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TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA

Gəl bu ömrü bir oxuyaq

Elşən Qəni,
publisist

Sözüm - sabaha salamdır.
Yazıçı da dəniz kimidir. Lal ləpələr sakit-sakit, için-için pıçıldar, yazıçı da özü ilə həzin-

həzin dərdləşər …dəli dalğalar kükrəyib tənha qayığı çalxaladığı kimi fikirlər də yazıçını
fırtınalı qoynuna alar, dəli rüzgarın qabağına qatar… Bu gərdişdə onun tək tutacağı, xilaskarı
təxəyyülü olar, məlumatı, bildikləri yox, onu gözləyən təxəyyülü. Çünki insanı xilas edən,
güclü edən gözəlliklərin ilkin halı kimi onu hər şəraitdə, hər vəziyyətdə cəlb eləyən
təxəyyülü… Yazıçı düşünür ...axtarır… Yazıçı ürəyini ağ vərəqə boşaldıb cild-cild kitabda
saxlanc edəndə, qabarma - çəkilmə kimi, söz də rahatlanır, …yerini - yatağını tapdığı üçün
özünü lal sükuta təslim edib dincəlir…

Əbədiyyətə gedən yol ədəbiyyatdan başlanır — deyən müdriklər heç də yanılmayıblar.
Ədəbiyyat söz sənətidir. Söz isə fikrin ifadə formasıdır. İnsan yer üzünün əşrəfidir. Allahın
yaratdığı ən ali varlıqdır. İnsan əməli, işi, sözünün bütövlüyü ilə insan olur. Deyirlər, Allah
əvvəl söz yaratdı.

Ən birinci yarandı söz!
İlahinin qüdrətilə
Kainatı dolandı söz!
Ay yarandı, Gün yarandı
Sellər-sular dalğalandı
Uca dağlar sıralandı
Əlçim-əlçim darandı söz!

Elə odu ki, Sözü Allahın gözəl adlarından Əsmail – hüsndən biri bildilər ...Dünya kimi
insanlar da cilvəlidi; min bir rəngi, min bir sehri var. Bəzən bir anda, bəzən illərdə göstərər,
təsdiq edər özünü. Amma hər bir halda bir formuldan, bir düsturdan keçər ömrü: gəldi, gördü,
getdi. Elələri də var ki, haqqında danışılanda «Gəldi, yaşadı - yaratdı getdi» deyirlər. Elə
yaşadı ki, adını Sözə yazdı… yaxud tarix yaratdı, getdi deyirlər. Həm də adını tarixə yazdı…
Belələri özlərini zamanın ixtiyarına verib hər şeyi «Qismətin», «Taleyin» öhdəsinə buraxıb
yerlərində saymırlar. Gecələrini gündüzlərinə qatırlar, çalışırlar… aran keçirlər, dağ aşırlar…
Həm Allahın yazısı, həm də zəhmətləri hesabına, çalışqanlıqları ilə istədiklərinə nail olurlar.
Yazıçı, alim Ağarəhim Rəhimov kimi…

Onun haqqında söz düşəndə çoxları fikirlərini belə ifadə edir: «Ağarəhim əsl söz adamıdır.
Zəhməti, ağlının gücü, çalışqanlığı və fitri istedadı ilə istədiyinə nail olmağı bacarandır»…
Söz adamı olmaq da hər kəsə nəsib olan səadət deyil. Haqqında bəhs edəcəyimiz söz adamı,
sözün işığına üz tutan, sözə pənah aparan, sözə can verən və sözdən cild-cild də mət tutan
yazıçı-dramaturq, böyük alim, böyük ziyalı Ağarəhim 1948-ci ildə Ucar rayonunun Boyat
kəndində dünyaya gəlib. Dünya ədəbiyyatına, Şərq poeziyasına Fizuli kimi ilahi bir nur bəxş
eləyən qədim Bayat eli, bayat tayfası zaman-zaman millətini, vətənini, insanları ilahi eşqlə
sevən çox işıqlı fikir, əməl sahibi olan insanlar yetirib. 5 əsrlik bir yoldan kimlər gəlib, kimlər
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keçib, nə saymaqla, nə yazmaqla bitən deyil. Amma bu gün belə insanlardan, sözün sehrinə
düşüb, söz ömrünü yaşayan bir ziyalıdan söz açırıq.

Elinin, obasının mənəvi pasportuna çevrilə biləcək bir ziyalı. Ağlının və elminin şövqüylə
nəinki bir kəndə işıq sala biləcək bir ziyalı, məmləkətin hər yerindən görünə biləcək bir işıq
yandırdı Allah.

Yazıçı Ağarəhimi, alim Ağarəhimi, filosof Ağarəhimi yaxından tanımaq üçün ilk növbədə
onun «Yaddaşda yaşar xatirələr» əsərini oxumaq lazımdır. Bu əsər yazıçının nəinki
yaradıcılığının, qəlbinin, mənəvi dünyasının açarıdır. Bu qapını açıb içəri girə bilən hər kəsin
qarşısında gözü ilə od götürən, Dəmirçi kürəsindən bişib, zindanda döyülüb, əzilib, bərkimiş
məğrur bir insanın, əsl Azərbaycan kişisinin obrazını görər. Görər və deyər; Bu ömrü yalnız
belə bir həyat yolu keçən insan yaşaya bilər! Belələri haqqında bəzən xüsusi missiya üçün
dünyaya gələn, bəzən də «seçilmiş insandır» da deyirlər. Allah tərəfindən seçilən,
mükafatlandırılan insan… Bəli, düz eşitdiniz; Seçilən… Qəti şübhə etməyin… Dediklərimizə
inanmaqçün kifayət edir ki, onun elmi və bədii yaradıcılığına nəzər salasınız. Ömrünü cild–
cild elmi, bədii, fəlsəfi kitablara köçürmək, bu qədər məhsuldar işləmək təkcə insan zəkasının
məhsulu ola bilməz, həm də tanrı payıdır. Yardıcılıqla yanaşı, pedaqoq kimi ali məktəbdə dərs
demək, təhsil qurucusu olmaq, milli-mənəvi dəyərlərə, ən yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə
söykənən elm, təhsil ocağı yaratmaq hər kəsə nəsib olan xoşbəxtlik deyil.

Deyirlər, Kişinin mədəniyyəti Qadına münasibətilə ölçülür. Dünyanın ən böyük fatehləri,
ən müdrik insanları həmişə qadına, anaya yüksək qiymət verib, adını uca tutub, önündə səcdə
ediblər, cənnəti Ana qədəmində biliblər. Alim Ağarəhim də respublikada yeganə qadın elm
ocağı, təhsil müəssisəsi olan Bakı Qızlar Universitetinin yaradıcısı, qurucusu və cəfakeş
fəhləsidir. Bu elm ocağında təkcə elmi-pedaqoji kadrlar deyil, həm də gələcəyin anaları,
ailəsinin və elinin namusunu çəkə biləcək, ləyaqəti və isməti ilə qürurlana biləcək xanımlar
yetişdirilir. Ağarəhim yaradıcılğının leytmotivindən qaynaqlanan, xarakterindən qidalanan bu
xətt, xalq, millət üçün yeni insan konsepsiyası yaratmaq onun yardıcılığından və həyatından
qırmızı xətlə keçir.

Bəzən araşdırmaçılar, jurnalistlər, eləcə də oxucular yazıçı Ağarəhimlə alim, professor
Ağarəhimi bir-birindən ayırmağa, Bakı Qızlar Universiteti ilə onun bədii yaradıcılığnı fərqli
düsturlar kimi təqdim etməyə çalışırlar… Əslinə qalsa, bədii yaradıcılığı da, təhsil quruculuğu
da onun elmi yaradıcılığının ardıdır, daxili dünyasının davamıdır. Onun yaratdığı bütün
əsərlər insanın mənəvi saflığına, kamilləşməsinə, insan azadlığına, cəmiyyət üçün, sabah üçün
yeni nəsil yetişdirilməsinə xidmət edir.

Deyirlər ki, söz adamları yazıları ilə özlərini ifadə edirlər. Yazıçı Ağarəhim istər dram
əsərlərində, istər kinossenarilərində, istərsə də roman və povestlərində özünü rahat, dürüst
ifadə edə bilən yazardır. Saflıq, ədalətsizliyə qarşı barışmazlıq, rüşvətxorluğa qarşı
dözümsüzlük, naqisliklərə qarşı mübarizlik yazıçının həyat kredosudur.

Ağarəhimin bədii yaradıcılığa gec başladığını iddia edənlər də var… Ədəbiyyata «Canavar
balası» hekayəsi ilə gələn yazıçı qısa bir zamanda bir-birinin ardınca ədəbi mühitdə diqqət
çəkən «Qoşa qanad», «İkili dünyam», «Ovlaq keçidi», «Səfalət», «Girdab», «Cinayət və
etiraf», «Təxribat», «Mürdəşirlər adası», «Yaddaşda yaşar xatirələr», «Kabus», «İmtina»,
«Qasırğa», «Nişan üzüyü» və «Qisas» romanlarını, onlarca povest, yüzlərcə hekayə yazdı,
ssenariləri əsasında «Canavar balası», «Qırmızı qar» filmləri çəkildi. «Əsgər anası», «Pul
hərisləri», «Məhəbbət və cinayət» pyesləri tamaşaya qoyuldu. Hələ özünün səhnə həyatını
tapmayan, ekran taleyini yaşamayan neçə-neçə əsəri ərsəyə gətirdi.

Ədəbi tənqidlə məşğul olanlar və ədəbiyyatı diqqətlə izləyənlər yaxşı başa düşürlər ki,
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Ağarəhim əlahəzrət sözü məqamında deyən, yerində işlədən yazıçıdır. Mövzu seçimi,
aktuallıq, dil üslubu baxımından yazıçı Ağarəhim bir əlin barmağı ilə sayıla biləcək
yazarlardandır. Bu cür insanlar sanki hər hansı bir missiyanı yerinə yetirmək üçün dünyaya
gəliblər. 90-cı illərin sonunda ədəbi mühitdə bir boşluq, xaos yaranmışdı. Belə bir zamanda
ədəbiyyata gələn yazıçı böyük bir fədakarlıqla ədəbi mühitdə yaranan boşluğu doldurmağa
can qoydu desək, qətiyyən səhv etmiş olmarıq. Həm də Ağarəhim elmi-bədii publisistik
üslubun gücündən peşəkarcasına istifadə edərək, orijinal bir yazı üslubu ilə yeni ədəbi
məktəbin bünövrəsini qoyanlardan oldu.

Ən maraqlısı da odur ki, yazıçının təsvir etdiyi qəhrəmanlarla tanışlıq zamanı dərk edirik
ki, biz hər gün həyatımızın bütün sahələrində onlarla rastlaşırıq. Əsərlərini oxuyan hər kəs
özünü hadisələrin episentrində hiss edir. Yazıçı bunu elə bədii ustalıqla, peşəkarcasına işləyir
ki, oxucu hadisələrin iştirakçısı olduğunu zənn edir, prosesin içində görür özünü.

Ağarəhim axına qoşulub gedən yazıçılardan deyil, öz dəst-xətti, yazı manerası,
özünəməxsus üslubu olan yazarlardandır. Yaratdığı obrazları mənfiyə müsbətə bölməyən, əsl
insan obrazı yaradan yazıçıdır. Heç bir qəhrəmanını da bütləşdirməyə cəhd etmir. Fərqli
cəhətlərdən biri də budur ki, Ağarəhimin obrazlarının adları onların xarakterini çox asanlıqla
müəyyən etməyə imkan yaradır, obrazın daxili dünyası barədə oxucuya məlumat verir,
kimliyini müəyyənləşdirməkdə təəssürat yaradır. Eyni zamanda yazıçı obrazın xarakterinə
uyğun olaraq onun cizgilərini böyük ustalıqla təsvir edir.

Ağarəhimin bədii dünyasına səyahət edən oxucu yanında namuslu, el qeyrəti çəkən,
Azərbaycan qadınının ismətini, şərəfini qoruyan əsl Azərbaycan kişisi ilə yoldaşlıq etdiyinin
şahidi olur. Ağarəhim bir yazıçı kimi milli mentalitetə, mənəvi dəyərlərə hörmətsizlik
edənlərə, arını, namusunu itirənlərə qarşı həddindən artıq amansızdır. Milli mənəvi
dəyərlərini itirmiş obrazların hamısının heç uf demədən həyatına son qoyur. Eyni zamanda
saflığı, ləyaqəti ilə seçilən Azərbaycan qızlarını mələk kimi Allahın dərgahına qədər yüksəldə
bilir. Yazıçının «Qırmızı qar» filmndə hadisələrin real və canlı təsviri, o anların faciəsi ilə
yanaşı, bizə azərbaycanlı olmaq qürurunu yaşadır. Ağarəhim yaradıcılığında rast gəldiyimiz
qadın obrazlarını iki qismə bölmək olar; mələk və şeytan xislətli qadınlar.

Ağarəhim böyük fəzilət sahibidir. Allah aşiqidir. Onun yaradıcılığı ilə tanışlıq zamanı biz
bunu asanlıqla duyur, hətta görürük desək daha doğru olar… Yazıçı böyük məharətlə
oxucusunu maddi dünyadan ayırıb mənəvi dünyaya, ruhlar aləminə səyahətə apara bilir. Elm-
ürfan, fəzilət sahibi olan yazıçı mücərrəd dünyanı olduqca inandırıcı, özünəməxsus
orijinallıqla elə təsvir edir, məhşər ayağına çəkilənlərin faciəsini elə ustalıqla təsvir edir ki,
insanda haqq divanının qurulacağına qətiyyən şübhə qalmır. Ən maraqlı tərəfi də budur ki,
bütün bunları oxuduqca yazının pedaqoq, sözün həqiqi mənasında filosof qələmindən
çıxdığını oxucu dərhal hiss edir. Yetkin insan yetişdirmək, insanları doğru-dürüst yola dəvət
etmək Ağarəhimin yaşam prinsipidir….

İrfan fəlsəfəsinə görə, insan yarandığı gündən özünü axtarır. Özünü axtara-axtara Allahını
tapır… Bu mənəvi tapıntı yazıçıya görə bəşər övladının qəlbini işıqlandırmaqda əvəzsiz nur
mənbəyidir. Ağarəhimin düşüncəsinə görə, insanın inkişafı maddiyyatla, hardansa nəyi isə
çırpışdırmaqla, “tək mən salim olum” düşüncəsi ilə təmin olunmur. İnkişafın, zənginləşmənin,
kamilliyin yeganə yolu insanın özünüdərkinin, ağıl və zəkasının üzərindən keçir. İnsan
yaşayır, yaradır, xoşbəxtliyini əldə edir. Yalnız belə olduğu halda bəşər övladı sağlam
düşüncəyə yiyələnir. Kimsəylə özünə fərq qoymur. «İnsan insandır» düsturunun qayda-
qanunlarını özünə, əməlinə tətbiq edir. Yazıçı, filosof «Qüdrətdən doğan nur» fəlsəfi
essesində «insanın inkişaf konsepsiyası» dürüst həllini «Allah» və «İnsan» şəbəkəsində tapır.
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Əxlaq və mənəviyyat, tərbiyə anlamı hələ vaxtı ilə böyük mütəfəkkirlərdən Sokratın,
Platonun, Demokritin, Dantenin əsərlərinin ən işıqlı ideyalarından sayılırdı. Allahsız nə əxlaq,
nə mənəviyyat var deyən şəxsiyyətlərdən Əl-Fərabi «Allah insanın daxilindəki nurdur»,
Volter «Allah mənim vicdanımdır», Hüqo «Allah mənim vicdanımın səsidir», Russo «Allah
yoxdursa, onu yaratmaq lazımdır», Komenski “Allahsız insan quru ağacdır», Tolstoy «Harda
məhəbbət varsa, orda Allah vardır», Əli Şəriəti «Allah mənim aşiqimdir» kimi dəyərli fikirlər
səsləndiriblər. Allahı sevənlərin fəlsəfəsinə hörmətlə yanaşan yazıçı-dramaturq «Allah mənim
cövhərim, mənsə onun zərrəsiyəm” qənaətinə gəlir. Ümumun ideyasına şərik çıxan
Ağarəhimin aləmində insaniyyət qəhətə çıxan yerdə Allah olmur. Allah olmayan yerdə nə
insaniyyət?

Professor, filosof Ağarəhim özünün həyat prinsiplərini, yaşam fəlsəfəsini «Qüdrətdən
doğan nur» əsərində böyük məharətlə qələmə almışdır. Yazıçı əsərin «Allahla ünsiyyət»
bölməsində Ulu Tanrı, onun potensiyası, transendental ruhu, mövcudatın əşrəfi olan insanın
əbədi ruhlar aləmi, insanın etiqadı, könül mülkü, müqəddəsliyi, səadəti ilə əlaqədar mülahizə
və mühakimələrini, əqidəsinin dönməzliyini açıqlayır. Yaradanın dünyanı ziyalandıran
nurunda insanı özünüdərkə, əxlaqını saflaşdırmağa, müdrikləşməyə çağırışlar edir. Zəki əqidə
sahibinin ideya və mülahizələrini həqiqi gerçəkliyin əqli məhsulu zəminində dönə-dönə saf-
çürük eləyən Ağarəhim məntiqi mühakimələr irəli sürür və inandırmağa çalışır ki, insanın
başlıca vəzifəsi nurlu, işıqlı əməlləri ilə özünün və başqalarının həyatını zinətləndirməkdir.
«İnsan insan üçündür” düsturunu necə olur-olsun özünün daxili prinsipinə çevirməkdir.
Qəbahətlərini islah etməklə başqalarına cəfa gətirəcək hisslərini idrakı ilə cilovlamaqdır.
Məhz bu prinsiplərə uyğun həyat tərzi yaşayan yazıçı-pedaqoq onunla tərəf-müqabil olanlara,
tələbələrinə, işlədiyi kollektiv üzvlərinə, onu anlayanlara bu cür həyatın zövqverici olduğunu,
isbatsız olduğunu, şərəfli olduğunu həmişə, hər zaman izah etməyə, belə yaşama sahib
olmağın vacib olduğunu aşılamağa çalışır.

Yazıçının yaradıcılığının çoxşaxəli olduğunu qeyd etmişdik, 50-dən artıq elmi–pedaqoji
dərslik, monoqrafiya və kitabçanın müəllifi olan yazıçı həm də dövri mətbuatla yaxından
əməkdaşıq edərək 300-dən artıq məqalə çap etdirib. İbtidai siniflər üçün fənn proqramları,
rusdilli məktəbəqədər uşaq müəssisələri üçün Azərbaycan dili proqramı, ali pedaqoji
universitetlərin ibtidai təhsil üzrə proqramlar hazırlayıb. 12 povest, 14 poman, 25 pyes, 12
kinossenari və serial ssenarisinin müəllifidir. Esselerdən ibarət 4 kitabı, 21 portret oçerki işıq
üzü görüb. Ümumilikdə 20 cilddən ibarət bədii əsərləri çap olunub. Eyni zamanda Ağarəhim
ədəbi tənqidin, araşdırmaçıların diqqətini daha çox çəkən yazarlardandır. Bu günə kimi
haqqında 20 monoqrafiya yazılıb, üç kitabı rus dilində, 8 kitabı isə ingilis dilində çap edilib..

Ağarəhim təmənnasız insandır. Gördüyü işlərin müqabilində hər hansı bir təmənna ummur,
kimsədən “sağ ol” mükafatı gözləmir. «Gördüyüm işdən, atdığım hər hansı bir addımdan
millətimə və dövlətimə zərrə qədər xeyir dəyərsə, bir insana yaxşılıq etmiş olaramsa o gün
evimdə rahat yatır, özümü xoşbəxt hesab edirəm», -deyir.

”İnsanlarda ən çox görmək istədiyim şey doğruluq, dürüstlük və səmimiyyət, ən böyük
dəyər verdiyim ləyaqət və elmdir. Elmindən ləyaqətlə istifadə etməyi bacaranları ən yaxşı
insan hesab edir, yazıçı. Bakı Qızlar Universitetindən söz düşəndə universitetin məzunlarının
uğurundan iftixarla danışır, indiyə kimi 25 minə yaxın tələbənin təhsil aldığı elm ocağı
cəmiyyət üçün çox yararlı insanlar yetişdirib. Məzunlardan elmin zirvəsinə doğru inamla
irəliləyən, müxtəlif elmi ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru olanlar da var, elmlər doktoru adına
sahiblənənlər də. Ən fərəhlisi budur ki, məzunlarımız bu gün də doğma məktəblərini özlərinin
ikinci evləri bilirlər” — deyir.
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Elmi yaradıcılığa gəncliyindən, bədii yaradıcılığa yaşın kamillik dövründə başlayan yazıçı
bu gün ömrünün ən müdrik çağlarını yaşayır. Ləyaqətin və müdrikliyin zirvəsinə doğru
inamla irəliləyir. Ürəyində hələ deyiləsi sözü çoxdur. Bu sözlər hələ zaman–zaman ağ
vərəqlər üzərinə tökülüb kəlam olacaq, illərə, əsrlərə salam aparacaq. Ağarəhim sözə zinət
verən, sözü qiymətə mindirən, böyük ozan Yunis İmrənin təbirincə desək, sözü ilə, əməli ilə
«Biz gedərik, qalanlara salam olsun» deməyi bacaran kişilərdəndir.
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Mənalı ömür

İslam Ağakərimov
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Deyillər, ömür İlahi qismətidir, lakin onu necə yaşamaq insanın özündən asılıdır. Özü
istədiyi kimi, yəqin ki, çoxları yaşaya bilər, lakin bu cür həyatda kiminsə üçün, yaxud kimlər
üçün nəsə eləməyi heç də hamımız qarşımıza vəzifə kimi qoymuruq. Mübaliğəsiz demək olar
ki, Agarəhim müəllim çox iş görmüşdür, çox böyük uğurlara nail olmuşdur. Vaxtı ilə
yaxınlarının ən böyük uğuru saydıqları sadə kənd müəllimliyindən bu gün xalqının, millətinin
haqlı hörmətlini qazanmış mötəbər bir ziyalı, cəfakeş pedaqoq, özünəməxsus qələm sahibi
kimi səviyyəyə yüksəlmişdir.

Ağarəhim müəllimin çoxcəhətli fəaliyyəti; heç bir şərh olmadan onun əməksevərliyinin,
cəmiyyət üçün nəsə eləməyinin göstəricisidir. İstedadlı yazıçı, dramaturq son vaxtlar
səhhətindəki bəzi problemlərə baxmayaraq, şəxsi fəaliyyəti və qələmi ilə xalqının mənəvi
dayaqlarına tuşlanmış istənilən təhlükəyə qarşı yorulmaz mübarizə aparır.

Yazıçı – pedaqoq yaratdığı çoxsaylı roman, povest, dramları və elmi-pedaqoji tədqiqatları
arasında ən böyük, daha dəqiq desək, şah əsəri olan Bakı Qızlar Universiteti ilə özünə
sağlığında abidə qoymuşdur. Ölkəmizdə, keçmiş Sovet məkanında, hətta deyərdik ki, bölgədə
analoqu olmayan bu təhsil ocağını Ağarəhim müəllim sıfırdan qurmağa başlamışdı.

Dünyada, Yaxın Şərqdə qızlar üçün qapalı və açıq məktəblər həmişə olmuşdur. Lakin
Bakı Qızlar Universitetində milli mentalitetə dayanan müasir sivil, dünyəvi prinsiplər
mövcuddur. Burada sözün əsl mənasında, Avropa və Şərq mədəniyyətlərindən kifayət qədər
təbii, normal bəhrələnmə mühiti mövcuddur.

Gözümüz önündə bir çox özəl məktəblər yaradıldı, fəaliyyət göstərdi, dağıldı. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, bu təhsil ocağında mövcud olan unikal elmi-pedaqoji kollektiv
özünün formalaşmağında hər şeydən öncə şəxsən Ağarəhim müəllimə olan səmimi rəğbətlə
birbaşa bağlıdır. Abı-havaya yad insanlar çox qısa müddətdən sonra buradan uzaqlaşmalı
olurlar. Ağarəhim müəllimin prinsipiallığı, gərgin və yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində
universitetdə formalaşmış fəaliyyət qaydaları, şəffaflıq, insanlara münasibət dəyişməz
ənənənin, ciddi nizam-intizamın nümunəsinə çevrilmişdir. Bir dəfə universitetin yubiley
tədbirində “bu tələbələr bizim analarımız, bacılarımız, övladlarımızdır“ deməklə Ağarəhim
müəllim səmimi şəkildə demək olar ki, hər şeyi ifadə etmiş oldu.

Ağarəhim müəllimi ilk dəfə görən hər kəsdə bəzən qaraqabaq və bir qədər nədənsə narazı
insan təsəvvürü yarana bilər. Əslində bu insan son dərəcə maraqlı müsahib, iç dünyası kifayət
qədər zəngin həmsöhbətdir. O ki, qaldı “narazı” görkəm məsələsinə, əslində bu cizgi onun
özünə və başqalarına olan tələbkarlıqdan, habelə həyatdakı bir sıra ədalətsizliklərə, mənəvi,
etik nizamsızlığa münasibətdən irəli gəlmiş bir xüsusiyyətin göstəricisidir. Bu xüsusiyyət
illərlə formalaşmışdır.

Yazıçı-pedaqoq bütün həyatı boyu biganəlik, laqeydlik kimi naqis vərdişlərlə barışmaz
mövqedə dayanıb. Onunla təmasda olduqca, onun bir-birindən maraqlı əsərlərini oxuduqca
bir daha əmin olursan ki, həyatda, cəmiyyətdə üzləşdiyimiz bəlaların, bədbəxtliklərin çoxu
məhz bu biganəliyin, məsuliyyətsizliyin ucbatından baş verir.

İnsan psixologiyasını, həyatın yazılmamış qanunlarını çox gözəl bilən bu müdrik insan
bəzən bir çox ziddiyyətləri öz içində boğmağa çalışır. Bir də görürsən, elə məsələlər olur ki,
onları ağartmamaq, zamanın hökmünə buraxmaq istəyir, o hətta öz övladı kimi ərsəyə
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gətirdiyi əsərini utanmadan plagiat edənlərə yalnız susmaqla cavab verir .
Az-çox bədii yaradıcılıqdan xəbərdar olan adamlar yaxşı bilirlər ki, sənətkar digər

insanlardan fərqli olaraq adi həyat hadisələrinə belə dərindən nüfuz etməyi, onları içində
yaşatmağı ilə seçilir. Lakin yazıçı Ağakərimin yaradıcılıq dünyası ilə şəxsi xarakteri və həyat
prinsipləri arasında fərqi sezmək çox çətindir. Bu da müəllifin səmimiyyətindən irəli gəlir. Bu
cür təbii bütövlüyü yazıçını yaxından tanıyanlar onun bəzi əsərlərindəki müəllif ricətlərinin
ilk oxunuşundan da tam aydınlığı ilə görə bilirlər.

Müəllifin yaratdığı rəngarəng obrazlar qalereyası cəmiyyətin bütün sosial təbəqələrini
əhatə edir. Bu canlı və təkrarsız portretlər arasında dünya görmüş müdrik qoca da var,
uşaqlıqdan atılmışlıq məşəqqətlərindən keçib namusla, şərəflə yaşamaq yolunu seçənlər də
var, soyunun, elinin, obasının əsrlərdən bəri qoruyub saxladığı müqəddəs dəyərləri utanıb-
çəkinmədən ayaqları altına atanlar da var. Yazıçının vətəndaşlıq mövqeyini, onun el-oba
təəssübkeşliyini əsərlərində ürək yanğısı ilə təsvir etdiyi insan mənəviyyatının iflası və bunun
gətirdiyi fəlakətlərdən görmək o qədər də çətin deyil.

Ağarəhim müəllim uzaqgörən kollektiv rəhbəri, müdrik ağsaqqaldır. O, mümkün
problemlərin, münaqişələrin, habelə mübahisəli məsələlərin həllini bəzi insanlar kimi
başqalarının üzərinə atmağı xoşlamır. Gələcəkdə hansısa fəsadlar doğura biləcək hər bir
məsələni, nə qədər də ağır olsa, özü vaxtında həll etməyə çalışır. Bunları o, özünə mənəvi
borc hesab edir.

Ağarəhim müəllim haqqında çoxları yazıb, yəqin ki, bu arada daha çox yazılacaqdır. Biz
bu söz yarışından uzağıq və möhtərəm dostumuzu ideallaşdırmaq fikrində də deyilik. Bu ilk
növbədə onun özünə xoş görünməz. Aydın məsələdir ki, ən işıqlı şəxsiyyətlər belə qüsurdan
xali deyildir. Ağarəhim müəllimi yaxından tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, o, təmtəraqlı və
bəlağətli tərifləri bəyənmir, bunların acı fəsadlarını o çoxlarımıza dəfələrlə xatırlatmışdır.
Lakin insanın əməyinə, ləyaqətinə ədalətli qiymətin verilməməsi kimi haqsızlıqlarla o
qətiyyən barışmaz.

Əziz qardaşımız ömrünün müdrik və məhsuldar çağını yaşayır. O, bir ziyalı kimi xalqı
üçün, vətəni üçün əlindən gələni etməyə çalışıb və qədirbilən cəmiyyət üzvləri bunu
dəyərləndirmişdir. O həm də qayğıkeş ağsaqqal kimi yaxınlarından, dostlarından heç nəyini
əsirgəməmişdir. Bir sözlə, böyük qəlb sahibi olan mehriban qardaşımıza, bu işıqlı şəxsiyyətə
sidqi ürəkdən Ulu Tanrıdan dünyanın ən qiymətli neməti olan can sağlığı arzulayırıq! Qoy,
qüdrətli Yaradan onu bir daha səhhət sıxıntılarına salmasın!
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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ

Yeni orfoqrafiya layihəsi: inkişaf, yoxsa ziddiyyət?

Hava Abdullayeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent
E-mail: havva-abdullayeva@mail.ru

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. İ.B. Kazımov,
filol.ü.f.d., dos. T.Ç. Şükürlü
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Ключевые слова: проект, орфография, статья, альфавит, предложение, реформа,

правила
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Əvvəlcə deyim ki, müəyyən dilçilər, ictimai xadimlər, sadə vətəndaşlar, bir sözlə,
ictimaiyyətin nümayəndələri tərəfindən orfoqrafiya qaydalarının dəyişdirilməsinə qarşı
çıxılması ilə razılaşmaq mümkün deyil. Orfoqrafiya qaydaları ehkam deyil. İnsanlar öz
adlarını, soyadlarını dəyişirlər. Müəyyən şəhərlərimizin, rayonlarımızın, bu və ya digər
yaşayış məntəqələrimizin adları dəyişilirsə, sözlərin yazılışının dəyişməsinə,
dəqiqləşdirilməsinə niyə birtərəfli yanaşılmalıdır ki? Mütəxəssisləri çıxmaq şərti ilə, bəlkə,
çoxları bilmir ki, 1928-ci ildə qəbul edilmiş qaydalara əsasən –dır, -dir, -dur, -dür şəkilçisinin
iki variantda (-dur, -dür: yazmışdur, gəlmişdür və s.), eləcə də əmr şəklinin 1-ci şəxs cəmində
feillərin “gedəlim, alalım, oxuyalım” və s., indiki və gələcək zamanın 1-ci şəxs cəmində
“gələriz, alırız, oxuyacağız” və s. kimi yazılması qanuniləşdirilmişdi. Yaxud 1936-cı ildə
qəbul edilmiş “Qaydalar”da ilk səsi “q” ilə başlanan sözlərin “ğ” ilə yazılması (ğlobus, ğalib,
ğələbə, ğaraj, ğaz və s.) qəbul edilmişdi. Sonrakı “Qaydalar”da da dilimizin təbiətinə, fonetik
və qrammatik quruluşuna, tələffüz xüsusiyyətlərinə uyğun gəlməyən, dilin mahiyyətini əks
etdirməyən bu kimi qaydalar olmuşdur ki, onların dəyişdirilməsi məgər dilimizin yazı
normalarının sabitləşməsinə və bugünkü səviyyədə cilalanmasına, yazı mədəniyyətinin
yüksəlməsinə xidmət etməyibmi?!

Etiraf etmək lazımdır ki, ötən illər ərzində yazılışında ikiliyə yol verilmiş onlarla sözün
orfoqrafiyası dəqiqləşdirilmiş, yüzlərlə mürəkkəb sözün bitişik və ya defislə yazılışı
qanuniləşdirilmiş, söz köklərinə artırılan şəkilçilərin, köməkçi hissəciklərin yazılış qaydaları
tənzimlənmişdir.

Orfoqrafiya qaydaları ilə əlaqədar fikir söyləmək hər bir şəxsdən ciddi bir məsuliyyət
tələb edir. Çünki orfoqrafiya və yazı məsələsi heç də düşünüldüyü kimi, asan bir məsələ
deyildir. 116 maddədən ibarət olan orfoqrafiya qaydalarının 2004-cü ildə birdən-birə 36-ya
endirilməsini orfoqrafiya sahəsində irəliləyiş kimi qiymətləndirmək sadəlövhlük olardı. Bir
dilin yazı normalarının 36 maddəyə sığışdırılması onu göstərir ki, bu dilin elə də bir
orfoqrafik problemi yoxdur. Halbuki ali məktəb tələbələrinin yazı işlərini yoxlayan hər bir
müəllim etiraf edə bilər ki, hətta filologiya fakültəsində oxuyanların yazı savadında “ki”, “da,
də” bağlayıcı və ədatlarının orfoqrafiyasının öyrədilməsində məktəb təlimi, demək olar ki,
acizdir. Odur ki, qaydaların sayının yeni layihədə artırılması məsələsi təqdirəlayiqdir. Ancaq
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baxır ki, “Qaydalar”a daxil edilən maddələrin yazı mədəniyyətimizin formalaşdırılmasında və
yüksəldilməsində əhəmiyyəti nə qədərdir.

Əlbəttə, orfoqrafiya qaydalarının tez-tez dəyişdirilməsi heç də arzu olunan bir məsələ
deyil. Ancaq nə etməli ki, biz yazımızda bir əsrdə 4 əlifbadan istifadə etmişik. Əlifba məsələsi
isə orfoqrafiya və yazı məsələsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Dilimizin yazılı və şifahi
formalarının paralel inkişafı, ədəbi tələffüz normalarının ümumiləşməsi və getdikcə
sabitləşməsinin yazıda əks olunması ehtiyacı, bununla yanaşı, dilçilik sahəsində aparılan
tədqiqatlar da öz növbəsində orfoqrafiya qaydalarına yenidən baxılması zərurətini zaman-
zaman qarşıya çıxarır.

Digər tərəfdən, məktəbdə tədris yolu ilə praktik cəhətdən mənimsənilmiş, yazılış forması
son dərəcə aydın olan və ikili yazılışa yol verilməyən, dil daşıyıcılarının tələffüzlərində və
yazı mədəniyyətində adiləşmiş müəyyən məsələlərin orfoqrafik qaydalar şəklində
saxlanılmasına (bu qaydalar heç kim üçün lazım deyilsə, daha doğrusu, bu cür qaydalara
ehtiyac hiss edilmirsə), bunların qaydalar silsiləsi kimi qorunub saxlanılmasına, yaxud sayının
artırılmasına nə ehtiyac var? Dil daim inkişafdadır. Bu inkişaf onun yazı normalarında da əks
olunur. Təbiidir ki, zaman–zaman orfoqrafiya qaydaları nəzərdən keçirilməli, dilçilik elminin
inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq artıq ömrünü başa vurmuş olan qaydalar sırasından
çıxarılmalı, zərurət yarandığı halda artıq normalaşmış yeni qaydalar “Qaydalar” sisteminə
daxil edilməlidir.

Orfoqrafiya qaydaları ilə bağlı yeni layihə hazırlanır fikrini eşidəndə yeni yanaşma ilə
qarşılaşacağımızı düşündüm. Ancaq layihə ortaya çıxandan sonra komissiya üzvlərinin sanki
günahkar olmadıqlarını sübut etmək üçün tez-tez orfoqrafiya qaydalarında elə bir ciddi
dəyişiklik edilmədiyini, dəyişikliyin yalnız qoşa “yy” ilə yazılan -iyyət, -iyyat, -iyyə
şəkilçilərinin yazılışı ilə bağlı olduğunu söyləyərək müdafiə mövqeyində dayanmaları
zənnimizin doğru çıxmadığını göstərdi. Layihə ilə tanışlıq göstərdi ki, M. Cəlil demişkən,
“qaranlıq nəhayət qalındır”.

Düşünürəm ki, yeni layihənin cəmiyyətdə bir qədər aqressiv qarşılanmasının səbəbi
qarşıya qoyulmuş məqsədin düzgün təqdim edilməməsindən irəli gəlir.

“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda
Orfoqrafiya lüğətinin 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq nəşrinin təmin edilməsi təsbit edilmişdir.
Dil daim inkişafda olduğundan digər dillərdən onun lüğət tərkibinə yeni-yeni sözlər, terminlər
daxil olur, dilin özündə yeni sözlər, ifadələr yaranır, işləklik qazanır və beləliklə, lüğətlərdə öz
əksini tapmalı olur ki, orfoqrafiya lüğətinin vaxtaşırı yenidən çap olunması bu ehtiyacdan
irəli gəlir.

Məsələn, 2004-cü ildə təsdiq edilmiş orfoqrafiya qaydalarında hiss, küll sözləri ilə bağlı
qeyd çıxarılmışdı. Ancaq bu özünü doğrultmadığından çox doğru olaraq, həmin qeydin
zəruriliyi nəzərə alınaraq yeni layihədə bərpa edilmişdir (32-ci maddəyə verilmiş “Qeyd”: Bu
qayda hiss və küll sözlərinə şamil edilmir.). Yaxud müəyyən müddət işlənərək dilin
daşıyıcıları tərəfindən tələffüzü eyni cür mənimsənilməyən və sabitləşə bilməyən söz və
ifadələrin (məsələn, “kompüter” sözü kimi) yazılışının dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac yaranır ki,
bu dəqiqləşdirilmiş variantlar da məhz orfoqrafiya lüğətinin sonrakı növbəti nəşrlərində öz
əksinin tapmış olur. Layihəni təqdim edənlər isə bir tərəfdən, çıxışlarında dönə-dönə deyirlər
ki, biz əvvəlki orfoqrafiya qaydalarına toxunmuruq, hətta 1975-ci ildəki qaydaların bəzilərini
bərpa edirik, digər tərəfdən də, bu gün hələ aktual olmayan, islahat xarakterli müəyyən bir
məsələni müzakirəyə çıxarırlar. Fikrimizcə, təklif olunan layihə islahat yönümlü deyil. Ancaq
yeni layihədə daha çox qabardılan 37-ci maddə məhz islahat xarakterlidir. İndiki layihədə
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əvvəlki qaydalarda verilən müəyyən maddələrin dəqiqləşdirilməsi, bəzi nümunələrin
müəyyənləşməsi kimi məsələlərə baxıla bilərdi ki, bu barədə yazımızın sonrakı hissələrində,
təkliflərimizi verərkən fikrimizi aydınlaşdıracağıq.

Fikrimizcə, orfoqrafiya sahəsində ciddi islahata (sonu “q” və “k” ilə yazılan sözlərin,
qoşasaitli sözlərin, 26, 27, 28-ci maddələrə aid sözlərin — tappıltı, hoppanmaq, mürəkkəb,
mütəkkə, əlbəttə, hətta..., bəzi qoşasamitli sözlərin yazılışı və s. kimi bir sıra məsələlərə
yenidən baxılması), əlbəttə ki, ehtiyac var. Ancaq islahat zamanının yaxınlaşdığı, lakin hələ
yetişmədiyi qənaətindəyik. Belə ki, dilçilikdə çoxdan qəbul olunmuşdur ki, tələffüz
orfoqrafiyaya yaxınlaşmır, əksinə, öz inkişafında ondan müəyyən qədər fərqlənməyə doğru
gedir. Bu fərqlər xeyli dərəcədə çoxaldıqda orfoqrafiyada islahat aparmaq ehtiyacı meydana
gəlir. Məlumdur ki, orfoqrafiya qaydalarının formalaşmasında tələffüz əsas rol oynadığı kimi,
vahid tələffüzün formalaşmasında orfoqrafiyanın da rolu az deyil. Orfoqrafiya üçün orfoepiya,
orfoepiya üçün isə ən doğru mənbə orfoqrafiyadır. Lakin bu, tələffüzün heç də orfoqrafiyaya
yaxınlaşmasına təminat vermir. Düzgün tələffüzün sabitləşməsi, norma keyfiyyəti qazanması
məsələsi isə olduqca çətin işdir. Professor S.İ.Ojeqov yazır: “Ədəbi tələffüzün
ümumiləşdirilməsinə nail olmaq, müasir orfoqrafiyanı tədris etməkdən daha çətin və çox
mürəkkəb bir məsələdir. Çünki tələffüzün ümumiləşməsi çox uzun sürən bir prosesdir”.

Dilimizin yazılı və şifahi normaları arasında spesifik fərqlərin olmasına baxmayaraq,
yazılı dilin normalarını şifahi dilin normalarından ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil.
Təsadüfi deyildir ki, B.Çobanzadə hələ 20-ci illərdə orfoqrafiya məsələlərinin nizama
salınmasında tələffüzün nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etməsini qeyd edərək yazmışdı:
“İmla (burada orfoqrafiya-H.A.) məsələsi yalnız əlifba və yazı məsələsi deyildir, eyni
zamanda dil məsələsidir. Çünki doğru yazma üçün doğru söyləmə əsaslarını meydana
çıxarmaq lazım gələcəkdir (fərqləndirmə –H.A.). Bu da ədəbi dil məsələsidir”.

Bu gün təhsilin kütləviləşməsi, radio və televiziyanın, texnologiyanın, kino və teatrın
əvəzedilməz rolu sayəsində tələffüzün normalaşmasında əhəmiyyətli irəliləyişə nail
olunmuşdur. Dilin inkişafı isə artıq oturuşmuş, sistemləşmiş, kütləvi xarakter almış tələffüz
xüsusiyyətlərinin təsiri ilə vaxtaşırı olaraq onun yazı normalarının da təkmilləşməsini, eyni
zamanda, yazıda lüzumsuz, dilin təbiətinə zidd olan bəzi məqamlara aydınlıq gətirilməsini
tələb edir. Məsələn, inanmıram ki, yazı savadı olan bir şəxs öz yazısında dilimizin ahənginə
tabe edilərək ikihecalı yazılışı qəbul edilmiş bəzi alınma sözlərdə saitin düşməsi qaydasına
əməl etməsin. Çünki bu (“Bəzi ikihecalı sözlərdə saitin düşməsi” başlığı ilə), orfoqrafik qayda
kimi (Dilimizdə elə ikihecalı sözlər var ki, onlara saitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda kökünün
son saiti düşür: sinif-sinfin, şəkil-şəklimiz və s.) uzun illərdir orta məktəbdə (dərslik
müəllifləri qaydanı fərqli şəkildə formalaşdırsalar da) tədris edilir. Görəsən, müəlliflər nəyə
istinad edərək dərsliklərdə belə bir orfoqrafik qaydanın verilməsini zəruri hesab edirlər? Axı
bizim orfoqrafiya qaydaları içərisində belə bir qayda yoxdur. Göründüyü kimi, bu qaydanı
dilin qanunu diktə edir. Artıq qeyd edilən bu yazı normasının “Qaydalar”a daxil edilməsinin
vaxtı çatmayıbmı? Əslində bu qayda dərsliklərə daxil edilməmişdən qabaq təsdiqini tapmalı
idi. Əgər belə bir qayda rəsmi şəkildə təsdiq edilməyibsə, onu təlim etməyə və yazıda norma
kimi əməl edilməsini tələb etməyə heç bir müəllimin ixtiyarı olmamalıdır. Halbuki yazı
mədəniyyətimizin formalaşmasında bu qaydanın rolu danılmazdır. Layihə hazırlayanlar, artıq
qeyd etdiyimiz kimi, tələffüzdə sabitləşmiş və öz-özünə normalaşmış bu kimi qaydaların
“Qaydalar”a daxil edilməsi üzərində düşünməli idilər. Yeri gəlmişkən, bir məsələyə də
diqqəti cəlb etmək istərdik. 2004-cü ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya
qaydaları”nın 3-cü maddəsinə əvvəlki qaydalarda (1975-ci il) olmayan “heyif, meyil, əsil,
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şeir” sözləri daxil edildi. Sonra “feil” sözü də bu sözlər sırasında özünə yer etdi. Ancaq
yuxarıda qeyd etdiyimiz qayda təsbit edilmədiyi üçün saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda bu
sözlərin yazılışında vahid normaya əməl edilmir. Belə ki, kimsə “feil, şeir” sözlərinə saitlə
başlanan şəkilçi artırıldıqda eyni qaydaya əməl edilməsini (saitin düşməsi qaydasına) zəruri
sayır, kimsə buna lüzum görmür (Qeyd. 2015-ci ildə tərəfimizdən hazırlanan dərsliklərdə
yuxarıda göstərilən qaydaya əməl edilməsini israr etsək də, müvafiq qayda olmadığı üçün heç
bir əsas olmadan bu sözlərin yazılışının “şeirin məzmunu, feilin zamanları və s. şəklində
verilməsi tələb edildi). Əgər bu sözlərin hamısı mənbə dildə təkhecalıdırsa və dilimizdə
ahəngə uyğun olaraq sait artımı ilə mənimsənildiyindən ikihecalı yazılırsa, o zaman saitlə
başlanan şəkilçi artırıldıqda bu sözlərin də (feil, şeir) orfoqrafiyasında dilin qanununa uyğun
olaraq vahid normaya, sistemli yanaşmaya əməl olunmalıdır. Artırılan qapalı saitlərin sinif,
şəkil, ömür və s. kimi sözlərdə düşməsi dilin norması kimi (sinfin səviyyəsi, şəklimizə
baxarkən, ömrün mənası) qəbul edilirsə, şeir, feil sözlərinə yanaşmada niyə bu qaydaya əməl
edilməməlidir ki? Nəyə görə tələffüzdə olduğu kimi, şerin məzmunu, felin zamanları
yazılmamalıdır? Bu hansı məntiqə sığır? Axı bunlar eyni sistemin həlqələridir.

Layihədə narahatlıq doğuran cəhətlər
Bir neçə irad və təklifimiz var ki, bunları həm komissiya üzvlərinin, həm də ictimaiyyətin

diqqətinə çatdırmaq istərdik:
I. Bəzi məqamlarla bağlı layihənin dilində ciddi redaktəyə ehtiyac duyulur. Bir şeyi

unutmaq olmaz ki, orfoqrafiya qaydaları qüvvəyə mindikdən sonra hamı üçün məcburi olan
qanundur. Qanunda isə üzrxahlıq tonu məqbul sayılmır. 22-ci maddəyə verilən qeyddə sanki
günah yumaq tərzi ilə deyilir: “Qeyd: Bu sözlər dilimizdə məhz tələffüzlərinə əsasən
indiyədək g hərfi ilə yazılmışdır (fərqləndirmə - H.A.). Belə ki, mənbə dildə yanaşı gələn kar
samitlərdən (sk, şk) ikincisi (k) tələffüzdə cingiltiləşərək, onun cingiltili qarşılığına (g)
keçmişdir”. Belə çıxır ki, hörmətli dil daşıyıcıları, bağışlayın, siz belə tələffüz etsəniz və
yazılışını bu cür mənimsəsəniz də, biz bu qaydanı dəyişmək məcburiyyətindəyik.

Məsələnin mahiyyəti ilə bağlı fikrimizi sonrakı hissələrdə bildirəcəyik.
12-ci maddədə oxuyuruq: “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”nin 2013-cü il nəşrində

metafor, profilaktori, sanatori şəklində verilmiş sözlərin metafora, profilaktoriya, sanatoriya
kimi yazılması tövsiyə olunur (fərqləndirmə -H.A.)”.

Görəsən, bunun üçün xüsusi bəndə ehtiyac varmı?! Bu sözlərin qeyd şəklində 11-ci bəndə
əlavə edilməsi, yaxud, sadəcə, lüğətin sözlüyünə göstərilən şəkildə daxil edilməsi kifayət
deyilmidir ki, maraqlananlar “son dərəcə qiymətli olan” həmin sözlərin necə yazıldığını
öyrənə bilsinlər?!.

37-ci maddəyə nəzər yetirək:
37. Əvvəlki orfoqrafiya lüğətlərində tərkibində -iyyat,- iyyət və -iyyə şəkilçisi olan sözlər

qoşa yy samiti ilə yazılmışdır. Hazırda həmin sözlər bir [y] ilə tələffüz olunur. Buna görə də
fonetik prinsipə əsaslanaraq (fərqləndirmə– H.A.) tərkibində həmin şəkilçilər olan sözlərin bir
y ilə yazılması məqsədəuyğun sayılır. Məsələn: cərrahiyyə - cərrahiyə, dövriyyə – dövriyə,
ədəbiyyat – ədəbiyat, fəaliyyət – fəaliyət, maliyyə – maliyə, üslubiyyat – üslubiyat və s.

“Qeyd: Qəyyum, səyyah, səyyar, səyyarə, təyyar kimi sözlər istisnadır. Ehtiyat, mərsiyə,
saniyə, təhkiyə, tərbiyə, təziyə, tövsiyə kimi sözlər isə indiyədək bir y ilə yazılmışdır və
onların yazılışı olduğu kimi qalır (fərqləndirmə bizimdir)”. Sanki qayda yazmırıq, kiməsə
hesabat veririk. Fikrimizcə, qayda hesabat, üzrxahlıq üslubunda yazılmamalı, tövsiyə
xarakteri daşımamalıdır.

10-cu maddə: “10. Mənbə dildə tərkibində u saiti ilə yazılan (fərqləndirmə –H.A.; görəsən,
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nədir tərkibində u saiti ilə yazılan (Nə, hansı hecadakı? Axı bu sözlərdə həmin səs gah 1-ci,
gah 2-ci, gah 3-cü hecadadır? Həm də bu sözlər içərisində u saiti ilə tələffüz olunan və yazılan
səslər də var: Lüksemburq, uvertüra, alüminium) və [yu] kimi tələffüz olunan aşağıdakı sözlər
ədəbi dilimizin fonetik qaydalarına uyğun olaraq ü ilə yazılır: alüminium,bülleten, büro, jüri,
karbürator, kompüter, Lüksemburq, paraşüt, süjet,tütor, uvertüra və s.”

3-cü maddə. Qeyd: Söz sonunda [k] kimi tələffüz olunan əksər alınma sözlərə
(fərqləndirmə – H.A.) bəlkə, “son səsi [k] kimi tələffüz olunan”, – demək istəyir
həmkarlarımız?) isə bu qayda şamil edilmir, yəni onlarda əvəzlənmə baş vermir: əmlak-
əmlaka, iştirak-iştirakımız, mexanik-mexanikə, şərik-şəriki, texnik-texnikin və s.

4-cü maddə. Son səsi həm [t], həm də [d] kimi tələffüz olunan iki və çoxhecalı milli sözlər
d ilə yazılır: bulud, palıd, söyüd və s. Bu qayda ona əsaslanır ki, həmin sözlərə saitlə başlanan
şəkilçi qoşulduqda sondakı samit [d] kimi səslənir (fərqləndirmə – H.A). Fikrimizcə,
fərqləndirilmiş hissədəki izahat orta məktəb dərsliklərinin vəzifəsidir və tədris prosesində
müəllimin aparacağı işdir, onun qaydaya dəxli yoxdur.

5-ci maddə. Son səsi həm [k], həm də [g] kimi tələffüz olunan milli sözlər g hərfi ilə
yazılır: çələng, pələng, səhəng, tüfəng və s. Dördüncü bənddəki qayda bu sözlərə də aiddir
(fərqləndirmə –H.A). Əvvəla, fərqləndirilmiş hissəyə göstərilən şəkildə, ümumiyyətlə,
ehtiyac yoxdur. İkincisi də, 4-cü bənddəki qaydada deyilir ki, “saitlə başlanan şəkilçi
qoşulduqda sondakı samit [d] kimi səslənir”, məgər 5-ci maddədəki sözlərdə də sondakı samit
[d] kimimi səslənir? Belə bir dolaşıq fikir necə düzgün yazı qaydası ola bilər?!

6-cı maddə. Son səsi həm [c], həm də [ç] kimi tələffüz olunan sözlər c hərfi ilə yazılır:
kərpic, qılınc, ülgüc və s. Dördüncü bənddəki qayda bu bəndə də aiddir. (fərqləndirmə - H.A).
Əvvəlki maddə ilə bağlı deyilənlər bu bəndə də aiddir. Burada da son səs [d] kimi səslənmir,
[c] kimi səslənir. İkincisi də, kiçik bir cümlədə iki dəfə “bənd” sözünün işlənməsi ağırlıq
yaradır. Eyni bir fikir iki yanaşı maddədə fərqli şəkildə verilir.

66. Mürəkkəb ixtisarlar və onlara artırılan şəkilçiləri də sətirdən sətrə keçirmək məqbul
sayılmır (fərqləndirmə - H. Abdullayeva): ADTU-da, BMT-nin, BDU-ya və s.

69. Vaxtilə apostrofla yazılan cürət, məşəl, vüsət və s. sözlər apostrofa görə cür-ət, məş-
əl,vüs-ət kimi sətirdən sətrə keçirilirdi. Bu qəbildən olan sözlərin aşağıdakı şəkildə sətirdən
sətrə keçirilməsi məqsədəuyğun sayılır (fərqləndirmələr - H. Abdullayeva): Qu-ran, cü-rət,
he-yət, Kə-nan, mə-sud, mə-sul, mə-şəl,Sə-nan, sü-rət,vü-sət və s.

Axı qayda tövsiyə deyil, məcburi əməl edilməli olan normadır. Ona hamı əməl etməlidir.
Biri üçün məqbul və ya məqsədəuyğun sayılmayan bir iş digərləri üçün məqbul, yaxud
məqsədəuyğun ola bilər.

Müzakirəyə təqdim olunan layihədə bu tipli redaktə xarakterli misalların sayını artıra da
bilərik. Məqsədimiz bu nümunələrlə layihənin redaktə olunmasına diqqət çəkməkdir. Qanun
dili aydın olmalıdır, orada ikiliyə yol verilməməlidir.

II. Ziddiyyətlər
Layihədəki bəzi maddələrin guya fonetik prinsipin tələbi ilə yazılmasına daha çox diqqət

cəlb etmək istəyən layihə müəllifləri, nədənsə, həm təqdim etdikləri orfoqrafiya qaydalarının
mahiyyətində, həm də öz çıxışlarında ciddi ziddiyyətlərin olduğunu unudurlar. Biz burada
yalnız bir-iki nümunə ilə fikrimizi bildirəcəyik, halbuki belə məqamlarla layihədə sıx-sıx
qarşılaşırıq. 22-ci maddədə deyilir:

22. Aşağıdakı sözlərin mənbə dildəki yazılışı əsas götürülərək (fərqləndirmə bizimdir), k
hərfi ilə yazılması məqsədəuyğun sayılır: əskər, əskinas, İskəndər, işkəncə və s.

25-ci maddədə isə deyilənlərin ziddinə gedilərək qeyd edilir:
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25. Milyon və milyard sözləri mənbə dildəki yazılışından asılı olmayaraq (fərqləndirmə -
H.A.) bu şəkildə yazılır.

Bunun kimi də 8-ci, 24-cü və 37-ci maddələrdəki ziddiyyət göz qabağındadır:
8. O saitli alınma sözlər[a] və ya [o] ilə tələffüz edilməsindən asılı olmayaraq,

(fərqləndirmə - H.A). o ilə yazılır: avtomat, ensiklopediya, kollec, kollektiv, kombinat,
laborant, Moskva, motor, obyekt, Odessa, poçtalyon, poema, poeziya, problem, professor,
solist, velosiped və s.

24. Kökündə eynicinsli və müxtəlifcinsli qoşa sait işlənən alınma sözlər ədəbi dildəki
tələffüzündən asılı olmayaraq, (fərqləndirmə - H.A) qoşa saitlə də yazılır: ailə, bədii, camaat,
əcaib, əmtəə, ideal, maaş, müalicə, okean, saat, stadion, zəif və s.

37. Əvvəlki orfoqrafiya lüğətlərində tərkibində -iyyat,- iyyət və -iyyə şəkilçisi olan sözlər
qoşa yy samiti ilə yazılmışdır. Hazırda həmin sözlər bir [y] ilə tələffüz olunur. Buna görə də
fonetik prinsipə əsaslanaraq tərkibində həmin şəkilçilər olan sözlərin bir y ilə yazılması
(fərqləndirmə-H.A). məqsədəuyğun sayılır. Məsələn: cərrahiyyə - cərrahiyə, dövriyyə –
dövriyə, ədəbiyyat – ədəbiyat, fəaliyyət – fəaliyət, maliyyə – maliyə, üslubiyyat – üslubiyat və
s.

Qeyd olunan maddələrdəki fərqləndirilən hissələrə diqqət yetirmək kifayət edər ki, nə
demək istədiyimiz hörmətli oxuculara və layihə müəlliflərinə aydın olsun. Fikrimizcə, artıq
şərhə ehtiyac yoxdur.

Maraqlıdır, necə olur ki, ideya müəlliflərinin işinə yarayanda mənbə dilə “hörmətlə”
yanaşılır, ancaq işlərinə yaramayanda ona arxa çevrilir. Bu misalları verməkdə məqsədimiz
heç də o demək deyildir ki, sözlərin yazılışında ancaq mənbə dilə istinad olunmalıdır, sadəcə,
ziddiyyəti göstərmək istədik.

Odur ki, ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün bu və ya digər maddələrin məzmunundan
“fonetik prinsipə əsaslanaraq”, yaxud “ənənəvi-tarixi prinsipə əsasən” ifadələri çıxarılmalıdır.
Nəzərə alaq ki, “Qaydalar”dan istifadə edən məktəblilərə bu anlayışların mahiyyəti nəzəri
cəhətdən izah olunmur.

III. Orfoqrafik normaların nizama salınmasında diqqət yetirilməli ən vacib məqamlardan
biri alınma sözlərin mənimsənilməsi məsələsidir. Nədənsə, yeni orfoqrafiya layihəsi haqqında
danışanların əksəriyyəti bu məsələdən yan keçirlər. Dilimizin lüğət tərkibində olan sözlərin
böyük bir hissəsi alınma sözlərdir ki, onların müəyyən qismi dilimizə mənbə dildə olduğu
kimi keçsə də, müəyyən hissəsi mənbə dildəkindən tamamilə fərqli şəkildə yazılır və işlədilir.
Məlumdur ki, alınma sözlər dilimizdə həm fonetik, həm semantik, həm də qrammatik
cəhətdən fərqli mənimsənilə bilir. Prof. B. Çobanzadənin daha bir fikrini burada xatırlatmalı
olacağıq. O yazırdı: ”...Qayəmiz əcnəbi istilahlarını dilimizə uydurub almaqdır. Lakin eyni
zamanda beynəlmiləl mahiyyətdə olan elmi terminolojidən ayrılmamaq zərurətini
unutmamalıyız. Bu iki az-çox bir-birinə ziddi ehtiyacların birləşdirilib bir ahəng altına
gətirilməsi üçün çoxca əmək sərf etmək lazım gələcəkdir”.

Sovet dövründə dilimizə rus dilindən və rus dili vasitəsilə başqa dillərdən keçən sözlərin
orfoqrafiyasında mənbə dilin xüsusiyyətlərinin saxlanması ilə rus dilinin öyrənilməsini
asanlaşdırmaq məqsədi güdülürdü.

Hər zaman orta məktəb şagirdlərinin müəyyən orfoqrafik qaydaların mənimsənilməsində
yersiz çətinliklərlə qarşılaşdığını düşünəndə fikirləşirəm ki, görəsən, bu yazıq uşaqların
günahı nədir ki, böyüklərimiz buyurub deyə biz onlara sonu [x] və ya [ğ] ilə dedikləri sözləri
“q” ilə yazmağı öyrədirik? Bu sözlər elə deyildiyi kimi yazılsa idi, məktəblərdə binəva
müəllimlər həmin sözlərin orfoqrafiyasının mənimsədilməsinə bu qədər çox vaxt və əmək
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itirməz, bu vaxtı daha lazımlı işlərə, o cümlədən uşaqların şifahi nitqlərinin inkişafına sərf
edərdilər. Çox təəssüf ki, bu o qədər də asan bir məsələ deyildir.

Bəzən iki sözün yazılışına xüsusi maddə ayrılır (məsələn, 25. Milyon və milyard sözləri
mənbə dildəki yazılışından asılı olmayaraq, bu şəkildə yazılır), ancaq eyni orfoqramlı bir
silsilə təşkil edən sözlərin yazılışı üçün müstəqil maddəyə ehtiyac duyulmur (konkret
nümunələr yazının sonrakı hissələrində verdiyimiz təkliflərdə öz əksini tapacaqdır). Məktəb
təcrübəsi göstərir ki, bu tipli sözlər biri digərinin yazılışının möhkəmləndirilməsində əsas olur.

TƏKLİFLƏRİMİZ
Tədrisdə çətinlik törədən aşağıdakı qaydalar “Qaydalar”a daxil edilsin.
I. İkinci hecasının ilk samiti həm [t], həm də [d] kimi tələffüz olunan sözlər “t” ilə yazılır:

bostan, püstə, xəstə, astar, usta, dəstə, yastı, asta, isti, taxta, şaxta, saxta, muxtar, müxtəsər,
məftil, dəftər, həftə, müftə, küftə və s.

II. “Əsl Azərbaycan sözlərinin yazılışı” başlığına ehtiyac yoxdur. Bunu elə qaydalarda
verilmiş dil faktlarının özü də sübut edir. Göründüyü kimi, həmin başlıq altında
qruplaşdırılmış 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci maddələrə qeyd şəklində əlavə izahat verilməsi
ehtiyacı yaranmışdır. Orfoqrafiya qaydaları yazını nizama salmaq üçündür. Dilin mənşəyini
araşdırmaq onun vəzifəsi deyil. Həmin başlıq götürüldükdə 3-cü, 4-cü maddələrdə xüsusi
qeydlərə ehtiyac yaranmır və qeydlərdə verilmiş nümunələr əsas maddələrdəki misallar
cərgəsinə daxil edilir. Yalnız 2-ci və 3-cü maddələrə müvafiq olaraq, yığcam şəkildə
aşağıdakı məzmunda qeydlərin verilməsi kifayət edir:

2-ci maddəyə: “Qeyd. Bu qayda sonu “q” ilə yazılan alınma sözlərə (üfüq, şəfəq, vərəq və
s.) şamil edilmir”;

3-cü maddəyə: “Qeyd. Bu qayda sonu “k” ilə yazılan əksər alınma sözlərə (əmlak,
mexanik, texnik və s.) şamil edilmir”

III. 4-cü, 5-ci, 6-cı maddələr aşağıdakı şəkildə formalaşdırılsın:
4. Son səsi həm [t], həm də [d] kimi tələffüz olunan iki və çoxhecalı sözlər “d” ilə yazılır:

bulud, palıd, söyüd, polad, sənəd, təqaüd və s.
5. Son səsi həm [k], həm də [g] kimi tələffüz olunan sözlər “g” ilə yazılır: çələng, pələng,

səhəng, tüfəng, ahəng, qəşəng, nəhəng və s.
6. Son səsi həm [c], həm də [ç] kimi tələffüz olunan sözlər “c” ilə yazılır: kərpic, qılınc,

ülgüc və s.
IV. Yaxşı olardı ki, 17 maddə də iki bənddə (a və b olmaqla), aşağıdakı kimi verilsin:
17. Birinci və ikinci hecasındakı samiti, əsasən, [m] ilə tələffüz olunan sözlər n samiti ilə

yazılır: anbar, günbəz, İstanbul, qənbər, sünbül, şənbə, tənbəl, zənbil.
Kombayn, kombinat, kömbə, pambıq sözləri istisnadır (fərqləndirmə - H.A.)
Bu necə istisnadır ki, orfoqrafiya lüğətimizdə həmin qəbildən olan xeyli sayda alınma söz

vardır (şimpanze, simpatiya, simvol, ansambl, amfibiya, ambulator, amper, ampula,
amputasiya, simfoniya, emfatik, embrion, emprizm, imperativ, improvizasiya, impulsiv,
kamvol, kompromis, limfa, limfatik, pamflet, sambo, simpozium, temperament, kompliment,
komponent və s.)

17. Birinci və ikinci hecasındakı samiti [m] və ya [n] ilə tələffüz olunan sözlər iki cür
yazılır:

a) Birinci və ya ikinci hecasındakı samiti, əsasən, [m] ilə tələffüz olunan sözlər n samiti ilə
yazılır: anbar, günbəz, İstanbul, qənbər, sünbül, şənbə, tənbəl, zənbil.

b) Birinci və ya ikinci hecasındakı samiti, əsasən, [n] ilə tələffüz olunan sözlər m samiti ilə
yazılır: Kombayn, kombinat, kömbə, pambıq, embrion, ambulator, sambo, ansambl, şimpanze,
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simpatiya, impulsiv, improvizasiya, simpozium, emprizm, imperativ, implant, imperiya,
kompromis, amper, ampula, amputasiya, temperament, kompliment, komponent, komplekt,
amfibiya, simfoniya, emfatik, limfa, limfatik, pamflet, kamvol, simvol və s. (əlbəttə, bu
misalların hamısını verməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə bu tipli sözlərin istisna olmadığına diqət
çəkmək istədik, bunlar həmin sözlərin yalnız bir qismidir.)

V. 13-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda qeydin verilməsi zəruridir:
13. Mənbə dildə birhecalı olub, tələffüz zamanı, adətən, sonundakı iki samit arasına i və

ya ü saiti artırmaqla tələffüz olunan ərəb mənşəli sözlər iki cür yazılır:
a) iki saitlə yazılanlar: ağıl, cisim,eyib, ətir, feil, fəsil, fikir, heyif, isim, izin,
qəbir, qədir, qisim, meyil, Misir, nəsil, ömür, səbir, sətir, sinif, şeir, şəkil, zehin;
b) bir saitlə yazılanlar: cəbr, əmr, əsl,həbs, həsr (etmək), hökm, hüsn, hüzn, hüzn, kəsr,

qəbz, qəhr, qəsr, nəbz,nəfs, nəsr, sehr, sədr, üzr, üzv, zülm və s.,
Qeyd: Bu sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda ikninci hecadakı sait düşür: sinif-

sinfin, şeir-şerin, fəsil-fəslin, şəkil-şəklimiz və s.
VI. 13-cü maddədə verilən aşağıdakı hissəyə ehtiyac yoxdur, çünki bu, tədrisin

problemidir.
“Bu qisimdən olan sözlərin bir çoxu iki saitlə yazıldıqda başqa mənalı sözlər – paronimlər

alınır: əsl –əsil, əsr – əsir, həsr – həsir, kəsr – kəsir, nəfs – nəfis, əmr-əmir və s”.
VII. 33, 34, 35-ci maddələr (33. Mənbə dildə bəzi təkhecalı və çoxhecalı sözlərin sonunda

işlənən qoşa ss samitindən yalnız biri yazılır: ekspress – ekspres, konqress-konqres, stress –
stresvə s.; 34.Mənbə dildə ss qoşa samiti ilə başlayan ssenari sözünün əvvəlində bir s hərfi
yazılır: senari. Həmin sözdən düzələn sözlərdə də bu qaydaya əməl edilir; 35. Mənbə dildə
söz ortasında qoşa ss samiti olan aşağıdakı sözlər də bir s hərfi ilə yazılır: masaj, pasaj, şose
və s.) birləşdirilsin. Çünki bu sözlərin yazılışı lüğətin sözlük hissəsində onsuz da öz əksini
tapır. Qayda aşağıdakı məzmunda verilsin:

33. Mənbə dildə qoşa ss samiti ilə başlayan, ortasında və sonunda qoşa ss işlənən təkhecalı
və çoxhecalı sözlərdə həmin samitlərdən biri yazılır: ssenari - senari, massaj - masaj, passaj--
pasaj, şosse--şose, ekspress--ekspres, konqress- konqres və s.

VIII. 40-cı maddənin (40. Roma rəqəmlərindən sonra şəkilçi yazılmır: beşinci – V,
onuncu – X və s.) müstəqil maddə kimi verilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu maddədə verilən
məlumat 39-cu maddəyə “Qeyd” kimi əlavə olunsa kifayətdir:

39. Rəqəmlə yazılan miqdar saylarına mənsubiyyət və hal şəkilçiləri əlavə edildikdə
şəkilçidən əvvəl defis qoyulur: 2-yə, 3-də, 5-i, 6-nın, 17-si, 20-dən. Ərəb rəqəmlərindən sonra
ahəngə görə sıra sayının şəkilçisi ixtisarla (-cı, -ci, -cu, -cü) yazılır: 2-ci, 3-cü, 6-cı, 10-cu.

Qeyd. Roma rəqəmlərindən sonra şəkilçi yazılmır: beşinci – V, onuncu – X və s.
IX. 41-ci maddənin (41. Aşağıdakı mürəkkəb sözlər bitişik yazılır) “a” bəndinin

nümunələrdən əvvəlki hissəsi aşağıdakı redaktədə verilsin:
a) müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gəlib bir vurğu ilə deyilən mürəkkəb

sözlər:
41-ci maddənin “b” və “c” bəndləri birləşdirilərək aşağıdakı redaktədə verilsin:
sonu sait və cingiltili samitlə bitən feillərdən ha bitişdiricisi vasitəsilə əmələ gələn isimlər:

yazhayaz, gəlhagəl, yehaye, vurhavur.
Təkrar edilən feil kar samitlə bitərsə, ha əvəzinə ahəngə görə “a” və ya “ə” yazılır: basabas,

kəsakəs, qaçaqaç və s.
X. Fikrimizcə, 18, 19, 20-ci maddələrə (18. -iy, -skiy ilə qurtaran xüsusi isimlərin

sonundakı y samiti yazılmır: Qorki, Mayakovski, Yaroslavski; 19. Kimyəvi element adları
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mənbə dildəki kimi yazılır: kalium, maqnezium, natrium və s.; 20. Mənbə dildə [c] kimi
tələffüz olunan alınma sözlər c hərfi ilə də yazılır: Cek London, cemper, Siciliya və s.) ehtiyac
yoxdur. Həmin sözlərin yazılışının lüğətin sözlüyündə verilməsi kifayətdir. Bu cür sözlərin
yazılışı hesabına qaydaların sayını artırmağa ehtiyac yoxdur. Bu tipli sözlərin yazılışı praktik
yolla mənimsədilir. Dəqiqləşdirməyə ehtiyac duyulduqda isə hər kəs lüğətin sözlük hissəsinə
baxır, heç kəs qayda axtarmır. Qayda lüğətin sözlük hissəsində tənzimlənməyən hallar üçün
daha çox gərəklidir. Məsələn, ilk hərfi böyük yazılan sözlərlə bağlı olan qaydalar .

XI. Ümumiyyətlə, müxtəlif qaydalarda vahid forma gözlənilsin. Belə ki, ayrı-ayrı
qaydalarda eyni fikir müxtəlif formada (məsələn, q hərfi ilə yazılır; ü ilə yazılır; n samiti ilə )
öz əksini tapır. Yaxşı olardı ki, nümunə göstərilən hissələr qaydalarda vahid formada (“q” ilə
yazılır” şəklində) verilsin.

XII. 25-ci qaydaya (25. Milyon və milyard sözləri mənbə dildəki yazılışından asılı
olmayaraq, bu şəkildə yazılır) ehtiyac yoxdur. Həmin sözlərin yazılışının lüğətin sözlüyündə
verilməsi kifayətdir.

XIII. 32-ci maddəyə verilmiş “Qeyd”-in yalnız birinci cümləsi (Bu qayda hiss və küll
sözlərinə şamil edilmir) kifayətdir. Çünki qeydin yerdə qalan hissəsi – “Çünki həmin sözlərin
son samitlərindən birini atdıqda onlar başqa məna daşıyır: his (ocağın hisi), kül (siqaretin
külü). Hiss sözünə yalnız –siz şəkilçisini artırdıqda kökdəki s samitlərindən biri ixtisar
olunur” orta məktəb dərsliklərinin vəzifəsidir.

XIV. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi hissəsinə:
1) Mürəkkəb sözlərin tərkibindəki birinci sözün son samitini ikinci sözün bircə saitdən

ibarət olan ilk hecasına qoşub yeni sətrə keçirmək olmaz: dilucu, kəklikotu, əvəzedilməz,
Gülağa, paltarasan (di-lucu, kəkli-kotu, əvə-zedilməz, Gü-lağa, palta-rasan və s.)

Eləcə də ikinci sözün bircə saitdən ibarət olan ilk hecasını birinci sözün son samitinə
qoşub vahid heca halında sətrin sonunda saxlamaq olmaz: – dilu-cu, kəkliko-tu, əvəze-dilməz,
Güla-ğa, paltara-san və s. (Qeyd: Bu qayda aşağıdakı şəkildə də verilə bilər: “Tərkibindəki
ikinci sözün ilk hecası yalnız saitdən ibarət olan mürəkkəb sözlər sətirdən sətrə aşağıdakı
şəkildə keçirilir: dil–ucu, kəklik–otu, əvəz–edilməz, paltar –asan, Gül–ağa və s.”)

2) 1975-ci ildə çap olunmuş orfoqrafiya lüğətində verilmiş 106 və 114-cü maddələrin
bərpa edilməsi məqsədəuyğundur. Çünki bunlar yazı mədəniyyətinin formalaşdırılması üçün
zəruri ünsürlərdir. Odur ki, təlim yolu ilə öyrədilməlidir.

Dəyişiklik edilməsi təklif olunan maddələrə münasibətimiz:
22-ci maddə ilə bağlı
Danimarka dilçisi R.Rask yazır: “Qrammatikanın vəzifəsi sözləri düzəltmək haqqında

göstərişlər vermək yox, sözlərin düzəlməsi və dəyişməsini təsvir etməkdir”. Bu fikri eynən
orfoqrafiya qaydalarına da aid etmək olar. Bəli, orfoqrafiyanın vəzifəsi dildə artıq sabitləşmiş,
normalaşmış yazılış xüsusiyyətlərini təsvir və qayda şəklində təsbit etməkdən ibarətdir. 22-ci
maddədə (22. Aşağıdakı sözlərin mənbə dildəki yazılışı əsas götürülərək, k hərfi ilə yazılması
məqsədəuyğun sayılır: əskər, əskinas, İskəndər, işkəncəvə s.) verilmiş sözlərin yazılışını
dəyişmək xətti tutulsa, gərək lüğətdə olan yüzlərlə sözün orfoqrafiyasına yenidən baxılsın. Bu
isə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, orfoqrafiya islahatının vəzifəsidir.

Bir şeyi unutmamalıyıq ki, dilin qəbul etmək istəmədiyi qaydaları qurğuşun kimi əridib
onun boğazına tökmək mümkün deyil. Çünki o bunu qəbul etməyəcək. Odur ki, bu sözlərin
yazılışı əvvəlki kimi saxlanılmalıdır. Professor M.Nağısoylunun tez-tez misal çəkdiyi
“iskənə” sözünü də bunlara qoşmaq və “g” ilə yazılışını (əsgər, İsgəndər, işgəncə, isgənə və s.)
qanuniləşdirmək daha məqsədəuyğun olar. Çünki bunlar oxşar orfoqramlı sözlərdir və elə
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olduqda öyrədilməsi də asanlaşmış olar.
Nəzərə almaq lazımdır ki, orfoqrafiyanın xüsusiyyətlərindən biri də onun şərtiliyidir.

Sözlərin mənbə dildəki yazılışı keçdiyi dildə nəzərə alınsa da, əsas sayıla bilməz. Hər bir dilin
özünün yazı normaları formalaşır ki, bu da alınma sözün keçdiyi dildə necə mənimsənilməsi
ilə bağlıdır (olduğu kimi, yoxsa dəyişdirilərək).

Azərbaycan dili orfoqrafiyası və orfoepiyasının gözəl tədqiqatçısı prof. Ə.R. Əfəndizadə
yazırdı: ”Nəhayət, orfoqrafiyanın bir xüsusiyyəti də onun şərtiliyindədir. Orfoqrafiyanın bu
xüsusiyyəti ondan irəli gəlir ki, müxtəlif sözlərin mümkün olan yazılış variantlarından bu və
ya digəri şərti olaraq seçilir. Məsələn, xəmir, təqsir, davamiyyət, gerçək, qəhrəman, bünövrə,
çəhrayı sözlərinin yazılışını xamır, taxsır, dəvamiyyət, gərçək, qəhraman, binövrə, çöhrayı
şəklində də qəbul etmək olardı; çünki bu variantlardan birinin digərinə nisbətən üstün
olduğunu tutarlı əsaslarla sübut etmək çətindir. Odur ki, orfoqrafiyamız həmin variantlardan
birini şərti olaraq qəbul etmişdir”.

Yazılışı ən çox müzakirə olunan (43-cü maddənin “d” bəndində verilmiş) alğı-satqı
sözünün yazılışına gəlincə, demək istərdik ki, bu söz dilin qanununa uyğun olaraq (çalğı,
vurğu, burğu və s.) layihədə göstərildiyi kimi yazılmalıdır. Çünki o, 1975-ci və 2004-cü
illərdə çap olunmuş orfoqrafiya lüğətlərində, izahlı lüğətin 1966, 1997 və 2006-cı il
nəşrlərində də alğı-satqı şəklində verilmişdir. Adətən, sözün yazılışı daha çox onun tələffüzü
əsasında formalaşır və bu söz də [alqı-satqı] şəklində tələffüz edilir. Ancaq etiraf etməliyik ki,
öz sözümüz olsa da, onun yazılışını tələffüzü yox, dilin qanunu müəyyənləşdirib. Odur ki,
alğı-satqı formasında tələffüzü dilə yatmasa da, onun dilin qanununa uyğun yazılışını
mənimsəmək və ona əməl etmək lazım gələcəkdir. Necə ki, yüzlərlə ümumişlək sözün yazılışı
və tələffüzü arasında fərqə vərdiş etmişik. Qəbul etmək lazımdır ki, heç də bütün sözlərin
yazılışı və tələffüzü üst-üstə düşmür. Məgər sonu “q” ilə yazılan uşaq, qonaq, ayaq və s. kimi
onlarla sözün yazılışı və tələffüzü fərqli deyil?! Biçarə məktəblilərin bu sözlərin yazılışında,
xüsusən də q-ğ əvəzlənməsində illər boyu əziyyət çəkdikləri bir yana qalsın, uşaqların vərdiş
etdikləri orfoqrafik tələffüz nəticəsində canlı dilimiz öz estetik gözəlliyini itirir, onun
təbiiliyinə çox böyük zərbə vurulur. Maraqlıdır ki, bəzən biz odu qoyub külü ilə oynayırıq.
Orfoqrafiyanın köklü problemləri bizi narahat etmədiyi halda, nədən bir sözün yazılışı bu
qədər ajiotaj yaradır?

Sonda Dilçilik İnstitutundakı həmkarlarımıza orfoqrafiya qaydalarının üslubi cəhətdən
təkmil variantının hazırlanması və yeni alınan sözlərin diləyatımlı formalarının lüğətlərdə
təsbit olunması yolundakı təşəbbüslərində uğurlar arzulayırıq.

P.S. Orfoqrafiya layihəsi barədə fikir söyməyə məni məcbur edən əsas məqam qaydaların
məktəbyaşlı uşaqlara nə verə biləcəyinin unudulması oldu.

Məqalənin aktuallığı. Mövcud orfoqrafiya qaydalarında bəzi dəyişikliklər edilməsi və
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur və bununla əlaqədar olaraq AMEA-nın Dilçilik İnstitutu
tərəfindən orfoqrafiya qaydalarının yeni layihəsi hazırlanaraq ictimaiyyətin müzakirəsinə
verilmişdir. Orfoqrafiya qaydalarında dəyişiklik edilməsi ictimaiyyət tərəfindən ciddi fikir
müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Odur ki, məsələnin elmi cəhətdən araşdırılmasına,
müzakirələr zamanı orfoqrafiya tədrisinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına ciddi ehtiyac
duyulur.

Məqalənin elmi yeniliyi. 2003-cü ildən əvvəlki orfoqrafiya qaydalarında olan bəzi
maddələrin bərpası və yeni maddələrin əlavə olunması, layihədə göstərilən bəzi maddələrin
isə inteqrasiyası təklif edilir, bunun zəruriliyi faktlarla əsaslandırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 1) Bu yazıda təklif edilən qaydaların və ya
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təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulan maddələrin layihə əsasında qəbul ediləcək orfoqrafiya
qaydalarında nəzərə alınması orfoqrafik savadlılığın yüksəlməsinə müsbət təsir göstərəcək.

2) Layihədəki bir sıra maddələrin dili və üslubu ilə bağlı təklif edilən dəyişikliklərin
qəbul edilməsi qaydaların daha asan və anlaşıqlı olmasını təmin edəcək, məzmunda ikiliyə
yol verilməsinin qarşısı alınacaq.

3) Orta məktəblərdə orfoqrafiya tədrisinin linqvistik bazası mökkəmlənəcək, Şagirdlərin
orfoqrafiya ilə bağlı bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılması işi asanlaşacaq, qaydaların
şüurlu mənimsənilməsinə və asan yadda saxlanılmasına əlverişli şərait yaranacaq.
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Х. Абдуллаева
Новый орфографический проект: развития или противоречия

Резюме

Несмотря, на то, что часто изменение орфографических правил является не
желаемый вопрос в повестке, но принятый орфографических правил в 2003-м году
можно считать разумным и думать, что в письменности не имеется никаких
орфографических проблем, просто неразумно. И поэтому рано или поздно ученые
должны были вернуться к этому вопросу. Но, решая этого вопроса создавать новых
проблем тоже недопустим. Как подчеркивается в статье, во время принятие решений
должно, восстановится и то некоторые орфографические правила, которое проявлял
себя еще в практике до 2003-м году и играл большую роль в формировании
письменных культур.

H. Abdullayeva
New Orthography project: development or contradiction

Summary

Although frequent change of orthographic rules is not a desirable task, it would be naive
to consider the orthographic rules which accepted in 2003 as improved rules and to
think that there was no problem with the spelling of our writing.
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Therefore, it must have been raised about this matter beforehand. However, with an
intention to correct a spoiled issue, it is not appropriate to lead the emergence of the new
cracks. As we noted, in practice until 2003, the restoration of some of the orthographic rules
that played a role in the formation of our writing culture and the consideration of the
aforementioned issues in the decision-making process are shown in this article.

Redaksiyaya daxil olub: 22.06.2018
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İnkişaf edən cəmiyyətdə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu getdikcə artmaqdadır.
Cəmiyyətə lazım olan məlumatın böyük bir hissəsi məhz KİV vasitəsi ilə əldə olunur.
“Mətbuat, hər şeydən əvvəl, ictimai-siyasi həyatın güzgüsüdür. Xalqın həyatı mətbuatla
bilavasitə yaxından bağlıdır” (6, 85). Son dövrlər internet vasitəsi də KİV-in ayrılmaz bir
hissəsinə çevrilmişdir. İnternet vasitəsi ilə məlumatlar daha çevik ötürülür və əldə edilir.
Ədəbi dil normaları baxımından yanaşdıqda normaların ən çox pozulduğu yer məhz
internetdə olan yazılarda özünü göstərir. Bunun bir çox səbəbləri vardır. Belə ki, internetdən
müxtəlif bilik səviyyəsinə malik insanların istifadə etməsi və onların hamısının ədəbi dil
normalarını bilməməsi, bununla yanaşı məlumatın tez ötürülməsinə görə redaktə olunmamış
yazıların verilməsi və s. misal göstərmək olar. İnternet resuslarının getdikcə təkmilləşməsi
gələcəkdə bu problemlərin azalmasını ümid etməyə əsas verir. Ədəbi dil normalarında ən çox
norma pozuntuları özünü fonetik və leksik normalarda göstərir. Sintaktik normalarda isə bu
nisbətən az hallarda baş verir. Həmçinin internet portallarında da bu belədir. Sintaktik norma
pozuntuları digər normalara nisbətən az özünü göstərməkdədir. İnternet portallarında artan
sosial media vasitələri interneti bir növ şifahi nitqin bir başa göstəricisinə çevirmişdir. Buna
görə də digər KİV-nə nisbətən burada sintaktik norma pozuntuları özünü daha çox
göstərməkdədir. Sintaktik norma baxımından yanaşdıqda internet portallarında cümlə
quruluşunda, uzlaşma əlaqəsi səviyyəsində, idarə əlaqəsi zamanı, ümumən cümlələrdə zaman
quruluşlarında norma pozuntuları özünü göstərir. Məsələn: “Oğul odur ki, komanda məğlub
yenə ona arxa durasan, sevəsən, bağrına basasan, ruhdan düşməyə qoymayasan, növbəti
oyuna kökləyəsən”. (Fanat.az; 27.07.2017). Verilmiş nümunədə mürəkkəb cümlə
səviyyəsində sintaktik norma pozuntusu baş vermişdir. Beləki, ədəbi dil qaydalarına, əsasən,
istər mürəkkəb cümlədə, istərsə də sadə cümlədə mübtəda ilə xəbərin həm kəmiyyətə görə,
həm də şəxsə görə uzlaşması olmalıdır. Lakin biz yuxarıda bunun əksinin olduğunu görürük.
Burada mübtəda xəbərlə kəmiyyətə görə uzlaşsa da, şəxsə görə düzgün uzlaşmamışdır. Bu
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baxımdan cümlə aşağıdakı kimi olmalıdır. “Oğul odur ki, komanda məğlub yenə ona arxa
dursun, sevsin, bağrına bassın, ruhdan düşməyə qoymasın, növbəti oyuna kökləsin”.
Nümunəyə diqqət etdikdə görürük ki, burada həmcins üzv formasında uzlaşma əlaqəsi özünü
göstərir. Yaxud; “İki nəfər bu səbəbdən suda qayıqda çevrilərək boğulub ölüblər”.(Facebook;
“Azerbaycan Hekimleri”, 28.08.2017, saat 08:30). Verilən nümundə uzlaşma şəxsə görə
pozulmasa da, kəmiyyətə görə pozulmuşdur. Mübtəda III şəxsin təkinə aiddir və baxmayaraq
ki, say baxımında çoxluğu ifadə edir, dil qaydalarına görə kəmiyyətə görə təkdir. Buna görə
də xəbər cəmdə deyil, təkdə olmalıdır. Lakin verilən nümunədə xəbər kəmiyyətə görə cəmdə
işlədilmişdir. Bu da sintaktik norma pozuntusuna səbəb olmuşdur. Bildiyimiz kimi uzlaşa
əlaqəsi təkcə mübtəda xəbər arasında deyil, həmçinin təyini söz birləşmələri arasında da
mövcuddur. Bəzi hallarda internet portallarında bu zaman norma pozuntuları hallarına rast
gəlinir. Məsələn: “Nəticədən narazıyam oyunun 30 dəqiqə ürəyimcə olmadı”. (Qol.az,
15.08.2017, saat 22:19). Sintaktik normalara görə yiyəlik hal şəkilçisi qəbul edən söz özündən
sonra ona tabe olan sözün mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməsini tələb edir. Məsələn: Kitabın
cildi, ağacın meyvəsi və s. Lakin yuxarıda verilmiş nümunədə bu norma pozulmuşdur.
Verilmiş cümlə sintaktik normaya əsasən “Nəticədən narazıyam oyunun 30 dəqiqəsi ürəyimcə
olmadı” kimi olmalıdır.

“1:0 olaydı, amma San Marinodan qol buraxmadıq” (Facebook; “Neftchi Baku-Fan
page” 4 sentyabr 2017, saat 22:37). Verilən nümunədə sintaktik norma internetdə sosial
şəbəkədə pozulmuşdur. Cümləyə diqqət etdikcə cümlənin qarşılıq-güzəşt budaq cümləsi
olduğunu təyin etmək olur. Lakin cümlə qarşılıq-güzəşt budaq cümlə olmaq normasından
kənara çıxmışdır. Beləki, birinci tərəfdə şərt şəklində işlənmiş komponent öz qarşılığını ikinci
tərəfdə əks etdirmir. Bildiyimiz kimi qarşılıq-güzəşt tabeli mürəkkəb cümləsində baş cümlə
şərt formasında qarşılaşdırılır və budaq cümlədə olan fikirdə isə komponent bu şərt formasına
uyğun bir quruluşda güzəştə gedir və bunu özünün quruluşu vardır. Lakin burada işlədilən
cümlədə isə ikinci komponent birinci komponentlə bu baxımdan uyğun gəlmir. Belə olan
cümlə quruluşunda budaq cümlənin xəbəri felin arzu formasında olur. Əslində cümlə “1:0
olaydı, amma San Marinodan qol buraxmayaydıq” kimi olmalıdır.

Bəzi hallarda internet portollarında sintaktik normanın pozulmasının səbəbi cümlə
üzvlərinin hər hansı birinin buraxılmasına görə baş verir. Xəbər başlıqlarını daha pafoslu,
diqqətçəkən etmək üçün hansısa üzv cümlədən çıxarılır, lakin cümlənin norma quruluşuna
diqqət edilmir. Məsələn: “Prokuror Əli Həsənovun nəvəsinə istədi” (Qaynarinfo.az,
18.12.2017). Bildiyimiz kimi təsirlik halda olan feil ismin təsirlik halında olan sözlə əlaqəyə
girir. Həmin söz isə obyekt məzmunu daşıyır. Lakin verilmiş nümunədə isə buna əməl
edilməmişdir. Buna görə də sintaktik cəhətdən norma pozuntusu baş vermişdir. “nəvəsinə
istədi” ifadəsinin arasında “istəyin” nə olduğunu fikir olmalıdır və bu zaman cümlə sintaktik
normalara uyğun olacaqdır. Nümunədə idarə yalnız idarə əlaqəsi meydana gəlmişdir. Yaxud;
“Görək, bu şərəfsizlər ölkəmizə kimlər yerləşdirib”. (Hakimiyyət.az, 27.09.2017). Verilmiş
bu nümunədə də feli xəbər təsirli feldir. Buna görə də fellə aid olan tamamlığın ismin təsirlik
halında olması lazımdır. Lakin bunun əksinə olaraq fellə bağlı olan söz təsirlik halında
verilməmişdir və bu səbəbdən idarə əlaqəsi baxımından sintaktik norma pozuntusu özünü
göstərir. Sintaktik normaya uyğun olaraq cümlə quruluşu “Görək, bu şərəfsizləri ölkəmizə
kimlər yerləşdirib” kimi olmalıdır.

İnternet portallarında rast gəlinən digər norma pozuntuları kimi cümlə quruluşlarını qeyd
etmək olar. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, hansısa xəbərə diqqəti yönəltmək məqsədi ilə
cümlə üzvlərinin qrammatik quruluşunda yerdəyişmələr edilir. Bu da norma pozuntusu



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

24

yaradır. Məsələn: “Bakıda iki məhbus qaçıb, qatarla Şirvandan Bakıya aparılarkən”
(AzadlıqRadiosu.az, 25.10.2017). Qeyd edilən nümunədə xəbər öz yerində verilmədiyindən
norma pozuntus baş vermişdir. Verilən nümunə “Bakıda qatarla Şirvandan Bakıya
aparılarkən iki məhbus qaçmışdır” kimi olmalıdır. Cümlədə aktual üzvlənmə də özünü
göstərir. Lakin bu norma pozuntusu deyil, məqsəddən asılı olaraq hansısa cümlə üzvünəə
diqqəti artırmaq üçün edilən yerdəyişmədir. Beləki, cümlənin qrammatik üzvlənməsi
baxımından cümlədə mübtəda cümlənin əvvəlində olmalıdır: “İki məhbus Bakıda qatarla
Şirvandan Bakıya aparılarkən qaçmışdır”.

“Lənkəranda beynəlxalq soyqırımı haqda konfrans keçirilir”. (Qafqazinfo.az, 24.04.2017,
saat 16:10). Verilmiş nümunədə sintaktik cəhətdən norma pozuntusunun şahidi oluruq.
Azərbaycan dilinin sintaktik normalarına uyğun olaraq mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş söz
özündən əvvəl gələn müəyyən və qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan sözlə birgə söz birləşməsi
əmələ gətirərək cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edir. Qeyd edilmiş cümlədə isə mənsubiyyət
şəkilçisi qəbul etmiş söz qeyd edilən şərtləri ödəmədiyindən burada həm norma pozuntusu,
həm də məna anlaşılmazlığı baş vermişdir. Bu cür söz birləşmələri idarə əlaqəsi ilə əsasında
yarandığından bunu idarə əlaqəsində norma pozuntusu kimi qeyd edə bilərik. Həmçinin qeyd
edilən yazıda bu formalı digər bir norma pozuntusuna da yol verilmişdir: “Lənkəran Şəhər
İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına qarşı
soyqırımları” mövzusunda IV Beynəlxalq elmi konfrans işə başlayıb. Bu nümunədə də
yuxarıda qeyd etdiyimiz formada sintaktik cəhətdən norma pozuntusuna yol verilmişdir.

“İşdən çıxarılan şəxs "Hilton”oteli biyabır etdi” (Qaynar.info, 06.12.2017, saat 15:50).
Verilmiş nümunədə xəbər təsirli fel olduğundan ədəbi dilimizin sintaktik normalarına görə
ondan əvvəl gələn sözün ismin təsirlik halında olmasını tələb edir. İlk baxışdan Hilton oteli
birləşməsində “i” səsi təsirlik halın şəkilçisi fikrini yaratsa da, əslimdə isə bu səs qeyri-
müəyyən yiyəlik halla əmələ gələn ikinci növ təyini söz birləşməsinə aid olan mənsubiyyət
şəkilçisidir. Buna görə də onu təsirlik hal şəkilçisi kimi götürərək obyekt məzmunu daşıdığını
qəbul etmək səhv olar. Bu halda cümlədə obyektlə feli xəbərin əlaqəyə girərək feli birləşmə
əmələ gəlməsi mümkün olmur və idarə əlaqəsi səviyyəsində norma pozuntusu baş vermişdir.
Sintaktik norma çərçivəsində isə cümlə aşağıdaki kimi olmalıdır: “İşdən çıxarılan şəxs
"Hilton” oteli biyabır etdi”.

Bəzi hallarda hər hansı bir mətndə təkarçılığın olması ədəbi dilin ifadəsini çətinləşdirir.
Belə halları da normadan yayınma kimi qeyd etmək olar. “Həmin yazılarda Beyləqanda
təhsilin bərbad vəziyyətdə olmasından bəhs olunurdu, təhsil müdirinin özünün və ailə
üzvlərinin barəsində şər, böhtan xarakterli məlumatlardan bəhs olunurdu”. Qeyd edilən
nümunə intonasiya yolu ilə əmələ gəlmiş birləşdirmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Bu
növ tabesiz mürəkkəb cümlələrin xəbərlərinin eyni olması həm ədəbi dili ağırlaşdırır, həm də
norma pozuntusu əmələ gətirir. Verilən nümunədə bu halın olmasının şahidi oluruq. Qeyd
edilən tabesiz mürəkkəb tabesiz mürəkkəb cümlədə birinci, yaxud ikinci komponentin
xəbərinin fərqli yazılması cümləni sintaktik normalar çərçivəsinə salmış olacaq.

Sintaktik normalara görə cümlənin xəbəri təsirli feldirsə, bu zaman cümlədə iştirak edən
obyekt, tamamlıq ismin müəyyən, yaxud qeyri-müəyyən təsirlik halında olan vasitəsiz
tamamlıq olmalıdır. İnternet portalından götürülmuş nümunədə isə bu norma pozulmuşdur.
Verilmiş nümunədə təyini söz birləşməsi cümlənin xəbərinə aid olan obyektdir, lakin təsirlik
halda işlənmədiyini görə xəbərlə bu baxımdan uzlaşa bilmir: “...bundan sonra ləğv etmə
komissiyası qurulacaq: “Dəmir Bank”ın bütün məsuliyyəti hər hansı bir maliyyə qurumuna
yaxud banka həvalə edəcək”. (İqtisadiyyatAnews.az, 23.12.2017, saat 13:19). Qeyd olunmuş
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nümunədə tamamlığın xəbərlə əlaqəyə giə bilməsi üçün aşağıda verilmiş formada olması
lazımdır: “...bundan sonra ləğv etmə komissiyası qurulacaq:“Dəmir Bank”ın bütün
məsuliyyətini hər hansı bir maliyyə qurumuna yaxud banka həvalə edəcək”. Bu halda cümlə
sintaktik normalara uyğun gələn formada olur.

“Bu addım dünyada dövlətlərarası beynəlxalq münasibətlərə töhfə vermir, bu
münasibətlərin daha da gərginləşdirir”. (Apa.az, 23.12.2017, saat 12:10). Nümunə olaraq
verilən qarşılaşdırma əlaqəli tabeli tabeli mürəkkəb cümlədə yuxarıda qeyd edilən norma
pozuntusuna uyğun pozuntu halı baş vermişdir. İkinci komponentdə təsirli fellə əlaqəyə
girməli olan obyekt ismin yiyəlik halında verilmişdir. Bildiyimiz kiçi ismin yiyəlik halında
olan söz özündən sora hər hansı bir sözü tələb edir və onunla birgə cümlə üzvünə çevrilə bilir.
Lakin cümlədə yiyəlik halda verilmiş söz bu formada qeyd olunamasıdır. Bu da sintaktik
səviyyədə cümləni qurulmasında norma pozuntusuna səbəb olmuşdur. Cümlə norma
çərçivəsində olması üçün yiyəlik hal şəkilçisi götürülməlidir, ya da qeyd etdiyimiz kimi
yiyəlik halın tələb etdiyi və təsirli fellə əlaqəyə girə bilən bir söz əlavə olunmalıdır. Bu halda
cümlə sintaktik normaya uyğun bir şəkildə olacaqdır. Məsələn: “Bu addım dünyada
dövlətlərarası beynəlxalq münasibətlərə töhfə vermir, bu münasibətləri daha da
gərginləşdirir”. Həmçinin “bu” işarə vəzliyindən sonra durğu işarəsinin cümlədə qeyd
edilməməsi sintaktik norma pozuntu yaratmışdır. Yaxud: “...əgər Konstitutsiya Məhkəməsi bu
məsələni sırf hüquqi nöqteyi-nəzərdən incələyəcəksə banklara sərf edən qərarın qəbul
edilməsi ehtimalı çox yüksəkdir”. Nümunə olaraq verilmiş qarşılaşdırma əlaqəli tabeli
mürəkkəb cümlədə də komponentlər arasında cümlənin sintaktik quruluşuna aid olan durğu
işarəsi (vergül) verilməmişdir. Fikrimizcə, digər sintaktik norma pozuntuları kimi, bu da
sintaktik norma pozuntusu olaraq qeyd edilməlidir.

Qeyd edilən hal sintaktik norma pozuntusu ilə yanaşı, cümləd məna anlaşılmazlığı da
yaradır. Bu cür hallara internet portallarında tez-tez rast gəlinir. Belə norma pozuntuları
cümlənin sintaktik quruluşu ilə bağlı olduğundan bu halın qeyd edilməsini məqsədəuyğun
hesab edirik. (əlavə nümunə yenə ver)

“Banklar da əgər verdiyi krediti toplaya bilmirsə və ya yeni kredit xətləri aça bilmirsə,
deməli, qazanc əldə edə bilmir, qazanc əldə edə bilmirlərsə də maliyyə vəziyyətləri getdikcə
pisləşir”. (Azxeber.com, 25.12.2017, saat 19:35). Nümunə olaraq verilmiş qarşılaşdırma
əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlədə sintaktik norma pozuntusu özünü göstərir. Belə ki,
nümunənin qara şiriftlərlə verilmiş komponentlərinin əlaqələnməsində sintaktik norma
pozulmuşdur. Qarşılaşdırma budaq cümləsinin beş məna növü vardır. Qeyd edilən məna növü
ziddiyyətli qarşılaşdırma budaq cümləsidir. “Budaq cümlə ilə baş cümlənin məzmunları bir-
biri ilə ziddiyyətli surətdə qarşılaşdırılır”. (4, 364). Lakin burada “də” bağlayıcısı sintaktik
norma və məna pozuntusuna səbəb olur və cümlənin anlaşmaz olmasına səbəb olur.
Komponentlər arasında ziddiyyət əlaqəsi deyil, güzəşt mənası yaradır. “Bu məna növünə
daxil olan tabeli mürəkkəb cümlələrdə, adətən, budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir və baş
cümlə budaq cümlədə söylənən fikrə güzəştə gedir”. (2, 215). Lakin komponentlərin
birləşməsindən əmələ gələn məna özündə ziddiyyət daşıyır.

Həmçinin qeyd olunan nümunədə komponentlər arasında budaq və baş cümlələri bir-
birindən ayıran durğu işarəsinin işlədilməməsi də sintaktik norma pozuntusuna aid olan bir
haldır.

Yaxud:“Dövlət bunu edirsə daxili borclarda da problemlərin də bir qismini öz üzərinə
götürməlidir”. (anews.az, 23.12.2017, saat 13:19). Nümunədə sintaktik normalara daxil olan
durğu işarəsinin qeyd edilməməsi ilə yanaşı, “də” bağlayıcısının iştirakı norma pozuntusu
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yaratmışdır. “-da, -də” bağlayıcısının cümlənin bir komponenti daxilində təkrar iştirakı
həmcins üzvlər arasında mövcud olur və həmcins üzvləri əlaqələndirir. Bu hal sintaktik
normaları təşkil edir. Lakin verdiyimiz nümunədə bu qayda pozulmuşdur. Burada
bağlayıcının hər ikisi tamamlıqlarla əlaqədə olsalar da, birinci tamamlıq vasitəli tamamlıq,
ikincisi isə vasitəsiz tamamlıq olduğundan sintaktik cəhətdən norma pozuntusu vardır.
Fikrimizcə, qeyd olunan cümlənin “Dövlət bunu edirsə daxili borclardakı problemlərin də bir
qismini öz üzərinə götürməlidir” kimi verilməsi daha məqsədəuyğun hal olardı.

İnternet portallarında təyini söz birləşmələrində də norma pozuntuları vardır. Bu zaman
bəzi hallarda təyini söz birləşmələrini əmələ gətirən komponentlər əlaqələnərkən normadan
yayınma halları baş verir. Məsələn: “Görkəmli bəstəkarlarımız yubileyləri münasibətilə
konsert proqramı təşkil olunmuşdur”. Qeyd edilən nümunədə yiyəlik hal şəkilçisinin iştirak
etməməsi ilə söz birləşməsində sintaktik norma pozuntusu baş vermişdir. Burada həm idarə
əlaqəsi səviyyəsində, həm də uzlaşma əlaqəsi səviyyəsində sintaktik norma pozulmuşdur. “Bu
birləşmələrin də tərəfləri arsında qarşılıqlı tabelilik əlaqəsi var: birinci tərəf idarə əlaqəsi ilə
ikinci tərəfə, ikinci tərəf isə uzlaşma əlaqəsi ilə birinci tərəfə tab olur”(4, 51).

Qeyd olunmuş nümunə sintaktik normalar baxımından aşağıdakı formada verilməlidir:
“Görkəmli bəstəkarlarımızın yubileyləri münasibətilə konsert proqramı təşkil olunmuşdur”.

“Sabah Santiago Bernabeuda azarkeşlər hakimə qarşı 7-ci dəqiqədə ağ bayraq və ya
kağızlara etirazı gözlənir”. (Facebook sosial şəbəkəsi, “Avropa liqaları” 15.08.2017). Qeyd
edilmiş nümunədə idarə əlaqəsinin pozulmasına görə sintaktik norma pozuntusu halı baş
vermişdir. Burada idarə əlaqəsi ilə birgə uzlaşma əlaqəsi də pozulmuşdur. Belə ki, üçüncü
növ təyini söz birləşməsi əsasında aəmələ gələn idarə əlaqəsində eyni zamanda uzlaşma
əlaqəsi də vardır. “Üçüncü növ ismi söz birləşmələrinin tərəfləri arasında da sintaktik əlaqə
qarşılıqlıdır. Uzlaşma əlaqəsinə görə hər iki tərəf eyni qrammatik formada olur. İdarə
əlaqəsində isə ikinci tərəf birinci tərəfi özündən asılı edeərək onun müəyyən yiyəlik halda
işlədilməsini tələb edir” (1, 74). Qeyd edilən nümunə aşağıdakı kimi verildikdə normalara
uyğun gəlir: “Sabah Santiago Bernabeuda azarkeşlər hakimə qarşı 7-ci dəqiqədə ağ bayraq
və ya kağızlara etirazı gözlənir”.

İnternet portallarında elə hallar olur ki, cümlə quruluşları düzgün verilmir və bu da həm
məna anlaşılmazlığına, həm də sintaktik norma pozuntusuna səbəb olur. Məsələn: “Qeyd
edək ki, 10-cü maddəsinə tütün çəkilməsinə icazə verilməyən yerlər qeyd edilib”.
(Qaynarinfo.az, 29.12.2017, saat 20:35); və ya “Niyə vəsaiti Sahibkarlığa Kömək Milli
fonduna qaytarmayı Fonddan bildirilib ki, bu bankla vəziyyət aydınlaşandan sonra vəsaitin
hara ödəyəcəyini deyəcəkmişlər”, - deyə Q.Həsənquliyev əlavə edib”. (mia.az, 29.12.2017,
saat 14:17). Qeyd edilmiş birinci nümunənin quruluşuna diqqət etdikdə görürük ki, burada
“10-cü maddəsinə” ifadəsi özündən əvvəl gələn yiyəlik hal şəkilçisi ilə əlaqəli şəkildə cümlə
quruluşunda iştirak etməlidir. Lakin bu hal cümlədə qeyd olunmamışdır, bu norma
pozuntusuna səbəb olmuşdur. İkinci nümunədə də bu halla rastlaşırıq. Bu nümunədə isə
demək olar ki, sintaktik norma pozuntusundan başqa, məna anlaşılmazlığı daha çox özünü
göstərir. Həm zaman uyuşmamazlığı sintaktik cəhətdən norma pozuntusu kimi özünü göstərir.
“Təhlükəli olduğu qədər bizləri maraqlandıran yeraltı dünyasının ən böyük "ata"-ları
kimlərdir?”. Bu nümunədə də yuxarıda qeyd etdiyimiz formada norma pozuntusu baş
vermişdir. Burada mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş söz yiyəlik hal şəkilçisi ilə birləşmə
əmələ gətirərək cümlə üzvü olmalıdır. Lakin bunu biz nümunədə görmürük. Bu da norma
pozuntusu hesab edilir.

“2018-ci ildə bu tendensiyanın davam edəcəyini deyən nazir qeyd edib ki, diaqnostik
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qiymətləndirmələrin başa çatdırılır və sınaqdan keçən müəllimlər məvaciblərini artırmaq
imkanı qazanırlar”. (Qaynarinfo.az, 28.12.2017, saat 11:22). Azərbaycan ədəbi dilinin
sintaktik normasına əsasən, yiyəlik hal şəkilçisindən sonra mənsubiyyət hal şəkilçisi qəbul
etmiş söz gələrək həmin sözlə birgə cümlə üzvü kimi cümlədə çıxış edir. Lakin nümunədə bu
hal pozulmuşdur. Cümlə düzgün quruluşda verilməmişdir, bu da sintaktik norma
pozuntusudur. Yaxud: “Yeniçağ.az xəbər verir ki, “Palmali” şirkətinə məxsus “SHIRVAN”
gəmisi, aralıq dənizi fırtınalı hava şəraitində həyəcan siqnalı qəbul edərək, batan qayıqdan
borta alaraq 5 nəfəri xilas edib”. (Yeniçağ.az, 30.12.2017, saat 18:02). Nümunədə cümlənin
qrammatik üzvlənməsi pozulmuşdur. Qrammatik üzvlənməyə görə zərf xəbərdən sonra işlənir
və mümkün təyinlər isə təyin etdikləri sözdən əvvəl verilir. “Qrammatik üzvlənmədə
cümlənin üzvlərinin təbii ardıcıl düzülüşü öyrənilir. Bu cəhətə əsasən cümlədə əvvəl mübtəda,
sonra xəbər işlənir. Cümlə geniş olduqda mübtədadan əvvəl onun təyini, xəbərdən əvvəl
tamamlıq, zərflik və əgər ismi xəbər varsa, onun mümkün ola bilən təyini yerləşir”. (5, 165).
Lakin burada bu baxımdan cümlə üzvlərinin sırası pozulmuşdur. Belə hal dilçilikdə aktual
üzvlənmə adlanır. Aktual üzvlənmə, əsasən, üslubi xarakter daşıyır və intonasiya hesabına
nitqdə ağırlıq yaratmır. Qrammatik üzvlənməyə görə cümlə aşağıdakı kimi verilməlidir:
“Yeniçağ.az xəbər verir ki, “Palmali” şirkətinə məxsus “SHIRVAN” gəmisi, aralıq dənizi
fırtınalı hava şəraitində həyəcan siqnalı qəbul edərək, 5 nəfəri batan qayıqdan borta alaraq
xilas edib”.

“Nura Suri niyə “Casa del Arte”ni niyə seçdi?”.(ais.az, 27.12.2017,Saat, 15:47).
Azərbaycan dilinin sadə cümlə quruluşunun sintaksis normasında bir cümlə tərkibində iki və
daha artıq sual ədatının təkrar edilməsi norma pozuntusu sayılır. Verilən nümunədə isə biz bu
halın şahidi oluruq. Qeyd edilən nümunədə sual ədatlarının birinin ixtisar edilməsi lazımdır.
Bu halda cümlə sintaktik normalar çərçivəsində olacaqdır.

“Qeyd etdiyimiz ki, bundan əvvəl ABŞ və Rusiya arasında Bakıda 2 dəfə görüş keçirilib”.
(cebhe.info, 08.01.2018, saat, 14:53). Azərbaycan dilinin sintaktik normalarına əsasən
mənsubiyyət şəkilçili sözdən sonra “ki” bağlayıcısının işlədilməsi norma pozuntusu yaratmış
olur. Buna görə də, verilmiş nümunədə sintaktik norma pozuntusu hadisəsi baş vermişdir.
Verilmiş nümunədə baş cümlənin “Qeyd edək ki,”; “Qeyd etdiyimiz kimi,” və s. formalarda
işlədilməsi daha məqsədəuyğun olar.

Sintaktik norma pozuntularının əsas səbəblərindən biri kimi rus dilli insanların
Azərbaycan dilində danışarkən cümlə quruluşunu rus dilində qurmağa cəhd etmələridir. Belə
ki, hər iki dildə cümlə quruluşu fərqli olduğundan norma pozuntuları özünü göstərir.

İnternet portallarında sintaktik normalarının pozulmasının əsas səbəblərindən biri də
internetə bu məsələdə nəzarətetmə mexanizminin olmamasıdır. Belə halların qarşısının
qismən də olsa alınması üçün rəsmi sayt və internet səhifələrində işləyən insanların bu
yönümlü təlimlərə cəlb edilməsi məqsədəuyğun sayıla bilər.

Məqalənin aktuallığı. Sosial şəbəkələrdə norma pozuntularının, xüsusən, sintaktik norma
pozuntularının olması dilçilikdə problemli məsələlərdən hesab olunur. Bu baxımdan məqalə
aktuallığı ilə seçilir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə
olan norma pozuntuları nümunələrlə verilmişdir və bu nümunələr üzərində tədqiqat
aparılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bloger, sayt rəhbərləri, sosial
şəbəkələrdə rəsmi səhifə sahibləri, eləcə də jurnalistika fakültəsində təhsil alan tələbələr
yararlana bilərlər.

http://aia.az/manset2/18995-nura-suri-niye-casa-del-arteni-niye-sechdi-fotosessiya-video.html
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Е. Самедов

Неполадки синтаксических норм в порталах интернета

Резюме

В статье было затронуто синтаксическим нормам и проблемам их неполадки в
порталах интернета. Как один из новых направлений информации такие случи
встречаются больше всего в других средствах СМИ.

