Azяrbaycan Respublikasы Tяhsil Nazirliyi
Bakы Qыzlar Universiteti

Bakы Qыzlar Universitetinin
elmi яsяrlяri
№ 2 (18)

Bakы – 2014

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Azяrbaycan Respublikasы Яdliyyя Nazirliyi
tяrяfindяn dюvlяt qeydiyyatы № 10/M – 4850
06 yanvar 2010-cu il

“Bakы Qыzlar Universitetinin elmi яsяrlяri”
Azяrbaycan Respublikasыnыn Prezidenti
yanыnda Ali Attestasiya Komissiyasы Rяyasяt
Heyяtinin 2012-ci il 6 iyul tarixli (protokol № 10-R)
qяrarыna яsasяn Azяrbaycan Respublikasыnda
dissertasiyalarыn яsas nяticяlяrinin dяrc
olunmasы tюvsiyя edilяn dюvri elmi
nяшrlяrin siyahыsыna daxil edilmiшdir.
“Elm” qяzeti, № 9-12 (1067-1070),
15 mart 2013-cц il

№ 2 (18), 2014
Bakы Qыzlar Universiteti
Elmi Шurasыnыn 7.ВЫ.2014-cц il
tarixli qяrarы ilя (protokol №11)
чap olunur

ISBN

PP  415
9952  415  33  8

 БГУ – 2014

2

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Редаксийа щейяти:
Аьарящим Рящимов

(ped.ц.е.д., проф.)

Баш редактор

Акиф Аббасов

(пед.ц.е.д.,проф.)

Редактор

Гязянфяр Казымов

(filol.ц.e.d., prof.)

Ябдцл Ялизадя

(pсихол.ü.e.d., prof.)

Məhərrəm Qasımlı

(filol.ц.e.d., prof.)

Nizaməddin Şəmsizadə (filol.ц.e.d., prof.)
Ялизадя Яsэярли

(filol.ц.e.d., prof.)

Тяййар Саламоьлу

(filol.ц.e.d., prof.)

Yavuz Akpinar

(Türkiyə)

Abuzər Bağırov

(filол.ü.f.d., Rusiya)

Щямдулла Асланов

(f-r.ü.e.d., prof.)

Ядалят Ахундов

(f-r.ü.e.d., prof.)

Mehralı Yusifov

(f-r.ü.e.d., prof.)

Тарих Достийев

(t.ü.e.d., prof.)

Nərgiz Quliyeva

(t.ü.e.d., prof.)

Anar İsgəndərov

(t.ü.e.d., prof.)

Əlikram Tağıyev

(fялсяфя ü.e.d., prof.)

Исфяндийар Новрузлу

(психол.ü.e.d., prof.)

Интигам Ъябрайылов

(ped.ц.е.д., проф.)

Fərrux Rüstəmov

(ped.ц.е.д., проф.)

Исмайыл Казымов

(filol.ц.e.d., prof.)

Низами Мяммядов

(filol.ц.e.d., prof.)

Чинэиз Гарашарлы

(filol.ц.e.d., prof.)

Ramiz Əliyev

(pсихол.ü.e.d., prof.)

Камал Камалов

(б/м.)

мясул катиб

3

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

FИLOLOGИYA ELMLЯRИ
Heydər Əliyevin nitqində girişlər və sonluqlar
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Beynəlxalq Təşkilatlardakı nitqlərinin sonluqları çox vaxt tələblər şəklində
qoyulur, ―üz tutmaq‖ frazeologiyası ilə xahişlər olunur, ―təşəkkür etmək‖lə fikir bitir:
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündəki nitqin sonluğu bu qəbilədəndir:‖ Mən
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşünün iştirakçısı olan dövlət və hökumət başçılarına üz tutub onlardan xahiş edirəm ki, Avropada sürəkli və viranedici regional
münaqişələrdən biri olan Ermənistan–Azərbaycan münaqışəsinin tezliklə aradan qaldırılması üçün səylərini əsirgəməsinlər. Qitəmizdə sülh, sabitlik və xalqların firavanlığı naminə bütün tədbirləri görmək bizim müqəddəs borcumuzdur.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm‖ (1,VIII c., с. 93. Bundan sonra istinadlar
cildlərin nömrəsi və səhifəsi ilə qeyd ediləcək).
Heydər Əliyev rəsmi görüşlərdə ən çox ―Xanımlar və cənablar‖ ifadəsinə
yer ayırırsa, Аzərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə, musiqisinə həsr olunmuş
tədbirlərdə bu ifadələr dəyişir. Respublika sarayında məşhur müğənni və bəstəkar Müslüm Maqоmayevin yubiley gecəsindəki giriş araşdırılmağa layiq girişlərdən hesab olunur. Bu poetik çalarla dolu nitq mədəniyyət xəzinəmizə düşə
biləcək incilərdəndir: ―Hörmətli dostlar, xanımalr və cənablar! Biz bu gün
Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin ən gözəl nümunələrindən, ən gözəl şaxələrindən biri olan Müslüm Maqomayevin yaradıcılığı ilə, onun mahnıları, əsərləri ilə yenidən görüşdük. Bu xalqımızın, ölkəmizin həyatında əlamətdar hadisədir.
Ona görə də bu gün hamımız böyük sevgi və məhəbbətlə bu möhtəşəm salona toplaşmışq. Bu salonda olanların hamısı böyük məhəbbət və ehtirasla Müslüm Maqоmayevin mahnılarını dinləyir, onun səsini dinləyirlər‖.
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Böyük natiq bu girişdə ―Hörmətli dostlar‖, xanımlar və cənablardan önə keçirməklə auditoriyada dostların çoxluğuna işarə edir ki, bu bir daha dövlət başçısı kimi Heydər Əliyevin mədəniyyətimizə olan sevgisinin təzahürüdür. Dost
sözünə qiymət qoyan dinləyicilər ilk cümlədən böyük natiqin nitq cazibəsinə
düşürlər. Sonra ən təsirli, səmimi ifadələrlə Müslüm Maqomayevin Azərbaycan
musiqi sənətində tutduğu yer auditoriyaya çatdırılır. Son iki cümlə isə təfəkkür
nitq əlaqəsi, bu əlaqələrdəki fəlsəfilik baxımından xüsusi maraq doğurur. Belə
ki, bu möhtəşəm salona toplaşmaq ―böyük sevgi və məhəbbətlə‖ müşayiət olunursa, Maqomayevin mahnılarını dinləmək isə ―böyük məhəbbət və ehtirasla‖
əvəzlənir. Eləcə də mahnını dinləməklə səsi dinləməyin fərqli olduğunu, mahnı
və səsin dialektik vəhdətini ortaya qoyaraq auditoriyanı canlandırır.
Diplomatik xarakterli çıxışlarında da Heydər Əliyev nitqinin giriş və sonluqları tədqiq olunmağa layiqdir. Ukraynanın milli müstəqillik günü münasibəti
ilə Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi rəsmi qəbuldakı nitqdə
(22 avqust 1997-ci il, ―Gülüstan‖ sarayı) böyük natiq qəbul olunmuş ümümi işlək diplomatik ifadələri işlətməklə yanaşı iki yerdə ―ən‖ qüvvətləndirici ədatı və
―Уkrayna xalqı‖ kimi anafora təkrarlarından istifadə edərək nitqin girişini yaddaqalan edir. Auditoriyanın növbəti nitq mərhələlərinə marağını yüksəldir:
―Hörmətli cənab səfir! Möhtərəm xanımlar və cənablar! Sizi Ukraynanın milli
bayramı - müstəqillik günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və müstəqil
dövlət quruculuğu yolunda Ukrayna xalqına ən xoş arzularımı yetirirəm. Ukrayna Avropanın ən iri ölkəsidir. Ukrayna xalqı zəngin tarixə, gözəl ənənələrə malikdir. Ukrayna xalqı ümumdünya sivilizasiyasına böyük töhfə vermişdir‖ (XII
c., s. 21). Sonluqda isə anaforalarla yanaşı özünəməxsus Heydər Əliyev sinonim cərgələri işə düşür: ―Ukrayna xalqına firavanlıq, xoşbəxtlik və uğurlar arzulayıram. Ukrayna xalqına Azərbaycan xalqının səmimi salamlarını və xoş arzularını yetirirəm. Dostum prezident Leonid Kuçmaya ən xoş arzularımı yetirərək, ona səadət, Ukraynaya tərəqqi, əmin-amanlıq və müstəqillik, milli azadlıq yolunda yeni-yeni uğurlar diləyirəm. Sağ olun‖ (XII c., s.25).
Ölkənin problemləri ilə bağlı dövlət strukturları rəhbərlərinin iştirak etdiyi
müşavirələrdə Heydər Əliyev birbaşa mətləbə keçir, həllini gözləyən problemləri sadalayır. Bu zaman məmurlar auditoriyası hansı çatışmazlıqlar və nöqsanların sadalanacağını, xalq kütlələri isə prezidentin xalqın problemlərini çözəcəyini, konkret qərarlar verəcəyini sevinclə gözləyir. Natiq böyük uzaqgörənliklə
bu gözləntiləri duyur və auditoriyanı intizarda qoymur: ―Mən respublikanın sosial-iqtisadi problemləri ilə əlaqədar bəzi məsələləri müzakirə etmək üçün sizi
bu gün bu müşavirəyə dəvət etmişəm. Bugünkü müşavirə respublikada xüsusən
elektrik, su, qaz təchizatının, nəqliyyatın və kommunal təsərrüfatı sahələrinin işi
ilə əlaqədar hazırki vəziyyəti təhlil etmək və qarşıda duran vəzifələr haqqında
danışmaq məqsədi daşıyır‖.
Prezident sarayında nöqsanlar, çatışmazlıqlarla bağlı keçirilən müşavirələrdə sonluqlarda ―təşəkkür edirəm‖, ―diqqətinizə görə minnətdaram‖, ―sağ olun‖
ifadələrinin yerini ―hər kəs öz məsuliyyətini hiss etməlidir‖, ―bu işlərlə ciddi
məşğul olmaq lazımdır‖ qətiyyətli ifadələri tutur. Prezident sarayında maliyyə
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sistemində və əhalinin taxıl məhsulları ilə təcщizatında olan ciddi nöqsanların
aradan qaldırılmasına həsr olunmuş 8 dekabr 1993-cü il müşavirəsinin sonluğu
buna əyani misaldır: ―Bu gün fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki,
çörəyin və taxıl məhsullarının keyfiyyəti ilə əlaqədar əhalidən yenə də çoxlu
şikayət gəlir, narazılıqlar eşidilir. Əhalinin çörəklə təchizatının normal
səviyyədə olmaması haqqında Bakı şəhərində və ölkənin başqa bölgələrində
narazılıqlar var və bu barədə məlumatlar gəlir. Ona görə də icra hakimiyyəti
orqanlarına, müvafiq nazirliklərə tapşırılır ki, bu işlərlə ciddi məşğul olsunlar.
Bir daha təkrar edirəm ki, tapşırıqlar Nazirlər Kabinetinə, Baş nazirə, onun
müavinlərinə, hüquq mühafizə orqanlarına, müvafiq nazirliklərə və onların
rəhbərlərinə verilir. Bu işlərlə ciddi məşğul olmaq lazımdır. (I c., s. 276)".
Milli bayramlarda xalqın təbriki bədii frazeoloji ifadələrlə sonuclanır. Elə
həmin təbrikdə sonluq ―əhval-ruhiyyəsi diləmək‖, ―bağrına basmaq‖, ‖uğurlar
arzulamaq‖ frazeologiyalarla bəzənmiş olur: ―Bu şad bayram günlərində hər birinizi bağrıma basıram, sizə gözəl Novruz əhval-ruhiyyəsi diləyir, həyatınızda
və işlərinizdə uğurlar arzulayıram! Bayramınız mübarək olsun !‖
Dövlət bayramlarımıza həsr olunmuş təntənəli yığıncaqlarda Heydər Əliyev
nitqi yığcam, lakonik cümlələrlə başlayır, girişlər çox vaxt sinonim cərgələrlə
milyonların qəlbinə yol açır. ―Əziz həmvətənlər‖ ifadəsi ilə ölkə vətəndaşlarının
dilindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamısını əhatə
edir. Bu ifadənin arxasınca ―bacılar və qardaşlar‖ deməklə auditoriyanın ona
doğmalığını dilinə gətirir. ―Xanımlar və cənablar‖ diplomatik bir ifadə olaraq
dövlət başçısının müraciətini təşkil edir. 27 may 1994-cü il Respublika sarayında Azərbaycanın istiqlal bayramına - Respublika gününə həsr olunmuş təntənəli
yığıncaqdakı nitqdə olduğu kimi: ―Əziz həmvətənlər, bacılar və qardaşalar!
Hörmətli xanımlar, cənablar! Sizi Azərbaycanın Respublika günü, istiqlal
bayramı münasibətilə təbrik edirəm, sizə dözümlülük, nikbinlik, dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi yollarında dönməzlik və inam, Azərbaycanın işıqlı gələcəyi naminə xoşbəxtlik və səadət arzulayıram‖ (II c., s. 5).
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının görkəmli şair və yazıçılarının, sənət
adamlarının yubiley və vidalaşma mərasimindəki nitqlərinin girişləri qəlbləri
riqqətə gətirən özünəməxsus frazeologiyalarla zəngindir. 24 iyun 1994-cü il ildə xalq şairi Xəlil Rza Ulutürklə vidalaşma mərasimindəki çıxışda ―fədakar
mübariz‖, ―böyük vətəndaş‖ ifadələrи yerli-yerində işlənərək Xəlil Rza şəxsiyyətini xalqa bir daha tanıdır: ―Ağır dövrdə yaşayan Azərbaycan bu gün böyük
bir matəmə bürünmüşdür. XX əsrdə Azərbaycanın görkəmli simalarından biri
şair, yazıçı, filosof, alim, xalq azadlığı uğrunda fədakar mübariz, böyük vətəndaş Xəlil Rzanı itirmişik. Bu, böyük itkidir. Son illər xalqımız faciələr içində
yaşayır. Lakin Xəlil Rza kimi şəxsiyyətlər, böyük insanlar xalqımızı daim ruhlandırmış, mübarizəyə dəvət etmiş, milli azdalıq uğrunda öz mübarizəsi ilə nümunə göstərmişdir‖ (II c., s 36).
Belə vidalaşma mərasimlərinin sonluqları dini üslubun tələb etdiyi sadə,
məna yükü böyük cümlələrlə yekunlaşır: ―Allah rəhmət eləsin‖, ―başsağlığı verirəm‖, ―Allah səbir versin‖ və s. frazeologiyalar belə sonluqları bəzəyir: ―Mən
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bu gün Xəlil Rzanın cənаzəsi qarşısında baş əyirəm. Allah ona rəhmət eləsin.
Mən onun ailəsinə başsağlığı verirəm. Bu böyük itki münasibətilə bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Başınız sağ olsun. Allah xalqımıza səbir versin. Allah Xəlil Rzaya rəhmət eləsin‖ (II c., s 37).
Ulu öndəri рespublikamızın gələcəyi olan uşaqların auditoriyasında da teztez görürük. Bu auditoriyalardakı giriş nitqlərində bir qayğıkeş ata, bir ağsaqqal
baba müraciəti görür, sonluqlarda isə balalarına öyüd verən, onları gələcəyə hazırlayan, onlara nikbinlik aşılayan dövlət başçısı nitqinin şahidi oluruq. 14 dekabr 1997-ci ildə Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü münasibətilə
―Уşaqlar dünyanın sevincidir‖ devizi altında keçirilən şənlikdəki çıxışın girişi
belə başlayır: ―Əziz uşaqlar, əziz balalar! Mən sizi - Müstəqil Azərbaycan Respublikasının bütün uşaqlarını bayram münasibətilə - Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm‖. Uşaqlarla olan bu
görüş müstəqil Azərbaycanın gələcəyinə yönələn, nikbinliklə, inamla dolu bir
nitqdir. Səmimi bir sonluqla qurtaran bu nitq uşaqların, valideynlərin yaddaşlarına həkk olunur. Цслуби fiqurlarla – anaforalarla ekspressivliyi yüksələn bu
nitq şifahi nitqin ən gözəl nümunələrindəndir:
―Azərbaycanın gözəl gələcəyi var, mən bunu görürəm və bunun uğrunda
mən həyatımı sərf etmişəm, bundan sonra da sərf edəcəyəm. Sizə görə, Azərbaycanın gələcəyinə görə. Amma bilin ki, siz müstəqil Azərbaycanda yaşayırsınız, siz azad Azərbaycanda yaşayırsınız. Siz müstəqil, azad Azərbaycan Respublikasının övladlarısınız. Siz bizim demokratik cəmiyyətimizin, demokratik
dövlətimizin gələcək qurucularısınız. Siz bizim işimizin davamçılarısınız. Biz
gələcəyi sizə tapşırırıq. Sizi ürəkdən bir daha təbrik edirəm. Sizi bağrıma basıram, sizi öpürəm, sizə xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun‖ (XIII c., s.395)
Heydər Əliyevi tez-tez peşə bayramlarını qeyd edən nazirlik əməkdaşlarının
təntənəli yığıncaqlarında görür, onun belə tədbirlərdə giriş nitqləri rəsmi xarakter daşıyır, ―təbrik edirəm‖, ―uğurlar arzulayıram‖ frazeologiyaları ilə müşayiət
olunur. 28 mart 1998-ci ildə Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının bir qrupu ilə Respublika sarayındakı görüş bu qəbildəndir: ―Hörmətli
dostlar!
Mən sizi – Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarını müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyi sahəsində çalışan bütün vətəndaşlarımıza işlərində uğurlar arzulayıram‖ (XV c., s. 109).
Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının peşə bayramındakı nitqin sonluğu
hüquq-mühafizə orqanlarında işləyən, çalışan vətəndaşlarımıza örnəkdir. Məşhur bir kəlamla ―soyuq baş, hərarətli ürək, təmiz əllər‖ nitqini yekunlaşdıran
böyük natiq ―mənəvi saflıq‖, ―mənəvi paklıq‖ sinonimləri ilə nitqin ekspressivliyini gücləndirərək nitqin analitik təfəkkürə malik auditoriya üçün yadda qalmasını təmin edir, ―hərə özü üçün lazımi nəticələr çıxaracaqdır‖ deməklə onları
səfərbər edir: ―Vaxtilə belə bir məşhur kəlam var idi ki, soyuq baş, hərarətli
ürək, təmiz əllər olmalıdır. Bu kəlamın müəllifinin kim olub-olmamağından
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asılı olmayaraq, müdrik sözlərdir. Mən arzu edirəm ki, bizim hüquq mühafizə
orqanlarında işləyən adamların həqiqətən yanan hərarətli ürəyi, düşünən başı
olsun və təmiz əlləri olsun. Biz, ümumiyyətlə, vətəndaşlarımızı və xüsusən hüquq mühafizə orqanlarında çalışan əməkdaşları bu tələblər əsasında tərbiyə etməliyik. Bir daha deyirəm, mənəvi saflıq, mənəvi paklıq ən əsas tələblərdən
biridir. Vətənə, xalqa sədaqət və mənəvi saflıq, bunlar bizim müvəffəqiyyətimizin əsasıdır. Güman edirım ki, biz hüquq-mühafizə orqanlarında belə bir mühitin, əhval-ruhiyyənin yaranmasına nail ola biləcəyik.
Mən sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram və ümidvar olduğumu bildirmık istəyirəm ki, bizim bugünkü görüşlərimizdən, bu danışıqlardan hərə özü üçün lazımi nəticə çıxaracaqdır. Sağ olun. Təşəkkür edirəm‖ (XV c., s. 126).
Xarici ölkələrə olan səfərlərində ulu öndər vaxt tapan kimi, imkan yarananda аzərbaycanlılarla görüşməyə üstünlük verir. Bu zaman girişlər doğma olan
münasibət zəminində xüsusi salama ehtiyac duymur.
Diaspor təşkilatların yaranması yolunda əvəzsiz xidmətləri olan böyük natiq onları səfirlik ətrafında birliyə çağırır. ―Əminəm ki‖ modal sözü ―yaxşı ünsiyyət, əlaqə yaratmaq, birləşmək, həmrəy olmaq kimi‖ eləcə də ―bir-birinə kömək etmək, dayaq olmaq ‖sinonimlərindən istifadə etməklə onlara diaspor təşkilatları yaratmaq yolunda tapşırıq verir: ―Mən arzu edirəm ki, bu hissiyyatlar
sizdə daha çox olsun. Əminəm ki, indi burada Azərbaycanın Ukraynadakı
səfirliyi ətrafında daha çox toplaşacaqsınız, bir-birinizlə daha yaxşı ünsiyyət,
əlaqə yaradacaqsınız, birləşəcəksiniz, həmrəy olacaqsınız, bir-birinizə kömək
edəcəksiniz, dayaq olacaqsınız. Eyni zamanda Azərbaycanın qayğıları ilə yaşayacaqsınız.
Sağ olun. Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm‖ (IX c., s. 78-79).
Prezidentlik fяaliyyəti dövründə, eləcə də əski Sovetlər dövründə Heydər
Əliyev auditoriyalarından biri də tələbə auditoriyasıdır. Biz ulu öndəri gah
övaldları təhsil almaq şansına malik bir valideyn kimi, gah da Vətənimizə, рespublikamıza layiq milli kadr hazırlığını həyati məsələ kimi ortaya qoyan bir
müəllim kimi görürük. Tələbələrlə görüşlərdəki nitqlərin girişində tələbə adınа
laйiq olmağın böyük şərəf olduğundan danışılır, tələbələrин biliyi, zəkası təqdir
olunur, təhsil yollarında onlara uğular dilənir: ―Əziz tələbələr! Öncə sizin hamınızı həyatınızda yeni böyük hadisə — Türkiyə Universitetlərinə qəbul olmanız
münasibətilə təbrik edirəm, sizə gələcək həyatınzda, ali təhsil almaqda uğurlar
arzulayıram. Hər bir gənc üçün ali məktəbdə təhsil almaq böyük xoşbəxtlikdir.
Şübhəsiz ki, bu hər kəsə müyəssər olmur. Ancaq siz öz biliyinizlə, öz zəkanızla
buna nail olmusunuz. Türkiyə universitetlərinə qəbul edilmisiniz və orada təhsil
almağa yola düşürsünüz. Mən sizə uğurlu yol arzulayıram‖ (I c., s.224).
Böyük natiqin tələbələrlə görüşünün sonluğu isə ümidlərlə, nikbinliklərlə
dolu, cümlədaxili məntiqi ardıcıllıqla müşayиət olunur: ‖Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Siz Azərbaycanı Türkiyədə layiqincə təmsil edəcək, ali
təhsil alacaq və qayıtdıqdan sonra vətənimizə, xalqımıza sədaqətlə, yorulmadan xidmət edəcəksiniz. Sağ olun, yaxşı yol!‖.
Dini mərasim və bayramlarda dini üslubun tələb etdiyi girişlər işə düşür. Bu
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zaman Heydər Əliyev nitqi Rəhmli, Mərhəmətli Allahın adıyla başlayır. Bu mərasim və ya bayramın mənası lakonik şəkildə auditoriyaya çatdırılır. Qurban
bayramı münasibəti ilə xalqa olan təbrikin girişi buna misaldır: ―Rəhmli, Mərhəmətli Allahın adıyla! Allah-tаalanın dinimizi tamamlayıb mükəmməl etdiyi,
İslamı bir din kimi bizim üçün bəyənib seçdiyi bu əziz gündə bütün müsəlman
bacı və qardaşlarımızı ürəkdən təbrik edir, onlara can sağlığı və xoşbəxt həyat
arzulayıram‖. (I c., s.352).
Belə çıxışların sonluqları da sadə xalq dilindəki frazeologiyalarla, ədatlarla
bəzənərək dindarların qəlbinə yol tapır, islami dəyərlərimizi xalqa çatdırır:
―Mübarək Qurban bayram, adətən insanlar arasında umu-küsülərin, kin-küdurətin aradan qaldırılması, yaxınların yad olunması, cəmiyyətdə mehribanlıq və
qardaşlıq tellərinin möhkəmləndirilməsi üçün ən gözəl münasibət olmuşdur.
Qoy bu ilki mübarək Qurban bayramı da müstəqil Azərbaycanımızın tərəqqisi
naminə milli həmrəyliyin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etsin. Burada
işlədilən ―umu-küsü‖, ―kin-küdurət‖ izafət tərkibli mürəkkəb isimlər – xalq ruhundan qidalanaraq ―qoy‖ əmr ədatı ilə həmrəyliyimizin möhkəmlənməsinə
xidmət edir.
Dini bayramlardakı görüşlər ―Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə‖ başlayır.
Rəsmi işgüzar xarakterli «Cənablar və xanımlar» ifadəsinin yerini ―müsəlman
qardaş və bacılar‖ ifadəsi tutur: ―Rəhmli, mərhəmətli Allahın adı ilə!
Müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimin nazil edildiyi mübarək Ramazan ayını
ləyaqətlə başa vurmuş bütün müsəlman qardaş və bacılarımızı Orucluq bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm‖. Belə dini bayramlarda sonluqlar auditoriyanın tərkibindən, görüşün keçirildiyi zamandan və məkandan, insanların ovqatından asılı olaraq müxtəlif ola bilir: ―Bu əziz bayram günündə müqəddəs şəhid
ruhlarının narahat-narahat dolaşdığı Azərbaycanın hər bir övladına, dözümlü və
mətanətli xalqıma cansağlığı, Orucluq bayramında doğan xoş əhval-ruhiyyə,
əmin-amanlıq və xoşbəxtlik arzulayıram‖. Təkcə bu sonluğu ifadə edən cümlə
özündə yüksək bədiilik, fəlsəfəlik, eləcə də leksik zənginlik daşıyır. Təbrikin
1994-cü il 14 mart tarixinə düşdüyünü nəzərə alsaq, cəbhədə erməni işğalçıları
ilə qanlı döyüşlər getdiyinin fərqinə varsa, ―müqəddəs şəhid ruhlarının narahatnarahat dolaşdığı Azərbaycan‖ ifadəsi aydınlaşır. ‖Hər bir övlad‖ və «dözümlü
və mətanətli xalq» dedikdə hissə və tamın vəhdəti fəlsəfəsi ortaya çıxır, elə buradaca ―xoş əhval-ruhiyyə‖, ―xoşbəxtlik‖, ―əmin-amanlıq‖ kimi Heydər Əliyevə məxsus sinonim cərgə sonluğu möhtəşəm edir (I. c., s. 297).
Azərbaycan xalqınıın görkəmli oğul və qızları ilə vidalaşma mərasimlərindəki nitqlərin girişləri özünəməxsus frazeologiyalarla müşayиət olunur. 23 fevral 1997-ci ildə Şəhriyar adına Mədəniyyət Mərkəzində görkəmli alim və ictimai xadim, akademik Ziya Bünyadovla vidalaşma mərasimindəki nitqin girişində ―itki üz vermək‖, ―qəzəbin coşdurulması‖, ―matəmə qərq olmaq‖ kimi məişət frazeologiyalarынdan istifadə olunur: ―Hörmətli bacılar, qardaşlar, əziz
həmvətənlər! İkinci gündür ki, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan xalqı
matəm içindədir. Xalqımıza böyük itki üz veribdir. Xalqımızın böyük oğlu Ziya
Bünyadovun vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi hamımızı kədərləndirib, qəzəbimizi
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coşdurub, hiddətləndiribdir. Biz hamımız matəmə qərq olmuşuq‖ (VIII c.,
s.448).
Bu nitqin sonluğu vidalaşma mərasimləri üçün örnək ola biləcək sonluqdur.
Təskinlikverici, xalqı sınmağa qoymayan, ―vətənpərvərlik duyğularını‖ inkişaf
etdirən bir sonluqdur: ―Ziya Bünyadovun ailəsinə başsağlığı verirəm və bəyan
edirəm ki, onun ailəsi Azərbaycan dövlətinin daim qayğısı altında olacaqdır. Ziya Bünyadovun qoyduğu irs, onun əsərləri yaşayacaq, bizim gənclərimiz Ziya
Bünyadovun simasını, yaradıcılığını örnək edərək təhsil alacaq, tərbiyələnəcək,
vətənpərvərlik duyğularını özlərində inkişaf etdirəcəklər.
Allah rəhmət eləsin, Allah sizə və Ziya Bünyadovun ailəsinə, bütün xalqımıza səbr versin‖ (VIII c., s.460).
Heydər Əliyev nitqlərindəki girişlərin özünəməxsus xarakterik bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, görüşlərin keçirildiyi məkanlar vurğulanır, gələcək
nəsillərə bu görüşlərin məhz harada keçirildiyi, Heйdər Əliyevin məhz hansı
məkanda nitq söylədiyi məlum olur. Bu da çox güman ki, böyük natiqin məkan
və zaman dialektikasına dərindən bələdliyi, tarixin gələcəkdə saxtalaşdırıla bilməməsini istəməsindən irəli gəlir. 21 may 1994-cü ildə Bibiheybət ziyarətgahında toplaşanlar qarşısındakı nitqin girşi bu fikrə misaldır: ‖Əziz qardaşlar,
bacılar, hörmətli həmvətənlər! Bu gün burada Azərbaycan xalqının, müsəlamn
aləminin müqəddəs yerində, Bibiheybət pirində sizi bütün müsəlmanların əziz
bayramı olan Qurban Bayramı münasibətilə təbrik edir, hamınıza cansağlığı,
xoşbəxtlik arzu edirəm‖ (I c., s.354).
Yaxud başqa bir çıxışda: ―Hörmətli rektor! Əziz rektor yardımçıları! Dəyərli
professor və müəllimlər, tələbələr! Əziz dostlar və qardaşlar! Bu gün Türkiyənin çox hörmətli, böyük universitetində Höcəttəpə Universitetində olduğuma
görə özümü xoşbəxt hesab edirəm‖.
Heydər Əliyev nitqlərinin bir xüsusiyyəti də iştirak edib nitq söylədiyi konfranslarda mövzunun adını bütöv şəkildə həm girişdə, həm çıxış boyu, həm də
sonluqda çəkməklə həmin konfransın mövzusunu yaddaşlara həkk etməklə
onun əhəmiyyətini vurğulamaqdır. Müstəqillik yoluna qədəm qoyan respublika
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən ―Sahibkarlığın strategiyası və iqtisadiyyatın
yenidən qurulması‖ mövzusu girişdə auditoriyaya bir daha açıqlanır: ―Hörmətli
xanımlar və cənablar. ―Sahibkarlığın strategiyası və iqtisadiyyatın yenidən qurulması‖ mövzusunda Beynəlxalq Bakı konfransının iştirakçıları! Sizi bu mühüm hadisə - Beynəlxalq Bakı konfransının açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik
edir və sizə Azərbacan Respublikası üçün çox mühüm olan işinizdə uğurlar arzulayıram‖.
Həmin konfransda sonluqda mövzunun adı böyük natiq tərəfindən bir daha
açıqlanır, konfransın Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rolundan danışılır.
Azərbaycan sahibkarlarına ―uğurlar və tərəqqi‖ dilənir: ―Mən xalqın rifahı naminə fəaliyyət göstərən hər bir Azərbaycan sahibkarına uğurlar və tərəqqi arzulayıram. Həmçinin əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, ―Sahibkarlığın strategiyası və iqtisadiyyatın yenidən qurulması‖ mövzusunda Beynəlxalq Bakı
konfransı Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da inkişaf etməsində öz rolunu oy10
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nayacaqdır. Sizə işinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ
olun‖ (II c., s. 142)
Məqalənin aktuallığı. Məqalə nitq mədəniyyətimizin inkişafında, formalaşmasında ümummilli lider Щeydər Əliyevin rolunu işıqlandırmaq baxımından
vacib məsələyə həsr olunub.
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq siyasi natiqlik baxımından Heydər
Əliyevin nitq arxitekturasında girişlər və sonluqlar araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə Azərbaycan nitq mədəniyyətinin inkişafı baxımından filologiya, jurnalistika və diplomatiya fakültələrinin müəllim-tələbə heyəti üçün vəsaitdir.
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Вступление и концовка в речах Гейдара Алиева
Резюме
В статье исследованы вступление и концовки выступлений Гейдара
Алиева перед аудиториями различного характера. Проанализировав многочисленные выступления Гейдара Алиева, автор сделал целый ряд заключений. В выступлениях на совешания и посвященных напряженным
моментам в жизни страны, вступительная часть речи не отличалась особой приветливостью. В заключительной части этих выступлений использовались также выражение, как «еще раз требую», «должно быть приняты
решительные меры».
В выступлениях перед народом во время праздничных церемоний звучат такие выражение как «прижимаю вас к сердцу», «желаю удачи», «желаю праздничного настроение» и.т.д.
Вступление и окончание речи запоминаются надолго, и великий
оратор виртуозно решал это в своих выступлениях.
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The introduction and ending in speeches Heydar Aliyev
Summary
In article introductions and endings of performances of Heydar Aliyev
before audiences of various character are investigated. Having analysed Heydar
Aliyev’s numerous performances. The author made a number of the
conclusions. In performances on meetings and devoted to the intense moments
in country life, The introductory part of speech didn’t differ special affability.
In final part of these performances ekspressions as, ―once again I demand‖,
were used also, ―has to be drastic measures‖ are taken.
In performances before the people during festive ceremonies such
ekspressions sound as ―I press you to heart‖, ― I wish good luck‖, ― I wish
festive mood‖? etc.
The introduction and end of speech are remembered for a long time, and the
great speaker masterly solved it in the performances.
Редаксийайа дахил олуб: 06.06.2014
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Назим Щикмят вя Азярбайъан поезийасы
Hцseyиn ЮZKAN,
фялсяфя доктору програмы цзря диссертант,
Qafqaz Unиversиtetи
e-maиl: hozkan@qu.edu.az
Rяyчиlяr: f.ц.e.d., prof. N.T. Mяmmяdov
f.ц.e.d., prof. B.S. Яhmяdlи
Aчar sюzlяr: sяrbяst шeиr, ahяngdarlыq, poezиya sяnяtи, Azяrbaycan
mяdяnиyyяtи, proletar шaиrи
Ключевые слова: свободный жанр в поэзии, гармония, поэзия,
Азербайджаская культура, пролетарский поет
Keywords: freestyle poetry, harmony, poetry, Azerbaиjanи culture,
proletarиan wритер
Bиr mиllяtиn sяnяt adamыnы dиgяr bиr mиllяtиn sяnяtи, sяnяt adamlarы иlя
baьlayan tellяrиn kюklяrи dяrиnlяrя gedиb чыxыr. Burada bиz tцrk mиllяtи иlя
Azяrbaycan mиllяtиnи, яlbяttя, bиr-bиrиndяn ayыrmaq fиkrиndяn uzaьыq. Onlar уlu юndяr Heydяr Яlиyevиn dedиyи kиmи, bиr mиllяt, иkи dюvlяtdиr. Чяtиn
zamanlarda tцrkцn sяnяt adamlarы da bиr-bиrиnя sыьыnыb, arxalanыb юz mцbarиzяlяrlя dolu hяyatlarыnы baшa vurmuшlar, tarиxdя qalmышlar. Bюyцk шaиr
Nazиm Hиkmяt kиmи. Onu Azяrbaycanla, Azяrbaycan яdяbиyyatы иlя baьlayan budaqlar чoxsaxяlиdиr.
Nazиm Hиkmяtиn mяqalяlяrиnиn bиr чoxu Azяrbaycanla, Azяrbaycan
яdяbиyyatы, onun tяrkиb hиssяlяrи olan poezиyasы, nяsrи, dramaturgиyasы,
publиsиstиkasы иlя яlaqяdar qяlяmя alыnmышdыr. Belя mяqalяlяrdяn bиrи «Xalqыn malы olan sяnяt» adlanыr. Mяqalяdя шaиr, яvvяlcя юz шeиr kиtablarыnыn
Tцrkиyяdя vя Azяrbaycanda tиrajыnы (чap olunma mиqdarыnы) mцqayиsя edиr,
sonra mяdяnиyyяt юlчцlяrиnи qarшыlaшdыrыr. Bиr шaиr kиmи belя bиr hиkmяtи
xatыrladыr kи, «bиr xalq nя qяdяr чox sabundan иstиfadя edиrsя, onun mяdяnиyyяtи dя o qяdяr yцksяk olur». Шaиr mяdяnиyyяtиn tяmиzlиkdяn savayы, dиgяr юlчцlяrиnиn olduьunu da gюstяrиr, bunlardan bиrи dя шeиr vя яdяbиyyat
sevgиsиnиn dяrяcяsиdиr. Bяllи olur kи, o, шeиr dиnlяmя mяdяnиyyяtиnиn Moskvada, Azяrbaycanda, Bakыda, Maшtaьada, Gяncяdя, Qazaxda чox yцksяk
sяvиyyяdя olduьunu bu mяmlяkяtlяrdя gяzdиyи zaman mцшahиdя etmишdиr.
Шeиr sevяrlяrdяn danышan шaиr mяqalяsиndя yazыr kи, шaиrlяrя hюrmяt edиlяn,
шaиrlяrиn sevиldиyи юlkяlяrdяn bиrиndя, Azяrbaycandayam. Azяrbaycanlыlarыn юz шaиrlяrиnи, romanчыlarыnы, yazarlarыnы nя qяdяr sevdиklяrиnи gюzlяrиmlя
gюrdцm. Mяn burada haraya getdиmsя, Sяmяdlя rastlaшdыm. Hяr шяhяrdя,
hяr kяnddя, hяr mяktяbdя, hяr klubda, petrol sяhяlяrиndя, pambыq tarlalarыnda, hяr yerdя, hяr evdя Sяmяd иlя gюz gюzя gяldиm. Hяr sцfrяdя qя13

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

dяhиmи onun qяdяhи иlя toqquшdurdum. Hяr narы, hяr цzцm salxыmыnы Sяmяd иlя bюlцшdцm. Azяrbaycan xalqы иlя gюrцшlяrиmdя Sцleyman Rцstяm,
Mehdи Hцseyn vя Rяsul Rza иlя bиrlиkdя, onlarыn yanыnda Sяmяd dя mяnя
bu aьыllы, hяm dя чox aьыllы, aydыnlыq, bиr az da mяsum gюzlяrиylя gцlцmsяdи.
Цmumиlяшdиrmя gцcц cяlbedиcи olan bu fиkиrlяrdя Azяrbaycanыn hяr yerиndя bюyцk xalq шaиrи S.Vurьuna olan sonsuz mяhяbbяt иfadя olunur. Nazиm Hиkmяt mяsяlяyя bиrtяrяflи yanaшmыr, xalq tяrяfиndяn sevиlяn шaиrlяrиn
чox dяyяrlи olduьunu, amma чox aьыr bиr yцkц чиyиnlяrиndя daшыdыьыnы da
gюstяrиr. «Xalq sяnя цrяyиnи vermишdиr. Bu цrяk qranиtdяn saьlam, amma
camdan nazиkdиr. Onu yerя atmaq olmaz. Xalq tяrяfиndяn sevиlяn шaиr, bu
sevgиyя naиl olmaq цчцn boш vaxtlarыnы deyиl, bцtцn юmrцnц xalqa vermяlиdиr».
Шeиrиn mяzиyyяtlяrиndяn, baшlыca keyfиyyяtlяrиndяn bяhs edяn шaиr bиr
Fransыz шaиrиnиn «Шeиrdя, hяr шeydяn юncя, musиqи olmalыdыr» fиkrиnи юrnяk
gяtиrиr. Nazиm Hиkmяtиn nюqteyи-nяzяrиncя, шaиrиn яslи, шaиrиn юzц, шaиrи шaиr
edяn ahяngdиr.
Bяllиdиr kи, nяzmиn иlk шяrtи ahяngdarlыqdыr. Ahяng eynи юlчцlц sяslяrиn
bиr-bиrиnи иzlяmяsи, nюvbяlяшmяsи vя tяkrarlamasыdыr (1, s. 40)
Danышыq sяslяrиnиn bиr ahяngdя bиrlяшmяsи dиlиn potensиal иmkanlarыndan
doьur, onun poetиk mяna иlя baьlы yaratdыьы цslubи ovqat bцtцn mяqamlarda tяsиrlи olur. Sяslяrdяn, onlarыn ahяngdar nиzamыndan gцc alan poetиk
nиtq axыnы иnsan qяlbиnи юz aьышuna alыr, dяrиn emosиonallыq yaradыr. Bяdии
dиlиn, poezиya sяnяtиnиn canы olan emosиonallыq иsя bяdии-estetиk dцшцncяyя
keчиb шeиrи poetиk sиqlяtlя yцklяyиr (2, s.6)
Nazиm Hиkmяt шaиrи quшa bяnzяdиr. Яlbяttя, шeиrиn elementlяrиndяn bиrи
ahяngdиr, musиqиdиr. Яlbяttя, sяnяtиn bцtцn qollarы bиr-bиrиnя tяsиr edяr,
amma hяr sяnяt qolunun юzцnя aиd юzяllиklяrи, юzцnя aиd dиlи vardыr. Mяncя, шeиr, hяr шeydяn яvvяl, mцsиqиdиr, hяm dя шaиr чaьlayan bиr quшdur. Шeиr,
hяr шeydяn яvvяl, bиr sюz sяnяtиdиr, saz sяnяtи deyиldиr» (3, s.267-269).
Шeиrdя rиtm vя ahяng gюstяrиcиlяrиnи onun иdeya-estetиk zяngиnlиyи цчцn
чox vacиb sayan Nazиm Hиkmяt Azяrbaycan шeиrиnиn dя zamanыnda bяdии
lяyaqяt sяvиyyяsиnя yцksяldиyиnи gюstяrиr. Tяhlиl etdиyи dюvrцn estetиk mяdяnиyyяtиnиn yцksяlmяsи шeиr цslubunun, шeиr dиlиnиn keyfиyyяt artыmыna tяkan
verdи vя bunun nяtиcяsиndя mцndяrиcя yenи poetиk yцklяrlя zяngиnlяшdи.
Bиzиm tяhlиl etdиyиmиz mяqalяsиndя Nazиm Hиkmяt Azяrbaycan musиqиsи
haqqыnda dяrиn mяzmunlu fиkиrlяrиnи bиtиrяndяn sonra Azяrbaycan sovet
яdяbиyyatы haqqыnda fиkиrlяrиnи davam etdиrиr: «Azяrbaycan sovet шeиrиnиn
tяmяlиnи qoyan Sцleyman Rцstяm, Sяmяd Vurьun vя Rяsul Rzanыn arasыnda kюkцn dяrиnlиklяrя yayыlmasы, gюvdяnиn bиrlиyи, yekparяlиyи acыsыndan bиr
bиrlиk, bцtцnlцk; budaqlarыn eynи gюy цzцnя ayrы-ayrы qollardan uzanmasы
acыsыndan da bиr ayrыlыq vardыr. Bиr-bиrlяrиnя hяm bяnzяyиr, hяm dя bяnzяmиrlяr» (3, s.270).
Azяrbaycan шaиrlяrиnи dяrиndяn duyan, onlarыn яsяrlяrиnи vurьun olduьunu иfadя edяn Nazиm Hиkmяt maraqlы qarшыlaшdыrmalar,mцqayиsяlяr aparыr, шaиrlяr arasыnda цmumи vя fяrqlи cяhяtlяrи dцzgцn mцяyyяnlяшdиrя bиlиr.
14
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Bиlиndиyи kиmи, Nazиm Hиkmяtиn Azяrbaycan mяdяnиyyяtи haqqыnda dцшцncяlяrиnиn bиr hиssяsи Azяrbaycan шeиrи barяdяdиr. Nazиm Hиkmяt bu xцsusda yazыr kи, Azяrbaycan шeиrи чox zяngиn bиr keчmишя sahиbdиr. Шeиrя mяhяbbяt, hяqиqи шeиrя hюrmяt, Azяrbaycan xalqыnыn keчmишdяn gяtиrdиyи vя
hяlя dя uzun yцzиllиklяr yaшadacaьы cяhяtlяrdяndиr. Azяrbaycanda bu dяfяkи sяfяrиmdя, xalqыn шaиrи necя dиnlяdиyиnи, шeиrи necя sevdиyиnиn шahиdи oldum. Bu fиkиrlяrdяn sonra Nazиm Hиkmяt Sovet яdяbиyyatы dюvrцnцn шaиrlяrиndяn sюz salыr, Azяrbaycanda belя bиr яdяbиyyata qovuшan иlk шaиrиn Sяmяd Vurьun olduьunu qeyd edиr. «Mяnя elя gяlиr kи, Azяrbaycanda S.Vurьunun adыnы eшиtmяmиш, onun шeиrlяrиnи oxumamыш, dиnlяmяmиш bиr иnsan
tapmaq чяtиndиr. Иndи Sяmяd necя dя xoшbяxtdиr»
Nazиm Hиkmяt sovet dюvrц Azяrbaycan шerиnиn иnkишaf yollarыnы arayыr.
...«mцasиr Azяrbaycan шeиrиndя bцtцn цslublar, bцtцn иfadя tяrzlяrи marksиst-lenиnчи шaиrlяrиn яlиndя, bяzяn uьurla, bяzяn sarsыntыlarla, lakиn яsas иstиqamяtи иlя yenи sahяlяrи яhatя edяrяk иnkишaf edиr. Яruz vяznи, heca vяznи,
sяrbяst vяzn... «Sяrbяt шeиr, цmumиyyяtlя, юlчцlц шeиrlя oppozиsиya tяшkиl
edиr kи, bu qarшы-qarшыya qoyulma da яn mцxtяlиf fяrqlяndиrиcи яlamяtlяrя
malиkdиr. Bu яlamяtlяrdяn яn mцhцmlяrи иsя bиrиncи nюvbяdя vяzn vя qafиyя, шeиrиn fonetиk tяшkиlи, mяcazlar sиstemи vя saиrяdиr» (4, s.39).
Nazиm Hиkmяt yazыr kи, Azяrbaycan шaиrи mяzmuna uyьun шяklи tapmaq
цчцn bцtцn юlчцlяrdяn-vяznlяrdяn иstиfadя edиr. Qafиyя mяsяlяsиndя dя
Azяrbaycan шaиrlяrи hяm Fцzulи, hяm aшыq шeиrи яnяnяlяrиndя yazыrlar. Nazиm Hиkmяt bununla baьlы bиr mяsяlя цzяrиndя xцsusиlя dayanыr: Яnяnяyя
яsaslanmaq baшqa, onu tяqlиd etmя baшqadыr. Buna gюrя bu gцn nя Fцzulиnи, nя dя aшыq шeиrиnи tяqlиd edя bиlиrиk. Tяqlиd olan yerdя sяnяt olmaz.
Bundan baшqa, Fцzulи kиmи yazmaq цчцn Fцzulи dюvrцndя, Aшыq Яlяsgяr kиmи yazmaq цчцn иsя onun dюvrцndя, o dюvr шяrtlяrиndя yaшamaq lazыmdыr.
Mяn bunlarы nя цчцn sюylяyиrяm? Nazиm Hиkmяtя elя gяlиr kи, Azяrbaycanыn bяzи шaиrlяrи, юzяllиklя gяnc шaиrlяrи, bиr яnяnяyя sюykяnmяyи, bиr яnяnяnи иnkишaf etdиrmяyи, mяlum bиr яnяnяnи tяklиf etmяk kиmи anlayыrlar. Bяzяn
razыlaшmadыьы mяqamlara da Nazиm Hиkmяtиn «Azяrbaycan mяdяnиyyяtи
haqqыnda dцшцncяlяr» adlы mяqalяdя rast gяlmяk olur (3, s.278-279).
Bu mяqalяnи Moskvada Tofиq Mяlиkov Nazиm Hиkmяtиn arxиvиndя чalышarkяn tapmышdыr. T.Mяlиkov bu haqda belя bиr bиlgи verиr kи, bюyцk sяnяtчиnиn юz яlyazmalarы arasыnda bиzиm (Azяrbaycan) mяdяnиyyяtиmиzlя, яdяbиyyatыmыzla baьlы yazыlmыш, иndиyя qяdяr bиlmяdиyиmиz bиr mяqalяyя rast
gяldиm. Nazиm Hиkmяt 1957-cи иldя Azяrbaycana gяlmиш, bиr aydan чox
Azяrbaycanda qalmыш, mяmlяkяtиmиzи gяzmишdиr. Bюyцk шaиr bu gяzиntиsиndя mяdяnиyyяtиmиzlя, яdяbиyyatыmыzla da yaxыndan tanыш olmuшdu. Moskvaya dюnяndяn sonra prof. Mиkayыl Rяfиlиnиn xahиши иlя Azяrbaycan иzlяnmяlяrиnи (tяяssцratlarыnы) qяlяmя almышdы.
Qeyd etmяyи lazыm bиlиrиk kи, sяrbяst шeиr шяklиnиn Azяrbaycan sovet
poezиyasыnda иkи иnkишaf pиllяsи mюvcud olmuшdur. 1) 1920-cи иllяrиn sonu vя
30-cu иllяrиn яvvяllяrи; 2) 1950-cи иllяrdяn sonra. Bиrиncи pиllяdя bиr pяrakяndяlиk, hяrc-mяrclиk юzцnц gюstяrиrdи, bu dюvdя yenи шeиr formasыnы mяzmun15
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suz sюz yыьыnы иlя doldururdular, mиllи kolorиt, mиllи яnяnя чatышmыrdы. Иkиncи
pиllяdя иstиqamяt dяyишиr. Bu fяrq hяtta tяk bиrcя шaиrиn - R.Rzanыn yaradыcыlыьы tиmsalыnda da aydыn gюrцndц. Иkиncи pиllяdя sяrbяst шeиr dюvrцn abhavasыnы, yцzиllиyиn sяsиnи mиllи mцndяrиcяyя malиk poetиk bиr gцclя, ehtиrasla иnиkas etdиrdи.
Sюzцgedяn mяqalяdя bиr чox mяtlяblяrиn цstц aчыlыr. Nazиm Hиkmяtиn
иlk шerиnиn Tцrkиyяdя, Иstanbulda yayыlmasы, lakиn иlk шeиr kиtabыnыn Azяrbaycanda, 1928-cи иldя Bakыda чap edиlmяsи xatыrlanыr. Bяllи olur kи, Mиkayыl
Rяfиlи Ekиm Devrиmиnиn 10 иllиyи mцnasbяtиlя «Edebи Azerbaycan Proleter
Edebиyatы» adlы mяqalя yazmышdыr.Bu mяqalяdя M.Rяfиlи Nazиm Hиkmяtиn
Azяrbaycan яdяbиyyatыna bиr proletar yazarы olaraq daxиl olduьunu gюstяrиr.
Яvvяla, Nazиm Hиkmяt шeиrdя tяqlиdчиlиyиn яlehdarы kиmи чыxыш edиr, юlчцnц иsя шeиrdя ahяng yaradan, qцvvяtlяndиrяn faktorlardan bиrи vя baшlыcasы
olmasыnы nяzяrя чatdыrыr. Nazиm Hиkmяt dцшцncяsиndя шeиrиn rиtmи, ahяngи
gюzяllиyиn яsas шяrtlяrиndяndиr. Ona gюrя kи, poetиk mяzmun юz bяdии иfadяsиnя, estetиk gюzяllиyя mяhz uyarlы bяdии formada gяlиb чatыr.
Rяsul Rzanыn юzцnцn sяrbяst шeиrя mцnasиbяtиnи burada vermяyи цstцn
saymaq olar: «Чaьdaш poezиyada чox mцxtяlиf шeиr formalarы sяrbяst шeиr
adlandыrыlыr. Azяrbaycan poezиyasыnыn яmяlи tяcrцbяsиndя bu «sяrbяstlиk»
necя tяzahцr edиr? Bu, hяr шeydяn юncя, яnяnяvи qafиyя sиstemиnи, donmuш
юlчцlяrи, bяndиn mяcburи formalarыnы vя arxиtektonиkasыnы rяdd etmяklя
meydana чыxыr» (R.Rza. «Kaonlarы pozaraq...» mяqalяsиndяn).
Nazиm Hиkmяtиn mяqalяlяrиndя Azяrbaycan шaиrlяrиnиn яsяrlяrи иdeyamяzmun vя dиl-sяnяtkarlыq cяhяtdяn dя tяhlиl olunur. Dиqqяtи cяlb edяn
mяqalяlяrdяn bиrи «Dostum Rяsul Rza» adlanыr. Mяqaяdя bu gцnkц шeиr шяraba bяnzяdиlиr. Шяrab nя qяdяr tяzяdиrsя, шeиr dя o qяdяr saf vя tяmиzdиr;
иllяndиkcя, qяdиmlяшdиkcя o qяdяr kяskиnlяшиr. Nazиm Hиkmяt mяhz bu fиkиrlяrи mяhz Azяrbaycan шaиrи R.Rzanыn шeиrlяrи иlя яlaqяlяndиrиr.
Nazиm Hиkmяt Rяsul Rzanы 1958-cи иldя чap edиlmиш шeиrlяr kиtabыnы
oxuduqdan sonra tanыyыr. Kиtabda шaиrиn 1931-cи иldя yazыlmыш шeиrlяrи toplanmышdыr. Nazиm Hиkmяtиn fиkrиncя, bu шeиrlяr mцasиrlиyиnи-saflыьыnы, tяmиzlиyиnи, sadяlиyиnи qoruyub saxlamышdыr. Rяsul Rza da иmzasыna baxmadan
tanыlan шaиrlяrdяndиr. Hяtta baшqa dиllяrя чevrиlsяlяr dя, yenя dя шeиrиn kиm
tяrяfиndяn yazыldыьы bяllи olur. «Юzgцn vя bяnzяrsиz olmasы» R.Rza шeиrlяrиnиn baшlыca keyfиyyяtlяrиndяndиr. Tяsиrя toxunan Nazиm Hиkmяt sяnяtчиlяrиnиn bиr-bиrиnя tяsиrиndяn nиsbяtяn danышmasa da, belя bиr fиkиr dя ишlяdиr
kи, yer цzцndя sevdиyи bиr yaxud bиr neчя шaиrиn tяsиrи altыnda olmayan bиr
шaиr tapmaq чяtиndиr. Rяsul Rzanыn шeиrlяrиndя dя Fцzulиnиn, Sabиrиn, Mayakovskиnиn tяsиrи gюrцnцr. Ancaq bu tяsиrlяr, hяr шeydяn юncя, dяrиnlиyи
baxыmыndan чox mцxtяlиfdиr. Bu tяsиrlяr, hяr шeydяn юncя, yaьышыn buьda
tarlasыna gюstяrdиyи tяsиrя bяnzяyиr. Yaьыш dяnяnиn (toxumun) цzяrиndя,
onun yaшayыb boy atmasыna yardыm etmяk цчцn qalыr.
Nazиm Hиkmяt tяhlиlя cяlb etdиyиmиz mяqalяsиndя R.Rza sяnяtиnя yцksяk qиymяt verяrяk yazыr: «Rяsul Rza xalq яdяbиyyatыna vя klassиk яdяbиy16
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yata bюyцk sevgи bяslяyяn bяnzяrsиz bиr шaиr, Azяrbaycan шeиrиnиn dя yenиlиkчиlяrиndяn bиrиdиr. Yenиlиkчиlиk яksиnи иnkar etmяk deyиl, яdяbи mиrasdan
faydalanmaqla baшlar. Rяsul Rza, Azяrbaycan vя baшqa xalqlarыn-onlarыn
ичиndя bиrиncи sыrada Rus яdяbи mиrasы vardыr-яdяbи mиrasыnda, шaиr цчцn dяrиn, dяyяrlи, yaralы nя varsa, bunlarы alaraq faydalanыr.
Nazиm Hиkmяt hяmиn kичиk hяcmlи mяqalяsиndя danышыq dиlи haqqыnda,
bu dиlиn Azяrbaycan шeиrиnя R.Rza tяrяfиndяn gяtиrиldиyиnи, bununla ahяng
yaratdыьыnы gюstяrmишdиr. Danышыq dиlи deyяndя Bakы, Gяncя dиalektlяrиnи
nяzяrdя tutmur, bцtцn Azяrbaycan bюlgяlяrиndя yaшayanlarыn dиlиndяn
bяhrяlяndиyиnи qeyd edиr. Bu baxыmdan Rяsul Rza Sabиr яnяnяsиnиn tяqиbчиsидиr. Sabиr yaшadыьы чaьыn шeиrиnя, шяhяrlи dиlиnи gяtиrmяmишmиdиr? Yerи
gяlmишkяn, R.Rzanыn sяnяtи Sabиrdяn olaьanцstц bиr bичиmdя faydalanmышdыr. Sabиr шeиrиndяkи satиrиk цnsцrlяr, polemиk kяskиnlиk, mяntиq цstцnя satиralar vя polemиk yaratma bacarыьы, шeиr texnologиyasы, Rяsul Rza шeиrиndя
tяbии, orиjиnal bиr шяkиldя tяsиr etmишdиr (3, s.285-287).
Poezиya sюzцn yardыmы иlя, tяkcя sюzцn gцcц иlя яrsяyя чatdыrыr, sюz-kяlmя-poezиyanыn tяmяl daшыdыr. Onun bиrcяcиyиnи gюtцrmяk kиfayяtdиr kи, яn
gюzяl шeиrи belя mяhv edяsяn. Bu baxыmdan Rяsul Rza sюzц nя шишиrdиr, nя
dя bayaьыlaшdыrыr. O, hяr bиr sюzцn yerlи yerиndя olmasыnыn, шeиr baьыna чичяk aчdыracaьыna иnanыr. Mяnzum, mюvzu baxыmыndan шeиrиn иmkanlarыnы nя
qяdяr hцdudsuzlaшdыrыrsa, bu mюvzunun иfadяsи цчцn иstиfadя olunan sюzlяr
dя o qяdяr sonsuz olmalыdыr.
Nazиm Hиkmяt шeиr yazmaq mexanиzmиnи saf-чцrцk edиr. Onun fиkrиncя,
R.Rza шeиrlяrи qeyd olunan юlчцnцn tяlяblяrиnя cavab verиr vя fиkrиnи nяzяrdя tutulmuш meyar daxиlиndя иnkишaf etdиrиr. R.Rza sяrbяst шeиrdя mиsralarы
standart юlчцdяn, vяznиn tяlяblяrиndяn kяnara чыxarsa da, ahяngdяkи tarazlыьы qoruyub saxlayыr. Яks halda poetиk юrnяklяrdя heч bиr emosиonal-hиssи
tяsиr ola bиlmяz.
Цmumиyyяtlя, Nazиm Hиkmяt sяrbяst шeиrdя шeиr yazmaьыn чяtиnlиyиndяn tez-tez bяhs etmишdиr. Bu formada yalnыz R.Rza kиmи bюyцk qяlяm tяcrцbяsи olan шaиrlяr uьur qazana bиlяrlяr. «Rяsul Rza шeиrиn texnologиyasыna
bиr doьmatиk kиmи baxmыr. O, qafиyяnи, юlчцnц rяdd etmиr, ancaq nazиm
alяmиndяkи qяbul edиlmиш kurallarы da qяbul etmиr. Шeиrи юlчцlц dя, юlчцsцz
dя, qafиyяlи dя qafиyяsиz dя yazmaq mцmkцndцr. Bиlя-bиlя, qяsdяn qafиyяsиz yazmaq vя qafиyяdяn иstиfadя etmяk xatиrиnя qafиyяlи шeиr yazmaq яn
bюyцk шяkиlчиlиkdиr. Rяzul Rza qafиyя mяsяlяsиnи belя anlayыr» (3, s. 286).
Gюrцndцyц kиmи, «mиsralar bu юlчцdя nя qяdяr sяpяlяnsя dя» yenя
ahяng heca vяznиnиn tяlяblяrи иlя bиr sыrada durur.
Nazиm Hиkmяt Rяsul Rzanыn aшaьыdakы шeиrиnиn цzяrиndя dayanыr vя dяrиn fиkиr bиldиrяn kяlmяlяrиn ayrы-ayrы mиsralara sяpяlяndиyиnи qeyd edиr:
Yorulmadыn mы?
Чиft olur kulaklarы
Иnsanыn
Ne olsun?
Ишte buna gюre, gerek
17
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Bцtцn satыrlarы
Duvara halы чиvиler gиbи,
Kafиyelиyek?
Hem de yan yana,
Чиft, чиft
Шaиre acыmыyorsan eger
Okuyucuya acы.
Koy kulaklarы bиraz...
Beklиyorsan, deyиm:
Dиncelsиn!
Yok, sakиn olsun
Bюyle!
Kafиyesиz.
Bu sюzlerиm
Юyle bиlme
Her чeшиt kafиyeye daиrdиr
Degиl.
Kafиyeye ne gelmиш
Arayan olsun gerek.
Kafиyeye ne olmuш
Чиgneyиp gevишlemesek.
Onu yaman gцne koyan.
Kalemи kцt шaиrdиr.
Sюzцm bюylelerиne daиrdиr. (Tяrcцmя Nazиm Hиkmяtиn юzцnя mяxsusdur).
Nazиm Hиkmяtиn Azяrbaycan poezиyasы иlя яlaqяlяrиnиn bяzиlяrи шeиr dиlиnя hяsr olunmuшdur. O, 1963-cц иldя «Иzvestиya Gazetesи»ndя «Aydыndыr
шeиrиn dиlи» adlы чox maraqlы bиr mяqalя чap etdиrmишdиr. Mяqalя Rяsul Rzanыn «Qяlbиmdя bahar» adlы шeиrиndяn gяtиrиlmиш mиsralarla baшlayыr:
Yapraqlar solьun sarы,
Satrlardan nичesи bozulmuш,
Nичe nичe yapraьыn kenarы
Yыllarыn aьыrlыьыna dayanmamыш
Ufalanыp toz olmuш.
Lakиn
Asыrlardan keчиp gelen
Hafиf bиr tebessцm,
Bиr damla gюyyaшы,
Arzular, цmиtler kalmыш.
Иnsan kalbиnиn hararetи,
Иnsan fиkrиnиn kudretи,
Иnsan ыtrы dolu
Sevиnч kalmыш,
Keder kalmыш.
Яlbяttя, bu poetиk иncиdя dя kяlmяlяrиn bяrabяr olmayan hecalarыnda
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mцяyyяn qayda mцшahиdя olunmaqdadыr. Nazиm Hиkmяt mяmnunluьunu
иfadя edяrяk yazыr kи, bu bяnzяrsиz шeиrlяrи tцrk dиlиnя чox yaxыn olan bиr
dиldя-Azяrbaycan tцrkcяsиndя oxuyunca sяadяtя qovuшdum.
Yenя яnяnяnиn цzяrиndя dayanan Nazиm Hиkmяt sюzцgedяn mяqalяsиndя obrazlы шяkиldя yazыr kи, sяnяtdя юlmяz яnяnяyя gюrя bюyцk иrmaq daиma axar, genишlяnяr, yenи qollarыn sayяsиndя bюyцk bиr dяnиzя чevrиlяr. Bu
yenи qollar, yenи чaylar yenи nяsиl demяkdиr. Ancaq hяr zaman deyиl. Bяzяn
bu yenиlиyи, yetkиn, tяcrцbяlи soydan olan sяnяtчиlяr gяtиrиr. Rяsul Rza elя
шaиrlяrdяndиr kи, sadяcя Azяrbaycan deyиl, bцtцn Sovet шeиr яnяnяlяrиnя bиr
yenиlиk gяtиrиr. Bugцnkц шaиrlяr, yenиlиkчиlяr rusca, lиtvaca yaxud azяrbaycanca yazыrlar, onlar цmumи dиldяn, mиllи xцsusиyyяtdяn чox bиr-bиrlяrиnя
daha dяrиndяn vя sыx-sыx baьlыdыrlar. Onlar bиr yerdя yenи Sovet шeиrиnи qururlar. Bиrlиkdя yenи шeиrи yaratmaq onlarыn fяrdи vя mиllи xцsusиyyяtиnи юldцrmяz. Яksиnя, hяr bиr sяnяtчи юz dяrяlяrи, чaylarы иlя axaraq bюyцk иrmaьы
doldururlar.
Elя burada Nazиm Hиkmяt шeиrdя yenиlиk nя иlя юlчцlцr sualыnы cavablandыrыr: Bu suala tяxmиnяn belя cavab vermяk mцmkцndцr: Шeиrиn zяngиn
шяkиl vя mяzmunundakы (ичяrиsиndяkи) yenи иmkanlarla. Rяsul Rza da bu yenи иmkanlara dayanaraq шeиr yazыr. O, hяr zaman шeиrиn dиl цnsцrцnц, юlчц,
qafиyя цnsцrlяrиnи yenиlяшdиrиr, zяngиnlяшdиrиr. Hяm dя sadяcя Azяrbaycan
шeиrиndя deyиl, bцtцn Sovet шeиrиndя. Mяzmununa gяlиncя: шaиrиn yenи kиtabыndan bиr юrnяk vermяk иstяyиrяm. «Qыzыl gцl olmayaydы» шeиrи шяxsиyyяtя
pяrяstиш dюvrцndя bиr иnsanыn facияlи taleyиndяn bяhs edиr. Шeиr 1960-cы иldя
yazыlmыш, 1961-cи иldя yayыlmышdыr. Bu шeиr Sovet яdяbиyyatыnda hяmиn mюvzuda yazыlan иlk яsяrlяrdяn bиrи olub mюvzu baxыmыndan gяrяklи vя bиzиm
hamыmыzы rahatsыz edяn bиr mяsяlяdиr.
R.Rza шeиrиnиn mяzиyyяtlяrиndяn danышan шaиr onun шeиrlяrиnиn mяzmun
vя mцndяrиcяcя genиш alana malиk olduьunu, чox zяngиn vя чeшиdlи olduьunu gюstяrиr. «Шюhrяtиmиn шяhяrи», «Baba ocaьыm», «Yenи mяnzиl», «Иkи buruьun шюhrяtи» шeиrlяrиnя lakonиk шяkиldя mцnasиbяtиnи bиldиrиr, bu kиmи
яsяrlяrиn hяyяcan, lиrиk ovqat yaratdыьыnы vurьulayыr: «…onun шeиrиndя hяr
tяrяf gur bиr ишыьa qяrq olur. Шaиr sяadяt arayandыr. O, юz hяyatыndakы vя bиzиm юmrцmцzdяkи xoшbяxtlиyи arayaraq gцn цzцnя чыxarыr. Rяsul Rzanыn sevиb qяlяmя aldыьы иnsanlar иnшaatlarda чalышan sadя яmяkчиlяr vя Bakы petrollarыnda чalышan ишчиlяrdиr.
Nazиm Hиkmяtиn fиkrиncя, Rяsul Rzanыn шeиrlяrи sяmиmи bиr sevgиdяn
doьur, o, sevdиyи doьma шяhяrи Bakыnы «шюhrяtиmиn шяhяrи» adlandыrыr. «Baba ocaьыm» deyя vяsf edиr:
Цmиdиmиn, arzumun,
Sevиncиmиn, шяhяrи
Anadan kиm qoyub, kиm
Bakыm!
Яzиzиm, gюzцm, anam!
Sяn boy atarsan,
Mяn bяxtиyaram.
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Sяn varsan,
Mяn dя varam!
Nazиm Hиkmяt Rяsul Rzanы fиlosof шaиr adlandыrыr vя bu barяdя yazыr
kи, «Иkи buruьun шюhrяtи» (Иkи petrol quyusunun шюhrяtи) adlы шeиrи иlk baxышda olduqca sadя vя bяsиt gюrцnцr. Ancaq юmцr, hяyat, nяsиllяr, gяlяcяk vя
onlarыn sorumluluьu haqqыnda nя qяdяr gюzяl шeylяrя toxunulmuшdur.
Nazиm Hиkmяt R.Rza шeиrlяrиnиn bяzи oxucular tяrяfиndяn bяyяnиlmяdиyиnи dя aчыqlayыr: «Mяnиm onlara bиr sюzцm yoxdur. Шaиr юzц hяmиn oxuculara belя deyиr:
Aydыndыr шeиrиn dиlи,
Иstяr иsя sevиncdяn,
Иstяr иsя qяmdяn yaz.
Belя aydыndыr bu dиl,
Nяdяn yцz dяfя oxusa,
Yenя bиr шey anlamaz (3, s.291).
Nazиm Hиkmяt «Иkиncи nяfяs» adlы kичиk hяcmlи mяqalяsиndя dя Azяrbaycan poezиyasы haqqыnda dяrиn fиkиrlяr aшыlayыr. «Mяn bиr шaиr haqqыnda
danышmaq иstяyиrяm. Azяrbaycanlы шaиr Rяsul Rza haqqыnda... O da gяnclиklя bиlgяlиyи юzцndя bиrlяшdиrиr. Onun sяnяtи иlя tяxmиnяn 20 иldиr, юzц иlя
12 иldиr yaxыndan tanышam. Rяsul Rza 40 yaшыna qяdяr sadяcя yaxшы bиr шaиr
иdи. Hяr шeиrиnи gяnclиk ehtиrasы иlя yazыr, sosиalиst gerчяklиyи metodunu cяsarяtlя tяtbиq edиr. Иndи, 1959-cu иldя, mяndяn Sovet шeиrиnиn yenиlиkчиlяrиnиn
adыnы soruшsalar, onlarыn arasыnda Rяsul Rzanыn adыnы mцtlяq anardыm.
Nazиm Hиkmяt Rяsul Rza poezиyasыna dяrиndяn tяsиr gюstяrяn юnяmlи
амилляри gюstяrиr: O, bиzиm zяmanяmиzdя dцnyanы dюnя-dюnя gяzиb dolaшmaq иmkanы яldя etdи. Mцxtяlиf xalqlarыn яsrlяrcя yaratdыьы mяnяvи sяrvяtlяrlя qarшыlaшmasы ona belя bиr fиkиr aшыlamышdыr kи, o, kommunиst bиr шaиr
olaraq sadяcя юzц xalqыnыn deyиl, иnsanlыьыn mяnяvи sяrvяtlяrиnиn dя varиsиdиr. XX Qurultay Rяsul Rzaya юz юlkяsиndя hяlя davam edяn sevиmsиz «mиras» иlя, keчmишиn qalыqlarы иlя mцcadиlя etmяk, onu ortadan qaldыrmaq
цчцn bюyцk bиr mяnяvи qцvvяt verdи.
Yenи bиr шeиr formasыnda hяyatыn meydana gяtиrdиyи problemlяrи чюzmяyи lazыm bиlяn Nazиm Hиkmяt belя yazыr kи, hяmиn problemlяrи gur bиr sяslя
иfadя etmяk цчцn mцtlяq yenи bиr шeиr шяklи arayыb tapmaq lazыm gяlиr. Rясul юz tяcrцbяsиnи, hяyata daиr bиlиklяrиnи gяnclиk eшqи иlя, qanadlы arzularla
baьlayaraq bu шяklи (sяrbяst юlчцnц) yaratdы.
Rяzul poezиyasыnы vurьunluqla tяhlиl edяn Nazиm Hиkmяtя elя gяlиr kи,
Rяsulun bиr neчя иl Azяrbaycan Kиno Bakanы olaraq vяzиfяsиnи иcra etmяsи,
onun yaradыcыlыq fяalиyyяtиnиnя mцsbяt yюndя tяsиr etmишdиr. Kиno gюzяl sяnяtlяrиn яn gяnc, hяyatla bиrя-bиr baьlы olan vя hяr zaman юzцnц yenиlяyяn
bиr иncяsяnяt nюvцdцr. Nazиm Hиkmяtя gюrя, onun kиno sяnяtи иlя tяmas
xяtlяrи, R.Rzanыn yenиlиkчиlиyиnиn bцnюvrяsиnи qoydu.
Yuxarыdakы mяqalяsиndя olduьu kиmи, bu mяqalяsиndя dя Nazиm Hиkmяt Rяsul Rzanыn fяlsяfи шeиrlяrи цzяrиndя dayanыr, onlarы dяyяrlяndиrиr. O,
fяlsяfи шeиrlяr yazmaьы sevяn bиr шaиrdиr. Nя xoшbяxt kи, onun fяlsяfяsи шaиra20
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nяdиr, fяlsяfи иdeyalar lиrиk dona bцrцnцr. Шaиrиn fяlsяfи шeиrlяrиnиn toplandыьы «Kюnlцmdя bahar» kиtabыndakы шeиrlяrи («Yaz gяlиr», «Bakы», «Mяnиm
kюшяm», «Yenи sюz», «Цmиd, шцbhя, qяdяr vя mяn» vя s.) mяzиyyяtlяrdяn
bяhs edиr vя belя bиr nяtиcяyя gяlиr kи, Azяrbaycan klassиk vя чaьdaш яdяbиyyatы xalqыn eшsиz, яvяzsиz nяьmяsиdиr. Rяsulun sяsи bu nяьmяnиn яn gюzяl
keyfиyyяtlяrиnи юzцndя bиrlяшdиrиr (3, s.294).
Belяlиklя, Azяrbaycan яdяbиyyatы vя mяdяnиyyяtи tarиxиndя шяrяflи yer
tutan, bюyцk tцrk шarи Nazиm Hиkmяt orиjиnal, шяxsиyyяtи иlя vяhdяt tяшkиl
edяn zяngиn bиr иrsиn yaradыcычы-tяmsиlчиsиdиr. O, dцnya яdяbиyyatыna иnsanlыq, gerчяklиk, hяyatиlиk vя tяbииlиk keyfиyyяtlяrи gяtиrя bиlmиш, Azяrbaycan
poezиyasыnы, onun dиlиnи, yenиlиkчи sяnяtkarlarы doьru-dцzgцn qиymяtlяndиrmишdиr. Nazиm Hиkmяtиn adы иndи dя Azяrbaycanda rяьbяtlя чяkиlиr, oxucular onu sevиrlяr. Onun яnяnяlяrи Azяrbaycan шeиr sяnяtиndя tяsиrsиz юtцшmцr. Azяrbaycanыn, Azяrbaycan шeиrиnиn, sяnяtkarlarыnыn dostu olduьu
цчцn. Tяsadцfи deyиl kи, шaиrиn иrsиnи Azяrbaycanda da hяr aspektdя юyrяnmяyя-araшdыrmaьa maraq getdиkcя artыr, gцclяnиr vя genишlяnиr.
Tяhlиl prosesи bиr daha gюstяrdи kи, Nazиm Hиkmяt tцrkцn mиllи-mяnяvи
dяyяrlяrиnя mюhkяm baьlы, qardaш Azяrbaycana, onun poezиyasыna, шaиrlяrиnя hяssas duyumu иlя qиymяt verяn sяnяtkarlardandыr.
Mяqalяnиn aktuallыьы. Mюvzunun aktuallыьы bюyцk tцrk шaиrи Nazиm Hиkmяtиn Azяrbaycan яdяbиyyatы иlя, konkret olaraq Azяrbaycan poezиsиyasы
иlя яlaqяlяrиnиn цzя чыxarыlmasы иlя шяrtlяnя bиlяr. Nazиm Hиkmяtиn Azяrbaycan шeиrиnя mцnasиbяtи, xцsusяn dя sяrbяst шeиr haqqыnda fиkиrlяrи, yenиlиkчи bиr шaиrиn-Rяsul Rzanыn sяnяtи barяdя dцшцncяlяrи bu mяqalяdя aktual
mяsяlяrdяn bиrи kиmи dиqqяtи чяkmяkdяdиr.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Elmи yenиlиyи gюstяrяn amиllяrdяn bиrи tцrk шerиnиn bayraqdarы Nazиm Hиkmяtlя Azяrbaycan яdяbиyyatыnыn baьlыlыьы vя bu
яlaqяnи yaradan amиllяrиn ortaya чыxarыlmasыdыr. Azяrbaycan шeиrи haqqыnda
Nazиm Hиkmяtиn orиjиnal fиkиrlяrиnиn dяyяrи, yenиlиkчи poezиyanыn юzяllиklяrиnиn aшkar edиlmяsи mяqalяnиn elmи yenиlиyиnи шяrtlяndиrиr.
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи
orasыndadыr kи, gяlяcяk nяsиllяr dя bюyцk tцrk шaиrиnиn-Nazиm Hиkmяtиn
яdяbи fяalиyyяtиnиn bиr иstиqamяtиnи dя — Azяrbaycanla яlaqяsиnиn dя xцsusиyyяtlяrи иlя tanыш ola bиlяrlяr. Azяrbaycanda «Tцrk xalqlarы яdяbиyyatы»nыn unиversиtetlяrdя – fиlologиya fakцltяlяrиndя tяdrиsи zamanы bu mяqalя
dя tяtbиq oluna bиlяr.
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Г.Озкан

