəndləri alıb dağıdacaq dərəcədə hərbi qüvvə toplamağa girişmişdilər.

Ermənilər strateji cəhətdən önəmli olan bu dörd kəndi ələ keçirmək üçün qüvvələrini
səfərbər edərək ən müasir silahlarla silahlanmış, təlim görmüş hərbçiləri də bu əməliyyata
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cəlb etmişdilər. Onlardan fərqli olaraq müsəlman kəndlərinin əhalisi döyüşə hazırlıqsız idi.
Hadisəni qələmə alan M.S. Ordubadi yazır: "Saqqarsuda sığınacaq etmiş camaat qırılıb, qaçıb
qurtardıqdan sonra Molla Həsən əfəndinin başında, yanında bir çox övrət Quran əlində
ermənilərin qabağına çıxıb, Quran xatiri üçün rəhm istəyib ağlasalar da, Quranı, bəlkə İncili-
mübarəki də tanımayan qansızlar hamısını vəhşiliklə öldürdülər" (10).

Oxçu-Şabadin fəlakətinin qurbanlarından sağ qalanları isə ağlaya-ağlaya Ordubada pənah
gətirmişdilər. Sonradan ordubadlılardan və Zəngəzurun öz əhalisindən düzəldilmiş xüsusi
dəstələr Oxçu-Şabadin hərb meydanına qayıdarkən gördükləri isə əsl dəhşət və faciə idi.
"Saqqarsuyun ətrafında bir qan çalası göründüyündən o tərəfə gedildi. Soyuğun şiddətindən
qanın üzü buz bağlamışdı. ...Daşın arasında 62 nəfər övrət və uşaq cənazəsi bir-biri üstə
qalaq-qalaq tökülmüşdü... Çox diqqət ilə baxdıqdan sonra iki qıçlarından yaralanıb bihuş
düşmüş bir övrətin həyat ilə ölüm arasındakı ağır halından nümayan olan bir ah-zarın vücudu
meydana çıxdı... Ağlar ikən bu sözləri söylədi: "Molla Həsən Əfəndinin yanında olan biz
övrət tayfaları o mərhumun doğrandığını görüb qaçaraq bu daşın arasına pənah gətirdik.
Molla Həsən Əfəndinin işini qurtarandan sonra bir dəstə erməni yetişib bu qətl olmuşları bu
hala qoydu... Burdan keçərək Molla Həsən Əfəndinin şəhadətgahına yaxınlaşdıq. Bədəni,
canamazı və sair müqəddəs əşyaları yandırılmışdı. Həsən Əfəndinin qətl yerindən bir az
şimala qarşı bir palas parçası göründüsə də, camaatı büsbütün ağlatdı. Zira palası kənar
etdikdə 15 nəfər üzlərində çiçək, yəni abilə əlaməti sönməmiş körpə cocuqların kəsilmiş
başları və bir para bir-birinə qarışmış bədənlər göründü. Cənub səmtdə həddən artıq övrət-
uşaq bədənləri tökülmüşdü". İndiyə qədər dünya tarixində heç bir müharibədə bu cür
vəhşiliyə yol verilməmişdir. Ermənilər bu cür hərəkətləri ilə insanlığa, bəşəriyyətə bir
qəddarlıq və vəhşilik nümunəsi göstərdilər.

Bu qırğınları törədənlərin, planlayanların əksəriyyəti Osmanlı sultanı Əbdülhəmidə qarşı
sui-qəsd boşa çıxandan sonra həbslərdən qurtulmaq üçün Qafqaza üz tutub rus idarəçilərinin
himayəsinə sığınan erməni terror təşkilatlarının, “Daşnaksütyun”, “Hnçak”-ın üzvləri idi.
Onlar artıq təşkilatlanmış, yerlərdə strukturlarını yaratmış, silah-sursat almaq və digər
məqsədlər üçün “millət vergisi” müəyyən etmiş, gizli hərbi dəstələr qurmuşdular.

Rus müəllifi N. Şavrov çar Rusiyasının və Avropanın xristian təəssübkeşliyinə söykənərək
indiki İran və Türkiyədən Qafqaza köçürülən ermənilərin sayı haqqında sənədlərə əsaslanaraq
dəqiqi bilgilər vermişdir: “1898-ci ildə Cənubi Qafqazda 900 min erməni yaşamışdısa, 1908-
ci ildə burada 1,3 milyon erməninin yaşadığı qeydə alınmışdı. Deməli, təkcə bu dövrdə
kənardan Cənubi Qafqaza 400 min erməni köçüb yerləşmişdi “ (11)..