Это имеет определенные причины. Основная причина то, что для предотвращения
неполадки синтаксических и других грамматических норм в порталах интернета пока
не существует. хот один стандартный механизм. Поэтому, такие проблемы появляются
больше всего.

Однако и надо отменить то, что в направление малейшего соблюдения нормы в
действующем сайте и в другой информации интернета, действие существует. В статье
этим и другим таким проблемам было коснуто и были даны объяснение по образцам.
По нашим мнениям, это, как новая область исследования и также из-за имеющиеся
нужды решение таких вопросов существование письма таких типов является важным
вопросом.

E. Samadov

Infringements of syntax norm in internet portals

Summary

Syntax norms and infringements in them are mentioned in the article. As the new branch
of media such cases are often met in other mass media. It has certain reasons. The main
reason is that there is no standard mechanism prevent from infringements either in syntax or
in grammar.

Therefore such problems appear more. It must be mentioned some standards are partly
followed in some official sites and other internet press. Such issues have been mentioned and
explained with examples in the article.
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We think as a new field of research as well as the need of solution of such problems is
very necessary.

Redaksiyaya daxil olub: 30.05.2018
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Danışıq aktının fərqləndirilməsində intonasiyanın rolu

Tamerlan Şahbazlı
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экспрессивный
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Danışıq aktının fərqli semantik-qrammatik formaları onlar üçün ümumi məntiqi fikir
formalarından başqa, müxtəlif praqmatik məqsədlərə xidmət göstərən modal, ekspressiv,
emosional və ritorik xarakterli fikir rəngarəngliyi ifadə edirlər. Hər bir semantik-qrammatik
danışıq aktı eyni məntiqi məzmun daxilində başqa cümlələrdən fərqli olaraq nəsə yeni bir
məna ifadə edir. F.Veysəlli yazır: “...cümlədə omonimlik və çox mənalığın intonasiya
vasitəsilə dəqiqləşdirilməsində, ifadə olunan fikrin aydın və birmənalı şəkildə dərk
olunmasında üç mühüm dildaxili: intonasiya, söz sırası və semantik prinsiplərdən və bir
dilxarici amildən, daha dəqiqi, presuppozisiyadan istifadə olunur” [1, 237]. İntonasiyanın
köməyilə fikrimizi danışıq aktında istənilən ölçüdə, biçimdə və semantik çalarda verə bilərik
[1, 238].

Nəqli cümlələr kontekst daxilində sual funksiyası yerinə yetirir. Bu o halda mümkündür ki,
danışan haqqında söhbət gedən məsələyə dinləyənin diqqətini cəlb etmək istəyir. Danışıq
aktlarında müşahidə edilən bu forma intonasiyanın qalxması ilə izlənilir və danışıq aktının
əvvəlində /so/ və sonunda isə /then/ danışıq markerləri işlədilir. Nümunəyə baxaq:

— It is a little cottage. It is very old fashioned, but too clean and cosy.
— Oh well.
— New kitchen and new other equipments.
— So you’re pleased?
— Oh, I am relieved. Yes, yes.
— So you had a good day at work then?
— Yes, it was all right.
Nəqli cümlələrinin bu formada sual formasını ifadə etməsi danışıq aktının əsasən

deklarativ növü üçün xarakterik hesab edilir.
Danışıq aktında intonasiya insanın emosiyalarının ifadəsilə sıx əlaqəlidir. Bununla bağlı

olaraq L.R.Zinder yazır: “...lakin intonasiyanın emosional sahəsində onun linqvistik və qeyri-
linqvistik aspektlərini fərqləndirmənin lazımdır” [2, s. 269]. Alimin qənaətinə görə, “danışıq
aktında danışanın söylənilənə münasibətini səciyyələndirən cəhətləri emosional intonasiyanın
linqvistik aspektinə aid etmək olar, danışanın ümumi vəziyyətini xarakterizə edən emosional
intonasiya vasitələri isə linqvistik deyildir” [2, 269].

Cümlə növləri ilə danışıq aktları arasındakı səciyyəvi uyğunluğu müşahidə edək:

mailto:adiloghlu@yahoo.com
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Cümlənin növü Danışıq aktı Nümunə Azərbaycan dilində
tərcüməsi

Nəqli cümlə Bəyanat He works in London O, Londonda
işləyir.

Sual cümləsi Sorğu-sual, məlumat
alma və ötürmə

How long does it
take you to visit
there?

Ora getməyə sənin
nə qədər vaxtın
gedir?

Əmr cümləsi direktiv Put it all in a pile
there.

Onların hamısını
oraya üst-üstə
yığın.

Exclamative nida How nice you look! Necə gözəl
görünürsən!

Bu bölgüdə kontekstdən asılı olaraq danışıq aktlarının intonasiya vasitəsilə mənaları tam
açılır [5, 483-494].

Modal feillərin və modal sözlərin danışıq aktının növlərindən olan direktivlərdə intonasiya
vasitəsilə subyektiv çalarlar ifadə etməsini görmək mümkündür. Məsələn,

¿Will you look at your notes, please? (Zəhmət olmasa, qeydlərinizə baxa bilərsinizmi?)
¿Can you open the window? (Pəncərəni aça bilərsinizmi?)
Bu nümunələrdə /will/ və /can/ modal feilləri nəzakət və xahiş bildirmək məqsədilə

işlədilmişdir. Vanderveken D. yazır ki, direktivlərin işlədilməsi modal feillər danışanın
məqsədinin subyektiv tərəfinin qabardılması ilə müşahidə edilir [4, 682]. Bundan əlavə,
danışıq aktında intonasiya situasiyadan asılı olan və situasiya ilə formalaşan bir mexanizm
hesab edilir. D.Breyzil yazır: “İntonasiya situasiya ilə formalaşan bir vasitədir”. Danışıq
aktında intonasiyanın kontekst və ünsiyyətin funksiya baxımından araşdırılmasının vacibliyini
qeyd edir [3, 24].

F.Veysəlliyə görə, “…intonasiya vahidləri terminal, davamedici və sual olmaqla bir sistem
yaradır və bu sistemdə intonasiya vahidləri qarşılaşdırılmalıdır [1, 235]. Məsələn,
ünsiyyətdəki məqsədinə görə cümlə növləri ilə müvafiq danışıq aktlarını aşağıdakı kimi
qarşılaşdıra bilərik:

Nəqli cümlə sual, əmr, təklif, nida kimi danışıq aktlarında müşahidə edilə bilər:
Nümunələr:
(1) So, you are going to be here about quarter past? (nəqli cümlə sual formasında);
(2) You sit here. (əmr forması);
(3) I’ll hold this bag for you. (təklif);
(4) That is my position! (nida).
Sual cümləsi əmr, xahiş, təklif, gücləndirilmiş nəqli cümlələrində müşahidə edilə bilər [6,

s. 291-312].
Nümunələr:
¡Will you be quiet! (əmr) (Sakit olarsınızmı!; yaxud: Sakit olun!)
¿Could you carry this box for me? (xahiş) (Mənim üçün, zəhmət olmasa bu qutunu daşıya

bilərsinizmi?)
¡Were you embarrassed when you realized what had happened! (gücləndirilmiş akt) (nə

baş verdiyini xatırlayanda utandın!)
İntonasiya ilə danışıq aktı arasındakı möhkəm əlaqə onu kommunikasiyanın vacib
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vasitəsinə çevirir. Danışıq aktının düzgün başa düşülməsi üçün onun tərkibinə daxil olan
sözlərin hamısının tanınması vacib deyildir. Belə halda kontekst eşidilməmiş sözün bərpasına
yardım edir. Şübhəsiz, belə hallarda intonasiyanın rolu danılmazdır. F.Veysəllinin qeyd etdiyi
kimi, “İntonasiya seqmentüstü hadisə olmaqla, fikrin dinləyiciyə çatdırılmasında mühüm rol
oynayan fonoloji vasitədir” [1, s. 299].

Digər diskursiv vasitələr kimi intonasiya da polifunksional dil hadisəsidir. İntonasiya
danışıq aktında təzahür edən söyləmin kommunikativ komponentlərini (rema, tema və
müqayisə fokusu), onun illokutuv mənsubiyyətini (təsdiq, etiraz, sual və s.), qrupların faza
səciyyəsini (başlanğıc/son və ya proqrediyent/terminal), qiymətləndirmə modusunu
(epistemik, aksioloji və s.) və bir çox cəhətlərini nişanlayır.

Müasir dilçilikdə intonasiyaya həsr olunmuş tədqiqat işləri onun söyləmin məzmun
cəhətinin ifadə olunmasında və leksik-qrammatik vasitələrlə qarşılıqlı əlaqəyə girərək
ünsiyyətin məzmununun formalaşmasında iştirak etdiyini əks etdirir. İntonasiyanın sintaktik
funksiyası dedikdə, təkcə danışıq aktının kommunikativ növünün tərtibini, danışıq aktını
bütövə çevirdiyini deyil, həm də intonasiyanın məna və qrammatik strukturu ilə bağlı olan
sintaqmatik üzvlənməni də nəzərdə tutmaq lazımdır. L.R.Zinderə görə, prosodiya iki funksiya
yerinə yetirir: emosional və ona qarşı duran kommunikativ funksiya. İkinci anlamda o,
prosodiyanı məna və cümlənin sintaktik quruluşu ilə bağlayan hər şeyi başa düşür [2, s. 268].
Bundan sonra o, intonasiyanın kommunikativ aspektinin əsas mənalarını qeyd edir:

1) danışıq aktını cümlələrə parçalayan vasitədir;
2) danışıq aktının kommunikativ növlərinin təyin olunmasında iştirak edir;
3) danışıq aktının aktual üzvlənməsində iştirak edir və onu sintaqmlara bölür və s. [3,

271].
Danışıq aktı intonasiyasının əsas funksiyası nominativ vahidi kommunikativ vahidə

çevirməkdən ibarətdir. Hər bir danışıq aktına iki forma xasdır: sözlərdən asılı olan dil forması,
yəni sözlərin vasitəsilə düzələn forma və seqment forma, yəni ton, ritm, vurğu, intonasiya ilə
düzələn forma. Bu göstərilən formalar arasında kəskin fərqlər mövcuddur və bu fərqin
mövcudluğu bir ifadə daxilində həmin formaların bir-birinə müvafiq gəlməsi ilə təsdiq olunur,
yəni qrammatik quruluş ilə supraseqment formalar heç də həmişə bir-birinə müvafiq gəlmir.
Qrammatik quruluş ilə prosodik xüsusiyyət müvafiq gəldikdə intonasiya əsas funksional rola
malik olur. İntonasiya vasitələri qrammatik quruluşa nisbətən sərbəst xarakteri ilə fərqlənir.
İntonasiya vasitələrinin sərbəstliyi özünü cümlələrin sintaqmatik, aktual və s. üzvlənməsində
daha çox büruzə verir.

Danışıq aktının əsasını təşkil edən intonasiya kommunikativ vahidi müəyyən formaya
salmaqla kifayətlənmir, həm də fikri anlaşıqlı etmək üçün onu kiçik məna vahidlərinə -
sintaqmlara bölür. Amma intonasiya sərbəst vahid sintaktik və leksik materialdan təcrid
edilmiş şəkildə çıxış edə bilmir. Onun fəaliyyət dairəsi danışıq aktının sintaktik fəaliyyəti ilə
üzvi surətdə bağlıdır. Lakin qeyd olunduğu kimi, intonasiya dildə müəyyən funksiya daşıyan,
fikrin ifadə olunması üçün cümləni aktuallaşdıran fonoloji bir vasitədir.

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq hazırda əhəmiyyətli olan danışıq aktında intonasiyanın
rolunun öyrənilməsindən ibarətdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik danışıq aktında intonasiyanın formal və semantik
xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsi, araşdırılmasıdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, məqalədə fərqləndirilən vasitələrin
tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə kömək etmək.
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T. Shahbazli

The role of intonation in distinguishing speech act

Summary

The article deals with the role of intonation in distinguishing speech act. It states that
intonation has a great role in studying the kinds of speech act. Each kind of speech act means
something new through intonation. The article highlights the fact that the means of intonation
is defined by its independent feature than any other grammatical structure. The independence
of intonation means is seen in the syntagmatic, and actual linking of speech act. Intonation is
not limited by defining the communicative unit but also it helps to catch the correct meaning
of speech acts. The examples are used to define the role of intonation in speech acts. A lot of
linguistic sources have been used in the article as well.

Т. Шахбазли
Роль интонации в различении речном акте

Резюме

В статье рассматривается роль интонации в различении речевого акта. В нем
говорится, что интонация играет большую роль в изучении видов речевого акта.
Каждый вид речевого акта означает что-то новое через интонацию. В статье
подчеркивается тот факт, что средства интонации определяются ее независимой
особенностью, чем любая другая грамматическая структура. Независимость
интонационных средств проявляется в синтагматической и фактической связи речевого
акта. Интонация не ограничивается определением коммуникативной единицы, но также
помогает поймать правильное значение речевых актов. Примеры используются для
определения роли интонации в речевых актах. В статье также было использовано много
лингвистических источников.

Redaksiyaya daxil olub: 12.07.2018
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C. Məmmədquluzadənin hekayələrində birinci
növ təyini söz birləşmələri
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Açar sözlər: söz birləşməsi, birinci növ təyini söz birləşmələri, tabelilik və tabesizlik
əlaqəsi, yanaşma əlaqəsi, substantivləşmiş sözlər

Ключевые слова: словосочетания, словосочетания первого порядка, подчинение и
подчинение, отношение подхода, обоснованные слова

Key words: word combinations, first-order word combinations, subordination and
subordination, approach relation, substantiated words

Dahi Azərbaycan satiriki C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığı ədəbiyyat tariximizdə
əhəmiyyətli yer tutur. C.Məmmədquluzadənin yaradıcılığı dilçilik baxımından da diqqəti cəlb
edir. Bu mənada onun yaradıcılığı dilimizin leksik-semantik imkanlarından ustalıqla istifadə
olunması cəhətdən də çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan C.Məmmədquluzadənin
hekayələrində ismi birləşmələrin işlənməsi, onların yaranma yollarının, forma və növlərinin
müəyyənləşməsi çox vacibdir.

Söz birləşmələrində tərəflərin bir-biri ilə bağlılığı iki əlaqə formasında təzahür edir:
tabesizlik və tabelilik əlaqələri formasında. Dilçilik ədəbiyyatında tabesizlik əlaqəsi məna və
qrammatik cəhətdən bir-biri ilə bağlı olan, ancaq biri digərindən asılı olmayan, eynihüquqlu
sözlər arasındakı əlaqələr kimi müəyyənləşdirilmişdir. Tabesizlik əlaqəsinin xüsusi formal
əlaməti olmur, bu əlaqə sadalayıcı intonasiya və ya tabesizlik bağlayıcıları ilə yaranır.

Tabelilik əlaqəsinin isə söz birləşmələrinin yaranmasında geniş rolu vardır. Bu əlaqə
vasitəsilə yaranmış söz birləşmələrinin tərəflərindən biri digərinə tabe olur. Söz
birləşmələrinin tərəfləri arasındakı tabelilik əlaqəsinin üç növü vardır: 1) uzlaşma əlaqəsi; 2)
idarə əlaqəsi; 3) yanaşma əlaqəsi.

Azərbaycan dilində uzlaşma əlaqəsi şəxsə və kəmiyyətə görə olur. Adından da göründüyü
kimi, idarə əlaqəsində tabe edən söz ondan asılı olan sözü idarə edir, onun ismin bu və ya
digər halında işlənməsini tələb edir.

Yanaşma əlaqəsində isə heç bir formal əlamət iştirak etmir. Yanaşma əlaqəsi ilə yaranmış
söz birləşmələrində tabe olan tərəfi yanaşan, tabe edən tərəfi isə yanaşılan söz kimi qəbul
edilir. Dilimizdə bir qayda olaraq yanaşan söz əvvəlcə, yanaşılan söz isə ondan sonra gəlir.

Məlumdur ki, hər bir söz birləşməsi ayrı-ayrı sözlərdən, nitq hissələrindən yaranır. Deməli,
söz birləşmələrinin hansı nitq hissəsinə mənsub olması faktı çox əhəmiyyətlidir. Elə söz
birləşmələrinin tipi bu xüsusiyyətlərinə görə müəyyənləşir və üç qrupa ayrılır: 1) ismi
birləşmələr; 2) zərf birləşmələri; 3) feili birləşmələr.

Hər üç qrupun əsas xarakterik xüsusiyyəti onların adlarında ifadə olunmuşdur. Qeyd edək
ki, dilimizdə ismi və feili birləşmələrdən fərqli olaraq, zərf birləşmələri çox azdır. İsmi
birləşmələrə dilçilik ədəbiyyatında belə bir xarakteristika verilir: ismi birləşmələr adı altında
əsas sözü adlarla və ya substantivləşmiş hər hansı bir sözlə ifadə olunan birləşmələr nəzərdə
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tutulur (2, 173). İsmi birləşmələrin ən çox yayılmış fomraları: ismi+isim, sifət+isim, say+isim,
əvəzlik+isim, feli sifət+isim.

Birinci növ təyini söz birləşmələrində heç bir qrammatik əlamətlərdən istifadə olunmur.
Burada birləşməni təşkil edən sözlər yanaşma əlaqəsi ilə bir-birinə bağlanır və birinci tərəf
təyin edən, ikinci tərəf isə təyin olunan funksiyasını daşıyır. Məsələn, dəmir qapı. Bu
birləşmələrin ikinci tərəfi, yəni əsas tərəfi isimli, yaxud isimləşmiş sözlərlə, birinci tərəfi isə
isimlə, sifətlə, sayla. əvəzliklə və feili sifətlə ifadə olunur.

İkinci növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfi heç bir şəkilçi qəbul etmir, ikinci tərəfi isə
mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. Məsələn, məktəb çantası. Burada birinci tərəfin qeyri-
müəyyən yiyəlik halda işlənməsi ilə bağlı olaraq həmin birləşmələr ümumiləşmiş, mücərrəd
mənaları ifadə etmiş olur. Bu birləşmələrin tərəfləri daha çox isimlə ifadə olunur ki, bu
xüsusiyyət də həmin birləşmələri digərlərindən fərqləndirir.

Üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin hər iki tərəfi şəkilçi qəbul edir, birinci tərəfi yiyəlik
hal şəkilçisi, ikinci tərəf isə mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir. Məsələn, torpağın ətri. Tərəfləri
qrammatik-morfoloji əlamət qəbul etdiyindən, üçüncü növ təyini söz birləşmələri konkretlik
bildirir. Onların tərəflərinin ifadə vasitələri zəngin və genişdir, tərəfləri arasına müxtəlif sözlər
daxil etmək mümkündür. Bu birləşmələrin tərəfləri arasında da tabelilik əlaqəsi vardır.

Təyini söz birləşmələrini C.Məmmədquluzadənin hekayələrindən seçilmiş nümunələr üzrə
nəzərdən keçirək.

C.Məmmədquluzadənin hekayələrində də müasir dildə olduğu kimi, hər iki tərəfi isimdən
düzələn birinci növ təyini söz birləşmələrinə az rast gəlinir. Məsələn,

Qaranlıq bucaqlarda taxça kimi deşiklərə düzülüb saxsı qab-qacaq, bir-iki mis qab (səh. 45).
Köhnə çarğat, köhnə ağ çit arxalıq üstündə var ipək yastıq, pambıq yorğan-döşək (1, s. 66).
Hekayələrdən gətirdiyimiz bu nümunələrdə saxsı qab-qacaq, çit arxalıq, taxta kürsü, ipək

yastıq, pambıq yorğan-döşək, mis qab birləşmələri hər iki tərəfi isimlə ifadə olunmuş birinci
növ təyini söz birləşmələridir. İpək, saxsı, mis, çit, taxt, pambıq sözlərinin hamısı nitq hissəsi
kimi isim olan sözlərdir. Bu tip isimlər birləşmə daxilində atributivləşir, yəni ikinci tərəfin
təyin edəni, onların müəyyən əlamətlərini səciyyələndirən sözlər kimi çıxış edir. Misal
gətirdiyimiz nümunələrdə birinci növ təyini söz birləşmələrini təşkil edən sözlər tabelilik
əlaqəsinin yanaşma üsulu ilə bir-birinə bağlanmışdır.

Məlumdur ki, birinci növ təyini söz birləşmələrinin ikinci tərəfi cümlədəki vəzifəsindən
asılı olaraq, müxtəlif qrammatik şəkilçilər – kəmiyyət, hal, xəbərlik, mənsubiyyət şəkilçiləri
qəbul edir. Verdiyimiz nümunələrdə də bu hala rast gəlinir. Birləşmələrdə ikinci tərəf cəmlik,
yiyəlik hal şəkilçiləri qəbul etmişdir. Bəzilərində isə ikinci tərəf ismin adlıq halında işlənərək
şəkilçi qəbul etməmişdir.

Sifətlə isimdən düzələn birinci növ təyini söz birləşmələrinə araşdırdığımız hekayələrdə
daha çox rast gəlinir. Sifət+isim modeli ilə yaranan birinci növ təyini söz birləşmələrində
birinci tərəf ikinci, tabe edən tərəfin əlamətini bildirmiş olur.

Məmmədhəsən əminin eşşəyinin itməkliyi bir qəribə əhvalatdı ki, nağıl edim (1, s.8).
Bu kişi artıq dindar adamdı (s. 9). Qəribə bədxasiyyət övrətdir (s. 65). Oturdular çayın

kənarında bir uçuq divarın ustə (s. 99). Gəldiyi dar küçə ilə gedib, darvazadan girdi böyük
həyətə (s. 75)

Göstərilmiş nümunələr qəribə əhvalat, dindar adam, bədxasiyyət övrət, uçuq divar, böyük
həyət, dar küçə birləşmələri birinci növ təyini söz birləşmələridir. Bu birləşmələrin birinxi,
asılı tərəfi sadə, düzəltmə, mürəkkəb sifətlərlə ifadə olunmuş, əsas tərəfi təşkil edən sözlərin,
yəni isimlərin təyinedicisi, əlamət və xüsusiyyətlərini bildirən sözlər funksiyasını daşıyır.
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Nümunələrdə ikinci tərəfi təşkil edən isimlər müxtəlif qrammatik şəkilçilər qəbul etmişlər. Bu
şəkilçilərin işlənməsi şübhəsiz ki, bu birləşmələrin yaranmasında heç bir rol oynamır.

Hekayələr üzərində müşahidələrdən aydın olur ki, say+isim, feli sifət+isim, əvəzlik+isim
tipli birinci növ təyini söz birləşmələri də həmin mənbələrdə geniş işlənmişdir.

Əkilmiş zəmiləri öz malı kimi biçirdi (s. 77).
Haman qutu poçt qutusudur (s. 81).
Yazdığı məktubu verdi Novruzəliyə (s. 81).
Bir kitab bağlayıb adını qoyaraq “Danabaş” (s. 7).
Allah səni hər iki dünyada həsrət qoymasın (7).
Otuz müştəri dükana girdi və boş çıxdı (s. 6)
İki il keçməmişdi anası öldü (s.8)
Üç-dörd ayın sözüdür (s. 9).
Bir-iki pud undan, buğdadan düzüb başladı sövdəni (s. 9).
Bəlkə heç Məhəmmədhəsən əmi otuz-qırx manat tapa bilməyəcək (s.10).
Kürsünün altında var üzüqoylu çevrilmiş bir qazan, bir çanaq, bir qara hisli çaydan (s. 45).
“Bir” sayının birləşmənin birinci tərəfini təşkil etdiyi nümunələrdə həmin say konkretlik,

müəyyənlik bildirir və ikinci tərəfin miqdarını bildirir.
Nümunələrimizdə təqribi miqdar sayları da birinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci

tərəfi yerində işlənmişdir. Belə hallarda birinci ikinci tərəfi qeyri-müəyyən kəmiyyətcə təyin
edir. Birinci tərəfi say, ikinci tərəfi ismin müxtəlif hal şəkilçilərini, mənsubiyyət şəkilçilərini
qəbul edir və kəmiyyətə görə birinci tərəflə uzlaşır.

Əvəzliklə isimdən düzələn birinci növ təyini söz birləşmələri də müasir dilimizdə olduğu
kimi tədqiq olunan mənbələrdə də işləkdir.

Eşşəyi verməmiş bu sözləri mənə deyəyədin da! (səh. 46)
Hər kənddən bir eşşək istəyiblər (s. 48).
Bütün Danabaş kəndində sənin eşşəyin məşhur idi? (s. 48)
Belə övrəti döyərlər də! (s. 52).
Əhməd bir saatdan çox idi ki, eyni yerdə dayanıb ağlayırdı (s. 56).
Elə sözü Xudayar bəyə nahaq demisən (s. 58).
Filan kişinin atası tünbətün düşsün! (s. 60).
Onun dalınca mən özümü haman pəncərədən saldım həyətə (s. 95).
Araşdırdığımız mənbələrdə işarə və təyini əvəzliklərdən demək olar ki, daha çox istifadə

olunmuşdur.
Əvəzliklə işlənmiş birinci növ təyini söz birləşmələri müasir dilimizdə olduğu kimi

tərəflərin bir-birinə yanaşma əlaqəsi ilə əmələ gəlmişdir.
Belə birləşmələrin birinci tərəfini təşkil edən müxtəlif əvəzliklər ikinci tərəfi, yəni isimləri,

yaxud substantivləşmiş sözləri bu və ya digər əlamətinə görə izah və təyin edir.
Bu kişilər söz dediyimiz adamlardan deyillər (s. 95).
Bəzi kəndlilər onun sözünə qüvvət verdilər (s. 95).
Dilimizdə birinci növ təyini söz birləşmələrinin feili sifət və isimlərin yanaşması ilə

yaranan tipi də vardır və təbiidir ki, müasir dilimizdə mövcud olan bu tipli təyini söz
birləşmələrini C.Məmmədquluzadənin əsərlərində də görmək mümkündür.

Birinci tərəfi feili sifətlə ifadə olunan birinci növ təyini söz birləşmələrində feili sifətlər
həm işlənmə yerinə (izah etdiyi sözdən əvvəldə gəldiyinə görə), həm də özünün leksik-
qrammatik məna və mahiyyətinə görə qoşulduğu sözün təyini rolunda çıxış edir. Düzəldiyi
şəkilçilərdən asılı olaraq bu feili sifətlər indiki və ya keçmiş zaman məzmununu ifadə etmiş
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olur.
Eşşəyin üstündən tökülən çuvallar ətrafa səpələndi (s. 100).
Əkilmiş zəmiləri öz malı kimi biçirdi (s. 77).
Usta Cəfər yazdığı kağızı qoydu günün qabağına (s. 115)
Mahuddan tikilmiş köhnə geyməsini çıxarıb bükdü (s.99).
Məmmədəli göndəriləsi məktubu qoydu çuxasının qoynuna (s.99).
Verdiyimiz nümunələrdə birinci tərəfi təşkil edən feili sifətlər müasir dilimiz üçün də işlək

olan dığı4, mış4, ası2, an2 şəkilçiləri ilə düzəlmişdir.
C.Məmmədquluzadənin hekayələrində ismi birləşmələrin tədqiqi bir neçə cəhətdən

əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəla, həmin mövzunun araşdırılması ümumən görkəmli ədibin
əsərlərinin dili, onun qrammatik xüsusiyyətləri barəsində müəyyən təsəvvür yaratmış olur.
İkincisi, əsərləri üzərindəki tədqiqat ədibin əsərlərinin qrammatik quruluşunu
müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyətlidir.

Məqalənin aktuallığı. Müxtəlif mərhələlərdən keçən və uzun, zəngin tarixə malik olan
Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi mənzərəsi müasir dilçilik elminin elmi-nəzəri qənaət və
prinsiplərinin müəyyənləşməsində mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan yanaşdıqda ədəbi
dilimizin hər hansı bir dövründə yaradılmış dil abidələrinin qrammatik cəhətdən araşdırılması
həmişə aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq C.Məmmədquluzadənin hekayələrində
ismi birləşmələr, yaranma üsulları, qrammatik-sintaktik xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktik baxımdan bu işin nəticələri
əhəmiyyətli ola bilər. Belə ki, ismi birləşmələrin C.Məmmədquluzadənin hekayələrində
işlənməsi faktının elmi araşdırmaya cəlb edilməsi öz-özlüyündə onun tədqiq əhəmiyyətinin
göstəricisidir.
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Этнические стереотипы в последнее время привлекают внимание лингвистов, а
также становятся предметом лингвокультурных исследований. В поле зрения
языковедов находятся как языковые, так и речевые стереотипы, на основании которых
формируется облик культур.

Наиболее существенным свойством стереотипов является их ярко выраженный
эмоционально-оценочный характер, то есть способность стереотипов передавать
разнообразные аффективные реакции (ненависть, восхищение, страх и т.д.),
предпочтения, настроения.

Еще одним важным свойством стереотипов является их относительная устойчивость.
Многие стереотипы воспринимаются с детства от авторитетных для ребенка людей
путем многократного повторения клишированных фраз. Со временем эти фразы
приобретают устойчивость и оседают в памяти. Таким способом формируются
определенные образы и отношения к представителям различных этносов. Далее они
воспринимаются человеком как данность и закрепляются в сознании благодаря
литературе, средствам массовой информации и т.д. Сформировавшись, стереотипы с
трудом подвергаются модификации. Именно таким образом в них проявляется признак
устойчивости. Однако этот признак не носит абсолютного характера. Этнические
стереотипы, как и язык в целом, подвержены изменениям, которые проходят медленно,
по мере накопления знаний и жизненного опыта.

В современном мире контакты между различными этническими общностями
становятся все более интенсивными. В следствии глобальной миграции население всё
большего количества стран становится многонациональным. Так, например, США
называют «большим плавильным котлом» ("the vast melting pot"), в котором сливаются
воедино разные национальные культуры. В такой ситуации особенно важную роль
играет владение основами теории коммуникации: для мирного сосуществования
необходимо воспринимать представителей иной этнической общности не как «чужих»,
а просто как «других, не похожих на нас, но, тем не менее, достойных уважения» [1,
256].

Чтобы определить, насколько этностереотипы, выявленные в результате анализа
английской литературы, актуальны в настоящее время, было проведено анкетирование
среди носителей британского, американского, канадского и австралийского вариантов
английского языка на лингвистических форумах The Forum Site и Lingforum.com.
Респондентам был предложен список названий национальностей, играющих важную
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роль в мировом сообществе: American, Afro-American, Arab, British, Chinese, Dutch,
French, German, Italian, Jew. От респондентов требовалось указать, какие качества они
считают типичными для представителей каждой из предложенных наций.

В анкетировании приняло участие 54 жителя США, Великобритании, Австралии,
Канады и Микронезии в возрасте от 16 до 60 лет. Многие из респондентов уточнили,
что отвечая на вопросы анкеты, выражают не своё личное отношение к представителям
данных наций, а лишь бытующее в обществе мнение о них. Кроме того, большинство
респондентов высказались против этнических стереотипов и согласились принять
участие в анкетировании только потому, что оно было необходимо для чисто
лингвистического исследования: "It seems that stereotypes just add to the degradation of
society and humanity as a whole" (Edward, 54 года, Микронезия). Такая позиция
объясняется стремлением следовать принципам политической корректности.

Анкетирование показало, что некоторые из выявленных в процессе анализа
английской литературы этностереотипов до сих пор распространены. Так, американцам
приписывается «утрированный» патриотизм: "overly patriotic" (7,4% опрошенных). В
целом среди прилагательных, которыми респонденты охарактеризовали американцев,
нет ни одного с нейтральным или положительным оценочным компонентом: "fat"
(5,4%), "stupid" / "ignorant" (5,4%), "loud" (11,1%), "obnoxious" (11,6%), "lazy" (9,3%),
"rude" (7,4%), "greedy" (7,4%), "fitness obsessed" (5,6%). Здесь прослеживается намёк на
то, что американцы не знают меры, склонны к крайностям, излишествам во всём (в
качестве примера можно рассмотреть пару противоречащих друг другу определений
"fat" Vs. "fitness obsessed").

Подтвердилось мнение о завидной физической силе афроамериканцев (16,7%):
"athletic", "goodrunners", "NFL basketball", "all major league sports own a lot of them". В
качестве примеров других описаний с нейтральным или положительным оценочным
компонентом молено привести следующее: "hiphop" (14,8%), "rap music" (7,4%), "good
dancers" (7,4%). Такое мнение об афроамериканцах вполне закономерно, если учесть
присущую им музыкальность и врождённое чувство ритма. С другой стороны,
афроамериканцам приписывается вспыльчивость и склонность к криминальной
деятельности: "gangsters" (11,1%), "angry" (9,3%).

Арабы представляются респондентам агрессивными, опасными людьми, которым не
стоит доверять (24,1%): "crazy", "illogical", "brutal", "hateful", "terrorists", "cannot be
trusted". Среди описаний арабов не встречается ни одного нейтрального или
положительного. Причина кроется в том, что за последнее десятилетие участились
террористические акты, подавляющее большинство участников которых - исламские
экстремисты. Из-за этого распространилось несправедливое враждебное отношение
христианского мира к мусульманам вообще и к арабам в частности как к
потенциальным террористам.

Отношение к британцам, напротив, — доброжелательное и уважительное: "posh"
(11,1%), "reserved people" (11,1%), "uptight" (9,3%), "tolerant" (9,3%), "polite" (9,3%),
"drink tea all the time - normally at 5pm" (7,4%).

Восприятие китайцев противоречиво. По мнению опрошенных, с одной стороны,
они чрезвычайно умны {"very clever" - 5,6%), но, в то же время, ниже по статусу, чем
европейцы и американцы {"can't do anything but work in restaurants" - 3,7%). Про работу
в ресторанах речь зашла не случайно: в США и Европе распространена китайская
кухня, поэтому китайцы у многих ассоциируются именно с ней ("greatfood" - 7,4%,
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"they all know someone who owns a food shop, or own one themselves" - 7,4%).
Итальянцам приписывается связь с криминальным миром: "mobsters", "mafioso"

(11,1%), "can be very aggressive when driving" (9,3%), "can't drive" (7,4%), "can have nasty
tempers" (3,7%). Другие респонденты называют жителей Италии счастливыми людьми,
ведущими себя свободно и непринуждённо: "relaxed" (3,7%), "happy" (3,7%).
Остальные качества, которые участники анкетирования выделили как типичные для
итальянцев, таковы: "romantic" (15,1%), "cook and eat pizza" (14,8%), "eat homemade
pasta all the time" (5,6%), "spaghetti munchers" (3,7%), "enjoy food" (3,7%), "good chefs"
(3,7%), "red check tablecloths" (1,9%), "huge families" (1,9%). Аналогично особенностям
восприятия китайцев, итальянцы у многих носителей английского языка
ассоциируются с итальянской кухней.

Подтвердились сведения о восприятии немцев. По словам 8 из 54 респондентов
(14,8%), представители этой этнической общности отличаются ответственностью,
надёжностью, серьёзностью и старательностью ("efficient", "practical", "serious",
"attention to detail"), но немецкий язык, по их мнению, - грубый и неприятный: "[The
Germans]... sound really angry at something..... constantly" (Mark, 18 лет,
Великобритания). Снова встречаются ассоциации, основанные на представлениях о
традиционных немецких блюдах: "beer" (14,8%), "sausage lover"s (7,4%).

Негативные отзывы о голландцах, проявляющиеся в английской фразеологии,
оказались не столь распространёнными в настоящее время.

Участники анкетирования охарактеризовали голландцев как раскованных,
дружелюбных людей, любящих проводить время в хорошей компании (11,1%): "very
polite", "relaxed people", "beer".

Анкетирование помогло выявить интересные факты относительно восприятия
жителями англоязычных стран французов. С одной стороны, они представляются
милыми, очаровательными, романтичными людьми ("lovely", "romantic" - 7,4%). С
другой стороны, часто встречаются мнения об их нечистоплотности ("do not wash",
"smell" - 13%) и грубости: "rude" (11,1%). Среди американцев широко распространено
мнение о трусости французов (9,3%): "cowards", "can't even fight to protect their own
country". Этот этностереотип появился совсем недавно и вытеснил прежние
представления о французах на второй план: "Before the invasion of Iraq Americans saw
the French as rather ne'er-do-wells who were sex obsessed and enjoyed good food and drink.
After the French government strongly opposed the Iraq invasion, this changed to one of the
French as cowards" (Keith, 60 лет, США).

Изменение отношения американцев к французам нашло своё отражение в
американском варианте английского языка. Так, название одного из самых
распространённых блюд в американских ресторанах - картошки-фри - по-английски
звучит как French Fries. После того как правительство Франции выступило с резкой
критикой американской кампании в Ираке, в США началось движение за
переименование French Fries в Freedom Fries. Конгресс принял постановление об
изменении названия картошки-фри в государственных ресторанах. Вскоре к кампании
присоединилось и большое количество частных ресторанов. В настоящее время
выражение French Fries вышло из употребления: "Although 'Freedom Fries' only had mild
success with the public, the usage of 'French Fries' has totally disappeared, being replaced by
fries', as in 'gimmie a burger and fries' when placing an order" (Keith, 60 лет, США).
Возможно, это произошло бы, даже если бы не имело место негативное отношение
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американцев к французам: известно, что в английском языке ярко проявляется принцип
языковой экономии (ihamburger — burger, milk shake - shake, air plane — plane). Однако,
по-видимому, реакция Франции на политику США в Ираке в данном случае помогла
ускорить процесс.

Анкетирование показало, что в настоящее время большинство людей знают о
требованиях, диктуемых принципом политической корректности, и в связи с этим
стремятся к лояльному, толерантному отношению к представителям других этнических
общностей. Вместе с тем, национальные стереотипы всё ещё широко распространены,
так как практически каждый из 54 респондентов упоминает общепринятые
представления о той или иной народности, даже если и уточняет, что они неверны и
лично он их не разделяет. Наличие таких стереотипов и основанных на них этнических
прозвищ подтверждает важную роль языка в отношениях между национальностями.
Однажды упомянутое, этническое прозвище может закрепиться в языке и ещё долгое
время влиять, пусть даже и косвенным образом, на восприятие людьми разных
национальностей друг друга.

Относительно прозвищ, присваиваемых группе людей, в ономастике существует
некоторая неясность, проявляющаяся в разнообразии терминов, которыми пользуются
лингвисты. Так, Ю.Б. Воронцова, Г.Н. Чагин и A.A. Чувьюров употребляют термин
«коллективные прозвища», под которыми они понимают «неоттопонимические
характеризующие именования жителей какого-либо населённого пункта или региона...»
[7, С. 87-92]

Изменяющаяся геополитическая расстановка сил на карте мира ставит перед
учеными новые задачи и требует решения целого ряда научных проблем.

Актуальность статьи. Актуальность статьи заключается рассмотрение стереотипов,
учитывая их этнические особенности в зеркале современного мира.

Научная новизна статьи. Научная новизна статьи заключается в современной
характеристике стереотипов некоторых национальностей.

Практическое значение и применение статьи. Материал статьи может быть
использован на практических уроках по английскому языку и лекциях по языкознанию.
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A. Mirzəyeva

Müasir dünyada etnik stereotiplər

Xülasə

Etnik icmalar arasında olan əlaqələr “özümkü — özgə” ziddiyyətinə əsaslanır: bir çox
hallarda digər xalqların nümayəndələri qəribə, qarışıq, eybəcər, onların hərəkətləri məntiqsiz
və səhv, danışdığı dil isə mürəkkəb və anlaşılmaz kimi xarakterizə olunur.

Etnik stereotiplərə bütün icmalarda rast gəlmək olar. Onlar millət haqqında yüksək
səviyyədə ümumləşdirilmiş təsdiqsiz və bir çox hallarda yanlış fikiri ifadə edir. Nitqdə etno-
steretiplərə istinad siyasi normativlərə ziddir. Bununla belə, bəzi stereotiplər frazeoloji
birləşmələr kimi ingilis dilində öz yerini tutub.

A. Mirzayeva

Ethnic stereotypes in the modern world

Summary

Relations between ethnic communities are built on the opposition "their - strangers": very
often representatives of other nationalities are characterized as strange, funny, ugly, their
actions are both illogical and wrong, and the language they speak is as complex and
incomprehensible.

Ethnic stereotypes — a phenomenon prevalent in any society. They reflect a highly
generalized, often unreasonable and far from always correct opinion about the representatives
of a particular nation. References to ethno stereotypes in speech contradict the principle of
political correctness. Nevertheless, some of these stereotypes were fixed in the English
language, becoming the basis for phrase logical units.

Redaksiyaya daxil olub: 10.09.2018
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1990-cı illərin əvvəllərində Sovet dövrünün dəyərləri iflasa uğrayır, yeniləri isə o qədər
asanlıqla təşəkkül tapmadı. 1990-cı illərin də poeziya böhran yaşamış şeirdə yalnız bir ovqat –
milli insan ağrısı, yurd sevgisi, 20 Yanvar faciəsi, torpaq itkisi, şəhidlik acısı natural boyalarla
təsvir olunmuşdu. 20 Yanvar faciəli mövzular ədəbiyyata şəhidlik mövzusu, şəhid obrazını
gətirdi. 20 Yanvardan sonra ədəbiyyatın adi ritmi pozuldu, xalqlar, millətlə bərabər
ədəbiyyatın özü də bir növ tarixi sınaq qarşısında qaldı.

1970-ci illərin senzurasında boğulan, ictimai-siyasi məcrada bəslənən dekadans ovqat
nəfəs genişliyi əldə edərək ruhun nəhayətsizlik sevdasını, insanın iç dünyasının çöküşünün
ifadə eləmək üçün yeni fəaliyyət sferasına bu dövrdə daxil oldu. Ötən əsrin əvvəllərindən
başlayaraq meydana çıxmış modernist cərəyanlara əsrin sonunda yenidən qayıdıldı,
simvolizm, sürrealizm, ekzistensializm, postmodernizm və s. tətbiq edildi.

20 Yanvarla bağlı qüvvətli əsərlərin yazılmaması müasir ədəbi tənqiddə bəzən sual kimi
ortaya qoyulur. Prof. Rüstəm Kamalın fikrincə “bizim hələ şəhidlik kultunu qabarda biləcək
səviyyədə mərsiyyələrimiz, nə də romanlarımız var” (1, 10). Professorun fikrincə,
mərsiyyələrin azlığı ilə bağlı fikri ilə razılaşmasaq da, nəsr haqqında fikri ilə razılaşmaq
əsaslıdır. Hadisələrin başlandığı vaxtda sanballı əsərin yazılması qeyri-mümkün idi. Digər
tərəfdən 1990-cı illər xaosundan ayrılmaq asan deyildi.

1.20 Yanvar faciəsinin poeziyada bədii inikası
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci ildə Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayında

nitqində qeyd etdiyi kimi “O vaxt bizim dövlət adamları bunun əleyhinə çıxmadılar, bu
barədə öz sözlərini deyə bilmədilər, üstünü örtüb basdırmağa çalışdılar. Ancaq siz - ədəbiyyat
adamları və xüsusən yenə də Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza kimi insanlar o təcavüzün
qarşısına çıxdılar” (2, 2).

20 Yanvar hadisələri mövzusunda ən yüksək poetik ruhlu əsərlərin müəllifi

mailto:aynure8@mail.ru


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

45

B.Vahabzadənin “Şəhidlər” (3) poeması faciənin fəlsəfi-poetik dərkində öz bədii-estetik
siqlətini bu günədək qoruyub saxlayır. Filol.e.d. Elnarə Akimovanın fikrincə “B.Vahabzadə
poeziyasının fərqliliyi ondadır ki, heç bir quramaçılığa uymadan şeir yazmaq, qəlbinə hakim
olmuş duyğuları əzib korlamadan mətnə köçürmək idi” (4, 197).

Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəhidlər” poeması verdiyi suallarla bütün dövrün acı taleyi,
tarixini proseslərini canlandırır. Bəxtiyar Vahabzadənin 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrinə
həsr olunan “Şəhidlər” poemasında, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu zülm və istismar altında
yaşamasına baxmayaraq bu quruluşdan: siyasi-ideoloji yasaq və təzyiqlərdən qanı-canı
bahasına qurtarmaq uğrunda aparılan mübarizəsinin ibrətamiz səhnələri ilə qarşılaşırıq. B.
Vahabzadə yaradıcılığında milli istiqlal düşüncəsinin təsvirinin böyük bir tarixi olduğunu
görmək mümkündür. Filol.e.d. Vaqif Yusiflinin fikrincə “B.Vahabzadənin “Şəhidlər”
poemasının alternativi yoxdu” (1, 10).

1990-cı illərdə qlobal hadisə və proseslərin milli düşüncəyə axını daha çox gücləndi.
1990-cı illərin ortalarına qədər poeziyaya daha çox çılğın, əsəbi notlar üzərində gəzişir, poetik
pafos, hislərin çılğın ifadəsi (Qaçay Köçərlinin “Şəhidlər xiyabanı” şeirində (5, 2), Zəlimxan
Yaqub “Səslərin görüşü” (6, 2), Tahir Talıblının “Susmuş hünərə elegiya” (7, 4), çağırış, Fəxr
və qürur Vahid Əzizin “Qırğın” ağı-poemasında (8, 14), Sənan Çırağın “Haqq ədalət Kərəm
kimi yalnız indi...” (9, 4), düşmənə nifrət Gəncəli şairə Xəzangülün “Tanrı dərgahında” (10,
9), Məmməd Alimin “Sahibin axtaran qol” (11, 2), ictimai kədər Məmməd Alimin “20
Yanvar küçəsi” (12, 2), Piruz Dilənçinin “Şəhidlər xiyabanı” (13, 8), üsyan intonasiyası,
etiraz Zəngilan rayonundan Oqtay Ələkbərovun “Şəhriyar nəfəsi” (14, s.4), nikbinlik Xəlil
Rza Ulutürkün “Sənin göz yaşların” (15, s.3), Ələkbər Şahidin “Şəhidlər” (16, s.4), Tofiq
Nurəlinin “Bu meydan” (17, s.39), təskinlik Vidadi Babanlının “Başsağlığı” (18, 2), pessimist
əhval-ruhiyyə Hafiz Əlinin “Bakıda komendat saatı” adlı şeirində (19, 8), Məhəmməd
Aslanbəylinin “Bu il” (20, 8), Fikrət Qocanın “Ağlar” (21, 4), şəhid analarına təskinlik Əlirza
Hikmətin “Şəhidlər xiyabanı” (22, 4), baş leytenant Yusif Bağırovun “Şəhidlik” (23, 4),
Abbasağa Azərtürkün “Şəhidlərə” şeiri (24, 38), Qaçay Köçərlinin “Bir ovuc şəhid torpağı”
(25, 45), Məzahir Hüseynzadənin “Şəhid anasının dedikləri” (26, 81) daha öndə qərarlaşırdı.
90-cı illərin ortalarından başlayaraq bədii fikirdə, ədəbi prosesdə üst baxış, daha təmkinli şair
ədası, loyal yanaşması güclənir.

Arif Abdullazadə “O gecənin ağrıları” adlı məqaləsində (27, 5) həmin dövr mətbuatında
nəşr olunan poemaları poeziya növünün yeni nümunəsi “poema ağı” adlandırmışdı.

1990-2000-ci illər mətbuatında uşaq şəhidlərə həsr olun şeirlər yer almışdır. Bakıda 118
saylı məktəbin şagirdi Aynur Ramizqızının şəhid qız “Larisanın xatirəsinə” həsr etdiyi bayatı
şəklində şeir müəllifin sarsıntılarını ifadə edir:

Qurban olum bu elə,
Bu obaya, bu elə,
Səni vuran soldatı,
Çağırıram duelə (28, 4.)

Musa Ələkbərlinin “Oxu Zeynəbim oxu” şeiri (29, 4) şəhid olmuş balaca Zeynəbin həyat
eşqi ilə dolu kədərli aqibəti, Məmməd Namazın “Körpə şəhidlərə layla” (30, 14) şeirində 13
yaşlı İlqar İbrahimovaya, Larisa Məmmədovaya şəhid, ağı deməyə dili gəlməməsi, acı, iztirab
şeirdə müəllif emosional duyğularında inikasını tapmışdı.

20 Yanvar mövzulu poeziyada faciənin törədənlər də əsas məsələ kimi düşündürülən
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problem sırasına daxildir. Roza Qarabağlının “Şəhidlər” (31, 8) min nisgil ilə dillərə dastan
olan, ölməz əməli ilə parlayan, nakam şəhidlərin ailələrinə başsağlığı verən Qorbaçova
“namərd” adlandırır.

Balaş Azəroğlunun “Günahkar” (32, 4) şeirində 20 Yanvar hadiəsinin törədilməsində
özünü günahkar adlandırır. Günahın kökündə dayanan səbəbi isə xeyirxahlıq missiyasında
görür. Məmməd Alimin “Doxsanıncı iyirmi Yanvar” (33, 106-107) şeirində can çəkişən
imperiyanın 20 Yanvar törətməkdə, Qarabağ problemini qaldırmaqda məqsədi hiylədir –
azərbaycanlıları məhv etmək bəhanəsidir. Hafiz Əli “Vətən şəhidləri” (34, 101) şeirində 20
Yanvar hadisələrinin tarixi kökünü ermənilərin Dağlıq Qarabağ iddiasından əvvələ, daha çox
keçmişə dayandığını qeyd etməyə çalışır. Rəfail İncəyurdun “Yanvar ağıları” (35, 65) şeirinin
poetikasında 20 Yanvar faciəsinin həqiqətlərini üzə çıxarmağa çalışır. Ən çox şeirdə oxucuya
təsir edən 20 Yanvar şəhidi İlham və Fərizə, Fərizənin zəhər içərək həyata meydan oxuması
böyük affekt oyadır. Rafiq Yusifoğlunun “Qan gölündə bitən gümüş azadlıq” şeirində (36, 65)
hadisənin səbəbkarlarını göstərməyə çalışması “nala-mıxa vuranları tanıdaq” deyərək o
dövrün intizamsız rəhbər başçılarını gizli kodda göstərir.

Kamran Mehdinin “Şəhidlərə ölüm yoxdu” (37, 8) şeirində tarixi bir addım irəli aparan
şəhidlərə ölüm yoxdur deyərək şəhidlərlə fəxr edən vətənpərvər şair dayanır.

20 Yanvar faciəsinə dini-fəlsəfi yanaşma Məhməmməd Ərğəvanın “Şəhidlər” (38, s.5),
Eyvaz Qələmçəlinin “Yas saxlayır” (39, 8), Suğra Abdullazadənin “Şəhidlər” (40, 7), Abbas
Abdullanın “Kim ağlasın bizə qardaş” (41, 7) şeirlərində görmək mümkündür.

1990-cı illərdən başlayaraq poeziyamızda elə imzalar oldu ki, öz poetik yaşamları ilə
“geriyə qayıdış”ın ən yaxşı nümunələrini yaratmaqla bahəm, həm də gələcək şeirin inkişaf
trayektoriyasının cızılmasına səbəbkar oldular. Ancaq bununla yanaşı yenə də zəif poetik
əsərlər Adil Şirinin “Şəhid gecəyə üç elegiya” (42, 2), Tofiq Abdinin “Yanvar ağıları” (43, 4),
Babək Bəhrəmoğlunun “Şəhidlər” şeiri (44, 14), Aləmzar Əlizadənin “Barıtlı qızın çantası”
(45, 45) şeirləri, Sabir Əhmədlinin “Qızıl güllə” (46, 15-17) hekayəsi mövcud idi.

2. Poeziyada qərənfil detalı
20 Yanvar faciəsinin ayrılmaz atributlarından biri də qərənfildir. Qərənfil klassik

poeziyada qəmgin ovqat aşılayan güldür. 20 Yanvar 1990-cı ilə qədər Bakı kəndlərində satış
məqsədi ilə yetişdirilən qərənfillər həmin faciədən sonra taleyi dəyişdi, matəm gülü
simvoluna çevrildi.

Tofiq Mütəllibovun “Qərənfil məşəlləri” şeirində (47, 5) qərənfilin şəhidlər xiyabanında
daşlaşmış aurasını belə tərənnüm edir:

Bu adi çiçəklər, bu qərənfillər,
Məzarlar üstündə müqəddəsləşib (47, 5).
Qərənfil göz yaşı simvolu kimi Şövkətin “Qərənfil yağışı” (48, 7), Ələkbər Salahzadənin

“Qərənfillər” şeiri (49, 11), dözümülülk rəmzi kimi Elnarə Buzovnalının “Vətən şəhidlərinin
xatirəsinə” (50, 13) qəzəli, Firuzə Əsədullayevanın “Qərənfil, ay qərənfil” (51, 4-5), şəhidlə
torpaq arasında vüsal gülü kimi Kamran Mehdinin “Qara bayraqlar, qırmızı qərənfillər” (52,
67) şeirində simvolizə olunur.

3. Milli özünüdərk məsələsi
Hər bir xalqın tarixi taleyində elə zamanlar var ki, yaşanılan acılara rəğmən onun

hürriyyət əzmini, mənəvi potensialını ehtiva etdiyindən qürur rəmzinə çevrilmişdir. 20
Yanvar mövzulu ədəbiyyatda ən çox diqqəti çəkən milli özünüdərk məsələsidir.
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Milli özünüdərk milliliyin [qismən bəşəriliyin] sintez olunmuş qavrayışıdır. Milli istiqlal
uğrunda mübarizə üçün tarixi şərait yetişdikdə milli özünüdərk hissi də məntiqi olaraq
güclənir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci ildə Azərbaycan Yazıçılarının X
qurultayında nitqində qeyd etdiyi kimi “Milli özünüdərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi
xalqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçir (2, 4).

Milli özünüdərk vahid milli ideyanın təsiri ilə narazı təmayüllərin, yad, barışmaz
ideyaların qlobal tendensiyaların içərisində yaranıb inkişaf edir. Bəxtiyar Vahabzadənin milli
özünüdərk psixologiyasının əsasında özünü kənardan baxıb qiymət vermək, milli amili
dəyərləndirmək durur. Onun “Təzədən yaratsın yaradan bizi” adlı şeirində (53, 4) şairi ən çox
düşündürən xalqının illər boyu məruz qaldığı haqsızlıqların ölçü miqyası, eyni hüquqları
daşıyan, amma millətlər içərisində ona qarşı qərəzli, ədalətsiz, ayrıseçkili münasibətdir:

Anlaya bilmirik astar nə, üz nə
İndi baxammırıq düzün gözünə (53, 4).

B. Vahabzadənin sovet siyasi rejiminin ən sərt dönəmində qələmə aldığı “Səbr elədik” (54,
2) milli istiqlal problemi ilə bağlı qənaətləri müstəqim şəkildə əks olunmuşdur. Şübhəsiz ki,
sovet dönəmində, 1979-cu ildə yazılmış bu şeir konyunkturanın təsirindən nəşri mümkün
deyildi. Ümumiyyətlə B. Vahabzadənin poeziyasında milli özünüdərkin bütün
komponentlərini – milli mənlik şüur, milli fikir, milli bəşəri şüur, milli yaddaş, milli ruh, milli
istiqlal arzusunu görmək mümkündür.

4. Faciənin nəsrdə bədii əksi
Sovet ideologiyasının məhvi ilə çox şey öz başqa stixiyasına dönmüşdü. “Ölü”, “məzar”,

“tabut” tipajları funksionallıq kəsb etməsi insanı döyüşə yox, tənhalığa çəkirdi. Sabir
Əhmədovun “Yanvar hekayələri” silsiləsindən olan “Dənizdən gələn səda” (55, 2)
hekayəsində rusların hücumu ilə neftdaşıyan gəmidə həlak olaraq Dərbənd sahilinin suları
üzərində qalan 5 bacının qardaşının yanğılı, düşmənə qarşı nifrət dolu, nisgilli, ancaq anasına
təsəlli verən məktubudur. Məzarı dəniz olan oğul cəsədinin səssiz-səmirsiz anasına
ünvanladığı sözlər 20 Yanvar hadisələrində itkin düşənlərin sözləridir. Hekayənin bədii
publisistik üslubunda bədiilik qəhrəmanı özündən asılı deyil. Həmin saydakı “Cəza” hekayəsi
şəhid ata və anaların emosionallığı, publisistik harayı, düşmənə mənfur münasibəti gücləndirir.
Ancaq bu hekayədə konkretlilik və ünvanlılıq zəifdir, obrazların naməlumluğu, süjet zəif
alınmasına gətirib çıxarmışdı.

Şamil Cahanın “Qan izləri” hekayəsində (56, 4-8) dərin hüznlü psixologizm hökm sürür,
acı fəryadlı kədər, sevinclə nifrət qarşıdurması, qətllər üzərində vəzifə iddiası süjetin
konfliktini dərinləşdirən elementlərdir. Əsərdə psixoloji paradokslar, şəhidlik, parça-parça
olunmuş, ömrünü Sovet hərbinin bütövlüyü üçün çalışan Cahidlə, Azərbaycanın nemətlərini
yeyib, 20 Yanvar faciəsi törətdiyinə görə milyonların qanının içən rus generalları Pisayevlə
Zaxarov vəzifə naminə yerə-göyə sığmayan sevinclər süjetin təzadlığını artırır. Psixologizmi
dərinləşdirən digər detal 20 Yanvarda öldürülənlər arasında Azadlıq meydanında, yaralılara
yardım edənlər içərisindən rus millətinin nümayəndələrinin olması idi.

Dostu Məmmədqızının “Qan cığırı” (57, 3) “20 Yanvar” qəzetinin baş redaktoru Səlim
Həqqiyə ittihaf olunmuşdur. Kiçik hekayənin süjet xəttinin mərkəzində şəhidlər xiyabanı
dayanır. Ümumi süjet xəttinə tabe olan qəzet müxbiri Zərifə və 20 Yanvar yaralısı döyüşdə
dünyasını dəyişən Gülər, Zərifə və oğlu şəhid olmuş, nəqliyyatda istifadə edəndə vəsiqəsi
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olmayan şəhid anası, nəhayət, qəzetin baş redaktoru Şahidin və həyat yoldaşı Sənubərin
ölümü kimi süjet xətləri hekayədə psixologizmi dərinləşdirən faktlardır. Ən çox sarsıntı
keçirən də Zərifədir. Çünki Şəhidlər xiyabanından yazmaq, böyük vətəndaşlıq mövqeyi
göstərərək şəhid ailəsinə diqqət göstərməyə çalışması diqqəti cəlb edir.

1990-cı illərdə dövrün mürəkkəb şəraitindən irəli gələrək təcrübə üçün gərəkli olan fasilə
bədii ədəbiyyata qiymət verən və onu izləyən ədəbi tənqiddə də durğunluq yaratmışdı.
Dövrün epoxal gerçəkliklərinə nüfuz, cərəyan edən hadisələrin bütün kəskin və anlaşılmaz,
fəciəvi və dramatik tərəfləri ilə birgə təcəssümü baxımından bu əsərlər ədəbi mühitdə, müasir
təkamül prosesinə ciddi mənada bir təsir göstərə bilməmişdi. Tənqidçi Tehran Əlişanoğlu
məhz bu faktı nəzərdə tutaraq yazırdı: “Müharibə mövzusunun dərkində uzun bir yol keçmiş
ədəbiyyatdan bunu gözləmək olardı” (58, 4). Əlbəttə, keçid mərhələsi kimi səciyyələndirilən
gərgin narahat və sıxıntılı ovqatla müşayiət olunan 1990-cı illərdə sənətkardan baş verən
reallıqları ehtiva edən yüksək sənət nümunəsi gözləmək yaradıcılıq psixologiyasına zidd
tələbdir.

20 Yanvar mövzulu bədii nümunələri təhlil edərkən onların bir sıra ümumi və xarakterik
xüsusiyyətləri aşkarlanır; baş verənlərə operativ reaksiyanı əks etdirdiyi üçün bəzən poetik
səviyyə tələskənliyə qurban verilir. Bu nümunələrdə ifadə olunan əsas fikir, əsas ideya xətti
gözlənilməzlik, qəfil zərbə, hazırlıqsız yaxalanma kimi hisslərin ifadəsidir.

Məqalənin aktuallığı. Soyqırım tariximizin ayrılmaz hissəsi olan 20 Yanvar faciəsi
mövzusunda bədii nümunələrin yazılması müasir dövrdə aktuallıq kəsb edir və xalqımızın
başına gətirilən həqiqətlərin üzə çıxarmaq üçün araşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır.

Məqalənin elmi yeniliyi. 20 Yanvar faciəsinin ədəbiyyatda araşdırılmasına dair AMEA-
nın müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu, fil.e.d. Almaz Binnətova, fil.e.d. Elnarə Akimova, fil.f.d.
Nərgiz Cabbarlı, fil.e.d. Mərziyyə Nəcəfova və başqalarının müxtəlif səpkili tədqiqatları olsa
da, bu mövzu ədəbiyyatşünaslıqda ayrıca olaraq tədqiqata cəlb olunmamışdır.

Bu dövrün ədəbiyyatda ikili səciyyəsi – onun həm qopub ayrıldığı sovet dövrünün
rudimentlərini özündə daşıması, həm də bu qalıqlarla mübarizə apararaq yeni biçimdə özünü
ifadə etməyə çalışması kimi əlamətlər onilliyin əsas göstəricisidir. 20 Yanvar faciəsinin
poeziya və nəsrdə bədii inikasının analitik və müqayisəli təhlil metodu ilə araşdırılması
tədqiqatın elmi yeniliyi arsenalına daxildir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

QEYD: Bu iş Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun
maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir – Qrant № EİF/GAM-4-BGM-GİN-2017-3(29)-
19/15/5.
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А. Пашаева, П. Хасанли, Т. Емрахлы

Трагедия 20 января в художественной
литературе (1990-2000)

Резюме

В художественной литературе трагедия 20 января изображена в поэтических и
прозаических произведениях. В исследовании, были изучены материалы изданные в
1990-2000 годах в периодических органах. В газетах «Азербайджан», «Молодежь
Азербайджана», «Эдебиййат гезети», «Йени Азербайджан», «Сэс», «Халг», журналах
«Азербайджан», «Улдуз». Объектом исследования являются поэма «Шехидлер», стихи
«Мы терпели», «Пусть Всевышний создаст нас снова» Бахтияра Вагабзаде, а также
сихи «В ночь 20 января» Гачая Кочерли, «Факели из гвоздик» Тофика Муталлимова,
«Девяностое 20 января» Мамеда Алима, «Январский плач» Рафаэля Инджаюрда,
«Встреча голосов» Залимхана Ягуба, «Январские рассказы» Сабира Ахмедова,
рассказы «Кровавая тропинка» Досту Мамедкызы, «Кровавые следы» Шамиля Джахана
в которых отображены различные аспекты трагедии. Основной целью исследования
является исследование деталей грусти, гвоздики, мотивов гордости, сочувствия,
национального самопознания в произведениях, написанных о событиях 20 января.

A. Pashayeva, P. Hasanli, T. Emrahli

20 january tragedy in literature (1990-2000)

Summary

20 January tragedy theme was reflected in the poems and prose. 20 January tragedy was
investigated on the plays which published in the 1990-2000 years media oulets as
“Azerbaijan”, “Azerbaijan youth”, “Edebiyyat newspaper”, “New Azerbaijan”, “Ses”,
“Khalq” newspapers, “Azerbaijan”, “Ulduz” journals. Objects of research are Bakhtiyar
Vahabzade’s “Martyrs”, “We have patience”, “Create us from the beginning to create us”,
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Qachay Kocherli’s “20 January night”, Tofiq Mutallibov’s “Carnation torches”, Memmed
Alim’s “90th 20 January”, Rafael Inceyurd’s “January elegy”, Zelimkhan Yagub’s “Meeting
of voice”, Sabir Ahmedov’s “January stories”, Dostu Mammadqizi’s “Blood lane”, Shamil
Cahan’s “Blood traces” stories was reflected the 20th January tragedy in different
perspectives. The aim of investigation is to research the sadness, carnation detail, pride, pride,
relaxation motives, moody issues which were about 20 January tragedy.

Redaksiyaya daxil olub: 28.06.2018
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Publisistika insanın sosial fəaliyyətinin forma rəngarəngliyini əks etdirən fundamental
anlayışlardandır. O, öz obyekti və predmeti olan sosial fəaliyyətdir. Müasir dövrümüzdə ən
çox ehtiyac duyulan fəaliyyət sahələrindən biri kimi, həm mətbuat səhifələrində, həm də radio
və televiziyada geniş istifadə olunur. Məlum olduğu kimi, publisistikanın obyekti problemli
şəraitin yaranmasına səbəb olan proses və hadisədir. Bu prizmadan baxanda problemli şəraiti
doğuran amilin məhz insan olduğunu görmək çətin deyil. İnsan öz ətraf mühitini
mənimsəyərək, bir növ, özünün universumunu yaradır. Hər bir sosial hadisənin mərkəzində
insan amili, sosial faktlar dayanır.

Sosial faktların məcmusu publisistikanın empirik bazasını təşkil edir. “Sabit faktlar bazası
olmadan publisistika mümkün deyil” (1, 275). Publisist sosial faktı ictimai əhəmiyyətli hadisə
kimi tipikləşdirilir, sosial mahiyyətli konsepsiya və ideyalar sistemində interpretasiya edir. O,
bir qayda olaraq, baş verənlərə sosial-normativ baxışını ifadə edir. “Sosial impritiv insan
həyatının prinsipi kimi publisistik dərketmədə əsas məsələdir” (4, 57). Publisistika insanın
sosial təcrübəsinə dayanaraq gerçəkliyi dərk edir. Faktın publisistik dərki sosial dəyərlər
sistemində interpretasiya, onun sosial yönlərinin meydana çıxarılmasıdır. Müasir çoxşaxəli
həyatımızda sosial düşüncəni, həyat stilini formalaşdırmaqla insan həyatının hormoniyasını
zənginləşdirmək publisistikanın vacib funksional xüsusiyyətlərindəndir.

Sosial fəaliyyətin bir növü kimi publisistikanın mahiyyətini, əsas vəzifəsini anlamaq üçün,
əvvəlcə, publisistikanın cəmiyyətin hansı tələbatlarından doğduğuna, hansı ictimai funksiyanı
yerinə yetirdiyinə nəzər salmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, şüurlu fəaliyyətinin, ictimai
təfəkkürün formalaşdığı ən qədim dövrlərdən başlayaraq insan özünü anlatmaq, izah etmək
vasitələri axtarmışdır. İctimai həyatın qayda-qanunlarını anlayaraq qəbul etmək qabiliyyəti
bütün tarix boyu təkmilləşmişdir. Bu proses bu gün də davam edir. Reallığı daha ətraflı
anlatmaq üçün getdikcə daha da konkretləşir, dar sahələr üzrə ixtisaslaşır, dolğunlaşaraq
bütünləşir. Publisistikada bu tamlığın əldə olunması istiqamətlərindən biri, bəlkə də ən
başlıcası insanın dəyişkən fəaliyyət tiplərinin, reallığa yanaşma tiplərinin və deməli, həm də
ünsiyyət tiplərinin ayırd edilməsidir.

Hələ sivilizasiyanın ən qədim dövrlərində insanın həqiqətə məntiqi, estetik, dini-mənəvi
münasibəti hüquq, mənəviyyat və siyasət qaydalarının formalaşmasına zəmin yaradır.
Primitiv əmək formalarından daha inkişaf etmiş münasibətlərə keçdikcə, tədricən, intellektual
istehsal (bilik və bacarıqların, dini-mənəvi, hüquqi ehtiyacların alınması, saxlanılması və
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ötürülməsi) praktik material fəaliyyətdən ayrılmağa başlayır. Sosial həyatın idarə edilməsi
kimi yeni fəaliyyət sahəsi meydana çıxır, qarşılıqlı münasibətlərdə yeni sosial normalar
formalaşır.

Məlumdur ki, məhz kapitalizm insanların ənənəvi birlik formalarını, dini təsəvvürlərini,
adətlərini, əxlaq normalarını dağıdaraq, daha yeni inteqrasiya üsulları, fərdlər və qruplar
arasında yeni ünsiyyət formaları doğurmuşdur. Çap maşını icad olunana qədər yazılı mətnlər
sosial proseslərə birbaşa və operativ təsir etmək cəhətdən şifahi nitqlərə uduzurdu. Ancaq
yazıya alınmayan şifahi nitqlərin də auditoriyası məhdud olduğu üçün kütləvi təsir etmək
baxımından etibarlı hesab olunmurdu. Müasir publisistikanın meydana çıxması bu iki
istiqamətin birləşməsindən doğur – bir tərəfdən kütləvi auditoriyaya şifahi müraciətlə siyasi
təsir göstərmək kimi çoxəsrlik təcrübə, digər tərəfdən də ədəbi formalar təkmilləşdirilərək
publisistik mətnlər yaradılır. Üçüncü həlledici faktor isə çap maşınının icadı olur. Çap dəzgahı
bu publisistik mətnləri tirajlayaraq daha geniş auditoriyaya çatdırılmasına şərait yaradır.
Beləliklə, dövri mətbuat cəmiyyətə yazılı mətnlər vasitəsilə publisistik təsir göstərmək üçün
meydana çevrilir.

Publisistikanın formalaşması feodalizmdən kapitalist ictimai-iqtisadi quruluşuna keçid
dövrünə təsadüf edir. Bu dövrdə cəmiyyətdə yeni siyasi təsiretmə vasitələrinə, dövlət
idarəçiliyində, sosial münasibətlərdə yeni vasitələrə tələb yaranır, istehsal və ictimai
münasibətlərin xarakterində dəyişikliklər özünü göstərir. Publisistikanın malik olduğu
operativ siyasi təsir gücü kapitalizməqədərki quruluşda sosial zərurət hesab olunmurdu.
Feodallar köhnə istehsal və idarəetmə vasitələrinin saxlanılmasında maraqlı idilər. Burjuaziya
isə bunun əksinə mübarizə aparırdı. Burjuaziya sosial proseslərdə operativ kütləvi təsir
vasitələrinə, siyasi idarəetmədə yeni alətlərə can atırdı. Buna görə də mətbuat və publisistika
da elə bu tələb üzərində formalaşırdı. Kapitalist cəmiyyətində güclü istehsal və sosial
proseslər fonunda publisistika geniş auditoriyanın siyasi oriyentasiyasının istiqamətlənməsi,
ona siyasi təsir göstərməkdə güclü və daha tez təsir göstərən vasitəyə çevrilir. Publisistika
siyasi fəaliyyətdə xüsusi sosial ünsiyyət forması kimi özünü göstərir.

Publisistika özündə tarixən formalaşmış mənəvi, məhrəm ünsiyyət formalarını təcəssüm
etdirir. Bu sosial-siyasi fəaliyyət tipi, müəyyən bilik və informasiyanın alınması, daha
emosional təsiredici güc üçün ədəbi-bədii mətnlərin yaradılması, ictimai rəyin
qüvvətləndirilməsi və onun siyasi məcraya yönləndirilməsi kimi bir sıra digər fəaliyyət
növlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsiri nəticəsində formalaşır.

Müasir cəmiyyətdə publisistika siyasi və sosial idarəetmədə altsistemə çevrilir. Onun
spesifik məqsədi – cəmiyyətə idarəolunan sosial orqanizm kimi təsir göstərmək, yeniləşməni
stimullaşdırmaqdır. Siyasətin altsistemi kimi publisistika siyasətlə eyni təməl xüsusiyyətlərə
yiyələnir. Məqsəd ictimai proseslərə təsir göstərmə, onlara yön vermək və dəyişməkdir.
Vasitə isə geniş auditoriyaya aktual müraciətdir. Publisistika ictimai proseslərin
tənzimlənməsini və yenilənməsi işini auditoriyanın siyasi aktivləşməsi, insanları məqsədyönlü
hərəkətlərə, dövlətin və müxtəlif siyasi dairələrin fəaliyyətinə qiymət verməyə inandırmaq
vasitəsilə görür. İctimai proseslərin nizamlanmasına, siyasi davranış nümunələrinin
yayılmasına şərait yaradır. Bəzən reallığın dərk olunmasına, ona münasibət bildirməyə təkid
belə edir. Ancaq bu təkid diktə və ya əmr xarakteri daşımır, publisist həmişə həmsöhbət kimi
danışır. Publisistikada əmr yoxdur, həmfikirləri, məsləkdaşları inandırmaq, onlara reallığı
təsvir etməyə, onun mahiyyətini izah etməyə çalışmaq, eyni zamanda, proses haqqında
onların aktivliyinin artırılmasına cəhd var. Publisistika həmçinin cəmiyyətin xüsusiyyətlərini
özündə təcəssüm etdirir. Bu mənada publisistika həm də spesifik sosial-pedaqoji missiya
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daşıyır.
Publisistika məqsədlərinin xarakterinə görə hamı üçün ədəbiyyatdır. Buna görə də

publisistik əsərlərə xarakterinə və keyfiyyətinə görə bir sıra tələblər qoyulur:
— geniş oxucu kütləsi üçün aydın, anlaşıqlı olmalıdır;
— emosional ifadə olunmalıdır;
— inandırıcı, məntiqli olmalıdır:
— oxucunun (dinləyici, tamaşaçının) gündəlik rastlaşdıqları gerçəkliklə ziddiyyət təşkil

etməməlidir.
Publisist bu tələblərə cavab vermək üçün məsələlərə daha dərindən nüfuz etməli, hadisə

haqqında mükəmməl nəzəri biliklərə, geniş dünyagörüşə sahib olmalıdır. Publisist ünsiyyətin
əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o, müxtəlif mənbələrdən alınan sosial informasiyanı hamı
üçün açıq məhsula çevirir. Şəxsi təcrübəsi, praktik nəticə əldə etmə bacarığı, sağlam fikir
yürütməsi kimi xüsusiyyətləri ona cəmiyyətin həyatında baş verənlərə insanları inandırmağa
kömək edir. İnsanlar öz gerçəkliklərini, gündəlik həyatda mahiyyətinə varmadıqları məsələləri
publisist qələmi ilə görürlər.

Elmi və bədii mətnlərdən fərqli olaraq, publisistik mətnlərdə çağırış, təşviq etmə,
ruhlandırma kimi elementlər önə çıxır. Amma bu elementlər daha çox mətnaltı kontekstdə
verilir. Yəni publisistik mətnlərdə, inzibati-təsərrüfat, rəsmi, siyasi təyinatlı mətnlərdəki kimi
birbaşa göstəriş, əmr yoxdur, publisistin çağırışı daha çox anlatma ilə, mahiyyətin izah
olunması ilə yerinə yetirilir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, ictimaiyyət qarşısında, açıq deyilən söz sosial fəaliyyətdir.
Buna görə də ünvanlandığı tərəfdən həmişə bu və ya digər formada reaksiya alacaqdır. O,
əksər hallarda vahid bir məqsədə deyil, daha çox insanların geniş maraqlarına hesablanır.
Publisistikanın əsas xüsusiyyəti cəmiyyətdə hakim olan fikrin daşıyıcılarına, daha həssas və
fəal insanlara, onların düşüncələrinə, hisslərinə, mənəvi və praktik fəaliyyətlərinə
ünvanlanmasıdır.

Məhz buna görə publisistika şəxsiyyətə hər yöndən effektiv təsir göstərmək üçün
özünəməxsus mexanizmlərdən istifadə edir. Publisistika əsasən operativ təsir vasitəsi kimi
birdəfəlik sosial cavabı qarşıya məqsəd qoyur. Ancaq bu birdəfəlik sosial təsirlər bir-bir,
laylar şəklində yığıldıqdan sonra, daha dərinə gedərək şəxsiyyətin bütün dünyagörüşünə yön
verməyə başlayır. Publisistika vasitəsilə sosial proseslərin bu tip idarəedilməsinin məqsədi
cəmiyyətin fikir və fəaliyyətinin vəhdətinə nail olmaqdır.

Publisistika və kütləvi kommunikasiya vasitələrinin müasir mahiyyətdə meydana atılması
elə bir vaxta təsadüf edir ki, cəmiyyətdə sosial birliyi, sosial-siyasi sistemin vəhdətini başqa
vasitələrlə saxlamaq mümkünsüz olur. Sosial əlaqələrin inzibati, dini, bürokratik, hərbi-siyasi,
elmi, siyasi-partiya kimi növləri müasir mürəkkəb sosial orqanizmə müntəzəm təsir
göstərmək gücündə olmurlar. Məhz XX əsrin ikinci yarısında informasiya bütün forma və
məzmunu ilə əvəzolunmaz gücə çevrilir. Mürəkkəb sosial orqanizmin ayrı-ayrı elementlərinin
fəaliyyətinin uzlaşması üçün KİV və onun nüvəsini təşkil edən publisistika iş görür.

Publisistikanın şəxsiyyətə təsir göstərməsinin əsas mərhələləri maraq yaratmaq, şüurlu
münasibət və inandırmaqdır. Onu təbliğat və təşviqat işindən fərqləndirən əsas cəhət təkcə
şəraitin əsl mahiyyəti haqqında bilgi vermək, insanları hərəkətə keçməyə emosional cəhətdən
təsir etmək deyil, o həm də insanlara mütəşəkkil fəaliyyət, onun praktik cəhətdən reallaşması
üsulları haqqında bilgilər verir. Bu mənada publisistikaya təkcə informasiya, ictimai-siyasi
məlumat verən vasitə kimi deyil, həm də sosial idarəetmə və nəzarət vasitəsi kimi də baxmaq
olar.
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Publisistikanın sosial-yaradıcı funksiyası bilavasitə onun sosial-didaktik və sosial-
maarifləndirici funksiyaları ilə bağlıdır. Publisistika məqsədyönlü şəkildə sosial proseslərə
təsir göstərməklə ictimaiyyəti mənfi tendensiyalardan yayındırmaq, hansısa məsələnin həll
olunmasında gələcək müsbət irəliləyişlərə kökləməklə öz həmfikirlərinin sayını artırır.
Bununla da ictimai proseslərə təsir göstərən, eyni mövqedən çıxış edən həmfikirlər “ordusu”
formalaşdırır. Bu zaman hər bir məsələnin açıq-aydın, aşkar izah olunması əsas faktor hesab
olunur. İctimaiyyətin hər hansı faktla tanışlığında aşkar olmayan, gizli məqam qalmamalıdır.
Bu gələcəkdə publisistikanın sosial mexanizmi yönləndirməsində çətinliklər, fərqli fikirlərin
daha ön plana çıxmasına şərait yarada bilər. İctimaiyyətə problemi izah edən digər təsir
qüvvələrindən fərqli olaraq, publisistika mətbuat vasitəsilə auditoriyaya davamlı və sistematik
təsir göstərmək, onu maraqlandıran məsələlər haqqında məlumat vermək imkanına sahibdir.

Hansısa problemin, məsələnin ictimaiyyətə çatdırılması təkcə publisistika vasitəsilə
reallaşmır. Məsələ haqqında hökumətin müvafiq göstərişləri, sərəncamları ola bilər, problem
elmi və ya bədii əsərdə, məhkəmə qərarlarında və s. göstərilə bilər. Ancaq yalnız publisistika
ilə məsələ daha çox aktuallaşır, uzun müddət diqqətdə saxlanılır, daha aydın, detallarla ətraflı
izah olunaraq geniş auditoriyaya çatdırılır. Bu aydınlığa, aşkarlığa digər heç bir vasitə ilə nail
olmaq mümkün deyil. Сəmiyyətin, bir növ, fikrinin nizamlanması və stabil saxlanılması və
bununla da ictimai rəyə məqsədyönlü nəzarət edilməsi üçün belə aydınlıq, əhatəlilik çox
zəruri cəhətdir. Bu yolla cəmiyyətin aşağı səviyyədə özünütəşkilatlanmasına, neqativ hallara
qarşı biganə qalmamasına zəmin yaratmaq olur.

Publisistika üçün məsləhət, məşvərət, konstruktiv tənqid xarakterik olsa da, onun ötürdüyü
sosial informasiya cəmiyyətə stabilləşdirici, qiymətləndirici, həm də təkmilləşdirici təsir
göstərir. Publisistik polemika, diskussiyalar ictimai-siyasi özünütənzimləmədə əsas
məqamlardan biri olmaqla, sosial cəmiyyətin inkişafında onun özünütənqidinin təcəssümü
kimi görünür.

Beləliklə, sosial ünsiyyət tipi kimi publisistik fəaliyyət bu özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə
sosial münasibətlərin strukturunda dəyişikliklərə nail ola bilir. Buna görə də onun üçün
ictimai şüurda baş verən dəyişikliklərin, sosial proseslərin, hadisənin, şəraitin və s.
dinamikasının təbii izlənilməsi ən vacib məqam, əsas tələb hesab olunur.

Publisistik fəaliyyət bu və ya digər formada özünü göstərə bilər. Yəni ən kiçik bir sosial
məsələ haqqında da, ara-sıra baş qaldıran problemlər barəsində də bu və ya digər insanlar
publisistik yazılar yaza bilərlər. Ancaq peşəkar, məqsədyönlü, sistemli publisistika ilə məşğul
olmaq üçün müəllifin qarşısında bir sıra vacib tələblər dayanır. Əvvəlcə onu deyək ki,
humanist məqsədlər, cəmiyyətin sosial həyatının inkişafına xidmət göstərəcək aspektlər
publisistik fəaliyyət üçün əsas meyarlardır. Elə buna görə də publisistik ifadə üçün obyektin
seçilməsi kriteriyaları ən mühüm məsələ kimi özünü göstərir. Çünki müəllif hər hansı bir
mənəvi və ictimai məqsədə, eyni zamanda onun haqqında ətraflı və dərin biliklərə sahib
olmasa, onun publisistik fəaliyyəti tamamilə mümkünsüz olar. Məqsədin seçilməsi hər bir
peşəkar publisistin öz müstəqil işidir. Ancaq onun ideoloji prinsiplərə sahib olmaması
mümkün deyil. Hansısa publisistin “mən heç bir ideologiyaya xidmət etmirəm” deyərək
müstəqil publisist kimi fəaliyyət göstərməsi elə özü də bir özünəxas ideologiya hesab oluna
bilər.

İctimai-siyasi fəaliyyətdə ideologiya çərçivəsindən çıxmaq cəhdləri real görünmür. Çünki
bu fəaliyyət istənilən halda hansısa ictimai qrupun, kimlərinsə maraqları, fikirləri ilə üst-üstə
düşür. Ola bilər ki, publisist bunu şüurlu şəkildə etmir və ya ola bilsin ki, hər hansı bir
mövzunu ilk dəfə meydana çıxarır, amma onun bu fikirləri istənilən halda hansısa bir qrupun
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maraqları ilə üst-üstə düşəcək. Çünki publisistika ictimai-siyasi fəaliyyətin bir növü kimi,
ümumsosial məqsədlər naminə həyata keçirilir. Hər bir publisistin mənəvi və ideoloji
görüşləri onun hazırki prosesləri dərk etməsi, perspektivlərini görməsi üçün əsas rolunu
oynayır.

Publisistin hansısa ideologiyaya mənsub olması heç də o demək deyil ki, həmin
ideologiyaya malik insanlar həmişə onu haqlı hesab edəcəklər. Mətbuatda belə yanlışlıqlara,
birtərəfli yanaşmalara tez-tez rast gəlmək olar. İstənilən halda publisist, hansı ideologiyaya
meyil etməsindən asılı olmayaraq, dəqiq mülahizələri, təhlilləri, öz fikirləri ilə oxucunu
inandırmağı, onun fikirlərinə təsir etməyi bacarmalıdır. Bunun üçün də o, gerçəkliyə, etibarlı
məlumatlara əsaslanmalıdır. Əks təqdirdə onun çıxışı, bütövlükdə mətbuat orqanının imicinə,
reputasiyasına xələl gətirə bilər.

Bildiyimiz kimi, sosial institutlar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 1) bu institutun
üzvlərinə öz tələbat və maraqlarını ödəmək üçün imkan yaradır; 2) sosial münasibətlər
çərçivəsində cəmiyyət üzvlərinin hərəkətlərini tənzimləyir; 3) İctimai həyatın dayanıqlığını
təmin edir; 4) fərdlərin həvəs və maraqlarının, fəaliyyətlərinin inteqrasiyasını təmin edir; 5)
sosial nəzarəti həyata keçirir (5, 993). Sosial institut kimi publisistika üçün bu funksiyalardan
daha çox ictimai nəzarəti həyata keçirmək xarakterikdir. Publisistika öz vəzifəsini geniş
auditoriyaya ünvanlanan mətnlərlə yerini yetirir. Ayrı-ayrı şəxslərə, ictimai xadimlərə, rəhbər
dairələrə ictimai təzyiq özünü dördüncü hakimiyyət kimi göstərir.

Publisistika daim inkişaf edən proses, uzunmüddətli həyati proqramdır. Şəraitə uyğun
olaraq aktuallaşır. Sosial institut kimi ictimaiyyətin, cəmiyyət üzvlərinin aktivləşməsinə təkan
verir. Publisistika üçün sosial imperativ ən vacib məsələdir. Jurnalist sadəcə müşahidəçi,
statistikaçı deyil, baş verən hadisələrdə tərəf kimi, tədqiqatçı kimi çıxış edir. Öz düşüncələrini,
fikir və mülahizələrini irəli sürməklə cəmiyyətdə həm də maarifçi, didaktik məqsədlərə
xidmət edir.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə ən çox ehtiyac duyulan fəaliyyət sahələrindən
biri kimi, publisistika həm mətbuat səhifələrində, həm də radio və televiziyada geniş istifadə
olunur. Publisistika məqsədyönlü şəkildə sosial proseslərə təsir göstərməklə ictimaiyyəti
mənfi tendensiyalardan yayındırmaq, hansısa məsələnin həll olunmasında gələcək müsbət
irəliləyişlərə kökləməklə öz həmfikirlərinin sayını artırır. Bu mənada sosial fəaliyyətin bir
növü kimi publisistikanın öyrənilməsi, cəmiyyətin sosial həyatında onun rolunun hərtərəfli
araşdırılması, əldə olunan nəticələrin təhlili aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə publisistikanın sosial fəaliyyətin bir növü kimi
xüsusiyyətləri, əlamət və incəlikləri araşdırılır, bu sahədə özünü göstərən müsbət meyillər
xarakterizə olunur. Sistemləşdirmə, ümumiləşdirmələr aparılır, publisistikanın cəmiyyətin
sosial həyatında əhəmiyyəti əsaslandırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik publisistlər, jurnalistlər,
jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbə və magistrantları faydalana bilərlər.
Həmçinin məqalədən publisistika üzrə dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.
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А. Агамирзоев

Публицистика как вид социальной деятельности

Резюме

В статье публицистика рассматривается как одна из особенностей социальной
деятельности. Отмечается, что публицистика является одной из фундаментальных
концепций, отражающих разнообразие форм социальной активности. Она как одна из
самых необходимых областей современности широко используется как в прессе, так и
на радио и телевидении.

Публицистика, как вид социальной деятельности, как правило выражает социально-
нормативный взгляд на происходящее. В социологической концепции и идей
публицист интерпретирует социальный факт как типичное социально значимое
событие. Она целенаправленно способствует социальным процессам, отвлекая
общественность от негативных тенденций и увеличивая вероятность продвижения
будущих достижений в решении данной проблемы.

A. Aghamirzayev

Publicity as a kind of social activity

Summary

It is dealt with characteristics of publicity as a kind of social activity in the article. It is
marked that publicity is a fundamental concept that expresses form of diversity of social
activity. It is used broadly on press sites, TV, radio as one of the most needed social activity.

Publicity as a kind of social activity expresses social, normative view on the occuring
things. Publicist characterizes a social fact as a publicly important event, interpreters it in
social conception and the system of ideas. Publicity increases the number of its like-minded
people by affecting public processes to distract community from negative thoughts, adjusting
them on positive mind about the solution of various issues.
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Üzeyir bəy Hacıbəylinin Azərbaycan
publisistikası tarixində rolu
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Dünya şöhrətli bəstəkarımız, korifey sənətkar Üzeyir bəy Hacıbəyli eyni zamanda
Azərbaycan jurnalistikası tarixində də silinməz bir iz qoymuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki,
Üzeyir bəy bəstəkar kimi tanınmazdan da əvvəl jurnalist, publisist kimi tanınmışdır.
Bildiyimiz kimi, publisistika ən aktual, ən canlı janrdır. Zamanın, əsrin, xalq həyatının bu
günkü vəziyyətini əks etdirmək və irəli sürdüyü vacib suallara cavab vermək publisistikanın
əsas vəzifəsidir.

Böyük problemləri əks etdirən, çox vacib suallara cavab verən, özü də doğru cavab verən
publisistik əsərlər əhəmiyyətli, qiymətli sayılır. Üzeyir bəyin publisistik əsərləri məhz bu cür
əsərlərdəndir. İctimai ziddiyyətlərin kəskinləşdiyi və inqilabi mübarizələrin son dərəcə
qızışdığı bir dövrdə Üzeyir bəy özünün əsas publisistik əsərlərini yazmışdır. Onların böyük
əksəriyyəti ideya-fikri istiqaməti etibarı ilə inqilabi-demokratik səciyyədə olmuşdur. Ü.
Hacıbəyli Molla Nəsrəddin”, “İrşad”, “Həyat”, “Tərəqqi”, “İqbal”, “Həqiqət” və s. qəzet və
jurnallarda çap etdirdiyi saysız-hesabsız publisistik yazılarda Azərbaycan xalqının həyatının,
mübarizəsinin, təfəkkürünün ən müxtəlif sahələrini və problemlərini işıqlandırır.

Ü. Hacıbəyli öz tərbiyəsi, idealları, zövqü etibarilə xalqa bağlı idi. Xalqın həyatı, ruhu,
mənəviyyatı, tarixi və mədəniyyəti ilə dərindən tanış olan böyük sənətkar xalqın
problemlərini və ehtiyaclarını bütün qəlbi ilə duyurdu. Şübhəsiz ki, bu keyfiyyətlərin
yaranmasında publisistikanın rolu böyük olmuşdur. Onun xalq həyatı və mübarizəsi, xalqın
gündəlik ehtiyacları ilə daha artıq bağlanmasına, inqilabi-demokratik görüşlərinin
möhkəmlənməsinə kömək etmişdir. Publisistika ən çox “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad”, “Ər
və arvad” əsərlərindəki satirik surətlərin yaranmasında böyük bir hazırlıq məktəbi olmuşdur.
“Kaspi”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Hidayət” jurnallarında dərc olunan məqalələri, felyetonları ilə
Üzeyir Hacıbəylinin “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyəti barədə xüsusi danışmaq
lazımdır.

O dövrdə baş verən əhəmiyyətli siyasi-ictimai hadisələrin hamısı Ü.Hacıbəylinin odlu–
alovlu publisistikasında öz əksini tapmışdır. Onun diqqət mərkəzindən kənarda heç bir vacib
məsələ qalmamışdır. Cəsarətlə demək olar ki, Üzeyir Hacıbəyli “Molla Nəsrəddin” ədəbi
məktəbinin davamçısıdır, özü də “Molla Nəsrəddin”in özündə formalaşmış davamçısıdır.
Ü.Hacıbəylinin çoxsaylı siyasi felyetonlarında Cəlil Məmmədquluzadə ruhu güclüdür. Cəlil
Məmmədquluzadə və Üzeyir Hacıbəyli arasında mənəvi yaxınlıq hər yerdə qabarıq şəkildə
nəzərə çarpır.

mailto:ayten%1f_rustamzade@mail.ru
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O zamanlar Ü.Hacıbəylinin felyetonlarını kəskin tənqid edənlər, qəbul edə bilməyənlər də
var idi. Əleyhdarlarından biri demişdi ki: “Üzeyirin yazılarından bir ayrı cür qoxy gəlir.
Üzeyir bəy ona Cəlil Məmmədquluzadə ruhunda cavab vermişdi: “Əfəndim, xahiş edirəm ki,
bundan sonra mənim yazılarımı qoxulamayasınız ”.

Ancaq bu yaxınlıq o demək deyil ki, Ü.Hacıbəyovun gülüşü eynilə Cəlil
Məmmədquluzadənin gülüşüdür. Yaxınlıq – eyniyyət, təkrar demək deyildir. Ü.Hacıbəylinin
gülmək qabiliyyəti özünəməxsusdur — məhz Üzeyir gülüşüdür.

Ü.Hacıbəyovun zəngin irsində dövri mətbuat səhifələrində “Ordan–burdan” ümumi başlığı
altında dərc edilən yazılar xüsusi yer tutur. “Bazar söhbəti”, “Məzhəkə”, “Təhsil” satirik
hekayələri, “Rəfiqimdən məktub”, “Üçüncü dəllək”, “Məclisimizin duzu”, “O, heç!”,
“Tərəqqi və gerilik”, “Ha fikir edirəm, başa düşmürəm!” kimi felyetonları yüksək bədii
dəyərə malik əsərlərdir. Həyat materialı ilə satirik formanın sintezindən yaranan bədii
keyfiyyət bu əsərlərin mahiyyətini təşkil edir.

“Ordan–burdan” adı altında gedən əsərlərin bir çoxu əlamət və keyfiyyətinə görə ən gözəl
nümunələr sayıla bilər. “Molla Nəsrəddin” əsəri (1907-ci ildə “İrşad” qəzetində dərc
edilmişdir) pamfletin ən gözəl nümunələrindən biridir. Açıq tendensiya, kəskin satira, yüksək
bədii keyfiyyət ilə bərabər, publisist üslubun nisbi üstünlüyü, müqəddiməsiz başlanğıc
Ü.Hacıbəylinin pamfletlərini felyetonlarından fərqləndirir. Pamfletlərin bədii keyfiyyətləri
sırasında müqayisə üsulu xüsusilə diqqət cəlb edir. Paralellər bir tərəfdən pamfletin
mənimsənilməsini asanlaşdırırsa, digər tərəfdən publisist və bədii üslubun nisbətini tarazlayır.
Kinayə, işarə və eyhamlar isə həmin əsərlərə bir şirinlik gətirir, onların kəsərini artırır.

Tənqid hədəfinin seçilməsi, tənqid atəşinin sərrastlığı, dilin şirinliyi ilə bu pamfletlər
içərisində “Dayaq” əsəri mühüm yer tutur. Hadisələrə gizli saxlanılmayan münasibət, ictimai
eyiblərə nümayişkaranə etiraz bu əsər üçün səciyyəvidir. XX əsrin əvvəllərində yazılmış
“Dayaq” pamfleti Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığındakı mübarizliyə, əqidə sahəsində müəllifin
heç kəslə kompromissə getmədiyinə yaxşı nümunədir. Müəllif şəhər Dumasının fərsiz
deputatlarını nümayişkaranə açıqlıqla onların üzlərinə vurur, fəaliyyətsiz deputatları barsız
ağaclara bənzədir.

Ü.Hacıbəyli publisistikasını səciyyələndirən əsas cəhət ideyalılıqdır. Vaxtilə klassiklərin
dediyi kimi, sənətkar və alim üçün, publisist və felyetonçu üçün ideya hər şeydən vacibdir.

Ü.Hacıbəyli sənət aləmində prinsipsizliyi qətiyyətlə pisləyirdi. O, yazıçı, jurnalist və
musiqi xadimi olmaqdan daha artıq biz vətəndaşdır, sənətin hansı sahəsinə xidmət etməsindən
asılı olmayaraq, işə hər şeydən əvvəl, bir vətəndaş kimi yanaşır, özü–özündən hesabat tələb
edirdi: nəyin xatirinə yaradırsan, nə məqsədlə yazırsan? Üzeyir Hacıbəyli sənətinin bünövrə
daşı, fəaliyyətinin əzəli, əbədi qayəsi olan bu məqsəd xalqa xidmətdən, xalqın azadlığı
uğrunda mübarizədən ibarətdir.

Bakının neft mədənlərindən azadlıq şüarları ölkəyə yayılanda Ü.Hacıbəyli də hamının
eşidəcəyi aydın səslə deyirdi: “Batsın istibdad, yaşasın hürriyyət!”

Ü.Hacıbəyli ictimai həyatda həmişə təzə hadisə axtarır və hər şeydən əvvəl, həmin
yeniliyin təşəkkül tapma prosesinə qızğın maraq göstərirdi. Digər tərəfdən ustalıqla söz
axtarır və sözlərin ən münasibini tapırdı.

“Mənə yazılan xəbərlərə görə, aclar toxların əhvalından xəbərdar olub, öz aralarında bir
milyondan artıq lənət və söyüş ianəsi yığıb göndəriblər ki, toxlar içində müstəhəqq olanlara
paylansın”.

Gördüyümüz kimi, bircə miniatürdür, ancaq həcmi, tutumu olduqca böyükdür!
Gülüş onun yaradıcılığının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri idi.
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Ü.Hacıbəyli şit gülüşü sevmirdi. Onun gülüşü mənalı və öldürücü idi. O, ürəkdən, ucadan
gülürdü, həyatın eybəcərlikləri haqqında qəzəblə yazırdı. Özünün də qeyd etdiyi kimi, yalnız
güldürməyə diqqət vermir, düşündürməyə də çalışırdı.

O, hər şeydən əvvəl, xalq satirasından, eləcə də Azərbaycan klassik yazılı ədəbiyyatından
bəhrələnmişdir, mənəvi qida almışdır.

Geniş xalq kütlələrinin canlı danışıq dili Ü.Hacıbəyli yaradıcılığının başlıca qlda mənbəyi,
əsas üslub xətti olmuşdur.

Ü.Hacıbəylinin qaravəlli və satirik miniatürlərinin də xüsusi qeyd etmək lazımdır. “Dövlət
Duması”, “Ata və oğul” və s. əsərləri görkəmli komediya ustasının sonrakı səhnə əsərlərinə
sanki bir müqəddimədir.

Üzeyir bəyin “Azərbaycan” qəzetindəki fəaliyyəti xüsusilə diqqət cəlb edir, bu günün
özündə də aktuallığın saxlayır.

“Azərbaycan” qəzetində yazdığı məqalə və felyetonlarda Ü.Hacıbəyli yeni qurulmuş
Azərbaycan Cümhuriyyətinin maarif, milli təhsil məsələlərindən, mədəniyyətindən, ictimai–
siyasi həyatdan, parlamentin iclaslarından, dövlətin daxili və xarici siyasətindən, Qarabağ
hadisələrindən, içimizdəki düşmənlərdən, bolşeviklər hökumətinin qəddarlığından,
saxtakarlığından dönə-dönə yazmış, xalqı ayıq-sayıq olmağa çağırmışdır.

Üzeyir bəy məqalələrində dilimizin təmizliyi, saflığı, zənginliyi, qrammatik quruluşu
məsələlərinə çox yer verirdi, haqlı olaraq vacib bir cəhəti vurğulayırdı ki, ana dilimizə
əhəmiyyət verməsək, dilimiz itib batar, yox olar, bu halda millətin özü də yox olar.

Qarabağ məsələsi Üzeyir bəyin həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. “Eyni müamilə
gözləyirik”, “Nə istəyirlər”, “Naxçıvan və Qarabağ”, “Qarabağ hadisatı”, “Səmimiyyət lazım”,
“Ermənistan və Azərbaycan münasibəti” və s. məqalələri bu mövzuya həsr edilmişdir. Üzeyir
bəy sərraf gözü, iti, uzaqğörən ağlı ilə hadisələri analiz edir, çıxış yollarını göstərirdi.
Məsələn, “Eyni müamilə gözləyirik” məqaləsində Ü.Hacıbəyli yazırdı: “Qarabağ
ermənilərinin Azərbaycan hökumətinə tabe olmamaq qəsdilə göstərməklə olduğu inad artıq
həyasızlıq dərəcəsinə varmışdır.” Sonra böyük analitik yazırdı: “Əlbəttə, əgər ingilislər bu
cürə işlərə əvvəldən qarışmasaydılar, bu məsələni çoxdan həll etmiş olardıq”.

Başımıza gələn bu bəlaların Şimaldan və xaricdən gizli əl tərəfindən törədildiyini Üzeyir
bəy cəsarətlə yazırdı: “1918-ci ilin mart hadisələri qabaqcadan düşünülmüş siyasi aksiyadır.
Erməni quldurlarının, istər Andranik olsun, istər onu göndərən daşnakların arxasında gizli bir
əl vardır”. Sonra Üzeyir bəy gizli əlin rus imperiyasının əli olduğunu göstərərək deyirdi ki, bu
hadisələr vətəndaş müharibəsi adı ilə azadlıq, istiqlaliyyət mübarizəmizin qarşısını almaq
üçündür.

Müstəqil respublika yaratmağımızın əleyhinə elanların, Azərbaycan azad görmək
istəməyənlərin hədələri, fitnə-fəsadları görkəmli publisistimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli
tərəfindən həmişə ifşa edilmişdir, “Azərbaycan” qəzetinin səhifələrində Üzeyir bəy cəsarətlə
bunları xalqa bəyan etmiş, onlara qarşı mübarizə aparmışdır. Ü.Hacıbəylinin publisistik irsinə
nəzər salarkən, onun nə qədər müasir, xalqına bağlı, vətənini canından çox sevən qeyrətli
vətəndaş olduğunu bir daha görürük. Onun Azərbaycan, eləcə də bütünlükdə türk dünyası
üçün nələr etdiyi göz qabağındadır.

Həqiqətən də, Üzeyir Hacıbəyli sənətinin bünövrə daşı doğma xalqına xidmətdən, onun
azadlığı uğrunda mübarizədən ibarətdir.

Onun əsərlərini mütaliə edən oxucu müəllifin həm məzəli, həm düşündürən hekayə,
pamflet və felyetonlarında vətəndaş bir yazıçının, müqəddəs bir məslək sahibinin həmişə xalq
səadəti üçün döyünən ürəyinin hərarətini duyur.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

61

Üzeyir Hacıbəyli çoxşaxəli istedada malik olan nadir bir sənətkardır. Onun qələmindən
çıxan hər bir əsər bu günün özündə də əhəmiyyətini itirmir. Bu əsərlər Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixində də, Azərbaycan jurnalistikası tarixində də öz layiqli yerini tutmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Ü.Hacıbəylinin publisistik irsinin araşdırılması baxımından məqalə
aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Ü.Hacıbəylinin publisistikası məhz bu günün yeni
təfəkkür və yanaşma prizmasından təhlil edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən Azərbaycan jurnalistikasının
tədqiqatında və Ü.Hacıbəylinin publisistikasının araşdırılmasında istifadə oluna bilər.
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А. Рустамзаде
Роль Узейир-бека Гаджибейли в истории

азербайджанской публицистики
Резюме

В статье анализируется публицистика одного из корифеев мировой культуры
Узейир-бека Гаджибейли. Говорится о его огромном вкладе в азербайджанской
публицистике. Подчёркивается глубокий патриотизм великого публициста, народность
в его произведениях. Говорится о его статьях, фельетонах и памфлетах, о его
деятельности в журнале «Молла Насреддин»,в газете «Азербайджан». Подчёркивается
идейность его публицистики. Говорится о том, что Карабахский вопрос, также вопросы
чистоты родного языка, свободы отечества занимают значительное место в его
публицистике. Подчёркивается актуальность его произведений в наши дни.

A. Rustamzadeh

The role of Uzeyir bey Hacibeyli in Azerbaijani publisizm
Summary

The article discusses the publicism of one of the leading figures of world culture Uzeyir
bey Hadjibeyli. It says about his huge contribution to the Azerbaycan publicism. The deep
patriotism of the great publicist, the nationality in his works is underlined. The article talks
about his satirical articles, feuilletons and pamphlets about his activity in the magazine “Molla
Nasreddin” and “Azerbaijan”. The ideology of his journalism is underlined. It is said that the
Karabakh issue, also the issues of the purity of the our language, freedom of our motherland
occupy a significant place in his publisistik works. The relevance of his works is emphasized
in our days.
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Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin satirik
bədii nəsrində milli məsələ

Pərvin Hüseynova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. A.X. Ramazanova,
filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə. Albalıyev

Açar sözlər: felyeton, satira, milli müstəqillik, milli birlik
Ключевые слова: фельетон, сатира, национальная независимость, национальное

единство
Key words: satirical articles, satire, national independence, national unity

Məşhur yazıçı, publisist Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin XX əsrin ilk illərində
Azərbaycanın mətbu orqanlarında, xüsusilə də “Səda” qəzetində “Sərsəm” – gizli imzası ilə
“Hədərən-pədərən” ümumi başlığı altında silsilə felyetonları dərc olunmuşdur. Həmin satirik
xarakterli yazılarda müəllif cəmiyyəti narahat edən bir çox məsələlərə toxunmaqla yanaşı,
xalqımızın azad yaşamaq hüququnun olduğunu, ana dilimizin saflığının qorunmasının
vacibliyini, millət vəkillərinin xalqın adından çıxış etməli olduqlarını səsləndirmiş, mətbuatda
bəzi digər mühüm məsələlər haqqında həyəcan təbili çalmışdır.

Ədibin bu felyetonlarından on yeddisi Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun
əməkdaşı Şəlalə Hümbətli tərəfindən transfoneliterasiya edilərək vahid bir kitab halında çap
edilmişdir. Kitabın tərtibçisi bu haqda yazır: “Yazıçının zəngin və səliqəli arxivində
saxlanılan materialları araşdırarkən “Sərsəm” imzalı 22 felyetonla tanış oluruq. 1909-1914-cü
illərdə “Səda”, “Sədayi-həqq”, “İqbal” qəzetlərində dərc edilən “Hədərən-pədərən” sərlövhəli
bu felyetonları Yusif Vəzir özü də toplayaraq bir kitab kimi nəşr etmək arzusunda olmuşdur”
(1, 7).

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yüksək sənətkarlıq prinsipləri və ədəbi tapıntıları ilə diqqət
çəkən maraqlı felyetonlarından biri 1909-cu ildə “Səda” qəzetinin 23-cü sayında işıq üzü
görən “Şəhərlərin söhbəti” adlı satirasıdır. Yazıçının bu məqaləsində Şuşa, Bakı, Gəncə,
Salyan, Tiflis, Quba, Dərbənd, Aşqabad, Məşhədi-müqəddəs kimi şəhərlərin söhbəti verilir.
Şəhərlər hərəsi öz dili ilə dərdini deyir, real mənzərəsini təsvir edir. Məsələn, Şuşa əmək
qabiliyyətli əhalinin, kişilərin qazanc dalınca şəhəri tərk etməsindən, Bakı yerli əhalinin
qazanc gətirən işlərdə işləməməsindən, yerli kapitalın xaricə axmasından, Ordubad, Salyan
əhalisinin dünyada baş verən proseslərdən bixəbər olmasından, Tiflis müsəlman əhalinin ya
şəhəri tərk etməsindən, ya da yerli əhalinin “müsəlman dili”ndən (Azərbaycancadan) başqa,
digər dillərdə danışmasından, Məşhəd “urusu başlı, üzüqırxıq” adamların sərhəddində
olmasından şikayətlənir, Dərbənd yuxulayır, ayılmaq istəsə də, yenə də yuxuya gedir (1, 12-
13). Göründüyü kimi, bu məqalədə Y.V.Çəmənzəminli Azərbaycan və ona yaxın olan
şəhərlərdə Rusiya, digər Avropa ölkələrinin müsəlman əhalinin avamlığından istifadə edərək
milli sərvətlərini mənimsəməsini, müsəlman dövlətlərinin Avropa dövlətlərinin əlində
oyuncağa çevrilməsini, yerli ziyalı təbəqənin əksər hissəsinin isəəcnəbilərin işinə yaramaqdan
savayı bir iş tutmamasını satiradan istifadə edərək tənqid atəşinə tutur.

Ədibin eyni ildə həmin mətbu orqanda dərc olunan başqa bir felyetonu da orijinal
quruluşu etibarı ilə diqqəti cəlb edir. “Ayılmışlar” adlı bu felyetonunda qəflətdən oyanan qazı
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obrazı yaradılır ki, onun dilindən də aşağdakı sözləri eşidirik: “Cəmaət! Neçə illərdir ki, xab-
qəflətdə qalıb, hər bir millətdən geri qalmışıq. Bilmirəm nə vaxta kibi bu minval ilə ömür
sürəcəyik? Bircə qonşularımıza baxın, ibrət edin! ...” (1, 13) Bu cümlələri oxuduqdan
Vətəninin, xalqının halına acıyan təəssübkeş ziyalının öz ümmətini vəhdətə və xabi-qəflətdən
oyanmağa dəvət etməsi gözümüzün önündə canlanır. Lakin daha sonrakı cümlələr obrazın
xarakterini açır. Qazı nitqinə davam edərək deyir: “Mən bu gün sizi buraya cəm etmişəm ki,
daha yatmaq bəsdir, budur orucluğa üç gün qalıb, siz hələ özünüzə mərsiyəxan
tapmamışsınız... (Camaat mərsiyəxan intixabına məşğul olur)” (1, 13). Bu cümlələrlə müəllif
başqa millətlərin ruhanilərinin milli mücadiləyə çağırışlar etdiyi, müstəqillik çabası keçirdiyi
bir vaxtda orucluğa üç gün qalmış mərsiyəxanlıq edəcək şəxsin bəlli olmamasının müsəlman
qazının qayğılarına səbəb olduğunu göstərməklə oxucuda gülüş doğurursa da, bu gülüş göz
yaşından ayrı deyil.

Ayılmış mərsiyəxanın dilindən verilən sözlər də dövrün mənzərəsini cızmaqla bərabər, hər
işdə olduğu kimi azadlıq hərəkatının da, inqilabi fəaliyyətin də bir əlverişli məqamının
olduğunu göstərir. Belə məqamın dəyərləndirilməsinin vacibliyi felyetonda obrazın dili ilə
belə təqdim edilir: “Qardaşlar, hər şeyin böylə bir mevsimi var. Məsələn, axır vaxtlar
mərsiyəxanlar minbərə çıxan kibi, başlayıb, məşrutədən dəm vururdular. İndi bunların vaxtı
keçib: məşrutə də qovun-qarpız kibi sovuşub getdi” (1, 13). Nə qədər gülüş doğursa da,
vətəndaşların məşrutəni – konstitusiyalı dövlət quruluşunu qarpızla, qovunla bir tutması,
sözsüz ki, acınacaqlı haldır.

Y.V.Çəmənzəminlinin “Qafqaz fəthinin əlli illiyi” adlı felyetonu da ictimai əhəmiyyəti ilə
fərqlənir. Bu əsər bədii keyfiyyətilə də seçilməkdədir. Müəllif felyetonu belə başlayır:
“...Qafqazın əlli ildi fəth olunmağıavqust ayında tamam oldu, amma “Sərsəm” vaxtsız xoruz
kimi hələ indi banlayır” (s. 16).

Əsərdə Şeyx Şamilin rəhbərliyi altında Qafqazı ağuşuna alan müridizim hərəkatı bir
azadlıq mücadiləsi olaraq təqdim olunur. Müəllif yazır: “Qafqazın qarlı dağları üstə əlli il
bundan qabaq Şeyx Şamil adlı bir qəhrəman vətən və millət yolunda köhnə toplar, qılınclar,
hətta daşlar ilə, gözəl müsəlləh rus qoşunlarının hücumunu rədd edib qeyrət, pak, hüquqi və
bimənzur qəlb ilə əziz vətənin asudəliginə çalışırdı... Keçdi əlli il...” (1, 16)

Göründüyü kimi, felyeton satirik gülüşlə başlasa da, məqalənin sonuna yaxın sentimintal
ton müəllifin ruhuna hakim olur. İşğal, ona qarşı mübarizə, işğalın nəticələri bir neçə sətirdə
verilməklə sanki bir kino lenti kimi oxucunun gözünün qarşısından keçir və düşünməyə vadar
edir.