Назим Хикмет и Азербайджанская поезия
Резюме
В данной статье обсуждается великий турецкий поэт Назим Хикьмет
и его работы об Азербайджанской поэзии. Поэзия принадлежит народу, и
один из новаторов свободного жанра в Азербайджанской поэзии Расул Рза
так же является темой для обсуждения. Высказивания великого поэта ―В
стихотворении гармония и музыкальность важна‖ расширяется. Так же
некоторая критика пролетарской поэзии обсуждается в данной статье.
H.Ozkan

Nазим Щикмат анд Азербаижан поетрй
Summary
Ыn thиs artиcle we maиnly dиscuss great Turkиsh poet Nazиm Hиkmat and
hиs works about Azerbaиjan poetry. Poetry belongs to natиon andone of the
иnnovators of free style иn Azerbaиjan poetry, Rasul Rza and hиs works are
also dиscussed иn the artиcle. The motto “иn poetry harmony and musиcalиty
should come fиrst”иs enhanced, and also crиtиque about sovиet tиme poetry иs
examиned.
Редаксийайа дахил олуб: 13.05.2014
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20-ci illərdən 30-cu illərə: “Dialektik materializm”dən
“sosialist realizmi”nə
Kamilə Əliyeva,
фялсяфя доктору програмы цзря doktorant,
Azərbaycan Müəllimlər İnstituту
e-mail: k.alieva@yahoo.com
Rəyçilər: f.ü.e.d., prof. T.S.Cavadov,
f.ü.e.d., Y.M.Babayev
Açar sözlər: пroletar ədəbiyyatı, siyasi rejim, dialektik materialism, sosialist realismи
Ключевые слова: пролетарская литература, политический режим,
диалектический материализм, социалистический реализм
Key words: пroletarian literature, political regime, dialectical materialism,
socialistic realism
1920-ci ildə ADR-in çökdürülməsi, sovet rejiminin bərqərar olması ictimaisiyasi həyatla bərabər, ədəbi-mədəni həyatı da öz məhvərindən çıxardı. Sovet
rejimi öz hakimiyyəti altına aldığı ölkələrin siyasi fəthini möhkəmləndirmək və
davamlı etmək üçün ədəbi-mədəni həyatı öz ideologiyasına tabe etmək siyasətini yürütməyə başladı. Ədəbiyyat ideoloji sahə elan edilərək onun üzərinə ictimai təbliğat funksiyası qoyuldu. Ədəbiyyata bu cür baxış sisteminin əsası Leninin hələ 1905-ci ildə qələmə aldığı ―Partiya təşkilatı və partiya ədəbiyyatı‖ məqaləsində qoyulmuşdu. Lenin bu məqaləsində ədəbiyyatı ideoloji təbliğat vasitəsi, ―partiya işinin bir təkərciyi və vintciyi‖ elan edərək, onun biрtərəfliyini
rədd etməklə (əslində isə obyektivliyini inkar edərək), ona sinfi məzmun verir,
bütün dövrlərdə hər bir hakim sinfin özünəməxsus ədəbiyyatının mövcud olduğunu sübut etməyə çalışırdı. Ədəbiyyata bu cür baxışın siyasi əsasını sovet rejimində hakim sinif elan edilən proletaratın mənafeyini əks etdirən, proletar dünyagörüşünün ifadəsini verən yeni tipli bir ədəbiyyatın yaranması zərurəti təşkil
edirdi.
Ədəbiyyatın həyatın bədii inikası olması fikri yalnız geniş mənada götürüləndə və şərti olaraq özünü doğruldur. Sovet rejimi isə ədəbiyyatla həyat arasında bərabərlik işarəsi qoyur, onun özünəməxsus immanent qanunları olduğunu,
bu mənada həyat hadisələrinin eyni olmadığını, hətta bu qanunlar çərçivəsində
həyata müqavimət gücünün də mövcudluğunu qəbul etmirdi. ―Sənət sənət üçündür‖, yoxsa ―Sənət həyat üçündür‖ dilemmasını birtərəfli şəkildə həll edərək,
sənətin və ilk növbədə, ədəbiyyatın həyatın ifadə vasitəsi olmasını mütləqləşdirirdi.
20-ci illər tənqidində bu dilemmanın aktiv şəkildə müzakirə obyektinə çev23
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rilməsi və məsələnin birmənalı olaraq ―sənət həyat üçündür‖ tezisinin xeyrinə
həll edilməsi təsadüf sayıla bilməz. Bu illərin ən məşhur tənqidçilərindən biri
H.Zeynallı ―Sənət nə üçündür?‖ sualını qoyur və tərəddüdsüz-filansız bu suala
aşağıdakı cavabı verirdi: ―Bu surətdə anlamış oluruq ki, həyatdan alınmış
təcrübədən sənət doğur və ona su verir, sənət özü də, həyatdan aldığı qüvvətlə
yaranır və həyata nüfuz yetirməyə başlayır. Ona görə də sənətlə həyat birbirindən ayrılmaz iki parça kimi meydana çıxır‖ (1,...) Diqqət edilsə, görmək
çətin deyil ki, H.Zeynallı siyasi rejimin ədəbiyyat siyasətinin təsirilə ədəbiyyatla həyatı eyniləşdirir. Tarixdən üzü bəri ədəbi-fəlsəfi fikirdə sənətin həyatla
əlaqəsi, sənətin həyatın ifadə vasitəsi olması məsələləri müzakirə predmeti olsa
da, bu heç vaxt sənətlə həyatın eyniləşdirilməsinə gətirib çıxarmamışdır. ―Sənət həyat üçündür‖ tezisini ―sənət həyatdır‖ tezisi ilə əvəz etmək siyasi rejimin
ədəbiyyata ideoloji və təbliği funksiya yükləməsi ilə birbaşa bağlı idi. Elə
H.Zeynallı da son nəticədə ―sənət həyatın bir qismidir‖ qənaətini bu nöqteyi-nəzərdən ədəbi dövriyyəyə buraxırdı. Prof. T. Salamoğlu haqlı yazırdı ki, ―Heç
şübhəsiz ki, tənqidçinin (H.Zeynallının – K.Ə.) bədii yaradıcılığın təbiətinə verdiyi bu təfsir, ilk növbədə, ―Partiyanın bədii ədəbiyyat sahəsindəki siyasəti haqqında‖ 1925-ci il qətnaməsinin nəzəri-estetik cəhətdən əsaslandırılması kimi başa düşülməlidir‖ (2, 106).
Sovet rejiminin ədəbiyyat siyasətindəki ―həyat‖ anlayışının (―sənət həyat
üçündür‖ nəzəriyyəsinə verdiyi təfsirin) məzmunu birmənalı deyildi. Realist yaradıcılıq üsulunun tarixi inkişaf yolunu təsəvvürə gətirmək kifayətdir ki, realizmin müxtəlif mərhələlərində və tiplərində sənətin həyatla sıx təmasını müşahidə
edək. Belə ki, sovet ədəbiyyatının xeyli sonralar – 1934-cu ildə Ümumittifaq
Yazıçılar Qurultayında rəsmən elan edilmiş və qəbul edilmiş yeganə yaradıcılıq
metodunda – sosialist realizmində özünə yer almış ―həyatın doğru-dürüst və
konkret şəkildə bədii əksi‖ prinsipi realizmin digər tipləri və mərhələləri üçün
də əsas prinsiplər sırasında olmuşdur. Lakin, məsələn, maarifçi və yaxud tənqidi realizmdən fərqli olaraq, sosialist realizmi ―həyatın doğru-dürüst‖ inikasını
―ictimai həyatın doğru-dürüst və həm də konkret inikası‖na tabe tutmuşdur. Bu
isə sovet ədəbiyyatında həyata yanaşmaya tendensiyalı münasibəti önə çıxarırdı. İ.Bespalov ―Proletar ədəbiyyatının yenin vəzifələri haqqında‖ məqaləsində
həyatın proletar dünyagörüşü nöqteyi-nəzərindən izahını verərək yazırdı: ―Həyat hər cür əsər üçün mövzu verir. Həyat məsələlərinin həlli mənzil və ziyalıların dar yaşayış çərçivəsi xaricinə çıxmışdır. İndi həyat məsələləri fabriklərdə,
zavodlarda, əkin yerlərində, iclaslar və meydanlarda həll olunur. Ədəbiyyat həyatla ayaqlaşmaq istəyirsə, həyatı iyrənc otaq yaşayışı, otaq qəhrəmanı və ev təsiratı yoluna salmamalı və buna haqqı da yoxdur‖ (3).
Ədəbiyyata proletar mədəniyyəti konsepsiyasından baxış nöqteyi-nəzərindən bu mülahizədə ailə-məişət mövzusuna, qəhrəmanın ailə mühitindəki fəaliyyətinə, əsl həqiqətdə isə qəhrəmanın fərdi dünyasının təsvirinə yer yoxdur.
Dövrün ədəbi tənqidi bu problemin həllinə tam fərqli bir həll verir. Ailə-məişət
mühiti ədəbiyyatın təsvir obyekti kimi götürülə bilər, bu şərtlə ki, bu mühitin
təsviri ictimai-sosial mühitin təsvirinə yol açsın. Bədii əsərin süjet xətti ailə mü24
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hitindən ictimai mühitə doğru istiqamət alsın, bədii qəhrəmanın şüurunda sosial
düşüncə, dolayısı ilə isə yeni qurulmaqda olan sosialist həyat tərzinə meyl yaransın. Qəhrəman bu həyatın fəal qurucusuna çevrilsin. Bespalov həyatın ailəməişət mühitindəki təsvirinin bədii ədəbiyyatdakı əksini ancaq bu variantda
mümkün hesab edir: ―Ailə və ya ayrı şəxslər yaşayışının bədii təsviri bununla
aradan qaldırılmayır, lakin bu bədii təsvir vəzifənin bir hissəsi kimi meydana çıxır. Bu təsviri həqiqi surətdə göstərmək isə onu ölkədəki bütün işlər gedişi ilə
ümumi rabitələndirmək deməkdir‖ (3). Digər tərəfdən, sovet rejiminin ədəbiyyat siyasətində ―həyat‖ anlayışı ―xalq həyatı‖ kimi düşünülsə də, ―xalq‖ anlayışı birmənalılı qəbul olunmurdu. Tənqidçi Ə.Nazim 1927-ci ildə qələmə aldığı
―Süleyman Rüstəm haqqında kiçik bir mülahizə‖ məqaləsində yazırdı ki, ―Lakin biz xalqa müsavi hüquqlu bir gözlə baxmırıq. Bizim üçün əsas qüvvə proletar sinfinin rəhbərliyi ilə ortabab, muzdur və fəqir kəndlilərin sinfi ittifaqıdır.
Xalq isə yalnız bundan ibarət deyildir. Xalqın sinfi siması bəlli deyildir‖ (4, 7879).
―Xalqın sinfi simasi bəlli deyildir‖ mülahizəsi həyat hadisələrinin bədii inikasında sinfilik amilinin önə çəkilməsi zərurətini vurğulayırdı. Elə həmin məqalədə Ə.Nazim uca səslə bilavasitə sinfilik amilini tamamlayan ikinci bir amili-məfkurəviliyi ədəbiyyatın əsas funksiyalarından biri kimi elan edirdi. Ə.Nazim yazırdı: ―Biz bu gün bilaxassə məfkurəvi tamlığa, doluluğa və doğruluğa
diqqət etməliyik‖ (4,78).
Sinfilik və məfkurəvilik sovet hökümətinin 1920-ci illərdən həyata keçirməyə başladığı ədəbiyyat siyasətinin əsas prinsiplərini təşkil edirdi. Ədəbiyyat estetik hadisədir. Onun əsas funksiyası estetik zövq mənbəyi olmasıdır. Ədəbiyyatın immanent qanunları zaman-zaman bu funksiyaya hesablanıb. Sovet rejiminin ədəbiyyatla bağlı siyasətinin həyata keçirlməsində qarşıya çıxan çətinliklər də bununla bağlı idi. Ədəbiyyat öz minillik ənənələri ilə sovet rejiminin onu
öz estetik prinsipləri çərçivəsindən çıxarıb, ona ideoloji funksiya yükləməsinə
müqavиmət göstərirdi. Lakin siyasi rejim də öz prinsiplərini həyata keçirməkdə
israrlı idi. Partiyanın ―Bədii ədəbiyyat sahəsindəki siyasəti haqqında‖ 1925-ci il
qətnaməsi bu siyasətin həyata keçirilməsinə ideoloji və hüquqi əsas verirdi. ―Siyasi rejim mədəniyyətin bütün sahələri, o cümlədən ədəbiyyat üzərində ciddi
nəzarət sistemi planlaşdırırdı. Ədəbiyyat sahəsində təşkilatlanma işi həyata keçirilir. 20-ci illərin əvvəllərində hökümət ədəbiyyat sahəsindəki siyasətini nəşriyyat və nəşr orqanları vasitəsilə həyata keçirirdi‖ (5,81). Nəşriyyat və nəşr orqanları dövrün ədəbiyyatını ideoloji konveyrdən keçirmək məqsədi daşıyırdı.
Tənqidçi C.Əfəndizadə yazırdı: ―Siyasətcə hakimiyyəti öz əlinə alan bu sinif
(proletariat – K.Ə.) ictimai həyatın hər cəbhəsini, mədəniyyətin hər şöbəsini öz
əlinə almağa başladı. Üçüncü cəbhədə də, mədəniyyət və maarif cəbhəsində də
mübarizəyə girişdi. Ölkənin şüuru, zevqi, məfkurəsi proletariatın psixoloji və
ideolojisinə tərcüman olmalı idi‖ (5).
C.Əfəndizadənin təbirincə desək, ―ölkənin şüuru, zevqi, məfkurəsi‖nin
―proletariatın psixolojisi və ideolojisinə tərcüman olması‖, başqa sözlə, ədəbiyyatın proletar platformasına keçirilməsi o qədər də asan məsələ deyildi. Çünki
25
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1920-ci ilə qədər, xüsusən XX əsrin ilk onilliklərində Azərbaycan ədəbi-mədəni
mühitində demokratik bir şərait hökm sürür, ―metodların sürətli təşəkkülü,
möhkəmlənməsi və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi istiqamətində intensiv hərəkətlər ən çox bu dövrün ədəbiyyatında baş verir... Azərbaycan ədəbiyyatında XX
əsr romantizmi və realizmi qarşılıqlı ədəbi təsir və əlaqədə inkişaf edirlər‖ (6,
240). Şübhəsiz ki, ―XX əsr romantizmi və realizminin qarşılıqlı ədəbi təsir və
əlaqədə inkişafı‖nda ―Molla Nəsrəddin‖ və ―Füyuzat‖ jurnallarının həlledici
rolu olmuşdur.
Ədəbi mühitdə ―Molla Nəsrəddin‖ və ―Füyuzat‖ın yaratdığı demokratik abhava, tənqidi realizm və romantizmin estetik prinsipləri aparıcı mövqeyə malik
idi. Bu illərdə maarifçi realist təmayülün davamını, hətta sentimental ədəbiyyatın yaranmaqda olduğunu da nəzərə alsaq, eyni zamanda, yeni yaradıcılıq metodları və üsullarının axtarışı sahəsində intensivliyi də bunun üstünə gəlsək, XX
əsr Azərbayca ədəbi mühitindəki qaynarlığı, ədəbiyyatda estetikliyin davamlı
prinsip kimi ortalığa çıxdığını görərik.
Proletar ədəbiyyatının yaradılmasını çətinləşdirən cəhətlərdən biri də bu idi.
Sovet hökuməti proletar ədəbiyyatı yaratmaq uğrunda mübarizəni strateji
bir məsələ elan edərək davamlı mübarizə yoluna keçmişdi. Bu mübarizə yolunda onun əsas istinadgahı ədəbi tənqid idi. 20-30-cu illərdə, xüsusən 20-ci illərin
sonlarından başlayraq ədəbi tənqidin bədii ədəbiyyat üzərində təsiri artmağa
başlayır. C.Əfəndizadə proletar ədəbiyyatının keçdiyi on illik yola nəzər salaraq
―Aprel və ədəbiyyat‖ məqaləsində yazırdı: ―Bu on ilin ən böyük yaradıcılığından birisi də Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidçiliyin meydana çıxmasıdır. Ədəbiyyatın inkişafında tənqidin rolu birinci dərəcəli rollardan biri oldğuna görə
tənqidçiligi böyük bir əhəmiyyətlə qeyd etməliyik. ―Maarif və mədəniyyət‖, indi ―İnqilab və mədəniyyıət‖, ―Komsomol‖, bir az əvvəl ―Maarif işcisi‖, Tiflisdə
çıxmaqda olan ―Dan ulduzu‖ məcmuələrilə qəzetlərdən ―Bakinski raboçi‖,
―Kommunist‖, ―Yeni yol‖, ―Gənc işci‖ tənqidi məqalələr və ya təkrizlər dərc
edirlər. Bilxassə marksist tənqidini üzərinə əsas vəzifə olaraq alan APYC-nin
türkcə orqanı olan ―Ədəbiyyat cəbhəsi‖ndə yeni tənqidə başlanmışdır‖ (5).
Bu sitatda sovet hökümətinin ədəbiyyat siyasətinin Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər) Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin ayrı-ayrı qərar və qətnamələrində, RAPP plenumlarında, qurultaylarında proletar ədəbiyyatını yaratmaq
və formalaşdırmaq işinin əsas mexanizmi ifadə olunmuşdur.
Ədəbi təsərrüfat partiyanın nəzarəti altında olan (Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinin vasitəsilə) ədəbi orqanlarda nəşr olunmalı və tənqid bu təsərrüfatı ―deşifrə‖ eləməklə (M.Ə.Rəsulzadə) bərabər, həm də onu istiqamətləndirməli idi.
Proletar-marksist tənqidin nümayəndələri yetişməkdə və ədəbiyyat üzərində təsiri get-gedə qüvvətləndirməkdə idilər. Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixinə
dair sistemli araşdırmaların müəllifi olan prof. Ş.Salmanov yazırdı: ―20-ci illərin ortalarından etibarən tənqiddə başlanan canlanma, hərəkət, fikir və rəy mübahisələri tənqidin yeni ədəbiyyatın materiallarını, xüsusiyyətlərini, meyllərini
dərk etmək, ümumiləşdirmək, ədəbi-ictimai kateqoriyalarda bunları ifadə etmək
səylərini göstərirdi. Doğulmaqda olan tənqid üçün heç bir məhdudiyyət yox idi‖
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(7, 288-289).
―RAPP sıralarının yenidən qurulma vəzifələri haqqında‖ RAPP heyətinin 5ci plenumunda Averbaxın məruzəsi əsasında çıxarılmış ―Qətnamə‖də tənqidin
üzərinə düşən funksiya aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilirdi: ―Konkret tənqidi inkişaf etdirməli, onun dəyərini artırmalı, tənqid içərisindən bütün təsadüfi və səthi şeyləri atmalı, qeyri-obyektiv və qruppaçılıq fikirlərilə yazılmış tənqidlərlə
barışılmaz bir mübarizə aparılmalıdır. Bu yenidən qurulma işləri: ―Firqəvilik və
Lenin ədəbi nəzəriyyəsi uğrunda!‖ şüarı altında aparılmalıdır‖ (8).
Ədəbiyyatın yeniliyi daha çox mövzunun, həyat materialının bədii inikas
üsulunun xarakteri, səciyyəsi ilə ölçülür. Proletar-sovet ədəbiyyatı uğrunda mübarizənin ilk onilliyi, əslində isə 1934-cü ilə qədərki mərhələ proletar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodu, onun xarakteri, əvvəlki yaradıcılıq metodlarından fərqi, adının dəqiq müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı mübahisə və müzakirələrlə, bu
istiqamətdə intensiv axztarışlarla səciyyələnir. İlk onillikdə proletar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodunun müəyyən konturları müəyyənləşdirilmişdisə də, onun
adı və estetiik prinsipləri ilə bağlı qəti qənaətlər meydana qoyulmamışdı. Proletar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodunun adı və xarakteri ilə bağlı nisbətən konkret mülahizələr Azərbaycan ədəbi tənqidində 20-ci illərin ortalarında meydana
çıxmağa başlayır. Bu sırada Ə.Nazimin 1926-ci ildə nəşr olunmuş ―Bu günkü
ədəbiyyatımız haqqında‖ məqaləsində söylənilmiş bir mülahizə yaranmaqda
olan ədəbiyyatın yaradııclıq metodunun səciyyəsi ilə bağlı milli tənqidin ilk
mövqeyi kimi götürülə bilər.
―Fəqət hansı öyrəniş yolu ilə getməli? Bu gerçəkdən də bizim mətbuatımızın ən xəstə yerdir. Doğrudan da bizdə qəti tədqiq metodu yoxdur. Bizcə, bu
metod bu günün sosiologiyası və müsbət elmlərinə dayanan marksist metodu
olmalıdır‖ (4, 50-51).
M.Quliyev ―...Yeni proletar üslubunun yetişməsinə yardım göstərməliyik‖
qənaətinin praktik olaraq həyata keçməsi üçün ―yazıçı materializm anlayışları
əsası üzərində duraraq yaradıcılıq məsələləri ilə də yaxından məşğul olmalıdır‖
tezisini irəli sürürdü (1). M.Hüseyn 1930-cu ildə yazdığı ―Yaradıcılıq metodu
məsələləri‖ məqaləsində metod problemi ilə bağlı mövcud vəziyyəti aşağıdakı
kimi qiymətləndirirdi: ―Proletar ədəbiyyatı özünün metodunu, yaradıcılıq yollarını müəyyən etməlidir. Ədəbiyyatımızın bütün məzmunu, mövzularını, qavradığı materialları tamamilə dəyişdiyimiz kimi, metodunu, yaradıcılıq yollarını da
dəyişdirməliyik‖ (10, 16).
20-ci illərdə poroletar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodunun adı qəti müəyyənləşmir. Bu illərdə Ə.Nazim, ―marksist metod‖, M.Quliyev ―yeni proletar üslubu‖? M.Hüseyn isə ―dialektik materializm metodu‖ istilahlarını işlədirlər.
Doğrudur, 1930-cu ildə yazdığı ―Yaradıcılıq metodu məsələləri‖ məqaləsində
M.Hüseyn prolеtar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodunun ―dialektik materializm‖ olması və metodun adının ―proletar yazıçıları arasında mübahisəyə səbəb
olmasının‖ mümkünsüzlüyü ilə bağlı fikir irəli sürür. M.Hüseyn məsələni belə
qoyur ki, mübahisə metodun adı ilə bağlı yox, ―ən çox bu metodun bədii ədəbiyyata nə cür tətbiq olunması məsələsi üzərində cərəyan edir‖ (10, 17).
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Lakin elə M.Hüseynin haqqında söhbət gedən məqaləsindən aydın olur ki,
―rus marksist məcmuələrində bu məsələ üzərində kəskin mübahisələr davam
edir (10, 17). M.Hüseyn özü də qeyd edir və dövrün ədəbi tənqid materialları ilə
əhatəli tanışlıq əsasında biz də bu qənaətə gəlirik ki, 30-cu ilə qədər yaradıcılıq
metodunun adı ilə bağlı ən ağlabatan və yaradıcı ziyalıların ən çox üstündə durduğu istilah, doğrudan da, ―dialektik materializm‖ olmuşdur.
Bununla belə, milli ədəbi prosesin özündə metodun adına münasibətdə bir
qeyri-müəyyənlik, ehtiyatkarlıq davam etməkdə idi. Mikayıl Rzaquluzadə
(Müm-Re) ‖Yeni yaradıcılıq yollarında‖ məqaləsində yazırdı: ―İndiki ədəbiyyatımız sağlam bir materialist dünyagörüşü ilə ictimai hadisə və məsələləri görməli, seçməli, qüvvətli həyati-bədii ifadə ilə bu sağlam görüşü kütləyə aşılamalıdır‖ (11). Tənqidçi iri həcmli məqalədə bilərəkdən metodu konkret adlandırmadan çəkinir, lakin proletar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodu ilə bağlı mübahisə doğurmayan bir cəhəti qabardır. Bu, yeni tipli ədəbiyyatın materialist dünyagörüşünə əsaslanması məsələsidir.
Ədəbi tənqid materialları ilə diqqətli tanışlıq göstərir ki, metodun adı və estetik prinsipləri ilə bağlı məsələlərə bu və ya digər dərəcədə Ümumittifaq Şura
Yazıçıları İttifaqı Təşkilat Komitəsinin I plenumunda aydınlıq gətirilmişdir.
M.İbrahimovun plenumun yekunlarına həsr edilmiş məqaləsindən aydın olur ki,
1932-ci ilə qədər RAPP səviyyəsində proletar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodu
kimi ―dialektik materializm‖ anlayışı üzərində dayanılmışdır. Lakin plenum
məsələyə tənqidi yanaşır. M.İbrahimov plenumun bu məsələyə münasibətini belə şərh edir: ―Dialektik materializm həm dünyagörüşü və həm də yaradıcılıq
metodu elan edilirdi. Keçmiş RAPP rəhbərliyi anlaya bilmirdi ki, yazıçının yaradıcılıq metodu ilə dünyagörüşünü eyniləşdirmək olmaz. Halbuki, yaradıcılıq
metodu ilə dünyagörüşü arasında müəyyən dialektik vəhdətlə bərabər, ziddiyət
də ola bilər. Dünyagörüşündə idealist olan Tolstoy yaradıcılıqda realistdir‖
(12).
Plenumda RAPP-ın proletar ədəbiyyatının yaradıcılıq metodu kimi ―dialektik materializmi‖ əsas götürməsininin mənfi nəticələri üzərində geniş dayanılmış, yeni yaranmaqda olan ədəbiyyatda özünü göstərən birtərəflilik, sxematizm
və səthiçilik bilavasitə yaradıcılıq metodunun düzgün seçilməməsi ilə izah edilmişdir. M.İbrahimov plenumun yaradıcılıq metodu kimi dialektik materializmə
istinadın acı nəticələri haqqında mövqeyini aşağıdakı kimi ümumiləşdirir:
―Yaxşı yazmaq, səhv buraxmamaq üçün dialektik materializmi bilmək, həm də
onu kitablardan əzbərləmək! Yazıçı öz səhvlərinə son vermək üçün bircə çıxış
yolu görürdü: karandaşı yerə qoymaq, dialektik materializmi öyrənmək!..‖ (12).
Adı çəkilən məqalədə yaradıcılıq metodu ilə bağlı plenumun mövqeyinə aydınlıq gətirən M.İbrahimov yazırdı: ―Plenum buna qarşı (dialektik materializm
metoduna qarşı – K.Ə.) yaradıcılıqda sosializm realizmi uğrunda mübarizəni
irəli sürdü‖ (12).
Yaradıcılıq metodunun ―sosializm realizmi‖ kimi təsbiti, ümumiyyətlə, dialektik materializmdən imtina deyildi. Sosialist realizmində də həyata, hadisələrə
fəlsəfi baxış, dünyagörüşü kimi dialektik materializmə istinad qəbul edilirdi.
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Lakin dünyagörüşü ilə yaradıcılıq metodunun eyniləşdirilməsinin yanlışlığı da
başa düşülürdü. Bütün hallarda sosialist realizminin proletar-şura ədəbiyyatının
yaradıcılıq metodu kimi qəbul edilməsi mütərəqqi bir hadisə idi, ədəbiyyatın
irəliyə doğru hərəkət imkanlarını, ədəbiyyata vulqar münasibəti qismən də olsa,
arxa plana keçirmək imkanı kimi dəyərləndirilə bilər. Dialektik materializmdən
fərqli olaraq sosialist realizmində yeni yaranmaqda olan ədəbiyyatın realist sənət ənənəsinə istinad imkanları da görünürdü. Proletar – şura ədəbiyyatının metodunun realizmlə bağlanması (―sosialist‖ epitetinin ona qoşulması bu realizmin
təbiətini nə qədər məhdudlaşdırsa da) irs-varislik əlaqəsini müəyyən qədər bərpa etməyə imkan verirdi. Milli ədəbi prosesdə proletar ədəbiyyatının yeni dövrün maarifçi, yaxud tənqidi realizm ənənələrinə istinadına imkan verirdi; hər
halda belə bir imkana hüquqi əsas yaradırdı. Plenumun mövqeyini ifadə edərək
sosialist realizminin mahiyyətini izah edəndə M.İbrahimovun bu metodun üstünlüklərini göstərməsi üçün dünya realizminin tarixinə, böyük nümayəndələrinin yaradıcılığına istinad etməsi, marksizmin banilərinin realizmə dair fikirlərini qabartması ədəbi prosesin estetikliyə doğru hərəkəti mənasında müsbət hadisə idi. M.İbrahimov yazırdı: ―Dünya ədəbiyyatı tarixi göstərir ki, realist yazıçılar daha qiymətli bədii əsərlər yaratmışlar. Dünyanın ən böyük yazıçıları
(Tolstoy, Şiller, Şekspir, Balzak, Qorki və sairə) realist olmuşlar. Marks və Engels ədəbiyyata aid məqalələrində realizmin inkişafına son dərəcə artıq əhəmiyyət vermişlər‖ (12).
20-30-cu illər ədəbi prosesinin tarixinə ardıcıl nəzər yetirdikdə görürük ki,
dialektik materializmdən sosializm realizminə keçid təkcə ədəbi nümunələrdə
özünü göstərən sxematizm, qeyri-bədiilik və s. cəhətlərlə bağlı olmamışdır. Bu
keçiddə ədəbi-mədəni irsə, ədəbi prosesə proletkultçu münasibətin, ifrat sosiologizmin, məfkurəçilik xəstəliyinin kəskin müqavimət və tənqidlə qarşılanmasının da əhəmiyyətli rolu olmuşdiur. 20-30-cu illərə dair milli ədəbi tənqid materialları yaradıcılıq metoduna həm milli, həm də ümumittifaq miqaysında ziddiyətli yanaşmaları, bədii metodla dünyagörüşünü eyniləşdirməyə, marksizmin
birbaşa bədii yaradıcılğa tətbiqinə tənqidi baxışları aşkarlamağa, bu illərdəki
ədəbi mübahisələrin mahiyyətini başa düşməyə imkan verir.
Məqalənin aktuallığı. Müsətqillik dövrünün ədəbi və elmi-nяzəri düşüncəsində sosialist realizminə fərqli yanaşmaların mövcudluğu ilə şərtlənir. Məqalədə 20-30-cu illər tənqidində sosialist realizminə baxıшın müxtəlif aspektləri öyrənilir. Bu da yaradıcılıq metоdunun mahiyyətini tam təsəvvür etməyə imkan
verir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə 20-30-cu illər tənqidində sosialist realizminə elmi baxışların obyektiv mənzərəsinin yaradılması üçün 20 illik zaman
kəsiyinin üç yarımərhələyə bölünməsi və hər yarımmərhələdə yaradıcılıq metoduna verilən tələblərin tipoloji fərqlərinin meydana çıxarılması əsas yenilik götцrülə bilər.
Məqalə bilavasitə ilk mənbələr, arxiv materilları əsasında yazılıb və sosialist
realizminə sözü gedən mərhələdə ədəbi tənqidin münasibətini obyektiv işıqlandırыр. Buna görə də sosialist realizminə dair yeni elmi-nəzəri baxış sayıla bilər.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Яdəbiyyat nəzяriyyəsi, ədəbiyyatşünaslıq, həmçinin sosialist realizmi nəzəriyyəsinə dair seçmə fənlərin tədrisinə kifayət qədər material verməsi ilə müəyyənləşir.
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От двадцатых годов до тридцатых: от диалектического
материализма к социалистическому реализму
Резюме
В статье разобраны такие вопросы, как возникновение Азербайджанской пролетарской литературы, первоочередная роль литературной критики в борьбе за пролетарскую советскую литературу, поиски творческого
метода только что созданной литературы на материалах из литературных
журналов и сборников 20-30-х годов, являющихся первоисточниками.
Автором разобраны социологические и эстетические стороны, возможности и границы применения социалистического реализма как творческого метода 30-х годов и диалектического материализма, как творческого
метода 20-х годов.
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From 1920s to 1930s: from “dialectical materialism”
to “socialist realism”
Summary
The article researches into the formation of Azerbaijan proletarian literature,
literary criticism being in the forefront of the struggle for proletarian-soviet
literature, searches into the creative methods of the newly established literature
on the basis of materials available in the literary journals and magazines of the
1920-30 s.
The author has analyzed sociological and aesthetical aspects, opportunities
and restrictions of using ―dialectical materialism‖ as the literary method of the
literature of 1920s and ―socialist realism‖ as the creative method of the 1930s.
Редаксийайа дахил олуб: 09.06.2014

31

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Чаьдаш тцрк дилляриндя синтагм проблеми вя
онун арашдырылма йюнтямляри
Турмуш Мустафа Мевлцт оьлу,
фялсяфя доктору програмы цзря докторант,
Гафгаз Университети
е-маил: инфо а гу. еду.аз мтурмуш а йащоо.жом
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.И.Б. Казымов
ф.ц.е.д., проф.И.О. Мяммядли
Ачар сюзляр: синтагм, синтагматика нязяриййяси, синтагматик фонетика,
синтагматик синтаксис
Ключевые слова: cинтагма, теория синтагматики, синтагматическая
фонетика, синтаксис синтагматических
Key words: syntagma, sintaqmatika theory, syntagmatical phonetics,
syntax syntagmatical
«Синтагм» термин-анлайышы лингвистикада бир чох мяналары ифадя етмяси иля
сечилир. Йунан мяншяли олан щямин сюз (сйгтаэма)бирляшмя явязи, гурулма,
фяалиййят эюстярян сюз груплары вя сюз бирляшмясиндян ибарятдир.
О.С.Ахманованын изащлы дилчилик терминляри лцьятиндя бу сюзцн 5-дян чох
мянасы гейдя алынмышдыр. Бу лцьятдя щямин сюзцн биринъи мянасынын тяйин
едян вя тяйин олунан тяркибли икицзвлц структурда олмасы эюстярилир (1, с. 408).
Азяри дилчиляринин тяртиб етдийи «Дилчилик терминляри лцьяти»ндя ися «синтагм» термини щаггында ашаьыдакы мцфяссял мялуматы алмаг олур.
1.Бири тяйин едян, диэяри тяйинлянян функсийасында ишлянмиш ики цзвцн бирляшмясиндян ибарят ващид. Синтагмын цзвляри кими щям сюзляр, щям морфемляр, щям сюз бирляшмяляри, щям дя жцмляляр чыхыш едя биляр: китаб алмаг, алмаг, шящяр баьынын йашыл аьажлары. Чцнки олдун дяйирманчы, чаьыр эялсин дян,
Короьлу.
Бу мисаллары башга тцрк дилляриня дя аид етмяк олар: кюйнек тикмек, тикмек, шехер багынын йешил агачлары, Гечме намарат кюпрцсцнден, гой апарсын
сил сени (тцркмян дилиндян); дерди аннатмак, эенчлерде севэи, эцзцн баьчадакы мейвалары, Кашларын кайер булут, эюзлерин шылер йылдыз (гагауз дилиндян);
йурт топраьы, Сакарйа Мущарибесини казандыьым андакы севинж (тцркжядя).
Синтагмын икицзвлц ващид кими анлашылмасы Ф.де Сюссцр тяряфиндян иряли
сцрцлмцш вя онун тялими иля ялагядардыр.
2. Мяна биткинлийиня малик ритмик сюз групу. Бу щалда синтагм сырф фонетик щадися кими тягдим олунур. Синтагмын фонетик анлайыш олмасыны хариждя М.Граммон, Русийада Л.В.Шерба, В.В.Виноградов, А.Н.Гвоздйев вя
башгалары иряли сцрмцшляр.
3. Дилчилик ядябиййатында синтагма синтактик щадися кими йанашанлар да
вардыр. (Ш.Балли, С.Окартсевски, Ф.Ф.Фортунатов, Б.М.Томашевски вя башга32
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лары). Бу фикрин тяряфдарларына эюря, ритмик вя хяттилик жящятдян синтагмы парчалайыб онун цзвляри арасына башга сюз дахил етмяк олар, лакин синтактик жящятдян синтагмы парчаламаг олмаз, онун цзвляри щямишя бир синтактик ващид
кими чыхыш едяжякдир. Мцг. ет: Ящмядин китабы- Ящмядин гырмызы жилдли (рянэли, дяйярли...) китабы-Ящмядин цч ил бундан яввял Москвадан алыныб тязя шякилдя
сахланылмыш китабы...
Башга тцркжялярдян юрнякляр: Айсолтанын гцлкцсц, Мередин лртадан екары
бойы (тцркмян дилиндян), Иван Петрович Галевин еви, кцйцн кенары, кцйцн инсаннар топланан кенары... (гагауз дилиндян).
4. Дилчилик вя психолоъи ядябиййатда синтагм семантик-синтактик нитг щадисяси кими алыныб изащ едилир. Бу бахымдан синтагм жцмля дахилиндя мяна
вя ритмик жящятдян бирляшмиш сюзляр групу кими нязярдян кечирилир. Синтагм
бир сюздян, щяр жцр сюз бирляшмясиндян, синтактик тяркиблярдян, аналитик ващидлярдян, бцтюв жцмлядян ибарят ола биляр. Синтагм сюз бирляшмясиня мцвафиг эяля дя биляр, эялмяйя дя. Щяр ики ващидин мцщцм фяргляри мювжуддур.
Беля ки, синтагм жцмлядя юзцнц эюстярир, онун цзвляря парчаланмасы нятижясиндя ифадя едир. Сюз бирляшмяси вя жцмлянин цзвляря бюлцнмяси нятижясиндя
йох, жцмля цзвляринин бирляшмяси нятижясиндя йараныр. Мятндян, ситуасийадан, данышанын мягсядиндян, жцмлянин мязмун мцхтялифлийиндян асылы олараг ейни бир жцмля мцхтялиф шякиллярдя синтагмлара бюлцня биляр. Мяс.:
Хумар-хумар бахмаг\эюз гайдасыдыр.
Хумар-хумар /бахмаг/ эюз гайдасыдыр.
Нитгин синтагматик цзвлянмясиндяки беля мцхтялифлик цслуби синтаксисин
ян мараглы тядгигат обйектидир. Щалбуки сабит моделляр тяшкил едян сюз бирляшмясиндяки мцхтялифлик мцмкцн дейилдир. (2, с. 238, 239 (370 с.).
Синтагм сюйлямин фонетик вя грамматик бцтюв кими эерчяклийин обйектив
якси олан семантик щиссяйя айрылмасындан ялдя едилян ващиддир.
Синтагм-нитг ващидинин универсал интонасийасыдыр. Синтагм синтагматика
нязяриййясини формалашдырмышдыр. Синтагматик нязяриййянин ясасыны, принсиплярини Ф.-де Сюссцр щазырламышдыр О, бу нязяриййяни функсионал синтактик чярчивясиндя щялл етмишдир. Ф.де Сюссцр «Цмуми дилчилик курсу»нун синхрон дилчилик бюлмясинин В фяслини «Синтагматик мцнасибятляр вя ассосиатик мцнасибятляр» адландырмышдыр. Ф.-де Сюссцр йазыр ки, дилин щяр бир вязиййятиндя щяр
шей мцнасибятлярдя бяргярардыр. Щямин мцнасибятляр юзцнц ня жцр тягдим
едир? Бу суала алим беля жаваб верир: «Дил системинин цзвляри арасындакы мцнасибятляр вя мцхтялифликляр ики мцхтялиф сферада ачылыр; онларын щяр бири юзцнцн дяйярлиликляр сырасыны йарадыр: щямин ики сыранын гаршы-гарыйа гойулмасы
онлардан щяр биринин тябиятини даща йахшы айдынлашдырмаьа имкан верир.
Бунлар бизим ягли фяалиййятимизин ики формасына уйьун эялир ки, дилин щяйаты
цчцн дя олдугжа зяруридир.
Бир тяряфдян, сюзляр нитгдя бир-бири иля бирляшяряк юз араларында дилин хятти
характериня ясасланан мцнасибятя эирирляр ки, бу, ики елементин ейни заманда тяляффцзц имканыны истисна едир. Щямин елементляр нитг ахынында бири диэяринин архасынжа дцзцлцр. Мцяййян юлчцйя малик бу жцр бирляшмяляри с и н т а
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г м адландырмаг олар. Беляликля, синтагм щямишя бир-биринин ардынжа эялян
ян азы ики ващиддян ибарятдир (мясялян, ре-лире –йенидян охумаг, жонтре тоус
–щамыйа гаршы, ла вие щумаине –инсан щяйаты, сил фаит беау темпс, ноус
сортиронс-яэяр йахшы щава олса, биз эязмяйя эедяжяйик вя с. . Синтагмын цзвц
йалныз юзцндян яввял, йахуд сонра эялян цзвя, йахуд да щяр икисиня бирликдя
гаршылашма дяряжясиня эюря дяйярлилик ялдя едир. Башга тяряфдян, нитг просесиндян кянарда юз араларында няся цмумилийя малик сюзляр йаддашда еля ассосиасийа йарадыр ки, онларын дахилиндя олдугжа рянэарянэ мцнасибятляр олан
груплар тюряйир (3, с.230-231 (408 с.)
Сонрадан Ш.Балли бу нязяриййянин принсипляриня, гайдаларына айдынлыг эятирмишдир. (4, с. 345-353).
Синтагматик фонетикадан бящс едян рус дилчиляри бу мясяля цзяриндя дя
дайанмышлар.(5)
Г.Скепскайа синтагматикайа эириш ясярини йазмыш вя бу ясярдя мцхтялиф
сявиййялярдя синтагмын башлыжа яламятлярини шярщ етмишдир.(6)
Тцрколоъи дилчиликдя синтагмлар щаггында Н.Асылгаров, Й.Сейидов, С.Татубайев, Ф.Аьайева, А.Ахундов, Ф.Вейсялли, Ф.Асланов вя башгалары мцяййян фикирляр сюйлямишляр (7).
Тцрк дилляриндя синтагм мясяляси, демяк олар ки, арашдырылмамышдыр. Синтагм дедикдя няйи нязярдя тутурлар? суалы щяля дя бирмяналы гаршыланмыр.
Синтагм барядя бир сыра Азяри дилчиляринин (Я.Дямирчизадянин, Й.Сейидовун,
Ф.Аьайеванын, А.Ахундовун, Ф.Вейсяллинин вя диэярляринин) дцшцнжяляри
мювжуддур. Ф.Вейсяли ися бу щагда эениш бящс етмишдир. Ф.Асланов мясяляни типолоъи планда-Алман вя Азярбайжан дилляринин материаллары цзря, щямчинин дя експерсиментал шякилдя тядгиг етмишдир. (8)
Синтагмын бир нювц фонетик синтагм адланыр. Синтагмын бу нювц нитгин
ритмик групуну формалашдырыр. Л.В.Шерба фонетик синтагмы «интонасийа-фикир
ващиди» кими изащ етмишдир. (9, с. 86).
Фонетикада синтагм- нитг зянъири, просодик ващид олараг иштирак едир.
Фонетик синтагмлар нитгин мяна бцтювлцйцня хас олан сюйлям вя вя сюз групу кими юзцнц эюстярир.
А.Ахундов «Азярбайжан дилинин фонетикасы» китабында фонетик синтагм,
онун нювляри вя тяркиби щаггында йыьжам мялумат вермишдир. Нитги данышыг
акты кими нязярдя тутан А.Ахундов йазыр ки, нитг инсанлар арасында ян важиб
цнсиййят васитяси олан дилин арасыкясилмяз сяс ахыны шяклиндя реализасийасыдыр.
Лакин сюзляр цзвлянмяйян сяс комплекси олмадыьы вя цзвлянмяйян сяс комплекси кими дейилмядийи кими, нитг дя цзвлянмяйян, бирняфяся дейилян фонетик
просес дейил. Сюзляр обйектив сурятдя щежалара парчаландыьы кими, бизим нитгимиз, даща доьрусу инсанлар арасында ян кичик цнсиййят ващиди олан жцмляляр дя мцяййян ритмик груплара парчаланыр вя буна фонетикада синтагм дейилир.(10, с.296).
Синтагм анлайышынын айры-айры тцрк дилляриндя дя эениш шякилдя шярщиня, ялбяття, ещтийаж вардыр.
Синтагм мясялясинин тарихи арашдырылмасы, дейилдийи кими, шцбщясиз, Ф.де
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Сюссцрцн, Бодуен де Куртененин ады иля баьлыдыр. Бу анлайыш ятрафында фяргли
мцлащизяляр дя мейдана чыхмышдыр.
Синтагм мясяляси шифащи нитг иля, интонасийа иля ялагядар анлайышдыр. Буна
бахмайараг синтагмын мцяййян едилмясиндя грамматик вя семантик аспектляр дя ясас сайылыр. Синтагмын щяр бири нисби битмиш фикир ифадя едир. Бир сыра щалларда семантик мясяля дяринляшдирилир. Мяс.: Эцзел кыз ормана эиттижцмляси ики жцр синтагма айрыла биляр: Эцзел кыз\ормана эитти- Эцзед\кыз ормана эитти.
Гожа пящляван мейдана атылды — жцмляси дя йухарыдакы кими ики жцр синтагма бюлцня билир: Гожа\пящляван мейдана атылды. Гожа пящляван\мейдана
атылды.
Тцркмян дилиндян верилмиш бу шеир мисраында да ейни дурумла гаршылашмаг
олур: Гоъа \даглар\ чувак гейимден чыкар, Шаглап ъцлгесинден булаклар акар.
Гюк махмал бцренер депелер-дцзлер, Тарыпын диймяге еъиздир сюзлер (Аман
Кекилов).
Бу жящят тцрк, тцркмян вя Азярбайжан дилляринин беля синтагматик мцнасибятляриндя охшар хцсусиййятлярдяндир.
Демяк, бюлэц синтагма мяхсус яламят кими чыхыш едир. Беля бюлэцляр мянайа хялял эятирир, мяна дяйишмяси йараныр. Мясял цчцн: Гары\тяк юмцр сцрмякдян дарыхмышды-Гары тяк юмцр сцрмякдян\дарыхмышды. Сюзсцз, бу дурум
щяр жцр синтагматик бюлэц цчцн сяжиййяви сайыла билмяз, она эюря ки, бир сыра
дурумларда сюйлям ичиндя синтагмлар семантик дяйишиклийя сябяб олмадан
бу вя йа башга сюзцн, ифадянин, бирляшмянин мянасыны нязяря чарпдырмаг
мягсяди дашыйыр.
Эюрцндцйц кими, тцрк дилляриндя синтагмлар нитгин тябии олараг синтагматик парчаланмасы йолу иля формалашыр. Бцтюв нитг, демяк олар ки, битмиш
фикир билдирян жцмляляря парчаланыр. Щямин жцмляляр дя юз нювбясиндя мцяййян ибаря вурьусу иля бирляшян сюз групларына вя йахуд сюзя парчаланыр.
Тцрк дилляриндя ики жцр синтагмлардан данышылыр: 1) битмиш (там) синтагмлар; 2) битмямиш (йарымчыг, натамам) синтагмлар.(10, с. 297).
Бяллидир ки, тцркжялярдя жцмлянин хябяри бир гайда олараг, жцмлянин сонунда мювге тутдуьундан битмиш синтагмлар адяти цзря жцмлянин сонунжу
синтагмы кими чыхыш едир. Там синтагмлар яслиня галанда предикатив синтагмлара мцвафигдир, мцяййян мцстясна щаллар нязяря алынмагла. Бу жцмлядя истифадя едилян башга синтагмлар ися (щямжинс цзвляр, фели тяркибляр, грамматик
жящятдян жцмля цзвляри иля баьлы олмайан сюзляр вя с.) битмямиш синтагмлардыр.
Битмиш синтагмлар цмуми суал жцмляляри вя бязян конкрет дурум нязяря
алынмазса, енян тонла баша чатыр, битмямиш синтагмлар ися адяти цзря галхан
тонла сюйлянилир. Битмямиш синтамлардан сонра йарымчыг фасиля, битмиш
синтагмлардан сонра ися там фасиля юзцнц эюстярир.
Синтактик синтагмлар. Тцрк дилляриндя синтагмлар ян чох синтактик факторларла ялагядардыр. Бунга эюря дя онларын тяркиби фяргли шякилдядир. Синтактик структуруна ясасян Азярбайжан дилчиси Ф.Аьайева синтактик синтагмлары
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ики йеря айырыр:
1) минимал синтагмлар; минимал синтагмларын тяркиби белядир: 1.Тяйинсиз,
эенишляндирилмямиш зярфлик групу; 2. Фели сифят вя фели баьлама тяркибляри;
3.Гошма иля ифадя едилян гошмалы бирляшмяляр; 4. Щямжинс цзвляр (11, с. 17).
2) ясас синтагмлар. Бу синтагмлар тцрк дилляринин мцряккяб жцмляляринин
тяркиб щиссяляриня аиддир.
Тцрк диляриндя синтагмлары интонасийадан айры тясяввцр етмяк мцмкцн
дейил. Синтагмлар мятндя интонасийаны мящсулу вя онун тянзимедижиси кими
чыхыш едир.
Мцаср тцрк дилляриндя синтагм проблемини, хцсусиля дя синтаксисдя юйрянилян синтагмы функсионал синтаксис проблемляри иля гаршылыглы арашдырмаг
йахшы нятижяляр ялдя етмяйя имкан верир. Функсионал синтаксис-1. Ялагяли нитгин тяшкилиндя ролу олан бцтцн синтактик васитялярин (ващидлярин, конструксийаларын) функсийасыны юйрянян синтаксисдир; 2. «Фнксийадан васитяйя» методу цзря тядгигат апаран (функсийадан чыхыш етмякля ифадя васитялярини мцяййянляшдирмя методу), йяни мцхтялиф анлайышларын (заман, мякан, сябяб,
мягсяд, нятижя вя с.) щансы васитялярля ифадя едилдийини тядгиг едян синтаксис.
Бу синтаксис яняняви синтактик метода гаршы гойулур. Яняняви синтаксис «васитядян функсийайа» принсипиня (мцяййян грамматик ващидин щансы вязифяни
йериня йетирдийини мцяййянляшдирмяк) ясасланырды (2, с. 241 (370 с.).
Синтагм проблеминдя ики мцнасибятдян дя данышмаг лазым эялир. Бири
синтагматик мцнасибятляр, о бири ися парадигматик мцнасибятляр. Бу бахымдан «щяр бир сюзцн семантик дяйярлилийи ики фактор ясасында мцяййянляшдирилир: сюзцн сечмя вя бирляшмя имканлары. Мцяййян иш, щадися, яшйа вя с. щаггында мялумат вермяк, фикри ифадя етмяк цчцн онларын адыны билдирян сюзц
тапмаг вя бу ад-сюзц башгалары иля бирляшдирмяк зяруридир. Сюзц тапмаг вя
йа сечмяк мцяййян анлам даирясиндя олан дил ващидляриндян бирини фяргляндириб айырмагдыр, бирляшдирмяк ися бу сюзляри грамматик гайдалар ясасында
ялагяляндирмякдир.
Сюзц сечмя дедикдя нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр сюз мцяййян лексиксемантик парадигманын (вя йа парадигмалар групунун) бир цзвцдцр. Лексик-семантик парадигма щяр щансы бир семантик яламят ясасында бирляшян
сюзляр групуна дейилир.
Сюзляри бирляшдирмя термини ону эюстярир ки, сюз билдя мювжуд олан синтактик гайдалар ясасында дцзялмиш синтагмын компоненти кими чыхыш едир.
Парадигматик вя синтагматик ялагяляр бир-бири иля гаршылыглы шякилдя баьлыдыр. Щяр парадигмайа дахил олан сюзляр синтагматик ялагяляриня эюря башгаларындан фярглянир. Мцвафиг парадигмадакы сюзцн синтагматик ялагялярини
яввялжядян, цмумиляшдирилмиш тярздя сюйлямяк мцмкцндцр.
Сюзлярин сечилмяси парадигматика иля, бирляшдирилмяси ися синтагматика иля
ялагядардыр. Парадигматик ялагяляр дилдя систем шяклиндя мювжуд олан ялагялярдир, сюзлярин сечилмяси дя щямин парадигматик ялагяляр ясасында баш верир, йяни бу сечилмя дейилян ялагяляря ясасланыр, табе олур. Сечилмиш ващидлярин
бирляшдирилмяси ися билаваситя мятня мяхсус олан факт щесаб едилир. Лакин се36
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чилмя иши конкрет мятнля баьлы олса да, яслиндя дил ващидляринин бирляшмя гайдалары да систем ялагяляриня ясасланыр. Систем ялагяляри ися щеч дя конкрет
мялумат, бу вя йа диэяр мятнля ялагядар дейилдир. Синтагматик ялагяляр дя
сюзлярин парадигматик ялагяляри кими хцсуси семантик ялагя дашыйыр вя бу
сяжиййя фонунда сюз бирляшмя тяркибиндя мцвафиг мятни мяна кясб едир» (2,
с. 296, 301 (325 с.).
Эюрцндцйц кими, «синтагм» анлайышы дилдя синтагматик нязяриййяни формалашдырмышдыр. Бу нязяриййянин ясасыны «синтагматика» тяшкил едир. Дил системинин тяшкилиндя синтагматик мцнасибятляр бюйцк рол ойнайыр. Мцасир
лингвистикада Ф.де Сюссцрцн, Л.Б.Шербанын бу барядя консепсийаларында
синтагматик мцнасибятляр ассосиатив мцнасибятлярля гаршылашдырылыр, мцгайися
едилир. Ф.де Сюссцр йазыр ки, синтагм анлайышы йалныз сюзляря дейил, щямчинин
сюз бирляшмяляриня, щяр жцр нювдян, истянилян узунлугда олан мцряккяб ващидляря (мцряккяб сюзляря, дцзялтмя сюзляря, жцмля цзвляриня, там жцмляляря) аиддир.
Синтагмын айры-айры щиссялярини юз араларында бирляшдирян мцнасибятляри
нязярдян кечирмяк щяля кифайят дейил; бцтювц онун щиссяляри иля баьлайан
мцнасибятляри дя нязяря алмаг лазымдыр.
Бурада етираз етмяк олар: синтагмын типик тязащцрц жцмлядир, о да диля
йох, нитгя аиддир, бурадан беля чыхмырмы ки, синтагм нитг сащясиня аиддир?
Биз эцман едирик ки, беля дейил. Нитгин сяжиййяви хцсусиййяти елементлярин
комбинасийа азадлыьыдыр. Демяли, суал беля гойулмалыдыр: бцтцн синтагмлар
ейни дяряжядя сярбястдирми? Мцяййян гайда иля гурулан синтагмларын бцтцн
типлярини нитгя дейил, диля аид етмяк лазымдыр. Яслиндя, дилдя мцжярряд щеч бир
шей олмадыьындан, щямин типляр анжаг о щалда мювжуд ола биляр ки, нцмуняляри дилдя кифайят гядяр гейдя алынмыш олсун.
Лакин етираф етмяк лазымдыр ки, синтагм сащясиндя коллектив яняня иля
мющкямлянян дил факты вя фярди азадлыгдан асылы олан нитг факты арасында кяскин сярщяд йохдур. Чох щалда ващидлярин верилмиш комбинасийасыны буна,
йахуд о бириня аил етмяк чятинлик тюрядир; она эюря ки, щямин комбинасийанын йаранмасында щяр ики факт, щям дя еля бир нисбятдя иштирак едир ки, мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмур. (3, с. 232, 233, 234).
Руссистикада вя Авропа дилчилийиндя синтагм вя вя онун нювляри щаггында арашдырмалар вардыр. Амма тцрколоэийада бу мювзуда ясярляр демяк олар ки, чох аздыр. Буну нязяря алараг «Тцрк дилляриндя синтагмлар»
мювзусунун мцгайисяли тядгигинин зярурилийи билинмишдир. Щазырда эюрцлян
ишляр тцрк дилляриндя синтагматик ващидляри мцяййянляшдирмяк, ишарялярин
комбинасийасыны дягигляшдирмякдян ибарятдир. Бу йюндяки арашдырмаларын
ашаьыдакы мясяляляри тядгиг етмяйи планлашдырылмышдыр: Тцрк дилляриндя синтагмлар вя онларын башлыжа юзялликляри; Синтагм-фонетик щадися кими; синтагм
синтактик щадися кими.
Нязярдя тутулан бу ишдя синтагм щям фонетик, щям дя синтактик щадися
кими дя юйрянилир. Она эюря ки, синтагм щям дя дилин синтактик ващидидир.
Беля ки, коммуникатив мцнасибятляр синтагмларла да верилир.
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Тядгигатдан ялдя олунан нятижяляр синтаксисдя синтагм анлайышыны там шякилдя ачыр. Онун сюз бирляшмяляриндян охшар вя фяргли яламятлярини ашкар едир.
Синтагм цзвляри арасындакы предикатив, атрибутив, обйект вя релйатив мцнасибятляр мцяййянляшдирилир. Жцмлянин зянжирвари ардыжыллыьы юйрянилир вя с.
Синтагматикада синтаксем анлайышы да юйрянилир. Синтаксем-синтактик
сявиййядя дил ващидидир. Синтактик инвариант; бцтцн синтактик вариантлар цчцн
цмуми олан яламятлярин топлусу демякдир (2, с. 240 (370 с.).
Беляликля, синтагм-ишарялярин комбинасийасыдыр, семиотик ишарялярин узунлуьу, мясафяси, сащяси, юлчцсц кими дя тяхмин едилир. Бу щяъм хяттидир вя эери
дюнмяздир.Биз синтагм проблемини рус вя Авропа дичилийи яняняляриндян юйряняряк, мянимсяйяряк тцрколоъи дилчилийя тятбиг едирик. Бу мясяляни фонетик,
психолоъи, синтактик вя нитг акты сявиййяляриндя юйряняряк, бу дилляр цчцн сяжиййяви жящятляри мцяййянляшдирмяйи гаршыйа мягсяд кими гоймушуг.
Мягалянин актуаллыьы. Индийя кими бир чох мцасир тцрк дилляриндя синтагм
проблеми юйрянилмямиш галмышдыр. Тядгигатын актуаллыьыны шяртляндирян башлыжа жящят тцрк дилляриндя синтагмын мащиййятини ачыб эюстярмяк, онун тип вя
нювлярини айдынлашдырмаг, синтагматик мцнасибятляри цзя чыхармагдыр.
Мягалянин елми йенилийи. Илк дяфя олараг мцасир тцрк дилляринин материаллары ясасында синтагм щадисясинин мащиййяти ачылыр, онун фонетик вя синтактик
нювляри тядгиг едилмишдир. Синтагм цзвляри арасында предикатитв, атрибутив,
обйект вя релйатив мцнасибятляр дя мцяййянляшдирилмишдир.
Мягалянин практик ящямиййяти vя tяtbiqi. «Тцрк дилляринин мцгайсяли фонетикасы», «Тцрк дилляринин мцгайисяли синтаксиси» фянляринин тядриси просесиндя бу мягалядян йарарланмаг мцмкцндцр.
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М. Турмуш
Синтагма современные тюркские языки,
и его исследование задачи
Резюме
Статья посвящена современным тюркским языкам Syntagma. Этот вопрос является новым для тюркских языков. Фонетика и вопросы синтаксиса
синтагматических синтагматических тюркских рассматриваются, большинство тюркских языков, особенно по сравнению с группой Огуз тюркских языков в этом вопросе, были исследованы на комплексной основе в
то же время. Таким образом, автор попытался открыть суть термина-концепции. Кроме того, научно-исследовательская работа азербайджанском,
турецком, туркменским языками Кавказа и на основе проб, взятых
синтагматических единиц, определенные отношения, основанные на
правилах сочетания символов и их структура была определена, средняя
разница была найдена.
М. Turmush
Syntagma modern Turkic languages, and his
investigation of the problem
Summary
The article is devoted to the modern Turkic languages Syntagma. This
issue is new to the Turkic languages. Phonetics and syntax issues
syntagmatical syntagmatical some Turkic languages are examined, the
majority of the Turkic languages, especially compared to the Oguz group
of Turkic languages in this issue, have been investigated in a comprehensive
manner at the same time. Therefore, the author tried to open the meaning
of the term-concept, and then the Russian and European linguists, linguists
as well as Azeri Examine the research in this direction has managed to
create a clear image of problems in Syntagma. Started sintaqmыn phonetic
content of the article, a number of specified types, sentence chain
sequences, the linear nature of the study. In addition, the research work of
Azerbaijani, Turkish, Turkmen languages of the Caucasus and on the basis
of samples taken syntagmatical units, defined relationships, based on the
rules of combination of characters and their structure was determined, the
mean difference was found.
Редаксийайа дахил олуб: 11.06.2014
39