Hətta, 1805-ci ildə çar Rusiyasının Qafqaza gəlişindən sonra başlanan erməni köçlərindən
sonra belə, XX əsrin əvvəllərində Yelizavetpol quberniyasının, o cümlədən Zəngəzur
qəzasının bütün sahələrində azərbaycanlı əhali üstünlük təşkil edirdi. Torpaqların da tam
əksəriyyəti azərbaycanlı əhaliyə məxsus idi.

1905-1906-cı il qırğınları ərəfəsində Zəngəzur qəzasındakı 406 kəndin 314-də
azərbaycanlı əhali yaşamışdı.

Qarşıda isə Zəngəzur qəzasının əhalisini daha böyük fəlakətlər gözləyirdi. Bu dəfə dünya
gücləri - ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa və digər müttəfiq dövlətlər Osmanlı torpaqlarında
ermənilərə verdikləri müstəqil erməni dövləti yaratmaq vədini Cənubi Qafqazda, əsas da
İrəvan və Zəngəzurda yerinə yetirilməsi planını işə salacaqdılar.

Məqələnin aktuallığı. Məqalə 1905-1906-cı illərdə ermənilərin Zəngəzur qəzasında
törətdikləri qırğınların daha geniş araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə XX əsrin əvvəllərində Zəngəzur qəzasında baş verən
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qırğınların bölgənin etnik və demoqrafik tərkibinin dəyişməsinə göstərdiyi mənfi təsir konkret
faktlarla ifadə olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də Azərbaycan tarixinin faciələrini
araşdıran mütəxəssislər, tədqiqatçı alimlər istifadə edə bilərlər.
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В статье исследуется роль армянских бойн в 1905-1906 годах в изменение
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Zangezur before Armenian slaughters in the territory of ottoman empire is investigated on
factical materials.
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Rusiyada XVII əsrin əvvəllərindən ilkin bazar münasibətləri yaranmağa başlamış və bu
proses XVIII əsrin ikinci yarısında daha da sürətlənmişdir. Ümumrusiya bazarının xronoloji
çərçivəsi haqqında fikirlərin müxtəlif olmasına baxmayaraq bazar münasibətlərinin
formalaşması tədqiq olunan dövrdə öz həllini tapmışdır. Bu dövrdə bazar münasibətlərinin
əsası olan ticarətin inkişafı sürətlənmiş, növləri artmışdı. Bazar dedikdə ilk növbədə mallara
müraciət edilməsi nəzərdə tutulur. Yerli bazar - müəyyən bir rayon və ya ərazidə, milli
Ümumrusiya bazarı-ölkənin bütün ərazisində fəaliyyət göstərirdi. Bazar münasibətləri
dedikdə əsasən vahid milli-ümumrusiya bazarından bəhs olunur.

Bazar əmtəə təsərrüfatı kateqoriyasına, əmtəə təsərrüfatı isə inkişaf edərək kapitalist
təsərrüfatına çevrilir, bu zəmində ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrinin sayı artır. İctimai əmək
bölgüsünün artması isə kapitalizm üçün daxili bazar yaranması prosesində əsas cəhətdir. Bu
əmtəələr üçün bazar ictimai əmək bölgüsü nəticəsində inkişaf edir (6, 215). Daxili bazar-
əmtəə təsərrüfatı meydana çıxdığı zaman əmələ gəlir. Daxili bazarın inkişafı yarmarkaların
sayının artmasına səbəb olurdu. Rusiyada bazar münasibətlərinin inkişafı XVIII-XIX əsrlərdə
kapitalizmin genezisi və feodal təhkimçilik münasibətlərinin dağılması ilə xarakterizə olunur.
Daxili bazarın yaranması və inkişaf etdirilməsi eyni zamanda kapitalist münasibətlərinin
yaranması ilə üst-üstə düşür. Vahid Ümumrusiya bazarı yaranana kimi əlaqələri çox zəif olan
yerli bazarlar dağınıq və nizamsız şəkildə fəaliyyət göstərirdilər. Lakin eyni zamanda coğrafi
cəhətdən daha yaxın olan ərazilərdə daxili bazarların yaxınlaşması prosesi baş verirdi (8,51).
Daxili bazarın ərazi böyüklüyü onun xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə səbəb olurdu.
Ticarətin, daxili bazarın inkişafı, bazar ilə yarmarkaların arasındakı əlaqələrin genişlənməsi
bazar münasibətlərinin formalaşmasına gətirib çıxarırdı. Vahid bazar münasibətlərinin
yaranması Rusiya iqtisadiyyatının inkişafı nəticəsində baş vermişdir. Lakin Rusiya
bazarlarının əmələ gəlməsi iqtisadiyyatdakı burjua elementlərinin qələbəsi ilə deyil, feodal-
təhkimçilik Rusiyasının kapitalist bazasının yaranması ilə izah edilir.