1909-cu ildə “Səda” qəzetinin 31-ci nömrəsində işıq üzü görən “Zoğal dəyənəyi” əsərində
kiçik bir məişət süjeti verilir. Burada güclü ümumiləşdirmə var. Yazıçı bizim ailələrdə
dəcəllik edən uşağı hədd-buluğa çatana qədər “böyüyəndə düzələr” – deyib, boş buraxdıqdan
sonra “bığ yeri tərləyəndə” ata-ananın həyəcan təbili çalaraq məsləhət-məşvərət edib onun
ayağını küçələrdən yığışdırmaq üçün evləndirmək qərarına gəldiklərini verir. Bunun bir
müddət nəticəsi olduğunu yazan müəllif sonra gəncin yenə də öz köhnə adətinə qayıtdığını
göstərir. Arada bədbəxt olan “məni niyə otumdan, suyumdan avara qoyub, bura gətirdiniz”, –
deyən xalqın qızı olur.

Burada Yusif Vəzir hüquqları pozulan, yəni evə gəlin gələn qızı dilsiz-ağızsız “qoyun”la
müqayisə edir. Heç bir heyvanın adı çəkilməsə də, Qızın şikayət dolu nidasının məzmunu
bunu deməyə imkan verir.

Lakin bu ümumiləşdirilmiş məişət əhvalatı Cənubi Azərbaycanda yaranan siyasi vəziyyəti
izah etmək üçün bir vasitədir. Burada ölkə tərbiyəsi boş buraxılmış oğlan uşağına, ata və ana
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ölkəni idarə edən başbilənlərə, evə gəlin gələn qız isə hürriyyətə bənzədilir. Yazıçı bu
müqayisəni belə verir “İran da belə! Ölkəni avaraçılıqdan qurtarmaq üçün, bir hürriyyət
gətirib, ocağın qırağında oturdurlar. Bəli, ölkə bir neçə vaxtllığa düzələn kibi oldu. Sonra
yenə: köhnə hamam, köhnə tas. Hüriyyət ortalıqda qalıb, ağladı-ağladı, kiriyəndə başlayıb,
yenidən ağladı. Ha vaxtda ki, ağzını açıb: “Ay balam, məni niyə otumdan, suyumdan avara
qoyub, bura gətirdiniz”, - deyəndə İrana şapbıldaq düşdü. Rəhim xan zoğal dəyənəyini
götürüb, hürriyyətin qabırğalarını saymağa başladı...” (1, 18) Qeyd edək ki, generalHacı
Rəhim xan Hacı Əli xan oğlu ÇələbiyanlıMəşrutə inqilabının əleyhidarı olmuş, oğlu Əli xanla
birlikdə Təbrizin üstünə qoşun çəkmişdir.Yalnız 1907-ci ildə Səttar xanöz tərəfdarlarının
köməyilə onu Təbrizdən qovmağa müvəffəq olmuşdur.

Y.V.Çəmənzəminlinin felyetonlarında azadlıq çağırışları çox zaman məcaz donu geyinir.
Amma bu idiomatik ifadələrdə gizlənən həqiqət də düşündürücü və ibrətamiz olur. Xalqa
yaxın olan dildə danışmaq üçün onun əsrlər boyu yaratdığı ədəbiyyatdan çıxış edir. Əksər
hallarda müəllif xalqın yaratdığı ədəbiyyatın füsunkar nümunələrindən yaradıcı bəhrələnir.
Məsələn, ədibin “Məsəllər” adlı felyetonu da belədir. Burada hər bir xalq məsəli mövcud
həqiqətə uyğun yozulur. İki məsələ diqqət edək. Biri belədir: “Toyuq istər qaz yerişi yerisin
pətənəsi dağılar” – Yəni, müsəlmanlar istədilər tərəqqi yolunda ərməni yerişi yeriyələr,
pətənələri dağıldı”. (1, s. 20) Göründüyü kimi, 1909-cu ildə qələmə alınan bu felyetonda
məsəlin yozumu üzdəniraq qonşularımızın siyasi fəaliyyətdə, təbliğat işində fəallığı ilə
həmvətənlərimizin azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxmağa cəhdi müqayisə edilir.
Onsuz da geri qalan xalqımızın hər belə bir cəhdinin ermənilərdən fərqli olaraq, onlara
havadarlıq edən hakimiyyət qüvvələri tərəfindən elə ilk anda boğulması məcazın dili ilə
oxucuya çatdırılır.

Yaxud digər məsəl beləşərh olunur: “Dədən ilə dədəmi deyincə, özümlə özünü de”, – yəni
müsəlman yazıçıları o qədər yazacaqlar ki, biz mədəni olanda Avropa vəhşi idi. Bir gün də
Avropa üzünü bunlara çevirib, deyəcək: “Dədən ilə dədəmi deyincə, özüm ilə özünü de” (1,
20). Bu məsəlin yozumundan müəllifin əsl qayəsi aydın olur. Yazıçı demək istəyir ki,
Azərbaycan və digər müsəlman xalqları təkcə öz keçmişi ilə öyünməməli, insan haqlarının
müdafiəsində, demokratiyanın bərqərar olmasında, dövlət idarəçiliyində tərəqqi etmiş
Avropanın müasir həyatından da ibrət almalı, beyinlərdə istiqlaliyyət toxumlarını cücərtmək
üçün daha çox yeni, lazımlı dəyərləri təbliğ etməlidirlər.

XX əsrin əvvəllərində Şərq xalqlarının azadlıq uğrunda mübarizəsi yeni məcraya qədəm
qoydu. Bu hadisələr, mübarizə əhval-ruhiyyəsi Azərbaycan satirik poeziyasında olduğu kimi
satirik bədii nəsrində də öz əksini tapmaqda idi. Yusif Vəzirin məqalə və felyetonlarında da
Azərbaycan ümumşərq regionundan ayrı yox, ümuminin bir parçası kimi götürülür. Rusiya da
qəsbkar Qərbin bir nümayəndəsi olaraq təsvir olunur.

Ədibin 1909-cu ildə “Səda” qəzetinin 40-cı sayında dərc olunan “Düvəli-müəzzəmə”
(“Böyük dövlətlər”) felyetonu adından da göründüyü kimi, kiçik dövlətlərin milli istiqlalına
qəsd edilməsi cəhdlərinə, müstəmləkəçi siyasət yürüdən super dövlətlərin onların
suverenliyini pozması məsələlərinə həsr olunub. Burada da satiranın imkanlarından
bəhrələnən yazıçı qəbiristanlıqda öz ölüsü üçün ağlayan adamın yanına “Quran” oxumaq
bəhanəsi ilə pul qopartmaq məqsədi ilə yığılan mollaları təsvir edərək bu hadisəyə rəmzi
məna verir. Osmanlı dövlətini xəstəxanaya, İranı karvansaraya, Afrika materikini
qəbiristanlığa, Mərakeşi isə sahibini soymaq üçün ətrafına mollalar yığılmış qəbirə bənzədir.
Mollalar isə qəsbkar Avropa dövlətlərini – Fransa, İngiltərə, Rusiya, İspaniya, Almaniya və s-
ni təmsil edir. Məqalədən oxuyuruq: “Mərakeş adlı qəbrin üstündə ağlaşma var, o saat
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görürsən əbaları qılçalarına dolaşa-dolaşa yüyürüşürlər. Qabaqca molla Fəzləli, onun dalınca
Üskülü, sonra da yoldaşı Yıxılqo. Biçarə Mərakeş, ölü də olsa, bu işə lap müəttəl qalıb” (1,
20).

Osmanlı dövlətinin XX əsrin ilk on ilində düşdüyü siyasi böhranı və hər bir əlverişli
fürsəti dəyərləndirən müstəmləkəçi böyük dövlətləri bu məqalədə təsvir edən müəllif belə
yazır: “Birdən “Osmaniyyə” xəstəxanasında istibdad dərdinə dutulmuş xalq özünə həkim
axtaranda düvəli-müəzzəməxəstəliyi əlacsız bilib, budu hazır oldu. Qabaqca Yıxılqo, onun
ardınca molla Fəzləli, dalında da bir neçəsi” (1, 21).

İrandakı siyasi vəziyyət və məşrutə hərəkatının üzləşdiyi məğlubiyyət də bu məqalədə
təsvir olunur. Oxuyuruq: “... İran Karvansarasında sabah ertə xalq yuxudan ayılan vaxt
Hürriyyət adlı bir cavanın lotu Məmmədəlilə sözü çəp gəlib. Məmmədəli qaməni çəkib,
Hürriyyəti yaralayıb. Düvəli-müəzzəmə üçün tazə bir cib doldurmaq yeri açıldı...” (1, 21)
Burada Məmmədəli şahın obrazı da simvol kimi təqdim edilir. Haşiyəyə çıxaraq bildirək ki,
Еtizаdülmüzəffər ləqəbi ilə tanınan İran şahı Məhəmmədəli şah Qovanlı-Qacar 1907-ci ildə
İranı bürüyən inqilabı boğmağa cəhd etmiş, 1908-ci ildə isə digər İmperialist dövlətlərdən
hərbi yardım istəyərək növbəti dəfə məşrutə hərəkatını yatırtmağa çalışsa da, buna nail
olmadan 1909-cu ildə taxtdan devrilmişdir.

Məqalənin bu hissəsindən o da bəlli olur ki, böyük dövlətlər demokratiyanın təminatçısı
adı ilə Şərq dövlətlərinə gəlməkdə əsas məqsədi mənfəət əldə etmək, “cib doldurmaq”dır.

Yusif Vəzir zəhmətkeş yazar, vətənpərvər ziyalı olaraq istiqlal mücadiləsini həm
Azərbaycanda Demokratik Respublikanın elan olunmasına qədər, həm də onun süqutundan
sonra davam etdirdi. Ədibin 1926-cı ildə mühacirətdən Vətənə dönüşündən sonra qələmə
aldığı satirik nəsr əsərlərində də Azərbaycanı müstəqil görmək arzusu, vətəndaşlarının
hüquqlarını qorumaq çağırışları hiss olunur.

1926-cı ildə qələmə alınan “Namussuz” adlı satirik hekayəsində Y.V.Çəmənzəminli
müsbət qəhrəman olmayan Məhəmmədbəyin simasında 1917-ci il oktyabr inqilabı və 1920-ci
il aprel çevrilişindən sonra yeni yaradılan quruluşun mal-mülk sahibi olan insanları necə
mənəvi şikəst etdiyini belə təsvir edir: “Zahirən təntənəli görünən bir dağın döşünü dəlib
çıхan vulkan kimi köhnəaləmin köksündən inqilab alоvu qalхıb dünyanı bürüdü. Saraylar,
kaşanələr, dəbdəbələr, möcüzanə bir qüvvə ilə yıхılıb gеtdi. Bu böyük tufanda
Məhəmmədbəyin də şəşəəli həyatı ildırım qarşısındakı çürük ağac kimi qоpub düşdü. Uca
еvlərdən qaranlıq və rütubətli bir оtağa kеçmək məcburiyyəti hasil оldu. Bütün əmlakı əlindən
gеtdi. Kеf aləmi, saхta ürəkli qadınlar şampan nəşəsi kimi qaib оldu. Yalnız Nigarla Hüsеyn
оnu tərk еtmədilər. İnqilab yıхdı, yakdı və müəzzəm bir bina üçün zəmin hazırlarkən, yеni
quruluşu anlamayan, оna uya bilməyən Məhəmmədbəy kədər içində bоğulub, məhv оlurdu və
kədərini susdurmaq üçün içməyə başladı” (2, 215). Bu, əslində, bütöv bir zümrənin, bütöv bir
epoxanın başına gələn hadisələrin ümumiləşdirilməsidir. Bu cümlələrlə müəllif nisbətən
imkanlı ailələrin başına gətirilən müsibətləri nisbətən yumşaq şəkildə təsvir edir. Eyni
zamanda bu haqsızlığa etirazını bildirir və bir anlıq oxucunun diqqətini bu faciəyə də
yönəltməyi bacarır. Məlumdur ki, Y.V.Çəmənzəminli o qədər də imkanlı adam olmamış,
əsərlərində də daima məzlum, səfil insanların haqlarını müdafiə edən, hüquqlarını qoruyan
yazıçı kimi çıxış etmişdir. Lakin bu məqamda yazıçının haqq səsini eşitməyə bilmirik.

Müəllifin 1927-ci ildə qələmə alınan sentemental çalarları ilə də diqqəti çəkən digər bir
satirik hekayəsində də – “Ruhnəvaz хanim” adlı əsərində də məqamdan istifadə edən yazıçı
ədəbi tənqidçilərin vaxtı ilə meşşan təbəqənin iflası kimi qələmə verdiyi, lakin həqiqətdə bir
epoxanın məhvinə səbəb olan sosial böhranı göstərməyə müvəffəq olur. Köhnə pianonun
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timsalındaəşya surəti yaradn Y.V.Çəmənzəminli yeni quruluşun qolçomaq adlandırdığı köhnə
ziyalı təbəqənin vəziyyətini belə təsvir edir: “Хanımların qоnşu оtaqda gеyinmələrindən
istifadə еdərək, Qurbanlı tоz basmışpianоnun üzərində qоyulmuş köhnə çərçivələrə nəzər
yеtirdi – zadəgana məхsusəcdadın rəsmləri idi; hamısı əsgəri gеyinmiş, bir çох hərbi
nişanlarla bəzənmişdi... Qurbanlını fikir götürdü. Bu ailənin kеçmiş təntənəsi ilə məşğul
оldu... “Kimbilir bu pianо nə məclislər görmüş, nə ziyafət və dəbdəbələrin şahidi оlmuş;
dilləriüzərində nə incə, nə həssas barmaqlar оynamış... İndi hər yеri tоz basmış, pianо
daqоcalmış, sönmüş...” (2, 218)

Y.V.Çəmənzəminlinin xüsusi maraq doğuran satirik hekayələrindən biri də “İmamın
zühuru” adlanır. 1930-cu ildə qələmə alınan bu hekayə məzmun etibarı ilə Cəlil
Məmmədquluzadənin məşhur “Bəlkə də, qaytardılar” hekayəsini xatırladır. Burada da
sabiqlər öz itirdiklərinin hayındadır. Əsərin əvvəlində oxuyuruq: “Həbsхanadan çıхdıqdan
sоnra оnlar bütün gün Parapеtdə оturardılar. Zatənişləri yох, ticarət еləməyə imkan tapa
bilmirdilər. Zülfüqar qəzеt охuyur, yоldaşlarına nağıl еləyirdi. Dinləyirdilər, aхırda şərhə
başlayırdılar”. Əsərdə bir məqam xüsusi maraq doğurur, burada parlament üzvlərinin sürgün
olunduğunu, Avropa dövlətlərinin Sovet İttifaqına qarşı olduğunu cəmi bir cümlənin içində
oxuyuruq: “Bir gün bunlar Qarabağdan sürülmüş bir bəylə tanış оldular. Bu bəy də parapеt
üzvlərindən оlaraqbütün günü оrada kеçirir və arabir Zülfüqarın qəzеtindən istifadə еdirdi.
PapanınŞura İttifaqına qarşıçıхışı bunlarda bir ümid dоğurdu. Zülfüqar bu хəbəri охuyar-
охumaz bəy dirçəldi” (2, 267-268). Əsərdə zatən imamın zühurunu şaiyə kimi yayıb
kəndlilər arasında sabotaj təşkil edən bir neçə qaraguruhun fanatizmi ifşa obyekti olsa da,
Y.V.Çəmənzəminli insanların yeni quruluşdan narazı olduğunu sətirarası verə bilmişdir.Yeni
quruluşun düşmənlərinin zəifliyi, onların əlacsız qalıb sehir, şaiyə kimi mənasız mübarizə
üsulundan istifadə etməsi isə maskalanmaq məqsədi daşıyır. Əslində müəllif bu qüvvələrin
xəyal aləminə qapanıb, “bəlkə də qaytardılar” xülyası ilə yaşamasındansa, real mübarizə
üsullarına əl atmalı olduqlarını təlqin etmək istəyir.

Aparılan müqayisələr bunu deməyə əsas veriri ki, tarixçi alim Əli Məmmədov
“Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı (XIX-XX əsrin birinci yarısında)” adlı
monoqrafiyasında ədibin milli şüurun formalaşdırılmasındakı rolunu yüksək qiymətləndirərək
o və onunla həmfikir olan digər silahdaşları haqqında yazır: “Yusif Vəzir Çəmənzəminli,
Məmməd Səid Ordubadi və b. XX əsrin əvvəllərində öz əsərlərində milli-azadlığı tərənnüm
edərək, müstəqillik ideyalarının usanmaq bilməyən carçılarına çevrilmişlər. Onlar öz
yaradıcılıqlarında milli özünüdərki təbliğ edirdilər” (3, 120).

Son olaraq, yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Yusif
Vəzir Çəmənzəminli bir milli, vətənpərvər yazıçı olaraq bütün yaradıcılığında olduğu kimi
satirik bədii nəsrində də – felyeton və hekayələrində də xalqını ayıltmağa cəhd etmiş,
Azərbaycanın, Türk dünyasının, Şərqin müstəqil yaşamaq idealını ifadə etməyə çalışmış, açıq
və ya gizli mübarizəyə səsləmiş, dost-düşmənini tanımağa, ədalətsizliyə göz yummamağa,
Qərb dövlətlərinin mütərəqqi ənənələrindən nümunə götürməyə çağırmışdır.

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan ədəbiyyatında satiranın, satirik bədii nəsrin tədqiqi
ümumilikdə ədəbiyyat tariximizin daha dərindən öyrənilməsinə təkan yaradır. Bu baxımdan
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində önəmli yerlərdən birini tutan Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin
bədii irsindəki qaranlıq qalan məsələlərin işıqlandırılmasına kömək edəcəkdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Yusif Vəzir Çəmənzəminli bir milli ziyalı, vətənpərvər yazıçı
olaraq istiqlal mücadiləsini həm Azərbaycanda Demokratik Respublikanın elan olunmasına
qədər, həm də onun süqutundan sonra davam etdirmiş, bütün yaradıcılığında olduğu kimi
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satirik bədii nəsrində də – felyeton və hekayələrində də xalqını ayıltmağa cəhd etmiş,
Azərbaycanın, Türk dünyasının, Şərqin müstəqil yaşamaq idealını ifadə etməyə çalışmış, açıq
və ya gizli mübarizəyə səsləmiş, dost-düşmənini tanımağa, ədalətsizliyə göz yummamağa,
Qərb dövlətlərinin mütərəqqi ənənələrindən nümunə götürməyə çağırmışdır. Bu baxımdan
məqalədə Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin satirik bədii nəsrində milli məsələyə obyektiv
yanaşılaraq aydınlıq gətirilməsinə cəhd edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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П. Гусейнова

Национальный вопрос в сатирической художественной
прозе Юсиф Везир Чаманзаминли

Резюме

Юсуф Везир Чаманзаминли продолжил свою борьбу за независимость как
национальный, патриотический писатель, как после заявления Демократической
Республики Азербайджана, так и в своей литературной прозе, а также в своей
сатирической прозе, в своих фельетонах и рассказах, стремясь выразить идеал жизни на
Востоке, призвал к открытой или тайной борьбе, признал друзей-врагов,
проигнорировал несправедливость и последовал традициям Западных государств. В
статье исследуется художественная проза писателя в этом аспекте.

P. Huseynova

The national issue in satirical artistic prose of
Yusif Vezir Chamanzaminli

Summary

Yusuf Vezir Chamanzaminli continued his independence struggle as a militarist, patriotic
writer, both after the declaration of the Democratic Republic of Azerbaijan, as well as in his
literary prose, as well as in his satirical prose and stories, sought to express the ideal of living
in the East, called for an open or secret struggle, recognized friend-enemies, ignored injustice,
and followed the traditions of Western states. In this article are investigated artistic prose of
the writer.
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XV əsr türk təsəvvüf ədəbiyyatının inkişaf etdiyi dövrdür. Bu dövr sadəcə xronoloji
baxımdan deyil, həmçinin ilahi eşqə fərqli baxışların yetkinləşdiyi ilə də seçilir. Belə ki, ələvi-
bəktaşi ədəbiyyatının məlami-həmzəvi ədəbiyyatından fərqləndiyi, hər ikisinin də mövləvi
şeirlərindən ayrıldığı zamanın başlanğıcı da XV əsrdir.

XII-XIII yüzillər Anadolu sufilərinin çoxu Xorasandan gəlmişdilərsə, XV əsrdə
Anadoluda anadan olan təriqət əhli və şairlər yetişdi. Bunların içində Anadolu doğumlu Hacı
Bayram Vəli, Yazıçızadə Mehmet, Akşəmsəddin Mehmet, Əşrəfoğlu Rumi, Süleyman Çələbi,
İbrahim Tənnuri, Kiçik Abdal kimi nəhəng simalar vardı.

XV əsr təsəvvüf ədəbiyyatında ilahi eşq əsasən A.Gölpınarlının təsəvvüfü zümrə
ədəbiyyatı adlandırdığı (1, 371-375) təriqət şairlərinin əsərlərində lirik tərənnümünü tapmış
olur. A.Gölpınarlı bunları əsasən iki yerə məlami-həmzəvi və ələvi-bəktaşi ədəbiyyatı kimi
bölsə də burada qadiri, mövləvi, xəlvəti təriqətinin həm əruzda, həm də hecada yazdıqları
ilahi eşq şeirlərindən də söz açmaq lazımdır. Belə ki, məlami-həmzəvi ədəbiyyatla, ələvi-
bəktaşi təkkə şeiri ümumi sufi terminologiyası ilə bərabər özlərinin formalaşdırdıqları bir çox
anlayşlardan, ədəbi sənətlərdən də istifadə etmişlər. İlahi eşq konsepsiyası baxımından
“Məlаmi-həmzəvi ədəbiyyаt tərkibində həm ələvi, həm də bəkri təriqətləri birləşdirir. O
baxımdan təkkə ədəbiyyatının ikinci qolu fərqli düşüncələrə sahib çox çeşidli ədəbi
nümunələrdən ibarətdir. Məlаmi-həmzəvi ədəbiyyаtın ən səciyyəvi cəhəti təvаllаnı (Аli-
əbаnın vilаyətini tаnımаq, оnlаrı sеvmək, оnlаrı özünə dоst bilmək) qəbul еdib, təbbərаnı
(Аli-əbаya düşmən olan Yеzid və tərəfdаrlаrını inkаr еtmək, оnlаrdаn çəkinmək) qəbul
еtməməkdir. Bununlа yаnаşı məlаmi-həmzəvi ədəbiyyаtdа silsilətüz-zəhəb (оn iki imаmı
sеvmək və qəbul еtmək) varsa da bir о qədər gеniş yayılma sahəsinə malik deyildir” (1, 326).
Məlami-həmzəvi təkkə şeirinin bəzi nümayəndələri daha çox şiə əqidəsinə yaxınlıqları ilə
bilinirlər. Hər halda məlamilər heç bir halda əhli-sünnət əqidələrini mənimsəməmiş, ortodoks
dediyimiz sünni İslama gizli müxalifətləri ilə önə çıxmışlardır. Məsələn, Hacı Bayram Vəlinin
(XV əsr), Bosnalı Həmzə Balinin (XVI əsr), Əhməd Sarbanın (XVI əsr), Qayğusuz Vizeli
Əlaəddinin (XVI əsr), Laməkani Hüseyn Əfəndinin (XVII əsr), Bosnalı Abdullahın, Olanlar
Şeyxi İbrahimin (XVII əsr), Sunullah Qaybinin (XVII əsr) şeirlərində vəhdəti-vücud anlayışı
ilə birlikdə özlərinə məxsus terminlərdən sıx-sıx faydalandıqları da görünür.

Qadiri, mövləvi, xəlvəti və məlami-həmzəvi təkkə şeirindən fərqlənən ələvi-bəktaşi

mailto:nigarismailzadeh@gmail.com


Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

71

poeziyasının üslub sadəliyi, XV və daha sonrakı yüzillərdə durulmağa, heca vəzni aparıcı
mövqeyə çıxmağa başladı. Bu zümrənin təkkə ədəbiyyatı vəhdəti-vücud mövzusunu
işləməklə yanaşı daha çox Məhəmməd, Əli, Əhli-beyt, on iki imam, imamət, təvəlla və
təbərra mövzularına, yol, ərkan məsələlərinə ağırlıq verdi. İlahi eşq Allah-Məhəmməd-Əli
üçlüsünün vəhdətində təqdim edildi ki, bu anlayışa heç bir təsəvvüf ədəbiyyatında rast gəlmək
mümkün deyildir. Ələvi-bəktaşı şeirində önə çıxan əsas fikir birlikdir. Bu konseptual fərq
ələvi-bəktaşi şeirinin parlaq nümayəndələri olan Hacı Bəktaş Vəlinin (XIII əsr), Səid Əmrənin
(XIII-XIV əsrlər), Abdal Musanın (XIV əsr), Qayğusuz Abdalın (XIV-XV əsrlər),
Təmənnayinin (XV əsr), Sadıq Abdalın (XV əsr), Küçük Abdalın (XV əsr), Güvənc Abdalın
(XV əsr), Xətainin, Muhyiddin Abdalın (XVI əsr), Yemininin (XVI əsr), Pir Sultan Abdalın
(XVI-XVII əsrlər), Qul Himmətin, Aşıq Viraninin (XVII əsr) və başqalarının əsərlərində açıq
şəkildə görünür. Ələvi-bəktаşi ədəbiyyatının ən bariz tərəfi Hаqqа çаtmаğın yаlnız bir yоlunu
- еşq yоlunu qəbul etmələri və şeirlərində də ilahi eşqi müxtəlif tərəflərdən işləmələridir.

XV əsrdə türk təkkə ədəbiyyatının inkişafında ələvi-bəktaşi yolunun izləyiciləri olan
şairlərin rolu böyük olmuşdur. Dədələri İslamın Anadoluda, Balkanlarda yayılmasında
mühüm rol oynamış bu təkkə şairləri həm həyatları, həm də söhbətləri ilə qılıncın girə
bilmədiyi yerlərə girmiş, insanların könüldən, sevərək İslama bağlanmasına, qruplar
halında İslamı qəbul etməsinə, ordunun mənəvi fəthə hazırlanmasında, tarixin axışının
dəyişdirilməsinə səbəb olmuşlardır. Ələvi-bəktaşi ədəbiyyatının böyük şairləri və vəliləri
torpağı vətən etmək, dövləti daimi etmək, insanları Haqqa dəvət etmək üçün mübarizə
aparmışlardır. Ona görə də millilik ruhuyla yoğrulmuş xalq sufizmi ələvi-bəktaşi inancının
təməl fəlsəfəsi idi.

Ancaq XV əsrdə yaşamış ələvi-bəktaşi şairlərinin çoxunun əsərləri itib batdığından bizə
qədər gəlib çatmamışdır. Məsələn, hürufi inancına bağlılığı ilə bilinən Təmənnayi adlı bəktaşi
şairinin XV əsrin başlarında yaşadığı və Qesrəriyəli olduğu bilinir. Bəzi qaynaqlara görə onun
saqqalını, qaşını, bığlarını qırxdırıb kəndbəkənd gəzdiyi yazılıdır (3, 399). Buradan da onun
qələndəri olduğu anlaşılır. Lətifi də “Təzkirə”sində onu qələndəri və ortadoks sünnü İslama
uymayan sözlər dediyi üçün küfr söyləyən biri kimi təqdim edir. Təmənnayinin bizə qədər bir
şeiri gəlib çatmışdır:

Şol kadar göstermiştir bana devran gönlümü
Kim sanurdum görmek olmaz çeşmi-insan gönlümü

Bilmezem kim bu cihan içre vücudu yok mudur
Yoksa vardur çerh benden kıldı pinhan gönlümü

Ey acep kadir olub bir gün giyem mi ben anı
Kaddi bala kendi ziba cana ol can gönlümü (3, 399).

XV yüzildə yaşamış ilahi eşq şairlərindən biri də Küçük Abdal adı ilə bilinən qələndər
məşrəb bir dərvişdir. Onun cönglərdə və ağızlarda qalan şeirlərinin çoxu nəzm və nəsrlə
yazdığı “Otman Baba vilayətnaməsi”ndə verilmişdir. Vilayətnamədən aydın olur ki, Küçük
Abdalın yüksək dini təhsili olmuşdur, Quranı və hədisləri gözəl bilmişdir. Vilayətnamədə
verilən şeir parçalarından onun qüdrətli bir şair olduğu, ilahi eşqi digər ələvi-bəktaşi şairləri
kimi Allah-Məhəmməd-Əli üçlüsünün vəhdətində verdiyi məlum olur.
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Şahın methin okur diller
Açılmış bahçede güller
Anda kevser içen kullar
İmamı ü pişüva geldi

Muhammede inen Kuran
Okundu nezzel el-fürkan
Utanıp pirinden korkan
Öksüz oldu geda geldi

Küçük Abdal bu biçare
Nail oldu bu güftare
Niyaz eyledi o yare
Hemen Mensur dara geldi (3, 413).

XV əsr ələvi-bəktaşi ədəbiyyatının ilahi eşq anlayışını başa düşmək və bu anlayışın digər
təriqətlərdən fərqli yönlərini öyrənmək üçün Sadık Abdalın divanına baxmaq kifayətdir.
Həyatı haqqında demək olar ki heç bir şey bilmədiyimiz bu şair həm əruzda, həm hecada
yazdığı şeirləri ilə öz zamanında böyük şöhrət qazanmışdır. Mənkabələrdən öyrəndiklərimizə
görə Dimetokada dərgah qurub yerli xalqı müsəlmanlaşdıran Hacı Bəktaş dərvişlərindən
Seyyid Əli Sultanın xəlifəsi olmuş, ondan təriqət elminin sirlərini öyrənmişdir. Şeirlərində
özünün də bildirdiyi kimi Qızıl Dəli adı ilə məşhur olan və 1412-ci ildə vəfat edən Seyyid Əli
Sultandan 22 yaşında olarkən nəsib almış, 24 yaşında da şeir yazmağa başlamışdır.

Yigirmi iki yaşına erince
Gezerken aşk ile hayran bi-azz,

Erişdim Tekke-i Kızıl Deliye
Hudamı oldum anın dahi bi-gayz,

Erişdim çün yigirmi dört yaşa ben
Bana lutfeyledi Kızıl Deli bi-azz,

Ki oldur sırr-ı şahım Hacı Bektaş (4, 146-147) .

Ancaq nə zaman nəsib aldığı bəlli olmadığından onun 1370-1380-ci illər arasında anadan
olduğunu təxmin etmək olar. Sadık Abdal Seyyid Əli Sultanın xəlifələri ilə birlikdə dərgahda
yaşamış, Divanını Qızıl Dəli həyatdaykən, təqribən 1390-cı ilin sonunda qələmə almışdır.
Divanında bir neçə yerdə Qayğusuz Abdaldan söz etməsi göstərir ki, Qayğusuz Abdal
tanınmış şair ikən Sadık Abdal gənc yaşlarında imiş. Bu, Qızıl Dəli Sultan dərvişinin
Divanından başqa digər əsərləri də olmuşdur ki, bizə qədər gəlib çatmamışdır. Buna
baxmayaraq Divanında əsasən Hacı Bəktaş Vəli, Qızıl Dəli Sultan, Abdal Musa haqqında
bilgilər vermiş, bəktaşiliyin əsaslarını anlatmışdır. Xüsusən də Hacı Bəktaşın “Makalat”
əsərini, ərənlərin qütbü olduğunu böyük hörmətlə xatırlamışdır:
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Cihanın nazırı ol kutb-ı alem Şah-ı bi-hem-ta
Cihanda ism-i paki Hacı Bektaş-i Veli meşhur
Heman oldur kamu dillerde destân zat-ı bi-heh-ta (4, 121).

Dünyanı idarə edən aləmlərin qütbü bənzəri olmayan Şahdır. Dünyada məşhur olan təmiz
adlı insan Hacı Bəktaş Vəlidir və tayı-bərabəri olmayan şəxsiyyəti bütün dillərdə dastan
olmuşdur.

Başqa bir şeirində isə Abdal Musanın batın elmini bilməsini, avamların bunu
anlamayacağını dilə gətirmişdir.

Dediler ismine Abdal Musa Sultan bu zahirde
Veli batında ismi çok anı fehm eylemez edna (4, 257).

Bundan başqa didaktik, əxlaqi və ərkani məzmunlu çoxlu şeirlər yazmış, vəhdəti-mövcud
fəlsəfəsini müdafiə etmişdir. Sadık Abdal ilahi eşqi üluhiyyət sirri adlandırır:

Ol uluhi sırrına ekmel olan sadıklara
Hankahı arş-ı ala sidre-i ali makam (4, 182).

Yenə bir başqa yerdə ilahi eşqi bir olmaq adlandıran Sadık Abdal eşqi doğruların yolu
(andan sadıkan olmadı şasi) adlandırır, eşq yolunu yolların yolu bilir.

Beraber dahi bir olmak demektir
Uluhi bildirir hem bi-teati
Ki oldur rah-ı matlubun bilirsen
Hem oldur rah-ı mirac-ı şevar
Muhakkıklar bilir anın anın tarıkin
Taakul edemez cife tabayi (4, 184-185).

Birlikdə olmaq, bir olmaq deməkdir.Birlik təbii ki, həm də bənzəri olmayan Tanrılığı
bildirir. Əgər bilirsənsə demək ki, istədiyin, arzu etdiyin yol odur. İlahi eşq aşiqlər üçün
meracın yoludur, yolların yoludur. Yalnız həqiqəti axtaranlar bilirlər ki, eşqin yolu Allaha
gedən yoldur. Şairə görə dünya nemətlərinə qapılanların, dünyanı sevənlərin bu ilahi eşqi
anlamağa ağılları yetməz.

Ələvi-bəktaşi şairi olub abdallar zümrəsinə mənsub və Abdal təxəllüsü ilə şeirlər yazan
Güvənc Abdal mənbələrin verdiyi məlumata görə Seyyid Şeyh Numanın oğludur. Ələvi
dədələrinin əksəriyyətində olduğu kimi onun da soyu yeddinci imam Museyi Kazıma qədər
gedib çıxır. Güvənç Abdal soyu etibarı ilə Hz.peyğəmbərin nəslindəndir, ona görə də xalq
arasında böyük hörmətə sahib olmuşdur. Güvənç Abdal təriqət təhsilini Əhməd Yəsəvi
dərgahında tamamladıqdan sonra xalqı irşad etmək üçün Gümüşxanə Kürtün qəsəbəsinin
Taşlıca kəndinə gəlmişdir. Xorasan ərənlərindən olan Güvənç Abdal Anadoluda irşadla
məşğul olan şair və alim bir insandı. Xorasandan gələn bütün ərənlər Hacı Bəktaş Vəlini
özlərinə pir bilib onun ətrafında toplandılar. O baxımdan Güvənç Abdal Kürtünü tərk edib
Hacı Bəktaş dərgahına gəldi. Onun doğum və ölüm tarixi bilinməz. Bizə qədər gəlib çatan bir
neçə şeir vardır ki, Gənç Abdal təxəllüsü ilə möhürlənmişdir. Onun türbəsi də Hacıbəktşda
Qırxlar Meydanının giriş qisminin sol tərəfindədir. İlahi eşq onun şeirlərində də Allah-
Məhəmməd-Əli formulu daxilindədir:
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Saki doldur bizə dolu içelim
Okuyalım aşk kitabın seçelim
Olur olmaz davalardan geçelim
Allah bir Muhammed Ali aşkına

Pirler nasihatın güzelce dinle
Bozma erkanını tatlı dil söylə
Kemlik edenlere sen eyilik eyle
Allah bir Muhammed Ali aşkına (3, 440).

Güvənc Abdalda saqi, dolu, eşq kitabı, ərkan, pir kimi deyim və istilahlar ilahi eşqin, eşq
dəliliyinin məcazlarıdır.

Beləliklə, XV əsr təkkə şairlərinin izlədiyi əsasən iki yol — ələvi-bəktaşi xalq təsəvvüf
ədəbiyyatı və məlami-həmzəvi şeiri A.Gölpınarlının ifadəsiylə “zümrə ədəbiyyatı” anlayışını
ortaya çıxartdı. Mübahisəli olan bu terminin doğru olub olmadığı, yanlışlıqları və s. haqqında
fikirləri bir tərəfə qoymaqla onu demək lazımdır ki, təməldə hər iki ədəbiyyatın məşrəbi
Xorasan məlamiliyinə, məlaməti-qələndəri düşüncəyə dayansa da bunların arasında bəzi
fərqlər də vardı. Məlami-bayramilər batini hərəkatlara, yorumlara az meyl etməklə, əhli-beyt
sevgisini, şiə inanclarını qüvvətli bir şəkildə təmsil etməklə ilahi eşq konsepsiyalarını da bu
bağlamda qurmuş oldular (2, 375). Allah-Məhəmməd-Əli birliyinin əslində ilahi eşqin özü
olduğu düşüncəsinin hakim olduğu ələvi-bəktaşı şeiri öz tərkibini hürufi, şiə, batini
yorumlarla zənginləşdirdi. Ancaq ələvi-bəktaşi şairləri şeirlərində hürufi, aşırı şiəlik
əqidələrinə yer versələr də tam mənası ilə nə hürufi, nə də şiə ədəbiyyatı yaratdılar. Bu
şairlərin demək olar ki, hamısının həyatının, doğum və ölüm tarixinin məlum olmaması, buna
baxmayaraq haqlarında mənkabələrin və vilayətnamələrin yazılması, türbələrinin xalq
tərəfindən ziyarət edilməsi onları xalqın gözündə müqəddəsləşdirdi. Ən acınacaqlı olanı da
XV yüzilin ələvi-bəktaşi şairlərindən bir çoxunun şeirlərinin zamanında yazıya alınmadığı
üçün dilinin o zamanın dilini deyil də, ağızdan-ağıza keçdiyi üçün XIX-XX əsrlərin dilini
yansıtması məsələsidir.

Bununla bərabər XV əsrdə təsəvvüf şeirinin inkişafında qadiriyyənin əşrəfiyyə qolu,
zeyniyyə, xəlvətiyyə və onun ruşəniyyə qolu, mövləviyyə və nəkşbəndiyyə şairlərinin də
böyük rolu oldu. İlahi eşqə münasibət bir sadəcə təriqət fərqlərinə görə deyildi, həmçinin
şairlərin təhsilinə, dünyagörüşünə görə idi.

Məqalənin aktuallığı. İlahi eşq mövzusu XI-XII əsrlərdə təsəvvüf və ya təkkə
poeziyasının güclənməsi ilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. İlahi eşq məsələsini ən
çox işləyən ələvi-bəktaşi və məlami-həmzəvi şairləridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə diqqəti çəkən ən mühüm məsələlərdən biri də odur ki,
həmin dövrdə təsəvvüf ədəbiyyatının inkişafına təsir edən təriqət şairlərinin, xüsusilə də ələvi-
bəktaşi təriqət şairlərinin yaradıcılığında işıqlandırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. ”XV əsr təkkə ədəbiyyatında ələvi-bəktaşi
şairlərinin ilahi eşqə verdiyi önəm” mövzusundakı məqalə türk ədəbiyyatında önəmli yer
tutan təsəvvüf ədəbiyyatının inkişafından bəhs etməklə bu mövzuda araşdırma aparan
tədqiqatçılara, həmçinin də Şərqşünaslıq və filologiya sahəsində mütəxəssislər və tələbələr
üçün əsaslı mənbə rolunu oynamaqdadır.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

75

Ədəbiyyat

1. Bayat Füzuli. Türk təkkə (təsəvvüf) ədəbiyyatı. Bakı: Elm və təhsil, 2013.
2. Gölpınarlı Abdülbaki. Halk edebiyatında zümre edebiyatları. Türk dili. XIX, 1968.
3. Özmen İsmail. Alevi-bektaşi şiir antolojisi. C.1. Ankara Türk tarih kurumu basımevi, 1998.
4. Sadık Abdal Divanı, Yayına hazırlayan: H.D.Gümüşoğlu. İstanbul: Horasan yayınları, 2009.

Н. Исмаилзаде

Значение придаваемое божественная любви поэтами из числа
алевитов-бекташи в суфийской литературе VI века

Резюме

Большая заслуга в развитии суфийской литературы в XV веке принадлежит поэтам -
алевитам-бекташи. В XV столетии литература алевитов-бекташи переживала золотой
век. Основными представителями их литературы являются Таманнайи, Садиг Абдал,
Кючук Абдал, Гювендж Абдал и их последователи в XVI веке Мухйиддин Абдал,
Хейрати, Пир Султан Абдал, Гул Гуммет и другие. Согласно поэтам – алевитам-
бекташи поклонение божественной любовью преподносится как одно и то же понятие,
поклонение возможно с любовью, поклонение без любви – не поклонение. Под
божественной любовью представители алевитов-бекташи подразумевали любовь
Аллаха, Мухаммеда и Али и бесконечную привязанность к ним. Божественная любовь
в произведениях поэтов алевитов-бекташи опирались на философию вахдат ал вуджуд,
любовь ахл-аль бейт.

N. Ismailzadeh

The Concentration of Alevi-Bektashi Poets on Divine Love
in the 15th Century Sufi Literature

Summary

In the 15th century, the development of the Tekke literature was mainly dependent on the
Alawi Bektashi poets. It actually experienced its golden age during the 15th century.
Temmanayi, Sadik Abdal, Kuchuk Abdal, Guvench Abdal and their followers in the 16th
century, Muhyiddin Abdal, Hayrati, Pir Sultan Abdal, Qul Himmat and the others are the
major representatives of the Alawi-Bektashi literature. According to the description of Alawi-
Baktashi poets divine love and worship have the same insight. worship is practiced with love,
it is not worship without love. Alawi-Bektashis by the Divine love mean the love of Allah-
Muhammad-Ali and complete devotion to them. The poets of Divine love in Alawi Bektashi
literature, consisted of the philosophy of divine unity and the love of the family of the prophet.
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XIII-XV əsr türk poeziyasında formalaşan ilahi və insani eşq
mövzusunun Yunus Əmrə yaradıcılığında yeri

Fəridə Vəliyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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Açar sözlər: Yunus Əmrə, eşq fəlsəfəsi, fəzilət, xalq ədəbiyyatı, əfsanələr
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литература, легенда
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İşksuz adem dünyede bellü bilün ki, yokdur,
Her birsi bir nesneye sevgüsi var aşıkdur. (4, 56)

— deyən şairin bu misraları, iç dünyanın, mənəvi aləmin axtarışına çıxan bir araşdırıcının
tamamlanmış əsərinin sərlövhəsi kimi səslənir.

Daxili aləmdəki sevgi duyğusunun səmtini, yönünü tapmaq, yaşam eşqinin səbəbini
aramaq Yunus Əmrə yaradıcılığının əsas qayəsi olmuşdur. Dünyanın müdrik şəxsiyyətləri
sırasında ən mötəbər yerlərdən birini tutan şair öz kamil və parlaq düşüncələrinin önündə ilkin
olaraq eşqi görür və dövrünün mütəsəffüf şairləri kimi bu anlayışa daha geniş aspektdən baxır.
İnsanın bütün mənəviyyatının başlanğıcında eşq duyğusunun olduğunu vurğulayan şair bəşər
övladı olan insanı başqa canlılardan fərqləndirən əsas cəhətlərdən birini də eşq hesab edir.

İşksuzlara virme ogüt, ögüdünden alur degül,
İşksuz adem hayvan olur, hayvan ögüt bilür degül. (4, 83)

Orta əsrin Türk dünyasına paylaşdığı eşq ilə bağlı müdrik fikirlər Ə.Xaqanidən,
Nizamidən üzü bəri bütün dahi şəxsiyyətlərin əsərlərində çox geniş şəkildə təcəssüm olunsa
da, Yunus Əmrə yaradıcılığında eşqin insanın bütün hisslərini cilaladığını, müqəddəs
duyğular axarında üzdürdüyünü, intəhasız, ölçüsüz, qeyri-adi, ülvi hiss olduğunu daha təsirli,
qabarıq müşahidə edirik. Onun yaradıcılığında eşq bəsit şüurdan rasional düşüncəyə keçidin
körpüsüdür.

Yunus Əmrə dövrünün abu-həvasına uyğun olaraq sufi şairdir, o da bir çoxları kimi ilahi
eşq ilə yaşayır. Ancaq o, çoxlarından fərqli olaraq, bu hissi, bu yaşamı son dərəcə güclü
ehtirasla qəbul edir. O, eşqi iç dünya ilə son dünya arasında körpü kimi görür və eşq əhlinin
məntiqini, hökmünü, qənaətini, məqsədini eşqsizlərin məntiqinə zidd olaraq müqayisə edir.
Eşqi paklığın təntənəsi, möhtəşəmliyin qələbəsi kimi qəbul edir.

İşklulər bizden alalar, işksuzlar hod ne bileler,
Kimler ala, kimler vire, ben bir ulu dükkan oldum. (4, 87)

Yunus Əmrənin aləmində ən böyük alimlik aşiqlikdir. Şairin yaradıcılığında bir
çoxlarından fərqli olaraq aşiqlər şaxələnir, bir neçə sferaya bölünür. Yəni şair eşqi dar məna
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ilə qəbul etmir. Əgər eşqin bir timsalını, əsas tərəfini məcnunluqda görürsə, digər tərəfini
batinindəki həqiqətdə, dünyavi aləmin məftunluğunda, tanrı eşqində, vəhdəti-vücudda
“mən”in müqəddəs anlamında arayır. Onun düşüncəsinə görə insanı sevmək Allahı sevməkdir,
çünki insanı Allahın yerdə təzahür edən bir parçası kimi qəbul edir.

Çalabun dünyesinde yüzbin dürlü sevgi var,
Kabul it kendözüne gör kangısı layıkdur. (4, 56)

Şair sevgini hər kəsin öz qəlbinə uyğun görərək, eşq aləmində kimsənin mənəviyyatına
yerləşə biləcək eşq yükü olduğunu qəbul edir. Yəni Məcnunun eşq yükünü hər kəs daşıya
bilməz və hər kəsin eşqi də Məcnunun eşqinə bənzəməz. İnsanın böyüklüyünü də bu yükün
çəkisi ilə ölçür. Həm də şair sevgini abstrakt məfhum kimi qəbul etməyin fərqinə də varır.
Təbii ki, bu da Yunus Əmrə yaradıcılığına şifahi ədəbiyyatdan gələn motivlərdən biridir.
Bunu şairin dilinin səlistliyi də təsdiqləyir. A.Gölpinarlı yazır: “Yunusun dili XIII-XIV yüzil
Anadolu türkçesinin bir örnegi, divanı ise o dövrün bir hazinesidir”(4-XXXVI).

Leyli i Mecnun benem, şeyda-yı Rahman benem,
Leyli yüzin görmege Mecnun olasım gelür. (4, 60)

Burada şair el arasında işlənən “Leyliyə Məcnunun g özü ilə bax” xalq məsəlini nəzmə
çəkir. Və ən maraqlı orasıdır ki, şair bu anlayışı elə bu cür də qəbul edir. Məlumdur ki, Leyli-
Məcnun əsasən Şərq xalqları arasında geniş yayılmış bir əfsanədir. Şair bu mənbədən, demək
olar ki, yaradıcılığının bütün mərhələlərində yetərincə istifadə edib, nümunələr verir. Xalq
ədəbiyyatından gətirdiyi bu ünsürü özünün eşq fəlsəfəsinə sanki açar edir:

Leyliyle Mecnun işi acebdür bu halka,
Abdürrazak terkitdi ışk içün imanını. (4, 199)

Yunus Əmrə saf, təmiz məhəbbətin mənəvi qələbəsini şərh etməyə can atmaqla xəyanəti,
vəfasızlığı, mərhəmətsizliyi, dünya nemətlərinə hərisliyi pisləmək, insanları ruhən sağlamlığa
çağırmaq istəmişdir. Şairin eşq aləmində gördüyü bu məziyyətləri əsla birtərəfli qarşılamaq
olmaz. Hələ intibah dövründən başlayaraq bir çox filosofların məhəbbətin bütün fəzilətlərin
əsasında durduğu nəzəriyyəsini xatırlasaq, qədim yunan filosofu Platonun “Ziyafət”
dialoqunda məhəbbəti müdrikliklə fəzilətin qovuşması fikrini yadımıza salsaq (1, 111), Yunus
Əmrənin son dərəcə haqlı bir ideyanın carçısı olduğunu təsdiq edə bilərik. Şairin sufi
görüşlərinə görə, eşq insanı hiylədən, məkr və paxıllıqdan qoruyur. Əslində isə bütün hallarda
düşünmək olar ki, böyük sevgisi olan insanın qəlbində mənfi işartılara yer qalmaz və bu
baxımdan fəzilətin ən birinci yaradıcısı eşqdir. Sufi baxışlara gəldikdə isə insan yalnız
təmizləndikdən, saflaşıb müqəddəsləşdikdən sonra tanrıya yaxınlaşa bilər, qovuşub bütövləşər.

Yunus Əmrə özünün eşq aləmini vəcd halında görür, yəni o, məhdud düşünülən məcralara
sığmır. Vəcddəki ideallaşmanı, ilahiləşməni bütün varlığı ilə duyur. Onun xəyal qartalı qəbul
etdiyi gerçəkliyin dərinliyinə can atır. Eşqində dürüstlüyünü, təbiiliyini axtarır. O, dünyanı
hədsiz bir həssaslıqla duyur. Şairin fəlsəfi düşüncələri sevgi mənbəyinin nəticəsi olaraq
tamamlanır. Bu mənbə isə könüllərdir. Ədalət, insana hörmət, qəlb qırmamaq və nəhayət, eşq
kimi məziyyətləri könüllərdə axtaran şair təsadüfi deyil ki, tanrını da insanın könlündə görür.

Şairin ilahi eşqin tərənnümündə bədii təfəkkür təsəvvürlərlə müqayisəyə girir və eşq
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aşiqin fəryadı kimi təsvir olunur.

Dost senün ışkun okı key katı taşdan geçer
İşkuna düşen kişi canıla başdan geçer. (4, 157)

Şairin nəzərində eşq insanın mənliyini, yeri, göyü, dünyanı unutdurur, yəni insanı
adilikdən çıxarır, onda yeni baxış yaradır.

Senün ışkun beni benden alupdur
Ne şirin derd bu dermandan içeri. (4, 201)

Eşqin, bəsitlərin nəzərində əcaiblik, yanlışlıq təsəvvürü, aqillərin nəzərində isə müdriklik,
böyüklük duyğusu aşıladığını təsdiq edən şairin baxışında eşqdə mənəvi ayrılıq yoxdur, çünki
eşq insanın batinindədir. O, aşiqlərdə təsdiq olunan vəhdət görür və bu, əslində cismani
vəhdəti rədd edən qeyri-adi mənəvi qovuşmadır.

Yunus Əmrənin eşq fəlsəfəsində hər şeydən təcrid olunmaq dərəcəsi də var və artıq bu
dərəcədə ehtizaz səviyyəsi yaranır. Bu möhtəşəmlik zamana belə sığmır. Artıq burada şairin
fikri ilə desək, ilahiləşmə, təmizlənib müqəddəsləşmə zümrəsi başlayır.

Yalancılık eylemegil, ışka yalan söylemegil
Bunda yalan söyleyenün anda yeri zındandadur. (4, 160)

Xalq ədəbiyyatı ənənəsi ilə yazıb-yaradan Türk xalqının sufi şairinin eşq ilə bağlı hər
misrasında adi duyğu yox, tüğyan edən ürək, qeyri-adi coşqunluq yaradan vəcd, heyrət
tərənnüm olunur. Sevgi dünyanı əvəz edən ecazkar varlığa çevrilir.

Muştulanuz aşıklara bu ışk ulu devlet olur,
İşk kime kim degdiyise canında bil işret olur. (4, 62)

Yunus Əmrənin yaradıcılığındakı bu təsvirlər böyük Türk dünyasının fəlsəfi poetik
ənənələri üzərində ucalmış dahiyanə bir abidədir. Şairin nəzərində sevgi dünyası pillələr
dünyasıdır, aşiqlik bu dünyanın sonuncu pilləsidir.

Səkkiz uçmaq aşiqlərə köşkü saraydır bilənə,
Musiləyin heyran olub Tur tağında qalan bənəm. (4, 40)

— deyən şair bəzən aşiqləri dünyanın yeddi qatından da yüksəkdə görür. Özünü isə Tur
dağının başında, nisbətən aşağıda, o zirvəyə çatmağa can atan kimi təsəvvür edir.

İşkun dine şur eyler aslana zencir eyler,
Katı taşı mum eyler yoxsa Ferhad sen misin (4, 113)

Şair heç bir ifadəni təsadüfi işlətmir. Onun eşq fəlsəfəsində hər bir sözün öz yeri, öz
mənası, öz çaları vardır. Burada “qatı taşı mum eylər” ifadəsini də müəllif qafiyə xatirinə
verməmişdir. Könülləri oxşamaqla fəzilətlərin törədicisi rolunu oynaya bilən məhəbbətin
əlacsız xəstələrə şəfa vermək, hətta bir çox qəbahətləri xarakterlərdən çıxarıb ataraq insanları
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mülayimləşdirən ilahi qüvvəyə malik olduğunu pifaqorçu filosofların nəzəriyyəsi də
təsdiqləyir. (1, 112) Hətta ingilis materialisti Hobbs da məhəbbət və nifrət hisslərinin fəzilət
və qəbahətə böyük təsirindən danışarkən “təbii məhəbbət” adlandırdığı bu hissi fəzilətlərin
yaradıcısı kimi vurğulamışdır. (1, 113)

“İnsan insana allahdır” – deyən məşhur L.Feyerbax da öz oxucularına müraciət edərək
yazırdı: “Sev, lakin həqiqi məhəbbətlə sev! Onda bütün qalan fəzilətlərə də sahib olacaqsan”.
(1, 117)

Yunus Əmrənin də əsas məqsədi insanlarda müsbət ideal fəzilətlər görmək idi. O, sevginin
bütün çalarlarını vacib bilirdi və ilahi eşq kimi qiymətləndirirdi. Mütəsəvvüf bu eşqdə
təmizlənib tanrıya qovuşma məqamını axtarırdı. Şairin araşdırıcılarından biri olan Səlim
Yagmur yazır: “Yunus insanları dostluğa, bir-birilərini anlamağa, bir-birilərinə zülm
etməməyə, fani dünyaya bel bağlamamağa, sulha, sükuna ve islamın bildırdığı kaideler
çerçevesinde heyatı yaşamağa çağırır” (6-20).

Yunus Əmrə eşq dünyasının tərənnümündə təkcə “Leyli və Məcnun” əfsanəsinin məğzi ilə
kifayətlənməmiş, o, Fərhadla Şirin arasındakı məhəbbətlə yanaşı, Xosrov və Şirinin də eşq
macərasının fərqinə vararaq, bu aşiqlərin fərqli və oxşar məziyyətləri ilə bərabər yeri-göyü
titrədən, daşqın seli kimi çağlayan eşqin vəhdətinə, mənəvi qovuşma çalarına, eşqin aliliyinə
də diqqətlə yanaşmış və poeziyasına gətirmişdir.

Ferhad bu ışk yolında başın külünge tutdı,
Husrev Şirin derdinden dosta virdi canını. (4, 198)

Bu cür misalları yetərincə qafiyələrə uyğunlaşdıran şair öz poeziyasında şifahi
ədəbiyyatdakı bütün aşiq obrazlarına müraciət etmişdir. Tərəddüd etmədən demək olar ki,
folklorda xüsusilə fərqlənən gül və bülbül obrazları şairin əsas hədəfi olmuşdur.

Halvetlerde meşgul olam daim açılam gül olam,
Dost bagında bülbül olam ötem hey dost diyi diyi. (4, 205)

Şifahi xalq ədəbiyyatının aşıq yaradıcılığında elə bir poeziya nümunəsinə rast gəlmək
olmaz ki, orada gül və bülbülə aid aşiqanə qoşma, gözəlləmə, oxşama olmasın. Təbii ki, bütün
bunların hamısının əsas mayası gül və bülbüllə bağlı əfsanələrdən götürülüb. Folklorşünas
Sədnik Paşayevin bu mövzu ilə bağlı əllidən çox əfsanə toplusu var ki, onların da əksəriyyəti
təkcə gül ilə bülbülün eşqindən bəhs edir. (3, 130; 218) Təsadüfi deyil ki, Yunus Əmrə
yaradıcılığına da həmin mövzu folklordan süzülmüşdür.

Yunus er nazarında taze güller açılmış,
Gerçek er bülbül ise nazarda ötmek gerek. (4, 171)

Eşqin böyüklüyünü daha çox bülbülün gülə olan saf məhəbbəti meyarında görən şair
təmiz, ülvi hissləri də onların timsalı mövqeyindən tərənnüm edir. Yunus Əmrənin böyüklüyü
ondadır ki, təmiz məhəbbətin mənəvi qələbəsini bəşəri ideyalarının şərhi ilə açmağa çalışır,
insanı alçalmağa vadar edən hərisliyi, tamahkarlığı pisləyir, vədinə, vəfasına xilaf çıxanların,
sədaqətdən, ədalətdən və mərhəmətdən uzaq olanların mənəviyyatsızlığını göstərib şərh edə
bilir.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

80

Aşiqlərin sözindən, qan-yaş aqar gözündən,
Bülbüllər söyləşicək növbət dəğməz turraca. (4, 256)

Belə anlaşılır ki, vəfalı aşiq bülbülün tökdüyü göz yaşlarından başqasının ağlamağına,
naləsinə macal yoxdur, bunun səbəbi isə bülbülün eşq yükünün ağırlığı, böyüklüyüdür. Şairin
elə təkcə bu iki misrasında böyük bir əfsanənin qayəsi açılır. Bülbül bir aşiq kimi vəfalıdır,
sədaqətlidir. O, əhdinə xilaf çıxmayan bir aşiqdir, onun naləsi daha təsirlidir.

Münkir kişi tuymaz bunı derdlülerün sizer canı,
Ben ışk bagı bülbüliyem ol bagçeden geldüm ahi. (4, 141)

Şair bəzən “ağla bülbülüm, ağla” deyərək, özü də bülbülün nakam məhəbbətinə qoşulub
nalə çəkir. Ancaq onun məhəbbəti daha çox ilahi eşqiylə ilgilidir. Özünü başqa aləmdə, fərqli
dünyada təsəvvür edən şair xudpəsəndləri, vəfasızları çox dəhşətli görür. Ona bu cür simalar
qəribə gəlir, yad təsir bağışlayır.

Bülbül olubanı ötem ey nice gönüller güdem
Yüzüm ışkıla dem-be dem topraga sürem yüriyem
Bülbül olubanı ötem gönül olam cesed tutam
Başumı elüme alup yolına virem yüriyem (4, 180)

Araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə gəlirik ki, Yunus Əmrə yaradıcılığı bütövlükdə xalq
hikmətidir, özü isə təmiz, ülvi ideyalar carçısıdır. Şairin bütün yaradıcılığı boyu xalqın zəka
xəzinəsinə tapındığı bir daha aydın görünür.

Məqalənin aktuallığı. Məqalədəki fikirlər klassik ədəbiyyatımızın, milli-mənəvi
dəyərləimizin öyrənilməsi baxımından aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə həm Yunus Əmrə yaradıcılığında eşq, həm də
folklor ünsürləri ilk dəfə araşdırılır və bu mövzu başqa türk soylu xalqların ədəbiyyatında bu
səkildə ayrıca bir tədqiqat əsəri kimi işlənməmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu mövzu bütün ədəbiyyatçılar və ali
məktəblərin filoloji sahədə təhsil alan tələbələri, magistrantları üçün əhəmiyyətli mənbədir.
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Ф. Валиева

Место темы божественной и человеческой любви
формированном в турецкой поэзии XIII-XV веке

в творчестве Юнуса Эмре

Резюме

В статье под названием “Любовь в народной литературе и Юнус Эмре” помимо
расследования взгляда Юнуса Эмре так же, проанализирована применение и
использование поэтом сокровищ народной мудрости о любви.

F. Valiyeva

The role of God love and humans love which formulated
in XIII-XV century in Yunus Emre literary creativity

Summary

In an article titled “Love in the folk literature and Yunus Emre” addition to investigating
glance of Yunus Emre also analyzed the application and use of the poet treasures of folk
wisdom about this feeling as well.

Redaksiyaya daxil olub: 19.09.2018
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Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatının görkəmli şəxsiyyətlərindən biri də Faiq Baysal
olmuşdur. 1922-ci ildə Adabazarında doğulan Faiq Baysal, ilk təhsilini Saint Josep liseyində
almış, daha sonra isə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat fakültəsi fransız dili və ədəbiyyatı
müəllimliyini oxumuş, müxtəlif məktəb və liseylərdə İngilis və fransız dili müəllimi işləmiş,
müəllimliklə yanaşı tərcüməçilik də etmişdir. Faiq Baysal uzun müddət müxtəlif
ensiklopediyalarda tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Əsl adı Mustafa olan Faiq Baysal
(1922-2002) Türkiyədə Nazim Hikmətlə başlayan sosialist-realist cərəyanın
nümayəndələrindəndir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, buna görə dəfələrlə təqiblərə də məruz
qalmışdır. Hətta hərbi məktəbdə oxuyarkən “Karıma məktub” adlı şeir yazdığını, şeirdə “göz
yaşı yasaqdır əsgərə” misrasına görə bir ay yarım həbsxanada yatdığını, “Moskva damğa”sına
məruz qaldığını, çoxlu müəllim, professor və sənətkarın yatdığı bu həbsxana guşəsinə
düşməkdə hətta gecikdiyini belə qeyd edir (1, 177).

Faiq Baysalı cəmiyyətin problemləri və iqtisadi sıxıntıların girdabında çabalayan kiçik
insanların ağır taleyi maraqlandırırdı. Çoxsahəli yaradıcılığa sahib olan yazıçı, şair Faiq
Baysal “Sarduvan”, “Rəzil dünya”, “Voli”, “Kiçik insanlar”, “Madam Bambu” və “Atəşi
yandıranlar” romanlarının müəllifidir. Onun, "Perşembe adası”, “Sancı Meydanı”, “Güller
Kanıyordu”, “Elleri Sesinin Rengindeydi”, “Nuni”, “Tota”, “Militan”, “İlgaz Teyze Öldü”,
“Terlikler” və s. kimi hekayələri də vardır. Yazıçı, əsasən “Sarduvan” “Kiçik insanlar” və
“Rəzil dünya”romanlarında kənddən şəhərə köç, kəndlinin acınacaqlı durumu, aclıq, səfalət
kimi məsələlər üzərində durmuşdur.

1920-40-cı illər kənd mövzusuna həsr olunmuş romanlarda əsas məsələlərdən biri də
kənddən şəhərə və ya müxtəlif səbəblərdən kəndə köç problemi idi. Bu səpkidə qələmə alınan
romanlardakı xarakterlər özünə və ətrafına yabançılaşma, yadlaşma, kəndçi”liklə şəhərliləşmə
(urbanizasiya) arasında uyumsuzlıq sindromu ilə diqqəti cəlb edir.

20-40-cı illər türk ədəbiyyatında əks-səda doğuran sosialist-realist romanlardan biri də
“Sarduvan” romanıdır. Yazıçı bu əsərini 19 yaşında yazmışdır. Yazıçı əsərini çap etmək üçün,
əsgərlikdən icazə alır. Həmin gecə 1943-cü ildə dəhşətli bir zəlzələ olur. Faiq Baysal ağır
yaralanır, ən dəhşətlisi isə əlində tək nüsxə olan “Sarduvan” itir. Yazıçı, onu yenidən qələmə
alsa da, bu dəfə çap problemi ilə qarşı-qarşıya gəlir. Tək partıyalı dönəmin rejimindən qorxan
nəşriyyat evləri romanı çap etməkdən boyun qaçırırlar. Romanın 100 səhifəsinə senzura
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qoyulmaqla 1944-cü ildə “Səmih Lütfi” kitab evində nəşr olunur. Roman böyük səs-küyə,
yazıçının tənqidlərə məruz qalmasına səbəb olur. Faiq Baysal bu haqda yazır:

“Sarduvan” romanı tənqidçilərin də diqqətini cəlb etmişdir. Cəlaləddin Əzinə Baysalın bu
əsər vasitəsiylə Türk ədəbiyyatını Fransız romanının təsirindən qurtararaq rus roman
texnologiyasını gətirdiyini, bununla da türk ədəbiyyatında yeni bir cığır açdığını yazır (4, 66).
Tədqiqatçı Tahir Alangu isə “Cümhuriyyətdən sonra roman və hekayə” adlı əsərində
“Sarduvan” romanından bəhs edərkən, yazır ki, bu əsər üslub baxımından bizdəki realist
romançılardan daha fərqli, bəlkə də Emil Zolyadan təsirlənərək, rus və Amerikan
romançılarından fərqli bir yol izləmişdir.

Roman, yalnız 1993-cü ildə tam şəkildə “Can yayınları”nda nəşr olunmuş, 1994-cü ildə
isə “Orxan Kamal roman Ərmağanı”na layiq görülmüşdür.

Digər kənd romanlarında olduğu kimi, “Sarduvan”da da iki əks qütb üz-üzə gəlir, əzənlər
və əzilənlər, aclıqdan dizləri əsən kəndlilər və harın ağalar. Kənddə insanlar aclıqdan əziyyət
çəkdikləri vaxt, kəndin muxtarı keyf-damaq içərisində yaşayır. Əsərin əsas qəhrəmanı Qavruq
adıyla tanınan əsl adı isə Cevri olan bir gəncdir. Zalım-məzlum, əzən-əzilən konflikti
müstəvisində təqdim olunan bu obraz kasıb, həmişə əzilməyə məruz qalan, istismar olunan
sinifin nümayəndəsi olaraq göstərilir. “Məzlum, cəfa çəkən” mənasını verən Cevri adı da
əslində simvolik xarakter daşıyır.

Başda Qavruq olmaqla, Bulama (əsl adı Bəkir), Keko, Abut və s. kəndli obrazları səfalət
içərisində sürünürlər. Ən böyük dərdləri bir tikə çörək tapmaq olan insanların bu vəziyyəti
belə təsvir edilir.

"Dədə-babadan qalma bir adətlə ancaq çörəyi tanıyırdılar. Dostluqları, qohumluqları belə
bu çörəkləydi. Gecə-gündüz çalışmaları, didinmeleri, qovğaları, bütün dərdləri, göz yaşı
tökmələrinin, bir-birlərinin canına qıymalarının səbəbi, otuz iki sağlam bəyaz dişlərin
arasında büyük iştaha ilə yedikləri şey, Allahları da o, çörək idi" (3, 60).

Romanın hər səhifəsində aclıq çəkən, əzab-əziyyətə məruz qalan kəndli obrazını görürük.
Kənddə hər gün ən azından iki nəfərin öldüyü, bundan isə İmam Cərzizin xeyir götürdüyü
vurğulanır.

Faiq Baysal əsərdə öz təxəyyülünü deyil, kəndlilərin real vəziyyətini əks etdirmişdir. Kənd
həyatı, bazarı, əkin-biçini olduğu kimi təsvir edilir. Xüsusən köhnə qəbirstanlığın üstündə
qurulan bazar, oğurluqlar, qəssabxanaların qabağında durub ət dalınca qaçan köpəklər, uçuşan
milçəklər, alver vaxtı anlaşa bilməyib dalaşan, hətta bıçaqlaşan adamlar, baş verən
əxlaqsızlıqlar və bütün iyrəncliklər olduğu kimi göstərilir. Yazıçı göstərir ki, bu
qarmaqarışıqlığın içərisində kəndli pul qazandığı üçün xoşbəxtdir.

Əsərin əsas qəhrəmanı Qavruq işsiz və yoxsul bir gəncdir. Arpacıq kəndində yaşayan
Qavruq yetimçiliklə böyümüş, kiçik yaşlarında pinəçi yanında şəyirdlik eləmiş, ustanın ona
pis davranmasına dözə bilməyib ordan qaçmışdır. Kimsəsiz, yetim, işləməyi də bir o qədər də
sevməyən bu gəncin ən böyük arzusu qızıl tapıb varlanmaq “Qavruq ağa” olmaqdır. Kənddən
Sarduvan qəsəbəsinə böyük ümidlərlə gələn Qavruqun xəyalları puç olur. Burada onu daha
dəhşətli bir həyat gözləyir. Səfalət, aclıq içində çırpınır, ac qalmamaq üçün müxtəlif işlərdə
çalışır, bəzən dilənçilik də edir. Yazıçı bu obraz vasitəsilə bütün səfalətlərə baxmayaraq öz
daxili azadlığından, mənəvi özgürlüyündən heç vaxt imtina etməyən bir obraz yaradır. Bu
obraz daxili ziddiyyətləri ilə təqdim olunur. Bəzən özünə necə gəldi bir iş tapmaq, bəzən isə
“ac, yoxsul, amma azad” yaşamaq istəyir. Ramazan Qaplan bu əsər haqqında yazır:

“Dünya və insanlar zalımdılar. İnsan dəyərlidir, amma güclülərin yanında rəzil olurlar.
Cəmiyyət dəyişmədikcə insanın insan kimi yaşaması mümkün deyildir” ideologiyası üzərində
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qurulan “Sarduvan”da işsizlik ve onun nəticəsi olaraq ortaya çıxan səfil yaşayış tərzi, daha
əvvəl də göstərildiyi kimi fəlsəfi bir xarakter alır. Romanın əsas qəhrəmanlarının işsizlikdən
doğan sıxıntılarıyla, “ac, fəqət hür” yaşama istəkləri bir-birinə qarışmışdır. Bəzən bu
obrazların, həqiqətən işsiz olduqlarının sıxıntısımı, yoxsa fəlsəfi anlayışa bağlanmanın
çətinliyi olduğu sual doğurur” (5, s.84).

Qavruq Məram ağanın tarlasında çox ağır bir işdə çalışmağa başlayır. Amma həyat yenə
də onun üzünə gülmür. Məram ağa hər gün bir bəhanəyə Qavruğun pulunu vermir, daha sonra
isə onu oğurluq böhtanı ilə həbsə saldırır. Həbsdən qurtulan Qavruq Məram ağadan intiqam
almaq istəyir. Amma onu tapa bilmir. Ağa xanımı ilə birlikdə başqa bir yerə getmişdilər. Əsər
boyunca Qavruğun ağanı axtardığını görürük. Əsərdən məlum olur ki, ağa bu oyunu təkcə
Qavruğun başına açmayıb, o, bir çox insanların haqqına girmiş, onları məvacibsiz işlədərək
istismar etmişdir.

Romanda işsizlikdən əziyyət çəkən, səfalətə sürüklənən, ümidsizlik içində çırpınan
insanların intiharından bəhs edilir. Qəssabxanası bağlanan Rəhmət işsiz qalır, arvadı onu
uşaqlarıyla qoyub evdən qaçır. Bir tərəfdən də uzunqulaq oğlunun təpikləyib əzir. Övladının
ölümü Rəhməti intihara sürükləyir. Yazıçı bu problemi də maddi sıxıntıyla, işsizlikə bağlayır.
Kekonun da faciəsi bu mahiyyəti daşıyır. Qavruq dostu Kekonun evində qalır. İkisi də işsiz və
ümidsizdir. Rəhmətin xanımı kimi, Kekonun da xanımı onu atıb gedir. Keko Qavruğu da
intihar etməyə çağıraraq özünü öldürür. Qavruğun intihar təşəbbüsü isə uğursuz olur. Qavruq
səmimiyyətlə sağ qaldığına sevinir.

Əsərdə Qavruğun aclıqdan, səfalətdən azğınlaşdığını, hətta oğurluqğa cəhd etdiyi,
"azğınlıq iqtisadi bərabərsizliyin bir məhsulu (2, 208)” kimi göstərilir. Çörək oğurlamaq
istəyən Qavruq, “bir çörək oğurlasam nə olacaq, sanki ağalar, paşalar hər şeyimizi
oğurlayırlar. Əsl oğrular, o namussuzlardır (3, 61)” deyib, hayqırır.

Onun üçün ən dəhşətli şey cinayət etmək, adam öldürməkdir. Çünki Qavruq vicdanlı,
təmiz adamdır. İçində həmişə “Qavruq əfəndi”, “Qavruq ağa” ruhunu daşıyır. Qavruq:
"Nəzərimdə heç bir günah insan öldürmək qədər böyük ola bilməzdi. İnsanın bir-birini
öldürməyə haqqı yoxdur. İnsan qəssablarına, hətta az-çox haqlı olsalar belə nifrət edirəm” (3,
42) desə də, həyatını dəyişdirən bu iftiraya, haqqını yeyən Məram ağa və arvadı Pəmbəyə
dəhşətli bir nifrət duyur və onları tapıb öldürməyi planlayır. Əsərin sonunda Qavruğun
Məram ağanı tapdığı göstərilir. Məram ağa adını Hacı Üveyz kimi dəyişdirib bir kəndin
muxtarlığını edir. Qavruq nəinki onu öldürə bilmir, heç yanına da yaxınlaşa bilmir. Əzən və
əzilən, kəndli və ağa arasındakı bu konflikt nə qədər kəskinləşsə də əsər əzilənlərin
yenilməsiylə bitir. Qeyd etdiyimiz kimi, romanda muxtar, ağa, imam obrazları əks qütbləri
təmsil edir. Yazıçı göstərir ki, əslində kəndin muxtarının kim olması o qədər də vacib deyil,
sistemin dəyişməsi əsasdır.

“Sarduvan” romanını araşdırdığımızda bu nəticəyə gəlirik ki, şüurlar dəyişmədikcə,
insanlar maariflənmədikcə muxtarlar, ağalar, imamlar avam, cahil insanları istismar edəcəkdir.
Yazıçı göstərir ki, kəndlilər nə qədər xülyalar dalınca kənddən şəhərə getsələr də öz
xoşbəxtliklərini tapa bilmir, cəmiyyətə yabancı qalırlar.

Məqalənin aktuallığı. Faiq Baysal bu romanında kiçik insanların taleyindən, qarşılaşdığı
haqsızlıqlardan bəhs edir. İşsizlik və işsizliğin doğurduğu problemləri əks etdirən əsər elə bu
baxımdan da aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Faiq Baysal yaradıcılığı, xüsusən də “Sarduvan” romanı ilk dəfə
olaraq bu məqalədə tədqiqata cəlb edilir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən türk ədəbiyyatının tədqiqində, Faiq
Baysal yaradıcılığının araşdırılmasında istifadə oluna bilər.
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Э. Бабаева
Урбанизация в романе Фаика Байсала «Сардуван»

Резюме

Мустафа Фаик Байсаль, один из авторов, занимающий особое место в турецкой
литературе. Фаик Байсал, один из представителей социалистического реалистического
движения, отражает внутренние проблемы сельской жизни. Его работы отражают
класссовую борьбу, раздробленных крестьян, тяжелое положение рабочего класса.
«Мир Разиля», «Последний день в Дирине», «Воли», «Мадам Бамбук» и другие. Одним
из романов, привлекающих внимание писателей и писателя Фаика Байсала, является
«Сардуван».

В статье исследуется роман писателя «Сардуван», внутренние конфликты,
проблемы миграции из сел в города.

E. Babayeva
Urbanization of Faik Baysal's novel "Sarduvan"

Summary

Another remarkable writer of twentieth century Turkish literature is Mustafa Faikh
Baysal. As a member socialist realism Faikh Baysal reflects on the problems of rural life in
his literary works. His works highlight class struggle, oppressed peasant, the miserable
condition of working class. One of the significant novels of the author of "Shameful world",
"The last day in Dirina", "Voli", "Madam Bambu" is "Sarduvan". This article analyses
"Sarduvan" in the context of conflicts of rural community, the problems of migration from
rural to urban areas.

Redaksiyaya daxil olub: 18.09.2018
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Fikrət Sadıq dördlüklərinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri

İlham Məmmədli
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. M.Əliyev,
filol.ü.f.d., dos. Ə.Cabbarlı

Aşar sözlər: dördlük, sərbəst şeir, rübai, obraz, poetik ovqat, ictimai-siyasi mühit
Ключевые слова: Рубаи, четверостишие, свободный стих, образ, поэтическое

настроение, общественно-политическая среда
Key words: quafram, free rhyme image, poetic movd, sosial-political enviranment

Çağdaş poeziyamızın üzdə olan nümayəndələrindən Fikrət Sadıq ədəbiyyatımızda daha
çox sərbəst vəzndə yazan şair kimi tanınır. Onun şeirlərində klassik poeziyanın daşlaşmış
qanunlarına sığmayan üslub və forma sərbəstliyi poetik fikrin ifadə olunmasında da özünü
büruzə verir. Rəsul Rza yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımızda bir növ vətəndaşlıq hüququ qazanmış
sərbəst şeir formasında Fikrət Sadıq da qiymətli poeziya örnəkləri yaratmışdır. Lakin Fikrət
Sadıq yaradıcılığı təkcə sərbəst şeirlə məhdudlaşmır. O, poeziyanın digər janr və formalarında
da çox sayda bitkin əsərlər yazmışdır. Bu baxımdan şairin yaradıcılığında dördlük şeir
formasının da orijinal nümunələrinə rast gəlmək olur. Dördlüyün rübai növünə daha çox
üstünlük verən şair klassik şeirin bu şəklində yazmağın çətin bir iş olduğunu yaxşı
bildiyindəndir ki, bu yolda öz şair məsuliyyətini dərindən anlayır və məramını da öncədən
açıqlayır:

Əsil rübainin öz əruzu var.
Buyursun meydana, kimin sözü var!
Mən – hecaynan yazdım bu dördlükləri,
Bunun da özünəməxsus duzu var (5, səh.25)

Xatırladaq ki, klassik Azərbaycan ədəbiyyatında rübai şeir növü zəngin və uzun bir tarixi
inkişaf yolu keçmişdir. Rübainin böyük ustadları kimi ədəbiyyatımızda öz möhürlərini
vurmuş Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, İmadəddin
Nəsimi, Qasım Ənvar və digər klassiklərimiz yaşadıqları dövrün və ictimai-siyasi mühitin
tələblərindən asılı olaraq öz rübailərini əsasən ərəb və fars dillərində yazmağa məcbur
olmuşlar.

Rübai şeir növü sadə və yığcam olduğundan tez əzbərlənib yadda qaldığı kimi, onun
yazılması da bir o qədər çətin, müəllifindən ciddi məsuliyyət tələb edən bir yaradıcılıq
prosesidir. Çünki rübai söz əhlindən böyük istedad və yüksək poetik ilham tələb edir. Dörd
misradan ibarət olan yığcam bir şeir parçasında şair yalnız poeziyanın daşlaşmış qanun-
qaydalarına əməl etməyi gözə almır, həm də az sözlə böyük məna yaratmağı, oxucuda bədii-
estetik zövq aşılamaqla yanaşı, yeni söz deməyi qarşıya bir məqsəd kimi qoyur. Bir çox
hallarda rübaidə şairin yalnız öz mənəvi-psixoloji aləmi, ətraf mühitə münasibəti, şəxsi ovqatı
əks olunduğu kimi, əksər zamanlarda onun dövrün ictimai-siyasi məsələlərinə də böyük
ustalıqla müdaxiləsi diqqət çəkir.
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Böyük ideallar uğrunda yaşayan əsil söz əhli, əksər vaxtlarda cəmiyyətdən gözlədiyinin
əksinin şahidi olduğundandır ki, dünya yaranandan bəri şairlər dövrdən, zəmanədən şikayətçi
olmuşlar. Klassik Şərq ədəbiyyatında bu mənəvi-poetik-psixoloji ovqat əsrlərdən əsrlərə,
nəsillərdən nəsillərə sanki bir ənənə şəkilində ötürülərək az qala ədəbiyyatın dəyişməz bir
qanununa, yaradıcılıq prosesinə çevrilmişdir. İctimai-siyasi mühit qarşısında öz acizliyini
görüb heç nəyi dəyişmək gücündə olmadığını dərk edən qələm əhli bu səbəbdəndir ki,
cəmiyyətin yaşadığı problemləri öz şəxsi ağrısı kimi yaşayaraq bu acı reallıqları poetik
duyumunun imkanı daxilində sözə çevirib təqdim etməyə çalışmışdır. Fikrət Sadıq adı çəkilən
klassiklərdən fərqli zəmanənin, ictimai-siyasi epoxanın insanı olmasına baxmayaraq bəzən
onun da poeziyasında cəmiyyətə, topluma münasibət sələflərindən, klassik şairlərimizdən çox
da fərqlənməmişdir:

Haqq sözümə acı kəlmə dedilər.
Yerli qafiyəmə - gəlmə dedilər.
Bilirəm ki, bildiyimi deyirəm,
Yığışdılar, mənə “bilmə”- dedilər (5, 26)

Şairin, qələm adamının zəmanədən, ictimai mühitdən çəkdiyi ən böyük acılardan biri də
öz dövründə nadan və mənəviyyatca kasad insanlar tərəfindən üzləşdiyi müxtəlif təzyiqlərlə
bağlı olmuşdur. Çünki çox zaman cəmiyyətdə sözün dəyərini anlamayan hökm sahibləri azad
sözü buxovda görmək istədiklərindəndir ki, Ömər Xəyyamdan günümüzəcən əksər şairlər bu
cür nadan insanlar tərəfindən hər cür pisliklərlə üzləşməli olmuşlar. Təbii olaraq söz adamının
ictimai mühitdən gördüyü bu acı ovqat ilk növbədə onun şeirlərinə sirayət etmişdir. Fikrət
Sadıq da müasiri olan belə nadanların tənəsindən poetik imkanı daxilində özünəməxsus
ifadələrlə, bədii yanaşmalarla şikayətlənmişdir:

Nadan tənəsindən yanıb kül oldum.
Gil idim, yenə də dönüb gil oldum.
Onlar gül içində tikan oldular,
Mən tikan içində bitib, gül oldum (5, 26)

Rübailərində daha çox pessimist ruhun, kədərli notların üstünlük təşkil etməsinə
baxmayaraq, bu ovqat Fikrət Sadıq yaradıcılığında aparıcı xətt təşkil etmir. Onun
yaradıcılığındakı bu dissident ovqatı da daim hesab etmək düzgün yanaşma olmazdı. Şairin
həyat və yaradıcılığının böyük hissəsi sovet hakimiyyəti illərinə təsadüf etdiyindən təbii ki,
onun da yaradıcılığında dövrün tələblərindən, ictimai-siyasi mühitin diktəsindən doğan əhval-
ruhiyyə, poetik ovqat uzun illər aparıcı yer tutmuşdur. O da sosialist realizmi prinsipləri
çərçivəsində, siyasi-ideoloji zəminə söykənən əsərlər yazmış, bir növ sovet gerçəkliyinin
təbliğatçılarından olmuşdur. Lakin Fikrət Sadıq sözün əbədi missiyasını dərindən dərk etdiyi
üçün bütün məqamlarda öz sözünü birbaşa, açıq mətnlə deməyi də bacarmışdır.

Köhnə sovet sistem dağılandan sonra Fikrət Sadığın da qəlbində milli dövlətçilik,
özgürlük kimi milli qürur hissləri daha da güclənmiş, bu amillər onun dünyagörüşündə və
yaradıcılığında yeni çalarlarla özünü büruzə vermişdir.

Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyinə qovuşması şairin qəlbində ümid işığı yandırmış,
millətin xoşbəxt sabahına inam hissi oyatmışdır. Lakin müstəqilliyin ilk illərində ölkənin
yaşadığı siyasi təlatümlər, torpaqlarımızın erməni-rus işğalçıları tərəfindən yağmalanması
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şairdə ağır sarsıntılara səbəb olmuş, bu pessimist əhval-ruhiyyə onun şeirlərinə də hopmuşdur.
Biz bu acı ovqatın gətirdiyi milli ağrıları şairin rübailərində daha çox hiss edirik:

Mehri az, qılığı dardır dünyanın.
Daş olmuş ürəyi kardır dünyanın.
Bir gözü sevincdən, bir gözü qəmdən
Ömür tərəzisi vardır dünyanın (5, 27)

Bu gün dünyanın düşünən başları, bəşəriyyətin sabahından narahat olan müdrik adamları
dünyanın və bəşəriyyətin xilas yolunun insan amilindən keçdiyini dönə-dönə bəyan edirlər.
Eyni zamanda iqtisadiyyatın da sağlamlaşmasında bu amilin önə çəkilməsini yeganə xilas
yolu kimi göstərirlər. Təəssüf ki, bunun qarşılığında böyük güclər, dünyanın siyasi xəritəsini
yenidən cızmaq iddiasında olan söz sahibləri xalqın boğazından kəsdikləri milyonları dəhşətli
qırğın silahlarına, müharibələrə, hətta süni canlılar yaratmağa yönəltdiyi bir zamanda,
insanlığın artıq sonu görünməyən dəhşətli bir uçurumun kənarında dayandığını unudurlar.
İnsanın dəyərdən düşdüyü, hər şeyin süniliyə yuvarlandığı dəhşətli reallıq Fikrət Sadığı haqlı
olaraq narahat edir və şair insanlığı gözləyən faciələrdən təşvişə düşür:

İnsanın insanlıq qədri-azalıb.
Otların, güllərin ətri azalıb.
Ölmədim bunu da görüdüm, ay dadaş!
Süni-çoxalıbdır, fitri-azalıb (5, 30)

Fikrət Sadıq rübai yaradıcılığında mürəkkəb bədii detallardan, qarışıq süjet və
kompozisiyalardan, çətin başa düşülən terminologiyadan istifadə etmir. Bəlağətli deyimlərə,
pafoslu ifadələrə, bər-bəzəkli epitetlərə də onun dördlüklərində təsadüf edilmir. Bunun
qarşılığında isə onun yaradıcılığında sadə obrazlar, hər gün üzləşdiyimiz həyat hadisələri,
insanların yaşadıqları gündəlik qayğılar sadə xalq dilində öz əksini tapır:

Bizi imtahana çəkdi zəlzələ,
Dost-düşmən, qohum-yad verdik əl-ələ.
Bizə mehribanlıq öyrətdi qorxu,
Həm ev-evə sığdı, həm də el-elə (5, 31)

Fikrət Sadıq rübailərində əxlaqi-mənəvi məsələlərə böyük diqqətlə, bir vətəndaş yanğısı
ilə yanaşır. Ucuz şouların, saxta din təbliğatçılarının, çirkin qəlbli insanların
birgəyaşayışımıza vurduqları sağalmaz yaralardan narahatlığını yadımıza salır. Bu zaman
ütülü sözlərdən, ritorik deyimlərdən də istifadə etmir. Sözü birbaşa, orta hazırlıqlı
azərbaycanlı oxucunun gündəlik danışıq dili ilə, eyni zamanda poetik üslubda deməyi bacarır:

Qeyri-ciddi, şou-efir çoxalıb.
Üzü gözəl, qəlbi kifir çoxalıb.
Sovet vaxtı dindar idik daha çox,
Din qayıdıb, amma kafir çoxalıb (5, 36)

Fikrət Sadıq rübailərində Vətən sevgisi, yurd təəssübü bədii sözün gücü ilə yaddaşımıza
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hopur, onu korşalmağa qoymur. Bu zaman tarixi keçmişimizin şanlı səhifələrindən yaratdığı
bədii səhnələrlə kimliyimizi bir daha yadımıza salır:

Bir əsgər anası, məğrur Türk-ana
Bir gün məktub yazdı əsgər oğluna.
“Vətənçin qurbanlıq böyütdüm səni,
Başındakı xına buna nişana” (5, 46)

Həcminin məhdudluğuna və yığcamlığına baxmayaraq Fikrət Sadıq şeirin dördlük
formasında da az sözlə böyük məna yaratmağın mümkünlüyünü təsdiq etməklə özünü əsil söz
adamı kimi təsdiq edə bilmişdir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalə müasir poeziyamızın inkişaf istiqamətlərinin, onun
yararlandığı tarixi ənənələrin öyrənilməsi baxımından aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Daha çox sərbəst janrda şeir yazan Fikrət Sadığın heca janrında,
xüsusilə dördlük formasında yazdığı şeirlər ilk dəfə elmi-nəzəri baxımından təhlilə cəlb
edilərək qiymətləndirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir poeziyamızın, xüsusilə Fikrət Sadıq
irsinin araşdırılmasında istifadə oluna bilər.
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И. Маммадли

Особенности профессионализма
четверостишия Фикрета Садыга

Резюме

В статье анализу подвергаются научному творчество четверостишия (Рубаи) одного
из видных представителей современной азербайджанской поэзии, созданные Фикретом
Садыгом. Говорится о художественно-эстетических достоинствах его стихов,
раскрывается духовный мир образов. Подчеркивается роль, указывается на место,
занимаемое поэтом в современной азербайджанской поэзии.

İ. Mammadli
The fiatures of Fikrat Sadıgs poetry

Summary

The paper deals with the analysis of the quatrams by Fikrat Sadıq, one of the popular
representatives of our modern literature. The artistes – aesthetic pernliarities and word of
images these verses are estimated. His position in our poetry is elucidated.
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Ədəbi tənqiddə klassik bədii irsə münasibət
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20-ci illərdə ədəbiyyat tarixi kontekstində klassik bədii irsə münasibət prinsipləri hələ
1917-ci ildən başlayaraq keçmişdən qalma nə varsa, hər şeyi yeni cəmiyyət və onun
mədəniyyəti üçün yararsız elan edən proletkultuçulara xalis proletar mədəniyyəti yaratmaq
ideyası ilə çığırğan və dotələb şəkildə meydana atılmış vulqar marksist nəzəriyyəçilərə qarşı
mübarizədə formalaşırdı. Bu zaman məsələn, «Füzulinin yaradıcılığını tədqiq etmək üçün ilk
növbədə ədəbi-tarixi prosesin Füzulini yetirən mərhələsini öyrənmək vacib idi. Bu özü də
növbəti problem diktə edirdi. Yəni ədəbi-tarixi prosesin mərhələ təsnifini vermək üçün həmin
mərhələlərin hardan başlandığını, ədəbiyyatın tarixi təşəkkülü və mənşəyini
müəyyənləşdirmək tələb olunurdu» (3, 95). Klassik bədii irsə münasibətdə ümumi, universal
20-30-cu illər konsepsiyası belə idi. Görkəmli komissar, inqilabçı, tənqidçi və nəzəriyyəçi
M.Quliyev də özünün irs təlimini formalaşdırarkən bu vahid konsepsiyasının tələbələrini
nəzərə almalı olurdu. Fəqət, bütün ümumi nəzəri təlimlər konkret fərdi münasibətlərə istinad
edir. Belə fərdi özünəməxsusluqlar açılmadan, aydınlaşdırılmadan universal nəzəriyyələr
absurd fikir toplumundan ibarət olub, son uca fəaliyyətsizliyə düçar olur. Məhz bu kontekstdə
də M.Quliyevin klassik bədii irsə münasibətini səciyyələndirən konkret məqamlara nəzər
salaq.

M.Quliyevin «Oktyabr və türk ədəbiyyatı» (1930) monoqrafiyası dahi qəlb şairi
M.Füzulidən başlanır. 30-cu illərə qədərki möhtəşəm bir mərhələdə Azərbaycan ədəbiyyatının
keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salınır. Göründüyü kimi kitab ədəbiyyatımızın əsasən anadilli
dövrünü əhatə edir. Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi bu dövrdə ədəbiyyat tarixini
İ.Nəsimidən, M.Füzulidən, «İslamiyyətin zühurundan» (İ.Hikmət), hətta M.P.Vaqifdən
başlamaq ənənəsi mövcud idi. Görkəmli tədqiqatçı S.Mumtaz yazırdı: «Azərbaycan
ədəbiyyatı yoxdur deyən naümidlər… biləcəklər ki, biz min iki yüz illik möhtəşəm bir
ədəbiyyata (4, 327).

Dövrünün bir sıra ən müasir tədqiqatlarına, o cümlədən S.Mumtazın araşdırmalarına
istinad edərək tənqidçi və filosof Məmmədkazım Ələkbərli Şura yazıçılarının I Ümumittifaq
qurultayına (1934) «Azərbaycan ədəbiyyatı» adlı məruzəsində yazılı Azərbaycan
ədəbiyyatının tarixinin VIII əsrdə Harun Ər rəşidin arvadı Zübeydə Xatundan başlamaq
fikrini irəli sürürdü. Fəqət, 20-30-cu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatının ilk böyük dühası,
mərhələ yaradan şəxsiyyəti olaraq M.Füzuli qəbul olunurdu ki, M.Quliyevin kitabında da biz
bunu görürük. Bu, əlbəttə, ilk növbədə yazılı Azərbyacan ədəbiyyatının orta əsrlərdən əvvəlki
çağlarının ədəbi abidə və şəxsiyyətlərinin öyrənilməməsindən, ikincisi isə fars dilində
yaranmış zəngin bədii irsin «fars ədəbiyyatı» adlandırılmasından irəli gəlirdi. «M.Quliyevin
ədəbiyyat tarixi nəzəriyyəsində orijinal cəhət bununla bağlıdır ki, o Azərbaycan ədəbiyyatını
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tarixi-xronoloji ardıcıllıqla izləmir, ona hər bir dövrün ən başlıca, aparıcı estetik konsepsiya
və fəlsəfi nəzəriyyələri kontekstində nəzər salır… Beləliklə, Nəsimidən və Füzulidən tutmuş
ən yeni dövrə – XIX əsrə qədərki dövrün ən qüdrətli cərəyanı – sufizm seçilir» (5, 64-67).
M.Quliyev nəzəriyyəçi təfəkkürünə malik idi, ona görə də klassik irsin ədəbi-nəzəri
dəyərlənməsi onu daha çox məşğul edirdi. O yazırdı: «Öz ideologiyası baxımından Nəsimi
sufi-mistik idi. Qüdrətli güc və inam sahibi olan Nəsimi öz ideya və görüşlərini cəsarətlə
təbliğ edirdi. Nəsimi «Allah məndədir və təbiətin bütün hadisələrindədir» deyirdi». Beləliklə,
M.Quliyev Nəsimini hər şeydən öncə bir filosof, sufi-mistik kimi qəbul edir, onun
görüşlərində sufizmin daha yeni mərhələsini — hürufizmi ayırmaq istəmirdi.

M.Quliyev deyirdi ki, «bütün mədəni Şərqdə məşhur olan» bir şair kimi, M.Füzuli
poeziyası onun ana dilində oxuyan hər bir kəs üçün doğmadır. Tənqidçiyə görə M.Füzuli
poeziyasının sehri onun dərin xəlqiliyindədir. O, bu dahi qəlb şairinə tarixi nöqteyi-nəzərdən
yanaşır, onun ecazkar bədiiliyini kifayət qədər görə və qiymətləndirə bilmirdi. Çünki,
M.Quliyev marksist tənqidçi idi. O, bədii formanı yüksəltməyi formalizm kimi qəbul edirdi.
Klassik bədii irsə öz dövrünün gündəlik, ötəri inqilabi tələbləri ilə yanaşı M.Quliyev «Yeni
ədəbiyyat, yeni mündəricə ilə köhnə şəkil, köhnə qəlib kifayət deyildir» deyərək bütün Şərq, o
cümlədən Azərbaycan klassik poeziyasına misilsiz bəşəri nümunələr bəxş etmiş heca və əruz
vəznlərinin yeni ədəbi mənafelər baxımından köhnəlmiş hesab edir, yararsız sayırdı: «Əruz
sufi formadır. XIX əsrə qədərki bütün klassik ədəbiyyat əruzu tətbiq etmişdir. Füzuli, Nəsimi,
Sabir, Hacı Seyid Əzim Şirvani, Hadi əruzun tərəfdarıdırlar. Bu köhnə şeir forması fars
poeziyasına məxsusdur. Fars dilinin fonetikasına, ritminə uyğundur. Müasir şairlər bu formanı
tətbiq edərkən fars və ərəb sözlərindən istifadə məcburiyyətində qalırlar. Əruz həmçinin türk
dilinin farslaşdırılmasını da təmin edir. Köhnə ibtidai forma olan heca türk dilinin ritminə
uyğundur. Vaqif öz poeziyasını əsasən bu formada yaratmışdır. Aşıqlar, xalq nəğməkarları,
xalq şairləri öz nəğmələrini, öz şeirlərini yaradarkən bu formaya müraciət edirdilər. Heca
köhnəlmişdir; o, poeziyaya monotonluq, yekrənglik gəti-rir. O daha az ritmik və musiqilidir.
Biz bu ibtidai sufi mövqelərdə dayana bilmərik. Mübarizənin, yüksəlişin, ilhamın, inqilabi
ehtirasların yeni poeziyasını əruz və hecanın köhnə çərçivələrinə sığışdırmaq qeyri-
mümkündür. Yeni formalar axtarmaq lazımdır» (6, 174-175).

Fikrimizcə, belə münasibəti təkcə proletarkultçuluq təzahürü kimi izah etmək olmaz.
Burada rus marksist tənqidinin Şərq ənənələrinin yeni ədəbiyyat və sənət üçün yararsızlığı
barəsində 20-30-cu illərdə irəli sürdüyü yanlış, saxta və birtərəfli konsepsiyanın da mühüm
rolu var idi. Təkcə M.Quliyev deyil, o dövrün bir çox tənqidçilərinin əsərlərində belə
mülahizələrə rast gəlmək olar. Məsələn, dövrün qüdrətli tənqidçisi Ə.Nazim «Mayakovskini
öyrənək» məqaləsində yazırdı: «Bügünkü şeirimizdə ilk sırada böyük Puşkin-Mayakovski
şerindən öyrənək şüarına zidd gedənlər şüurlumu, şüursuzmu bizi Şərq mistik ədəbiyyat
meşəsinin meymunlarına çevirməkdən başqa bir iş görmürlər» (7, 6).

M.Füzulinin eşq fəlsəfəsini «ardıcıl idealizm»in təzahürü kimi izah edən M.Quliyev onun
yaradıcılığının orta əsrlər elmi-fəlsəfi təfəkkürü zəminində formalaşdığını, başqa sözlə intibah
səviyyəsini görə bilmişdi: «Füzulinin qəzəlləri pessimizmlə yoğurulmuşdur; şair həyatın
boşluğundan və faniliyindən şikayətlənir. Şair-filosof; onu bilmək kifayətdir ki, heç nəyi
bilmək olmaz» deyir və epoxasının bütün səbatsızlığı bunda ifadə olunur. Füzuli zəmanəsinin
ən qabaqcıl və mədəni adamı idi. Fəlsəfə və ictimai elmlər sahəsindəki bütün nailiyyətlər ona
məlum idi. Onun hər şerri misilsiz fikir deməkdir. Şairin hər bir obrazında geniş həyati bilik,
psixologiya, təbiət hadisələrinin dərin təhlili meydana çıxır» (8, 50). Tənqidçinin M.Füzuli
haqqında bu qənaəti konseptual səciyyə daşıyır və onunla razılaşmamaq olmaz. Fəqət, onun
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Nizaminin Azərbaycanda yaşamış fars şairi hesab etməsi, «Qədim türk ədəbiyyatı bir neçə
fars şairinin əsarətində olmuşdur» (Göstərilən kitabı, s. 9) deməsi ilə də razılaşmaq olmaz.

M.Quliyevin Şərqdə iftixara layiq ədəbi-tarixi və fəlsəfi fikir hərəkatı olan sufizmlə bağlı
mülahizələri diqqətəlayiqdir. Sufizmi vahid fəlsəfi fikir hərəkatı kimi təhlil edən M.Quliyev
onun tərki-bindəki müxtəlifliyi də sezə bilmişdi: «Bəzi müsəlman ölkələrində sufizm xalis
mistika, digərlərində isə hind buddizmi və neoplotonizmə yaxın olan panteistik teosofiya ilə
birləşirdi» 64. Bu baxımdan ümumən 20-30-cu illər tənqidinin Şərqin böyük materialist
filosofu Ömər Xəyyama ardıcıl münasibəti maraq doğurur. Bu dövrü Xəyyam bir neçə
baxımdan-materializmi, dinə münasibəti və intibah ideyaları ilə maraqlandırırdı. «Klassik İran
Şeir və elminin bu dahi və bəşəri nümayəndəsi öz vaxtının bütün fikri və ictimai çərçivələrini
qırıb yüksək bir fəlsəfi zirvəyə qalxaraq, mütləq həqiqət sayılan islam ehkamlarının iç üzünü
görmüş və əsrlərcə irəliyə baxa bilmişdi. Xəyyam XI əsrin sonlarında, XII əsrin başlanğıcında
yaşamışdır. Bu ərəb və islam istilası ilə məhv olan qədim İran mədəniyyəti yerinə yeni ictimai
münasibətlər və yunan-ərəb elmi üzərində qurulan İran mədəniyyətinin renessans dövrüdür…
Şərq renessansının ən cəsur siması Firdovsidən sonra Ömər Xəyyamdır. Xəyyam Şərq
renessansının böyük Dantesidir» (9, 351).

Eyni təhlil və qiymət üsulunu M.Quliyevin əsərlərində də müşahidə edirik: «Dinlərin heç
biri Ömər Xəyyamı təmin etmir, Tanrını dünyanı düzgün qurmamaqda günahlandırır, islam
doğmalarına qarşı çıxır, alturizm, ruhi sakitlik və mənəvi təmizlik təbliğ edir. Bu dərin müdrik
öz görüşlərində müəyyən qədər materializmə yaxınlaşmağa çalışır» (10, 5).

Şərq intibahının əsasında müdrik ərəb xəlifələrinin antik yunan fəlsəfəsindən ərəb dilinə
tərcümə və şərh etdirdikləri kitablar dayanırdı.

Mustafa Quliyevin klassik bədii irsə, ədəbiyyat tarixinə münasibətdə təqdim və təqdir
etdiyi növbəti böyük ədəbi-tarixi fikir cərəyanı realizm idi. O zaman ədəbi-nəzəri cərəyanlar
və bədii metodlara müraciətin xarakteri müxtəlif idi. Bu hər şeydən öncə XX əsr Azərbaycan
ədəbi-tarixi prosesinin səciyyəsi ilə bağlı idi. XIX əsrin önlərindən maarifçi istiqamətdə
inkişaf etmiş milli realizm XX əsrdə tənqidi realizm mərhələsi yaşayır. Digər tərəfdən, birinci
xalq inqilabı, dünya müharibəsi və milli kapitalizmin inkişafının təsiri ilə XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanı təşəkkül tapır. Marksist tənqidin romantizmə ögey
münasibəti bir tərəfdən o zaman Ümumittifaq Proletar Yazıçıları Cəmiyyətinin rəhbəri
A.Fadeyevin irəli sürdüyü «Doloy Şiller!» (11, 68) — «Rədd olsun romantizm!» şüarı ilə
bağlı idisə, digər tərəfdən də o zaman ədəbi-ictimai mühitdə həlledici nəzəriyyəçi olan
komissar və tənqidçi, siyasi xadim A.V.Lunaçarskinin belə bir fikrində gəlirdi: «Fəlsəfədə
materializm — incəsənətdə realizm. Bunlar bir-biri ilə bağlı idi» (yenə orada). Belə
mülahizələr özlüyündə sonralar ədəbi mühitdə həlledici rol oynamış «realizm-materializm-
romantizm-idealizm» münasibətinin formalaşması ilə nəticələndi ki, bu da sənətin, o
cümlədən söz sənətinin həqiqi bədii-estetik mahiyyətini tarixən doğru və obyektiv
müəyyənləşdirmək baxımından ciddi əngəllər törətdi.

Məqalənin aktuallığı. Ədəbi keçmişdə, klassik bədii irsə münasibət 20-30-cu illər tənqidi
və ədəbiyyatşünaslığının ən mürəkkəb, ziddiyyətli problemlərindən idi. Bu problemə
münasibətdə tənqidin nəzəri-metodoloji gücsüzlüyü ortaya çıxırdı. Məsələ burasında idi ki,
XX əsrin önlərindən — F.Köçərli, A.Sur, S.Hüseyn kimi müəlliflərdən tutmuş repressiya
illərinə qədər ədəbi tənqid və nəzəri fikir bu problemlə məşğul ola-ola formalaşır, nəzəri-tarixi
cəhətdən möhkəmlənirdi. Həm dövrün ədəbi tənqidi fikrini formalaşdıran məqalə, sənəd və
materiallar, həm də yeni bu yöndə aparılmış nüfuzlu tədqiqatlar göstərir ki, klassik irsə
münasibət ədəbiyyat tarixini yaratmaq ideyasından güc alırdı (1).
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Məqalənin elmi yeniliyi. Ədəbiyyatın həm ayrı-ayrı dövr və mərhələlərini
səciyyələndirmək, ədəbi cərəyan və bədii metodları izah etmək, həm də ayrı-ayrı klassiklərin
bütövlükdə tarixi haqqında elmi təsəvvür yaradılmalı idi. M.Quliyev kimi tənqidçi və
ədəbiyyatşünasları bu ağır və çətin işə girişəndə əldə yalnız F.Köçərli və A.Surun ədəbiyyat
tarixləri ilə bağlı çox da populyar olmayan təcrübələr var idi. Nəzərə alsaq ki, həm
F.Köçərlinin iki cildli «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları», həm də A.Surun «Türk
ədəbiyyatına bir nəzər» əsəri 1908-ci ildə yazılıb çap üzü görməmişdi, onda ədəbiyyat
tarixçiliyi ənənəsi olaraq yalnız təkzirə və risalələrdən bəhs etmək olar. Ədəbiyyat tarixi
yaratmaq isə əslində bu sahədə elm yaratmaq idi. Çünki «Ədəbiyyat tarixinin tədqiq dərəcəsi
bütövlükdə ədəbiyyatşünaslığın inkişaf səviyyəsini əks etdirir. Bu ən çətin tədqiqat növü ayrı-
ayrı monoqrafik araşdırmaların nailiyyətlərini vəhdətdə əlaqələndirməyə imkan verir.
Həmçinin xüsusi metodoloji dəqiqlik və ardıcıllıq tələb edir» (2. 385).

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də ədəbi tənqidçilər bəhrələnə bilərlər.
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Г. Сулейманова

Отношение к классическому художественному
наследию в литературном критики

Резюме

В литературном прошлом отношение к классическому художественному наследию
было одной из самых сложных и противоречивых проблем критики и литературной
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критики 20-30-х годов. Появилась теоретико-методологическая слабость критики перед
лицом этой проблемы.

G. Suleymanova

Classic attitude to art heritage in the literary criticism

Summary

In the literary past, the attitude to the classical artistic heritage was one of the most
complex and contradictory problems of criticism and literary criticism of the 1920s and 1930s.
There was a theoretical and methodological weakness of criticism in the face of this problem.

Redaksiyaya daxil olub: 26.09.2018
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Nəsrin poetikası və tənqidin meyarları
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Azərbaycan Dillər Universiteti
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эстетический критерий
Key words: criticism, literary process, prose criticism, novel, aesthetic criterion

Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi folklor örnəklərindən, Xətib Təbrizinin “Şəhçilik
məktəbindən“ (XI əsr) başlanır, orta əsr risalələri və poeika kitabları, təzkirələr vasitəsi ilə
inkişaf edərək XIX əsrin ortalarına — M.F. Axundzadənin yeni tənqid məktəbinə qədər
davam edir. Lakin tənqidşünaslar onun mərhələvi inkişafını XX əsrin əvvəllərindən mətbuatın
sürətlə inkişafı ilə bağlayırlar. (K.Talıbzadə “Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi”. Bakı,
Maarif, 1984; N.Şəmsizadə. “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı: Mərhələlər və konsepsiyalar”).
Mətbuatın intensiv inkişaf etdiyi XX əsrin ilk onillikləri birinci tənqid mərhələsi hesab olunur.
(F.B.Köçərli, S.Hüseyn, A.Sur). İkinci mərhələ sovet dövrünün təşəkkül mərhələsi (Ə.Nazim,
M.Quliyev, B.Çobanzadə, Ə.Abid, H.Zeynallı, S.Mümtaz, A.Musaxanlı, M.K.Ələkbərli)
Üçüncü tənqidi mərhələ 50-60-cı illər nəzəri-intellektual (M.Cəfər, M.Rəfili, H.Orucəli,
M.Cəlal, K.Talıbzadə, B.Nəbiyev, Y.Qarayev və b.) Nəsr tənqidinin mərhələvi inkişafının
əsasını qoyanlar H.Əfəndiyev, Q.Xəlilov, A.Hüseynov, A.Əfəndiyev, 70-80-ci illərdə isə yeni
meyarlarla düşünən intellektual tənqidçilər nəsli yarandı. Bu nəslin başında Y.Qarayev
dayanırdı. Həmin pleyadaya Elçin, A.Əfəndiyev, A.Hüseynov, Ş.Salmanov, bir qədər sonra
isə H.Qasımov, T.Salamoğlu, T.Əlışanoğlu, B.Yusifli və b. daxildir.

Bu tənqid bütün sovet ədəbiyyatında 60-cı illər ədəbiyyatının yeni mərhələsini təşkil
edirdi. Azərbaycanda yeni tənqidin ilk nümunələri kimi Akif Hüseynovun “Nəsr və zamanın
hərəkəti”, “Nəsr və zaman” monoqrafiyası, Asif Əfəndiyevin “Müdriklik səlahiyyəti” kitabı,
Elçinin hekayə janrı “İmkanlarımız və iddialarımız” Muxtar İmanovun “Nəsirdə
psixologizm” seçilən nümunələrindəndir. 70-80-ci illərdə nəsrin ən möhtəşəm janrı olan
roman haqqında fundamental monoqrafiyalar yarandı. Qulu Xəlilovun “Azərbaycan
romanının inkişaf tarixindən”, Himalay Qasımovun “Azərbaycan romanının tipalogiyası”,
Təyyar Salamoğlunun “80-ci illər romanı” buna ən yaxşı nümunədir.

Azərbaycanda nəsr tənqidinin təməlində romanla bağlı bir mübahisəli problem var. Bu
romanın mənşəyi problemidir. Bir sıra mütəxəssislər, məsələn Həsən Quliyev belə hesab edir
ki, Azərbaycan romanının mənşəyi Nizaminin poemalarından başlayır. Lakin bəziləri – Qulu
Xəlilov və Seyfulla Əsədullayev bu janrın ənənələrinin qədimliyindən bəhs etsə də ilk
Azərbaycan romanı kimi M.F.Axundzadənin “Aldanmiş kəvakib” əsərini göstərirlər.
Ədəbiyyat tarixində povest kimi gedən bu əsəri müəllif özü roman kimi xarakterizə etmişdir.
Bu barədə konkret formalaşmış fikir yoxdur.