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Azяrbaycan dиlи dяrslяrиndя шagиrdlяrиn obrazlы
dцшцncяsиnиn иnkишaf etdиrиlmяsи
Шяlalя Nяbиyeva,
ADPU-nun Azяrbaycan dиlи vя onun tяdrиsи
metodиkasы kafedrasыnыn dosentи
e-maиl: shelalexalиl@ rambler
Rяyчиlяr: dos.P. Paшayeva,
dos.F. Sяfяrяlиyeva
Aчar sюzlяr: аna dиlи, иntellekt, obrazlы tяfяkkцr, dцшцncя, bacarыq, tяxяyyцl, mяntиq
Ключевые слова: родной язык, интеллект, творческое мышление,
навыки мышления, вообраъения, логики
Key words: нatиve language, иntellиgence, creatиve thиnkиng, thиnkиng
skиlls, иmagиnatиon, logиc
Mюvcud иxtиralar, kяшflяr, teoremlяr, qanunlar yaradan bюyцk alиmlяrиmиzиn vяsиyyяtlяrиnя sadиq qalaraq cяsarяtlя alternatиv dцшцncяlяrя шяraиt
yaradan tяdrиsя genиш yer vermяk lazыmdыr. “Bu, belя olur!” nиdasыndan
“Bu, nиyя belя olur?” sualы daha яhяmиyяtlиdиr.
Шagиrdlяrиn obrazlы dцшцncяsиnиn иnkишaf etdиrиlmяsиndя gюrkяmlи yazычыlarыn, alиmlяrиn, mцdrиk шяxslяrиn hяyatыndan bяhs edяn hadиsяlяr xцsusи
яhяmиyyяt kяsb edиr.
Бакынын 158 нюмряли mяktяbиnин 2j sиnfиndя mцяllиm G. Xяlиlova иsиm anlayышыnы шagиrdlяrя keчяrkяn motиvasиya mяrhяlяsиndя yazы taxtasыnda mцxtяlиf heyvanlarыn tяsvиrи olan bиr шяkиl asdы. Шяkиldя ayы, tцlkц, canavar, dovшan vя s. vardы. Uшaqlar heyvanlarыn adlarыnы mцяyyяnlяшdиrdиkdяn sonra
mцяllиm belя bиr fиkиr sюylяdи: “Gюrяsяn bu heyvanlarыn adы olmasaydы,
onlarы bиr-bиrиndяn necя ayыrardыq? Bяs иnsanlarыn adы olmasaydы, onlar bиr
– bиrиnи necя чaьыra bиlяrdи?” Bunun яtrafыnda gedяn qыzьыn mцbahиsяlяrиn
nяtиcяsи belя oldu kи, uшaqlar yekdиl шяkиldя qяrara gяldиlяr: иnsanlarыn hяr
bиrиnиn adыnыn olmasы яhяmиyyяtlиdиr.
Mцяllиm problemи bиr qяdяr dя dяrиnlяшdиrmяk mяqsяdиlя uшaqlardan
bиrиnя mцracияt etdи:
- Zяhmяt olmasa, onu mяnя ver!
- Nяyи? – deyя шagиrd soruшdu. Mцяllиm hяrяkяtlяrи иlя чox bюyцk чяtиnlиklя baшa saldы kи, “Azяrbaycan dиlи” dяrslиyиnи иstяyиr vя яlavя etdи:
- Mяn “Azяrbaycan dиlи” dяrslиyини иstяyиrяm” desяydиm, daha asan olmazdыmы? Belяlиklя, uшaqlar яшyalarыn da hяr bиrиnиn adыnыn olmasыnыn zяrurиlиyиnи dяrk etdиlяr. Шagиrdlяr mцxtяlиf mиsallarla belя bиr nяtиcяyя gяldиlяr
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kи, иnsan, heyvan, daь, чичяk vя s. adlarыnыn olmasы nиtqиn vacиb elementlяrиndяn bиrиdиr.
Yadda saxlayaq: Hяr шeyиn юz adы var. Adlar hяm xцsusи, hяm dя цmumи olur.
Xцsusи adlar: Anar, Zяrиfя, Bakы, Gюygюl
Цmumи adlar: щeyvan, quш, aьac vя s.
Adlar kиm, nя, hara suallarыna cavab verиr.
Mцяllиm fиkrиnи bяdии sюzlя яsaslandыrmaq цчцn aшaьыdakы hekayяnи
qruplara payladы.
DOVШANЫN ADЫ
Canavar dюvшanы necя qovmuшdusa adы yadыndan чыxmышdы. Onun qabaьыna bиr kиrpи чыxdы:
- Kиrpи, ay kиrpи, bиlmиrsяn mяnиm adыm nяdиr? Kиrpи dayanыb dяrиn fиkrя getdи. Ыynяlяrиnи qabardыb dedи:
- Sяnиn adыn Yekяqulaqdыr. Bиlиrsяnmи, sяnи nиyя belя чaьыrыrlar? Axы,
qulaqlarыn hamыnыnkыndan bюyцkdцr.
Dovшan kиrpиnиn sюzlяrиnя иnanmadы. Heч belя dя ad olar? Yekяqulaq!
Bиrdяn dяlяnи gюrdц.
- Sяncя mяnиm adыm nяdиr? – deyя ondan soruшdu.
Dяlя cavab vermяk цчцn heч fиkиrlяшmяdи dя. Dedи:
- Чяpgюz! Sяnя ona gюrя belя deyиrlяr kи, qяшяng gюzlяrиn чяpdи.
Dovшan onun da sюzlяrиnя иnanmadы.
Bиrdяn kollarыn dиbиndя sюhbяt edяn иkи чaqqalыn sяsиnи eшиtdи. Чaqqallardan bиrи o bиrиnя deyиrdи:
- Sяn dovшansan. Lap ondan da qorxaqsan.
- Dovшan sяnsяn, deyя o bиrи чaqqal cavab verdи.
Elя bu zaman dovшanыn adы yadыna dцшdц.
- Dovшan! Яlbяttя, mяnиm adыm dovшandыr. O, sevиnя-sevиnя yoluna davam etdи (1,100).
Qruplara aшaьыdakы suallar paylandы.
Ы qrup
Bu hekayяnиn mцяllиfи sяn olsaydыn onun sonuna aшaьыdakы cцmlяlяrdяn
hansыnы artыrardыn? Nиyя?
1. Adы yadыna dцшяndя qanы qaraldы. Axы dovшan “qorxaq” demяkdиr.
2. Adыnы eшиdяndяn sonra dovшan fиkиrlяшdи: Adыm aslan olsaydы, necя dя
gюzяl olardы.
3. O, adыnы yaddan чыxartmamaьa sюz verdи.
4. Hяr kяsя юz adы яzиzdиr.
ЫЫ qrup
Hekayяdя hansы suala cavab yoxdur:
1. Canavar dovшana nя dedи?
2. Dovшan kиrpиdяn nя soruшdu?
3. Dяlя dovшana nя cavab verdи?
ЫЫЫ qrup
Mяtndя hansы suala cavab var?
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1.Necя oldu kи, dovшan adыnы unutdu?
2. Kиrpи nя цчцn hиrslяnmишdи?
3. Necя oldu kи, dяlя aьacdan yыxыldы?
ЫV qrup
Dovшan цmumи addыr. Aшaьыdakы adlardan hansыnы hekayяdяkи dovшana
xцsusи ad kиmи vermяk olar?
1. Qoчaq
2. Xallы
3. Qorxaq
Test
“Kиrpи, ay kиrpи bиlmиrsяn mяnиm atamыn adы nяdиr?” cцmlяsиndя hansы
sюz mяtndя yoxdur.
1. Kиrpи
2. Mяnиm
3. Atamыn
Hansы tapmacanыn cavabы dovшandыr?
1.
Yatanda yumru yatar,
Яtиnя dяrman qatar
Kиm иstяsя tutmaьa
Tиkanы яlя batar
2.
Gюzlяrи aчыq yatar,
Gцllя tяk qaчmaьы var
Qulaqlarы yekяdиr,
Hяr шeydяn qorxmaьы var.
3.
Юzц dяmиrdяn,
Quyruьu kяndиrdяn
Belяlиklя, bяdии sюzцn gцcц иlя uшaqlarda adlar haqqыnda tяsяvvцrlяr
mюhkяmlяndи.
Ev tapшыrыьы:
Иnternetdяn, ensиklopedиyalardan vя ya dиgяr kиtablardan xoшunuza gяlяn adam adlarыnы seчиn. Ev heyvanlarыna qoyulan xцsusи adlarы mцяyyяnlяшdиrиn.
Qиymяtlяndиrmя meyarы.
Uшaqlar xцsusи vя цmumи adlarы bиr-bиrиndяn ayыrmaьы bacarыrlar. Xцsusи adlarыn bюyцk hяrflя yazыldыьыnы bиlиrlяr.
Bu prosesdя mцяllиm юz nцfuzunu uшaqlara zorla qяbul etdиrmяmяk
цчцn яsas fиkrиnи daиm gиzlиndя saxlayыrdы. Bu, шagиrd vя mцяllиm bяrabяrlиyиnи tяmиn edиr. Bu bяrabяrlиk hяm шagиrdlяrи cяsarяtlяndиrиr, onlarы mцbahиsяlяrdя fяal ишtиrak etmяyя ruhlandыrыr, hяm dя mцbahиsя prosesиndя demokratиyanы tяmиn edиr. Tяhsиl mцvяffяqиyyяtиnиn яsasы dцшцncяnиn demokratиklиyиdиr. Bu prosesdя mцяllиm юzц dя юyrяnяn rolunda gюrцnцr. Lakиn
dяrsиn яsas qayяsиnи bиr an belя yaddan чыxartmыr. Dяrs prosesиndя mцzakиrяlяrиn иstиqamяtиnя ustalыqla tяsиr edиr kи, uшaqlar mяqsяddяn uzaq dцшmяsиnlяr. Mцяllиm bяlяdчиlиk funksиyasыnы bиr an yaddan чыxarmamalы, elя etmяlиdиr kи, шagиrd adlarыn nиtqdяkи яhяmиyyяtиnи bцtцn tяfяrrцatы иlя dяrk
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etsиn. Bu zaman hяmиn nиtq hиssяsиnиn цmumи vя xцsusи hallarыnы, шяkиlчиlяrиnи vя s. бу kиmи dиgяr elmи tяrяflяrиnи иkиncи plana keчиrmяk lazыmdыr. Яsas
cяhяt budur kи, uшaq mяtnlяrdя adlarыn sonuna artыrыlacaq шяkиlчиlяrиn яhяmиyyяtиnи dяrk etsиn, onun mяqamыnы duya bиlsиn. Dиl амилляринин elmи termиnlяrиnи юyrяtmяzdяn яvvяl, onu duymaьa yюnяldяn bяdии mяtnlяrdяn genиш иstиfadя etmяk zяrurиdиr. Шagиrd elmи mцddяalara qяdяr иsmиn яsas xцsusиyyяtlяrиnи duymalы, onu “kяшf etmяlи”dиr. Bu, tяdrиs prosesиnиn яn яhяmиyyяtlи nюqtяsиdиr. Mяhz bu cяhяtиnя gюrя fяal tяlиm texnologиyasыndan
bяhs edяn alиmlяr шagиrdlяrиn “tяdqиqatчы olmasы”nы tяlяb edиrlяr.
Dяrsdя qoyulan problemlя шagиrdиn “tяdqиqatчы” kиmи цz-цzя qalmasы
mцasиr dяrs tиpajlarыnыn яn mцhцm elementиdиr. Avropanыn bиr sыra юlkяlяrиndя olduьu kиmи Azяrbaycanda da bu cцr dяrs metodlarыndan иstиfadя
edяn mцяllиmlяr чoxdur. Bu tяhsиl ocaqlarы арасында XXЫ яsr mяktяbи, Avropa lиtseyи, 6, 18 нюмряли mяktяblяrиn bяzи иbtиdaи sиnиf mцяllиmlяrиnиn adlarыnы чяkmяk olar. Avropa lиtseyиnиn mцяllиmlяrи dяrsdя problem yaratmaqla kиfayяtlяnmиrlяr. Onlar hяmиn problemиn davamыnы ev tapшыrыqlarы
kиmи verиrlяr. Uшaqlar hяr hansы problemlя baьlы иnternetdяn, mцxtяlиf kиtablardan, ensиklopedиyalardan яlavя materиallar seчиlmяsиnи tapшыrыrlar. Belяlиklя, sиnиfdя baшlayan dиskusиya evlяrя yol aчыr, valиdeynlяr bu ишя qarышыr,
mюvcud mяlumat qaynaqlarы ишя dцшцr.
Bu prosesdя bиr cяhяt dя nяzяrя alыnmalыdыr. Шagиrd nя axtardыьыnы, nиyя
axtardыьыnы vя bu axtarышlarыn nяtиcяsи olacaq tapыntыlarыn яhяmиyyяtиnи dяrk
etmяlиdиr.
Mцяllиmиn dяrsdяkи mюvqeyи haqqыnda yazan alиmlяr onun “bяlяdчи” –
yяnи bиlиk юyrяnmяk yolunda шagиrdlяrиn qarшыsыnda шam yandыran, amma
dяrk etmяnи onun юz юhdяsиnя buraxan шяxsdиr. Avropa tяhsиl sиstemиndя
mцяllиmиn bu fяalиyyяtи fasиlиtator adlanыr. Иngиlиs mяnшяlи bu sюzцn mяnasы
яlverишlи шяraиt yaradan demяkdиr. Bu da яhяmиyyяtlи mяqamdыr. Demяlи,
mцяllиmиn sиnиfdя yaratdыьы sиtuasиya elя olmalыdыr kи, mцzakиrя mюvzusuna
чevrиlяn problem яtrafыnda hamы fиkиr sюylяyя, юz dцшцncяlяrиnи bюlцшя bиlsиn. Fasиlиtator mцяllиm sadяcя bиlиk vermиr, юzц dя tяdqиqatчыya чevrиlиr,
mцzakиrя prosesиndя onu шagиrdlяrdяn seчmяk чяtиn olur. O, sadяcя lиderdиr. Uшaq gюyя buraxdыьы чяrpяlяngиn иpиnи яlиndя mюhkяm saxladыьы kиmи,
mцяllиm dя mцzakиrяlяrиn цmumи ahяngиnи bиr mяcraya yюnяldиr. Sиnиfdя
шagиrdlяr mцxtяlиf qruplara bюlцnяndя hяr bиr qrupun lиderи oranыn fasиlиtatoruna чevrиlиr. Belяlиklя, яgяr beш qrup varsa, demяlи sиnиfdя altы fasиlиtator
var. Bunlardan beши qruplarыn lиderlяrи, altыncыsы иsя mцяllиmdиr. Z.Veysova
yazыr: “Bu, mцяllиm lиderlиyиnиn yenи tиpиdиr. Bu lиderlиk mцяllиmlя шagиrdlяrиn tяhsиlиn mяqsяdиnя naиl olmaьa yюnяldиlmиш bиrgя fяalиyyяtиnя яsaslanыr.
Bu zaman mцяllиm шяksиz nцfuz sahиbи kиmи sиnиf цzяrиndя “aьalыq” etmиr vя
юzцnц ondan yцksяkdя tutmur” (2,15).
Шцbhяsиz kи, sиnиfdя problemlи vяzиyyяt yaratmaq mцяllиmиn aldыьы bиlиkdяn, dцnyagюrцшцndяn, elmи-pedaqojи sяvиyyяsиndяn чox asыlыdыr. Чцnkи
problemиn hяllиnя qoшulan 7-8 yaшы tяzяcя tamam olan uшaqdыr. Onun dцnyagюrцшц dя, mяsяlяlяrя mцnasиbяtи dя mцяllиmиnkи qяdяr deyиl. Mцяllиmиn
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pedaqojи ustalыьы burada meydana чыxыr. Problemиn hяllиndя bяlяdчи olan
mцяllиm bиlиklяrиn яldя olunmasы yollarыnы gюstяrиr.
Mцasиr dяrs modellяrи иlя иbtиdaи sиnиf шagиrdlяrиnя dиl qaydalarиnи necя
mяnиmsяtmяk olar? Bиr sыra mцяllиmlяr hяlя dя bu fиkиrdяdиr kи, dиl qaydalarы шagиrdя яzbяrlяdиlmяlиdиr. Шцbhяsиz kи qayda–formalaшmыш, kamиllяшmиш
elя elmи mцlahиzяlяrdиr kи, шagиrd onun mahиyyяtиnи bиtgиn шяkиldя dяrk etmяlиdиr. Bunun цчцn яn asan yol onu шagиrdя яzbяrlяmяkdиr. Lakиn apardыgыmыz tяdqиqatlar gюstяrdи kи, bиr sыra mцяllиmlяr bu иши dя dяrk etmя, anlama yolu иlя шagиrdя tяlqиn edиrlяr.
Mцasиr tяhsиlиn mahиyyяtиnи dяrk etmяyяn “юyrяtmяk” yox, “юyrяnmяnиn yollarыnы юyrяnmяk” anlayышlarыnы yaxшы baшa dцшmяyяn bяzи mцяllиmlяr
kюhnя tяhsиlя daha чox цstцnlцk verиrlяr. Чцnkи hяmиn sиstemdя mцяllиmиn
fasиlяsиz tяhsиlи anlayышы yoxdur. Mцяllиm nя zamansa юyrяndиyи faktlarы юyrяtmяyя daha чox цstцnlцk verиr. Hяmиn yol asandыr. Lakиn mяqbul deyиl.
Чцnkи uшaq яzbяrlяdиyиnи bиr neчя gцndяn sonra unudur vя mцяllиmиn zяhmяtи hяdяr gedиr. Mцasиr tяlиm mцяllиmиn dя fasиlяsиz tяhsиlиnя, daиmи tяdqиqatчы olmaьыna шяraиt yaradыr. Yenи tиplи mцяllиm daиm axtarышda olur, yenиlиklяrи tяtbиq edиr, kюhnя цsullardan asanlыqla иmtиna edя bиlиr. Bu proses
tяkcя шagиrd иntellektиnи deyиl, hяm dя mцяllиm dцшцncяsиnи zяngиnlяшdиrиr.
Bu prosesdя “bиlиk qazanmaq”, “bиlиyи яldя etmяk” deyиl, шagиrd bacarыqlarыnыn yaradыlmasы mцhцm bиr amиldиr.
Яшyanыn adыnыn, onun цmumи vя xцsusи keyfиyyяtlяrиnиn olmasыnы, ad bиldиrяn sюzlяrиn hallanmasыnы mцяyyяnlяшdиrmяk bacarыьыnы яldя edяn uшaq
onun elmи adыnыn “иsиm” olduьunu sonra bиlmяsиnиn elя bиl qorxusu yoxdur.
Яsas mяsяlя иsmя ayrыlan keyfиyyяtlяrиn шagиrd tяrяfиndяn duyulmasы, onu
baшqa nиtq hиssяlяrиndяn seчmяk bacarыьыnыn tяmиn olunmasыndadыr. Hяmиn
bacarыьыn tяdrиs prosesиndя vяrdишя чevrиlmяsи yaddaшda hяmишяlиk qalmasыnы tяmиn edиr.
Mцasиr dюvrdя tяhsиlиmиzиn yenиlяшmяsиnи tяlяb edяn mцhцm amиllяrdяn
bиrи fяnlяrиn hяddиndяn artыq muxtarиyyяtlяшmяsиdиr. Yяnи fяnlяr bиr-bиrиndяn o qяdяr uzaq dцшцb kи, onlarыn arasыnda keчиlmяz sяdlяr yaranmышdыr.
Hяtta bиr fяnnиn mцxtяlиf bюlmяlяrи arasыnda da sяrhяdlяr mюvcuddur. Ыndи
alи mяktяbdя Azrbaycan dиlиndяn dяrs deyяn mцяllиmиn konkret elm sahяsи
var. Яdяbиyyat fяnnи dя belяdиr. Hяtta bиr bюlmяnи mцkяmmяl bиlяn bиr
alиm o bиrи bюlmяlяrи ya zяиf bиlиr, ya da bиlmиr. Qяdиm яdяbиyyat mцtяxяssиsи XX яsr яdяbиyyatыnы, mцasиr dюvr mцtяxяssиsи иsя qяdиm dюvrц bиlmиr.
Bu, sovet tяhsиl sиstemиnиn lцzumsuz иxtиsaslaшmasыdыr. Elmи яdяbиyyatыn иnkишafы tяhsиlя, praktиkaya yюnяlmяdиyиnя gюrя onun elmи nяtиcяlяrи dя
yalnыz bиr-иkи mцtяxяssиsя lazыm ola bиlиr. Mцasиr tяlиm иsя tяlяb edиr kи,
nяиnkи dиlиn vя яdяbиyyatыn ayrы-ayrы шюbяlяrи, dиl vя яdяbиyyat bцtюv bиr
иxtиsas olmalыdыr. Orta mяktяbdя ana dиlи vя яdяbиyyatыn mцяllиmи olduьu
kиmи, alи mяktяbиn mцtяxяssиsи dя hяr иkи elm sahяsиnи dяrиndяn bиlmяlиdиr.
Belя olmasa dиlиn иncяlиklяrиnи, onun mяntиqи, emosиonal, obrazlы keyfиyyяtlяrиnи юyrяtmяk mцmkцn deyиl. Mцasиr orta mяktяbdя dиl vя яdяbиyyatыn
иnteqrasиyasы иlя yanaшы иbtиdaи sиnиflяrdя tarиx, tяbияt, яtraf alяmlя tanышlыq
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vя s. kиmи fяnlяrиn koordиnasиyasы hяyata keчиrиlиr.
Ana dиlиnиn tяdrиsи prosesиndя иntellektlяrиn kooperatиvlиyи bиr problem
kиmи qarшыya чыxыr. Burada kooperatиvlиk sюzцnц hяmrяylиk kиmи dя qяbul
etmяk olar. Mцяllиm lиnqvиstиk иntellektя malиk olan uшaqlarы dиgяrlяrиnя
qarшы qoya bиlmяz. Demяlи, dиgяr иntellektlяrя meyllи uшaqlarыn hяmиn qabиlиyyяtlяrи иlя dиlчиlяrиn dцшцncяlяrи bиrlяшdиrиlmяlи, ortaq bиr mяxrяc tapmalыdыr.
Dиgяr иntellektlяr юz qabиlиyyяtlяrиnи lиnqvиstиk иntellektя kюmяk etmяyя
yюnяltmишdиr. Шцbhяsиz kи, konkret bиr sиnиfdя bu qяdяr иntellektиn mюvcudluьu mцmkцn deyиl. Mцяllиm onlarыn neчяsиnи mцяyyяnlяшdиrиrsя, onlarыn
hamыsыnы lиnqvиstиk иntellektиn яtrafыnda qruplaшdыrыr. Bиr nюv dиlиn юyrяnиlmяsиndя rиyazи mяntиqиn, tarиxи mяntиqиn, иdmanчыnыn иntellektиnи bиrlяшdиrmяyя sяy gюstяrиr. Яgяr belя qruplar yaratmaq mцyяssяr olarsa onda
mцяllиm hяr bиr qrup цчцn onun юz maraqlarыna uyьun tapшыrыqlar verяr.
Mцasиr dяrs anlayышыnыn яsas mahиyyяtиnи юyrяnяnиn “mцstяqиl шagиrd”
olmasыdыr. Yяnи o dцшцncяlяrиndя, mцlahиzяlяrиndя mцяllиmиn яqlи kюmяyиnя ehtиyac duymayan юyrяnяndиr. O, bиlиklяrи hazыr qяbul etmиr. Onu юzц
tapыr. Mюvcud anlayышlarы яzbяrlяmиr, юyrяnиr. Dцшцnmяk, yadda saxlamaq,
tяtbиq etmяk bacarыьыna yиyяlяnиr. Шagиrdиn bu keyfyyяtlяrя malиk olmasы
цчцn dцnya pedaqojи яdяbиyyatыnda mцvяffяqиyyяtlя tяtbиq olunan nяzяrиyyяlяr чoxdur. Belя nяzяrиyyяlяrdяn bиrи Qardnerиn чoxшaxяlи яqlи qabиlиyyяtlяr nяzяrиyyяsиdиr. Qardnerиn fиkrиncя, mцxtяlиf nюv юyrяncиlяrиn ehtиyaclarыna uyьunlaшmaq цчцn sиnиf mцhиtиnи kюklц surяtdя yenиdяn qurmaq
zяrurяtи meydana чыxыr. Bu gцn yenи tяlиm texnologиyalarыna uyьun tяdrиs
aparan mцяllиmlяrиmиz daha чox sиnfи qruplara bюlmяyя цstцnlцk verиr. Яlbяttя bu yaxшыdыr. Lakиn bu иш kor-koranя шяkиldя “kиm hansы qrupu иstяyиrsя otursun” шяklиndя ola bиlmяz. Burada иntellekt qabиlиyyяtlяrиnиn nяzяrя
alыnmasы baшlыca шяrtlяrdяn bиrиdиr.
Dцnya tяhsиl praktиkasыnda dиl юyrяtmяk sahяsиndя чoxlu modellяr vardыr. Bu modellяrиn hamыsы цчцn xarakterиk olan vahиd bиr cяhяt mюvcuddur:
mцяllиmиn verdиyи sual. Belя suallar сон дяряъя mцxtяlиfdиr vя onun hяrяsи
шagиrd tяfяkkцrцnц bиr konkret иstиqamяtя yюnяldиr.
Bиzиm яnяnяvи tяhsиlиmиzdя ana dиlи tяdrиsи prosesиndя яn чox иstиfadя
olunan suallar belяdиr: “Иsиm nяyя deyиlиr?”, “Fel nяyя deyиlиr?”, “Sayыn tяrиfиnи de” “Fиlan nиtq hиssяsи hansы suallara cavab verиr” Belя suallar uшaqlarы яzbяrчиlиyя meyllяndиrиr. Suallar haqqыnda gedяn elmи mцzakиrяlяr belя
цmumи bиr qяnaяtя gяlиr kи, tяkcя faktlara яsaslanan belя suallar uшaqlarыn
tяnqиdи dцшцncяsиnя az kюmяk edиr vя чox zaman яzbяr yadda saxladыьы bиlиk mюvzunun dяrkиnя kюmяk etmиr. Uшaq sadяcя olaraq alиmlяrиn yaratdыьы vя elmи mяntиqя яsaslanan tяrиflяrи яzbяrlяyиr, yalnыz kиtablarda verиlяn
nцmunяlяrиn яsasыna gюrя юz fиkиrlяrиnи иzah edиrlяr. Onlar dяrslиklяrdяn qыraьa чыxa bиlmиr. Mцstяqиl mцhakиmя yцrцtmяyи bacarmыrlar. Belяlиklя, bu
tиplи suallar шagиrdиn mцstяqиllиyиnи яlиndяn alыr, onu kиtablarыn яsиrиnя чevиrиr. Шagиrd юyrяndиyи bиlиklяrя юz иntellekt sяvиyyяsиnя uyьun шяkиldя heч nя
яlavя edя bиlmиr. Buna gюrя on bиr иl Azяrbaycan dиlи dяrsи keчяn шagиrd
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sonda onun bиr sыra mяzиyyяtlяrиnи dяrk etmяdяn orta mяktяbи qurtarыr.
Ana dиlи tяdrиsи prosesиndя verиlяn suallar шagиrdи dцшцnmяyя, axtarыb
kяшf etmяyя yюnяldяn yaradыcы suallar olmalыdыr. Bюyцk alman шaиrи Hюte
yazыr kи, “aьыllы cavab almaq цчцn aьыllы sual vermяk lazыmdыr”. Bиz yadda
saxlamalыyыq kи, dиl юyrяnmяk sadяcя nяdяnsя halи olmaq deyиl, hяyatи bacarыqlarыn bиr hиssяsиdиr. Шagиrd tяkcя sюzцn иfadя etdиyи mяnasыnы яzbяrlяmяklя yadыnda saxlamamalы, onu leksиkonunda юzцnцnkц etmяyи bacarmalыdыr. O, bиldиyи sюzц, cцmlяnиn, mяtnиn daxиlиndя hяr hansы bиr mяqamda иstиfadя etmяk bacarыьыna naиl olmalыdыr. Шagиrd baшa dцшmяlиdиr kи, sюz onun
яlиndя mum kиmи ola bиlяr. Ыstяdиyи mяqamda adи bиr kяlmяnи obrazlы иfadяyя, mцdrиk kяlama, иdeomatиk иfadяyя чevиrя bиlяr.
Cяmиyyяt mцxtяlиf xarakterlи иnsanlarыn mяcmusudur. Burada azad dцшцncяlи, mяtиn xarakterlи mцstяqиl иnsanlar da olur, yaltaq, иkицzlц, sиmasыz
dяlяduzlar da. Onlarыn hamыsыnы ana doьur, mяktяb vя cяmиyyяt tяrbиyя
edиr.
Шцbhяsиz kи, иnsanыn xarakterиnиn formalaшmasыnda genetиk amиllяrиn rolu bюyцkdцr. Xarakterиn яsas цnsцrlяrи ana bяtnиndя иkяn mяnиmsяnиlиr.
Lakиn kюrpяnиn sonradan dцшdцyц шяraиt – aиlя, uшaq baьчasы, mяktяb xarakterиn formalaшmasыnda яhяmиyyяtlи rol oynayыr.
Мягалянин аktuallыьы: Qeyrи standart tapшыrыqlar vasиtяsи иlя шagиrdlяrи
яzbяrчиlиkdяn uzaqlaшdыrmaq olar.
Мягалянин еlmи yenиlиyи: Mяqalяdя иrяlи sцrцlяn fиkиrlяr mцasиr Avropa
tяhsиlиnиn tяlяblяrиnя яsaslanыr. Mцяllиf "Ana dиlи” fяnnиnиn tяdrиsи prosesиndя mцasиr dяrsиn verdиyи иmkanlarы nяzяrdяn kecиrиr, yenи tиplи tapшыrыqlar
tяklиf edиr.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги: "Ana dиlи"nиn tяdrиsи prosesиndя mяqalяdя иrяlи sцrцlяn fиkиr vя mцlahиzяlяrdяn иstиfadя etmяklя mцяllиm
dяrsиnи daha сямяряли edя bиlяr. Xцsusи иsиmlяrиn tяdrиsи prosesиndя mяqalяdя gюstяrиlяn nцmunяlяrdяn иstиfadя etmяklя шagиrd bacarыqlarыnы daha da
иnkишaf etdиrmяk mцmkцndцr.
Яdяbиyyat
1) Azяrbaycan dиlи: ЫЫ sиnиf цчцн dяrslик. Bakы, 2012, 207 s.
2) Veysova Z. Fяal иnteraktиv tяlиm. Bakы, 2007, 149 s.
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Ш. Набиева

Развитие образного мышления учеников в процессе
преподавания родного языка
Резюме
В статье повествуется о путях влияния на мышление ученика в учебном процессе родного языка. Автор выводит на передний план умение
ученика задавать вопрос, который заставил бы думать. Если ученик умеет
задавать вопрос, на который невозможно отвечать одним словом, значит,
он обладает способностью думать. В статье даются интересные вопросы и
задания, которые смогут повлиять на интеллектуальную способность ученика. Задания, которые даются в форме рисунок и диаграмм, довершают
общую смысл статьи.
Ш.Набийева

Pupиl's fиguratиve иntellect development style иn the
mothertongue teachиng
Суммарй
The artиcle иs about how to affect to the pupиl's иntellect durиng the
teachиng process.The author speaks about the иmportance of affectиon to
the pupиl's иntellect durиng the teachиng process. She says that the skиll of
gиvиng questиon иs иmportant. Ыf pupиl has a skиll of gиvиng specиal questиon
but not yes/no questиon иt menas that he has an abиlиty of thиnkиng.
Ыntgerestиong questиons and exercиes are иntroduced иn the artиcle whиch
иnfluence to the thиnkиng abиlиty. Pиctures and dиagrams complete the whole
thought of artиcle.
Редаксийайа дахил олуб: 16.04.2014
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turkic language, grammatical influence
XX əsr Azərbaycan mətbuatı tarixində dərin izlər buraxan ―Füyuzat‖ jurnalının dil və üslub xüsusiyyətlərinə Оsmanlı (türk) dilinin böyük təsiri olmuşdur.
Bu təsirin bir çox səbəbləri vardır. Jurnalın redaktoru, Türkiyəyə meyilli ideoloq Əli bəy Hüseynzadənin ortaq türk dili kimi тürk dilini örnək hesab etməsi və
publisistik məqalələrində bu dilin elementlərindən daha çox istifadə etməsi, jurnalın türkçülük, türk birliyi ideyasını təbliğ etməsi, dərginin romantik üslub
ədəbi cərəyanını təmsil etməsi əsas səbəblərdən idi.
Jurnal daha çox romantik üslubu təmsil etdiyinə görə, onun dilində ərəb və
fars dilinə adi ifadələr də çox yer almışdır. Həmçinin Оsmanlı dilinə aid sözlər
də əksəriyyət təşkil edir. Dərginin dil və üslub xüsusiyyətlərin formalaşmasında
romantik şairlərin yazı tərzinin, türkçülük məfkurəsinin təbliğinin, türk dilinin
İstanbul ləhcəsinin ortaq dil örnəyi kimi qəbul olunmasının, Namiq Kamal, Tofiq Fikrət kimi türk şairlərinin əsərlərinin dərgidə çapının da mühüm rolu olmuşdu.
Jurnalda türk (osmanlı) elementləri olduqca çoxdur. Bu faktlara nəzər salaq:
Bu sayədə pək çox şeylərdə qorxmamağa alışmış və kəndisi ilə pək, çox canavarların hücumuna qələbə etmək mümkün olan at heyvanını kəndinə ram
edərək xanəsi hizasında ona da bir məvacıq yapmışdır (―Füyuzat‖, №5; 3, 75).
Kəndi əvəzliyi yazılı qaynaqlarda işlənmiş qədim türk əvəzliklərindən biridir. Məsələn, Rəncbərin öküçi semüz olur, amma öküzi semüz olsa, kəndüsi arıq
olur (―Oğuznamə‖; 6, 109); Oğul, sən qız diləməzsən, kəndünə bir hampa istəmişsən (―Kitabi-Dədə Qorqud‖; 4, 118).
Azərbaycan dilində arxaikləşsə də, türk dilində bu qədim əvəzlik indi də işlənməkdədir. Daha mənasında işlənən pək ədatı türk dilində pek şəklindədir.
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Jurnalın dilində həmin əvəzlik Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmışdır. Dərgidə
sıx-sıx işlədilən yap- felinin türkmən, Azərbaycan və türk dillərində fərqli semantikaları mövcuddur. Bu fel ən qədim türk fellərindən biridir. Türk dilində
bu felin polisemiyası (çoxmənalılığı) digər türk mənşəli dillərdə bir o qədər də
müşahidə olunmur.
Buraya gəmi yapmayı ögrənməyə gəldim. Tam bir sənədir buradayam.
(―Füyuzat‖, №9; 3, 139). Yap-feli bir çox türk dillərində ―örtmək‖ mənasında
da işlənir. Qədim yazılı qaynaqlarda yapuq sözü ―örtük, örtülü‖ mənalarını
ifadə etmişdir. Digər nümunəyə nəzər salaq:
Bilmiyoruz ki, qonşularımız qırx, əlli ildən bəridir çalışıyorlar. Bilmiyoruz
ki, on min manatlıq rəsmlər yapmaq üçün Ayvazovskilər əvvəlcə otuz il qədər
əmək sərf etmişlər (―Füyuzat‖, №5; 3, 69).
Yap-feli Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində ―hazırlamaq, qayırmaq,
örtmək‖ mənalarındadır (1, 541). Halbuki müasir Azərbaycan ədəbi dilində bu
felin ancaq bir mənası (―çörək yapmaq‖) qalmışdır. Yazılı abidələrimizdə bu felin ―etmək‖ semantikasında işlənməsi müşahidə olunur:
Könül nə yapdın, əriş yapdın, könül yıqdın, əriş yıqdın (―Oğuznamə‖; 6,
163).
Jurnalda Azərbaycan dilindəki indiki zamanın morfoloji göstəricisi olan -ır4
əvəzinə -yor şəkilçisi verilmişdir:
Bundan sonra Baku şəhəri quberniyadan ayrılıb Peterburq və Moskva şəhərləri kibi özü ayrı bir “qarodonaçalstvo”, yəni hökuməti-bələdiyyə oluyor
(―Füyuzat‖, №5; 3, 87). Ümumiyyətlə, türk dilinə aid indiki zaman şəkilçisi yor ―Füyuzat‖ dərgisində tez-tez ədəbi dil norması kimi işlənmişdir: Demək ki,
bizim Baku cəmaəti bombalar üzərində oturuyormuş. Əcəba, bizim Baku müsəlmanları nə ilə məşğuldurlar (―Füyuzat‖, №1; 3, 6); Krımlılar nə üçün tənqid
edilmiyor (―Füyuzat‖, № 6; 3, 93); Bu gün isə bunlardan birisini yapmayanlar
adamdan sayılmıyor (―Füyuzat‖, №15; 3, 233); Həyat ilə mövcudiyyət arasındakı fərqimi soruyorsunuz? (―Füyuzat‖, № 2; 3, 32); Anlaşılıyor ki, qanuniəsasыnin təbəddülü ancaq və ancaq nisbəti-məzkurənin təhəvvülünə vabəstədir
(―Füyuzat‖, №1; 3, 12).
Jurnalın dilində Azərbaycan dilində işlənən -y- bitişdirici samitinin yerinə
türk dilindəki kimi -n- bitişdiricisinin işlənməsi də müşahidə olunur. Həmçinin
Azərbaycan dilində -n- bitişdirici samiti işlənən yerdə türk dilində -y- bitişdirici
samiti işlənir:
Amma deniləcək ki, onlar təlim və tərbiyəyi Avropada təhsil etdilər, öyləmi?
(―Füyuzat‖, № 6; 3, 95).
Bu morfoloji əlamət yalnız Azərbaycan dilinin bəzi dialekt və şivələrində
müşahidə olunur. Xüsusilə Azərbaycan dilinin Borçalı şivəsində və Qazax dialektində də türk dilindəki bu morfoloji əlamət özünü göstərir.
Jurnalda Rəcaizadə M. Əkrəmin yazdığı şeir ―Bahardan bir yapraq‖ adlanır
(―Füyuzat‖, № 29; 3, 455). Azərbaycan dilindəki yarpaq sözü məlumdur ki,
metatezaya (səs yerdəyişməsinə) uğramışdır. Çünki qədim yazılı türk qaynaqlarında, o cümlədən ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında türk dilindəki kimi, yap49
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raq variantındadır.
Dillərin bəzilərində yerdəyişmə nitq prosesindən dilə keçdiyindən, artıq dil
hadisəsi kimi normalaşmış olur, bəzilərində isə ilkin variant mühafizə edilir.
Yerdəyişmə hadisəsi oğuz qrupu türk dilləri içərisində Azərbaycan dilində nisbətən geniş yayılmışdır. Qaqauz türkcəsində də yapraq variantındadır (12, 91).
Başqırd türkcəsində isə yafrak formasındadır. Analogiya kimi türk dilindəki
toprak və Azərbaycan dilindəki torpaq sözlərində də metateza müşahidə olunur.
Məşhur türk şairi Mehmet Akif Ersoyun ―Bayrakları bayrak yapan üstündeki
kandır, Toprak eger uğrunda ölen varsa, Vatandır‖ misralarını yada salaq.
Azərbaycan dilində olan körpü sözü türk dilində köprü variantındadır. Qədim
qaynaqlarda da türk dilindəki kimidir: Bir quru çayın üzərinə bir köprü yapdırmışdı (―Kitabi-Dədə Qorqud‖; 4, 121).
Məlumdur ki, türk dili Azərbaycan dilində bir çox fonetik və semantik cəhətdən eyni sözlər arasında fərq məhz onların bu fonetik hadisəni özündə fərqli
şəkildə əks etdirməsindədir.
Digər faktlara baxaq:
Anlərin hiyləsindən, şərrindən saqınmalı (―Füyuzat‖, № 29; 3, 456).
Sakınmaq- feli Azərbaycan dilinin fonetikasına uyuşdurularaq saqınmaq
formasında işlədilmişdir.
Vaxtilə Azərbaycan dilinə aid qaynaqlarda da bu qədim türk feli işlənmişdir.
Klassik poeziya nümunələrində biz bunun şahidi oluruq. Ancaq müasir Azərbaycan dilində bu fel artıq arxaikləşmişdir. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da da ―çəkinmək, özünü gözləmək‖ anlamında işlənmişdir: Saqın, qadın ana! (―Kitabi-Dədə
Qorqud‖; 4, 147). Digər qədim qaynaqlarda da həmin mənanı ifadə etmişdir:
Oğrı haramdan saqınmaz (―Oğuznamə‖; 6, 59). Deməli, ―Füyuzat‖ dərgisində
bu qədim türk sözlərinin Azərbaycan dilinə yenidən qayıdışı baş vermişdir. Bu
özləşmə prosesi də, əlbəttə ki, türk (osmanlı) dilinin təsiri ilə birbaşa bağlı idi.
Yəni Azərbaycan dilində bu tipli qədim türk sözləri XX əsrin əvvəlllərində artıq
arxaik leksikaya çevrilmişdi. ―Füyuzat‖çıların səyi nəticəsində türk dilində qorunan bu sözlər yenidən Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə qayıdırdı. Bu baxımdan bu proses müsbət xarakterli idi.
Dərgidə türk dilində koşuyor- ―qaçır‖ feli Azərbaycan dilinə uyğunlaşaraq,
qoşuyor şəklində transformasiya edilərək, işlədilmişdir:
Qoşuyor məktəbə bir nur kibi,
Gediyor cənnətə san hur kibi (―Füyuzat‖, №1; M. Hadi. ―Şüküfəzari-bənat
və yaxud qızlar bağçası‖, 3, 16).
Koş- feli Azərbaycan dilindəki qaç- felinin fonovariantıdır. Müvafiq q~k və
ç~ş əvəzlənməsinə əsasən koş- formasına keçmişdir.
Jurnalda şəxs sonluqları da əksər halda Azərbaycan dilindəki kimi deyil,
türk (osmanlı) dilindəki kimi verilmişdir:
Bunu nərədən, hansı varidatdan bulmalıyız. Öylə bir varidatımız varmıdır?
Yenə lazım olan məbləği Hacı Zeynalabdindənmi istəyəlim, Buna haqqımız
olurmu? (―Füyuzat‖, №4; 3, 54); Burada Kotler cənablarına kömək üçün biz də
bir-iki söz deyəlim (―Füyuzat‖, №14; 3, 213); Osmanlı türk şairlərindən Nigar
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xanım əfəndinin əlimizə keçən “Çırpınma” ünvanlı qeyri-mətbu əsərigüzini
“Füyuzat”a dərc və münasibətlə şairəyi-müşarileyha haqqında qarelərimizə
məlumati-atiyəyi təqdim ediyoruz (―Füyuzat‖, № 18; 3, 280).
Göründüyü kimi, I şəxsin cəm şəkilçisi -ıq4 yerinə -ız4, I şəxsin təkinin şəxs
şəkilçisi -aq2 yerinə -im4 şəkilçiləri işlənmişdir. I şəxsin cəm sonluğu aq-,-ək
əvəzinə türk dilindəki kimi -iz forması ilə işlənmişdir.
Ümumiyyətlə, jurnalın dilində şəxs sonluqları da türk dilindəki kimi işlənmişdir: Ancaq burasını anlamalıyız, anladığımız təqdirdə işrətə xatimə çəkə biləcəgiz (―Füyuzat‖, №13; 3, 205); Bu nömrəmizdə bir iki mənzumələrini dərc
ilə iftixar edəriz (―Füyuzat‖, №3; 3, 36); Təkrar ixtar ediyoram, dəqaiqi-məzmunə pək də əhəmiyyət verməyiniz, bol-bol yazınız, ortaya ancaq çoxca, daima
mümkün qədər çoxca əsərlər çıxarınız, bu surətlə məqsudə yetişəcəyinizdən
əmin olunuz (―Füyuzat‖, №3; 3, 38).
Bulmaq ―tapmaq‖ feli Azərbaycan dilində arxaikləşsə də, türk dilində mühafizə olunmuşdur. Dərginin dilində bu felə tez-tez rast gəlirik: Bən şu fikirdəyəm
ki, Sezarın pək sevgilisi olan Mark Antuanın Sezardan sonra müəmmar olması
müvafiq degildir; onun şəxsində qurnaz, bir dəsaiskar buluruz (―Füyuzat‖, №
31; 3, 494). Həmin qədim türk feli ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanında ―tapmaq,
rast gəlmək‖ mənasında işlənmişdir: Dilək ilə bir oğul güclə buldum; Qara gərdunda bulduğum oğul qanı?; Baybörə bəg aydır: Dədə, mən üçini buluramsa,
ikisini sən bulurmısan? - dedi (―Kitabi-Dədə Qorqud‖; 4, 43). Digər əski qaynaqlarda da ―tapmaq‖ mənasını ifadə etmişdir: Yeyən saçıra yoldaşa inanma,
haldaş bulınur (―Oğuznamə‖, 6, 191).
Jurnalda az da olsa bu felin sinonimi tap- feli də işlənmişdir: Savadlı-savadsız az-çox rifah ilə yaşayan hər bir müsəlmanın xanəsində “Gülüstan” tapılır (―Füyuzat‖, № 15; 3, 236).
―Necə‖ mənasında olan nasıl əvəzliyi jurnalda ən çox işlədilən sual əvəzliklərindən biridir:
Orası zatən məlum; nəqrisdən, kəbəd və külyədən müztəribdir, diyorlar. Sən
onun nasiyəsindən ruhuna, mənəviyyatına hökm edib nasıl bir adam, nasıl bir
hökmdar olduğunu anlaya bilərmisən? (―Füyuzat‖, № 6; 3, 99).
Jurnalda Azərbaycan dilindəki mən əvəzliyi yerinə türk dilindəki bən əvəzliyi işlənmişdir.
Bən olduqca eyi görə bildim (―Füyuzat‖, №7; 3, 99). Bənim üçün bir sənə
buralarda qalmaq çoxdur belə... (―Füyuzat‖, №9; 3, 139).
Türk dilinin fonetik özəlliklərindən biri Azərbaycan dilindən fərqli olaraq,
yumşaq l samitinin işlənməsidir. Müqayisə edək: Azərbaycan dili: hələ - türk
dili: hala:
O qız hala beni sevir. Hala beni düşünüyor. Şu halları xatırladıqca fənalaşıyorum. Petro, neyçün bizdən ayrılıyorsan (―Füyuzat‖, №9; 3, 139). Qeyd edək
ki, oğuz qrupu türk dillərinə daxil olan Azərbaycan və türk dillərinin fonetik
quruluşlarındakı əsas fərqlərdən birisi məhz türk dilində yumşaq l samitinin
işlədilməsidir.
Əgər Azərbaycan türkcəsində ―meşə‖ mənasında meşə sözü aktiv işlənirsə,
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əksinə, müasir türk dilində orman sözü ―meşə‖ mənasında aktiv işlənir.
Hayne Norveciya ormanlarından qoparmış olduğu cəsim bir çam ağacının
bir ucunu Etna barkanının püskürdüyü atəşlərə qat-qat faiq olan ehramın alovlarına qəst etdi (―Füyuzat‖, №8; 3, 119). Daha çox qıpçaq qrupu türk dillərinin
leksikası üçün səciyyəvi hesab edilən orman sözü Azərbaycan dilində arxaikləşmişdir. B. Məhərrəmlinin fikrincə, bu söz *or//*ar ―yer‖ mənalı kökdən
yaranmışdır (5 , 75).
İşarə funksiyasını ifadə edən şu əvəzliyi bu əvəzliyindən fərqli olaraq, həm
uzaq, həm də qeyri-müəyyən bir şey haqqında işlədilir. ―Füyuzat‖ jurnalında
qədim türk işarə əvəzliyi olan şu əvəzliyinin sıx şəkildə işlədilməsi müşahidə
olunur:
Şu qədər var ki, bəni məmləkətimə getməkdən mən ediyor. (―Füyuzat‖, 3,
№9; 139), Ziynət verər asimana əncüm, İnculər ilə tolu şu dərya (―Füyuzat‖,
№3; 3, 39).
Ən qədim türk mənşəli əvəzliklərdən biridir. Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, türk dilində qorunmuşdur. Azərbaycan dilinə aid klassik yazılı qaynaqlarda, yazılı abidələrdə şu əvəzliyinə rast gəlirik. Şu əvəzliyi türk dilinin spesifik
əvəzliyidir. Hər şeydən əvvəl, yadda saxlamaq lazımdır ki, şu əvəzliyinin işarə
etdiyi əşya bu və o əvəzlikləri ilə işarə edilən əşyalara nisbətən orta mövqe tutur. Yəni bu yaxın, şu - nisbətən uzaq, o daha uzaq predmetə işarə edir (7, 70).
Ah, rəngarəng olan şu cəmaət bəhsini açma, ani gördükcə şairdən hər növ sünühat və ilhamat zail oluyor (―Füyuzat‖, №1; 3, 37).
Lakin bununla yanaşı, sırf işarə mənasına şu və bu əvəzlikləri cümlədə birbirinin ekvivalenti ola bilir və sinonim əvəzliklər kimi çıxış edirlər. Bu halda
danışana görə işarə edilən əşyanın yerləşdiyi məsafə fərqi normal xarakter daşıyır. Belə ki, eyni uzaqlıqdakı əşyaya bu ilə də, şu ilə də işarə etmək mümkündür. Məsələn: Bu kalemdir. Şu tükənməzdir. Bu kitap iyidir. Şu kız güzeldir.
Əlbəttə, bu ekvivalentlik və sinonimliyin nisbiliyini yadda saxlamaq lazımdır, çünki şu və bu əvəzlikləri bütün hallarda və qeydsiz-şərtsiz bir-birini əvəz
edə bilməz. Xüsusilə mətndən və danışıq situasiyasından asılı olaraq, bu əvəzliklərdən hər birinin işlənmə yeri başqa başqadır. Bu fərqlərin əsasında isə həmin işarə əvəzliklərinin müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik kateqoriyaları ilə əlaqəsi durur.
Doğrudur, hər iki əvəzliklər mənaca konkret varlıqlarla əlaqədar olmuşdur.
Lakin təfəkkürün inkişafı ilə bağlı olaraq dəyişmiş, müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik baxımından fərqlənməyə başlamışdır. Məhz bu diferensasiya nəticəsində
bu əvəzliyi müəyyənlik, konrektlik, şu isə qeyri-müəyyənlik, mücərrədlik kəsb
etmişdir. Şu əvəzliyinin bu əvəzliyindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri budur ki, şu ilə işarə edilən əşya və ya məsələ danışana məlum deyildir, qeyrimüəyyəndir, danışılan ana qədər onun ya adı çəkilməyib, ya da haqqında bəhs
edilməyib (7, 71).
Jurnalda türk dilinə aid qrammatik formaların, morfoloji əlamətlərin işlədilməsinə tez-tez təsadüf olunur. Məsələn, məlumdur ki, Azərbaycan dilində qayıdış məzmunu bildirən doğuldum feli türk dilində doğdum şəklindədir. Halbuki
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bu qrammatik forma Azərbaycan dilində məlum növ funksiyasını yerinə yetirir.
Faktlara nəzər salaq:
Bən Moskovada doğdum (―Füyuzat‖, №9; 3, 139).
―Qrup, toplum‖ anlamında olan takım sözü Azərbaycan dilinin fonetikasına
uyuşdurularaq taqım şəklində jurnalda işlədilmişdir.
Nə daş yürəkli zalım, fitrətində əskərligə istedadı olmayan bir taqım biçarələri hiylələrlə əskər yazsın (―Füyuzat‖, №9; 3, 140).
Jurnalda türk dilinə aid müxtəli əvəzlik növlərinə rast gəlmək mümkündür:
Şöylə ki, həvayici-zəruruiyyəsindən birini dəf etdikdə onun altından yüzlərcə
ehtiyac daha zühur etmişdir (―Füyuzat‖, №5; 3, 75).
İştə əvəzliyi Azərbaycan dilinin qədim yazılı qaynaqlarında da işlənmişdir.
Dərginin dilində bu əvəzlik türk dilinin leksik elementi kimi işlənmişdir: İştə bu
əmrdəki məsuliyyət bir milyon pul məsuliyyəti degildir. Şu qədər parayı yoluna
qoymaq imkan daxilindədir (―Füyuzat‖, №8; 3, 121). Göründüyü kimi, burada
eyni mənada olan pul və para sözləri müvazi şəkildə işlənmişdir.
―Qədim‖ mənasında eski sözü jurnalda əski formasında işlənmişdir: Əski
dostunu xatirdən çıxarma (―Füyuzat‖, №9; 3, 140).
Son zamanlarda əski sifəti ―qədim, keçmiş‖ mənasında Azərbaycan dilində
yenidən işlədilməyə başlanılmışdır. Bu fakt da türk dilinin Azərbaycan dilinin
özləşməsi prosesinə müsbət təsir etdiyinin bir sübutudur.
Jurnalın dilində türk dilində işlənən Avropa mənşəli sözlər də işlənmişdir.
Məsələn, vapur sözünü nümunə göstərək: Şimaldan və cənubdan vapurlar dolusu hər qismi müskirat İrana kəsrətlə daxil olmaqdadır, bu barədə nə cəmaətdən
bir təşəbbüs, nə də hökumət tərəfdən bir tədbir görünmüyor (―Füyuzat‖, № 9; 3,
144).
Fransız mənşəli vapeur ―su buxarıyla işləyən gəmi‖ sözü türk dilinə keçərək
vapur formasına düşmüşdür. Qeyd edək ki, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq,
türk dilində fransız və italyan sözləri daha çoxdur. Bu alınmaların əksəriyyəti
dənizçiliklə bağlı peşə - sənət sözləridir. Türk dilində bu sözlə bağlı vapurdumanı, arabalı vapur, araba vapuru, dilenci vapuru, kara vapuru söz və söz birləşmələri işlənməkdədir (10, 2077).
Belə əvəzliyinin türk dilindəki fonovariantı olan böyle forması Azərbaycan
dilinə uyğunlaşdırılaraq böylə şəklində verilmişdir:
Böylə olduğu halda bunların vücudu ilə yenə ancaq türklər fəxr edə bilərlər
(―Füyüzat‖, №9; 10, 141).
Jurnalda osmanlı dilinə aid qrammatik xüsusiyyətlər də kifayət qədərdir:
Bədə bir cəmiyyəti-nisvaniyyə təşkil edərək Sona xanımı sədr intixab eləmmişlər və 30 nəfər də əza seçmişlərdir. Fil-məclis 1600 manat cəm edib ibrazi –
hümmət etmişlərdir (―Füyuzat‖, №5; 3, 79). Göründüyü kimi, nümunədə Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, türk dilində əvvəl cəm şəkilçisi, sonra isə şəxs
(xəbərlik) şəkilçisi işlənmişdir.
Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, türk dilində I şəxsin cəm şəkilçisi - uz şəkilçisi ilə ifadə olunur.
Sözümüzə diqqət buyurulsun: “Həyat” füyuzatdadır” demiyoruz (―Füyu53
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zat‖, №1; 3, 2).
İşbu mövqedə bulunmaqla bərabər yenə əksəriniz vaqifi-həqiqət deyilsiniz
(―Füyuzat‖, №5; 3, 79). Bu əvəzlik tarixən şu və bu əvəzliklərinin birləşməsindən təşəkkül tapmışdır. Yəni tarixən şu əvəzliyinin metatezası nəticəsində işbu
əvəzliyi formalaşmışdır. Həmin əvəzlik Azərbaycan dilində arxaikləşsə də, türk
dilində hal-hazırda da işlənməkdədir.
Jurnalın dilində türk (osmanlı) dilinə məxsus söz və ifadələr, ibarələr romantik cərəyanı təmsil edən yazarların bədii üslubuna bir rəng qatırdı. Azərbaycan və türk (osmanlı) dilinin sintezindən ibarət bir dilə malik ―Füyuzat‖ dərgisi elit mətbuat orqanı səviyyəsinə qalxa bilmişdi. Jurnal XX əsrin əvvəllərində nəinki Qafqazda, eləcə də Şərqdə türkçülüyü təbliğ edən mətbuat orqanı
kimi də məşhurlaşmışdı .
Jurnalda felin əmr şəkli türk dilinə uyğun formada verilmişdir:
Əxlaqi-fəziləyə ittiba və xisali məzmumədən ictinab ediniz (―Füyuzat‖, №5;
3, 80).
Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, türk dilində təsirlik halın şəkli əlaməti
ahəng qanununa görə, samitlə bitən sözlərdə -ı, -i, -u,-ü, saitlə bitən sözlərdə yı,-yi, -yu, -yü şəklində olurlar (7, 40). Dərginin dilində də bu morfoloji xüsusiyyət türk dilinin qrammatik təsir elementi kimi müşahidə olunur:
Hənuz beş yaşında tifil ikən pədəri ilə bərabər Avropada bulunmuş olduğundan pək erkən bir sinndə fransızcayı öyrənməyə başlamış idi (―Füyuzat‖,
№6; 3, 91). Bu məsələdə ədliyyə nazirinə məntiq və hüquq dairəsində şiddətlə
etiraz edənlər başlıca Gessen ilə Tselenko oldu. Gessen diyor ki, əgər məhkəmə
hökmü ilə üç kişiyi mühakimə üçün müvəqqətən Duma mücahidatına iştirakdan
mən etmək mümkün isə, o halda məhkəmlərin bütün dumayı dəxi dağıtmağa
haqqı olur (―Füyuzat‖, №13; 3, 212).
Dərgidə kimi bənzətmə, müqayisə qoşmasının türk dilindəki kimi kibi biçimində işlənməsi türk dilinin fonetik təsiri idi. Jurnalda türk dilinə aid gibi qoşması bir qədər Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılaraq kibi variantında verilmişdir:
Az vaxt içərisində məmləkəti pənceyi - qalibanəsinə alacaq təhlükələr və
bəlalar pək yavuqlaşmış kibi görüniyor (―Füyuzat‖, №85; 3, 85).
Qeyd edək ki, qədim yazılı qaynaqlarda da həmin qoşma daha çox kibi
variantında işlənmişdir: Anın kibinin, xanım, bəbəkləri bitməsün, ocağına buncılayın övrət gəlməsün (―Kitabi-Dədə Qorqud; 4, 119), Düşmənin ömri qar
ömri kibi ola (―Oğuznamə‖; 6, 103).
İşte işarə əvəzliyi jurnalın dilində Azərbaycan dilinin fonetikasına bir qədər
uyğunlaşdırılaraq, iştə formasında işlənmişdir:
Stenmiç - iştə bu qurşuna dizilmək bəni daima qorxudiyor (―Füyuzat‖, №4;
3, 139).
Azərbaycan dilində bil köməkçi felinin inkar forması türk dilində fərqli
qrammatik göstərici ilə ifadə olunur. Dərginin dilində də bu morfoloji diferensiallıq öz əksini tapmışdır:
Çünki lisani-əvam, heç bir vəqtdə lisani-ədəblə bir olamaz (―Füyuzat‖, №1;
3, 9). Tolstoy da Türkiyədə buluna idi, əsla Tolstoy olamazdı (―Füyuzat‖, №1;
54
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3, 13).
Göründüyü kimi, türk dilində bil felinin funksiyası inkarda fərqli morfoloji
əlamətlə ifadə edilir.
Jurnalda ildırım sözü türk dilindəki kimi, yıldırım formasında işlənmişdir.
O dəha cahangirlik asimanında yıldırımlar kibi bərq urur (―Füyuzat‖, №1;
3, 11).
Məlumdur ki, türk dilindəki söz başında y- laşma qədim fonoloji əlamətlərdən birisidir. Azərbaycan ədəbi dilində isə bu tipli sözlər səs düşümünə məruz
qalmışdır. Yəni türk dilində qədimlik qorunmuşdur.
―Görəsən‖ mənasında olan acaba / əcəba modal sözü sözü türk dilinin ən
aktiv istifadə edilən modal sözlərindən, köməkçi nitq hissələrindən biridir:
Olanların halı göz önündədir. Fəqət səbəbi-səadət olacaq elm hansı elmdir,
əcəba (―Füyuzat‖, №13; 3, 206).
Nümunədən də görsəndiyi kimi, bu türk dilinə aid modal söz Azərbaycan
dilinin fonetikasına uyuşdurularaq, əcəba şəklində verilmişdir.
Eş kəlməsi müasir türk dilində ―həyat yoldaşı‖ mənasını da ifadə edir. Jurnalda da bu söz türk dilinin leksik elementi kimi işlənmişdir: Hər nə hal isə mühitlərin, dərəceyi-mədəniyyətlərin müxtəlif olmasındanmıdır, nədənmidir, türklər arasında Tolstoyun eşini bulamıyorum (―Füyuzat‖, №1; 3, 13).
Jurnalda baba sözü Azərbaycan dilindəki kimi, ―dədə‖ mənasında deyil,
türk dilində olduğu kimi ―ata‖ mənasında işlənmişdir: Vaqiən övlada təqib etdirilmək arzu olunan məsaliki - məzkurənin birini təyin etmək ana və babalar
üçün mühüm olduğu dərəcədə də müşküldür (―Füyuzat‖, №13; 3, 202). Qeyd
edək ki, Azərbaycan dilinin bəzi şivələrində indi də baba ―ata‖ mənasında
işlənir.
Jurnaldakı başlıqlar da osmanlı türkcəsində verilirdi. Məsələn, Nə kibi müəllimlərə möhtacız (―Füyuzat‖, №6; 3, 93); Bu narod nədir, bunu türkcəmizə nasıl
tərcümə edəlim (―Füyuzat‖, №1; 3, 15).
Ey sevgilim, ey misali-huri,
Sən fushəti - qəlbimi qıl imla
Dəryayi, səmayi, qəlbi, ruhi,
Həp yakmada nari - eşqü sövda
(Ə. Hüseynzadə, ―Füyuzat‖, №13; 3, 39).
Türk dilində həp sözü həm əvəzlik, həm də ədat kimi işlənir. Yazılı qaynaqlarda işlənmişdir: Həp keçən sərdə qədəm qoyan nişanimdə (Şah İsmayıl Xətayi), Qazan bəyləri həp yedi, Həp Taş Oğuz bəgləri yığnaq olmış (―Kitabi-Dədə
Qorqud‖; 9, 357).
Jurnalda yapon sözünün türk dilinin fonetikasına uyğun olaraq japon kimi
verilməsinə təsadüf edilir: Japonların az bir müddət zərfində nail olduqları
maddi, mənəvi məratibi-aliyyə və ehraz etdikləri müzəffəriyyət Çin əhalisini
ülum və maarifə şövq və həvəsini son dərəcə artırmış olduğundan əsrlərdən bəri rahat-rahat uyan bir qoca hökumət qonşusunun əhvali - qibtəbəxşasını görərək gözünü açmış, nuri-səhər kibi afaqı tənvir edən cahani - mədəniyyətə bax55
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mağa başlamışdır (―Füyuzat‖, №13; 3, 205). Yəni faktlardan da göründüyü kimi, jurnalın dilində hətta Türk dilinin orfoqrafiyasının da təsiri mövcud idi.
Jurnalda türk dilinin fonotaktikasına uyğun olaraq, Azərbaycan dilində olan
kimi qəzet deyil, qəzetə işlənmişdir. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mətbuat üslubunda türk (osmanlı) dilinin fonoloji özəllikləri daha çox yer alırdı. Bir
nüansı qeyd edək ki, bu dövrün mətbuat orqanlarında istifadə olunan leksikonun əksər qismini qəliz ərəb və fars sözləri, tərkibləri təşkil etdiyindən mətbuat
dilində qəlizlik, ağırlıq müşahidə olunurdu. Bu baxımdan osmanlı sözlərinin istifadəsi bu qəlizliyi, anlaşılmazlığı bir qədər aradan qaldırırdı.
Ərəb mənşəli və osmanlı türkcəsində işlədilən sözlərin Azərbaycan dilində
istifadəsi də mətbuat dilində çətinliklər yaradır, oxucu bu ifadələrin və kəlmələrin çoxunun mənasını anlamırdı.
Türk dilindəki ərəbizmlər ―Füyuzat‖ jurnalının da dilində işlənmişdir.
Zira bir mühərrir və ya bir qəzetəçinin tədqiq və təhqiqi-əmiqə ilə yazdığı
bir əsəri, bir məqaləyi, digər bir mühərrir müvazinə və mühakiməyə alıb tənqid
etməz isə, hər yazılan sözü doğru deyə qəbul edərlər (―Füyuzat‖, № 6; 3, 93);
Zira Krımın şimal tərəfində icra olunan Mirzə - ağalar zülmü, əsarəti yalı boyunda yox idi (―Füyuzat‖, № 15; 3, 234).
Bu ərəb mənşəli səbəb bağlıyıcısı osmanlı-türk dilindən müasir türk dilinə
yadigar qalan yüzlərlə alınma olan sözlərdən birisidir. Osmanlı dönəmlərindəki
yazılı sənədlərdə zira ki formasında da tez-tez işlənmişdir.
Yunan mənşəli olan efendi // əfəndi sözü ―cənab, mədəniyyətli, kübar insan‖
mənalarındadır. Türk dilində bu sözlə bağlı efendi gibi yaşamak ―zəngin olmaq‖, efendiden bir adam ―tərbiyəli kimsə‖, efendim nerede, ben nerede ―mən
nə deyirəm, siz nə deyirsiniz‖ mənasında sözlər və ifadələr mövcuddur.
Yunan mənşəli efendi sözü Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılaraq əfəndi formasında verilmişdir:
Əfəndim, bən də ancaq yandan görə bildiyim üçün bənim elmi - qiyafəm bənə pək də yardım etməyəcəkdir. Lakin zənnimə görə şah saf və təmiz ürəkli, xeyirxah bir zatə bənziyor (―Füyuzat‖, №7; 3, 99). Əfəndi sözü Azərbaycan dilinin bəzi dialekt və şivələrində (məsələn, Şəki dialektində) ―dini rütbə, seyid‖
mənasında işlənir.
Doktor: Bən olduqca eyi görə bildim (―Füyuzat‖, №7; 3, 99). İyi ―yaxşı‖ qədim türk sözlərindən biridir. Azərbaycan dilndə arxaikləşsə də, türk dilində indiyə qədər qorunmuşdur. Bu qədim türk sözü əski türk yazılı qaynaqlarında edgü (―yaxşı‖) formasında işlənmişdir (2, 163).
Jurnalda türk dilinə aid ―dost‖ mənasında olan arkadaş sözü Azərbaycan dilinə bir qədər uyğunlaşdırılaraq, arqadaş şəklində verilmişdir: Arqadaşlarımın
fikrinə ədəmi iştirakımın əsbabını ətraflı olaraq yazayım da möhtərəm qarelərim də bizi mühakimə etsinlər (―Füyuzat‖, №3;3, 42). Bu arkadaş sözü Azərbaycan dilindəki yoldaş sözünün semantik yükünü daşıyır. Məsələn, türk dilində hayat arkadaşı birləşməsi ―həyat yoldaşı‖ semantikasını ifadə edir. Digər
faktlara nəzər salaq:
Təhsilin bu dərəcəsi isə çocuqların kaffəsinə - sonradan təqib edəcəkləri hər
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hankı bir məslək və ya sənət üçün olursa-olsun pək lazımdır, zatən mütəməddin
məmləktlərdə təhsilin bu dərəcəsi məcbur tutuliyor (―Füyuzat‖, №13; 3, 202);
Zatən bu gün Rusiyada yazılan teatrolar da, səhneyi-tamaşadə əhvali-bəşəri
təbii olaraq behəqq təsvir edən taetrolar pək azdır. Binaəneleyh yenə oynalıyor.
Faydası görülüyor (―Füyuzat‖, №12; 3, 187).
Zatən burada türk dilində indi də işlənməkdə olan ərəbizmlərə aiddir.
Jurnalın dilndə sənə (il), kibi (kimi), zatən (onsuz da), iştə (budur), pək (daha), yap- (etmək) tipli osmanlı sözləri çox sıx işlənmişdir.
Jurnalda pozulma yox, bozulma, may deyil mayıs əvəzinə işlənmişdir.
―Əksinə‖ mənasında olan, ərəb mənşəli bilakis / biləks sözünə jurnalın dilində tez-tez rastlanırıq: Binaənəleyh, əgər sən şərabdan heç bir fayda hasil olmadığını və biləks insanlar üçün bu yüzdən əzim bir fəsad törədiyini anlayır isən, o
halda nəinki aba və əcdadın misilli kor - koruna şərab istemal etmək ya alıb
içirmək kibi işlərdən əl çəkməlisən....(―Füyuzat‖, №13; 3, 204). Göründüyü kimi, bilakis sözü ahəng qanununa uyğunlaşdırılaraq, biləks şəklində verilmişdir.
Məlumdur ki, türk dilində yönlük və təsirlik halda Azərbaycan dilindən
fərqli olaraq, y- laşma var. Azərbaycan dilində qəzet - türk dilində qazete. Jurnalda da bu cür işlənmişdir:
Böyləcə oxuyub yazan, təhsili-elm və mərifət edən xanımların əbədi Çində
təzayüd etməgə başlayınca xanımlara məxsus ayrıca bir qəzetəyə lüzum görülmüş, təlim və tərbiyədə bahis olan bir qəzetə Pekin şəhərində ehdas olunmuşdur
(―Füyuzat‖, №13; 3, 205). Bu hadisə həm də türk (osmanlı) dilinin Azərbaycan
dilinə orfoqrafik təsiri ilə izah olunmalıdır.
Müasir Azərbaycan dilində nisbətən passivləşən fəqət qarşılaşdırma bağlayıcısı osmanlı dilində olduğu kimi, jurnalın dilində də aktiv işlənmişdir: Fəqət
səbəbi - səadət olacaq elm hansı elmdir, əcəba? (―Füyuzat‖, №13; 3, 206).
Jurnalda hətta osmanlı türkcəsinin orfoqrafik təsir güclü hiss olunur: yapon
– japon, qəzet - qəzetə, pozulma- bozulma, may - mayıs və s. Məsələn: Bazari
ticarətə çıxarılan məkulat və məşrubatın hiylə və təğşiş ilə bozulması (―Füyuzat‖, №13; 3, 208).
Jurnalın dilində ―il‖ mənasında olan sənə sözü ıl/yıl sözünə nisbətən daha
aktivdir: Sənə ―il‖ anlamında: 1912 sənəsi sərgisi: Tokio - Yaponiyada ümumi
cahan sərgisi (―Füyuzat‖, №13; 3, 208). Müasir türk dilində bu sözlər müvazi
şəkildə işlənməkdədir. Ərəb mənşəli olan sənə / sene sözünün cəmi sinni
sözüdür.
―Harada‖ anlamında olan nerede // nərədə sual əvəzliyi jurnalın dilində
Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılaraq verilmişdir:
İndi haqq nərədə təcəlli ediyor? (―Füyuzat‖, №13; 3, 213).
Ümumiyyətlə, jurnalda türk dilinə aid nasıl ―necə‖, nərədə ―harada‖ əvəzlikləri Azərbaycan dilinə aid analoji əvəzliklərdən daha çox işlənmişdir. Bu
əvəzlik qədim yazılı qaynaqlarımızda işlənmişdir: Nə biləyin, oğul, bu qəzalar,
sana nerədən gəldi? (4, 136); Qanda gəzərdin, nerədəydin, ay Qazan? (4, 136).
Jurnalda kullanmak ―istifadə etmək‖ feli Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılaraq qullan- variantına çevrilərək işlədilmişdir:
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Əvət. O zamanlarda hər şey müştərək idi. Hər adam, arzu etdiyi vaxt, istədiyi toprağı qullana bilir, istədiyi ormandan odun, ağac və kirasta kəsə bilir idi
(―Füyuzat‖, №15; 3, 234).
Türk dilində ―kənd‖ mənasında olan köy sözünə də jurnalın dilində rast gəlinir: Əbdülvətən: - Krımın hər qəryəsində, hər köyündə “talanqa” namında birər cəmiyyətlər buluniyordu ki, əfradi-cəmaətdən hankı birisinin bir ehtiyacı
olursa, onu dəfə çalışıyor idi (―Füyuzat‖, №15; 3, 234).
―Türkcə sözlük‖də bu sözün fars dilindən alınma olduğu qeyd olunmuşdur
(10, 1240). Qədim türk qaynaqlarında da ―kənd‖ mənasında işlənmişdir: Köyün
dövlətü sinəgi yoğurd tulquğuna qonar, şəhərə varar, Şəhərin dövlətsiz sinəki
cikrətmənə qonar köyə gedər (―Oğuznamə‖; 6, 158)
Dərginin dilində türk dilinin fonetikasının təsiri bir çox nümunələrdə açıqaşkar görsənir. Məsələn, d~t əvəzlənməsinə əsasən Azərbaycan dilində dadlı sifəti Türkiyə türkcəsində tatlı formasında işlənir. Türk dilində Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, qədim dil xüsusiyyətləri daha çox qorunduğundan, dad ismi
tat kimi işlənir. Çünki türk dillərinin daha qədim dövrlərində söz əvvəlində kar
samitlər bəzi türk dillərində sonradan cingiltili samitlərə keçmişdir. Dərginin
dilində də bu hal müşahidə olunur:
O vaxtlarda qəhvə və meyxana kibi şər və səfahət yerləri yox idi. Qış mövsümündə növbət ilə bir gecə bəndə, ikinci gecə səndə toplanaraq nəfis təamlar
yeyər, tatlı şərbətlər işər, milli şərqilər söylər, oyunlar oynar, məhəbbət və
söhbət edərək qışı çıxarır idik! Yalnız bir qüsurumuz var idi ki, o da cəhalətimiz
idi. (―Füyuzat‖, №15; 3, 234).
Jurnalın dilində türk dilinə aid sözlərin bir qədər, bəzən isə tam olaraq Azərbaycan dilinə fonetik cəhətdən uyğunlaşdırılması da müşahidə edilir: Əli:- Zatən, bu gün də bu cəhalətdən, bu bəlayi - müsibətdən qurtulamadıq! (―Füyuzat‖,
№15; 3, 234). Nümunədən göründüyü kimi, türk dilindəki kurtulmak ―xilas olmaq‖ sözü digər, əksər türk sözləri kimi Azərbaycan dilinə uyuşdurularaq, qurtulmaq formasında işlədilmişdir.
Dərgidə türk dilinə aid təsdiq ədatı evet Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılaraq, əvət formasında verilmişdir: Əbdülislam: - Əvət o zamanlarda müsəlmanlar arasında bu gün avropalıların “ekonomiyi - politik” yəni fənni-təsərrüf, elmi-iqtisad dedikləri şeyə də riayət çox idi (―Füyuzat‖, №15; 3, 234).
Jurnalın dilində osmanlı-türk dilinin leksikasına adi ümumişlək sözlərdən
geniş şəkildə isifadə olunurdu: bizzat (―şəxsən‖), yayqara (―hay-küy‖), bulunmak (―tapılmaq‖), kaç (―nə qədər‖) və s. Jurnalın dilində bəzi Azərbaycan fellərinin sonuna sadəcə -ır 4 şəkilçisi deyil, -yor şəkilçisinin əlavə olunması yolu
ilə türkcələşdirilmə aparılırdı. Bu hal da, əslində, bir qədər süni görünürdü. Məsələn, müasir türk dilində ―təsdiq etmək‖ anlayışı onaylamaq feli ilə ifadə olunur. Jurnalın dilində isə bu anlam təsdiq ediyor formasında verilirdi.
Jurnalın dilində türk sözləri bəzi hallarda olduğu kimi verilir, bəzi hallarda
isə Azərbaycan dilinin fonetikasına uyğun olaraq dəyişdirilmiş şəkildə verilirdi.
Məsələn: kullanmak - qullanmaq (―istifadə etmək‖), tahammül-təhəmmül (―dözüm‖), kurtulmak - qurtulmaq (―xilas olmaq‖), kolay - qolay (―asan), iyi - eyi
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(―yaxşı‖), tuhaf - tühəf (―gülməli‖), hangi - hanki (―hansı‖), gibi - kibi (―kimi‖),
nerede - nərədə (―harada‖), nefis - nəfis (―dadlı‖), nereye - nərəyə (―haraya‖),
aceba - əcəba (―görəsən‖), sene - sənə (―il‖) və s.
Məlumdur ki, türk dilində bəzi sözlər Azərbaycan dilindəki eyni sözlərlə
ç~ş əvəzlənməsi ilə fərqlənir: şaşmak- çaşmaq. Jurnalın dilində də bu fonoloji
uyğunluq türk dilindəki kimi verilmişdir.
Göründüyü kimi, bu sözlərin bir qismi vaxilə Azərbaycan türkcəsində də işlənilmiş, sonradan isə passivləşərək dilimizin yazılı qaynaqlarında, dialekt və
şivələrində qalmışdır. Jurnalın dilində yarı türk, yarı ərəb sözlərinin kombinasiyasından yaranmış hibrid türk sözləri də işlənmişdir: tahammül etmək, isabət
olmaq və s. Bu tərkibi sözlər vaxtilə osmanlı dönəmlərində türk dilində ərəb dilinin təsiri ilə yaranan sözlər sırasına aiddir.
Məlumdur ki, ərəb əlifbası Osmanlı sarayında istifadə olunan əsas qrafika
olmuşdur. Osmanlı imperiyasının mövcud olduğu dönəmlərdə saray dili külli
miqdarda ərəb və fars sözlərindən ibarət olan osmanlı dili idi. Bu saray dilində
türk dilindən bəzən əsər-əlamət belə qalmamışdı. Türk dilinin İstanbul ləhcəsini
daha çox ədəbi dil örnəyi hesab edən bəzi ziyalılıar ―Füyuzat‖ jurnalında da bu
ideyanı təbliğ edirdilər. Çünki XX əsrin əvvəllərində osmanlı dili kimi adlandırılan indiki türk dili ərəb və fars dilinin gücül təsirinə məruz qalaraq sadə xalq
dilindən xeyli uzaq düşmüşdü.
Məqalənin aktuallığı. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan xalqının tarixində
bir dönüş nöqtəsidir. Bu cəhətdən əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinin,
o cümlədən mətbuat üslubunun formalaşması zamanı baş verən proseslərin öyrənilməsi, türk (osmanlı) dilinin Azərbaycan mətbuat üslubuna təsirinin tarixi
səbəblərinin tədqiqi Azəbaycan ədəbi dilinin tarixinin öyrənilməsi üçün "Füyüzat" də aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Burada "Füyuzat" jurnalında işlənən osmanlı türkcəsi elementləri daha ətraflı tədqiq edilmiş, "Füyuzat" jurnalı ilə bağlı bəzi qaranlıq məqamlar üzərinə yenidən işıq salınaraq faktlar dəqiqləşdirilmişdir. "Füyuzat" jurnalında digər dərgilərə nisbətən osmanlı türkcəsinin təsirinin daha çox
hiss olunduğu göstərilərək, jurnaldan nümunələr gətirilmiş və onların üzərində
təhlil aparılaraq sübut edilməyə çalışılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə "Füyüzat" jurnalının
Azərbaycan mətbuatına türk (osmanlı) dilinin təsiri, onun səbəbləri, bu təsirin
əsas istiqamətləri araşdırılmışdır. XX əsrin əvvəllərində dilinə mətbuat dilinə
osmanlı türkcəsinin fonetik, leksik, qrammatik səviyyədə təsiri faktları açıqlanmışdır. Bu araşdırmada osmanlı türkcəsinin Azərbaycan ədəbi dilinə fonetik,
leksik və qrammatik səviyyədə təsirinin səbəbləri müəyyənləşdirilmiş, bu təsirin Azərbaycan ədəbi dilinin tarixində hansı səviyyədə iz qoyduğu göstərilmişdir.
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Язык журнала «Фюйузат»
Резюме
В статье говорится о языке и языковых особенностях стиля журнала
«Фюйузат», который выпускался в Баку в начале ХХ века. Здесь раскрываются основные направления влияния османского (турецкого) языка на
язык публикации. В исследовании также показываются причины влияния
османского (турецкого) на язык журнала.
S. Shimshek