Rusiyada əsasən dövrü, daimi və pərakəndə ticarət növləri olmuşdur. Daimi ticarət
şəhərlərdə, dövrü və pərakəndə ticarət isə kəndlərdə inkişaf edirdi. XIX əsrin birinci yarısında
daxili bazarların inkişafı dövrü xarakter daşımaqla mal mübadiləsinə arxalanır və qərb
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bazarlarından geri qalırdı. Ölkə ərazisinin geniş olması, təbii ehtiyatların zənginliyi, iqtisadi
amillərin zəruri olan şərtləri bazar münasibətlərində cəmləşirdi. Lakin əsas məsələ coğrafi
ərazilər üzrə bazarların necə yerləşməsi idi. 1750-ci ildən 1850-ci ilə qədər olan dövrdə
Rusiyada bazarların sayı 1,5 dəfə, daimi yarmarkaların sayı isə 1,3 dəfə artmışdır (8,77). Ən
geniş yayılmış dövrü ticarət forması əsasən ölkənin aqrar ölkə olması ilə bağlıdır.
İqtisadiyyatın aqrar xarakteri nəticəsində bir neçə paralel bazar formaları yaranmışdır. Daxili
bazarın inkişafı ticarət məntəqələrinin sayının çoxalması və ticarətin mərkəzləşməsi prosesi
ilə yanaşı gedirdi. Rusiyanın daxili bazarı yarmarkaların və bazarların birləşməsi yolu ilə
formalaşaraq daimi ticarət üçün mühüm amil yaradırdı (11,329).

Rusiya daxili bazarlarının inkişaf xüsusiyyətləri bir neçə qrupda cəmləşirdi:
-İqtisadi xarakter - bura əməyin bölünməsi; mal-pul münasibətləri daxildir.
-Sosial, siyasi və hüquqi xarakter - bura bazar münasibətlərinin sosial-siyasi və hüquqi

aspektləri daxildir.
-Ekstensiv xarakter - ölkənin ərazisinin və əhalisinin artması nəticəsində bazarların,

yarmarkaların sayının çoxalması.
Rusiya daxili bazarlarının iqtisadi inkişafına təsir göstərən amillərin əsası əməyin ictimai

və coğrafi bölünməsidir. Bu həm də bazar münasibətlərinin dinamik göstəricisi sayılır (8,89).
Əməyin ərazi üzrə bölünməsi bazar münasibətlərinin xüsusi təsərrüfat rayonları üzrə
bölünməsinə dəlalət edir.

Daxili bazarların iqtisadi inkişafı şəhərlərin böyüməsi və sənaye sahələrinin genişlənməsi
ilə əlaqədar idi. Coğrafi, ictimai əməyin bölünməsi, əkinçiliklə sənaye-ticarət arasındakı əmək
fərqinin dərinləşməsi nəticəsində əməyin məhsuldarlığı yüksəlmiş, bu da öz növbəsində daxili
bazarlarda mal dövriyyəsinin çoxalmasına səbəb olmuşdur. 1750-1850-ci illərdə Rusiyada
əmək məhsuldarlığı 8,6 dəfə, mal dövriyyəsi isə 43 faiz yüksəlmişdi (10,160). Bir sözlə
iqtisadi amillər Rusiya daxili bazarlarının strukturunda dəyişikliklər etdi. Hökumətin özü daha
çox yarmarkaların və bazarların açılmasına maraq göstərirdi. Çünki yarmarkaların
fəaliyyətinin genişləndirilməsi hakimiyyətə sərfəli idi. Buna görə də yarmarkalarda
işləyənlərə müəyyən güzəştlər edilirdi. 1814-cu ildən 1882-ci ilə kimi onlar hər hansı bir
vergidən azad edilmişdilər (5,106). Lakin hökumətin bu münasibəti liberal mövqeyə arxalanır
və ticarətin təbəqələşməsini təmin edirdi. Mütləqiyyətin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq
zadəganların bazar münasibətlərində rolu daha böyük idi.