Nəsr tənqidinin əsas meyarları və metodoloji prinsipləri daha çox 60-illərdə elmi nəzəri
mahiyyət kəsb etdi. Bu dövr nəsr tənqidində iki amil daha çox ön plana keçdi: 1.
Konfliktsizlik nəzəriyyəsindən sonra, yəni 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin birinci yarısında
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(şəxsiyyətə pərəstiş ləğv edildikdən sonra Q.S.) Tənqiddə tənqid pafosu gücləndi; 2. Ədəbi
tənqid öz estetik meyarlarını yeni yaranmış bədii mətnlərdən çıxış edərək yarandı. Bu isə
tənqidin üslubunu dəyişdi, nəzəri intellektual gücünü artırdı və tənqidə cəmiyyətdə inam
yaratdı. ədəbiyyata nəsr tənqidçisi kimi gəlmiş Akif Hüseynov adı çəkilən silsilə
məqalələrində və onların əsasında yaranmış “Nəsr və zaman” kitabında konkret olaraq İsa
Hüseynovun povestlərini, Sabir Əhmədovun romanlarını, Elçinin, Anarın, İsi Məlikzadənin
əsərlərinin konkret əsərlərinin mətnlərini tənqid edərək, bu əsərlərə heç bir hazır nəzəri
ölçülər tətbiq etmədi. Məhz mətnlər əsasında İsa Hüseynovun “Şəppəli”, “Kollu koxa”, “Saz”,
“Quru budaq”, Sabir Əhmədlinin “Görünməz dalğa”, “Dünyanın arşını”, “Qan köçürmə
stansiyası”, Anarın “Ağ liman”, Elçinin “Baladadaşın ilk məhəbbəti”, İsi Məlikzadənin “Evin
kişisi” və s. kimi orijinal əsərləri təkcə ideyasına görə yox, bədii poetik strukturuna, üslubuna
və dilinə görə təhlil edərək, obyektiv nəticələrə gəlmişdi.

70-ci illərdə həm də nəsrin intensiv müzakirə olunduğu dövr idi. Bu müzakirə və
mübahisələrə məhz ədəbi tənqid yol açırdı. Ədəbi–tənqid konfliktsizlik nəzəriyyəsini
dondurub süstləşdirdiyi ədəbi–prosesi hərəkətə gətirdi. Bu dövrdə yazılmış əsərlər də öz bədii
yeniliyi ilə belə mübahisələrə material verirdi. Mövlud Süleymanlının “Dəyirman” povesti
çap olunduqdan sonra o zaman Yazıçılar İttifaqında geniş və amansız müzakirəsi
keçirilmişdir. Bir sıra partiyalı tənqidçilər müəllifi sovet tənqidini təhrif etməkdə
günahlandırırdılar.

İndi əlimizdə olan tənqid kitabları – Yaşar Qarayevin “Meyar şəxsiyyətdir”, “Ədəbi
üfüqlər”, “Tarix yaxından və uzaqdan”, Asif Əfəndiyevin “Müdriklik səlahiyyəti”. Bəkir
Nəbiyevin “Tənqid və ədəbi proses”, Kamal Talıbzadənin “Sənətkarın Şəxsiyyəti” və b. kimi
toplularda yer alan nəsr məqalələri o dövrün tənqid və nəsr münasibətləri haqqında əyani
təsəvvür yaradır.

“Y.Qarayevin araşdırmalarını fərqləndirən problemə çağdaş baxış, nəzəri erudisiya,
ədəbiyyatşünas cəsarəti, ədəbi faktı dəyərləndirmə bacarığı və s. keyfiyyətlər onun sonrakı
yaradıcılığında artan xətt üzrə inkişaf edərək bu sahədə böyük bir nüfuz sahibinə çevirdi.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında elmi həllini gözləyən araşdırmalar bundan sonra alimin
nüfuz dairəsinə daxil olur və yalnız özünün deyil, bütövlükdə ədəbiyyatşünaslığımızın, ədəbi
elmi düşüncəmizin simvoluna çevrilən "Realizm, sənət və həqiqət" fundamental
monoqrafiyası ilə, bəlkə də çoxları üçün dar sahə hesab olunan ədəbiyyatşünaslıqda maksimal
nəticə əldə etmənin əsasını qoyur” (1.)

Tənqidşünaslıq elmimizin əsasını qoymuş akademik Kamal Talıbzadə “Sənətkarın
şəxsiyyəti” kitabında belə qənaətə gəlmişdi ki, tənqidin meyarlarını təkcə ədəbiyyatın bədii
səviyyəsi ilə yox, həyatın tələbi ilə müəyyənləşdirmək lazımdır. “K.Talıbzadə Azərbaycan
ədəbi tənqidinin inkişaf və təşəkkül tarixinin elmi mənzərəsinin yaradılması və ədəbi-estetik
fikrin tarixi köklərini, milli ədəbiyyat tarixini dərindən öyrənilməsi üçün qədim və orta əsr
Azərbaycan ədəbiyyatına müraciət edir. Bu dövrə aid maraq kəsb edən materialları ədəbi-
estetik fikrini tədqiqat obyektinə çevirir. Özəl milli ədəbi ənənələrin yaranması və onların
milli şüuru əks etdirmələrinə diqqət yetirir” (2.). “XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi”
monoqrafiyasının yazılmasına qədər alim “Ədəbi tənqidə diqqəti artıraq” (1954), “Tənqidçi
və əbiyyatşünasların yeni nəsli” (1955), “Mübariz tənqidin gözəl nümunələri” (1959),
“Tənqidimiz haqqında qeydlər” (1963) və s. məqalələrini yazıb dərc etdirmişdi. Ədəbi
tənqidin müxtəlif məsələlərini əhatə edən, məzmunca rəngarəng olan bu məqalələr 1967-ci
ildə “Tənqidimiz haqqında qeydlər” kitabında toplanıb nəşr edildi. Kamal Talıbzadənin həmin
məqalələrində ədəbiyyatşünaslığın bu mühüm sahəsinə həssas tədqiqatçı münasibətini
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görürük. Burada ədəbi tənqidin qarşısında duran problemlərdən, tənqidin və tənqidçinin
başlıca vəzifələrindən bəhs edən müəllif müasir.

Kamal Talıbzadə Azərbaycan tənqidçisini belə görmək istəyirdi: “Tənqidçi nadir istedada,
gözəlliyi, sənəti duya bilən estetik hisslərə, ədəbiyyatı sevən böyük bir qəlbə malik olmalıdır.
Bütün bunlarla yanaşı, həqiqi tənqidçi dövrünün ən irəlidə gedən, geniş dünyagörüşünə sahib
bir adam olmalı, dövrün hakim görüşlərini izah və inkişaf etdirməyi bacarmalıdır. Ancaq bu
halda o, ədəbiyyata doğru istiqamət verər, tənqidi həqiqi nəzəri yüksəkliyə qaldıra bilər...
Orada ki cəsarət yoxdur, orada həqiqi ədəbi tənqid də yoxdur” (3.).

Akademik Bəkir Nəbiyev “Tənqid və ədəbi proses” kitabında 60-cılar ədəbiyyatının yeni
və ən əsas janrı olan miniatür povestləri təhlil edən geniş məqaləsində bu janrı romanla povest
arasındakı, yeni bir forma hesab edir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 60-cı illərin ortalarında
bütün dünyada elmi texniki tərəqqinin vüsətli inkişafı ilə bağlı belə bir fikir formalaşmışdır ki,
guya artıq böyük həcmli romanlara ehtiyac yoxdur. Oxucunun bu romanları oxumağa nə
zamanı, nə də hövsələsi var.

Leninqradda keçirilən beynəlxalq roman müşavirəsində Elmi Texniki İnqilab dövründə
miniatür romana ehtiyac olacaq. Nümunə üçün Eston yazıçısı Enne Veetmanın miniatür
romanları göstərilir.

Tənqidin meyarlarına təsir göstərən ədəbi-bədii hadisə ədəbi-prosesin və tarixin gedişatı
sübut etdi ki, tənqidçilərin bu qənaəti yanlışdır. Elmi-Texniki İnqilab dövründə roman
epopeyalara maraqlı bir ehtiyac meydana çıxdı. Bu zaman ədəbi ictimai mühitdə fakt diqqəti
cəlb etdi: məhz ETİ-dövrünün alimləri göstərdilər ki, Enişteynin nisbilik nəzəriyyəsi
yaranmasına rus yazıçısı M.F.Dostayevski səbəb olub. Bu münasibətlə də ETİ-ilə roman geniş
mənada nəsr arasında bir uyarlıq meydana gəldi. Məlum olduğu kimi heç bir texniki inqilab
insanın estetik tələbatını ödəyə bilməz. Bu mənada roman həmişə ədəbiyyatın aparıcı janrı
olaraq, ədəbi prosesdə öz mövqeyini qoruyub saxlayır.

60-cı illər ədəbiyyatı məhz yeni meyarlar axtarışı baxımından ədəbi-tənqidə güclü stimul
verdi. Bu dövrün digər mühüm hadisəsi nəsrdə hər xalqın öz mənşəyinə, kimliyinə,
soykökünə, bir sözlə tarixi mövzuya müraciəti idi. Məhz tənqid yazıçıların diqqətini tarixi
mövzulara yönəltdi. Bu iki səbəblə bağlı idi. Birincisi hələ sovet rejimi möhkəm idi onun
qüsurlarını isə tənqid etmək qadağan idi. İkincisi müasir cəmiyyətin qüsurları həm tarixi
planda verilirdi. Və tarixi mövzularla xalqı öz keçmişinə bağlamaq nisbətən mümkün idi.

Bu dövrdə diqqətəlayiq tarixi romanlar yazıldı. Doğrudur, ədəbi-prosesdə bu vaxta qədər
M.S.Ordubadinin uzaq və yaxın keçmişimizdən bəhs edən “Qılınc və qələm”, “Dumanlı
Təbriz”, “Bakı trilogiyası”, Y.V.Çəmənzəminlinin “Qan içində”, “Qızlar bulağı”, Ə.Abbasov
“Zəngəzur”, əsərləri var idi. Lakin, 60-cı illərdə roman yaradıcılığı vüsət aldı və ədəbi-
tənqiddə həm bu romanlarla həm də bu romanlarda təcəssüm olunan tarixlə məşğul olmağa
məcbur oldu.

Bu romanlar sırasında İsa Hüseynovun “Məhşər”, Əzizə Cəfərzadənin “Bakı-1501”,
“Şirvan trilogiyası”, Fərman Kərimzadənin “Xudafərin Körpüsü”, “Qarlı aşırım”, Əlisa
Nicatın “Qızılbaşlar”, Elçinin “Mahmud və Məryəm”, “Ağ dəvə” və başqa əsərləri misal
göstərmək olar. Bu əsərlərdə orta əsrlər tariximizin zəngin və ziddiyyətli mərhələləri öz əksini
tapmışdır. “Məşhər” romanında İ.Nəsiminin dövründən və taleyindən, “Bakı-1501”,
“Xudafərin körpüsü”, “Mahmud və Məryəm”, “Qızılbaşlar” romanında Səfəvilər dövlətinin
və Şah İsmayıl Xətainin şanlı və faciəli taleyindən bəhs olunur.

Burada diqqəti cəlb edən maraqlı bir cəhət də var: Nəsrin tarixə müraciəti, tarixin geniş
təcəssümü, ədəbi-tənqidin meyarlarını da genişləndirdi. Ədəbi-tənqid artıq 60-70-ci illərin
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estetik meyarları və metodoloji prinsipləri ilə kifayətlənə bilmir: bədii ədəbiyyatda tarixilik
problemi gücləndiyi kimi, ədəbi tənqiddə də, tarixilik prinsipi əsas metodoloji prinsipi kimi
möhkəmlənir. Bu artıq 80-90-cı illərin ədəbi-proses hadisələri idi. Bu dövrdə Akif Hüseynov,
Elçin, Yaşar Qarayev və Bəkir Nəbiyev tənqidçilik fəaliyyətinin kamillik dövrünü
yaşayırdılar. Nəsr haqqında ən nüfuzlu sözü də məhz onlar söyləyirdilər. Bununla belə tarixin
və ədəbi prosesin özü kimi tənqid də yeni nəsilləri formalaşdıraraq inkişaf erdirirdi.

70-ci illərin sonu 80-ci illərin əvvəllərində yeni intellektual tənqidçilər nəsli formalaşdı:
Nadir Cabbarov, Kamal Abdulla, Vaqif Yusifli, Rəhim Əliyev, Şirindil Alışanov, Vilayət
Quliyev, Nizaməddin Şəmsizadə bu nəslin aparıcı nümayəndələridir.

Vaqif Yusifli və Rəhim Əliyev poeziya ilə, Nadir Cabbarov və Vilayət Quliyev nəsr ilə,
Nizaməddin Şəmsizadə və Şirindil Alışanlı nəzəriyyə ilə məşğul olurlar. Vilayət Quliyev və
Muxtar İmanov tarixi nəsrdən və nəsrin psixologiyasını araşdırmışlar.

Bu arsenalla tənqid və nəsr yeni epoxaya – müstəqillik illərinə daxil oldu. Bu dövrdə də
nəsrdə yeni əsərlər meydana gəldi. “Müstəqillik dövründə ədəbi tənqidimizin və milli ədəbi
prosesin tarixinə yeni baxış zərurəti meydana çıxır. Bu mənada 1930-cu illər tənqidini, o dövr
poeziya məsələlərini yeni təfəkkür işığında öyrənmək ədəbiyyatşünaslığın başlıca
vəzifələrindən birinə çevrilir. Əgər biz indiki zamanda ədəbiyyatımızın tarixinə müasir
ədəbiyyatşünaslıq düşüncəsi ilə yeni baxış sərgiləmək istəyiriksə, ilk növbədə, bu dövrün
ədəbi tənqidinin bütün səciyyəvi xüsusiyyətlərini, metodoloji axtarışlarını, eləcə də bu dövr
tənqidçilərinin poeziya məsələlərinə münasibətləri kontekstində hansı sosioloji və estetik
yanaşmaları ortaya qoyduqlarını öyrənmək lazımdır” (4, 3).

Afaq Məsudun “İzdiham” və “Azadlıq” romanları, Elçinin “Bayraqdar”, Anarın “Otel
otağı”, Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma”, Aqil Abbasın “Dolu”, Mövlud Süleymanlının
“Erməni adındakı hərflər” bu dövrün ən yaxşı nümunələri hesab oluna bilər. Bu sənət
nümunələrindən başqa müstəqilliyə keçid dövründə ədəbiyyatımızda bir sıra belletristika hətta
bulvar romanları da yaranmışdı. Dövrün ədəbi tənqidi nə bədii cəhətdən mükəmməl olan
əsərlərin, nə də belletristika nümunələrinin təhlilini və tənqidini verməyib. Buna səbəb təkcə
tənqidin gücsüzlüyü deyil, tənqidçilərin müxtəlif ictimai fəaliyyət sahələrinə getmələridir.
Adını çəkdiyimiz tənqidçilərin əvəzinə indi diletantlar gəlməyə başlayıb.

Bu mülahizələrdən sonra istər-istəməz belə bir suala cavab verməli oluruq: müasir tənqid
və nəsr problemini küll halında necə qiymətləndirmək olar? Bəzii tənqidçilər bədii
ədəbiyyatdan uzaq düşüb yaxud, nəsrlə məşğul olmaq həvəsini itirib. Əvəzinə ümumi nəzəri
məsələlərlə məşğul olurlar. Bütövlükdə ədəbi proses müəyyən mənada durğunluq keçirir. Bu
da tənqidin qarşısında belə bir sual qoyur: Nə etməli?!

Məqalənin aktuallığı. Tənqid ədəbi prosesdəki nəzəri-tarixi rolunun ayrı-ayrı ədəbi
növləri və həmin növə daxil olan janrların təhlili vasitəsilə həyata keçirilir. Ona görə də
ədəbiyyatşünaslıqda “nəsr tənqidi”, “poeziya tənqidi”, “dram və teatr tənqidi”, “tənqidin
tənqidi” kimi anlayışlar mövcuddur. Bu nəzəri anlayışlar şərti xarakter daşıyır. Bu tənqid
formalarının estetik meyarları həmin janrların bədii-poetik xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşir.
Bu mənada nəsr tənqidi epik növün janrlarını tələbi əsasında formalaşır. Böyük şair
A.S.Puşkinin məşhur bir deyimi var: “tənqid məşğul olduğu ədəbiyyatın bədii kamillik
dərəcəsini əks etdirir”. Məqalənin aktuallığı ad məhz bu ideyadan ibarətdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Azərbaycanda nəsr
tənqidinin təməlində romanla bağlı mübahisəli problemlər araşdırılır, müxtəlif vaxtlarda nəsr
tənqidinin əsas meyarları və metodoloji prinsipləri göstərilir, nəsr tənqidinin əsas amilləri
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nəzərdən keçirilir, nəhayət tənqidşünaslıq elminin inkişafında xidmətləri olmuş nasirlərin
mülahizələri fikir süzgəcindən keçirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də ədəbi tənqidçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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ideoloji yanaşmalar. Bakı, 1917.

Н. Мухтарзаде

Поэтика прозы и критeри критики

Резюме

Критика проводится путем анализа теоретической и исторической роли
литературного процесса в литературном процессе и жанров, включенных в этот жанр.
Поэтому литературная критика имеет такие взгляды, как «прозаическая критика»,
«критика поэзии», «драма и театральная критика», «критика критики». Эти
теоретические концепции условны.

Эстетические критерии этих форм критики определяются художественно-
поэтическими особенностями этих жанров.

N. Muxtarzada

The poetics of the prose and the critics of criticism

Summary

Criticism is carried out through the analysis of the theoretical and historical role of the
literary process in the literary process and the genres included in that genre. Therefore,
literary criticisms have such insights as “prose criticism”, “criticism of poetry”, “drama and
theater criticism”, “criticism of criticism”. These theoretical concepts are conventional.

The aesthetic criteria of these criticism forms are determined by the artistic-poetic features
of those genres.

Redaksiyaya daxil olub: 26.09.2018
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Tənqidşünas hər şeydən əvvəl həyatşünas olmalıdır.
K. Talıbzadə

Kamal Talıbzadə 40-cı illərdə indiki Bakı Dövlət Universitetini bitirərkən o zaman üçün
siyasi ideoloji baxımdan o qədər də əlverişli olmayan mövzuda “M.Hadi və Azərbaycan
romantizmi” adlı geniş diplom işi yazdı. Bir neçə il sonra – 1949-cu ildə isə daha cəsarətli bir
addım ataraq “Abbas Səhhətin həyat və yaradıcılığı” adlı mövzusu namizədlik dissertasiyası
yazaraq, müdafiə etmişdir. Romantizmə belə bir doğma və cəsarətli münasibətin əsasında
akademikin atası böyük romantik Abdulla Şaiqin həyat dərsləri dayanırdı. “Müəllimliyi
qəhrəmanlığa, vətəndaşlığa və fədakarlığa çevirməyin belə bir nümunəsi ilə Şaiqin və onun
təmsil etdiyi böyük xalq müəllimləri nəslinin timsalı ilə milli pedaqoji fikir həm də dərin
sosial-mənəvi dəyər kəsb edirdi. “Şaiq məktəbi” bir də məhz belə bir vətəndaşlıq, insanlıq,
nəciblik və ictimai fəallıq məktəbini, onun nəcib ənənələrini özündə birləşdirirdi” [1, 574].

Kamal Talıbzadə XX əsrin klassiklərinin M.Hadinin, S.Hüseynin M.Hüseynin,
S.Vurğunun, M.İbrahimovun, S.Rəhimovun, M.Arifin gəlib-getdiyi evdə böyümüş və
dünyagörüşü formalaşmışdı. Dünya və rus ədəbiyyatına maraq, K.Talıbzadədə 50-ci illərdə
maraq formalaşır. 20-30-cu illərdə dəfələrdə illərdə Bakıya gəlmiş iki sovet yazıçısı proletar
ədəbiyyatının banisi M.Qorki və V.Mayakovski haqqında yeniyetmə yaşlarından atasının
dostlarından və həmkarlarından eşitdiyi canlı söhbətlər bu şəxsiyyətlərin yaradıcılığına böyük
maraq oyatmışdı. Həm də bu illərdə proletar ədəbiyyatının banisi M.Qorki haqqında əsər
yazmaq, böyük şərəf və məsuliyyət idi. 1959-cu ildə Kamal müəllimin “M.Qorki və
Azərbaycan” monoqrafiyası çap olundu.

Ustadı akademik K.Talıbzadənin 75 illiyində çap etdirdiyi “Türk təfəkkürü məcrasında”
(1998) monoqrafiyasında N.Şəmsizadə bu əsərə ədəbi nəzəri qiymət verərək yazır: “50-ci illər
ədəbiyyatşünaslığında metodoloji sapıntıların baş alıb getdiyi istiqamətlərdən biri ədəbi
əlaqələr sahəsi idi. Lap 70-ci illərə qədər yazılmış məqalə və monoqrafiyalarda ədəbi əlaqələr
az qala “böyük qardaşın” “kiçik qardaşa” təsiri səviyyəsində birtərəfli izah olunurdu.

Xüsusilə söhbət rus ədəbiyyatı ilə əlaqələrdən gedəndə rus şovinizminin hakimlik
prinsipləri ön plana keçib. Məsələn, C.Məmmədquluzadədən danışarkən N.V.Qoqol təsiri,
N.B.Vəzirovdan bəhs olunanda A.Ostrovski təsiri, Ə.Haqverdiyevdən söz düşəndə A.P.Çexov
təsiri həlledici sayılıb” [2, s. 46].
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Bu mülahizələri monoqrafiyanın stukturu ilk baxışdan təsdiq edir. Belə ki, kitabda
tədqiqatın əsas konsepsiyasını “Qorki inqilaba qədər ki Azərbaycan mətbuatında”,
“Azərbaycan Qorki yaradıcılığında”, “Qorki sovet Bakısında”, “Qorki və Azərbaycan
mədəniyyəti”, “Qorki ənənələri və Azərbaycan ədəbiyyatı” kimi problem ayrı-ayrı fəsillər
şəklində öz əksini tapır. Akademik K.Talıbzadə Qorki Azərbaycan problemini təkcə
ədəbiyyatşünaslıq kimi həll etmir, daha çox Qorki və Azərbaycanda ədəbi-tarixi kontekstdə
araşdırır. Belə bir düzgün metodoloji başlanğıcdan çıxış edir ki: “Azərbaycan ədəbiyyatı heç
bir zaman milli məhdudiyyət nə olduğunu bilməmişdir. O, həmişə böyük ədəbiyyatın yolu ilə
getmiş, həm öyrətmiş, təsir etmiş, həm də dünya ədəbiyyatının qabaqcıl ənənələrindən
bəhrələnmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının tarix boyu irəlidə gedən bir ədəbiyyat kimi, şöhrət
qazanmasının mühüm sirlərindən biri də budur” [3, s. 47].

1969-cu ildə kitabın rusca nəşrinə müqəddəmə yazmış məşhur rus ədəbiyyatşünası
Aleksandr Dımşits belə bir fikir söyləyir: “inamla demək olar ki, Kamal Talıbzadəyə qədər
heç kim bu işin müəllifi kimi mövzunu düzgün metodoloji mövqedən və əhatəli işıqlandıra
bilməmişdi. Onun üçün ədəbi təsir bir yazıçının digərinə tabe edilməsi deyil, ədəbi fəaliyyətə
təzyiq göstərən deyil, onun inkişafı üçün stimul yaradan səmərəli qarşılıqlı təsir aktıdır”.
Beləliklə “Qorki və Azərbaycan” kitabında ədəbi təsir problemi bir tərəfli deyil, qarşılıqlı
ədəbi təsir kimi öyrənilmişdir. Bu o zaman üçün ədəbi əlaqələr elmi sahəsində bir yenilik idi.
“Qorki və Azərbaycan” monoqrafiyasında maraqlı fəsillərindən biri “Qorki inqilaba qədərki,
Azərbaycan mətbuatında” adlanır. Bu fəsildə müəllif 1900-1920-ci illər dövründə Azərbaycan
milli mətbuatında o zamankı sinfi ideoloji anlayışla desək, həm realist demokratik
mətbuatında həm də burjua mətbuatında M.Qorkinin orijinal əsərlərini, tərcümələrini və
Qorki haqqında məqalələrin sistemli təhlilini aparır, belə qənaətə gəlir ki, “Qorkini
Azərbaycan burjua mətbuatında çap olunmuş orijinal əsərləri, eləcə də onun haqqında
yazılmış məqalələr Azərbaycanda ədəbi fikrin inkişafına təsirsiz qalmadı”. (K.Talıbzadə). Bu
həm elmi nəzəri, həm də tarixilik baxımından doğru mövqe idi. Həm o zaman burjua mətbuatı
adlandırılan Füyuzad, Həyat, Kaspi və s. kimi mətbuat orqanlarında, həm də realist
demokratik mətbuatda çap olunan fikirlər ideoloji baxımından fərqlənsə də Qorkinin
yaradıcılığı təqdim etmək nöqteyi-nəzərindən və ədəbi əlaqələrin inkişafı baxımından ümumi
əhəmiyyətə malik idi.

“Qorki və Azərbaycan” monoqrafiyası həm Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ədəbi
əlaqələrin öyrənilməsi sahəsində, həm də K.Talıbzadənin bir ədəbiyyatşünas tənqidçi kimi
fərdi yaradıcılıq təkamülü baxımından böyük əhəmiyyətə malik oldu. “Qorki və Azərbaycan”
monoqrafiyası müəllifinə ədəbi mühitdə böyük nüfuz qazandırmaqla onun gələcək elmi
nailiyyətləri üçün körpü rolunu oynayıb [4]. Belə ki, bu əsəri yazarkən, Kamal müəllim
intensiv surətdə və sistemli olaraq, XX əsrin ədəbi tarixi mühiti, milli mətbuatı və o dövrün
tənqid tarixi və nəzəriyyəsi ilə məşğul olmaq imkanı əldə etdi. Təsadüfi deyil ki, 1965-ci ildə
“Qorki və Azərbaycan” monoqrafiyasından sonra K.Talıbzadə “XX əsr Azərbaycan tənqidi”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası yazdı. Bu əsər akademik Feyzulla Qasımzadə, akademik
M.Arif, professor Əziz Şərif, akademik Mirzə İbrahimov kimi görkəmli alimlər tərəfindən
ədəbiyyatşünaslığımızda hadisə kimi qiymətləndirildi. Bu əsərlə də K.Talıbzadə
Azərbaycanda tənqidşünaslıq elminin əsasını qoydu. Tənqid tarixinə və nəzəriyyəsinə həsr
olunmuş bu fundamental monoqrafiya təkcə Azərbaycanda deyil, keçmiş SSRİ-yə daxil olan
bütün türk respublikalarında böyük bir tənqidşünaslıq məktəbini formalaşdırdı.

“K.Talıbzadəyə qədər Qorki ilə yaradıcılıq əlaqəsi problemini tədqiq edən müəlliflərin
hamısı bu əlaqələrin milli ədəbiyyatlarda inqilabi ideya yaradıcılıq prinsiplərinin, yəni
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sosialist realizminin təşəkkülü ilə əlaqədar tərəfinə xüsusi diqqət yetirmiş, məsələnin bu
istiqamətdə təhlilinə ciddi əhəmiyyət vermişdilər. Azərbaycan ədəbiyyatşünasları da
tədqiqatlarında problemi bu aspektdə araşdırmış, buna görə də Qorki və Azərbaycan
mövzusunu düzgün metodoloji mövqedən işıqlandıra bilməmişdilər” [5., 102]. K.Talıbzadə
“Qorki və Azərbaycan” adlı monoqrafiyasında milli ədəbiyyatların qarşılıqlı əlaqə və təsiri
kontekstində tədqiq edilməsi zəruriliyini irəli sürmüşdür. Ədəbi əlaqələrin inkişaf tarixinə,
M.Qorkinin milli ədəbiyyatımızla əlaqələrinə diqqət yetirmişdir [6]. Professor Şirindil
Alışanlı Yaşar Qarayev haqqında məqaləsini Kamal Talıbzadənin tənqidçi haqqında gözəl
fikirləri ilə yekunlaşdırır. Bu fikirləri tənqidçinin özünə aid edirik: “Ağlının, zəkasının bütün
ruhunu yazdığı əsərlərinə köçürən Yaşar Qarayevin əbədiyyətə hicrəti, bütün xalqımız,
xüsusən onu şəxsən tanıyanlar, şəxsiyyəti ilə təmasda olanlar üçün nə qədər ağır olsa da,
əbədi ölümsüzlük səlahiyyətinin təsdiqidir. Böyük Ağlın gücü və əbədi ruhun məsumluğunu
özündə birləşdirən Yaşarın əsərləri bundan sonra da neçə-neçə alimlər nəslinə yol
göstərəcəkdir”. Kamal Talıbzadə tənqidimizin tarixi və nəzəriyyəsini sistemə salan görkəmli
tənqidşünas alim idi. O, yazırdı: “Tənqidşünas hər şeydən əvvəl həyatşünas olmalıdır” – bu
fikir onun tənqid konsepsiyasının əsasını təşkil edir.

Məqalənin aktuallığı. Mütəxəssislər XX əsri bir sıra ədəbi tarixi xüsusiyyətlərlə bərabər
həm də ədəbi tənqid əsri hesab edirlər. Akademik Məmməd Cəfər yazırdı ki: “Rus
ədəbiyyatının XIX əsri Azərbaycan ədəbiyyatının XX əsrinə bənzəyir”. Bu fikir həm də
oradan qaynaqlanırdı ki, XIX əsr rus ədəbiyyatında böyük tənqid əsri idi: Çernişevski,
Belinski, Pisarev, Dobrolyubov kimi dünya ədəbi tənqidinin korifeyləri XIX əsrdə qısa bir
müddətdə yaranıb, fəaliyyət göstərmişlər. Təxminən belə bir ədəbi-ictimai vəzifəni
Azərbaycan ədəbiyyatında M.F.Axundzadənin tənqid ənənələri, maarifçiliyin və mətbuatın
intensiv inkişafı sayəsində XX əsrdə Əlibəy Hüseynzadə, F.Köçərli, Abdulla Sur, bir qədər
sonra 20-30-cu illərin represiyaya məruz qalmış bütöv bir tənqid nəsli – B.Çobanzadə,
Ə.Nazim,S.Mümtaz, Ə.Abid, H.Zeynallı, A.Musaxanlı, M.Ələkbərli kimi sonralar
ümumsovet ədəbi fikrinə “iftixara layiq imzalar” (A.V.Lunaçarski) kimi daxil olmuş, fədakar
tənqidçilər nəsli formalaşdı.

Məqalənin elmi yeniliyi. Ədəbi tənqidimizin Akademik Kamal Talıbzadənin mənsub
olduğu üçüncü nəsli – M.Arif, M.Cəfər, Ə.Ağayev, Ə.Mirəhmədov, F.Qasımzadə, M.Rəfili,
bir ədəbi tarixi nəsil olaraq, 40-cı illərdə əsasən ikinci cahan müharibəsindən sonra öz nəzəri
estetik prinsipləri olan mərhələ kimi təşəkkül tapdı. Kamal Talıbzadə bu mərhələyə mənsub
tənqidçilər sırasında iki novator vəzifəni icra etmiş oldu:

1. Cəsarət və istedadla nəzəri filoloji müəyyən qədər 37-nin faciəsindən və sosioloji
gərginlikdən uzaqlaşdıra bildi;

2. Təsvir tənqidindən təhlil tənqidinə keçidin əsasını qoyaraq (“Tənqidimiz haqqında
düşüncələr” kitabı) sonralar 60-cı illər tənqidinin intellektual tənqidinin estetik
konsepsiyasının yaranmasına istiqamət verdi.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də ədəbi tənqidçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Ф. Абдурахманова

Концепция критик Кемала Талибзаде

Резюме

Третье поколение, литературная критика которого — академик Кемаль Талибзаде -
М. Ариф, М. Джафар, А. Агаев, А. Мирахмедов, Ф. Газимзаде, М. Рафили, как
литературно-исторический жанр 40-х годов, в основном после теоретические
эстетические принципы Второй мировой войны.

Эта фундаментальная монография, посвященная истории и теории критики,
сформировала великую школу критики не только в Азербайджане, но и во всех
тюркских республиках бывшего СССР.

F. Abdurahmanova

Mind Kemal Talibzadeh criticism conception

Summary

The third generation, the literary criticism of which is the academician Kemal Talibzadeh -
M.Arif, M.Jafar, A. Agayev, A.Mirahmedov, F.Gazimzade, M.Rafili, as a literary historical
genre in the 40s, mainly after the Second World War theoretical aesthetic principles.

This fundamental monograph, dedicated to the history and theory of criticism, has shaped
a great school of criticism not only in Azerbaijan, but also in all Turkic republics of the
former USSR.

Redaksiyaya daxil olub: 26.09.2018
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Nağıllar kütləvi-ictimai folklor örnəyi kimi Azərbaycan ağız ədəbiyyatının ən yayğın və
ən qədim janrlarından biridir. Onun qədimliyi bu janrın xalq düşüncəsinin epoxal inkişaf
tarixini özündə əks etdirdiyini göstərir. Bu cəhətdən nağıllar İslam epoxası dövründə ciddi
dəyişikliklərə məruz qalmış, nağılların funksional mahiyyətinin başlıca göstəricisi olan sosial
ədalət ideyası islami ədalət ideyasına transformasiya olunmuşdur.

Biz nağılların qruplaşdırılması altında məhz nağıllarda islami inancları araşdırmağa
çalışmağımız gərəyindən bu kimi anlayışların bir daha dəqiqləşməsinə ona görə diqqət çəkirik
ki, inanc qavramının sistemli səviyyələrini elmi auditoriyaya yeni bir istiqamətdə təqdim edə
bilək.

A.Nəbiyev göstərir ki, bu nağıllar sehrli süjetlər üzərində qurulur, onlarda sehrli obrazlar
əsas rol oynayır (6, 318). O.Əliyev bu nağıllarda hadisələrin, obrazların və köməkçi vasitələr
olaraq müəyyən əşyaların möcüzəvi elementlərlə zənginliyi baxımından təsvirini sehrli
nağılların inikası olaraq izah edir (4, 12).

Azərbaycan folklorunda geniş yayılmış sehrli nağıllardan “Hatəmin nağılı”, “Ax-vax”,
“Sehirli üzük”, “Məlik Məhəmməd”, “Məlik Məhəmməd və Məlik Əhməd”, “Oxqay”,
“Şəms-Qəmər”, “Ovçu Pirim”, “Göyçək Fatma”, “Oxxayla Əhməd”, “İsgəndər Zülqərneyn”,
“Daş üzük”, “Tapdıq”, “Qırx Qönçə xanım”, “Beçə Dərvişin nağılı”, “İbrahim”, “Keçəl
Məhəmməd”, “Qaraqaşın nağılı”, “Gül Sənavərə neylədi, Sənavər gülə neylədi?”, “Üç
şahzadə”, “Ağ quş”, “Cəlayi-vətən”, “Qızıl qoç”, “Məlik Cümşüd”, “Şahzadə Mütəllib”,
“Sehirli tütək”, “Xallı balıq və Şah oğlu”, “Sehirli at” və s. nağılları misal göstərmək olar.
Əlbəttə biz sehrli nağıllara aid olan nağılların yalnız Azərbaycanda deyil, ümumtürk,
ümumşərq məkanında, daha dəqiqi dünya miqyasında müxtəlif motivlərlə daha geniş yayılmış
örnəklərindən bir qismini bu sehrli nağıllar haqqında müəyyən təəssürat yaratmaq üçün
burada qeyd edirik. Əks təqdirdə sehrli nağılların kataloqu həcminə görə geniş yer tutmaqla
mövzudan yayınmağa səbəb ola bilər.

Sehrli nağıllarda qeyri-adi obrazların, möcüzəvi əşyaların və müxtəlif əsrarəngiz
məkanların iştirakı bizi ilkin olaraq sehrli nağıllarda mifoloji sistemin mövcudluğunun
araşdırılmasına cəlb edir. Öncə onu qeyd edək ki, sehrli nağıllarda miflərin daşınması
müəyyən tədqiqatçılar tərəfindən də diqqətə alınmışdır (3, 33). Hələ nağıllarımızın
toplanılması, tədqiqi və nəşri işində əvəzolunmaz zəhməti olan böyük folklorşünas
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H.Zeynalllı yazırdı ki, nağıllara diqqət etdikdə bir sıra mifoloji (əsatiri) süjetlərə təsadüf
ediləcəyi bəllidir (1, 7). Aydındır ki, H.Zeynallı bu fikri irəli sürərkən əsasən sehrli nağıl
süjetlərini nəzərdə tutur.

Ümumiyyətlə sehrli nağılların miflərlə əlaqəsinin araşdırılması bu məzmunlu nağıllarda
daşınan mifoloji bilgilərin zənginliyindən irəli gəlmişdir. V.Y.Prop yazır: “Bu yunan
materialları çox maraqlıdır. Onlar sonrakı mərhələni göstərir. Su ilanının xtonikə və xeyirxaha
çevrilməsini göstərir... Herakl ona qalib gəlir və sağ saxlamır. Kerber bütün xtonik
cəhətləriylə birgə insanlara gərək olan varlıq kimi xilaskar funksiyada görünür” (7, 228).

Göründüyü kimi mif məzmunundan asılı olaraq sakral və qeyri sakral əhatədə yerləşən
obrazlar yer dəyişdirə bilir ki, bu da invariant strukturdan qopan müxtəlif paradiqmalar kimi
görünüb struktur və antistruktur səviyyələrdə iştirak edir. Ancaq yenə də qalib olan sakral
əhatə olur. Əlbəttə, bu mətnlərdə təsadüfi olaraq yer almır. Sakral sfera ona görə qalibdir ki,
Vahid Allah, Vahid Tanrı, Yaradıcı varlıq və s. qavramlarla invariant strukturun yaranma
səbəbi kimi Vahid Allah inancı özünü göstərir. Biz demək olar ki, mif mətnlərinin
başlanğıcını özündə göstərən bütün xalqların törəyiş mif və dastanlarında, eləcə də nağıllara
transformasiya olunan miflərdə bunu görə bilirik. Əlbəttə, biz iddia etmirik ki, bu mətnlərdə
başqa mövzular və yaxud başqa şəkildə inamlar özünü göstərmir. Lakin bu qeyd etdiyimiz
dünyagörüşü forması ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Çünki yuxarıda da izah etdiyimiz kimi
mifoloji strukturun əsasını məhz vahid inanc qaynağı təşkil edir. Bu nağıllarda da belədir.
R.Əliyev haqlı olaraq göstərir ki, nağıl strukturunun əsasını mifoloji mətnlər daşıyır (5, 107).

Biz yuxarıda qeyd etmişik ki, xaotik obrazlar da mətnlərdə ikili funksiyada-xtonik və
xeyirxah funksiyalarda çıxış edə bilir ki, bu da vahid sistemin kosmos-xaos nizamının
göstəricisi olaraq mətnlərdə semantik laylar təşkil edir. “Ovçu Pirim” nağılında bu
mülahizənin doğruluğu aydın şəkildə öz təsdiqini tapır. Nağılda Ovçu Pirimin qara ilana
atdığı oxun ağ ilana dəyib onu yaralaması, ağ ilanın ilanlar padşahının qızı olduğu üçün
təhlükəyə düşməsi, lakin gerçək məlum olduqdan sonra ilanlar padşahının onu
mükafatlandırması, xüsusilə də bu ilanın tüpürcəyinin quşların, heyvanların və otların dilini
bilmək üçün səbəbkar funksiyada iştirak etməsi, yaşıl qaşlı üzüyünün isə diləkləri
gerçəkləşdirmək üçün vasitə olması, ilanların çətin situasiyalarda Ovçu Pirimə köməyə
gəlməsi və s. xtonik keyfiyyətli ilanların xilaskar funksiyada işarələnməsini müxtəlif
səviyyələrdə əks etdirir (2, 6-9).

Onu da qeyd edək ki, izlədiyimiz bu kimi süjet və motivləri biz bir çox nağıllarda görürük.
Ancaq məqsədimiz nağıl statistikası çıxartmaq deyil, örnək verdiyimiz nağılların
səciyyələnməsində nağıllardakı inancların vahid sistemə malik olmasını və bu sistemin
tarixən islami əxlaq modelinə transformasiya olunduğunu diqqətə çatdırmaqdır. Bu cəhətdən
sehrli nağıllarla bağlı apardığımız tədqiqat bizə aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:

~ Nağılların sosial harmoniya modelində islami ədalət ideyası hər bir nağıl qrupunda öz
təzahür səviyyələrinə malikdir. Bu cəhətdən sehrli nağıllar da özünəməxsus poetik cəhətlərə
malikdir.

~ Sehrli nağıllarda islami görüşlər daha çox sosial ədalət ideyasında təzahür edir. Belə ki,
sehrli nağılların obrazlar sisteminin mifik görüşlərlə bağlılığı islami görüşlərin bu nağıllara
personajlar səviyyəsində nüfuz etməsinə imkan verməmişdir.

~ Sehrli nağıllar sabit süjet strukturuna və bu strukturu təşkil edən obrazlar sismeniə
malikdir. Süjet bu obrazların funksional sxem üzrə düzümündən yaranır. Bu düzümdə hər
hansı dəyişikliyin baş verməsi nağılı “sehrli nağıl” olmaqdan çıxarır. Bu cəhətdən mifimk
dünyagörüşü ilə bağlı obrazlara malik sehrli nağıllarda islami görüşlərlə bağlı personajlara,
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demək olar ki, rast gəlinmir.
~ İslami görüşlər sehrli nağılların sosial harmoniya modelində təzahür edir. Qəhrəmabnın

uğrunda mübarizə apardığı “haqq”, “ədalət” kimi mənəvi konseptlərin leksik baxımdan ərəb
mənşəli olması da sehrli nağılların mənəvi sisteminin artıq islami əxlaq enerjisi qidalandığını
göstərir.

~ “Ovçu Pirim” nağılında Ovçu Pirimin ağ ilana təcavüz edən qara ilana ox ataraq onu
cəzalandırmaq istəməsi etnik və islami olmaqla iki məna səviyyəsinə malikdir:

1. Etnik məna səviyyyəsi:
Ovçu Pirimin ağ ilanı müdafiə etmək istəməsi bir psixoloji davranış kompleksi kimi, ilk

növbədə etnik-mental əxlaq modelinə əsaslanır. Azərbaycan mentalitetində zəifə, təcavüzə
məruz qalana kömək etmək milli əxlaqın tarixin dərinlikıərindən gələn humanist keyfiyyətidir;

2. İslami məna səviyyəsi:
Ovçu Pirim orta əsrlər Azərbaycan insanının əxlaqi davranışlarını daşıyan obraz kimi, bu

namussuzluq səhnəsinə biganə qala bilmir. Onun ovçuluğu ibtidai peşə olsa da, ov əxlaqı həm
də islami haqq-nahaqq davranış modeli ilə idarə olunur. O, əsil islam əxlaqının daşıyıcısı kimi
bu səhnəyə dözə bilmir və qara ilanı cəzalandırmaq istəyir.

~ Ovçi Pirinmin qara ilanı vurmaq istərkən təsadüfən ağ ilanı yaralaması, buna görə öz
həyatına təhlükə yaranması, lakin həqiqətin üzə çıxması ilə onun ilanlar padşahı tərəfindən
mükafatlandırması da etnik-mədəni və islami olmaqla iki məna səviyyəsinə malikdir:

1. Etnik-mədəni məna səviyyəsi:
Ovçu Pirim obrazı öz mənşəyi etibarilə mifik ovçuluq hamisinə bağlanır. Nağılda eyni

zamanda ilan kultunu aşıq-aşkar müşahidə edirik. İlanların padşahının Ovçu Pirimi
mükafatlandıraraq ona magik qabiliyyətini (heyvanların. Quşların dilini bilmək vergisini)
verməsi birbaşa ilan kultunu ortaya qoyur. Bu, əski ritual-mifoloji sxemdir və həmin sxem
etnik məna səviyyəsinin əsasında durur.

2. İslami məna səviyyəsi:
Ovçu Pirimin həyatının təhlükəyə düşməsi və sonradan həqiqətin üzə çıxması ilə

mükafatlandırılması həm də “Haqq nazilər – üzülməz” ideyasını gerçələşdirir. Bu ideya
birbaşa İslam yüklüdür. Belə ki, Azərbaycan etnopsixologiyasında Haqq dedikdə Allah
nəzərdə tutulur. Bu cəhətdən “haqq nazilsə də, üzülməməsi” birbaşa islami ədalət ideyasını
təcəssüm etdirir. Yəni Haqq yolunu tutub gedən insan nə qədər çətin vəziyyətə düşsə də,
Allah onu darda qoymaz.

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqatın aparılmasında başlıca məqsəd sehrli nağılların sosial
harmoniya modelində islami ədalət ideyasının təzahür xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Beləliklə, sehrli nağıllarda islami ideyanın teoloji-ontoloji
mahiyyətdə çıxış etməsi sistemli səviyyədə bizim tərəfimizdən elmi auditoriyaya təqdim
olunur ki, bu istiqamətdə sehrli nağıllara yanaşmağa çox böyük ehtiyac hiss olunmaqdadır.

Məqalənin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti ondan
folklorşünaslıq, din tarixi, mifologiya, ibtidai fəlsəfə ilə bağlı digər tədqiqatlarda nəzəri
qaynaq kimi istifadə imkanları, praktiki əhəmiyyəti isə işdən ali məktəblərdə folklor, din və
mifologiyanın tədrisi prosesində praktiki vəsait kimi istifadə imkanları ilə müəyyənləşir.
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Г. Саилов
Идея исламской справедливости в модели
социальной гармонии волшебных сказок

Резюме

Сказки, как образец массово-общественный образец является самым широко
распространенным и древним жанров Азербайджанской устной литературы. Древность
этого жанра показывает то, что в нем отражена история эпохального развития
народного мышления. С этой точки зрения, сказки в Исламскую эпоху были
подвержены серьезным изменениям, идея социальной справедливости, которая
является основным показателем функциональной сущности сказок, была
трансформирована в идею исламской справедливости.

G. Sayilov
The idea of   Islamic justice in the model of social

harmony of magic tales

Summary

The tales as a model of a mass-public sample is the most widespread and ancient genre of
the Azerbaijan oral literature. The antiquity of this genre shows that it reflects the history of
the epochal development of folk thought. From this point of view, the fairy tales in the
Islamic era were subject to the serious changes, the idea of   social justice, which is the
main indicator of the functional essence of fairy tales, was transformed into the idea of
  Islamic justice.
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Müasir təlim üsullarına qoyulan tələblərdən biri və bəlkə də birincisi ondan ibarətdir ki, bu
üsulların tətbiqi şagirdlərdə məntiqi və düşündürücü vərdişlər aşılamaqla yanaşı, şagirdlər elə
istiqamətləndirilməlidirlər ki, onlar fənnin öyrənilməsi prosesində daha da iradəli və inamlı
olsunlar. Bununla belə şagirdin özündə elə təsəvvür yaransın ki, əldə etdikləri biliklər yalnız
onun özünün müstəqil fəaliyyətinin və zəhmətinin nəticəsində əldə edilmişdir. Bütün bunlar
qazanılan biliklərin daha uzun müddət yadda saxlanılmasında və eləcə də onların qalıcı
biliklərə çevrilməsində mühüm rol oynaya bilər.

Təcrübə göstərir ki, əldə edilən biliklərin qalıcı olmasını təmin etmək üçün tədris
prosesində inkişafa və yüksəlişə səbəb olan təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə birgə, qabaqcıl
təcrübədən istifadə etməyin və ondan yararlanmağın çox böyük əhəmiyyəti vardır. Deməli,
burada müəllimin peşəkarlığı, yeniliklərdən necə yararlanması, onun özünün yaradıcı və
tənqidi fəaliyyəti, ustalığı, təcrübəsi və s. böyük rol oynayır.

Məlumdur ki, təhsildə - istər ali məktəb, istərsə də ümumtəhsil məktəbləri olsun biliklərin
ölçülməsində tətbiq edilən qiymətləndirmə bir qayda olaraq əsasən jurnal və gündəliklərdə
qeyd edilməklə (ali məktəb istisna olmaqla) aparılır. Lakin, qısa bir müddətdən sonra bu
sənədlərin köməyi ilə istənilən anda sinfin və ya ayrı-ayrı şagirdin mövzular üzrə mənimsəmə
göstəricilərinə müqayisəli şəkildə nəzər yetirmək və onları diqqətdə saxlamaq heç də asan
olmur. Ona görə də hesab edirik ki, elə bir əyani mexanizmə ehtiyac var ki, onun köməyi ilə
müəllim daim bu deyilənləri nəzarətdə saxlaya bilsin.

Fikrimizi bir az da aydın şəkildə ifadə etməyə çalışaq. Məlumdur ki, fənnin məzmununu
proqram üzrə nəzərdə tutlmuş mövzular və bu mövzulara dair alt mövzular təşkil edir.
Məlumdur ki, tədris prosesində şagird bir mövzudan təbii ki, bir neçə qiymət alır və bu
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qiymətlər yazıldığı yerlərdə sanki örtülü və bir azda diqqətdən uzaqda qalır. Həmçinin,
şagirdin hər hansı mövzunu necə mənimsədiyini göstərən orta qiyməti müəyyən etməkdə (bu
qiyməti gündəlikdə, summativlərdə yazı işlərində və s. aldığı qiymətlər əsasında
müəyyənləşdirmək olar), eləcə də onu daim göz önündə saxlamaqda çətinliklər yaranır və
bunun üçün hər dəfə xeyli araşdırmalar aparmaq lazım gəlir. Bu məsələ keçilən mövzuların
sayı artdıqca daha aydın və qabarıq şəkildə büruzə verir. Bəs onda nə etmək olar ki, bütün
bunlar göz qabağında və daim diqqət mərkəzində olsun?

Bunun üçün əvvəlcə belə bir müqayisə aparaq və suala sualla cavab verək. Funksiya hansı
halda verildikdə onun dəyişməsi daha tez görünər və bu dəyişmə daha tez nəzərə çarpar?
Cavab hər kəsə məlumdur. Aydındır ki, funksiyanın qrafik şəkildə verilməsi onun özünü necə
aparmasını daha tez və aydın şəkildə göstərir.

Başqa bir məsələni nümunə göstərək. Ölkə haqqında daha tez və ilkin məlumat əldə etmək
üçün onun coğrafi mövqeyini və şəraitini və s. əks etdirən müxtəlif xəritələrə baxmaq
lazımdır.

Bundan başqa, qeyd edək ki, uzun illərdən bəri iqtisadi inkişaf tempini (iqtisadi
dəyişgənliyi) göstərmək üçün qrafik, cədvəl və diaqramlardan geniş istifadə olunur. Müasir
dövrdə də tətbiq edilən bu cür təqdimatlar əyanilik baxımından insanlar tərəfindən çox asan
başa düşülür, qavranılır və bu göstəricilər yaddaşlarda uzun müddət qala bilir.

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu cür yanaşmanı müqayisə aparılan digər
sahələrlə də əlaqələndirmək olar. Həmçinin, hesab edirik ki, bu cür yanaşma ilə şagirdin
mövzular üzrə mənimsəmə göstəricilərini əks etdirmək, nəticələri müqayisəli şəkildə təsvir və
təhlil etmək, qiymətləndirmək çox faydalı olardı.

Təklif etdiyimiz bu çertyoj istənilən bir fənn üzrə müəllim üçün gərəkli ola bilər. Hər bir
fənn müəllimi sistemin çertyojunu aşağıdakı kimi qurur:

Proqram mövzuları (tutaq ki, məsələn, nəzərdə tutulmuş beş mövzunu əhatə edir) beş
konsentrik çevrələr üzrə düzülür (yaxşı olar ki, ilin əvvəlindən bu işə başlanılsın). Sinfin
şagirdlərinin sayına uyğun, üzərində hər bir şagirdin adı və ya soyadı yazılmış (məsələn, A)
və mərkəzdən çıxmaqla onun fənn üzrə mənimsəmə göstəricilərini əks etdirən şüalar çəkilir.
Şüaların çevrələrlə kəsişmə nöqtəsindəki kiçik dairələrdə həmin şagirdin mövzuya dair əldə
etdiyi qiymət balı (məsələn, 3, 5 və s.) yazlır. ”Mərkəzdə“ dayanan müəllim sistemi qurur, hər
mövzudan sonra müvafiq qeydlər aparır və sistemə nəzarəti həyata keçirir. Bu çertyojdan biri
böyüdülmüş şəkildə sinfin münasib yerindən asılır.

İndi isə bu sistemin əhəmiyyətini sadalayaq:
1. Fənnin mövzular üzrə ayrı-ayrı şagirdlər tərəfindən necə mənimsənildiyinə müəllimin

nəzarəti asanlaşır və avtomatlaşır;
2. Valideynlərin və şagirdlərin istənilən anda bütün sinfin göstəriciləri üzrə tanışlığı təmin

edilər;
3. Sinfin şagirdləri və onların valideynləri arasında ola biləcək hər hansı şübhələri azaldar,

demokratik və humanist mühitin daha da inkişafına təkan verər;
4. Bu məsələdə iştirak edən bütün maraqlı tərəflər arasındakı etimadı artırar, bir sözlə

şagirdlərin fənn üzrə aylıq, illik mövzular üzrə göstəriciləri göz qabağında olar;
5. İstənilən anda istər ümumi sinfin istərsə də ayrı-ayrı şagirdin istər mövzu üzrə və istərsə

də fənn üzrə göstəricilərini bir an içində müəyyən etmək və s olar.



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

111

Məqalənin aktuallığı. Əldə edilən biliklərin qalıcı olmasını təmin etmək üçün qabaqcıl
təcrübədən istifadə etməyin və ondan yararlanmağın çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Hazırladığımız yeni mexanizm şagirdlərin hər hansı bir mövzunu necə mənimsədiyini
göstərən orta qiyməti müəyyən etmək, eləcə də onları daim göz önündə saxlamaq üçün
yaranan çətinlikləri aradan qaldırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İstənilən anda sinfin və ya ayrı-ayrı şagirdlərin mövzular üzrə
mənimsəmə göstəricilərinə müqayisəli şəkildə nəzər yetirmək və onları diqqətdə saxlamaq
üçün əyani mexanizm işlənib hazırlanmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təklif etdiyimiz bu çertyoj istənilən bir fənn
üzrə müəllim üçün gərəkli ola bilər. Bundan başqa sinfin şagirdləri və onların valideynləri
arasında ola biləcək hər hansı şübhələri azaldar və beləcə demokratik və humanist mühitin
daha da inkişafına təkan verər.
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М. Садигов, М. Гейдарова, Т. Байрамова

Контроль процесса подтверждения механизм по
применению безопасности для усвоения предмета

Резюме

В статье предлагается механизм оценки, демонстрирующий успех студентов по
темам с точки зрения современной оценки. Здесь показатели, отражающие уместность
восприятия учеников, а не ежедневно, отражены в чертеже. На этой диаграмме ученики
классной комнаты будут идентифицированы по знаку средней точки, что отражает
успех учеников, их предмет и успех отдельных тем ученика (а не под темы).

M. Sadigov, M. Haydarova, N. Bayramova

Verification of the process of confirmation of the safety
mechanism for the assessment of the discipline

Summary

The article suggests an evaluation mechanism that demonstrates students’ success in terms
of topics from the point of view of modern evaluation. Here the figures reflecting the
appropriateness of students’ perception, not daily, are reflected in the drawing. In this diagram,
the pupils of the classroom will be identified by the sign of the middle point, which reflects
the success of the students, their subject and the success of individual student themes (rather
than sub-themes).

Redaksiyaya daxil olub: 02.06.2018



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

113

İşgüzar ingilis dilinin tədrisində müəllimin rolu
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Azərbaycan Dillər Universiteti dil müəllimləri, tərcüməçi, filoloq və təcrübəli
mütəxəsislərinin hazırlanması ilə məşğul olan ali təhsil müəssisəsidir. Müasir dövrdə xarici
dili tədris edən müəllim ilk növbədə tələbələrin tədris edilən xarici dildə kommunikativ
səriştəsinin formalaşdırılması üçün səmərəli şəraitin yaradılmasını təmin edə bilən və bu
istiqamətdə tələbələrə hərtərəfli yardım edən bir şəxs olmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq
xarici dil müəllimlərinin bu sahədə bilik, bacarıq və vərdişlərinin əslində hansı səviyyədə
olmasının müəyyənləşdirilməsi olduqca aktual bir problemə çevrilir. Bu gün xarici dili tədris
edən hər hansı bir müəllim ilk növbədə kommunikativ səriştəyə malik olmalıdır, yəni, həm dil
daşıyıcıları, həm də digər mədəniyyətlərə mənsub olan şəxslərlə real ünsiyyət zamanı tədris
olunan dildən adekvat şəkildə istifadə etmək bacarığına malik olmalıdır [5, 5]. Xarici dil
müəllimləri bilməlidirlər ki, tələbələrin inkişafında onların rolu olduqca əhəmiyyətlidir. Dil
müəlliminin vəzifəsi tələbələrə hərtərəfli yardım edərək onlara dil sahəsində ən yüksək
nailiyyətləri əldə etməyə kömək etməkdir. Müəllimin tələbələrə müsbət münasibətinin olması
mütləqdir. Müəllim həmçinin hər bir tələbəyə fərdi şəkildə yanaşmağı bacarmalıdır. Müəllim-
tələbə münasibətləri xarici dil tədrisi prosesinin əsas amillərindən biridir [1, 58]. Bu
münasibətlər qarşılıqlı hörmət, məsuliyyət və əməkdaşlıq üzərində qurulmalıdır. Xarici dil
tədrisinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədinə nail olmaq üçün aşağıdakı şərtlər nəzərə
alınmalıdır:
 Qarşıya qoyulan məqsədlər real olmalıdır.
 İnnovativ metod və üsullar tədris prosesinə səmərəli tətbiq edilməlidir.
 Müəllim dil öyrənən tələbələrin arzu, maraq və təlabatları haqqında məlumatı olmalıdır.
 Xarici dili tədris edən müəllimin tədris etdiyi fənnə həvəslə yanaşması bu tədris

prosesinin uğurlu olmasını təmin edən əsas şərtlərdəndir.
 Müəllimdə tələbələrin nəyi, necə və hansı məqsədlə öyrənməsini, yəni tədrisin

məqsədləri, metod və üsulları haqqında məlumat olmalıdır [5, 10-11].
İstənilən bir fənnin tədrisində müəllimlərin rolu əvəz edilməzdir. Digər fənlərdə olduğu

kimi ingilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsində də dərs materialının anlaşılmasında və
digər bu kimi məsələlərdə müəllim əsas yardımcı funksiya daşıyır. Qeyd etmək lazımdır ki,
ingilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədən müəllimlərinin işi ümumi ingilis dili
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müəllimlərininkindən fərqlənir. Beləliklə, Tony-Dudley Evans ingilis dilinin xüsüsi
məqsədlərlə öyrədən müəllimlərinin dərs zamanı 5 müxtəlif rolları yerinə yetirdirdiyini qeyd
edir: 1) müəllim, 2) kursun dizayneri və material təşkilatçısı, 3) tədqiqatçı, 4) əməkdaş və 5)
qiymətləndici [4, 210]. Sveyls 1985-ci ildə ingilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədən müəllim
termini əvəzinə “xüsüsi məqsədlərlə ingilis dili təcrübəçisi” və ya “xüsusi ingilis dili
təcrübəçisi” terminini işlətmişdir [4, 38]. İngilis dilinin xüsüsi məqsədlərlə öyrədilməsi
təcrübəçilərinin əksəriyyəti İngilis dili öyrənilməsi üçün ümumi peşə yaxud təhsil maraqı olan,
təhsil sahələrinə əsas informasiya gətirən yetkin müəllimlərdir. Xüsusi məqsədlərlə ingilis
dilinin əsas qolu işgüzar ingilis dilidir.

İşgüzar ingilis dili təcrübəçisi “müəllim” funksiyasında həmin ixtisasda dərin biliklərə
malik olmasa da tələbələrə yeni materialı öyrənməyə kömək edir. Müəllimlər burada iştirak
edən yetkin tələbələrin ixtisas biliklərindən yararlanaraq işgüzar inglis dili fənnini tərtib edə
bilərlər. İşgüzar ingilis dili təcrübəçisi “kursun dizayneri və material təşkilatçısı”
funksiyasında Diplomatik ingilis dili kimi xüsusi məqsələrlə ingilis dili və işgüzar ingilis dili
fənlərini təşkil edirlər [6, 103]. İşgüzar ingilis dili təcrübəçisi çox zaman tələbələri materialla
təmin etməyə məcbur olur. İşgüzar ingilis dili təcrübəçisi “tədqiqatçı” funksiyasında ingilis
dilini müəyyən xüsusi akademik məqsədlər baxımından öyrənir, məsələn: Diplomatik ingilis
dilində diplomatiyanin tərkibini, tez-tez işlədilən sözlər, söz birləşmələrini, terminləri
araşdırır. İşgüzar ingilis dili təcrübəçisi “əməkdaş” funksiyasında iki formada çıxış edə bilər.
Bu formaları tam və natamam əməkdaşlığa ayırmaq olar. Birinci növ əməkdaşlıqda ingilis dili
təcrübəçisi tərəfindən hazırlanan dərs materialı dərsdən əvvəl ixtisas müəllimi tərəfindən şərh
edilir, belə əməkdaşlıq natamam əməkdaşlıq adlanır. İkinci növ əməkdaşlıqda isə ingilis dili
təcrübəçisi ilə ixtisas müəllimi birgə komanda-təlimi dərslərini keçir, bu tam əməkdaşlıq
adlanır. Akademik məqsədlərlə keçilən belə dərslər mühazirələrin, yeni terminlərlə bol olan
yazı materiallarının və ya tezislərin asanlıqla başa düşülməsinə kömək olacaq. İşgüzar ingilis
dili təcrübəçiləri “qiymətləndirici” funksiyasında müxtəlif qiymətləndirmə üsullarından –
testlə tələbələrin biliyinin yoxlanılması, dil kursunun təkmilləşdirilməsindən istifadə edirlər [4,
191].

İşgüzar ingilis dili təcrübəçiləri adətən yeni xüsusi sahələrə həvəssiz yanaşırlar. Əlbəttə
bunun səbəbləri vardır. Bu səbəblərə ingilis dilinin işgüzar məqsədlərlə öyrədilməsi üçün
hazır materialın çatışmazlığı, İşgüzar ingilis dili təcrübəçilərinin bilmələri vacib olan yeni
ixtisas sahələrinin olması və ingilis dili tədrisi statusunun dəyişməsi aiddir. İngilis dilinin
işgüzar məqsədlərlə öyrədilməsi üçün hazır materialın olmadığına görə müəllimlər orijinal
materiallardan istifadə etməli olurlar. Orijinal materiallar dil daşıyıcıları üçün tərtib olunub,
lakin bu materialları nəinki dil daşıyıcıları, həmçinin xarici dili öyrənən tələbələr də istifadə
edə bilər. Orijinal mətnlər vasitəsi ilə tələbələrin oxu, yazı və dinləmə bacarıqlarını intensiv
şəkildə inkişaf etdirmək mümkündür. Ümumi ingilis dili və ya ingilis ədəbiyyatı fənləri üzrə
ixtisaslaşan müəllimlər xüsusi dil ehtiyaclarının yaranması səbəbi ilə özlərinin az bilikli
olduqları və ya heç məlumatı olmadıqları yeni ixtisas sahələrini tədris etməli olurlar. Bu
zaman bir neçə xüsusi əhəmiyyətli suallar meydana gəlir:

a) “İngilis dilinin işgüzar məqsədlərlə öyrədilməsinə aid materialların məzmunu
xüsusiləşdirilməlidirmi?” Burada qrammatika və ya xüsusi sahə ayrı-ayrılıqda tədris edilmir,
hər ikisi qarşılıqlı öyrənilir. Lakin burada əsas diqqət Diplomatik ingilis dili kimi xüsusi
sahələrə yönəlir, materialların məzmunu hər ixtisasa uyğun olaraq xüsusiləşir. Buna görə də
müəllimlərin bilik və bacarıqları materialların çətinlik səviyyələrəinə uyğun olmalıdır.

b) “İşgüzar ingilis dili müəllimlərinin dərs prosesində hansı səbəbə görə çətinliklərlə
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qarşılaşır?”Yeni ixtisas sahəsində müəyyən bilik-bacarıqlara sahib olmalarına baxmayaraq
işgüzar ingilis dili müəllimləri dərs zamanı müxtəlif məzmunlu çətinliklərlə qaşılaşır. Bu
çətinliklərə dil fərqləri, qrupda tələbələrin çox olması, tələbələrin ümumi ingilis dili
biliklrəinin zəif olması, dərs saatlarının az olması, istifadə olunan metodikanın ənənəvi olması,
interaktivliyin məhdudliyin məhud olması və sairəni daxil etmək olar. Bu çətinliklər bir neçə
səbəb əsasında formalaşır:

1) Adəti üzrə təhsil sahəsi humanitar və texniki fənnlərə ayrılır. İngilis dili humanitar fənn
olduğundan müəllimlər texniki ixtisas sahələrində çətinlik çəkirlər.

2) İşgüzar ingilis dili müəllimlərinin bəziləri ingilis ədəbiyyatı və ümumi ingilis dili
fənlərindən fərqli olaraq texniki fənlərin keçirlməsində həvəssiz olur. Yeni sahə maraq
oyatmasa da müəllimlər dünyanın tələbinə uyğün olaraq bu ixtisasları keçməyə məcbur
olurlar.

3) Ingilis dilinin işgüzar məqsədlərlə öyrədilməsinin inkişafı ilə əlaqədar müəllimlər
bilikli olmaq üçün yeni sahəni öyrənməli olurlar.

c) İşgüzar ingilis dili müəllimləri hansı biliklərə sahib olmalıdır? İşgüzar ingilis dili
müəllimlərinin yeni sahəni mükəmməl öyrənmələrinə ehtiyac yoxdur. Belə ki, ingilis dili
müəllimləri yeni sahə üzrə aşağıdakıları bilmələri lazımdır:

1) Diplomatik ingilis dili kimi xüsusi sahələrə qarşı pozitiv yanaşma.
2) Xüsusi sahənin əsas prinsipləri haqqında ümumi biliklər.
3) Tələbələrin həmin sahədə biliklərinin hansı səviyyədə olması.
Belə ki, dil təcrübəçilərinin biliklərinə diplomatik ingilis dili kimi xüsusi məqsədli

sahələrə aid sualların soruşulması da aiddir: Hansı diplomatik terminləri tanıyırsınız?
Akronimlərin özəlliyi nədən ibarətdir? Diplomatik yazıların xüsusi qaydası var mı? və sair.
Başqa sözlə desək, işgüzar ingilis dili təcrübəçiləri yeni sahəni dərinliklərinədək bilməyə də
bilərlər, təcrübəçilərin əsas vəzifəsi tələbələrə lazım olan və tədris ediləcək materialı
mənimsəmələridir [3, 112].

İşgüzar ingilis dilinin tədrisi prosesi bilik və bacarıqların qazanılaraq toplanılması deyil,
fərdin iş fəaliyyətində üzləşdiyi və üzləşəcəyi praktik tapşırıqları ingilis dili vasitəsilə həll
etmək qabiliyyətinin qazanılmasıdır. Belə ki, ingilis dilinin tədrisi konkret praktik nəticiyə
istiqamətlənmir. Bu fənni tədris edən müəllim bilməlidir ki, dərsin sonunda tələbə hansı
praktik minimuma yiyələnə bilər. Dilin tədrisi anlamını müəllimlər tələbələrə əsasən onun
aspektləri, yəni qrammatikası, leksikası, fonetikası ilə tanış etməyi və mənimsətməli olduqları
kimi başa düşürlər (qəbul edirlər). Lakin işgüzar ingilis dilinin tədrisi dilin qrammatik
strukturu və ya leksik bazası tanışlığı təşkil etmir. Danışıqlar, təqdimatlar-bütün bunlar
ünsiyyət formasıdır, məntiqi nitqdir və bu bacarıqları öyrənmək metodikasına əlavə etmək
mümkündür. İşgüzar ingilis dilini tədris edən müəllim tələbələrə meydana çıxan sualı necə
verməyi, cavabdan necə yayinmağı və ya əksinə sualı birbaşa deyil, təklif formasında,
nəzakətli və diplomatik tərzdə verməyi öyrətməlidir. Habelə, dialoqa necə başlamaq lazımdır,
dinləyicilərin diqqətini necə cəlb etmək olar, nitqi necə ifadəli şəkildə birləşdirmək olar kimi
bacarıqları müəllimin öyrədəcəyi əsas hissəyə aiddir.

Nəticədə onu qeyd etmək lazımdır ki, işgüzar ingilis dilinin öyrədilməsində müəllimin
rolu tələbənin rolundan daha artıqdır. Bu istiqamətdə, müəllim biliklərə malik olmaqdan
savayı tələbələrin arzu, maraq və təlabatlarını da nəzərə almalı, öz tədris etdiyi fənnə həvəslə
yanaşmalı, tələbələrin nəyi, necə və hansı məqsədlə öyrənməsi haqda məlumatlı olmalıdır.

Məqalənin aktuallığı. İşüzar ingilis dili dünyada aktual mövzulardan olduğu kimi,
Azərbaycanda da işgüzar ingilis dilinin öyrədilməsində müəllimin rolu məsələsi öz aktuallığı
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ilə seçilən məsələlərdəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, ilk dəfə olaraq Azərabycan auditoriyasında işgüzar

ingilis dilini tədris edən müəllimin rolu araşdırılır, bu sahədə qarşıya çıxan problemlərin həlli
yollarına nəzər salınır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində
təhsil alan tələbələr, inilis dilini və xüsusilə də metodika fənninin tədris edən müəllimlər,
ingilis dilini öyrənənlər həm nəzəri, həm də praktik baxımdan faydalana bilər.

Ədəbiyyat

1. Hüseynzadə G. Xarici dillərin tədrisində islahatların tətbiq edilməsi: müəllim-yönümlü
tədrisdən tələbəyönümlü tədrisə keçid, Azərbaycan Dillər Universiteti, Dil Təlimində
İnnovativ Metodlar, (http://tempus.adu.edu.az/), Bakı, “Neyostar M.M.C” nəşriyyat
poliqrafiya müəssisəsi, 2012, 104 s.

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов.- М., 1999.
3. Егорова Л.А. Английский язык для специальных целей: лингвистичес-кие,

прагматичекие и дидактичекие аспекты (http://www.sworld.com. ua/index. php/ru/modern-
linguistics-and-intercultural-communication-c112/11931-c112-048), Москва, 2012.

4. Dudley-Evans Tony and Johns Ann M., Developments in English for Specific Purposes:
A Multi-Disciplinary Approach, Cambridge University Press,1998, 301p.

5. Hutchinson T. and Waters A. English for Specific Purposes:A learning-
centred approach, Cambridge University Press, 1987, 183 p.
6. Mark Ellis and Christine Johnson. Teaching Business English. Oxford University Press.

1994, 265 p.
7.Evan Frendo. How to teach Business English. Pearson Education Limited 2005.

А. Казымова

Роль преподавателя в обучении деловому английскому языку

Резюме

Статья посвящена изучению роли учителя в обучение делового английского языка.
Функция педагога английского языка заключается в помощи обучаемым достичь
высоких успехов в сфере языка, помогая им различными методами. При обучении
деловому английскому, для достижения высоких результатов следует принять во
внимание инновативные методы и средства, желания, интересы и требования студентов,
положительный подход педагога к обучаемому предмету, знания студентов что, как и
по какой причине учить.

В процессе обучения деловому английскому возникают некоторые ошибки, на
которые следует обратить внимание: чрезмерное внимание на лексику и
грамматические упражнения, которые играют большую роль в обучение языку, не
склоняясь к практике.

http://tempus.adu.edu.az/
http://www.sworld.com. ua/index. php/
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A. Kazimova

The role of the teacher in training the business english

Summary

The article deals with the teacher’s role in teaching business English. The function of the
business english teacher is to help learners to get higer achievements in the sphere of
language, aiding them in a versatile way. In teaching business english, to achieve the better
quality of teaching business english some terms should be taken into considertaion:
innovative method and means, wish, interest and demands of students, the positive approach
of teacher to the subject taught, students’ being aware of learning what, and how and on what
purposes.

Redaksiyaya daxil olub: 21.09.2018
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Психологические предпосылки обучения английской
устной речи на старших курсах специального ВУЗа
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Keywords: oral speech, communicative competence, motivation, strategy, stimulation

Для определения наиболее целесообразных путей формирования, развития и
совершенствования навыков устной речи на английском языке у студентов продвинутого
этапа языкового ВУЗа следует выявить наиболее оптимальные способы повышения уровня
Мотивации. Что же такое мотивация? Данный термин чрезвычайно широко используется
для определения эффективности процесса изучения языка в случае наличия у обучаемых
Мотивации, и, соответственно, его неэффективности в случае её отсутствия. Исследования в
данной области и опыт преподавания и изучения иностранных языков убедительно
свидетельствуют о том, что результаты, в том числе и результаты, полученные в процессе
обучения студентов продвинутого этапа языкового вуза устному речевому общению, в
контексте формирования коммуникативной компетенции, являются гораздо более
эффективными в случае наличия у студентов, изучающих язык в профессиональных целях,
мотивации к изучению иностранного языка как средства речевой коммуникации.

Для того, чтобы определить наиболее оптимальные методы создания, развития и
повышения уровня мотивации у студентов продвинутого этапа, изучающих язык в
профессиональных целях, следует выявить, в каком случае мы можем говорить о наличии у
студента мотивации. Не менее значимым является понимание того, что же такое мотивация
и каковы её компоненты.

Мотивация является внутренней силой, импульсом, желанием, которые регулируют
деятельность индивидуума. Авторы исследований по проблеме выделяют шесть основных
составляющих мотивации: потребность познать неизвестное, потребность в совершении
действия по изменению окружающей среды; потребность в деятельности, как физической,
так и умственной; потребность в стимуляции. Причем в качестве стимуляторов может
выступать окружающая среда, другие люди, а также идеи, мысли и чувства; потребность в
получении знаний, в их систематизации; потребность в самореализации и в оценке со
стороны других людей.

Нам представляется, что вышеперечисленные компоненты мотивации в наибольшей
степени отражают сущность основных категорий потребностей, и соответствуют
особенностям процесса усвоения иностранного языка как средства речевой коммуникации.

Студент, изучающий иностранный язык в самых различных целях, достигает гораздо
более высокого уровня владения языком в случае наличия у него внутренней и внешней
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Мотивации. Мотивация, являясь внутренним импульсом или стимулом, может быть
вербальной, ситуативной или ориентированной на выполнение того или иного задания. Вне
всякого сомнения, изучение иностранного языка? Вне зависимости от контекста, в котором
происходит обучение иностранному языку и его усвоение, предполагает наличие всёх трёх
вышеперечисленных уровней мотивации. К примеру, у студента может преобладать
«глобальная» мотивация, в то время как мотивация к выполнению того или иного
конкретного задания может быть на гораздо более низком уровне. Трудно переоценить роль
мотивации в обучении иностранному языку как специальности. Фактор мотивации имеет
большую роль в формировании, развитии и совершенствование у студентов продвинутого
этапа, изучающих английский язык в профессиональных целях, навыков устного речевого
общения на изучаемом языке. Ряд факторов, связанных с контекстом, в котором происходит
обучение языку и его усвоение, личностными характеристиками обучаемых, а также
социокультурным контекстом, в котором происходит изучение того или иного языка,
оказывают самое непосредственное влияние на формирование мотивации или её устранение.
К числу факторов, оказывающих непосредственное воздействие на процесс и результаты
изучения иностранного языка, относят способность к изучению языка, интеллектуальные
возможности, работоспособность, наличие или отсутствие у изучающего язык стратегий
изучения языка, а также уровень самооценки, т.е. наличие или отсутствие у студентов
уверенности в своих возможностях. Следует отметить, что все вышеперечисленные факторы
оказывают позитивное или негативное влияние на формирование у студентов языкового
вуза мотивации к изучению английского языка. Однако, необходимо подчеркнуть, что
каждый из вышеперечисленных факторов должен рассматриваться в контексте того
воздействия, которое может быть оказано на формирование мотивации или стать причиной
демотивации. Так, следует ответить на вопрос относительно того, насколько
работоспособность и старательность студентов, изучающих английский язык на старших
курсах специального вуза, при выполнении тех или иных заданий влияет на результаты их
выполнения. Также важно рассмотреть вопрос о том, как целесообразно повысить уровень
мотивации у студентов с относительно низким уровнем способности к изучению языков. В
числе вопросов, подлежащих рассмотрению одним из наиболее важных является вопрос о
том, насколько возможно формирование внешней мотивации к изучению иностранного
языка у студента в случае отсутствия у него внутренней мотивации. Авторы исследований
по проблеме отмечают, что формирование мотивации самым непосредственным образом
связано с наличием у студентов желания и потребности к изучению того или иного языка. В
случае, когда речь идёт о формировании, развитии и совершенствование у студентов,
изучающих английский язык в профессиональных целях, навыков устной речевой
коммуникации на изучаемом языке, следует особо подчеркнуть, что данный процесс и его
результаты зависят в значительной степени от наличия у студентов потребности в
формировании и развитии соответствующих навыков. Если у студента на продвинутом
этапе обучения существует внутренняя установка на то, чтобы научиться разговаривать на
английском языке согласно нормам, существующим в среде носителей языка, это,
несомненно, будет в значительной мере способствовать, в той или иной степени,
самореализации и, в конечном счёте, повышению самооценки студентов, что в свою очередь
стимулирует внутреннюю мотивацию, и становится мощным импульсом, содействующим
повышению эффективности процесса формирования, развития и совершенствования у них
навыков адекватного устного речевого общения на языке специальности в значительной
мере.
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Говоря о проблеме создания мотивации у студентов продвинутого этапа факультета
английского языка в процессе формирования у них навыков устного речевого общения на
изучаемом языке, следует отметить, что одно из самых значимых исследований в этой
области было проведено Р.Гарднером и У.Ламбертом, которые в течение 12 лет проводили
исследования в Канаде, США и Филиппинах с целью выявления того, насколько фактор
Мотивации способствует успешности изучения иностранных языков.

При этом исследования проводились в двух направлениях, что позволило
дифференцировать два вида мотивации: инструментальную мотивацию, когда ставится
задача усвоения того или иного иностранного языка для достижения конкретных целей:
карьерного роста, чтения технической или научной литературы, пребывания в стране
изучаемого языка, и соответственно, приобретения элементарных навыков устного речевого
общения и т.д. Интегративная мотивация предполагает непременное наличие у изучающих
язык студентов желания и потребности стать частью культуры, с которой ассоциируется
изучаемый язык, быть принятым членами языкового сообщества, стать его частью. В
исследованиях указанных выше учёных, а также в некоторых работах других
исследователей приводятся неопровержимые факты, свидетельствующие о том, что в случае
наличия у изучающих язык интегративной мотивации, наблюдается гораздо более высокий
уровень овладения иностранным языком на уровне навыков, умений и компетенций.

Актуальность статьи. Одной из основных задач, от решения которых в значительной
степени зависит успешность и эффективность процесса обучения иностранному языку и его
усвоения, а также эффективность и результаты процесса формирования и
совершенствования правильных и адекватных навыков устного речевого общения, является
определение учителем того, какие из стратегий изучения языка в наибольшей степени
способствуют повышению эффективности учебного процесса в том или ином контексте.
Если в процессе обучения иностранному языку предполагается передача знаний от учителей
к обучаемому, что, в свою очередь, изначально предполагает некоторую пассивность самих
студентов, то, наделяя студентов эффективными стратегиями изучения иностранного языка,
мы содействуем активизации студентов и вовлечению их в процесс активного усвоения
знаний в кАчестве равноправных, инициативных участников данного процесса.

Научная новизна статьи. Это являются закономерным свидетельством того, что
целеевые установки в случае наличия у обучаемых интегративной мотивации предполагают
в кАчестве непременного условия усвоение культуры носителей языка, норм и ценностей,
принятых в среде, где данный язык является доминирующим, осведомлённость об их
традициях и обычаях. Не менее важным условием становления частью другой культуры
является понимание того, как используют язык носители данной культуры. При этом
следует подчеркнуть, что желание стать частью культуры, носителей языка в процессе его
изучения совершенно не означает отказ от своей культуры и своего языка.

Практическое значение и применение статьи. Наличие у студента интегративной
мотивации свидетельствует о наличии у него намерения овладеть изучаемым иностранным
языком как средством адекватного речевого общения, т.е. достичь уровня, в максимально
возможной степени соответствующего уровню использования языка лингвистически
образованными его носителями, сохраняя при этом свою национальную и культурную
принадлежность.
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M.Məmmədova

İxtisası dil olan ali məktəblərin yuxarı kurslarında ingilis dilində
şifahi nitqin tədrisinin psixoloji əsasları

Xülasə

Dili peşəkar məqsədlərlə öyrənən tələbələrdə motivasiyanın yaradılmasının, inkişafının və
yüksəldilməsinin daha optimal metodlarını müəyyənləşdirmək üçün ilk növbədə tələbələrdə
hansı halda motivasiyanın mövcudluğundan danışa biləcəyimizi aşkar etmək lazımdır.
“Motivasiya nədir və hansı komponentlərə malikdir?” fikri heç də az maraq doğurmur.
Motivasiya fərdin davranışını nizamlayan daxili güc, implus və arzudur.

M.Mammadova

Psychological prerequisites of teaching oral speech at
senior Courses of a language university

Summary

The article deals with psychological aspects in the process of foreign language mastering.
It studies the role of Psychology in education and its relationship with Pedagogy and
Linguistics. The author underlines the significance of motivation in the process of teaching
the language and highlights its two main kinds which play an important role in the process of
language learning.
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Ölkəmizdə son dövrdə müxtəlif tipli məktəblərin müasir tədris resursları ilə daha
məqsədəuyğun şəkildə təmin edilməsi və onlardan istifadənin genişləndirilməsinə, effektli
istifadə məsələlərinə daha çox diqqət yetirilir. Məktəb, təhsil sistemi yarandığı vaxtdan bu
günədək, təhsilverənlərin fəaliyyətində tədris resurslardan vəhdətdə istifadə məsələsi böyük
önəm daşımışdır. Tədris prosesində tədris resurslardan istifadə zamanı müəllim və şagirdlər
arasındakı qarşılıqlı münasibətin, pedaqoji prosesin səmərəliyinə göstərdiyi təsir imkanlarının
üzə çıxarılması həmişə aktuallıq və mühüm əhəmiyyət kəsb edən vəzifələrdən biri olmuşdur.

Şagirdlərin idrak fəaliyyəti və təlim motivasiyası, habelə təfəkkürə əsaslanaraq biliklərin
müstəqil, məhsuldar, yaradıcı şəkildə əldə edilməsi və mənimsənilməsi sayəsində təlimin
səmərəliliyi artır. Yəni, daha qısa müddətdə daha çox informasiyanı mənimsəmək imkanı əldə
edir.

Elektron resursların təlim üstünlüklərinə baxmayaraq, müəllim ənənəvi (yazılı, izahedici
illüstrativ və reproduktiv) metodların istifadəsindən tam imtina etməməlidir. Məsələn,
müəllim bacarıq və vərdişlərin formalaşması məqsədini qarşıya qoyursa, o daha çox
reproduktiv (təkrarlama və model üzrə iş) metodu üstün tuta bilər. Təlimin məzmunu çox
mürəkkəbdirsə, çoxlu sayda yeni anlayış və məlumatları bilməyi tələb edirsə, bu zaman
ənənəvi yazılı, izahedici-illüstrativ metod daha çox səmərə verə bilər. Bir sözlə, təlimin
məqsədindən, məzmunundan, şagirdlərin hazırlığından asılı olaraq müəllim öz seçimini
etməlidir.

Müasir tədris avadanlıqları və resursların tədrisdə köməkçi vasitə kimi istifadə edilməsi,
müəllimin ənənəvi rolundan yavaş-yavaş sıyrılıb, dəyişən vəzifə-funksiyalar yerinə yetirməyi
tələb edir. Tədris resursları (yazılı resurslar; audio-vizual, kompüter proqramları və s.)
müəllimləri bu vəzifəni daha yaxşı bir şəkildə yerinə yetirməyə istiqamətləndirir (1).

Müasir dövrdə yerli və xarici firmaların çoxu təhsildə istifadə edilmək üzrə müxtəlif
tədris resursları və avadanlıqları müəllim və şagirdlərin xidmətinə təqdim etməkdədir.
Bunlardan bəziləri bahalı, bəziləri ucuz, bəziləri rahat, bəziləri isə istifadəsizdir. Bir qisminin
istifadə edilməsi asandır, bir qismi isə mürəkkəb bir quruluşda olub, istifadə edənin xüsusi bir
təhsil almasını tələb edir.

Yaxşı hazırlıqlı bir müəllimin şərh edəcəyi mövzunu izah edərkən istifadə edəcəyi təlim
texnologiysına görə uyğun resurs seçmə imkanı təmin edilməlidir. Effektli bir öyrənmə ancaq
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bu şəkildə reallaşa bilər.
Təhsildə hər hansı bir resursun istifadəsi ilk növbədə metodun, tədris resursunun

sistematik şəkildə seçilməsini zəruri edir. Bu seçmə prosesinin üç mərhələsi vardır:
reallaşdırılması hədəflənən öyrənmə fəaliyyətinə uyğun metodun seçilməsi; metodun tətbiq
olunmasına müvafiq tədris avadanlığının seçilməsi; seçilən tədris avadanlığının formasına
uyğun resursların seçilməsi, dəyişdirilməsi və dizaynı.

Tədris resursunun seçilməsinə bir sıra tələblər verilir. Həmin tələblər bunlardır:
Təlim prosesində istifadə edilməsi nəzərdə tutulan tədris resursları: tədris proqramına

uyğun olmalıdır; seçilən pedaqoji metoda uyğun olmalıdır; qarşıya qoyulan məqsədləri
reallaşdırmağa uyğun olmalıdır; mövzuya uyğun elmi məlumatları dəstəkləməlidir; ehtiva
edilən məlumatlar doğru və aktual olmalıdır; mövzunun öyrənilməsini asanlaşdırmalı və
dəstəkləməlidir; sadə və aydın olmalıdır; şagirdi motivasiya edici və maraq yaradacaq
xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır; şagirdin iştirakını təmin edici xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır;
texniki quruluşu (strukturu) çox mürəkkəb olmamalıdır; təqdim etdiyi anlayış və ya fikirləri
yaxşı açıqlaya bilməlidir; araşdırılan mövzuya səmərəli töhfə təmin etməlidir; şagirdlərin yaş
və bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır; şagirdləri yaradıcı və ya tənqidi düşünməyə sövq
etməlidir; qarşıya qoyulan məqsədləri reallaşdırmaq üçün fiziki şərait olmalıdır; sərf ediləcək
vaxta, əmək və maliyyə vəsaitinə müvafiq olmalıdır; iqtisadi cəhətdən sərfəli olmalıdır (2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Yalnız bu tələblər müəyyən edildikdən sonra, müəllimlər onların seçilməsini həyata keçirə
bilər. Tədris resurslarının seçilməsi ilə bağlı bir sıra ümumi prinsiplər vardır. Tədris
resurslarının seçilməsinin ümumi prinsipləri arasında aşağıdakılar xüsusilə seçilir:

— Tədris resurslarının seçilməsinin təhsilin hədəfləri, təlimin məqsədlərindən asılılığı;
— Tədris resurslarının seçilməsinin metodun seçimindən asılılığı;
— Tədris resurslarının seçilməsinin fənnin və mövzunun xüsusiyyətlərindən asılılığı;
— Tədris resurslarının seçilməsinin resursun xüsusiyyətlərindən, istifadəyə yararlı olma

vəziyyətindən asılılığı;
— Tədris resurslarının seçilməsinin müəllimin xüsusiyyətlərindən (istəkli olma, tədris

resurslarının effektivliyinə inanma, məlumat səviyyəsi, istifadə üçün lazımı bilik və bacarığa
malik olma və s.) asılılığı;

— Tədris resurslarının seçilməsinin şagirdlərin xüsusiyyətlərindən (səviyyə fərqləri,
öyrənmə bacarığı) asılılığı;

— Tədris resurslarının seçilməsinin fiziki mühitdən (şagirdin sayı, işıqlandırma,
böyüklüyü, avadanlıqların mövcud vəziyyəti və s.) asılılığı;

— Tədris avadanlıqları və resursların seçilməsinin məhdudiyyətlər (büdcə, vaxt)
amilindən asılılığı.

Tədris resurslarının seçilməsi prinsiplərini əks etdirən sxem (Bax: sxem1)
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Təhsil hədəfləri, təlimin məqsədi, qazandırılacaq nailiyyətlər tədris resurslarının
seçimində daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Tədris resurslarının seçilməsində əsas yanaşma
tədris proqramlarındakı hədəf və davranışlara uyğunluqdur. Bunu "məqsəd-resurs" əlaqəsi
olaraq da ifadə etmək olar. Fərqli hədəflər üçün fərqli resursların seçilməsi və istifadə
edilməsi lazımdır. Xüsusilə gündəlik planları hazırlayarkən tədris resurslarının hansı şərtlərlə
və necə istifadə ediləcəyi planda ifadə edilməlidir. Tədris resurslarının planlı şəkildə seçilməsi
müəllimin sinif içində bu resursların effektli şəkildə istifadə edilməsini təmin edir.

İstifadə ediləcək tədris avadanlıqları və resursların planlaşdırılması nəzərdə tutulmuş
hədəf və davranışları qavratmaya istiqamətli olmalıdır. Əks halda tədris avadanlıqları və
resurslarından istifadə istənilən təsiri göstərməyəcək və lazımi effekti verməyəcəkdir.

Fənnin və tədris edilən mövzunun xüsusiyyətləri: Tədris fənninə daxil olan mövzuların
xüsusiyyətləri tədris metoduna və resursuna ən qüvvətli təsir edən amildir.

Tədris resurslarının seçilməsində diqqət yetirilməsi lazım olan digər amil mövzunun
məzmunu ilə bağlıdır. Fəaliyyət bahalı və ya tətbiq olunması çətin olan video və ya kompüter
nümayişi tələb edərsə, bu halda yalnız uyğun şərtlər təmin edildikdən sonra onların istifadəsi
mümkündür.

Fizika-kimya fənlərindəki bəzi mövzular tədris resursları, laboratoriya çalışmaları tələb
edir.

Humanitar fənlərin tədrisində, xüsusən ədəbiyyat fənnində bədii əsərlərin tədrisində hansı
resurs ən yaxşı şəkildə təlimlə birləşəcəksə, o resursdan istifadə edilməlidir.

Müəllimin xüsusiyyətləri. Əksəriyyət hallarda seçilən tədris avadanlıqları və
resurslarından istifadə etmək üçün müəllimdən müvafiq bilik, bacarıq və istifadə vərdişi tələb
edir. Müəllim özünü tədris avadanlıqları və resurslardan istifadəsi məsələsində qeyri-kafi hiss
etdiyi halda ondan imtina etməli, güvənərək istifadə edə biləcəyi və şagirdlərini istədiyi kimi
istiqamətləndirə biləcəklərinə üstünlük verməlidir.

Tədris resursunu müəllim seçdiyi üçün, bu seçkidə onun xüsusiyyətləri çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Dəyişik müəllim tipləri vardır: nəzəri tip, dindar tip, iqtisadi tip, siyasi
tip, estetik tip və s. Hər tipin dəyişik yanaşma və davranışları, dəyişik metodları ola bilər.
Bundan başqa müəllimin yaşı, cinsi, məzun olduğu məktəb, iş stajı, o günkü motivasiyası və
psixoloji vəziyyəti kimi amillər də tədris metodunun, resursun seçkisinə təsir göstərir.
Məsələn, texniki fənlərin tədrisində tədris avadanlıqları və resursları istifadə etmə,

Tədris resurslarının
seçilməsinin ümumi prinsipləri

Metod seçimi
Təhsilin hədəfləri,
təlimin məqsədi

Müəllimin
xüsusiyyətləri
(mövqeyi, bacarığı) Tədris avadanlığı və

resursun
xüsusiyyətləriFiziki tədris mühiti (şagirdin sayı,

işıqlandırma, böyüklüyü)Şagirdin xüsusiyyətləri
(səviyyə fərqləri,
öyrənmə bacarığı) Məhdudiyyətlər

(büdcə, vaxt)
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laboratoriya təcrübələri etmə ilə müəllimin məzun olduğu ali məktəb arasında bir əlaqə vardır.
Dərslərində sual soruşulmasına heç icazə verməyən, heç müzakirə mühiti açmayan
müəllimlərdə bu vəziyyət müxtəlif amillərdən qaynaqlana bilər.

Şagirdlərin xüsusiyyətləri. Bir dərsdə öyrədiləcək mövzu ilə bağlı müəllimin seçdiyi
metod qədər, tətbiq ediləcək resursla bağlı strategiya da əhəmiyyətlidir. Bu məsələdə dəyişik
yanaşma və fərqli tətbiqlər vardır. Bunlardan ən idealının hansı olduğu şagirdin yaşına,
öyrəniləcək mövzunun xüsusiyyətlərinə və s. görə dəyişir.

İlk növbədə tədris prosesində istifadə ediləcək resurs şagirdin yaş səviyyəsinə uyğun
olmalıdır. Bunu təyin etmək üçün "Piagetin zehni inkişaf nəzəriyyəsi"ndən istifadə etmək
məqsədəuyğundur.

Konkret əməliyyatlar dövrü (7-11 yaş): Uşaqların düşünmələri məntiqlidir. Edərək,
yaşayaraq və duyğu orqanlarından istifadə edərək öyrənmə bu dövrün ən diqqəti cəlb edən
xüsusiyyətidir. Vizual və inkasedici resursların əhəmiyyəti, konkret əməliyyatlar bu dövrdə
olan ibtidai sinif şagirdləri üçün çox əhəmiyyətlidir.

Mücərrəd əməliyyatlar dövrü (11-15 yaş): Şagirdlər mücərrəd düşünməyə başlayırlar. Hər
mövzuda qaydalar təhlil edilərək, konkret olanlardan başqa mücərrəd əməliyyatlarla da
maraqlanırlar. Bu dövrdə şagirdlər böyüklərin düşünmə səviyyəsinə çatmaqdadırlar (13).

Şagirdlərin yaş səviyyəsi ilə yanaşı, fərdi qabiliyyətləri, bilik səviyyələri, maraq,
motivasiyaları, ailələrin sosial-iqtisadi və mədəni xüsusiyyətləri, şagirdlərin içində olduqları
mühit və digər amillər resurs seçkisində təsirli ola bilər. Hər bir təhsilalanın fərdi
fərqliliklərinin təlim prosesində diqqətə alınması öyrənməyə böyük töhfə verə bilər. Məsələn,
zəkası yüksək olan şagird üçün mövzunun bir dəfə izah edilməsi kifayət edir. Zəka səviyyəsi
aşağı olan digər şagird isə eyni mövzunu bir neçə dəfə təkrarladıqdan sonra qavraya bilir.
Təhsilalanlarda fərqli öyrənmə tipləri mövcud olduğundan, onlar fərdi xüsusiyyətlərinə görə,
dəyişik resurslardan istifadəyə meyilli olurlar. Bu baxımdan müəllim təhsilalanın öyrənmə
tipinə müvafiq tədris avadanlığı və resurslarında istifadə etməyə çalışmalıdır. Başqa cür desək,
təhsilalanın sahib olduğu qabiliyyətlər və bu qabiliyyətlərin səviyyələri təsbit edilərək, hər bir
qabiliyyətin məhdudluğuna uyğun işlər görülməlidir. Əks halda, təlim prosesi yalnız
müvəffəqiyyətsizliklə, ya da müəllimin xəyal qırıqlığı ilə nəticələnər. Bu vəziyyət təhsilalanın
ruhi istiqamətdən pozulmasına da səbəb ola bilər. Müəllim təhsilalanın müvəffəqiyyəti ilə
zəkası arasında mənalı əlaqənin olduğunu göz önündə saxlamaqla birlikdə, hər
müvəffəqiyyətsizliyin də, zəkadan qaynaqlanmayacağı gerçəyini nəzərə almalıdır.

Yaxşı bir müəllim, sinifdəki şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinə görə, lazım olduğunda
dəyişik resursları tətbiq edə bilməlidir. Müxtəlif siniflərdə fərqli yaşlı şagirdlər üçün dəyişik
resurslardan istifadə edilə bilər. Təhsil, məktəb-ailə əməkdaşlığında davam etdirilən bir iş
olduğu üçün, ailənin iqtisadi və mədəni səviyyəsi də, fərqli resurslar tələb edə bilər.
Şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri diqqətə alınmadan edilən dərs qaranlığa atılan bir daş kimidir.

Fiziki tədris mühiti (şagirdin sayı, işıqlandırma, böyüklüyü).Tədris avadanlıqları və
resursların seçilməsində tədris mühiti: şagirdlərin sayı, işıqlandırma, böyüklüyü əhəmiyyətli
rol oynayır. Sinifdə şagirdlərin sayının az olduğu hallarda bütün şagirdlər tədris avadanlıqları
və resurslardan kifayət qədər faydalana bilir, edərək və yaşayaraq öyrənmə imkanı təmin
olunur. Şagirdlərin sayının çox olması isə bəzi tədris avadanlıqları və resurslarından istifadə
etməyi, edərək, yaşayaraq, öyrənməyi məhdudlaşdırır. Belə vəziyyətlərdə bütün şagirdlərə
faydalı olacaq tədris avadanlıqları və resursların seçilməsi lazımdır.

Tədris avadanlıqları və resursların istifadə edilməsində sinifdəki fiziki şərtlərin uyğun hala
gətirilməsi, ya da mövcud olan mühitə görə tədris avadanlıqları və resursların seçilməsi əsas
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amillərdəndir. Məsələn: qaranlıq mühitdə istifadə edilə bilən tədris avadanlıqları və resursları
üçün qaranlıq mühit lazımdır. Şərait olmayan sinifdə televiziya, proyektor, kompüter, internet
və digər oxşar tədris avadanlıqları və müvafiq resurslardan istifadə etmək olmaz.

Tədris resurslarının seçilməsi və istifadəsində sinifdəki fiziki mühit: işıq, istilik kimi
amillər də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə texnologiya, kimya, fizika kimi fənlərin
tədrisində tədris avadanlıqları və resurslarına, həmçinin fiziki mühitə böyük ehtiyacı vardır.
Əgər bu fənlərin tədrisində müvafiq mühit, lazımlı avadanlıqlar və resurslar təmin edilməzsə,
o fənlərin tədrisinin keyfiyyətindən belə bəhs etmək olmaz, istənilən hədəfləri qazandırmaq
olmaz.

Resursun xüsusiyyətləri. Məktəbdə tədris avadanlıqlarının olub-olmaması da tədris
metodu və resursun seçkisində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kompüter, internet bağlantısı,
slayd proyeksiyası, epidiaskop, laboratoriya, TV-video və s. kimi tədrisin əsas avadanlıqları
və resursların olub-olmaması tədris prosesində resursun seçilməsinə, istifadəsinə təsir edir.
Hazırda texnoloji sahədəki tərəqqi pedaqoji sahədə istifadə edilən tədris avadanlıqları və
resursların təchizatını, müvafiq fiziki şəraitin yaradılması, habelə idarə olunması ilə bağlı yeni
imkanlar yaradır və zənginləşdirir.

Müəllimin müxtəlif, dəyişik, oxşar, ya da fərqli tədris avadanlıqları və resursların
arasından ən uyğunu seçə bilməsi onun bu sahədəki sahib olduğu məlumata, bilik və bacarığa
bağlıdır.

Dərsin və mövzunun xüsusiyyətinə uyğun müəllimin özü də daha sadə tədris resursu
hazırlayaraq, konkret öyrənməni təmin edə bilər. Şagirdlərin bacarıq və yaradıcılıqlarından
istifadə edərək, onların köməyi ilə ehtiyac duyulan tədris resursunu əldə etmək mümkündür.
Xüsusi ilə ibtidai siniflərdə, həyat bilgisi və texnologiya dərslərində, fizika, kimya, biologiya,
coğrafiya dərslərində həyatda olan gerçək əşyalardan da resurs kimi istifadə oluna bilər.
Həmçinin hərəkətsiz vizual resursların hazırlanması və bunların şagirdlərin hər an görə bildiyi
bir yerdən asaraq və ya yerləşdirərək öyrənməni daha zövqlü bir hala gətirmək olar.

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərdə yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması və inkişaf
etdirilməsini ayrı-ayrı fənlər üzrə və onların təbiətinə müvafiq yalnız bir tədris resursu ilə
deyil, başqa resurslarla vəhdətdə həyata keçirilməsi nəticəsində mümkündür. Burada ən
böyük vəzifə təbii ki, tədris resurslarının seçilməsi üzərinə düşməlidir. Təhsildə hər hansı bir
resursun istifadəsi ilk növbədə metodun, tədris resursunun sistemli şəkildə seçilməsini zəruri
edir. Səmərəli bir öyrənmə ancaq bu şəkildə reallaşa bilər.

Məqalənin elmi yeniliyi. Əksəriyyət hallarda müvafiq tədris avadanlıqları və resursların
seçilməsi müəllimdən müvafiq bacarıq və onlarla işləmək vərdişi tələb edir. Bu baxımdan
məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, təhsil hədəf və fəaliyyətlər üçün ehtiyac duyulan
resursun seçilməsinin əhəmiyyəti ilə bağlı məsələlərə toxunulur, onun ümumi prinsipləri
diqqət mərkəzinə gətirilir, tətbiqi ilə əlaqədar faydalı tövsiyələr verilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə istifadəsi planlaşdırılmış tədris
avadanlıqları və resursların seçiminə təsir edən amillərin vacibliyi əsaslandırılır, tədris
prosesində istifadə olunması ilə bağlı müəyyən təsəvvür yaradılır. Müasir texnologiyalardan
istifadə edilərkən, pedaqoji fəaliyyət prosesində onun əsas cəhətlərinin diqqətə çatdırılması
xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
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Н. Мамедова

Эффективный выбор учебных ресурсов

Резюме

Для учащихся чрезвычайно важно выбрать подходящее учебное оборудование и
ресурсы для изучения природы отдельных предметов при формулировании и развитии
творческого мышления. Важнейшей задачей здесь является выбор образовательных
ресурсов. Использование любого ресурса в образовании обязательно требует
эффективного выбора учебного ресурса. Эффективное обучение может иметь место
только таким образом.

В статье основное внимание уделяется важности выбора учебных ресурсов,
факторы, влияющие на их выбор, доводятся до сведения, а также даются полезные
рекомендации относительно приложения.

http://www.sunalptarakci.com/.ist.tarixi
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N. Mammadova

Effective selection of teaching resources

Summary

It is of utmost importance for students to select appropriate teaching equipment and
resources for the nature of the individual subjects in the formulation and development of
creative thinking. The most important task here is to choose educational resources. The use of
any resource in education necessarily requires the effective selection of a learning resource.
Effective learning can take place only in this way.

The article focuses on the importance of selecting teaching resources, the factors affecting
their choice are brought to the focus, and useful recommendations are given regarding the
application.

Redaksiyaya daxil olub: 19.07.2018
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XX əsrin sonlarında respublikamızın dövlət müstəqilliyini və suverenliyini yenidən bərpa
etməsi ölkəmizin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni həyatında yeni bir dövrün başlanğıcını
qoydu. Ölkəmiz bazar iqtisadiyyatına keçib. Ona görə onun iqtisadi həyatında böyük
dəyişikliklər yaranıb. Bu vəziyyət öz növbəsində təhsil sistemində, təlim-tərbiyə prosesinin
məqsədi, vəzifələri və məzmunun da təkmilləşmənin aparılmasını tələb edir.

Təhsil sistemində yeniləşmənin uğurla getməsi üçün sovet təhsil sisteminin ideoloji-siyasi
buxovlarından azad edib bəşəri təhsil sistemində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri onun
fəaliyyət prinsipləri təhsilin məzmunu, məqsədi və strukturu müəyyənləşdirilməlidir.

Şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanması təlim-tərbiyə prosesinin tərkib hissələrindən biri
kimi məktəblərin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Mahiyyətinə görə dövlət,
məzmununa görə sosial, nəticəsinə görə iqtisadi problem olan peşəyönümü müxtəlif elmlərin
maraq dairəsində olsa da bu problem müasir dövrün ən mürəkkəb və təkmilləşdirilməyə
ehtiyacı olan zəruri məsələ kimi pedaqoji-psixoloji mahiyyəti ilə bağlı olub, hər şagirdin öz
maraq və qabiliyyətinə uyğun peşə və ixtisas seçməsi öz gələcək həyatını düzgün
müəyyənləşdirməlidir.

İkinci aspekt isə bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq müxtəlif ixtisaslar üzrə işçi
qüvvəsinə, beynəlxalq əmək bölgüsünə və əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq mütəxəssis
hazırlığının cari və perspektiv strukturunu və həcmini müəyyənləşdirməklə bağlıdır. Ona görə
şagirdlərin peşə seçmə məsələlərinin uğurlu həlli onların sosiallaşmasına həm də cəmiyyətin
kadrlara olan tələbatının ödənilməsinə səbəb olar. Peşəyönümü yeni problem deyil, lakin
müasir dövrdə ona yeni yanaşma tələb olunur.

Şagirdlərin peşəyönümü sahəsində son illərdə bir sıra tədqiqat işləri aparılmış və maraqlı
nəticələr alınmışdır. Lakin buna baxmayaraq indiki dövrün tələblərinə cavab verən
tədqiqatlara daha çox ehtiyac var.

Yeni təhsil sisteminin uğurla getməsi üçün həll olunması vacib olan problemlərdən biri də
şagirdlərin peşə seçməyə əsaslarının tədqiq edilməsi təşkil edir. Şagirdlərin peşə seçməyə
hazırlanması müasir məktəbin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biridir. Peşə seçmənin
elmi cəhətdən həlli müstəqil həyata başlayan gənclərin həyatda öz yerlərini düzgün tapmasına,
peşənin, ixtisasın şagirdlərin arzu və istəklərinə uyğun olmasına səbəb olar və onların
cəmiyyətimizin sosial, iqtisadi və mədəni həyatında daha fəal mövqe tutmasına gətirib çıxarar.
Peşə və ixtisasların gənclərin maraq və meyllərinə, imkan və qabiliyyətlərinə uyğun seçməsi,
onların gələcək həyat səviyyəsinə, şəxsi gəlirlərinin miqdarına, həm də istehsalatın
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səmərəliliyinə və iqtisadi, artım tempinə təsir göstərər, milli iqtisadiyyatımıza daha çox gəlir
gətirər. Şəxsiyyətin fəaliyyətini və fəallığını təmin edən dəyərlərin, qiymətləndirmə və
özünüqiymətləndirmə göstəricilərinin formalaşması yeniyetməlik dövründə baş verir,
şəxsiyyətin əsas göstəricilərinin formalaşması gənclik dövründə baş verir.

Yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi peşəyönümü problemini müasir tələblər
səviyyəsində həll etmək zəruriyyətini yaratmışdır. Bazar iqtisadiyyatına keçid və müasir şərait
peşəyönümü işinin aparılmasında xalqımızın yaratdığı və min illər boyu yaşatdığı,
unudulmaqda olan nadir və ənənəvi peşələr sahəsində uşaqlarda meyl, maraq və tələbatlar
formalaşdırmağı, bu sahədə məktəblərdə, ailədə və məktəbdənkənar təlim-tərbiyə
müəssisələrində şərait yaratmağı və hərəkətli iş aparmağı tələb edir.

Hər bir iqtisadi rayonun peşələrə olan cari və perspektiv tələbatının nəzərə alınması, tətbiq
olunan peşələrin iqtisadi bazası, perspektivi, iş yeri, əmək haqqı səviyyəsi və s. haqqında
məlumat aşılanması zəruriyyətini yaradır.

Şagirdlər peşələr haqqında ətraflı məlumata yiyələnmədiklərində onların peşə
maraqlarının əhatəsi məhdudlaşır və bir çox peşələrdən xəbərsiz olurlar. Ona görə şagirdlərin
peşə təsəvvürlərinin genişləndirilməsi çox vacibdir.

Xüsusi mülkiyyətçilik meylinin güclənməsi, şagirdlərin peşə maraqlarında və
təsəvvürlərində əsaslı dəyişikliklər əmələ gətirir. Ona görə bunlar ciddi surətdə nəzərə
alınmalı, məktəblərdə aparılan peşəyönümü işinin başlıca istiqamətləri müəyyənləşdirilməli,
bu prosesdə yeni forma və metodlardan istifadə olunmalıdır.

Müasir sosial-iqtisadi həyatın təhlili göstərir ki, keçid dövrü seçiləcək peşənin maddi tərəfi
ön plana keçir. İstər şagirdlər, istərsə də onların valideynləri daha çox elə peşə və ixtisaslara
maraq göstərirlər ki, orada daha çox əmək haqqı almaq, gəlir əldə etmək mümkün olsun. Belə
maddi stimulların daha qabarıq şəkildə meydana çıxması məktəbdə aparılan peşəyönümü
işinin səviyyəsini aşağı salır, bazar iqtisadiyyatına keçid bu sahədə aparılacaq işləri necə
endirir.

Kiçik yaş dövründə şəxsi dəyərlər seçilməyə başlayır, onların emosional şəkildə
mənimsənilməsi baş verir. Yuxarı siniflərdə uşaqların əsas psixoloji xüsusiyyətləri
stabilləşməyə başlayır. Ona görə də bu səmərəli vaxtı itirmək olmaz. Bu dövrdə gənclərdə
gələcək peşə marağının bünövrəsi qoyulmalı, onlara əməyin, zəhmətin əhəmiyyəti aşılanmalı,
əməyə, əmək adamlarına hörmət və ehtiram hissi formalaşdırılmalıdır. Təəssüflə qeyd
olunmalıdır ki, indiki dövrdə səmimiyyətin tələblərinə uyğun, gənclərin peşə özünütəyininin
formalaşmasına nail olmamışıq. Bunun əsas səbəbi məktəb məzunlarının peşə və ixtisaslar
haqqında hərtərəfli məlumatların olmaması, məktəblərdə ayrı-ayrı peşələrin pedaqoji və
psixoloji təsvirini verən məlumat kitabçalarının yoxluğudur.

Hazırda məktəblərimizdə peşəyönümü işi demək olar ki, tamamilə unudulmuş və
şagirdlərin özlərinin marağına tabe edilmişdir. Hazırda müstəqil həyatın astanasında dayanan
hər bir gəncin cəmiyyətdə öz yerini tapması məktəb qarşısında duran ən nəcib vəzifələrdən
biridir. Onun üçün hər bir gəncin fərdi qabiliyyətinin və bacarıqlarının aşkar edilməsi onların
təlim-tərbiyə sisteminin yaradılması məktəb və müəllimlər qarşısında mühüm vəzifələr qoyur.
Bu vəzifələrin uğurla həll edilməsi üçün elmi, intellektual potensiala malik nəsil yetişdirmək
üçün maksimum şərait yaratmaq lazımdır.

İnkişaf etmiş ölkələrin çoxunda olduğu kimi gənclərin peşəyönümü və peşə seçməyə
hazırlanması problemi dövlət səviyyəsində diqqət mərkəzində saxlanılmalı, məktəbdən
başlamış yuxarı dövlət orqanlarına qədər bütün səviyyələrdə bu problemə qayğı və diqqət
göstərilməli, ona dövlətin strateji vəzifələrindən biri kimi baxılmalıdır.
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Məktəblərdə peşəyönümü işinin aşağı səviyyədə olması işçi qüvvəsinin itgisinə, istehsalda
tarazlığın pozulmasına əməyə motivasiyanın zəifləməsinə gəncləri həyat səviyyəsinin aşağı
düşməsinə, nəticədə mənəviyyatsızlığa səbəb olur.

Cəmiyyətdə baş verən sosial iqtisadi və sosial dəyişikliklər, bazar iqtisadiyyatına keçid
çoxlu peşə və ixtisasların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Yeni istehsal-mülkiyyət
münasibətlərinin beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın artması, iqtisadiyyatımızın dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası, məktəb məzunlarının peşəyönümü işinin müasir tələblər
səviyyəsində qurulmasını tələb edir.