The language of “Fuyuzat” magazine
Summary
The article says about the language of “Fuyuzat” magazine which was
published in the beginninig of XX century and its linguistic features. Here
reveals the basic directions of the influence of the Ottoman language to
publication. The research also shows the reasins of ifluence of Ottoman
turkic on the language of the magazine.
Редаксийайа дахил олуб: 06.06.2014
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Сюз цзяриндя синонимик иш нитг зянэинлийи
йаратмаг васитяси кими
Vaqиf Qurbanov,
AMИ-nиn dosentи, pedaqogиka цzrя fяlsяfя doktoru
Nяrmиn Qasыmova,
Bakы Slavyan Unиversиtetиnиn doktorantы
e-maиl: vaqиf.q@maиl.ru
Rяyчиlяr: п.ц.ф.д.,дос. Я.М.Аббасов
п.ц.ф.д.,дос.А.Х.Щаъыйев
Aчar sюzlяr: sюz nиtqиn яsasыdыr, tяfяkkцr, mяtn цzяrиndя иш, mцtalия,
mяtn sиnonиmи, sюzlяrlя, cцmlяlяrlя yaxыn mяnalar иfadя olunmasы, leksиk vя
frazeolojи mяna, mцшahиdя, mцqayиsя, цmumиlяшmя, anlayыш
Ключевые слова: слово-основа речи, мышления, работа под текстом,
чтения, контекстуальные синонимы, слова, предложения близкое по
значению, лексические и фразеологическике значение, наблюдение,
сравнение, обобщение, понятия
Key words: Word иs are the base of the speech, expressиng of near,
meanиngs wиth by words, sentences, synonym of work, readиng, text иn the
on thиnkиng, text, lexиcal and praseologиcal meanиng, observatиon,
comparиson, becomиng generalиzed, conceptиon
Sюz цzяrиndя sиnonиmиk иш dedиkdя bиr anlayышыn mцxtяlиf sюz vя иfadяlяrlя leksиk vя frazemиk mяnalarda шяrh olunmasы nяzяrdя tutulur. Mиsal
цчцn, lцьяtlяrdя fяlяk sюzцnцn яvяzиnя gюy, asиman, sяma; bяxt, tale; ulduzlar, gюy cиsиmlяrиnиn yolu vя s. шяrhиnя rast gяlиrиk [3, s.668]. Bu sюzцn
mяnasыnы fяlяk sюzц иlя иfadя vя yaxud da яvяz edя bиlиrиksя, bu, konteksual
sиnonиmlиklя nиtq zяngиnlиyи yaratmaq deyиlmи? Eynи zamanda bu, hяm dя
onu gюstяrmиrmи kи, nиtq zяngиnlиyи yaratmaq цчцn bяdии яdяbиyyat bяrяkяtlи taxыl zяmиsиnя bяnzяyиr?
Bяdии яdяbиyyat nцmunяlяrиnи yaradanlar dиlи dяrиndяn bиlяnlяr vя ya
nиtqи чox zяngиn olan иnsanlardыr. Ulduzlar, kяhkяшanlar, qalaktиka belя yaradыcы иnsanlara telekopsuz da ecazkar gюrцnцr; odur kи, bиrиsи yaza bиlяr:
ulduzlar bяrq vurur; dиgяrи – sayrышыr; daha bиrиsи – gюzlяrиnи qыrpыb-aчыr vя
s. Kиmиsи ay, kиmиsи hиlal, bяdиrlяnmиш ay, kиmиsи dя mah yaza vя ya deyя bиlяr. Konteksuallыq bяdии sюzцn boyuna bичиlиb. Mцtalия zamanы иnsanы heyrяt bцrцyцr. Gцnяшиn ocaьы, ocaьыn gцnяши kиmи bиrlяшmяlяrиn hяr bиrиnиn
yaxыn mяnalы sюzlяrlя иfadя olunmasы mцmkцndцr. Mяtnиn leksиk tяhlиlnи
dяrslиklяrdяkи чalышmalardan da baшlamaq olar. Ы-ЫV sиnfиn “Azяrbaycan
dиlи” dяrslиklяrиndяkи bяdии oxu mяtnlяrи цzяrиndя sиnonиmиk иfadяlяrиn mц-
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шahиdя olunmasы яsasыnda leksиk tяhlиllяrиn aparыlmasы иmkanlarы olduqca
genишdиr. ЫV sиnиfdя B.Vahabzadяnиn “Azяrbaycan-Tцrkиyя” шeиrиndя mиllяt, dюvlяt, arzu, nиyyяt, cцmhurиyyяt, qolu, ulu, yurd, yuva, kюnцl, kюnцl
vermяk, halыmыz, dиlяyиmиz, amalыmыz, hиlalыmыz, eшqиmиz, yurdumuz vя s. kиmи sюzlяrиn sиnonиmlяrиnи яn azы иkи sюz vя ya cцmlяlяrlя иfadя etsяk, шagиrdlяrиn nиtqиnя nя qяdяr zяngиnlиk gяtиrmиш olarыq.
Bu mяnada hиlal – ay – aypara; dиlяk – arzu – иstяk – цrяyиmиzdяn keчяnlяr; amal – dиlяk – mяram vя s. kиmи sиnonиmиk cяrgяlяr yaratmaq mяqsяdlи чalышmalar var. Яgяr mяtnиn mяzmununu nяsrя чevиrmяklя baьlы иши dя
buraya яlavя etsяk, yяnи sяrbяst иfadя шяklиnя salsaq, яsl nиtq zяngиnlиyиnя
doьru cиddи addыm atmыш olarыq. Mцшahиdя materиallarыnыn tяhlиlи gюstяrиr
kи, konteksual sиnonиmиka цzrя ишиn юzцnяmяxsus dиdaktиk xarakterиndяn
danышmaq mцmkцndцr. Bunlar aшaьыdakыlardan иbarяtdиr:
1. Шagиrdlяr hяr bиr sюzцn leksиk vя ya frazemиk mяnasыnы dяrk etmяk
иstяyиrlяr.
2. Dиldя fяrdиlиyиn nцmunяlяrи mцшahиdяlяrя чevrиlиr.
3. Yaradыcы tяfяkkцrlя tanыш olurlar.
Шagиrdlяrя иzah etmяk lazыm gяlиr kи, иnkишaf – tяrяqqи – proqress sюzlяrиnиn leksиk sиnonиm olmasы heч kяsdя шцbhя doьurmaz; lakиn bиr mяtndя onlardan hяr bиrиnи dиgяrи иlя яvяz etmяk цslubи mяqama gюrя mцmkцn olmaya da bиlяr.
ЫV sиnfиn “Azяrbaycan dиlи” dяrslиyиndя [1, s.44] belя bиr cцmlя var: «Cяmиyyяtиn tяrяqqиsи gяnclяrиmиzя nяyи necя юyrяtmяyиmиzdяn asыlы olacaqdыr.
Burada tяrяqqиsи яvяzиnя, иnkишafы sюzцnц yazsaq, dцzgцn olar, dяqиq olmaz, proqressи yazsaq, цslubи cяhяtdяn uyьun gяlmяyя bиlяr. Чцnkи dиlиmиzdя cяmиyяtиmиzиn proqresи иfadяsи aydыn ola bиlяcяk цmumишlяk иfadя kиmи
sяslяnmиr. Lakиn hяmиn sяhиfяdя xalqыn xatиrиndяn, xalqыn yaddaшыndan,
xalqыn fиkrиndяn kиmи иfadяlяrи sиnonmиk cяrgяyя dцzя bиlsяk dя, yenя dя
cцmlяdя bunlardan hansыnыn daha dяqиqlиklя ишlяnя bиlяcяyи barяdя dцшцnmяlи oluruq».
Иnsanы yaшadan onun nяyиdиr? – sualыna шagиrdlяr mяtndяn чыxыш edяrяk
“яmяllяrи”, “gюrdцyц ишlяrи”, “kяlamlarы”, “mцdrиk sюzlяrи”, “nяsиhяtlяrи”
cavablarыnы verиrlяr.
“Heydяr Яlиyevиn kяlamlarы” mяtnиndя kяlam, sюz, deyиm, aforиzm, hиkmяt, ulu юndяr, bюyцk юndяr, bюyцk azяrbaycanlы vя s. kиmи иfadяlяr sиnonиm bиrlяшmяlяrdиr vя frazemиk mяnalarы leksиk mяnalarыndan da gцclцdцr.
Ыstиqamяt vermяk, yol gюstяrmяk, mяslяhяt gюrmяk, baшa salmaq, aydыnlaшdыrmaq, nяsиhяt vermяk kиmи sиnonиmlяrиn cцmlяlяrя чevrиlmяsи dя sиnonиm
cцmlяlяr qurmaqla nяtиcяlяnиr. Bu zaman mяtndяn иstиfadя иlя шagиrdlяrиn
yaradыcы tяfяkkцrцnц иnkишaf etdиrmяk tяcrцbяsиndяn иstиfadя olunur vя bu
kиmи cцmlяlяr qurulur:
1) Ulu юndяr yaradыcы иnsanlara sяnяtlя baьlы dцzgцn иstиqamяtlяr verяrdи;
2) O, sяnяt adamlarыna yaradыcыlыqda aydыn yollar gюstяrяrdи;
3) Heydяr Яlиyev Azяrbaycanыn dцnyada tanыnmыш иnsanlarы иlя sюhbяt62

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

lяrdя onlara dяyяrlи mяslяhяtlяrиnи яsиrgяmяzdи;
4) Ulu юndяr yaradыcы иnsanlarla gюrцшlяrиndя onlara sяnяt yollarыnda
aydыn иstиqamяtlяr verяr vя юz qиymяtlи mяslяhяtlяrиnи яsиrgяmяzdи;
5) Dцnya шюhrяtlи sяnяt adamlarы ulu юndяrиn mяslяhяtlяrиnи dиnlяr,
ondan soruшub юyrяnяr, xeyиr-dua alar, чox da bяhrяlяnяrdиlяr vя s.
Gюrцndцyц kиmи, mцvafиq mюvzularda sиnonиm mяzmuna malиk cцmlяlяr qurmaq vяrdиши шagиrdlяrя mяtn tяrtиb etmяkdя, иnшalar qurmaqda tяcrцbя verиr. Mяtnlяrиn цzяrиndя sиnonиmиk tяcrцbя qazanыlmasы цчцn иlk nюvbяdя nяyиn konteksual sиnonиm olmasыnы, nяyиn иsя olmamasыnы bиlmяk яsas
шяrtlяrdяndиr. Шagиrdlяrя иzah olunur kи, artыrmaq, qцvvяtlяndиrmяk, yцksяltmяk sюzlяrи ayrыlыqda sиnonиm sayыlsalar da, bяzяn cцmlяlяrdя sиnonиm
olmaya da bиlяr. Mиsal цчцn, hяmиn sюzlяr nиtqиn tяsиr gцcцnц artыrmaq,
qцvvяtlяndиrmяk, gцclяndиrmяk, yцksяltmяk sиnonиmиk sюzlяrdиrsя, xиdmяtчиlяrиn sayыnы artыrmaq olar, lakиn “xиdmяtчиlяrиn sayыnы gцclяndиrmяk”,
yцksяltmяk vя s. ишlяnmяz. Elяcя dя dиlиmиzdя яvяz sюzцnя yaxыn bяdяl sюzц
var; lakиn mяnиm яvяzиmя bиrlяшmяsиndя mяnиm bяdяlиmя kиmи иfadя ишlяdя
bиlmиrиk.
Mяslяhяt alardы, bяhrяlяnяrdи kиmи sюzlяrя bяdии dиldя daha tutarlы
sиnonиmlяr ишlяnmишdиr:
Tяdbиr soruшardы иш bиlяnlяrdяn,
Onunчцn olmuшdu юzц ишbиlяn.
Burada “tяdbиr soruшardы” mяslяhяt alardы, bяhrяlяnяrdи sюzlяrиnя чox
uьurlu bиr sиnonиm sayыla bиlяr.
“Mяslяhяt almaq, tяdbиr soruшmaq vя bяhrяlяnmяk bюyцk mцdrиk иnsanlara xas olan xцsusиyyяtdиr” cцmlяsиndя hяmиn sюzlяr necя dя hяmcиns
ишlяnя bиlиrlяr. Demяlи, ишbиlяn, mяslяhяt alan, tяdbиr soruшan frazemиk sиnonиmlяr nиtqя яlvanlыq vermяklя yanaшы, zяngиnlиk dя gяtиrиr.
Mяtnlяrdя sюzbиlяn, nиtqsюylяyяn, dиlbиlяn, arиf, natиq, gюzяl danышыьы
olan, Иmran dиllи, quш dиlи vя s. kиmи sюz vя иfadяlяrя rast gяlяndя gяrяk шagиrdlяrиn dиqqяtи mцшahиdя, mцqayиsяlяrя yюnяldиlsиn vя mцsahиbяlяr keчиrиlsиn. “Sюz bиlяn”, “quш dиlи bиlяn”, “Иmran dиlи иlя danышan” tиplи bиrlяшmяlяrиn ишlяndиyи mяtnlяr nяzяrdяn keчиrиlsиn:
1) “Dedиm tяlяbяyяm, hяm dя sюz bиlяn,
Шиrvan шяhяrиndя doьulmuшam mяn”.
Яfzяlяddиn Xaqanи
2) “Kиmsя Nяsиmи dиlиnи fяhm edя bиlmяz,
Чцn quш dиlиdиr, onu Sцleyman bиlиr ancaq”.
Nяsиmи
3) “Dиndиrяndя Иmran dиlи danышa,
Шeyda bцlbцl kиmи xoш avaz ola”. [4, s.94]
Burada “ишbиlяn” sюzцnцn sиnonиmlяrи шeиrdяn, poezиyadan, necя danышmaqdan baш чыxaran mяnasыnda ишlяnиr; “quш dиlи” Nяsиmиnиn mцяmmalarы,
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heч kяsиn aчa bиlmяdиyи, bиlя bиlmяdиyи mяsяlяlяr mяnasыnda ишlяnиr; “Иmran dиlи” xoш avaz, шиrиn danышma, xoшagяlиmlи danышыq vя ya cяh-cяh vurma
kиmи sиnonиmиk mяnalarda ишlяnиr.
Gюrцndцyц kиmи, bиr sюzцn sиnonиmиnи mяtnиn юzцndяn (mцяllиfиn юzцndяn) daha doьru-dцzgцn heч kяs verя bиlmяz; necя kи, sonuncu mяtndя
“иmran dиlи danышa” – “шeyda bцlbцl kиmи xoш avaz ola” kиmи яn uьurlu, яn
poetиk sиnonиmи ишlяtmяk mцяllиfя qиsmяt olmuшdur.
Qeyd etmяk иstяyиrиk kи, sиnonиmlяr цzrя иш kurиkulum tяlяblяrиnя gюrя
nяzяrи cяhяtdяn dиl qaydalarы цzrя mяzmun xяttиnя daxиldиr, ancaq oxu
mяtnlяrи цzяrиndя ишиn tяcrцbи cяhяtdяn dиdaktиk иmkanlarы чox genишdиr.
Xцsusиlя dя tяcrцbи leksиk-frazemиk ишlяrиn konteksual cяhяtlяrи шagиrdlяrdя
dиl duyumu tяrbиyя etmяk cяhяtdяn genиш иmkanlara malиkdиr.
Иbtиdaи sиnиf mцяllиmlяrиnя tюvsиyяmиz bundan иbarяtdиr kи, bu иmkanы
boшa vermяsиnlяr. Иkиncи mцhцm mяqam ondan иbarяtdиr kи, konseksual-sиnonиmиk cяrgяlяrиn mцшahиdяsи vя yaradыlmasы шagиrdlяrиn nиtq zяngиnlиyиnя
dяlalяt edяr, onlarda doьma dиlиmиzя mяhяbbяt hиssиnи gцclяndиrя bиlяr. Bu
da ana dиlи mцяllиmиnиn яn цmdя vяzиfяsиdиr. Цmumиyyяtlя, mяtnlяr цzяrиndя leksиk-sиnonиmиk tяhlиllяr шagиrdlяrdя nиtq zяngиnlиyи yaratmaq vasиtяsиdиr. Leksиk-semantиk ишlяr sиstemиndя mяtnlяrdя sиnonиmlяrиn tяhlиl olunmasыnыn daha genиш иmkanlarы var. Sиnonиmlяr yaxыn mяnalы sюzlяr, bиrlяшmяlяr, cцmlяlяr vя ya mяtnlяrdиr. Bиr mяnanы sюzlя dя, bиrlяшmя иlя dя,
cцmlя иlя dя, mяtn sиntaksиsи иlя dя иfadя etmяk olar. Dostluьa, xeyиrxahlыьa, sяdaqяtя, saflыьa, vиcdanlыlыьa daиr mяtn parчalarы olur kи, belя parчalarda yaxыn mяnalы vя ya sиnonиmlяr saymaqla qurtarmыr.
Kоteksual sиnonиmиka nиtqdя яn чox rast gяlиnяn faktorlardan olsa da,
mцшahиdя obyektиnя az-az hallarda чevrиlиrlяr. Nцmunяlяr: “Gюrцrяm kи,
qяhrяmansan. Sяnиn qяhrяman olduьuna heч bиr шцbhяm yoxdur. Mяn bu
fиkиrdя qяtиyяm kи, sяn яsl qяhrяmansan. Sяnиn qяhrяmanlыьыn heч kяsdя
шцbhя doьura bиlmяz” vя s. kиmи cцmlяlяr leksиk mяnasыna vя qrammatиk
semantиzasиyasыna gюrя yaxыnmяnalы fиkиr иfadячиlяrиdиr.
Шaиr vя yazычыlar bиr чox hallarda eynи bиr mюvzuda иdeya mяzmunu saxlamaqla чox gюzяl яsяrlяr yazmыш olurlar. Яhmяd Cavad vя Sяmяd Vurьunun “Azяrbaycan” шeиrlяrи buna яn yaxшы mиsal ola bиlяr. Bu faktы hяtta orta mяktяb шagиrdlяrи dя hиss edиrlяr. Bu mяqsяdlя mцшahиdя metoduna цstцnlцk vermяk lazыmdыr. Mцшahиdя mяqsяdyюnlц яqlи prosesdиr. Tяfяkkцr
mцшahиdяdяn baшlayыr. K.D.Uшиnskи nиtq иnkишafыnda шagиrdlяrиn aьlыnы dцzgцn tяsяvvцrlяrlя zяngиnlяшdиrmяyиn яhяmиyyяtиndяn bяhs edяrkяn gюstяrиr
kи, “шagиrdиn gюzц qarшыsыnda duran vя onun hafиzяsиndя mюhkяm yer tutan
яшya baшqalarыnыn sюzцnцn kюmяyи olmadan юz-юzlцyцndя uшaqda fиkиr oyadыr. Elя etmяk lazыmdыr kи, яшya bиlavasиtя uшaьыn ruhunda яks olunsun vя
necя deyяrlяr, mцяllиmиn gюzц qabaьыnda vя onun rяhbяrlиyи altыnda uшaьыn
duyьularы anlayышlara чevrиlsиn. Anlayышlardan fиkиr яmяlя gяlsиn vя fиkиr
sюzlяrdя иfadя olunsun [5, s.128-129].
Prof. Y.Kяrиmov yazыr kи, иbtиdaи sиnиflяrdя dиlиn иndиkи sиstemlя юyrяnиlmяsи шagиrdlяrиn lцьяt ehtиyatыnыn zяngиnlяшdиrиlmяsиnи tяmиn etmиr. Lцьяt
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ишиnиn dиl dяrslяrиndя hяr bиr mюvzu иlя цzvи surяtdя baьlы vя dцшцnцlmцш
sиstemlя aparыlmasы шagиrdlяrиn lцьяt ehtиyatыnыn zяngиnlяшdиrиlmяsиndя,
цmumиyyяtlя, nиtqиnиn иnkишafыnda чox bюyцk fayda verя bиlяr [5, s.5].
Bиz dя bu fиkиrdяyиk. Hяqиqяtяn dя, lцьяt иши adы altыnda шagиrdlяrиn dиlиmиzиn leksиk zяngиnlиyиndяn иstиfadя etmяyи bacarmalarы, lцьяt иши adы altыnda шagиrdlяrиn lцьяtиnиn zяngиnlяшdиrиlmяsи, dяqиqlяшdиrиlmяsи, tяmиzlиyи,
fяallaшdыrыlmasы uьrunda mцbarиzяdиr. Kиfayяt qяdяr sюz ehtиyatыna yиyяlяnяn, sюzцn mяnasыnы bиlяn, sюzdяn yerlи-yerиndя, dяqиq mяnada иstиfadя etmяyи bacaran adamыn nиtqи aydыn, cazиbяdar vя tяsиrlи olur. Belя adamlarыn
danышыьыnda sюz чox elastиk olmaqla sehrlи bиr alяm yaradыr. Dиlиn dиgяr vahиdlяrи ancaq sюzцn varlыьы шяraиtиndя yaranыr [7, s.31].
Sюzцn leksиk mяnasы dedиkdя, onun яшya vя hadиsяlяrи иfadя etmяk qabиlиyyяtи, яшya – шey mяzmunu, baшqa sюzlя, maddи mяnasы, obyektиv varlыьыn
mцxtяlиf hadиsяlяrи иlя (яшya, яlamяt, hяrяkяt vя s.) mцnasиbяtи nяzяrdя tutulur. Qrammatиk mяna иsя hяr cцr konkretlиkdяn mяhrum olan цmumиlяшmиш mяnadыr (иsиm, sиfяt, say, яvяzlиk, fel vя s.).
Sюzцn leksиk mяnasыnыn яsasыnda anlayыш durur. Mцcяrrяd tяfяkkцrцn
formasы olan bu anlayыш яшya vя hadиsяlяrиn цmumи яlamяtlяrиnи яks etdиrиr.
Ona gюrя dя hяr sюz bиr tяrяfdяn цmumиlяшdиrиr, dиgяr tяrяfdяn, hяr hansы
яшyanыn, hяrяkяtиn, keyfиyyяtиn, xassяnиn vя ya mцnasиbяtиn, hяmчиnиn иnsan шцurunda yaranan baшqa anlayышlarыn, bиr sюzlя, varlыьыn fяrdиlяшmиш,
konkretlяшmиш adыnы bиldиrиr [7, s.32].
V.V.Vиnoqradov sюzцn leksиk mяnasыnыn mцxtяlиf faktlarla mцяyyяn
olunmasыndan bяhs edяrяk gюstяrиr kи, o, иfadя etdиyи anlayышa uyьun gяlиr.
Leksиk mяna sюzцn aиd olduьu nиtq hиssяsиnиn, qrammatиk kateqorиyanыn
xassяsиndяn, иctиmaи mяna daшыyan, baшqa sюzlя, sюzlяrlя konkret яlaqяlяrиndяn, sиnonиmlяrlя, цmumиyyяtlя, mяna vя чalarlыьыna gюrя yaxыn mяnalы
sюzlяrlя semantиk mцnasиbяtиndяn, ekspressиv-цslubи rяngиndяn asыlы olur [4,
s.5].
Bununla яlaqяdar belя bиr metodиk mцddяa var: hяr bиr sюzцn mяnasы
baшqa sюzlяrdяn tяcrиd olunmuш шяkиldя иzah oluna bиlmяz. Ыstяr sиnonиmиk
leksиk, иstяr qrammatиk tяhlиllяrdя dя bu prиnsиp яsas tutula bиlяr vя tutulmalыdыr. Чцnkи hяr bиr sюz hяqиqи mяnasыnы mяtndя tapыr. Konteksual semantиzasиya цsulu mяhz bu mяqsяdя иstиnad olunan prиnsиpdиr. Fиkиr verяk:
mяncя sюzц mяnиm qяdяr mяnasыnda.
“O, vяtяnи, mяncя (yяnи mяnиm qяdяr) sevя bиlmяzdи” – burada leksиk
mяna mяn sюzцndяdиr.
“Lakиn, mяncя, onun fиkrи dяyишmишdиr” cцmlяsиndя иsя mяncя sюzцndя
leksиk mяna axtarmaq olmaz. Чцnkи modal sюzц morfemlяrя parчalsaq,
qrammatиk-semantиk yцkцnц иtиrяr. Demяlи, bu sюzdя иntonasиya – mцnasиbяt bиldиrmяk amиlиnи nяzяrя almaq lazыm gяlиr. Gюrцndцyц kиmи, mцqayиsя
olunan obyektlяr юz sиnonиmlяrи иlя aydыn tяsяvvцrя чevrиlя bиlиr: “Heч kяs
vяtяnи mяncя sevя bиlmяz” cцmlяsиndя sevя bиlmяz – xяbяr; heч kяs – mцbtяda; vяtяnи – tamamlыq; mяncя - nя qяdяr? – tяyиn olmasы da bununla яlaqяdardыr. Lakиn “Mяncя, onun fиkrи dяyишmишdиr” cцmlяsи “Mяnя gюrя,
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onun fиkrи dяyишmишdиr” demяkdиr vя bu kontekstdя subyektиv mцnasиbяt
иfadя olunmuшdur. Konteksual sиnonиmlиk sцbutlu mцhakиmя xarakterlи
ekstralиnqvиstиk иnшalar demяkdиr vя шagиrdlяrиn nиtqиnиn vя mяntиqи tяfяkkцrцnцn иnkишafыnda чox mцhцm rol oynayыr.
Mцtalия zamanы шagиrdиn gюzlяrи юnцndяn hяmиn ишlяrиn karvanы gяlиbkeчmяsя, onlarda dиl vя ya nиtq duyumu yaradыla bиlmяz. Mяktяbdя aparыlan bцtцn tяmrиnlяr mцtalия zamanы яks-sяda vermяlиdиr; bu zaman sюzlяrиn
omonиm, sиnonиm xцsusиyyяtlяrи шagиrdи heyrяtlяndиrmяlи, tяяccцblяndиrmяlиdиr. Mцtalия yolunda qarшыya necя ecazkar mяqamlarla qarшыlaшmaq olar.
Pedaqoqlardan bиrи tяcrцbяsиnи mцшahиdя etdиyи tяvazюkar mцяllиmdяn
“uшaqlar kиtabxanalara gedиrlяr” sюzцnц eшиdяndя deyиr: “Bu, яsl metodиkadыr”.
Doьrudan da, mцяllиmя tяkcя bu gюstяrиcиsиnя gюrя “яhsяn!” dцшцr, metodиst adы yaraшыq verиr.
Mяqalяnиn aktuallыьы. Lцьяt иши шagиrdlяrиn nиtqиnиn, tяfяkkцrцnцn иnkишafы цzrя иш sиstemиndя mяrkяzи yer tutur. Bиr чox hallarda шagиrdlяrиn nиtq
mяdяnиyyяtи onlarыn dиlиmиzиn leksиk zяngиnlиklяrиnя necя yиyяlяnmяsиndяn,
шяxsи lцьяt ehtиyatыnыn hяcmиndяn vя keyfиyyяtиndяn asыlыdыr.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Lцьяt иши bюyцk иdrakи яhяmиyyяtя malиkdиr.
Sюz dяrketmяnиn яsas mяnbяyиdиr. Hяr hansы sюz bиlavasиtя varlыqla baьlы
olub, яtraf alяmdяkи яшyanыn, hadиsяnиn, prosesиn, keyfиyyяt vя hяrяkяtиn
adlandыrыlmasыna xиdmяt edиr. Иnsanыn sюz ehtиyatы nя qяdяr чoxdursa, bиlиyи
dя o qяdяr hяrtяrяflи vя dяrиn olur.
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Nиtq zяngиnlиyи mяdяnиyyяt,
qabиlиyyяt gюstяrиcиsиdиr. Bu keyfиyyяtи юz yetиrmяlяrиndя formalaшdыrmaq
mцяllиm цчцn яn qиymяtlи hяyatи kredo olmalыdыr. Tяяssцf kи, bu, belя olmur. Gяnclяrdя nиtq zяngиnlиyи yaratmaq цчцn яn optиmal yol mяtn цzяrиndя mяqsяdyюnlц ишdяn baшlanыr. Bu иш fonetиk, leksиk, qrammatиk vя цslubи
xarakterlи dя ola bиlяr, kompeks xarakterlи dя; lakиn mцntяzяm aparыlmaq
шяrtиlя.
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Синонимичный акт по слове как способ
создания речевого богатства
Резюме
Работа под текстом по лексике, фразеологии, в частности, синонимике
является одним из дидактических способов по обогощению речи учащихся Ы-ЫV классов. С этой целью в новых учебниках Азербайджанского
языка в начальных классах имеются широкие возможности, для применения классическими методами обучения, как наблюдения и сравнения.
V.Qurbanov
N. Qasиmova
Сйнонимиъал wорк он тще wорд ас тще меамс оф
ъреатион спееъщ импровемент
Summary
Work are the dиdactиc cause of the becomиng rиch mostly (especиally) of
the speech of the class pupиls Ы-ЫV иn the text иn the on (at, over) lexиcal
phraseology and synonyms. The teachиng classиc иn the books of new
Azerbaиjanи methods, supervиsиon them thиs purpose иn the prиmиtиve classes
and there are to dиstиnguиsh wиde opportunиtиes theиr.
Редаксийайа дахил олуб: 29.05.2014

67

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Мцасир Азярбайжан дилиндя интенсивлик категорийасынын
мащиййяти вя ифадя формалары
Хяйаля Мцрсялийева,
фялсяфя доктору програмы цзря диссертант
Сумгайыт Дювлят Университети
е-mail: xayala.m@yahoo.com
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. Г.И.Мяшядийев
ф.ц.е.д., проф. И.О.Мяммядли
Ачар сюзляр: интенсивлик, интенсивлик шкаласы, кямиййят фярги, эенишляндирилмиш кюк, дяряжя яламятляри, функсионал-семантик категорийа
Ключевые слова: интенсивность, масштаб интенсивности, количественная разница, увеличенный стебель, степень симптомов, функционально-семантическая категория
Key words: intensity, intensity scale, a quantitative difference, enlarged
stem, degree of symptoms, functional-semantic category
«Интенсив» сюзц лцьятлярдя эярэин, гызьын вя сямяряли анламларында ишлядилир. Интенсивлик дейяндя ися эярэинлик, гызьынлыг, сямярялилик баша дцшцлцр. Интенсивляшдирмя дцзялтмя термининдян ися щяйатын мцхтялиф сащяляриндя (мясялян, тясяррцфатын интенсивляшдирилмяси (сямяряляшдирилмяси) истифадя олунур (1,
с. 480 (605 с.).
Азярбайжан дилинин изащлы лцьятиндя «интенсив» сюзцнцн латын мяншяли
(интенсио) олдуьу вя эярэин, эцжлц, гызьын мянасында ишляндийи гейдя алыныб.
(2, с.480 (576 с.).
«Изащлы дилчилик терминляри» лцьятиндя «интенсив» терминолоъи ващиди щаггындакы лцьят мягалясиндя дейилир ки, интенсив-кюкя нисбятян мянаны шиддятляндирмяйя хидмят едян сюз формасыдыр. Мяс.:, шаир «шан-шан» йериня «шаняшаня» ишлятмякля интенсив йарадыр: Баьрым олур шаня-шаня, дурналар! (Вагиф).
Щабеля, эюрмязя-билмязя (эюрмяз-динмяз йериня): эур-эур эурулдамаг («эурулдамаг» йериня). Язим-язим язмяк («язмяк» йериня). Щяля дяймямиш
мейвяляр аьажларда ачым-ачым ачылмышды (Б.Байрамов).
Бу лцьятля «интенсивлик» термининин изащы ися беля верилмишдир: Интенсивликсяслярин (хцсусиля саитлярин) мяхряжинин эцжлц вя йа зяиф тяряфляри; няфясалманын эцжлянмя вя зяифлямя дяряжяси. Сясин интенсивлийи-сясин эцжц (3, с. 119
(370 с.).
«Инетенсивлик» анлайышы барядя харижи дилчилик ядябиййатында мцяййян
мцлащизяляря раст эялмяк олур. Мясялян, Ш.Баллинин нюгтейи-нязяринжя, конкрет тясяввцр вя йахуд мцжярряд идейа олмасындан асылы олмайараг, «интенсив» термини кямиййят, дяйяр, гцввя вя с. кими категорийалара хас бцтцн
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фяргляри ифадя едир. Эениш мянада бу термин-анлайыш щяр щансы бир дил фактынын мцгайисясиндя ортайа чыхыр. Ики синоним анлайышын мцгайисясиндя юнжя,
диэяр чаларлара нисбятян мящз интенсивлик фярги нязяря чарпыр. Она эюря ки,
ики мцхтялиф яшйа вя щадисяни гаршылашдыранда инсан аьлы башга характерли хцсусиййятляря нисбятян кямиййят фяргини даща асанлыгла айыра билир.
Кямиййят фярги вя йахуд интенсивлик фярги еля бир цмуми категорийадыр
ки, бурайа фикир вя йа гаврайышларымызын щяр щансы обйектлярини дахил едя билярик. Бу адят ябяди олараг инсан шцуруна хасдыр вя биз ня гядяр истясяк дя,
буну тярэидя билмярик; она эюря ки, биз щеч бир шейи мцтляг шякилдя, юз-юзлцйцндя гаврайа билмирик, ону щюкмян бир вя йа бир нечя бянзяр (аналоъи) Яшйа вя щадисялярля мцгайисядя гаврайырыг, дярк едирик (4, с. 202-203).
Дил системиндя интенсивлийи даща да артырмаг (йяни дилдя мянаны даща да
эенишляндирмяк; бу, дилдя ишлянян интенсивлик анлайышы иля баьлыдыр)
Тарихян тцрк дилляриндя сюз кюкляринин щежаларын артырылмасы иля эенишляндирилмясиндян, йяни фел кюкляринин щежа артымы иля интенсивляшмясиндян данышылмышдыр. Беля ки, тцрколоъи ядябиййатда тцрк дилляриндяки кюклярин (еляжя дя
фел кюкляринин) мяншяжя тякщежалы вя йа икищежалы олмасы щаггында, ясасян,
ики фикир мювжуддур. Бязи тцркологлара эюря, фел кюкляри мяншяжя тякщежалы,
бязиляриня эюря ися икищежалы олмушдур.
П.М.Мелиорански тцрк дилляриндяки бязи фел кюкляринин «эениш»лийиня, йяни
ялавя гапалы сяслиси олан фел кюкляриня хцсуси фикир верир. О йазыр: «Сонра, шцбщясиз, бязи тцрк фелляри кюкляриндян ясасян гапалы сяслилярдян биринин ялавяси
иля бир нюв «эениш» («эенишляндирилмиш») кюкляр ямяля эялир ки, бунларда да
щямишя олмаса да, лакин чох вахт «интенсив» мяна гисмян айдын шякилдя
юзцнц эюстярир» (5, с. ХЫЫ.).
А.Н.Кононов тцрк дилляриндяки шаш-а, ков-а, еш-е типли фелляри П.М.Мелиоранскинин термини иля «эениш» («эенишляндирилмиш») фел кюкляри адландырыр вя
эюстярир ки, бунлардакы –а,-е шякилчиляри сонракы ялавя олунмуш елементлярдир.
Она эюря, щямин морфолоъи эюстярижиляр, паралел ясаслар ямяля эятирир: тыртыр+а, кын-кын+а, еш-еш+е. А.Н.Кононов ялавя едилян сяслярин (-а,е) илкин
кюкляря сцрятлилик, интенсивлик мянасы газандырдыьыны вурьулайыр (6, с. 209,
с.415).
Р.Рцстямов Азярбайжан диалект вя шивяляриндяки фел щаггындакы ири
щяжмли тядгигатында паралел ишлянян ейни мяналы феллярин икинжисиндя интенсивлийин, сцрятлилийин эениш якс олундуьуну эюстярир вя бу хцсусда йазыр: «Тцрк
дилляриндя кюклярин, хцсусян фел кюкляринин мяншяжя тякщежалылыьы Азярбайжан
дили материаллары иля дя тясдиг едилир. Азярбайжан ядяби дилиндя, еляжя дя диалект вя шивяляримиздя онларжа икищежалы (вя йа сонрадан тюрямя) фел ясасларынын сонрадан тюрядийини мцяййянляшдирмяк чятин дейилдир. Мясялян, Азярбайжан дилиндя газ фели иля йанашы, щямин мянада газы фели дя ишлянир ки, биринжинин илкин олдуьуну, икинжинин ися газ фелиня гапалы-ы сясинин, башга сюзля десяк, шякилчинин ялавясиндян дцзялдийини сюйлямяк мцмкцндцр. Йахуд ядяби
дилимиздя (еляжя дя бцтцн диалект вя шивяляримиздя) жош фели ишляндийи щалда,
Жябрайыл кечид шивясиндя ейни мянада жош+у фели дя вардыр. Ялбяття, бура69
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дакы у сяслисини садяжя ялавя кими гябул етмяк доьру олмаз. Жош фели тякщежалы вя илкин, жош+у фели ися икищежалы вя сонрадан тюрямядир» (7, с.22 (320 с.).
Муса Адилов интенсивлик йарадан дил фактларынын хцсуси арашдырма обйекти олмадыьыны эюстярир вя йазыр ки, яслиндя буну там хцлася етмяк чох чятиндир, бялкя, щеч мцмкцн дя дейилдир (8, с. 22).
М.Адилов бу щагда йазыр ки, «эенишляндирилмиш» кюклярдя интенсивлик мянасы юзцнц эюстярир. Мясялян, газмаг\\газымаг, сармаг\\сарымаг кими сюзлярин икинжи вариантлары мянажа интенсивлик фяргиня маликдир. Беляликля, интенсивлик сюздя кямиййят фярги щесаб олунур (8, с. 20 ( 370 с.).
Жанлы данышыг дилиндя фел шякилляринин бязи морфолоъи эюстярижиляри интенсивлик яламятиня маликдир. Мясялян, сюзцэедян данышыг дилиндя ямр формасынын
ЫЫ шяхс тяк вя жяминдя шиддятляндирижи –сана,-сяня,-саныз,-сяниз формаларынын
интенсивлик йаратмасы эениш мцшащидя олунмагдадыр: эялсяня, алсана, апарсаныз, эцлсяниз вя с.
Тцрк дилляриндя -а,-я елементинин интенсивлик ифадя етмяси бязи дилчиляр тяряфиндян дя ясасландырылмышдыр: эялсянян\\эялсяням, эетсянян\\эетсяням: Динсянян, баша салсанан халгы. Жаным, дайансанан эюряк (Ж.Жаббарлы). (9, с. 35,
36).
М.Адилов йазыр ки, интенсивлик йарадан цнсцрлярин ишлядилмяси йалныз тякрар иля дейил, щям дя данышыг дилиня мяхсус шиддятляндирмя мейили иля баьлыдыр.
Тякрар олмайан сюз вя ифадялярдя дя интенсивлик цнсцрляри ишлядилир. Бязи щалларда бу цнсцрляр «ядат» адландырылыр. Щямин шякилчиляшмиш ядатлар лексик вя
грамматик кейфиййятя малик дейилдир. Сюздяйишдирижи шякилчиляря хас цмумиляшмядян мящрум олдуьу кими, бу цнсцрляр сюздцзялдижи шякилчиляря хас
йени лексик ващид йаратмаг-сюздцзялтмя хцсусиййятляриндян дя мящрумдур.
Садяжя шифащи нитгин тясири иля сюзляря бир шиддят интенсивлик мянасы дахил едилир. Бязян интенсив форма «ясас» сюзцн йериня ишлянир, ону сыхышдырыр вя мяфщумун йеэаня ифадяси кими дилдя мющкямлянир.
Щягигятян дя ядатлар мцхтялиф грамматик-семантик мцнасибятляр ифадя
едяряк бир чох щалларда интенсив мяна билдирирляр. Мясялян, -мы4 ядаты мязмунунда суал олан жцмлялярдя суал анлайышыны даща да шиддятляндирмяйя
хидмят едир. Бу анламда щямин ядат жцмлянин мцяййян цзвляриня гошулмагла суалы даща да габарыг шякля салыр: Сабащ ахшам, йа бириси эцн сящяр
гайыда билярямми?
Суал мязмунуну интенсивляшдирмякдян ютрц вя мы... ядатынын якс етдирдийи мяна чаларларыны даща да эенишляндирмяк цчцн жцмляйя бязян бяйям
сюзцнц дя артырмаг мцмкцн олур. Мяс.: Оьуллары итмиш аналардан ютрц бу
дава гуртарырмы бяйям?
Интенсив мянадан данышан М.Адилов беля нятижяйя эялир ки, интенсив мяна сюзцн йени форма алмасына сябяб ола биляр вя щямин щалда буну дилдахили
коррелйасийа кими гиймятляндирмяк олар.
Интенсивлийин ясасян жанлы данышыг дилиня, шифащи дилля хас олдуьуну эюстярян М.Адилов бу щадисянин щисси-ягли жящятиня дя тохунур вя гейд едир ки,
интенсивлик инсанларын ягли-щисси жящятиля даща чох баьлыдыр. Буна эюря дя хц70
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сусиля халг дилиня мейил едян бядии цслубда буна даща чох раст эялинир.(8, с.
24, 25).
Дилин данышыг сясляринин инетенсивлик мягсяди иля ишлядилмяси щаллары да эениш йайылмышдыр. Мясялян, (м) сяси бу бахымдан активлик тяшкил едир: бялкя+м,
йохса+м, бяйя+м, истярся+м, щяля+м вя с.
«М» елементи сюз тякрарларында да интенсивлик ямяля эятирир: Сызым-сызым
сызылдайыр щяр бешикдя бир ушаг (С.Рцстям). Сыз-сыз сызылайыр йериня шаир сызымсызым ишлятмишдир, шиддятляндирмяни даща да аптырмышдыр.
Яслиня галанда инетенсивлик грамматик щадися дейилдир. Чцнки интенсивлик
щяр щансы бир грамматик абстраксийа йаратмыр, адятян мящдуд мигдарда
сюзляри ящатя едир.
Бу щадисяни (интенсивлийи) лексик-семантик щадися дя щесаб етмяк дцэцн
дейил. Она эюря ки, бу щадися сюздя лексик дяйишилмя йаратмыр, садяжя кямиййят фярги ямяля эятирир (Бунунла беля, бязи интенсив формаларын лцьятлярдя
юзцня йер етмяси дя бир факт кими диггяти чякир).
Интенсивляр дилин лексик, грамматик системиндя цслуби ващтдляр кими дя
чыхыш едир, «цслубиййатда дил ващидляринин мягсядяуйьунлуг ясасында сечилмяси мягсядин истигамяти вя характери иля цзви сурятдя баьлы олур вя щятта
онунла тяйин едилир» (10, с.5 (392 с.).
«Интенсивлик» мцасир лингвистика цчцн йени анлайыш да дейил. Елми-нязяри
ядябиййатда даща чох експрессивлик проблемляриндян бящс олунаркян, цслубиййатда, емосионал мятнлярдя, нитгин предметини сяжиййяляндирян заман,
гиймятляндирмя просесиндя бир сыра дилчилик терминляри иля гаршылашырыг: «интенсивляр», «интенсивляшмя», «интенсивлик», «яламятин интенсивлик дяряжяси» вя с.
Интенсивляшдирмянин бир сыра нязяри аспектляри цзря бир сыра алимляр
(И.И.Турански, И.И.Убин, Г.Ф.Гаврилов, Т.Л.Павленко, Т.В.Гриднев,
А.А.Ховалкин, Н.В.Карпов вя б.) тядгигатлар апарылмышдыр. Щямин дилчи
алимлярин ясярляриндя интенсивлийин мащиййяти ачылыр, бу мясяля функсионал-семантик категорийа кими нязярдян кечирилир, интенсивлийя сащя структуру кими
бахылыр, интенсивляшян дил ващидляриндя семантик яламятин цмуми инвариантлары мцяййян едилир (11)
Интенсивлик щям фялсяфи, щям дя лингвистик категорийадыр. Бу категорийанын фялсяфядяки тябияти иля, лингвистикадакы хцсусиййяти бир-бириня уйьун эялмир. Дцнйанын консептуал дяркиндя интенсивлийин ролу онун фялсяфи тяряфидир.
Интенсивлик щям дя функсионал-семантик категорийадыр. Беля категорийа кими интенсивлик мцхтялифсявиййяли лингвистик васитялярля тязащцр едир.
Диля антропосентрик йанашма интенсивлийин мащиййятиня вя мязмунуна
эцжлц тясир эюстярир. Ментал сферада интенсивлийин прагматик аспектляри
мцяййянляшдирилир.
Лингвистика елминдя бу категорийанын тязащцр формалары мцхтялифдир. Бу
мцхтялифлик гейд едяк ки, Азярбайжан дилинин материаллары цзря юйрянилмямишдир.
Интенсивлийин ифадя васитяляринин эцжц бядии ясяр мцяллифинин (йазычынын)
шяхсиййятиндян дя асылыдыр. Йазычынын индивудал (фярди) кейфиййятляриндян,
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дцнйайа бахышындан, нитг темпераментиндян, интеллектуал емосийасындан,
щисси-иради дяряжясиндян асылыдыр. Интенсивлик категорийасынын ясасында гейриади, тяяжжцблц мягам, цсул дайаныр.
Бядии мятнлярдя интенсивлийин ясасында фярди, йаланчы мцяллиф нитги, онун
субйективлийи дя дурур.
Интенсивлик категорийасы структур-семантик вя прагматик аспектляря маликдир.
Интенсивлик категорийасыны мязмун планындан даща чох, ифадя планында
юйрянмяк лазым эялир. Интенсивлийин дилдя ифадя васитяляри експрессивлийи йарадыр, дилдя образлылыьы, цслуби-композисион функсийаны характеризя едир.
Интенсивлик категорийасынын модаллыгла ялагяси эцжлцдцр. Бу айрыжа бир
тядгигатын мювзусудур. Щямин категорийа вя онун ифадя васитяляри «мцяллифин модус, цсул, нюв, нюв мцхтялифлийи чярчивяси» иля баьлыдыр. Ейни заманда
интенсивлик мцяллифин емосионал реаксийалары иля, имплисти иля дя ялагядардыр.
Тядгигатчылар мцяййян едибляр ки, дилдя 9 морфолоъи форма интенсификатор
ролуну ойнайыр (12).
Интенсивлийин ифадя васитяляри ичярисиндя синтактик конструксийалар да ясаслы
йер тутур. Бу васитя иля мятнлярдя интенсивлик тямин олунур. Бу аспект дя бизим тядгигатын ясас обйектляриндян биридир.
Интенсивлик категорийасынын ифадя васитяляринин ясас функсийасы експрессивликдир. Ифадя васитяляри щямин функсийаны илк нювбядя йериня йетирир (13)
Бу мянада интенсивлийин експрессивликля баьлылыьы, сых ялагяси бизим тядгигатда арашдырылажаг, мараглы нятижяляр ялдя едиляжякдир.
Сон илляр русистикада интенсивлик категорийасы вя онун ифадя васитяляринин
репрезентасийасы (дил фактларынын ян чох инандырыжы шяраитдя тягдим едилмяси)
дилин мцхтялиф сявиййяляриндя (сюзйарадыжылыьы, лексик, морфолоъи, синтактик)
юйрянилмякдядир. Контекстдя мцхтялиф комбинасийа васитяляри ашкар олунмагдадыр.
Интенсивлик мянасынын йаранмасында дилин интенсификаторлары мцщцм рол
ойнайыр. Бу, интенсивлийи йарадан лексик ващидлярдир, сюзлярдир. Мясялян,
«чох» сюзцнцн интенсивлик йаратмасы: О, чох гярибя эейинир.
Бяллидир ки, сифятин дяряжя яламятляриндян бири дя «интенсивлик» адланан дяряжядир. Бу форманын интенсивлик йаратмасы мялумдур. Тцрк дилляриндя бу
дяряжя яламяти эениш йайылмышдыр. Бунлар «эенишляндиримиш» формалардыр. Яввялки форма иля сонракы форма щяжм жящятдян дя фярглянир. Интенсивлийи ясасян икинжи форма йарадыр. Мцгайися ет: дцпдцз-дцпядцз, сапсаьлам-сапасаьлам вя с.
Яслиня галанда сифятин чохалта дяряжясиня аид олан щямин формаларын щяр
бириндя интенсив мяна мювжуддур. Биринжилярдя интенсив мяна бир аз зяиф,
икинжисиндя ися бир гядяр гцввятли олур. Она эюря дя бу интенсив форманын биринижисини шярти олараг «интенсив Ы», икинжини ися «интенсив ЫЫ» адландырмаг
олар. Икинжи интенсивлийи а, я елементи формалашдырмышдыр.
Интенсивлик ифадя едян васитяляр ян чох данышыг актында нязяря чарпыр.
М.Адилов «интенсивлик билдирян дил цнсцрляри щансыларыдыр? суалына беля жаваб
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верир. Бизим фикримизжя, фонетик, лексик вя грамматик мяфщумилийя малик олмайан цнсцрляр мящз интенсивлийя хидмят едир. Бу мянада интенсивлик даща
чох цслубиййатла ялагядардыр (8, с. 22).
Интенсивлийи ягли вя емосионал олмагла ики йеря айырмаг олар. Икинжи интенсивлик-емосионаллыг йалныз цслубиййат цчцн характерикдир. Интенсивлик йалныз лексик ващидлярля ифадя олунмур, башга васитялярля дя ифадя олунур.
Бу категорийанын щяр щансы бир дилин сявиййя вя аспектляри иля мцнасибяти
мювжуддур. Ифадя формалары-васитяляри бунлардыр:
1) лексик васитяляр;
2) морфолоъи-синтактик васитяляр;
3) контекстуал васитяляр
Интенсивлик категорийасы анлайышынын ифадя системиндя зярф бир нитг щиссяси
кими хцсуси рол ойнайыр. Статик вя динамик ситуасийада зярфляр лексик-синтактик васитя кими чыхыш едир. Мяс.: Бирдян йаьыш йаьмаьа башлады; Улудан бу
адятляр галмышдыр; Йенидян жамаат айаьа галхмышды. Бу жцмлядяки бирдян,
улудан, йенидян зярфляри мяна эенишлийи йаратмыш вя мязмунун интенсивлийини
тямин етмишдир.
Мцасир Азярбайжан дилиндя интенсивлик категорийасынын 2 типини эюстярмяк олар:
1.Релтайтив (нисби) интенсивлик вя онун семантикасы; Релйатив-нисби интенсивлик цчцн – сифятин мцгайися дяряжяляри.
2.Мцтляг интенсивлик вя онун семантикасы. Бу тип интенсивлик хцсуси дил
васитяляри иля ифадя олунур. Мцтляг интенсивлик цчцн-мцхтялиф дяряжяли лексикграмматик ващидляримн эцжлц вя зяиф мювгеляри ясас эютцрцлмялидир. Кейфиййят мцнасибяти бурада ясаслы йерлярдян бирини тутур-2 йцксяк тип; артыг, азлыг
ящатя едир; Симметрик яламяти дя бура ялавя олунур.
Интенсивлик категорийасы иля дилин активлик дяряжяси артыр. Активлийи дя дилин
грамматик васитяляри тямин едир.
Гейд едяк ки, бизим тядгигатда интенсивлийин функсионал аспектляри дя
юйряниляжякдир. Она эюря ки, бир функсионал-семантик категорийа кими интенсивлийин мащиййяти, мязмуну щяля мцасир дилимизин вердийи имканлара эюря
тядгиг едилмямишдир.
Азярбайжан дилиндя истяр кямиййятжя, истярся дя гошулдуьу сюзлярля бирликдя дашыдыглары мяна мцхтялифлийи етибариля чохишлянян гошмалар да интенсивлик ямяля эятирмякдя фяалдыр. Мягсяд, сябяб, заман, мякан, мцгайися,
бянзятмя, тярз, аидлик вя с. бу кими грамматик мяналар щямин сюз группунун кюмяйи иля интенсивляшир. Мяс.: Ахшам гаранлыьы чюкмяк цзря иди; Сащил
бойунжа аьажлар якилмишди; Бцсбцтцн эцл кими инсанларыдыг; Цч илядяк дашын
дцшдцйц йерин оту битмязди.
Тякрарларын йаратдыьы интенсивлийин явязи йохдур.Бу, семантик тякрарлара
аиддир: Сарымтыл-сарымтыл эцллярин ятри мяни бищуш етмиши (Б.Байрамов); Бозумтул-бозумтул тяпяляр кянардан хош тясир баьышламырды (С.Ящмядли) вя с.
Бу жцмлялярдя щям сифятин азалтма дяряжяси, щям дя ейни формалы сифятин
тякрары интенсивлийи икигат артырмышдыр.
73

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Цмумиййятля, морфонолоъи цсулла йаранмыш сифят дяряжяляриндя интенсивлик даща чохдур. Мяс.: аьаппаг, дцппядцз, дцпбяляндцз, чырчылпаг, лцмбялянлцт вя с.
Азярбайжан дилиндя интенсивлик яламяти будаг жцмлялярля дя юз ифадясини
тапыр. Мясялян, интенсивлийин зяиф ифадяси нятижя будаг жцмлясиндя юзцнц эюстярир. Бу жящят будаг жцмляни баш жцмляйя баьлайан беля ки баьлайыжысынын
иштиракы иля эерчякляшир. Бу яламяти, интенсивлийин зяиф тязащцрцнц М.Ширялийев,
Я.Абдуллайев кими эюркямли дилчи-тцркологлар да гейд етмишляр. Мяс.: Эежяляр бу гардан йер цзц вя щава ишыг олурду, беля ки, бу ишыьа юйряшян эюз
ятрафына ямялли-башлы сечирди (Я.Ябцлщясян) (14, с. 379; 14, с.319)
Инсан фяалиййятинин сфераларында фразеолоэийанын ролу бюйцкдцр. Даща
эениш арашдырма обйекти олмаьа «лайиг олан» фразеолоъи ващидлярин интенсивлик йаратма имканлары Азярбайжан дилчилийиндя юйрянилмялидир. Чцнки фразеолоъи ващидлярин семантикасында «интенсивлик» семи гцввятлидир. Бу семлярин
ящатя даиряси дягигляшдирилмялидир.
Беляликля, мцасир мярщялядя интенсивлик категорийасынын аспектляри експрессийа йарадан контекстляр ясасында интеграсийа олунур. Йяни интенсивлик
фразеолоэийада да якс олунур. Беляликля, интенсивлик категорийасынын
Азярбайжан дили фразеолоъи ващидляриндя нежя якс олунмасы конкретляшдириляряк мейдана чыхарылмалыдыр. Бу хцсусда фразеолоэизмлярдя ифадя васитяляринин емосионал тясири, фразеолоъи ващидлярин градасийа (дяряжяси, сырасы), експрессивлийин кямиййяти дяйишмяляри нязярдян кечирилмялидир.
Нятижя олараг гейд етмяк олар ки:
1. Бу проблемин Азярбайжан дилчилийиндя дяриндян юйрянилмяси нятижясиндя бядии мятнлярин семантик-грамматтик хцсусиййятляри дя юйрянилир. Бядии
мятндя бу жцр семантик категорийанын мювгейи, сямярялилийи иля цзя чыхыр.
Интенсивлийи йарадан васитляр щямчинин образлылыг вя емосионаллыг да ямяля
эятирир.
3. Функсионал-семантик категорийа кими интенсивлийин сащя структурунун
2 мяркязи ящатя етдийи дягигляшдирилир: интенсификасийа мяркязи вя деинтенсификасийа мяркязи. Щяр бир дахили микросащя квантитивлик вя квалитативлик олмагла 2 йеря айрылыр. Бу сявиййядя интенсив, интенсивикатор, деинтенсивлик,
деинтенсивикатор анлайышларынын мащийяти-мязмуну ачылмалыдыр.
3. Интенсивлийин ифадя формалары арасындакы щиссялярин мясафяси, интенсивливлик категорийасынын синтактик ифадя васитяляри дя тядгиг едилмялидир.
4. Явязликля табели мцряккяб жцмлянин фразеолоъи типинин мцнасибяти, нисбяти, ялагяси нятижясиндя формалашан интенсивлийин характери ачылмалыдыр; айдынлашдыжы жцмлялярин баьлайыжы сюзлярля ялагяйя эиряряк ямяля эятирдийи интенсивлик шябякяси нязярдян кечирилмялидир. Еляжя дя, Азярбайжан дилиндя айрыжа
тядгиг едилмиш шяхссиз жцмляляр нитг експрессийасы йарадан васитя кими диггят
мяркязиндя олмалыдыр.
Мягалянин актуаллыьы. Индийя кими, мцасир Азярбайжан дилиндя интенсивлик
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бир категорийа кими арашдырылмамышдыр. Бу мягалядя интенсивлийя щям мязмун, щям дя ифадя планында йанашылмыш, Азярбайжан дилинин материаллары цзря онун мязмуну ачылмыш вя тязащцр имканлары цзяриндя дайанылмышдыр.
Мягалянин елми йенилийи. Илк дяфя олараг интенсивлийя бир функсионал-семантик категорийа кими бахылмыш, онун ифадя формалары мцяййянляшдирилмиш,
онларын бу категорийанын формалашмасындакы ролу ясасландырылмышдыр.
Мягалянин практик ящямиййяти vя tяtbiqi. «Мцасир Азярбайжан дилинин
морфолоэийасы», «Функсионал грамматика» вя «Азярбайжан дилинин морфосинтаксиси» фянляринин тядрисиндя бу мягалянин мцддяаларындан истифадя олуна биляр.
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Интенсивность класс, который составляет
сущность современного
Азербайджанского языка
Резюме
В статье рассматривается интенсивность, как функцииональносемантическая категория. Раскрывается значение этого термина, дается
понятие о его содержании, о «расширении» в семантических ярисах
азербайджанского языка, о его особенностях образования количественной
разности.
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Intensity class that forms the essence of the
modern Azerbaijani language
Summary
Intensity category article discusses how functional semantic category.
This term will be sent to the spirit and content of the English language
semantic yaruslarыndakы "increase" shows there are quantitative differences
found. In addition, the article states that the category of intensity seen in
the plan.
Редаксийайа дахил олуб: 11.06.2014
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PEDAQOЖИ ELMLЯR
Təhsilalanın nailiyyət qiymətləndirilməsinə
hazırlanması
Nəbi Mahmudov,
fizika-riyaziyyat цзря фялсяфя доктору,
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyiнин
baş məsləhətçisi
e-mail: mnabi@rambler.ru
Rəyçilər: t.e.ü.d., prof. M.Ю.Yusifov
p.e.ü.d., prof. S.S.Həmidov
Açar sюzlər: təhsilalan, mini-esse, mini-test, formativ-test, юzünü qiymətləndirmə, yoldaşını qiymətətləndirmə, nailiyyət səviyyəsinə hazırlanma.
Ключевые слова: учащийся, мини-эссе, мини-тест, формативный
тест, самооценивание, взаимооценивание, уровень подготовка достижений.
Key words: pupil, mini essay, mini test, formative test, to value yourself, to
value comrade, achievement level of preparation.
2008/09-cu dərs ilindən ümumtəhsil məktəblərinin yeni təhsil proqramları
(kurikulumları) əsasında yazılmış yeni dərsliklərin və yeni qiymətləndirmə sisteminin tətbiq olunduğu siniflərdə təhsilalanın qiymətləndirilməsi üçün diaqnostik, formativ və summativ qiymətləndirmələrdən istifadə edilir. Bilirik ki,
diaqnostik qiymətləndirmə təhsilalanın müvafiq təlim məqsədi ilə bağlı dərsin
əvvəlində ilkin bilik, bacarıq və səriştəlilik; formativ qiymətləndirmə qeyri-formal qiymətləndirmə olub dərsin gedişində biliyin bacarığa çevrilməsi; summativ qiymətləndirmə isə tədris vahidi üzrə reallaşdırılmış məzmun standartlarının mənimsənilmiş bilik, formalaşdırılmış bacarıq və səriştələrin (nailiyyət)
səviyyəsini qiymətləndirir. Diaqnostik və formativ qiymətləndirmələr zamanı
müəllim əldə etdiyi informasiya əsasında təlim məqsədini və strategiyasını seçir, dərsi təşkil edir, təhsilalanın gюzlənilən təlim nəticələrinə nail olması üçün
məqsədyюnlü iş aparır, əks-əlaqə yaradır və fərdi yanaşmanı həyata keçirir,
―Müəllimin formativ qiymətləndirmə dəftəri‖ndə və ―Şagirdin məktəbli kitabçası‖nda müvafiq qeydlər edir. Lakin bu qeydlər – qiymətləndirmələrin nəticələri, təhsilalanın nailiyyət səviyyəsinin müəyyən olunmasında (kiçik və ya bюyük summativ qiymətləndirmənin, yarımillik və ya illik qiymətlərinin hesablanmasında) nəzərə alınmır.
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Bəzi müəllim, valideyn və təhsili idarə edənləri belə sual düşündürür: təhsilalanın fəaliyyətinin sюzlə qiymətləndirilməsinin əhəmiyyəti varmı və o nədən
ibarətdir?
Müxtəlif vaxtlarda müəllim, valideyn və və məktəbi idarəedənlər arasında
aparılan monitorinqlərin təhlili ilə müəyyən edilmişdir ki, bir çox hallarda: (1)
valideyn юvladının gündəlik dərs fəaliyyətinin sюzlə deyil, rəqəmlə qiymətləndirilməsini tələb edir, (2) юz üzərində işləməyən ətalətli müəllimlərin bir qismi
valideynlərlə həmfikir olduqlarını bildirir və sюzlə qiymətləndirmədən istifadə
edilməsinin təhsilalanın dərslərə müntəzəm hazırlaşmamasına gətirib çıxardığını, həmçinin müəllimin dərsdə vaxt itkisinə səbəb olduğunu sюyləyir, (3) təhsili idarəedənlər yarımillik və illik hesabatların hazırlanmasında çətinliklərlə
qarşılaşdıqlarını qeyd edir, lakin (4) dünyanın inkişaf etmiş юlkələrinin təhsil
sistemi ilə yaxından tanış olan, yenilikləri və uşaqların rəqabətə davamlı gələcək həyata hazırlanmasını anlayan müasir təfəkkürlü müəllim, valideyn və məktəb rəhbərləri isə bu tip qiymətləndirmənin aparılmasının əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirir, onun təhsilalanda təhsilə pozitiv münasibətin formalaşdırdığını
praktik olaraq təsdiq edirlər.
Həqiqətən də, ənənəvi gündəlik rəqəmlə qiymətləndirmədə hər hansı (üzrlü
və ya üzrsüz) səbəbdən bir dəfə dərsə hazırlaşmadığı üçün və ya müəllimin əhvalından asılı olaraq ―2‖ qiymət alıb, digər qiymətləri 5, 5, 5, 5 olan təhsilalanın
yarımillik qiyməti (qiymətlərin ədədi ortası) ―4‖ hesablanırdı. Bu isə onun real
(faktik) nəticəsini düzgün əks etdirmədiyi üçün təhsilalanın (valideyninin) haqlı
narazılığına səbəb olurdu. Lakin yeni qiymətləndirmənin tətbiq olunması ilə
əlaqədar olaraq təhsilalanın müəyyən səbəblərdən bir neçə dəfə dərslərdə fəallıq
səviyyəsinin aşağı olmasına baxmayaraq, o, yarımil ərzində юz üzərində işlədiyi
və yol verdiyi çatışmazlıqları aradan qaldırdığı halda, bu ədalətsizlik aradan
qalxır və təhsilalan layiq olduğu (faktiki səviyyəsinə uyğun) qiyməti ala bilir.
Başqa sюzlə, təhsilalanın fəaliyyətinin (gündəlik) qiymətləndirilməsi onun nailiyyət qiymətləndirilməsinə hazırlığını həyata keçirir və təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə xidmət edir. Bu isə innovativ təlim metodlarından istifadə
olunmasını tələb edir.
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dюvlət Strategiyasında
deyilir: “...innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsilverənin formalaşdırılmasına
xidmət edir və юzündə təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir” [5, s. 2].
Bu gün məktəbin vəzifəsinin düzgün anlaşılması yeni-müasir qiymətləndirmə sisteminin tətbiq edilməsini, bu isə müasir qiymətləndirmə üsullarından istifadə olunmasını zəruri edir. Biz Aşağıda ümumtəhsil məktəbində təhsilalanın
nailiyyət qiymətləndirilməsinə hazırlanması baxımından onun gündəlik fəaliyyətinin izlənilməsi və qiymətləndirilməsi üçün müəllimə kюmək məqsədi ilə ən
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çox istifadə edilməsi nəzərdə tutulan bir neçə müasir qiymətləndirmə üsuluna
və müvafiq vasitəsinə aid nümunə veririk:
Mini-esse – dərsdə təhsilalanın təlim nəticələri ilə bağlı əldə etdiyi bilik və
bacarıqların səviyyəsi haqqında informasiya əldə etmək üçün istifadə edilir [5,
s. 20]. Müəllim ilkin vaxtlarda mini-essenin yazılışı zamanı юyrənilən mюvzu ilə
bağlı təhsilalanları istiqamətləndirə (yюnəldə) bilər. Təlim nəticələrinə uyğun
qiymətləndirmə aspektlərinin təyin edilməsindən, qiymətləndirmənin aparılmasından və təlim strategiyalarının seçilməsindən asılı olaraq, mini-essedən dərsin
gedişində (ən azı 2 dəfə) və dərsin sonunda istifadə olunur:
 dərsin gedişində mini-essedən istifadə olunması dərsin bir-birini tamamlayan bir neçə mərhələyə, başqa sюzlə, təlim məqsədinin müvafiq tərkib hissələrinə (TM = TM.1 + TM.2 + ...) ayrılmasını tələb edir. TM-in hər bir tərkib
hissəsinə aid mərhələdə aparılan mini-esse ilə təhsilalanın həmin mərhələyə uyğun fəaliyyəti qiymətləndirilir, bacarıq səviyyəsi müəyyən olunur. Eyni zamanda şagirdin aspektlər üzrə bacarıq səviyyəsi barədə məlumatlar əldə etmək
olar.
Müəllim dərsin gedişində - mərhələlərində aparılan mini-esse zamanı юyrənilən mюvzu ulə bağlı şagirdlərə aşağıdakı yюnəldici suallarla müraciət edə
bilər:
 sən bu gün dərsdə (ən mühüm olan) nə юyrəndin?
 hansı məsələ yaddaşında qaldı?
 hansı suallar (məsələlər) səninçün daha çətin oldu?
 hansı məsələ başa düşülməyən şəkildə qaldı?
 daha nəyə (nələrə) diqqət yetirilməsini çox vacib hesab edirsən?
 dərsin sonunda  aparılan mini-essenin nəticələrindən təhsilalanın sonrakı dərs(lər)də nə edəcəyi barədə məlumatlandırılması üçün istifadə olunur.
Dərsin sonunda aparılan mini-essedə isə müəllim şagirdlərə aşağıdakı məzmunlu istiqamətləndirici suallarla müraciət edə bilər:
 bu dərsdə səninçün ən çətin (anlaşılmayan) nə oldu?
 hansı tip tapşırıqları həll etməkdə çətinlik çəkirsən?
 sən юzün necə fikirləşirsən və nə üçün?
Müəllim hər iki halda aralıq nəticələri qiymətləndirmək üçün yığcam testlər
hazırlayır və tapşırıqları rəqəmlə deyil, sюzlə qiymətləndirir (qiymətləndirmə
dərəcələrinin şagirdlərlə bildirilməsi və onların bu 3-5 dəqiqə ərzində yerinə yetirilən tapşırıqların qiymətləndirilməsinə cəlb edilməsi məqsədəuyğun hesab
olunur), təhsilalanlarla yazılı əks-əlaqə yaradır. Bu zaman müəllim şagirdlərin
qiymətləndirməyə marağını cəlb etmək üçün müxtəlif rəngli qələmlərdən istifadə edə bilər. Aparılan monitorinqlər gюstərir ki, bu gün müəllimlərin əksər hissəsi gюrülən işi (yerinə yetirilən tapşırığı) qiymətləndirərkən onun keyfiyyəti
barədə düşünür və gюzlənilən nəticənin alınması üçün ancaq çatışmazlıqları
qeyd edirlər. Biz müəllimləri bu praktikadan uzaqlaşmağa dəvət edir və yeri
gəldikcə, şagirdin əldə etdiyi nailiyyətləri də heç bir mübaliğəyə yer vermədən
qeyd etməyi lazım bilirik. Tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı müəllimin
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təhlillər və müvafiq ümumiləşdirmələr aparması ona təlim strategiyasını düzgün
müəyyən etməyə və nəticələri daha da yaxşılaşdırmaq üçün qarşılıqlı
münasibətlərdə və dərs (təlim) prosesində düzəlişlər aparmağa kюmək edir.
Mini-test – şagirdlərin reallaşdırılan məzmun standartına uyğun məzmunun
müəyyən hissəsinə aid bilik, bacarıq və səriştələrinin faktik səviyyəsini müəyyən etmək – qiymətləndirmək üçün istifadə olunur [5, s. 49]. Belə (açıq və ya
qapalı tipli) test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə dərsin 5 dəqiqəyə yaxın hissəsi (vaxt) ayrılır və ən çoxu 5 tapşırıqdan istifadə edilir. Şagirdlər tapşırıqları
dəftərlərində yerinə yetirir və aldıqları müvafiq cavabları müəllimin onlara verdiyi cavab vərəqlərində qeyd edirlər. Müəllim 3-5 dəqiqədən sonra onların cavab vərəqlərini toplayır, cavabları nəzərdən keçirir, bu zaman az sayda şagird
tərəfindən düzgün cavablandırılan (həll edilən) sual və ya tapşırığı onlarla müzakirə edir, həllin tam anlaşılmasına nail olur.
Aşağıda məzmun standartına uyğun təlim məqsədi əsasında mini-testin hazırlanması üçün nümunə təklif edilir:
1.3.2 – şagird 100 dairəsində ədədləri yazılı toplayır və
çıxır. [1, s. 73]
1.3.2.TM.1 – şagird 100 dairəsində ədədləri yazılı toplamağı bacarır.
Qiymətləndirmə sxemləri (səviyyələri):
Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Məzmun
standartı:
Təlim məqsədi:

1.3.2.QS.1 – mərtəbə toplananlarının
cəmi 10-dan kiçik olan halda ikirəqəmli
ədədləri yazılı toplayır.
1.3.2.QS.2 – mərtəbə toplananlarının
cəmi 10 olan halda ikirəqəmli ədədləri
yazılı toplayır.
1.3.2.QS.3 – mərtəbə toplananlarının
cəmi 10-dan bюyük olan halda ikirəqəmli
ədədləri yazılı toplayır.
1.3.2.QS.4 – mərtəbə toplananlarının cəmindən asılı olmayaraq ikirəqəmli ədədləri yazılı toplayır və izah edir.