Daxili bazarların inkişafına təsir göstərən əsas amillərdən biri də kənd ticarətinin sürətlə
inkişaf etməsi idi. Çünki həmin dövrdə Rusiya əhalisinin əksəriyyəti (90 faizi) kəndlilərdən
ibarət idi (11,156). Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi kənddə mal-pul münasibətlərinin
yaranması kəndliləri öz məhsullarını bazar yolu ilə mübadilə etməsinə məcbur edirdi, Rusiya
bazarlarının kənd təsərrüfatı malları ilə təchiz edilməsi kəndli təsərrüfatlarına məxsus idi.
Lakin çox zaman şəhərə getmək çətin olduğundan kəndlərdə şəhər tipli yerlər açılırdı. Eyni
zamanda kənd əhalisinin əkinçilikdə istifadə olunan sənaye mallarına tələbatı getdikcə artırdı
ki, bu da əmtəə mübadiləsini zəruri edirdi (13,295) Şəhər daimi ticarətə, kənd isə dövrü
ticarətə üstünlük verirdi. Əhalinin artması, tələbatın çoxalması, sənayenin və ticarətin
genişlənməsi şəhərdə daimi ticarətin inkişafına səbəb olurdu. Beləliklə social-iqtisadi, sosial
hüquqi və coğrafi-demoqrafik amillər daxili bazarın inkişafında əsas rol oynayırdı. Daxili
bazarın quruluşunun dəyişməsində əsas amil iqtisadi yüksəliş oldu.

Daxili bazar ölkənin müxtəlif iqtisadi rayonları arasındakı mal mübadiləsinin həyata
keçirilməsində əsas rol oynayırdı. Bu mübadilənin xarakteri məhsuldar qüvvələrin
inkişafından, ölkənin təsərrüfat həyatından asılı idi. Rusiyanın geniş əraziyə malik olması və
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əhalinin sıxlığı iqtisadi cəhətdən ölkənin coğrafi bölünməsi, nəqliyyatın zəif olması, kapitalın
çatışmaması daxili bazarın inkişafını ləngidirdi. İstehsal olunan məmulatlar istehlakçıya
çatana qədər bir neçə mərhələdən keçirdi. Daxili bazarlarda çox pilləli ticarət dövriyyəsi iki
yolla həyata keçirilirdi. Birinci yol istehsalçıdan ticarət müəssisəsinə, ikinci yol isə ticarət
müəssisələrindən istehlakçıya çatdırılırdı. Birinci yol mal yığımı, ikinci yol isə onun realizə
edilməsi idi. Rusiya bazarının inkişafı əsasən üç mərhələ üzrə öyrənilir: ticarətin formaları və
onların rolu; bazar və yarmarkaların yaradılması; alqı-satqı və onun həyata keçirilməsi (4,120).