Məktəblə yanaşı uşaqların peşəyönümü işində ailənin böyük təsiri vardır. Şəxsiyyətin
formalaşmasını ailə təsirini heç nə ilə əvəz etmək olmaz. Ona görə gənclərin tərbiyəsinin
bütün vəzifələrini ailədə inkişaf etdirmək üçün onun təsir imkanlarını gücləndirmək mühüm
vəzifələrdən biridir. Bunlardan bizi də təlim-tərbiyənin tərkib hissələrindən biri olan
şagirdlərin peşə seçiminə hazırlanmasıdır.

Övladlarının gələcəyi üçün narahatlıq keçirən hər bir valideyn uşaqlarının gələcək
peşəsinin müəyyənləşməsinə məsuliyyətlə yanaşmalı, müəllimləri ilə müntəzəm əlaqə
saxlamalı, övladlarının fənn göstəriciləri və maraqları ilə tanış olmalı, onların peşə seçimində,
maraq və qabiliyyətlərini nəzərə almaq, məsləhətlər verməli, təzyiq göstərməməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Bazar iqtisadiyyatına keçid çoxlu müasir peşə və ixtisasların
meydana gəlməsi, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, şagirdlərin
peşəyönümü probleminin müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılmasını tələb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim-tərbiyə prosesinin tərkib hissələrindən biri kimi
şagirdlərin peşə seçməyə hazırlanması məktəbin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri
olmasıdır

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Şagirdlərin peşələri şüurlu surətdə öz
maraqlarına, imkan və qabiliyyətlərinə uyğun seçməsi onların şəxsi gəlirlərini, istehsalatın
səmərəliliyini artıran və iqtisadiyyatın artım tempini yüksəldir. Məqalədən orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat

1. M. İlyasov. Peşəyönümünün əsasları. Bakı, 2011.
2. Ə. Verdiyeva. Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində şagirdlərin Peşəyönümünün

məzmunu, forma və yolları. Bakı, 1998.
3. Ş.Zeynalov. Şagirdlərin peşəyönümünün pedaqoji əsasları. Bakı, 1984.

Ю. Аллахвердиев

Профориентация учащихся

Резюме

В статье указывается что, в связи с переходом на рыночную экономику, появлением
новых профессий и специальностей, расширением международного сотрудничества,
интеграцией отечественной экономики в мировую экономику о необходимости
коренного улучшения профориентационной работы среди учащихся.
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Y. Allahverdiyev

Professional orientation of pupils

Summary

In connection with the transition of our country to market economy new professions and
specialties have appeared. The article deals with the task to do in this connation in order to
improve the profession guilty of pupils.
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Hazırda təhsilin bütün pillələrində olduğu kimi məktəbəqədər təhsil sahəsində də köklü
dəyişikliklər həyata keçirilməkdədir. Bu dəyişikliklər dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş sənəd
olan məktəbəqədər təhsil proqramında (kirikulum) öz əksini tapmışdır. Bu sənəd Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 16 iyul tarixli, 137 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş "Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı və proqramı"na əsasən hazırlanmışdır. Sənədə
əsasən uşaqların inkişafı dörd inkişaf sahəsi üzrə müəyyən olunmuşdur. İnkişaf sahələrindən
biri olan idrakın inkişafı məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda onlarda öyrənməyə həvəs və maraq
formalaşdırır. Kurikulumda qeyd olunduğu kimi, məktəbəqədər yaşlı uşağın idrak
fəaliyyətində sistemlilik, ardıcıllıq, əlaqəlilik, həyat şəraitinə uyğunluq və həyatda tətbiqetmə
mühüm şərt hesab olunur. İdrakın inkişafında uşaqlar təmasda olduqları əşyaların adlarını,
əlamətlərini, necə hərəkət etməsini düzgün ifadə edir, bu istiqamətdə məntiqi mühakimə
yürütmək, düzgün, sadə ümumiləşdirmələr aparmaq, əqli nəticəyə gəlmək qabiliyyəti nümayiş
etdirir. İdrak üzrə uşağın yerinə yetirdiyi tapşırıqlar onların məntiqi mühakimə yürüdə bilmək
bacarıqlarını, intuisiyasını, məkan və zaman haqqında təsəvvürlərini genişləndirir.

Uşağın ümumi inkişafı və şəxsiyyətinin formalaşmasında idrak fəaliyyətinin əhəmiyyəti
danılmazdır. İdrak fəaliyyətinin təsiri altında bütün şüur prosesləri inkişaf edir. İdrak yalnız
fikri proseslərin deyil, şüurlu fəaliyyətin bütün proseslərinin məcmusu kimi fikri
əməliyyatların fəallığını tələb edir.

İdrak fəaliyyəti prosesi uşaqlardan kifayət qədər əqli güc və gərginlik sərf olunmasını
tələb edir. İntellektual əməliyyatların həyata keçirilməsinə hazırlıq lazımi dərəcədə olmadığı
üçün buna hər bir uşaq nail ola bilmir. Ona görə də mənimsəmə problemi yalnız bilikləri
əldə etmək deyil, uzunmüddətli davamlı diqqət, əqli güc gərginliyi və iradi səy tələb edən
prosesdir.

Müasir pedaqoq və psixoloqların məktəbəqədər yaşlı uşaqların təliminin müxtəlif
aspektlərinin öyrənilməsinə yönələn tədqiqatları göstərir ki, uşaqların intellektual inkişafının
məhsuldarlığı bütövlükdə yalnız təlim prosesindən, biliklərin verilməsindən deyil, eyni
zamanda bu ikitərəfli prosesdə əks-əlaqədən, uşağın öz mövqeyindən, onun fəallığından da
çox asılıdır.

Uşaqların maraq və qabiliyyətləri anadangəlmə olmur. Onlar idraki və yaradıcı-məhsuldar
fəaliyyətdə özünü büruzə verir və formalaşır. Bu vərdişlərin və qabiliyyətlərin özünü büruzə
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verməsi üçün uşaqların nəyəsə maraq və meyillərini daha erkən yaşdan dəstəkləmək zəruridir.
Elə şərait yaratmaq lazımdır ki, uşaq bu prosesdə maraqlandıqları ilə rastlaşsın və
öyrəndiklərini fəaliyyətində tətbiq etsin.

İdrak marağı – idraki tələbat və onun təsiri ilə reallaşan idraki fəaliyyətdir. İdraki maraq
hər bir uşağa məxsusdur, lakin onun dərəcəsi və istiqaməti bütün uşaqlarda eyni deyil.

İdrak maraqlarının inkişafı yeni bilik və bacarıqların əldə edilməsini nəzərdə tutur. Uşaq
bağçasında keçirilən məşğələlər müxtəlif intellektual bilik və bacarıqların əldə edilməsinə
istiqamətlənir.

M.İ. Lisinanın fikrinə görə, idraki fəallığın inkişafı və formalaşmasının həlledici amili
uşağın böyüklərlə - pedaqoqla və valideynlərlə ünsiyyətidir. Bu prosesdə uşaq bir tərəfdən
hadisələrə, əşyalara fəal maraqlı münasibət nümayiş etdirir, digər tərəfdən – öz davranışını
idarəedən üsulları mənimsəyir, yeni situasiyalarda təqdim edilmiş məsələlərin həllində
çətinlikləri aradan qaldırır.

İdrak marağının inkişafının əsasını uşağın praktik və tədqiqatçılıq fəaliyyəti təşkil edir.
Bu cür idrak proseslərinin müvəffəqiyyətlə yekunlaşması faktı birinci dərəcəli əhəmiyyət
kəsb edir. Bu yolla rəngarəng emosiyalarla yeni biliklər əldə edilir.

İdraki hərəkətlərin təşkili uşağın artıq inkişaf etmiş tələbatlarına, hər şeydən əvvəl onun
böyüklərlə ünsiyyətə olan tələbatına – hərəkətlərinin, davranışlarının fikirlərinin və
düşüncələrinin böyüklər tərəfindən dəstəklənməsinə söykənməlidir.

Hər şeylə maraqlanmaq və idraki maraqların tərbiyəsi əqli tərbiyənin ümumi sistemində -
məşğələlərdə, oyunlarda, əmək təlimində, ünsiyyətdə həyata keçirilir və heç bir xüsusi
məşğələ tələb etmir. Marağın inkişafının əsas şərti uşaqların ətrafda baş verən hadisələrlə
geniş tanışlığı və onlarda fəal, maraqlı münasibətin tərbiyə edilməsidir.

Uşağın maraqları və qabiliyyətləri anadangəlmə olmur, onlar idraki və yaradıcı-məhsuldar
fəaliyyət prosesində özünü büruzə verir. Meyil və maraqların, qabiliyyətlərin inkişaf
etdirilməsi üçün uşağı erkən yaşdan dəstəkləmək zəruridir. Elə situasiyalar yaratmaq lazımdır
ki, burada uşaq maraqlandıqları ilə rastlaşsın və bunları fəaliyyətində əks etdirsin. Məsələn,
balaca oğlanı quşların xarici görünüşü, davranışı, müxtəlifliyi maraqlandırır. Buna görə də
valideynlərə məsləhət vermək lazımdır ki, uşağa quşlar haqqında kitab oxusun, şəkillər
göstərsin, təbiətdə onları müşahidə etdirsin.

Uşaqlara fərdi yanaşma çox vacib şərtdir. Utancaq, cəsarətsiz uşaqların ətrafda baş
verənlərə maraq göstərməməsinə səbəb onların laqeydliyi deyil, özlərinə əminliyinin
olmamasıdır. Onlara xüsusi diqqət göstərmək lazımdır: maraqlarını vaxtında aşkar etmək,
səylərini dəstəkləmək, uğur əldə etməyə kömək etmək, başqa uşaqlarla xeyirxah münasibətlər
qurmağa sövq etmək və s.

Hər bir uşağa həssaslıq və diqqət göstərməklə tərbiyəçi onun fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə
alır. Çünki hər hansı pedaqoji təsirə reaksiya uşaqların fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Tərbiyəçi-pedaqoq uşağın məktəb təlimində yeni şəraitə alışması üçün maneçilik törədən
davranış çatışmazlıqlarını, bəzi neqativ cəhətləri vaxtında aradan qaldırır.

Fleqmatik, xolerik, sanqvinik, melanxolik uşaqlara müxtəlif yanaşmalar tələb olunur.
Qarşıda gözlənilən məktəb təlimi mövqeyindən uşaqlara tətbiq olunan fərdi yanaşmanın
səmərəli taktikasının öz gələcək inkişafını ailədə və müəllimlərin müvafiq yanaşmasında
davam etdirilməsi çox mühüm məsələdir.

Qrupda pedaqoqun müsbət emosional atmosfera yaratması uşaqlar arasında ünsiyyət
mədəniyyətini möhkəmləndirir, onların dostluq kontaktları məktəb kollektivinə alışmaq üçün
zəmin yaradır.
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Tərbiyəçinin qrupda etibarlı və rəğbətli dostluq münasibətləri qurması üçün aşağıdakıları
bilməsi zəruridir:

— bütün uşaqlara daim maraq və xeyirxah münasibət ifadə etməlidir;
— uşaqlarla ünsiyyətdə emosional ifadələr işlədir, onların fəaliyyətinə öz münasibətini

bildirir ki, uşaqlar emosiyaları “oxuya” bilsinlər. Çünki bunsuz qarşılıqlı anlaşma və kontakt
mümkün olmur;

— uşaqlarla öz ünsiyyətini və uşaqların bir-biri ilə ünsiyyətini xüsusi diqqət predmeti kimi
qəbul etməlidir.

İdrak marağının yaradılmasının əsas şərti didaktik məşğələlər və oyunlardır. Tərbiyəçi
təlimverici və inkişafetdirici təsiri uşaqların diqqətini cəlb etməklə həyata keçirir: nə etmək,
görmək, eşitmək üçün göstərişlər verir, əyani üsullardan istifadə edir. Məhz məzmunun
müəyyənləşdirilməsi və fəaliyyətin istiqamətiuşaqlarda maraq, praktik və əqli fəallıq oyadır,
qavramanın iradiliyinin və şüurluluğunun yüksəlməsinə təsir göstərir.

Məktəbəqədər yaş dövründə tərbiyəçi uşaqların əşyalarla “görüşünü” elə təşkil edir ki,
bunlar diqqəti cəlb etsin, onlarda maraq oyatsın. Pedaqoq əşyanı elə bir formada təqdim edir
ki, o “özü haqqında məlumat versin”, daha doğrusu, müxtəlif əlamətləri ətraflı görünsün.

Uşağın sualı təcrübəli tərbiyəçidə onun maraqlarının müəyyən istiqaməti, fikirlərinin
yetkinliyi, həyat məsələlərinin dərk olunması məsələlərinə cəhd etməsi haqqında təsəvvür
yaradır. Sual vermək bacarığı onu göstərir ki, uşağın diqqəti hər hansı bir hadisəni çəkir, onu
müşahidə edir, onlar arasında əlaqələri qura bilir. Sualda məlum məsələ ilə yenisi arasında
əlaqəni qəbul etməyə tələbat yaranır. Uşaqlar bəzən onlara məlum olan suallarla bir daha
böyüklərə müraciət edirlər. Bununla onlar ünsiyyəti uzatmaq, qarşısındakının fikrini
öyrənmək istəyirlər. Başqasının mövqeyi yeni suallar verməyə motiv yaradır. Sual vermək
qabiliyyətini, həyat məsələlərinə maraqlı münasibəti daim mümkün qədər inkişaf etdirmək
idrak fəallığının tərbiyəsi üçün zəruridir. Lakin bununla kifayətlənmək olmaz. Uşaqlarda
biliklərə olan tələbatdan istifadə edərək tərbiyəçi onun maraqlarını istiqamətləndirməli və
müstəqil cavab tapmaq qabiliyyətini aşılamalıdır.

Uşaqların suallarına cavab təsdiq və ya inkar formasında qəti xarakter daşımamalıdır.
Onlar əşya və hadisələri daha dərindən dərk etməyə, yalnız xarici əlamətləri deyil, həm də
əlaqələri görməyə kömək edən qısa söhbətlərlə müşahidə olunmalıdır. Uşağın sualına cavab
həmişə konkret formada ola bilməz: onu hərdən hekayənin məzmununa daxil etmək, bədii
obraz vasitəsi ilə uşağa çatdırmaq olar. Tərbiyəçi verilən suallar içərisində ən vacibini
seçməyi bacarmalı və uşağın fikrini düzgün istiqamətləndirməlidir.

Uşaqlara suallarla müraciət etmək vacibdir. Uşaqlara verilən sual onun fikrini fəallaşdırır,
müqayisələr, mülahizələr etməyə, qərarlar verməyə imkan yaradır. Bu, idrak fəallığını inkişaf
etdirir, yeni biliklərin əldə edilməsinə tələbat yaradır.

Düzgün təşkil olunmuş təlim prosesində böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar məlum
biliklərdən istifadə edərək yeni fikir söyləməyi zəruri edən çətin tapşırıqları böyük
məmnuniyyətlə yerinə yetirirlər.

Beləliklə, uşaqlarda idrak qabiliyyətlərini genişləndirməyə cəhd etmək, ətrafda mövcud
olan əlaqə və hadisələrə müdaxilə etmək və ətraf aləmə münasibətində özünü təsdiq etmək
tələbatı müşahidə olunur.

Lakin uşaqlarda informasiyaların qəbul edilməsi, nizama salınması imkanları daxil olan
məlumat axınını mükəmməl təhlil etməyə imkan vermir. Ona görə də pedaqoq və
valideynlərlə ünsiyyət böyük rol oynayır. Uşaq bağçasında idrak fəallığı inkişafının əsasını
pedaqoqun uşaqların əqli tərbiyəsinin səmərəli metodlarının axtarışına istiqamətlənmiş
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yaradıcı yanaşması və uşaqların özünün fəal idrak fəaliyyəti təşkil edir.
Məqalənin aktuallığı. Hazırda uşaqların məktəb təliminə hazırlığı ümumdövlət

əhəmiyyətli pedaqoji problem kimi diqqət mərkəzindədir. Uşaqların məktəb təliminə
hazırlanmasında onların idrak maraqlarının inkişaf etdirilməsi müasir məktəbəqədər təhsil
sistemində xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçik yaşlı hər bir uşaq hər şeylə maraqlanır, çoxlu suallar verir,
əhatəsində olan hər şey onun üçün sanki tədqiqat obyektidir. Bunun psixoloji-pedaqoji
mahiyyətini araşdırıb əvvəlki elmi əsaslarla izah edib yeni nəticələrə gəlmək məqalənin elmi
yeniliyini əsaslandırır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil sahədə
oxuyan bakalavr və magistrlər, həmçinin bu sahədə çalışan mütəxəssislər, ümumtəhsil
məktəbinin hazırlıq sinfinin müəllimləri faydalana bilərlər.
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П. Гасанова

Развития интересов мышлении у детей старшего дошкольного
возраста как психологическая-педагогическая проблема

Резюме

Деятельность мышлении имеет большое значение во всестороннем развитие детей
и в формировании личности. Интересоваться со всеми и воспитание интересов
мышлении проводится в общем системе умного воспитании, то есть в занятиях, играх и
трудовом обучении, и не требует отдельного деятельности. Основная условия развитии
интересов детей является особое знакомство происходящим вокруг ими и воспитании
активных, интересных отношений.
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P. Hasanova

Big pre-school adult development in children of the interests
of reason Psychological-pedagogy as problem

Summary

General development of the child and importance of the activities of reason is undeniable
in forming of personality. To be interested with everything and upbringing of the cognitive
interests is implemented in the general system of the mental upbringing, seminars, plays, lab
our training, intercourse and any special seminar does not demand. Wide acquaintance
with/by events happening in the surroundings and is to educate of the active, interesting
attitude in them.
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Rinolaliyanın korreksiyası zamanı səslərin
nazallaşmasının aradan qaldırılması yolları
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Açar sözlər: rinolaliya, korreksiya-pedaqoji iş, nazallaşma, çalışma, yumşaq damaq,
əməliyyat, səsin nazalizasiyası, fonematik eşitmə

Ключевые слова: открытая ринолалия, коррекционно-педагогическая работа,
назализация, гласные звуки, согласные звуки, фонопедичнские упражнения,
восстановление голоса, назализация звуков

Key words: open rinolalia, correctional-pedaqoqical work, nasalization, rehabilitation of
the sound, nasalization of sound, phonometic hearinq

Loqopediyada təsvir edilmiş samitlərin əmələgəlmə üsulları artikulyasiya aparatındakı
üzvi dəyişikliklərə, kinesteziyanın və eşitmə diferensatorların aşağı düşməsinə görə həmişə
rinolaliyaya müvafiq gəlmir. Metod və məşğələlərin seçilməsi həmişə ciddi şəkildə fərdiliyə
üstünlük verilir. Lakin bununla belə hətta bu halda da üzvi qüsurlar ideal artikulyasiyanın nail
olmasına maneə törədə bilər. Buna görə də fonemlərin akustik tamlığına yönələn zaman
artikulyasiyada geriləmələrlə qarşılaşmaq olar.

Aşağı kinesteziyalı və fonematik eşitmənin pozulmaları olan uşaqlara, daha kobud
artikulyasiyalarda dayanmaq məcburiyyətində qalırlar: dişarası, bir vurğulu və s. yəni analoq
səslərdən istifadə etmək (samitlərin qoyuluşu).

Nitqə yeni vərdişlərin yeridilməsi aşağıdakılardan başlayır:
1. Heca məşqlərinin aparılması, burada samit səs iki sait arasında interaktiv mövqedə

dayanır. Sonor “l” və “v,v, f,f” frikantları ilə məşğələlərin təkrar edilməsi daha asan başa gəlir,
Bu səsləri əməliyyatdan sonra daha asan ve yüngül olur “ava, ava, avı, afı, afa və s.”. Uşaq
səs birləşmələrini tələffüz edərkən stulda dərin şəkildə əyləşərək əllərini sinəsində cəmləyir.
Səs birləşmələri yumşaq çıxışda, loqopedin ardınca əks olunmuş şəkildə təkrar edilir sonra isə
müstəqil şəkildə icra edilir. Tapşırığın düzgün icrası zamanı ovuc içincə yüngül vibrasiya hiss
olunur.

2. İlk sait səsdə səs gücünün azaldılması və ikinci səsdə artırılması ilə aparılan tələffüz :
aVA, aLİ, aFA və s. Analoji tapşırıq işin gedişi zamanı bütün samitlərlə aparılır.

3. Açıq hecaların tələffüz edilməsi - interaktiv hecada ilk sait fonemin səssiz deyilişi və
açıq hecanın tələffüz edilməsi.

4. Kiçik ifadələrin deyilişi zamanı əmələ gəlmiş fonemlərin sözlərə və cümlələrə
yeridilməsi. Bu zaman yalnız qoyulmuş səsləri, tərkibinə daxil edən sözlər istifadə edilir.
Buna görə də sözlər və ifadələr fərdi şəkildə seçilir, yaş və inkişaf səviyyəsi nəzərə alınır.

Məhdud sayda fonemlərə sahib olan vaxtda bu, fonemlərdən təşkil olunmuş səs və
ifadələrdən mümkün qədər çox tələffüz etmək lazımdır. Bu stabil didaktik materialın tələffüzü
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üzrə yaradılmış vərdişlərin fiksasiya edilməməsi, əksinə, danışıq nitqinin şərtlərinə mümkün
qədər yaxınlaşmaq üçündür.

Kiçik məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün səslər və hecalar abstrakt şəkildə səslənir. Buna
görə onlarda sözlərdə səslər daha yaxşı səslənir. Səs üzərində iş sistemi özünə aşağıdakıları
daxil edir:

— təcrid edilmiş səslənmənin işlənməsi;
— daha sonra qapalı hecada;
— intervallı hecada;
— açıq hecada;
— samit birləşmələrində.
Tələffüzün sürəti getdikcə artırılır, sözlərdə və birləşmələrdə vurğunun yeri dəyişdirilir.
Nazalizasiyanın aradan götürülməsi qapalı hecaların təmiz tələffüzündən başlayır. Qapalı

hecalarda hər iki səs aydın şəkildə eşidilir. Onların daha az bitişikliyi qeyd olunur, ona görə
də onlar bu mövqedə daha çox seçilə bilirlər. Tələffüz yumşaq vurğuda həyata keçirlir. Bu
zaman “səsin nəbzi” üsulundan istifadə edilir, bütün səsin önə doğru hərəkəti təmin edilir, bu
isə düzgün artikulyasiyaya və nazalisasiyalı nitqin aradan qaldırılmasına gətirib çıxardır. Bu
zaman sait səslər “köməkçi səslər”-ə çevrilirlər. Saxlanılmış və bir qədər dartılmış sait səs
enerji sıçrayışını həyata keçirərək heca, səs və ifadələrin bütün səslənməsini ağız boşluğunun
ön şöbələrinə “dartır”.

Məşğələ. 1. “l və r” sonorları olan hecaların yumşaq başlanğıcda tələffüzü. Bu zaman
“əllərin isinməsi”, “özünü dinlə” “səsin nəbzi” üsullarından istifadə edilir : «il, el, al, öl, ül,
ele, ulu, el-elü, al-al, ul-ul».

2. Son hissədə sonorlar olan fleksiya, hecalar, sözlərin tələffüzü «lil, ril, il, lir, rıl».
3. Səsyamsılamaların tələffüzü. Bu iki yolla aparılır: birinci halda siz bunu uşaqla birgə,

yaranmış şəraitə əsasən iki nəfəsalmada icra edirsiz, ikinci halda isə uşağa müvafiq şəkillər
göstərilir.

4. Cümlədə sait sə sonor səslərin tələffüzü
Ana, topu al. Lalə əlini ver.
5. Vurğulu sonluqlu sözlərin tələffüzü.
6. Sözlərin sonunda aksentli ifadələrin tələffüzü və s.
Nitq-eşitmə diferensasiyaların inkişafı.
Fonematik eşitmənin ikişafı uşağın qüsurlu səs tələffüzünü normadan diferensasiyaya

istiqamətləndirir. Təlim prosesi, fonemlərin düzgün tələffüzü zamanı yeni hissiyatların və
artikulyasiyanın təhlilindən başlayır.

Səs qüsurlarının düzəldilməsi üçün fonepedik məşğələlər səs diapazonunun
genişləndirilməsi, səs gücünün artırılması üzərində qurulur. Uşaqlar kinestetik cəhətdən hiss
etməyi və eşitmə vasitəsi ilə düzgün fonasiyanı diferensasiya etmək bacarığını əldə etdikdən
sonra, səs diapazonunun genişləndirilməsi, səs gücünün artırılması üzrə məşğələləri yerinə
yetirə biləcəklər.

Yeni vərdişlərin tam olaraq avtomatlaşdırılması, qalıq rinolaliyanın götürülməsi. Spontan
nitqə yeni səslərin əlavə edilməsi işin əsas mərhələləridir.

Qoyulmuş səslərin spontan nitqə daxil edilməsi uşaqların yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınması ilə həyata keçirilir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar səsləri canlı situastiv şəraitdə
möhkəmləndirirlər. Bu loto, tapmacaların tapılması, cümləyə sözün əlavə edilməsi, çoxlu
sayda oxşar əşya adları olan süjetli oyunlardır. Məşğələnin forması azad, ixtiyarı quraşdırlmış
və emosional cəhətdən rəngarəng cavabları nəzərdə tutur. Bu mərhələdə yanıltmacları, şeirləri,
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atalar sözlərini yalnız artikulyasiyanın möhkəmləndirilməsi üçün istifadə etmək olar. Bu
vasitələr canlı sərbəst nitqi yaxşılaşdırmağa kömək etmir.

Xırda motorika üzərində aparılan işin məqsədi - qrafik və görmə-motor vərdişləri, diqqəti,
qavrayışı, məkanda bələdləşməni inkişaf etdirmək, hərəki funksiyaları korreksiya etmək,
ritmik hərəkətləri normallaşdırmaq, nitq inkişafını yaxşılaşdırmaqdır.

Məşğələlərin vacibliyinə daxildir:
— əl əzələlərinin möhkəmləndirilməsi;
— həm ekspressiv, həm də daxili nitqin inkişafına kömək edir;
— obrazlı və məntiqi təfəkkürü fəallaşdırır;
— yazı təliminə keçid zamanı psixoloji gərginliyi aradan götürür.
Qeyd etmək lazımdır ki, bütün səslərin qoyuluşu prosesində nazalizasiya əhəmiyyətli

dərəcədə azalır. Ətrafdakılar üçün uşaqların nitqi daha da aydın olur, bu isə onun
kommunikativ funksiyasını təmin edir.

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədəryaşlı rinolaliyalı uşaqların nitqində yaranan səslərin
aradan qaldırılması yollarına həsr olunub.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə açıq rinolaliyalı uşaqların problemləri araşdırılır,
korreksiya zamanı səslərin nazallaşmasının aradan qaldırılmasına dair məsləhətlər verilib.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər, nəticələr,
məktəbəqədər müəssisələrdə, reabilitasiya mərkəzlərində təlim-tərbiyə prosesində nəzərə
alına bilər.
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Н. Гусейнова

Пути устранение назализации звуков при
коррекции ринолалии

Резюме

Фонопедические занятия используются при коррекционной работе направленной на
восстановление голоса при ринолалии. Эти упражнения так же эффективны для
устранения назализации звуков при произношении. Процесс обучения начинается с
правильного произношения фонем. Анализ артикуляционных и чувствительных
процессов тоже является результатом процесса обучения.

Для устранения нарушений голоса необходимо проводить фонопедические
упражнения по расширению и усилению диапазона голоса. Если дети посредством
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осязания и слуха будут дифференцировать правильную фонацию, то они смогут
выполнить упражнения по усилению и расширению диапазона голоса.

N. Hüseynova

The Ways to eliminate the splittinq of the voices durinq
the correction of rhinolaliya

Summary

Durinq rinolalia,used phonophetic studies. These studies are effective for correction
nasalization of the sounds. Improvinq of phonometic hearinq is aimed to child’s deffective
sound pronensation from normal to differentiation.

Traininq process begins analysis of new senses and articulation durinq correct
prononsation of phonems. Phoneometic studies for correction of the deffective sound.

Redaksiyaya daxil olub: 03.09.2018



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

142

Роль педагога в современном медицинском
чебно-образовательном процессе

Новруз Мусаев
доктор педагогических наук, профессор

кафедры медицинской и биологической физики
Азербайджанского Медицинского Университета

Гюльшан Гаджиева
ассистент кафедры медицинской и биологической

физики Азербайджанского Медицинского Университета

Рецензенты: д.н. по пед. Н.Ю. Сафаров,
д.ф. по пед. Х.Х. Гашимов

Ключевые слова: образование, учитель, качество, управление, воспитание, организм
Açar sözlər: təhsil, müəllim, keyfiyyət, idarəetmə, tərbiyə, orqanizm
Key words: education, teacher, quality, management, upbringing, organism

Педагогика — это наука о воспитании. Воспитание есть длительное воздействие на
развитие данного организма. Преднамеренное воздействие на развитие данного
организма осуществляется с помощью педагогического процесса. В прошлом
интересовались психологией педагогического процесса только с точки зрения
воспитанника, старались выяснить те законы и влияния, которым подчинено
воспитание, поскольку оно зависит от ребенка. Психологические пружины
воспитательного процесса, так как они заложены в психике ребенка, составляли
предмет всех рассуждений. Однако, чтобы полностью охватить учебно-
образовательный процесс и представить в психологическом освещении все важнейшие
стороны его протекания, необходимо учесть психологию преподавательского труда и
показать каким законам он подлежит [1, 2].

Надо сказать, что всякая теория воспитания предъявляет свои собственные
требования к преподавателю. Для педагогики Руссо педагог только сторож и
охранитель ребенка от порчи и дурных влияний. Для Толстого это должен быть
непременно добродетельный человек, который своим личным примером заражал бы
ребенка. Для Гаюи воспитатель – это гипнотизер, человек, умеющий внушать и
подчинять себе чужую волю. Для Песталоции и Фребеля воспитатель – детский
садовник. Для Блонского воспитатель – инженер от антропотехники, или педотехники,
техники человеководства, которая существует наряду с растениеводством и
животноводством, как однородная с ними наука. Многие сравнивали работу
преподавателя с работой художника, и вопросы индивидуального творчества ставили
во главу угла [4].

Таким образом, мы видим, что каждое отдельное представление о педагогическом
процессе связано с особым взглядом на природу преподавательского труда. Поэтому
понятно, что новая точка зрения, которая выдвигается сейчас в педагогике и пытается
создать новую систему учебно-образовательного процесса, непосредственно взывает к
новой системе педагогического процесса. А новая система педагогического процесса
приводит к новому пониманию преподавательского труда. Иногда указывают, что
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преподаватель выступает в роли простого источника знаний, справочной книги или
словаря, учебника или демонстратора, одним словом, вспомогательного средства и
орудия воспитания.

Ныне эта роль все больше сходит на нет и всячески замещается активной энергией
воспитанника, который везде и всюду должен сам искать и добывать знания, даже
тогда, когда он получает их от преподавателя, а не поглатывать готовую пищу,
которую преподаватель ему падает.

Воспитанник воспитывается сам, лекция преподносимая преподавателем в готовом
виде, может многому научить, но воспитывает она только умение и желание, ничего не
делая и не проверяя, пользоваться всем из чужих рук. Для нынешнего воспитания не
так важно научить известному количеству знания, как воспитать умение приобретать
эти знания и пользоваться ими.

Человек рождается как индивидуум, и в обществе превращается в личность.
Личность – это определенный модуль человеческого существования, состоящий из
единства биогенетических, социогенетических и психогенетических факторов, т.е.
форма проявления некоторых качеств. Личность – это понятие, отличающее человека
от других биологических живых существ. Личностные качества зависят от социальной
среды, социально-экономического положения, уровня культуры и множества других
социальных факторов. Человек формируется как личность при помощи обучения,
воспитания и образования. И поэтому механизм образования должен быть использован
четко. Образование не только должно полностью покрывать требования времени, но
обязательно должно его и опережать, так как студент сегодня – это врач, педагог,
государственный деятель, рабочий, человек искусства в будущем. Люди, обладатели
профессий столь же разнообразных, как и сама жизнь, должны постоянно развиваться,
уметь соответствовать требованию различных периодов времени. Сейчас совместная
постановка проблем, совместное решение проблем, сотрудничество во всех сферах,
взятие на себя взаимных обязательств и совместный ответ на все эти задачи, создание
баланса в жизни – все эти моменты ставят вопрос усовершенствования, обновления
технологий образования и воспитания. Все компоненты технологии образования и
воспитания - цели, задачи, содержание, методы, средства и форма – нуждаются в
постоянной модернизации. Поэтому все сферы науки, которые принимают участие в
формировании человеческого фактора, должны объединить свои усилия для его
реализации.

Формирование современного человека как личности является очень сложным и
многосторонним процессом. А это достигается только в процессе работы.

На долю преподавателя в новом учебно-образовательном процессе выпадает новая
ответственная роль. Ему предстоит сделаться организатором той социальной среды
которая является единственным воспитательным фактором. Там где он выступает в
роли источника знаний, снабжающей слушателей знаниями, он с успехом может быть
заменен учебником, словарем, картой и т.д. Когда преподаватель читает лекцию или
объясняет урок, он только отчасти выступает в роли преподавателя: именно в той в
которой устанавливает отношение ребенка к воздействующим на него элементам среды.
Как воспитатель он выступает только там, где, устраняя себя, призывает на службу
могущественные силы среды, управляет ими и заставляет их служить воспитанию. Там
же где он излагает готовое, он перестает быть преподавателем.

Опасность, связанная с преподавательской психологией, заключается в том, что в
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личности преподавателя начинает преобладать вторая сторона. Преподаватель
начинает себя чувствовать в роли орудия воспитания, в роли громофона, не имеющего
своего голоса и поющего то, что подсказывает пластинка.

Основная задача в современном учебно-образовательном процессе заключается,
скорее в том, чтобы вызвать у воспитанника собственное воодушевление.

Таким образом, точное знание законов воспитания – вот что раньше всего требуется
от преподавателя. В этом смысле должно существовать много типов преподавателей и
все же истинный преподаватель всегда одинаков. Это тот преподаватель, который
строит свою работу не на вдохновение, а на научном знании. Наука есть истинный путь
к овладению жизнью.

В будущем всякий преподаватель должен будет строить свою работу на психологии,
поэтому педагогика, сделается точной наукой, основанной на психологии. Научная
педагогика должна основываться, на научной т.е. биосоциальной, педагогической
психологии [8].

Педагогические правила требуют от педагога внимания не только к протекающим и
явным реакциям учащихся, но и к невидимым подпочвенным установкам
предшествующим этим реакциям. Преподаватель должен не только наблюдать за
учащимися, но и догадываться всякий раз о невидимом, совершающемся в нем.

Для того чтобы обеспечить успех преподавания и обучения, преподаватель,
согласно психологической теории, вcякий раз должен рассчитывать соответствует ли
преподносимый им материал основным законам деятельности внимания. Прежде всего,
материал должен быть организован и преподнесен так, чтобы урок не слишком
растягивался и не произносился скороговоркой. Чрезвычайно важно организовать
материал так, чтобы он соответствовал ритмической работе нашей установки.
Простейшее наблюдение над ошибками, делаемыми учащимися на уроках под
влиянием рассеянности, а не незнания материала, обнаруживают волнообразную
ритмичность, и если разбить урок на равные временные промежутки, то каждая фаза
будет последовательно характеризоваться увеличением или уменьшением числа
ошибок. Необходимо так организовать урок и разделить материал, чтобы наиболее
сложные и важные моменты преподносились при максимальном подъеме внимания, а
наименее важные при его снижении.

Самое важное правило требует со стороны педагога одинакового отношения и
заботы, как к вниманию, так и к рассеянности. Глубоко ошибается тот преподаватель,
который в рассеянности видит своего злейшего врага и не понимает простой истины,
что наиболее внимательным может быть именно тот, кто наиболее рассеян у него в
группе. Секрет превращения рассеянности во внимание есть, в сущности говоря, секрет
перевода стрелки внимания с одного направления на другое, и достигается он общим
воспитательным приемом переноса интереса с одного предмета на другой, путем
связывания их обоих. В этом и заключается основная работа по развитию внимания и
по превращению непроизвольного внешнего внимания во внимание произвольное.

И так, первое требование, которое мы предъявляем к преподавателю, заключается в
том, чтобы он был научно образованным профессионалом и истинным преподавателем
раньше, чем математиком, физиком, словесником и т.д. Только точные знания, точный
расчет и трезвая мысль могут сделаться истинными орудиями педагога. Ныне с
возрастающей всякий день сложностью задач, стоящих перед преподавателем,
количество требуемых приемов стало так бесконечно разнообразно и настолько



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

145

осложнилось, что если преподаватель хочет быть научно образованным педагогом, он
должен усвоит чрезвычайно много.

Современные операционные, палаты интенсивного наблюдения за тяжелобольными,
отделения функциональной диагностики, специализированные подразделения
стационаров для внепочечного очищения крови (отделения «искусственная почка», для
гипербарической оксигенации (барокамеры) оснащены сложными комплексами
электронной аппаратуры, которые повседневно окружают врача. Крупные лечебные
учреждения в наши дни располагают чувствительными информационно-
измерительными контролирующими системами, подчас ничуть не уступающими по
сложности технике промышленных предприятий [1, 3].

Проникновение точных количественных методов исследования в медицину, ее
техническое перевооружение и математизация заставляют врачей все чаще употреблять
технические термины, а инженеров пользоваться словарем врачей. Главное условие
плодотворного сотрудничества технических наук и медицины – полное
взаимопонимание инженера и врача. В тех случаях, когда математика, физика или
технические науки используются для анализа биологических систем, необходимо
гибридное образование, в процессе которого осуществляется достаточно полное
изучение некоторых технических, медицинских и смежных дисциплин. Роль курса
физики в решении этих задач особенно велика, так как в нем излагаются основы науки,
современные достижения которой определяют характер и основные направления
научно - технического прогресса (НТП), а при его изучении открываются большие
возможности для развития творческих способностей учащихся, формирования их
интереса к проблемам, важным для ускорения НТП [3,5].

Поэтому в ходе изучения курса физики в высших медицинских учреждениях
необходимо уделять особое внимание на развитие умений учащихся проводить
физический эксперимент, измерять физические величины прямыми и косвенными
методами, использовать методы моделирования физических и физиологических
явлений и процессов, выдвигать обоснованные гипотезы, пользоваться основными
электроизмерительными и электронными приборами, источниками питания,
генераторами, усилиителями, некоторыми спектральными приборами, простейшей
вычислительной техникой, измерительными инструментами, работать с технической
документацией на приборы и оборудование, подбирать аппаратуру, конструировать,
собирать и налаживать установку, обрабатывать и анализировать результаты измерений
[1, 7].

Следовательно, в системе медицинского образования преподаватели физики
должны в достаточной степени хорошо знать электронику, кибернетику, математику,
технические предметы и медицинские спецпредметы, а преподаватели медицинских
спецпредметов – физику, математику, химию и т.д.

Прежде только требовалось знать свой предмет, программу да уметь прикрикнуть
на воспитанников в трудном случае. Ныне педагогика делается настоящим сложным
искусством, возникающим на научной основе. Таким образом, от преподавателя
требуется повышенное знание предмета и техники своего дела.

Кроме этого, метод преподавания требует от преподавателя той самой активности,
того самого коллективизма, которыми должен быть проникнуть коллектив.
Преподаватель должен жить в учебном коллективе как его неотъемлемая часть, и в
этом смысле отношения преподавателя и воспитанника могут достигнуть такой силы,
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прозрачности и высоты, что они не найдут ничего равного себе во всей социальной
шкале человеческих отношений.

Но это состовляет только одну половину дела. Другая заключается в том, что
преподаватель должен отвечать и противоположному требованию. Он должен быть
преподавателем до конца, и вместе с тем не только преподавателем или вернее, чем–то
еще, помимо преподавателя. Педагог будущего не преподаватель, а инженер, моряк,
агитатор, актер, рабочий, журналист, ученый, судья, врач и т.д., однако это не означает,
что преподаватель будущего будет дилетантом в педагогике. Речь идет только о том,
что в самой природе учебно-образовательного процесса, в психологической сущности
его заключено требование возможно более тесного контакта и близкого общения с
жизнью.

В конце концов, воспитывает только жизнь, и чем шире будет врываться жизнь в
учебное заведение, тем динамичнее и полнокровнее станет учебно-воспитательный
процесс. Величайшим грехом прежнего учебного заведения было то, что она
замыкалась и отгораживалась высоким забором от жизни. Воспитание так же
немыслимо вне жизни, как горение без кислорода или дыхание в безвоздушном
пространстве. Поэтому воспитательная работа педагога должна быть непременно
связана с его творческой, общественной и жизненной работой.

Только тот, кто обладает творческой жилкой в жизни, может претендовать на
творчество в педагогике. Вот почему в будущем педагог станет деятельным
участником жизни. В области теоретической науки, труда или общественно-
практической деятельности он всегда через предмет своего преподавания будет
связывать коллектив с жизнью. Таким образом, педагогическая работа непременно
должна быть соединена с широкой общественной работой ученного или политика,
экономиста или художника.

Многим представляется, что в новой учебно-образовательным системе педагогу
отводится ничтожная роль, что это педагогика без педагога, и учебный процесс без
преподавателя. На самом деле роль его безмерно возрастает, она потребует от него
высшего экзамена на жизнь, для того чтобы он мог превратить учебно-
образовательный процесс в творчество жизни.

Другая задача преподавателя заключается в том, чтобы уяснить себе, каким законам
подчиняется самое развитие организма, на который мы собираемся воздействовать. В
зависимости от этого педагогика, в сущности говоря, охватывает несколько
совершенно отдельных областей знания. С одной стороны – поскольку она ставит
проблему развития ребенка, она включаются в цикл наук биологических, т.е.
естественных. С другой – поскольку всякое воспитание ставит себе известные идеалы,
цели или нормы, оно должно иметь дело с философскими или нормативными науками.

Физиология тесно связана с психологией и педагогикой. Физиология, в особенности
созданное И.П.Павловым учение о высшей нервной деятельности, представляет собой
естественнонаучную основу современной психологии и педагогики. Конкретное
практическое значение физиологии для педагогики связано с тем, что понимание
возрастных особенностей физиологических процессов, протекающих в организме детей,
необходимо педагогу для правильной организации труда и быта ребенка, для
проведения рациональных воспитательных мероприятий [6].

Достаточно простого наблюдения над поведением человека, для того чтобы
заметить, что в составе его встречаются реакции разного происхождения. Одни из них
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являются наследственными, или прирожденными, и даны ребенку или в самый первый
момент рождения, или возникают в процессе его роста без всякой выучки и
постороннего воздействия. Другие напротив, возникают в процессе личного опыта в
самое разное время и обязаны своим происхождением не наследственной организации,
а индивидуальным особенностям личного опыта. Основным различием прирожденных
и приобретаемых реакций служит то, что первые представляют собой совершенно
единообразный для всего вида наследственный капитал полезных приспособительных
движений. Вторые, напротив, чрезвычайно разнообразны и отличаются крайней
изменчивостью и непостоянством. Приобретаемые реакции чрезвычайно различны в
зависимости от исторических, географических, половых, классовых и индивидуальных
особенностей. Новая система реакций всецело определяется структурой среды, в
которой растет и развивается организм. Всякое воспитание носит поэтому неизбежно
социальный характер, хочет оно того или нет.

Психологическая точка зрения требует признать, что в учебно-воспитательном
процессе личный опыт воспитанника представляет собой все. Воспитание должно быть
организовано так, чтобы не воспитанника воспитывали, а воспитанник воспитывался
сам.

Придавая такое исключительное значение личному опыту воспитанника, можем ли
сводить к нулю роль преподавателя. Ни в каком случае. Если педагог бессилен в
непосредственном воздействии на воспитанника, то он всесилен при посредственном
влиянии на него через социальную среду. Социальная среда есть истинный рычаг
учебно-воспитательного процесса, и вся роль преподавателя сводится к управлению
этим рычагом.

При этом следует иметь в виду, что педагог выступает в учебно-воспитательном
процессе в двойной роли, и в этом отношении преподавательский труд двойственен по
природе.

Преподаватель является с одной стороны, организатором и управителем социальной
воспитательной среды, а с другой – частью этой среды. Таким образом, мы приходим к
следующей формуле учебно-воспитательного процесса: воспитание осуществляется
через собственный опыт воспитанника, который всецело определяется средой, и роль
преподавателя при этом сводится к организации и регулированию среды.

Актуальность статьи. Актуальность проблемы заключается в том что, в
современном учебно-воспитательном процессе очень важно четко определить модель
учебного процесса и роль воспитанника и преподавателя. Данная статья посвящена
этому процессу.

Научная новизна статьи. Научная новизна заключается в том что, это проблема
посвящается медицинскому учебно-образовательному процессу.

Практическое значение и применение статьи. Статья имеет важное практическое
значение для студентов и преподавателей, высших и средне-специальных медицинских
учебно-образовательных заведений.
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N. Musayev, G. Hacıyeva

Müasir ali tibbi təhsil müəssisələrində təhsil
prosesində müəllimin rolu

Xülasə

Məqalə müasir gənclərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında müəllimin oynadığı rola həsr
olunmuşdur. Məqalədə göstərilir ki, yeni təlim-tədris prosesində müəllimin öhdəsinə daha
cavabdeh rol düşür. Müəllim bir tərəfdən tərbiyəvi sosial mühitin təşkilatçısı və idarəedicisi
kimi, digər tərəfdən isə, bu mühitin bir hissəsi kimi çıxış edir. Bu zaman müəllimin əsas
vəzifəsi həmin mühitin təşkilinə və tənzimlənməsinə yönəlir.

N. Musayev, G. Hajiyeva

The role of teacher in a modern education process
in high medical education facilities

Summary

Article is dedicated to the role of a teacher in the establishment of a person as a
personality. It is indicated that teacher has a new responsibility within new educational
process. Teacher, on one hand, shall be an organizer and manager of the social educational
environment, and, on the other part – to be a part of such environment. The role of the teacher
is bound to organizing and regulating this environment.

Article also shows that a teacher faces new requirements in terms on being scientifically
educated professional and a true teacher in first place, rather that mathematician, etc.

Redaksiyaya daxil olub: 22.06.2018
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Ailə — gənc nəslin şəxsiyyət kimi formalaşmasında və cəmiyyət həyatına
hazırlanmasında böyük rolu oynayan çox mühüm amildir. Uşağın şəxsiyyətinə ailənin müsbət
təsiri onunla bağlıdır ki, heç kəs ata-ana və ailənin digər üzvləri qədər uşağa sevgi və qayğı ilə
yanaşa bilməz, bununla belə, heç bir digər sosial tərbiyə institutu uşağın tərbiyəsinə ailə qədər
ciddi zərər yetirmək potensialına malik deyildir.

Cəmiyyət ailənin təməli üzərində qurulur. Ona görə də qədim zamanlardan bəzi ailəyə,
ailə tərbiyəsinə, strukturuna ən ciddi bir məsələ kimi baxılıb. Cəmiyyətdə stabilliyin və
harmoniyanın təşəkkül tapmasında ailənin üzərinə məsuliyyətli yük düşür. Öz daxili qayda-
qanunları ilə formalaşıb inkişaf edən ailədə səmimi münasibətlərə əsaslanaraq, mövcud
mədəni-sosioloji əlaqələrə və meyarlara söykənməklə, öz strukturunu, funksiyasını qoruyub
saxlayır.

Ailə funksiyalarından olan sosiallaşdırma funksiyası sosial təcrübənin mənimsənilməsi və
bu əsasda insanın şəxsiyyət kimi formalaşması ilə bağlıdır. Ailə uşaqların sosiallaşmasına
özünün mənəvi-psixoloji iqlimi və ailə üzvləri arasındakı sağlam münasibətləri ilə təsir edir.
Uşaq böyüdükcə onun məsuliyyət və fəaliyyət azadlığı da artır, digər ailə üzvlərinə
münasibətdə onun hüquq və vəzifələri yenidən bölünür.

Nəsirəddin Tusi uşaqların tərbiyəsində ailənin roluna xüsusi diqqət verir və yaxşı ailə
gələcəyə yaxşı nəsil verə bilər deyirdi. O, qeyd edirdi ki, mənzil dedikdə, palçıq, daş,
kərpicdən tikilən bina nəzərdə tutulmur, burada həmçinin ərlə arvad, valideynlə övlad
münasibətləri də olmalıdır. Ailə başçısı ailə üzvlərinin yerini və vəzifəsini bilməlidir.

N.Tusi həyatı uşaqlarsız təsəvvür etmir və bütün “Əxlaqi-Nasiri” əsəri boyu uşaqların
tərbiyəsi diqqət mərkəzində saxlayan ali, uşaqların gələcəkdə necə olacaqlarını onların lap ilk
südəmər çağlarından veriləcək tərbiyədən asılı olduğunu göstərir. Bu məqsədlə o yazır: “ata-
ananın borcudur ki, hər şeydən əvvəl övladlarını vicdanlı olmağa öyrətsinlər, sonra müxtəlif
tərbiyə və təlim təsirini başlasınlar. O, insan, onun şəxsiyyəti və onun şəxsiyyətinə təsir edən
əxlaqi şərh etməklə uşaqların inkişafında tərbiyənin həlledici əhəmiyyətini qeyd etmişdir”.

N.Tusinin fikrincə, uşaqlarda özünü göstərən həya hissinin tərbiyəsi ilə birinci növbədə
məşğul olunmalıdır. Ona görə bu hissin tərbiyəsi uşaqlarda təmizlik, paklıq və s. kimi müsbət
keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək edir. O həya hissinin böyük mahiyyətini göstərərək
yazır: “uşaq həyalıdırsa, əksər halda başını aşağı salıb durursa, sırtıqlıq etmirsə, bu onun
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nəcibliyinə sübutdur; bu o deməkdir ki, onun nəfsi çirkin əməllərdən çəkmir və onlara ikrah
hissi ilə yanaşaraq gözəl işlərə meyl göstərir, bu əlamət həmin istedadın uşaqda olmasına
dəlalət edir. Belə isə həmin uşağın tərbiyəsinə xüsusi fikir verməli, heç bir şeyi əsirgəməməli,
istedadın sönüb getməsinə yol verilməməlidir”. Bununla da uşaqların gələcək xoşbəxtliyinin
böyük istedadın nəticəsi hesab edir.

Məhəmməd peyğəmbər hələ kiçik yaşlarından uşaqların düzgün tərbiyə etməyi, onlarda
həya hissinin tərbiyə olunmasını zəruri sayır və deyirdi ki, insan övladı yalnız həyat sayəsində
insan olur. İnsan həyalı böyüməlidir. Çünki həya vacibliyin əsasıdır. Həya və iman bir
beşikdə iki körpə kimidir. Həya bəzəkdir, həya edib pis işdən çəkinmək mərhəmətdir,
kəramətdir.

Ailədə uşaqların yaxşı tərbiyə edilməsinin birinci şərti valideynlərin övladlarla ədalətli
rəftar etməsi, birini digərindən üstün tutmamasıdır. Valideynlər övladlarından birini daha çox
sevib ona üstünlük vermiş olarsa, o biri övladlarda çox sevilən uşaqlara qarşı qısqanclıq və
nifrət yarana bilər. Bu məqsədlə “Quran”ın “Yusif” surəsində geniş izah edilir və deyilir ki,
qardaşlar Yusifi ona görə quyuya salırlar ki, ataları Yaqub peyğəmbər onu o biri
övladlarından çox istəyirdi... “biz (bir-birimizə bağlı, sayca çox güclü) bir dəstə olduğumuz
halda, Yusif... atamıza daha əzizdir. Atamız açıq-aşkar səhv edir” (8-ci ayə).

Beləliklə, “Quran”da ailə tərbiyəsinə, valideyn-övlad münasibətlərinə verilən yüksək
qiymət zəmin münasibətlərin ailənin insan cəmiyyətində tutduğu mövqeyindən irəli gəlir.
Ailə insan cəmiyyətinin əsas, özülü hesab edilir: insan cəmiyyətinin mövcudluğunu təmin
edən amil ailədir.

Ailənin sosiallaşdırma funksiyası ilə vəhdətdə olan tərbiyə funksiyası uşaqların düzgün
tərbiyəsini həyata keçirmək və ailədə bunun üçün əlverişli şərait yaratmaqla bağlıdır. Bu,
ailənin sosiallaşdırma funksiyası ilə birlikdə həyata keçirilir.

Uşaqların bir şəxsiyyət kimi formalaşması, əməyə hazırlanması, ideya-siyasi, əqli, fiziki,
əxlaqi, estetik, ekoloji, hüquqi və iqtisadi tərbiyəsi ailə, məktəbəqədər təhsil müəssisəsi,
məktəb, ictimaiyyət və əmək kollektivlərinin diqqət mərkəzində dursa da, həmin məsələlərin
həllində onların mövqeyimiz tam üst-üstə düşdüyünü zənn etmək doğru olmazdı. Bu sahədə
sosial institutların hər birinin mövqeyində özünəməxsusluğu vardır. Məlum olduğu kimi, uşaq
cəmiyyətin ilk özəyi olan ailədə dünyaya gəlir. Onun ilk “məktəbi” – ailə, ilk “müəllimi” –
valideynləri və ailənin digər yaşlı üzvləri, ilk “dərsliyi” isə aidədəki səliqə-sahman və adət-
ənənələr olur. Bu tərbiyəedici guşələr lazımi səviyyədə olanda uşaqların tərbiyəsi bünövrədən
yaxşı qoyulur, düzgün istiqamətləndirilmiş olur və sonrakı inkişafı da uğurlu keçir.

Ailə tərbiyəsinin üstün cəhətləri çoxdur: uşaqların ata-anaya sonsuz məhəbbəti, bu
məhəbbətin tərbiyə işində qüdrətli motiv rolunu oynaması, valideynlərin onlara “nəslin
davamçısı kimi baxması, uşaqların öz vaxtının çoxunu ailədə keçirməsi, ailədə onun fərdi
xüsusiyyətlərini, bacarıq və qabiliyyətini nəzərə almaq imkanlarının genişliyi və s. belə
cəhətlərdəndir”.

Ailədə uşaqların tərbiyəsinin düzgün təşkil edilməsində valideynlərin öz nümunəsi də
həlledici rol oynayır. Valideynlər görmək istəmədikləri hərəkətlərə öz davranışlarında və ailə
ənənələrində yol verməməlidirlər, çünki, uşaq gördüyünü götürür. A.Ş.Makarenkonun
söylədiyi fikirlər, indi də öz aktuallığında qalır. “Sizin öz davranışınız ən həlledici məsələdir.
Elə bilməyin ki, siz uşaqların yalnız onunla danışanda və ya onu öyrədəndə
tərbiyələndirirsiniz. Siz onu həyatınızın hər bir anında, hətta evdə olmadığınız zaman da
tərbiyə edirsiniz, siz necə geyinirsiniz, başqa adamlarla və öz özgə adamlar haqqında necə
danışırsınız, necə sevinir, necə kədərlənirsiniz, dostlar və düşmənlərlə necə rəftar edirsiniz,
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necə gülürsünüz, qəzeti necə oxuyursunuz – bütün bunların uşaq üçün böyük əhəmiyyəti
vardır”.

Ailə qaydaları, məhəbbət, sevgi haqqında yaxşı nümunələr əsasında uşaqlara danışmaqdan
çəkinmək lazım deyil. Görkəmli şəxslərin ailə üzvlərinə necə münasibət bəslədiklərini
uşaqlara necə qayğı göstərdiklərini asanlıqla söyləmək olar. Axı, insanlıq, vətəndaşlıq,
diqqətlilik, qayğıkeşlik və digər nəcib keyfiyyətlər pis hərəkətlər yox etmək üçün əxlaqi
immunitet vəzifəsini daşıyır. Belə nəcib keyfiyyətlər; xeyirxahlıq, mərhəmət, humanizm ocağı
olan ailədə işıq saçır. Həmin hisslər valideyn nümunəsindən qida olaraq qol-qanad alır,
müqəddəs və ülvi məhəbbətə çevrilir.

Uşaqlarda əxlaqi keyfiyyətləri tərbiyə edərkən valideynlər uşaqların imkanlarına müvafiq
tələbkar olmalarının zərurətini yaxşı bilməlidirlər. 3-4 yaşlı uşaqlara ailədə və məktəbəqədər
təhsil müəssisələrində qoyulmuş rejimi yerinə yetirməyə, yoldaşları ilə səmimi oynamağı,
salamlaşmağı və vidalaşmağı səbirlə öyrətmək lazımdır. Məktəbəqədər böyük yaşlı uşaqlarda
isə, onlara verilən tələbə düşüncəli münasibət tərbiyə olunur. Məsələn öz oyuncaqlarını
müstəqil yığışdırmaq, vaxtında yatmaq, yuxudan oyandıqdan sonra tez qalxmaq, yoldaşlarına
kömək etmək, özündən kiçik bacı və qardaşlarına qayğı göstərmək və s.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsində ailə mühiti, valideynlər aparıcı rol oynayır.
Göstərilən təsir aparılan təlim-tərbiyə işi o zaman effektli olur ki, tərbiyəçilər öz işlərini ailə
ilə əlbir qursunlar. Bu, Təhsil Qanununda öz əksini tapıb...Tərbiyə ailədə və məktəbəqədər
uşaq müəssisələrində həyata keçirilir. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində uşaqlar ailə ilə
sıx əməkdaşlıq şəraitində tərbiyə olunurlar (1, 2).

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mühakimələri və həyatda baş verən hadisələrə münasibəti
başlıca olaraq valideynlərin və tərbiyəçilərin mühakimə və davranışları əsasında yaranır. Ona
görə də təlim-tərbiyə işində ona əsaslanmalıdırlar.

Şəxsiyyətin sosiallaşmasında tərbiyə amilinin güclü təsiri vardır. Heç təsadüfi deyil ki,
A.S.Makarenko tərbiyənin yollarını düzgün təsəvvür, düzgün işıqlandırılmış biliklər
məcmusu kimi dəyərləndirmişdir, böyük pedaqoji tərbiyənin prinsiplərinə hörmət və
tələbkarlıq prinsipi daxil etmişdir.

Uşaqların tərbiyəsində ailə mühüm şərtdir. Valideynlər bilməlidir ki, tərbiyənin tərbiyəsi
əsas şərtdir. Bəzi valideynlər uşaqların tərbiyəsinə fikir vermir. Onlar belə hesab edirlər ki,
hər şey vaxtında olacaqdır. Uşaq və gənclərin şəxsiyyətinin formalaşmasında tərbiyə işində
qətiyyətlə və fəal qüvvə ilə məqsədə getmək tələb olunur.

Dahi Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində ailə, valideyn-övlad münasibətləri, ata-ana qayğısı,
ona yanğısı və s. məsələlərə dair çox qiymətli fikirlər söyləmişdir. Nizamiyə görə,
kimliyindən, ictimai vəzifələr, tutduğu valideyndən asılı olmayaraq hər bir ata valideyn
övladına qayğı göstərməli, onun fəziləti və qəbahətli hərəkətləri üçün cəmiyyət qarşısında
məsuliyyət daşımalı, övladının qəbahətlərinə güzəşt etməməlidir. Nizami bu böyük ictimai
problemi “Xosrov və Şirin” əsərində Hürmüzd, Xosrov timsalında çox kəskin qoymuşdur.
Hürmüzdün oğlu şahzadə Xosrov “dəniz incisi”, ”nurlu çıraqların birincisi” olmasına
baxmayaraq rəiyyəti incitdiyinə görə atası tərəfindən ağır cəza alır. Nizami bununla belə
qanunu pozanların, xalqa ziyan yetirənlərin şahzadə olsa belə cəzalandırılmasını zəruri sayır
və Hürmüzdün ədalətli hökmünü alqışlayırdı (2).

Şəxsiyyətin sosiallaşmasının mühüm bir istiqamətini ailə sosiallaşması təşkil edir. Bu da
gənclərin ailə həyatına hazırlığı, valideynlərin ailə münasibətlərini düzgün qurmaları və
ailənin funksiyalarını düzgün həyata keçirmələri ilə bağlıdır (3).

Ana olmağa hazırlaşan hər bir qadın əvvəlcədən uşaqların yaş və fərdi xüsusiyyətlərdən
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bəhs edən kitablarla tanış olmalı, onlara yiyələnməli, bu haqda məlumatlar tapmalıdır ki,
normal uşaq tərbiyə edib, gələcəkdə onun bir şəxsiyyət kimi inkişafına təkan versin.

Valideynlər uşaqların gələcək taleyi üçün tərbiyənin vacibliyini dərk etməli, tərbiyə
fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini, habelə bu prosesdə özlərinin yerini və məsuliyyətini
yaxşı başa düşməlidirlər. A.S.Makarenko bu münasibətlə yazırdı: “Bizim uşaqlar ölkəmizin
gələcək vətəndaşları, gələcək ata və analarıdır, onlar bizim qocalığımızdır. Düzgün tərbiyə
bizim xoşbəxt qocalığımızdır, pis tərbiyə bizim gələcək dərdimizdir. Göz yaşlarımızdır, bizim
başqa adamlar qarşısında təqsirimizdir. Bizim uşaqlarımız böyüyüb gözəl vətəndaş, yaxşı ata
və ana olmalıdırlar” (3).

Valideynlər, xüsusən gənc valideynlər böyük pedaqoqun bu fikirlərini daim yadda
saxlamalı və uşaqların tərbiyəsi – sosiallaşması işində ciddi məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar.
Çünki gənc nəslin tərbiyəsi valideynlərin bütün başqa vəzifələrindən vacib vəzifədir.

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, ailə gənc nəslin şəxsiyyət
kimi fomralaşmasında əvəzolunmaz bir qüvvəyə malikdir. Bu qüvvədən valideynlərin
uşaqlara sevgi və məhəbbətlə ardıcıl, yerli-yerində, hörmət və tələbkarlıq prinsipinə uyğun
olaraq istifadəsi pedaqoji-psixoloji baxımdan əhəmiyyətlidir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir uşaqların şəxsiyyət kimi
formalaşmasında valideynlərin özlərinin nümunəsi, milli-mənəvi, ümumbəşəri dəyərlərimiz,
dahilərin, mütəfəkkirlərin fikirləri əsaslandırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işinin nəticələri təlim-tərbiyə
prosesində, ailə tərbiyəsində yararlı ola bilər. Məqalədən magistr, məktəbəqədər təhsil
müəssisələrinin pedaqoqları və tələbələr bəhrələnə bilər.
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С. Садыкова

Семья как первоначальный институт социализации

Резюме

Уровень социализации личности является важнейшим фактором семьи. Имеются
очень много факторов влияющих на социализацию и моральность воспитания детей. В
формировании детей как полноценная личность в подготовке к общественной жизни
большую роль играет ранняя социализация общения со взрослыми.

Родители и педагоги с добротой проявляющие деятельность в семье являются
самими близкими людьми детей. Именно они играют большую роль в формировании
личности ребенка.
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S. Sadıkova

Family as the initial institution of socialization

Summary

The level of socialization of the individual is the most important factor of the family.
There are many factors affecting the socialization and moral education of children. In the
formation of children as a full-fledged personality in the preparation for a community life,
early socialization of communication with adults plays an important role.

Parents and teachers with kindness showing activity in the family are the very close
people of children. They play a big role in the formation of the child’s personality.

Redaksiyaya daxil olub: 20.07.2018
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Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri vətənpərvərlik
tərbiyəsində qiymətli mənbə kimi

Zenfira Vəliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,

ADPU-nun dosenti

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. P.M. Həsənova,
ped.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova

Açar sözlər: vətənə məhəbbət, milli dəyər, vətənpərvərlik, sosial-mənəvi tərbiyə
Ключевые слова: любов к родине, национальная ценность, патриотизм, социальное

и нравственное воспитание
Key words: love to homeland, national value, patriotism, social and moral education

Vətənpərvərlik tərbiyəsi, torpağı-vətəni qorumaq, onun yolunda qəhrəmanlıqlar göstərmək
bütün tarixi dövrlərdə cəmiyyətin mütərəqqi şəxsiyyətlərini düşündürmüş, onların diqqət
mərkəzində olmuşdur. Vətənə qarşı belə müqəddəs hisslərin formalaşdırılması və onu
reallaşdırmaq imkanları xalqın, dövlətin prioritet istiqamətlərindəndir. Belə ki, təhsil nazirinin
"Ümumi təhsil sahəsində 2018-2019-cu dərs ilinin prioritet fəaliyyət istiqamətləri barədə"
əmrinə əsasən 2018-2019-cu dərs ilinin ilk dərs məşğələsi ibtidai siniflərdə "Vətənim
Azərbaycan", V-XI siniflərdə "Dövlət rəmzləri-müstəqilliymizin simvolu", X-XI siniflərdə
"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - dövlətçiliyimizin bayraqdarı" mövzularına həsr olunacaq.
Bütün ümumi təhsil müəssisələrində hər iş həftəsinə pedaqoji və şagird heyəti tərəfindən
Azərbaycan Dövlət Himninin ifası ilə başlanması vətənpərvərlik nümunəsi kimi ümumi
norma olaraq qəbul edilir.

Vətəni milli qürur mənbəyi hesab edən Ulu Öndər Heydər Əliyev dəfələrlə çıxışlarında
demişdir: “Gənclərimiz bizim tariximizi, keçmişimizi, dilimizi yaxşı bilməlidir. Milli
dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi, tariximizi yaxşı bilməyən gənc vətənpərvər ola bilməz. Hər
bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənə sadiq olmaq, Vətəni sevmək, torpağa, yurduna bağlı
olmaq - budur Vətənpərvərlik” (3).

Görkəmli şəxsiyyətə görə xoşbəxt uşaqlığı xalqın həyatından, onun ictimai quruluşundan
və qanunauyğunluqlarından ayırmaq olmaz. Uşaqlar təkcə ailə mühitini deyil, ictimai həyatın
müxtəlif sahələrini görür, onlardan təsirlənir. İctimai həyatda baş verən hadisələr şüurlu,
qanunauyğun və elmi əsasda qurulan ləyaqətli insan tərbiyə etmək asan olar. Çünki uşaqların
ləyaqətli bir vətəndaş kimi tərbiyə olunması bunu tələb edir.

Vətənə sədaqət, xalqa, milli və mənəvi sərvətlərinə, Vətənə, xalqa, doğma torpağına,
yurduna məhəbbət, adət-ənənələrinə hörmət Azərbaycan xalqının nəcib əxlaqi
keyfiyyətlərindəndir.

Tarixin inkişafı gedişində vətənpərvərlik hissinin mahiyyəti və təzahür formaları yaşayış
şəraitindən və insanlar arasında olan əlaqələrin dəyişməsi ilə bağlı olaraq dəyişmiş və inkişaf
etmişdir. Azərbaycan xalqı da öz doğma yurdunu, Vətənini qızğın məhəbbətlə sevmişdir.

Bu hisslərin gənc nəslə hələ məktəbəqədər dövrdən aşılamağı məsləhət bilinmişdir.
Müasir pedaqogika əxlaq tərbiyəsinin tərkib hissəsi kimi vətənpərvərlik tərbiyəsini tərbiyənin
başqa tərkib hissələri ilə vəhdətdə götürülməsini vacib hesab edir.

Azərbaycan xalqının vətənə məhəbbət hissi çox qədim zamanlardan “Doğma yurd şirin
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olar”, “Hər kəsə öz Vətəni əzizdir”, “Hər quşun öz yuvası istidir”, “Torpaq qüvvətli olar” və
s. atalar sözlərində öz ifadəsini tapmışdır.

Bu baxımdan xalqımızın soy-kökünün qədimliyindən, mənəvi zənginliyindən xəbər verən
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanını öyrənmək olduqca aktualdır. Soy-kökümüzün güzgüsü,
əxlaq kodeksi sayılan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı zamana görə bizdən ən uzaq dövrdən
xəbər verən hikmətli bir kitabdır. Əjdər Ağayev haqlı olaraq onu milli tərbiyə məktəbi
adlandırır. O, göstərir ki, bu dastan türk-oğuz xarakterini, məişətini, mənəviyyatını, şəxsi-
fərdi xüsusiyyətlərini, onların həyat, insan, əməl, fəaliyyət haqqında baxışlarını anlamaq üçün
ən gözəl mənbədir (1, 104).

Dastan epos olmaq etibarilə onun əsas ideyasını vətənpərvərlik təşkil edir. Belə ki, insan
cəmiyyətinin formalaşmasının ilkin mərhələsində aləm haqqında təsəvvürlərin birinci qatı
mifologiyada cəmlənmişdir. Sonrakı qat isə epos adlanır. Epos etnoslararası münasibətlərin,
münaqişələrin və müharibələrin nəticəsi olaraq yarandığından onun əsas ana xəttini, ideyasını
qəhrəmanlıq, qoçaqlıq, cəsurluq, yurdsevərlik təşkil edir. Tariximizi, məişətimizi, adət-
ənənələrimizi əks etdirən, milliliklə bəşəriliyi özündə birləşdirən bu dastan Azərbaycan
xalqının insanpərvər, yüksək humanist keyfiyyətlərə malik, saf və təmiz ailəyə sahib olma
meyillərini əks etdirir. Düşmən təcavüzünə məruz qalmış torpaqlarımızı işğal edənlərə,
tariximizi saxtalaşdıranlara, mənəvi mədəniyyət nümunələrimizə zorla sahib çıxmaq
istəyənlərə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı tutarlı tarixi bir zərbədir. Şifahi xalq ədəbiyyatında
Vətən sevgisini tərənnüm edən “Koroğlu” dastanından, bayatılardan, atalar sözlərindən təsirli
misallar göstərmək olar. Xalq arasında belə bir bayatı geniş yayılmışdır:

Əzizim vətən yaxşı
Geyməyə kətan yaxşı.
Gəzməyə qərib ölkə,
Ölməyə Vətən yaxşı.

Xalqımız Vətənin qədrini həmişə bilmiş və onu əziz tutmuşdur. Öz Vətənini dərin
məhəbbətlə sevən Azərbaycan xalqı həmişə yadellilərə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşmuşdur.
Babək, Cavanşir, Koroğlu, Nəbi, Həcər, Gültəkin, Mübariz, Fərid və yüzlərlə
qəhrəmanlarımız zəhmətkeş xalqla birləşib vətənimizin azadlığı uğrunda zülm və
soyğunçuluğu aradan qaldırmaq üçün mətanətlə vuruşmuşlar.

İctimai həyatın gözəlliyi haqqında uşaq şüurunda formalaşan anlayışlar, onda doğma
yurda məhəbbət hissinin güclənməsinə müsbət təsir göstərir. Uşaq tədricən doğma yurdunun
təbiətinə, möhtəşəm və yaraşıqlı binalarına, baharda yaşıllaşan, payızda saralan ağaclarına,
əlvan çiçəklərinə bağlanır: onda yaşadığı yerin hər yerdən yaxşı və yaraşıqlı olduğu əqidəsi
yaranır. Lakin məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik hissini onun yaşadığı mühitin
gözəlliyi ilə məhdudlaşdırmaq düzgün olmaz.

Uşaq doğma yurda, Vətənə məhəbbət hissini əsasən yaşlıların təbiətə, doğma yerlərə
münasibətini nümunə əsasında mənimsəyir. Məsələn, ata-anası ilə bulvara, parka gəzintiyə
çıxan 5 yaşlı uşaq gündən-günə gözəlləşən, yaşıllığa qərq olan bu yer, Xəzər, sahilə can atan
qırçın ləpələr, dənizin içərisinə doğru uzanan körpü və s. haqqında valideynlərinin
söhbətlərini dinlədikcə, həmin xoş mənzərəyə onların gözü ilə baxdıqca çox şeylər duyur.
Uşaq hiss edir ki, bu gözəllik, bu möhtəşəm binalar, dənizdə üzən nəhəng gəmilər, neft
buruqları öz-özünə əmələ gəlmir, yaşlıların əməyi ilə yaradılır. Bu mənada belə gəzinti və
söhbətlər zamanı anlayış və xəyalına düzgün istiqamət vermək, ona aydın olmayanları
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aydınlaşdırma, gördüyü yerlərin bu günü və gələcəyi haqqında aydın, səlist dillə izahat
vermək zəruri və faydalıdır.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində təbiəti qorumaq, əməyi sevmək, əmək
adamlarına rəğbətlə yanaşmaq, əşyalarla ehtiyatla davranmaq və s. kimi keyfiyyətlər
vətənpərvərlik tərbiyəsində əsas mənbə kimi götürülür. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənə,
doğma yurda məhəbbət də elə bu prosesdə formalaşır və tədricən inkişaf edir. Ona görə də
vətənə məhəbbət tərbiyəsində şifahi xalq ədəbiyyat nümunələrindən istifadə etməklə yanaşı
uşaqların gözəl yurdumuza, qəhrəman xalqımıza məhəbbət tərbiyəsi ilə yanaşı həyata
keçməlidir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda doğma yurda məhəbbət və vətənpərvərlik hissi aşılamaq
üçün aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirmək lazımdır :

— Uşaqlarda kiçik yaşlardan doğma və gözəl yurdumuza, qəhrəman xalqımıza məhəbbət
hissi tərbiyə etmək.

— Məktəbəqədər yaşdan Vətən üçün zəhmət çəkməyə, ailədə, uşaq bağçasında uşaqların
yaşlarına müvafiq özünəxidmət və faydalı əməkdə iştirak etmək vərdişi yaratmaq.

— Vətənimizdə yaşayan qardaş xalqlara məhəbbət və rəğbət hissi aşılamaq.
— Kiçik yaşdan öz Vətəninin sərvəti, əzəməti və gözəlliyi ilə fəxr etmək, daha doğrusu,

milli iftixar hissi tərbiyə etmək.
— Məktəbəqədər yaşdan uşaqlarda Vətənimizin düşmənlərinə, millətçilərə qarşı nifrət

hissi oyatmaq.
Beləliklə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin əmələ gəlməsində ictimai

mühitlə tanışlığın müstəsna əhəmiyyəti vardır. Çünki, uşaq üçün Vətən ailədən, yaşadığı
mühitdən, doğma yurddan başlayır.

Məqalənin aktuallığı. Şərh etdiyimiz məsələlər hər zaman aktualdır. Gənclərin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması, ulu babalarımızdan bizə miras qalmış zəngin
mənəvi irsimizi öyrənmək, onun elmi mahiyyətini açmaq müasir dövrdə xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu mənada milli-mənəvi dəyərlərimizin, tarixi köklərimizin araşdırılması və
təbliğinə dərindən bələd olmaq olduqca aktualdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Klassik pedaqoqların vətənpərvərlik haqqındakı fikirlərinin
qloballaşma dövründə də öz əhəmiyyətini itirməməsi, indi də qüdrətli mənbə mövqeyində
olması elmi şəkildə əsaslandırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkli və nəticələrdən
məktəbəqədər sahə üzrə çalışanlar və uşaq birliyi rəhbərlərinin işinin yenidən qurulmasında
istifadə oluna bilər.
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З. Велиева

Примеры устной народной литературы как ценный
источник в патриотическом воспитании

Резюме

Любовь к Родине должна усваиваться у ребят еще с младших возраста. Фольклор.
Примеры устного и письменного литературы Азербайджана является ценным
источником у младших для усвоении любви к Родине.

Z. Veliyeva

Folklore examples as valuable source in the patriotism upbringing

Summary

The sense of love and affection for homeland must be taught children who are our future
from their early years. The rich folklore of Azerbaijan, the sample of oral and written
literature are very valuable source for children to teach them the sense of love and
commitment to native land.
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Для всестороннего развития дошкольников в детском саду большое значение имеют
занятия по изобразительной деятельности. В рисунках, лепке, аппликации дети
выражают свои чувства и мысли, свои представления об окружающей жизни. В
процессе этих занятий они приучаются правильно воспринимать окружающие
предметы и явления, знакомятся с различными формами и положением предметов в
пространстве. Дети овладевают практическими навыками пользования карандашом,
кистью, красками, ножницами, что является хорошей подготовкой руки к письму.
Занятия по рисованию, лепке, аппликации развивают наблюдательность, воображение,
инициативу, побуждают к практической деятельности, способствуют умственному
развитию, воспитанию нравственных качеств, обогащению эстетических чувств.

Правильное руководства эстетическим развитием детей может быть осуществлено
только в результате изучения и занятия их возрастных и индивидуальных особенностей.
Наряду с проведением фронтальных занятий совершенно необходимо использовать
индивидуальные формы занятий с теми воспитанниками, которые в этом особенно
нуждаются. Воспитывая интерес к рисованию, следует быть особенно внимательным к
каждому ребенку, уметь помочь ему, дать нужные указания, поддержать стремление
хорошо выполнить работу и объективно оценить его старания.

К сожалению, воспитатели не всегда проводят должную индивидуальную работу на
занятиях рисованием. Чаще всего они замечают тех ребят, которые обращают на себя
внимание способностями, или же тех, которым трудно даются рисование, лепка и
другие виды изобразительной деятельности. Остальные дети обычно не удостаиваются
их внимания. Это глубоко неверный подход. Воспитатель не должен забывать, что
«изобразительная деятельность осваивается дошкольниками по – разному. Одни
приобретают навыки скорее, и работы их интереснее, другие не так свободно
пользуются ими. Одни более полно и творчески проявляют себя и декоративном
рисовании, другие – в лепке, третьи – в вырезывании и т.д. Педагог должен активно
помогать ребенку, давая дополнительные указания, советы, внимательно относясь к
проявления его инициативы, выдумки». Конкретные обучающие задачи необходимо
сочетать с общими задачами развития.

Активизируя деятельность детей, не следует их опекать и приучать к
механическому выполнению указаний воспитателя. Бесконечная опека,
злоупотребление образцом, подборка готовых материалов, которые направляют детей
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на выполнение трафаретных работ, похожих одна на другую во всех деталях, не
развивают у них активности и творческой инициативы, а воспитывают пассивность и
равнодушие. Дети не испытывают радости творчества и интереса к выполнению
задания. Стимулами воспитания и проявления активности служат привлечение
внимания ребят к основным признакам того предмета, который они должны
изображать, активное его обследование. Следует всячески побуждать детей проявлять
самостоятельность, использовать свои умения, не ожидая указаний к каждому
действию. Надо доверять им действовать самостоятельно, несмотря на то что их работы
на первых порах будут неудачными, не такими правильными и чистыми, как те,
которые делаются с постоянной помощью воспитателя и с начала до конца
направляются его прямыми указаниями.

Развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех детей в силу
их индивидуальных особенностей, но педагог умелым руководством должен дать
каждому ребенку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать
радость творческого труда.

Реальным результатом занятий являются работы, отражающие индивидуальность
каждого ребенка. Индивидуальные особенности проявляются и в выборе сюжета, и в
раскрытии творческого замысла. По работам можно определить, кто хорошо владеет
техническими умениями и навыками, а кто чувствует себя беспомощным в этом
отношении. У одних детей сюжет рисунка сложный и интересный, что свидетельствует
о широте их интересов и о высоком уровне развития наблюдательности, другие
выбирают простой сюжет и самые простые средства изображения. Анализ рисунков
помогает выявить и такие особенности детей, когда сочетаются смелость замысла и
примитивность в его решении. Встречаются также рисунки очень слабые и по замыслу,
и по исполнению.

Есть дети, проявляющие стойкий интерес в выборе сюжета, темы рисования.
Например, некоторых привлекает военная тематика, они любят рисовать пароходы,
корабли, самолеты. Другим нравиться изображать труд людей, сказочные сюжеты,
растительный мир; третьи увлекаются декоративным рисованием и т.д.

Специфической особенностью занятий по изобразительной деятельности является
то, что они тесно связаны с занятиями по развитию речи, ознакомлению с окружающим
и природой. Мастерство воспитателя заключается в том, чтобы, учитывая
индивидуальность детей, их склонности, учить их наблюдать окружающее, понимая его,
выделяя наиболее характерное, воспитывать у них высокий эстетический вкус и
благородные нравственные черты. Эмоциональное восприятие ребенком окружающего,
всего нового вызывает потребность отразить это в своем творчестве на занятиях по
рисованию, аппликации, лепке.

Намечая занятие, воспитатель может организовать в связи с намеченной темой
целенаправленное наблюдение детьми соответствующего явления природы или
общественной жизни, обращая при этом их внимание на самое существенное, главное,
что в дальнейшем найдет свое отражение в рисунках, лепке, аппликациях.

Таким образом, подготовительная к занятию по изобразительной деятельности
Работа способствует приобретению детьми определенного жизненного опыта,
обогащению впечатлениями, пониманию окружающих общественных явлений и
природы.

Готовясь к проведению экскурсии или прогулки, воспитатель заранее должен
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продумать, на что следует обратить внимание того или иного ребенка. При этом
полезно просмотреть записи в дневнике, а также рисунки детей, отметить в них то, что
в дальнейшем следует развивать, и недостатки, которые должны быть устранены.

Рисунки детей по каждому занятию надо сохранять в большом конверте с указанием
даты, темы занятия, программного содержания. Прежде чем положить рисунки в
конверт, целесообразно вскоре после занятия тщательно проанализировать их:
определить, кто из детей хорошо справился с заданием, кто хуже, а кто совсем не
справился. Такой анализ «по горячим следам» помогает наметить соответствующий
индивидуальный подход как в процессе подготовки к занятиям, так и на занятиях.

Если на занятиях по родному языку и математике воспитатель наряду с
проведением фронтальной работы со всеми детьми может осуществить
индивидуальный подход лишь к отдельным воспитанникам, то на занятиях по
изобразительной деятельности эти возможности значительно расширяются благодаря
специфической форме их организации и методике проведения: воспитатель в процессе
занятия имеет возможность подойти к каждому ребенку, посмотреть его работу или
рисунок, дать совет, направить развитие его творческого замысла и помочь в овладении
техническими навыками.

Довольно часто в детских садах приходится видеть детей, которые медленно
включаются в работу на занятиях из-за того, что чрезмерно отвлекаются, с
любопытством наблюдают за тем, как другие рисуют или лепят, забывая. Что и самим
тоже нужно начинать выполнение задания. Эти дети нуждаются в напоминании, в
развитии сосредоточенного внимания. Однако воспитатель не должен слишком опекать
их. Лучше, если он будет приходить на помощь только в тех случаях, когда это
совершенно необходимо, и не просто давать указания, но опираться при этом на опыт
ребенка, на его умения.

Во время выполнения детьми задания следует напоминать им о времени: «Осталось
мало времени до конца занятия… Уже только одна минута… А вот уже и она прошла,
занятие окончено».

Некоторые дети не успевают вовремя все закончить, и каждый по – своему
выражает свое огорчение. Иногда доходит и до слез. Как быть? Можно ли разрешить
закончить работу после занятия?

В каждом отдельном случае следует подходить строго индивидуально. Если
отставание связано с медлительностью ребенка или с его старанием – выполнить
работу тщательно и аккуратно, то не следует быть педантичным. Окончание работы,
даже и после занятия, поможет ребенку овладеть навыками, обрести уверенность в
своих силах. Конечно, постепенно нужно приучать его выполнять работу в нужном
темпе. Если же невыполнение работы вызвано неорганизованностью ребенка,
пренебрежением к замечаниям воспитателя, то разрешать заканчивать ее после занятия
не следует.

После занятия дети рассматривают рисунки товарищей и оценивают их.
Руководство воспитателя этим процессом требует особого мастерства, вдумчивости. Он
должен помогать детям делать замечания по существу, видеть не только плохое, по
прежде всего хорошее, учить их быть тактичными, содействовать укреплению между
детьми дружеских взаимоотношений.

В младших группах не следует часто привлекать детей к обсуждению работ
сверстников, так как малыши еще не могут дать правильной оценки, их оценка может
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быть случайной, необъективной и принести не пользу, а только вред. Свои замечания
воспитатель должен делать очень осторожно, особенно по отношению к детям робким,
не уверенным в своих силах, чрезмерно обидчивым. К тому же он должен приучать
воспитанников.

Иногда обсуждение и оценка проходит неинтересно, воспитатель просто задает
вопросы: «Какая работа тебе нравится? Почему она тебе нравится?». Конечно, эти
вопросы направлены на то, чтобы пробудить у ребенка анализирующее мышление,
воспитывать умение видеть хорошие стороны в работе товарища, заметить недостатки,
но частое повторение их может заглушить педагогический эффект. Лучше, если педагог
постарается найти новые формы анализа, новые приемы работы.

Например, после одного занятия в ясли – детском саду №266 Бинагадинского
района города Баку воспитатель устроил выставку рисунков, но вместо вопроса «Какая
работа тебе понравилась?» детям предлагались такие задание: «Покажи, какая машина
сможет дойти до места назначения», «Отбери те рисунки, на которых машина не
сможет дойти до места назначения», «Какой ремонт ей требуется?». Отвечая на такие
вопросы, ребята могли правильно и беспристрастно устанавливать, кто справился с
заданием, а кто нет и в чем состоит ошибка.

Коллективный просмотр и анализ работ имеет большое значение для развития
интереса к занятиям по изобразительной деятельности, развития стремления лучше
выполнять полученные задания. Возможность сравнивать свои работы с работами
других, знакомиться с разнообразными решениями при выполнении одного задания
позволяет ребятам строже оценивать самих себя, свои действия. Коллективное
обсуждение, аннализ детских работ способствуют воспитанию у дошкольников чувства
ответственности, скромности, сдержанности, умения выслушивать суждение других о
своих недостатках.

Правильно поступают те воспитатели. Которые в свободное время рассматривают
вместе с детьми их рисунки, лепку, слушают их объяснения, обсуждают качество
выполненных работ. Беседа воспитателя с ребенком о его замысле многое может ему
раскрыть в понимании детского рисунка.

К рисунку ребенка подготовительной к школе группы в отношении техники
исполнения уже можно предъявлять довольно высокие требования. Вполне возможно,
что ребенок не укладывался во время, значит, это занятие требовало большей
продолжительности. Нужна особая чуткость воспитателя, чтобы и не затянуть занятие,
и дать возможность детям осуществить свой творческий замысел.

В заключении можно сделать вывод, что занятия по изобразительной деятельности
предоставляют широкие возможности для изучения особенностей детей и
осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку, для развития у них не
только художественных способностей, но и внимания, наблюдательности,
настойчивости и воли. Формирование этих качеств является существенным условием
для подготовки ребенка к обучения в школе.

Актуальность статьи. В формировании личности ребёнка дошкольного возраста
огромная роль принадлежит воспитателю детского сада. Правильное руководство
эстетическим развитием детей может быть осуществлено только в результате изучения
их возрастных и индивидуальных особенностей на занятиях по рисованию.

Научная новизна статьи. В статье предлагаются приёмы и методы в изучении
индивидуальных особенностей детей в процессе занятий рисованием.
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Практическое значение и применение статьи. Творческая задача воспитателя
заключается в следующем – умение отобрать из общего арсенала то, что наиболее
Действенно в данной ситуации исходя из учёта индивидуальных особенностей
проявлении поведения ребёнка.
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X. Məmmədova

Təsviri fəaliyyət üzrə məşğələlərdə fərdi yanaşma

Xülasə

Uşaqlara fərdi yanaşma üzrə iş o qədər də asan deyil, bu, tərbiyəçidən həm səbr, həm də
gərgin, sonsuz yaradıcı axtarışlar tələb edir. Əgər bu iş ümumi tərbiyə prosesinin zəruri bir
hissəsi hesab olunursa, onda onun səmərəliliyi daha da yüksəlir. Eyni zamanda problemin
həlli müəyyən çətinliklərlə müşayiət olunur. Məqalədə bu istiqamətdə işin daha da
yüngülləşdirilməsi üçün aparılacaq məşğələlərin nümunələri verilir. Məsələnin həllində
istifadə edilə biləcək metodik üsullar göstərilir.

X. Mammadova

Private to approach in seminars on descriptive activities

Summary

Work on private approached cam to children does not so easy is, it demands patience and
strained, endless creative searches from educator. If necessary part of this work process of
general upbringing is considered, then his efficiency rises. Solution of the problem at the
same time accompanies with definite difficulties. Examples of seminars which should be
carried out for making more easier in this direction of the work are given in the article.
Methodic methods he will be able to use in the solution of the problem are shown.
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Dünyada istər bakalavr, istərsə də magistratura səviyyələrində təlim prosesində olduğu
kimi, müstəqil işlərin yerinə yetirilməsində də müxtəlif yenitəlim texnologiyalarından istifadə
olunur. Bu texnologiyalardan müstəqil işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı daha çox tətbiq
imkanı qazananlara MOODLE (Modul), İnternet təlim texnologiyaları və ya Veb
texnologiyalar: Web Quest (Veb-kvest); virtual səyahət; mövzu üzrə məlumatın axtarış
sistemlərindən istifadə edilərək araşdırılması; onlayn testləşdirmə dərsləri, Cloud
Computing(Bulud hesablamaları), Elektron potfolio təlim texnologiyası və s. daxildir.
Sadalanan texnologiyalardan hər hansı birinin tətbiqi müəllimdən ilk növbədə zəngin
kompyuter, internetdən, onun imkanlarından məharətlə istifadəetmə və bu bilik və bacarıqları
gələcəyin müəllimlərinə aşılamaq üzrə bacarıq və vərdişlərin olmasını tələb edir. Bu prosesdə
xarici dil üzrə biliyə malik olmaq da zəruri faktorlardan biri hesab olunur. Ən azı bir xarici
dili bilmədən müasir dövrün müəllimi olaraq irəliyə doğru addımlamaq, qabaqcıl müəllim
olaraq fəaliyyət göstərmək və təmsil etdiyin xalqın gələcək nəslinin yolunu daha da
işıqlandırmaq mümkün deyil.

Veb-kvest bu gün Amerika, Avropa və Rusiya təhsilində geniş tətbiq edilən yeni təlim
texnologiyalarından biridir. Veb-kvest – internet resurslarından istifadə etməklə
təhsilalanların müxtəlif mövzulara dair rollu oyun elementli problemli tapşırıqların icrasında
layihə fəaliyyətinin təşkilinin ssenarisidir. Bu texnologiya modeli ilk dəfə 1995-ci ildə San
Diyeqo Universitetinin müəllimi Berni Dodc tərəfindən təqdim edilmişdir. “Quest” ingilis
dilindən tərcümədə axtarış deməkdir. Tədris prosesində “quest” macəra və oyunla bağlı
sistemli, davamlı və məqsədli axtarışdır [1; 2; 3].

İnternet dərslərində təhsilalanların və müəllimlərin müvəffəqiyyət əldə etmələri və zəngin
informasiya məkanında informasiya ilə düzgün işləmək bacarığının formalaşdırılması və
təkmilləşdirilməsində dünya müəllimləri tərəfindən bu texnologiyadan geniş istifadə olunur.
La-kin bu model Braziliya, İspaniya, Çin, Avstraliya, Hollandiya və Amerikada xüsusilə
geniş yayılmışdır. Veb-kvest təlim texnologiyası nəinki təhsilalanlarda, o cümlədən
müəllimlərdə tədris prosesinə motivasiya yaradır, bu və ya digər fənnə dair hər hansı
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mövzunu əyləncəli və maraqlı formada keçməyə, öyrənməyə imkan verir. Bu texnologiyanın
əsasında rollu oyun elementli problemli tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün internetin
informasiya resurslarından sistemli və məqsədli şəkildə istifadə dayanır. Tapşırığın həlli
prosesində təhsialanlar müəyyən rolu təmsil edərək onu yaşayır, yekunda rol üzrə tapşırıqların
icrası nəticəsində əldə etdikləri məhsulları video layihələr, video təqdimatlar, video mesajlar,
mətn, şəkil, cədvəl formatında toplayaraq yaradıcılıq məhsullarının kolleksiyasını əldə edirlər.

Müasir dövrdə təhsilverənlərin və təhsilalanların yalnız dərslik və dərs vəsaitləri ilə
kifayətlənməmələri və əlavə məlumatlar əldə etmələri baxımından bu texnologiya onlara
əvəzedilməz imkanlar təklif edir. “İnformasiya bolluğu şəraitində yaşadığımız bir vaxtda
onlarla necə işləməli?”, “Tapşırıqların icrası üçün saytları düzgün müəyyənləşdirmək, seçimin
düzgün yerinə yetirilməsi” və s. suallara cavab tapmalarına şərait yaradır. Beləliklə, təhsil
Veb-kvesti təhsilalanların bu və ya digər tapşırığı yerinə yetirmələri üçün işlədikləri internet
saytıdır. Burada tapşırıq üçün nəzərdə tutulmuş saytlar müəllim tərəfindən seçilir və tapşırığın
icrası üçün təhsilalanlar (o cümlədən magistrantlar) tapşırıq səhifəsində verilmiş hiperlinklərə
daxil olur zəruri materialı əldə edirlər.

Veb-kvest ayrıca bir problemi, tədris fənninin mövzusunu, həmçinin fənlərarası mövzunu
əhatə edə bilər. Kifayət qədər portallar vardır ki, orada hazır formada veb-kvestlər
toplanmışdır. Məsələn, https://www.jimdo.com və s. Onlar müəllimlərin, o cümlədən
təhsilalanların işlərinin məhsuludur. Bu saytlarda həm müəllimlər, həm də təhsilalanlar
tərəfindən yeni veb-kvestlər yaradıla bilər və ya veb-kvestlərin nəticələri veb səhifələrdə
təqdim oluna bilər.

Veb-kvest dərslər kollektivlə, qrupla iş və yaxud tələbənin fərdi işi üçün təyin edilə,
distant təhsilin bir variantı olaraq tətbiq oluna bilər. Veb-kvest təlim texnologiyası vasitəsilə,
xüsusilə ali təhsil müəssisələrində müstəqil işlərin icrasında yüksək nəticələr əldə etmək
mümkündür. Məsələn, sərbəst işlərin, referat və kurs işlərinin, buraxılış işlərinin, magistr
dissertasiyalarının və s. yerinə yetirilməsində.

Veb-kvest davametmə müddətinə görə iki yerə ayrılır:
1) qısamüddətli – 45 dəqiqəlik və ya 90 dəqiqəlik (ali məktəbdə) dərs müddətini əhatə edir.
2) uzunmüddətli – bir neçə dərsi, sərbəst iş, referat, kurs işi, buraxılış işi, magistr

dissertasiyalarının yerinə yetirilməsi müddətini əhatə edir.
Bu texnologiyanın ali məktəblərdə tətbiqi pedaqoji sahə üzrə təhsil alan tələbələrin yeni

təlim texnologiyaları haqqında nəzəri biliklər əldə etmələri ilə yanaşı, bir müəllim olaraq
onların özləri tərəfindən bu texnologiyanı praktiki olaraq tətbiq etmək üzrə bacarıq və
vərdişlər qazanmalarına şərait yaradır. Veb-kvest texnologiyasının tətbiqi həm də
təhsilalanların və müəllimlərin aktivliyini, işin yerinə yetirilməsinə marağını artırmış olur.
Araşdırma nəticəsində tədqiqata cəlb etdiyimiz ali təhsil müəssisələrimizdə bu texnologiyanın
tətbiq edilmədiyinin şahidi olduq. Bu texnologiyanı eksperiment olaraq sərbəst işlərin yerinə
yetirilməsinə, o cümlədən magistr dissertasiyasının hazırlanmasına tətbiq etməklə, müstəqil
işlər vasitəsilə magistrantların pedaqoji fəaliyyətə hazırlanmalarına, o cümlədən müstəqil
işlərin yerinə yetirilməsinə münasibətin və marağın necə dəyişdiyinin şahidi olduq.

Magistratura səviyyəsində Veb-kvest texnologiyasının tətbiqi müəllim hazırlığı ilə bağlı
keyfiyyətin yüksəlməsinə, işin sistemli, davamlı və daha məqsədli şəkildə qurulması və
icrasına, gələcəyin yüksəkixtisaslı müəllimi olaraq bu texnologiyanı tətbiq etmək üzrə bilik,
bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasına gətirib çıxarır.

Veb-kvestlə işə daxildir:
— Problemin qoyulması;
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— Veb-kvestin tapşırıqları ilə tanışlıq;
— İnternet saytlarının resursları vasitəsilə tapşırığın yerinə yetirilməsi;
— İşin dizaynı (tərtibatı);
— Fəaliyyətin nəticələrinin müzakirəsi və qiymətləndirilməsi.
Hər bir texnologiya kimi Veb-kvest də müəyyən quruluşa malikdir. Bu quruluşun əsas

elementlərinə bunlar daxildir:
1. Giriş – Başlanğıc vəziyyəti müəyyən edən materiallar verilir;
2. Maraqlı tapşırıqlar – Təhsilalanın yerinə yetirə biləcəyi səviyyədə hazırlanır;
3. Şəbəkə linklərinin toplusu –Tapşırığın icrası və təhsilalanların materialları əldə

etmələrinin asanlaşdırılması üçün zəruri olanlar;
4. İşin icra prosesinin təsviri – Fəaliyyət zamanı həyata keçiriləcək işlərin ardıcıllığının

təsviridir;
5. Əldə edilmiş informasiyanın işlənilməsi, emalı ilə bağlı bəzi şərhlər – Bura müəllim və

tələbələr üçün metodik tövsiyələr daxildir: istiqamətləndirici suallar, anlayışlar ağacı, səbəb-
nəticə diaqramları və s.;

6. Qiymətləndirmə və nəzarət sistemi – Veb-kvestin yerinə yetirilməsi ilə bağlı
təhsilalanların qiymətləndirilməsi meyarlarının düzgün seçilməsi və hazırlanmasıdır.
Qiymətləndirmə meyarlarının seçilməsi təlimin məqsədindən asılıdır. Nəzarət sistemi isə
araşdırmanı tamamladıqdan sonra iştirakçılar tərəfindən yazılan hesabat formasıdır;

7. Nəticə - Təhsilalana verilmiş tapşırığı yerinə yetirməklə nəyi öyrəndiklərini, müstəqil
işlərin icrası ilə bağlı əldə etdikləri bacarıq və vərdişkləri başqa sahəyə tətbiq etmək üzrə
təcrübə qazandıqlarını xatırladır. O, tələbələrin əldə etdikləri bilik, bacarıq və vərdişlərin
təsviridir.

Pedaqoji ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrə (o cümlədən magistrantlara) Veb-
kvest təlim texnologiyası ilə işləyə bilmək və onu yaratmaq üzrə bacarıq və vərdişlərin
aşılanması məqsədəuyğun olardı. Nəticədə gələcəyin müəllimi olaraq öz veb-səhivələrini,
bloqlarını yaratmaq üzrə bacarıq və vərdişlər qazanmış olacaqlar. Eksperiment nəticəsində
pedaqoji fəaliyyətə hazırlanan magistrantlara Veb-kvestin yaradılması ilə bağlı da ətraflı
məlumat verildi, hətta onların özləri tərəfindən bakalavr səviyyəsi üzrə “Ümumi pedaqogika”,
“İbtidai təhsilin pedaqogikası” fənlərinin mövzularına dair Veb-kvestlər yaradıldı. Bu zaman
bir sıra istiqamətlərdə çətinliklərlə qarşılaşdıq. Veb-kvest texnologiyasının tətbiqi zamanı
qarşılaşdığımız problemlərə aşağıdakılar daxildir:

— Müəllimlərin və tələbələrin əksəriyyətinin xarici dil üzrə biliklərinin mövzu üzrə
araşdırma aparmaq, informasiyanı və informasiya mənbələrini tapmaqda qənaətbəxş
olmaması;

— Xarici dilin fənn proqramında magistrantlara müasir təlim texnologiyaları, onların
tətbiqi, ümumiyyətlə, pedaqogika fənni və bu sahədə baş verən yeniliklər haqqında
informasiyanın verilməsi və onlarda müasir dövrün tələblərinə cavab verən bacarıq və
vərdişlərin möhkəmləndirilməsi və daha da təkmilləşdirilməsi üçün mövzuların olmaması,
nəticədə magistrantların gələcəyin müəllimi olaraq müasir dövrün tələblərinə cavab verməsini
məhdudlaşdırması;

— Ali məktəb müəllimlərinin bir hissəsinin İKT və kompyuter üzr bilik, bacarıq və
vərdişlərinin qənaətbəxş olmaması;

— Azərbaycan dilində internet resursların azlıq təşkil etməsi, universitet kitabxanalarının
elektron sistemə daxil edilməməsi və s.;

— Gələcəyin müəllimi olaraq müasir təlim texnologiyalarının həyata keçirilməsi üzrə
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praktik bacarıq və vərdişlərin qazanılması üçün onları tətbiqetmədə pedaqoji ali təhsil
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının qənaətbəxş olmaması, auditoriyaların internet,
proyektor, kompyuter ilə təchiz edilməməsi, bu cür auditoriyaların azlıq təşkil etməsi;

— Magistratura səviyyəsi üzrə tədris planlarında pedaqoji fənlərin proqramlarında
(kurikulumunda) müasir təlim texnologiyaları və onların tətbiqi ilə bağlı mövzuların öz əksini
tapmaması və dərslərdə həyata keçirilməməsi;

— Magistrantlar tərəfindən lazımi məlumatın seçilməsi və təlim tapşırığının yerinə
yetirilməsinə münasibətlə bağlı və s.

Veb-kvest təlim texnologiyası əsasında hazırlanan işlərin yekun nəticələri auditoriyada
müzakirəyə çıxarıla bilər, internetdə veb-səhifələr, prezentasiyalar formasında yerləşdirilərək
internet-forumlarda müzakirə oluna, tələbələr və pedaqoji sahə üzrə digər mütəxəssislər
tərəfindən təhlil oluna, qiymətləndirilə bilər. İşin bu cür qurulması magistrantlarda müəllimlik
peşəsinə və təhsil aldıqları ixtisaslaşmaya, fərqli bir münasibətin formalaşmasına gətirib
çıxarır, onların motivasiyasını artırır, daha çox bilik əldə etmələrinə ruhlandırır. Magistr
dissertasiyalarının hazırlanması və müdafiəsinə marağın, həvəsin artması müşahidə edilir.

Magistratura səviyyəsində Veb-kvestin nəticəsinin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar fənni
tədris edən, magistranta elmi rəhbərliyi həyata keçirən müəllimlər tərəfindən
müəyyənləşdirilməli və mütləq şəkildə qeyd olunmalıdır. Məsələn:

— Magistrantların fəallığı, əməkdaşlığı, işin ardıcıllığını düzgün və sistemli şəkildə
qurmaları və həyata keçirmələri;

— Gələcəyin müəllimi olaraq təlim texnologiyasının yerinə yetirilməsi ilə bağlı nəzəri və
təcrübi biliklərinin səviyyəsi;

— Hazırlanan işlərdə materialın məqsədyönlü, keyfiyyətli və düzgün seçilməsi;
— Tapşırıqları yerinə yetirmə səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi;
— Veb-kvestin nəticələrinin təqdim edilməsi zamanı magistrantların təqdimatı həyata

keçirmək, şifahi çıxış, fikrini aydın, lakonik, məntiqli və düzgün çatdırmaq üzrə nitq
bacarıqlarının keyfiyyəti;

— Hazırlanan təqdimatların, əldə olunan internet resursların (mətn, şəkil, multimedia və s.)
keyfiyyəti;

— İşin dizaynı (keyfiyyətli və baxımlı, rəngarəng, hərəkətli və s. olması);
— Magistrantların işə yaradıcı yanaşması, münasibətin ifadə olunması və s. [1, 3].
Veb-kvestdə istifadə olunan tapşırıq növlərinə nəqletmə, yaradıcı tapşırıq, planlaşdırma və

layihə, özünüdərketmə, kompilyasiya, təhlil tapşırığı, detektiv, tapmaca, sirli hekayə,
konsesusun əldə edilməsi, qiymətləndirmə, inandırma, jurnalist tədqiqatı, elmi-tədqiqat və s.
daxildir. Tədris prosesində Veb-kvestin tətbiqi bir sıra müsbət nəticələrin əldə olunmasına
gətirib çıxarır:

— Müəllimin və təhsilalanın yeni informasiya əldə etmək üçün daim axtarışda olması və
yeniliklərdən xəbərdar olmasına;

— Təlim motivasiyasının artırılması;
— Xarici dillərdə söz ehtiyatının genişlənməsi;
— Təhlil etmək, müqayisə aparmaq, ümumiləşdirmək, nəticə çıxarmaq, müdafiə etmək,

əsaslandırmaq, qiymətləndirmək üzrə bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması,
möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi;

— Biliklərinmüstəqil olaraq əldə edilməsi və mənimsənilməsi;
— İKT və kompyuterdən istifadə üzrə bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması,

möhkəmləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi;
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— Ünsiyyət bacarığı və nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması və inkişafı;
— Müəllimlik peşəsi ilə bağlı kompetensiyaların formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi

və s.
Veb-kvest texnologiyası ilə bağlı məlumatların əldə olunması və təhlili onu deməyə əsas

verir ki, istər auditoriya üzrə təlim tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində, istərsə də
auditoriyadankənar tapşırıqların icrasında bu texnologiyanın tətbiqi tədris prosesi ilə bağlı
yüksək nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxarır.

Gələcəyin müəllimlərinə veb-kvest texnologiyası ilə bağlı ətraflı məlumatların
çatdırılmasında, onlarda praktik bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasında internetdə bu
texnologiyanın tətbiqi ilə keçirilən dərs nümunələrinin izlənilməsi də müsbət təsir göstərir.
Müasir təlim texnologiyaları vasitəsilə gələcəyin müəllimi olaraq hazırlanan magistrantlar
nəzəri biliklə yanaşı, tətbiqlə bağlı da bacarıq və vərdişləri mənimsəmiş olurlar
(https://www.youtube.com/watch?v=qvR2g14S5Ro) [3; 4]. Ali məktəb müəllimlərinin müasir
təlim texnologiyaları vasitəsilə magistrantları pedaqoji fəaliyyətə hazırlamalarında müxtəlif
videolara, veb seminarlara müraciət etmələri mənimsəmə keyfiyyətinin, müəllimlik peşəsinə
motivasiyanın yüksəlməsinə şərait yaratmış olur. Pedaqoji ali təhsil müəssisələrində çalışan
və müəllim hazırlığı ilə məşğul olan ali məktəb müəllimləri tədris prosesində bu amilləri
nəzərə almalı, prosesin keyfiyyətli və maraqlı şəkildə qurulmasına çalışmalıdırlar.

Məqalənin aktuallığı. Bu, magistrantların müəllimlik fəaliyyətinə hazırlanmalarında veb
texnologiyaların tətbiqinin aktuallaşmasından ibarətdir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik magistrantların müasir təlim texnologiyaları
vasitəsilə müəllimlik fəaliyyətinə hazırlanmalarında veb-kvest texnologiyasına müraciətlə
əlaqələndirilməlidir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə müəllim kadrlarının hazırlanmasında
veb-kvest texnologiyasının geniş imkanlara malik olması və eksperiment yolu ilə yüksək
nəticələrin əldə edilməsindən ibarətdir.
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A. Зейналлы

Роль и создаваемые возможности технологии веб-квеста для
подготовки педагогической деятельности магистров

посредствам современных технологиях обучения.

Резюме

В статье представлена информация о ряде современных технологий обучения.
Интерпретируется теоретическая и практическая информация о технологии веб-квеста,

http://web-kvest.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qvR2g14S5Ro
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которая сегодня является одной из приоритетных веб-технологий. Подчеркивается, что
эта технология имеет широкий спектр ролей и возможностей при подготовке учителей
к педагогической деятельности и доказана посредством экспериментов. Будущим
масстерам будет предоставлена возможность получить дополнительную теоретическую
и практическую информацию о веб-технологиях.

A. Zeynalli

The role and created possibilities of the technology of the
web-quest for the preparation of the pedagogical activity of

masters by means of modern teaching technologies

Summary

The article provides information on a range of modern learning technologies. Theoretical
and practical information about the web-quest technology, which is one of the top-priority
web technologies today, is being interpreted. It is emphasized and justified though that this
technology has a wide range of roles and capabilities in the preparation of masters for
pedagogical activities. Future masters are provided with the opportunity to get additional
theoretical and practical information on web-quest technology.

Redaksiyaya daxil olub: 03.08.2018
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Fəzada paralellik mövzusunun tədrisi

Babək Əkbərov
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прямая, плоскость
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Fəzada paralellik mövzusunun tədrisinə başlamazdan əvvəl planimetriyadan şagirdlərə
məlum olan düz xətlərin paralellik aksiomunu, paralel düz xətlərin tərifini, paralellik
əlamətlərini şagirdlərin yadına salmaq lazımdır. Stereometriyada düz xətt və müstəvilərin
paralelliyi mövzusunun tədrisinə 20 saat vaxt verilir. Buraya fəzada paralel düz xətlər, düz
xətt və müstəvilərin paralelliyi, müstəvilərin paralelliyi və fəza fiqurlarının müstəvi üzərində
təsviri mövzuları daxildir.

Bu mövzu şagirdlərin fəza təsəvvürünün inkişafında mühüm yer tutur. Mövzunun
tədrisinə başlamazdan əvvəl şagirdləri düz xətt və müstəvilərin fəzada qarşılıqlı vəziyyəti
ətrafında düşündürmək lazımdır. Əvvəlcə bütün məntiqi imkanlar sayılır.

Məsələn, iki müxtəlif düz xətt ya bir müstəviyə aid ola bilər, yaxud ola bilməz. İkinci
halda belə düz xətlər çarpaz düz xətlər adlanır. Birinci halda iki vəziyyətdən biri ola bilər: düz
xətlər ya kəsişir-ortaq nöqtəyə malikdir, yaxud
kəsişmirlər; birinci halda düz xətlərə kəsişən, ikinci
halda isə paralel düz xətlər deyilir. Bu mövzuda əsas
münasibət paralellikdir. Belə ki, düz xətt və
müstəvilərin paralelliyinin varlığı müəyyən edilir:
a , a . Nəhayət, paralelliyin yeganəliyi
məsələsi həll edilir.

Fəzada düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyətini şərh edərkən, şagirdlərin qarşısında belə sual
qoymaq olar: iki düz xəttin neçə ortaq nöqtəsi ola bilər? Bu sualın cavabını almaq üçün
şagirdlərə məlum olan aksiomları yada salmaq lazımdır. Bundan sonra iki düz xəttin ikidən az
ortaq nöqtəsi olması halı aydınlaşdırılır. Tamamilə aydın olur ki, iki düz xəttin ancaq bir ortaq
nöqtəsi ola bilər; bu halda onlara kəsişən düz xətlər deyilir.

İndi isə düz xəttin heç bir ortaq nöqtəsi ola bilməməsi halını araşdıraq. Bu cür düz xətlər
şagirdlərə planimetriyadan məlumdur və bunlara paralel düz xətlər deyilirdi. Şagirdlərlə
paralel düz xətlərin tərifi təkrar edilir və düz xətlərin bir müstəviyə aid olması xüsusi qeyd
edilir.

Mövzunu şərh edərkən fəzada düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyətini yazı taxtasında çəkib
şagirdlərə nümayiş etdirmək olar.

1) a və b düz xətləri ancaq bir ortaq O nöqtəsinə malikdir. Yəni, a və b kəsişir.
2) avə b düz xətlərinin bütün nöqtələri ortaqdır. Yəni, a və b üst-üstə düşür.
3) a və b düz xətlərinin ortaq nöqtəsi yoxdur. Yəni,a və b paraleldir.

mailto:Babekberov@gamil.com
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4) a və b düz xətlərinin ortaq nöqtəsi yoxdur. Yəni, a və b çarpazdır.a və b bir müstəviyə
aid deyil.