14  22  *həlli verilir:
*(10  4  20  2  (10  20)  (4
 2)  30  6  36)
14  16 
*(10  4  10  6  (10  10)  (4
 6) =
= 20  10  30)
22  29 
*(20  2  20  9  (20  20)  (2
 9) 
 40  10  1  50  1  51)
54  59 
*(50  4  50  9  (50  50)  (4
 9) 
 100  10  3  110  3  113)

Gюründüyü kimi, müəllim məzmun standartının bir hissəsinin mənimsənilmə, biliyin bacarığa çevrilmə, istifadəetmə səviyyəsini yoxlamaq üçün şagirdlərə tapşırıqlar təklif edir. Müəllim şagirdlərin 1.3.2 məzmun standartının
1.3.2.TM.2 ―– şagird 100 dairəsində ədədləri yazılı çıxmağı bacarır‖ təlim məq-
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sədi üzrə bacarıq səviyyəsini müəyyən etmək üçün analoji mini-testlər hazırlayıb onlardan istifadə edə bilər.
Formativ test – dərsin gedişində təhsilalanların bacarıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün istifadə edilir [5, s. 50]. Müəllim formativ test aparmaq üçün
sinif şagirdlərini 4-5 nəfərlik kiçik qruplara ayırır. Hər bir qrup üzvünə (1) tapşırıqlar yazılmış vərəq və (2) cavabları qeydetmə vərəqi verilir. Şagirdlər əvvəlcə test tapşırıqlarını daxil olduqları qruplarda müzakirə edir, sonra isə onları
юz vərəqlərində yerinə yetirir və cavablar vərəqində müvafiq qeydlər edirlər. Bu
zaman onlara qrup üzvlərinin cavabı ilə razılaşmadığı hallarda doğru hesab etdiyi cavabı юzünün cavab vərəqində qeyd etmək hüququnun olduğu bildirilir.
Müəllim tapşırıqları yazılı şəkildə, sюzlə qiymətləndirir və hər bir şagirdin bacarıq səviyyəsini müəyyən edir (test tapşırıqlarının qiymətləndirilməsi hər bir
şagird (юzünüqiymətləndirmə), qrupun müəllim tərəfindən seçilmiş məsləhətçisi
tərəfindən və ya şagirdlərin vərəqlərinin yoldaşları ilə dəyişdirilməsi və (yoldaşı
tərəfindən, qarşılıqlı) qiymətləndirilməsi şəklində də həyata keçirilə bilər). Hər
hansı tapşırıqla bağlı cavabın müzakirəsi zamanı qrup üzvlərindən cavablarının
eyni olması tələb edilmir. Bu zaman tapşırığın müxtəlif cavablarının qiymətləndirməsindən daha çox onun həlli proseduruna diqqət yetirilməsi və nəticələrinin
müzakirə olunması zəruri hesab edilir.
Aşağıda təhsilalanın məzmun standartına uyğun təlim məqsədi üzrə bacarıq
səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün formativ-test nümunəsi verilir:
1.3.1 – şagird çoxrəqəmli ədədlər üzərində şifahi və
yazılı hesablamalar aparır və nəticəni qiymətləndirir.
[1, s. 80]
1.3.2.TM.1 – şagird çoxrəqəmli ədədlər üzərində
Təlim məqsədi:
yazılı toplamağı bacarır.
Qiymətləndirmə sxemləri (səviyyələri):
Qiymətləndirmə
tapşırıqları:
1.3.2.QS.1 – mərtəbə toplananlarının cəmi I qrup
13  54 
10-dan kiçik olan halda çoxrəqəmli
361  528 
ədədləri yazılı toplayır.
1403  2206 
1.3.2.QS.2 – mərtəbə toplananlarının cəmi II qrup
47  23 
10-a bərabər olan halda çoxrəqəmli ədəd572  238 
ləri yazılı toplayır.
1986  9114 
1.3.2.QS.3 – mərtəbə toplananlarının cəmi III qrup
64  78 
10-dan bюyük olan halda çoxrəqəmli
854  369 
ədədləri yazılı toplayır.
1919  2929 
1.3.2.QS.4 – mərtəbə toplananlarının IV qrup
56  79 
cəmindən asılı olmayaraq çoxrəqəmli
753  247 
ədədləri yazılı toplayır və izah edir.
9867  2153 
Məzmun standartı:
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Qruplara təklif olunan testlərdən (qrup tapşırıqlarından) gюrünür ki, onlar
təhsilalanın məzmun standartı üzrə əldə etməli olduğu bilik, bacarıq və səriştələrin səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Test tapşırıqlarının müvafiq
bacarığı юlçməsinin nəzərə alınmaqla (tələblər gюzlənilməklə) hazırlanması
müəllimin əsas vəzifələrindən hesab edilir.
Müəllim tapşırıqların yoxlanması prosesində bir neçə üsuldan istifadə edə
bilər. Məsələn, müəllim: (1) cavabları ekranda gюstərir, şagirdlər nəticələrini
müqayisə edir və müəllim müvafiq şərh verir, (2) tapşırıqların klaster üsulu ilə
yoxlanmasını təşkil edir və nəticələrin dinlənilməsini həyata keçirir, nəticələrlə
bağlı yekun izah verir, (3) əsasən diqqəti səhv cavablara uyğun işlərin nəzərdən
keçirilməsinə yюnəldir, şagirdlərin çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması ilə
əlaqədar onların müəyyən fəaliyyətlərini təşkil edir. Bu həyata keçirilənlər isə
şagirdlərin daha yüksək nəticələrə nailolma imkanlarının gerçəkləşdirilməsini
təmin edir.
Yuxarıda məzmun standartının qiymətləndirilməsi üçün təklif olunan minitest və formativ-test nümunələri müəllimə onların fərqini və oxşar tərəflərini
anlamağa imkan verir.
Юzünü (yoldaşını) qiymətləndirmə – təhsilalanda qiymətləndirmə bacarığının formalaşdırılması, məsuliyyət hissinin yüksəldilməsi üçün tətbiq olunur.
Bu qiymətləndirmələrin həyata keçirilməsi zamanı şagird: (1) юzünüqiymətləndirmə prosesində yalnız юzünün icra etdiyi tapşırığı qiymətləndirmir, o, müstəqil “qiymətləndirmə eksperti” olaraq problemi və onun həlli yollarını müəyyən edir, “kənar gюz” kimi юzünün üstün və zəif tərəfləri, imkan və bacarıqları
barədə informasiya əldə edir. Bu isə ona юzünə kənardan baxmağa, nəticələrini
yaxşılaşdırmaq üçün nələri юyrənməli olduğunu düzgün təyin etməyə kюməklik
gюstərir.
(2) yoldaşını (qarşılıqlı) qiymətləndirmə prosesində sinif yoldaşının icra etdiyi tapşırığı bюyük məsyliyyət hiss edərək yoxlayır, onun rastlaşdığı problemi
dəfələrlə düşünərək müəyyənləşdirir, məsələnin həllinə yanaşmalarını müsbət
və mənfi tərəflərini qeyd edir, zəruri hallarda müvafiq təkliflər verir.
Müəllim şagirdin юzünü və yoldaşını qiymətləndirməsinin nəticələrini təhlil
edərkən əsas diqqəti onun юzünü, həmçinin yoldaş(lar)ını qiymətləndirməsinin
qiymətləndirilməsinə – dəyərləndirilməsinə yюnəldir. Təhsilalanda юzünü (yoldaşını) qiymətləndirmə bacarıqlarının formalaşmasına nail olmaq üçün müəllim
ona ilkin mərhələdə kюmək məqsədi ilə müvafiq qiymətləndirmə dərəcələri
təklif edə bilər ki, bu da ona qiymətləndirməni daha obyektiv aparmasına kюmək edər. Bu qiymətləndirmələrin aparılması şagirddə obyektivlik, юzünə və
yoldaşına qarşı tələbkarlıq və tapşırılan işə məsuliyyətlə, yaradıcı yanaşmaq və
s. kimi münasibətlərin – keyfiyyətlərin formalaşmasını təmin edir. Юzünü qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün юzünüqiymətləndirmə vərəqindən istifadə
olunur.
Aşağıda təhsilalanın юzünü qiymətləndirməni həyata keçirməsi üçün юzünüqiymətləndirmə vərəqinin nümunəsi verilir:
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Юzünüqiymətləndirmə vərəqi
10-luq say sistemində verilmiş ədədi 2-lik say
sistemində təsvir etmək
Bacarığın юlçülməsi üçün 10 ədədini 2-lik say sistemində yazın.
tapşırıq:
Tapşırığı necə yerinə ye- 10  2  5  0 (qalıq 0)
tirmişdim?
5  2  2  1 (qalıq 1)
2  2  1  0 (qalıq 0)
1  2  0  1 (qalıq 1)
Nəticəni (cavabı) necə yaz- Alınan qalıqlar ardıcıllığı: 0, 1, 0, 1
Aldığım (yazdığım) cavab: 0101
mışdım:
Tapşırığı necə yerinə yetir- Nəticəni sonuncu qalıqdan birinci qalığa başlayaraq yazmalı idim: 1010.
məli idim?
Almalı (yazmalı) olduğum cavab: 1010
Ədədin 2-lik say sistemində təsviri zamanı qaySəhvimin səbəbi nə idi?
danın sonuncu bəndindən düzgün istifadə etməməyim.
Ədədin 2-lik say sistemində yazılışı alqoritminin
Müəllimin təklifləri:
hər bir bəndinə əməl etməklə, 13 ədədini 2-lik
say sistemində yaz.
Yoxlanılan bacarıq:

Bu юzünüqiymətləndirmə vərəqini nəzərdən keçirdikdə gюrünür ki, şagirdin
юzünüqiymətləndirməni həyata keçirməsi prosesində onda şəxsiyyəti səciyyələndirən bir sıra şəxsi keyfiyyətlər – qarşıya çıxan problemləri müəyyən etmək
və onları həll etmək (biliyin alınmasını planlaşdırmaq, onu müstəqil tətbiq etmək, юz nailiyyətlərini və çatışmazlıqlarını təhlil etmək, səhvlərini aradan qaldırmaq) bacarıqları və юzünütəhlil, юzünənəzarət, юzünükorreksiya və юzünə kənardanbaxma vərdişləri formalaşır və inkişaf edir. Müəllimin bu prosesdə əsas
vəzifəsi ona bələdçilik etməkdən, düzgün və səmərəli yol gюstərməkdən ibarət
olur.
Şagirdin юzünü qiymətləndirməsi ilə yanaşı yoldaşını (və ya qarşılıqlı) qiymətləndirmədən də istifadə oluna bilər. Biz şagirdin юz sinif yoldaşının yerinə
yetirdiyi tapşırığı qiymətləndirməsinə aid bir nümunə verir və şagirdin yoldaşını (qarşılıqlı) qiymətləndirmə vərəqini aşağıdakı şəkildə tərtib etməyi təklif
edirik:
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Yoldaşını (qarşılıqlı) qiymətləndirmə vərəqi
Yoxlanılan bacarıq:

8-lik say sistemində verilmiş ədədi 2-lik say
sistemində yazmaq
Bacarığın юlçülməsi üçün 8-lik say sistemində verilmiş 14 ədədini 2-lik
say say sistemində yazın.
tapşırıq:
Tapşırığı yerinə yetirib:
148  1210  10102
Nə alıb (aldığı cavab)?
Aldığı cavab: 1010
hesablamanı belə et:
Necə yerinə yetirməli idi?
148  108 + 48  810  410  10002  1002 
11002
Cavab: 11002
Nə almalı idi?
Almalı olduğu cavab: 1100
Bu tip tapşırığı yerinə yetirmək üçün qaydanı
Şagirdin qiymətləndirməsi:
təkrarlamalı və ona ardıcıl əməl etməklə hesablamanı təkrar aparmalı.
Müəllimin dəyərləndirməsi: Yoldaşının təklifini nəzərə al.
Şagird yoldaşını (qarşılıqlı) qiymətləndirmə (sinif yoldaşının yoxlanılan işinin zəif və üstün tərəflərini müəyyən etməsi) zamanı юyrənilən məzmunu daha
dərindən mənimsəyir, bu qiymətləndirmə onda obyektivlik, işə yaradıcı yanaşma və məsuliyyət, həmçinin insani münasibətlərin formalaşdırılmasını təmin
edir. Bununla belə, qarşılıqlı qiymətləndirmə zamanı yoldaşını qiymətləndirməyə üstünlük verilməsini, qarşılıqlı qiymətləndirmə həyata keçirilən zaman müəllimin bir çox cəhətdən ehtiyatlı və tədbirli olmasını, şagirdlərin fərdi-psixoloji
xüsusiyyətlərini nəzərə almasını və onlara fərdi yanaşmasını məqsədəuyğun hesab edirik.
Beləliklə, dərsin gedişində müasir qiymətləndirmə vasitələrindən istifadə etməklə şagirdin fəaliyyətinin izlənilməsi və qiymətləndirilməsi prosesində onun
nəyi hansı səviyyədə bildiyi, istifadəetmə bacarığı, biliyinin bacarığa çevrilməsi
səviyyəsi müəyyən olunur və rastlaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılması ilə
bağlı onlara lazımi kюməklik gюstərilir, nəticə etibarı ilə onlar təlim nəticələri
baxımından tədris vahidləri və ya yarımillər üzrə nailiyyət qiymətləndirilmələrinə - kiçik və ya bюyük summativ qiymətləndirmələrə hazırlanırlar.
Məqalənin aktuallığı. Yeni təhsil proqramları (kurikulumları) tətbiq olunan
siniflərdə təhsilalanın məzmun standartı üzrə bacarıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün müasir qiymətləndirmə vasitələrinin təsvirinə həsr olunmuşdur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilalanın təlim nəticələri üzrə bacarıq səviyyəsinin müəyyən edilməsi ilə onun nailiyyət qiymətləndirilməsinə hazırlanması
təklif edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Təhsilalanın nailiyyət qiymətləndirilməsinə hazırlanmasında onun fəaliyyətinin müasir qiymətləndirmə vasitələri ilə qiy85
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mətləndirilməsinin əhəmiyyəti açıqlanır.
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Azərbaycan cəmiyyətinin müasir inkişafı məktəb qarşısında müstəqil və tənqidi düşünən faktları qarşı-qarşıya qoymaqla təhlil etmək, müstəqil həll variantlarını tapmaq və onların ən yaxşısını seçmək bacarığına malik şəxsiyyətin yetişdirilməsi vəzifəsini qoyur. Məhz buna görə də müasir mərhələdə ümumtəhsil
məktəblərinin modernləşdirilməsi şagirdlərin nəinki müəyyən biliklər toplusunu
mənimsəməyə, həm də onun şəxsiyyətinin inkişafına istiqamətlənməlidir, idraki
və yaradıcı imkanlarını inkişaf etdirməlidir. Bu məqsədlə dünyada geniş yayılmış ən müasir təhsil yanaşmalarından istifadə edilir. Yeni yanaşmalara görə,
şagirdin bir şəxsiyyət kimi formalaşması və inkişaf etməsi üçün təhsil humanistləşdirilməli, demokratikləşdirilməli, humanitarlaşdırılmalı, təlim inkişafetdirici və tərbiyəedici xarakter daşımalı, fərdiləşdirilməli və diferensiallaşdırılmalıdır.
Azərbaycanın təhsil sisteminin qarşısına qoyulan vəzifələr dünya təhsil sistemində baş verən yeniliklərin nəzərə alınmasını, onun dünya təhsil sisteminə
inreqrasiyasını tələb edir. Bununla əlaqədar respublikamızda təhsil quruculuğu
sahəsində ardıcıl və davamlı siyasət həyata keçirilir, cəmiyyətin tələb və ehtiyaclarına uyğun nəticələrdən ibarət şəxsiyyətyönümlü təhsil sisteminin yaradılması üçün davamlı addımlar atılır. Belə addımlardan biri təhsilin mühüm komponentlərindən olan məzmun islahatlarıdır ki, artıq bu istiqamətdə mühüm işlər
görülmüş, təhsilin nəticəyönümlü kurikulum əsasında qurulmasına keçilmişdir.
Aparılan kurikulum islahatında təlim nəticələrindən ibarət yeni məzmunlu
yeni təlim strategiyaları və şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sisteminə
əsaslanmış ―Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli
Kurikulumu)‖ çərçivə sənədi [1], I–IV sinifləri üçün fənn kurikulumları hazır87
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lanmış [2] və 2008/2009-cu tədris ilindən fənn kurikulumlarının tətbiqinə başlanmışdır.
Müasir şəraitdə məktəb təliminin, o cümlədən riyaziyyat təliminin bu baxımdan yenilənməsi mühüm məsələlərdən biri kimi qarşıda durur. Başqa sözlə,
təhsil sistemində fənlərin, o cümlədən riyaziyyat fənninin məzmunu, onların
tədrisi metodları və vasitələrinin müasir tələblər əsasında yenidən qurulması
dövrün tələbidir. Bu baxımdan riyazi təfəkkürün inkişaf etdirilməsi və riyazi biliklərin mənimsəmə problemlərinin imkanlarını araşdırmaq müasir psixologiya
və pedaqogikanın tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.
Riyaziyyat təliminin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
ilk növbədə riyaziyyat təliminin məzmunu ilə əlaqədar bu dövrə qədər aparılmış
islahatların nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Azərbaycan uzun müddət keçmiş
SSRİ-nin tərkibində olduğundan məktəb riyaziyyat kursunun inkişaf tarixini bu
konteksdən araşdırmaq zəruridir.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, XX əsrdə məktəb riyaziyyat təliminin
məzmununda aparılan islahatlar əsasən üç istiqamətdə olmuşdur:
a) riyazi təhsilin ümumtəhsil xarakterliyi;
b) riyazi təhsilin politexnik, tətbiqi xarakter daşıması;
v) riyazi təhsilin məzmununun ali məktəblərdə təhsilə yönəlməsi.
Göstərilən istiqamətlərdən hər biri müəyyən mənada digər ikisini inkar edir.
Aydındır ki, bu isə orta məktəb riyaziyyat proqramlarının səmərəli qurulmasını
çox çətinləşdirir. Nəticədə, müxtəlif ölkələrdə məktəb riyaziyyat təhsilinin
ümumiləşdirici ideyalar əsasında qurulması çox az hallarda müvəffəqiyyətlə nəticələnib. Bu deyilənlər həm məktəb riyaziyyat proqramı üçün yeni materialların seçilməsində, həm də ―müasir‖ mövzuların ―klassik‖ nüvəyə əlavə olunmasında özünü göstərmişdir. Əksər hallarda daxil edilən yeni riyazi anlayışlar əvvəlki məzmunla üzvü əlaqədə olmur və obrazlı desək köhnələrin yanında dururdu. Məsələ burasındadır ki, orta məktəb riyaziyyat kursunun ənənəvi məzmununun nüvəsindən çox az hissələri çıxartmaq mümkündür və deməli, müasir riyaziyyatın çox az bir hissəsini də oraya əlavə etmək olar. Vəziyyətdən çıxış yolu
elementar riyaziyyatın ənənəvi materiallarının müasir riyaziyyatın metod və
ideyaları əsasında qurulmasında tapıldı. Beləliklə, söhbət müasir riyaziyyatın
tədrisindən yox, riyaziyyatın müasir tədrisindən gedirdi. Başqa sözlə, riyazi təhsilin məzmununun islahatı onun təlim metodlarının islahatı ilə müşahidə olunurdu. Bu zaman məlum oldu ki, yeni üsulların öyrənilməsi və tətbiqi öz növbəsində məzmunun özündə də müəyyən dəyişikliklər tələb edir. 1965-ci ildə ölkəmizdə islahat məhz bu əsasda aparılmışdır. Həmin ildə keçmiş SSRİ EA-nın
vitse prezidenti A.İ.Markuşeviç və XX əsrin ən böyük alimlərindən biri
A.N.Kolmoqorovun rəhbərliyi altında orta məktəb riyaziyyat kursunun məzmununun işlə¬məsi üçün xüsusi komissiya yaradıldı. Həmin komissiya orta məktəb riyaziyyat kursunun proqramını yenidən işləmişdir. Bu proqramın xarakterik xüsusiyyətlərini qeyd edək:
1. İbtidai məktəbdə riyaziyyatın öyrənilməsinin müddətinin və məzmunun
dəyişdirilməsi. Belə ki, ibtidai təhsil müddətinin 4 ildən 3 ilə endirilməsi və
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əsas vəzifəsi hesablama olan hesab kursunun əvəzinə - riyaziyyat kursunun daxil edilməsi.
2. Sistemli riyaziyyat kursunun strukturunun və fənlərinin adlarının dəyişdirilməsi. Belə ki, 4-5-ci siniflərdə həndəsə və cəbrin elementləri daxil olan hesab
kursunun «riyaziyyat» kursu ilə, 6-8-ci siniflərdə sistematik cəbr kursları və
planimetriya; 9-10-cu siniflərdə «cəbr və analizin başlanğıcı» kursu və sistemli
stersometriya kursunun daxil edilməsi.
3. Bütün kursun quruluşunun xəttiləşdirilməsi və konsentirizmin aradan qaldırıl¬ması. Riyaziyyatın tədrisinin 3 mərhələsinin aşkar verilməsi (4-5, 6-8,
9-10-cu siniflər). Bu mərhələlərdə fənlərin adaları, dərsliklər və mövzuların şərhi səviyyələrinin bir-birindən fərqlənirdirilməsi. Əvvəlki pillədə nəzərdən keçirilən bəzi mövzuların son¬ra¬kı mərhələlərdə təkrarına yol verilməsi. Həndəsə
kursunun eyni ad daşıdığına baxmayaraq 3 mərhələyə bölünməsi: 4-5-ci siniflər
– propedevtik kurs; 6-8-ci siniflər - planimetriyanı tamamlayan sistemli kurs, 910-cu siniflər - həndəsənin aksiomatik quruluşu haqqında təsəvvür yaradan koordinatların və vektorların istifadəsi ilə qurulmuş sistematik stereometriya kursu.
4. Məktəb riyaziyyat kursundan bəzi elmi, tətbiqi və ümumitəhsil əhəmiyyəti ol¬mayan mövzuların çıxarılması (məsələn, kvadrat kökün alınması alqoritmi və s.).
5. Riyaziyyatın son dövrlərdə çoxsaylı nailiyyətlərindən elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edən, riyaziyyatın insan fəaliyyətində və elmlər içərisində yerini və rolunu nümayiş etdirən bir sıra məsələlərin daxil edilməsi. (differensial və inteqral hesabı; say sistemləri və ehtimal nəzəriyyəsi; proqramlaşdırma və EHM haqqında bəzi məlumatlar).
6. Çoxluqlar nəzəriyyəsinin elementləri və məntiqin əsaslarının sadəcə təhsil
əhəmiyyətli əlavə bir material kimi deyil, kursun suallarının, o cümlədən klassik sualların şərhi üçün vasitə kimi verilməsi.
7. Məktəblər üçün tamamilə yeni təlim forması — şagirdlərin seçiminə uyğun fa¬kultativ məşğələlərin təklif olunması. Bu zaman riyaziyyat kursundan
fakültətiv məşğələr iki növdə təklif olunurdu. Birinci növ fakultativ məşğələlər
- «Riyaziyyatın əlavə bölmələri və sualları» adlanırdı. Burada məqsəd dərinləşdirilmiş proqram suallarını, proqrama yaxın olan sualları, riyaziyyatın tətbiqi
aspektlərini açan, ümumtəhsil nöqteyi nəzərdən vacib sualların öyrənilməsi idi.
Riyaziyyata ayrılan vaxtın çox hissəsi proqram üzrə məcburi mövzulardan çalışmaların həllinə yönəl¬dilmişdir. Bundan əlavə məşğələnin bu növü proqram
materiallarının mənimsənil¬mə¬sində müəllimlərə kömək xarakteri daşıyırdı.
Fakültativ məşğələlərin proqramı dəyişirdi. Müəllim şagirdlərin maraqlarını nəzərə alaraq təklif olunan kursların içərisindən lazım bildiyini seçirdi.
İkinci növ məşğələlər — «Riyaziyyatın seçilmiş sualları» (proqramlaşdırma,
hesablama riyaziyyatı, vektorlar cəbri, xətti proqramlaşdırma məsələləri və s.)
əsasən yuxarı sinif şagirdlərinə ancaq bu suallar üzrə mütəxəssis olan məktəblərdə təklif olunurdu.
Fakultativ məşğələlər daha çox şagirdlərin fərdi inkişafı və ali məktəblərə
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hazırlıq məqsədini güdürdü. Riyaziyyatdan fakultativ məşğələlərin proqramı elə
quru¬lurdu ki, onlar bitmiş bir sistem təşkil edirdilər. Fakultativ məşğələlərin
qiymət¬ləri attestatda yazılırdı.
8. 1959- cu ildən başlayaraq ümumtəhsil orta məktələrinin bazalarında yaradılan ayrı-ayrı fənləri nəzəri və praktik cəhətdən dərindən tədris edən məktəblər
və siniflər sistemi özlərini çox doğrultdular. 1966-cı ildən başlayaraq fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəblərin yaradılmasına başlandı. Bunların yaradılmasında əsas məqsəd müasir riyaziyyatın məzmununun və tədrisi metodikasının işlənib hazırlanması; elmə istedadlı adamların cəlb edilməsi olmuşdur. Riyaziyyat sahəsində ixtisaslaşan məktəblərdə tədris olunan riyaziyyat kursları üç
fəndən ibarət idi: cəbr, riyazi analiz və həndəsə. Bu fənlər və fiziki profilli fənlərə aid digər fənlər adi proqramla tədris olunurdu. Tətbiqi fənn olaraq «Hesablama riyaziyyatı və proqramlaşdırma» götürülürdü, amma bu zəruri deyildi.
9. İslahatın bu məsələləri riyaziyyat kursunun məzmununa və quruluşuna
uyğun olaraq bir sıra yeni təlim metodlarının daxil edilməsini şərtləndirdi.
İslahatın növbəti mərhələsi XX əsrin 80-ci ilərində olmuşdur. 1980-ci ildə
şagirdlərin məntiqi təfəkkür səviyyəsi tam nəzərə alınaraq yeni proqram qəbul
edilmişdir. Bu zaman orta məktəb riyaziyyat kursunun çoxluqlar nəzəriyyəsi
əsasında qurulmasından və həddindən artıq ciddilikdən imtina edilmişdir. Kursun təşkilinə bu cür yanaşma məzmunun tətbiqi xarakterinin inkişafına imkan
yaratsa da, əvvəlki islahatda əldə edilmiş bəzi nailiyyətlər itirildi.
1985-ci ildə keçmiş SSSR-i EA-nın, SSSR-i PEA-nın, universitetlərin, pedaqoji institutların mütəxəssislərinin köməyi ilə riyaziyyatdan yeni proqram hazırlandı. Bu proqramda təlim yükünün azaldılmasına və tətbiqi istiqamətlərin
gücləndirilməsinə xüsusi fikir verilmişdir.
Bu məqsədlə mövcud proqramın strukturu saxlanılmaqla orada aşağıdakı
dəyişikliklər edilmişdir:
1. İbtidai pillənin hesabına təlimin müddəti uzadılmış - 1- 4 siniflər, orta
məktəbin üç mərhələsi müəyyənləşdirilmişdir - 5-6, 7-9, 10-11-ci siniflər.
2. Proqramın strukturunda bu mərhələdə təlimin məqsədlərini dəqiqləşdirən
yeni bölmələr («Təlim-tərbiyə prosesinin təşkili», «Biliyin qiymətləndirilməsinə dair məsələlər», «Fənləarası əlaqə» və s.) daxil edilmişdir.
Proqramda riyaziyyatın tədrisində varisliyə (propedevtika, anlayışın ümumiləşdirilməsi və inkişafı, onların xassələri, məntiqi bacarıqlar), fəndaxili və fənlərarası əlaqələr, riyaziyyat təliminin müasir əlaqəsinin realizasiyasını nəzərdə
tutan imkanlar verilmişdir.
3. Bəzi mövzular çıxaralmışdır. (Məsələn, «Fəzada vektorlar və koordinatlar», «Loqarifmin iştirakı ilə hesablamalar» və s.). Lakin, məzmunun bu cür
azaldılmasının müəyyən bir sərhəddi var və müəyyən fəsadlara gətirib çıxara
bilər.
4. Bəzi materiallar siniflər üzrə yenidən paylanmış, artıq fraqmentarlıq aradan götürülmüşdür. Məsələn, təhsilin əsas pilləsində cəbr kursundan kifayət qədər böyük həcmə malik rasional üstlü qüvvətlər mövzusunun götürülməsi hesabına oraya ilkin triqonometriya kursu əlavə olunmuşdur. Bu isə yuxarı siniflərin
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yükünün azaldılmasına, ifadələrin eyniliklə çevrilməsi xəttinin inkişafına xidmət edirdi.
5. Tədris planına «İnformatikanın və hesablama texnikasının əsasları» kimi
yeni kurs əlavə olundu. Bu isə riyaziyyat kursunun tətbiqi və politexnik istiqamətinin səviyyəsini artıran riyazi məsələlərin həlli alqoritmləri və onların hesablama texnikasının köməyi ilə realizasiyasına zəmin yaradırdı.
6. Hər bir fənnə və hər bir sinifdə proqrama əlavə olaraq proqramın «Mövzular üzrə planlaşdırma» bölməsində təlimin hər bir mərhələsinə uyğun şagirdlərin riyaziyyatdan hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələblər müəyyənləşdirilmişdir.
Şagirdlərin riyaziyyatdan müsbət qiymətləndirilmələri üçün həmin səviyyəyə
yiyələnmələri zəruri hesab olundu.
Riyazi təhsilin islahatının sonrakı dövrü 1989-cu ildən başlayır. Yenidənqurma ab-havasıyla həmin il ümumorta təhsilin yeni konsepsiyası işlənib hazırlandı. Bu konsersiya əsasında Təhsil Nazirliyinin ETİ-i və SSSR-i PEA-sı məktəb riyaziyyat kursunun konsepsiyasını hazırladı. Bu sənədlə ölkədə yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğun məktəb təhsil sistemində riyaziyyatın yeri və bu mərhələdə ümumi riyazi təhsilin əsas məzmunu verilmişdir. Riyazi təhsilin yeniləşdirilməsinin əsas ideyası onun humanistləşdirilməsi idi. Bu ideyanın əsas istiqamətləri - təlimin diferensiallaşdırılması, ümumi riyaziyyat kursunun istiqamətinin humanitarlaşdırılması, şagirdlərin riyazi hazırlığında müxtəlif səviyyələrin
nəzərə alınması; təlim-tərbiyə prosesinin şagirdyönümlülüyü üzərində qurulması, həm şagirdlərin, həm də müəllimlərin fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafına şəraitin yaradılması olmuşdur. Bu konsepsiyaya uyğun olaraq 1995- ci ildə «Orta
riyazi təhsilin standartları» hazırlanmışdır.
Müasir mərhələdə, riyazi təlimin yeni məqsədlərinə uyğun olaraq, onun məmununun seçilmə prinsipləri də dəyişir. Professor Q.B.Dorofeyev bu prinsipləri
belə müəyyənləşdirir:
— məlumat tutumu;
— sosial effektivlik;
— intelektual tutumu;
—diferensiallaşmanın həyata keçirilə bilməsi;
—qavranılma həcmi;
— proqnoz-diaqnoz həcmi;
— riyaziyyata qonşu fənlərin müasir inkişaf səviyyəsində öyrənilə bilməsi;
— varislik.
Dünya təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, müasir dövrdə riyaziyytın inkişaf konsepsiyası aşağıdakı kimi xarakterizə olunur:
a) riyaziyyata hazır fənn kimi yox, insanın fəaliyyət sahəsi kimi baxılmalıdır;
b) riyaziyyat «sırıdılmalı» yox, tətbiq edilməlidir;
v) təlim sadəcə ideyanın ötürülməsi kimi yox, təkrar kəşf formasında olmalıdır;
c) reallıq riyaziyyatın tətbiqi sahəsindən çox ideyaların mənbəyi olmalıdır;
ч) təcrid olunmuş faktlar arasındakı əlaqələrə deyil, riyazi ideyalar arasında91

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

kı əlaqələrə xüsusi fikir verilməlidir;
д) şagidlərdə konsepsiya deyil, əşyaların obrazlarını yaratmağa nail olmaq
lazımdır;
е) yeni konsepsiyaların müxtəlif cür həyata keçirilməsini deyil, onlara müxtəlif yanaşmalar axtarılmalıdır;
ф) riyaziyyatın öyrənilməsində əsas başa düşməkdir, vərdişlər yox.
Aparılan ilkin araşdırmalar və respublikamızda orta məktəb riyaziyyat kursunun məzmununun bu prinsiplər əsasında təhlili göstərir ki, mövcud orta
məktəb riyaziyyat kursunun məzmunu nəzəri xarakter daşımaqla, onun qarşısına qoyulan məqsədlərə adekvat deyildir.
Bu gün təhsil sistemimiz sürətlə dünya təhsil sisteminə inteqrasiya edir.
Odur ki, orta məktəb riyaziyyat kursunun məzmununun yenidən nəzərdən keçirilməsi, onun müəyyən qədər sadələşdirilməsi ilə praktik istiqamətliliyin gücləndirilməsi hazırda həllini gözləyən ən mühüm problemlərdəndir. Respublikamızda hazırlanan riyaziyyat kurrikulumu da məhz bu inkişaf tendensiyanı nəzərdə tutur. I-IV siniflərin riyaziyyat kurikulumunun məzmunu, xarakterik və
metodik xüsusiyyətləri isə başqa bir söhbətin mövzusudur.
Tədqiqatın aktuallığı. Respublikamızda təhsil quruculuğu sahəsində ardıcıl
və davamlı siyasət həyata keçirilir, cəmiyyətin tələb və ehtiyaclarına uyğun nəticələrdən ibarət şəxsiyyətyönümlü təhsil sisteminin yaradılması üçün davamlı
addımlar atılır. Belə addımlardan biri təhsilin mühüm komponentlərindən olan
məzmun islahatlarıdır ki, artıq bu istiqmətdə mühüm işlər görülmüş, təhsilin nəticəyönümlü kurikulum əsasında qurulmasına keçilmişdir.
Тядгигатын йенилийи. Müasir şəraitdə məktəb təliminin, o cümlədən
riyaziyyat təliminin bu baxımdan yenilənməsi mühüm məsələlərdən biri kimi
qarşıda durur. Başqa sözlə, təhsil sistemində fənlərin, o cümlədən riyaziyyat
fənninin məzmunu, onların tədrisi metodları və vasitələrinin müasir tələblər
əsasında yenidən qurulması dövrün tələbidir. Riyaziyyat təliminin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilk növbədə riyaziyyat təliminin məzmunu ilə əlaqədar bu dövrə qədər aparılmış islahatların nəzərdən keçirilməsini
tələb edir.
Tədqiqatın практик əhəmiyyəti. Müasir dövrdə riyaziyyatın inkişaf konsepsiyasının əsas prinsipləri baxımından respublikamızda orta məktəb riyaziyyat kursunun məzmunu təhlil edilmiş, onun məzmununun nəzəri xarakter daşımaqla, qarşıya qoyulan məqsədlərə adekvat olmadığı, məktəb riyaziyyat kursunun məzmununun yenidən nəzərdən keçirilməsi, onun müəyyən qədər sadələşdirilməsi ilə praktik istiqamətliliyin gücləndirilməsi istiqamətində təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi göstərilmişdir.
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Hazırda məktəbin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də böyüyən
nəsildə ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmaqdan ibarətdir. Buna təlim prosesinin, auditoriyadankənar tədbirlərin, habelə ailənin imkanları hesabına nail olmaq mümkündür. Ali məktəblərdə təlimin bütün pillələrində ayrı-ayrı fənlərin
(o cümlədən Azərbaycan tarixi, İnsan və cəmiyyət, coğrafiya, biologiya, ədəbiyyat və s.) bu baxımdan imkanları vardır. Sadəcə müəllim bu imkanları aşkara çıxararaq, onlardan səmərəli istifadə etməklə təhsilalanların ekoloji maariflənməsinə, onların ekoloji şüurunun və təfəkkürünün formalaşmasına şərait yaratmalı, məqsədyönlü, sistemli, planauyğun və fasiləsiz ekoloji tərbiyə işləri
aparmalıdır.
Canlı təbiət gənc nəslin təhsilinin və tərbiyəsinin ən mühüm vasitələrindən
biridir. Təbiətlə ünsiyyət, onun obyektlərini və hadisələrini öyrənməklə tələbələr dünyanı, ətraf aləmi dərk edir, onların bilikləri və məlumatları genişlənir.
Gənclər bitki və canlı aləmin heyrətdoğuracaq rəngarəngliyini görür, təbiətin
gözəlliklərinə heyran qalırlar. Eyni zamanda insanın həyatında təbiətin necə böyük rol oynadığını başa düşürlər.
Müasir ekoloji problemin kəskinliyi pedaqoji nəzəriyyənin və məktəb təcrübəsinin qarşısında təhsilalanları, o cümlədən tələbələri; valideynlərin və uşaq
bağçalarının qarşısında isə, məktəbəqədər yaşlı uşaqları təbiətə qayğılı, məsuliyyətli münasibət əsasında tərbiyələndirməyi, təbiətdən, onun sərvətlərindən və
ehtiyatlarından səmərəli istifadəni, təbiətin qorunması və zənginləşdirilməsi,
sərvətlərinin artırılması məsələlərini bacarıqla həyata keçirmək vəzifəsi qoyur.
94

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Bu tələblərin hər bir şəxsin, o cümlədən hər bir tələbənin davranış normasına çevrilməsi üçün uşaqlıq illərindən hər kəsə məqsədyönlü şəkildə ətraf aləmin
vəziyyətinə məsuliyyətlə yanaşmaq hissini aşılamaq lazımdır.
Təbiətə məsuliyyətli münasibətin təşəkkülü və inkişafı, şagirdlərdə ekoloji
mədəniyyətin formalaşması üçün baza rolunu ayrı-ayrı fənlərin məzmunu oynayır. Bu məzmunda təbiətin həyatına, insanın (cəmiyyətin) təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsinə, onun əhəmiyyətli xassələrinə dair bir çox məlumatlar öz əksini tapır.
Tələbələrə canlı və cansız təbiət, ali məktəbin ərazisində, yaşayış yerlərində,
doğma diyarda, təbiətdə və insanların əməyində fəsli dəyişikliklər barədə təsəvvürlərin yaradılması; təbiətin əşya və hadisələri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrinin
müvafiq yaş dövründən ötrü xüsusiyyətlərini, təbiətdəki dəyişikliklərin insan
əməyinə təsirini aydınlaşdırmaq; təbiətin qorunmasının faydasına dair müvafiq
məlumatların çatdırılması, onları təbiəti mühafizə ilə bağlı görülməsi vacib bilinən işlərlə tanış etmək; canlı və cansız təbiət hadisələri üzərində vaxtaşırı müşahidələr vasitəsilə məktəblilərin şəxsi təcrübələrini artırmaq və s. bu tədbirlərin
sırasına daxildir.
Ali məktəblərdə tədris olunan fənlərin məzmununa əsasən tələbələrin ekoloji təhsili və tərbiyəsi üçün nüvə rolunu oynayan aparıcı ideya və anlayışlar
vardır. Onlara əsasən tələbələr belə qənaətə gəlirlər ki, təbiət – mühit və insan
həyatının zəruri şərtidir: təbiətdə insan istirahət edir, dincəlir, təbiət obyektlərinin və hadisələrinin gözəlliklərindən həzz alır, idmanla məşğul olur, çaylarda,
dənizlərdə, göllərdə üzür hava alır, su içir, təbiətin məhsullarından istifadə etməklə qidalanır. Tələbələr aydın dərk edirlər ki, insanın əməyi – doğma diyarın
təbii sərvətlərindən istifadənin və onları mühafizə etməyin şərtidir.
Təbiətdəki əlaqələrdən xəbərdar olmaq həm dünyanı düzgün anlamaq, həm
də təbiətin obyektlərinə məsuliyyətli münasibət bəsləmək və onları qorumaq
baxımından vacibdir. Canlı aləmdə yeyinti (qida) əlaqələrinin, canlı orqanizmlərin yaşayış mühitinə, təbiətdə mövsümü dəyişiklərə, insanların, bitkilərin və
heyvanların həyatına təsiri barədə dərsdə verilən bilik və məlumatlar şagirdlərin
ekoloji maariflənməsi baxımından faydalıdır.
Ali məktəblərin proqram və dərsliklərində ekoloji təhsilə və ekoloji maariflənməyə, gənclərdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasına və ekoloji tərbiyəliliyə xidmət edən aşağıdakı ideya qırsızı xətlə kəsib keçir: təbiəti qorumaq –
Vətəni qorumaq deməkdir. Hər bir şəxs üçün Vətən anlayışı doğma diyarla bağlı anlayışdır. Çaylar, göllər, dənizlər, meşələr, bulaqlar, yaşıl ormanlar, düzlər,
dərələr, dağlar, taxıl zəmiləri, pambıq tarlaları, neft buruqları – bütün bunların
hamısı doğma diyarın uşaqlıq illərindən tanış olduğumuz mənzərələrdir və ömrümüz boyu unudulmur, yaddan çıxmır. Lazım gələndə doğma yurd, ana torpaq,
həmin mənzərələrdən ötrü həyatımızı belə verməyə hazır oluruq. Bədii əsərlərin, fənlər üzrə dərslikdəki mətnlərin təsiri ilə həmin mənzərələr Vətənin bütöv, yenilməz və qüdrətli obrazını yaradır. Öz ölkəsinə, onun taleyinə məsuliyyət onun təbiətinə məsuliyyətlə ahəngdarlıq təşkil edir. Tələbələr qənaətə gəlirlər: təbiəti, onun sərvətlərini, gözəlliklərini və təkrarolunmazlığını qorumaq –
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öz evini-eşiyini, doğma həyat-bacanı, doğma diyarı, öz Vətənini qorumaq deməkdir.
Ali təhsil sistemində önəmli məsələlərdən biri də tələbələrdə ekoloji mədəniyyətin, ekoloji şüur və düşüncənin formalaşdırılması, gənc oğlanların və qızların ekoloji təhsili və tərbiyəsi qayğısına qalmaqdır. Bu sahədə müxtəlif fənlər
üzrə materiallar, ayrı-ayrı mövzular, auditoriyadankənar tədbirlər, tələbələrlə
fərdi söhbətlər, tələbə konfransları mühüm rol oynayır.
Şəxsiyyətin ekoloji mədəniyyətinin təşəkkülü şəxsi və ictimai təcrübəyə
əsaslanmaqla, sosial mühitin (kütləvi informasiya vasitələrinin, məktəb, ailə, institut, universitet, kollec və təhsil akademiyalarının, ictimai təşkilatların və s.),
təbii mühitin (təbiət hadisələrinin) və təhsil şərtlərinin və şəraitlərinin (ekoloji
tərbiyə, ekoloji təhsil və özünütəhsil öz təbiətini dərk etmə vasitəsi kimi) təsiri
altında baş verən subyektin mənəvi-praktik fəaliyyətinin prosesi rolunu oynayır.
Bu proses tələbə şəxsiyyətinin formalaşmasına doğru istiqamətlənib. Gələcək müəllimin ekoloji mədəniyyətinin təşəkkülü onun şəxsiyyətinin daxili, subyektiv obrazını müəyyən edir. Bu mədəniyyət şəxsiyyətdə aktuallaşır və dəyişir,
sonra isə, fəaliyyətin yenidən işlənib hazırlanmış formaları vasitəsilə onun praktik fəaliyyətində həyata keçir.
Təxminən ötən əsrin 60-cı illərində sənaye fəaliyyəti ilə əlaqədar bütün canlıların məhv olması ehtimalı problemi ilk dəfə və ciddi şəkildə meydana gəldiyi
bir zamanda yeni bir elm – ekologiya elmi formalaşmağa başladı. Ekologiya
bitki və canlı orqanizmlərin münasibətləri, onlar tərəfindən özləri və ətraf aləm
arasında yaranan nisbəti haqqında elmdir. Ekoloji tərbiyənin məqsədi uşaqların
canlı təbiətin qanunauyğunluqlarına dair öz biliklərini inkişafı etdirmələrinə
nail olmaq, canlı orqanizmlərin ətraf aləmlə qarşılıqlı münasibətlərinin mahiyyətini başa düşmək və fiziki və psixi vəziyyəti idarə etmək bacarıqlarını formalaşdırmaqdan ibarətdir.
Qlobal ekoloji böhranla bağlı belə bir zərurət ortaya çıxdı: insan və təbiətin
hansı münasibətlərini həmahəng hesab etmək mümkündür, insanın hansı fəaliyyəti ətraf aləmə təsir göstərir? Hazırda təhsilalanların ekoloji mədəniyyətə yiyələnmələri və onlar arasında ekoloji tərbiyə üzrə işlərin aparılması, ekoloji təhsilin təşkili nə üçün zərurətə çevrilmişdir? Bu sahədə əhalinin, o cümlədən tələbələrin ekoloji mədəniyyətinin, ekoloji təhsilliliyinin və ekoloji tərbiyəliliyinin
səviyyəsini öyrənmək, ekoloji maariflənməni məqsədyönlü, sistemli və fasiləsiz
şəkildə təşkil etmək son dərəcə vacibdir.
Bu, bir həqiqətdir ki, ekoloji mədəniyyətin səviyyəsi dünyadakı ekoloji vəziyyətlə birbaşa əlaqədardır. Ekoloji tərbiyə üzrə aparılan işlərdən çox asılıdır.
Ekoloji böhran probleminə təhsil vasitəsilə və mədəniyyətin və habelə bütün
qanunvericiliyin nailiyyəti kimi yenidən nəzərdən keçirmək yolu ilə son dərəcə
diqqətli yanaşmaq lazımdır. Ekoloji tərbiyənin və ekoloji mədəniyyətin səviyyəsindən bəşəriyyətin mövcudluğu, insanların cansağlığı, səhhəti, sağlamlığı
asılıdır. Deməli, günümüzdə ekoloji mədəniyyətin qarşısında dayanan vəzifə
bəşəriyyəti xilas etmək, onun məhv olmasının qarşısını alma mexanizminin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Ekoloji mədəniyyət, bilavasitə ekoloji tərbiyə
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ilə, həmçinin özünənəzarət, təbiət mühitində öz hərəkətlərinin ən yaxın və uzaq
nəticələrini qabaqcadan görə bilmək, özünə və başqalarına tənqidi yanaşmaq kimi şəxsiyyət keyfiyyətləri ilə bağlı bir məsələdir.
Təbiətə münasibətlə əlaqədar olan əxlaqi tələblərin yerinə yetirilməsi mümkün cəzaya görə və ətrafdakılar tərəfindən qınağa görə qorxu hissinin deyil, inamın inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur.
Hazırda ekoloji təhsil və tərbiyə elmi-tədqiqatın çox mühüm istiqamətlərindən biridir.
Bir çox problemlər sırasında alo məktəb tələbələrinin ekoloji biliklərinin dərinləşdirilməsi və genişləndirilməsi xüsusi yer tutur. Ekoloji təhsil mürəkkəb
pedaqoji proses kimi özünü göstərir. Ekologiyanın əsaslarını bilmək – şagirdlərdə inkişaf edən ekoloji mədəniyyətin ən mühüm komponentidir. Hazırda məktəb və məktəbdənkənar təhsil və tərbiyə sisteminin təşəkkülü ekoloji mədəniyyətin səviyyəsi və inkişafı istiqamətində tələblərin həyata keçirilməsinə kömək
göstərən ekoloji bilik, bacarıq və vərdişlərin böyük həcmini özündə birləşdirir.
Tədqiqatçılardan J. Dorst, D. Medouz, V.P. Kaznaçeyev, L. Matye, F. Mayor, Q.V. Platonov və b.-nın qənaətincə, sivilizasiyanın təkmil inkişafı təhsil
sahəsində səmərəli strategiyanın mövcud olmasını tələbata çevirir. O. Leopold,
D.S. Lixaçev, İ.İ. Moiseyev, A.D. Ursul, C. Forestor bu fikirdədirlər ki, insan
müasir qlobal problemləri həll etməyə qadirdir, ekoloji mədəniyyətin yüksək
səviyyəsinə yiyələnməlidir. Bütün deyilənlərin formalaşdırılması hər bir sivil
dövlətin strateji vəzifəsidir.
Lakin qeyd olunmalıdır ki, istər şagirdlərin, istərsə də tələbələrin ekoloji
təhsilinin səviyyəsi günümüzün tələblərinə cavab vermir. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin və məzunlarının, bir çox tələbələrin ekologiya sahəsindəki bilikləri lazımi səviyyədə deyildir, onlarda qeyri-standart ekoloji vəzifələri həll
etmək üçün zəruri olan yaradıcı təfəkkür zəif inkişaf edib, formalaşmış ekoloji
təfəkkür təşəkkül tapmayıb. Bu vəziyyətin səbəbi, yəni ekologiyanın əsasları ilə
tanışlığın aşağı səviyyədə olması, motivasiya, nəzəri və metodik aspektlərdə tələbələrin ekoloji təhsilinin və tərbiyəsinin həyata keçirilməsinə müəllimlərin
hazırlıqlarının yetərincə olmasından ibarətdir.
Təbii ki, ekoloji təhsil məsələlərinin həllinə nail olmaq üçün müvafiq hüquqi və normativ baza olmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Ekoloji problemlərin get-gedə artdığı hazırkı zamanda
əhalinin, o cümlədən tələbə gənclərin ekoloji təhsilinin, ekoloji maariflənmələrinin təşkili, onlarda ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması mühsüm vəzifı kimi qarşıda dayanır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tələbələrin ekoloji təhsil və tərbiyəsi
pedaqoji, psixoloji və sosial problem kimi nəzərdən keçirilir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəb müəllimləri tələbələrin
ekoloji təhsili və ekoloji tərbiyəsinin təşkilində bu materialdan bəhrələnə bilərlər.
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Резюме
В связи с экологическим кризисом, необходимо выяснить, какие отношения человека и природы можно считать гармоничными, как человеческая деятельность влияет на окружающую среду и отметить, почему экологическая культура и экологическое воспитание так важны особенно сейчас. Следует показать, что уровень экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире, находится в прямой зависимости от экологического воспитания. От уровня экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос выживания человечества.
KH. Sultanly
Environmental education and training of students as pedagogical,
psychological and social problems
Summary
In connection with the environmental crisis, it is necessary to find out what
kind of relationship between man and nature can be regarded as harmonious as
human activity affects the environment and note why ecological culture and
environmental education is so important especially now. It should show that the
level of environmental awareness is directly proportional to the environmental
situation in the world, is directly dependent on environmental education. On the
level of environmental education, environmental culture depends on a question
of survival of humanity.
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XX яsrиn 20-cи иllяrиndя alи pedaqojи tяhsиl sиyasяtиnиn
nяzяrи vя praktиk problemlяrи
Шurиyyя Azadяlиyeva,
педагоэика цзря фялсяфя доктору, досент
АДПУ
е-maиl: bakusaray@maиl.ru
Rяyчиlяr: p.ц.e.d., prof. F.A. Rцstяmov,
p.ц.e.d., prof. H.H. Яhmяdov
Aчar sюzlяr: alи pedaqojи tяhsиl, kadr hazыrlыьы, yenи иnstиtutuн yaranmasы,
kafedra, pedaqojи fakцltя, aspиrantura, fяhlя fakцltяlяrи
Ключевая слова: высшее педагогическое образование, подготовка
кадров, создание новых институтов, кафедра, педагогический факультет,
аспирантура, рабочие факультеты
Key words: hиgher pedagogиcal educatиon, staff traиnиng, the emergence
of a new иnstиtutиon, chaиr, postgraduate studиes, pedagogиcal faculty,
workиng faculty
Pedaqojи alи mяktяb юz иnkишafыnda, цmumиyyяtlя, alи mяktяbиn keчdиyи
mяrhяlяlяrи keчmишdиr. Bununla yanaшы, alи pedaqojи mяktяbиn юz сяъиййяви
vяzиfяlяrи var иdи. Onun yaranmasы vя иnkишafы partиya vя hюkumяtиn yenи
sosиalиst mяdяnиyyяtи yaratmaq, юz zиyalыsыnы щazыrlamaq uьrunda mцbarиzяsиnиn tяrкиb hиssяsи vя mяrhяlяlяrиndяn bиrи иdи.
Mцяllиmlяr zиyalыlarыn bюyцk bиr hиssяsиnи tяшkиl edиrdи. Mцяllиmlяrsиz юlkяdя mяdяnи иnqиlabы hяyata keчиrmяk mцmkцn deyиldи. Bu vяzиfяnи yerиnя
yetиrmяk цчцn alи pedaqojи mяktяbи yenиdяn qurmaq, yяnи quruluшun ruhuna uyьun tяhsиlиn mяzmununu, mяqsяd vя vяzиfяlяrиnи mцяyyяnlяшdиrmяk
lazыm иdи. Bu son dяrяcя mцrяkkяb vя чяtиn шяraиtdя baш verиrdи. Alи mяktяb uьrunda mцbarиzя yenи cяmиyyяt qurmaq uьrunda mцbarиzяnиn mцhцm
sahяlяrиndяn bиrиnя чevrиlиrdи.
Xalq maarиfи цzrя bиrиncи partиya mцшavиrяsи (1920-cи иl dekabr – 1921-cи
иl yanvar) unиversиtetlяrdя pedaqojи fakцltяlяrиn aчыlmasы haqqыnda dиrektиv
verdи. RSFSR XKS иsя «Dюvlяt unиvеrsиtetlяrиndя pedaqojи fakцltяlяrиn
tяшkиlи haqqыnda» 1922-cи иl avqustun 17-dя dekret имзалады (9, 36). 20-cи иllяrиn яvvяllяrиndя pedaqojи иnstиtutlarыn, mцasиr termиnlя иfadя etsяk, akkredиtasиyasы prosesи baшladы. Bяzи иnstиtutlar иqиtsadи-malиyyя чatmamazlыьы
nяtиcяsиndя baьlandы. Kичиk, sяmяrяsиz pedaqojи alи tяhsиl mцяssиsяlяrи bиrlяшdиrиldи vя ya lяьv олунду. Qeyd etmяk lazыmdыr kи, иnstиtutlarыn sayыnыn
azaldыlmasы bцtцn alи tяhsиl sиstemиnя шamиl edиlиrdи.
Xalq tяsяrrцfatыnыn vя яhalиnиn sosиal strukturunun sosиalиstcяsиnя yenи-
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dяn qurulmasы orta иxtиsas vя alи tяhsиllи kadrlarыn hazыrlanmasыnы tяlяb
edиrdи. Bu problemиn hяllиnиn vacиblиyиnи yenи hakиmиyyяt yaxшы bиlиrdи. Amma alи mяktяbиn чяtиnlиklяrи юlkяdя hяyata keчиrиlяn иqиtsadи sиyasяt kursu
иlя baьlы иdи. 1924-cц иldя alи mяktяblяrя qяbul яvvяlkи иlя nиsbяtяn demяk
olar kи, иkи dяfя azaldыldы – 37 mиndяn 13 mиnя endиrиldи (8, 402). Gюrцndцyц kиmи, dцzxяtlи иnkишаfdan sюhbяt gedя bиlmяzdи.
Sovet pedaqojи tяhsиl sиstemиnиn yaradыldыьы bu чяtиn dюvrdя, mцяllиm
hazыrlыьыnыn vя tяkmиllяшdиrиlmяsиnиn yenи formalarыnыn axtarышы prosesиndя,
tяbии kи, sяhvlяrиn olmasы labцd иdи. Mяsяlяn, mцяllиmlяr иnstиtutlarы vя
mцяllиmlяr semиnarиyalarыnыn bazasыnda 5 иl tяdrиs mцddяtи olan «pedaqojи
akademиyalarыn» yaradыlmasы, elmи dяrяcя, elmи ad vя dиplomlarыn lяьv
olunmasы, mяktяbиn иdarя edиlmяsиndя шagиrdlяrиn ишtиrakыna genиш meydan
verиlmяsи vя tяhsиl mцяssиsяlяrиnя tam mцstяqиllиk verиlmяsи, dяrslиklяrиn,
dяrslяrиn, mцhazиrяlяrиn vя bяzи fяnlяrиn иnkar edиlmяsи haqqыda «radиkal»
tяklиflяrиn hяyata keчиrиlmяsи buna mиsal ola bиlяr. 1924-cц иlиn sentyabrыndan юlkяdя eksternat tяtbиq edиlmяyя baшladы vя o «Alи mяktяblяrя ekstern
qяbulunun dayandыrыlmasы haqqыnda» SSRИ alи tяhsиl nazиrиnиn 11 иyun
1951-cи иl tarиxlи яmrиnя яsasяn lяьv edиldи (9, 6). Иlk иllяrиndя orta pedaqojи
tяhsиl sahяsиndя dя vяzиyyяt yetяrиncя mцrяkkяb иdи. Иlkиn planlaшdыrmaya
gюrя bцtцn mцяllиmlяr semиnarиyalarыnыn pedaqojи иnstиtutlara vя xalq tяhsиlи иnstиtutlarыna чevrиlmяsи nяzяrdя tutulmuшdu. Lakиn bu иш real hesab
edиlmяdи, чцnkи maddи baza, mцяllиmlяr vя lazыmи шagиrd kontиngentи yox
иdи (7, 30).
RSFSR-dя, xцsusиlя Moskvanыn sяkkиz qeyrи-pedaqojи profиlи alи mяktяblяrиndя kadrlara olan tяlяbatы юdяmяk цчцn alи pedaqojи kurslar aчыlmышdы. (9, 91-101). Alи pedaqojи kurslar RSFSR XMK Kollegиyasыnыn rяyasяt heyяtиnиn 24 иyul 1924-cц иldя tяsdиq etdиyи «Pedaqojи kurslar haqqыnda
яsasnamяyя» яsasяn yaradыlыrdы. Bиr mцddяtdяn sonra, yяnи 1921-cи иldя bиr
чox pedaqojи kurslar 4 иllиk pedaqojи texnиkumlara чevrиldиlяr. Mцяllиm
kadrlarыnыn hazыrlanmasыnda belя kurslarыn tяшkиlи чox vacиb иdи, чцnkи
mцяllиmlяrя olan tяlяbat onlarы daиmи tяhsиl mцяssиsяlяrиndя hazыrlamaq
иmkanlarыnы цstяlяyиrdи. Bundan яlavя, pedaqojи tяhsиl mцяssиsяlяrиnиn mяzunlarыnыn sayы mцяllиmlяr ordusundakы tяbии azalmanы юdяyя bиlmиrdи.
Xalq Tяhsиlи иnstиtutlarыnыn lяьv edиlmяsиndяn sonra yalnыz иkи nюv tяhsиl
mцяssиsяsи – pedaqojи иnstиtutlar vя дюvlяt unиversиtetlяrиnиn pedaqojи fakцltяlяrи alи tяhsиl vermяlи oldular. Pedaqojи иnstиtutlar 1930-cu иlя qяdяr юz ишlяrиnи 2 sentyabr 1922-cи иldя V.И. Lenиn tяrяfиndяn иmzalanmыш «Alи tяhsиl
mцяssиsяlяrи haqqыnda яsasnamя», sonra иsя 3 иyul 1922-cи иl tarиxиndя
RSFSR Xalq Komиssarlarы Sovetи tяrяfиndяn tяsdиq edиlmиш «Alи tяhsиl
mцяssиsяlяrи haqqыnda яsasnamя” яsasыnda qurmuшlar.
Bяrpa dюvrцndя pedaqojи иnstиtut шяbяkяlяrи vя onlarыn kontиngentи иnkишaf edиrdи. SSRИ-dя 1926/27-cи tяdrиs иlиndя 17 mиn nяfяrиn tяhsиl aldыьы 30
pedaqojи иnstиtut mюvcud иdи. Tяlяbяlяrиn sayы иnqиlabaqяdяrkи Rusиya alи
pedaqojи tяhsиl mцяssиsяlяrи tяlяbяlяrиnиn sayыndan 5 dяfя чox иdи. Buraya o
dюvrdя 22 dюvlяt unиversиtetиnиn pedaqojи fakцltя tяlяbяlяrи daxиl deyиldиr
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(Unиversиtetlяrdя cяmи 53 mиn tяlяbя oxuyurdu) (7, 34).
Pedaqojи kadr hazыrlыьы иlя baьlы perspektиv vя vacиb mяsяlяlяr 1924-cц иl
fevral ayыnda keчиrиlmиш pedaqojи tяhsиl цzrя Цmumrusиya konfransыnda vя
1925-cи иl yanvar ayыnda tяшkиl olunmuш Mцяllиmlяrиn Bиrиncи Цmumиttиfaq
qurultayыnda mцzakиrя olundu vя mцvafиq qяrar qяbul edиldи (7, 36).
1925-cи иlиn yazыnda ЦИK (b) P-nыn Mяrkяzи Komиtяsи yanыnda alи tяhsиl
mцяssиsяlяrи partиya юzяklяrиnиn иши цzrя mцшavиrя keчиrиldи. Mцшavиrя pedaqojи иnstиtutlarыn tяlяbя gяnclяrlя komplektlяшdиrиlmяsиnи yaxшыlaшdыrmaq,
tяlяbяlяrиn maddи tяmиnatы sяvиyyяsиnи qaldыrmaq, tяhsиl цчцn yaxшы шяraиt
yaratmaq, tяdrиs planlarыnы tяkmиllяшdиrmяk, fяnlяrиn sayыnы azaltmaq, иnstиtutlarыn hяyat vя mяktяblя яlaqяsиnи gцclяndиrmяk vя dиgяr tяdbиrlяrи tюvsиyя etdи.
SSRИ MИK-nиn 23 fevral 1927-cи иldя “Alи mяktяblяrиn buraxdыьы mцtяxяssиslяrиn tиplяrи haqqыnda” qяrarыna яsasяn hяmиn иlиn 19 avqustunda
“Alи pedaqojи tяdrиs mцяssиsяlяrиnи bиtиrяnlяrя mцяllиmlиk иxtиsasы verиlmяsи
haqqыnda Baш peшя tяhsиlи иdarяsи” qяrar qяbul etdи (9, 7).
RSFSR XMK Kollegиyasы 17 may 1927-cи иldя “Pedaqojи Иnstиtutlarda
vя pedaqojи fakцltяlяrdя tяhsиl mцddяtи haqqыnda” qяrar qяbul etdи. Hяmиn qяrara яsasяn fиzиka-texnиkи, тябият, pedolojи-pedaqojи fakцltяlяrdя 5 иl,
dиl vя яdяbиyyat vя иctиmaи-иqtиsadи шюbяlяrdя 4 иl yarыm, dиgяr шюbяlяrdя 4 иl
mцяyyяn edиldи (9, 7). Amma bu uzun sцrmяdи.
Pedaqojи alи mяktяblяr vя unиversиtetlяrdяn baшqa qalan bцtцn alи mяktяblяr mцxtяlиf Xalq Komиssarlыqlarыnыn tabelиyиnя verиldи. ЦK(b)P MK-nыn
1928-cи иl иyul vя 1929-cu иl noyabr plenumlarыnыn qяrarlarыna яsasяn alи
mяktяblяrиn strukturunda, tяhsиl mцddяtиndя vя tяhsиlиn mяzmununda
xeylи dяyишиklяr baш verdи. Sяnayelяшdиrmяnиn surяtи vя kяnd tяsяrrцfatыnыn
sosиalиstcясиnя yenиdяn qurulmasы mцtяxяssиslяrиn hazыrlanmasыnы sцrяtlяndиrmяyи tяlяb edиrdи. Ona gюrя dя tяhsиl mцddяtи 5 иldяn 4 vя 3 иlя endиrиldи.
Bununla яlaqяdar olaraq 1929-cu иl dekabrыn 27-dя RSFSR XKS “Alи
mяktяblяrdя иxtиsas ишlяrиnиn vя dиplom layиhяlяrиnиn lяьv edиlmяsи haqqыnda” qяrar qяbul etdи (9, 8).
1929-cu иlиn mart ayыnda Цmumиttиfaq K(b)P MK-sы pedaqojи иnstиtut vя
pedaqojи mяktяblяrdя tяhsиl alan tяlяbяlяrиn sosиal vяzиyyяtи probelmиnя
bиr daha baxmaьы qarшыya mяqsяd qoydu. 8 mart 1929-cu иldя Mяrkяzи Komиtя «Pedaqojи alи tяhsиl mцяssиsяlяrиndя vя pedaqojи texnиkumlarda mцяllиmlяrиn hazыrlыьы vя yenиdяn hazыrlanmasы haqqыnda” qяrarыnda tяhsиl
mцяssиsяlяrиnиn maddи vяzиyyяtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы – fяnn kabиnetlяrиnиn
avadanlыqlarla tяchиzatы vя tяlяbяlяrиn tяqaцdцnцn artыrыlmasы vacиblиyиnи
gюstяrdи.
Fяhlя fakцltяlяrи alи mяktяbиn цzvи hиssяsи, onu proletarlaшdыrmaq alяtи
hesab olunurdu. Fяhlя fakцltяlяrи vasиtяsиlя alи mяktяbи proletarlaшdыrmaq
prosesи bцtцn юlkяnи, o cцmlяdяn Orta Asиyanы, Шиmalи Qafqazы, Zaqafqazиyanы bцrцdц. 1924-cц иlиn yanvarыnda PK (b)P-nиn MK-sы fяhlя-kяndlи uшaqlarыnы Tцrkцstan, Azяrbaycan, Qыrьыz respublиkasы, Шиmalи Qafqaz vя Ukrayna alи mяktяblяrиnя qяbul olunmaьa hazыrlamaq цчцn fяhlя-kяndlи fa101
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kцltяlяrиnиn yaradыlmasы haqqыnda xцsusи qяrar qяbul etdи.
1930-cu иlя qяdяr Rusиya Federasиyasыnыn pedaqojи иnstиtutlarыna qяbul
olan tяlяbяlяrиn cяmи 1-5%-nи fяhlя fakцltяsиndяn gяlяnlяr tяшkиl edиrdи.
Yalnыz 1931-cи иldя onlarыn sayы qяbul olunan tяlяbяlяrиn цmumи sayыnыn
11,5 %, 1932-cи иldя иsя – 16,8% qяdяr oldu (7, 40). Bu dюvrdя mцttяfиq respublиkalarыn hakиmиyyяt orqanlarыnыn qяrar vя sяrяncamlarы иlя fяhlя fakцltяlяrиnиn bиr hиssяsи pedaqojи иnstиtutlara tяhkиm olunmuшdu.
1927/28-cи tяdrиs иlиndя SSRИ-nиn pedaqojи иnstиtutlarыna qяbul olunanlarыn 19,5%-и fяhlя vя fяhlя balalarы, 33,2%-и kяndlи vя kяndlи balalarы oldu.
1930-cu иllяrdя иsя Sovet Иttиfaqыnыn pedaqojи alи tяhsиl mцяssиsяlяrиndя tяhsиl alanlarыn 60%-dяn чoxunu fяhlя-kяndlи gяnclяr tяшkиl edиrdи. Pedaqojи
texnиkumlarda fяhlя-kяndlи tяlяbяlяrиn sayы daha чox иdи. 1928-29-cu tяdrиs
иlиndя 71,6%, 30-cu иllяrdя иsя – 80%-nи fяhlя-kяndlи tяlяbяlяr tяшkиl edиrdи
(7, 40).
Aspиrantura иlk dяfя 1925-cи иldя Dюvlяt Elmи Шurasыnыn rяyasяt heyяtи
nяzdиndя meydana gяldи. O zaman cяmи 30 nяfяr aspиrant var иdи. Bиr neчя
иl keчяndяn sonra aspиrantura surяtlя genишlяnmяyя baшladы. Elmи-pedaqojи
ишчиlяrиn hazыrlanmasыna kommunиst unиversиtetlяrи, Qыrmыzы professorlar
иnstиtutu, alи partиya mяktяblяrи, dиgяr partиya tяhsиl mцяssиsяlяrи vя иdarяlяrи cиddи kюmяklиk gюstяrиrdиlяr.
Gюrцlяn tяdbиrlяrя baxmayaraq gяnc elmи kadrlarыn hazыrlanmasы mиqyasы bu kadrlara olan tяlяbatы юdяmиrdи. 1927-cи иldя SSRИ-nиn bцtцn alи
mяktяblяrиndя cяmи 892 aspиrant var иdи. Artыq bиr иldяn sonra gюrцlяn qяtи
tяdbиrlяr nяtиcяsиndя alи mяktяblяrdя aspиrantlarыn sayы 1927-cи иllя mцqayиsяdя 2,5 dяfя artaraq 2176 nяfяr tяшkиl etdи. Aspиrantlarыn цmumи sayыnыn
artmasы иlя yanaшы mиllи respublиkalarыn alи mяktяblяrиndя onlarыn hazыrlanmasы da xeylи artdы. 1927-cи иllя mцqayиsяlя Ukraynada 13 dяfя, Belorusиyada 2,5 dяfя, Юzbяkиstanda 2,5 dяfя, Zaqafqazиyada 1,5 dяfяdяn чox artmышdы. Gюrцndцyц kиmи Zaqafqazиya xeylи gerи qalыrdы.
ЦK (b) P-nиn MK-nыn 1929-cu иl иyun plenumu elmи-tяdqиqat vя pedaqojи kadrlarыn hazыrlanmasыnы genишlяndиrmяyи vя keyfиyyяtcя yaxшыlaшdыrmaьы tяlяb etdи. Bu tяlяbи yerиnя yetиrяrяk alи mяktяb bиrиncи beшиllиyиn axыrlarыna yaxыn 1929-cu иllя mцqayиsяdя aspиrantlarыn sayыnы 4 dяfя artыrdы vя
1933-cu иlиn яvvяlиndя onlarыn sayы 8,4 mиn oldu. 1927-1928-cи tяdrиs иlиndя
alи mяktяblяrиn sayы respublиkalarda aшaьыdakы kиmи иdи: RSFSR – 91, Ukrayna – 38, Belorusиya – 4, Azяrbaycan – 3, Gцrcцstan – 6, Юzbяkиstan – 3,
Qazaxыstan – 1 vя s. (75, 40). Tяlяbяlяrиn maddи tяmиnatы gяnc mцtяxяssиslяrиn hazыrlanmasыnыn tempиnя vя keyfиyyяtиnя юz tяsиrиnи gюstяrmяyя bиlmяzdи. Bu sяbяb цzцndяn 1928-cи иldя RSFSR alи mяktяblяrиnиn tяlяbяlяrиnиn 34% иkиncи иlя (tяkrarяn kursda) saxlanыlmышdы. 14 mиn tяlяbя dиplom ишlяrиnи tяqdиm etmяmишdи. Ukraynada tяkrar kursda qalanlar texниkи alи
mяktяblяrиn 4-cц kurs tяlяbяlяrиnиn 61%, kяnd tяsяrrцfatы alи mяktяblяrиnиn 65%-nи tяшkиl edиrdи. Bцtцn bunlar, 20-cи иllяrиn axыrlarыnda alи mяktяblяrdя tяhsиl mцddяtиnиn mцяyyяn olunmuш 4-5 иldяn 6-9 иlя qяdяr uzanmasыna gяtиrиb чыxarmышdы. Bu vяzиyyяt иndиkи kredиt sиstemиnи xatыrladыr. Mцяy102
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yяn olunmuш mцddяtdя, yяnи 4-5 иldя RSFSR alи mяktяblяrиnиn tяlяbяlяrиnиn ancaq 20%-я qяdяrи tяhsиlиnи baшa vururdu, qalan 80%-и tяkrarяn kurslarda saxlanыlыrdы. Юlkяnиn hяtta иrи alи mяktяblяrиndя yetиrmя 50%-dяn чox
deyиldи. Kadr hazыrлыьыna mяnfи tяsиr gюstяrяn sяbяblяrdяn bиrи dя alи
mяktяblяrиn tяdrиs planlarыnda чoxpredmetlиyиn hюkm sцrmяsи иdи.
Bцtцn bunlarыn nяtиcяsиndя elmи-pedaqojи kadrlarыn sayы bяrpa dюvrцnцn sonunda иkи dяfя artmasыna baxmayaraq bu kadrlara tяlяbat hяlя dя
tam yerиnя yetиrиlmяmишdи. Pedaqojи иnstиtutlarda professor-mцяllиm kadrlarыnы formalaшmasыna bяzи subyektиv vя obyektиv amиllяr mane olurdu. Yцksяk иxtиsaslы rяhbяrlяrиn чatышmazlыьы, elmи bazanыn zяиflиyи, bиr чox gюrkяmlи
alиmlяrиn еlmи-тяdqиqat иnstиtutlarыna, unиversиtet vя bюyцk-texnиkи alи tяhsиl
mцяssиsяlяrиnя keчmяsи, mцяllиmlяrиn tяdrиs yцkцnцn чox olmasы belя amиllяrdяn иdи. 1930-cu иldя pedaqojи иnstиtutlarыn professorlarы яsasяn яvvяlkи
kюhnя mцtяxяssиsяrdяn иbarяt иdи. Rusиya Federasиyasыnыn 21 pedaqojи alи
tяhsиl mцяssиsяsиndя ишlяyяn 390 professorun arasыnda fяhlя sиnfиnиn nцmayяndяlяrи cяmи 2%, kяndlиlяr иsя – 3% tяшkиl edиrdи. Buna gюrя dя elmиpedaqojи kadr hazыrlыьы, bu kadrlarыn «bolшevиklяшdиrиlmяsи» uьrunda mцbarиzя bиr чox иllяr partиya vя sovet tяшkиlatlarы, mцttяfиq respublиkalarыn Xalq
Maarиf Komисsarlыqlarыnыn dиqqяt mяrkяzиndя olmuшdur.
20-cи иllяrиn tяdrиs planlarы o dюvrцn иnqиlabи ruhunu яks etdиrиrdи. Bu иsя
onlarыn qцsurlarыnы юrt-basdыr edиrdи. Bu tяdrиs planlarы genиш иxtиsaslы mцtяxяssиslяrиn hazыrlanmasыna иstиqamяtlяnmиш vя mцяllиmlяrи fяal иctиmaи-sиyasи fяalиyyяtя hazыrlamaьы nяzяrdя tutmuшdu - (o dюvrdя mцяllиm kяnd
yerlяrиndя yeganя zиyalы qцvvя hesab edиlиrdи). Bu tяdrиs planlarы цчцn иstehsalat tяcrцbяsи иlя яlaqя vя юlkяшцnaslыq materиallarыndan genиш иstиfadя sяcиyyяvи иdи.
Беляликля, 20-30-ъу иллярдя юлкядя сосиал-игтисади вя мядяни щяйатын бцтцн
сащяляриндя, о ъцмлядян тящсил сащясиндя кечирилян експериментляр просесиндя
бир сыра нязяри вя практики мцддяаларын, йанашмаларын йохланылмасы щяйата кечирилди вя сабит тящсил системи формалашды.
Mяqalяnиn aktuallыьы. Mяqalяdя gюstяrиlяn faktlar tяhsиl tarиxиnиn юyrяnиlmяsиndя bюyцk aktuallыq kяsb edиr.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Mяqalяdя XX яsrиn 20-cи иllяrиndя alи pedaqojи
tяhsиl sиyasяtиnиn nяzяrи vя praktиkи problemlяrи araшdыrыlыr, иnkишafыnыn яsas
tendensиyalarы mцяyyяnlяшdиrиlиr.
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Antologиyalarыn tяtbиqиndя,
tяhsиl tarиxи иlя baьlы tяdqиqatlarda иstиfadя etmяk olar.