Bu dövrdə əsasən dövrü, daimi və məhəlli ticarət növləri fəaliyyət göstərirdi (3,128).
Yarmarkaların keçirilməsi isə mövsümi xarakter daşıyırdı və rayonlar üzrə müxtəlif aylarda
olurdu. Yarmarkaları keçirilmə müddətinə görə altı qrupa bölmək olar: bir gündən üç günə
kimi, dörd gündən yeddi günə kimi, səkkiz gündən on dörd günə kimi, on beş gündən iyirmi
bir günə kimi, iyirmi iki gündən otuz günə kimi və otuz gündən yuxarı davam edənlər (8,132).
Göründüyü kimi yarmarkaların çoxu qısa müddətə fəaliyyət göstərirdi. Onların uzun müddətli
davam etməsi iqtisadi cəhətdən daha çox inkişaf etmiş rayonlarda və nəqliyyat yollarının
kəsişdiyi yerlərdə keçirilirdi. Yarmarkalar öz zənginliklərinə və malların çoxluğuna görə də
fərqlənirdilər. Əgər yarmarkadakı mal az və ya tələbatsızdırsa deməli həmin regionda əməyin
coğrafi bölünməsi düzgün və hərtərəfli inkişaf etdirilməmişdir (11,16). Ümumilikdə Rusiya
yarmarkalarında 76 qrup mala rast gəlinirdi və əsas satıcı və alıcılar-tacirlər, kübarlar,
zadəganlar, fabrik nümayəndələri kazaklar, kəndlilər, kiçik xalqlar, əcnəbilər və çinoviklərdən
ibarət idi. Mal qruplarını 4 növə bölmək olar: kənd təsərrüfatı, manufaktura, sənaye və
universal malları. 1900-cu ildə yarmarkalarda mal dövriyyəsində ən çox manufaktura
məhsulları olmuşdur. Mal mübadiləsinin 98 faizi onun payına düşürdü. Ən az isə kustar
sənətkarlıq məhsulları mübadilə edilmişdir, cəmi 8 faiz (11,19). Yarmarkalarda kənd
təsərrüfatı, sənaye və xarici malların olması bazar münasibətlərinin inkişafını kəndlə şəhərin
əlaqəsinin genişlənməsində göstərirdi (7,146).

Bazarların Rusiya ticarətində rolu çox böyük idi. Onlar universal xarakter daşıyırdılar,
həm ərzaq məhsulları, həm də sənaye xammalları satılırdı. Sənaye istehsalının inkişaf
etdirilməsi mal-pul münasibətlərinin genişlənməsi nəticəsində bazarların şəhərdə inkişafı da
sürətlənirdi. Vahid Rusiya bazarının öyrənilməsi üçün üç yol əsas şərt idi. Birinci ayrı-ayrı
bazarlar arasındakı əlaqələr, ikinci yarmarkalar arasında qarşılıqlı əlaqələr, üçüncü daxili
bazarların xarici əlaqələrinin öyrənilməsi (8,205). Həm bazarların, həm də yarmarkaların
Ümumrusiya bazarlarının yaradılmasında rolu böyük olmuşdur.

XIX əsrin birinci yarısında şəhər bazarlarının genişlənməsi prosesi zəif gedirdi. Şəhər
əhalisinin yalnız 17 faizi sırf sənaye ticarət sahələrində çalışırdılar. Məhz həmin qrupun
böyüməsi şəhərləri ticarət sənaye mərkəzinə çevirirdi. Şəhər əhalisinin həyatında
dəyişikliklərin baş verməsi kapitalist elementlərinin yaranması ilə əlaqədar idi. Daimi
ticarətin dövrü ticarətə nisbətən zəif inkişaf etməsi ilk növbədə əhalinin ümumi kütləsinin
alıcılıq qabiliyyətinin çox aşağı olması daimi bazarlar arasında heç bir rəqabət yaratmır və ya
əksinə bir çox bazarlar ləğv edilirdi (10,152). İqtisadiyyatın inkişafı isə ilk növbədə dövrü
ticarətin inkişafına imkan yaradırdı. Bu zaman dövrü ticarət aqrar Rusiyasının bazar
münasibətlərində hegemonluq əldə etmiş olurdu. Daxili bazarlarda baş verən ziddiyyətlər bir
birinin təkrarı idi. Onların qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində ayrı-ayrı rayonlar, quberniyalar
arasında mal mübadiləsini nizamlamaq mümkün idi. Lakin ölkənin ümumi inkişafı göstərirdi
ki, artıq dövrü ticarət bütün işlərin öhdəsindən gələ bilir. Həmçinin gildiya tacirliyinə mütləq
daimi, həmişə fəaliyyət göstərən bazarlar lazım idi. Yalnız belə bazarlar vasitəsi ilə daxili
bazarların mal təchizatını və əmtəə mübadiləsini ödəmək mümkün idi (10,258).
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Rusiyanın iqtisadi həyatında yarmarkaların rolu vahid Ümumrusiya bazarlarının
yaradılması və inkişaf etdirilməsi ilə ölçülür. Həmçinin yarmarkaların inkişafı nəticəsində
Rus bazarında universal ticarət yaradılmış oldu. Nəqliyyat ticarət əlaqələrinin inkişafında
mühüm rol oynayırdı. Nəqliyyat vasitəsi ilə birbaşa və ya dolayısı yollarla mallar satılmaq
üçün yarmarkalara çıxarılırdı. Daxili ticarət eyni zamanda xarici ticarətin inkişafı üçün yollar
açırdı. Əmtəə münasibətlərinin inkişafı daxili ticarətin genişlənməsi yarmarkaların sayının
artması da nəqliyyat sisteminin yüksəlməsini tələb edirdi (2,17). Dəmir yollarının çəkilməsi
daxili bazarların genişlənməsinə, ucqarlara sənaye məhsulları daşımağa və ya ucqarlardan
mərkəzi quberniyalara müxtəlif məhsullar daşımağa imkan verirdi. Dəmir yolları xammalın
mövcud olduğu yerləri emal edilən müəssisələrlə və satış bazarları ilə birləşdirir, milli
ucqarları Ümumrusiya bazarı sisteminə cəlb edirdi (1,132).