İlk üç halın hamısında düz xətlərin bir müstəviyə aid olması aydınlaşdırılır. Bütün bu
hallar aksiomlardan çıxan nəticələrlə təsdiq olunur.

Daha sonra şagirdlər qarşısında belə bir sual qoyulur: fəzada iki düz xətt elə yerləşə
bilərmi ki, onlardan bir müstəvi keçirmək mümkün olmasın?

Təcrübə göstərir ki, belə düz xətlər var, onlara aid misalları ətraf mühitdən çoxüzlülərin
karkas modelləri üzərində göstərmək olar. Şagirdlərə aydın olur ki, belə düz xətlər eyni
müstəviyə aid olmamaqdan başqa ortaq nöqtəyə də malik deyillər. Beləliklə, çarpaz düz
xətlərə bir müstəviyə aid olmayan və kəsişməyən düz xətlər kimi də tərif verilir. Sonra yazı
taxtasında düz xətlərin simvolik yazılışı göstərilir. Həmin şəkildə üst-üstə düşən düz xətlərə
paralel düz xətlər kimi baxılsa, onda fəzada düz xətlərin üç qarşılıqlı vəziyyətdə olması izah
edilir. Nəticə olaraq göstərilir ki, fəzada iki düz xətt ancaq göstərilən üç qarşılıqlı vəziyyətdə
ola bilər.

Əsas diqqəti çarpaz düz xətlərin varlığı teoreminin öyrənilməsinə yönəltmək lazımdır.
Çarpaz düz xətlərə misallar göstərərək, şagirdlərə başa salırıq ki, iki düz xətt çarpazdır, bu o
deməkdir ki, onlardan biri tamamilə verilmiş müstəvi üzərindədir, o biri isə bu müstəvini
müstəvi üzərindəki düz xəttə aid olmayan nöqtədə kəsir. Daha sonra şagirdlərin diqqətini
çarpaz düz xətlərin harada yerləşməsinə yönəltmək lazımdır. Belə ki, fəzada iki müstəvi ya
kəsişir, yaxud paraleldir. Deməli, çarpaz düz xətlər də kəsişən yaxud paralel müstəvilər
üzərində olmalıdır. Çarpaz düz xətlərin varlığı teoremini müəllim əvvəlcə özü isbat etməli,
sonra isə şagirdlərə təkrar etdirməlidir. Burada şagirdlərin diqqətini iki düz xətt çarpaz
deyildir nə deməkdir sualına yönəltmək lazımdır.

Şagirdlərə verilmiş nöqtədən keçən və verilmiş düz xəttə çarpaz düz xəttin qurulmasına
aid məsələ həll etdirmək lazımdır.

Fəzada düz xətlərin paralelliyi mövzusunu öyrənmək üçün planimetriya kursundan uyğun
bölmənin təkrarından başlamaq lazımdır. Təkrar üçün düz xətlərin paralellik aksiomu, Fales
teoremi, üçbucaq və trapesiyanın orta xəttinin xassəsi, üçbucaqların iki bucağa görə oxşarlıq
əlaməti mövzularını yada salmaq lazımdır. Göstərdiyimiz kimi müsahibə apardıqdan sonra
aşağıdakı aksiomu söyləyirik:

— verilmiş düz xəttə aid olmayan nöqtədən həmin düz xəttə birdən çox olmayaraq, paralel
düz xətt keçirmək olar.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu aksiom xalis planimetriya aksiomudur. Yəni burada söhbət bir
müstəviyə aid olan düz xətlərdən gedir. Stereometriyada hər bir müstəvidə paralellik
aksiomunun öz qüvvəsində qaldığını qəbul edirik. Bundan başqa aksiomda birdən çox
olmayan paralel düz xəttin varlığı təsdiq edilir:

a düz xəttindən xaricdə verilmiş A nöqtəsindən a-ya paralel olan yeganə düz xətt keçirmək
olar.

İki düz xəttin fəzadakı qarşılıqlı vəziyyətini
araşdırdıqdan sonra paralel və çarpaz düz xətlərə
aşağıdakı kimi tərif veririk:

Fəzada bir müstəvi üzərində yerləşən və
kəsişməyən düz xətlərə paralel düz xətlər deyilir.
Kəsişməyən və bir müstəvi üzərində yerləşməyən
düz xətlərə çarpaz düz xətlər deyilir.

İndi isə düz xətlərin paralelliyini izah edək. Şagirdlər qarşısında belə bir sual qoyuruq:
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fəzada verilmiş düz xəttin xaricindəki nöqtədən bu xəttə çəkilən paralel düz xəttin varlığı və
yeganəliyi haqda nə demək olar?

Şagirdlər heç bir çətinlik çəkmədən müstəvi üzərində düz xətlərin paralelliyi teoreminə
analoji olaraq fəzada düz xətlərin paralelliyinə aid aşağıdakı teoremi müstəqil isbat edirlər:

Teorem: Verilmiş düz xətt xaricindəki nöqtədən bu düz xəttə yalnız bir paralel düz xətt
keçirmək olar.

İsbatı: a verilmiş düz xətt, A isə bu düz xətt üzərində yerləşməyən nöqtə olsun. a düz
xəttindən və A nöqtəsindən müstəvisini keçirək. müstəvisində a düz xəttinə paralel olan
a1 düz xəttini keçirək. a1 düz xəttinin yeganə olduğunu isbat edək. Əksini fərz edək: Tutaq ki,
A-dan keçib a-ya paralel olan a2 düz xəttidə var.a və a1 düz xətlərindən 2 müstəvisini keçirə
bilərik. 2 müstəvisi a düz xəttindən və A nöqtəsindən keçir. Deməli, o, müstəvisi ilə üst-
üstə düşür. Demək, paralellik aksiomuna görə a1 və a2 üst-üstə düşür. Teorem isbat olundu.

Bu teoremin isbatında şagirdlərin diqqətini paralellər aksiomundan və paralelliyin
tərifindən necə istifadə etdiyimizə yönəltmək lazımdır.

Məqalənin aktuallığı. Bu mövzuların öyrənilməsində şagirdlərin yaradıcı fəallığının
inkişaf etdirilməsi yolları araşdırılmışdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə bu mövzuların tədrisi zamanı şagirdlərin qarşısına
çıxan çətinlikləri azaltmaq üçün müxtəlif priyomlardan istifadə edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Orta məktəb riyaziyyat kursunda “Fəzada
paralellik mövzusunun tədrisi” müasir elmlə birbaşa bağlı olduğundan bu məqalənin praktiki
əhəmiyyəti böyükdür.
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Б. Акбаров

Преподавание параллелизма в пространствах

Резюме

В нашей статье о параллельности прямых в пространстве в начале рассмотрели
взаимное расположение прямых на плоскости, а затем аналогично применили их в
пространстве. Отсюда можно сделать вывод, что прямые в пространстве могут взаимно
располагаться в трех видах: прямые пересекаются, лежат друг на друге и параллельны.

. A

a

a1
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B. Akbarov

Teaching parallelism in spaces

Summary

First of all, in the article named the subject of parallelism in space , we investigate mutual
condition of straight lines in plane, then in analogically to apply for space. It can be seen from
the results, there are three possible mutual conditions of lines: lines intersect, overlap and
parallel.

Redaksiyaya daxil olub: 06.06.2018
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child

Məlumdur ki, xronoloji verilənlərin proqnozlaşdırılması məqsədilə klassik zaman
sıralarına əsaslanan standart metodlardan populyar şəkildə istifadə olunur. Bu cür standart
metodlara nümunə olaraq sürüşən ədədi orta, eksponensial hamarlama, ikiqat sürüşən ədədi
orta, tendensiya nəzərə alınmaqla eksponensial hamarlama və ya Holt və tendensiya və
mövsümi variasiyalar nəzərə alınmaqla eksponensial hamarlama və ya Vinters və s.
metodlarını göstərmək olar. 1965-ci ildə dahi həmyerlimiz L.Zadə tərəfindən qeyri-səlis
çoxluqlar nəzəriyyəsinin kəşfi ilə əlaqədar olaraq proqnozlaşdırma probleminin həlli üçün
yeni yanaşma 1993-cü ildə ABŞ, Alabama universitetinin alimləri tərəfindən təklif olundu [1,
2, 13]. Bu yanaşma qeyr-səlis məntiqin tətbiqi və xronoloji göstəricilər əsasında qurulmuş
qeyri-səlis zaman sıralarına əsaslanırdı. Keçmiş 20 ildən bir qədər çox müddət ərzində bu
yanaşma tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş, təklif olunan yanaşmaya əsaslanan
proqnozlaşdırma metodları təklif olunmuşdur. Təklif olunan proqnozlaşdırma metodları
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən, standart məsələ kimi ABŞ alimləri tərəfindən ortaya atılmış
universitetə tələbə qəbulunun proqnozlaşdırılması, tədris prosesində iştirak edəcək
müəllimlərin sayının proqnozlaşdırılması, valyuta məzənnələrinin proqnozlaşdırılması,
havanın temperaturunun proqnozlaşdırılması, əhali sayının və demoqrafik göstəricilərin
proqnozlaşdırılması, elektrik enerjisi istehsalının proqnozlaşdırılması və s. kimi
proqnozlaşdırma məsələlərini həll etmək üçün tətbiq olunmuş və uğurlu nəticələr əldə
olunmuşdur [3-8, 10].

Məqalədə Mamdani qeyri-səlis məntiqinin tətbiqi ilə Mingəçevir şəhərində il ərzində
doğulan və ölən uşaqların sayı ilə bağlı statistik göstəricilərin əsasında proqnozlaşdırma
məsələsinin həllinə baxılır. Məqalədə proqnozlaşdırma məsələsinin həlli prosesində istifadə
olunan əsas anlayışların tərifi və mahiyyətini qısa şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar.

Tərif 1. Fərz edək ki, ,...)2,1,0...(),( ttY universal çoxluqdur və RtY )( . Fərz edək ki,
)(tY -da ,...)2,1(),( itfi qeyri-səlis çoxluqları təyin olunmuşdur və )(tF isə

,...)2,1(),( itfi kolleksiyasından təşkil olunmuşdur. Bu halda )(tF -yə )(tY (i=1,2,...) – da
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qeyri-səlis zaman sırası deyilir [1].
Tərif 2. Əgər )1,()1()(  ttRtFtF  bərabərliyini şərtləndirən )1,( ttR mövcud olarsa, bu

halda )(tF (t anındakı müşahidə/qiymət) ancaq )1( tF ilə şərtlənir və bu münasibət simvolik
olaraq )()1( tFtF  kimi yazılır. Burada, )1,( ttR qeyri-səlis münasibətlər matrisi, )(tF 1-
tərtibli qeyri-səlis zaman sırası modeli, “  ”– isə Max-Min kompozisiya operatoru adlanır [1].

Tərif 3. Əgər istənilən t zaman anı üçün )(tF qeyri-səlis zaman sırası ancaq və ancaq
)1( tF -dən asılıdırsa, bu halda bu cür əlaqə )1,()1()(  ttRtFtF  şəklində ifadə olunur.

Eyni zamanda ixtiyari t zamanı )2,1()1,(  ttRttR şərti ödənərsə, bu halda )(tF qeyri-
səlis zaman sırası stasionar – zamana görə dəyişməyən (time-invariant) qeyri-səlis zaman
sırası adlanır [1].

Tərif 4. Əgər )1( tF -i iA və )(tF isə jA kimi işarə etsək, bu halda )1( tF və )(tF
arasındakı münasibət ji AA  məntiqi implikasiya münasibəti kimi yazılır [1].

Mingəçevir şəhərində doğulan və ölən uşaqların sayı ilə bağlı statistik göstəricilər cədvəl
1-də verilib.

Cədvəl 1
Mingəçevir şəhərində il ərzində doğulan və ölən uşaqların sayı

İllər 20
00

20
01

20
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20
03

20
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20
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20
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20
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20
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20
09

20
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20
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20
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20
15

20
16
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lan
uşaql
arın
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11
53

12
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12
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13
72

15
09

15
17

15
55

15
51

14
52

16
62

15
86

13
90

Ölən
uşaql
arın
sayı

12 11 12 9 11 13 9 17 21 19 18 21 20 21 20 17 17

Proqnozlaşdırma məsələsinin həlli həmin statistik göstəricilərə istinadən şərh olunur.
Təklif olunan məsələnin həll alqoritmi aşağıdakı kimidir:

Addım 1. Cədvəl 1-dəki statistik verilənlər əsasında 1U və 2U – universal çoxluqları
təyin olunur. Münasib dmin=-2 və dmax=10 qiymətləri eksperimental şəkildə Cədvəl 1-dəki
verilənlərə uyğun olaraq seçildikdən sonra dsol=1002+dmin=1000 və dsağ=1662+dmax =1672
kimi təyin olunur. Beləliklə, il ərzində doğulan uşaqlar üçün universal çoxluq 1U = {1000,
1672} kimi təyin olunur. Analoji qaydada il ərzində ölən uşaqlar üçün dmin=-3 və dmax=9
qiymətləri eksperimental şəkildə Cədvəl 1-dəki verilənlərə uyğun olaraq seçildikdən sonra
dsol=9+dmin=6 və dsağ=21+dmax =30 kimi təyin olunur. Beləliklə, il ərzində ölən uşaqlar üçün
isə universal çoxluq 2U = {6, 30} kimi təyin olunur.

Addım 2. Təyin olunmuş 1U və 2U universal çoxluqları müvafiq olaraq 7 və 6 bərabər

uzunluqlu intervallara bölünür və onları müvafiq olaraq,   , 21
ji uu kimi işarə edək. Bölgünün

nəticəsi cədvəl 2-də təsvir olunmuşdur.
Cədvəl 2
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Son bölgüdən sonra statistik verilənlərin intervallara bölgüsü

İntervalın adı
(Uşaq
doğuşu)

İnterval İntervalın
adı
(Uşaq
ölümü)

İnterval

1
1u [1000, 1096] 2

1u [6, 10]
1
2u [1096, 1192] 2

2u [10, 14]
1
3u [1192, 1288] 3

3u [14, 18]
1
4u [1288, 1384] 4

4u [18, 22]
1
5u [1384, 1480] 5

5u [22, 26]
1
6u [1480, 1576] 6

6u [26, 30]
1
7u [1576, 1672]

Addım 3. Bu mərhələdə doğulan və ölən uşaqların sayı ilə bağlı statistik göstəriciləri
xarakterizə edən linqvistik dəyişənləri müvafiq qaydada « Doğulan uşaqların sayı » və « Ölən
uşaqların sayı» kimi təyin etmək lazımdır. Qeyri-səlis çoxluqlar vasitəsilə təsvir olunan bu
linqvistik dəyişənlərin linqvistik termləri müvafiq qaydada aşağıdakı kimi təyin olunur:

« Doğulan uşaqların sayı » linqvistik dəyişəni üçün[9, 12]:
1
1A =(çox az), 1

2A =(bir qədər az), 1
3A =(az), 1

4A =(normal), 1
5A =(çox), 1

6A =(bir az çox),
1
7A =(daha çox);

« Ölən uşaqların sayı » linqvistik dəyişəni üçün[9, 12]:
2

1A =(çox az), 2
2A =(bir qədər az), 2

3A =(az), 2
4A =(normal), 2

5A =(çox), 2
6A =(bir az çox);

Addım 4. Bu linqvistik kəmiyyətləri – termləri xarakterizə edən qeyri-səlis çoxluqları
təyin etmək üçün addım funksiyasından istifadə olunmuşdur və müvafiq olaraq, doğulan və
ölən uşaqların sayı ilə bağlı linqvistik termlər aşağıdakı kimi təyin olunur:

« Doğulan uşaqların sayı » linqvistik dəyişəni üçün:
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«Ölən uşaqların sayı» linqvistik dəyişəni üçün:
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Seçilmiş addım mənsubiyyət funksiyası istifadə olunmaqla ilkin verilənlərin
fazzifikasiyası və bunun nəticəsi olaraq qeyri-səlis zaman sıralarının qurulması prosesi
aparılır. Proqnozlaşdırma modelinin qurulması məqsədilə uşaq doğuşu və uşaq ölümü üzrə
2015-ci ilədək statistik verilənlər götürülmüş və cədvəl 3-də fazzifikasiya prosesinin nəticəsi
təsvir edilmişdir.

Cədvəl 3
İlkin verilənlərin fazzifikasiyası

İllər Faktiki
verilənlər

Linqvistik
kəmiyyətlər

İllər Faktiki
verilənlər

Linqvistik
kəmiyyətlər

2000 1002 1
1A 2000 12 2

2A
2001 1076 1

1A 2001 11 2
2A

2002 1129 1
2A 2002 12 2

2A
2003 1057 1

1A 2003 9 2
1A

2004 1093 1
1A 2004 11 2

2A
2005 1153 1

2A 2005 13 2
2A

2006 1242 1
3A 2006 9 2

1A
2007 1228 1

3A 2007 17 2
3A

2008 1372 1
4A 2008 21 2

4A
2009 1509 1

6A 2009 19 2
4A

2010 1517 1
6A 2010 18 2

3A
2011 1555 1

6A 2011 21 2
4A

2012 1551 1
6A 2012 20 2

4A
2013 1452 1

5A 2013 21 2
4A

2014 1662 1
7A 2014 20 2

4A
2015 1586 1

7A 2015 17 2
3A
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2016 1390 2016 17
Addım 5. Fazzifikasiya olunmuş statistik verilənlər əsasında qeyri-səlis münasibətlər

matrisi, doğulan uşaqların sayı üzrə 11
qj AA  münasibəti, ölən uşaqların sayı üzrə isə

22
qj AA  kimi təyin olunur: Yəni, (n-1)-ci il üçün fazzifikasiya olunmuş verilən 1

jA (və ya
2
jA )olarsa, n-ci il üçün fazzifikasiya olunan statistik göstərici 1

qA (və ya 2
qA )olacaqdır. Qeyri-

səlis şərti məntiqi nəticəçıxarma qaydası kimi «ƏGƏR ... ONDA» qaydası istifadə olunmaqla
qeyri-səlis münasibətlər matrisi qurulmuşdur. Mamdani implikasiyası halında qeyri-səlis
münasibətlər matrisinin qurulması üçün (1) düsturundan istifadə olunmuşdur [9].

(1)               ),min(),( yxyxIMAMD 
Qeyri-səlis münasibətlər matrisinin qurulması məqsədilə istifadə olunan qeyri-səlis

münasibətlər cədvəl 4-də təsvir olunmuşdur.
Cədvəl 4

Qeyri-səlis münasibətlər

İl ərzində doğulan uşaqlar üçün
A11A11 A11A12 A12A11 A12A13 A13A13 A13A14

A14A16 A16A16 A16A15 A15A17 A17A17

İl ərzində ölən uşaqlar üçün
A22A22 A22A21 A21A22 A21A23 A23A24 A24A24

A24A23

Addım 6. Proqnoz nəticələrin alınması prosesi «Direkt» (birbaşa) adlandırılan qaydada
aparılmışdır. Hər bir qeyri-səlis münasibət matrisi üçün ayrı-ayrılıqda Mamdani qeyri-səlis
implikasiya operatoru istifadə olunmaqla formalaşdırılaraq, yekun qeyri-səlis münasibətlər
matrisi isə Max (birləşdirmə) qaydası tətbiq olunmaqla alınmışdır [11]. Sonda hər bir hal üçün
ayrı-ayrılıqda yekun qeyri-səlis münasibətlər matrisi istifadə olunmaqla Max-Min
kompozisiya yerinə yetirilmiş və alınmış qeyri-səlis çoxluqlar yekun proqnoz nəticələr kimi
əldə olunmuşdur.

Addım 7. Seçilmiş statistik göstəricilər əsasında qurulmuş qeyri-səlis münasibətlər
matrisləri istifadə olunmaqla aparılan proqnozlaşdırma prosesi nəticəsində alınmış proqnoz
nəticələr Maximum prinsipi əsasında defazzifikasiya olunmuşdur və proqnozlaşdırma
prosesinin son nəticəsi cədvəl 5-də təsvir edilmişdir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, alınmış proqnoz nəticələrin proqnozlaşdırma xətalarının
hesablanması və müxtəlif proqnozlaşdırma metodları ilə alınan proqnoz nəticələrin müqayisə
edilməsi məqsədilə orta proqnozlaşdırma xətası (average forecasting error rate - AFER) (2)
düsturu əsasında təyin olunmuşdur:

%100
/

1 






n

AFA
AFER

iii

n

i (2)
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Cədvəl 5
Mamdani qeyri-səlis implikasiyası vasitəsilə hesablanmış proqnoz nəticələr

İllər Faktiki
verilənlər

Proqnoz İllər Faktiki
verilənlər

Proqnoz

Mamdani Mamdani
2000 1002 2000 12
2001 1076 1096 2001 11 10
2002 1129 1096 2002 12 10
2003 1057 1144 2003 9 10
2004 1093 1096 2004 11 14
2005 1153 1096 2005 13 10
2006 1242 1144 2006 9 10
2007 1228 1240 2007 17 14
2008 1372 1240 2008 21 20
2009 1509 1432 2009 19 18
2010 1517 1480 2010 18 18
2011 1555 1480 2011 21 20
2012 1551 1480 2012 20 18
2013 1452 1480 2013 21 18
2014 1662 1624 2014 20 18
2015 1586 1624 2015 17 18
2016 1390 1624 2016 17 20

Mamdani qeyri-səlis implikasiyası əsasında doğulan və ölən uşaqların sayı üzrə aparılmış
proqnozlaşdırma prosesində faktiki və proqnoz göstəricilərin qrafik təsviri isə şəkil 1 və şəkil
2-də göstərilmişdir.

Şəkil 1. İl ərzində doğulan uşaqlar üçün faktiki və proqnoz qiymətlərin qrafik təsviri



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

180

Şəkil 2. İl ərzində ölən uşaqlar üçün faktiki və proqnoz qiymətlərin qrafik təsviri

Eyni zamanda baxılan məsələnin tətbiq olunan metodla alınan həlli, klassik zaman
sıralarına əsaslanan sürüşən ədədi orta və eksponensial hamarlama üsulları əsasında alınmış
proqnozlaşdırma nəticələri ilə müqayisə olunmuşdur ki, bu da cədvəl 6-də təsvir olunmuşdur.

Cədvəl 6
Müxtəlif üsullarla alınmış proqnozlaşdırma nəticələrinin müqayisəsi

İl ərzində doğulan uşaqlar İl ərzində ölən uşaqlar

İllər Faktiki
verilənlər

Proqnoz nəticələri İllər Faktiki
verilənlər

Proqnoz nəticələri

SƏO
(n=3)

EH
(a=0,9) Mamdani SƏO

(n=3)
EH
(a=0,9) Mamdani

2000 1002 1002 2000 12 12
2001 1076 1002 1096 2001 11 12 10
2002 1129 1069 1069 1096 2002 12 12 11 10
2003 1057 1087 1123 1144 2003 9 11 12 10
2004 1093 1093 1063 1096 2004 11 11 9 14
2005 1153 1101 1090 1096 2005 13 11 11 10
2006 1242 1163 1147 1144 2006 9 11 13 10
2007 1228 1208 1233 1240 2007 17 13 9 14
2008 1372 1281 1228 1240 2008 21 16 16 20
2009 1509 1370 1358 1432 2009 19 19 21 18
2010 1517 1466 1494 1480 2010 18 19 19 18
2011 1555 1527 1515 1480 2011 21 19 18 20
2012 1551 1541 1551 1480 2012 20 20 21 18
2013 1452 1519 1551 1480 2013 21 21 20 18
2014 1662 1555 1462 1624 2014 20 20 21 18
2015 1586 1567 1642 1624 2015 17 19 20 18
2016 1390 1546 1592 1624 2016 17 18 17 20
Xətalar 4.4% 5,66% 4,62% Xətalar 10.5% 14,8% 12,12%
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Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalədə qeyri-səlis məntiq əsasında
Mingəçevir şəhərində il ərzində doğulan və ölən uşaqların sayının proqnozlaşdırılması üçün
Mamdani qeyri-səlis implikasiyasından istifadə olunmuşdur. Təklif olunan proqnozlaşdırma
üsulu 1-tərtibli zamana görə dəyişməyən (time-invariant) qeyri-səlis zaman sıraları modeli
üçün nəzərdə tutulubdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Proqnozlaşdırma nəticələrinin hesablanması və
vizuallaşdırılması üçün MS Excel 2010 və Matlab7 tətbiqi proqram paketlərindən istifadə
olunmasını elmi-yenilik hesab etmək olar.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən əhali sayının və demoqrafik
göstəricilərin proqnozlaşdırılması zamanı qeyri-səlis məntiqin tətbiqi ilə məşğul olan
mütəxəssislər istifadə edə bilərlər.
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М. Ахмедов, Н. Ахмедова

Прогнозирования числа родившихся и умерших
ребёнков с применением нечеткой логики

Резюме

Данная статья посвящена использованию нечеткой импликации для решения задачи
прогнозирования. На основе сравнительного анализа результатов, полученных с
помощью предложенного метода с результатами, полученными с помощью методов
скользящих средних и экспоненциальное сглаживание, установлено, что предложенный
метод имеет меньшие усредненную погрешность прогнозирования (AFER).

M. Ahmadov, N. Ahmadova

Forecasting the number of births and deaths of
children’s applying of fuzzy logic

Summary

This article is devoted to the use of fuzzy implication to solve the forecasting problem.
Based on a comparative analysis of the results obtained using the proposed method with the
results obtained with the help of moving average and exponential smoothing methods, it is
established that the proposed method has a smaller average forecasting error (AFER).

Redaksiyaya daxil olub: 13.06.2018
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Kompleks ədədlərin həndəsi məsələlərin həllinə tətbiqi

Arif İsmayılov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

E-mail: arifismayilov3151@gmail.com

Rəyçilər: r.e.d., prof. H.İ. Aslanov,
f.-r.e.n., dos. M.Ə. Şahverdiyev

Açar sözlər: kompleks ədəd, kompleks müstəvi, qoşma kompleks ədəd, radius-vektor,
eyniistiqamətli vektor, əksistiqamətli vektor, skalyar hasil, kollinearlıq

Ключевые слова: комплексное число, комплексная плоскость, комплексно-
сопряженное число, радиус-вектор, сонаправленный вектор, противоположно
направленный вектор, скалярное произведение, коллинеарность

Key words: complex number, complex plane, complex conjugate number, radius vector,
co-directional vector, opposite directed vector, scalar product, collinearity

Kompleks ədədlər nəzəriyyəsinin planimetriya məsələlərinin həllinə tətbiqi böyük səməpə
verir; bu imkan verir ki, planimetriya məsələlərinin həlli zamanı hesablama işləri hazır
düsturların köməyilə asanlıqla yerinə yetirilsin. Bunu misallarla şərh edək.

Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, müstəvinin hər bir M nöqtəsinə bir iyxz  kompleks
ədədi və əksinə hər bir z kompleks ədədinə müstəvinin bir nöqtəsi uyğundur. z ədədinə M
nöqtəsinin komleks koordinatı deyəcəyik. Həmçinin iyxz  kompleks ədədinə qoşma
kompleks ədədi iyxz  kimi göstərəcəyik.

1. İki nöqtə arasındakı məsafə. Tutaq ki, müstəvi üzərində iki )( 1zA və )( 2zB nöqtələri

verilib. Onda OA radius-vektorunun koordinatı 1z , OB radius-vektorunun koordinatı 2z olar.
zzz 2|| və 1212 zzzz  bərabərliklərindən istifadə etsək, alarıq:

))(()()(|||||| 12121212
2

12
222 zzzzzzzzzzOAOBABAB  .

Beləliklə, müstəvinin iki )( 1zA və )( 2zB nöqtələri arasındakı məsafəni aşağıdakı
düsturun köməyi ilə hesablamaq olar:

))(( 1212
2 zzzzAB  .

2. Çevrənin tənliyi. Mərkəzi )( 0zK nöqtəsində və radiusu R olan çevrə tənliyini almaq
üçün çevrənin ixtiyari )(zM nöqtəsindən mərkəzə qədər məsafələrin R -ə bərabərliyi
şərtindən istifadə olunur; onda alarıq:

2
00 ))(( Rzzzz  .

3.Parçanın verilmiş nisbətdə bölünməsi. Tutaq ki, C nöqtəsi AB düz xəttinin üzərində
yerləşir və CBAC  ( 1,  R ). Belə halda deyirlər ki, C nöqtəsi AB parçasını 
nisbətində bölür. BA, və C nöqtələrinin kompleks koordinatlarını uyğun olaraq 21 , zz və 3z
ilə işarə edək. Onda yuxarıdakı vektorial bərabərliyi )( 3213 zzzz  şəklində yazmaq olar;
buradan
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1

21
3

zzz .

Əgər 1 olarsa, onda C nöqtəsi AB parçasını yarıya bölür:

)(
2
1

213 zzz  .

Əgər 
1

1 və 



1

işarə etsək, onda

213 zzz 
alarıq ki, burada 1,,  RR . Bu sonuncu bərabərlik üç nöqtənin - )( 1zA ,

)( 2zB və )( 3zC bir düz xətt üzərində yerləşməsi üçün kafi şərt adlanır.

4. Vektorların skalyar hasili. OA və OB vektorlarının skalyar hasilini A və B nöqtələrinin
uyğun olaraq kompleks koordinatları olan 1z və 2z ilə ifadə edək. Bunun üçün 2121 zzzz 
cəmini 1x , 1y , 2x , 2y ədədləri ilə ifadə edək:

OBOAyyxxiyxiyxiyxiyxzzzz  2)(2))(())(( 2121221122112121 .
Buradan:

)(
2
1

2121 zzzzOBOA  . (1)

İxtiyari iki AB və CD vektorlarının skalyar hasili üçün düstur çıxaraq. Tutaq ki, )( 1zA ,
)( 2zB , )( 3zC , )( 4zD olduğu məlumdur, onda

OCOAODOAOCOBODOBOCODOAOBCDAB  ))(( .
(1) düsturundan istifadə etsək, alarıq:

)(
2
1

3131414132324242 zzzzzzzzzzzzzzzzCDAB  .

Beləliklə,

 ))(())((
2
1

43214321 zzzzzzzzCDAB  .

Əgər CDAB  olarsa, onda
0))(())(( 43214321  zzzzzzzz

olar. Sonuncu bərabərliyi aşağıdakı kimi yazmaq olar:

43

21

43

21

zz
zz

zz
zz






 . (2)

İxtiyari iki kompleks ədəd üçün nmnm zzzz  və qppp qqzz ::  münasibətləri
doğru olduğundan belə nəticə çıxarmaq olar:

(2) bərabərliyi zz  şəklindədir. Əgər iyxz  olarsa, onda
iyxiyxz  )( . Buna görə zz  bərabərliyinə əsasən iyxiyx  yaza bilərik.

Buradan isə xx  bərabərliyi yalnız 0x olduqda doğru olar. Bu isə o deməkdir ki, iyz 
şəklindədir.

5. Vektorların kollinearlığı. Düz xətlərin paralelliyi. Tutaq ki, O koordinat başlanğıcından
fərqli iki )( 1zA və )( 2zB nöqtələri verilmişdir. Onda OA və OB vektorları yalnız və yalnız
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onda kollinear olar ki, 0argargarg
2

1
21 

z
zzz (yəni vektorlar eyniistiqamətli) və ya


2

1
21 argargarg

z
zzz (vektorlar əksistiqamətli) olsun. Belə arqumenti olan ədədlər isə

həqiqi ədədlərdir, deməli,

2

1

2

1

z
z

z
z

 və ya 2121 zzzz  .

BA və DC vektorları yalnız və yalnız onda kollinear olar ki, 21 zz  və 43 zz  kompleks
ədədlərinə uyğun olan nöqtələr koordinat başlanğıcı ilə bir düz xəttüzərində yerləşsin. Onda

))(())(( 43214321
43

21

43

21

43

21 zzzzzzzz
zz
zz

zz
zz

zz
zz











 .

Başqa sözlə, AB və CD parçaları yalnız və yalnız onda paralel olar ki,
43

21

zz
zz


 ədədi

həqiqi ədəd olsun.
6. Üç nöqtənin bir düz xətt üzərində yerləşməsi. Üç )( 1zA , )( 2zB və )( 3zC nöqtələri bir

düz xətt üzərində o zaman yerləşər ki, AB və AC vektorları kollinear olsun, yəni
))(())(( 31213121 zzzzzzzz 

şərti ödənilsin.
Məsələ 1. İsbat edin ki, ABCD dördbucaqlısı yalnız və yalnız onda paraleloqram olar ki,

onun təpə nöqtələrinin uyğun koordinatları olan a, b, c və d kompleks ədədləri dbca 
şərtini ödəsin.

Həlli. Tutaq ki, ABCD paraleloqramdır, onda AC diaqonalının orta nöqtəsinin koordinatı

)(
2
1 ca  , BD -nin orta nöqtəsinin koordinatı isə )(

2
1 db  -dir. Paraleloqramın diaqonalları

kəsişmə nöqtəsində yarıya bölündüyü üçün:

dbcadbca  )(
2
1)(

2
1 .

Tutaq ki, ABCD dördbucaqlısında dbca  şərti ödənilir; onda )(
2
1)(

2
1 dbca  ,

deməli, dördbucaqlının diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Yəni ABCD
dördbucaqlısı paraleloqramdır.

Məsələ 2. İsbat edin ki, əgər ABCD paraleloqramının müstəvisində elə bir M nöqtəsi var ki,
onun üçün 2222 MDMBMCMA  şərti ödənilirsə, onda ABCD dördbucaqlıdır.

Həlli. O nöqtəsini koordinat başlanğıcı götürək, a, b,
c və d kompleks ədədləri ABCD paraleloqramının
uyğun təpələrinin koordinatlarıdır. M nöqtəsinin
kompleks koordinatını isə z ilə işarə edək, onda ac 
və bd  olduğu üçün məsələnin şərtində verilmiş
bərabərliyi aşağıdakı kimi yazmaq olar:

))(())(())(())(( bzbzbzbzazazazaz 
.

A(a)

B(b) C(c)

D(d)

O
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Buradan alırıq ki, bbaa  . Lakin
2

2
2

2

2
1,

2
1














 BDOBbbACOAaa .

Deməli, alırıq ki, paraleloqramın diaqonalları bərabərdir
yəni o, düzbucaqlıdır.

Məsələ 3. Tutaq ki, A və B nöqtələri hər hansı çevrənin
mərkəzinə nəzərən simmetrik nöqtələrdir. İsbat edin ki, bu
çevrənin hər hansı M nöqtəsi üçün 22 MBMA  cəminin
qiyməti sabit kəmiyyətdir.

Həlli. Çevrənin O mərkəzini koordinat başlanğıcı
götürək. Tutaq ki, A, B, M nöqtələrinin kompleks
koordinatları uyğun olaraq a, b, m-dir. A və B nöqtələri O mərkəzinə nəzərən simmetrik
olduqları üçün ab  . Onda

.22))(())((

))(())((22

aammamamamam

bmbmamamMBMA





Burada 2Rmm  və 22 cOAaa  .
Deməli, 2222 22 cRMBMA  - sabit kəmiyyətdir. İsbat tamamlandı.
Məqalənin aktuallığı. Kompleks ədədlər nəzəriyyəsinin müxtəlif elm sahələrinə geniş

tətbiqini göstərmək baxımından yazı aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Planimetriyaya aid bəzi mürəkkəb məsələlərin kompleks

ədədlər cəbrinə görə səmərəli həlli üsulları göstərilir və həndəsi izahı verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kompleks ədədlər cəbrinin tətbiqi ilə

həndəsəyə aid bəzi mürəkkəb məsələlərin daha səmərəli həlli üsullarını göstərmək
baxımından məqalənin praktik əhəmiyyəti böyükdür.
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А. Исмаилов

Применение комплексных чисел к решениям
геометрических задач

Резюме

Показаны эффективные методы решения некоторых сложных задач планиметрии с
применением алгебры комплексных чисел и даны геометрическое изложение этих
задач.

A(a)

B(b)

M(
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A. Ismailov

Application of integrated numbers to solutions of geometric problems

Summary

In the paper is considered effective methods for solving some complex plan metric
problems with the use of the algebra of complex numbers and is showed geometric
presentation of these problems.

Redaksiyaya daxil olub: 21.09.2018
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Məktəbdə həndəsi və cəbri materialların
qarşılıqlı əlaqəli təlimi

Azadxan Adıgözəlov
ADPU-nun professoru
Allahverdi Cəfərov
ADPU-nun dosenti

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. N. Nəsirov,
ped.ü.f.d., dos. T. Əliyeva

Açar sözlər: həndəsə və cəbr, material, inikas, funksiya vektor, koordinat, inteqral, həcm
Ключевые слова: гемoтрические и алгебраические, материалы, отображение

функция, вектор, координата, интеграл, объем
Key words: geometry and algebra, material, reflection, function, vector, coordinate,

inteqral, volume

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının təkmişlləşdirilməsi istiqamətlərindən biri rityaziyyat
kursunun fəndaxili əlaqələrinin (həndəsə və cəbr materiallarının) həyata keşirilməsidir.
Fəndaxili əlaqələr müxtəlif istiqamətlərdı reallaşdırıla bilər. Məsələn, eyni bir anlayışın
reallaşdırılan formalaşması onların daha dərindən və şüurlu mənimsənilməsinə kömək edir,
şagirdlərin biliklərində özünü göstərən formalizmin aradan qaldırılmasına əlverişli şərait
yaradır. Bu fənndə formalaşmış metodların və iş priyomlarının digər fənnin nəzəri və praktik
məsələlərinin həllinə tətbiqi şagirdlərin diqqətinin buna yönəldilməsi və onların qarşısında
bəzi universal metodların və priyomların açılması əhəmiyyətlidir. Belə köçürməni
şagirdlərinin özlərinin yerinə yetirə bilməsi bacarığı onların riyazi inkişafının göstəricisi
hesab edilir. Bundan başqa, riyaziyyatın bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin yerinə
yetirilməsi bəzi məsələlərin lazımsız təkrarından qaçmağa kömək edər ki, bu da tədris
materialının öyrənilməsinə sərf olunan vaxta qənaət etməyə imkan verər.

Riyaziyyat kursunun məzmunu onun bölmələrinin materialları arasında qarşılıqlı əlaqənin
həyata keşirilməsində xidmət edən bəzi məsələləri aşkar etməyə imkan verir. Həmin
məsələlər Cədvəl 1-də göstərilmişdir.

HƏNDƏSİ MATERİAL CƏBRİ MATERİAL
Fiqurun fiqura inikası Ədədi funksiyalar
Vektorun üç komplanar olmayan vektorlara
ayrılması

Vektorun koordinatları

Harmonik rəqslərin qrafikləri Çevrilmələrin koordinat düsturları
Piramidanın həcmi. Əyrixətli trapesiyanın
fırlanmasından alınan fiqurların həcmi.
Konusun, kürənin həcmi

İnteqral

Düz xətt və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyətləri Xətti tənliklər sistemi

Cədvəl 1-də göstərilən birinci istiqamət üzərində dayanaq.
Funksiya anlayışı. Doqquzillik məktəb kursunda formalaşan və sonrakı inkişafını cəbr və

analizin başlanğıcı kursunda tapan əsas anlayışlardan biri funksiya anlayışıdır. Xatırladaq ki
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doqquzillik məktəbdə funksiyaya bir çoxluğun hər bir elementinə digər çoxluğun birdən artıq
olmayan elementi uyğun gələn iki çoxluğun elementləri arasındakı münasibət kimi tərtif
verilir. Bu zaman həmin çoxluqların elementlərinə heç bir tələb qoyulmur. İfadə olunan tərif
müxtəlif misallarla, o cümlədən, fiqurun fiqura inikası kimi nümayiş etdrilir. Şəkil 1.

a) b)

Funksiya tərifinin belə daxil edilməsi
nəticəsində 7-ci sinif şagirdlərinin böyük
əksəriyyəti funksiyaya aid müxtəlif misallar, o
cümlədən, həndəsəyə aid misallar göstərməyi
bacarırlar. Sonralar cəbr materiallarının
öyrənilməsi prosesində şagirdlərin diqqəti əsasən
ədədi funksiyaların öyrənilməsinə yönəldilir. 7-8-
siniflərdə şagirdlər düz və tərs mütənasiblik,
kvadratik, üstlü və loqarifmik funksiyalarla tanış
olurlar. Lakin 9-cu sinifdə ədədi funksiyaların
öyrənilməsi zamanı ümumi funksiya anlayışının
varlığını unuda bilərlər. 9-ci sinifin riyaziyyat
dərslərində təbiidir ki, şagirdlərin diqqəti yenidən
ədədi funksiyalara yönəldilmədir: ədədi
funksiyanın tərifi təkrar edilir, ədədi funksiyaya
aid nümunələr nəzərdən keçirililir, onların təyin
oblastı və qiymətlər oblastının tapılmasına aid
məsələlər həll edilir. Şagirdlər bu məsələlərin
öhdəsindən gəlirlər. Lakin bir sıra şagirdlər ədədi
olmayan funksiyalara aid misal göstərə bilmirlər.
Bu da “funksiya”, “ədədi funksiyalar”
anlayışlarına kifayət qədər tam yiyələnmədiklərini,
ədədi funksiyaların növ əlamətlərini ayırmağı

bacarmadığını sübut edir.
c)

Göründüyü kimi, 9-cu sinifdə “ədədi funksiyalar” anlayışını daxil etdikdə müəllimin işi
iki istiqamətdə aparılmalıdır. Birincisi, o, 7-ci sinifdə iki çoxluğun elementləri arasında xüsusi
növ münasibət kimi 7-ci sinifə daxil edilən funksiyanın tərifini şagirdlərin xatırladıqlarına

M
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inam olmalıdır, müxtəlif növ münasibətlərdən funksiya olanını seçməyi bacarmalıdır; bundan
başqa, funksiya olan münasibətlərə aid müstəqil misallar göstərə bilməlidir.

Belə iş prosesində 9-cu sinifdə həndəsə materialları ilə təbii əlaqə yaradılır. Bununla
yanaşı, “ədədi funksiyalar” mövzusunun öyrənilməsi də “fiqurun fiqura inikası” anlayışı ,
yəni funksiya anlayışının inkişafı ilə bilavasitə əlaqəli faktik məsələlərlə eyni zamanda
nəzıədən keçirilir. Bu zaman həndəsi materilların təlimində şagirdlərin diqqətini ona
yönəltmək lazımdır ki, şəkil 1b və 1c inikasları funksiyadır; hansı çoxluqlar bu funksiyaların
təyin oblastı, qiymətlər oblastı olduğunu müəyyən edir; bu inikaslar dönəndirmi. Məsələn,
“Fiqurların inikası” mövzusunu öyrənərkən, şagirdlər üçün qeyd etmək əhəmiyyətlidir ki,
burada nəzərdən keçirilən ABCD tetraedrinin verilmiş  istiqamətində  müstəvisi
üzərində proyeksiyalanması funksiyadır (şəkil 1, c). Belə ki, birinci çoxluğun hər bir
elementinə (ABCD tetraedrinin hər bir nöqtəsinə) ikinci çoxluğun ( müstəvisinin nöqtələri
çoxluğunun) birdən artıq olmayan elementi uyğundur. Bu funksiyanın təyin oblastı ABCD
tetraedrinin nötələri çoxluğu, qiymətlər oblastı isə -A, B, C, D dördbucaqlısının nöqtələri
çoxluğudur. Həmin funksiya dönən deyildir. Belə ki, tərs münasibət funksiya deyildir.
Məsələn, 1M nöqtəsinə birdən artıq element (M və L nöqtələri ) uyğundur.

Həndəsə “vektorların çıxılması” əməlini nəzərdən keçirdikdə “əks vektor” anlayışı daxil
edilir. Bu məsələlərin öyrənilməsinin də “funksiya” anlayışı üzərində işə birbaşa aidiyyatı
vardır. Vektorun tərifini (istiqamətlənmiş parça kimi) xatırladaraq şagirdlərin diqqətini bir
daha ona yönəltmək lazımdır ki, fəzanın hər bir M nöqtəsinə bu fəzanın yeganə 1M nöqtəsi
uyğun qoyulur. Yəni, faktiki olaraq vektor müəyyən funksiyanı təyin edir. Həm də bu
funksiya dönəndir. Belə ki, tərs uyğunluq da funksiyadır. Bu halda tərs funksiya əks vektor
adlanır.

Sadə və əyani həndəsi misallar ehtiyatı, həmçinin, şagirdlər tərəfindən şüurlu şəkildə
“funksional dilin” tətbiqi cəbrin mühüm məsələlərinin daha dərindən mənimsənilməsinə
kömək edir. Məsələn, “vektor funksiyadır, həm də tərsi olan olan funksiyadır” faktını
şagirdlərin bilməsindən müəllim qarşılıqlı tərs funksiyaların xassələrinin izahında istifadə edə
bilər. Tərs funksiyanın törəməsinin tapılması üçün düstur çıxardıqda iki qarşılıqlı tərs ( f v
g ) funksiyanın kompozisiyasının xassəsi, yəni x))x(g(f  nəzərdən keçirilir. Bu xassə

əyani şəkildə şagirdlərə yaxşı məlum olan həndəsi 0)a(a  misal nümayiş etdirilir.
Yəni vektor ilə ona əks vektorun cəmi eyni çevrilmə verir.

Beləliklə həndəsi materialları ilə əlaqəli cəbrdən ən sadə məsələlərin nəzərdən keçirilməsi
şagirdlərə mühüm cəbr anlayışları (“funksiya”, “dönən funksiya” və s.) xatırlamağa imkan
verir, həmçinin, yeni nəzəri materialın izah olunmasına kömək edir.

Həndəsi və cəbri materiallar çox vaxt bir-birindən ayrılmaz şəkildə nəzərdən keçirilir.
Hətta həndəsədə bucaqların, sahələrin, qövslərin hərflərlə işarə edilməsi çox vaxt həndəsi
isbatları daha sadə uyğun cəbri əməllərin yerinə yetirilməsinə gətirir.

Məsələn, Şəkil 2-də 090ADBABC  və APAB  -dir. BP parçasının
CBD -ni yarıya böldüyünü isbat edin.
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.

Şəkil 2

Nəzərdən keçirilən bucaqlar üçün işarələmələr apardıqdan sonra aşağıdakı bərabərlikləri
alırıq:




















.90yx

,90zx

,syp
,szq

0

0

Çevirmə apararaq
zy  və qp 

olduğunu alırıq.
Şəkil 3-də BCBRQRPQAP,ACAB  -dir. Üçbucağın təpə bucağını tapın.

Şəkil 3.
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Bucaqların qiymətinin müxtəlif işarələmələrindən qaçaraq onları x3,x2,x və x4 ilə

işarə etmək zəruridir. Belə olduqda 0180xx4x4  bərabərliyindən 020x  alırıq.
Bu qayda ilə üçbucağın təpə bucağının 020 qiymətini tapırıq.

Cəbri yanaşma çox vaxt müəyyən həndəsə məsələlərinin həllini asanlaşdırır. Məsələn,
Şəkil 4-də nümayiş etdirilən məsələdə

2222222 BCADACCDBDABPQ4 
olduğunu isbat etmək lazımdır.

Şəkil 4.

Burada P və Q dördbucaqlının qarşı tərəflərinin orta nöqtələridir.
r2CD,q2BD,p2AD,c2AB,b2AC,a2BC  işarələmə aparsaq

məsələnin həlli rasional alınar.
Sahənin hərflə işarə edilməsi də həndəsə məsələsini cəbri məsələyə çevirə bilər. Məsələn,

OBVP və OAZQ paraleloqramlarının sahələri bərabər olarsa, onda PA paralel ZV
olduğunu isbat edin (Şəkil 5).

Şəkil 5.

İsbatı. Uyğun üçbucaqların sahələrini y,x,a ilə işarə edərək məsələnin şərtini
x2a2y2a2  kimi yaza bilərik. Buradan yx  alarıq. Deməli, yaxa  olur.

Bu isə o deməkdir ki, AVZPAZ SS   . Buradan ZV||PA alırıq.
Həndəsə məsələlərinin cəbri tənliklərin həllinə gətirilməsini aşağıdakı məsələlərlə
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nümayiş etdirmək olar.
Şəkil 6-da böyük çevrənin radiusunu tapmaq tələb olunur.

Şəkil 6.

Məsələnin həlli asanlıqla

     222 r82r2r 
tənliyinin həllinə gətirilir.
Şəkil 7-də vətərin xarici hissəsinin üzunluğunu tapın. Onu   814xx  tənliyindən

tapılır.

Şəkil 7.

Aydındır ki, həmin məsələlərin həllində həndəsənin fundamental faktlarından Pifaqor
teoremindən, üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi haqqındakı teoremdən və s. istifadə edirik.
Lakin məsələ həllinin texniki hissəsi cəbri aparatın tətbiqi ilə yerinə yetirilir.

Riyazi oblastların qovuşmasının mahiyyətini aşağıdakı kimi məsələlərdə də göstərmək
olar.

Məsələ. “Üfüqdə parıltı” oyununda şəhərin bütün məktəblilərinin 72% -i iştirak etmişdir.
İştirakçıların 60%-i oğlan, qalan iştirakçılar 9000 nəfəri qızlar olmuşdur. Oyunda neçə nəfər
iştirak etmişdir.

Məsələnin verilənlərini cədvəldə yazaq

İştirak edənlər 72% İştirak etməyənlər 28%
Qızlar 40% - 9000
Oğlanlar 60% - ?
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Məsələnin adi həll qaydası- iştirak edənlərin sayı tapılır.
40
1009000  ; bundan istifdə

edərək iştirak etməyənlərin sayı tapılır: .8750
72
28

40
1009000 

Həndəsə mütənasiblik metodunu aşağıdakı kimi izah etməklə burada çox mühüm rol
oynaya bilər (Şəkil 8, a)

Şəkil 8. a)

D nöqtəsi BC parçasını 28:72 nisbətində bölür; E nöqtəsi AD parçasını 40:60
nisbətində bölür. BED -nin sahəsi 2sm9000 -dir. ADC -nin sahəsini tapın.

Hər bir üçbucağın sahəsi diaqramda şagirdlər qrupunu təsvir edir (miqyas: 2sm1 1 şagirdi
bildirir):

ABES -oğlanların sayını

BEDS -qızların sayını

ADCS -oyunda iştirak etməyən şagirdlərin sayını göstərir.
Bu situasiyanı həndəsi olaraq düzbucaqlılar və ya paraleloqramların köməyi ilə göstərmək

olar (Şəkil 8, b).

Şəkil 8. b)
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Bu kvadrat 7, a) şəkilindəki BAD və ADC üçbucaqlılarının hər birinin düzbucaqlıya
tamamlanmasından alınmışdır.

Şübhəsiz ki, həndəsə ilə cəbr arasında qarşılıqlı əlaqəyə nəzərən ən mühümü ondan
ibarətdir ki, cəbri funksional asılılıq vasitəsilə )x(fy  və ya 0)y,x(F  funksiyasını
almaq olar ki, onun araşdırılması müəyyən nəticəyə gətirir.

İsbat olunmuşdur ki, hər bir həndəsi nəticənin cəbri ekvivalenti vardır. Bu “nüfuzetmənin”
ən güclü və ən heyrətləndirici, riyaziyyat elmlərinin inkişafında ən əhəmiyyətli riyazi
qabiliyyətlərindən biridir.

Məsələn, belə bir məsələ: “Uzunluğu verilmiş parçanın uc nöqtələri düz bucağın tərəfləri
üzrə sürüşür. Bu parçanın hansı vəziyyətində onu ayırdığı üçbucağın sahəsi ən böyük
olacaqdır?”.

Əmələ gələn düzbucaqlı üçbucağın kateltərini x və y ilə işarə edərək məsələni

   
4

yxyx)y,x(f
22 



funksiyasının ən böyük qiymətinin tapılmasına gətiririk.
Analoji olaraq aşağıdakı məsələni həll etmək olar:
“Uzunluğu 200 m olan məftillə hansı ən böyük düzbucaqlı sahəni hazırlamaq olar?”
Düzbucaqlının tərəflərini x və y ilə işarə edərək məsələni

 x100xyx)y,x(f  funksiyasının maksimumunu tapmağa gətiririk. Bilmək
maraqlıdır ki, t50y,t50x  olmaqla t parametri daxil edərək

2500t2500xy 2  alırıq. 50yx  olduqda bərabərlik alınır.
Həndəsi təsvir bəzən məsələnin həllini dərhal tapmağa kömək edir. Buna aid misal Şəkil

9-da təsvir olunmuşdur.

Şəkil 9

yx  sabit kəmiyyətdir. Məlumdur ki, PBPAPQ2  . x və y -nin hansı

qiymətlərində 2PQPBPAyx  olur. PQ simmetriya oxu olduqda bu hasil
maksimal qiymət alır, yəni yx  .

Biz burada həndəsi və cəbri metodların əlaqəsini tam nəzərdən keçirtmədik. Əlbəttə
burada riyazi analiz metodları, triqonometrik ideyalar da tətbiq oluna bilər.

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat fənni daxilində həndəsi materialın mənimsənilməsinə
cəbri düsturların, bərabərliklərin tətbiqi şagirdlərin biliklərindəki formalizmi aradan qaldırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Həndəsi və cəbri materialların təlim prosesində qarşıqlıqlı
əlaqələrin təşkili araşdırılmışdır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən ideyalar, metodlar və
priyomlar riyaziyyat təliminin səmərəsi və keyfiyyətinin yüksəldilməsində riyaziyyat
müəllimləri və elmi-metodik tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. Həmin mülahizələr təlim
prosesində öz əksini tapacaqdır.
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А. Адыгезалов, А. Джафаров

Взаимосвязанное обучение некоторых геометрических
и алгебрических материалов

Резюме

В курсе математики полных средних школ изложено понятие функции на основе
геометрических и алгебрических материалов. Показаны соответствующие ему примеры

A. Adigozalov, A. Cafarov

Mutual connected training of the materials geometry and algebra

Summary

Function conception in the mathematics cousre of general education schools geometrycal
and algebra have been commented on the basis of materials. Suitable examples about her, it
have been shown.
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X–XI siniflərdə riyaziyyatın fəal mənimsənilməsi üçün zəruri
olan əməli fəaliyyət priyomları və üsulları
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Açar sözlər: mənimsəmə, bilik, üsul, priyom, vasitə, əqli fəaliyyət, mühakimə, nəticə,
tətbiq, evristiq, şagird
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суждение, вывод, вкладывать, эвристик, ученик

Key words: appropriation, knowledge, method, priyom, means, mental activities,
judgment, result, application, evristiq, pupil

Tədris materialının mənimsənilməsi üçün şagirdə lazım olan konkret fikri fəaliyyət
priyomlarının ayrılması məqsədilə X–XI siniflər üçün riyaziyyat üzrə tədris vəsaitlərində
nəzəri hissə və məsələlər diqqətlə təhlil olunmuşdur. İş prof. S. S. Mirzəyevin ümumi
redaktorluğu ilə yazılmış “Cəbr və analizin başlanğıcı 9 və 10-cu siniflər üçün” və “Həndəsə
9 və 10” vəsaitləri üzrə aparılmışdır. [4]

Analiz hər bir mövzunun bəndləri üzrə yerinə yetirilmiş, bundan sonra nəticələr bütün
mövzu və ya fəsil üzrə ümumiləşdirilmişdir. Bu zaman bu və ya digər materalın
mənimsənilməsinə əvvəlcədən şagirdlərin məhsuldar fikri fəaliyyətinin (müstəqil yaradıcı)
təxmini modeli tərtib olunmuşdur. Bu bizə materialın fəal mənimsənilməsi üçün şagirdlərə
hansı priyomların lazım gəldiyini müəyyən etməyə imkan vermişdir. Bu məqsədlə “Düz xətt
və müstəvinin qarşılıqlı vəziyyətləri” düz xətt və müstəvinin paralellik əlaməti mövzusunun
təhlilini göstərək. Onun mənimsənilməsi üçün aşağıdakılar zəruridir.

Düz xətt və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyətlərinin müxtəlif variantlarının hər bir
vəziyyətin mühüm əlamətlərinin (tam induksiya metodunun tətbiqi) xatırlanması.

Düz xətt və müstəvilərin mümkün münasibətlərinin müəyyən edildiyi əsas əlamətin
ayrılması (mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə).

Münasibətlərin təsnifatı: “Əksini fərz etmə metodu” ilə isbatın mahiyyətini bilmək,
nəticəni almaq üçün (məzmunlu ümumiləşdirmə) zəruri minimal tərtib etmə bacarığı

Alınan aralıq nəticələrdən yeni mühakimə kimi istifadə bacarığı, mühakimə zəncirinin
budaqlana biləcəyini başa düşmək və nəzərə almaq, hər bir istiqamət üzrə məntiqi
mühakiməni axıra qədər aparmaq bacarığı,

İsbat ideyasını (ümumiləşdirmə) ayırmaq bacarığı, yeni pillədə (isbat sxemlərinin, onun
məntiqi əlaqələrinin aydınlaşdırılması) sintez üçün onu tətbiq etmək.

Alınan ziddiyyətlərin səbəblərini və teoremin nəticəsi üçün kafi əsasların başa düşülməsi,
tərs teoremi tərtib etmə bacarığı.

Materialda nələri əzbərləməyin zəruri olduğunu, yalnız dərindən başa düşməyi, nələri
yadda saxlamağın tələb edilmədiyini bilmək və s.

Riyazi simvolikadan istifadə etməklə mövzu üzrə icmal tərtib etmək bacarığı qeyd edək ki,
sadalanan priyomların çoxu mürəkkəb struktura malikdir və daha elementar priyomlarla
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yanaşı əldə ediləcəyi hesab olunur.
Məsələn: nəticə almaq üçün zəruri minimal mühakimələr toplusunun tərtibi priyomu

aşağıdakıları nəzərdə tutur:
teoremin şərtini təhlil etmək bacarığı, mövcud biliklər arasından verilmiş situasiya üçün

zəruri olan müddəaların ayrılması, yada salınması, teoremdən ayrılan mühakimələr toplusu ilə
mühakimədən çıxan nəticənin müntəzəm müqayisə edilməsi bacarığı və s.

Analoji qayda ilə “ədəd düz xətti və ədəd müstəvisi” mövzusu öyrədildikdə materialın
məzmununu nəzərə alaraq şagirdlərə aşağıdakı priyomların öyrədilməsi zəruri və mühümdür.

Biliklərin axtarılması və rasional yadda saxlanılması priyomu kimi analogiya ilə birlikdə
onun müxtəlif əhəmiyyətlərinin, onun tətbiqlərinin müqayisəsi

Yeni biliklərin alınması üsulu kimi ümumiləşdirmə (rasional yadda saxlamanın əsasları
kimi fərziyyə irəli sürülməsi, yeni biliklərin axtarılması vasitəsi kimi, analogiyanın ardıcıl
ümumiləşdirmələr zəncirinin əhəmiyyətini göstərmək).

Məsələn: şagirdlər ədəd düz xətti və ədəd müstəvisi anlayışlarını müqayisədə mənimsəyirlər, ədəd
düz xəttinin xassələrinin axtarılması üçün analogiyanı və ümumiləşdirməni tətbiq edirlər.

Bundan başqa, bu mövzuda məsələ həlli prosesində şagirdlər anlayışların onların tərifləri
ilə əvəz edilməsi (fikir istiqamətində əlavə informasiyalar və müəyyən göstərişlərin alınması)
priyomunu mənimsəyir və ya möhkəmləndirirlər. Analizlə birlikdə bu priyom məsələlərin
həlli üçün zəruri olan biliklərin axtarışını asanlaşdırır.

Nəzəri ümumiləşdirmə ilə birlikdə məsələ şərtlərinin yenidən istifadə edilməsi priyomu
müxtəlif həll üsullarını göstərə bilər.

bərabərsizliyinin həllində nümayiş etdirək.
Nəzəri materialın öyrənilməsindən sonra şagirdlərin apardığı mühakimə nümunəsini göstərək:
1) Anlayışın dəqiqləşdirilməsi və onların tərifləri ilə əvəz edilməsi
Solda modul işarəsi var, o mənfi olmayan ədəddir, digər tərəfdən baxılan misalda x və 3

nöqtələri arasındakı məsafədir. “x” nöqtəsinin vəziyyəti məlum deyildir.
2) verilən şərtlər arasında əlaqələrin müəyyən edilməsi (analiz).
x və 3 nöqtələri arasındakı məsafə 2-dən böyük deyildir. X nöqtəsi 3-dən istənilən tərəfdə

ola bilər. X nöqtəsi yeganə deyildir.
3) Məsələ şərtlərinin yenidən ifadə edilməsi.
Ədəd düz xətti üzərində məsafələri 3-dən ikidən böyük olmayan nöqtələr çoxluğunu tapın.
4) Həlli:
Aralığın sərhədləri 1 və 5 olar. Bütün axtarılan nöqtələr parçasına daxildir.
5) Simvolik yazılışların müxtəlif interpretasiyalarının axtarışı.
Bu bərabərsizliyin digər həll üsullarını və biliklərin tətbiqlərini göstərə bilər. Məsələn:

verilmiş bərabərsizliyə
və y=2 funksiyalarının uyğun qiymətləri arasındakı münasibət kimi

baxmaq olar. Şərtlərin yenidən ifadə olunması: x – in hansı qiymətlərində
funksiyasının qrafiki y = 2 funksiyasının qrafikindən yuxarıda deyildir?

Buradan verilmiş bərabərsizliyin qrafiki həll üsulunun mümkünlüyü alınır.
6) Modulun tərifində özünü göstərən mühüm əlaqələrin açılması:
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Ona görə verilmiş bərabərsizliyin həlli aşağıdakı kimidir.

Bu kimi materialların sistemləşdirilməsi müəyyən bölmə materiallarının fəal
mənimsənilməsi üçün şagirdlərə əqli fəaliyyətin hansı priyomları lazımdır? Beləliklə, yuxarı
siniflərdə riyaziyyatın ilk üç fəslinin öyrənilməsində şagirdlər aşağıdakı əsas priyomlara
yiyələnməlidirlər:

müqayisə, analogiya, sintez, mücərrədləşdirmə, ümumiləşdirmə, təsnifat.
Həmin priyomlar özünü daha mürəkkəb priyomlarda göstərir: növ və cins fərqləri

vasitəsiylə təriflərin konstruksiyasında, başlıcaların ayrılmasında, induktiv və deduktiv əqli
nəticələrin qurulmasında, anlayışlar arasında münasibətlərin müəyyən edilməsində sxem, plan,
icmal tərtibində, analogiya üzrə priyomların köçürülməsində keçmiş təcrübələrin tətbiqində,
isbat üsullarında və materialın şərhində, tərs teoremlərin konstruksiyasında, anlayışa
gətirilmədə, materialın bərpası zamanı, əzbərləmədə və i.a.

Təlim priyomları aşağıdakı növlərə bölünür [1]:
a) alqoritmik
b) yarımalqoritmik
c) evristik
Alqoritmik və ya alqoritmik əmrlər dedikdə elə qaydalar başa düşülür ki, müəyyən

biliklərə malik və bu əmrləri dəqiq yerinə yetirən hər bir şagird bu sinifdən olan istənilən
məsələni düzgün həll edir[1]:. İstiqamətləndirici qaydalarla (sxemlərlə) ifadə olunan
yarımalqoritmik priyomlar ümumiləşmiş xarakter daşıyır, yəni geniş şərtlər və ya məsələlər
sinfinə tətbiq edilir [3]:. Onlar alqoritmik priyomlardan daha az ciddidir. Elə xüsusi priyomlar
evristik adlanır ki, bir məsələnin həllində formalaşıb bu və ya digər dərəcədə şüurlu şəkildə
digər məsələlərə köçürülür. Ən ümumi xarakterə malik olan bu priyomlara evristik
istiqamətləndirici priyomlar deyilir. Lazımı nəticənin alınmasını təmin etməyərək onlar fikrin
ən ümumi istiqamətlərini verirlər. Məsələn: IX sinifdə “fəzanın çevrilməsi, vektorlar”
mövzusunun mənimsənilməsi prosesində vektorların toplanılması, çıxılması, vektorun
komplanar (komplanar olmayan), vektorlar üzrə ayrılması, vektorların skaliyar hasilinin
hesablanılması, vektorlar arasındakı bucaqların hesablanılmasına alqoritmlər tətbiq olunur[2]:
yarımalqoritmik istiqamətləndirici qaydalar düz xətlərin paralelliyinin isbatına, parçaların
paralellik münasibətinin müəyyən edilməsinə kollinear vektorların tətbiqləri, müstəvisi
üzərində və fəzada perpendikuliyarlığın isbatı üçün skaliyar hasilin istiqamətləndirici
qaydaları tətbiq olunur. Bununla yanası aşağıdakı evristik istiqamətlər tətbiq olunur: fəzada
fiqurun elementlərinin dinamikada yerləşməsinin fikrən təsəvvür edilməsi, müxtəlif
modellərin tətbiqi, məqsədyönlü sınaqlar, məsələ həllində əlavə elementlərin tətbiq edilməsi,
fiqurun elementlərinin digər elementlərlə əlaqəli nəzərdən keçirilməsi, məsələdə şərtin bir
hissəsinin (başlıca olmayanları) atılması, fiqurun xassələrinin fərziyyə, güman etmə şəklində
ifadə olunması.

Evristik istiqamətlərə yiyələnərək, şagirdlər onları başa düşürlər ki, bir teoremin müxtəlif
isbat ideyaları mümkündür. Belə ki, eyni bir isbat edilən xassə müxtəlif əlaqələrdə özünü
göstərə bilər; isbatın məqsədi və planını başda saxlamağı, teoremin aralıq çıxarışlarını və
nəticəsini tutuşdurmağı, fərziyyə irəli sürürlər, onları mümkün situasiyalarda nümayiş etdirmə
yolu ilə əsaslandırmağı, faydalı əlavə qurmaların göstərə biləcəyi əlaqələri təhlil etməyi
öyrənirlər, fizika və cəbrlə fənlərarası əlaqələri müəyyən edirlər, məsələ həllinin təhlilini
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aparırlar, həll prosesində hansı yeni biliklərin alındığını aydınlaşdırırlar, elmi anlayışın
öyrənilməsinin evristik sxeminə yiyələnirlər və s.

Məqalənin aktuallığı. Praktika və reallıqla bağlı şagirdlərin əqli fəaliyyətin
gücləndirilməsində və şagirdlərin təfəkkürünün inkişafına yönəlmiş məsələlərin həlli üçün
müxtəlif metodiki göstəriş və priyomlardan istifadə edə bilmək bacarığı formalaşdırır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə riyaziyyat təlimində riyaziyyatın fəal mənimsənilməsi
üçün zəruri olan əməli fəaliyyət priyomları, üsulları və metodlarının düzgün dərk edilib
öyrənilməsi öz əksini tapmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə praktik olaraq orta məktəbdə
riyaziyyatın fəal mənimsənilməsi üçün zəruri olan əməli fəaliyyət priyomları, üsulları və
metodları dərk edilib öyrənilməsi yolları araşdırılmışdır. Riyaziyyatın fəal mənimsənilməsi
üçün müxtəlif priyomların növləri, vasitələri və əhəmiyyəti göstərilmişdir. Məqalədən orta
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Приемы и методы основное умное деятельности
для активной усвоении математики в Х-Хl классах

Резюме

В статье исследуется приемы и методы основное умное деятельности для активное
усвоение математики в математических учений. При этом отмечается основные приемы,
средств и значение, а также их важные значение, которое передано к сведению
ученикам, для активной усвоение математики в высших классах.

J. Muradov

X XI necessary for appropriating in classes actively of the mathematics
being practical activities prioms and methods

Summary

Perceive and necessary practical activities being have been investigated prioms and
methods and methods learning ways for appropriating of mathematics in the article in the
mathematics training active. Kinds, means and importance of necessary prioms and being for
appropriating this time of mathematics in the on upper classes supply to look of the pupils
active, quite necessary being of the their importances has been reflected.
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Kimyəvi reaksiyaların istilik effektinin, maddələrin yanma, əmələgəlmə istiliklərinin,
reaksiyaların entalpiyasının, molekulun fəza quruluşunun və s. öyrənilməsində kimyəvi
rabitələrin sayı, növü, valent bucağı, uzunluğu, enerjisi, tərtibi, doymuşluğu həlledici rol
oynayır [1, 2].

Məlumdur ki, kimyəvi reaksiyalar zamanı ilkin (başlanğıc) maddəni və ya maddələri
əmələ gətirən atomlar arasında müəyyən rabitələr qırılır və əvəzində yeni rabitələrin
yaranması hesabına reaksiya məhsulları əmələ gəlir.

Kimyəvi reaksiyalar zamanı başlanğıc maddələrdən reaksiya məhsulları əmələ gələn
zaman rabitə sayları dəyişməsinin riyazi ifadəsinin tapılması istiqamətində aparılan
tədqiqatlar müsbət nəticə verdi. Belə ki, kimyəvi reaksiyalar zamanı rabitə sayları dəyişməsini
qrafik formullardan istifadə etmədən riyazi metodla hesablamaq öz həllini tapmış oldu [3].
Bunun üçün aşağıda göstərilən düsturdan istifadə etmək lazımdır.
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Burada, ∆A – reaksiyanın sağ və sol tərəfində olan kimyəvi rabitə sayları fərqi, a1, a2, an –
reaksiya zamanı valentlik ədədi qiymətlərini dəyişən müxtəlif element atomlarının sayı, e1, e2,
en – müvafiq olaraq həmin elementlərin reaksiyanın sol, e'1, e'2, e'n – sağ tərəfindəki valentlik
ədədi qiymətləridir.

Riyazi hesablama nəticəsində müsbət qiymət alındıqda reaksiyanın sol tərəfi ilə
müqayisədə sağ tərəfdəki kimyəvi rabitələrin sayı həmin ədədi qiymət qədər artır, mənfi
qiymət aldıqda isə azalır. Əgər bu fərq sıfıra bərabər olarsa reaksiyanın sol və sağ tərəfində
olan rabitə sayları ədədi qiymətcə bərabər olur.

Piritin (dəmir (II, III) oksid) yanma reaksiyasında kimyəvi rabitə sayları dəyişməsinin
qrafik formullardan asılı olmadan riyazi metodla hesablanmasını nəzərdən keçirək.

4FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2

Reaksiya zamanı valentlik ədədi qiymətlərini dəyişən dəmir və kükürd atomlarıdır. Dəmir
atomlarının sayı “a1”, həmin atomların reaksiyanın sol tərəfində valentlik ədədi qiyməti “e1”,
reaksiyanın sağ tərəfində “e'1” ilə işarə olunmuşdur. Kükürd atomlarının sayı “a2”,
reaksiyanın sol tərəfində həmin atomların valentlik ədədi qiyməti “e2”, reaksiyanın sağ
tərəfində isə “e'2” qəbul edilmişdir.
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Hesablamanın müsbət on ədədi qiymət alması reaksiyaya daxil olan maddələrlə
müqayisədə reaksiya məhsullarında kimyəvi rabitə saylarının on vahid artmasını göstərir.

Maddələrin qrafik formullarını tərtib edib və reaksiya zamanı kimyəvi rabitə sayları
dəyişməsini müəyyən etsək riyazi hesablamanın dəqiq nəticə verdiyini təsdiq etmiş olarıq.

4∙3+11∙2=12+22=34 2∙6+8∙4=12+32=44
44-34=10
Kalium-dixromat (K2Cr2O7) duzu ilə sulfat turşusunun (H2SO4) qarşılıqlı təsirindən baş

verən reaksiyada kimyəvi rabitə sayları dəyişməsinin riyazi hesablanması aşağıda verilmişdir.
2K2Cr2O7+8H2SO4→2Cr2(SO4)3+2K2SO4+3O2+8H2O
Göstərilən reaksiyada valentlik ədədi qiymətini dəyişən yalnız xrom atomları olduğunu

nəzərə alıb kimyəvi rabitə sayları dəyişməsini riyazi üsulla hesablayaq. Məlumdur ki,
reaksiyanın sağ tərəfində xrom atomlarının valentliyi üçə, reaksiyanın sol tərəfində isə altıya
bərabərdir.
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Riyazi hesablamanın mənfi altı qiyməti alması reaksiyanın sol tərəfinə nisbətən reaksiya
məhsullarında ümumi rabitə saylarının altı vahid azaldığını göstərir.

Reaksiyaya daxil olan və alınan kimyəvi birləşmələrin qrafik formullarını tərtib edib rabitə
saylarını tapsaq riyazi hesablamadan alınan nəticənin dəqiqliyinə əmin olarıq.
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2∙14+8∙8=28+64=92 2∙24+2∙8+3∙2+8∙2=48+16+6+16=86
86-92=-6
Kimyəvi reaksiya zamanı ümumi rabitə sayları dəyişməsinin riyazi hesablamasından

alınan nəticənin sıfıra bərabər olması başlanğıc maddələrdə və reaksiya məhsullarında
kimyəvi rabitə saylarının bərabər olduğunu, müəyyən rabitələrin qırılıb yeni rabitələrin
yaranmasından asılı olmayaraq dəyişmədiyini göstərir. Bunu aşağıda təqdim olunan reaksiya
misalında aydın görmək olar.

5SO2+2KMnO4+2H2O→2MnSO4+K2SO4+2H2SO4

Reaksiya zamanı valentlik ədədi qiymətini dəyişən kükürd və manqan atomlarıdır.
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Kimyəvi reaksiyada iştirak edən birləşmələrin qrafik formullarını yazmaqla riyazi
hesablamanın dəqiq nəticə verdiyinə əmin olmaq olar.

5∙4+2∙8+2∙2=40 2∙8+1∙8+2∙8=40
40-40=0
Üzvi birləşmələrə aid olan etin (asetilen) ilə kalium-permanqanat məhlulunun oksidləşmə-

reduksiya reaksiyası tənliyində kimyəvi rabitə sayları dəyişməsinin riyazi üsulla, formul
vasitəsi ilə hesablanması aşağıda verilmişdir.

3C2H2+8KMnO4+4H2O→3HOOC–COOH+8MnO2+8KOH

Kimyəvi reaksiya zamanı valentlik ədədi qiymətini dəyişən yalnız manqan atomlarıdır.
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Hesablamanın “-12” ədədi qiymət alması reaksiyaya daxil olan maddələrlə müqayisədə
reaksiya məhsullarında kimyəvi rabitə saylarının on iki vahid azaldığını göstərir.
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3∙5+8∙8+4∙2=15+64+8=87 3∙9+8∙4+8∙2=27+32+16=75
75-87=-12

Məqalənin aktuallığı. Beləliklə, bütün kimyəvi reaksiyalarda qrafik formullardan istifadə
etmədən rabitə saylarının dəyişməsini ilk dəfə təklif olunan düstur vasitəsilə riyazi üsulla
hesablamaq mümkündür

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə kimyəvi birləşmələrdə rabitə sayları riyazi
üsulla hesablanmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil məktəblərində kimyavi rabitə
mövzusunun daha dərindən mənimsənilməsini təmin etmişdir.
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З. Аббасов

Математическое выражение количества химических связей
изменения в ходе химической реакции

Резюме

В статье впервые представлен порядок вычисления математическим методом
изменение количества химической связи во время реакций. Получение положительного
результата от вычисления указывает на увеличение количества связи в продуктах
реакции до указанного значения. При этом становиться известным получение
отрицательного значения и уменьшение количества связи до указанного значения.
Равнение результата нулю указывает на изменение количества связи в молекулах
полученного вещества, которое получено и поступает в реакцию.

Z. Abbasov
Mathematical expression amount bonds
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change in chemical reaction
Summary

Order of calculation of change in chemical communication numbers is firstly issues during
reactions in the article. Obtaining of positive result from calculation indicates the increase of
communication numbers up to the same value in reaction products. And obtaining of negative
results indicates the decrease of communication numbers up to the same value. If result is
equal to zero, it indicates the communication numbers are not changed in substance molecules
obtained by joining the reaction.

Redaksiyaya daxil olub: 11.06.2018
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Orta məktəbdə VII sinfin kimya kursunda nümayiş
eksperimentlərinin aparılması prosesində şagirdlərin

dərketmə fəallıqlarının inkişaf etdirilməsi

Aynur Zülfüqarova
fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertant,

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu
E-mail: aynur.zulfugarova.1972@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d. M.M. Abbasov,
k.ü.f.d. A.Ə. Teyli

Açar sözlər: nümayiş eksperimenti, dərketmə fəallığı, keyfiyyət göstəricisi
Ключевые слова: демонстрационный эксперимент, познавательной активность,

показатель качества
Key words: demonstrative experiment, cognitive activity, indicator of quality

Hazırda Respublikamızın orta ümumtəhsil məktəblərində kimya təhsilinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətində əsaslı tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki, Dövlət Təhsil
Standartlarının tələblərinə uyğun olaraq orta ümumtəhsil məktəbləri üçün hazırlanmış yeni
kimya proqramları və onlar əsasında yazılmış dərsliklərin məzmunu və quruluşu kimya
biliklərinin ətraf aləmin elmi mənzərəsinin və cəmiyyətin həyatında rolunun dərk olunmasına
yönəlmişdir

Kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərin dərketmə maraqlarının inkişaf etdirilməsi müasir
dövrdə həll olunması tələb olunan əsas vəzifələrdən biridir. Şagirdlərin dərketmə marağı
onların dərketmə fəallığı ilə ifadə olunur. Şagirdlərin kimya dərslərində dərketmə
fəallıqlarının inkişafı təlimin müxtəlif forma və metodlarından istifadə etməklə həyata
keçirilir. Bunlara kimya eksperimentinin müxtəlif növlərinə aid təcrübələrin aparılması,
çalışma məsələləri, eksperimental məsələlər, fərdi, qrup və frontal tapşırıqların icrası, didaktik
oyunlar, proqram materialının dərinləşdirilmiş öyrədilməsi və s. aiddir.

Məqalədə VII sinfin kimya dərslərində nümayiş eksperimentlərinin aparılması prosesində
şagirdlərin dərketmə fəallıqlarının inkişaf etdirilməsinə dair metodik işləmə verilir.

Orta məktəblərdə kimya tədrisinin keyfiyyətinin yüksəldilməsini şagirdlərin kimyəvi
proseslər və hadisələri dərketmə fəallıqlarının inkişaf etdirilməsi yolu ilə həll etmək
mümkündür. Şagirdlərin dərketmə fəallığının dərəcəsi müəllimin pedaqoji ustalığının
göstəricisidir. Müəllimin vəzifəsi təlim prosesinin bütün komponentlərini (məzmun, vasitə,
metod) fənnə marağın tərbiyə olunması və möhkəmləndirilməsinə yönəltməkdir. Buna görə
də kimya dərslərində aşağıdakı metodik yanaşmalardan istifadə olunur:

1) şagirdin diqqətinin dərsin məqsədi və vəzifələrinə cəlb olunması;
2) təkrar olunan və yeni öyrənilən materialın məzmununa maraq oyadılması;
3) şagirdlərin onlar üçün maraqlı olan işə cəlb olunması;
Kimya dərslərində şagirdlərin dərketmə fəallıqlarının yüksəldilməsinə təsir edən müxtəlif

metodlar tətbiq olunur. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Söz metodu: nağıl, mühazirə, müsahibə, oxu.
2. Əyani metod: təcrübələr, təbii materiallar və ekran vasitələrinin nümayişi.
3. Praktik metod: labaratoriya işləri və praktik işlər. Bu metodların hər biri şəraitdən asılı
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olaraq aktiv və az aktiv ola bilər.
Orta məktəblərdə kimya fənlərinin öyrənilməsində tədris materialının əyaniliyi böyük

əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də məktəb kimya proqramında kimya eksperimentinin bütün
növləri kifayət qədər əhatəli verilmişdir. Kimya eksperimentinin icrası prosesində şagirdlər
müşahidə və analiz etməyi, nəticə çıxarmağı, avadanlıq və reaktivlərlə davranmağı öyrənirlər.

Əyanilik öyrənilən materialın dərindən mənimsənilməsinə kömək edir, fənnə marağı
artırır, praktik bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına şərait yaradır. Kimya eksperimenti
şagirdləri yalnız hadisənin özü ilə deyil, həmçinin kimya elminin metodları ilə tanış edir.
Tədris prosesində yaxşı seçilmiş təcrübələr nəzəriyyə ilə praktikanın əlaqəsini əyani şəkildə
əks etdirməyə imkan verir, kimya elminin qanunlarının həqiqiliyinə və elmi uzaqgörənliyinin
mümkünlüyünə inam yaradır.

Məktəb kimya kursunda eksperiment yalnız tədqiqat metodu, yeni bilik mənbəyi və
vasitəsi olmayıb, həm də özünəməxsus öyrətmə obyektidir. Kimya eksperimenti təhsil,
tərbiyə və inkişaf kimi mühüm funksiyaları daşıyır. Şagirdlər eksperiment vasitəsilə
maddələrin çevrilməsini öyrənirlər. Onlar aktiv dərketmə fəaliyyətinə qoşulmaqla kimyəvi
hadisənin mahiyyətinə nüfuz edərək mənimsənilən materialı sonrakı fəaliyyətlərində istifadə
edirlər. Kimya dərslərində şagirdlərin dərketmə fəallıqlarının inkişaf etdirilməsində nümayiş
eksperimenti mühüm rol oynayır. Kimyadan nümayiş eksperimentlərinin aparılmasının əsası
VII sinifdə qoyulur. Nümayiş eksperimenti şagirdlərdə kimya fənninə marağın oyadılması,
kimyəvi hadisələrin baş vermə səbəbinin öyrənilməsi, laboratoriyada təhlükəsizlik texnikası
qaydalarına əməl olunması, kimyəvi maddələr, cihazlar və s. ilə tanışlıq məqsədilə aparılır.
Nümayiş eksperimenti kimya dərslərində şagirdlərin aparmaları üçün çətin və təhlükəli
olduqda, müvafiq kimyəvi maddələr və cihazlar kifayət qədər olmadıqda aparılır. Nümayiş
eksperimentini müəllim, laborant və ya hazırlıqlı şagird də apara bilər. Nümayiş
eksperimentinin aparılmasına aşağıdakı əsas tələblər qoyulur:

1) müşahidə olunan obyektlə müşahidə edənlər arasında məsafənin düzgün müəyyən
olunması; 2) laboratoriyanın işıqlanma şəraitinin, qabların və cihazların ölçüsünün,
reaktivlərin həcminin, otağın son sıralarından görünməsinə uyğun olması; 3) müəllim,
laborant və şagirdlərə təhlükəsiz olması; 4) qısa müddətli və anlaşıqlı olması; 5) müəllimin
izahı ilə uzlaşması və s.

Nümayiş eksperimenti kimya tədrisində əyaniliyin effektli vasitəsidir. Belə ki, təcrübələrin
nümayişi prosesində şagirdlər yalnız maddələrin xarici görünüşünü deyil, həm də onların
dəyişməsini, kimyəvi çevrilmələrə səbəb olan müxtəlif şəraiti müşahidə etməyi və nəticə
çıxarmağı öyrənirlər. Şagirdlər nümayiş eksperimentini müşahidə etməklə onlarda maddə və
hadisələri dərketmə marağı yüksəlir, məntiqi təfəkkür inkişaf edir, ətraf aləmin reallıqlarını
müstəqil anlamalarına şərait yaranır. Müşahidə yalnız maddə və hadisələriin xarıci görünüşü
haqqında təsəvvür yaradır, onların daxili mahiyyətini açmır. Şagirdlərin diqqəti maddə və
hadisələrin müəyyən əlamətlərinə yönəlir, onar arasında səbəb-nəticə əlaqələri kifayət qədər
açılmır. Lakin, eksperimentin köməyi ilə şagirdlər maddə və hadisələrin yalnız xarici
görünüşünü deyil, həmçinin maddənin daxili quruluşu, kimyəvi hadisələrin mahiyyəti və
qanunauyğunluqlarını izah etməyi bacarırlar.

VII sinfin kimya kursunda nümayiş eksperimentləri aşağıdakı bölmələr üzrə aparılır:
* ilk kimyəvi anlayışlar;
* fiziki və kimyəvi hadisələr;
* oksigen;
* hidrogen;
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* su, məhlullar.
Burada «Fiziki və kimyəvi hadisələr» və «Oksigen» mövzusunun tədrisində nümayiş

etdirilən təcrübələrin şagirdlərin dərketmə fəallıqlarının yüksəlməsinə təsirinin metodik
analizi verilir. Mövzunun tədrisində müəllimin izahı ilə uzlaşan təcrübələrin nümayiş
etdirilməsi şagirdlərdə fiziki və kimyəvi hadisələrin elmi mahiyyəti haqqında təsəvvürlərin
formalaşmasına şərait yaradır. Fiziki və kimyəvi hadisələri müşahidə etməklə şagirdlərdə
məntiqi təfəkkür inkişaf edir, onlarda analiz etmək, nəticə çıxarmaq bacarığı formalaşır.

Müəllim dərsdə alüminium məftilin əyilməsini (formanın dəyişməsi), tabaşir parçasının
həvəngdə əzilərək toz halına salınması (formanın dəyişməsi), xörək duzu və şəkərin suda həll
olması, yodu qızdırmaqla bərk haldan maye hala keçmədən buxara çevrilməsi (sublimasiya)
və s. təcrübələri nümayiş etdirməklə fiziki hadisənin əlamətləri ilə şagirdləri tanış edir. Sonra
şagirdlərin iştirakı ilə fiziki hadisəni xarakterizə edən nəticə çıxarılır:

Fiziki hadisə nəticəsində yeni maddə əmələ gəlmir, cismin forması və ya aqreqat halı dəyişir.
Kimyəvi hadisənin əlamətləri ilə şagirdləri tanış etmək üçün müəllim sınaq şüşəsində

kalium-yodid məhluluna qurğuşun(II) nitrat məhlulu əlavə etməklə sarı rəngli çöküntünün
alınmasını nümayiş etdirir. Sonra az miqdarda kükürd tozunu kimya qaşığında yandırılmasını,
sınaq şüşəsində ammonium xlorid məhluluna natrium-hidroksid məhlulu əlavə etməklə
ammonyaka məxsus iyin əmələ gəlməsini, etil spirtini çini kasada yandırmaqla istilik və işığın
əmələ gəlməsini, sınaq şüşəsində dəmir qırıntılarına duru sulfat turşusu məhlulu əlavə etməklə
qaz qabarcıqlarının ayrılmasını nümayiş etdirməklə kimyəvi hadisənin əlamətlərini əyani
olaraq şagirdlərə göstərir.

Beləliklə, maddələrin kimyəvi xassələrinə dair aparılan təcrübələr şagirdlərdə maraq
yaradır, onların kimyəvi hadisələrin əlamətlərini dərketmə fəallıqları yüksəlir. Onlar fiziki
hadisənin əlamətləri ilə kimyəvi hadisədə müşahidə olunan əlamətləri müqayisə edirlər.
Sonda müəllimin köməyi ilə kimyəvi hadisə xarakterizə olunur və nəticə çıxarılır: Kimyəvi
hadisə nəticəsində yeni maddə əmələ gəlir.

Müəllim kimyəvi hadisələrə dair nümayiş etdirdiyi təcrübələrdə müşahidə olunan
əlamətlərin ilkin maddələrin kimyəvi qarşılıqlı təsirləri nəticəsində çevrilmələrə məruz
qaldıqlarını və yenilərinin əmələ gəldiyini şagirdlərin diqqətinə çatdırır. Qeyd olunur ki,
bütün kimyəvi hadisələr kimyəvi reaksiyalardır. Maddələrin tərkibi və xassələrinə görə
fərqlənən başqa maddələrə çevrilməsi prosesinə kimyəvi reaksiya deyilir.

Müəllim şagirdləri kimyəvi reaksiyalar üçün xarakterik olan əsas anlayışlarla tanış edir:
* qarşılıqlı təsirdə olan maddələr (ilkin maddələr);
* reaksiyanın getmə şəraiti;
* reaksiyanın əlamətləri;
* reaksiya məhsulları.
Kimya müəllimi bu anlayışları nümayiş etdirdiyi təcrübələrlə izah etməklə şagirdlərdə

mövzuya maraq oyadır və onlarda dərketmə fəallıqlarının yüksəlməsinə şərait yaratmış olur.
«Oksigenin kimyəvi xassələri» mövzusu oksigenin qeyri-metallar və metallarla qarşılıqlı

təsirinə dair eksperimentlərin nümayişi ilə öyrədilir. Müəllim qeyri-metal (P) və metalın (Fe)
oksigendə yanmasını nümayiş etdirir.

Kimya qaşığında az miqdarda qırmızı fosfor götürüb spirt lampasının alovunda yandırılır.
Zəif alovla yanan fosforu oksigenlə dolu bankaya saldıqda parlaq alovla yanmağa başlayır.
Şagirdlər fosforun yanma məhsulunun ağ tüstü halında bankanı doldurmasını və müəyyən
vaxtdan sonra fosfor (V) oksidin (P2O5) qabın divarlarına çökdüyünü müşadirə edirlər Onlar
bərk maddənin əmələ gəlməsinə dair nəticə çıxarırlar. Şagirdlərdən birı reaksiya tənliyini
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lövhədə yazır:

Müəllim şagirdlərə dəmir iynəni göstərir və qeyd edir ki, metallar yalnız qızdırıldıqda
oksigendə yanır. Şagirdlərin diqqəti dəmirin açıq havada və oksigendə yanmasına yönəldilir.
Dəmirdən hazırlanmış iynənin ucuna kiçik ağac parçası taxıb spirt lampasının alovunda
yandırır və oksigen olan bankaya daxil edir. Yanmanın gücləndiyini və dəmirin ətrafa dəmir
yanığı Fe3O4 (Fe3O4 → FeO + Fe2O3) qığılcımlarının səpələnməsi ilə alovsuz yanması
müşahidə olunur. Başqa bir şagird dəmirin oksigendə yanması reaksiyasının tənliyini lövhədə
yazır:

Müəllim dərsdə karbon, kükürd və maqneziumun oksigendə yanma reaksiyalarını da
nümayiş etdirir.

Oksigenin kimyəvi xassələrinin laboratoriya eksperimenti vasitəsi ilə öyrənilməsi
şagirdlərin «kimyəvi element», «bəsit maddə», «allotropiya», «allotropik şəkildəyişmələr»
kimi anlayışlar haqqında bilikləri formalaşır və inkişaf edir. Oksigenin kimyəvi xassələrinə
dair nümayiş təcrübələrini müşahidə etməklə şagirdlərdə kimyəvi prosesləri analiz və
müqayisə etmək bacarığı formalaşır.

Nümayiş eksperimenti oksigen haqqında şagirdlərin biliklərinin sistemləşdirilməsi və
genişlənməsinə, həmçinin onların dərketmə fəallıqlarının inkişafına şərait yaradır. Mövzunun
əsas ideyasının eksperiment vasitəsi ilə mənimsənilməsi prosesində şagirdlərdə elmi
dünyagörüşü inkişaf edir. Şagirdlər maddələrin xassələrinin onların tərkibi və quruluşundan
asılı olduğunu öyrənirlər. Şagirdlər qeyri-metallar və metalların oksigendə yanmasını
müşahidə etməklə onlarda səbəb-nəticə əlaqələrini tapmaq bacarığı formalaşır, elmi təfəkkür
inkişaf edir və kimyanı laboratoriya eksperimenti vasitəsi ilə öyrənməyə maraq artır.

Kimya dərslərində nümayiş etdirilən eksperimentlərin müşahidəsini sinfin şagirdlərini
qruplara bölməklə də təşkil etmək olar. Qruplarda şagirdlərin nümayiş eksperimentlərinin
mahiyyətini, dərketmə fəallıqlarını və onlara uyğun gələn inkişaf səviyyələrini birinci
cədvəldə verilən keyfiyyət göstəriciləri əsasında müəyyən etmək mümkündür.

Cədvəl 1

VII sinfin kimya dərslərində nümayiş eksperimentlərinin mahiyyətini şagirdlərin dərketmə
fəallıqlarının keyfiyyət göstəriciləri və onlara uyğun gələn inkişaf səviyyələri

Şagirdlərin dərketmə
fəallıqlarının inkişaf
səviyyələri

Şagirdlərin nümayiş eksperimentlərini dərketmə
fəallıqlarının keyfiyyət göstəriciləri

I. Yüksək

Nümayiş eksperimentlərini müstəqil müşahidə etmək
bacarığının olması. Eksperimentlərin məqsədinin dərk
olunması. Nümayiş eksperimentlərinin aparılmasında
istifadə olunan reaktivlər, qablar, cihazlar və onlardan
istifadə etmək qaydalarının dərk olunması. Eksperimentin
aparılması və nümayiş etdirilməsində təhlükəsizlik
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texnikası qaydalarına əməl etməyin zəruriliyini anlaması.
Məqsədə nail olunduğunu müəyyən edə bilmək.
Eksperimentləri müşahidə etməklə nəticə çıxarmağı
bacarmaq. Nəticələri şifahi və yazılı düzgün təqdim etmək.

II. Orta

Nümayiş eksperimentlərinin məqsədini anlaması. Müstəqil
müşahidə aparmağı bacarması. Eksperimentin
aparılmasında təhlükəsizlik texnikası qaydalarına,
maddələrlə, cihazlar və qablarla işləməyin qaydalarına
əməl etməyin zəruriliyini anlaması. Eksperimentin şifahi
və yazılı təqdimatında müəyyən səhvlərə yol verməsi.

III. Aşağı
Nümayiş eksperimentini müstəqil müşahidə etməyi bacarır.
Müşahidə və çıxarılan nəticə arasında əlaqə tam deyil.
Müşahidənin nəticəsinin şifahi və yazılı təqdimatında
əsaslı səhvlərə yol verilir.

Şagirdlərin nümayiş eksperimentlərinin mahiyyətini dərketmə fəallıqları keyfiyyət
göstəriciləri əsasında qiymətləndirilir. Beş ballı sistemə görə birinci səviyyə «5», ikinci
səviyyə «4», üçüncü səviyyə «3» qiymətləndirilir.

Məqalənin aktuallığı. VII sinfin kimya kursunda nümayiş eksperimentlərinin səmərəli
şəkildə aparılması şagirdlərin dərketmə fəallıqlarının inkişaf etdirilməsinə kömək
göstərdiyindən problem aktuallıq daşıyır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Orta məktəbdə VII sinfin kimya kursunda nümayiş
eksperimentlərinin aparılması prosesində şagirdlərin dərketmə fəallıqlarının inkişaf
etdirilməsi kimi mühüm məsələ diqqət mərkəzinə gətirilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə VII sinfin kimya kursunda nümayiş
eksperimentlərinin səmərəli aparılmasında müəllimlərə öz köməyini göstərəcəkdir.
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А. Зулфугарова

Развитие познавательной деятельности учащихся
в процессе проведения демонстрационных экспериментов

в курсе химии седьмого класса средней школы

Резюме

В статье рассмотрены некоторые аспекты развития познавательной деятельности
учащихся седьмого класса в процессе проведения демонстрационных экспериментов по
теме «Физические и химические явления». Установлено, что проведение
демонстрационных экспериментов на уроках химии седьмого класса является
эффективным средством, как для развития познавательной деятельности, так и для
приобретения экспериментальных умений и навыков.

A. Zulfugarova

Development of cognitive activity of students in the process of
demonstration experiments in the course of chemistry of the

seventh grade of secondary school

Summary

In the article some aspects of the development of the cognitive activity of seventh-grade
students in the process of demonstration experiments on the topic "Physical and chemical
phenomena" are considered. It has been established that conducting demonstration
experiments in chemistry classes of the seventh class is an effective tool both for the
development of cognitive activity and for acquiring experimental skills.
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Ümumtəhsil məktəblərində biologiya dərslərində
bilik, bacarıq və vərdişlərin öyrədilməsi
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
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Rəyçilər: prof. R.L. Sultanov,
dos. T.Q. Abdullayeva

Açar sözlər: şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişləri, təfəkkür, bioloji anlayışlar, idrak prosesi.
Kлючевые слова: знания, навыки и привычки учащихся, мышление, биологические

концепции, познавательный процесс.
Key words: knowledge, skills and habits of students, thinking, biological concepts,

cognitive process.

Biologiya dərslərində tədris materialını qavramaq və anlamaq hələ onu tam mənimsəmək
üçün kifayət deyil. Bundan ötrü əlavə addımlar atılır, tədris materialının şagirdlər tərəfindən
əsaslı dərk olunması təşkil edilir. Bu məqsədlə müəllim şagirdlərin şüurunu hərəkətə gətirir,
onları düşünməyə, fikir yürütməyə vadar edir; onların diqqətini öyrənilən hadisələrdə və
cisimlərdə səbəb-nəticə əlaqələrinə yönəldir. Təlimin bu mərhələsində uşaqlar müəllimin
rəhbərliyi ilə müəyyən əqli nəticələr çıxarır, öz fikirlərinin doğruluğunu isbat etməyə meyl
göstərirlər, onlarda əqidə ünsürləri yaranır, öyrəndikləri hadisələrə müəyyən mövqedən
yanaşmağa başlayırlar. Təlimin bu mərhələsində şagirdlər idrak əməliyyatları olan
müqayisəyə, təhlilə, ümumiləşdirməyə, mücərrədləşdirməyə daha çox müraciət etməli olurlar.
Bu səbəbdən də, şagirdlərin bilik və bacarıqları intensiv şəkildə formalaşır. Şagirdlər öz
bacarıqlarını işə salırlar, bilik ehtiyatından vəziyyətin tələb etdiyi bilikləri seçib istifadə
edirlər. Mənimsəmənin bu mərhələsində formalaşan yeni bilik şagirdin malik olduğu biliklərə
qovuşur.

Fərəhli hal kimi göstərilməlidir ki, idrak prosesində nəzəri təfəkkür, məfhumlar
səviyyəsində fikir yürütməyin vacibliyini görkəmli Azərbaycan filosofu Bəhmənyar xüsusi
qeyd etmişdir. O, isbat edirdi ki, hadisəni görmək hələ onu dərk etmək, başa düşmək demək
deyil. Atalar yaxşı demişdir: "Göz görmək, ağıl başa düşmək üçündür”. Təlimdə başlıca
məqsəd alınmış məlumatı ancaq yadda saxlamaq deyil, həm də onun əvvəlki məlumatla
qarşılıqlı əlaqəsini başa düşməkdir. Şagird müəllimin qoyduğu suallara cavab tapmağı
öyrənməlidir. Bu, şagirddən fəal, yaradıcı iş, alınmış məlumatı təhlil etmək bacarığı tələb edir.
Bunun üçün müəllim dərs keçərkən həmişə problem situasiya yaratmalıdır. Bu isə şagirdi
dərsi düşünülmüş şəkildə qavramağa, yaradıcılığını inkişaf etdirməyə məcbur edir. Dərsdə
problem situasiyasının yaradılması dərsin gedişində şagirdləri düşünməyə vadar edir, təlimdə
müəyyən çətinliklərin yaradılması şagirdləri səfərbər edir, onların iradəsini inkişaf etdirir.
Müəllim həmin çətinlikləri də tədricən mürəkkəbləşdirməlidir.

Çətinliklər elə olmalıdır ki, onlar şagirdlər tərəfindən aradan qaldırıla bilsin. Biliklərə
yiyələnmək işində çətinliklərin aradan qaldırılması şagirdin praktikasına yaxşı təsir göstərir,
şagirdlərdə öz qüvvəsinə inam yaradır, əmək vərdişləri formalaşdırır, onu müstəqilliyə və
yaradıcılığa alışdırır. Məlumatın mexaniki mənimsənilməsi, formul və təriflərin şüurun
iştirakı olmadan əzbərlənməsi biliklərin formal mənimsənilməsinə səbəb olur. Formal
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mənimsəmə isə insanın əqli inkişafına kömək etmir, yaradıcılığa deyil, doqmatizmə gətirib
çıxarır. Hazırda psixoloq və pedaqoqlar şagirdlərin bütün fəaliyyətini əhatə edən biliklərin
dörd səviyyəsini müəyyənləşdirmişlər:

1) tanışlıq səviyyəsi;
2) biliklər səviyyəsi;
3) bacarıqlar səviyyəsi;
4) vərdişlər səviyyəsi.
Əlbəttə, ümumtəhsil məktəblərində təkcə tanışlıq səviyyəsi tələb edilmir. Aydın məsələdir

ki, bu və ya digər fənn müəyyən səviyyədə öyrənilməlidir. Belə ki, təbiət və riyaziyyat fənləri,
həmçinin dil dərsləri bilik və bacarıqlar səviyyəsində, ədəbiyyat, tarix, ictimaiyyət, coğrafiya
fənləri əsasən biliklər səviyyəsində, əmək təlimi isə bilik, bacarıq və vərdişlər
səviyyəsində öyrənilməlidir. Məsələn, həndəsəni öyrənmək üçün təkcə teoremləri bilmək
kifayət deyildir, eyni zamanda həmin teoremi isbat etmək bacarığına yiyələnmək lazımdır və
i.a.

Əsaslı şəkildə dərk edilən bilik və bacarıqlar sonra möhkəmləndirilir. Öyrənilən bilik və
bacarıqların möhkəmləndirilməsinə ehtiyac vardır. Məlumdur ki, şagirdlər tədris materialını
anlayır və hətta dərk edir, lakin bir müddətdən sonra onu unuda bilir. Biliyin yaddan çıxması
isə təfəkkür prosesini, mühakiməni çətinləşdirir. Hafizəsində lazımınca bilik ehtiyatı olmayan
şagirdin fikri səthiliyi ilə fərqlənir. Möhkəmlətmə tədbirləri biliklərin hafizədə uzun müddət
qalmasına və təfəkkürün zənginləşməsinə imkan verir. Öyrənilən biliklərin yaddaqalma
müddəti möhkəmlətmə sayəsində xeyli artır və idrakın sonrakı mərhələsi üçün etibarlı zəminə
çevrilir. Bütün bunlara görə də təlim zamanı bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsi zəruri
olur. Tədris materiallarının yenidən götür-qoy edilməsi, onun şüurlu təkrarı, bəzi anlayışların,
ümumiləşmələrin, əlaqələrin, isbatların, qaydaların, qanunların və s. vaxtaşırı yada salınması
müəllimdən xüsusi vaxt və qayğı tələb edir. Təlim zamanı biliyin möhkəmliyini, dərinliyini
və şüurluluğunu təmin etməklə kifayətlənmək olmur. Bununla yanaşı, bilik həm də əməli
səciyyə daşımalıdır; lazım gəldikdə mövcud bilikdən təlimdə və ictimai-iqtisadi həyatda
istifadə edilməlidir. Biliklər hafizədə toplanıb qaldıqda, ondan istifadə edilmədikdə
əhəmiyyətini itirir. Mənimsəmənin tamlığını təmin etmək üçün öyrənilən biliyin tətbiqini
təşkil etmək lazım gəlir. Fənnin məzmunundan və tədris mövzusunun xarakterindən asılı
olaraq bilik və bacarıqlar müxtəlif formalarda tətbiq edilir.

“Ağılın ikinci göstəricisi bacarıq və vərdişlərdir.” Təlimdə şagirdlərin öyrəndikləri bacarıq
və vərdişləri iki əsas qrupa ayırmaq olar: 1) ümumi bacarıq və vərdişlər; 2) xüsusi bacarıq və
vərdişlər. Ümumi bacarıq və vərdişləri bütün fənlərin tədrisində müşahidə etmək mümkündür.
Xüsusi bacarıq və vərdişlər isə yalnız bir fənnin tədrisi üçün spesifik olur, başqa fənlərdə
müşahidə edilmir.

Hazırda məktəblərimizin qarşısında duran ən aktual vəzifələrdən biri şagirdlərin praktik
bilik, bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirməkdir. Çünki praktik işlərin təşkili təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsində şagirdlərdə xüsusi bacarıqların formalaşdırılmasında mühüm
rol oynayır. Bacarıq nədir? Bu haqda ədəbiyyatda kifayət qədər müxtəlif izahatlar və təriflər
var: “bacarıq-əvvəllər əldə olunmuş bilik və vərdişlər əsasında insanın yeni şəraitdə müəyyən
fəaliyyəti və hərəkəti icra etmək qabiliyyətidir. Bacarığın fizioloji əsasını əvvəllər yaranmış
müvəqqəti rabitələr sistemi təşkil edir”.

N.M.Verzilin və V.M.Korsunskayaya görə, “Bacarıq, xüsusi anlayışlarla müəyyən edilən
bioloji biliklərlə əlaqədardır”.

Bilik, bacarıq və vərdişlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədardır. Hər bir bacarıqda müvafiq

http://www.azkurs.org/boyreklerin-zedelenmeleri-boyreklerin-veremi.html
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biliklər iştirak edir; yaxud bəzi biliklərin təcrübəyə tətbiqi müəyyən bacarığın yaranmasını
şərtləndirir. Bacarıq və vərdiş arasında da qırılmaz əlaqələr vardır. Bacarıq bir sıra əqli və
əməli hərəkətlərin ardıcıl icrasıdır, vərdiş isə şüurun xüsusi nəzarəti olmadan hər hansı
bacarığın avtomatik surətdə dəqiq icrasıdır.

Biologiyanın tədrisi prosesində şagirdlər aşağıdakı bilik və bacarıqlara yiyələnməlidirlər:
1) Şagirdlər bioloji inkişafın ardıcıl mərhələlərində bütövlükdə bioloji prosesi və ictimai

həyatın müxtəlif cəhətlərini xarakterizə edən ən mühüm konkret bioloji məlumatları möhkəm
surətdə mənimsəməlidirlər. Onların yaddaşını əsas bioloji məlumatlar biliyi ilə
zənginləşdirmək və təkmilləşdirmək məktəbdə biologiya təliminin ən mühüm vəzifələrindən
biridir.

2) Şagirdlərin biologiyaya dair biliklərini tətbiq etmək bacarığına yiyələnmələri, ictimai
işlərdə, həyatda bu biliklərdən istifadə etmələri, keçmiş dövrün və müasir həyatın
hadisələrindən baş çıxara bilmək kimi keyfiyyətləri formalaşdırmaq;

3) Bioloji material üzərində müstəqil işləmək, mətnlə(dərslik, elmi-bədii kitab, qəzet
mətnləri işləmək), şəkillər üzərində çalışmaq, plan, konspekt, tezis tutmaq, mühazirəni
yazmaq, materialını əlaqəli və əsaslı surətdə şərh etmək, məruzələr etmək bacarıqlarını
formalaşdırmaq və s.

Biologiya dərslərinin tədrisi zamanı fənnin fərqli kursları üzrə şagirdlərdə bilik və
bacarıqları formalaşdırmaq üçün ilk olaraq onların məzmununu müəyyənləşdirmək və
müxtəlif imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Bu baxımdan heyvanları xarici əlamətlərinə
görə fərqləndirmək üçün onlara qulluq edilməsi, meşə, çöl, səhra və su heyvanlarını tanıması,
canlı heyvanların müşahidə edilməsi. Tədris prosesində bitkilərə aid bilik və bacarıqların
formalaşdırılması imkanı vardır: məktəbin tədris-təcrübə sahəsində iş görmək, sahəni ölçmək,
bitkiləri əkib-becərmək.

Elə anlayışlar vardır ki, onun adı çəkilir, mahiyyətinin izahına toxunulmur. Anlayışların
yaradılması və formalaşdırılması üçün əsas məsələ xüsusidən ümumiyə (induktiv) və əksinə
(deduktiv) keçməkdir. Bunun üçün müəllim müxtəlif obyektləri, lazım gəldikdə hadisə və
prosesləri müzakirə edir, xüsusi anlayışlardan ümumi anlayışlara keçir və onlar üçün ümumi
olan əlamətləri müəyyənləşdirir. Bacarıqların inkişafı anlayışların inkişafı ilə əlaqəli şəkildə
həyata keçirilir. Əvvəlcə sadə bacarıqlar, sonra mürəkkəb bacarıqlar formalaşdırılır. Buna
misal olaraq onu qeyd etmək olar ki, şagird əvvəlcə bitki və heyvanların orqanlarını öyrənir,
sonra onlardan herbari və kolleksiyalar düzəldir. Bu isə ona imkan verir ki, şagird morfoloji
anlayış və bacarıqlara keçə bilir.

Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının hesaba alınmasının psixoloji cəhətdən də böyük
əhəmiyyəti vardır. Bu prosesdə şagirdlərin təfəkkürü fəallaşır, hafizələri təkmilləşir, faktları,
əsas anlayış, nəzəriyyə və qanunların, onların arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin hafizədə
canlandırılması sürəti və dəqiqliyi artırır. Dərk etmək lazımdır ki, tədris prosesində bilik və
bacarığın yoxlanılması şagirdlərin təlim fəaliyyətinə onların yaradıcılıq və qabiliyyətinin
inkişafına istiqamət vermək, uşaqları idarə etmək funksiyasıdır. Bütün bu səbəblərdən
şagirdlərin bilik və bacarıqları müntəzəm surətdə ardıcıl hesaba alınmalı və
qiymətləndirilməlidir. Şagirdlər elmi materialı və onun məntiqini aydın başa düşməli, əsas
materialı ikinci dərəcəli materialdan fərqləndirməyi bilməli, əldə olunan biliklərdən yeni fakt
və hadisələrin izahı üçün istifadə etməyi bacarmalı, onları müxtəlif idraki vəzifələrin həllinə
və praktikaya tətbiq etmək bacarığına yiyələnməlidir.

Məqalənin aktuallığı. Biologiya dərslərində tədris materialını qavramaq və anlamaq
üçün ilk növbədə şagirdlər onu əsaslı şəkildə dərk etməlidirlər. Bunun üçün müəllim
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şagirdlərin şüurunu hərəkətə gətirməli, onları düşünməyə, fikir yürütməyə vadar etməli,
onların diqqətini öyrənilən hadisələrdə və cisimlərdə səbəb-nəticə əlaqələrinə yönəltməyi
bacarmalıdır. Məqalə də məhz bu kimi məsələlərin araşdırılması baxımından aktual
əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təlim materialının
uşaqlar tərəfindən mənimsənilməsi və qavranılması prosesində yaranan çətinliklər təhlil
olunmaqla yanaşı, həm də onların həlli yolları təklif edilir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Г. Мамедзаде

Обучение знание, умение и навыков в уроках биологии в
общеобразовательных школах

Резюме

Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед преподаванием классов
биологии в средних школах, является формирование знаний и навыков у учащихся.
Методы, используемые в курсе, раскрывают индивидуальные знания, навыки и
способности учащихся. Студенты, которые чувствуют себя свободно в классе,
становятся активными участниками процесса. Они механически принимают и
понимают любые Теоретические вопросы. При обучении классам биологических наук
необходимо сначала определить их содержание и использовать различные
возможности для формирования знаний и навыков по разным предметам предмета.