Яdяbиyyat
1. M.Mяrdanov. Azяrbaycan tяhsиl tarиxи. ЫЫ cиld (1920-1991). Bakы:
Tяhsиl, 2011.
2. A.Rzayev. Azяrbaycanda Sovet hakиmиyyяtи иllяrиndя alи pedaqojи
tяhsиlиn иnkишafыtarиxиndяn. Bakы, 1960.
103

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

3. Azяrbaycan Kommunиst Partиyasы tarиxиnиn oчerklяrи. Bakы, 1964.
4. Azяrbaycan Xalq Maarиfи (1920-1927). Bakы, 1928.
5. Bayramova R.M. Azяrbaycan rяhbяrlиyиndя иxtиlaflar vя daxиlи sиyasи чяkишmяlяr (1920-1925-cи иllяr). Bakы: Elm, 2007.
6. Развитие высщей школы в Советском Азербайджане. Баку, 1984.
7. Паначин Ф.Г. Педагогическое образование в СССР. М.: Педагогика, 1975.
8. История России. ХХ – начало ХХЫ века. Под ред.академика РАН
Л.В.Милова. Учебное пособие для вузов. М.: Эксмо, 2007.
9. Хрусталева В.А. Из истории высшего педагогического образования
в РСФСР. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.
Ш.Азадалиева
Теоретические и практические проблемы политики высшего
педагогического образования 20-х годов ХХ века
Резюме
В статье раскрываются теоретические и практические проблемы политики высшего педагогического образования 20-х годов ХХ века. Также
исследуется развитие высшего педагогического образования, подготовка
кадров, организация институтов и кафедр, деятельность педагогического
факультета, отделов аспирантуры и рабочих факультетов.
S.Azadalиyeva
Theoretиcal and practиcal problems of hиgher pedagogиcal
educatиon polиcy 20-иes of XX century
Summary
The artиcle descrиbes the theoretиcal and practиcal problems of hиgher
pedagogиcal educatиon polиcy 20-иes of XX century. Also explores the
development of hиgher pedagogиcal educatиon, traиnиng, organиzatиon of
иnstиtutиons and departments of teacher educatиon faculty, graduate
departments and facultиes workиng.
Редаксийайа дахил олуб: 21.04.2014

104

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014
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Mяzmun xяttи – fяnn цzrя цmumи tяlиm nяtиcяlяrиnиn reallaшdыrыlmasыnы
tяmиn etmяk цчцn mцяyyяn edиlяn mяzmunun zяrurи hesab edиlяn hиssяsиdиr. Mяzmun xяtlяrи шagиrdlяrиn юyrяnяcяyи mяzmunu daha aydыn tяsvиr
etmяk цчцn mцяyyяn olunur vя onu sиstemlяшdиrmяk mяqsяdи daшыyыr.
Mюvcud dцnya tяcrцbяsиnиn юyrяnиlmяsи vя tяhlиlи яsasыnda rиyazиyyat tяlиmиnиn aшaьыdakы mяzmun xяtlяrи tяyиn edиlmишdиr: 1. яdяdlяr vя яmяllяr. 2.
cяbr vя funksиyalar. 3. hяndяsя. 4. юlчmяlяr. 5. statиstиka vя ehtиmal
Statиstиka vя ehtиmal mяzmиn xяttи mцxtяlиf яdяdи kяmиyyяtlяrиn orta
qиymяtlяrиnиn tяyиn edиlmяsи vя hesablanmasы, seчиm zamanы tяsadцflяrиn
nяzяrя alыnmasы, toplanmыш mяlumatlarыn tяsnиfatы vя qrafиklяr цzrя tяhlиlиn
aparыlmasы kиmи mяsяlяlяrиn шagиrdlяr tяrяfиndяn юyrяnиlmяsи mяqsяdиlя daxиl edиlmишdиr. Bu mяzmun xяttи vasиtяsиlя иbtиdaи sиnиflяrdя ehtиmal eksperиmentlяrиnи yerиnя yetиrmяk, mяlumatlarы toplamaq vя onlarы qrafиkи tяsvиr
etmяk kиmи mяsяlяlяrиn юyrяnиlmяsи tяmиn olunur, yuxarы sиnиflяrdя statиstиka vя onun gцndяlиk hяyata tяsиrиnиn daha dяrиndяn юyrяnиlmяsи, toplanmыш mяlumatlar яsasыnda mцhakиmя yцrцtmя vя qяrarvermя tяcrцbяsиnиn formalaшdыrыlmasы цчцn zяmиn yaradыlыr. Шagиrdlяr mяlumatlarы toplayыr, emal edиr vя tяhlиl цчцn mцvafиq statиstиk metodlarы seчиb tяtbиq edиr,
mяlumatlarыn tяhlиlи яsasыnda ehtиmallar edиr, mцhakиmяlяr yцrцdцr vя qяrar чыxarыrlar. Mяlumatlarыn toplanmasы vя tяqdиmи иlя yanaшы toplanmыш
mяlumatlarыn tяhlиlи dя vacиbdиr. Mяlumatlarыn tяhlиlи adamlara ишlяrиnи
planlaшdыrmaqda, hadиsяlяrиn baш vermяsи haqqыnda dцzgцn proqnoz ver105
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mяkdя kюmяk edиr.
Bu mяzmun xяttиnиn reallaшdыrыlmasы цчцn mцяllиmlяr ehtиmal nяzяrиyyяsи vя statиstиka elementlяrи haqqыnda bиlиk, bacarыq vя vяrdишlяrя malиk olmalыdыrlar. Onlar bиlmяlиdиrlяr kи, gцndяlиk hяyatda mцxtяlиf hadиsяlяrи mцшahиdя edиr, чoxsaylы tяcrцbя, sыnaq vя mцшahиdяlяrиn nяtиcяlяrи иlя rastlaшыrыq. Mцяyyяn шяrtlяr юdяndиkdя bяzи hadиsяlяr hяmишя baш verиr. Mяsяlяn,
p=760 mm c.s. normal atmosfer tяzyиqиndя vя 100 0 S tempraturda kиmyavи tяmиz su qaynayыr vя buxara чevrиlиr; normal qapalы dюvrяdя elektrиk
gt 2
cяrяyanы yaranыr; yer sяthиnя sяrbяst dцшяn cиsиm t san яrzиndя S 
2
mяsafяnи qяt edиr vя s. Oxшar mиsallarыn sayыnы kиfayяt qяdяr artыrmaq olar.
Belя hadиsяlяrя determиnиk (nяtиcяlяrи яvvяlcяdяn bиrqиymяtlи mцяyyяn
oluna bиlяn) hadиsяlяr deyиlиr. Lakиn cяmиyyяtdя vя tяbияtdя baш verяn hadиsяlяrиn hamыsы determиnиk hadиsяlяr deyиl. Bиr чox dиgяr hallarda шяraиtdяn asыlы olaraq ya bиlmяdиyиmиz, ya nяzяrя ala bиlmяdиyиmиz, ya da aradan
qaldыra bиlmяdиyиmиz mцxtяlиf nяtиcяlяrи ola bиlяn hadиsяlяrlя rastlaшыrыq.
Mяsяlяn, tяcиlи tиbb mяntяqяsиnя neчя чaьыrыш edиlяcяk; texnиkи qurьunun
yoxlanmasыna nя qяdяr vaxt иtиrиlяcяk; яkиlяn toxumun hansы hиssяsи cцcяrяcяk; atыlan gцllя hяdяfя dяyяcяkmи; bиrcиns, sиmmetrиyalы dцzgцn metal
pul atыlarkяn gerb, yoxsa rяqяm цzц dцшяcяk; цzяrиndя 1, 2, 3, 4, 5, 6 xallarы
oyulmuш, bиrcиns materиaldan hazыrlanmыш dцzgцn altыцzlц kubun – zяrиn
atыlmasыnda hansы цz yuxarы dцшяcяk vя s. belя hadиsяlяrя mиsaldыr.
Sыnaq, tяcrцbя vя ya mцшahиdяnиn nяtиcяsиnя hadиsя deyиlиr. Sыnaq, tяcrцbя vя ya mцшahиdяnиn nяtиcяsиndя baш verя bиlяn vя ya baш verя bиlmяyяn
иstяnиlяn hadиsяyя tяsadцfи hadиsя deyиlиr. Mяsяlяn, 5 dяfя atыlan metal pulda 3 dяfя gerd цzцnцn yuxarы dцшmяsи, 5 dяfя atыlan metal pulda 3 dяfя
gerb цzцnцn yuxarы dцшmяsи, latoreya bиletиnиn udmasы, funbol oyununda
hansы komandanыn qalиb gяlmяsи, suya atыlmыш tиlova balыьыn dцшmяsи, иkи zяrиn atыlmasыnda cяmdя 13 xalыn dцшmяsи vя s. tяsadцfи hadиsяlяrdиr. Rиyazиyyatыn tяsadцfи hadиsяlяrиn qanunauyьunluьunu юyrяnяn bюlmяsи ehtиmal
nяzяrиyyяsи adlanыr. Bu nяzяrиyyя ayrы-ayrы hadиsяlяrи deyиl, keчиrиlmиш чoxsaylы sыnaqlarыn nяtиcяlяrиnи, yяnи kцtlяvи tяsadцfи hadиsяlяrиn qanunauyьunluqlarыnы юyrяnиr.
Gцndяlиk hяyatda bиz tez-tez “иmkan”, “ehtиmal”, “шans” vя s. sюzlяrи ишlяdиrиk. “Чox ehtиmal kи, axшama yaьыш yaьacaq”, “Abиturиyent unиversиtetя
qяbul olunmaьa чox шanslыdыr”, “Yяqиn kи, Яhmяd sabah gяlяcяk” vя s.
Цmumиyyяtlя, ehtиmal mцяyyяn bиr hadиsяnиn bu vя ya dиgяr шяrtlяr daxиlиndя baшvermя mцmkцnlцyцnцn rиyazи-яdяdи xarakterиstиkasыdыr. Sыnaq,
tяcrцbя vя ya mцшahиdя nяtиcяsиndя hюkmяn baш verяn hadиsяyя yяqиn hadиsя deyиlиr. Mяsяlяn, zяrиn atыlma sыnaьыnda dцшяn xallar sayыnыn natural
яdяd olmasы, D>0 olduqda ax 2  bx  c  0 kvadrat tяnlиyиnиn иkи mцxtяlиf
hяqиqи kюkц olmasы yяqиn hadиsяlяrdиr vя s. Sыnaq, tяcrцbя vя ya mцшahиdя
nяtиcяsиndя heч zaman baш vermяyяn hadиsяyя mцmkцn olmayan hadиsя
deyиlиr. Mяsяlяn, zяrиn atыlma sыnaьыnda dцшяn xallar sayыnыn 6-dan чox ol106
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masы, D<0 olduqda ax 2  bx  c  0 kvadrat tяnlиyиnиn hяqиqи kюkц olmasы,
mцxtяlиf paralel mцstяvиlяr цzяrиndя olan иstяnиlяn dцz xяtlяrиn kяsишmяsи
vя s. mцmkцn olmayan hadиsяlяrdиr. Шяrtи olaraq hadиsяlяr mцrяkkяb (ayrыlan) vя elementar (ayrыlmayan) hadиsяlяrя bюlцnцr. Mяsяlяn, иkи zяrиn
atыlmasыnda dцшяn xallarыn cяmиnиn 6-ya bяrabяr olmasы hadиsяsи mцrяkkяb
hadиsяdиr vя o, (1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1) elementar hadиsяlяrиnя ayrыlыr.
Sыnaq, tяcrцbя vя ya mцшahиdяnиn hяr bиr ayrыlmayan nяtиcяsиnя elementar
hadиsя deyиlиr. Bцtцn elementar hadиsяlяr чoxluьuna иsя elementar hadиsяlяr
fяzasы vя ya sыnaq fяzasы deyиlиr. Adяtяn, elementar hadиsяlяr fяzasы U иlя
ишarя edиlиr. Mяsяlяn, metal pulun atыlma sыnaьыnda qerb цzцnцn yuxarы
dцшmяsи hadиsяsиnи G иlя, rяqяm цzцnцn yuxarы dцшmяsи hadиsяsиnи R иlя
ишarя etsяk, bu sыnaqda G vя R elementar hadиsяlяr, U= G, R иsя
elementar hadиsяlяr fяzasы olur. Zяrиn atыlma sыnaьыnda elementar hadыsяlяr
E1 , E 2 , E 3 , E 4 , E 5 , E 6 , elementar hadиsяlяr fяzasы иsя U=  E1 , E 2 , E 3 ,
E 4 , E 5 , E6  olacaqdыr, burada E k иlя “yuxarы цzdя k xal dцшmяsи”
hadиsяsи ишarя edиlmишdиr. Цmumиyyяtlя, mцяyyяn sыnaq vя ya mцшahиdяnиn
bцtцn mцmkцn nяtиcяlяrи E1 , E 2 , E 3 , ... , E n , elementar hadиsяlяrи olarsa,
elementar hadиsяlяr fяzasы U=  E1 , E 2 , E 3 , .... , E6  olar. Elementar
hadиsяlяr fяzasыnыn hяr hansы alt чoxluьuna “hadиsя” deyиlиr. Bu zaman Ø
mцmkцn olmayan hadиsя, U иsя yяqиn hadиsя olacaqdыr. Hяr bиr hadиsя
elementar hadиsяlяr fяzasыnыn alt чoxluьu olduьundan, чoxluqlar цчцn tяyиn
edяlяn яmяllяr hadиsяlяr цчцn dя eynи qayda иlя tяyиn edиlиr. Bцtцn
nяtиcяlяrи A vя ya B hadиsяlяrиndяn heч olmasa bиrиnя daxиl olan hadиsяyя
A vя B hadиsяlяrиnиn bиrlяшmяsи deyиlиr vя A  B иlя ишarя edиlиr. Mяsяlяn,
A vя B uyьun olaraq zяrиn atыlmasыnda dцшяn “cцt sayda xallar” vя “3-я
bюlцnяn xallar” hadиsяlяrи, yяnи A=  E 2 , E 4 , E6 vя B=  E3 , E6  olarsa,
A  B =  E 2 , E 3 , E 4 , E6 olacaqdыr. Nяtиcяlяrи hяm A hadиsяsиnя, hяm
dя B hadиsяsиnя daxиl olan hadиsяyя A vя B hadиsяlяrиnиn kяsишmяsи deyиlиr
vя A  B kиmи ишarя olunur. Zяrиn atыlmasыna aиd sonuncu mиsalda A vя B
hadиsяlяrиnиn kяsишmяsи A  B =  E6  olar. Ortaq nяtиcяlяrи olmayan
hadиsяlяrя uyuшmayan hadиsяlяr deyиlиr. Aydыndыr kи, A vя B hadиsяlяrи
uyuшmayan иsя A  B = Ø. Mяsяlяn, zяrиn atыlmasыnda A tяk xallarыn
dцшmяsи, B cцt xallarыn dцшmяsи hadиsяsи olarsa, A  B = Ø. A hadиsяsиnя
daxиl olmayan bцtцn nяtиcяlяr чoxluьuna A hadиsяsиnиn яks hadиsяsи deyиlиr
vя A kиmи ишarя olunur. Mяsяlяn, yuxarыdakы mиsalda cцt xallarыn dцшmяsи
hadиsяsиnи A иlя ишarя etsяk A = E1 U E 3 U E 5 olar. Яgяr A hadиsяsиnиn hяr
bиr nяtиcяsи hяm dя B hadиsяsиnиn nяtиcяsиdиrsя, deyиlиr kи, A hadиsяsи B
hadиsяsиnи doьurur vя ya B hadиsяsи A hadиsяsиnиn nяtиcяsиdиr vя bu fakt
A  B kиmи yazыlыr. Mяsяlяn, цч zяrиn atыlmasыnda tяk sayda xallarыn
dцшmяsи hadиsяsи, xallarыn sayы sadяdиr hadиsяsиnиn nяtиcяsиdиr. Nяtиcяlяrи B
hadиsяsиnя daxиl olmayыb, yalnыz A hadиsяsиnя daxиl olan hadиsяyя A
107
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hadиsяsи иlя B hadиsяsиnиn fяrqи deyиlиr vя A\B kиmи ишarя olunur. Чoxluqlar
cяbrиndя olduьu kиmи, burada da hadиsяlяr цzяrиndя oxшar яmяllяr
hadиsяlяr cяbrиnи yaradыr. Tutaq kи, mцяyyяn sыnaq чoxlu sayda tяkrarlanыr
vя hяr dяfя bиzи maraqlandыran A hadиsяsиnиn baш verиb-vermяdиyи qeydя
alыnыr. Sыnaqlarыn цmumи sayыnы n иlя, n sыnaq zamanы A hadиsяsиnиn baш vern( A)
dиyи sыnaqlarыn sayыnы иsя n(A) иlя ишarя edяk.
nиsbяtиnя A hadиsяsиnиn
n
bu sыnaqlar serиyasыnda tezlиyи deyиlиr. Statиstиka gюstяrиr kи, eynи шяraиtdя vя
eynи шяrtlяrlя eynи bиr sыnaьыn чoxsaylы tяkrarы zamanы gюzlяnиlяn nяtиcяnиn
tezlиyи tяxmиnяn eynи olub mцяyyяn bиr sabиt яdяddяn az fяrqlяnиr. Hяmиn
яdяdя A hadиsяsиnиn ehtиmalы deyиlиr vя P(A) иlя ишarя edиlиr. Demяlи, tяsadцfи hadиsяnиn ehtиmalыnы чoxsaylы sыnaqlar serиyasыnыn tezlиyи иlя tяqrиbяn
qиymяtlяndиrmяk olar:
n( A)
P(A)≈
n
P(A) ehtиmalы bиzиm sыnaq keчиrиb-keчиrmяdиyиmиzdяn asыlы deyиl, bu
яdяd tяsadцfи A hadиsяsиnи xarakterиzя edиr. Чoxsaylы sыnaqlar zamanы mцшahиdя olunan tezlиyиn qиymяtlяrиnиn yaxыnlaшdыьы яdяdя tяsadцfи hadиsяlяrиn ehtиmalы deyиlиr. Ehtиmalыn belя tяrиfи statиstиk tяrиf adlanыr. Ehtиmal nяzяrиyyяsиnиn иlkиn anlayышlarыndan bиrи mцяyyяn sanaьыn nяtиcяlяrиnиn (elementar hadиsяlяrиn) eynи иmkanlы nяtиcяlяr anlayышыdыr. Eynи шяraиtdя vя eynи
шяrtlяr daxиlиndя sыnaьыn baш verяn elementar hadиsяlяrиnиn bиrиnиn
dиgяrиndяn heч bиr цstцnlцyц yoxdursa onlara eynи иmkanlы hadиsяlяr
deyиlиr. A hadиsяsи цчцn яlverишlи nяtиcяlяrиn sayыnыn bцtцn eynи иmkanlы
hadиsяlяr sayыna nиsbяtиnя A hadиsяsиnиn ehtиmalы deyиlиr vя P(A) иlя ишarя
n( A)
edиlиr. Demяlи, P(A)=
.
n
Yяqиn hadиsяnиn ehtиmalы 1-я bяrabяrdиr.
Яgяr heч bиr nяtиcя A hadиsяsи цчцn яlverишlи deyиlsя, yяnи A mцmkцn olmayan hadиsяdиrsя, n(A)=0 vя P(A)=0 olur. Belяlиklя, mцmkцn olmayan
hadиsяlяrиn ehtиmalы sыfыrdыr.
Mцяllиmиn иzahы vя mцasиr tяlяblяrя яsasяn dяrs tяшkиl etmяsи nяtиcяsиndя шagиrdlяr ehtиmal nяzяrиyyяsиnиn sadя ehtиmal anlayышlarыnы baшa dцшцr vя
ondan иstиfadя edиrlяr. Mяzmun xяtlяrи яsasыnda hazыrlanmыш Kurrиkulum
genиш mяzmun dиapazonunu юzцndя яks etdиrmяlиdиr. Иnteqratиv шяkиldя
tяdrиs olunan bu genиш mяzmun иmkan verиcяkdиr kи, шagиrdlяr mцxtяlиf rиyazи bиlиklяrиn bиr-bиrи иlя яlaqяsиnи tяkcя rиyazиyyat fяnnи daxиlиndя deyиl,
hяmчиnиn dиgяr fяnlяrdя vя real hяyatda olduьunu anlasыnlar.
Мягалянин аktuallыьы. Mцasиr tяhsиl qarшыsыndakы tяlяblяrи nяzяrя alaraq
orta mяktяb proqramы 6-10 yaшlы шagиrdlяrdя rиyazи anlayышlarыn elementlяrиnи vя tяfяkkцrцn strukturunu formalaшdыrmaьы nяzяrdя tutur. Belя yanaшma иsя mцяllиmlяrdяn ehtиmal nяzяrиyyяsи vя statиstиka elementlяrиnиn юyrяdиlmяsиndя шюyцk ustalыq tяlяb edиr. Яfsuslar olsun kи, rиyazиyyat tяlиmи pro108
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sesиnи maraqlы vя шagиrdlяrиn yaш sяvиyyяsиnя uyьunlaшdыran, mцяllиmlяrя bu
ишdя yardыmчы olan dяrs vяsaиtlяrи kиfayяt qяdяr deyиldиr.
Мягалянин еlmи yenиlиyи. Оndan иbarяtdиr kи, ЫV sиnиfdя ehtиmal nяzяrиyyяsи vя statиstиka elementlяrиnиn tяdrиsи xцsusиyyяtlяrи mцяyyяnlяшdиrиlmиш, bu mяzmun xяttиnя uyьun mяsяlя vя чalышmalarыn hяllиnиn юyrяdиlmяsи
yollarы aшkara чыxarыlmыш vя elmи cяhяtdяn яsaslandыrыlmышdыr.
ЫV sиnиfdя ehtиmal nяzяrиyyяsи vя statиstиka elementlяrиnиn юyrяdиlmяsиnиn nяzяrи vя praktиk xцsusиyyяtlяrиnиn яsaslandыrыlmasыndan иbarяtdиr.
Мягалянин пraktиk яhяmиyyяtи вя тятбиги. ЫV sиnиfdя ehtиmal nяzяrиyyяsи
statиstиka elementlяrиnиn юyrяdиlmяsиnиn praktиk tяtbиqlяrиnи gюstяrmяkdяn
иbarяtdиr. Tяqdиm olunan naterиaldan иbtиdaи sиnиflяrdя rиyazиyyat fяnnиnиn
tяdrиsи metodиkasыna aиd mцvafиq nяzяrи mяsяlяlяrиn ишlяnmяsиndя, qeyd
olunan fяnn цzrя tяlиm prosesиnиn vя onun mцxtяlиf mяrhяlяlяrиnиn sяmяrяlи tяшkиlиndя, иbtиdaи sиnиflяrdя rиyazиyyat vя dиgяr цmumtяhsиl fяnn
proqramlarыnыn daha da tяkmиllяшdиrиlmяsиndя, иbtиdaи sиnиf mцяllиmlяrиnя
kюmяk цчцn metodиkи яdяbиyyatыn hazыrlanmasыnda, dяrslяrя яlavя kиmи
buraxыlan (mцяllиm vя шagиrdlяr цчцn) vяsaиtlяrиn tяrtиb olunmasыnda иstиfadя oluna bиlяr.
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Научно-педагогическоая подготовка учителей
начальных классов для реализации линии содержания
«Статистика и теория вероятности» в ЫV классе
В работе описывается роль куррикулума в целенаправленной преподавании математики в начальных классах. Также перечисляются знания, навыки и умения которыми должны овладеть учителя для реализации преподавания ученикам элементов статистики и теории вероятности.
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Technologиcal and scиentиfиc-pedagogиcal traиnиng of prиmary
school teachers to иmplement the content of the lиne "Statиstиcs and
Probabиlиty" иn ЫV class
Thиs paper descrиbes the role of the currиculum иn the purposeful
teachиng of mathematиcs иn prиmary schools. Also lиsts the knowledge, skиlls
and attиtudes that teachers must learn to иmplement teachиng students the
elements of statиstиcs and probabиlиty theory.
Редаксийайа дахил олуб: 07.04.2014
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Tərs triqonometrik funksiyalar
daxil olan ifadələrin çevrilməsi
Səkinə Səfiyeva,
ADPU-nun müəllimi
Nərmin Məmmədova,
ADPU-nun magistrantı
е-mail: s.sefiyeva@yahoo.com
Rəyçilər: f.-r.ü.e.d., prof. H.İ.Aslanov
f.-r.ü.e.d., prof. Ə.Y.Axundov
Açar sözlər: alqoritm, blok-sxem, bərabərsizlik, proqramlaşdırma
Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, неравенство, программирование
Key words: algorithm, flowchart, inequality, programming
Triqonometrik funksiya verildikdə əsas məsələ bucağa və ya qövsə görə
funksiyanın qiymətini tapmaqdan ibarətdir. Lakin bir çox məsələlərdə hər hansı
triqonometrik funksiyanın qiymətinə görə bucağı və ya qövsü tapmaq tələb
olunur ki, bu da tərs triqonometrik funksiya anlayışına gətirir.
Arc funksiyaların cəminin hesablanması alqoritmini verək:
arcsinx+arcsiny cəmini hesablayaq,
.

Onda
arcsinx+arcsiny=
sin(arcsinx+arcsiny)=x
tg(arccosx-arccosy)=
Buradan
arccosx-arccosy=
arctgx+arctgy=arccos
Araşdırma aparmaqla aşağıdakıları yazmaq olar:
I. arcsinx+arcsiny=

Bu cəmi hesablamaq üçün blok-sxem tərtib edək: (Blok-sxem 1)
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Blok-sxem 1
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C=p-arcsinS

C=arcsinS

son
112

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

Məsələn,

2014

burada
olduğu üçün birinci halda istifadə edilir.

Əvvəlki düsturda y əvəzinə -y yazsaq:
arcsinx-arcsiny=
=

Bu cəmi hesablamaq üçün blok-sxem tərtib edək:
III.arccosx+arccosy=

Bu cəmi hesablamaq üçün blok-sxem tərtib edək:
IV. y əvəzinə -y yazsaq arccos(-y)=
olduğunu nəzərə alaq:
arccosx-arccosy=
Bu cəmi hesablamaq üçün blok-sxem tərtib edək: (blok-sxem 2)

V.

Bu hal üçün blok-sxem tərtib edək: (blok-sxem 4)

VI.
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Blok-sxem 2

baшlanьыc

x, y
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Blok-sxem 3

baшlanьыc

x, y

K=xy

C=P+arctgt
C=arctg S
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Məqalənin aktuallığı. Мцасир дюврдя орта цмумтящсил мяктябляри гаршысында
мцряккяб вя мясулиййятли вязифяляр дурур. Елмин вя истещсалатын компйутерляшдирилмяси просеси цмуми тящсил системинин кюкцндян дяйишдирилмясини тяляб
едир. Беля шяраитдя шаэирдляр мцстягил шякилдя информасийа ахынындан баш чыхармалы, йени биликляря йийялянмяйи баъармалыдырлар. Kompyuterlяrin мяктябя
щям юйрянилмя обйекти, щям тядрис просесинин идаря олунмасы, щям дя тялим
васитяси кими дахил едилмяси тяляб олунур. Елм, техника вя игтисадиййатын рийазиляшдирилмяси просеси ЕЩМ-нын нящянэ вя щяля дя тцкянмяйян тятбиги имканларыны щяйата кечирмяк габилиййяти олан йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин щазырланмасыны тяляб едир, ЕЩМ-лярин истифадяси ися юйрянилян обйектлярин рийази моделинин гурулмасы вя щесаблама алгоритмляринин щазырланмасы иля ялагядардыр. Bu
baxыmdan baxыlan mюvzu aktualdыr.
Məqalənin elmi yeniliyi. Апарылан тядгигатын нятиъясиндя орта цмумтящсил
мяктяблярин cяbr vя analizin baшlanьыcы дярсляриндя шаэирдляря yeni mюvzulara aid алгоритмляри сюзляр вя блок-схемлярля тясвир етмяйи юйрядян, онларда
алгоритмик тясяввцр, билик, баъарыг вя вярдишлярин формалашдырылмасы иля рийазиййат тялиминин елми нязяри сявиййясини вя кейфиййятини йцксялдян методика ишлянмишдир.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Рийазиййат дярсляриндя тялимин
кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн алгоритмин тясвир цсулларынын (сюзляр вя блоксхемлярля) дидактик имканларыны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
Шаэирдляр cяbr vя analizin baшlanьыcы дярсляриндя алгоритмин (сюзляр вя
блок-схемляр) тясвир цсуллары иля таныш олур, онларын тятбиги иля тялимин сонракы
илляриндя мцхтялиф мясяляляри щялл етмяйи юйрянирляр:
VII-ХI синифляр цчцн рийазиййат програмлары вя дярсликлярин тякмилляшдирилмясиндя тядгигатдан чыхарылан нятиъяляря истинад едиля биляр;
алынмыш нятиъяляр диэяр цмумтящсил фянляр цзря апарылаъаг тядгигатлар
цчцн база ролуну ойнайыр;
тядгигатдан педагожи институт вя университетлярдя, щямчинин орта ихтисас
вя пешя мяктябляриндя, щярби мяктяблярдя дя истифадя едиля биляр.
Ядябиййат
1. Таьыйев Щ.Н. Рийазиййатын тядрисиндя щесаблама техникасы комплексиндян истифадя методикасы (V-IX синифлярин материаллары ясасында): Пед.елм.нам…дис.автореф.Бакы, 1994.
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Преобразование обратных тригонометрических
выражений
Резюме
В работе описывается классификация обратных тригонометрических
выражений. Эти выражения изучаются в Х классе общеобразовательной
школе. Для полного изучения этих выражений предлагается описание алгоритма в виде блок-схем.
В работе некоторые типы этих выражений представлены блок-схемами. Блок-схемы помогают ученикам в ориентации при преобразовании
этих выражений, и они глубоко усваивают эти выражения.
S.Safieva
N.Mamedov
Convert inverse trigonometric expressions
Summary
The paper describes the classification of inverse trigonometric expressions.
These expressions are studied in the X class of secondary school. For a
complete study of these expressions with a description of the algorithm in the
form of block diagrams.
In this paper, some types of these expressions is a block diagram.
Flowcharts help students in the orientation of the transformation of these
expressions, and they are deeply internalize these expressions.
Редаксийайа дахил олуб: 07.05.2014
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Иbtиdaи sиnиflяrиn rиyazиyyat dяrсlиklяrиndя “Statиstиka
vя ehtиmal” mяzmun xяttиnиn qoyuluшu
Nяrgиz Яlиyeva,
BQU-nun magиstrанты
E-maиl: nergиz.alиyeva84@maиl.ru
Rяyчиlяr: f.-r.e.d, prof. H.И.Aslanov
p.ц.f.d, dos. N.R.Abbasov
Aчar sюzlяr: иbtиdaи sиnиflяr, rиyazиyyat kurиkulumu, mяzmun xяttи,
statиstиka vя ehtиmal, dяrslиk.
Kлючевые слова: начальная школа, учебный план математики,
содержательной линии, статистика и вероятность, учебник
Key words: prиmary, math currиculum, content lиne, statиstиcs and
probabиlиty, manual.
“Иndи dяrs alan uшaqlar, gяnclяr gяrяk mцtlяq vя mцtlяq
bиzиm yenи dяrslиklяr яsasыnda oxusunlar.”
Heydяr Яlиyev
Rиyazиyyat цmumtяhsиl mяktяblяrиndя tяdrиs olunan vя чox mцhцm
яhяmиyyяt kяsb edяn яn vacиb fяnlяrdяn bиrиdиr. Fяnn kurиkulumunda
qeyd edиlиr kи, rиyazиyyat zehnи иnkишafыn яvяzedиlmяz bиr vasиtяsиdиr. Burada
da belя bиr aforиzmи dя yada salmaq yerиnя dцшяr: rиyazиyyat яqlиn gиmnastиkasыdыr. Rиyazиyyat vasиtяsиlя tяhsиlиn mahиyyяtи шagиrdиn cяmиyyяtdя иntellektual иnkишafыna, cяmиyyяtиn hяr bиr цzvцnцn savadlы olmasыna naиl olmaqdыr. Bu, kurиkulum иslahatыnыn яsas prиnsиplяrиndяn bиrиnя uyьun olub, шяrtи
olaraq “шagиrd rиyazиyyat цчцn yox, rиyazиyyat шagиrd цчцndцr” tezиsи иlя шяxsиyyяt vя иnsan amиlиnиn яhяmиyyяtиnи daha чox nяzяrя чarpdыrmaq yenи
dяrslиklяrиn яsas qayяsиdиr. Mцasиr иnkишafetdиrиcи rиyazиyyat dяrslиklяrиnиn
tяkcя bиlиk vermяsи иlя yanaшы, hяm dя problem qoymaьы, tяdqиq etmяyи,
problemиn hяllи цчцn mцxtяlиf rиyazи tяqdиmat formasыnы seчmяk vя tяtbиq
etmяyи юyrяtmяlиdиr.
Иbtиdaи rиyazи tяhsиlиn modernlяшmяsиnиn mцhцm aspektlяrиndяn bиrи
mяktяb proqramыna statиstиka vя ehtиmal elementlяrиnиn daxиl edиlmяsиdиr.
Rиyazиyyat fяnnи kurиkulumunda bu mяzmun xяttиnиn юyrяdиlmяsиnиn mяqsяdи “eksperиmentlяrя яsasяn sadя proqnozlarыn verиlmяsи bacarыqlarыnыn
formalaшdыrыlmasы” kиmи иfadя edиlиr. Иbtиdaи sиnиflяrиn rиyazиyyat kursunda
“Statиstиka vя ehtиmal” mяzmun xяttи шagиrdlяrиn яqlи иnkишafыnda, иdrak
fяallыьыnыn gцclяndиrиlmяsиndя, proses vя hadиsяlяrиn tяhlиl edиlmяsи, яn яlverишlи иmkanlarыn mцяyyяn olunmasы vя tяdqиqatчыlыq bacarыqlarыnыn formalaшdыrыlmasыnda mцhцm rol oynayыr. Bu, zamanыn tяlяblяrи, hяyatda чoxlu sayda ehtиmallы sиtuasиyalarыn vя seчиm problemиnиn mюvcudluьu, шagиrdlяrиn mцvяffяqиyyяt шanslarыnыn dяrяcяsиnиn qиymяtlяndиrиlmяsи vя onlarыn
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baшqa maraqlarы иlя baьlыdыr. Яtraf alяmdя mцшahиdя olunan proseslяrя,
uшaьыn real hяyat tяcrцbяsиnя яsaslanan mяntиqи ehtиmal xяttи rиyazиyyata
maraьыn artmasыna, onun mahиyyяtиnиn vя unиversallыьыnыn tяblиьatыna tяsиr
etmяk gцcцndяdиr.
Rиyzиyyat kursunun mяzmunun yenиlяnmяsи mцvafиq resurslarыn, o
cцmlяdяn dяrslиklяrиn yenиlяnmяsи tяlяbиnи иrяlи sцrцr. Dяrslиk tяhsиl sиstemиndя mяzmun vя funksиyasыna gюrя яhяmиyyяtlи resurslardan bиrиdиr. Шagиrd sяxsиyyяtиnиn formalaшdыrыlmasыnda dяrslиklяr mцhцm rol oynayыr. "Шagиrdlяrиn tяfяkkцrцnц иnkишaf etdиrmяk, яqlи fяalиyyяtиnиn яsas цsullarыnы
formalaшdыrmaq цчцn dяrslиklяr яn etиbarlы vяsaиt" kиmи dяyяrlяndиrиlиr.
Yenи kurиkulum яsasыnda hazыrlanacaq mцasиr rиyazиyyat dяrslиklяrи tяlиmи hяyatи bacarыq vя vяrdишlяrиn formalaшmasыna иstиqamяtlяndиrmяlи, шagиrdи tяdqиqat aparmaq цчцn lazыm olan fяal mюvqeyя kюklяyяn fяalиyyяtиn
tяшkиlиnи nяzяrdя tutmalыdыr. Yenи dяrslиklяrиn яsas mяqsяdи tяdqиqat ишlяrи
цчцn шяraиt yaratmaqdan, uшaqda elmи hяqиqяtlяrи mцstяqиl mцяyyяn etmяk, юzц цчцn vacиb qaydalarы kяшf edиb onlarы tяtbиq etmяk, qabиlиyyяtlяrиnи tяcrцbяdя nцmayиш etdиrmяk bacarыqlarыnы formalaшdыrmaqdan иbarяt olmalыdыr.
Ы-ЫV sиnиflяrиn rиyazиyyat kurиkulиmunda “Statиstиka vя ehtиmal” mяzmun xяttи цzrя tяlиm standartlarыnы nяzяrdяn keчиrяk:
Ы sиnиf цzrя:
- Mяlumatlarыn toplanmasы, ишlяnmяsи vя tяhlиlи.
-Шagиrd яшyalar vя hadиsяlяr haqqыnda mяlumatlar toplayыr
-Verиlmиш obyektlяrя aиd suallar tяrtиb edиr.
-Tяrtиb etdиyи vя ya verиlmиш suallar яsasыnda mяlumatlar toplayыr vя
onlarы cavablandыrыr.
-Шagиrd toplanmыш mяlumatlara яsasяn proqnozlar verиr.
-Perиodиk sadя proseslяrdя qanunauyьunluьu tapыr vя davam etdиrиr
-Mцяyyяn яlamяtя gюrя dцzцlmцш яшyalar vя яdяdlяr чoxluьunda
чatышmayan elementи mцяyyяnlяшdиrиr vя bяrpa edиr.
ЫЫ sиnиf цzrя:
- Mяlumatlarыn toplanmaq цчцn mцvafиq metod seчиr vя tяtbиq edиr.
-Mяlumatlarы toplamaq цчцn suallar qoyur, onlarы cavablandыrыr vя
шяrhlяr verиr.
-Шagиrd toplanmыш mяlumatlara яsasяn proqnozlar vя шяrhlяr verиr
-Яdяdlяr, яшyalar vя hadиsяlяr sыrasыnda qanunauyьunluьu tapыr, davam
etdиrиr vя шяrhlяr verиr.
-Hadиsяlяrиn baш vermяsи иlя baьlы “mцmkцn deyиl”, “ola bиlmяz” иfadяlяrиndяn иstиfadя etmяklя fиkиr yцrцdцr.
ЫЫЫ sиnиf цzrя:
- Mяlumatlarыn toplanmasы, ишlяnmяsи vя tяhlиlи.
- Шagиrd mяlumatlarыn tяhlиlи цчцn mцvafиq metod seчиr vя tяtbиq edиr.
- Mцшahиdя, юlчmя vя tяcrцbя yolu иlя mяlumatlarы toplayыr vя шяrhlяr
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verиr.
-Toplanmыш mяlumatlarы cяdvяllяrиn kюmяyи иlя tяqdиm edиr.
-Mяlumatlar яsasыnda suallara cavab verиr, mцhakиmя yцrцdцr vя nяtиcя
чыxarыr.
-Шagиrd toplanmыш mяlumatlara яsasяn proqnozlar verиr vя sadя ehtиmal
anlayышыnы baшa dцшцr.
-“Yяqиn” “mцmkцn olan” vя “mцmkцn olmayan” hadиsяlяrи fяrqlяndиrиr vя шяrhlяr verиr.
ЫV sиnиf цzrя:
- Mяlumatlarыn toplanmasы, ишlяnmяsи vя tяhlиl.
-Шagиrd mяlumatlarыn toplanmasы цчцn mцvafиq metod seчиr vя tяtbиq
edиr.
-Mцxtяlиf цsullarla mяlumatlarы toplayыr, tяqdиm edиr vя шяrhlяr verиr.
-Mяlumatlar яsasыnda suallara cavab verиr, mцhakиmя yцrцdцr vя
шяrhlяr verиr.
-Шagиrd toplanmыш mяlumatlara яsasяn proqnozlar verиr, sadя ehtиmal
anlayышыnы baшa dцшцr vя tяtbиq edиr.
-Ehtиmalыn doьruluьuna иnanmaq цчцn tяcrцbя aparыr.
-Hadиsяnиn baшvermя ehtиmalы haqqыnda mцhakиmяlяr yцrцdцr.
Mяzmun standartlarыnыn formalaшdыrыlmasы problemиnиn иbtиdaи sиnиflяr
цчцn dяrslиklяrdя necя hяll olunduьunu araшdыraq. Qeyd edяk kи, “Statиstиka vя ehtиmal” mяzmun xяttиnиn qurulmasыna иlk cяhd Azяrbayacan Respublиkasы Tяhsиl Nazиrlиyи tяrяfиndяn dяrslиk kиmи tяsdиq olunmuш Ы-ЫV sиnиflяr цчцn dяslиk komplektиndя edиlmишdиr. (dяrslиklяrи Яdяbиyyat sиyahыsыna
яlavя et)
Ы sиnиf цчцn dяrslиkdя statиstиka sahяsиndяn иlkиn mяlumatlar, xцsusи halda verиlяnlяrиn cяdvяl vя ya dиaqram шяklиndя gюstяrиlmишdиr. Materиal
“Cяdvяl vя dиaqramlar” adlanan ayrыca bюlmяdя yerlяшdиrиlmишlяr. Bu bюlmяdя mцяllиflяr шagиrdlяrи cяdvяl vя ya dиaqramda verиlmиш иnformasиyanы
mцяyyяnlяшdиrmяyи vя tяhlиl etmяyи юyrяtmяyи nяzяrdя tutmuшlar. Dяrslиkdя чalышmalarla verиlяn bu materиal rяngarяnglиyи иlя seчиlmиr. Шagиrdlяr
яsasяn hazыr cяdvяl vя dиaqramlarla ишlяmяyи юyrяnиrlяr. Verиlяn иnformasиyaya яsasяn cяdvяl vя dиaqramlarыn mцstяqиl tяrtиb edиlmяsиnя aиd чalышmalar azlыq tяшkиl edиr. Eynи zamanda mцxtяlиf иnformasиyalarыn tяsvиrиndя
cяdvяl vя dиaqramdan иstиfadяnиn яlverишlиlиyиnи gюstяrяn чalышmalar da azlыq
tяшkиl edиr. Bu иsя mцhцm чatышmazlыqdыr. Belя kи, cяdvяl vя dиaqramlar onlarda yerlяшdиrиlяn иnformasиyanы kиfayяt qяdяr struklaшdыrыr, onu daha яyanи edиr. Lakиn dяrslиkdя buna kиfayяt qяdяr fиkиr verиlmяmишdиr. Mцяllиflяr
яsasяn hazыr cяdvяl vя dиaqramlarla ишя цstцnlцk verиr, шagиrdlяrиn юzlяrиnиn
mцstяqиl surяtdя eksperиmentlяr aparmasы vя cяdvяl tяrtиb etmяsиnиn zяrurиlиyиnи unudurlar.
Dяrslиkdя vя mцяllиm цчцn vяsaиtdя eynи иmkanlы hadиsя anlayышыnыn иzahыnы шagиrdlяrиn baшa dцшяcяyи шцbhя doьurur.
Mцяllиflяr tяrяfиndяn tяqdиm edиlяn чalышmalar sиstemи hяr zaman tamlыq
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tяшkиl etmиr. Mцяllиm яlavя яdяbиyyata mцracияt etmяk mяcburиyyяtиndя
qalsa da respublиkamыzda belя яdяbиyyatыn yox dяrяcяsиndя olmasы tяlиm
nяtиcяlяrиnиn ona verиlяn tяlяblяr sяvиyyяsиndя mяnиmsяnиlmяsиnи tяmиn etmиr.
Praktиk xarkterlи чalышmalarыn яksяrиyyяtи yalnыz daxиl edиlяn anlayышlarыn baшa dцшцlmяsиnя иstиqamяtlяnmишdиr. Шagиrdlяrdяn tяcrцbяlяr aparmaьы, onu statиstиk qиymяtlяndиrmяyи tяlяb edяn чalышmalar чox чцzиdиr. Stoxastиk oyunlar, tяsadцfи nяtиcяlи eksperиmentlяrиn statиstиk tяdqиqatlarыn,
fиkrи statиstиk eksperиmentlяrиn vя modellяшdиrmяnиn tяtbиqиnя aиd чalышmalar hяddиndяn чox azdыr. Bu dяrslиklяrиn яn bюyцk чatышmazlыqlarыndan bиrиdиr kи, mяhz bu cцr tapшыrыqlar statиstиk tяfяkkцrцn vя иntuиsиyanыn иnkишafыnы
tяmиn edиr. Шagиrdlяrdя statиstиk tяdqиqatlar haqqыnda tяsяvvцrlяrиn formalaшdыrыlmasы цчцn mиsallar verиlmяmишdиr.
Bцtцn dяrslиk komplektlяrиnи tяhlиl edяrяk qeyd etmяk yerиnя dцшяr kи,
dяrslиklяr rиyazиyyatdan fяnn kurиkulumunda nяzяrdя tutulan bacarыqlarыn
formalaшdыrыlmasы tяlяbиnя qиsmяn, bяlkя dя чox az cavab verиr. Lakиn metodиk cяhяtdяn bu dяrslиk komplektиnиn bиr sыra чatышmazlыqlarыnы qeyd etmяk zяrurиdиr. Belя kи, dяrslиklяrdя ehtиmal vя statиstиka mяzmun xяttи цzrя
tяlиm nяtиcяlяrиnиn formalaшdыrыlmasы цчцn konkret konsepsиya nяzяrя чarpmыr.
Иkиncиsи, dяrslиklяrdя verиlяn materиal, yuxarыda qeyd edиldиyи kиmи, tam
vя kиfayяt qяdяr deyиl. Verиlяn чalышmalar яsasяn eynи tиplиdиr vя tяdrиs materиalыnыn keyfиyyяtlи mяnиmsяnиlmяsиnи tяmиn etmяk цчцn mцяllиmиn яlavя
яdяbиyyatdan иstиfadя etmяsи zяrurиdиr. Dяrslиklяrdя verиlmиш чalышmalarыn
ичяrиsиndя hяqиqяtяn ehtиmalи-statиstиk tяfяkkцrцn formalaшdыrыlmasыnda
praktиk cяhяtdяn dяyяrlи olan, юyrяnиlяn materиalыn яtraf alяmlя sыx qarшыlыqlы яlaqяsиnи иllцstrasиya edяn чalышmalar azlыq tяшkиl edиr.
Mцшahиdяlяr gюstяrиr kи, son иllяrdя nяшr olunan иbtиdaи sиnиf dяrslиklяrи
иbtиdaи sиnиf mцяllиmlяrиnиn bюyцk яksяrиyyяtиnи qane etmиr. Onlar bиldиrиrlяr kи, bu kиtablarda yer alan anlaшыlmaz чalышma vя tapшыrыqlar saymaqla
bиtmиr. Bu иsя hяm elmя yenи yиyяlяnяn шagиrdlяrи, hяm dя mцяllиmlяrи чыxыlmaz vяzиyyяtdя qoyur. Tяdrиs olunan rиyazиyyat fяnnи цzrя nяzяrdя tutulan mиsal vя mяsяlяlяr чox чяtиndиr.
Tяsadцfи deyиl kи, dяrslиklяrlя baьlы Tяlяbя Qяbulu цzrя Dюvlяt Komиssиyasыnыn apardыьы monиtorиnqиn nяtиcяlяrи dя dedиklяrиmиzи sцbut edиr. Belя
kи, komиsssиya bu dяrslиklяrиn yarasыzlыьы haqqыnda rяy vermишdиr. Fиkrиmиzcя, daha mцkяmmяl vя elmи konsepsиyaya sюykяnяn dяrslиklяrиn hazыrlanmasы zяrurиdиr.
Mяqalяnиn aktuallыьы. “Statиstиka vя ehtиmal” mяzmun xяttи иbtиdaи sиnиflяrиn rиyazиyyat kursunun mяzmununa yenи daxиl edиlmишdиr. Bu mяzmun
xяttи цzrя tяlиm nяtиcяlяrиnиn formalaшdыrыlmasыnыn dяrslиklяrdя necя reallaшmasы tяdqиq olunmuшdur.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Иlk dяfя olaraq Ы-ЫV sиnиflяrиn rиyazиyyat dяrslиklяrи “Statиstиka vя ehtиmal” mяzmun xяttи цzrя tяlиm nяtиcяlяrиnиn formalaш121

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

dыrыlmasы baxыmыndan tяhlиl edиlmиш, dяrslиklяrdя yol verиlяn nюqsan vя чatышmazlыqlar mцяyyяnlяшdиrиlmиш, чalышmalar sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи
yollarы verиlmишdиr.
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Tяdqиqatыn nяtиcяlяrиndяn иbtиdaи sиnиf mцяllиmlяrи, metodиstlяr, dяrslиk mцяllиflяrи, magиstrlяr иstиfadя edя
bиlяrlяr.
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Постановка содержательной линии «Статистики и вероятности»
в учебниках по математики в начальных классах
Резюме
В статье изложено о том, как в учебниках по математике реализуется
сформирование результатов обучения по содержательной линии «Статистика и вероятность», которая недавно введена в курс математики начальных классов. Анализируется учебники Ы-ЫV классов по математике в данном контексте.
Н.Алиева
Путтинэ тще ъонтент лине оф «Статистиъс анд щопе» ин тще
матщематиъс студй бокс ин тще примарй същоолс
Summary
The artиcle deals wиth how to realиze the formatиon of the traиnиng
results иn the math textbooks on the "Statиstиcs and Probabиlиty" content
lиne that recently has been иncluded иn the math cources of prиmary classes.
Math textbooks for Ы-ЫV classes are analyzed иn thиs respect.
Redaksиyaya daxиl olub: 22.04.2014
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Преобразования последовательностей в функции и
некоторые применения теоремы Чезаро
Фиридун Мамедов,
доцент, доктор философии по физико-математике
АТУ
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умножение, дифференциальное уравнение
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В статье рассмотрена проблема восстановления ограниченной измеримой функции по ее ряду Фурье, когда функция обладает гладкостью в окрестности заданной точки. В работе предлагается использовать для этих
целей теорему Чезаро.
Теорема 1. Пусть функции 0 (t ) , 1 (t ) ,  2 (t ) , ... ,  n (t ) , ... неотрицательны в интервале 0  t  1 , причем выполняется тождество
0 (t )  1 (t )   2 (t )  ...   n (t )  ...  1 .
Образуем с помощью ограниченной числовой последовательности
s0 , s1 , s2 , ... , sn , ... функцию
(t )  s0 0 (t )  s11 (t )  ...  sn  n (t )  ..
Тогда значения (t ) будут заключены между нижней и верхней гранями последовательности s0 , s1 , s2 , ... , sn , ...
Теорема 2. Для того, чтобы для каждой сходящейся числовой последовательности s0 , s1 , s2 , ... , sn , ... и функций 0 (t ) , 1 (t ) ,  2 (t ) , ... ,  n (t ) , ...
имело место равенство
lim  s0 0 (t )  s11 (t )  ...  sn  n (t )  ..   lim s n ,
t 10

t 10

необходимо и достаточно, чтобы для каждого фиксированного 
lim   (t )  0 .
t 10

Теорема 3 (Чезаро). Пусть даны две числовые последовательности
a0 , a1 , ... , an , ... и b0 , b1 , ... , bn , ... . Если
а) bn  0 (n  0 , 1, 2 , ...) ;

124

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

 сходится при | t | 1,
б) b0  b1t  b2 t 2  ...  bn t n  ...
 расходится при t  1;
a
в) lim n  s ,
t 1 0 b
n
тогда ряд
a0  a1t  a2 t 2  ...  an t n  ...
также сходится при | t | 1 и
a  a1t  a 2 t 2  ...  a n t n  ...
lim 0
 s.
t 10 b  b t  b t 2  ...  b t n  ...
0
1
2
n
I. Если ряд a0  a1  a2  ...  an  ... сходится и имеет сумму s , то

lim (a0  a1t  a2 t 2  ...  an t n  ...)  s .

t 10

Доказательство. I. По теореме 3 имеем


a0  a1t  a 2 t 2  ...  a n t n  ... 

 (a
n 0

0

 a1  a 2  ...  a n  ...) t n

t


lim (a0  a1t  a 2 t 2  ...  a n t n  ...)  lim

n 

 (a
n 0

n

n 0

Переходя к пределу при n   получим:

n 

.



0

 a1  a 2  ...  a n  ...) t n


t



n

n 0

a0  a1  a 2  ...  a n  ...
 s.
n 
1

 lim

Теорема доказана.
II. Положим sn  a0  a1  a2  ...  an (n  0 , 1, 2 , ...) .
Если существует
s  s  s  ...  s n
lim 0 1 2
 s,
n 
n 1
то
lim (a0  a1t  a2 t 2  ...  an t n  ...)  s .
t 10

Доказательство. II. Из предположения вытекает, что n 1 a n ограничено. Поэтому при | t | 1 ряд



a t
n 0

n

n

сходится. По теореме 3 получим:
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a 0  a1t  a 2 t 2  ...  a n t n  ... 

 (a
n 0

0

 a1  a 2  ...  a n  ...) t n


t



n

n 0





 (a
n 0

0

 a1  a 2  ...  a n  ...) t n


 (n  1) t

 lim

n 

n

s 0  s1  s 2  ...  s n
 s.
n 1

n 0

Теорема доказана.
III. Если выполняются условия
1) bn  0 ,
2) lim

n 



b
n 0

n

расходится,

a0  a1  a 2  ...  a n  ...
 s,
b0  b1  b2  ...  bn  ...

тогда

a0  a1t  a 2 t 2  ...  a n t n  ...
s
t 10 b  b t  b t 2  ...  b t n  ...
0
1
2
n
в предположении, что ряд в знаменателе сходится при | t |  1 .
Доказательство. III.
Умножая числитель и знаменатель
lim

на

1
 1  t  t 2  ... , получим:
1 t


a0  a1t  a 2 t 2  ...  a n t n  ...

b0  b1t  b2 t 2  ...  bn t n  ...

 (a
n 0


0

 (b
n 0

0

 a1  a 2  ...  a n  ...) t n
 b1  b2  ...  bn  ...) t



n

a0  a1  a 2  ...  a n
 s.
n  b  b  b  ...  b
0
1
2
n

 lim

Теорема доказана.
IV. Пусть An и Bn - соответственно числитель и знаменатель n -ой подходящей дроби для бесконечной непрерывной дроби
a| a| a|
   ... ,
|1 | 3 | 5
так, что
An a | a | a |
a|
    ... 
, a  0.
Bn | 1 | 3 | 5
| 2n  3
Вычислим значение этой непрерывной дроби (в предположении ее сходимости) с помощью рядов
126

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər


P( x)  
n 0

An n
x ,
n!

2014


Bn n
x
n 0 n!

G ( x)  

основываясь на теорему 3.
(Вследствие рекуррентной формулы, связывающей An и Bn , функции
F (x) и G(x) удовлетворяют некоторому однородному линейному дифференциальному уравнению второго порядка).
Из рекуррентных формул
An  2  (2n  1) An 1  aAn ,
Bn  2  (2n  1) Bn 1  aBn ,

n  0 , 1, 2 , ... ,

A0  B1  1, A1  B0  0
получаем для функций F (x) , G(x) дифференциальное уравнение
y   2 xy   y   ay ,

которое подстановкой a(1  2 x)  u 2 приводим его к

d2y
y0 ,
du 2

следовательно, y  c1e u  c2 e u , c1 , c2 - постоянные. Отсюда

 e u  a
 e u  a  e u  a
.
,
G ( x) 
2
2 a
Полагаем 2 x  t . Тогда теорема 3 применяется следующим обраF ( x) 

eu

a

зом:

An 1
 n 1
a
 a
An
n
!
2  lim F (t / 2)  a e  e
lim
 lim
.
a
 a
n  B
n 
t 1 0 G (t / 2)
Bn 1
e

e
n
n

n! 2 n 1
Степенной ряд функции G (t / 2) расходится при t  1 , так как все его
коэффициенты неотрицательны и lim G (t / 2)   .
n

t 10

V. Пусть ряд
a0  a1  a2  ...  an  ...
сходится и имеет сумму s . Положим
t
t2
tn
g (t )  a0  a1   a 2     a n   ...
1!
2!
n!
Тогда


e

t

g (t )dt  s .

0

Доказательство. Положим
sn  a0  a1  a2  ...  an , s1  0 .
Тогда
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t

 x
s  s 1 t  x 
x  1   x

 e dx .
e
x
dx

s


 
! 0
! (  1)! 
 0
 0
0
0 
Применяя интегрирование по частям получим
t

t  1 t
x
e
g
(
x
)
dx

s
e .