XIX əsrin birinci yarısında Ümumrusiya bazarı genişlənməkdə davam edirdi, xarici
ticarətin dövriyyəsi xeyli artmışdır. Yeni-yeni Ümumrusiya əhəmiyyətli yarmarkalar yaranırdı.
Daxili bazarın inkişafına baxmayaraq daxili gömrük vergilərinin qalmasının Ümumrusiya
bazarının inkişafına mane olması hökuməti iqtisadi siyasətdə dəyişikliklər etməyə məcbur etdi.
Sosial–iqtisadi, sosial hüququ, coğrafi-demoqrafik amillər daxili bazarın əsasında böyük rol
oynadı. İlk zaman dövri ticarət sonralar isə daimi ticarətin yaranması Rusiya bazarının əsas
xüsusiyyətini təşkil edirdi. Deməli XIX əsrin birinci yarısında daxili bazarın quruluşunun
dəyişməsində əsas amil iqtisadi yüksəliş oldu. Rusiya daxili bazarının yaradılması sosial-
iqtisadi inkişafın nəticəsi idi. Lakin təhkimçilik quruluşu bu inkişafa maneçilik törədir, bazar
münasibətlərinin inkişafını ləngidirdi.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ümumrusiya bazarı yaranana kimi daxili bazarların
nizamsız fəaliyyəti, yarmarkaların açılması, onların kateqoriyalara bölünməsi, hökumətin
yarmarka və bazarların açılmasına marağı, daxili bazarın quruluşunun dəyişilməsində əsas
amil olan iqtisadi yüksəliş, ümumi bazarın milli zəmində olması və nəhayət vahid Rusiya
bazarının yaranması kimi məsələlər xarakterizə olunmuş və əsaslandırılmışdı.

Məqalənin elmi yeniliyi. Daxili bazarın inkişafında sosial-iqtisadi amillərin əsas rol
oynadığı elmi cəhətdən əsaslandırılmışdı.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tarixçi alimlər,ali və orta
məktəblərdə tarix fənnini tədris edən müəllimlər, doktorant, magistr və tələbələr istifadə edə
bilərlər.
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З. Нуриева

Факторы влияющие на развитие внутреннeго рынка
России в первой половине XIX века

Резюме

В течение первой половины XIX в. территория России ещё более расширилась. По
всей стране расширилась связь помещичьих и крестьянский хозяйств с рынком.
Внутренний рынок России по-прежнему оставался узким. Происходил дальнейший
рост мануфактурного производства. Начал расти постоянный рынок вольнонаемной
рабочей силы. В первой половине XIX в.продолжалось складывание всероссийского
рынка. Главную роль в России продолжала играть торговля сезонная. В городах
развивалась постоянная торговля. Противоречивым было положение в сфере внешней
торговли. Отмена внутренных таможенных пошлин способствовала развитию
всероссийского рынка. Заметные успехи были достигнуты в сфере развития транспорта.