G. Mamadzade
Knowledge, ability in of general education schools
in the lessons of biology and teaching of the habits

Summary

One of the most urgent problems facing the teaching of biology classes at secondary
schools is to form knowledge and skills in pupils. The methods used in the course reveal the
individual knowledge, skills and abilities of the students. Students who feel at ease in the
classroom become active participants in the process. They accept and understand any
theoretical issues mechanically. When teaching biology classes, it is necessary first to define
their content and use different possibilities to form knowledge and skills on different subjects
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of the subject.
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ

Beynəlxalq hüququn humanitar aspektləri

Cavanşir Feyziyev
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu

Rəyçilər: f.e.d., prof. F.Q. İsmayılov,
filol.ü. f.d., dos. Ə.Ç. Ağamirzəyev

Açar sözlər: humanitar siyasət, beynəlxalq hüquq, idarərtmə strategiyası
Ключевые слова: гуманитарная политика, международное право, стратегия

управления
Key words: humanitarian policy, international law, governance strategy

Subyektlərarası (insanlar, dövlətlər, təşkilatlar və s.) münasibətlərin zəruri səviyyədə və
miqyasda qanunla tənzimlənməsi, o cümlədən beynəlxalq hüququn təsbiti mahiyyətcə
humanitar aktdır. Çünki bu fəaliyyətin başlanğıc stimulu və son məqsədi qarşılıqlı
münasibətlər sistemini bütövlüyündə dərk etmək və burada müvafiq qaydaları yaratmaq və
beləliklə, dünya dövlətləri və xalqlarının birliyini daha optimal hüquqi, siyasi və humanitar
səviyyədə təşkil etməkdir. Beynəlxalq hüququn üç əsas istiqamətində bu məqsədlərin vəhdəti
prinsipial yer tutur:

1. Dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi;
2. Beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqi:
3. Bəşəriyyətin vahid hüquqi sisteminin formalaşdırılması.
Bu kardinal istiqamətlər üzrə müasir beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləri

aşağıdakı şəkildə müəyyən edilir:
1.Dövlətlərin suveren bərabərliyi;
2.Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi;
3.Xalqların bərabərlik və özünü-təyinetmə hüququ;
4.Dövlətlərin daxili işlərinə qarışmama;
5.Dövlətlər arasındakı mübahisələrin sülh yolu ilə həll edilməsi;
6.Gücdən istifadə etməmə və təhlükə yaratmama;
7.Beynəlxalq öhdəlikləri xoş məramla yerinə yetirmə;
8.Dövlətlər arasında əməkdaşlıq;
9.İnsan hüquqlarına və digər azadlıq hüquqlarına hörmətlə yanaşma.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsində öz əksini tapmış bu prinsiplər subyektiv

mülahizələrin məhsulu deyil, bəşəriyyətin bütün tarixi həyatının təcrübəsindən, həmin
təcrübəyə əsaslanan siyasətçi, filosof və hüquqşünasların fikirlərinin sintez-nəticəsi olaraq
ərsəyə gəlmişdir. Beynəlxalq hüququn ideya-nəzəri əsaslarının formalaşmasında bütün
humanitar fəaliyyətlərin praktikası, habelə, siyasi fəlsəfə, əxlaq fəlsəfəsi və xüsusilə hüquq
fəlsəfəsinin ayrı-ayrılıqda və konvergent inkişafı mühüm rol oynamışdır. Çünki “beynəlxalq
hüquq təkcə hüquqi deyil, həm də mühüm siyasi və əxlaqi faktordur. Dövlətin beynəlxalq
hüquqa əsaslanan xarici siyasət fəaliyyəti təkcə hüquqi deyil, eyni zamanda, siyasi və əxlaqi
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üstünlüklərə malik olanda real güc əldə edir” [1, 258].
Qanunauyğundur ki, fəlsəfi və siyasi baxışların meydana gəldiyi ən qədim zamanlardan

onlarda subyektlərarası (eyni zamanda dövlətlərarası) münasibətlərin hüquqi və humanitar
anlamda birgə dəyərləndirilməsi və bu sintez-dəyərləndirmənin müəyyən qanunlarda əks
etdirilməsi təcrübəsi də meydana gəlmişdir. Qanun, əsasən, sosial münasibətlərin ədalətlilik
məntiqinə söykəndikdə hüquqi determinasiya əldə etmişdir.

Dövlətlərin beynəlxalq qanunlar çərçivəsində fəaliyyətini tənzimləyən prinsiplərin
yaradılması problemi üzərində əsaslı axtarışlar XVII əsrin ortalarında Avropada meydana
çıxır. Huqo Qrotsi, Tomas Hobbs və Pufendorfun həmin problemə xüsusi yanaşmaları vardır.
Onlar bu qanunların mahiyyətini izah etməklə yanaşı, həm də “dövlətlərin qarşılıqlı
münasibətlərində hüquqi və əxlaqi normaların necə ola biləcəyi” xüsusunda fikir yürüdürlər
[9, 34]. H. Qrotsiyə görə, beynəlxalq hüquq – “təbii hüquq” olmaqla bərabər, eyni zamanda,
“iradə hüququ”dur (“jus voluntarium”). Birincini – “sağlam zəka”, ikincini – iradə (Allahın
və xalqların ümumi iradəsi) təyin edir. Hüququn bu formaları sonradan Avropa ənənəsində
“təbii (yaxud zəruri) hüquq” və xalqların birgə razılığı əsasında müəyyən edilən “pozitiv
hüquq” adlandırılaraq inkişaf etdirilir. H.Qrotsi, T.Hobbs və Pufendorf, daha sonra isə D.
Yum, A.Smit və Bentam Makiavellinin respublikaçılıq ənənəsində bir dövlətin maraqlarının
üstün tutulmasını (“ragione di stato”) inkar etməklə, hər hansı bir dövlətin “xalqlar
həmrəyliyinə” (“salus populi”) qoşulması nəticəsində onu gücləndirmək ideyasını
dəstəkləyirlər. Bu tendensiya XVIII əsrdə də inkişaf etdirilərək Vattelin “Millətlər qanunu”
əsərinin platforması kimi meydana çıxır. Beynəlxalq hüququn ideya-nəzəri əsaslarını müxtəlif
aspektlərdən işləyən Soares, Qrotsi, Hobbs, Pufendorf, Yum, Smit, Bentam, Vattel, Lokk,
Martens kimi mütəfəkkirlərin yaradıcılığında onların humanist dünyagörüşü prinsipial mövqe
kimi özünü açıq şəkildə göstərir.

Beynəlxalq hüququn humanitar ölçülərini təyin edən və onun bütün sonrakı qanun
yaradıcılığı prosesinə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərən klassik müddəalarını İmmanuil Kant
irəli sürmüşdür. Kant beynəlxalq təhlükəsizliyi və dövlətlər arasındakı münaqişələri “insan
təbiəti xeyirə qadir deyil” iddialarında olan, sülhü birdəfəlik dəfn edən “pis hüquq
müvəkkillərinin”, “siyasi moralistlərin” və “moralist siyasətçilərin” yanlış bələdçiliyinin
nəticəsi kimi şərh edir [15, c. 8, 357, 373]. Kantın əsaslandırmasına görə, insan təbiətinin
düzgün dərk edilməsi “əxlaqi mühakimənin və əxlaqi prinsiplərin” məntiqi açarı olan “əxlaq
metafizikasını” tələb edir. Məhz əxlaq metafizikasının təməlində insan azadlığının dərk
olunması dayanır: azadlıq da praktiki zəkanın postulatları və məqsədəyönlülüyü ilə şərtlənir
[13, c. 5, s.132].

Kantın “əbədi sülhə doğru” hərəkət (“toward perpetual pease”) konsepsiyasına görə,
beynəlxalq hüquq insanları və dövlətləri daim bir-birinə yaxınlaşdıran qanunların inkişafı
prosesidir ki, məhz bu proses “dünya vətəndaşlığına, insanların ümumdünya hüquqlarının”
dərk edilməsinə imkan yaradır [15, c. 8, s. 46-360]. Kant “sülhpərvər ümumdünya
federasiyasının təşəkkülünün ilkin hüquqi şərtlərini əxlaqi şüur və məsuliyyətlə” birgə irəli
sürür. Alman filosofuna görə, “əbədi sülhə doğru” hərəkət – həm də “böyük əxlaqa doğru”
hərəkətdir, “ümumbəşəriliyin əxlaqi təməlinin” [14, c.7, s.92-93] genişlənməkdə davam
etməsidir. Dünya dövlətlərini və xalqlarını birləşdirən və dost edən humanist əxlaq onları
ayıran və düşmən edən əxlaqdan qat-qat güclü və məntiqidir. Beynəlxalq hüquq da məhz bu
məntiqə əsaslanmalıdır.

Müasir araşdırmalarda Kant fəlsəfəsinin, əsasən, iki aspektinə diqqət yönəldilir: (1) Kantın
əxlaq metafizikası beynəlxalq hüquq praktikasına hansı dərəcədə uyğun gəlir və bu uyğunluq
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dərəcəsindən beynəlxalq hüququn humanitar rolu necə görünür; (2) Kantın beynəlxalq hüquq
fəlsəfəsinin mahiyyətində dayanan – dünyanın daim genişlənməkdə olan “etik birliyi” ideyası
qlobal antropoloji sistemdə gerçəkləşə bilərmi? [10, 55].

Kantçılığın humanitarizm ənənəsini özünəməxsus şəkildə davam etdirən Con Roulz və
Yurgen Habermas klassik alman filosofunun “ümumdünya etik birliyi” ideyasını “siyasi
təsisatların yaradılması” ideyasına transformasiya edirlər: “Bu əvəzləmənin vasitələrini,
Kantın xaricəyönlü və ya hüquqi azadlıq və daxiləyönlü və ya əxlaqi azadlıq (müstəqillik)
adlandırdığı anlayışların daha ümumi münasibətlərini araşdırarkən, Kantın beynəlxalq hüquq
fəlsəfəsinin davamçıları daha çox ikinciyə – filosofun insan azadlığının təbiəti ilə bağlı
metafizik mövqeyinə qarşı çıxırlar” [10, 55].

“Beynəlxalq hüququn fəlsəfəsi” fundamental araşdırmalar toplusunu tərtib edən və ona
“Ön söz” yazan Samanta Besson və Jon Tasioulas, ümumiyyətlə belə hesab edirlər ki, 1960-cı
illərdən beynəlxalq hüquq fəlsəfəsinin inkişafında yeni mərhələ başlayır. Bu da özünü daha
çox humanitar yanaşmaların konseptuallaşmasında, antropoloji problemlərin qabardılmasında
göstərir: “Beynəlxalq hüququn fəlsəfəsinə artıq xüsusi hüquq elmlərinin bir sahəsi kimi
baxılır ki, bu da öz növbəsində beynəlxalq hüququn həm konseptual, həm də normativ
məsələlərini əhatə edir” [3, 2]. Bu istiqamətdə aparılan araşdırmalarda beynəlxalq hüquqi
sistem və onun subyektlərinin qarşılıqlı münasibətləri, beynəlxalq hüququn universal
legitimliyi, insan hüquqları və demokratiya prinsiplərinin müasir dünyada reallaşma səviyyəsi,
beynəlxalq sistemdə suverenlik statusu, beynəlxalq məsuliyyət, beynəlxalq iqtisadi hüquq,
beynəlxalq cinayət hüququ, humanitar müdaxilə, beynəlxalq ekoloji hüquq və s. müxtəlif
parametrli yanaşmaların təhlil obyektinə çevrilir.

Müasir dünyanın qlobal problemləri arasında sıx bağlılıq vəziyyətinin əmələ gəlməsi
qlobal siyasət, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq sahələrinin də humanitar elmlər
sistemi ilə bağlı konvergent inkişafını şərtləndirir. Bu zaman planetar şüurun
inteqrasiyayaradıcı bir “mərkəzi” kimi, təbii ki, həmin humanitar sistemdə fəlsəfə xüsusi bir
rola malik olur. Çünki fəlsəfə o universal metodologiyaya malik olan yeganə sahədir ki,
qlobal siyasət – beynəlxalq münasibətlər – beynəlxalq hüquq üçölçülüyündə konseptual-
nəzəri yanaşmanı mümkün edir. Fəlsəfənin isə arqumentlərini möhkəmləndirən, ona insan
mənəviyyatının fundamental əxlaq dəyərləri arsenalından meydan açan, humanitarizm
ideyasını inkişaf etdirən – etikadır. Lakin burada onların qarşılıqlı münasibətlərinin spesifik
konfiqurasiyası yaranır: belə ki, humanitar əxlaq – hüquqa (sonra da beynəlxalq hüquqa),
hüquq da – siyasətə (sonra da qlobal siyasətə) təsir edir, sonrakı iki başlanğıcdan əxlaqa
qayıdan təsir artıq fəlsəfi refleksiya ilə güclənmiş, hüquq və siyasət praktikasından
bəhrələnmiş əxlaq fəlsəfəsinin humanist mövqeyini yaradır. Qarşılıqlı nüfuzetmənin bu
qanunauyğun prosesi beynəlxalq həyatın universal dərkində humanistik konseptualizm və
antropoloji realizm tendensiyasını gücləndirir. Təqribən son əlli ildə dünyanın bir sıra filosof,
hüquqşünas, etik, sosioloq və siyasətçisinin qlobal siyasət – beynəlxalq münasibətlər –
beynəlxalq hüquq üçölçülüyü üzrə birləşən axtarış səyləri nəticəsində beynəlxalq həyatın
mürəkkəb və aktual problemlərinə xeyli aydınlıq gətirilmiş, siyasi fəlsəfə, hüquq fəlsəfəsi,
etik fəlsəfə, siyasi etika və beynəlxalq münasibətlərin etikası, fəlsəfəsi və sosiologiyasının
əlverişli koordinatları tapılmış, spesifik metodoloji istiqamətləri müəyyənləşmiş və zəngin
termin-anlayış arsenalı formalaşmış, nəticədə, nəinki humanitar elmlər sahəsi, bütünlüklə
bəşəriyyətin humanitar mədəniyyət sferası əhəmiyyətli transformasiyaya uğramışdır.
Beynəlxalq hüququn xüsusilə humanitar istiqamətli nəzəriyyələrinə bu axtarışların ideya-
konseptual baxımdan təsir göstərməsi faktı hətta beynəlxalq hüquqa dair spesifik
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materiallarda da qeyd olunur [5, 176-181].
Beynəlxalq həyatda humanitar siyasi əxlaq mövzusuna bu qədər geniş maraq

göstərilməsinin, əxlaq fəlsəfəsinin də öz növbəsində beynəlxalq münasibətlərin siyasi və
hüquqi problemlərinə bu qədər diqqət ayırmasının səbəblərini Con Roulz mədəniyyət
düşüncəsindəki tarixi ənənənin dərin kökləri ilə bağlayır [11, 8-11]. Qeyd edək ki, qlobal
siyasət və beynəlxalq hüququn humanitar aspektlərinin öyrənilməsi prosesinə ciddi təsir
göstərən müasir siyasət nəzəriyyəçilərindən biri məhz Con Roulzdur. Onun xüsusilə sonrakı
araşdırmalara geniş vüsət verən iki əsəri – “Ədalət nəzəriyyəsi” və “Xalqların hüququ”
əsərləri Kant ənənəsi (“Əbədi sülh”) və siyasi liberalizm konsepsiyası əsasında yeni
humanitar dünyagörüşünün müddəalarını təqdim edir. Əxlaqi dəyərləri beynəlxalq
münasibətlər sisteminin təməlinə gətirən” bu konsepsiyaya görə, liberal əxlaq subyektiv-
individual sferadan obyektiv-universal sferaya doğru genişləndikcə, əsl mahiyyətini
dəyişmədən, daha dolğun və dəyərli keyfiyyətlər alır: “Liberal cəmiyyətdə vətəndaşın digər
şəxslərin ümumi dini, fəlsəfi və əxlaqi görüşlərinə ehtiramı məntiqəmüvafiq ədalət
konsepsiyasına uyğun hərəkət olduğu kimi, bütövlükdə həmin liberal cəmiyyətin özünün
digər cəmiyyətlərin ümumi dini, fəlsəfi və əxlaqi görüşlərinə hörmət etməsi də müvafiq siyasi
və sosial təsisatlanmanı tələb edir. Bu bir xalqın digər xalqların təməl hüquqlarına ehtiramını
rəhbər tutan şərtləri meydana gətirir” [12, 94]. Beynəlxalq həyatda ədalətlilik və
humanitarizm prinsiplərinin rəhbər tutulması Con Roulz tərəfindən dünya xalqları arasındakı
münasibətləri daha mükəmməl hüquqi sistemdə dərk və inkişaf etdirməyə kömək edəcək akt
kimi dəyərləndirilir: “Mən inanıram ki, azad və demokratik xalqlar arasındakı ədalətlilik
prinsipləri xalqların artıq çoxdan qəbul olunmuş müəyyən məlum hüquqlarını ehtiva edən
prinsiplər sırasına daxil ediləcəkdir. Bunlar aşağıdakılardır:

1.Xalqlar (dövlətləri tərəfindən təşkil olunan cəmiyyətlər kimi) azad və müstəqildir, başqa
xalqlar tərəfindən onların azadlıq və müstəqilliyinə hörmətlə yanaşılır.

2.Xalqlar bərabərdir və onların münasibətləri aralarındakı razılıq əsasında qurulur.
3.Xalqların özünümüdafiə hüququ vardır, lakin müharibə etmək hüququ yoxdur.
4.Xalqlar müdaxilə etməmək öhdəliyinə riayət etməlidirlər.
5.Xalqlar bağladıqları müqavilələrə və üzərilərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl

etməlidirlər.
6.Xalqlar müharibənin aparılması üzrə müəyyən olunmuş xüsusi məhdudiyyətlərə

(özünümüdafiə şərtləri daxilində) əməl etməlidirlər.
7.Xalqlar insan hüquqlarına hörmət etməlidirlər” [12, 103].
Beynəlxalq münasibətlərin mövcud vəziyyətinə və inkişafına humanitar yanaşma

kontekstində irəli sürülən bu prinsiplər beynəlxalq hüququn təməl prinsipləri ilə uzlaşır.
İmmanuil Kantın bəzi müddəalarını tənqid etsə də, Con Roulzla bərabər, əsasən,

kantçılığın fəlsəfi ənənələri təməlində müasir beynəlxalq hüquq problemlərini geniş
intellektual müzakirə meydanına çəkən nüfuzlu filosoflardan biri də Yurgen Habermasdır. Y.
Habermas XX əsrdə baş vermiş iki dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq hüququn
inkişafında yeni dövrün başlandığını bildirərək, bu yeni epoxanın qlobal siyasi iradəsi kimi
“beynəlxalq hüququn konstitusiyalaşdırılması şanslarını” arayır, bu problemlə bağlı
B.Fasbenderin [7, 529-619] və digər həmfikirlərinin mövqeyini bölüşərək yazır: “Kant
özünün “ümumdünya vətəndaşlığı durumu” layihəsi ilə beynəlxalq hüququn yalnız bir dövlət
oriyentasiyasındakı hüdudlarından kənara çıxmağa imkan verən həlledici addımı atdı.
Bununla da beynəlxalq hüquq sadəcə bir hüquq sahəsi olmaqdan daha böyük məna kəsb etdi.
İki dünya müharibəsindən sonra konstitusiyalaşdırılmağa başlayan beynəlxalq hüquq real
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şəkildə Kantın təyin etdiyi “ümumdünya vətəndaşlığı durumu” istiqamətində inkişaf etdi və
beynəlxalq praktika, konstitusiya və təşkilatlarda institutlaşmış formalar aldı” [2, 103]. Y.
Habermas dünyanın ikiqütblülüyündən birqütblülüyünə doğru hərəkətinin yaratdığı, ABŞ-ın
dominantlığı ilə səciyyələnən indiki situasiyada dünya birliyinin proqressiv-konvergent
inkişafı üçün yalnız bir alternativ perspektivin qaldığını güman edir: Milli dövlətlərin tədricən
“dünya birliyinin postmilli konstelyasiyasına (bürclər vəziyyətində dayanma)” keçidini
şərtləndirən beynəlxalq sistemin formalaşması. Bu prosesi qüvvətləndirən başlıca iradə aktı
isə – “dünya siyasətinin etikləşdirilməsi”, humanitarlaşmasıdır [2, 104]. Buna görə də,
filosofun fikrinsə, klassik beynəlxalq hüququn bir sıra müddəalarının təkmilləşdirilməsi,
xüsusilə, beynəlxalq həyatda disbalans yaradan təhlükəli fövqəldövlətçilik iddialarının
qarşısını ala biləcək prinsiplərin hazırlanması, “beynəlxalq hüququn konstitusiyalaşdırılması
prosesinin dünya siyasətində liberal etikanın mövqeyinin gücləndirilməsi ilə başa
çatdırılması” zəruridir [2, 136-171].

Bir çox alimlər hüququn səlahiyyət gücünü beynəlxalq qanunlar və humanist əxlaq
arasındakı bağlılığın möhkəmliyində görürlər. Feliks Kohen qeyd edir ki, leqal qaydaların
yalnız elm və məntiqdən əxz edilməsi qənaətlərinin əksinə olaraq, “qanunlar faktiki etiraf
edilən əxlaqi təməldən heç zaman məhrum olmamışlar” [4, 27]. Çarlz de Fisçer də leqal və
etik kateqoriyaların fərqli olduğunu mütləqləşdirməməyi məqsədəuyğun sayır və göstərir ki,
“qanunlar başlıca əxlaqi anlayışlardan ayrı tutulmamalıdır, çünki bütün normativ fənlər eyni
ümumi kökə – humanitariyaya bağlıdırlar” [16, 58].

Beynəlxalq hüququn humanitar aspektlərinin 1960-cı illərdə Qərbdə yeni istiqamətdə
öyrənilməsinə ilk təşəbbüs göstərənlərdən moralist filosof H.L.Hart qanun və humanitar əxlaq
arasındakı münasibətlərin yeni formalarının tapılmasına çalışır və bunu onunla əsaslandırır ki,
“qanunun inkişafı bütün zamanlarda və yerlərdə müəyyən sosial qrupların konvensional
əxlaqından və ideallarından, eyni zamanda, özünün əxlaqi baxışlarını ictimai miqyaslarda
təsdiq edə bilən insanların mütərəqqi etik tənqidinin müxtəlif formalarından əhəmiyyətli
dərəcədə təsirlər almışdır” [8, 181]. H.L.Hartın kitabının bir fəsli də bütövlükdə “İctimai
əxlaq və beynəlxalq hüquq” probleminə həsr olunmuşdur. Həmin problem xüsusi tədqiqatın
mövzusu kimi A. Donaqanın “Əxlaq nəzəriyyəsi” [6] monoqrafiyasında geniş araşdırılmışdır.
Siyasət – humanitar əxlaq – hüquq koordinatlarında fəlsəfi düşüncələrin reflektiv əksini M.
Valzerin “Siyasi fəaliyyət: Çirkli əllər problemi” məqaləsində görürük. M.Valzer bu üç
sahənin hər birində baş verən aşınmanın o birilərinə dərhal təsir etməsinin, “siyasət və hüquq
arasındakı ayrıntıdan” sui-istifadənin zərərini bəlli edir [17, 236].

Göründüyü kimi, beynəlxalq siyasi-hüquqi sistemin daha da təkmilləşdirilməsi zərurəti
qlobal siyasətdə hüquqi və humanitar statusun daha optimal korrelyasiyasını tələb edir. Əgər
beynəlxalq hüquq dövlətlər arasındakı münasibətlərin müəyyən qaydalar və öhdəliklər
çərçivəsində nizamlanmasını həyata keçirirsə, beynəlxalq leqal tənzimləmə hüququn qlobal
sisteminə doğru inkişaf edirsə, onda qeyd etdiyimiz məsələ də spesifik bir problem kimi
aktuallaşır.

Məqalənin aktuallığı. Dövlətlər və təşkilatlar arasında münasibətlərin hüquqi sənədlərlə,
qanunlarla tənzimlənməsi daima aktual olmuş və həmişə təkmilləşmişdir. Çünki bu
fəaliyyətin başlanğıc stimulu və son məqsədi qarşılıqlı münasibətlər sistemini bütövlüyündə
dərk etmək və burada müvafiq qaydaları yaratmaq və beləliklə, dünya dövlətləri və
xalqlarının birliyini daha optimal hüquqi, siyasi və humanitar səviyyədə təşkil etməkdir.
Beynəlxalq hüququn üç əsas istiqamətində bu məqsədlərin vəhdəti prinsipial yer tutur:

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə beynəlxalq hüququn humanitar aspektləri, əsas
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prinsipləri əhatəli şəkildə tədqiqata cəlb olunmuşdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Nizamnaməsində öz əksini tapmış bu prinsiplər elmi cəhətdən izah edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən beynəlxalq hüquq sahəsində
çalışan mütəxəssislər, həmçinin bu istiqamətdə təhsil alan tələbələr yararlana bilər. Eyni
zamanda, beynəlxalq hüquq tədqiqatçıları üçün də mənbə kimi faydalıdır.

Ədəbiyyat

1. Тункин Г.И. Теория международного права. М.: Зерцало, 2006.
2. Хабермас Ю. Расколотый Запад.М.: Вес мир, 2008.
3. Besson S., Tasioulas J. Introduction / The Philosophy of International Law. Ed. by

Besson S., Tasioulas J. New York: Oxford University Press, 2010.
4. Cohen F. The Legal Conscience: Selected Papers of Felix S. Cohen. New Haven CT:

Yale University Press, 1960.
5. Dixon M., McCorquodale R. Cases & Materials on International Law. New York:

Oxford University Press, 2003.
6. Donagan A. The Theory of Morality. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
7. Fassbender B. The United Nations Charter as Constitution of the International

Community // Columbia Journal of Transnational Law. 1998, Vol. 36.
8. Hart H.L.A. The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press, 1961.
9. Kingsbury B., Straumann B. State of Nature versus Commercial Sociability as the Basis

of International Law: Reflections on the Roman Foundations and Current Interpretations of
the International Political and Legal Thought of Grotius, Hobbes, and Pufendorf / The
Philosophy of International Law. New York: Oxford University Press, 2010.

10. Perreau-Saussine A. Immanuel Kant on International Law / The Philosophy of
International Law. Ed. by Besson S., Tasioulas J. New York: Oxford University Press, 2010.

11. Rawls J. Lectures on the History of Moral Philosophy. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 2000.

12. Rawls J. The Law of Peoples / Ethics and International Relations. Ed. by Kapstein
E.B, Rosental J.H. Ashgate, 2009.

13. The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. In 8 vol., Vol.5. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.

14. The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. In 8 vol., Vol.7. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.

15. The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant. In 8 vol., Vol.8. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.

16. Visscher de Ch. Theory and Reality in Public International Law. Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1959.

17. Walzer M. Political Action: The Problem of Dirty Hands / Ethics and International
Relations. Ed. by Kapstein E.B, Rosental J.H. Ashgate, 2009.

18. Zulueta de F. The Institutes of Gaius. Oxford University Press, 1985.

Дж. Фейзиев

Гуманитарные аспекты международного права

Резюме



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

224

Возникновение обстоятельства тесной взаимозависимости между глобальными
проблемами современности обуславливает конвергентное развитие трех
взаимосвязанных сфер – глобальной политики, международных отношений и
международного права. В это время гуманистическая философия как порождающий
интеграцию “центр” планетарно-гуманитарного сознания, естественно, играет особую
роль. Потому что эта философия является единственной областью, обладающей той
универсальной методологией, которая делает возможным концептуально-
теоретический подход в трехмерности "глобальная политика – международные
отношения – международное право". А тем, что усиливает аргументы гуманистической
философии, включает в поле ее деятельности арсенал фундаментальных нравственных
ценностей человеческой духовности, является этика. Процесс формирования единой
политико-правовой системы человечества происходит не вне сферы гуманитарной
культуры, а включает в свою сущность ее философию, квинтэссенцию ее основных
принципов.

J. Feyziev

Humanitarian Aspects of the International Law

Summary

Emergence of close connection status among global problems of the modern world
conditions convergent development of three mutually related spheres – global politics,
international relations and international law. In this case, humanistic philosophy has a special
role as a “center” of integration-building of planetary consciousness. As philosophy is the
only field which possesses universal methodology it allows conceptual-theoretical approach
in global politics – international relations – international law areas. Humanistic ethics is vital
in strengthening the arguments of philosophy, providing large space to this field from the
arsenal of fundamental values of human morality. The process of formation of single
political-juridical system of humanity can’t happen beyond the sphere of humanitarian culture,
it is the process which embraces its philosophy and quintessence of its principles.

Redaksiyaya daxil olub: 03.09.2018
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1949-cu ildə BMT Baş Assambleyası “İnsan alverinə və üçüncü şəxslər tərəfindən
fahişəliyin istismarına qarşı mübarizə haqqında” Konvensiya qəbul edir [1]. 2000-ci il 15
noyabr tarixində isə “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” Konvensiya və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını tamamlayan,
“İnsan alverinin, xüsusən qadın və uşaq alverinin qarşısının alınması, aradan qaldırılması və
cəzalandırılması haqqında” Protokol qəbul edilir. Protokolda qeyd olunur ki, yoxsulluq,
inkişafın zəif getməsi, hər kəs üçün bərabər imkanların olmaması kimi iqtisadi faktorlar
müasir köləliyin əsas səbəbləridir [2]. 2013-cü ildə Avropa Parlamenti fahişəliyi “qadınlara
qarşı zorakılıq və insan hüquqlarının pozulması” siyahısına daxil etdi.

BMT-nin hesabatlarında hər il 4 milyon insanın bir ölkədən digər ölkəyə satışı, ABŞ
Dövlət Departamentinin hesabatında isə 700 mindən 2 milyona yaxın insanın satılması qeyd
edilir. Eyni zamanda həmin mənbədə qeyd olunur ki, satılan insanların 80%-i qadın və
qızlardır. Məcburi əmək (o cümlədən uşaq əməyi) və cinsi istismar qurbanlarının sayı 4
milyondan 27 milyona qədər təşkil edir. Bu rəqəm, qeyd edilən təşkilatların və Köləliyə qarşı
Beynəlxalq İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatının (Anti-Slavery International
Organization) əməkdaşları tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində əldə olunmuşdur [3].

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının hesabatına əsasən insan alverinin illik maliyyə dövriyyəsi
150 milyard dollar təşkil edir ki, onun 99 milyard dolları cinsi istismar, 51 milyard dolları isə
ev qulluqçuluğu, kənd təsərrüfatı və digər iqtisadi sahələr də daxil olmaqla məcburi əməyin
payına düşür [4]. BƏT-in hesabatına əsasən hər il 21 milyon insan məcburi əmək qurbanı olur
ki, onun da 11,4 milyonunu qadın və qızlar, 9,5 milyon nəfərini kişilər təşkil edir [5]. BƏT-in
məlumatına əsasən cinsi istismara cəlb olunanların 98%-i qadınlardır. Lakin 2% haqqında heç
bir mənbədə məlumata rast gəlinmir. Bu isə ondan qaynaqlanır ki, məişət zorakılığına məruz
qalan kişilər kimi cinsi istismar qurbanı olanlar da bu problemi gizlətməyə çalışırlar. Məcburi
əmək qurbanlarının isə 45%-i kişilər və oğlanlar təşkil edir. Müəyyən olunan qadın
qurbanların faiz nisbətinə baxdıqda, onların 58%-i cinsi istismar, 36%-i məcburi əmək
qurbanlarıdır [6]. Araşdırmalar göstərir ki, insan alverinin qurbanına çevrilən qadınların yaş
həddi əsasən 20-35 yaş arasında olur. İnsan alverçiləri bu yaşda olan qızları öz işlərinə daha
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çox cəlb edirlər. Statistik məlumatlardan da göründüyü kimi insan alveri qurbanlarının böyük
əksəriyyəti cinsi istismar qurbanı olan qadın və qızlardır. Bu isə problemlə birbaşa əlaqəsi
olan fahişəliyin problemə təsirinin araşdırılması zərurətini yaradır.

İstər inkişaf etmiş, istər iqtisadi baxımdan zəif olan ölkələrdə fahişəlik problemi
mövcuddur. Hər ölkədə məsələyə ölkənin qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yanaşılır.
Dünyanın 196 ölkəsindən 55-də ödənişli cinsi xidmət leqallaşdırılıb. ABŞ-ın bəzi ştatlarında
qanuni olsa da bir çox ştatda ödənişli cinsi xidmət qanunla qadağandır. İsveçrədə 1942-ci
ildən qadınların, 1992-ci ildən bəri isə kişilərin cinsi xidmət göstərməsi qanuniləşdirilib.
Türkiyə, Almaniya, İspaniya, Yunanıstan, Niderland da bu proses leqal hesab olunur.
Türkiyədə fahişəlik qanunla qadağan olunmasa da bu, xarici vətəndaşlara aid deyil. Burada
məqsəd ölkənin insan alveri ilə bağlı təyinat ölkə rolunu oynamasının qarşısını almaqdır. [7].
İsveçdə isə bu xidmətdən istifadə qanunla qadağan olunsa da xidmətin təklif olunması leqal
hesab olunur [8]. Lakin elə ölkələr də var (məs. İran), orada fahişəliyə görə ölüm hökmü
mövcuddur.

ABŞ-da il ərzində təxminən 500.000, İspaniyada 400.000, Böyük Britaniyada 100.000,
Almaniyada 70.000, Fransada 40.000, İsveçdə isə1000 nəfər cinsi xidmət göstərir. Lakin
fahişəliyin ən geniş yayıldığı ölkələr sırasına Niderland, Filippin, Kolumbiya, İndoneziya,
İspaniya, Brazilya, Tayland üstünlük təşkil edir ki, onlardan yalnız Filippin və İndoneziyada
ödənişli cinsi xidmət qanunla qadağa olunsa da cəmiyyətdə bu xidmətə qarşı qınaq mövcud
deyil. Müşahidələr də göstərir ki, cəmiyyətdə baş verən problemlərin yayılmasında, eləcə də,
aradan qaldırılmasında dəyərlər qanunlardan daha böyük təsirə malikdir. Bu ölkələrdə
fahişəliyin yayılmasında onlayn xidmətlərin də rolu böyükdür [9].

Qeyd etməliyik ki, zəif inkişaf etmiş ölkələr ödənişli cinsi xidmətlə bağlı daha çox mənşə
ölkə rolunu oynayır. Təyinat ölkə rolunu oynadıqda isə əsasən yerli vətəndaşlar ölkə daxilində
cinsi xidmət göstərir. Belə ki, burada tələb-təklif yanaşması təzahür edir. Belə ki, təklif
faktoru mənşə ölkələrdəki sosial dəyişikliyin nəticəsidir. Mənşə ölkələrdə dini-etnik
konfliktlər, təbii fəlakətlər, kəskin əhali artımı, ağır iqtisadi problemlər müşahidə olunur.
Tələb faktoru təyinat ölkəsindəki sosial-iqtisadi dəyişikliyin nəticəsi kimi təzahür edir. Belə ki,
insanların istismar edildiyi ölkə təyinat ölkəsi adlanır. Bu tip ölkələrdə, əsasən, işçi
çatışmazlığı, yaxşı təşkil edilmiş sosial tədbirlər, yüksək iqtisadi vəziyyət, demokratik sistem,
sosial-siyasi stabillik müşahidə olunur. Təyinat ölkələr əsasən iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş,
demokratik dəyərlərin, insan hüquqlarının tanındığı ölkələr olduğundan burada şəxsin cinsi
xidmət göstərməsi də onun hüququ kimi tanınaraq leqallaşdırılır. Lakin statistik məlumatlar
göstərir ki, cinsi xidmətin qadağan olunduğu ölkələrlə müqayisədə qanuniləşdirildiyi
ölkələrdə fahişəlik daha geniş yayılıb. Çünki bu xidmətdən istifadə edənlər təhlükəsizlikləri
üçün qanuni xidmət göstərənlərə üstünlük verir və bu isə həmin ölkələrdə ödənişli cinsi
xidmətə tələbatı artırır. İnsan alverçiləri də əsasən cinsi xidmətə tələbatın ən çox olduğu
ölkələrə zərərçəkmişlərin daşınmasını həyata keçirirlər. Beləliklə, bəzi ölkələrdə insanlara
verilən bu azadlıq onların daha böyük problemlə qarşılaşmasına gətirib çıxarır.

İsveçdə xidməti təklif edənlərə deyil, istifadə edənlərə qarşı cəza tətbiq edildiyindən bu
qisim ölkələrdə insan alveri faktları az qeydə alınır. Azərbaycanda isə İsveçin əksinə olaraq
cinsi xidmət qanunla qadağan olunsa da xidmətdən istifadə edənlərə (tələbi formalaşdıranlara)
qarşı heç bir cəza tətbiq edilmir [10]. Bu proses qadınların istismarını və insan alveri
qurbanına çevrilməsini sürətləndirir. Çünki xidmətdən istifadə edənlər onlara qarşı heç bir
sanksiya tətbiq edilməyəcəyini bildiyindən şəxsi istismar etməkdə maraqlı olurlar.

Azərbaycanda Milli Fəaliyyət Planının “İnsan alveri cinayətlərinə qarşı cinayət təqibinin
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təkmilləşdirilməsi” bəndinə müvafiq olaraq İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
tərəfindən aparılan cinayət-axtarış tədbirləri nəticəsində 2007-ci ildən etibarən insan alveri,
əxlaqsız yuva saxlama, 2008-ci ildən etibarən fəhişəliyə cəlb edilmə, yetkinlik yaşına
çatmayanı fəhişəliyə cəlb etmə, seksual xarakterli hərəkətlərə məcbur etmə, pornoqrafik
materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma ilə bağlı cinayət faktların artım tendensiyası
aşkarlanmışdır. Həmin dövrdə insan alverçiləri və insan alveri qurbanlarının sayında da ən
yüksək göstərici qeydə alınmışdır. 2010-2011-ci illərdə göstərilən cinayətlərin sayında azalma
müşahidə edilmiş, 2014-cü ildə isə fahişəliyə cəlb edilmə ilə bağlı cinayətlərın sayında ən
yüksək artım müşahidə edilmişdir. İnsan alveri və əxlaqsızlıq yuva saxlama cinayətlərinin ən
çox müşahidə olunduğu il 2015-ci il olmuşdur (cədvəl 1).

Cədvəl 1.
Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı cinayətlərin dinamikası (nəfər)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cinayət
faktları, cəmi 162 215 283 403 340 212 169 222 228 272 317

O cümlədən:

İnsan alveri 1 29 72 79 79 67 67 89 78 98 109

Məcburi əmək - - - 1 3 1 2 2 3 4 7

Fahişəliyə cəlb
etmə 54 57 49 116 92 62 43 45 69 76 57

Yetkinlik
yaşına
çatmayanı
fahişəliyə cəlb
etmə

4 7 8 10 5 2 2 2 3 2 1

Əxlaqsızlıq
yuvaları
saxlama

93 112 150 180 148 73 51 75 66 82 123

Seksual
xarakterli
hərəkətlərə
məcbur etmə

5 5 1 10 3 2 2 4 6 5 6

Pornoqrafik
materialları və
ya əşyaları
qanunsuz
yayma

5 5 3 7 9 5 1 5 3 1 3

İnsan alveri
məqsədilə
sənədlərlə
qanunsuz
hərəkətlər

- - - - - - - - - 3 11
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İnsan
orqanlarının və
ya toxumaların
alqı-satqısı və
transplantasiya
məqsədi ilə
götürülməsinə
məcbur etmə

- - - - 1 - 1 - - 1 -

Cinayət
törətmiş
şəxslər

153 207 300 349 289 137 97 145 124 149 171

O cümlədən:
insan
alverçiləri

1 23 93 91 76 39 20 22 17 26 32

İnsan alveri
qurbanları 1 86 101 78 91 34 29 53 56 54 63

Mənbə: http://www.insanalveri.gov.az
Deməli, həm ödənişli cinsi xidmət təklifinin qadağan olunduğu, həm də leqallaşdırıldığı

ölkələrdə insan alveri cinayəti sürətlə artmaqdadır. Çünki cinsi xidmət göstərənlər bu xidməti
əsasən iqtisadi çətinlik səbəbindən həyata keçirdiklərindən qadağanın olması onları bu
problemdən uzaqlaşdırmaqda yetərli olmur. Eyni zamanda cinsi xidmətdən istifadənin və
təklifin qadağan olunmadığı ölkələrdə də insanlar təhlükə hiss etmədiklərindən fahişəlik və
bunun təsiri ilə yaranan insan alveri daha geniş yayılır. Lakin bu xidmətin leqallaşdırılmasının
bir müsbət cəhəti var ki, bu da tibbi nəzarətin həyata keçirilməsi nəticəsində xəstəliklərin
nisbətən qarşısının alınması ilə bağlıdır. Lakin o ölkələrdə ki, ödənişli cinsi xidmət təklif
edənlərə qarşı deyil, istifadə edənlərə qarşı sanksiya tətbiq edilir, həmin ölkələrdə fahişəlik və
insan alveri faktlarına az rast gəlinir. Bu baxımdan ölkələrin İsveç modelini tətbiq etməsi həm
fahişəlik, həm də insan alveri ilə mübarizədə daha effektiv nəticəyə nail olunmasına gətirib
çıxara bilər. Bununla yanaşı cəmiyyətdəki dəyərlər qanunlardan daha təsirli olduğundan
problemə insanların münasibətinin dəyişməsi olduqca vacibdir.

Məqalənin aktuallığı. Məlumdur ki, insan alveri problemi bütün dünyada olduğu kimi
Azərbaycanda da ən aktual problemlərdən biridir. Hazırda qloballaşan dünyanın bu sahədə
təcrübəsi, o cümlədən müvafiq beynəlxalq təşkilatların həmin problemlərin həlli məsələlərinə
maraq göstərməsi və əməli tövsiyələri insan alveri ilə mübarizəyə yeni yanaşmanın yaranması
zərurətini doğurmuşdur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Bir çox ölkələr cinsi xidmətin leqallaşdırılması ilə insan
hüquqlarını müdafiə etdiklərini nümayiş etdirsələr də, bu məsələnin insan alverinin artmasına
təsiri müəyyən edilməyib. Məqalədə bu iki məsələ arasındakı əlaqə əks olunub.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən insan alveri ilə mübarizə aparan
qurumlar, bu sahədə elmi tədqiqat həyata keçirən şəxslər istifadə edə bilər, eyni zamanda
insan alveri və fahişəliklə mübarizədə qanunvericiliyin təkmilləşməsində müsbət təsirə
malikdir.
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Роль фактора потребности в процессе
торговли людьми

Резюме

В статье был рассмотрен эффект легализованной проституции на процесс торговли
людьми. Секс-работники являются потенциальными жертвами торговли людьми. Если
страны будут криминализовать факторы тяготения к проституции, это снизит торговлю
людьми. Но в целом легализация проституции приведет к росту торговли людьми.

G. Nazarova

The role of pull factors in the process of
trafficking in human being

Summary

The effect of legalized prostitution to the human trafficking process was reviewed in the
article. Sex workers are potential victims of human trafficking. If countries would criminalize
pull factors to prostitution it would decrease human trafficking. But generally legalization of
prostitution will increase human trafficking.
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Sahə nəzəriyyəsinin şərhini verərkən, K.Levinin (1890-1947) və onun tələbəsi olmuş
B.V.Zeyqarnikin (1900-1980) əsərlərindən sitat gətirməyə üstünlük vermişik.

K.Levin şəxsiyyət probleminə (tələbat-motivasiya) diqqət yönəltmiş geştalt
psixologiyanın parlaq simalarından biri sayılır. Həmin məktəbin aşağıdakı əsas müddəaları
onun dinamik nəzəriyyəsində öz əksini tapmışdır [2, 13]:

1. Aləmin obrazı (geştalt) ayrı-ayrı elementlərin sintezi yolu ilə deyil, birdən yaranır.
Geştalt hissələrin cəmi deyil, tam strukturu ifadə edir. Tam hissələrdən asılı deyil, hissə
tamdan asılıdır;

2. Obraz “indiki anda” (ad hoc) yaranır. Bu geştaltın yaranmasında keçmiş təcrübə rol
oynayır. O, “insayt” (Aha-Erlebnis) yolu ilə yaranır;

3. İzomorfizm prinsipi, başqa sözlə, psixoloji qanunauyğunluqların fizioloji (fiziki)
qanunauyğunluqlarla eyniyyətini iddia edən prinsip.

Yuxarıda sadalanan müddəalar K.Levinin yaradıcılığında öz əksini tapmaqla, onun
şəxsiyyətə yanaşmasının istiqamətini müəyyən etmişdir.

Kvazitələbat (qeyri-həqiqi tələbat), həyati məkan, valentlik, bölgələr, sərhədlər,
lokomosiya və s. bu kimi anlayışlar K.Levinin sahə nəzəriyyəsinin əsas kateqoriyalarıdır.

K.Levin yazır: “Böyük ehtimalla, sahə nəzəriyyəsini metod – məhz səbəb
münasibətlərinin təhlili və elmi konstruktların qurulması metodu kimi xarakterizə etmək ən
yaxşısıdır” [3, 240]. Onun fikrincə, “sahə nəzəriyyəsi istənilən hadisənin çoxlu faktorların
təsiri nəticəsi olduğu faktının əhəmiyyətini qeyd etməklə yanaşı, sahə nəzəriyyəsinin nəsə
daha spesifik bir şey olduğunu vurğulayır” [3, 239].

K.Levinin fikrincə, psixoloji sahədə baş verən istənilən davranış indiki anda mövcud olan
psixoloji sahədən asılıdır; “sahənin psixoloji nəzəriyyəsinin əsas müddəalarından birini
növbəti şəkildə formulə etmək olar: psixoloji sahədə istənilən davranış yaxud hər hansı digər
dəyişiklik tamamən indiki anda mövcud olan psixoloji sahədən asılıdır” [3, 241].Öz fikrini
əsaslandırmaq üçün o, klassik fizikadan nümunə gətirərək yazır ki, “fiziki aləmdə x
nöqtəsində dəyişiklik, adətən, dx/dtkimi, b.s. x yerləşməsinin dt zaman diferensialına görə
dəyişməsi diferensialı kimi ifadə olunur. Sahə nəzəriyyəsi təsdiq edir ki, t zaman anında
(dilimində) dx/dt dəyişikliyi tamamən indiki anda mövcud olan St situasiyasından asılıdır
(şəkil 1):
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dx/dt = F (St) [3, 241]
K.Levinin fikrincə, “o, keçmiş ya da gələcək situasiyalardan asılı deyil. Başqa sözlə,

formul (1) doğrudur, formul (1a) isə - doğru deyildir: dx = F (St) + F1 (St-1) + ... F2 (St+1) + ...
(1a)” [3, 241].

Lakin bunun ardınca, o, həmçinin qeyd edir ki, “əlbəttə, fizikada elə hallar olur ki, biz
dəyişiklik və keçmiş St-n situasiyası arasında münasibətin olması haqda danışa bilərik (harda
ki, t-n bilavasitə t-dən həmən öncə gəlmək zorunda deyil;

│t-n│> dt).

Başqa sözlə, elə hallar olur ki, o zaman biz formal olaraq belə yaza bilərik: dx/dt = F (St-n)
(2)” [3, 241].

K.Levinin fikrincə, “bu o zaman mümkün ola bilər ki, növbəti St situasiyasının hansı
şəkildə bir öncəki St-n situasiyasından asılılığı məlum olsun; başqa sözlə, əgər St = F (St-n) (3)
tənliyində F funksiyası məlumdursa [3, 241-242]

Onun fikrincə, “belə bilik adətən onu nəzərdə tutur ki, hər iki situasiya özlüyündə “qapalı
sistem”i ifadə edir və “genidentik” olur, həmçinin, öncəki St-n situasiyasının bütün
nöqtələrinin dəyişikliyi və öncəki St-nsituasiyası və sonrakı S situasiyası arasındakı aralıq
situasiyaların dəyişikliyi ilə əlaqədar olan qanunlar məlumdur” [3, 242]

K.Levin formul (2)-ni gələcək situasiya ilə bağlı olaraq analoji şəkildə yazdıqda onun
mahiyyətinin daha aydın anlaşıla biləcəyinə vurğu edir: dx/dt = F (St+n) (2a) [93, 242]. Onun
fikrincə, bütün bu nisbətlər yalnız t-dən t+n-ə qədər olan zaman dönəmində “qapalı sistem”lə
işləyiriksə və əgər bu dönəmdə baş verən bütün dəyişikliklər bizə məlumdursa mümkündür [3,
242]. Əlbəttə, yadda saxlamalıyıq ki, insan-insan sistemi qapalı deyildir, burada münasibətlər
sadəcə “qapalı sistem” qanunları ilə idarə edilə bilməz. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki,
insan-insan münasibətləri 4-lü struktura malik ola bilər: 1 – “qapalı sistem” daxilində “açıq
sistem”, 2 – “qapalı sistem” daxilində “qapalı sistem”, 3 – “açıq sistem” daxilində “açıq
sistem” və 4 – “açıq sistem” daxilində “qapalı sistem”. Aşağıda bu strukturlardan bəzisinə
aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.

Daha sonra K.Levin fiziki olan dx/dt ilə psixi olan davranış anlayışının ekvivalent
olduğuna işarə edərək yazır: “İndiki anın nəzəri-sahəvi prinsipi psixologiyada onu bildirir ki, t
zaman anında (dilimində) b davranışı yalnız indiki zaman anında (dilimində) S

.t-n-dən t+n-ə qədər aralıqda S kəmiyyəti özlüyündə “qapalı
sistem”i ifadə edir, lakinSS1-lə genidentik deyil, dx/dtx
sürətini bildirir [93, 241
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situasiyasından funksiyadır (biz nəzərdə tuturuq ki, S özünə həm fərdi, həm də onun psixoloji
mühitini daxil edir): bt = F (St), lakin heç də həm keçmiş və gələcək St-n yaxud St+n

situasiyalarından funksiya deyillər [3, 242].
Biz psixologiya elmində hər şeyə norma və patologiya müstəvisində yanaşırıq və çox

zaman məhz buna görə psixoloji hadisələri lazımınca qiymətləndirə və izah edə bilmirik.
Müasir fizikanın nailiyyətlərinə əsaslanan təklifimiz ondan ibarətdir ki, psixologiyanın
normada 2 səviyyəsini ayırmamız önəmlidir: I – tarazlıq və II – qeyri-tarazlıq psixologiyası.
Tarazlıq psixologiyası müasir psixologiyanın fundamentini təşkil edir, lakin bu, müvəqqəti
haldır. Məhz normada qeyri-tarazlıq psixologiyasının (determinizm prinsipindən vaz keçmək,
insan münasibətlərində bifurkasiya nöqtəsinin varlığı, dissipativ strukturların önəmi, davamlı
qarşılıqlı təsir, diffuz hədlər, rezonanslar, zaman oxu, özünütəşkil və s. bu kimi məsələlərin)
öyrənilməsi izah edilə bilməyən psixi fenomenlərin (intihar, insest və s. bu kimi) mahiyyətini
bizə açmağa kömək edəcəkdir. Belə ki, İ.Priqojinin təbirincə desək, “Biz indi öyrənmişik ki,
təbiət özünün ən zərif və mürəkkəb strukturlarına məhz zaman oxu ilə bağlı olan dönməyən
proseslər vasitəsilə çatmışdır. Həyat ancaq tarazlıqda olmayan Kainatda mümkündür.
Tarazlıqdan kənarlıq özünütəşkil və dissipativ strukturlar kimi anlayışlara gətirir” [1, 26-27]
fikri əsas ideyamıza işıq tutmuş olur. Bizim fikrimizcə, məhz özünənəzarət qeyri-tarazlıq
halında özünütəşkilin əsas elementi olmaqla, tarazlıq halını formalaşdırır.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz strukturlardan bəzilərinin izahına gəldikdə isə, deyə bilərik ki,
“açıq sistem”in öz bilinən və bilinməyən qanunları vardır, hansı ki, eyni şeyi “qapalı sistem”
haqqında deyə bilmərik. Klassik fizikadakı təsvir üsullarını (İ.Priqojinə görə, trayektoriya və
dalğa funksiyasına uyğun gələn fərdi səviyyə) fərdin psixoloji mühitini (İ.Priqojinə görə,
ansambıllara uyğun gələn statistik səviyyə) daxil etməklə genişləndirən K.Levin sahə
nəzəriyyəsi çərçivəsində onun sərhədlərini aşaraq, əslində uzaqgörənliklə müasir elmdə bir
çox tədqiqatçının (İ.Priqojin, K.Popper və başqaları) zaman anlayışı ilə üst-üstə düşən fikirlər
formalaşdırmışdır. İnsan cəmiyyətdə yaşadığı üçün onun daxil olduğu istənilən münasibətlər
dönən deyil, dönməyən proseslərə təkan verir, nəticədə İ.Priqojinin deyimi ilə desək, “bizim
qəbul etdiyimiz baxışa görə bütün dönməz proseslər zamanca eyni istiqamətə yönəlib. ...
Zaman oxu mövcuddur” [1, 104] və “Zaman oxu ilə bağlı olan dönməyən proseslər, ... dönən
proseslər qədər gerçəkdir; ... Dönməyən proseslər təbiətdə fundamental qurucu rol oynayır” [1,
27] fikrinə gəlib çıxırıq. Başqa sözlə, “qapalı sistem”lərdə əgər biz determinizm
(trayektoriyalar) haqda danışa biliriksə, “açıq sistem”lərdə bunun yerinə indeterminizmdən
(xaotik determinizmdən və ya ehtimallardan) danışa bilərik. M.Gell-Man yazır ki, “...
Ehtimal ki, müəyyən nizama malik olan qapalı sistem, təsadüflər nəticəsində, daha çox sayda
imkanların mümkün olduğu nizamsızlığa doğru hərəkət edəcək. ...” [1, 24]. Hətta “qapalı
sistem”lərdə belə nizamsızlıq olma ehtimalı varsa, o zaman “açıq sistem”lərdə bu məsələ heç
kimdə şübhə doğurmamalıdır.

İ.Priqojin yazır ki, “dönməyənlik bizim təcrübələrimizin dəqiqliyindən asılı olmayaraq
mövcuddur” [1, 25]. Eyni zamanda o qeyd edir ki, “Təbiətdə həm zamanca dönən, həm də
zamanca dönməyən proseslər baş verir, lakin dönməyən proseslər əsas, dönən proseslər isə
istisnadır söyləmək düzgün olardı” [1, 18].

İ.Priqojin daha sonra yazır: “Qeyri-tarazlıq fizikası və kimyadakı son nailiyyətlər ...
birqiymətli göstərir ki, zaman oxu nizamın mənbəyidir. ... Beləliklə, dönməyənlik həm
nizama, həm də nizamsızlığa gətirir” [1, 26]. Zamanın önəminin vurğulanması bu məsələnin
təsiredici qüvvəsinin nə qədər həssas ola biləcəyinə dəlalət edir.

K.Levin qeyd edir ki, “davranışın (b.s., adətən psixoloji hadisənin “mənası” adlandırılanın)
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psixoloji istiqamətini və sürətini müəyyən etmək üçün biz dərk etməliyik ki, müəyyən zaman
dövrünü (kəsimini) də (fizikada olduğu kimi) hesaba qatmaq lazımdır. Bu dövrün uzunluğu
psixologiyada nəzərdən keçirilən situasiyanın masştabından asılıdır” [3, 245].Onun fikrincə,
psixologiyada “situativ vahidlər” önəm daşıyır, belə ki, onlar həm sahə, həm də zaman
ölçülərinə görə cazibəyə malikdir.

İndiki anda mövcud olan psixoloji sahə özünə həmçinin fərdin özünün keçmişi və gələcəyi
haqqında təsəvvürlərini daxil edir. K.Levinə görə [3], fərdin öz keçmişinə, eləcə də, fiziki və
sosial aləmin keçmişinə baxışı, əsasən, yanlış olsa da, buna baxmayaraq, onun həyati
məkanında keçmişin “reallığı səviyyəsi”ni təşkil edir. Bununla yanaşı, onun fikrincə, əksər
zamanlarda həyati məkanda keçmişə münasibətdə arzular səviyyəsini də müşahidə etmək olar.
K.Levinə görə, günah fenomeninin yaranması məhz bu iki – irreal və real strukturlar arasında
olan ayrılma ilə əlaqədardır. Psixoloji gələcəyin strukturu isə, onun fikrincə, ümid və
planlaşdırma ilə sıx əlaqədardır.

K.Levin L.K.Franklın terminologiyasında olan “zaman perspektivi” anlayışını istifadə
edərək psixoloji sahəyə yeni rəng qatmağa çalışırdı ki, məncə də buna nail olmuşdur. O qeyd
edir ki, indiki anda mövcud olan zaman perspektivi fərdin iddia səviyyəsi, əhvalı,
konstruktivliyi və təşəbbüskarlığı kimi bir çox problemin öyrənilməsində vacib əhəmiyyət
daşıyır. Ələlxüsus, özünənəzarət sahəsinin anlaşılmasında iddia səviyyəsi və təşəbbüskarlığın
tələbənin həyati məkanında var olmasının nə qədər önəmli olduğu göz önündə tutularsa,
K.Levinin indiki anda zaman perspektivinin dəyərini daha çox dərk etmiş olarıq.

O yazır: “Başa düşmək vacibdir ki, psixoloji keçmiş və psixoloji gələcək – indiki t anında
mövcud olan psixoloji sahənin sinxron hissələridir. Zaman perspektivi fasiləsiz dəyişir. Sahə
nəzəriyyəsinə müvafiq olaraq, istənilən davranış tipi indiki anda zaman perspektivini daxil
edərək bütünlüklə sahədən asılıdır, lakin davranış nə keçmiş, nə də gələcək sahədən zaman
perspektivlərini də nəzərə almaqla asılı deyil” [3, 246].

K.Levinin fikrincə, inkişafın gedişində zaman perspektivi genişlənir (böyüyür), belə ki, o
yazır: “balaca uşaq indiki zamanda yaşayır; onun zaman perspektivi özünə ancaq yaxın
keçmişi və yaxın gələcəyi daxil edir. Zaman perspektivinin bu böyük olmayan ölçüsü, adətən,
“primitiv davranış” adlandırılan şey üçün xarakterikdir. Uşağın həyati məkanının zaman
ölçüsü yaşla artır; daha çox uzaq olan gələcək və keçmiş hadisələr indiki davranışa təsir
göstərir” [4, 96]. Bunun psixoloji mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şəxsiyyətin formalaşması
fərdin zaman perspektivinin genişliyinə (böyüklüyünə) bağlıdır və sadəcə genişliyinə də deyil.
Daha irəli gedərək deyə bilərik ki, insanın uzaq keçmişi və uzaq gələcəyi arasındakı nisbət
ekvivalent olmalıdır. Əgər, misal üçün, hər hansı fərdin keçmiş xatirələrinin gələcək
ümidlərinə nisbəti –dən çox ya da az olarsa, həmin fərdin normal şəxsiyyət kimi inkişafı
qeyri-mümkün görünür. K.Levinin fikri ilə desək, “normal inkişaf özündə həyati məkanın
reallıq – irreallıq ölçülərində artan diferensiasiyasını daşıyır. Balaca uşaq arzuları faktlardan,
ümidləri gözləmələrdən aydın şəkildə ayırd etmir” [4, 96].

1941-ci ildə E.Brunsiklə mübahisə zəminində, K.Levin təsdiq edirdi ki, “həm indiki və
gələcək situasiyanın qavranılmasının subyektiv anını, həm də gözləmələrin davranışa təsir
etdiyini nəzərə almaq zəruridir” [2, 61].

Bu məqamda sonrakı fəsildə açıqlayacağımız “özünənəzarət sahəsi”nin önəminə vurğu
etmək istəyirik. Çünki bizim iddiamıza görə, hansı ki, daha sonra tədqiqatımızda öz sübutunu
tapmışdır, zaman perspektivinin genişləməsi (tələbələrin “baxış bucağı”nın genişləməsi)
“özünənəzarət sahəsi”nin yaradılmasından asılıdır. Bu sahə yaradılmadığı təqdirdə, K.Levinin
fikrincə desək, “zaman perspektivi daralır və reallıq və irreallıq arasındakı fərq yox olur” [4,
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96]. Günümüz reallığında buna bariz misal təhsil sektorumuzdakı mütəmadi baş verən
yeniliklərin ardı-arası kəsilmədən məktəblərə, universitetlərə daxil olmasıdır. Yetişən nəsil,
hətta orta və yaşlı nəsil bir yeniliyə uyğunlaşmadan (özünənəzarət sahəsi formalaşdırmadan)
digər yeniliyin xəbərini eşitməklə, görməklə, öz üzərində onun nəticələrini hiss etməklə qeyri-
müəyyənliyə sürüklənir. Bu isə, öz novbəsində, stress və frustrasiya situasiyası yaradır.
K.Levin yazır ki, “göstərilmişdir ki, qeyri-təhlükəsiz yaxud frustrasiya situasiyasında 5 yaş
yarımlıq uşağın məhsuldarlığı 3 yaş yarımlıq uşağın səviyyəsinə qədər enə bilir. Bu enmə
qismən bu şəraitdə zaman perspektivinin azalması ilə çağrılmışdır” [4, 96].

K.Levin indiki zamanda mövcud olan faktorlar sferasında 3 sahəni ayırd edir [3]:
1) “Həyati məkan”, b.s., fərd və onun psixoloji mühiti (tələbatları, motivasiya, əhval,

məqsəd, həyəcan və idealları);
2) Fiziki və sosial aləmin indiki anda fərdin həyati məkanına təsir etməyən çoxsaylı

prosesləri;
3) Həyati məkanın “sərhəd zonası”: fiziki və sosial aləmin müəyyən hissələri indiki anda

həyati məkanın vəziyyətinə təsir edir (qavrama prosesi və əməlin “icrası”).
“Sahə nəzəriyyəsi baxımından, bütün dəyişmələr öz yaranmasına görə müəyyən qüvvələrə

(istiqamətlənmiş meyllərə) borcludur. Koqnitiv strukturların dəyişmələrinə gətirib çıxarmış
qüvvələr arasında iki ayrıca tipi fərqləndirməyin anlamı vardır: koqnitiv sahənin özü ilə
əlaqədar olan qüvvələr və müəyyən valentliklərlə (tələbat yaxud motivlərlə) əlaqədar olan
qüvvələr [3, 270].

K.Levinə görə, insan davranışı kvazitələbatın formalaşması ilə müəyyən edilir [2].
Kvazitələbat insanın hər hansı niyyəti, əməli həyata keçirərkən onda yaranan dinamik haldır
və ya aktivlikdir. Mənşəyinə görə sosial xarakter daşıyır, lakin sosial olan, K.Levinə görə,
ictimai cəhətdən şərtlənmiş deyil, indiki konkret anda yaranan deməkdir [2].

K.Levin deyir ki, “ətraf mühit yaxud “sahə”, hansında ki, müsbət və mənfi valentlikli
predmetlər mövcuddur, kvazitələbatlarla, onların formalaşması ilə sıx əlaqədədir” [2,49-50].
Başqa sözlə, onun fikrincə, “predmetlərin valentliyi kvazitələbatlarla qarşılıqlı təsirdə insan
davranışını formalaşdırır” [2, 50].

İki tip “sahəvi” davranış haqqında söhbət açılır [2]:
I tip. Əsasında tələbat durur: əgər susuz olarıqsa, su bizim üçün “təhrikedici” xarakter

kəsb edər.
II tip. Bura o hallar aiddir ki, subyektin situasiya davranışı və tələbatın mövcudluğu

arasında korrelyasiyanı müəyyən etmək mümkün deyil; belə hallarda təsadüfi anlar əməlin
mənbəyi olur, məsələn, ayağına doğru gələn topa vurmaq istəyirsən [2, 51-52].

B.V.Zeyqarnikə görə, normada I tipə, patologiyada isə II tipə rast gəlirik, əgər bu II tip
subyektiv davranışın dominant mənbəyi olarsa.

“Həyati məkan” anlayışı psixoloji sahə anlayışına görə daha həcmli olduğuna görə,
zamanla K.Levin bu anlayışı istifadə etmişdir. Onun fikrincə, insan davranışı özünə şəxsiyyət
(gərginlik sisteminin “daxili sahə”si) və onun psixoloji mühitini (konkret qüvvə və təsirlərin
“xarici sahə”si) daxil edən konkret tamlıq tərəfindən müəyyən olunur [2]:

B (behavior) =f(P-personality; E-environment)
K.Levinin həyati məkan anlayışı müxtəlif sektor və regionlardan təşkil olunur [5, 589].

Həmin regionlar sərhədlərlə ayrılır. Sərhədlər də, öz növbəsində, keçiriciliyə malikdir.
Regionlar arasında əlaqə lokomosiyalar vasitəsilə həyata keçirilir. Lokomosiyanın funksiyası
insanın həyati məkanında gərginliyin tənzim olunmasından ibarətdir.

Sahə nəzəriyyəsi haqqında bizi yönləndirə biləcək əsas müddəalara toxunmağa çalışdıq.
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Əlbəttə bu qısa xülasədə K.Levinin bütün yaradıcılığını əhatə etmək imkanımız yoxdur.
Sadəcə sahə nəzəriyyəsinin əsas konturlarını göstərmək tədqiqatımızın ana qayəsini anlamaq
üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.

Fizikanın bu günkü nailiyyətlərinin insan psixologiyasına şamil edilməsi, zənnimizcə, ən
doğru yanaşmalardan biri ola bilər.

Məqalənin aktuallığı. Qeyri-tarazlıq psixologiyası intihar, insest və s. bu kimi hadisələri
izah edə bilmək baxımından elmi-nəzəri və praktik aspektdə xüsusilə aktuallıq kəsb edir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə psixologiyanın yeni sahəsinin – Qeyri-
tarazlıq psixologiyasının yaradılması təklif olunur.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qeyri-tarazlıq psixologiyası praktik əhəmiyyət
kəsb etməklə, bir çox izah edilə bilməyən psixoloji fenomenlərin araşdırılmasında yeni
perspektiv açmış olur.
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М. Алиев

Неравновесная психология: новый взгляд к теорию поля

Резюме

Равновесная психология является основой современной психологии, но это
временное явление. В норме изучение неравновесной психологии поможет нам
обнаружить сущность психических явлений (самоубийство, инцест и т. д.), которые
невозможно объяснить.

M. Aliyev
No equilibrium psychology: a new view of field theory

Summary

Equilibrium psychology is the basis of modern psychology, but this is a temporary
phenomenon. Normally, the study of no equilibrium psychology will help us to discover the
essence of psychic phenomena (suicide, incest and etc.), which cannot be explained.
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Özünüreallaşdırma və özünüaktuallaşdırma şəxsiyyətin
formalaşmasına təsir göstərən sosial-psixoloji faktorlar kimi

Yeganə Əsgərova
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. R.İ. Əliyev,
psixol.ü.f.d., dos. Ü.A. Əfəndiyeva

Açar sözlər: şəxsiyyət, özünüreallaşdırma, özünüaktuallaşdırma, sosial-psixoloji faktorlar,
fəaliyyət, təlim-tərbiyə, cəmiyyət, ətraf mühit

Ключевые слова: личность, самореализация, самоактуализация, социально-
психологические факторы, деятельность, обучение и воспитание, общество,
окружающая среда

Кеу words: identity, self-realization, self-actualization, social-psychlogical factors,
aktivity, training and upbringing, society, environment

Özünüreallaşdırma humanistik psixologiyanın əsas anlayışlarından biridir. Abraham
Maslou 1943-cü ildə çap olunmuş “A Theory of Human Motivation” (İnsan Motivasiyasının
Nəzəriyyəsi) məqaləsində ilk dəfə bu barədə məlumat vermişdi. Daha sonra 1954-cü ildə
“Motivation and Personality” (Motivasiya və Şəxsiyyət) adlı kitabında bu mövzunu ətraflı
şəkildə izah etmişdir. Masloun fikrincə, özünüreallaşdırma insanın özünü ifadə etməsi, öz
daxili potensialını aşkar etməsi deməkdir. Maslou kreativliyi insanın əsas xarakteristikası
hesab edirdi və anadangəlmə proses kimi qiymətləndirirdi. O, kreativliyi daha çox dünyanı
dərk etmənin vasitəsi hesab edirdi. Kreativliyin izlərini istənilən sahədə həm hər hansı
fəaliyyət sahəsində, həm də yaradıcılıqdan uzaq olan fəaliyyət sahəsində görmək olar. İnsan
hər hansı fəaliyyətlə məşğul olan zaman ona yaradıcı yanaşır, özünə xas olan münasibət
göstərir və bu onun yaradıcılığında atdığı addım sayılır. Kreativlik yalnız musiqi bəstələmək,
rəsm çəkmək, sənət əsəri yaratmaq deyil, onun fikrincə özünüreallaşdırma dünyanın dərketmə
vasitəsi, reallıqla qarşılıqlı təsirin xüsusi üsuludur (1, 15).

“Özünüaktuallaşdırma” terminin psixoloji ədəbiyyatda ilk dəfə olaraq 1939-cu ildə
K.Qoldşteyn tərəfindən tətbiq olunmuş və indiyə qədər öz aktuallığını itirməmişdi.
Özünüaktuallaşdırma nəzəriyyəsinin banisi A.Maslou isə bu terminin daha geniş mənada
istifadə etməyə başlamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, “özünüaktuallaşdırma” termini – self-
actualization - insanın öz imkanlarının və qabiliyyətlərinin daha dolğun təzahürü və inkişafına
cəhddir. D.İ.Feldşteyn iddia edir ki, özünüaktuallaşdırma prosesi 14-15 yaşda mümkün olur.
Onun fikrincə, məhz bu yaşda inkişafda olan insanda öz dünyasında fəaliyyətə hazırlıq inkişaf
edir ki, bu da öz növbəsində, bu dünyada özünü göstərmək, öz imkanlarını tətbiq etmək
cəhdini yaradır. Bu da insanlarda öz müqəddəratını təyin etməyə, özünütəsdiqləməyə ehtiyacı
daha da kəskinləşdirir.

Masloun fikrincə, isə özünüreallaşdırma müxtəlif insanlarda müxtəlif cür olur. Məsələn,
hər hansı bir adam ideal valideyn olmağı arzulayır və ya hər hansı bir şəxs yaratmağa, kəşflər
etməyə can atır. Lakin heç də həmişə buna nail ola bilmirlər. Bu da onun qarşısına çıxan
çətinliklərlə bağlı olur. Maslou bu çətinliklərə psixoloji maneələri aid edirdi və tələbatlar
piramidasında pilləli şəkildə göstərmişdi. Tələbatlara aşağıdakılar daxildir:

 Fizioloji tələbatlar
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 Təhlükəsizlik tələbatlar
 Aid olma, sevgi tələbatı
 Hörmət tələbatı
 Özünüreallaşdırma təlabatı
İnsanın özünüreallaşdırması və özünüaktuallaşdırması özünüqiymətləndirməsi ilə bağlıdır.

Belə ki, adekvat qiymətləndirməklə insan özünü düzgün tanıyır, hansı imkanlara malik
olduğunu bilir və fəaliyyətini bunun əsasında qurmağa çalışır. Bu zaman onun qabiliyyəti,
istedadı, hər hansı psixoloji keyfiyyətləri özünüreallaşdırmasına imkan verir, onda olan
potensialın inkişafına təkan verir. Özünüqiymətləndirmənin həddindən artıq yüksək olması isə
başqaları tərəfindən yaxşı qarşılanmır və gözləntiləri doğrultmur. Bu zaman insanda
arxayınlıq hissi yaranır və o öz üzərində işləməyə, inkişaf etməyə cəhd etmir, yerində
addımlamağa başlayır. Özünüqiymətləndirmənin aşağı olması eynilə yuxarı olması kimi yaxşı
xüsusiyyət deyil. Özünü tanımayan insan öz imkanlarını aşağı qiymətləndirir və nələrə nail
ola biləcəyini dərk etmir. İnsan qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələ doğru daim fəaliyyətdə
olur və buna nail olmaq üçün səy göstərir (2, 229).

Şəxsiyyətin özünüreallaşdırması və özünüaktuallaşdırması üçün o, cəmiyyətin davranış
normalarını, dəyərləri, sosial statusları mənimsəyir, fəaliyyətin müxtəlif növlərinə qoşularaq
öz məqsədlərini həyata keçirməyə çalışır. O, həm də sosiallaşaraq cəmiyyətin həyatına da
təsir edir, sosial münasibətlərin obyekti kimi cəmiyyətin mədəni, sosial, ictimai işlərinə qarışır.
Dünyaya fərd olaraq gələn insan bioloji varlıqdan sosial varlığa çevrilir, həyatı boyu
qazandığı təcrübələri öz irsinə ötürür. Bununçün insan ilk növbədə öz “mən” ini dərk
etməlidir. “Mən”in dərk olunması onu fərddən şəxsiyyətə çevirir, başqalarından fərqləndirir.
Onun Özünüqiymətləndirməsi, özünü inkişafı, özünü tərbiyəsi, özünüreallaşdırması və
özünüaktuallaşdırması başqalarından fərqli şəkildə özünü göstərir. Şəxsiyyət öz fikirlərini
onun üçün vacib olan insanların qiymətləndirməsini əhəmiyyətli sayır və davranışlarında,
məqsədlərində buna fikir verməyə çalışır.

Özünüreallaşdırma və özünüaktuallaşdırma şəxsiyyətin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Onlara
təsir edən amillərin öyrənilməsi üçün şəxsiyyətin inkişaf amillərinə nəzər yetirmək məqsədə
uyğun olar. Yeniyetmələrin sosiallaşması çoxcəhətli bir prosesdir, o, mürəkkəb proseslərdən
başlayır və davam edərək inkişaf edir. Sosiallaşma anlayışı bir çox müxtəlif mənalarda
aydınlaşdırılmışdır. Bu proses zamanı insanlar mədəniyyət və sosial münasibətlər aləminə
daxil olur və müəyyən sosial qrupun nümayəndəsi kimi özünü göstərir. O, daxil olduğu hər
hansı bir sosial qrupun qəbul etdiyi normaları qəbul edir və buna uyğun davranmağa çalışır.
Yəni yeniyetmə yaşadığı qrupdakı münasibətlərə adaptasiya olur, getdikcə onda fərdi
keyfiyyətlər yaranır və o, münasibətlərini sosial mühitdə şərtləndirməyə başlayır. İnteqrasiya
zamanı insanda qrup üçün xarakterik olan şəxsi keyfiyyətlər, qrupun başqa üzvləri üçün tipik
olan xüsusiyyətlər yaranır. Sosializasiya bir növ qrup normalarının verilməsi prosesidir və bu
prosesin əsas qaynağı ailədir. Ata və ananın rolu çox böyükdür, belə ki, bu normaları qız
uşağı anasından, oğlan isə atasından mənimsəyir. Cəmiyyətdə faydalı şəxsiyyət kimi
formalaşmaq üçün ailə mühiti, dəyərlər vacibdir. Belə ki, ailənin daxili qanunları, normaları
düzgün əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşmasına təsir göstərir. Ailə başçısının nəzarəti, onun
məsləhətləri ailədəki övladların tərbiyəsində, özünüinkişafında, məqsədlərini, arzularını
reallaşdırmasında müsbət təsir göstərən faktorlardır. Lakin elə ailələr də var ki orda olan əxlaq
normaları və qaydaları cəmiyyətin özünə ziddir. Bu zaman şəxsiyyətin sosiallaşması onun
tərbiyə olunmasına, özünüreallaşdırmasına təsir göstərməzsə, şəxsiyyətin formalaşması,
inkişafı düzgün istiqamətdə gedə bilməz. Yeniyetməlik dövründə şəxsiyyətin
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özünüreallaşdırmasına mənfi təsir göstərən faktorları görən tərbiyəçi və ya pedaqoq onun
istiqamətlənməsinə, fəaliyyətinin düzgün seçilməsinə təsir edə bilər. Məktəb şagirdin həyat
və fəaliyyətinə təsir edən sosial cəmiyyətin bir növüdür. Burada mənəvi əxlaqi dəyərlər,
özünüinkişaf, özünütərbiyələndirmə, özünüqiymətləndirmə, özünüreallaşdırma və
özünüaktuallaşma üçün əlverişli şərait yaradılır ki, şəxsiyyətin formalaşmasına, onun
qarşısına qoyduğu məqsəd və arzularına çatmaqda düzgün istiqamət versin (3, 54).

İnsan ömrünün sonuna kimi sosiallaşır, bu o deməkdir ki, sosiallaşma bir dəfədə yarana
bilməz. Bu, elə bir prosesdir ki, o daim yeniləşir, dəyişir, zənginləşir, inkişaf edir. İnsan ilk
növbədə ailə mühitinə, sonra ətraf münasibətlərə uyğunlaşır, normaları qəbul edir və
mənimsəyir. Tədricən onda müəyyən fərdi psixoloji xüsusiyyətlər formalaşır, cəmiyyətdəki
münasibətlərə öz təsirini göstərməyə başlayır. Şəxsiyyət makro və mikro amillərin qarşılıqlı
təsiri və əlaqəsi sayəsində inkişaf edir və sosial cəhətdən mühüm xüsusiyyətlər kəsb edir.
Şəxsiyyətin inkişafında həm də ətraf mühitin rolu çox böyükdür, belə ki, insanın harada
dünyaya göz açması və hansı iqlim şəraitində yaşamasından asılı olaraq onun həyat tərzində
özünəməxsus xüsusiyyətlər formalaşır. Bu xüsusiyyətlər o qədər də müəyyənedici əhəmiyyətə
malik olmasa da, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına heç də az təsir göstərmir. Onun
yaşadığı hər hansı tarixi şərait şəxsiyyətin sosial həyatında və əmək şəraitində öz əksini tapır.
İnsan dünyaya gəldiyi andan onun ailə vəziyyətindən, ictimai, siyasi və hüquqi vəziyyətindən
asılı olaraq müəyyən mühitdə formalaşır və inkişaf edir. Yeniyetmə şəxsiyyətin ailə statusu
davamlı olduqda onun özünüreallaşdırması və cəmiyyətdə müəyyən yer tutması üçün əlverişli
şərait yaradır (4, 51).

Həmçinin psixoloji araşdırmalarda müəyyən olunmuşdur ki, eyni şəraitdə heç də həmişə
psixi inkişafa malik uşaqlar yetişmir. Bu o deməkdir ki, uşaq üçün ailədə rahat şəraitin olması
heç də onun digərlərindən yaxşı təlim-tərbiyə alması və ya özünüreallaşdırmasının və
özünüaktuallaşdırmasının mükəmməl olmasına əsaslı təsir göstərmir. Ailə mühitində
valideynlər uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasına və inkişafına təsir göstərdiyi kimi,
məktəb mühitində təhsil aldığı sinfin təsiri də əhəmiyyətli dərəcədə özünü göstərir (5, 247).

Beləliklə, şəxsiyyətin özünüreallaşdırması və özünüaktuallaşdırması xüsusiyyətlərinə
imkan yaradan, eyni zamanda ona mane olan xarici və daxili amillərin çox böyük təsiri var.
Ümumi qanunauyğunluq ondan ibarətdir ki, hər bir insanda anadangəlmə güclü daxili
potensial olur və bütün həyatı bunları reallaşdırması xarici təsirlərdən asılı olur. İnsanda olan
anadangəlmə imkanlardan hansıların inkişaf edəcəyi və reallaşdıracağını sosial amillərin təsiri
müəyyən edir. İlkin olaraq hansıların inkişaf edəcəyi həmçinin daxili amillərdən, xarici mühit
şəraitindən və onların qarşılıqlı təsirindən asılıdır (6, 445).

Yeniyetnənin özünüreallaşdırması və özünüaktuallaşdırması proses kimi özünü
başqalarıyla eyniləşdirməni, təcrübəyə və onun qəbuluna hazırlığı, subyekt tərəfindən
müxtəlif həssaslıqla qarşıya qoyulmuş vəziyyətlərin qəbulunu, fəallığın yaradıcı xarakterini
özündə əks etdirir. Yaradıcılıq fəaliyyətinə müsbət motivasiya meyarı bir sıra göstəriciləri
özündə birləşdirir: fəaliyyətin şüurlu hədəf olması, yaradıcılıq fəaliyyəti prosesinə maraq,
yaradıcılıq məsələlərinin həlli zamanı müvəffəqiyyətə can atmaq, yaradıcılıq fəaliyyətində
liderliyə cəhd, idrak ehtiyacları, özünümükəmməlləşdirməyə cəhd. Motiv olmadan heç bir
fəaliyyətə başlamaq olmur. Yaradıcılıq məsələlərinin həlli zamanı müvəffəqiyyətə can atmaq
yeniyetməyə xas cəhətdir. Bu zaman o, özünü göstərməyə, özünü realizə etməyə can atmış
olur. Özünümükəmməlləşdirməyə çalışan yeniyetmə daim öz üzərində çalışır, özündə müsbət
keyfiyyətləri aşılamağa səy göstərir, öz üzərində dəyişiklik edir, xarakterində onu qane
etməyən xüsusiyyətləri dəyişməyə çalışır (7, 83 ).
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Yeniyetmələrin yaradıcılıq fəaliyyətində özünü təşkil etmə meyarları aşağıdakılar hesab
olunur: əsas məqsəd və üstünlükləri seçmək bacarığı, planlaşdırma, öz-özünə nəzarət, özünə
qiymət, öz-özünü təhlil etmək, refleksiya, korreksiya qabiliyyəti, təlimdə çətinliklərin
öhdəsindən gəlmək bacarığı. Məqsəd və üstünlüklərini seçmə bacarığı yeniyetmənin gələcək
həyatına çox böyük təsir edir. Öz-özünə nəzarət etməklə fəaliyyət prosesində hansı nöqsanlara
yol verdiyini dərk edir və qarşısını alır. Özünüqiymətləndirməklə onda olan qabiliyyətlərdən,
imkanlardan istifadə edir, özünü təhlil etməklə özünü dərk etmiş olur. Yeniyetmədə korreksiya
qabiliyyəti olmalıdır ki, yaradıcılıq fəaliyyəti zamanı yol verdiyi nöqsanları aradan götürə bilsin.
Qarşısına çıxan çətinliklərin öhdəsindən gəlmə bacarığı ona çıxılmaz vəziyyətlərdən necə baş
aparmağa kömək edir, məntiqlə düşünərək hərəkət etməyə sövq edir (8, 47).

Beləliklə, yeniyetmələrin özünüreallaşdırmasının nəzəri əsaslarını əsas tutaraq aşağıdakı
nəticələrə gəlmək olar: 1. Özünüreallaşdırma və özünüaktuallaşmaya ayrı-ayrı şəxsiyyətin
inkişafının və bütövlükdə cəmiyyətin irəliləyən inkişafının vacib şərti kimi baxılır. 2. Əldə
edilmiş nailiyyətlərin reallaşdırmasına ehtiyac yeniyetmə yaşında daha aktualdır. Bu yaş
həddini “ özünü eyniləşdirmə”, “şüurun inteqrasiya”, “Mən”in kəşfi dövrü adlandırırlar.
3.Yeniyetmənin özünüreallaşdırması və özünüaktuallaşdırması ictimailəşmə prosesində
həyata keçirilir. Beləliklə, yeniyetmə şəxsiyyətinin özünüreallaşdırması prosesinə
valideynlərin davranışı, yaşıdlarla münasibət və s. amillər təsir edir. 4. Proses kimi
yeniyetmənin özünüreallaşdırması və özünüaktuallaşması özünü başqalarla eyniləşdirmə,
təcrübəyə və təcrübənin qəbuluna hazır olmaq, subyekt tərəfindən hissi olaraq verilmiş
vəziyyətlərin müxtəlif növ anlaşılması, fəallığın yaradıcılıq xarakteri kimi başa düşülür.

Məqalənin aktuallığı. Müasir psixologiyada şəxsiyyətin özünüreallaşdırması və
özünüaktuallaşdırması problemi xüsusilə diqqəti cəlb edən məsələlərdən biridir. İdrak
prosesində şəxsiyyətin özünü tam reallaşdırması və aktuallaşdırması üçün resurslardan
maksimal şəkildə istifadə, şəxsiyyətin daxili fəallığının tədqiqatıyla bağlı suallar bu
mövzunun aktuallığına diqqət çəkir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yeniyetmə şəxsiyyətinin özünüreallaşdırmasına və
aktuallaşdırmasına təsir edən sosial-psixoloji faktorlar və mühitin təsiri araşdırılır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Gənclərdə özünüreallaşdırmanın və
özünüaktuallaşdırmanın inkişafında və təkmilləşməsində yeni optimal variantların ortaya
qoyulmasında istifadə edilə bilər.
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Е. Аскерова

Самореализация и самоактуализация как социально-
психологические фактор в формирование личности

Резюме

Самореализация и само актуализация — это процесс продуманного раскрытия
личностью своих навыков и возможностей в субъективно значимых деятельности
и отношениях. Процесс предполагает идентификацию личности с другими лицами,
различный подход субъекта к эмоционально насыщенным ситуациям и творческий
характер деятельности.

Y. Askerova

Self-realization and self-actualization as the social-psychological
factors impressing the formation of the identity

Summary

Self-realization and self-actualization is the process of finding by a personality of one’s
abilities and opportunities in a conscious way, subjectively significant activity and relations.
The process foresees the self-identification of personality in comparison with others,
understanding in different ways of delicate situation and creative character of activity by the
subject.

Redaksiyaya daxil olub: 30.06.2018
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Deviant davranış probleminin tədqiqinə əsas yanaşmalar

Şahnaz Aslanova
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criteria

Təhlil obyekti olan “şəxsiyyətin davranışının yayınması” anlayışını təhlil etməzdən əvvəl
həmin psixoloji təzahürün meyarlarını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bir çox elmlərdə
təzahürlərin “normal” və “anomal” təsnifləndirilməsi qəbul edilmişdir. İnsan davranışının
təhlilində, xüsusilə, yayınma amilinin öyrənilməsində J.Qodfuranın “hansı davranışı normal
hesab etmək olar?” sualı mərkəzi problem kimi çıxış edir. “Normal” və “anomal” anlayışları
kifayət qədər mürəkkəb tərkibə malikdir. Buna baxmayaraq elmdə və məişətdə həmin
anlayışlar hökm olaraq səsləndirilir. Başqa sözlə desək, normal davranışın tərkibinə əksər
insanlar üçün xarakterik olan xəstəliklərlə əlaqəli olmayan dəstəklənən davranışlar aid edilir.
Analoji olaraq, anormal davranışa isə normativ hüquqi cəhətdən dəstəklənməyən, patoloji
qeyri-standart davranışlar aid edilir. Dar mənada, hazırki anda, hazırki elmdə qəbul edilənlər
norma hesab olunur. Normaların əldə edilməsi əksər hallarda statistik meyarlar metodu
vasitəsilə həyata keçirilir. Bu yolla istənilən təzahürün çoxluq içində rast gəlinmə tezliyinin
hesablanması vasitəsilə normaları müəyyən edilir. Riyazi statistik nöqteyi-nəzərdən 50%-dən
yüksək olan göstəricilər normal hesab edilə bilərlər.

İxtisaslaşdırılmış ədəbiyyatlarda “yayınan davranış” termini adətən, deviant davranış (latın
dilindən tərcümədə deviatio – yayınma deməkdir) termini ilə sinonim kimi təqdim edilir.

Bir çox ədəbiyyatlarda deviant davranış termini rəsmi şəkildə müəyyənləşdirilmiş və
cəmiyyət normalarına müvafiq olmayan insan davranışı kimi xarakterizə olunur. Başqa sözlə
desək, bu tip insan davranışı mövcud qanun, qayda, adət, ənənə və sosial gözləmələrə uyğun
gəlməyən davranış kimi səciyyələndirilir. Deviant davranışı təhlil edərkən sosial normaların
tarixi – inkişaf dövründən asılı olaraq qeyri-sabit xarakter daşıdığı faktının nəzərə alınması
aparılan tədqiqatın obyektivliyini və etibarlılığını təmin edən amillərdən biri kimi çıxış edir.
Bu baxımdan deviant davranış xarakter etibarilə dəyişkən məzmuna malik anlayış kimi
nəzərdən keçirilir (1).

Humanitar elmlərdə statistik göstəricilərlə yanaşı, normal və qeyri-normal davranışın
xüsusi meyarları da müəyyən edilir. Bunlara psixopatoloji sosial-normativ və fərdi-psixoloji
keyfiyyətlər aid edilir. Psixopatoloji meyarlar daha çox tibb elmində istifadə olunur. Lakin
bu meyarlar şəxsiyyətin davranışının yayınması ilə əlaqədar digər sferalara da tətbiq edilir.
Bunu deviant davranışın tədqiqində ənənəvi olaraq klinik şəraitlərdə istifadənin geniş
yayılması ilə əlaqələndirmək mümkündür. Psixopatoloji meyarlar nöqteyi-nəzərindən
davranışı iki qrupa iki qrupa: normal və patoloji, başqa sözlə, sağlam və xəstə olmaqla iki

mailto:shahnaz-qurbanova@rambler.ru
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yerə ayırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nizamnaməsinə görə, yalnız fiziki qüsuru və
xəstəliyi olmayan insanlar sağlam hesab edilirlər. Sağlam insana fiziki, ruhi və sosial sferada
tam şəkildə mövcud olan insanlar aid edilir. Patologiya isə tibbi nöqteyi-nəzərdən istənilən
normadan kənar psixi təzahür hesab edilir.

Deviant davranış xəstəliklərin təsnifatında ayrıca nozoloji vahid kim fərqləndirilmədiyi
kimi patologiyanın forması kimi də qeyd olunmur. Bir çox sahələrdə deviant davranış norma
ilə patologiya arasında olan keçid mərhələsi kimi təhlil edilir və xəstəlik öncəsi inkişaf
pozuntusu, situativ reaksiya, xarakter aksentuasiyası ilə eyniləşdirilir. Qeyd olunan
xarakteroloji diaqnostik əlamətlərin qeyri – müəyyənliyi problemi daha da dərinləşdirir.
Məsələn, xarakter aksentuasiyası - psixogen təsirlər nəticəsində müəyyən bir keyfiyət
toplusunun qabarması ilə normanın son həddi kimi qiymətləndirilir. Bir çox hallarda
aksentuasiya hüquqazidd fəaliyyət, suisidal davranış, narkotik qəbulu kimi və s. davranış
yayınmaları ilə əlaqələndirilir. Lakin eyni zamanda xarakter aksentuasiyası olan bir çox
insanların davranışı davranış yayınması kimi nəzərdən keçirilmir. K.Leonqardın fikrincə,
inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin 50%-ni şəxsiyyət aksentuasiyası olan insanlar təşkil edir.
Lakin bununla yanaşı onların böyük bir hissəsi nəinki normal davranış nümayiş etdirirlər,
hətta cəmiyyətin inkişafında önəmli rol oynayırlar. Analoji olaraq, psixi patologiya sahəsinə
aid olan pozuntularda (psixopatiya, nevrozlar, psixozlar və s.) birmənalı olaraq davranış
pozuntuları müşahidə olunmur. Psixi pozuntular bəzi hallarda patogen dezadaptasiya
yaradaraq davranış pozuntusu ilə müşayiət olunur. Digər psixi pozuntularda isə davranış
deviasiyası aşkar görünməyə də bilər (4).

Növbəti sosial-normativ meyarlar ictimai həyatın müxtəlif sferalarında mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Sosial normalara müvafiq davranışlar hazırki cəmiyyətin tələblərinə
uyğun hesab edilir, dəstəklənən normal davranış kimi qavranılır. Davranış yayınmaları isə
əksinə, cəmiyyətin dəyərləri və gözləmələri ilə ziddiyyət təşkil edir. Cəmiyyətdə baş verən
dəyişikliklərlə sosial normalarda baş verən dəyişikliklər düz mütənasib münasibətdədirlər.

Sosial – normativ meyarlar nöqteyi–nəzərindən normal davranışın əsas göstəricisi
şəxsiyyətin sosial adaptasiya səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilir. Başqa sözlə desək, uğurlu
adaptasiya fərdin xüsusiyyətləri və dəyərləri ilə ətraf mühitin tələblərinin üst-üstə düşməsi ilə
xarakterizə olunur. Lakin qeyd etməliyik ki, konformizm hesab olunan fərdin tamamilə sosial
tələblərə tabe olması özü də problem situasiya hesab olunur. Buradan belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, dezadaptasiya ətraf mühitin tələblərini şəxsi mənalandıraraq qəbul etmə və
icra etməsi ilə yanaşı, özünü müəyyən fərdi sosial şərtlər daxilində də reallaşdırması
qabiliyyətinin aşağı düşməsidir. Buraya, həmçinin, cəmiyyətlə uzlaşmaq istəyinin olmaması
və yaxud da düzgün vasitələrin seçilməməsi də aiddir.

Psixoloji gerçəkliyin elmi təhlil formаlаrındаn biri də onun təzаhürlərinin
təsnifаtlaşdırılmasıdır. Tədqiqаtçılаr müxtəlif dövrlərdə dаvrаnış yayınmalarını
sistemləşdirmək üçün çoxsаylı cəhdlər etsələr də vаhid təsnifаtın yаrаdılmаsınа hələ də nail
ola bilməmişlər. Mövcud çətinlikləri isə bir neçə şərtlərlə izаh etmək mümkündür.

Əsаs səbəb dаvrаnış deviasiyası probleminin fənnlərаrаsı xаrаkterindən ibаrətdir. Belə ki,
dаvrаnış pozuntulаrının müxtəlif təsnifаtlаrı mövcud olduğundan «deviant dаvrаnış» termini
müxtəlif elmlərdə fərqli mənаlаrı ifаdə edir (3).

Təsnifat probleminin mövcudluğunun digər səbəbləri аrаsındа dаvrаnış formаlаrının
olduqca müxtəlifiyini və ümumiyyətlə, «normа» аnlаyışının qeyri-müəyyənliyini qeyd etmək
mümkündür. Bütün bunlаr ümumi meyаrlаrın аyırd edilməsini mürəkkəbləşdirdiyi kimi
dаvrаnış yayınmalarının müxtəlif növlərinin vаhid təsnifаtının yаrаdılmаsını da əhəmiyyətli
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dərəcədə çətinləşdirir.
Psixoloji yаnаşmа üsulu şəxsiyyətin dаvrаnış yayınmasının müxtəlif növlərinin sosioloji –

psixoloji fərqlərinin аyırd edilməsinə əsаslаnmışdır. Psixoloji təsnifаtlаr aşağıdakı meyаrlаrın
əsаsındа qurulur:

 pozulmuş normаnın növü;
 dаvrаnışın psixoloji məqsədləri və onun motivаsiyаsı;
 bu dаvrаnışın nəticələri və onlаr tərəfindən vurulаn ziyаn;
 dаvrаnışın fərdi – üslub xаrаkteristikаsı.
Psixoloji yаnаşmа üsulunun çərçivəsi dаxilində dаvrаnış yayınmasının müxtəlif

tipologiyаlаrından istifаdə olunur. Əksər müəlliflər, məsələn, Y.А.Kleyberq, dаvrаnış
dəyişkənliklərinin üç əsаs qrupunu аyırd edir:

 neqаtiv (məsələn, nаrkotiv mаddələrin istifаdəsi);
 pozitiv (məsələn, sosiаl yаrаdıcılıq);
 sosiаl – neytrаl (məsələn, dilənçilik).
Bizim fikrimizcə, şəxsiyyətin dаvrаnış yayınmasının növlərinin sistemləşdirilməsinin dаhа

mükəmməl və mаrаqlı vаriаntlаrındаn biri də S.P.Korolenkoyа və T.А.Donskoyа məxsusdur.
Müəlliflər bütün dаvrаnış dəyişkənliklərini iki böyük qruplаrа bölürlər:

 qeyri – stаndаrt;
 destruktiv dаvrаnış.
Qeyri–stаndаrt dаvrаnış yeni təfəkkür, yeni ideyаlаr, eləcə də, dаvrаnışın sosiаl

stereotiplərinin çərçivələrindən kənаrа çıxаn əməllər şəklində təzahür edir. Bu cür formа
konkret tаrixi şərаitdə qəbul olunаn normаlаrın çərçivələrindən kənаrа çıxаn, lаkin cəmiyyətin
proqressiv inkişаfındа pozitiv rol oynаyаn fəаllığı nəzərdə tutur. Novаtorlаrın, inqilаbçılаrın,
müxаlifətçilərin, müəyyən elm sаhəsində ilk ixtirаçılаrın fəаliyyəti qeyri – stаndаrt dаvrаnış
kimi xarakterizə olunа bilər. Bu qrup ciddi mənаdа pozulmuş dаvrаnış kimi qəbul olunа
bilməz.

Sosiаl islahatlar nəinki cəmiyyətinin ictimаi həyаtının iqtisаdi quruluşunu tamаmilə
dəyişmiş, eləcə də sərvət meyillərini dəyişmişdir. Bunа müvаfiq olаrаq gənclərin mühitində
sosiаl həmrəyliyin qorunmаsı və ümumilikdə münаsib sosiаl identikliyin təminаtı üçün zəruri
olаn normаtiv – dəyər oriyentirlərinin itirilməsi bаş vermişdir. Çünki ənənəvi olаrаq sosiаl
tаrаzlığı qoruyub sаxlаmış və gənc nəslin sosiаl bаxımdаn inkişаfı şərtlərini təmin edən
ictimаi bаxımdаn əhəmiyyətli normаtivlər yeniləri ilə əvəz olunmuş, müаsir cəmiyyətə
аdekvаt olаn rаsionаl – prаqmаtik əxlаq isə hələ də təşəkkül tаpmаmışdır. Bu cür şərаitdə
yeniyetmələrin mühitində həm sosiаl innovаsiyаlаrdа, həm də sosiаl etirаzdа ifаdə olunаn
deviant dаvrаnışın müxtəlif formаlаrı meydаnа çıxır.

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətin normadan yayınan davranışının müхtəlif aspеktlərinin
tədqiqi müasir dövrümüzdə də öz aktuallığını itirməmişdir. Müasir dövrdə bu və ya digər
formada təzahür edən davranış yayınmalarının səbəblərinin tədqiqi, aradan qaldırılması
yоlları və prоfilaktikası bu gün qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biri hesab olunur. Bu
baxımdan deviant davranış probleminin araşdırılması zəruridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Deviant davranış sosial, psixoloji, iqtisadi mədəni amillərin
təsiri ilə formalaşan sosial psxioloji təzahür kimi xarakterizə olunur. müxtəli elmi mənbələrə
istinad edilərək problemin təhlili mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən hüquq, yaş, sosial psiхоlоgiya kursu
üzrə mühazirə və məşğələlərdə, еləcə də, müəllim, validеynlər tərəfindən istifadə еdilə bilər.
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Ш. Асланова

Основные подходы к изучению девиантного поведения

Резюме

В статье анализируются основные подходы к изучению девиантного поведения:
биологический, психологический и социологический. В статье представлены
результаты теоретического анализа проблемы девиантного поведения. В статье
выделяется понятие делинквентного поведения как формы девиантного поведения и
описываются его особенности.

Sh. Aslanova

Main approaches to the study of deviant behavior

Summary

The article analyzes the main approaches to the study of deviant behavior: biological,
psychological and sociological. The article presents the results of a theoretical analysis of the
problem of deviant behavior. The article emphasizes the concept of delinquent behavior as a
form of deviant behavior and describes its features.
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Yaradıcı bacarıqların aktivləşdirilməsi məqsədi ilə tələbə-psixoloqların peşə hazırlığını
eksperiment yolla öyrənmək qərarına gəldik. Əvvəlcə tələbələri qruplara ayırdıq. Eksperiment
zamanı sınanılanlar üzərində apardığımız təcrübədə əldə etdiyimiz empirik materialları
topladıq və onların müqayisəli təhlilini apardıq və nəticədə kompleks müayinənin
aparılmasına nail olduq.

Tərəfimizdən ayrılmış qruplarda sınanılanların empirik materiallarının müqayisəli təhlili
və kompleks müayinənin gedişinin nəticəsindən məlum oldu ki, gələcək müəllim-
psixoloqların peşəyə hazırlığı dinamik xarakter daşıyır. Bir hazırlıq səviyyəsindən digərinə
keçid dinamikası onun komponentləri arasındakı daxili balansla müəyyən olunur ki,
mürəkkəblik dərəcəsindən və məzmunundan asılı olaraq onlar təlim və peşə vəzifələrinin
səmərəli həllini təmin edir. Tədqiqatımızın məqsədi tələbə-psixoloqların peşəyə hazırlığının
psixoloji strukturunda ifadə olunmuş komponentlərin ekspert qiymətlərinin meyar və
göstəricilərini müəyyənləşdirmək idi:

qeyri-qənaətbəxş - komponentlərin ifadə olunmuş tələb göstəricilərinin bəzi dərəcələrini
şərtləndirir, lakin peşə funksiyalarının yerinə yetirilməsini təmin etmir;

mümkünlük - peşəyə hazırlığın elə ifadə dərəcəsidir ki, o, peşə vəzifələrini həyata
keçirməyə imkan verir, lakin peşə fəaliyyətində tələb olunan keyfiyyətlərə nail olmaq
imkanını məhdudlaşdırır;

qənaətbəxş - seçilmiş peşəyə hazırlığın strukturunda komponentlərin ifadə olunmuş
göstəriciləri kifayət qədər yüksək dərəcədədir, bu da seçilmiş peşəyə asanlıqla adaptasiya
olmağa imkan verir və tələb olunan psixoloji keyfiyyətlərin effektivliyinin az bir vaxtda
optimallığını təmin edir.

Belə ki, məsələn; ekspert qiymətlərdən aydın olur ki, (ekspert qismində ali məktəb
müəllimlərindən 45 nəfər, dinləyici-psixoloqlardan 75 nəfər bu işə cəlb olunmuşlar) peşə
ixtisasına yiyələnən I kurs tələbələri (68% cavablar) konkret peşə situasiyasının həllində
iştirak etməkdən boyun qaçırtmışlar ki, bu da onlarda nəzəri biliklərin kifayət qədər olmaması
və praktiki təcrübənin azlığı ilə izah olunur. Lakin onlar kommunikativ prosesdə yaxın dost-
tanışlarına “öz məsləhət- lərini” asanlıqla təklif edirlər.

I kurs tələbələrinin peşə sahəsindəki marağı, əsasən, özünüdərk sferası ilə, habelə ilkin
əməliyyatlara sadə diaqnostik monipulyasiyaya yiyələnməklə bağlıdır. I kurs tələbələrində
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digər kurs tələbələrindən fərqli olaraq, daha çox nəzəri materiallardakı çətinliklərlə bağlı
akademik borc müşahidə olunur ki, bu da öz növbəsində, seçilmiş peşədən məmnunluq hissini
aşağı salır, peşə motivasiyasının davamlılığına öz təsirini göstərir. Əksinə, ekspert qiymətlərin
nəticələri göstərir ki, peşə fəaliyyətinin psixoloji məzmununa maraq III kurs tələbələrində
daha yüksəkdir. Bu göstərici tələbələrin ilk praktik təcrübələrini real olaraq ali təhsil
müəssisəsində həyata keçirtmək arzusu ilə müşayiət olunur.

Ali təhsil müəssisələrinin III kurs tələbələri ilkin peşə təcrübəsinə yiyələnmək üçün
işləməyə səy göstərirlər (tədqiqatımıza əsasən, 38%). Bununla yanaşı, bəzi kateqoriyalı
tələbələrdə (44%) qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmənin yüksək göstəricisi tez-tez müşahidə
olunur. Məsələn; “Mən bunları bilirəm”, “Bizə belə öyrətməyiblər”, “Siz bunları bilmirsiniz”.
Bundan əlavə, bəzi kateqoriyalı tələbələrdə isə (ekspert qiymətlər üzrə) peşə hazırlığında
komponentlər arasında çox böyük qeyri-tarazlıq müşahidə olunmuşdur. Məsələn; dəyər-
motivasiyalı komponent - “Mən istəyirəm”; koqnitiv-qnostik komponent - “Mən bilirəm”;
emosional-iradi komponent - “Mən bilirəm, bunu necə etmək lazımdır”; funksional-fəaliyyətli
komponent - “Mən həmişə nəzərdə tutduğum nəticəyə nail oluram”; kreativ komponent
tələbənin təlim prosesinin müəyyən mərhələsində ekspert qrupu tərəfindən çox vaxt qeydə
alınmamışdır.

Apardığımız sorğular göstərir ki, rastlaşdığımız mühüm çətinliklər tələbə-psixoloqların
təlimin müəyyən mərhələsində aldıqları nəzəri (elmi) bilikləri və sadə əməliyyatları peşə
situasiyasında tətbiq edə bilməmələri, habelə tədqiqat fəaliyyətində sadə praktik təcrübə
elementlərindən istifadə edə bilməmələridir. IV kursda tələbə-psixoloqların peşəyə hazırlıq
komponentləri bəzi balanslaşdırmalara gətirib çıxarır. Bu təlim mərhələsində də ekspertlər
tərəfindən refleksiv-yaradıcı komponentlərin inkişaf səviyyəsində aşağı göstəricilər qeydə
alınmışdır.

Dinləyici-psixoloqlar içərisindən seçilmiş ekspertlər qeyd edirlər ki, bu gənc
mütəxəssislərin əksəriyyəti üçün xarakterik haldır. Həmin mərhələdə əsas peşə çətinlikləri
psixoloji situasiyanı kompleks şəkildə görə bilməmək bacarığı, peşə fəaliyyətinə müstəqil
adaptasiya ola bilməmək, həmçinin praktik fəaliyyətdə texnologiyaların yeni vasitələrinə
yiyələnə bilməməsi ilə nəticələnir. Tələbə-psixoloqların peşə hazırlığının bir səviyyəsindən
digər səviyyəsinə keçid ali təhsil müəssisələrində təlim məşğələləri ilə bağlıdır. Belə ki,
nəticələrin təhlili təlimin müxtəlif kurslarında tələbə-psixoloqların peşə hazırlığı səviyyəsində
ifadə olunmuş göstəricilərin qeyri-bərabər xarakterini aşkar etmişdir.

Biz belə hesab edirik ki, ali təhsil müəssisələrində təlim prosesində tələbələr
formalaşmaqla onların peşə hazırlığı pozitiv keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə məruz
qalır, həm də bir səviyyədən digərinə keçid dinamikasında əks olunur (I kursda bələdləşmə
səviyyəsindən IV kursun refleksiv yaradıcı səviyyəsinə qədər). Qeyd etməliyik ki, yuxarı kurs
tələbələrinin əksəriyyəti (61%-ə qədər) üçün hazırlığın funksional səviyyəsində “yerində
qalma”; III kurs tələbələri üçün (təlimin ortalarında) “Əməliyyat” səviyyədə (47%) “ləngimə”
halları xarakterikdir. Ali təhsil müəssisələrində təlim prosesində peşəyə hazırlıqda tələbə-
psixoloqların əksəriyyəti yüksək nailiyyətlər əldə edə bilmirlər. Belə ki, IV kurs tələbə-
psixoloqlarda (məzunlarda) bu göstərici 11%, dinləyici-psixoloqlarda (gənc mütəxəssislərdə)
isə 21% təşkil etmişdir.

Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, peşəyə hazırlığın aşağı səviyyədə olmasına səbəb
ekspertlərin qeyd etdiyi kimi, dinləyici-psixoloqların əksəriyyətində yaradıcı bacarıqların
kifayət qədər inkişaf etməməsi, konkret peşə situasiyasına qazanılmış bilik, bacarıq və
vərdişlərin tətbiqetmə qabiliyyətinin aşağı olmasıdır.
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Təhsil sistemində gələcək müəllim psixoloqların fəaliyyəti yaradıcı fəaliyyət kimi
xarakterizə olunur. Bu yaradıcılığa normativ (qanunların qoyuluşu, qay- dalar, sosial normalar)
və evristik (şəxsi axtarışda yaradıcılıq) elementləri də aiddir. Bundan əlavə, psixoloqun
praktik fəaliyyəti elmi yaradıcılıqla, tədqiqat fəaliyyəti ilə də sıx bağlıdır. Gələcək müəllim-
psixoloqun peşəkarlığının əsas göstəricilərindən biri istənilən qeyri-standart situasiyaya
yaxınlaşmaq bacarığına malik olmasıdır (1, 182)

Müəllim-psixoloq peşəsinə psixoloji hazırlıqda professional təfəkkürün formalaşmasına
diqqət artırılmalıdır. Belə ki, tələbə-psixoloqlara məntiqi təfəkkürün qanunları və formaları
aşılanmalı, onlara problemli situasiyalardan baş açmağı, tədqiqat xarakterli məsələlərə
yanaşmağı, onları həll etməyi öyrətmək vacibdir (2, 55 ).

Beləliklə, ali təhsil müəssisələrini bitirmiş müəllim-psixoloq kadrları peşəkar fəaliyyət və
kompetensiyalar baxımından fənlərarası inteqrasiyaya hazır olmalı, həmçinin məntiqi
təfəkkürün qanunlarını, forma və metodlarını bilməli, problemli situasiyaları yaratmalı, baş
vermiş ziddiyyətləri həll etməli və müxtəlif xarakterli tədqiqat işlərini həyata keçirməlidirlər.

Peşə təhsili sisteminin əsas vəzifələrindən biri mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətini
yüksəltməkdir. Bununla belə, təlimin və mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi biliklərə yiyələnmə, eləcə də bacarıq və vərdişlərin formalaşması
prosesində həyata keçirilir. Lakin faktiki olaraq belə qiymətləndirmə ali təhsil
müəssisələrində təlim prosesində inkişafın səviyyəsini, şəxsiyyətin müxtəlif qabiliyyətlərini,
həmçinin onun şəxsi və peşə keyfiyyətlərini əks etdirmir. Peşə hazırlığının aşağı səviyyəsi
həmişə nəzəri hazırlığın zəif olmasının nəticəsi deyil, halbuki bu hazırlıq, adətən, yüksək
səviyyədə olur. Peşəyə hazırlığın aşağı səviyyədə olması qazanılmış nəzəri biliklərin real
praktik fəaliyyətdə tətbiq olunmaması, habelə mütəxəssislərin fərdi peşə situasiyasında peşə
vəzifələrinin reallaşmasının şəxsi proqramının hazırlanması vərdişinin olmamasıdır. Bunlarla
yanaşı, özünün güclü və zəif cəhətlərini bilməmək, eləcə də şəxsi-emosional vəziyyətinin
diferensiallaşmasını nəzərə almamaq-bütün bunlar tələbə-psixoloqların peşə təlimi prosesində
şəxsi inkişafını və peşəkarlığını çətinləşdirir.

Peşəyə hazırlığın aşağı səviyyəsi problemi təlim mərhələsində mütəxəsis tərəfindən zəruri
olaraq həll edilməlidir. Bundan ötrü, diqqət yaradıcı peşə bacarıqlarının formalaşmasına
yönəldilməlidir. Yaradıcı bacarıqların inkişafı kompleks vəzifə olub, yaradıcı təfəkkürün və
kreativliyin inkişafını, habelə yaradıcı fəaliyyətdə motivasiyanı və şəxsiyyətin xassələrini
əhatə edir. Apardığımız psixoloji tədqiqat göstərdi ki, gələcək mütəxəssislərin yaradıcı
bacarıqlarını bir-iki il ərzində bir neçə fənnin tədrisi prosesində formalaşdırmaq olmaz.
Tələbələrin bütün hazırlıq prosesi bu vəzifələrin həllini təmin etməlidir. Yaradıcı təfəkkürün
inkişafı bacarıq və vərdişlərdən ayrılıqda formalaşmır. Belə ki, tələbə-psixoloqun bacarıq və
vərdişlərinin icrası nə qədər hərtərəfli həyata keçirilərsə, bir o qədər onların təxəyyülü, realist
düşüncə tərzi zəngin olar. Bundan əlavə, təfəkkürün inkişafı nitqin inkişafı ilə bağlıdır. Ona
görə ki, yaradıcı təfəkkürün və yaradıcı peşə bacarıqlarının inkişafı obrazlı və rabitəli nitqə
malik olmadan mümkün deyildir. Odur ki, nitqin inkişafı bacarığına yiyələnmədən təlim-peşə
vəzifələrinin həlli üsullarını həyata keçirmək, zəngin təxəyyülə və yaradıcı fəaliyyətin pozitiv
təcrübəsinə yiyələnmək qeyri mümkündür (3, 35).