0
(  1)!
 0
t



x
 e g ( x) dx  



Это означает, что  e t g (t )dt  s .
0

Конце надо отметить, что теорема Чезаро имеет многочисленные применения при умножении рядов, в теории рядов Фурье и др. вопросах.
Актуальность статьи. Проблема восстановления ограниченной измеримой функции многих переменных по ее ряду Фурье, если она обладает
определенной гладкостью в окрестности заданной точки, а также изучение
скорости этого восстановления являются актуальными задачами. В работе
предлагается использовать для этих целей средние Чезаро.
Научная новизна статьи. В отличии от аналога принципа, в которой
требуется определенная гладкость от функции во всех точках, в данной
работе от функций требуются измеримость, ограниченность и гладкость
по отношению к фиксированной точке.
Практическая целесообразность и применение статьи. Теорема Чезаро имеет многочисленные применения при умножении рядов, в теории
рядов Фурье и др. вопросах
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Ардыъыллыгларын функсийайа чеврилмяси вя Чезаро
теореминин бязи тятбигляри
Xülasə
Məqalədə məhdud юlçülən funksiya verilmiş nюqtənin ətrafında hamar olduqda onun Furye sırasına gюrə bərpası məsələsinə baxılır və bunun üçün Çezaro teoremindən istifadə etmək təklif olunur.
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Cонверсион сейуенъе ас а фунътион анд
соме апплиъатионс оф Ъесаре
Summary
The article considers the problem of the restoration of a bounded
measurable function from its Fourier series when the function has a smoothness
in the neighborhood of a given point. The paper proposes to use for these
purposes Cesaro theorem.
Редаксийайа дахил олуб: 21.05.2014
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« y  ax 2  bx  c kvadrat funksиyasыnыn qrafиkиnиn qurulmasы»

mюvzusunun alqorиtmиn blok-sxemlя tяsvиr цsulundan иstиfadя
etmяklя tяlиmи
Чиngиz Hяmzяyev,
тexnика цzrя fяlsяfя doktору, досент
ADPU
Aygцn Haшыmova,
ADPU-nun magиstrantы
Aчar sюzlяr: аlqorиtmlяшdиrmя, blok-sxem, bяrabяrsиzlиk, proqramlaшdыrma
Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, неравенство, программирование
Key words: algorиthm, flowchart, иnequalиty, programmиng
Mцasиr dюvrdя komyuterlяrиn mяишяtиmиzя daxиl olmasы, иnsan fяalиyyяtиnиn bцtцn sahяlяrиndя gцclц avtomatlaшdыrыlmыш vasиtяlяr sиstemиndяn иstиfadя edиlmяsи цmumtяhsиl mяktяblяrиndя tяlиm vя tяrbиyяnиn tamamиlя yenиdяn qurulmasыnы zяrurиlяшdиrmишdиr. Иndи tяlиmи elя tяшkиl etmяk lazыmdыr
kи, hazыrlanan gяnc cяmиyyяtиn иnformatиklяшdиrиlmяsиndя ишtиrak edя bиlsиn.
Artыq яnяnяvи tяlиm цsullarы иlя gяnc nяslи hяyat цчцn hazыrlamaq mцmkцn
deyиldиr. Tяlиm цчцn yenи orиjиnal цsullarыn tapыlmasы, az vaxt яrzиndя чox
bиlиyиn verиlmяsи, mцasиr tяtbиqи elmlяrиn elementlяrиnиn mяktяbя daxиl edиlmяsи, шagиrdlяrиn fяallыьыnыn artыrыlmasы, mяktяb rиyazиyyatыnыn proqramlarыnыn, dяrslиk vя dяrs vяsaиtlяrиnиn tam шяkиldя dяyишdиrиlmяsи dюvrцn
tяlяbиnя чevrиlmишdиr.
ЫX синифдя шаэирдляря ашаьыдакы мювзулар юйрядилмишдир:
2
1) y  ax функсийасы, онун графики вя хассяляри;
2) y  ax  n вя y  a( x  m) функсийаларынын графикляри;
Мцяллим бу мювзулара аид суаллар вермякля ясас анлайышлары тякрарлайыр:
а) квадрат функсийанын графики неъя адланыр?
б) квадрат функсийаларын графикляри неъя гурулур? вя с.
Гыса тякрардан сонра мцяллим йени мювзунун адыны сюйляйир вя лювщядян 3ъц блок-схеми асыр. Ондан истифадя гайдасыны йада салыр (буна 10 дягигя вахт
сярф олунур). Сонра мцяллим карточкалары пайлайыр вя шаэирдляр 15 дягигя ярзиндя чалышмалары щялл едирляр. Мцяллим карточкалары гиймятляндирмяк цчцн йыьыр.
Беля карточкаларын нцмунялярини эюстяряк
Карточка №1
Алгоритмин блок-схеминдян истифадя едяряк функсийанын графикини гурун вя
онун хассялярини тясвир един:
2

2
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1 2
x  4x  4
3

Карточка №2
Алгоритмин блок-схеминдян истифадя едяряк функсийанын графикини гурун вя
хассялярини тясвир един:

1
y   x2  x 1
4

Бу иш юйрядиъи характер дашыйыр вя илк дярсдян башлайараг бцтцн синиф
фяаллашыр.
Алгоритмин блок-схеми шаэирдляря истигамят верир вя щяр карточкада верилян
мисаллара ясасян шаэирдляр квадрат функсийанын гурулмасыны юйрянирляр.
Функсийанын хассялярини дцшцнъяли фяалиййятляри иля тясвир едирляр. Мцяллим
карточкалары йыьдыгдан сонра шаэирдляр дяфтярлярини ачырлар. Лювщяйя биринъи вя
йа икинъи варианты щялл етмиш шаэирдляр чыхырлар. Онлар карточкалардакы функсийаларын графиклярини изащатла лювщядя гурурлар вя хассялярини тясвир едирляр. Мцяллим
щялля нязарят едир, галан шаэирдляр ися юз вариантларына аид олмайан мисалларын
щяллини йазырлар. Беляликля, 15 дягигя ярзиндя шаэирдляр юз карточкаларындакы
щялли йохламагла йанашы дярсдя алдыглары биликляри мющкямляндирирляр. Шаэирдляр
мцяллимин рящбярлийи иля йекун нятиъя чыхарырлар:
Квадрат функсийанын графикини гурмаг цчцн ашаьыдакы мярщяляляр ардыъыл
йериня йетирилмялидир:
1) параболанын тяпя нюгтясинин координатларыны тапмаг (m, n) вя ону
координат мцстявисиндя гейд етмяк;
2) параболайа аид бир нечя нюгтя гурмаг;
3) гейд олунмуш нюгтяляри сялис хятля бирляшдирмяк:
Бундан сонра ев тапшырыьы верилир.
“Квадрат функсийанын графикинин гурулмасы”на аид нювбяти дярсдя дярсликдяки чалышмалар щялл едилир.
Мягалянин aktuallыьы. Kompyuterlяrиn tяdrиsя daxиl edиlmяsи mяsяlяlяrиn hяllи mяrhяlяlяrиnи dяyишdиrmишdиr: mяsяlяnиn qoyuluшu, rиyazи modellяшdиrmя, alqorиtmlяшdиrmя, proqramlaшdыrma, proqramlarыn иcra edиlmяsи vя
nяtиcяlяrиn tяhlиl olunmasы yolu иlя hяr bиr mюvzunun tяlиm edиlmяsи tяlяb
olunur. Mяlumdur kи, яnяnяvи tяlиm prosesиndя dяrsdя шagиrdlяrиn vaxtы
mиsal hяllиnя sяrf olunur, eynи tиplи mиsallarыn hяllи иsя yorucu xarakter daшыyыr, xцsusи иlя чoxlu hesablama tяlяb edяn mиsallarыn hяllи psиxolojи gяrgиnlиk yaradыr vя rиyazиyyatыn юyrяnиlmяsиnя maneчиlиk tюrяdиr. Gюstяrиlяn altы
mяrhяlя цzrя mыvzularыn tяlиmиndя bцtцn psиxи цzvlяr fяal ишtиrak edиr, mяktяblи obyektиn яsas яlamяtlяrиnи mцяyyяnlяшdиrиr, onlarы bиr tam halыnda
bиrlяшdиrиb qavrayыr. Kompyuter tяlиmиndя dяrketmя prosesи daha yцksяk
sцrяtlя иcra olunur.
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Башланьыъ
а, b, c ямсалларыны мцяййян един
Функсийанын

графики

будаглары йох
йухары йюнялмиш параболадыр

а<0

щя

Функсийанын

графики

будаглары

ашаьы йюнялмиш параболадыр

Параболанын тяпясинин (m, n) координатларыны тапын
m=-b/2a,
n=(-b2+4ac)/4a
Декард координат системини чякин вя M(m, n) гурун

D=b2-4ac

(0, c) нюгтясини ОY цзяриндя гурун

Функсийанын
графики (m, n)
нюгтясиндя ОХ
охуна тохунур

щя D =
йох D > щя
0
0
yох

x1 

b D
b D
; x1 
2a
2a

щесаблайын. Парабола ОХ охуну
(x1;0) (x2;0) нюгтяляриндя кясир

Функсийанын графикинин ОХ оху иля ортаг нюгтяси йохдур

Функсийанын гиймятляр ъядвялини 3-4 нюгтя цчцн тяртиб един
Чякилмиш координат системиндя коорднатлары ъядвялдя эюстярилян нюгтяляри гурун

Декард координат системиндя алынан нюгтяляри сялис хятля бирляшдирин
Алынан парабола функсийанын графикидир
Сон
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Gюrцndцyц kиmи bu mяrhяlяlяrdяn bиrи dя alqorиtmlяшdиrmяdиr. Mяsяlяnи hяll etmяk цчцn шagиrd onun hяllи mяrhяlяlяrиnи mцяyyяn etmяlиdиr.
Dиgяr tяrяfdяn eynи tиplи mяsяlяlяrиn hяllи alqorиtmlяrиnи tяsvиr edя bиlmяk
dя шagиrdlяrя иzah edиlmяlи, bununla da onlarыn elmя maraqlarыnыn artmasыna naиl olmaq mцmkцndцr.
Ишdя VЫЫЫ-ЫX sиnиflяrиn cяbr dяrslиklяrиndя olan bиr neчя mюvzunun юyrяnиlmяsиndя alqorиtmlяшdиrmя elementlяrиndя иstиfadя mяsяlяlяrи araшdыrыlmышdыr. Rиyazиyyatыn tяdrиsи metodиkasыna nяzяrи, praktиkи vя mяzmunca yenи baxыш tяdqиqatыmыzыn aktual olduьunu tяsdиq edиr.
Мягалянин елми йенилийи. Апарылан тядгигатын нятиъясиндя орта цмумтящсил
мяктяблярин VЫЫЫ-ЫX sиnиflяrdя cяbr дярсляриндя шаэирдляря yenи mюvzulara
aиd алгоритмляри сюзляр вя блок-схемлярля тясвир етмяйи юйрядян, онларда алгоритмик тясяввцр, билик, баъарыг вя вярдишлярин формалашдырылмасы иля рийазиййат
тялиминин елми нязяри сявиййясини вя кейфиййятини йцксялдян методика ишлянмишдир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Ондан ибарятдир ки, шаэирдляр
VЫЫЫ-ЫX sиnиflяrdя cяbr дярсляриндя алгоритмин (сюзляр вя блок-схемляр) тясвир
цсуллары иля таныш олур, онларын тятбиги иля тялимин сонракы илляриндя мцхтялиф мясяляляри щялл етмяйи юйрянирляр:
— VЫЫЫ-ЫX синифляр цчцн рийазиййат програмлары вя дярсликлярин тякмилляшдирилмясиндя тядгигатдан чыхарылан нятиъяляря истинад едиля биляр;
— алынмыш нятиъяляр диэяр цмумтящсил фянляр цзря апарылаъаг тядгигатлар
цчцн база ролуну ойнайыр;
— тядгигатдан педагожи институт вя университетлярдя, щямчинин, орта ихтисас
вя пешя мяктябляриндя, щярби мяктяблярдя дя истифадя едиля биляр.
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Изучение построения графика квадратичной
функции с помощью алгоритмизации
Резюме
В современной школе элементы алгоритмизации употребляются и на
уроках математики. Например: при изучении неравенств с одним переменным и при построении графиков функций можно употребить словесный
запись алгоритма и блок-схему. На данной работе описываются алгоритмы построения графика квадратичной функции.
Сщ.Gamzaev
А.Gashиmov

Study plottиng quadratиc functиon usиng algorиthmиzatиon
Сummary
Ыn modern school algorиthmиzatиon elements used and mathematиcs
lessons. For example: иn the study of иnequalиtиes иn one varиable and
graphиng functиons may use a verbal account of the algorиthm and block
dиagram. Ыn thиs paper we descrиbe algorиthms to construct the graph of a
quadratиc functиon.
Редаксийайа дахил олуб: 07.04.2014
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Orta məktəb fizika kursunda “Qravitasiya sahəsi”
mövzusunu elmi - metodik təhlili və tədrisi
Əfqan Kərimov,
ADPU-nun dosenti
Mahirə Muradova,
ADPU-nun baş müəllimi
e-mail: e.karimov@ yahoo.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. T.S.Vahidov,
ped.ü.f.d., dos. F.M.Rəştiyev
Açar sözlər: qravitasiya sahəsi, cazibə qüvvəsi, ağırlıq qüvvəsi, sərbəst düşmə, kosmik sürətlər, cazibə sahəsində hərəkət.
Ключевые слова: гравитация, гравитационное поле, сила притяжение, силы тяжести, свободное падание; космические скорости, движение в
силе притяжения
Key words: gravitational field, gravitational force, the force of gravity,
free fall, space, speed, move the gravity field
XX əsrin 90-cı illərinə kimi Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğundan orta məktəb fizika proqram və dərslikləri rus dilində olan proqram və
dərsliklərin tərcüməsi əsasında aparılmışdır. Yalnız əsrin sonlarında Azərbaycan müstəqillik əldə etdi və 2002–ci ildə milli fizika proqramı prof. M.İ.Murquzovun rəhbərliyi altında hazırlandı və həmin proqram əsasında milli dərsliklər
çap olundu.
Köhnə proqramda qravitasiya sahəsi ilə bağlı mövzular VII, IX və XI siniflərdə öyrənilirdisə, buna ayrıca fəsildə yer verilməmişdir. 2006-cı ilə kimi milli
dərsliklərdə isə mövzuya VIII sinifdə və X siniflərdə yer ayrılmışdır.
VIII sinif fizika kursunda ―Qravitasiya sahəsi‖ bölməsində 8 saatlıq vaxt
verilib və VIII sinif fizika kursu elə bu mövzu ilə başlayır. Saatlara bölgü aşağıdakı kimi aparılıb:
1. Ümumdünya cazibə qanunu
2. Ağırlıq qüvvəsi. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi
3. Cisimlərin sərbəst düşməsi
4. Şaquli atılmış cismin hərəkəti
5. Süni peyklərin və planetlərin hərəkəti. Kosmik sürətlər
6. Təcillə hərəkət edən cismin çəkisi
7. Qravitasiya sahəsi və Kainat
8. Təkrar
X sinif ―B‖ səviyyəsində bölmə ilə bağlı mövzulara III fəsil olan ―Dinamikanın əsasları‖nda
1. Qravitasiya qarşılıqlı təsiri. Ümumdünya cazibə qanunu
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2. Ağırlıq qüvvəsi
3. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi-qravitasiya sahəsinin qüvvə xarakteristikasıdır
4. Ağırlıq qüvvəsinin hündürlükdən və Yerin cografi enliyindən asılı olması
5. Ağırlıq qüvvəsi təsiri altında hərəkət. Şaquli hərəkət
6. Üfüqi və üfqə bucaq altında cismin hərəkəti
7. Süni peyklərin hərəkəti adlı mövzuların və müəyyən hündürlükdən üfqə
bucaq altında atılmış cismin hərəkətinin öyrənilməsi adlı laboratoriya işinin icrası nəzərdə tutulmuşdsur.
X sinifdə ―A‖ istiqaməti üzrə III fəsil olan Qravitasiya qüvvələrinə 13saat
vaxt ayrılıb. Burada da yuxarıda qeyd etdiyimiz mövzuların öyrənilməsi vacib
sayılır. Bölməyə nədənsə Nyuton qanunları, elastiklik və sürtünmə qüvvələrinin
təbiəti, qüvvə momenti, fırlanma oxu olan cismin tarazlıq şərtləri kimi mövzular da əlavə edilmişdir.
Fikrimizcə, bu mövzular müvafiq fəsillərdə daha səmərəli tədris oluna bilərdi. Elə bunun nəzərə alsaq 2009-cu ildə milli işlər fizika proqramı və dərsliklərində təkmilləşmə apararaq ―Qravitasiya sahəsinə‖ aid materialı VII sinif dərsliyinə keçirilmişdir. Burada material 5 saat ərzində
1 dərs Qravitasiya qüvvəsi və qravitasiya sahəsi haqqında anlayış. Ağırlıq
qüvvəsi.
II dərs. Ümumdünya cazibə qanunu
III dərs. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi. Cisimlərin sərbəst düşməsi.
IV dərs. Məsələ həlli
V dərs. Şaquli atılmış cisimlərin hərəkəti, mövzuları şəklində verilmişdir.
X sinifdə ―Dinamikanın əsaslarında‖ mövzuya aid material 4 paraqrafda
―Süni peyklərin hərəkəti‖ əlavə edilməklə verilib.
Kurikulumla bağlı VI sinif şagirdləri fizikanı VI sinifdən başlayaraq öyrənirlər. VI sinif fizika dərsliyində qarşılıqlı təsirlərin toxunma ilə və toxunma olmadan baş verməsi verildiyinə toxunulduqdan sonra ―Qravitasiya qarşılıqlı təsiri‖ adı altında bir paraqraflıq material verilib.
Aşağıda bəzi mövzuların öyrənilmə metodikası verilir.
Ümumdünya cazibə qanunu
Mövzunun izahına başlayarkən həyati faktlar gətirilir. Belə ki, Yer onun
üzərində olan cisimləri- dağı, daşı, suyu, yuxarıya atılmış topu, səma cisimlərini
və s. özünə cəzb edir. Görəsən bu qüvvənin qiyməti nələrdən asılıdır?
Meyvə ağaclarında yetişmiş meyvələr ağacdan qopandan sonra niyə görə
Yerə düşür? Bu məsələni nalma ağacından qopan almanın ağacın altında dayanmış dahi ingilis fiziki İsaak Nyutonun başına düşdüyü ilə əlaqədar düşündürmüş
və səbəbini o özü həll etmişdir. O, kainatdakı bütün cismlərin bir-birini qarşılıqlı olaraq cəzb etdiyini tapmış və bu qüvvələri cazibə (qravitasiya) qüvvələri
adlandırmışdır.
Kainatın bütün cismlərə aid olan və cismlərin bir-birini cəzb etməsi şəklində
üzə çıxan təsir cazibə qarşılıqlı təsiri adlanır.
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Cazibə qarşılıqlı təsiri materiyanın xüsusi forması olan cazibə sahəsi ilə ölçülür. Bu sahənin mənbəyi kütlədir. İstənilən cismin ətrafında cazibə sahəsi
mövcuddur. Cazibə sahəsinin mənbəyi olan kütləni cazibə yükü də adlandırırlar. Bu yük qraviton adlanır.
Cazibə sahəsinin mühüm xassəsi sahəyə gətirilmiş yükə müəyyən bir qüvvə
ilə təsir etməsidir. Cismin cazibə sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri onun kütləsindən
başqa sözlə cazibə yükündən asılıdır.
Kütləsi böyük olan cismin ətrafında daha güclü cazibə sahəsi yaranır. Eyni
bir cazibə sahəsində cazibə yükü böyük olan cismə daha böyük cazibə qüvvəsi
təsir edir.
Cisimlərin bir-birini cəzb etməsini qədimdə insanlar sezmişdilər. Amma bunu kəmiyyət cəhətdən müəyyənləşdirməkdir böyük bir tarixi dövr tələb etmişdir. Bu qanun İsaak Nyuton qədim alimlərin, o cümlədən Azərbaycan alimi
N.Tusinin, polyak alimi N.Kopernikin, alman alimi İ.Keplerin tədqiqatları əsasında tapa bilmişdir.
Düsturun çıxarılışı aşağıdakı kimidir:
Keplerin III qanununa görə:
T2=const·r3
Burada T-period, r-radius vektorudur.
Mərkəzəqaçma təcili
sabit götürsək

Nyuton hesablamalarla göstərmişdir ki, müxtəlif cismlər üçün C sabit qalmır, dəyişir. Bu vəziyyətdən çıxış yolunu Nyuton cəsarətli və dahiyanə fərziyyə qəbul etməklə tapmışdır. Nyutona görə C kəmiyyəti ancaq cəzb edən
cismin kütləsindən asılıdır, yəni
C- nin qiymətini yuxarıdakı düsturda yazsaq Nyuton
almışdır.
Nyutonun II qanununa görə
F=m a olduğundan
ifadəsi alınmışdır.
Deməli, iki cisim bir-birini bu cismlərin kütlələri hasili ilə düz, onların arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olan qüvvələr ilə cəzb edir.
Burada r- cismlərin mərkəzləri arasındakı məsafə, v-cazibə sabiti, µ, m isə
qarşılıqlı təsirdə olan cismlərin kütlələridir.
Ümumdünya cazibə qanununu ifadə edən bu düstür üç halda doğru nəticələr
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verir:
a) Cismlər arasındakı məsafə onların öıçülərinə nisbətən çox böyükdür və
bu cismləri maddi nöqtə kimi qəbul etmək olar. Bu zaman cazibə qüvvəsi
maddi nöqtələri birləşdirən düz xətt boyunca yönəlir.
b) Cismlər bircins kürə kimi (sıxlığı hər yerdə eyni) götürülür. Bu zaman rkürələrin mərkəzi arasındakı məsafə kimi qəbul edilir.
c) Cismlərdən biri R radiuslu kürə digəri isə maddi nöqtədir, r maddi
nöqtə ilə kürənin mərkəzi arasındakı məsafədir.
Cazibə qanununun düsturundan göründüyü ki cazibə qüvvəsi cismin kütləsi
ilə düz, cismlər arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir.
Cazibə qüvvələri sonsuz təsir dairəsinə malikdir, məsafə yaxın olduqca cazibə güclü, uzaqlaşdıqca isə get-gedə zəifləyir.
Qeyd edək ki, γ cazibə sabiti universal dünyəvi sabitdir və bütün cismlər
üçün eynidir. Düsturda m1 =m2=1 kq və r=1m götürsək F= v alarıq.
Deməli, cazibə sabiti γ ədədi qiymətcə hər birinin kütləsi 1 kq, aralarındakı
məsafə 1m olan iki bircins kürə arasındakı cazibə qüvvəsinə bərabərdir.
γ- nın dimenzionu
olar.
γ – nin ədədi qiyməti γ=6·67·10-11
götürülür. γ – nin bu
qiymətini buralma tərəzisi vasitəsilə ingilis fiziki Kavendiş tapmışdır. γ məlum
olduqda Yerin kütləsini hesablamaq olar.
g buradan g =

və

alarıq. Yerin radiusunu

r=6400 km və g = 9,8
götürsək Myer= 6·1024 kq = 6·1021 t olar.
Ümumdünya cazibə qanunundan istifadə edərək digər səma cismləri olan Ayın,
Günəşin, planetlərin, ulduzların kütlələrini tapmaq olur.

Cazibə sahəsinin intensivliyi. Ağırlıq qüvvəsi
Hər bir cazibə yükü (kütlə) öz ətrafında xüsusi sahə yaradır. Bu sahə Cazibə
xarakterli olduğundan onu cazibə sahəsi adlandırırlar. Sahəyə gətirilmiş hər
hansı cismə cazibə qüvvəsi təsir göstərir. Həmin qüvvəsinin kəmiyyət xarakteristikası olaraq cazibə sahəsinin intensivliyi adlanan fiziki kəmiyyət daxil edilir.
Tutaq ki, M kütləli cisim cazibə sahəsi yaratmışdır.( Yer, ay Günəş, ulduz
və s.). Onun cazibəhansı bir nöqtəsinə növbə ilə m1 , m2 , m3 ,....mn kütləli
maddi nöqtə kimi götürülə bilən kiçik cisimləri qoyaq. Onlara təsir edən qüvvələr müvafiq olaraq F1, F2 , F3 ,..., Fn olar.Təcrübələr göstərir ki, cismə təsir
edən qüvvə kütlə ilə düz mütənasibdir.Onda sahənin verilmiş nöqtəsinə gətirilən maddi nöqtəyə təsir edən qüvvənin bu cismin kütləsinə olan nisbəti kütlənin
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qiymətindən asılı olmayacaq.
Bu nisbət sahənin xarakteristikası olub sahənin intensivliyi adlanır.
Cazibə sahəsində maddi nöqtəyə təsir edən cazibə qüvvəsinin onun kütləsinə olan nisbəti ilə ölçülən vektorial fiziki kəmiyyət cazibə sahəsinin intensivliyi
adlanır:
=
m = 1 kq götürsək
=
olar.Yəni cazibə sahəsinin intensivliyi ədədi
qiymətcə vahid kütləli yükə təsir edən cazibə qüvvəsinə bərabərdir.
Beynəlxalq vahidlər sistemində ( BS –də)

- nin dimenzionu

düsturunda Nyutonun II qanununa əsasən

yazsaq

=
alarıq.
Yəni, fəzanın verilmiş nöqtəsində cazibə sahəsinin intensivliyi, cazibə qüvvəsinin həmin nöqtəyə gətirilmiş cismə verdiyi təcilə bərabərdir.
Cisimlərin Yer tərəfindən cəzb olunduğu cazibə qüvvəsi ağırlıq qüvvəsi adlanır.

=m
Ağirlıq qüvvəsi cismin kütlə (ağırlıq) mərkəzinə tətbiq olunduğundan şaquli
istiqamətdə Yerin (planetin) mərkəzinə radius boyunca yönəlmişdir.
Planetin yaratdiğı cazibə sahəsinin intensivliyinin qiyməti ümumdünya cazibə qanununun ifadəsinə əsasən müəyyən edilir:

buradan
=
=
Deməli g0 Yerin kütləsi ilə düz , radiusun kvadratı ilə mütənasibdir.
G = 6,67

,

, R = 6,4
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alarıq.
Kütləsi böyük, radiusu kiçik olan planetin səthində g – nin qiyməti daha böyük olur.
Ağırlıq qüvvəsi və eləcə də cazibə sahəsinin intensivliyi g0 Yer (planet )
səthindən uzaqlaşdıqca azalır.Səthdən olan hündürlükdən asılı olaraq

=G

şəklində dəyişir.

Burada h = R götürsək

g=

; h = 5 R götürsək

g=

və s.

alarıq.
Yerin radiusu ekvator və qütblərdə fərqli olduğundan
= 9,83
götürülür.

≈ 9,78

,

dəqiqlik tələb olunmayan hesablamalarda g ≈ 10

Cisimlərin sərbəst düşməsi
Vakuumda ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında cisimlərin düşməsi sərbəstdüşmə
adlanır. Sərbəstdüşmə hərəkətinin qanunlarını italyan alimi Qalileo Qaliley kəşf
etmişdir.
Məhşur Pizo qülləsində aparılan təcrübələrlə qaliley müəyyən etmişdir ki,
sərbəstdüşmə bərabərtəcilli hərəkətdir.Eyni bir cazibə sahəsində cisimlərin sərbəst düşməsi onların kütləsindən, sıxlığından və formasından asılı olmayaraq
eyni təcillə baş verir.
Sərbəstdüşmə ilə bağlı təcrübəni Qaliley borusu ilə müşahidə etmək olar.Bir
tərəfi bağlı şüşə boruya quş lələyi, qırma, mantar və s. kimi cisimlər atıb borunu
tərsinə çevrilir. Cisimlər müxtəlif zamanda düşür. Sonra borununaçıq ucundan
Komovski nasosu vasitəsilə sorulur. Havası sorulmuş borunu tərsinə çevirəndə
cismimlər eyni zamanda düşür. Deməli, boşluqda bütün cisimlər eyni təcillə
hərəkət edir.
Sərbəst düşən cismin təcili Yerin cazibə sahəsinin intensivliyi olan g-yə
bərabərdir. Ona görə də g – yəsərbəst düşmə təcili deyilir.
Sərbəst düşən cismin hərəkəti başlanğıc sürəti sıfra bərabər olan (v0=0 )
bərabəryeyinləşən hərəkətdir. Bu hərəkətdə sürət və yol düsturları ilə tapılır.
a = g götürsək v = gt
ifadəsini alarıq.
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Şaquli istiqamətdə atılmış cismin hərəkəti
Əgər cismi aşağı atarkən ( Yerə doğru ) ona v0 başlanğıc sürəti versək sürət
və hündürlük üçün
+gt
tənliklərini alarıq.
Onda şaquli aşağı atılmış cismin hərəkəti bərabər yeyinləşən olar.
başlanğıc sürəti ilə Yerdən yuxarıya doğru atılarsa
- gt
tənliklərinə əsasən hərəkət bərabəryavaşıyan olur. Sürət tədricən azalır, ən
yüksək nöqtədə sıfır olur, sonra istiqamətini dəyişir. Cismin maksimal
hündürlüyə qalxdıqca
- gt=0 buradan
tqalxma =
ümumi uçuş müddəti
tucuş=
maksimal qalxma hündürlüyü
şərtindən

hmax =

olar.

sürətlə yuxarı atılmış cisim
hündürlüyə qalxar. 3 m hündürlükdə

, 4 m hündürlükdə

, 4,8 m hündürlükdə

sürətində olur.

Süni peyklərin və planetlərin hərəkəti. Kosmik sürətlər
İsaak Nyuton göstərmişdir ki, kifayət qədər böyük sürətlə alınmış cismin
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Yerin süni peykinə çevrilərək onun ətrafında çevrə boyunca hərəkət edə bilər.
Yer ətrafında cismi çevrə orbiti boyunca hərəkət edən süni peykə çevirmək
üçün lazım olan sürətə birinci kosmik sürət deyilir.
Yerin cazibə qüvvəsi cismə təsir edən mərkəzəqaçma qüvvəsinə qiymətcə
bərabər olduğundan
Fe=Fm və ya

Burada
=6,67·10-11
ümumdünya cazibə sabiti, r- Yerin radiusu, M
– Yerin kütləsi, H- cismlə Yer arasındakı məsafədir. H ˂˂r olsa
v, M v ər –in qiymətlərini yerinə qoysaq

alarıq.
1956-ci il oktyabr ayının 4-də Yerin ilk süni peyki buraxılıb və onların sayı
hazırda on minlərlədir.
Cismə bu sürətdən kiçik sürət verilsə o qayıdıb Yerə düşər. Bəs I kosmik
sürətdən böyük sürət verilsə nə olar? Hesablamaq göstərir ki, bu zaman o yenə
də Yerin süni peyki olaraq çevrə üzrə yox, ellip boyunca hərəkət edir. Sürət
artdıqca ellips Yerin cazibə sahəsini tərk edir və parabola üzrə hərəkət edərək
ondan uzaqlaşmağa başlayır. Bunun üçün cismin kinetik enerjisi Yerin cazibə
sahəsinin potensial enerjisindən böyük olmalıdır:
buradan

=

alarıq.

=11,2

Basketbolçu topu 11,2
qalxardı.

sürətlə ata bilsəydi top 6350 km hündürlüyüə

Ay üçün II kosmik sürət 2,37

, Yupiter üçün 60

, Bsirins (ağ cırtdan) üçün 6000

, Günəş üçün 618

, neftron ulduzu üçün ≈200000

-dir.
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Yerdəki cismin Günəşin cazibə sahəsinə üstün gələrək Günəş sistemini tərk
etməsi üçün lazım gələn minimal sürət III kosmik sürət adlanır. Bu kosmik
sürətin qiyməti
=16,7
- dir.
I kosmik sürət düsturundan görünür ki, Ayna Yer ətrafında fırlanma sürəti,
=1
, Yerin Günəş ətrafında fırlanma sürəti =30
-dir.
Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində maddə və sahə mövzusu
xüsusi yer tutur. Fiziki sahəyə dair ilkin materiallar VII sinif (kurrükulumla
bağlı VI sinif) kursunun ilk paraqraflarına daxil edilmişdir. ―Qravitasiya səhəsinə dair materialların inkişaf dinamikasıнын tədqiq edilməsi‖ və mövzusunun
tədrisi metodikasının işlənilməsi xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ―Qravitasiya sahəsi mövzusunun orta
məktəb‖ proqramında yeri verilmişdir. ―Qravitasiya sahəsinə‖ dair materialların
tədrisi metodиkası da verilmişdir. Məqalədə, həmçinin metodik tövsiyələr юз
яксини тапыб.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Orta məktəbin fizika müəllimləri fənnin tədrisi zamanı məqalədəки materiallardan səmərəli istifadə edə bilərlər.
Məqalədən, həmçinin fizika bakalavrları və magistrləri də yararlana bilərlər.
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Gяnc nяsиldя vяtяnpяrvяrlиk hиssиnиn formalaшmasыnda
tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrиnиn rolu
Nяrgиz Яlиzadя,
BQU-nun magиstrantы
e-maиl: nargиz.alиzade@bk.ru
Rяyчиlяr: p.ц.e.d., prof. A. N. Abbasov,
p.ц.e.d., prof. И.H.Cяbrayыlov
Aчar sюzlяr: vяtяnpяrvяrlиk, dиyarшцnaslыq, gяnclиk, muzey, tarиx
Key words: patrиotиc, ethnography, youth, museum, hиstory
Ключевые слова: патриотизм, этнография, молодежь, музей, история
Vяtяnpяrvяrlиk иnsanы sяcиyyяlяndиrяn яn mцhцm keyfиyyяtlяrdяn bиrиdиr. Mяhz buna gюrя dя onu bюyцmяkdя olan nяslя aшыlamaq, uшaq, yenиyetmя vя gяnclяrиn vяtяnpяrvяrlиk ruhunda tяrbиyя olunmasы tяlиm tяrbиyя
mцяssиsяlяrиnиn qarшыsыnda duran яn mцhцm vяzиfя olmuшdur. Lakиn vяtяnpяrvяrlиk sadяcя vяtяnиnи sevmяk deyиldиr, яsl vяtяnpяrvяrlиk xalqыnыn kяdяrиnя шяrиk olub, sevиncиnя sevиnmяk, onu qorumaьa hяr zaman hazыr olmaq, yerи gяlяrsя bu yolda canыndan belя keчmяkdиr.
Gяnclиyиn vяtяnpяrvяrlиk tяrbиyяsи sahяsиndяkи vяzиfяlяr, mиllи иdealogиya цmumиllи lиderиmиz Heydяr Яlиyevиn mцxtяlиf чыxыш, nиtq vя mяruzяlяrиndя elmи-nяzяrи cяhяtdяn ишыqlandыrыlmышdыr. Mиllи tяrbиyяnиn mцhцm komponentи olan vяtяnpяrvяrlиk tяrbиyяsиndяn bяhs edяrkяn Heydяr Яlиyev demишdиr: “Vяtяnpяrvяrlиk genиш mяna daшыyыr. Vяtяnpяrvяrlиk tяkcя o deyиl
kи, gedиb vяtяnи sиlahla mцdafия edяsяn. Иnsan gяrяk hяyatыnыn hяr dюvrцndя, fяalиyyяtиnиn bцtцn sahяlяrиndя юz vяtяnиnиn, юlkяsиnиn qayьыsы иlя yaшasыn. Onun hяm иqtиsadиyyatыnыn, hяm sиyasяtиnиn, hяm dя mяdяnиyyяtиnиn
qayьыsыnы чяksиn. Bunlarыn hamыsы vяtяnpяrvяrlиkdяn doьan шeydиr. Vяtяnpяrvяr иnsan юz mяdяnиyyяtиnиn dя, иqtиsadиyyatыnыn da, юz dиlиnиn dя, tяhsиlиnиn dя иnkишaf etmяsиnи иstяyиr. Bцtцn bunlar vяtяnpяrvяrlиk anlayышlarыna
daxиl olan anlayышlardыr. Bunlarla yanaшы, gяnclяrdя vяtяnpяrvяrlиk hиssиnи
tяrbиyя etmяk цчцn шцbhяsиz kи, иndи respublиkamыzыn dцшdцyц чяtиn vяzиyyяtdя Vяtяnи qorumaq, torpaqlarыmыzы mцdafия etmяk цчцn hяr bиr gяncиn
hazыr olmasыnы tяrbиyя etmяk lazыmdыr”.
Vяtяnpяrvяrlиyиn tяmяlи mиllи ruhda tяrbиyяdяn baшlayыr. Qяlbиndя vяtяn sevgиsи, xalq mяhяbbяtи olmayan vяtяndaшlardan иbarяt bиr cяmиyyяtdяn nя xalq olar, nя dя dюvlяt.
Vяtяnpяrvяrlиk чox genиш bиr anlayышdыr vя mцxtяlиf yollarla gяnc nяslя
aшыlanыr. Bu yollardan bиrи dя tarиx-dиyarшцnaslыq mцzeylяrиnя ekskursиyalardыr.
Gяnc nяslиn vяtяnpяrvяrlиk hиssиnиn formalaшmasыnda tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrиnиn rolu яvяzsиzdиr. Mиllи mяnlиk шцurunun formalaшmasыnda,
gяnclяrиn tarиxи-vяtяnpяrvяrlиk tяrbиyяsиndя tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrи145
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nиn цzяrиnя чox mцhцm vяzиfяlяr dцшцr. Bu muzeylяr tarиxи yaddaшыmыzы daha dяrиndяn юyrяnmяkdя яn qцdrяtlи vasиtяdиr.
Tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrи юlkяmиzиn qяdиm vя zяngиn maddи-mяdяnиyyяt abиdяlяrиnиn qorunub saxlanыlmasы vя gяlяcяk nяsиllяrя юtцrцlmяsи
baxыmыndan чox mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr. Mяhz buna gюrяdиr kи, hazыrda юlkяmиzиn bиr чox rayonlarыnda belя muzeylяr fяalиyyяt gюstяrиr. Bunlara nцmunя olaraq Xaчmaz, Lerиk, Lяnkяran, Шяkи, Bяrdя, Quba, Gяncя,
Шamaxы, Masallы vя s. rayonlarda yerlяшяn tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrиnи
gюstяrя bиlяrиk.
Bu muzeylяr hяr bиr vяtяndaшda xalqыnыn ulu keчmишиnя, юz yurdunun
tяbияtиnя qayьы hиssи aшыlayыr vя onlarda belя zяngиn sяrvяtя malиk olduьu
цчцn иftиxar hиssи formalaшdыrыr.
Yuxarыda adlarы чяkиlяn bюlgяlяrdя fяalиyyяt gюstяrяn tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrи kцtlяvи elmи mцяssиsя kиmи юnяmlи rol oynayыr. Bu muzeylяr
юz xalqыnыn tarиxи mяdяnи иrsиnи qoruyub saxlamaqdadыr. Lakиn ermяnи ишьalчыlarыnыn Azяrbaycan яrazиsиndя mяhv etdиklяrи maddи- mяdяnиyyяt abиdяlяrи dя az deyиldиr. Onlar heч bиr sцbut olmadan bu abиdяlяrиn bиr чoxunu юzцnkцlяшdиrmиш, 12-я qяdяr tarиx-dиyarшцnaslыq muzeyиnи иsя daьыtmышlar. Bяzи muzey eksponatlarыnыn yarыsыnы ишьal zonasыndan чыxarmaq mцmkцn olsa da, tяssцf kи, bu eksponatlarыn bиr чoxu ишьalчыlarыn яlиndя qalmышdыr. Mяdяnиyyяt Nazиrlиyиnиn statиstиkasыna gюrя, Azяrbaycan Respublиkasыnыn ишьal olunmuш яrazиlяrиndя 40 mиndяn чox eksponata malиk olan 22
muzey bяrbad vя daьыdыlmыш halda qalыb. Ишьal olunmuш яrazиlяrdяkи muzeylяrlя baьlы Azяrbaycanыn иstяyи яsasыnda Beynяlxalq Muzeylяr Шurasы, o
cцmlяdяn, UNESCO Ermяnиstana mцracияt gюndяrиb. Lakиn cavab almaq
mцmkцn olmayыb.
Tarиxи dиyarшцnaslыq muzeylяrиmиz gяnclяrdя иdeya-sиyasи mяdяnиyyяtиn
formalaшmasы prosesиnи, tarиxи bиlиklяrиn vя vяtяnpяrvяrlиk hиsslяrиnиn dяrиnlяшmяsи baxыmыndan zяngиn иnformasиya mяnbяyи rolunu oynayыr. Lakиn
belя bиr suala cavab almaьa чalышaq: Gяnc nяsиl bu cцr muzeylяrя maraq
gюstяrиrmи? Mцasиr Azяrbaycan gяnclяrиnиn bu muzeylяrя olan maraьы kиfayяt qяdяrdиrmи? Tяяsцf kи, bu gюstяrиcиlяr bu gцn чox чox aшaьыdыr. Юlkяmиzя gяlяn turиstlяr яn bиrиncи tarиxи yerlяrиmиzи, muzeylяrиmиzи gяzmяk иstяyиrlяr. Яlиndя fotoaparatlarla bu tarиxи yerlяrиmиzиn шяkиllяrиnи чяkяn turиstlяrя dя az rast gяlmяmишиk. Onlardan fяrqlи olaraq bиzdя bu sahяyя o qяdяr
dя maraq yoxdur.
Muzeylяr юtяn иllяrиn mцxtяlиf hadиsяlяrиndяn xяbяr verяn eksponantlardan иbarяt xяzиnяdиr. Яn юnяmlи mяsяlяlяrdяn bиrи иsя mцsиr gяnclиyиmиzиn hяmиn xяzиnяdяn nя dяrяcя yararlandыьыdыr. Muzeylяrя, sadяcя olaraq,
qиymяtlи яшyalarыn, maddи sяrvяtlяrиn saxlanc yerи kиmи baxmaq olmaz. Eynи zamanda muzeylяrиmиzиn юz yaddaшыnda saxladыьы, bиzя чatdыrdыьы mиllи,
mяnяvи dяyяrlяrиmиz unudulmamalы vя yaшamalыdыr.
Uшaqlara vяtяnи, onun tяbияtиnи, maddи-mяdяnи sяrvяtиnи sevdиrmяkdя
tяlиm-tяrbиyя mцяssиsяlяrи mцhцm rol oynayыr. Bяs bu mцяssиsяlяr yenиyetmя vя gяnclяrи bu иstиqamяtdя иnkишaf etdиrиrmи? Tяcrцbяmя яsasяn deyя
146

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

bиlяrяm kи, vaxtиlя tяhsиl aldыьыm mяktяb bиr dяfя olsun belя muzeylяrя ekskursиya tяшkиl etmяmишdи. Bu hal яmиnяm kи, tяkcя mяnиm tяhsиl aldыьыm
mяktяbdя deyиl, яksяr rayon vя шяhяr mяktяblяrиmиzdя mюvcuddur.
Avropada hяr иl 30 mиlyon иnsan muzeylяrи zиyarяt etdиr. Яn чox gedиlяn
muzeylяr иsя Parиsиn “Luvr” vя Londonun “Vиktorиya vя Albert” muzeylяrиdиr. Estetиka vя modernиzmиn paytaxtы sayыlan bu иkи шяhяrdя adы чяkиlяn
muzeylяrя sяyahяt edяnlяrиn sayы son иllяrdя 8-10 mиlyon cиvarыnda dяyишиr.
Bunlardan baшqa, Londonun “Teyt qalareyasы”, Nyu-Yorkun “Metropalиten”, Romanыn “Vatиkan”, Madrиdиn “Prado”, Tokиonun “Mиllи muzey”lяrи dя яn чox sяyahяt edиlяn muzeylяrdиr. Onlarыn zиyarяtчиlяrи иsя 4-6 mиlyon aralыьыnda dяyишиr. Bu gюstяrиcиlяrи bиzиm muzeylяrlя mцqayиsя etmяk
qeyrи-mцmnцndцr.
Hazыrda Azяrbaycanda 201 muzey fяalиyyяt gюstяrиr: bunlardan 14-ц иncяsяnяt, 7-sи яdяbиyyat, 12-sи tarиx, 68-и tarиx-dиyarшцnaslыq, 5-и dюyцш шюhrяtи, 43-ц ev, 52-sи Heydяr Яlиyev muzeylяrиdиr. Lakиn gяnclяr hяmиn muzeylяrиn sadяcя adыnы vя sayыnы bиlиr, onlara ekskursиya gюstяrиcиmиz иsя son
dяrяcя aшaьыdыr.
Цmumtяhsиl mяktяblяrdя tяlиm-tяrbиyя prosesиndя dиyarшцnaslыq materиallarыndan иstиfadя etmяklя шagиrdlяrиn vяtяnpяrvяrlиk hиssиnи daha da
qцvvяtlяndиrиlmяsи yolunda чox юnяmlи addыmlar atыlmalыdыr. Цmumtяhsиl
mяktяblяrиndя tяdrиs olunan fяnlяrиn яksяrиyyяtи dиyarшцnaslыq materиallarыnыn юyrяnиlmяsи vя tяblиьи baxыmыndan zяngиn materиal verиr. Ы-ЫV sиnиflяrdя Ana dиlи, musиqи, hяyat bиlgиsи; V-XЫ sиnиflяrdя Azяrbaycan tarиxи, Azяrbaycanыn fиzиkи vя sosyal-иqtиsadи coьrafиyasы, яdяbиyyat, bиalogиya fяnlяrи
dиyarшцnaslыq materиallarыnыn юyrяnиlmяsиnя kюmяk edиr. Bu dяrslяr шagиrdlяrя tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrиnя ekskursиya цчцn dя real иmkanlar yaradыr.
Bundan baшqa, sиnиfdяnxarиc tяdbиrlяrиn dя bu baxиmdan rolu яvяzsиzdиr. Sюhbяtlяr, mцшahиdяlяr, mцzakиrяlяr, dиsputlar, ekskursиyalar, tarиx-dиyarшцnaslыq muzeylяrиnя sяyahяtlяr vя s. kиmи tяdbиrlяr шagиrdlяrdя doьma
dиyarы yaxыndan tanыmaq vя onlarda vяtяnpяrvяrlиk hиssиnиn aшыlanmasы baxыmыndan чox яhяmиyyяtlиdиr.
Dяrs prosesиndя шagиrd nяzяrи bиlиklяr alыr. Яgяr nяzяrи bиlиklяr praktиkada tяtbиq olunarsa o zaman dяrsdя alыnan bиlиklяr шцrlu vя mюhkяm mяnиmsяnиlяr, mяktяblиlяrdя mцstяqиllиk vя yaradыcыlыq bacarыьы formalaшar.
Mяsяlяn, tarиx fяnnи цzrя mяшьяlяlяrdя arxeolojи qazыntыlar zamanы tapыlan
tarиxи maddи abиdяlяrиn шagиrdlяrя gюstяrиlmяsи onlarыn bиlиklяrиnиn daha da
mюhkяmlяndиrиlmяsиnя kюmяk gюstяrиr.
Dиgяr tяrяfdяn, цmumtяhsиl mяktяblяrиndя шagиrdlяrиn tяrbиyяsиndя bюyцk rol oynayan mяktяb muzeylяrиnиn dя tяшkиlиnя dиqqяt yetиrиlmяlиdиr.
Bunun цчцn tяhsиl mцяssиsяsи dиrektorunun яmrи иlя mяktяbиn daxиlиndя
otaq ayrыlmalы vя шagиrdlяrиn, mцяllиmlяrиn kюmяyиndяn иstиfadя etmяklя
muzey materиallarы toplanыlmalыdыr. Daha sonra tяшkиl olunmuш muzey шagиrdlяrиn иstиfadяsиnя verиlmяlиdиr. Bяlkя dя шagиrd vя mцяllиm kollektиvиnиn
bu ишя maraьыnыn azlыьыndandыr kи, hazыrda юlkяmиzdя fяalиyyяt gюstяrяn яk147
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sяr цmumtяhsиl mяktяblяrиndя muzeylяr tяшkиl olunmur.
Mяhz bu иmkanlardan yetяrlи иstиfadя edиlmяmяsиnиn nяtиcяsиdиr kи, hazыrda gяnclяrиn muzeylяrя, tarиxи yerlяrя olan maraqlarыnыn gюstяrиcиsи xeylи
aшaьыdыr. Bиr daha qeyd edиrиk kи, uшaqlarda vяtяn sevgиsи иlk nюvbяdя aиlяdя, daha sonra иsя tяhsиl mцяssиsяlяrиndя formalaшыr. Яgяr tarиxи yerlяrя,
muzeylяrя maraq uшaq vaxtыndan formalaшdыrыlmasa, чяtиn kи, bюyцdцkdяn
sonra юz maraqlarы onlarы bu tarиxи muzeylяrя apara bиlsиn. Mяhz buna gюrя dя gяnclяrиmиzи bu mяsяlяdя qыnamaqdansa, problemиn kюkц araшdыrыlsa
o zaman daha mцsbяt nяtиcяlяr яldя edиlmиш olar.
Mяqalяnиn aktuallыьы. Tarиxи abиdяlяr, muzeylяr, tarиxи keчmишиmиzиn bu
gцnя qяdяr yaшayan maddи mяdяnиyyяt qalыqlarы bu keчmишиn parlaq nцmunяsи kиmи юzцnц gюstяrиr.Tarиxиmиzиn mцяyyяn bиr dюvrцnц yaшadan bu abиdяlяrя bиganя qalmaq olmaz.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Sиnиfdяnxarиc vя mяktяbdяnkяnar ишlяr zamanы
dиyarшцnaslыq materиallarыnыn юyrяnиlmяsи vasиtяsиlя шagиrdlяrиn vяtяnpяrvяrlиk ruhunda tяrbиyя edиlmяsи яn sяmяrяlи yollardan bиrи olaraq mцяyyяnlяшdиrиlmишdиr.
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Tяdqиqatыn nяtиcяlяrи шagиrdlяrиn vяtяnpяrvяrlиk tяrbиyяsиnи sяmяrяlи qurmaqda яdяbиyyat, coьrafиya,
tarиx mцяllиmlяrиnи nяzяrи vя praktиk baxыmdan sиlahlandыracaqdыr.
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Роль краеведческих музеев в формировании
патриотизма молодого поколения
Резюме
Изучение историко краеведическиx материалов, организация экскурсий школьников в историко краеведическе музеи как составная часть патриотического воспитания. В этом случае, учебные заведения несет ответственности самой важной задачей. Они должны быть в курсе этой ответственности, и должны принять важные шаги. Одним из таких шагов это
организовать краеведическе музеи в каждой школе.
N.Alиzadeh

The role of hиstory and ethnography museums иn the formatиon
of sense of patrиotиsm иn the young generatиon
Summary
The study of the hиstorиcal ethnographиc materиals, organиzatиons of
the excursиons to the hиstorиcal ethnographиc museums and иnvolvement of
pupиls to thиs work are the most иmportant parts of the patrиotиc educatиon.
Ыn thиs case, the most иmportant task falls to educatиonal иnstиtutиons. They
should be aware thиs responsиbиlиtиes and must take иmportant steps. One of
these steps иs to organиze ethnography and hиstory museum иn every school.
Редаксийайа дахил олуб: 23.05.2014

149

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Информасийа коммуникасийа технолоэийаларынын
мяктябягядяр тящсилдя тятбигинин мащиййяти вя хцсусиййятляри
Ceyran Orucova,
fяlsяfя doktoru proqramы цzrя dиssertant,
ADPU
e-maиl: ceyran.orucova @yahoo.com
Rяyчиlяr: p.ц.f.d., dos. S.M. Qurbanova,
p.ц.f.d., dos. S.A. Orucova
Açar sözlər: texnologiya, informasiya-kommunikasiya, İnternet, interaktiv
lövhə.
Ключевые слова: технология, информация-коммуникация, Интернет,
интерактивная доска.
Keywords: technology, information and communication, Internet,
interactive board.
Яnяnяvi tяlim sisteminin яn mцrяkkяb problemlяrindяn biri istifadя
olunan pedaqoji texnologiyalarыn konservatizmi, qeyri-чevik olmasыdыr.
Yalnыz tяlim metodlarыnыn keyfiyyяtcя dяyiшdirilmяsi, onlarыn шяxsiyyяtя,
onun tяlяbatlarыna yюnяldilmяsi, biliklяri mяnimsяmя zamanы yaradыcы tяfяkkцrdяn fяal istifadя edilmяsi шяraitindя tяlim bюyцk sяmяrя verя bilяr.
Bu tяlяblяrin nяzяrя alыnmasы mяhz mяhsuldar, yaradыcы tяfяkkцrц vя yeni
biliklяrя mцstяqil yiyяlяnmя цsullarыnы юzцndя birlяшdirяn fяal (interaktiv)
tяlim texnologiyalarыna цstцnlцk vermяyi tamamilя zяruri edir. “Fяal (interaktiv) tяlim” uшaqlarыn fяal idrak fяaliyyяtinя яsaslanan vя tяhsil prosesinin digяr iшtirakчыlarы ilя яmяkdaшlыq шяraitindя hяyata keчirilяn tяlimi nяzяrdя tutur. Чox vaxt bu anlayышыn sinonimi kimi “interaktiv tяlim metodlarы” anlayышыndan istifadя olunur.
Fəal (interaktiv) təlim tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının məcmusudur. Yeni yanaşmanın mahiyyəti ondadır ki, təlim
uşaqların yaddaşının təkcə yeni elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün müntəzəm inkişaf etdirilməsi əsasında daha
çox biliklərin müstəqil əldə edilməsi və mənimsənilməsi, ən mühüm bacarıq və
vərdişlərinin, şəxsi keyfiyyət və qabiliyyətlərin qazanılmasına yönəlib.
Fəal (interaktiv) təlim metodu aşağıda göstərilən müasir prinsiplərə əsaslanan təlimdir:
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi. 2. Fəal idrak prinsipi. 3. İnkişafedici
təlim prinsipi. 4. ―Qabaqlayıcı təlim‖ prinsipi. 5. Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi. 6. Əməkdaşlıq prinsipi. 7. Dialoji təlim prinsipi.
Verilən bu yeddi müasir təlim prinsiplərini məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsinə də aid etmək olar. Xüsusilə şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi
sanki məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nə üçün uşaqlar
150

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

erkən yaş dövründə daha fəal olurlar? Bir qədər inandırıcı olmasa da elmi araşdırmalar göstərir ki, insan bütün ömrü boyu qazandığı məlumatın təxminən
70%-ni 6 yaşa qədər əldə edir. Onu əhatə edən dünyanı müstəqil dərk edərək
uşaq öz maraqlarına görə fəaliyyət göstərir. Uşağın fəallaşması üçün ilk növbədə, onun bir şəxsiyyət kimi təlim prosesinin mərkəzi obyekti kimi çıxış etməsi
vacibdir. Məsələn, Bu məqsədlə uşaqları təbii şəraitdə heyvanların həyatı ilə tanış etməkdən istifadə edildi. Gəzinti və ekskursiyalar zamanı uşaqlar suda-quruda yaşayanlar sinfinin nümayəndəsi qurbağaları müşahidə etdilər. Onlar öyrəndilər ki, qurbağalar təbiət üçün faydalı heyvanlardır, onlar zərərverici həşəratlarla qidalanırlar, onları uzun müddət terrariumda saxlamaq məsləhət görülmür.
Uşaqlar ot, su və quru qurbağaları ilə tanış oldular, qurbağaların xarici görünüşlərində, hərəkətlərində və rənglərində olan fərqləri, bədən quruluşlarında olan
oxşar cəhətləri sərbəst olaraq müəyyənləşdirdilər. Qurbağanın hoppanaraq hərəkət etməsinin səbəbini (arxa ətraflar ön ətraflardan uzun olduğu üçün) tərbiyəçinin köməyi ilə aydınlaşdırdılar.
Bu yaşda uşaqların bütün suallarına cavab tapılması yaşlılar tərəfindən düzgün təşkil olunmalıdır. Bu sualların cavabı uşaqlara hazır şəkildə deyil, onların
yaxından iştirakı ilə, onlarda olan bilik və bacarıqların fəallaşdırılması ilə onların özləri tərəfindən tapılmalıdır. Bunun üçün yaşlılar əlverişli şərait yaratmalı,
ənənəvi əyanilik metodu ilə yanaşı müasir təlim metodlarından da istifadə etməlidirlər. Məsələn, əgər heyvanların müşahidə edilməsi üçün bağçada lazımı şərait yoxdursa, yəni bağçanın canlı guşəsində müşahidə və qulluq ediləcək heyvanlar yerləşdirilməyibsə, texniki vasitələrdən – fotoaparat, vidioaparatından istifadə edərək çəkilişlər etmək, fotoşəkillər, djital lentlər, disklər hazırlamaq, onları uşaqlara nümayiş etdirmək olar. Heyvan və bitkilərlə tanışlıq, onlara qulluq
əməyi zamanı bu vasitələrin nümayişindən istifadə etməklə əmək bacarıqlarını,
qulluq qaydalarını nümayiş etdirmək olar. Bu tərbiyəçinin qabiliyyətindən, öz
sənətinə sevgi və marağından çox asılıdər. Eksperiment qruplarında bu prinsipləri həyata keçirmək üçün fəal (interaktiv) metodlardan istifadə edildi və lazımı
nəticələr alındı.
Məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi proqramı bu günkü tərbiyəçilər qarşısında yeni tələblər qoyur. Hazırkı dövrdə məktəbəqədər müəssisələrdə işləyən
tərbiyəçi həm tədqiqatçı, həm psixoloq, həm də yenilikləri tətbiq etməyi bacaran pedaqoq-texnoloq olmalıdır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məşğələlərdə fəal təlim metodlarından istifadə məşğələləri maraqlı, nəticəsini səmərəli
edir. Uşaq bağçalarında fəal təlim metodlarının aşağıdakı növlərindən: rollu
oyunlar, söz assosiasiyası, əqli hücum, işgüzar səs-küy, klaster (şaxələndirmə),
problemli situasiya, tap-tapmaca, müzakirə və s. istifadə edilir. Araşdırmalar
göstərir ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində istifadə edilən fəal təlim metodlarının aşağıdakı əhəmiyyəti vardır:
• Tərbiyəçi-uşaq münasibətlərinə yeni məzmun gətirir;
• Uşaq dinləyici olmaqdan xilas olub fəal icraçıya çevrilir;
• Biliyi sərbəst olaraq şüurlu qəbul edir, bilik uşağa zorla verilmir;
• Problemin həlli prosesində uşaqlar fəal tədqiqatçı olurlar.
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Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi proqramının vəzifələrindən biri məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim prosesinə
tətbiq edilən texnologiyaların yeniləşdirilməsidir.
Təhsilin informasiyalaşdırılması – pedaqoqlar və təlim alan insanların mədəniyyət, təhsil və elm sahəsindəki informasiyaları müstəqil əldə etmələri üçün
əlverişli şəraitin yaradılmasıdır.
Müasir şəraitdə hər bir uşaq yeni intellektual vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalıdır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrindəki iş təcrübəsi informasiyakommunikasiya texnologiyalarından istifadənin genişləndirilməsinin vacibliyini
göstərir.
İnteraktiv (fəal) təlim həmçinin informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) istifadəsini də nəzərdə tutur. İKT dedikdə kompyuter, İnternet, televizor, video, DVD, CD, multimediya, audiovizual avadanlıqlar, başqa sözlə
desək, geniş kommunukasiya əlaqələri yaratmaq imkanı verən bütün vasitələr
başa düşülür.
Multimediya dedikdə isə, animasiyalaşdırılmış kompyuter qrafikası, danişıq
və yüksək keyfiyyətli səslə, hərəkətsiz təsvirlər və hərəkətli videolarla işi təmin
edən kompyuterlərin inteqrativ inteqral (birləşmiş) sistemləri başa düşülür.
İKT-nin inkişafının əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
1. Kompyuterdən uşaqların ünsiyyəti məqsədilə müxtəlif oyun texnologiyaları ilə həyata keçirilən, müasir texniki vasitələrlə informasiyaların ötürülməsi
və saxlanmasında istifadə. Pedaqoq məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla iş zamanı əsasən inkişafetdirici, az hallarda isə təlimləndirici və diaqnostik oyunlardan istifadə edir. İnkişafetdirici oyunlar arasında aşağıdakı oyunları göstərmək olar:
— riyazi təsəvvürlərin inkişafı üçün: ―Hesab adası‖, ―Luntik. Balacalar
üçün hesab‖;
— fonematik eşitmənin və ―Əlifba‖ oxumağı öyrənməyin inkişafı üçün;
— musiqi qabiliyyətinin inkişafı üçün, məsələn, ―Şelkunçik. Çaykovskinin
müsiqisi altında rəqs edirik‖
Növbəti qrup oyunlar əsasən psixoloji proseslərin inkişafına istiqamətləndirilmişdir: ―Heyvanlar aləmi‖, ―Qar kraliça‖, ―Su pəriciyi‖, ―Planeti zibildən xilas edək‖, ―Balaca iddiaçı‖, ―Planetlərdən kometlərə qədər‖
Üçüncü qrup – bu uşaqların bədii-yaradıcılıqlarının inkişafı məqsədilə yaradılmış tətbiqi vasitələrdir: ―Heyvanların karnavalı. Kamil Sen-Sans‖
Təlimedici oyun kimi ―Forma‖, ―Balaca rəssamlar üçün boyakarlığın sirləri‖, ―İnformatika aləmi‖ oyunlarını misal göstərmək olar.
Hal-hazırda məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün kompyuter oyun proqram vasitələrinin çeşidləri kifayət qədər genişdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu oyunların çoxunda proqram məsələlərinin həyata keçirilməsi nəzərə alınmamışdır.
Ona görə də onlardan qismən, əsasən psixoloji proseslərin: diqqət, yaddaş, düşüncənin inkişafı məqsədi ilə istifadə oluna bilər.
Valideynlərin anketləşdirilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, ailələrdən
70%-ə qədərinin evində kompyuter vardır, ancaq ən yaxşı halda ondan oyun və
cizgi filmlərinə baxmaq üçün istifadə edilir. Uşaq dünyagörüşünün ilk sxematik
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konturları, təbiət və cəmiyyət hadisələrinin, canlı və cansız təbiətin, həmçinin
bitki və heyvanat aləminin diferensiasiyası əsasında tədricən əmələ gəlir. Müasir psixoloji və pedaqoji tədqiqatların nəticələri göstərir ki, məktəbəqədər yaşlı
uşaqların əqli inkişaf imkanları, adətən hesab etdiyimizdən əhəmiyyətli dərəcədə daha genişdir. Məhz elə məktəbəqədər uşaqlıq dövründə uşaqlarda ümumiləşdirmə, nəticə çıxarma, mücərrədləşdirmə kimi qabiliyyətlərin ilkin formaları
yaranmağa başlayır. Ən sadə tədris tapşırığını həll etmək iqtidarında olmayanlar
belə, tapşırıq praktik və ya oyun müstəvisinə keçirilərkən onu qısa müddətdə
yerinə yetirə bilirlər.
Bizə görə, uşağın intellektual passivliyini, onun araşdırmaq və yeni biliklər
əldə etmək istəməməsini aradan qaldırmaq işinə, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarından (İKT) istifadə, həmçinin uşağın qavrama potensialı, təsəvvür və emosiyasının artırılması hesabına kömək etmək olar.
Təlimin kompyuter texnologiyaları dedikdə, informasiyanin hazırlanması və
təlim olunana ötürülməsinin kompyuter vasitəsilə həyata keçirilməsi prosesi başa düşülür.
Fərdi kompyuterlərdən istifadə. Uşağın gözünün akkomodasiya (məsafəyə
uyğunlaşdırma) sisteminin çox yüklənməyə hazır olmasına baxmayaraq, görmə
aktivliyinin birdən-birə artması təhlükəlidir: həddən çox yüklənmə görmə orqanlarının parçalanmasına gətirib çıxara bilər Görmə yorğunluğundan əlavə,
kompyuterlə məşğələlərin düzgün təşkil olunmaması əqli və statistik yorğunluğa gətirib çıxara bilər. 5-6 yaşlı uşaqlarla kopyuterdən istifadə etməklə keçirilən
məşğələlərin sayı həftədə iki dəfədən və kompyuterlə fasiləsiz iş müddəti isə 10
dəqiqədən çox olmamalıdır. Kompyuter məşğələlərinin təsiri ilə yorğunluğun
azaldılması üçün kompyuter arxasındaki iş yerinin gigiyenik cəhərdən rasional
təşkili: mebelin uşağın boyuna uyğunluğu, optimal işıqlandırma, elektromaqnit
təhlükəsizliyinə əməl olunması son dərəcə vacibdir.
Uşaqları fərdi kompyuter arxasında fərdi iş və ya kiçik qruplarla iş zamanı
oturtmaq olar. Bir qayda olaraq məşğələlərin keçirilməsi üçün hazır tətbiqi
proqram vasitələrindən (TPV) və ya pedaqoqun şəxsi işləmələrindən istifadə
edilir.
Multimediya proyektoru və proyeksiya ekranından istifadə. Bu növ avadanlıqlardan istifadə edilməsi uşaqlarla qrup şəklində iş zamanı nəzərdə tutulur və
müxtəlif növ yorğunluqların meydana gəlmə riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Fərdi kompyuterlərlə işlə müqayisədə məşğələ müddəti 2-3 dəfə artırıla bilər.
İnteraktiv lövhədən istifadə. ―İnteraktivlik‖ termini ―qarşılıqlı təsir‖ mənasını verən ingilis sözü ―interaction‖dan götürülmüşdür. İnteraktivlik – informatika və kommunikasiya sahəsində istifadə edilən anlayışdır və obyektlər arasındakı qarşılıqlı təsirin xarakterini təsvir edir. Tədris materialları ilə interaktiv
rejimdə işləmək üçün aşağıdakı avadanlıqların: kompyuter, proyektor və interaktiv lövhənin olması vacibdir. Tədris materialı kimi prezentasiyalardan, videofilmlərdən, fileş-animasiyadan, tətbiqi proqram vasitələrindən (TPV) istifadə etmək olar. İnteraktiv lövhə ilə işin təşkili zamanı mütləq diqqət etmək la153
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zımdır ki, proyektorun şüası uşaqların gözlərinə düşməsin: bu göz torcuğunun
yanmasına səbəb ola bilər. Proyektorun tavanda yerləşdirilməsi məsləhət görülür. Lövhə elə yerləşdirilməlidir ki, uşaqların əlləri onun yuxarısına asanlıqla
çatsın.
İnteraktiv avadanlıqlardan tətbiqi proqram vasitələri ilə birlikdə istifadə
olunması. Lövhənin imkanlarından daha effektli istifadə etmək üçün, hər şeydən yaxşı tətbiqi proqram vasitələrindən (TPV) istifadə və idarə olunmanın interaktiv elementlərlə təchiz edilməsi uyğundur. Belə tətbiqi proqram vasitələrinə (TPV) nümunələrdən biri ―Balaca rəssamlar üçün boyakarlığın sirləri‖ seriyasından olan ―Faktura‖ diskidir. TPV yüksək keyfiyyətli illüstrasiyalardan, nəzəri material və videofraqmentlərdən ibarətdir. Müəllim tətbiqi proqram vasitələri materiallarından istifadə etməklə, öz şəxsi işləmələrini hazırlaya bilər. İnteraktiv lövhənin ―ekranı zəbt etmək‖ funksiyasının köməyi ilə elektron dərsin
diskdə təqdim olunan istənilən fraqmentinin surəti çıxarıla və interaktiv avadanlığın tətbiqi proqramında yerinə yetirilmiş prezentasiya slaydında yerləşdirilə
bilər. Surəti çıxarılmış fraqment çap olunaraq setlə ötürülə və ya şablonlara yerləşdirilə bilər.
İnformasiya texnologiyalarını təhsil prosesinə tətbiq etməyi planlaşdırarkən
mütləq başa düşmək lazımdır ki, istənilən informasiya vasitəsindən istifadənin
effektivliyi onun təminatının qarşılıqlı əlaqədə olan üç: texniki, metodiki və təşkilatı aspekti ilə müəyyənləşdirilir. Başa düşmək lazımdır ki, əgər İT-dən metodiki cəhətdən savadsız istifadə olunarsa, hətta ən müasir avadanlıqlar belə lazımı effekti təmin edə bilməz.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin
yeniləşdirilməsi proqramının vəzifələrindən biri məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim prosesinə tətbiq edilən texnologiyaların yeniləşdirilməsi olduğu
ücün mövzu aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbə hazırlıq qrupunda əmək bacarıqlarının
formalağdırılması işinin sisteminin yaradılması zamanı İKT-dən istifadə edilməsidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bizə görə, uşağın intellektual
passivliyini, onun araşdırmaq və yeni biliklər əldə etmək istəməməsini aradan
qaldırmaq işinə, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə, həmçinin uşağın qavrama potensialı, təsəvvür və emosiyasının artırılması
hesabına kömək etmək olar.
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Сущность и особенности применения информационнокоммуникационной технологий в дошкольном образовании
Резюме
В статъе делается ударение на преимушества использования компютеров как технические средства обучения, а также привлекается внимание
на то, что компютер и другие средства ИКТ могут играть роль незаменимого помошника при обшефизической развитии и воспитании детей дошкольного возраста. Отмечается, что в настоящее время слишком мало
людей пользуються компютерным потенциалом при обучении, воспитании и умственном развитии детей дошкольного возраста.
J. Orujova
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Sуммарй
This paper discusses advantages of using computers as a technical teaching
tool and how computers can play an irreplaceable role in psychical
development and upbringing of children of preschool age. It is noted that very
small part of our society use the potential of computers for teaching, upbringing
and intellectual development of children.
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Современные подходы к периодизации развития
школьного естественнонаучного образования в России
(конец ХVЫЫЫ – начало ХХ века)
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В контексте изучения школьного естественнонаучного образования
конца ХVЫЫЫ – начала ХХ в. особенно важным является вопрос о периодизации процессов становления и развития его системы.
Анализ историко-педагогической литературы позволил констатировать, что важный вклад в исследование проблемы сделали научные работы Н. Баранского, В. Борисенко, Н. Васильевой, Л. Гуцал, А. Мартин, Б.
Райкова, Т. Собченко, Н. Сосницкой, И. Турышева, В. Федоровой, И.
Шульги и других. Сегодня история развития школьного естественнонаучного образования вызывает все больший интерес у исследователей.
В связи с этим более глубокого анализа и обобщения требует проблема
периодизации развития школьного естественнонаучного образования в
исследуемый период.
Исследуя феномен естественноисторического образования Н. Васильева отметила, что развитие естественнонаучного образования, представляет собой сложный, противоречивый, длительный и неравномерный по
динамике протекания процесс, обусловлено особенностями социальноэкономического и политико-идеологического развития страны; потребностями образовательной практики в качестве подготовки квалифицированных специалистов в различных отраслях промышленности, торговли;
актуальным состоянием педагогической науки [1].
Обратим внимание на то, что автор исследования дала очень удачное,
на наш взгляд, определение самому понятию «естественнонаучное образо156
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вание». Согласно этому определению под естественнонаучным образованием имеется ввиду «целенаправленный процесс и результат формирования у человека системы естественнонаучных знаний, умений, навыков,
опыта познавательной и практической деятельности, ценностных ориентаций и отношений» [1, с. 20].
В процессе изучения истории развития естественнонаучного образования в России до реформ 1861 г. ею были выделены три крупных этапа.
Первый этап: зарождение естественнонаучного образования подрастающего поколения в России в XVЫЫЫ вв. (до Устава 1786 г.) Цели естественнонаучного образования: выработка умений и навыков хозяйственнотрудовой деятельности, формирование представлений о сути происходящих в окружающем мире процессов и явлений.
Второй этап: развитие естественнонаучного образования в 1786-1828
гг. Цели естественнонаучного образования: формирование знаний, умений
и навыков хозяйственно-трудовой деятельности, умственное, духовнонравственное и физическое развитие учащегося.
Третий этап: формирование отечественного естественнонаучного образования (1828-1861 гг.). Цели естественнонаучного образования: естественнонаучное образование способствует не только умственному, духовно-нравственному и физическому развитию учащегося, но содержит потенциал для формирования целостной картины окружающего мира.
Автор приходит к выводу, что период с XVЫЫЫ - первой половины XЫX
вв. представляет собой уникальную эпоху в судьбе отечественного естественнонаучного образования. Это время поисков новых векторов в социально-экономическом развитии страны. В этот период был заложен фундамент отечественного естественнонаучного образования, на котором
построено здание современного естественнонаучного образования со всеми его достоинствами и недостатками [1].
Л. Гуцал в своем исследовании, посвященном анализу развития школьного естественнонаучного образования во второй половине ХІХ – начале
ХХ века в Украине большое внимание уделяет проблеме периодизации.
Исследовательница справедливо утверждает, что проблема периодизации
развития школьного естественнонаучного образования является не только
историко-педагогической, но и методологической. Определение подходов
к ее решению требует выявления ведущих методологических принципов
как соотношения логического и исторического, общего и особенного для
предмета исследования, т. е. для развития школьного естественнонаучного
образования [2].
Автором четко обоснованы критерии, которым соответствует периодизация школьного естественнонаучного образования:
1. Исторический: развитие школьного естественнонаучного образования рассматривается в контексте исторических событий того времени, что
характеризуют саму методику преподавания (науку и практику) как прогрессивную, стабильную или стагнационную;
157
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2. Нормативный, который определяется необходимостью учитывания
государственно-номенклатурных документов относительно развития
школьного образования в целом и естественнонаучного в частности;
3. Дидактический, который характеризуется появлением в общем образовании естествознания как отрасли и учебной дисциплины, становлением
естественнонаучного образования, появлением новых методов исследований и формированием кадров соответствующей квалификации;
4. Содержательный, сущность которого определяется изменениями в
образовательных, воспитательных и практических заданиях в соответствии с изменениями образования в целом, а также трансформациями в
содержании и структуре школьного естественнонаучного образования;
5. Методический, который определяется появлением методических
концепций, развитием и усовершенствованием основных принципов обучения, обновлением методов, технологий, средств и форм обучения;
6. Организационный, который характеризуется появлением новых
научных школ, организационных объединений по естествознанию, их
влиянием на качество учебно-воспитательного процесса школьного естественнонаучного образования и новым соотношением между составляющими дисциплинами естественнонаучного цикла;
7. Реформативный, который основывается на учете противоречий между взглядами ученых, учителей-новаторов, их методикой и содержанием
школьного естественнонаучного образования и предполагает кардинальный пересмотр устаревших взглядов или теорий и создание новых;
8. Историографический, в контексте которого рассматривается научное
наследие известных естествоиспытателей и их влияние на теорию и практику обучения дисциплин естественнонаучного цикла [2].
Обоснование критериев, использование методов историко-педагогической науки дали автору возможность построить и обосновать такую
периодизацию школьного естественнонаучного образования как научной
области знаний:
– 1-й этап – 1852-1861 гг. – восстановление преподавания естествознания в гимназиях правительством Николая І в связи с необходимостью решения экономических проблем в промышленности и в сельскохозяйственном производстве; начало создания программно-методической базы;
– 2-й этап – 1861-1871 гг. – развитие естествознания как школьного
предмета, создание и деятельность разнообразных методических объединений, разработка новых учебников, содержания и методов преподавания;
– 3-й этап – 1871-1907 гг. – исключение естествознания через ряд царских указов, которые запрещали проведение исследований и разработку
новых методик по естествознанию;
– 4-й этап – 1907-1917 гг. – поддержка развития естествознания педагогической общественностью, активное создание новых учебников, методик, реализация идей гуманизации, гуманитаризации и педоцентричности
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естественнонаучного образования.
Делается важный вывод о том, что на протяжении второй половины
ХІХ – начала ХХ в. естественнонаучные дисциплины прошли сложный
путь от активизации к окончательному признанию своей важности и
необходимости обществом, правительственными структурами, что существенно влияло на содержание всего образования [2].
Украинская исследовательница А. Мартин, учитывая развитие мирового естествознания, социально-экономические условия развития среднего образования в Российской империи, определила такие этапы становления и развития естественнонаучного образования в отечественной средней
школе ХІХ – начала ХХ в.: 1-й – этап становления (1800 – 1850 гг.); 2-й –
этап развития школьного естествознания (1850 – 1870 гг.); 3-й – этап упадка в развитии естествознания (1870 – 1900 гг.); 4-й – этап возрождения
(1900 – 1905 гг.); 5-й – этап поисков (1905 – 1917 гг.) [3].
Анализу развития естественнонаучного образования в начальной школе в истории педагогической мысли второй половины ХІХ – начала ХХ в.
посвящена диссертация Т. Собченко. С учетом особенностей социальнополитического, экономического, культурного развития страны, взаимосвязи государственной образовательной политики и общественно-педагогического движения, нормативного оформления естественнонаучного образования, изменений ее содержания, специфики взглядов, инициатив, просветительской деятельности ведущих отечественных педагогов, ученыхестествоиспытателей автором научно обоснованы и охрактеризованы основные этапы развития естественнонаучного образования в начальной
школе второй половины ХІХ – начала ХХ века: 1852-1870 гг.; 1871-1900
гг.; 1901-1920 гг.
Первый этап (1852-1870 гг.) автор связывает с восстановлением естествознания как учебной дисциплины в начальных классах; достижениями в
области естественных наук; активизацией педагогической мысли о необходимости изучения природы учениками; обоснованием целей, задач естественнонаучного образования; преобладанием религиозного компонента, излишней схематичностью содержания школьного естествознания.
Второй этап (1871-1900 гг.) характеризуется изъятием естествознания
из начальной школы как «неблагонадежной» учебной дисциплины, значительными усилиями представителей общественно-педагогического движения за его восстановление, их плодотворной работой относительно научно-методической разработки содержания естественнонаучного образования, путей его реализации в школьной практике.
Установлено, что возобновлением начального естественнонаучного образования сопровождается третий этап (1901-1920 гг.), которому свойственны критика выдающимися учеными, педагогами состояния школьного
естествознания, их активная борьба за повышение уровня школьного
естествознания; обоснование и внедрение новых подходов к естественнонаучному образованию преимущественно путем частных и обществен159
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ных инициатив [8].
Из всего вышеизложенного мы видим, что сегодня интерес ученых к
истории естественнонаучного образования стремительно возрастает.
Также ученые активно разрабатывают вопросы, связанные с историей
отдельных составляющих естественнонаучного образования, с развитием
методики биологии, географии, физики, химии, матаматики.
Так, С. Поздняк в своем исследовании рассматривала особенности становления и тенденции развития методики обучения географии как науки в
России. Автор подчеркивала, что методика обучения географии законномерно возникла и развивалась в соответствии с потребностями географиического образования учащихся в отечественной школе. Объективно складывающаяся направленность процесса формирования научного содержания методического знания определяется действием факторов разного характера, что побуждает их разделить на внешние, отражающие влияние
социокультурных условий среды на формирование системы научного знания, и внутренние, отражающие закономерности и особенности развития
самой системы знания. Учет неоднозначности природы внешних факторов
осуществляется путем их деления на определяющие, характеризующие
практику географического образования в отечественной школе на разных
этапах ее развития, обеспечивающие, раскрывающие воздействие на методику других наук (география, педагогика, психология), и способствующие, основным из которых выступает характер методической подготовки
учителя, определяющий содержание его практической деятельности. Особенности развития методики определяются неравномерным, противоречивым, но совокупным действием указанных групп факторов [5].
Изучая историю методики преподавания географии, автор раскрывает
следующие, выделяемые в рамках традиционной периодизации, основные
этапы. Досоветский период (XVЫЫЫ - начало XX в.) включает этапы: а)
«преднауки» (XVЫЫЫ - середина XЫX в.); б) становления методики как области научного знания (50-70-е гг. XЫX в.); в) начала формирования теоретических основ методики (последняя треть XЫX - начало XX в.). Советский период (начало 20-х - конец 80-х гг. XX в.), в рамках которого выделяются этапы: а) коренной трансформации системы методического знания
в условиях становления социалистической школы (20-30-е гг.) б) выделения и дальнейшего развития теоретико-методологических основ методической науки (30-80-ее гг.). Постсоветский период (с 90-х гг. XX в.) начинается этапом качественного обновления методики, что предполагает переход от теоретически обобщенного опыта к системной реализации научного знания в интересах современной практики географического образования школьников.
В работе «Проблема периодизации процесса развития школьного географического образования» И. Шоробура раскрывает вопрос периодизации
процесса развития школьного географического образования, связывая с
общепринятой периодизацией историко-педагогического процесса. Автор
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выделяет 4 периода развития школьного географического образования,
начиная с XVЫЫЫ века – до современного периода. Основополагающим
принципом авторской периодизации процесса развития школьного географического образования в Украине стала логика развития географии, педагогики, влияние социокультурных факторов. Установлены следующие
периоды:
І период – ХЫX век – начало ХХ века – становления природоведения и
географии как школьных дисциплин. Выделены этапы: 1800-1864 гг. –
формирование элементов школьного географического образования; 18641905 гг. – развитие школьного географического образования как целостной системы;
ІІ период – 1905-1920 гг. – период педагогических поисков и инноваций в контексте развития украинского национального образования;
ЫІІ период – 1920-1991 гг. – развитие советской системы школьного
географического образования. В этом периоде выделяем 5 этапов: 19201934 гг. – преподавание географии как составляющей комплексных программ; 1934-1958 гг. – становление основ советской системы школьного
географического образования; конец 50-х - 1960 гг. – дальнейшее формирование системы географического образования в школе; 70-е гг. – развитие советской системы школьного географического образования; 19801991 гг. – нарастание противоречий и явлений стагнации в системе школьного географического образования;
ІV период – 1991 г. - начало ХХІ – становление и развитие Национальной системы школьного географического образования [12].
И. Турышев историю методики физики с периода возникновения до
становления и развития в советское время делит на семь основных периодов, среди которых:
1. Предыстория, предшествующая основным периодам (1631 – 1745)
характеризующая возникновением преподавания физики в первых школах
России. Русской методики преподавания тогда еще не было.
2. Период становления методической мысли по физике от Ломоносова до 60- годов XЫX (1746 – 1856). Это был первоначальный этап (период)
оформления русской методики физики.
3. Оформление методики физики в научную дисциплину в период
борьбы за реформу русской школы и преподавания физики во второй
половине XЫX века (1856 – 1899).
4. Развитие русской методики физики в дооктябрьский период XX
века (1900 – 1917).
5. Становление и создание основ советской методики физики в период перехода от капитализма к социализму (1917 – 1937).
6. Развитие советской методики физики в период развернутого
строительства социализма и окончательной его победы (1938 – 1958).
7. Развитие советской методики физики в период развитого социализма и строительства коммунизма (начат с 1959 года и продолжается в
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настоящее время (Авт. - книга написана в 1975 г.)).
Периодизация развития физики И. Турышева позволяет выяснить, что
физика как предмет естественнонаучного цикла также развивался неравномерно, о чем свидетельствуют временные рамки периодов [10].
В докторской работе В. Синенко периоды исторического развития методики преподавания физики переработаны и предложена следующая
классификация исторического развития методики преподавания физики:
1. Предшествующий период (первая половина XVЫЫ века – середина
XVЫЫЫ века).
2.
Период зарождения и первоначального становления (середина
XVЫЫЫ века – середина XЫX века).
3. Эмпирический период (середина XЫX века – начало XX века).
4. Период научного становления (1930 – 1970 гг.).
5. Период генерализации (с 1970 г. – по настоящее время) [7].
К. Парменов в 60-х годах ХХ в. проследил историю становления химии
как учебного предмета в дореволюционной и советской школе и развитие
методических идей в области преподавания этого предмета [4].
В работе Т. Поляковой предложена периодизация школьного математического образования, начиная со времени Киевской Руси (X-XЫ вв.) и до
наших дней. Она отмечает следующие этапы развития математического
образования:
1. Зарождение математического образования (со времени Киевской
Руси (X – XЫ вв.) – XVЫЫ в.);
2. Становление отечественного математического образования (с указа Петра Ы об основании математико - навигацкой школы (1701 г.) до 1804
г.);
3. Создание российской модели классической системы школьного
математического образования (образовательные реформы 1804 г. – вторая
половина XЫX в.);
4. Реформация классической системы школьного математического
образования (60 – 70-е гг. XЫX в. -1917 г.);
5. Поиск новых моделей математического образования (1918-1931
гг.);
6. Реставрация отечественных традиций, создание советской модели
классического школьного математического образования (1931 - 1964 гг.);
7. Реформация советской модели классической системы школьного
математического образования (1964 - 1982 гг.);
8. Период контрреформации (1982 - 1990 гг.);
9. Современный этап развития школьного математического образования (начался с 1991 - 1992 гг. и до настоящего времени) [6].
Анализ историко-педагогических источников дал возможность в рамках исследуемого периода выделить и обосновать такие этапы в развитии
ественнонаучного образования:
1. (1786-1828 гг.) – этап становления школьного естественнонаучного
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образования, который начинается с введения естествознания в программу
школьного курса. Создание единой системы образования в России (1804
г.) способствовало проникновению естествознания в учебные планы всех
типов школ (приходские училища, уездные училища, гимназии). В тесной
связи с возникновением и развитием школьной практики преподавания
естествознания возникает и начинает развиваться методика преподавания
естествознания, осуществляется подготовка первых педагогов-естественников;
2. (1828-1852 гг.) – этап, характеризующийся полным исключением
естествознания из учебного плана средних общеобразовательных учебных
заведений, последовавшим за уставом 1828 г., а также широким общественным и педагогическим движением за его восстановление;
3. (1852-1861 гг.) – восстановление преподавания естествознания в
учебных заведениях. На данном этапе наметилась тенденция к ухудшению
постановки преподавания школьного естествознания вследствие внесенных изменений в последовательность изучения естественных дисциплин.
4. (1861-1871 гг.) – развитие естествознания как школьного предмета,
создание и деятельность разнообразных методических объединений, разработка новых учебников, содержания и методов преподавания; проведение первых съездов естествоиспытателей и учителей;
5. (1871-1901 гг.) – этап, который характеризуется, с одной стороны,
ограничением и последовавшим за ним полным запретом преподавания
естествознания, а также проведения исследований и разработки новых методик по естествознанию; с другой стороны - кропотливой работой педагогов-естественников по научно-методическому обоснованию естественнонаучного образования;
6. (1901–1917 гг.) – активная борьба педагогов-естественников за введение естествознания в круг обязательных предметов общеобразовательной школы, за лучшие методы его преподавания. Этот этап характеризуется включением естествознания в учебный план гимназий (1-3 классы), созданием новых оригинальных программ (Д. Кайгородов, В. Шимкевич),
учебников, методик, проведением Всероссийских съездов естествоиспытателей, появлением специальных педагогических журналов, посвященных
преподаванию естественных наук. Педагогами поднимались вопросы материально-технического обеспечения процесса преподавания естественных дисциплин в школе.
Актуальность статьи. Предложенная нами периодизация развития
школьного естественнонаучного образования в конце ХVЫЫЫ – начале ХХ
в. требует дальнейшего теоретического обоснования, а также более глубокого исследования каждого периода.
Научная новизна статьи. В статье освещены современные подходы к
периодизации развития школьного естественнонаучного образования в
России в конце ХVЫЫЫ – начале ХХ века.
Практическая целесообразность и применение статьи. Для глубоко163