Z. Nurieva
The factors that influence the development of the internal
market in Russia during in the first half XIX century

Summary

The territory of Russia expanded in the first half of XIX century. Contact all over the
country expanded with market of farms landlords and peasant. Russian domestic market was
still tight. The next increase took place of manufacture production. The continuing market of
hired labor began to grow. Concentration was continued in Russian market In the first half of
XIX century. Seasonal trade continued to play the leading role. Continuing trade was
developing in the towns. Contradictory situation was in the area of foreign trade. The
abolition of internal customs duties caused development of Russian market. Significant
successes achieved in the area of development of transport.
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Biosferin bir hissəsini təşkil edən meşələr canlıların qida zəncirini təşkil edir və burada
müxtəlif bitki və heyvan növləri yaşayır. İşğal olunmuş ərazilərdə meşələrin qırılması artıq
kütləvi hal almışdır. Bu isə həmin ərazilərdə ekoloji tarazlığın pozulmasına və Cənubi Qafqaz
regionunda ekoloji qəzalar yaranmasına səbəb ola bilər.

Ağdərə, Şuşa, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı və Zəngilan rayonları digər təbii sərvətləri ilə
yanaşı zəngin meşələri, nadir flora və fauna növləri ilə fərqlənir. Ağdərə rayonunda 63 min
hektardan artıq, Kəlbəcər rayonunda 32774 hektar, Laçın rayonunda 46981 hektar meşə
sahəsi işğal altındadır. Həmin meşələrdə adi şam, Eldar şamı, yunan qozu, palıd, fıstıq, çinar
cökə və digər qiymətli ağac növləri hazırda doğranaraq tikinti, mebel və digər məqsədlər üçün
istifadə edilir. Erməni hərbçilərinin 2000-ci illərdən bəri yaz və yay aylarında düzənlik və
dağətəyi ərazilərində törətdikləri yanğınlar ətraf ərazilərin ekologiyasına və torpaq örtüyünə
bərpası mümkün olmayan ciddi ziyanlar vurmaqdadır. Yanğınlar təbii mühitdə ekoloji
tarazlığın pozulması ilə yanaşı, torpağın üst təbəqəsinin məhv edilməsinə, heyvanlar aləmində
qida zəncirinin pozulmasına və atmosfer havasının çirklənməsinə səbəb olmuşdur.

İşğal olunmuş ərazilərdə təlim və taktiki dərslərdə xüsusi növ döyüş sursatından istifadə
edirlər. Qeyd edilən xüsusi növ döyüş sursatının tərkib hissəsini, əsasən, müxtəlif növ
kimyəvi elementlər və birləşmələr təşkil edir. Bu kimyəvi elementlərin və birləşmələrin
zəhərli təsir gücü ətraf təbii mühit üçün təhlükəlidir. Təlim məşqlərində bu növ silahlardan
istifadə edilərkən canlı təbiətə, torpağa, su mənbələrinə və atmosferə illərlə bərpası mümkün
olmayan ziyan vurulur.

Beynəlxalq normalara məhəl qoymayan Ermənistan Araz çayına və onun qollarına axan
çayların zəhərli tullantılarla çirkləndirilməsini davam etdirməkdədir. Araz çayına tökülən və
mənbəyini Ermənistandan götürən Bərgüşad və Həkəri çayları sənaye və məişət-çirkab suları
vasitəsilə çirklənməyə məruz qalmaqdadır. Araz çayının sol qolu və uzunluğu 113 km olan
Həkəri çayında qiymətli farel, kütüm, xatınbiləyi, ilanbalığı və s. kimi qiymətli balıq
növlərinin nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısındadır.

mailto:chingiz55@rambler.ru
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Araz çayının ekoloji vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Araz çayının uzun illər boyu
çirkləndirilməsi qiymətli balıq növlərinin kökünün kəsilməsinə və azalmasına səbəb olmuşdur.
Əvvəllər qeydə alınmış 21 balıq növünün son 20 il ərzində çaya axıdılmış toksigen mənşəli
maddələrin təsiri nəticəsində məhv olaraq 16-ya enməsi müəyyənləşdirilmişdir. Araz çayının
toksik mənşəli maddələrlə çirkləndirilməsi suyun biokimyəvi və fiziki tərkibinin dəyişməsinə
səbəb olmuşdur. Həmin çayda turşuluq göstəricisi Ph 2,4-ə enmiş, mikroflora 180-200 dəfə
azalmış, çayboyu su ilə təmasda olan bitkilər aləmi məhv olmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmışdır.