Gələcək mütəxəssisin peşəyə hazırlığında rastlaşdığımız çətinliklərdən biri ondan ibarətdir
ki, əməyin təlim idraki təşkili peşə fəaliyyətində qeyri-adekvatdır. Peşə hazırlığının
formalaşması məqsədinə nail olmaq və mütəxəssisin şəxsiyyətinin fərdi inkişafı üçün elə bir
təlim lazımdır ki, o, müvafiq tələbat, motiv, məqsəd, vasitə və nəticəyə əsaslanan bir
fəaliyyətdən (idraki) digər fəaliyyətə (peşəyə) transformasiyanı təmin etsin, bu transformasiya
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da öz növbəsində təsbitetməni tələb etsin.
Təlim problemli situasiyanın həlli, təqlidedici oyunlarda iştirak etmək gələcək

mütəxəssisin əməyinin əşyavi, psixoloji məzmununu müəyyən etməyə, habelə peşə
fəaliyyətinin ayrı-ayrı aspektlərini modelləşdirməyə imkan verir. Fəal təlim metodlarından
istifadə etmək şəxsiyyəti özünükorreksiyaya və özünüinkişaf prosesində fərdi-şəxsi olaraq
iştirak etməyə təhrik edir (4, 135).

Gələcək mütəxəssisin-müəllim-psixoloqun peşəkarlığının əsasını onun peşə fəaliyyətində
subyekt kimi inkişafı təşkil edir. Müəllim-psixoloqun fərdi peşə-şəxsi inkişafı onun şəxsi
keyfiyyətlərində yaranmış ziddiyyətlərlə və obyektiv tələblərlə, normalarla, eləcə də peşə
fəaliyyətinin dəyərləri ilə determinləşir. Peşə-şəxsi inkişafın məqsədi və nəticəsi peşəyə
hazırlıq, özünüinkişafa hazırlıq, peşə dərki və özünüdərk, mütəxəssisin motivasiyasının
formalaşması kimi peşəkar hazırlıqdır.

Bir sözlə, təlim prosesində gələcək müəllim-psixoloqun fərdi inkişafının diaqnostikasının
xüsusi təşkili, fikrimizcə, peşəyə hazırlıq prosesində şəxsiyyətdə yaranmış dəyişikliklərin
öyrənilməsi və peşə fəaliyyətində onun formalaşması dinamikası qiymətləndirilməlidir. Belə
diaqnostikanın əsas rolu onunla nəticələnir ki, o, təlimin keyfiyyətinin obyektiv göstəricisi-
təlim prosesinin vaxtında korreksiyası kimi çıxış edə bilir.

İbtidai səviyyədə abuturiyentlərin peşə hazırlığının qiymətləndirilməsi “diaqnostikaya
giriş” kimi müəyyən edilir. Şəxsi-peşə inkişafı ilə bağlı keçirilən monitorinqin birinci
mərhələsinin nəticələri abuturiyentlərin həm fərdi, həm də qrup xüsusiyyətlərini qeydə
almağa bizə imkan vermişdir:

— təlimə motivasiyalı hazırlıq;
— şəxsi-peşə keyfiyyətlərinin formalaşması;
— təlimə hazırlıq (peşə əməyinin yeni növünün mənimsənilməsi ilə bağlı təlim fəaliyyəti).
Belə ki, məsələn; 2010-cu ilin abuturiyentləri sırasında pedaqogika və psixologiya

fakültəsinə daxil olan tələbə-psixoloqların 34%-i təlimə yüksək moti-vasiyalı hazırlıqları və
şəxsi inkişafa yönəldilmiş göstəriciləri ilə; 60%-i isə təlimə münasibətdə orta motivasiyalı
hazırlıq səviyyəsi və 6%-i isə aşağı səviyyə ilə fərqlənmişlər.

Təlim prosesində gələcək mütəxəssisin peşəyə hazırlığının formalaşmasında onun
subyektiv mövqeyinin inkişafı, peşə özünüdərki, peşə dəyərləri, motivləri və peşə
mədəniyyəti dominantlıq təşkil edir.

Eyni zamanda, tələbə-psixoloqlarla fərdi iş modelinin hazırlanması üzrə eksperimental
işin aparılması göstərdi ki, gələcək mütəxəssislərin tələbli peşə komponentlərinin yaranması
onların peşə texnologiyalarına yiyələnməsi və səriştəli peşəkarlığın formalaşmasıdır. Bununla
yanaşı, növbəti mərhələdə tələbələrin şəxsi-peşə inkişafı ilə bağlı monitorinq çərçivəsində
aparılan psixoloji diaqnostika peşəyə hazırlığın fərdi inkişaf dinamikasını növbəti istiqamətdə
qiymətləndirməyə gətirib çıxarmışdır:

Şəxsi istiqamətlənmə və funksional istiqamətlənmə.
I- Şəxsi istiqamətlənməyə qiymətvermə aşağıdakı komponentlərə aiddir:
— peşə təsəvvürləri;
— peşə dəyərləri və motivləri;
— gələcək peşə fəaliyyətinə münasibət;
— peşəyə yönəlişlik.
II- Funksional istiqamətlənməyə qiymətvermə diaqnostikaya yönəlmişdir:
— müəllim-psixoloqun peşə fəaliyyətinə istiqamətlənmiş peşə bacarıqları;
— zəruri şəxsi-peşə keyfiyyətləri.
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Təlim şəraitində tələbələrin fərdi inkişafının inteqral göstəricisi kimi peşə fəaliyyətinə
hazırlığın formalaşmasının dinamikası təlimin hər bir mərhələsində qeydə alınmışdır.

Məqalənin aktuallığı. Elmi məqalədə gələcək psixoloqların yaradıcı bacarıqlarının
psixoloji xüsusiyyətləri ardıcıllıqla tədqiq edilmişdir. Bu elmi bacarıqlar gələcək psixoloqların
peşə səriştəliyinin təkmilləşdirməsinə zəmin yaradır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə gələcək psixoloqların peşə fəaliyyətində
yaradıcılığın təzahür xüsusiyyətləri sistemli şəkildə araşdırılmışdır. Bu da psixoloqların
kreativliyinin formalaşmasına imkan yaradır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Ч. Вердиева

Пути развития профессиональных навыков студент-психологов
с помощью активации творческих способностей

Резюме

На статье со стороны автора отмечается, что подготовка к профессию будучи
преподаватель-психологов является динамическим. Динамика перехода от одного
уровня к другому определяется внутренним балансом между его компонентов. Это
обеспечивает эффективное решение должностей обучения и профессии зависимо от
степени сложности и содержание. На статье автор определил критерии и показатели
оценок экспертов компонентов выраженном на психологическом структуре подготовки
студент-психологов к профессию. На статье автор пришел такому вводу, что развитие
творческой мышления не формируется отдельно от умений и навыков. Таким образом,
настолько всесторонно осуществляется выполнение умений и навыков студент-
психолога, столько богатым становится их воображение, реалистический тип
мышления.

Çh. Verdieva

Ways of professional skills of the students-psychologists
by activating creative abilities

Summary
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On the part of the article, the author notes that the preparation for the profession as a
teacher of psychology is dynamic. The dynamics of the transition from one level to another is
determined by the balance between its internal components. This provides an effective
solution positions teaching profession and of the complexity and content.

On paper the author defined the criteria and indicators of expert evaluations of
components expressed in psychological training structure psychology students to the
profession. The author came to this input, that the development of creative thinking is not
formed separately from the skills. Thus, as to fully implement the performance and skills of
psychology students, as is their rich imagination, a realistic way of thinking.

Redaksiyaya daxil olub: 05.07.2018
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Gənclər arasında psixoloji zorakılığın yaranma
səbəbləri və aradan qaldırılması yolları

Ceyhunə Dəmirova
ADU-nun müəllimi

E-mail: Ceyhune-91@mail.ru

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. U.M. Qəzvini,
psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova

Açar sözlər: gənclər, psixoloji zorakılıq, təcavüzkar, psixoloji təzyiq, sui-istifadə
Ключевые слова: молодёжы, психологическое насилие, агрессивный,

психологическое давление, злоупотребление
Key words: youth, psychological violence, aggressor, psychological pressure, abuse

Müasir dövrün bir çox aktual problemləri var. Hər problem isə özü ilə bərabər həm yenilik,
həm də psixoloji təzyiq gətirir. Məsələn, müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqi, kiçik qruplarda
insanlar arasındakı baş verən ictimai münasibətlər, informasiya artımının yaratdığı psixoloji
təzyiq, xüsusən də istər iş fəaliyyətində, istərsə də təlim fəaliyyətində bu problemlər daha
aydın təzahür edir.

Lakin, unutmaq olmaz ki, sadaladığımız bütün bu aktual problemlər bizim ictimai
həyatımızın bir hissəsidir. Əgər biz bu problemlərin öhdəsindən asanlıqla gəlmək istəyiriksə,
o zaman psixi sağlamlığımızı qorumağı ən vacib vəzifə kimi qarşımıza qoymalıyıq.

Psixi sağlamlığın qorunması və ictimai münasibətlərdəki dəyişiklik, hər zaman aktual olan
başqa bir problemi, yəni psixoloji zorakılığı müəyyən etməyi və onu aradan qaldırmaq üçün
profilaktik tədbirlər görülməsinin vacibliyini artırır.

Psixoloji zorakılıq və ya psixoloji şiddət məcburiyyət və təhdidlə başqa bir insanın
psixoloji sağlamlığının tamlığını, ciddi şəkildə zədələməklə, hər hansısa bir insan tərəfindən
məqsədli formada idarə edilməsidir. Ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti, ailə içində və ya ailədən
kənarda müəyyən zaman içərisində meydana çıxan sui-istifadə məqsədli davranış modelidir
[6].

Psixoloji zorakılıq yalnızca fərdin psixoloji sağlamlığını və onun sosial əlaqələrini
pozmaqla qalmaz, eyni zamanda gələcəkdəki sosial, şəxsi və iqtisadi inkişafdakı imkanlardan
da məhrum qalmasına səbəb ola bilər. Psixoloji şiddət sosial əlaqələrdən məhrum etmə, verbal
aqressiya, təhdit, təhqir, nəzarət, bezdirmə və ya təqib, alçaltma, utanc və böhtan atma kimi
nümunələri özündə əks etdirən davranış xüsusiyyətidir [6].

Tədqiqat zamanı neofreydizmin nümayəndəsi olan K.Xorninin nəzəriyyəsi əsas
götürülərək təhlil edilmişdir. Xorni psixoloji zorakılığı tətbiq edən təcavüzkarın psixoloji
xüsusiyyətlərini belə təsvir etmişdir: “Təcavüzkar aqressiv meylin daxilində o vaxt boğulur ki,
sevgi, ədalət, müdafiə və təsdiq olunmaq meyli həyata keçməsin. Beləliklə, strategiya artan
düşmənçiliyə səbəb olur, çünki təvazökarlıq və xeyirxahlıq strategiyaları daha cazibədardır və
başqalarından asılılıq müstəsna zəifliyə səbəb olur. Bu insanların ruhunun dərinliklərində
artan qəzəb, özlərini, həyat fəlsəfəsini təhdid edir; özünə qarşı nifrətin artmasına və
başqalarına qarşı düşmənçiliyin qarşısını almaq üçün haqlı olduğunu sübut etdirməyə çalışır”
[4, 10].

Sevgi onları cəlb etmir, amma hökmranlıq isə əksinə. Onlar çarəsizdir, onlar əzabdan
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utanır və müvəffəqiyyətə, nüfuza, tanınmaya ehtiyac duyurlar.
Narsistik insanlar öz həyatını üstün tutmağa çalışırlar, "özlərini və başqalarını heyran

edirlər." Mükəmməllik üçün səy göstərənlərin standartları həm əxlaq, həm də intellekt
sahəsində çox yüksəkdir. O, bu normaların hündürlüyündən başqalarına baxır. O,
"düzgünlüyündən" son dərəcə qürur duyur və onun məqsədi hər cəhətdə "qüsursuzluq"
deməkdir. Belə standartlara uyğun yaşamaq çox çətindir, buna görə əxlaq dəyərləri və onların
həyata keçirilməsi haqqında bilikləri bərabərləşdirməyə çalışır [4, 11].

İrina Malkina-Pıx tərəfindən psixoloji və emosional zorakılığın xüsusiyyətləri aşağıdakı
kimi qruplaşdırılmışdır:

1.İzolyasiya. İnformasion və fiziki təcridlik; informasiyadan məhrum buraxmaq və ya ona
qarşı ciddi nəzarət, sosial əlaqələrdən təcridlik.

2. Nüfuzdan salmaq. Şəxsi fikir və anlayış sahibi olmaqdan məhrum etmə; istehza və ya
qeyri-konstruktiv tənqid. Təcavüzkarın “hər şeyə çatan gücü”nü nümayiş etdirməsi (istənilən
vəziyyətdə təcavüzkar özünü “elə də bacarıqlı olmayan” qurbanla müqayisə edərək, özünün
peşəkar bacarıqlarını, hətta fiziki gücünü belə göstərməyə və vurğulamağa çalışır).

3.Qavramanın inhisarlaşması (diqqətin təcavüzkara sabitlənməsi). Xoşagəlməz
vəziyyətdən çıxmaq imkanını kəsərək, həmçinin psixoloji balansı bərba edərək, öz haqlılığını
qoruyub saxlayır.

4.Əhəmiyyətsiz tələblərin gücləndirilməsi (pozula bilməyən çoxlu ən kiçik qaydalar,
mütəmadi böhtan atmaq səbəbindən yaranan xroniki günahkarlıq hissi)

5.Təsadüfi ürəyi yumşaqlıq. Təcavüzkar bəzən qurbanı öz hissləri və diqqəti ilə
mükafatlandırır, lakin o bunu nadir hallarda və gözlənilməz vaxtda ya təcavüzkarın ehtiyac
duyduğu davranışı dəstəkləmək, ya da qarışıqlıq yaratmaq məqsədilə edir.

6.Başqa insanları alçaltmaq, təhqir etmək və onları alçaltmaq. Terrorizm, təkararlanan
sözlü təhqir və sabitlənən qorxu hissinin meydana gəlməsi.

7.Qurbanın fiziki tükənməsinə gətirib çıxaran fiziki tələbatlarının (yemək, yuxu, istirahət
və s.) ödənməsinə nəzarət.

8. Qurbanın "günahkar" olduğu tez-tez və gözlənilməz əhval dəyişiklikləri
9. Daimi stress, qorxu və təhdidi qorumaq [3, 26].
Yuxarıda sadaladığımız xüsusiyyətlər nəinki gənclik dövründə, istənilən yaş mərhələsində

psixoloji zorakılığa məruz qalan qurbanın rastlaşmış olduğu keyfiyyətlərdir. Hətta bir çox
hallarda bu zorakılığın qurbanı uşaqlar olur. Lakin, psixoloji zorakılıq fiziki zorakılıq qədər
daha erkən və dəqiqliklə müəyyən edilə bilmədiyi üçün, uşaqlar çox vaxt psixoloji zorakılığa
məruz qaldıqlarını yeniyetməlik və gənclik illərində dərk edirlər.

Gənclik yaşında əqli cəhətlə yanaşı olaraq əxlaqi cəhətdən də yetkinlik özünü göstərir. 17-
18 yaşlarından başlayaraq gənclərin fiziki kamilliyi, yüksək psixi inkişaf səviyyəsi özünü
göstərir. Şəxsiyyətin inkişafında nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişikliklər baş verir. Gənclərin
özünəinamı, dünyagörüşü əsaslı şəkildə inkişaf edir və müstəqilliyə meyl təkcə meyl olaraq
qalmır, onu həyata keçirmək üçün imkanlar yaranır. Gənclərin çoxu öz həyat yollarını
müəyyənləşdirmiş olurlar. Yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi yetişmək üçün təhsili davam
etdirmək və ya əmək sahəsində çalışmaq istiqamətini tutmağa başlayırlar [1, 68].

Bu səbəbdən psixoloji zorakılığa məruz qalan gənclərin bir çoxu öz həyat yollarını
müəyyən etmək məqsədilə özünəməxsus həll üsulları tapırlar. Lakin, bu həll üsulları
problemin həlli üçün müvəqqəti çıxış forması olur. Uşaq yaşlarından başlayaraq gənclik
dövrünə qədər davam edən psixoloji zorakılıq ailə məişət daxilində baş verən zorakılığın bir
növü kimi rastımıza çıxır. Bu zaman gənclərin əksəriyyəti ya yeni bir ailə qurmağa, ya təhsil
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və kariyera qurmağa, ya da çıxış yolu kimi olduğu mühitdən uzaqlaşmağa, ən pis halda isə
intihara əl atırlar.

Bu dövrdə gənclərdə cəsarətlilik, qətiyyətlilik, dözümlülük kimi iradi keyfiyyətlər yüksək
şəkildə formalaşır. İddia səviyyəsi ilə yanaşı olaraq yüksək özünüqiymətləndirmə (qeyri-real)
keyfiyyəti özünü göstərir. Bununla bağlı olaraq bəzən özünəinamsızlıq halları da baş qaldıra
bilir [1, 69].

Gənclərin psixologiyasında yaranan özünəinamsızlıq qarşılaşmış olduqları psixoloji
zorakılıq vəziyyətindən çıxmağa şərait yaratmır.

Gənclər hansı situasiyada daha çox psixoloji zorakılığa məruz qalır və bu zorakılıq onlara
kimlər tərəfindən yönəldilir? Bu suallara cavab vermək üçün 20 nəfər gənc qızla
eksperimental-psixoloji tədqiqat məqsədilə yazılı sorğu keçirilmişdir. Psixoloji zorakılığa
məruz qalan gənclərin daha çox qadın cinsinə məxsus olduğunu nəzərə alaraq sorğunun onlar
üzərinə aparılması daha məqsədəuyğun hesab olunmuşdur. Sorğuda 19-22 yaş qrupundan
olan, ali təhsilli gənclər iştirak etmişdir. Sorğu 3 hissədən ibarətdir: giriş hissəsində sorğunun
məqsədi, demoqrafik hissədə iştirakçıların yaşı, ailə vəziyyəti, yaşayış yeri və sosial vəziyyəti
kimi xüsusiyyətlər öz əksini tapmışdır. Əsas hissədə psixoloji zorakılığın ümumi cəhətlərini
özündə əks etdirən 15 sual əks olunmuşdur. İştirakçı hər bir sualı oxuduqdan sonra, verilən 5
cavabdan yəni, ata və ya ana, qardaş və ya bacı, qohumlar, müəllimlər və heç kim
variantından birini seçməlidir. Eyni zamanda ikili cavablardan hansı daha üstünlük kəsb
edirsə onu seçmək və verilən cavablar arasında öz cavabına uyğun variant tapmadıqda, başqa
cavab variantı təklif etməsinə şərait yaradılmışdır. Sorğunun nəticəsi aşağıda diaqram 1-də
təsvir edilmişdir:

Diaqram 1. Gənclər arasında psixoloji zorakılıq

Nəticələrdən göründüyü kimi gənclər verilən suallardan yarıdan çoxuna heçkim cavabını
vermişdir. Bu onlara qarşı yönəldilmiş psixoloji zorakılığın səviyyəsinin aşağı olduğunu
göstərir. Lakin, diqqəti cəlb edən digər maraqlı faktlar isə odur ki, ana və atanın psixoloji
təzyiqi burada aydın görünür, xüsusilə bu fakt analarda daha yüksəkdir. Ailədə avtoritetin ata
olduğu qəbul edilən Azərbaycan cəmiyyətində, qızlarına qarşı psixoloji təzyiqin daha çox
olması faktı düşünülsə də, nəticələr tam əksin deyir. Əlbəttə ki, bunun əsas səbəblərindən biri
kimi gender məsələsi və ananın qızına qarşı emosional yaxınlıq hissini göstərə bilərik, lakin
daha dəqiq nəticələr almaq üçün oğlanları da bu sorğuya cəlb edib, daha sonra qərar vermək
elmi cəhətdən düzgün informasiya almağa kömək edəcəkdir.

Ata və anaların roluna gəldikdə isə gənclərin cins və yaş xüsusiyyətlərini, ənənəvi tərbiyə
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sisteminin tətbiqini də nəzərə alsaq, belə qənaətə gələ bilərik ki, gənclər çox vaxt bu tədbirləri
psixoloji zorakılıq kimi qəbul etsə də, əslində isə burada psixoloji təzyiq daha çox hiss olunur,
nəinki psixoloji zorakılıq. Əlbəttə ki, nəticə etibarilə bu təzyiq onları narahat edir və müstəqil
qərar qəbuluna, özünə inama destruktiv mövqedən ciddi təsirlər edir.

Sorğu nəticəsində ortaya çıxan digər maraqlı fakt isə ondan ibarətdir ki, cavab variantları
arasında olmamasına baxmayaraq, iştirakçılar tərəfindən verilən suallardan 5 %-ə şəxsi
münasibətlər cavabı əlavə olunmuşdur. Ümumi iştirakçılardan yalnız 1 nəfər ailəli olduğunu
qeyd etmişdir. Yerdə qalan iştirakçıların da cavabı ümumiləşdirilərək bu nəticə alınmışdır. Bu
isə təsadüfi deyildir. Çünki, psixoloji zorakılığın tətbiq olunduğu həyati sferalardan ən çoxu,
elə məhz şəxsi qarşılıqlı münasibətlər sferasıdır.

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə psixi sağlamlığın qorunması və ictimai
münasibətlərdəki dəyişikliklərin bilavasitə psixoloji zorakılığı müəyyən etmək və onu aradan
qaldırmaq üçün profilaktik tədbirlərin görülməsini zəruri hesab etdiyindən məqaləni aktual
qiymətləndirmək olar.

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə araşdırılan problemlə
bağlı bir sıra xarici ölkə psixoloqlarının nəzəri və empirik müddəalarına istinad edilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Дж. Дамирова

Причины направленного психологического насилия между
молодежь и пути его ликвидации

Резюме

Психологическое насилие может не только нарушить психологическое здоровье и
социальные отношения человека, но и лишить будущее социальных, личных и
экономических возможностей развития. Психологическое насилие является
поведенческим атрибутом, который включает примеры лишения социальных
отношений, словесной агрессии, угроз, оскорблений, контроля, надоедание или
преследований, унижения, стыда и клеветы.

http://www.apa.org/topics/violence/index.aspx
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C. Damirova

The causes of emergence of psychological violence
between youth and the ways of elimination

Summary

Psychological violence can not only disrupt the individual's psychological health and
social relationships, but also deprive social, personal, and economic developmental
opportunities in the future. Psychological violence is a behavioral attribute that includes
examples of deprivation of social relationships, verbal aggression, threats, insults, controls,
harassment or persecution, humiliation, shame and slander.

Redaksiyaya daxil olub: 19.06.2018
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Among the seventeen Global Sustainable Developmental Goals from 2016-2020 is
"gender equality" goal as well (sustainable development goals, n.d.). However, we could
observe gender-based violence all over the world, especially among the so-called LAMIC
(low and middle-income countries). The results drastically change from region to region, for
example from 2% in Argentina to 90 % in Afganistan(Tran, Nguyen, & Fisher, 2016). What
factors may influence this inhumane attitudes? Results of different researches reveals some
overlapping factors that could be considered as main predictors of justification of wife-
beating. Among the most mentioned factors are the level of education, wealth of household
and the place of residence (region). Study by Thach Duc Tran and others in 39 LAMI
countries (except Madagascar) revealed that women as well as men from rural places with
restricted education and low wealth status more tend to justify IPV (intimate partner violence).
Also, the results of their study identified that marital status and age has significant influence
on attitudes toward women beating. Younger respondents(under 25) in comparison to older
ones are more likely to justify, meanwhile people who have never married are less likely to
accept IPV. (Tran, Nguyen, & Fisher, 2016). But age might be misleading predictor as well,
for example in countries like Ethiopia and Mali significant relationship was not found (Rani,
Bonu, & Diop-Sidibe, 2004). In addition, it was shown that cultures of West and Central
Africa and South Asia are more inclined to justify IPV than in Latin America and Central and
Eastern Europe (Tran, Nguyen, & Fisher, 2016). Results of study conducted in 7 Sub-Saharan
African Countries are alike with abovementioned ones according to which people of this
region mainly consider discipline or punishment of women through beating as a norm.
Moreover, in some cases we observe not only cultural but legal acceptance of it as well. For
example, in Kenya law gives a husband the right to "chastise" wife. Also this study identify
that household wealth and education are the strongest predictors (among other socio-
demographic factors) of attitudes toward wife-beating in Benin, Malawi, Rwanda, Uganda,
Zimbabwe, Ethiopia, Mali, as it was in previous study. Marital status was also taken into
consideration but in addition these authors highlighted the influence of monogamous and
polygamous relationship(they accept more) as well(Rani, Bonu, & Diop-Sidibe, 2004).In
addition to abovementioned factors(wealth, marital status, age, region, education) that might
have an impact on attitudes, researchers includes into their model other factors as well. One of
them is "ambiguous" factor religion. Why ambiguous? Because some researchers consider it
as an important predictor and find st. significant results, for ex. in Bangladesh (Biswas,
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Rahman, Kabir, & Raihan, 2017), meanwhile others do not(Tran, Nguyen, & Fisher, 2016). In
my research I didn’t include this factor, because the vast majority of respondents were
Muslim and representatives of other religions were too few. Taking into consideration that
azerbaijan culture is close to turkish, several articles of the turkish context were reviewed as
well. Balci Y. in his research made comprehensive analysis of physical violence and took into
consideration along with demographic characteristics such factors as: violence against
children by the husbands, the husbands' manner at home (Balci, 2005). Results of study that
were conducted among men from Bursa showed that 17.9 % of them among 1150 thought that
they have the right to beat their spouses. Among predictors of such attitudes were number of
children, childhood beating, alcohol intake and as it was mentioned in previous studies -
womens' low education (Ozcakir et al., 2008). In another study, which respondents were
turkish medical students, were used expanded questionnaire to identify results of 6
independents variables. Among them were DV such as: wives benefit from beating and wife
is responsible for her beating. Surprisingly, 5.3% of the students showed agreement on
statement " wives try to get their husbands to beat them in order to get sympathy from others"
(Haj-Yahia, & Uysal, 2007, p. 127). Also, male students were more likely to justify wife
beating than female students and this tendency based on gender is widely spread, however
research in Vietnam revealed that women are more likely to justify wife beating and even they
find good reason for hitting(Krause et al., 2016). Distinction of their study among other
features was that they include in model childhood experiences (whether the participant was
beaten in childhood or not) as well. The similar path was followed in another study in Tehran
conducted by Pournaghash-Tehrani, who take into consideration adverse childhood
experiences as well (Pournaghash-Tehrani, 2010). The similar result were gained in
Palestinian refugee camp in Jordan, according to results of which previous experience of
abuse has influence on justification of wife beating (Khawaja, Linos & El-Roueiheb, 2007).
Gender equality is of the global goals that we are intended to reach as global citizens.
However, results of GII (gender inequality index) prove that we have a long path to go. One
of the social problems that we face within our country is gender biased violence. And of the
"expression" of it is physical abuse, in our case - wife-beating. Our purpose was to learn
attitudes of women toward wife beating and the factors that may have influence on it. As
main independent variable we chose "frequency of reading". Meanwhile control variables are :
age, region, marital status, education in single years, partners education in single years, wealth
index, employment, whether she earns more. Hence, our hypotheses is: Frequency of reading
has an influence on women attitudes on wife beating. Frequency of reading one of the
evidences of women need in self-actualization. The more she reads, the more she is being
involve in the ambiance of universal human values and moreover she is getting more
information (even in non-prescriptive way) about her rights which might led to attitudes
against of intimate partner violence.

1) Women in younger age are more likely to justify women beating rather than older
women. Results of some different studies prove that there is st. significant relationship
between the abovementioned two factors (Tran, Nguyen, & Fisher, 2016).

2) Women from rural areas are more likely to justify women beating rather than women
from urban areas.

3) Women's justification of wife beating will differ depending on her marital status.
Researches revealed that people who have never married are less likely to accept IPV (Tran,
Nguyen, & Fisher, 2016).
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4) The more education in single years have women the less she will justify wife beating.
Most of the researchers consider education as one of the strongest predictors of attitudes
toward wife beating. (Rani, Bonu, & Diop-Sidibe, 2004; Ozcakir et al., 2008; Tran, Nguyen,
& Fisher, 2016 etc.)

5) The higher wealth index of household the less women will justify wife-beating. Along
with education, wealth index another important predictor of attitudes on IPV (Rani, Bonu, &
Diop-Sidibe, 2004; Ozcakir et al., 2008; Tran, Nguyen, & Fisher, 2016 etc.)

6) The more education in single years have husband of respondent the less women will
justify wife beating. According to readings, one of the factors that moght influence attitudes is
self-experience of abuse(Khawaja, Linos & El-Roueiheb, 2007; Pournaghash-Tehrani, 2010).
I assume that husband with higher education is less likely to physically abuse, so she wouldn’t
experience IPV and it will be reflected at her attitudes.

7) Women who work are less likely to justify wife beating than those who don’t work
8) Women who earn more are less likely to justify wife beating than those who don’t
I assume that in that case traditional patriarchy system will be destroyed in their family

which will influence their attitudes as well.
Method: Study population. For this research secondary data on Azerbaijan demographic

and health survey was used which was retrieved from the official website. 13.565 women
from 9 regions of Azerbaijan whose age ranges from 16 to 49. Random sampling was used.

Instruments & Data Collection: For measuring variables of our conceptual framework
were used questionnaires. For DV, questionnaire consisted of 5 questions which are the
folloing: Do women justify wife beating: if the wife burns the food, argues with him, goes
out without telling him, neglects the children, refuses sexual relations ? For the rest 8 IV also
questionnaires were used (structured study-specific questions).

Analysis: Attitudes toward wife beating were coded in a following way: in order to define
whether respondent justifies wife beating or not I have created dummy variable. Then
descriptive statistics was done for each variable. Secondly, taking into consideration that our
dependent variable is categorical and independent variables include categorical and
continuous variables as well bivariate logistic regression and chi2 were run. And at the end
multivariate logistic regression was used.

Results: All variables showed statistically significant results on sktest (p=.00), hence there
is a statistically significant lack of normality. In our case for all variables skewness and
kurtosis results are significant. It is quite interesting that 7901 (58,25 %) women out of 13.565
justified at least one question out of 5 questions on women beating. In the following
presented bar chart are presented women attitudes toward wife beating among 9 regions
(Baku, Absheron, Ganja-Gazakh, Shaki-Zaqatala, Lankaran, Guba-Khachmaz, Aran, Yukhari
Karabakh, Dahlikh Shirvan), where 0 = no, 1 = yes.
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Attitudes by Regions

0 1

Baku Absheron Ganca
Gazakh

Shaki
Zaq

Lankaran Guba
Khacmaz

Aran Yukhari
Qarabag

Dag-
liq
Shir-
van

No 987 853 693 617 370 687 679 431 362
yes 755 459 743 731 1342 378 1559 718 1201
Chi2,
p
value

.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Table 3. Chi2 results
As seen from the table 3, there are st. significant results on attitudes toward wife beating

depending on regions. We may clearly notice from bar chart as well, that only in 3 regions -
Baku, Absheron and Guba Khacmaz women less likely to justify women beating, meanwhile
in the rest 6 regions they likely to accept IPV.

Results of bivariate logistic regression are presented in table 5.

Wife beating attitudes Percentage Significance
Region 18% * .00
Edu. in single years -16% * .00
Partner's edu. in single years -1% * .00
Frequency of reading -30% * .00
Wealth index -1% * .00
Work -24% * .00
Marital Status -17% * .00
Wife Earns more .2
Age .2

Table 5. Bivariate logistic regression
As we can see, except two IV (age and whether wife earns more) the rest 6 IV have
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st.significant influence on DV - attitudes toward beating. Then data were examined via
multivariate analysis by creating logistic regression model. Results are presented in the
following table 6.

ATTITUDE Percentage Significance

Absheron -54%* .01
Aran 83%* .00
Dakhlik shirvan 123%* .00
Education in single years -13%* .00
Frequency of reading -23%* .00
Wealth index -1%* .00
Wife Earns more -21%* .00

Table 6.
The table 6 includes only st. significant results. Based on results we may say that, region

itself (according to bivariate analysis) has significant influence on attitudes, meanwhile
multivariate log. regression helped us to identify more precisely which regions might predict
women's justification of IPV. So, women from Absheron would be for 54% less likely justify
wife beating. Meanwhile probability of approving of wife beating of women from Aran and
Daglik Shirvan regions are 83% and 123% respectively. Hence, our 2nd hypothesis " Women
from rural areas are more likely to justify women beating rather than women from urban
areas" are partially proved. Another interesting fact that working status of women itself
doesn’t play significant role in her attitudes, meanwhile if she works and earns more her
answers would for 21% be less likely to justify IPV. So, our 7th hypotheses is falsified
meanwhile 8th " Women who earn more are less likely to justify wife beating than those who
don’t" is confirmed. The amount of years women spent on education predicts her attitudes
toward wife beating, more precisely for every1 additional year spent on education she would
for 13% less likely to justify IPV. Hence, our 4th hypothesis "the more education in single
years women have the less she will justify wife beating" is confirmed. However, we didn’t
find any influence of husbands education on women's beliefs, so we reject hypotheses № 6.
Wealth index of household has little influence on attitudes, but still has (p=.00). For every
additional unit of wealth index likelihood of women's approval of wife beating decreases for
1%. Hence, we can say that hypotheses № 5 is confirmed. Age and marital status in our
context according to the results of m. logistic regression don’t influence women's beliefs on
wife beating. So, we reject hypotheses № 1 & 3. And our main hypotheses, according to
which "Frequency of reading has an influence on women attitudes on wife beating" is
confirmed, because results of regression revealed that for 1 change in frequency of reading
(from 0=not at all .. 3=almost every day) we expect that women would be less likely for 23%
to justify wife beating (p=.00).

The relevance of research. Gender equality is of the global goals that we are intended to
reach as global citizens. However, results of GII (gender inequality index) prove that we have
a long path to go. One of the social problems that we face within our country is gender biased
violence. And of the "expression" of it is physical abuse, in our case - wife-beating. Our
purpose was to learn attitudes of women toward wife beating and the factors that may have
influence on it.
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Novelty of research. Our purpose was to learn attitudes of women toward wife beating
and the factors that may have influence on it. As main independent variable we chose
"frequency of reading". Meanwhile control variables are: age, region, marital status,
education in single years, partners education in single years, wealth index, employment,
whether she earns more.

Practical significance. Analyses of data from Azerbaijan demographic and health survey,
2006 revealed that Azerbaijani women who are frequently reading less likely to justify wife
beating. Taking into consideration dependent variables as well we can say that women from
Absheron., with higher level (i.e.single years of edu) of education., who earns more than her
husband., with higher wealth index of household less likely to approve IPV. The picture that
we observe quite dramatic. Because descriptive analysis showed that 7901 (58,25 %) women
out of 13.565 justified at least once physical abuse toward women. And we can observe that
one of the main predictors of this beliefs is education (single years spent on education,
frequency of reading).
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Ü. Həsənova

Azərbaycanda məişət zorakılığına məruz qalan
qadınlara sosial yönəlişlər

Xülasə

Qeyd olunan məqalədə qadınların məişət zorakılığına olan münasibət və buna təsir edən
amillər araşdırılmışdır. Tədqiqatın məlumat bazası DHS-dən götürülmüş və təhlil edilmişdir.
İstifadə edilən sorğu Azərbaycanın 9 fərqli regionlarında 13.565 nəfər arasında 16-49 yaş
həddində olan qadınları əhatə etmişdir.

У.Гасанова

Аттитюды к домашнего насилию в отношении
женщин в Азербайджане

Резюме

В статье приведены результаты исследования аттитюдов касательно домашнего
насилия в отношении женщин. Данные исследования взяты из DHS и охватывают
ответы 13 565 женщин в возрасте от 16 до 49 лет из 9 различных регионов
Азербайджана.

Redaksiyaya daxil olub: 28.09.2018
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Şagirdlərə fikirləşməyi öyrətmək müasir təhsil konsepsiyası baxımından inkişafın
psixologiyası və pedaqogikasının aktual problemlərindən biridir. Ayrı-ayrı fənlərin tədrisi
prosesində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin sual yönümündə aktivləşdirilməsi sisteminin
işlənilməsi mühüm psixoloji, pedaqoji və metodik problem kimi diqqəti daha çox cəlb edir.

İnkişafetdirici təlim prinsipinin bərqərar olması ilə problemli təlimin məktəb təcrübəsində
gerçəkləşməsi sahəsində yeni mərhələ əmələ gəldi. Problemlilik inkişafetdirici təlimin başlıca
prinsipi sayılır. O mənada ki, problemli təlimin əsas məqsədini öz-özlüyündə "informasiya
mübadiləsi", bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsi və mənimsənilməsi deyil, məhz şagirdlərin
yaradıcılıq qüvvələrinin inkişafı təşkil edir (V.T.Kudryavsey).

Problemli təlim konsepsiyası üçün təfəkkür mürəkkəb qanunauyğunluqları olan prosesdir.
Bu konsepsiyaya görə dərs birtərəfli şəkildə başa düşülən və qiymətləndirilən hafizə qanunları
ilə deyil, mürəkkəb çoxcəhətli təfəkkür prosesinin özünün qanunları ilə qurulur. Problemin
ayırd edilməsi dərsdə məhz bu kökdə təfəkkürün öz qanunları axarında qəribə fikir məkanı
yaradır; şagird axtarır, arayır, yeni olanı kəşf edir, bu prosesdə o, sadəcə olaraq fikirləşmir,
onun fikri, təfəkkürü inkişaf edir və tədricən yeni məziyyətlər kəsb edir.

"Təfəkkür sualdan başlayır" - psixologiyada bu deyim müntəxəbat həqiqəti kimi səslənir.
Ayrı-ayrı fənlərin tədrisi prosesində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin sual yönümündə
aktivləşdirilməsi sisteminin işlənilməsi mühüm psixoloji, pedaqoji və metodik problem kimi
diqqəti daha çox cəlb edir. Öyrənilən cisim və hadisələrin strukturu, funksiyaları və səbəbləri
nəzəri təfəkkür ölçüləri ilə izah olunanda, şagirdlərdə məntiqi sualların təşəkkülü üçün öz-
özünə şərait yaranır. Şagirdlərin dərsdə emosional cəhətdən aktivləşdirilməsi də şagird
suallarının formalaşdırılmasının şərtidir. Təfəkkürün inkişafı mühüm bir problemi sistemli
həll edəndə, sual məsələsi ilə öz-özünə rastlaşır. Axı, sual bilavasitə təfəkkürün inkişafı, fikrin
pərvazlanması məsələsidir. Amerika psixoloqları informasiya mübadiləsi prosesində
fikirləşmədən danışmağa başlamamağı, şagirdlərə sual verməyə tələsməməyi, onu mümkün
qədər götür-qoy etməyi, öz gücünə həll etməyi məsləhət görürlər. Şagirdlərə nəinki problemi
görmək həm də onu sualla formulə etmək, fərziyyələr irəli sürmək mədəniyyəti aşılanmalıdır.
Əgər şagird öz-özlüyündə adi sual verirsə, müəllim onun sualını dərhal cavablandırırsa, bu
müəllimin böyük pedaqoji səhvidir. Müəllim şagirdi aktivləşdirməli və onun sualını sinifdə
məhz özünün araşdırması üçün şərait yaratmalıdır. Şagirdlərə həm də yazılı suallar verməyi,
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öz suallarını əsaslandırmağı öyrətmək vacibdir.
Yeniyetmələrdə təfəkkürün inkişafında xüsusilə irəliləyiş baş verir. Onların təfəkkürü

kiçik məktəblinin təfəkküründən əsaslı surətdə fərqlənir. Adətən, kiçik məktəblilər əsasən
konkret cisimləri müqayisə edir, başlıca olaraq ümumi təsəvvürlərə və məişət anlayışlarına
əsaslanırlar. Yeniyetmələr isə anlayışları mənimsəyir və onlara istinad edirlər. Daha çox
ümumi hökmlərdən istifadə edir, onların təfəkkürü ən çox mücərrəd xarakter daşımağa
başlayır. Bu dövr mücərrəd təfəkkürün inkişafı üçün senzitiv dövr hesab olunur. Yeniyetmələr
müstəqil bilik əldə etməkdən, tədqiqatçılıq fəaliyyətindən emosional məmnunluq hissi
duyurlar. Düşünmək, müstəqil "kəşflər" etmək onların xoşuna gəlir. Onlar məsələni müxtəlif
yollarla həll etmək, müstəqil olaraq misal və məsələ qurmaq sahəsində ciddi müvəffəqiyyətlər
qazanırlar. Bununla yanaşı olaraq yeniyetmələr praktiki işlərə, laborator məşğələlərə çox
böyük meyl göstərirlər. Cisim və hadisələr arasındakı səbəb və nəticə əlaqələri ilə maraqlanır,
müxtəlif fərziyyələr irəli sürür və bu fərziyyələri əsaslandırmağa çalışırlar.

Lakin bəzən yeniyetmələr çox vaxt məsələni tezliklə həll etməyə can atır, hövsələsizlik
edirlər, bəzən də öz qüvvələrinə həddən artıq inam yaranır, hər şeyi tez və asanlıqla dərk edə
biləcəklərinə arxayın olurlar. Çox vaxt nisbətən çətin məsələ onlara çox asan görünür. Lakin
onun öhdəsindən gəlmək üçün heç də kifayət qədər səy göstərmirlər. Bu cür halların
yaranması yeniyetmələrin təhsil aldıqları siniflərdə təlimi təşkil etməyi xeyli çətinləşdirir.
Dərslər onlar üçün maraqsız, emosional baxımdan cəlbedici olmadıqda, onların təlimə
münasibəti dəyişir, maraqları sönür. Rus didaktı Q.S.Şukinanın tədqiqatları göstərmişdir ki,
eyni bir sinifdə oxuyan yeniyetmələrin idrak maraqlarında böyük fərqlər nəzərə çarpır Bir
qrup yeniyetmələrdə maraqlar amorf xarakter daşıyır, dəyişkənliyi və situativliyi ilə
səciyyələnir. Digər qrup yeniyetmələrdə maraqlar geniş tədris fənlərini, bütövlükdə təlim
fəaliyyətini əhatə edir. Üçüncü qrup yeniyetmələrdə isə köklü, dominant maraqlar aydın
təzahür edir (6,стр.208). Şagirdlərin dərslə maraqlanıb maraqlanmaması nə qədər təəccüblü
görünsə də, onun müəllimə münasibətilə bağlıdır, xüsusilə yeniyetməlik dövründə. Yeniyetmə
müəllimi sevirsə, onun söz söhbətindən doymur, dərsdə diqqətlə ona qulaq asır, dərslə
maraqlanır. Onun üçün sevimli müəllim həm də maraqlı dərs deməkdir. Sayğısız müəllimin
dərsi isə yeniyetməni cəlb etmir, ona cansıxıcı, darıxdırıcı, maraqsız görünür.

Son zamanlar aparılan tədqiqatlar (A.K.Markova və b.) əsaslı surətdə göstərir ki, marağı
şəxsiyyətin motivasiya yönümü ilə eyniləşdirmək olmaz. Onlar müəyyən xüsusiyyətlərlə bir-
birindən fərqlənirlər. Şəxsiyyətin motivasiya yönümü marağın əsasını, mənbəyini təşkil edir.
Maraq isə mürəkkəb motivasiya yönümünün nəticəsi, onun inteqral təzahürlərindən biri kimi
özünü göstərir (4, 91). Məktəb təcrübəsində bu faktları empirik surətdə "kəşf " etmiş
müəllimlər az deyil. Belə müəllimlərdən biri məktəbdə biologiya fənnini tədris eləyən Zərifə
müəllimə öz şagirdlərində təlim motivasiyasını, ilk növbədə daxili motivasiyanı formalaşdıra
bilmiş, onlarda təlimə qarşı böyük maraq oyatmışdı. Zərifə müəllimə sinifdə "çətin" uşaq
sayılan VII sinif şagirdi Mahirin evdə müxtəlif növdə quşlar saxladıgını eşitmişdi. Hətta bir
dəfə onun evin damından quş uçurtuğunu da görmüşdü. Bir gun Zərifə müəllimə yolda
Mahirlə rastlaşanda qəsdən quşlar barədə söhbət saldı. O, Mahirin quşlarla bağlı müəyyən
qaydaları bilib-bilməməməsini öyrənmək istəyirdi. Müəllimənin sualları Mahir üçün
gözlənilməz oldu, lakin müəllimənin xoş ovqatı onu ürəkləndirdi Mahir səmimi etiraf etdi ki,
çoxlu quşları olsa da, onlarla münasibətdə müəyyən qaydaları bilmir, ancaq öyrənmək istəyir.
D.Karnegi belə fikir söyləmişdi ki, insana təsir göstərmək üçün onun istəyi haqqında
danışasan və həmin istəyə nail olmağın yolunu öyrədəsən. Zərifə müəllimə Mahirin bu
istəyindən bacarıqla istifadə etdi. Mahir üçün məktəbə müvafiq kitablar gətirdi. Ona



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

265

məsləhətlər verməyə başladı. Mahir quşçuluq elminin əsaslarını maraqla öyrənirdi. Onun
biologiya fənninə də artıq münasibəti dəyişmişdi. O dərsə nəinki hazır gəlir, həm də müəllimə
sual verir, müxtəlif bioloji məsələləri daha ətraflı öyrənmək istəyirdi. Artıq o biologiya
fənnindən "4" və "5" qiymətlər alırdı. Onun başqa fənlərə də münasibəti dəyişmişdi, məktəb
həyatında yaxından iştirak edirdi. Məktəbdə Mahirin iştirakı ilə əvvəlcə biologiya dərnəyi, bir
qədər sonra isə canlı guşə təşkil etdilər. Mahir Zərifə müəllimənin səyi nəticəsində tanınmaz
olmuşdu. Bəlkə də kim bilir Mahir gələcəkdə biologiya sahəsində yaxşı bir mütəxəssis alim
kimi yetişəcək.

Bəzən müəllimlər öz problemlərinin axarında qalır, şagidlərdə özünü büruzə verən
qabiliyyətləri görsələr də onu vaxtında inkişaf etdirə bilmirlər, onlarda gələcəyin istedadını,
alimini görə bilmirlər. Professor Ə.Əlizadə haqlı olaraq qeyd edir ki, "Maraq səriştəli müəllim
üçün sözün əsil mənasında Arximed ling idi. O, bu möcüzəli lingin köməyilə uşaq dünyasını
məhvərətindən oynada bilər və oynatmalıdir" (2, 302). Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki,
müəllimlərin bir qismi maraq effektinin psixoloji mexanizmlərini aça bilmir və tədris
situasiyalarında çıxış yolu tapmırlar. Ona görə də məktəbdə bir sıra qabiliyyətli şagirdlərə
təsadüf olunur ki, onlar motivasiya çatışmazlığından oxuya bilmirlər.

Yeniyetmə üçün tənqidi təfəkkürün nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişafı səciyyəvidir. O,
kiçik məktəblidən fərqli olaraq öz rəyini, fikrən bildirməyə çalışır, hər şeyə tənqidi yanaşaraq
dərsliyin mətnində və ya müəllimin mühakimələrində "nöqsanlar" görür . Öz-özlüyundə, bu
təfəkkürün çox qiymətli keyfiyyətidir və onu inkişaf etdirmək lazımdır. Lakin təlimin
tənqidiliyi tənqidi fikirləşməkdən daha çox əsassız yerə şübhələnmək, mübarizə etmək, etiraz
etmək, səhv mülahizəni əsaslandırmağa çalışmaq, tərslik etmək istiqamətindən təzahür edirsə,
bu cəhətləri təmkinlə aradan qaldirmaq lazımdır.

Azərbaycan psixoloqlarının (prof. Ə.S. Bayramov və b.) tədqiqatları əsaslı surətdə göstərir
ki, tənqidi təfəkkür ağlın inteqrativ məziyyətidir. Yaradıcılıq proseslərinin səmərəliliyi
bilavasitə bu bənzərsiz keyfiyyətlərlə şərtlənir. (1, 105).

Məqalənin aktuallığı. İnkişafetdirici təlim prinsipi şagirdlərin əqli keyfiyyətlərinin
inkişafında təlim motivasiyasının gücləndirilməsini aktual problemlərdən biri sayır.

Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesində inkişafetdirici təlimin psixoloji məzmunu
açıqlanmış və yeniyetmələrdə təfəkkürün inkisaf xüsusiyyətləri sistemli səkildə
araşdırılmışdır.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən psixologiya fakültələrində,
ümumtəhsil müəssisələrində istifadə oluna bilər.
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С. Нуриева

Особенности развития мышления в
подростковом возрасте

Резюме

В статье рассмотрены особенности развития мышления в подростковом возрасте.
Центральным фактором в развитии подростка являются изменения, происходящие в его
мышлении. Движение мышления подростка характеризуется тем, что интеллект
порывает связи с конкретной основой, возникает совершенно новая форма-абстрактное
и творческое мышление. В ситуации решения разных задач значительную роль имеет
связь мотивации и мышления. В статье рассказывается о глубоком проникновении
интереса педагога к процессу обучения и воспитания подростка может добиться
формирования у него стойкой положительной мотивации к учению. В статье также
рассказывается о связи эмоции и мышления. Так как эмоции не просто влияют на
мышление, но являются обязательным его компонентом.

S. Nuriyeva

Development features of thinking in adolescence

Summary

The article deals with the development of thinking in adolescence. One of the main factors
that contributes to the development of teenagers is in thinking with changes connected. The
mentality of teens is characterized by an abstract and creative character, rather than
comparing with specific subjects. The role of motivation and thinking plays an important role
in dealing with different situations. In the article, the less experienced initiative of the
experienced teacher speaks about creating a positive motivation and interest in teenage
learning. The role of emotions in the development of thinking is expressed and it is shown
that emotions are not simply a matter of thinking, but also one of its essential components.
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İlk gənclik yaşı dövründə mənlik şüurunun və
əxlaqi şüurun inkişaf xüsusiyyətləri
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Gənclik insanın fiziki cəhətdən yetkinliyinin başa çatması, onun özünüdərketməsinin sürətli
inkişafı, dünyagörüşünün formalaşması, peşə seçmək və yaşlılıq həyatına başlamaq dövrüdür.

Gənclik dövrünün başlanması və sonu haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür.
Gəncliyi sadəcə olaraq bioloji yaşın müəyyən həddə çatması kimi xarakterizə etmək olmaz.
Gənclər bioloji, psixoloji, psixoseksual və eyni zamanda sosioloji amillərin təsiri altında
inkişaf edib formalaşırlar. Bu prosesdə sosial-psixoloji amillər xüsusi yer tutur. Ona görə də
gəncliyi sosial-psixoloji hadisə kimi qeyd etmək olar.

Mənlik şüuru yeniyetməlik dövründə formalaşır. Lakin o, birdən-birə əmələ gəlmir.
Əvvəlki yaş dövrlərində körpə uşağın özünü güzgüdə tanıması, refleksiyanın əmələ gəlməsi –
bunların hamısı mənlik şüurunun yeniyetməlik yaşı dövründə keyfiyyətcə daha yüksək inkişaf
mərhələsinə daxil olmasını şərtləndirir.

Mənlik şüurunun bütün xüsusiyyətləri insanın “məni” vasitəsilə ifadə olunur. Onda eyni
vaxtda həm subyektə, həm də obyektə mənsub cəhətlər əks olunur (1, 217). “Mənlik şüuru”
dedikdə, insanın özünü şəxsiyyət kimi tanıması və dərk etməsi prosesi, insanın özünün tələbat
və qabiliyyətlərini, fikir və hisslərinə şüurlu münasibəti nəzərdə tutulur. Onun əsas əlamətləri
insanın öz “mən”ini “qeyri–mən”dən ayırmasıdır. Özünün psixi, fiziki və mənəvi
keyfiyyətlərini qiymətləndirir və dərk edir.

Mənlik şüurunun strukturunda üç cəhəti qeyd fərqləndirmək lazımdır: 1) “Mən” obraz –
insanın özü haqqında təsəvvürləri; 2) Özünüqiymətləndirmə - insanın özü haqqındakı
təsəvvürlərinin adekvat surətdə qiymətləndirilməsi; 3) Potensial davranış reaksiyaları –
insanın “Mən” obrazı və özünə verdiyi qiymətlərin onun davranış və rəftarında təzahür etməsi.

İlk gənclik dövründə mənlik şüurunun inkişafı prosesində məktəblilərdə böyüklük hissi
yüksəlir. Onlar özlərinin artan imkanlarını dərk etməyə başlayırlar. Bütün bunlar həmin
dövrdə özünüdərketmə meylinin daha sürətlə inkişaf etdiyini göstərir. Bu dövrdə
məktəblilərdə özünüdərketmənin inkişafı ilə yanaşı mənlik şüurunun məzmunu da dəyişir,
özləri haqqında təsəvvürləri artır. Oğlan və qızlar özlərinin xarici görkəmini, simalarını
tamamilə yeni şəkildə qavramağa başlayırlar.

Zahiri görkəmlərindəki kiçicik bir qüsur onları hədsiz dərəcədə narahat edir. İlk gənclik
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dövründə gənclər özlərini qiymətləndirərkən ayrı-ayrı hərəkətlərini təhlil edir, özləri haqqında
müəyyən mühakimələr yürüdürlər. Yeniyetmələrdən fərqli olaraq böyük məktəblilərdə
özünüqiymətləndirmə onların öz davranış və fəaliyyətlərini müstəqil olaraq təhlil etmək
əsasında cərəyan edir. Ona görə də ilk gənclik dövründə özünüqiymətləndirmədə bir sıra
uyğunsuzluqlar özünü göstərə bilir.

Bu dövrdə özünüdərketmənin, mənlik şüurunun inkişafı bir neçə istiqamətdə baş verir.
Birinci növbədə gənclərin öz daxili aləmləri açılır. Gənc oğlan və qızlar öz emosiyalarını
ətrafda baş verən hadisələrin doğurduğu hal kimi deyil, öz «mən»inin vəziyyəti kimi
qavramağa başlayırlar. Öz xüsusiyyətlərini, başqalarına oxşamamalarını hiss etmək baş verir,
eyni zamanda təklik hissi özünü göstərir.

Tədricən, həyata keçirilə bilən bütün arzuları və çox vaxt həyata keçirilə bilməyən
idealları əsasında bir neçə az və ya çox real fəaliyyət planlarını hazırlamağa başlayır və
bunlardan birini seçməli olurlar. Gənclərin həmin həyati planları onların bütün özünütəyin
sahələrini: mənəvi simalarını, həyat tərzlərini, iddia səviyyələrini, peşə və həyatda öz yerlərini
seçmələrini əhatə edir. Öz məqsədlərini, həyati niyyətlərini, həyati planlar qurmalarını dərk
etmələri onların özlərini dərk etmələrinin, mənlik şüurlarının mühüm elementini təşkil edir.

Müxtəlif fəaliyyət növlərində əldə edilmiş nəticələrin təhlili, onun haqqında başqa
adamların fikirləri və özünümüşahidə, özünün keyfiyyət və qabiliyyətlərini təhlil etmək
sayəsində gənclərdə özünəhörmət kimi ümumiləşmiş münasibət yaranır. İlk gənclik dövründə
iddia səviyyəsinin yüksəlməsi özünü qeyri-real yüksək qiymətləndirməyə gətirib çıxara bilir.

İlk gənclik dövründə mənlik şüuru ilə yanaşı əxlaqi şüurun inkişafında da əsaslı dəyişiklik
baş verir. Müasir cəmiyyətimizdə mənəvi-əxlaqi sahənin və əxlaqi şüurun mövcud
vəziyyəti, onların inkişaf meylləri istər gündəlik həyatda, istərsə də elmi-nəzəri səviyyədə
müzakirə olunan mühüm məsələlərdən biridir.

Əxlaqi şüurun əsas anlayışlarına xeyir və şər, borc və vicdan, şərəf və ləyaqət, əxlaqi
hisslər, əxlaq normaları, əxlaqi prinsiplər, əxlaqi ideal, əxlaqi qiymətləndirmə və s. aiddir.
Bunların arasında isə vicdan anlayışı etikanın ilk anlayışı, yaxşılıq anlayışı onun əsas
anlayışıdır (2, 301).

Bu dövr yeni əxlaq səviyyəsinə - konvensional əxlaqa keçidlə xarakterizə olunur
(L.Kolberq). Psixoloqlar bu cəhəti onunla izah edirlər ki, uşaq öz inkişafı prosesində əvvəlcə
əxlaqi davranışın “xarici” normalarına istinad edir. Böyüklərin onu cəzalandırmasından yaxa
qurtarmaq, onlar tərəfindən rəğbətləndirilmək üçün özünü yaxşı aparır, hərəkətlərinin
böyüklər tərəfindən necə qarşılanacağını əsas götürürlər. Lakin inkişafın sonrakı mərhələsində
şagirdlərdə əxlaqi davranışın “xarici” norma və qaydaları daxili - əqli plana keçir. Ona görə
də bu dövrdə böyük məktəblilər onlar üçün əhəmiyyətli olan adamlar tərəfindən bəyənilmək
və müəyyən qaydanı gözləmək tələbatının təsiri altında özlərini yaxşı aparmağa çalışırlar.
Buradan isə aydın olur ki, bu dövrdə məktəblilər hələ də xarici, formal əlamətləri əxlaqi
tələblərin mənbəyi kimi qavrayırlar. Tədricən psixi inkişafın yüksəlməsi ilə bağlı olaraq
böyük məktəblilərdə dərkolunmuş əxlaqi prinsiplər təşəkkül tapmağa başlayır. Əxlaqi
davranış konkret şəraitin və ayrı-ayrı şəxslərin təsirindən azad olur. Oğlan və qızlar avtonom
əxlaqa malik olur.

Müasir gənc oğlan və qızlarda həyatın özü əvvəlki on illiklərindən fərqli psixologiyanın
formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bununla, əlaqədar olaraq gənclərin əxlaqi-etik problemlərə
münasibəti də dəyişmişdir. Bu sahədə gənclərin daha cəsarətli baxışları özünü
göstərir. Müasir böyük məktəblilər ədalətliliyi “hər kəsdən imkanlarına görə və hər kəsə
gördüyü işə və ya insanların ümumi rifahı üçün verdikləri real töhfəyə görə” yanaşmaqda
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görürlər Bu prinsip daha aydın şəkildə böyük məktəblilərin öz müəllim və valideynlərinə
münasibətlərində təzahür edir.

Ümumiyyətlə, götürdükdə, orta məktəbi qurtaran oğlan və qızların əksəriyyəti özlərini
praktik olaraq əxlaqi cəhətdən formalaşmış, yetkin və kifayət qədər davamlı əxlaqa
yiyələnmiş adam kimi göstərirlər.

A.İ.Titarenko olduqca dəqiq qeyd etmişdi ki, «Əxlaqi şüurun strukturu – bu təkcə
dərəcələr sistemi deyildir, amma bu, hər şeyin qarşılıqlı əlaqədə olduğu və hər bir elementin
yalnız digər elementlərlə xüsusi əlaqəsində məna kəsb etdiyi bir vəhdətdir (3, 277). Əxlaqi
şüurun gündəlik səviyyəsi adət, ənənə, norma və qiymətləndirmələr kimi struktur
komponentlərlə təmsil oluna bilər. Adət – adi əxlaqi şüurun sabit elementidir.

Hamıya məlumdur ki, ailədaxili tərbiyə əxlaqi şüurun formalaşmasına təsir göstərən
mühüm amillərdən biridir. Əxlaqi keyfiyyətlər insanda bütün həyatı boyu formalaşır və
inkişaf edir. Lakin əsas əxlaqi norma və keyfiyyətlərin bünövrəsi insanın uşaqlıq,
yeniyetməlik və gənclik yaşında qoyulur. Uşağın ilkin yaş dövrləri əsasən ailənin təsiri altında
keçir. Uşaqlar valideynlərinin davranışlarından əxlaqi nümunələr götürür, onların əxlaqi
norma və ali əxlaqi dəyərlərlə bağlı fikirlərini mənimsəyirlər, identifikasiya yolu ilə özünü
valideynlərinə oxşatmağa çalışır. Onlar müəyyən yaşa çatdıqdan sonra əsas tərbiyəçi
funksiyasını məktəb yerinə yetirir. Lakin ailədə uşağa məktəbəqədərki dövrdə hansı əxlaqi
keyfiyyətlərin aşılanmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Bir çox görkəmli pedaqoqların qeyd
etdiyi kimi, uşağın evdə aldığı tərbiyə ilə məktəbdə aldığı tərbiyənin üst-üstə düşməsi müsbət
haldır. Əgər ailədə yüksək əxlaqi dəyərlər qorunursa, uşaqların əxlaqi şüuru və mənəvi
dünyası düzgün istiqamətdə formalaşır.

Cəmiyyətdə mənəvi-əxlaqi dəyərlərin inkişaf edərək zənginləşməsi təhsilin ayrılmaz
komponenti olan tərbiyə işinin təşkil olunması səviyyəsi ilə sıx şəkildə bağlıdır. Məlumdur ki,
özünün əxlaqi keyfiyyətləri və davranışları ilə ölkəmizə layiq vətəndaşların formalaşmasında
təhsil müəssisələrinin üzərinə mühüm vəzifələr düşür (4, 125)

Müasir informasiya texnologiyalarının geniş vüsət aldığı bir şəraitdə gənclərdə milli adət-
ənənələrə sadiqlik hissini möhkəmləndirmək təlim-tərbiyə işi ilə məşğul olan insanların
qarşısında mühüm vəzifələr müəyyənləşdirir. Bu sahədə ən vacib məqam milli adət-
ənənələrlə müasir dövrün reallıqlarından doğan novasiyalar arasındakı qarşılıqlı bağlılığı
rasional şəkildə uzlaşdırmaqdan ibarətdir.

Cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi sahəsinə və əxlaqi şüurun formalaşmasına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir göstərən faktorlardan biri də ədəbiyyat və incəsənətdir. Ədəbiyyat və incəsənət
insanların dünyagörüşünün formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır, onu dəyişməyə, ali
əxlaqi dəyərlərin bünövrəsini qoymağa qabildir (5, 219). Məlumdur ki, ədəbiyyat və
incəsənət əsərlərindən kənar əxlaqi dəyərlərin inkişafı, insanlarda özünütərbiyə və
özünənəzarət hissinin formalaşması mümkün deyil. Bu əsərlər cəmiyyətin tərəqqisinə böyük
stimul verən biliklərin zənginləşərək nəsillərdən-nəsillərə ötürülməsini təmin edən unikal
formadır.

Azərbaycanda mənəvi-əxlaqi münasibətlər sisteminin inkişafına təsir göstərən amillərdən
biri də kütləvi informasiya vasitələridir. Müasir dövrdə KİV həm də əxlaqi şüurun
formalaşması prosesində inteqrasiya və yaradıcı funksiyalar yerinə yetirmək xüsusiyyətlərinə
malikdir. Bu məsələlərdə sözsüz ki, valideynlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Uşaqlar yaş dövrünə və psixologiyasına uyğun verilişlərə baxmağa istiqamətləndirilməlidir.

Yuxarıda göstərilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, mənlik
şüurunun və əxlaqi şüurun münasibətlər sisteminin dövrün tələbləri ilə



Бакы Гызлар Университети Elmi əsərlər 2018/3

270

uzlaşdırılması məsələsində ailə, təhsil, ədəbiyyat və incəsənət, kütləvi informasiya vasitələri
və s. qarşısında mühüm vəzifələr dayanır.

İlk gənclik yaşı dövründə yaşlı nəsli ləyaqətlə əvəz etmələri, həqiqi vətəndaş, vətənpərvər
olmaları üçün onlarda mənlik şüurunun və əxlaqi şüurun formalaşmasına kompleks şəkildə
yanaşmaq olduqca vacib və zəruridir.

Məqalənin aktuallığı. İlk gənclik yaşı dövründə mənlik şüurunun və əxlaqi şüurun
formalaşmasının düzgün iş formalarının və istiqamətlərinin araşdırılıb seçilməsi ilə bağlıdır.

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk gənclik yaşı dövründə gənclərdə mənlik şüurunun və əxlaqi
şüurun formalaşmasına xüsusi diqqətin yetirilməsindən ibarətdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən pedaqoqlar, valideynlər, ali və orta
ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə bilər.
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З. Салимова, Г. Алиханова

Особенности самосознания и морального сознания
в первый юношеский возраст

Резюме

В статье анализируются особенности самосознания и морали в первом молодежном
периоде с педагогической и психологической точек зрения. В то же время
формирование каждого молодежного сознания и морального сознания в его
коллективных, общественных взглядах и той роли, которую он играет, играет главную
цель - превратить свои духовные качества в яркое выражение.

В статье излагаются способы и средства проявления нравственных качеств человека
на протяжении всей его жизни.

Z. Salimova, G. Alikhanovа

Features of self-consciousness and moral consciousness
in the first youthful age

Summary

The article analyzes the features of self-consciousness and morality in the first youth
period from the pedagogical and psychological points of view. At the same time, the
formation of each youth consciousness and moral consciousness in its collective, public views
and the role that it plays, plays the main goal - to turn their spiritual qualities into a vivid
expression.

The article describes the ways and means of manifesting the moral qualities of a person
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throughout his life.
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Этническая социализация происходит в течение всей жизни и включает два этапа: детский
и взрослый, которые качественно отличаются друг от друга. Этническая социализация в
детстве подразделяется на раннюю, когда формируются этнические представления и
осведомленность; этническая социализация в подростковом возрасте – когда формируются
этническая идентичность, система ценностных ориентаций и этническая толерантность;
этническая социализация в юности - как целостное и устойчивое становление ее результатов.
Этническая социализация взрослого человека характеризуется не развитием и становлением, а
дальнейшей трансформацией этнической идентичности, системы ценностных ориентаций и
толерантности в зависимости от условий жизнедеятельности (2).

Важными детерминантами становления этнической идентичности является опыт
межэтнического взаимодействия и характеристики этноконтактной среды. Этническая
идентичность более четко осознается, а знания о различиях между группами
приобретаются раньше, если ребенок живет в полиэтнической среде. Основная цель
этого процесса переоценки - взглянуть на мир иными глазами и построить систему
ценностей, отличную от родительской.

Этническая идентичность может ослабевать или возрастать на протяжении жизни
человека. Особенно этому способствуют межэтнические конфликты. Внешние
обстоятельства в силу своего влияния могут подтолкнуть любого человека на
переосмысление роли этнической принадлежности в его жизни. Человек, независимо от
своего возраста, социального статуса или образования, в любой период своей жизни
может отречься от одной этнической группы, к которой он себя относил, и
идентифицировать себя с другой этнической общностью.

Результаты научных исследований позволяют утверждать, что этническая
идеентичность - не статичное, а динамичное образование: она начинает формироваться
в раннем детстве, приобретает оформленную структуру в юности, но в зависимости от
окружающих условий и событий может претерпевать изменения в течение всей жизни.
Каждый этап становления этнической идентичности имеет свои особенности
актуальных этнодифференцирующих признаков, мотивов выбора и факторов влияния.

В связи с тем, что образование адаптируется к оперативным изменениям в
многообразии этносов социальной среды, проблема поликультурного обучения в
настоящее время все более востребованной и крайне актуальной.

Новая система обучения в условиях глобализации предполагает, что в мировом
образовательном процессе возникает и широко обсуждается проблема целей, ценностей
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поликультурного образования, формируется концепция личности, с учетом
изложенных параметров. Таким образом, актуализируются парадигмы образования, в
которых педагогическая действительность отражается с помощью нового
поликультурного аспекта науки. Поликультурное образование в полиэтническом
государстве – это образование, построенное на постулатах подготовки учащихся к
жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды (6).

Таким образом, построенная образовательная система фундаментально формирует
чрезвычайно необходимые способности, умения и навыки культурного общения с
представителями разных национальностей, рас, вероисповеданий, убедительно
советует тактично, воспитанно, грамотно понять специфические особенности других
культур, менталитетов, а также проводить коррекцию негативного субъективного
отношения к другим национальностям, религиям, культурам, ценностям.

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия многочисленных
факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних,
независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих стихийно или согласно
определенным целям. При этом сам человек не мыслится как пассивное существо, которое
фотографически отображает внешнее воздействие. Он выступает как субъект своего
собственного формирования и развития. Уникальный индивидуальный опыт представляет
собой один из самых значимых факторов формирования личности человека. Существуют
определенные условия, в которых формируются нравственные качества человека. Личность
человека формируется на основе того, что дала человеку природа (наследственность),
окружающая среда и что человек сам из себя сделал.

Патриотическое воспитание молодежи - это процесс воздействия на нее с целью
осознанного восприятия исторических знаний о лучших традициях своего народа, его
героической борьбе, подвигах, талантах лучших сынов, знание символов государства,
воспитание непримиримости к врагам своей Родины.

В нашем обществе становятся актуальными вопросы нравственного воспитания,
возрождения таких духовных ценностей, как: чувство уважения и толерантности к
культуре и религиям других народов, чувство высокого патриотического сознания,
чувство гордости за свою страну и народ, чувство верности и готовности к выполнению
гражданского долга (1).

В условиях школы патриотизм прививается в ходе работы с историческими
материалами, раскрывающими традиции народа, героическую борьбу, подвиги. У
школьников начинает формироваться как бы начало патриотизма, но если его не
направлять, не реализовать, то оно может остаться невостребованным и школьники
могут найти своё применение совершенно в другом. Проблема состоит в выявлении
педагогических условий, которые способствовали бы патриотическому воспитанию
школьников.

Итог патриотического воспитания школьников заключается в том, чтобы
повседневным смыслом каждого подрастающего человека стало наполненное
благородством и уважением отношение к Родине. Для этого необходима
многоплановая работа педагога над внеклассной деятельностью. Но патриотическое
воспитание невозможно без воспитания толерантности, осмысления ребенком, что все
мы разные, но должны жить в мире и согласии, в атмосфере взаимопонимания и
дружелюбия, терпимости и деликатности. Другими словами, толерантность - важный
компонент жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и
готовой, если потребуется, их отстаивать, но одновременно с уважением относящейся к
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позициям и ценностям других людей.
Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе нужно

знать не только его сущность и содержание, но и психолого – педагогические
компоненты. Такими компонентами являются потребностно – мотивационный,
когнитивно – интеллектуальный, эмоционально – чувственный, поведенческий и
волевой.

Их формирование осуществляется, прежде всего, в системе учебных занятий, в
процессе разнообразных форм внеклассной работы путём создания таких ситуаций, в
которых бы учащиеся переживали чувства любви и гордости за свою Родину,
восхищались её историей, мужеством и храбростью патриотов.

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию
гражданственности, патриотизма учащихся. Познавая идею Родины, переживая чувство
любви к ней, школьник утверждает своё достоинство, стремится быть похожим на
героев Родины. Уроки истории призваны помочь школьникам пережить и смыслить всё
положительное, что было в прошлом.

Уроки изобразительного искусства в общеобразовательной школе призваны
развивать способности ребят к самовыражению, раскрывать их творческий потенциал,
обострять чувство прекрасного. Для повышения интереса к художественному
творчеству необходимо развивать эмоционально–творческое отношение к данному
виду деятельности, способствовать радостному ожиданию интересной работы и
возможности продемонстрировать свою точку зрения. Патриотизм неразрывно
сочетается с интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с
народами всех стран. Особое место в этом процессе занимает формирование
толерантного сознания, чувство единства, дружбы, равенства.

Для поликультурного образования неприемлема идея абсолютной толерантности.
Эта идея не только невозможна, но и социально опасна, поскольку предполагает
воспитание предельного конформизма или готовности поступиться принципами
толерантности. Между тем у учащихся надо воспитать активное неприятие социальной
несправедливости, ксенофобии и национализма. То есть, толерантность вовсе не
означает безразличие к любым взглядам и действиям. Так, например, аморально и
преступно мириться с расизмом, насилием, унижением достоинства, ущемлением
интересов и прав человека.

Особая роль в формировании толерантности и патриотических чувств у всех
категорий обучаемых – от дошкольной до послевузовской образовательной системы –
принадлежит, безусловно, педагогам.

В настоящее время школа, должна стать местом, где создаются благоприятные
условия для межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к
своей культуре и культурам других народов, поскольку именно в учебно-
воспитательном процессе создаются ситуации культурного, межличностного,
межнационального, формального и неформального общения.

Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию побуждает человека с
уважением относиться к чувствам других.

Актуальность данной статьи. Взаимосвязь этнического самосознания с
различными проявлениями национализма, этнофанатизма, нетерпимости требует
особого внимания к механизмам его формирования. Исходя из этого встает вопрос о
педагогическом управлении этнической социализацией подрастающего поколения.
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Научная новизна статьи состоит в том, что исследования позволяют проследить как
школа, учебный процесс в целом, сам педагог как влияет на формирование и развитие
этнической идентичности, на воспитание толерантности и патриотических чувств.

Практическое применение и значимость исследования, поведенного в рамках
данной статьи в том, что автор делает попытку рассмотреть и разработать принципы,
по которым функционирует и воспитывается поликультурная личность.
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C. Səfərova

Öyrənmə prosesində vətənpərvərlik və tolerantlığın
psixoloji xüsusiyyətləri

Xülasə

Məqalədə polikultural şəxsiyyətin əsas xüsusiyyətləri göstərilir. İlk növbədə, müəllif etnik
şəxsiyyət, vətənpərvərlik hissi və tolerantlıq arasında əlaqəni göstərir. Bundan əlavə, təhsil
fəaliyyətinin şərtlərində vətənpərvərlik təhsili və tolerantlığın mahiyyəti və tərifi qeyd olunur.
Çoxmədəniyyətli təhsil prinsiplərinə xüsusi diqqət yetirilir. Müasir təhsilin və millətlərarası
ünsiyyətin son dərəcə aktual probleminə həsr olunmuş simmetik nəzəri təqdimatın nəticələri
yekunlaşdırılır.

J. Safarova

Psychological features of the education of patriotism
and tolerance in the learning process

Summary

The article reveals the essential features of the multicultural personality. First of all, the
author points to the connection between ethnic identity, patriotic feelings and tolerance.
Further, we note the essence and definition of patriotic education and tolerance in the
conditions of educational activity. Particular attention is paid to the principles of multicultural
education. The conclusion summarizes the results of the systemic theoretical presentation,
devoted to the extremely actual problem of modern education and interethnic communication.
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KİV-in məktəbəqədər yaşlı uşaqların
emosional inkişafına təsiri

Sevinc İsmayılova
Bakı şəhəri 211 nömrəli tam orta məktəbin psixoloqu
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aqressiv davranış
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Dünyada informasiyanın əhəmiyyəti durmadan artır. Bu proses Azərbaycanda da sürətlə
gedir. Yaşadığımız XXI əsr kəskin ziddiyyətləri ilə zəngin olub, qarışıq “mədəni dünya“nı,
mənəvi çirkabları və böhranları özündə təcəssüm etdirməkdədir.

Zahirən bəzəkli görünən bu dünya amansız qanunları ilə maraqlar və iddialar üzərində
qurulmaqla yanaşı, mənəvi dəyərlərin deqradasiyasına da səbəb olmaqdadır. Təəssüf ki, bu
deqradasiyanın katalizatoru gündəlik həyatımızı bir an belə onsuz təsəvvür etmədiyimiz
media - mətbuat, televiziya, radio və internetdir. KİV bütünlüklə ayrı bir dünyadır və bu
dünya öz sosial-psixoloji yönləndirmə mahiyyəti ilə əvəzedilməz və müqayisəyəgəlməz
dərəcədə böyük təsir gücünə malikdir. Çünki onsuz həyatın hansı istiqamətə axın edəcəyini
müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür. Lakin gəlin bir anlıq təsəvvür edək: nəinki gündəlik iş
rejiminə, hətta insanların şüuruna və bilavasitə şəxsiyyət kimi inkişafına birbaşa təsir etmək
gücünə malik KİV, düzgünlük, vətənpərvərlik, demokratiya və insan hüquqlarına hörmət
etmək əvəzinə, zorakılığı, milli diskriminasiyanı, cəmiyyətin bir çox eybəcərliklərini qabardır
və bir növ bu eybəcərliklərin təbliğatçısına çevrilir. O zaman istər cəmiyyətin, istərsə də ayrı-
ayrı fərdlərin müsbət yöndə inkişafından danışmağa dəyməz.

Kütləvi informasiya vasitələri (KİV) – informasiyanın kütləyə çatdırılması vasitəsi olub
müasir sivilizasiyanın ən xarakterik cəhətlərindən biridir. Kütləvi informasiya vasitələrinin
köməyi ilə insanlar qısa bir zamanda dünyada baş verənlər haqqında məlumat ala bilirlər.
Kütləvi informasiya vasitələri özündə əsasən qəzetləri, jurnalları, radio və televiziyanı
cəmləşdirir. Kütləvi kommunikasiya anlayış baxımından bir şəxs və ya bir qrup insan
tərəfindən yaranan ötürücü cihaz (medium) vasitəsilə böyük bir auditoriyaya göndərilən
ismarıcdır. Kütləvi informasiya vasitələri isə kütləvi kommunikasiyanı ötürmək üçün istənilən
mediumdur. Dövrümüzə qədər kütləvi informasiya vasitələri müəyyən edilmiş və səkkiz KİV
industriyası tərəfindən təşkil olunmuşdur: kitab, qəzet, jurnal və səsyazmalar, radio, kino,
televiziya və internet [1].

KİV-in insan psixologiyasına emosional təsiri haqda müasir psixologiyada maraqlı faktlar
mövcuddur. Məqalədə KİV-in məqtəbəqədər yaşlı uşaqların emosional inkişafına təsiri haqda
tədqiqat xarakterli nüanslara toxunacağıq.

Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın həm fiziki, həm psixofizioloji, həm də şəxsiyyət
sahəsində inkişafının keyfiyyətcə dönüş dövrüdür. Bu dövrdə birinci növbədə diqqəti uşağın
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fiziki inkişafı cəlb edir. 3-6 yaşlı uşağın boyunun, çəkisinin artmasında nəzərə çarpacaq
dəyişiklik baş verir. Bununla yanaşı olaraq nitqin, böyüklərlə, həmyaşıdları ilə ünsiyyətin və
müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb olunmanın təsiri altında uşaqda yeni keyfiyyət dəyişmələri
baş verir. Bütün bunlar uşağın sosial şəraitə və həyatın tələblərinə uyğunlaşmasına imkan
verir. Məktəbəqədər dövr uşağın fəaliyyətin subyekti kimi formalaşmasının ilkin mərəhələsi
kimi özünü göstərir. Bu dövrdə məqsədəyönəlişliyin əsası qoyulur. Böyüklərin
qiymətləndirməsi və nəzarətinin təsiri altında bağça yaşının sonunda uşaqlar öz hərəkət və
fəaliyyətlərindəki qüsurları hiss etməyə başlayırlar [2, 516].

Elmə məlumdur ki, şəxsiyyət sosiumdan kənarda inkişaf edə bilməz, kommunikasiya
prosesi sosiumun mərkəzində olan anlayışlardandır. Xüsusilə bu, kütləvi informasiya
vasitələrinə aiddir, ələlxüsus da televiziya şəxsiyyətin formalaşmasına böyük təsir göstərir və
vaxtın əksər hissəsini əhatə edir. Məktəbəqədər yaşlılar da bu təsirdən kənarda qalmır.
Məktəbəqədər yaşlıların əksəriyyəti hər hansı populyar verilişin aparıcısının və ya sevdiyi
kino qəhrəmanının davranış maneralarını, reklam çarxını asanlıqla imitasiya edə bilir. Lakin
onlar bu zaman külli miqdarda neqativ informasiya mənimsəyir və bunları davranışında əks
etdirir.

Kütləvi informasiya vasitələrinin uşaqlara dağıdıcı təsirini ilk növbədə onların valideynləri
və məktəbəqədər müəssisələrin tərbiyəçiləri hiss edir. Bəllidir ki, valideynlər məktəbəqədər
yaşlının tərbiyəsi və psixi inkişafında böyük rol oynayır, lakin onlar televiziya fenomeninin
uşaq şəxsiyyətinə neqativ təsirinin qarşısının alınmasında çətinlik çəkir və KİV-in mənfi
təsirilə meydana çıxan uşaq aqressiyasının psixoterapiyasında psixoloji dəstəyə ehtiyac duyur.

Məktəbəqədər yaşda diqqət qeyri-ixtiyari xarakter kəsb edir, lakin tədricən ixtiyari
xarakter alır. Zaman keçdikcə məktəbəqədər yaşlılar diqqəti idarə etməyi və müəyyən
obyektlərə yönləndirməyi öyrənir. Artıq məktəbəqədər yaşın sonunda – altı yaşa doğru uşağın
ixtiyari diqqət imkanları genişlənir. Bu dövrdə məktəbəqədər yaşlının diqqətinin daha çox
formalaşdığı və yönəldiyi obyekt kütləvi informasiya vasitələri olur. Nəzərə alsaq ki, müasir
dövrdə KİV insan həyatında önəmli rola malikdir, onun həm pozitiv, həm də neqativ
təsirlərinə məruz qalır, bu, uşaqlara da emosional təsirdən yan keçmir.

Müasir dövrdə uşaqlar və KİV günün ən vacib məsələsi kimi ortaya çıxmaqdadır. Əgər
uşaqların tərbiyəsi ilə əvvəllər valideynlər məşğul olurdularsa, indi ifrat dərəcədə məşğul
olduqlarından bu funksiyanı televiziya və digər kütləvi informasiya vasitələri öz üzərinə
götürmüşdür. Televiziya, kompyuter artıq çoxdandır ki, məktəbəqədər yaşlıların, onların
ömrünün ilk illərindən həyatlarının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Praktik olaraq bütün ailələrdə
uşaqlar oturmağı öyrənən kimi, dərhal onu televiziya ekranının qarşısında əyləşdirirlər, bu isə,
uşaqların böyüklərlə canlı ünsiyyətinin qarşısını alır və ya onu əvəzləyir. Uşağın ekran
qarşısında oturması hamıya “sərf edir”, xüsusilə də valideynlərə: ekran qarşısında başı qarışan
uşaq kapriz göstərmir, xuliqanlıq etmir, təhlükəsiz şəraitdə olur və eyni zamanda müxtəlif
təəssüratlar əldə edir, yeni şeylər öyrənir. Bir çox hallarda isə valideynlər televiziya
verilişlərinin nümayişində və kompyuter oyunlarında uşaqlarla birgə aktiv iştirak etmir, bu isə,
acı nəticələr yaradır: uşağın psixi inkişafı pozulur, eyni zamanda sağlamlığı ciddi ziyan görür,
görmə prosesi pozulur, ətalətlilik və hərəkət azlığı meydana çıxır.

KİV-in uşaqlara neqativ təsirləri içərisində əvvəllər televiziya daha çox yer alırdısa, indi
kompyuter bu təsirləri yayan, artıran ilkin KİV vasitəsinə çevrilib. Son zamanlar kompyuterin
uşaq psixikasına neqativ təsiri əhəmiyyətli şəkildə artmışdır. Psixoloji tədqiqatlara görə, son
dövrlərdə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda psixi inkişafda geriləmə müşahidə olunur [3, 50].
Belə ki, məktəbəqədər yaşlı nitqə gec yiyələnir, az və pis danışır, onların lüğət ehtiyatı
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primitiv xarakter daşıyır və zəngin olmur.
Uşaq psixikası həssaslığı ilə fərqlənir. Kompyuter oyunlarında uşaqlara ötürülən qorxu və

təhlükə hissi onlarda nevrotik simptomlar yaradır. Təcavüz, müharibə, döyüş səhnələri, ölüm,
insana qəsd kadrlarının nümayişi uşaq davranışında dəyişikliklər yaradır. Bəzən bu nevrotik
simptomlar uşaqları yuxu halında narahat edir, uşaq həyəcanını artırır [3, 51].

Psixoloqlar belə hesab edirlər ki, KİV-in uşaq psixikasına göstərdiyi emosional təsirlərin
nəticəsi kimi meydana çıxan ən mühüm faktorlardan biri aqressiv davranışın adət halı
almasıdır [6]. Müəyyən olunmuşdur ki, təcavüz, başqa adamlara zor, fiziki qüvvə tətbiq etmə
səhnələrinin ardıcıl müşahidəsi məktəbəqədər yaşlarda qəddarlığın inkişafına səbəb olur. Əgər
uşaq ardıcıl olaraq müəyyən vaxt təcavüz dolu səhnələr görürsə, bir müddət sonra onu real
vəziyyət kimi qəbul edir. Bir çox psixoloqlar belə hesab edirlər ki, bu mərhələdə aqressiv
davranış formalaşır. Sosiuma düşən, sosial çevrəyə daxil olan uşaq kompyuter ekranında
müşahidə etdiyi aqressiya metodlarını tətbiq etməyə başlayır.

Müasir dövrdə uşağı KİV-in neqativ təsirindən tamamilə qorumaq mümkün deyildir.
Lakin mütəxəssislər tərəfindən bu neqativ təsirləri azaldan metodlar hər zaman axtarılır.

KİV-in uşaq psixikasına emosional təsirini araşdıran tədqiqatçılar ilk növbədə
aşagıdakıları tövsiyə edir:

1.Uşağa real dünyanı kompyuter oyunları zamanı ekranda gördüyü çirkab dolu dünyadan
fərqləndirməyi öyrətmək vacibdir.

2.Televiziya və ya kompyuterin uşağın dostuna çevrilməsinə imkan verilməməlidir.
3. Televiziya və ya kompyuter uşaq əyləncələrini, uşaq gəzintisini əvəz etməməlidir.
4. Uşaqlarda kitab oxumağa motivasiya yaradılmalıdır.
Bu tövsiyələri reallaşdırmaq üçün uşağın televiziya və ya kompyuter arxasında keçirdiyi

vaxtı nəzarətdə saxlamaq və məhdudlaşdırmaq vacibdir.
KİV-in uşaq psixikasına neqativ emosional təsirini aradan qaldıran ən effektli yol valideyn

ünsiyyətidir. Valideynlər uşaqlarına daha çox vaxt ayırarlarsa, KİV-in uşaq psixikasına
sarsıdıcı təsirlərinin zəifləməsinə nail olarlar.

KİV-in məktəbəqədər yaşlı uşaqlara emosional təsirinin neqativ aspektlərini göstərən bir
tədqiqatın nəticələri maraq doğurur. Tədqiqat V.İ. İlyasova tərəfindən 2016-cı ildə Rusiyada
aparılmışdır [4, 108-109]. Əslində tədqiqat 1980-2015-ci illəri əhatə etmiş, nəticələr kontent-
analiz metodu vasitəsilə müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqatın keçirildiyi dövr iki mərhələyə
ayrılmışdır:

1. 1980-1990-cı illər;
2. 1991-ci ildən 2015-ci ilədək.
Tədqiqat prosesində 40 cizgi filmindən 101 personaj götürülmüşdür. Bunlardan 53-ü

birinci, 48-i ikinci mərhələyə aiddir. Kontent analizin sxemlərində iki parametr nəzərə
alınmışdır:

1. Personajın məqsədi;
2. Məqsədin həyata keçirilməsində personajın istifadə etdiyi vasitələr.
Personajların obrazlarının modallığı aşağıdakı cədvəldə verilir:

Dövrlər Müsbət personajlar Mənfi personajlar
1991-ci ilədək 62,3% 37,7%
1991-ci ildən sonra 56,3% 43,7%

Tədqiqatın nəticələri məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda uşaq cizgi qəhrəmanları obrazlarının
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dəyişilməsi haqda təəssürat yaratdı. Məlum oldu ki, uşaqların seçdiyi personajların
xarakterində əhəmiyyətli və ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Bu dəyişikliklər özünü daha çox
uşaq cizgi filmi qəhrəmanlarının məqsədə nail olma vasitələrində göstərir [4, 109]. Əgər cizgi
filmlərinin uşaq sosiallaşmasında və tərbiyəsində mühüm vasitə olduğunu nəzərə alsaq, bu
tendensiyanın valideynlər və tərbiyəçilər tərəfindən nəzərə alınmasının vacibliyini anlamış
olarıq.

Tədqiqat göstərdi ki, son 30 ildə məktəbəqədər yaşlıların idealları, sərvət dəyərləri köklü
dəyişikliyə uğramışdır. İndi onların qəhrəmanları məsumiyyəti və saflığı ilə deyil, aqressiya
və məqsədəyönəlişliyi ilə fərqlənir. İndi onların seçdiyi qəhrəmanların hədəfə çatmaq uğrunda
göstərdiyi savaşda başqa adamın həyatına sui-qəsd, acımadan qəddarlıq göstərmək, məqsədə
çatmaq üçün ətrafdakıların mənafeyini düşünməyərək bütün vasitələrin tətbiqi əsas yer tutur.
Bu elmi fakt Azərbaycan şəraitində də aktuallığını itirməmişdir. Təəssüf ki, indi
məktəbəqədər yaşlıların qəhrəmanları səliqəli, itaətkar, zəhmətkeş, həm zahiri, həm də daxili
gözəllikləri özündə birləşdirən Göyçək Fatimə, Məlikməmməd və başqa müsbət nağıl
qəhrəmanları deyil, ifrat təcavüzkar davranış sərgiləyən super-Men, ətrafına neqativ enerji
ötürən bad-Men, qəddarlığı ilə çevrəsini üzən Maşa və başqalarıdır.

Psixoloqlar KİV-i məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatından tamamilə çıxarmağın
əleyhinədir. Çünki bu, mümkün olmayan bir faktdır. Eyni zamanda ətraf mühit və mənəvi
dəyərlər haqda bir çox televerilişlər və kompyuter oyunları mövcuddur. Əgər KİV-in uşaq
həyatına müdaxiləsinə nəzarət edə bilsək, onun neqativ təsirlərindən uşaqları qorumuş olarıq.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların KİV-dən düzgün istifadəsi lazımi və vacib informasiyanın əldə
olunmasına gətirib çıxarır, əks təqdirdə KİV uşaq ruhunu tamamilə istila və asılı edir.

Məqaləni yazıçı Ester Selsdonun sözləri ilə bitirmək məqsədəuyğun olardı: ”Əgər yaxşı
uşaqlar yetişdirmək istəyirsinizsə, onlara iki dəfə az pul, iki dəfə isə çox zaman sərf edin” [6].

Məqalənin aktuallığı. Kütləvi informasiya vasitələri (KİV) – informasiyanın kütləyə
çatdırılması vasitəsi olub müasir sivilizasiyanın ən xarakterik cəhətlərindən biridir. KİV-in
insan psixologiyasına emosional təsiri haqda müasir psixologiyada maraqlı faktlar mövcuddur.
Bu gün Azərbaycanda insanların əksəriyyəti KİV-in neqativ təsirinə məruz qalır, müxtəlif
xarakterli psixoloji asılılıqlar yaşamaqdadır. Ən çox da bundan əziyyət çəkənlər uşaqlar,
şagirdlər və tələbələrdir. Mütəxəssislər problemin mahiyyətini araşdırmaqla yanaşı, onun
aradan qaldırılma yollarını da üzə çıxarmağa çalışırlar. Lakin önəmli məqamı gözdən
qaçırırlar: bilmədiyiniz hər nə isə onunla mübarizə aparmaq daha çətindir, hətta həmən-həmən
imkansızdır. Problemin kökünü anlamadan onu sadəcə bir müddətlik aradan qaldırmaq
mümkün ola bilər. Mövzunun aktuallığını qoruyan məhz bu anlayışlara fərqli prizmadan
baxışların mövcudluğudur, çünki müxtəlif yanaşmalar müxtəlif həll yollarının tapılmasına
vəsilə olur.

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində KİV-in uşaq psixikasına emosional təsirinin
nəzəri və sosial aspektləri araşdırılmış, KİV-in uşaq psixikasına psixoloji təsirinin müsbət və
neqativ tərəfləri müəyyənləşdirilmişdir.

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr praktik
psixologiya sahəsində təcrübi əhəmiyyət kəsb edir, məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla iş
təcrübəsində tətbiq oluna bilər.
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С. Исмаилова

Влияние средств массовой информации на эмоциональное
развитие детей дошкольного возраста

Резюме

СМИ — один из самых характерных аспектов современной цивилизации, который
является средством информирования общественности. В современной психологии есть
интересные факты об эмоциональном воздействии средств массовой информации на
психологию человека. Сегодня большинство людей в Азербайджане подвергаются
негативному воздействию СМИ, испытывая различные психологические зависимости.
Большинство из этих детей - дети, студенты и студенты. Эксперты исследуют суть
проблемы и пытаются разоблачить пути ее устранения. Но они упускают важный
момент: с чем-либо, с чем вы не знаете, сложнее бороться, даже если это невозможно.
Это можно устранить просто на некоторое время, не понимая корень проблемы.
Основной темой этой темы является то, что взгляды отличаются от призмы, потому что
разные подходы могут привести к различным решениям.

S. Ismailova
Influence of mass media on emotional development

of preschool children

Summary

Media (Mass Media) is one of the most characteristic aspects of contemporary civilization,
which is the means of informing the public. There are interesting facts in modern psychology
about the emotional impact of media on human psychology. Today, the majority of people in
Azerbaijan are exposed to the negative impact of the media, experiencing different
psychological dependencies. Anything you do not know is more difficult to fight with, even if
it is impossible. It is possible to eliminate it simply for a while without understanding the root
of the problem. The main point of the topic is that the views are different from the prism,
because different approaches can lead to different solutions.
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Həyat tərzi sosial-psixoloji fenomen kimi müxtəlif aspektlərdən tədqiq olunur. Lakin, bu
günə qədər həyat tərzinin mahiyyəti kifayət qədər öyrənilməmişdir. Sosial-psixoloji
ədəbiyyatlarda bəzən bir-birinə zidd olan bir neçə yanaşmaya rast gəlmək olar. Bu ziddiyyətin
səbəblərindən biri də həyat tərzinin mövqeyidir.

Həyat tərzi (latınca modus vivendi) – xüsusi tarixi, sosial-iqtisadi əlaqələrə xas olan,
insanın davranış, ünsiyyət, düşüncə xüsusiyyətlərini xarakterizə edən fərdi və kollektiv
fəaliyyət formalarıdır. Həyat tərzi – fəaliyyət, maraqlar, fikirlərdə təzahür edən insanın
dünyada mövcud olma formasıdır. Onun əsas parametrləri - əmək gündəlik həyat, insanların
ictimai-siyasi və mədəni fəaliyyəti, habelə müxtəlif davranış vərdişləri və təzahürlərdir.
İnsanın həyat tərzinin əsas amili sağlamlıqdır. Akademik T.P.Lisiçın professor İ.V.Bestujeva-
Ladı və d. həyat tərzi haqqında təsnifatından bəhrələnərək həyat tərzində 4 əsas kateqoriyanı
fərqləndirir: “iqtisadi - “həyat səviyyəsi”, sosioji – “həyat keyfiyyəti”, sosial – psixoloji –
“həyat stili” və sosial – iqtisadi –“həyat quruluşu” [1, s.167].

Həyat səviyyəsi iqtisadi kateqoriyaya aiddir və daha yüksək səviyyədə rifahı nəzərdə tutur.
Bura istehsal fəaliyyəti (iş) daxildir. Həyat stili – sosial – psixoloji kateqoriyadır. O, əsasən
özündə gündəlik həyata yönəlmiş, fərdi və ya qrup davranış xüsusiyyətlərini əks etdirərək,
davranışın xarici normaları ilə qiymətləndirilir: iş və asudə vaxtın təşkili; işdən əlavə
məşğuliyyət, həyat quruluşu; davranış manevrləri; zövq, dəyər seçimləri və s. Həyat
keyfiyyətləri – sosioloji kateqoriyadır. Y.P.Lisiçınanın fikrincə, bu sosial fəaliyyət sferası
kimi intellektual fəaliyyətə daxil ola bilər. Həyat quruluşu - insan həyatını və mədəniyyətini
əhatə edən sosial-iqtisadi kateqoriyadır. Burada onun tibbi, fiziki aktivlik (idman və fiziki
mədəniyyət) kimi komponentlərini qeyd etmək olar. Həyat tərzinin komponentlərinin
bütövlüyünü təhlil edərək, onun strukturunda ilk olaraq insan sağlamlığı ilə əlaqəni ifadə edən
birləşmələr var.

Hal-hazırda həyat tərzinin insan sağlamlığı ilə əlaqələndirildiyi yanaşma olduqca aktualdır.
Modanın həyat tərzi amili kimi qiymətləndirilməsi, eləcə də modanın sağlam həyat tərzinə
təsiri mexanizminin üzə çıxarılması ilk növbədə bu anlayışın mahiyyətini öyrənməyi tələb
edir. Burada əsas fikir modanın özünü həyat fəaliyyətinin ictimai tənzimlənmə mexanizmi
kimi əks etdirməsi və sağlam həyat tərzinin həyat fəaliyyətinin üsulu olmasıdır. Modanın
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universal xarakterini nəzərə alaraq onun sağlam həyat tərzinin bütün aspektlərinə kompleks
təsir imkanları müəyyən edilir, yəni həm fiziki, həm də zehni və mənəvi sağlamlığının
formalaşmasında məsuliyyət daşıyır. Bundan əlavə bu, sağlam həyat tərzinin formalaşmasını
prosesini 2 tərəfli həyata keçirməyə imkan verir - təkcə risk faktorlarının aradan qaldırılması
ilə deyil, həm də konstruktiv faktorların aktivləşməsinə imkan verir [2, 198].

İnsanın həyat tərzi, buna uyğun olaraq davraşı tələbatlar sistemi ilə müəyyən olunur. Əgər
insanın davranışı tələbatların təmin olunmasını təmin edirsə, bu zaman o, zamanla ictimai
mübarizədə möhkəmlənir və sosial dəyişikliklərə münasibətdə davamlı xarakter daşımağa
başlayır. Məqsədlərdə ifadə olunarkən, insanın tələbatları konkret həyat tərzində öz əksini
tapır. Modaya olan tələbat onun əsasını təşkil edən yenilik və təqlid tələbatları ilə həyata
keçirilir. Təqlid təcrübəsi, həmçinin yenilik arzusu, müasir cəmiyyətdə geniş yayılmışdır.
M.Bayuoter haqlı olaraq qeyd edir ki, təqlidçilər uğurlu bir aktyorun fəaliyyətinin
elementlərini təkrar edirlər. E.V.Nesterenkonun fikrincə: “dəbli davranış, dəbli standart
daşıyıcıları cəmiyyət tərəfindən uğurlu aktyor kimi qiymətləndirilir və onun davranışı,
ideyaları, həyat tərzi təqlid üçün bir nümunədir”. Məqsədlərlə ifadə olunarkən, insanın
tələbatları konkret həyat tərzində ifadə tapır. Modanın strukturu haqqında A.B.Qofmanın
fikirlərinə əsaslanaraq sağlam həyat tərzini moda obyekti kimi, sağlamlığı isə öz növbəsində
moda obyekti vasitəsilə əldə olunan moda standartı kimi müəyyən etmək olar. Sözü gedən
proses, moda iştirakçılarının davranışında özünü bu şəkildə göstərir.

Hələ V.Zombart modanın utilitarlıq nəzəriyyəsinə müraciət edərək yazırdı:
“...istehlakçının məqsədi dəyişdirildiyi kimi əhəmiyyətlilik və gözəlliyin də
qiymətləndirilməsi dəyişir... obyekt nə qədər çox əhəmiyyətsizdirsə, modaya bir o qədər çox
tabe olur”. Beləliklə, V.Zombart istifadə olunmayan moda obyektlərinin olmasını nəzərdə
tutaraq modanı antiutilat hadisə kimi qiymətləndirir.

Modanın əhəmiyyətlilik prizmasından təhlili olduqca vacibdir, çünki modanın qeyri–
utilitar nəzəriyyəsi insan üçün əhəmiyyətli olan komponent – sağlamlıqla bağlıdır. Dəb və
əhəmiyyətlilik arasındakı konfliktin nəticəsi bu və ya digər moda standartları tərəfindən
yaradılan müxtəlif xəstəliklərdir. Məsələyə “əhəmiyyətlilik – dəblilik” prizmasından baxmaq
insan fəaliyyətinin “əhəmiyyətli – zərərli” kriteriyaları arasında fərqə yönəlməsi ilə bağlıdır.
“Əhəmiyyətlilik” və “zərərlilik” kateqoriyaları insanın həyatının özünüqoruma və
özünəzərərvermə tərəflərini əks etdirir. Bundan əlavə, sözü gedən nisbətlərin nəzərdən
keçirilməsi “dəblilik – zərərlilik” nisbətinə diqqət yetirmək üçün əsas meyar ola bilər. Qeyd
etmək lazımdır ki, modanın və sağlamlıq problemləri çoxdan nəzərdən keçirilmiş
problemlərdir. A.Smitin işlərində moda standartlarının insan sağlamlığına təsiri haqda
fikirlərə rast gəlmək mümkündür. Alim “Mənəvi hisslər kitabında” amerikalı vəhşilərin
uşaqların başlarına kvadrat forma vermək üçün dörd lövhə ilə başlarını necə sıxdıqlarını bir
nümunə verir. Bu məsələ eyni zamanda dəbli geyimlərin nümunəsində də aydın şəkildə təsvir
edilə bilər. Hal–hazırki dövrdə modanın sosial əhəmiyyətinin dəyişilməsi sayəsində onun bir
çox standartları sağlam həyat tərzi ilə ziddiyyət təşkil edir. Burada çox sayda misal çəkmək
olar: günəşlənmə, siqaret çəkmək və s.

Demək olar ki, bu gün sağlam həyat tərzi ilə moda arasındakı mübarizədə moda üstün
mövqe tutur. Sağlam həyat tərzinin formalaşması və inkişafı prosesində modanın
əhəmiyyətini vurğulayan bir çox tədqiqatlar vardır: “Zərərli vərdişlərin və müxtəlif
xəstəliklərin profilaktikası nəticəsində sağlam olmaq dəb halını alaraq daha çox insanlar
idmana cəlb olunur. Sağlamlıq sağlam inkişaf edən cəmiyyəti xarakterizə edən bir sosial
normaya çevrilir”. Belə ki, bu məsələyə həsr olunmuş tədqiqatların olmasına baxmayaraq
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modanın sağlam həyat tərzi amili kimi tədqiqi, modanın formalaşma və inkişaf prosesində
obyektiv qiymətləndirilməsi, bu konsepsiyaların əlaqəsi hələ də ətraflı öyrənilməmişdir.
Psixologiyada hələ də modanın sağlam həyat tərzinə təsiri mexanizmləri öyrənilməmiş və
sosial-psixoloji ədəbiyyatlarda bu problemə demək olar ki, çox az rast gəlmək mümkündür.
Y.P.Lisiçına və A.V.Saxnonun işlərində “KİV, mənəvi və iqtisadi təbliqlərin müxtəlif
formalarından fəal şəkildə istifadə edərək sağlamlıq modası yaratmaq olar” fikrinə rast
gəlmək olar [3, s.366].

L.Q.Matros hesab edir ki, cəmiyyətin həyatına daha çox nüfuz edən moda sağlamlıq və
sağlam həyat tərzinə az təsir etmişdir: “Fərdi və ictimai təbliğ mexanizmləri ilə sağlam həyat
tərzinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsinin bir çox problemləri həll edə bilməsinə baxmayaraq, bu
fenomen cəmiyyətin sağlam həyat tərzi standartlarını inkişaf etdirmək üçün az istifadə edilir.
Bu vəziyyətdə “moda"nın özünün məzmunu onun insanın mənəvi və fiziki sağlamlığına
təsirinin hərtərəfli qiymətləndirilməsinə əsaslanmalıdır. Bu gün kütləvi mədəniyyətin bir çox
elementinin insan sağlamlığına və ümumilikdə onun inkişafına zərər verdiyini göstərir”.

Modanın sağlam həyat tərzinin formalaşması prosesində rolunu A.B.Mednikov da
xüsusilə qeyd edir. Haqlı olaraq o, öz fikirlərində qeyd edir ki, moda sağlam həyat tərzi ilə
bağlı dövlət və fərdi proqramların həyata keçirilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif
sağlam həyat tərzi modanın müəyyənləşdirməsi prosesinin mahiyyətinin
dəqiqləşdirilməməsinin və tərifinin olmadığını göstərməsinə baxmayaraq, bu problemdə ən
vacib məqamları və nümunələri ortaya çıxarmağa müvəffəq olur [4, 275].

Modanın sağlam həyat tərzini tənzimləyən sosial mexanizmdə rolu haqqında təsəvvürlərə
modanın əsas nəzəriyyələrində rast gəlmək mümkündür. Həqiqətən, modanın sağlam həyat
tərzinə təsirinin mexanizmlərini başa düşmək üçün təqlidə və yeniliyə olan ehtiyacları
fərqləndirmək lazımdır. Bununla yanaşı, nəzərə almaq lazımdır ki, modanın mövcud
olmasının səbəbi kütləvi xarakter daşıyaraq, cəmiyyətdə müəyyən davranış standartlarının
yayılmasına və məşhurlaşmasına imkan verən məlumatlandırma prosesidir. Beləliklə,
modanın sağlam həyat tərzinə təsiri mexanizmində mühüm amil kimi KİV-in nəzərdən
keçirilməsinə imkan yaradır. Bundan əlavə, modanın müasir nəzəriyyələrinə əsasən onun
cəmiyyətdəki fəaliyyətinin əsasını qeyri-fərqləndirmə prosesi təşkil edir.

Beləliklə, moda vasitəsilə sağlam həyat tərzinin inkişafı problemi ilk öncə, modanın sosial
tənzimləmə mexanizmi kimi, eləcə də bu hadisənin geniş təbiəti və hərtərəfli təsiri ilə
yaxından əlaqəli olan modanın universal xarakterinin başa düşülməsini və izahını tələb edir.
İkincisi, modaya sağlam həyat tərzi amili kimi baxılması və onun inkişaf prosesinə modanın
qeyri – utilitar nəzəriyyəsində rast gəlmək olar. Sözü gedən nəzəriyyəyə müraciət etdikdə
modanın sağlam həyat tərzi ilə əlaqəsini açmaq mümkündür: burada moda sağlam həyat
tərzinə təsir edən davranış növləri ilə ifadə olunur. Bu əlaqəni təhlil etmək üçün ilk öncə
modanın, sağlam həyat tərzi və davranışın ümumi mahiyyətinə diqqət yetirmək lazımdır.
Sağlam həyat tərzinin inkişafında moda amilinin öyrənilməsinin həlledici cəhəti modanın
sağlam həyat tərzinə təsir mexanizminin müəyyən edilməsidir. Bu mexanizm, modanın təsir
əlaqələrinin səbəbini və sağlam həyat tərzi sxemini aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirməyə
imkan verir: cəmiyyətdə daha effektiv fəaliyyət məqsədilə təqlid mexanizmlərinin istifadəsi;
sağlam həyat tərzinin məzmununun yayılması və məşhurlaşması; fərdlərin sosial qrup
xüsusiyyətlərinə əsasən sağlam həyat tərzi ilə əlaqəli dəbli davranış yönəlişliklərinin
formalaşması [5].

Sözügedən problem, ilk növbədə, müəyyən bir sosial qrupla əlaqəli olaraq sağlam həyat
tərzinin inkişafında moda amilinin nəzərdən keçirilməsinə aid olan bu problemin iki
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aspektinin öyrənilməsini aktuallaşdırır. Burada bir sıra səbəbləri fərqləndirmək olar. Birinci
səbəb gənclərin ölkənin gələcəyinin potensialı kimi xüsusi sosial qrupa aid edilməsidir.
İkincisi, müasir cəmiyyətdə gənclərin sağlamlığa və sağlam həyat tərzinə münasibətin, eləcə
də fəaliyyətin təzahürü ilə bağlı problemin yaranmasına xüsusi diqqət yetirir. Beləliklə,
gənclər arasında sağlam həyat tərzinin inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Üçüncü səbəb isə,
ən azı sosial və psixoloji cəhətdən qorunan bir qrup olaraq, gənclərin modaya güclü həssaslığı
kimi qeyd olunur.

Öyrənilən problemin ikinci aspekti sağlam həyat tərzinin tənzimləyicisi kimi modanın
fəaliyyətinin əsasını təşkil edən sosial təşkilatların fəaliyyətinə aiddir.

Məqalənin aktuallığı. Moda standartlaşmış kütləvi davranışın spesifik və son dərəcə
dinamik forması olub, universal xarakter daşıyır. O, cəmiyyətdə üstünlük təşkil edən
əhvalların, sürətlə dəyişən zövq və əyləncə vasitələrinin təsiri ilə, əsasən kortəbii surətdə
əmələ gəlir.

Modanın həyat tərzi amili kimi qiymətləndirilməsi, eləcə də modanın sağlam həyat tərzinə
təsiri mexanizminin üzə çıxarılması olduqca əhəmiyyətlidir. Burada əsas fikir modanın özünü
həyat fəaliyyətinin ictimai tənzimlənmə mexanizmi kimi əks etdirməsi və sağlam həyat
tərzinin həyat fəaliyyətinin üsulu olmasıdır. Bu baxımdan modanın həyat tərzi ilə qarşılıqlı
əlaqəsinin psixoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılması zəruridir.

Məqalənin elmi yeniliyi. Moda psixoloji, iqtisadi, tarixi-mədəni və sosial amillərin təsiri
ilə formalaşan mürəkkəb sosial–psixoloji fenomen kimi səciyyələnir. Müxtəlif elmi
mənbələrə əsaslanaraq modanın həyat tərzi amili kimi qiymətləndirilməsi, eləcə də modanın
sağlam həyat tərzinə təsiri mexanizminin üzə çıxarılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Bildiyimiz kimi hal–hazırki dövrə qədər
Azərbaycan ədəbiyyatında moda psixologiyası səthi öyrənilmişdir. Bunu nəzərə alaraq demək
olar ki, məqalə moda psixologiyası haqqında təsəvvürlərin daha da dərinləşməsi baxımından
ciddi əhəmiyyət daşıyır. Modanın həyat tərzinə təsiri, həyat tərzinin amili kimi
qiymətləndirilməsi, eləcə də modanın sağlam həyat tərzinə təsiri mexanizminin araşdırılması
məqsədilə aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri modanın insanların inkişaf prosesinə, insanın
xarici görünüşünə görə özünü ifadə etməsinin, ümumilikdə insanların həyatlarına təsirinin
öyrənilməsi baxımından müəyyən praktik biliklər verməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Резюме

Автор статьи рассказывает о моды и образ жизни, подчеркивая актуальность моды в
жизни людей. Умение красиво одеваться это наука и искусство, которыми сможет
овладеть каждый человек. Модно одеваться не зависит от материального
благосостояния, а целиком зависит от вкуса.

В статье мода рассматривается как ключевой компонент современного
человеческого общества, определяющая динамикуего развития. Также в статье
просматриваются вопросы: мода, как оценивающий фактор образа жизни и выявления
влияния моды на здоровый образ жизни.

D. Ibrahimova

Psychological features of fashion and lifestyle interaction

Summary

The author talks about the relationship between fashion and lifestyle in the article and
note`s important role of fashion in the life of people. To be able to wear beautiful is an art and
a science. To be able to wear luxury doesn`t depend on the material, but depends on pleasure.

The article considers the fashion industry as a key component of modern human society,
which defines the dynamics of society's development. The article also analyzes the fashion
structure of fashion as a lifestyle factor, as well as the implications of a fashion on a healthy
lifestyle.
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