Araz çayında təbii yolla neytrallaşan və müəyyən edilən üzvi çirkləndiricilərin
göstəriciləri normadan dəfələrlə artıqdır. Araz çayının suyunda fenolların miqdarı 220-1160,
ağır metal duzları (mis, molibden və s.) 36-48, azot-fosfor duzları 26-34, xloridlər 28, neft
mənşəli karbohidrogenlər isə 73-113 dəfə norma üzrə qəbul edilmiş qatılıqdan yüksəkdir.
Eyni zamanda, yüksək temperatura malik sənaye mənşəli tullantı suları çayın temperatur və
qaz rejiminə də mənfi təsir edir. Çayın dibindən götürülmüş analiz nümunələrinin nəticəsi
göstərir ki, Araz çayında ağır metalların miqdarı normadan xeyli çoxdur. Suyun tərkibində
olan toksik maddələrin miqdarı da normadan 50% artıqlıq təşkil edir. Araz çayının
Ermənistan tərəfindən müxtəlif toksik mənşəli tullantılarla çirkləndirilməsi flora və faunanın
mövcudluğu üçün təhlükə yaratmışdır.

Son zamanlar təbii mühitə fəal təsiretmə gücünə malik olan, ekoloji müharibələrin
aparılmasında istifadə olunan silah növləri və onların dağıdıcılıq qabiliyyəti aşağıdakılardan
ibarətdir:

1.Meteoroloji təsir silahları: atmosferdəki proseslərə təsir edir; radioaktiv, kimyəvi və
bakterioloji maddələrin atmosfer axınından istifadə edilməsi; sabit radiasiya zolaqlarında,
ionosferdə təhlükəli fonun yaradılması; ozon qatının dağıdılması; lokal həcmlərdə qaz
tərkibinin dəyişməsi.

2.Hidrosfer təsir silahları: çirklənmələr, daxili suların çirklənməsi; hidrotexniki qurğuları
dağıtmaqla subasmaların yaranması; fırtınalara təsir edilməsi; dəniz və okeanların fiziki,
kimyəvi və elektriklik xüsusiyyətlərinin dəyişməsi; meyilli proseslərə təşəbbüs şəraitinin
yaranması.

3.Litosfer təsir silahları: zəlzələlərin yaranmasına təşəbbüs; vulkanların püskürülməsinə
təkan verilməsi.

4.İqlim təsir silahları: müəyyən ərazidə temperatur rejiminin dəyişməsi; quraqlığın
yaradılması, intensiv yağıntılar, sel və subasmalar və s.

İnsan üçün ekoloji gərginlik və onun fəsadları aşağıdakılardır:
1.Orqanizmin struktur dəyişilməsi, ən əsası immun sisteminə təsir edilməsi, genetik

aparatda strukturun pozulması, psixiki və əqli qabiliyyətlərin məhv edilməsi;
2.Əldə edilən sivil səviyyənin itirilməsi;
3.Regionlarda insan populyasiyası üçün qeyri-əlverişli həyat tərzi və təbii şəraitin olması
Ekoloji təhlükəsizlik Silahlı Qüvvələrdə fəaliyyətin bütün sahələrini əhatə etməklə yanaşı,

ekosistemdə onun tərkib hissələrindən biri olaraq qalır.
Məqalənin aktuallığı. Son zamanlar təbii mühitə fəal təsiretmə gücünə malik olan,

ekoloji müharibələrin aparılmasında istifadə olunan silah növləri və onların dağıdıcılıq
qabiliyyətinin ətraf mühitə vurduğu ziyanın miqdarı dəfələrlə artmışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İnsan üçün ekoloji gərginlik və onun fəsadlarını araşdırır və
problemə yeni nöqteyi-nəzərdən baxmağa imkan verir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlardan
müharibələrin ekoloji təzahürlərini aradan qaldırmaq üçün istifadə etmək olar.
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E. Hüseynova

Экологические воплощения войн
Резюме

В статье рассматриваются вопросы применения в последнее время разновидностей
оружия оказывающие все возрастающее ущерб окружающей среде и экологическое
напряжение для человека и все зло связанное с этим.

I. Hamzayeva
A. Qanjaliyeva
E. Hüseynova

Ecological appearances of the wars
Summary

Kind of weapon having strength of active tasiretma in the article lately, used carry out to
natural environment in the article of ecological and to increase repeatedly of the quantity of
the harm their striked to environment devastation ability and is talked for man about
ecological tension and his disturbance.
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