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

го понимания и правильного решения многих современных проблем образования, в том числе естественнонаучного, огромное значение приобретает изучение, теоретический анализ и творческое использование опыта,
приобретенного предыдущими поколениями ученых и педагогов.
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Русийада мяктяб дягиг елмляр тящсилинин инкишафына
мцасир йанашмалар
Xцlasя
XVЫЫЫ яsrиn sonu – XX яsrиn яvvяllяrиndя mяktяb dяqиq elmlяr sиstemиnиn юyrяnиlmяsиndя яsas mяsяlяlяrdяn bиrи hяmиn sиstemиn dюvrlяшmя proseslяри vя иnkишafы иlя baьlыdыr. Bununla яlaqяdar olaraq mяhz hяmиn dюvrцn
tяhsиl sиstemиnиn tяhlиlи mяsяlяsи aktual problem olaraq qalmaqdadыr. Mяqalяdя dя bu problemиn tяhlиlиnя genиш yer verиlиr.
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Модерн аппроаъщ периодизатион ин тще девелопмент същоол
натурал съиентифиъ едуъатион ин Руссиа
(тще енд оф ХВЫЫЫ – тще беэиннинэ оф тще ХХ сентурй)

Summary
XVЫЫЫ иs connected wиth end of the century, XX school one cardиnal
problems beиng dиvиded иnto perиods proseslяeи and development of the
same system иn learnиng at the begиnnиng of the centure of the system of
exact scиences. Problem of analysиs of the educatиon system of the same
tиme urgent problem and stay namely connected wиth thиs. Room for иs
made to analysиs of thиs problem иn the artиcle wиdely.
Редаксийайа дахил олуб: 19.05.2014
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Orta mяktяblяrdя ишыq hadиsяlяrиnиn
mяnиmsяdиlmяsи prosesи
Sцдабя Abдullayeva,
Suraxanы rayonu 114 №-lи tam orta
mяktяbиn mцяllиm
e-maиl: abdullayeva.sudabe@box.az
Rяyчиlяr: f.-r.ц.f.d., dos. T.S.Vahиdov,
f.-r.ц.f.d., dos. Q.M.Шяrиfov
Aчar sюzlяr: ишыq, gцnяш tutulmasы, ay tutulmasы, korpuskula, Nyuton,
Hцygens
Ключевые слова: свет, солнечное затмение, лунное затмение,
korpuskula, Ньютон, Гюйгенс
Key words: lиght, solar eclиpse, lunar eclиpse, korpuskula, Newton,
Huygens
Orta mяktяblяrdя ишыq hadиsяlяrиnиn иzah edиlmяsиndя bиr sыra baшa dцшцlmяyяn mяqamlar ortaya чыxыr. Bu da шagиrdlяrиn ишыq haqqыnda tяsяvvцrlяrиnиn tam formalaшmamasы иля нятиъялянир. Bu sяbяbdяn optиkanыn яsas qanunlarы haqqыnda mяlumat vermяmишdяn яvvяl шagиrdlяrиn dиqqяtиnи ишыьыn
иkиlи tяbияtdя olmasыna yюnяltmяk tюvsиyя olunur. Onun korpuskulyar vя
dalьa tяbияtи haqqыnda Nyutonun vя Hцygensиn fиkиrlяrиnи шagиrdlяrя яtraflы
aчыqlamaq mяslяhяtdиr. Nyuton optиkasыna gюrя ишыq mяnbяyи hяr tяrяfя
zяrrяcиklяr selи buraxыr, Hцygensя gюrя, иsя ишыq efиr adlanan mцhиtи dolduran dalьalardыr. Ишыqla baьlы olan bиr sыra hadиsяlяrи nяzяrdяn keчиrdиkdя onlarыn elяlяrи vardыr kи, korpuskulyar nяzяrиyyя иlя иzah olunur. Bяzи hadиsяlяr dя var kи, ишыьыn dalьa tяbияtи иlя иzah olunur. Mяsяlяn, ишыq dяstяlяrи fяzada kяsишdиkdя nиyя bиrи dиgяrиnя tяsиr gюstяrmиr. Korpuskulyar nяzяrиyyя
bunu иzah edя bиlmиr, halbukи ишыьыn dalьa tяbияtи bu hadиsяnи asanlыqla иzah
edиr. Ишыьыn yaratdыьы fotoelektrиk effektиnи иsя onun dalьa tяbияtи иzah edя
bиlmиr, hяmиn hadиsяnи ишыьыn kvant tяbияtи (kopuskula) asanlыqla иzah edиr
[1]. Ишыq bиrcиns mцhиtdя dцz xяtt boyunca yayыlыr. Bu zaman kюlgя vя yarыmkюlgя alыnыr. Kюlgя vя yarыmkюlgяnиn alыnmasыnы иzah edяrkяn mцяllиm
bu mяsяlяnи tяbияt hadиsяlяrи иlя яlaqяlяndиrяrsя o mюvzu шagиrdиn beynиndя hяmишяlиk hяkk olur. Gцnяш vя Ay tutulmalarы kиmи mюhtяшяm tяbияt
hadиsяlяrи ишыьыn dцz xяtt boyunca yayыlmasы hadиsяsиnиn иzahыna яn gюzяl
nцmunяdиr. Gцnяш, Yer vя Ay kцtlяlяrи nиsbяtиnя gюrя bиr dцz xяtt цzrя dцzцldцkdя Yer Gцnяшlя Ayыn arasыnda yerlяшиr. Ишыьыn dцz xяtt цzrя yayыlmasы
qanununa яsasяn Gцnяш шцalarы иlя ишыqlanan Yer fяzada mиlyonlarla kиlometr uzanan konusvarи kюlgя yaradыr. Ay bu kюlgяyя dцшцr vя Ay tutulmasы
baш verиr (Шяk.a). Ay tutulmasыndan fяrqlи olaraq, Gцnяш tutulmasыnda Ay
Gцnяш иlя Yer arasыnda yerlяшиr. Ay Gцnяшя nиsbяtяn 400 dяfя kичиkdиr,
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lakиn Gцnяшlя mцqayиsяdя o 400 dяfя Yerя yaxыndыr. Ona gorя dя gюydя
Gцnяш vя Ay dиskи eynи юlчцdя gюrцnцrlяr. Gцnяш vя Ayыn gюrцnяn dиsklяrиnиn цst-цstя dцшmяsи Gцnяш tutulmasы hadиsяsиnя gяtиrиb чыxarыr (Шяk.b). Ay
Gцnяш dиskиnиn bцtюvlцkdя юrtцr, Yer planetиnиn bяzи yerlяrиndя Ayla юrtцlmяyяn Gцnяшиn atmosferи mцшahиdя olunur [4].

a

Tam Günəş
Tutulması

Bиrcиnslи mцhиtdя ишыьыn bиr dцz xяtt boyunca yayыldыьыnы tяsdиq edяn
faktlar чoxdur, mцяllиm dяrs prosesиndя belя faktlara иstиnad edяrsя, kюlgя
vя yarыmkюlgяnиn alыnmasыna aиd tяcrцbяlяr vя ya vиdeo gюrцntцlяr nцmayиш
etdиrяrsя, dяrsdя qarшыsыna qoyduьu mяqsяdя yцksяk sяvиyyяdя naиl olar.
Bиz ишыq шцasы dedиkdя яslиndя “dar” ишыq selи deyиl, ишыьыn yolunu tяsvиr edяn
mцcяrrяd bиr xяtt tяsяvvцr etmяlиyиk. Bu xяtt ишыьыn ancaq bиr xassяsиnи, bиrcиns mцhиtdя dцz xяtt иstиqamяtиndя yayыlmasы xassяsиnи юzцndя saxlayыr.
Yuxarыda adы чяkиlяn mюvzunun иzahыnda ишыьa elektomaqnиt dalьa olmasы tяsяvvцrцnц formalaшdыrmaq цчцn materиalы bиr az genишlяndиrmяk vя
ишыq haqqыnda elektromaqnиt tяsяvvцrцnц gцclяndиrяn sюhbяt aparmaq
mяslяhяtdиr [2]. Belя kи, ишыьыn fяzada yayыlan elektromaqnиt dalьasы olmasы
vя onun rяqslяrиnиn tezlиyи 4x1014 Hs иlя 7,5x1014 Hs arasыnda dяyишиr. Bu
cцr yцksяk tezlиklи rяqslяr maddяnиn atomlarы tяrяfиndяn шцalanыr. Atomlar
hяyяcanlanmыш haldan normal hala qayыtdыqda hяmиn шцalanmalar baш verиr. Hяyяcanlanmыш hala keчяn atomlar яlavя enerjиnиn иstиlиk hяrяkяtи zamanы atomlarыn toqquшmasыndan, qazlarda яmяlя gяlяn elektrиk boшalmasы
prosesиndяn vя s. ala bиlяr. Baшqa elektromaqnиt dalьalarы kиmи ишыq da юzц
иlя enerjи aparыr. Шagиrdlяrиn dиqqяtиnи bиr mяsяlяyя xцsusиlя cяlb etmяk lazыmdыr: Ишыq шцasи dalьa cяbhяsиnя perpendиkulyar olan dцz xяtt demяkdиr.
Bu gюstяrиr kи, dalьa cяbhяsи hansы иstиqamяtdя gedиr. Baшqa sюzlя, шцa
elektromaqnиt dalьasыnыn enerjиsиnиn yerdяyишmяsиnиn иstиqamяtиnи tяyиn
edиr.
Ишыq dalьalarыnыn yayыlmasы цчцn maddи mцhиtиn olmasы vacиb deyиl. Lakиn bu heч dя Hцygens prиnsиpиnи иnkar etmиr. Tяdrиs prosesиndя ишыq hadиsяlяrиnиn kяnd tяsяrrцfatыnda tяtbиqиnя aиd mиsallar gяtиrdиk dя шagиrdlяr
dяrsи maraqla dиnlяyиrlяr vя hяmdя keчиlяn mюvzu hяyatla, tяbияtlя яlaqяsиnи tapыr [2].
Ишыq bиtkиlяrиn bюyцmяsиnя vя иnkишafыna, onlarda цzvи bиrlяшmяlяrиn toplanmasыna xиdmяt edиr. Tяdqиqat araшdыrmalarыnыn nяtиcяlяrиnя gюrя bиtkиlяr цzvи bиrlяшmяlяr иstehsal etmяk цчцn цzяrиnя dцшяn Gцnяш enerjиsиnиn
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ancaq 1-5%-nи иstиfadя edя bиlиr. Enerjиnиn yerdя qalan hиssяsи baшlыca olaraq bиtkиlяrиn sяthиndяn suyun buxarlanmasыna sяrf olunur. Bu mиqdar
50%-dяn чoxdur vя qalan enerjи иsя bиrkиlяrиn sяthиndяn яks olunur. Vahиd
sahяdяn gюtцrцlяn mяhsulun mиqdarыnы getdиkcя artыrmaq цчцn mцяyyяn
aqrotexnиkи tяdbиrlяr hяyata keчиrиlиr. Gцnяш enerjиsиndяn baшqa mяqsяdlяr
цчцndя иstиfadя edиlиr. Чюkцk gцzgцlяr sиstemиnиn kюmяyи иlя sяpиnqabaьы
toxumlarы emal etdиkdя xиyarыn mяhsuldarlыьы 25-30%, pomиdorun mяhsuldarlыьы 28-30%, qarpыzыnkы 21-24%, yemишиnkи 15-20%, dяnlи bиtkиlяrиnkи 1550% artdыьы hallar mцшahиdя olunmuшdur. Bu цsulla kяnd tяsяrrцfatы mяhsullarыnыn tяrkиbиndя zцlalыn mиqdarыnы artыrыrlar.
Иstиxanalarda elektrиk ишыьыndan иstиfadя edяrяk tezyetишяn tяrяvяz mяhsullarы alыnыr. Heyvandarlыq fermalarыnda ultrabяnюvшяyи шцalardan zиyanverиcи mиkroorqanиzmlяrи mяhv etmяk цчцn иstиfadя edиlиr. Gцcц 30Vt olan
hяr bиr bakterиsиd lampa 30m2 sahяdя zиyanverиcи mиkroorqanиzmlяrlя fяal
mцbarиzя aparmaьa kиfayяt edиr. Bundan яlavя, ultrabяnюvшяyи шцalardan
sцdцn strelиzя edиlmяsиndя vя baшqa mяqsяdlяr цчцn dя иstиfadя edиlиr. Heyvanlarыn ultrabяnюvшяyи шцalarla шцalandыrыlmasы onlarыn mяhsuldarlыьыna
da mцsbяt tяsиr gюstяrиr. Kvars lampalarыnыn kюmяyи иlя heyvanlarы mцalиcя
edиr, иnkubatora verиlяcяk yumurtalarы seчиrlяr. Tяzя yumurtalar bu шцalanmanыn tяsиrи иlя qыrmыzы ишыq, kюhnяlяrи иsя bяnюvшяyи vя ya gюy ишыq buraxыr.
(2)
Иnfыraqыrmиzи шцalardan da kяnd tяsяrrцfatыnda mцxtяlиf mяqsяdlяr цчцn
иstиfadя edиlиr. Bu шцalanma canlы toxumalarыn dяrиnlиklяrиnя daxиl olur vя
orada udularaq temperaturu yцksяldиr. Иnfraqыrmыzы шцalar almaq цчцn ишlяdиlяn qurьularda cяrяyan keчяn tel nиxrondan hazыrlanыr. Bu tel 7000 S temperatura qяdяr qыzыr vя 40-48 kC enerjи sяrf olunur [2].
Sяpиnqabaьы toxumun nяmlиyи kondensatorun tutumunun dяyишmяsи иlя
dяqиq tяyиn edиlиr. Kondensatorun lюvhяlяrи arasыna doldurulmuш toxum
onun tutumunu etalon qиymяtdяn artыq gюstяrиrsя, toxum yenиdяn иnfraqыrmыzы шцalanma иlя qыzdыrыlыr. Bu qыzdыrma prosesиndя temperatur 550 S-dяn
yuxarы olmamalыdыr [2].
Mяqalяnиn aktuallыьы. Bu mягалядя ишыq hadиsяlяrиnиn шagиrdlяr tяrяfиndяn yaxшы baшa dцшцlmяsиnя kюmяk mяqsяdиlя яtraflы mяlumatlar verиlmишdиr.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Gюstяrиlmишdиr kи, ишыq hadиsяlяrиnиn иzahыnы tяbияtlя sыx baьlamaq labцddцr. Bundan baшqa, ишыьыn kяnd tяsяrrцfatыnda
яvяzolunmaz tяsиrи gюstяrиlmишdиr
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Optиk hadиsяlяrи юyrяdяrkяn
bиtkиlяrиn yarpaqlarыnыn rяngи иlя шцaudma qabиlиyyяtи arasыndakы яlaqяdяn,
mиrajlarыn, halя vя qюvsи-qцzehиn яmяlяgяlmя sяbяblяrиndяn vя yuxarыda
gюstяrиlяn иnformasиyalardan иstиfadя etdиkdя mцяllиm keчиlяn mюvzunun
tяbияt hadиsяlяrиnиn yaranma sяbяblяrиnиn иzahыnda fиzиka elmиnиn rolu vя
hяm dя dяrsиn kиmya, bиologиya vя rиyazиyyatla da иnteqrasиyasыna naиl olur.
Bu cцr hazыrlыq yolu keчmиш gяnclяr mяишяtdя, sяnayedя vя kяnd tяsяrrцfa168
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tыnda rast gяldиklяrи hadиsяlяrdя fиzиkadan юyrяndиklяrи qanunlarы gюrцr vя
belя problemlяrиn hяllи цчцn tez yol tapыrlar.
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Воспринимая свете событий общеобразовательных школ
(методологический процесс)
Резюме
Свет событий в этой статье со стороны студентов была дана подробная
информация, чтобы помочь вам лучше понять. Покажем, что падение света необходимо объяснить природу и туго завяжите. Кроме того, влияние
света было показано, чтобы быть заменой для сельского хозяйства
S. Abdullaeva

Perceиvиng the lиght of the events of secondary schools
(methodologиcal process)
Summary
The lиght of the events иn thиs artиcle by the students were gиven
detaиled иnformatиon to help you better understand. We show that the
иncиdence of lиght иs necessary to explaиn the nature and tиe tиghtly. Ыn
addиtиon, the effect of lиght was shown to be a substиtute for agrиculture.
Редаксийайа дахил олуб: 20.05.2014
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Иbtиdaи sиnиflяrdя Azяrbaycan dиlи dяrslяrиndя
шagиrdlяrиn иdrak fяalиyyяtиnиn yцksяldиlmяsиndя
sиntaktиk anlayышlara иstиnad edиlmяsи
Rяhиmяxanиm Mяmmяdzadя,
fяlsяfя doktoru proqramы цzrя dиssertant
ARTPИ
e-maиl: r.memmedzad @gmaиl.com
Rяyчиlяr: ped.ц.f. d., dos.Я.M.Abbasov,
ped.ц.f.d., dos.A.X.Hacыyev
Aчar sюzlяr: sиntaktиk anlayыш, иdrak fяalиyyяtи, cцmlя, sюz bиrlяшmяsи, иntonasиya
Ключевые слова: синтактическое понятие, познавательная деятельность, предложение, словосочетание, интонация
Key words: syntactиc concept, cognиtиve actиvиty, sentence, phrase,
иntonatиon
Qlobal dцnyanыn tяhsиl sиstemиndя яn юnяmlи olan шяxsиyyяt, onun иnkишaf etdиrиlmяsиdиr. Mцasиr dцnyanыn яn иnkишaf etmиш юlkяlяrиndя bu mяsяlя
чox zяrurи vя mцhцm mяsяlя kиmи qarшыya qoyularaq hяll edиlиr, иlk nюvbяdя, шяxsиyyяtиn maraq vя ehtиyaclarыnы qoruyan, onun яn etиbarlы tяmиnatчыsыna чevrиlяn demokratиk vя humanиst tяhsиl sиstemиnи yaratmaqla reallaшdыrыlыr. Bu zaman шяxsиyyяtиn bцtцn keyfиyyяtlяrи, xцsusяn иdrak bacarыqlarы
onun цmumи keyfиyyяt gюstяrиcиlяrиnиn яn юnяmlиsи kиmи dиqqяt mяrkяzиndя
saxlanыlыr. Bцtцn fяnlяrиn mяqsяdи шяxsиyyяtиn цmumи dяyяrlяrиnиn formalaшdыrыlmasыna иstиqamяtlяndиrиlиr. K.D.Uшиnskи yazыrdы k, “ana dиlи tяfяkkцrц иnkишaf etdиrиr”. Ana dиlиnиn vasиtяsиlя fиkrи яmяlиyyatlar hяyata keчиrиlиr, sonra onun tяzahцrц kиmи nиtq meydana чыxыr. Bцtцn fиkrи яmяlиyyatlarыn яsasыnda mяnalы konstruksиyalar, cцmlяlяr dayanыr. Иnsanlar bu cцmlяlяrdяn иstиfadя edяrяk tяfяkkцr prosesиnи reallaшdыrыrlar.
Ona gюrя dя dцnyanыn hяr yerиndя olduьu kиmи, Azяrbaycanda da
Azяrbaycan dиlиnиn юyrяdиlmяsи bиlavasиtя cцmlя kontekstи цzяrиndя qurulur. Dиlиn dиgяr vahиdlяrиnиn юyrяdиlmяsиndя cцmlяdяn bиr vasиtя kиmи иstиfadя olunur. “Cцmlя цnsиyyяtиn иlk vя яsas vahиdиdиr” [3, s.4]. Cцmlяdяn
baшqa цnsиyyяt zamanы sюz bиrlяшmяlяrиndяn dя иstиfadя olunur. Bu vahиdlяr
dиlчиlиyиn xцsusи шюbяsи olan sиntaksиs tяrяfиndяn юyrяnиlиr. Baшqa sюzlя, “sиntaksиs sиntaktиk vahиdlяrи, sюzlяr arasыndakы яlaqяlяrи юyrяnиr” [2, s.240].
Rus dиlи иlя baьlы aparыlan araшdыrmalarda sиntaksиsиn цmumtяhsиl mяktяblяrиndя rol vя яhяmиyyяtи иlя baьlы maraqlы fиkиrlяr mцшahиdя olunmaqdadыr. Araшdыrmalardan bиrиndя gюstяrиlиr kи, “bиrиncи sиnиfdя sиntaktиk vahиd olan cцmlяdяn baшlayaraq qalan sиnиflяrdя mюvzularыn яksяrиyyяtи sиntaktиk яsasda юyrяdиlиr” [7, s. 139]. Bu xцsusиyyяt, demяk olar kи, чox юlkя-
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lяrиn цmumи tяhsиlи цчцn xarakterиk olan bиr haldыr. Bu da tяbии olaraq sюz,
sюz bиrlяшmяsи vя cцmlяnи юyrяnяn sиntaksиsиn dиlиn юyrяnиlmяsиndяkи yararlы cяhяtlяrи иlя яlaqяdardыr. Elя cяhяtlяr kи, onlar dиlиn dиgяr sahяlяrиndя o
qяdяr dя dиqqяtи cяlb etmиr. Azяrbaycan dиlиnиn sиntaksиsиnя aиd bu xцsusиyyяtlяr aшaьыdakыlardan иbarяtdиr.
Bиrиncи, “sиntaksиs sюz bиrlяшmяlяrи vя cцmlяlяrиn dцzlяtmя цsullarыnы,
sиntaktиk formalarыnы, sиntaktиk formalarыn иfadя etdиyи mяnalarы юyrяnяn
dиlчиlиk sahяsиdиr” [3, s.4]. Azяrbaycan dиlиnиn praktиk иstиqamяtdя юyrяnиlmяsи baxыmыndan иmkanlarы genишdиr.
Иkиncи, cцmlя sиntaksиsиnиn юyrяnиlmяsи nиtqиn dцzgцn иfadя olunmasыnы
tяmиn edиr. Dиlиn praktиk cяhяtdяn mяnиmsяnиlmяsиnя иmkan yaradыr.
Цчцncц, sиntaksиsя daиr elementlяrиn mяnиmsяnиlmяsи, bиlavasиtя tяfяkkцr prosesиnи stиmullaшdыrыr. Bцtцn bиtmиш, tamamlanmыш fиkиrlяr fиkrи яmяlиyyatlarыn nяtиcяsи kиmи meydana чыxыr. Dцшцncя tяrzиnиn nяtиcяsиnя чevrиlиr.
Bцtцn bunlar onu gюstяrиr kи, sиntaksиsя daиr anlayышlarыn юyrяnиlmяsи
Azяrbaycan dиlиnиn praktиk olaraq reallaшdыrыlmasы baxыmыndan чox zяrurиdиr. Bu иsя tяbии olaraq sиntaksиsиn bиrиncи sиnиfdяn etиbarяn mяktяb kursuna
daxиl edиlmяsиnиn vя onun юyrяnиlmяsиnиn vacиblиyиnи meydana чыxarыr.
Иbtиdaи tяhsиl sahяsиndя bюyцk tяdqиqatчыlыq яnяnяsи yaratmыш Y.Ш. Kяrиmov, цmumиyyяtlя, qrammatиkadan danышarkяn yazыrdы kи, “Qrammatиk
bиlиklяr шagиrdlяrиn nиtqиnиn иnkишafы цчцn elmи bцnюvrя rolunu oynayыr” [4,
s.334]. Eynи zamanda onu иdrakы иnkишaf etdиrяn vasиtя kиmи dяyяrlяndиrиr.
Bu ишdя чalышmalarыn rolunu xцsusи olaraq qeyd edиr: “hяr bиr qrammatиk
чalышma.... шagиrdlяrиn dиqqяtиnи, yaddaшыnы, иradяsиnи, tяfяkkцrцnц иnkишaf
etdиrmяklя onlarы addыm-addыm tяdqиqatчыlыьa doьru aparыr, mцstяqиl yaradыcыlыьa qarышdыrыr” [4, s.334].
Bиlavasиtя иbtиdaи sиnиflяrdя Azяrbaycan dиlиnиn sиntaksиsи цzrя araшdыrmalar aparan prof. A.N. Rяhиmovun yanaшma tяrzи nиsbяtяn fяrqlяnиr.
Onun qяnaяtиnя gюrя, “...tяfяkkцrц materиalыn чяtиnlиyи yox, dяrsdя problemиn dцzgцn qoyuluшu, шagиrdlяrиn dиqqяtиnи юzцnя cяlb etmяsи fяalиyyяtя
gяtиrиr” [5, s. 191].
Bununla yanaшы, hяm dя yuxarыda иfadя edиlmиш fиkrиn яksи haqqыnda danышdыьыmыz tяhlиl prosesиnиn zяrurи vяzиfяlяrиndяn bиrи kиmи qяbul edиlиr. Yenи Ana dиlи fяnn kurиkulumunda dцшцnmя fяalиyyяtиnиn юnяmlи olmasы юyrяnmя fяalиyyяtиnиn яsas qayяlяrиndяn bиrи kиmи tяqdиm olunur. Gюstяrиlиr
kи, “Ana dиlиnиn юyrяnиlmыsи шagиrdlяrиn цnsиyyяt иmkanlarыnы genишlяndиrиr,
onlarda nиtq fяalиyyяtиnиn nюvlяrи иlя yanaшы, dцшцnmя, юyrяnmя vя danышma
bacarыqlarы formalaшdыrыr” [6, s. 14]. Qeyd olunduьu kиmи, mяhz “dцшцnmя
bacarыqlarы” formalaшdыrыr. Bu bacarыqlar, bиlavasиtя, fиkrи яmяlиyyatlarыn
иnkишaf etdиrиlmяsиnи nяzяrdя tutur. Heч шцbhяsиz, юyrяnmя vя danышma bacarыqlarыnыn formalaшdыrыlmasы da dцшцnmя иlя яlaqяlи yanaшmadыr. Dцшцnmяdяn, bu яmяlиyyatы aparmadan danышma, mяdяnи шиfahи nиtq nцmayиш etdиrmяk mцmцkцn deyиldиr. Yaxud юyrяnmя prosesиnи dцшцnmя яmяlиyyatы
olmadan hяyata keчиrmяk barяdя mцlahиzя yцrцtmяk mяntиqsиz bиr
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yanaшma tяrzи kиmи иnandыrыcы tяsиr baьышlamыr. Bunlarы qarшыlыqlы яlaqяdя
olan anlayышlar kиmи dяyяrlяndиrmяklя шяrh etmяk bцtцn hallarda mяqsяdяmцvafиq yanaшma hesab edиlиr. Ana dиlи tяlиmиnиn mяqsяdиnиn hяyata keчиrиlmяsиndя “ana dиlиnиn dцшцnmя, юyrяnmя vя danышma vasиtяsи olmasыnы
dяrk etmяk” [6, s.18] яsas vяzиfяlяrdяn bиrи kиmи tяsbиt olunur.
Цmumиyyяtlя, yenи “ana dиlи kurиkulumunda шagиrdlяrиn nиtq mяdяnиyyяtиnи formalaшdыrmaq bu fяnnиn baшlыca mяqsяdи olduьundan nяtиcя etиbarы иlя nиtq fяalиyyяtиnиn nюvlяrи цzrя bacarыqlarla yanaшы, hяm dя bu fяalиyyяtlяrи tяnzиmlяyяn, normaya salan dиl qaydalarыnыn юyrяnиlmяsи vacиb hesab edиlиr. Bцtцn sиnиflяrdя prиnsиp etиbarы иlя bu tяlяbиn gюzlяnиlmяsи, mяzmun xяtlяrиndяn bиrи kиmи nяzяrdя tutulmasы qяrarlaшdыrыlыr. Haqlы olaraq
Ana dиlи kurиkulumunda gюstяrиlиr kи, “Dиl qaydalarы... шиfahи vя yazыlы nиtq
bacarыqlarыnыn formalaшmasыnda mцhцm rol oynayan яn zяrurи lиnqvиstиk
bиlиklяrиn юyrяnиlmяsиnи, mяdяnи nиtq цчцn vacиb sayыlan mцhцm tяlяblяrиn
qavranыlmasыnы, яdяbи dиlиn funksиonal vя fяrdи цslublarыnыn sяcиyyяvи xцsusиyyяtlяrиnиn dяrk olunaraq fяrqlяndиrиlmяsи vя tяcrцbяdя tяtbиqиnи tяmиn
edиr” [6, s.18].
Yalnыz иbtиdaи sиnиflяrdя dиl qaydalarыnыn verиlmяsи цчцn xцsusи faktlar
gяtиrиlmяklя яsaslandыrыlыr: “Bu mяzmun xяttи dиlиmиzиn fonetиk, leksиk vя
qrammatиk quruluшu иlя baьlы цmumи bиlиk vя bacarыqlarыn yыьcam, sadя
qaydalar vя aydыn шяrhlяr шяklиndя шagиrdlяrя чatdыrыlmasыnы, orfoqrafиya,
orfepиya vя durьu ишarяlяrи цzrя zяrurи vяrdишlяrиn aшыlanmasыnы tяmиn edиr”
[6, s. 20].
Hяr bиr dиlиn qrammatиkasы o dиldя danышmaq vя yazmaq цчцn aчar rolunu oynayыr. Xцsusяn fиkиrlяrиn иfadя vasиtяsи kиmи cцmlяlяrиn юyrяnиlmяsи,
onlarыn цzяrиndя иш aparыlmasы onun daha mюhkяm юyrяnиlmяsи zяrurяtиndяn xяbяr verиr.
Dиl vя ya nиtq vahиdи olan cцmlяlяrиn mяna vя quruluш elementlяrиnиn
юyrяnиlmяsи mцяllиmlяrиn, bиlavasиtя, ona kичиk mяtn kиmи yanaшыlmasыnы,
onun цzяrиndя иnkишafetdиrиcи ишlяrиn qurulmasыnы tяlяb edиr. Belя olan tяrzdя cцmlя sиntaksиsиnя daиr яn zяrurи elementar anlayышlarыn юyrяnиlmяsи sahяsиndя daha etиbarlы vя иnanыlmыш иш sиstemиnиn qurulmasы vя aparыlmasы zяrurяtи yaranыr.
Sиntaksиslя baьlы nюvbяtи alt-standart, яsasяn, cцmlяnиn mяqsяd vя иntonasиyaya gюrя nюvlяrиnя hяsr edиlиr. Bиrиncи sиnиfdя шagиrdlяrdяn hяmиn cцmlяlяrи sadalamaq, иkиncи sиnиfdя mяqsяd vя иntonasиyaya gюrя cцmlяlяr qurmaq, onlarыn ишarяlяrиnи yerиndя ишlяtmяk, цчцncц sиnиfdя иsя bu cцmlяlяrdяn mяqamыnda иstиfadя etmяk tяlяb olunur. Nяhayяt, ЫV sиnиfdя cцmlя vя
onun nюvlяrи иlя baьlы kичиk tяqdиmatlarыn hazыrlanmasы vя nцmayиш etdиrиlmяsи tяlяb edиlиr.
Яvvяlkи proqramla mцqayиsяdя yenи kurиkulumlardakы mяzmuna baxmыш olsaq, onu daha иnteqratиv xarakterdя, цmumиlяшmиш formada olan bиr
sяnяd kиmи xarakterиzя etmяk mцmkцndцr. Yuxarыda qeyd olunduьu kиmи,
sиntaktиk anlayышlar cцmlя, onun mяqsяd vя иntonasиyaya gюrя nюvlяrи яsasыnda яlaqяlяndиrиlяrяk standart tяlяblяr formasыnda kurиkuluma daxиl edиl172
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mишdиr.
Belя bиr sиstemиn qurulmasы hansы mяntиqdяn иrяlи gяlmишdиr?
Azяrbaycan dиlчиlиyи elmиndя dя cцmlя иlя baьlы xeylи araшdыrmalar aparыlmышdыr. Araшdыrmalarыn bиrиndя gюstяrиlиr kи, “cцmlя hяr bиr dиlиn qanunlarы яsasыnda qrammatиk cяhяtdяn formalaшan vя bиtmиш fиkиr иfadя edяn
nиtq vahиdиdиr” [1, s. 99]. Dиgяr bиr araшdыrmada bиldиrиlиr kи, “Bиr vя ya bиr
neчя sюzцn qrammatиk cяhяtdяn bиrlяшmяsиndяn иbarяt, иfadя etdиyи mяzmun vя иntonasиyasыna gюrя bиtkиn olan яn bюyцk nиtq vahиdиdиr” [2, s. 336].
Son dюvrdя sиntaksиsя daиr aparыlmыш araшdыrmalarыn bиrиndя иsя qeyd
olunur kи, “Cцmlя dиlиn daxиlи qanunlarы яsasыnda formalaшan vя bиtmиш fиkиr иfadя edяn sиntaktиk vahиddиr. Cцmlя, fиkиr mцbadиlяsи vя яn mцhцm цnsиyyяt vasиtяsиdиr” [3, s. 77].
Gюrцndцyц kиmи, bцtцn mяnbяlяrdя cцmlя иlя baьlы sюylяnиlяn fиkиrlяr
arasыnda, demяk olar kи, yaxыn cяhяtlяrиn olmasы mцшahиdя edиlиr. “Dиlиn
daxиlи qanunlarы яsasыnda formalaшmasы” vя ya “sюzцn qrammatиk cяhяtdяn
bиrlяшmяsи”, “bиtmиш fиkиr иfadя etmяsи”, “nиtq vя ya sиntaktиk vahиd” olmasы
barяdя иrяlи sцrцlяn цmumиlяшdиrиlmиш mцddяalar cцmlя haqqыnda иrяlи sцrцlmцш fиkиrlяrиn чox yaxыn olduьunu, eynи zamanda deyиlяnlяrиn obyektиv
mюvqedяn bиldиrиldиyиnи aydыn шяkиldя gюstяrиr.
Lиnqvиstиk araшdыrmalarda иrяlи sцrцlяn bu mцddяalar tamamиlя eynи xarakter daшыmaqla cиddи elmи-nяzяrи araшdыrmalarыn nяtиcяsи kиmи dиqqяtи
cяlb edиr. Bu fиkиrlяr fиlolojи xarakter daшыmaqla yanaшы, hяm dя dиlиn юyrяnиlmяsиnя tюhfя verя bиlmяk baxыmыndan da юzцnцn яhяmиyyяtиnи saxlayыr.
Иlkиn araшdыrmalar gюstяrиr kи, иbtиdaи sиnиflяrdя sиntaktиk anlayышlarыn mяnиmsяnиlmяsи zamanы onlara иstиnad etmяk fayda verиr. Иbtиdaи sиnиflяrdя
sиntaksиs tяdrиsиnиn nяzяrи vя praktиk problemlяrиnи araшdыran professor
A.N. Rяhиmov иbtиdaи sиnиflяrdя sиntaksиsя daиr sюz bиrlяшmяsи, sadя cцmlяlяr, cцmlя цzvlяrи, cцmlяnиn baш цzvlяrи, cцmlяnиn hяmcиns цzvlяrи vя mцrяkkяb cцmlяlяrиn tяdrиsи иlя baьlы metodиk sиstemи юyrяnmишdиr. Xцsusяn
шagиrdlяrиn sюzlяr arasыnda яlaqяlяrи mцяyyяnlяшdиrmяklя konkret nяtиcяlяrя gяlmяsи barяdя metodиk mцddяalarla чыxыш edяrяk belя qяnaяtя gяlиr kи,
“... ЫV sиnиfdя aparыlan belя ишlяr шagиrdlяrиn иdrak fяalиyyяtиnи yцksяltmяklя
cцmlяdя sюzlяr arasыndakы яlaqяlяrиn шцurlu mяnиmsяnиlmяsиnя яsaslы tяsиr
gюstяrиr” [5, s. 288].
Мягалянин актуаллыьы. Azяrbaycanda yenи tяhsиl Konsepsиyasыnыn tяtbиq
edиlmяsи bиr neчя mцhцm elementlяrlя mцшahиdя olunur kи, onlardan яn
baшlыcasы dиlиn praktиk иstиqamяtdя mяnиmsяdиlmяsиdиr. Bu иsя onun mяzmununda cиddи dяyишиklиklяrиn aparыlmasыnы, tяlиm materиallarыnыn mяzmunun mцяyyяnlяшdиrиlmяsиndя, elяcя dя tяlиm prosesиnиn tяшkиlиndя иnduktиv
yoldan иstиfadя olunmasыnы tяlяb edиr.
Мягалянин елми йенилийи. Araшdыrmalar onu gюstяrиr kи, dиlиn юzцnяmяxsus keyfиyyяlяrи, onun tяfяkkцrlя baьlыlыьы bиlavasиtя xцsusиyyяtlяrиnи aчыqlamaьa иmkan verиr. Иlk nюvbяdя, bиr-bиrиlя vяhdяtdя olan bu anlayышlarыn
mяntиqи яsasda qarшыlыqlы tяsиrя malиk olduqlarыnы sюylяmяyя иmkan verиr.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядяки мцддяа вя тювси173
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йялярдян орта мяктяблярдя, хцсусян дя ибтидаи синифлярдя Азярбайъан дилини
тядрис едян мцяллимляр, али мяктяб тялябяляри йарарлана билярляр.
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Резюме
В статье выявляются используемые синтактические понятия на уроках
азербайджанского языка в начальных классах, рассматриваются возможности и пути их применения в повышении познавательной деятельности
учащихся.
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Summary
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applyиng them иn enhancиng students' cognиtиve actиvиty.
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Xalq pedaqogikası insanların əsrlər boyunca topladığı təcrübə əsasında yaranmış və nəsildən-nəslə əmanət edilərək dövrümüzədək gəlib çıxmış, cəmiyyətdaxili qanun-qaydalar, milli-mənəvi dəyərlər və davranış normalarıdır. Hər
bir xalqın əxlaqi, etik, estetik baxışları həm də onun pedaqogikasıdır. Etnopedaqoji materiallar bütün xalqa məxsusdur. Bu materialların konkret yaradıcısı məlum deyildir. Məlumdur ki, xalq pedaqogikasını müdrik insanlar yaratmışdır.
Onlar həyatı, inkişafı, əmək prosesini müşahidə edərək müxtəlif qənaətlərə gəlmiş və topladığı təcrübələri atalar sözləri, zərb məsəlləri, tapmacalar, yanıltmaclar, nağıllar, dastanlar və s. folklor nümunələri şəklində gələcək nəsillərə
ötürmüşlər.
Xalq yaradıcılığını pedaqoji yöndən araşdıran tədqiqatçılar öncə ―xalq pedaqogikası‖ nəyə deyilir, onun mövzusu nədir? Bu suala cavab verməyə çalışmışlar. Lakin fikirlər fərqli olduğundan bu sualın vahid cavabı yoxdur. N.Y.Namitkova görə, xalq pedaqogikası gənc nəslin tərbiyəsi haqqında zəhmətkeşlərin
atalar sözü və məsəllərdə ifadə etdiyi fikirdir. M.S. Şirbayevə görə, халг педагоэикасы həm folklorda, həm də xalqın ənənələrində əks olunmuş tərbiyəvi fikirlərin məcmusudur. V.F. Afanasyeva görə, qəhrəmanlıq eposunda irəli sürülmüş pedaqoji ideyaların cəmidir. Q.N. Volkova görə isə, etnopedaqogika kütlələrin tərbiyə məsələləri üzrə istifadə etdiyi emprik biliklərin məcmusudur və s.
Etnopedaqoji materiallar dedikdə, əsasən şifahi yolla nəsildən-nəsilə keçən
tarixi irsdəki pedaqoji mədəniyyəti xalqın həmin irsdə hifz olunmuş tərbiyəvi
təcrübəsini, fikir və ideyalarını nəzərdə tuturuq. Bütün bu qeyd olunanların demək olar ki, hamısı proqramlarda nəzərə alınmışdır.
Etnopedaqoji materiallarla tanışlıq imkanları başqa proqram və dərs vəsaitlərində, o cümlədən tarix, təsviri sənət, mуsiqi təlimi ilə bağlı proqram və dərs
vəsaitlərində də az deyildir. Məsələn, şagirdlər musiqi proqramının tələblərinə
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əsasən xalqımızın tərbiyə işi baxımından qüdrətli təsir vasitəsi olan həmişəyaşar
musiqi irsi ilə, milli çalğı alətləri mahnı вя rəqslərlə tanış olurlar. İbtidai siniflər
üçün dərsliklər tərtib edilərkən tədris proqramının yuxarıda göstərilən tələbləri
nəzərə alınmış, imkan olduqca dərs kitablarına müvafiq atalar sözləri, məsəllər,
bayatılar, tapmacalar, yanıltmaclar, sыnamalar, lətifələr, nağıllardan parçalar və
s. materiallar daxil edilmişdir. Dərsliklərə salınmış etnopedaqoji nümunələrdən
bəziləri müxtəlif siniflərin dərs kitablarında eyni ilə təkrar olunmuş, dərslikdə
şagirdləri düşünməyə, xalq pedaqogikası məsələləri üzrə axtarışlara sövq edə
biləcək, onlarda idrak fəaliyyətinin inkişafına təkan verəcək sual və tapşırıqlara
az diqqət yetirilmişdir, bununla belə həmin dərsliklər şagirdləri ibrətamiz etnopedaqoji materiallarla tanış etməkdə əhəmiyyətli rol oynamışdır. Onların müəllifləri xalqımızın keçmiş mədəni irsinin pedaqoji rolunu dərindən dərk etmiş və
tərbiyəvi baxımdan daha səciyyəvi olan nümunələri diqqətlə seçib, gənc nəslə
çatdıra bilmişlər.
Etnopedaqoji matetiallardan təlim-tərbiyə prosesində istifadənin mühüm pedaqoji şərtlərindən biri də həmin materiallarla şagirdlərin dərsdə aldыqları bilikləri sinifdənxaric tədbirlərlə sıx əlaqələndirməkdən ibarətdir. Yaxşi nəticə o zaman əldə edilir ki, müəllim yalnız təlim prosesi ilə kifayətlənmir, bu imkandan
kompleks halda, yəni eyni zamanda həm mövzunun tədrisinə qədər, həm mövzunun tədrisi zamani, həm də mövzu keçilib qurtardıqdan sonra, o cümlədən sinifdənxaric tədbirlərdə istifadə edir.
Ümumtəhsil məktəblərində sinifdənxaric tədbirlərə xüsusi yer verilməlidir.
Lakin çox təəssüf ki bu cür tədbirlərə özünəlayiq yer verilmir. Bu da sinifdənxaric tədbirlərin mövcud pedaqoji ədəbiyyatdakı natamam şərhi ilə bağlıdır.
Etiraf etmək lazımdır ki, məktəblərdə uşaqların arzusu, marağı nəzərə alınmır.
Bunun səbəbini gah məktəblərdə real şəraitin olmaması ilə, gah uşaqlarda o cür
işlərə vaxtın qalmaması ilə, gah da müəllimlərin maddi vəziyyətinin çətinliyi иля
изащ едирляр. Bəzən də metodk ədəbiyyatın yoxluğu kimi məsələlərlə əlaqələndirirlər.
Sinifdənxaric tərbiyəvi işlər hökmən dərsdən sonra deyil, dərsdən əvvəldə
ola bilər. İkinövbəli işləyən məktəblərdə olan problemlər bir növbədə işləyən
məktəblərdən seçilir. Birinci növbədə oxuyan şagirdlərlə həmin işlər dərsdən
sonra aparıldığı halda, ikinci növbədə oxuyan məktəblilər üçün bu işlər dərsə
qədər müddətdə həyata keçirilir.
Etnopedaqoji materiallar sahəsində həyata keçirilən sinifdənxaric tərbiyəvi
tədbirlər məktəblilərin hərtərəfli və ahəngdar inkişafına, fərdi istedad və qabiliyyətlərinin daha yaxşı şəkildə formalaşmasına təsirli kömək göstərir. Belə tədbirlər tərbiyənin bütün tərkib hissələri nöqteyi-nəzərindən faydalıdır.
Sinifdənxaric tərbiyəvi tədbirlər məktəblinin:
- dərsdə qazandığı bilikləri əlavə məlumat hesabına daha da genişləndirir,
dərinləşdirir, zənginləşdirir;
- həmin bilikləri həyata, praktikaya tətbiq etməsinə əlverişli şərait yaradır;
- шаэирдлярин görüş dairəsini genişləndirir, marağını tərbiyə edir;
- онларын hərtərəfli və ahəngdar inkişafina əhəmiyyətli surətdə kömək
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göstərir. Оdur ki, məktəblilərin təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan
istifadə etmək işində də sininifdənxaric işlərə geniş yer verilməlidir.
Sinifdənxaric işlər zamanı şagirdlərin təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə ədəbiyyatda müxtəlif şəkildə verilmişdir: məsələn, pedaqoqlardan bəziləri (professor T.A. İlina və başqaları) sinifdənxaric tərbiyəvi işləri
―ümumi‖, ‖xüsusi‖ və ‖kütləvi‖, bəziləri (professor R.Ş. Mustafayeva və başqaları) - ―kütləvi‖, ‖qrup‖, ‖fərdi‖, ‖birləşmə‖, bəziləri (professor M.Ə. Muradxanov, V.Q.Kutsenko və başqaları) -―kütləvi‖, ‖qrup‖ və ‖fərdi‖ adı altında qruplara bölürlər.
Bizim fikrimizcə, sinifdənxaric tərbiyəvi işlərin ―kütləvi işlər‖, ―qrup halında işlər‖, ‖fərdi tapşırıqlar şəklində olan işlər‖ və ―müştərək tədbirlər‖ adı altında dörd formada təqdimi daha səhihdir. Ancaq qeyd olunmalıdır ki, praktik
şəraitdə həmin formalar çox zaman bir-biri ilə əlaqəli surətdə həyata keçirilir.
Misal üçün müəyyən məsələlərə həsr olunmuş şagird konfranslarından və ya
disputlardan sonra bədii özfəaliyyət dərnəyinin konserti verilir; yaxud görkəmli
şəxsiyyətlərlə görüşə həsr edilmiş təntənəli gecələrdə həmin şəxsiyyətlərin
həyat və fəaliyyətinə aid stendlər, sərgilər təşkil olunur.
Məlum olduğu kimi, sinifdənxaric tərbiyəvi işlərin növləri saysız hesabsızdır: dərsdənkənar vaxtlarda müxtəlif tərbiyəvi məsələlər üzrə şagirdlərlə aparılan mühazirələr, söhbətlər, məruzələr, disputlar, oxucu konfransları, yarışlar,
müxtəlif səciyyəli ekskursiyalar, dərnəklərdə icra olunan işlərin kollektiv müzakirəsi və с. iş novляри vardır.
Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan dərsdənkənar vaxtlarda istifadənin ən çox istifadə olunan formalarından biri kütləvi tədbirlərdir. Bu tədbirlər içərisində isə aşağıdakı iş növlərində daha tez-tez istifadə olunur:
- etnopedaqoji məsələlərə həsr olunmuş şagird konfransları;
- etnopedaqoji xarakterli elmi-kütləvi kitab və məqalələrin kollektiv müzakirəsi;
- xalq oyunları, халг mahnıları вя халг rəqsləri üzrə yarışlar;
- xalq pedaqogikası nümunələrinin toplanmasına şagirdlərin cəlb edilməsi;
- etnopedaqoji materiallar üzrə kollektiv oyunlar və viktorinaların keçirilməsi;
- лазымдыр milli bayramlarda, ayin və mərasimlərdə şagird kollektivlərinin
iştirakı;
- tarixi abidələrə ekskursiya və s.
Şagirdlərlə etnopedaqoji məsələlər üzrə kütləvi tədbirləri təşkil etməkdən
ötrü əvvəlcə həmin məsələlərlə əlaqədar məruzə və muhazirələrin mövzusuna
aid material toplamaq. Мövzu həmin materiallar əsasında işlənir, səciyyəvi nümunə və faktlar seçilir, sonra müəyyən olunmuş vaxtda sistemli şəkildə şərh
edilir.
Məktəblilərin təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadənin
kütləvi formalarından biri oxucu konfranslarıdır. Məlum olduğu kimi, belə konfranslarda başlıca məsələ məhz onun qarşısına hansı məqsədin qoyulması ilə
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şərtlənir. Məktəblərdə təşkil edilən konfransda xalq kəlamlarından istifadə
olunmasına geniş yer verilir. Misal üçün, ―Щər mövsümün öz işi var‖ mövzusunda keçirilən şagird konfransında belə atalar sözlərindən istifadə olunurdu:
―Йayda oynayar gulər, qışda acınnan ölər‖, ‖Щər iş vədəyə baxar, vədə heç
nəyə baxmaz‖. Sonradan məktəblilərlə apardıgımız söhbətlər, sorğu-suallar
həmin tədbirlərin onlara çox qüvvətli təsir göstərdiyini, şagirdlərin nitqini,
hafizəsini müdrik xalq kəlamları ilə zənginləşdirdiyini aydın surətdə sübut
edirdi. Uşaqlar konfransda eşitdikləri aforizmləri əzbər söyləyir və həmin
aforizmlərdəki iqtisadi mənanı düzgün şərh edirdilər. Bununla sübut olunur ki,
uşaqların təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan istifadə baxımından
oxucu konfransları yaxşı nəticə verir, xalqın tərbiyəvi məsələlərlə baglı fikir və
ideyalarına məktəblilərdə dərin maraq oyadır. Təcrübə göstərir ki, müzakirə
zamanı etnopedaqoji irsdən istifadə etmək təlim-tərbiyə məsələlərinin daha asan
və möhkəm mənimsənilməsinə əlverişli şərait yaradır. Ona görə də, gərək
həmin tədbirlərdə iştirak edən şagirdlər mübahisədən çəkinməsinlər, öz
fikirlərini aydınlaşdırmaq və sübuta yetirmək üçün müxtəlif etnopedaqoji
materiallardan, xalq yaradıcılığı nümunələrindən istifadə etsinlər. Güman edirik
ki, belə tədbirlər, araşdırılan mövzu baxımdan sinifdənxaric işlərin kütləvi
formaları barədə lazımi təsəvvür yaratmaq üçün kifayət edər.
Təlim-tərbiyə prosesində etnopedaqoji materiallardan istifadə məqsədilə görülən işlərdə uşaqların yaş və hazırlıq səviyyəsi, cinsi və fərdi xüsusiyyətləri
nəzərə alınmaлıdır. Мəsələn, dərsdə, eləcə də şagirdlərin iştirak etdikləri
iməcилiklərdə, bağçılıq və bostançılıq işlərində, quş və heyvanlara qulluq sahəsində görülən tədbirlərdə, əyani vəsait, albom və stend hazırlamaqda, tematik
gecələrdə, müxtəlif xarakterli səhərciklərdə, idman yarışlarında, turizm işində
və s. бу kimi sinifdənxaric tədbirlərdə həmin pedaqoji şərtə məhəl qoymadıqda,
ucdantutma hamıya eyni səciyyəli iş tapşırdıqda, istənilən nəticəni qazanmaq
olmur. Odur ki, məşğələnin, tədbirin forma və məzmunu, xarakteri, eləcə də keçirilmə vaxtı, əhatə ediləcək şagirdlərin yaşı, bilik səviyyəsi, əhval-ruhiyyəsi,
tədbirə münasibətləri, ümumi inkişaf xüsusiyyətləri və s. əvvəlcədən yaxşı-yaxşı götür-qoy edilməli, düşünülmüş olmalıdır.
Təlim-tərbiyə işlərində etnopedaqoji metodlardan istifadənin bir mühüm
şərti də həmin işlərdə milliliyin və məqsəd aydınlığının təmin olunmasıdır. İstər
sinif daxilində aparılan məşğələlərin olsun, istərsə də sinifdənxaric tərbiyəvi
tədbirlərin, fərqi yoxdur, hər bir forması öz məzmununu mümkün qədər tam və
dəqiq surətdə açmalı və izlədiyi məqsədlə milli etnopedaqoji irsdən şagirdlərin
ətraflı şəkildə istifadəsinə optimal şərait yaratmalıdır. Həmçinin etnopedaqoji
sərgidə olan nümunə və tədbirlərin seçilməsində (sinifdənxaric işlərdə həm də
planlaşdırılmasında, təşkilində, həyata keçirilməsində və s.) imkan daxilində şagirdlərin fəal iştirakını təmin etməli, təşəbbüskarlığına rəvac verməlidir. Belə
olduqda dərsin, məşğələnin, tədbirin tərbiyəvi təsiri xeyli artır, uşaqlar arasında
qarşılıqlı dostluq və yoldaşlıq münasibəti möhkəmlənir, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünün inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır. Bu şərtə əməl edilmədikdə tarixi irsinə şagirdin marağı sönür, uşaqların təşəbbüskarlığı boğulur, onlarda ba178
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ba və nənələrin adət ənənələrinə laqeydlik yaranır. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji irsdən istifadə sahəsində az-çox nailiyyətləri olan məktəblərin
iş təcrübəsini vaxtlı-vaxtında öyrənib, təhlil etmək və ümumiləşdirib kütləviləşdirmək (geniş miqyasda oxucu kütləsinə, əhaliyə, pedaqoji ictimaiyyətə çatdırmaq), eləcə də elmi-praktik konfranslarda, mətbuat səhifələrində, radio və televizor verlişlərində bu problemə geniş yer vermək gərəkdir;
- ümumtəhsil məktəblərin tədris proqramlarında və dərsliklərində yeniləşmə
aparmaq, onları daha əsaslı surətdə xəlqiləşdirmək, mütərəqqi milli zəmin üzərində tərtib etmək lazımdır; imkanı olan pedaqoji təhsil müəssисələrində (o cümlədən, ümumtəhsil məktəblərində, orta təhsil verən kollec, lisey və digər müəssisələrdə) ―xalq pedaqogikası‖ fənni tədris olunmalıdır.
- xalq kütləsinin təlim-tərbiyə ilə bağlı adət-ənənələrini, təcrübə və təfəkkürünu ibrətamiz tamlıqla əks etdirən dərs vəsaitlərinin və elmi-metodik ədəbiyyatın bolluğu təmin edilməli, məktəblilərdə belə vəsait və ədəbiyyata mütailə
marağı qüvvətləndirilməlidir. Xalqın pedaqoji irsi ilə əlaqədar təcrübədən, fikir
və ideyalardan yerli-yerində istifadə etməklə çalışıb buna nail olunmalıdır ki,
şagirdlərin nəzəri bilikləri ilə əməli işləri vəhdət təşkil etsin, gənc oğlan və qızlar öz biliklərini həyata tətbiq etmək imkanına malik olsunlar. Bunun üçün
məktəbdə əlverişli şərait olmalıdır. Tədris prosesində bu imkanlar, adətən, ya
ayrı-ayrı fənlər üzrə müvafiq mövzuların özündə, ya dərsdə yeri gəldikcə
istifadə edilən etnopedaqoji materialların məzmununda, məsələlərin şərhi
zamanı tətbiq olunan metod və vasitələrdə, ya da fənlərarası və fəndaxili əlaqələrdə mövcud olur. Bu potensial imkanları reallaşdırmaq və təlim-tərbiyə
amilinə çevirmək müəllimdən pedаqoji intuisiya, sərişdə və ustalıq tələb edir.
Məqalənin aktuallığı. Yeni tərbiyə sisteminin əsasında xəlqilik, millilik
durmalıdır. Яsrlərin sınağından çıxaraq dövrümüzə qədər gəlib çatmış, xalqın
mövcudluğu üçün həyati zərurət olan xalq tərbiyəsi oyrənilməli, bu sistemin
təşkili qaydaları, üsul və vasitələri müasir tələblər baxımından tədqiq edilərək
dövlətin tərbiyə sahəsindəki siyasətinin ana xətti müəyyənləşdirilməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji materiallardan dərslədə istifadə üçün seçilən nümunələr, müəyyənləşdirilən sinifdənxaric tədbirlər maraqlı və cəlbedici olmalı, uşaqlarda sevinc, şadlıq, ruh yüksəkliyi doğurmalıdır. Etnopedaqoji materiallardan təlim-tərbiyə prosesində istifadə
etmək üçün planlaşdırılmış, həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbir xalqın tarix boyu təşəkkül tapmış adət-ənənələri ilə, səciyyəvi əmək növləri ilə, hikmətamiz təcrübəsi, fikir və ideyaları ilə, sıx surətdə əlaqələndirilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədəki tövsiyələrdən pedaqoji sahədə çalışan, etnopedaqoji problemlərlə məşğul olan ali və orta məktəb
müəllimləri, pedaqoqlar və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin əməkdaşları
istifadə edə bilərlər.
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Использование етнопедагогические материалов
в внеклассных мероприятиях
Резюме
Планирование и осуществление этнопедагогических материалов в
внеурочных мероприятиях должны тесно связываться с исторически сложивщитися обычаяти, нравственными ценностями, мудчостью, трудом,
мыслями и идеями народа.
Молодое поколение должно восритываться в школе таким образом,
чтобы чувство уважение к родителям, детям, женщинам, стачикам, верность семье стали неотъетлемой частью их характера.
S.Akparova

The use of etnopedogogical materials in out of class actions.
Summary
He event that was planned to be implemented to use ethno pedagogical
materialls in non-class events should be linked to the peoples traditions, specific
types of labor and wise experiences, thoughts and ideas that were established
throughout history. In schools young generation has to be educated such thet
respect to parents children, women, old people and sense of devotion to the
family should infuse to his blood, marrow in order to be his main character.
Редаксийайа дахил олуб: 23.06.2014
180

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Bakalavr pilləsində “Biotexnologiya” fənninin
tədrisində inteqrativ təlim imkanları
Aytən Səfərova,
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
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biol.ü.f.d., dos. Əsgərov Ə.T.
Açar sözlər: бiotexnologiya, inteqrasiya, gen mühəndisliyi, hüceyrə mühəndisliyi, texniki mikrobiologiya, bitki hüceyrəsi, heyvan hüceyrəsi
Ключевые слова: биотехнология, интеграция, генная инженерия, клеточная инженерия, технической микробиологии, растительная клетка,
клетка животного
Key words: бiotechnology, integration, genetic engineering, cell
engineering, technical microbiology, plant cell, animal cell
―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda və təhsil sistemini tənzimləyən digər normativ-hüquqi sənədlərdə kadr hazırlığının keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, mütərəqqi təhsil sistemlərinə inteqrasiya olunması, milli ruhlu, vətənpərvər, dərin bilikli və sağlam gənc nəslin yetişdirilməsi
sahəsində qarşıya mühüm və strateji əhəmiyyətli vəzifələr qoyulmuşdur.
Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra müstəqil respublikamızın təhsil sistemində islahatlar və bir sıra innovasiyalar həyata keçirilmişdir. Müasir təlim metodlarından və prinsiplərindən istifadə olunması xüsusi aktuallıq kəsb etmişdir.
Ali təhsilin bakalavr pilləsində biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə kadr hazırlayan fakültələrin tədris planında ―Biotexnologiyanın əsasları‖ fənninin tədrisi nəzərdə tutulmuşdur.
Bitki, heyvan hüceyrələrinin və fermentlərin iştirakı ilə insana lazım olan
faydalı məhsulların alınmasından bəhs edən бiotexnologiya elmi planetin artmaqda olan əhalisini maddi nemətlərlə təmin etmək kimi həyat əhəmiyyətli vəzifənin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. İnteqrasiya etmiş, mürəkkəb və kompleks elm sahəsi olan бiotexnologiyanı tələbələrə daha yaxşı mənimsətmək üçün
onun inteqrativ təlim imkanlarından səmərəli, məqsədyönlü şəkildə istifadə etməyi və bu sahədə tədqiqatlar aparmağı qarşımıza məqsəd qoyduq.
İnteqrativlik əsas prinsip kimi fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətlrindəndir. Təhsil иslahatının tələblərinə ясасян tətbiq olunan innovasiyalardan biri də
―İnteqrativ təlim‖ konsepsiyasıdır. Onun mahiyyəti ayrı-ayrı fənlərin bir-biriləri
ilə əlaqələndirilməsindən ibarətdir. İnteqrativ öyrətmə tələbələrin ətraf mühitin
müəyyən aspektlərini müxtəlif fənlərə aid olan biliklər vasitəsilə geniş araşdırılmasıdır.
Tanınmış pedaqoq Hamfreyz təbiət, humanitar, sosial və başqa fənlər arasında əlaqələr olmasını göstərirdi. O, qeyd edirdi ki, vərdiş və biliklər bir sıra
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fənlərin materialları əsasında daha səmərəli inkişaf edir və təcrübədə təsdiq
edilir.
Şumeyker isə inteqrativ təlimi belə şərh edir: ―O, təhsilin elə formada təşkilidir ki, fənlərin bir-biri ilə əlaqəsi təmin olunur və kurikulumun müxtəlif aspektləri əlaqəli şəkildə birləşdirilərək daha geniş araşdırma sahələrinə diqqət
verilir. O, öyrənmə və öyrətmə məsələlərinə bir yerdə yanaşır və mahiyyət etibarı ilə interaktiv olan dünyanı əks etdirir‖.
Müxtəlif yerlərdə təhsil mütəxəssisləri inteqrasiyaya müxtəlif yanaşmaları
qeyd edirlər. Bunlardan fəndaxili, fənlərarası və çoxfənli yanaşmaları qeyd etmək olar.
Cəmiyyətin və elmi-texniki tərəqqinin müasir inkişaf mərhələsində inteqrativ təlim ən aktual pedaqoji problem kimi qarşıya çıxır.
―Bakalavr pilləsində бiotexnologiyanın əsasları fənninin tədrisində inteqrativ təlim imkanları‖ mövzusunda apardığımız tədqiqatlar göstərmişdir ki, bu
imkanlar çox böyükdür.
Biotexnologiya fənni dörd bölmədən ibarətdir:
1. Texniki (sənaye) mikrobiologiya;
2. Ferment mühəndisliyi (Enzimologiya);
3. Gen mühəndisliyi;
4. Hüceyrə mühəndisliyi.
Təqdim etdiyimiz məqalədə тexniki mikrobiologiyanın tədrisində inteqrativ
təlim imkanları və bu imkanlardan səmərəli istifadə olunması öz əksini tapmışdır. Тədqiqatlar göstərmişdir ki, biotexnologiyanın əsasları fənni бiokimya, цzvi
kimya, еnzimologiya, эenetika, сitologiya, бio-üzvi kimya, мikrobiologiya, tibb
elmləri, bioloji elmlər, kimya elmləri, baytarlıq və kənd təsərrüfatı elmləri ilə,
bütünlükdə 20-dən çox elm sahələri ilə çox sıx əlaqədardır.
İlk dəfə olaraq бiotexnologiyanın тexniki (sənaye) mikrobiologiya bölməsinin tədrisində inteqrativ təlim imkanları tədqiq olunmuş, fənnin tədrisinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları müəyyənləşdirilmişdir. Bu bölmədə
öyrədilən ―Zülali yem məhsullarının biotexnoloji istehsalı‖ mövzusunda tələbələrə aşağıdakı istiqamətlərdə biliklərin verilməsi nəzərdə tutulur:
1) Mikrob zülalı və onun keyfiyyət xarakteristikası;
2) Neft parafinləri, spirtlər və qaz maddələrindən mikrobioloji zülal alınması;
3) Normal parafinlərdən alınan zülali biokütlə;
4) Metil və etil spirtlərindən alınan zülali biokütlə;
5) Metan və hidrogen qazlarından alınan zülali biokütlə;
6) Bitki substratlarından mikrob zülalı ilə zəngin yem məhsullarının alınması;
7) Bitki qalıqlarının mikroorqanizmlər vasitəsilə dərin fermentasiyası;
8) Bitki substratlarının bərk zülali fermentasiyası;
9) Bitki qalıqlarının fermentativ siloslaşdırılması;
10) Qida məqsədilə alınan mikrob kütləsi.
Dərin məzmunlu və əhatəli olan bu mıvzuların tədrisini müasir tələblər sə182
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viyyəsinə qaldırmaq, onun səmərə və keyfiyyətini yüksəltmək üçün mövcud
olan çox böyük inteqrasiya imkanlarından yaradıcı və səmərəli surətdə istifadə
etmək zərurəti meydana çıxır. Biotexnologiya fənnini tədris edən müəllim nəzərə almalıdır ki, bakalavrиат pilləsində təhsil alan, biologiya müəllimliyi ixtisasına yiyələnən tələbələr başqa qohum fənləri də öyrənməlidirlər. bunun üçün
müəllim inteqrasiya olunmuş, mürəkkəb və kompleks fənləri tədris edən zaman
qohum fənlərdən dayaq kimi istifadə etdikdə, məqsədyönlü mühazirələr oxuduqda, seminar məşğələlərini və praktik işləri bu tələblərə müvafiq şəkildə təşkil etdikdə daha yaxşı səmərə verir.
―Zülali yem məhsullarının biotexnoloji istehsalı‖ mövzusunda mühazirə
mətni üzərində işləyən zaman müəllim ―Üzvi kimya‖, ―Biokimya‖, ―Bioüzvi
kimya‖ fənlərinin inteqrasiyasından istifadə etdikdə daha dolğun elmi məlumatlar verdikdə tələbələr mövzunu yaxşı mənimsəyirlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, zülal iri molekullu təbii polimer olub aminturşulardan qurulmuşdur. Orqanizmlərdə əvvəlcə aminturşular, sonra isə bunlardan
zülallar sintez olunur. Aminturşular haqqında məlumat verən zaman müəllim
―təbii‖, ―süni‖ və ―sintetik‖ anlayışlarına aydınlıq gətirməlidir. Elmə məlum
olan və zülalların tərkibində rast gəlinən 20 amin turşusunun bir neçəsini insan
və heyvan orqanizmləri sintez edə bilmir. Bunlar əvəz olunmayan aminturşular
adlanır, arzaq və yemin tərkibində bunlara təsadüf olunmur. Belə hallarda çatışmayan aminturşular heyvanların yeminə və insanların ərzaq məhsullarına əlavə
olunur. Tələbələrə izah olunmalıdır ki, aminturşular kimyəvi sintez üsulundan
başqa, zülalların hidrolizindən də alınır. Lakin heyvan orqanizmində, göbələk
və mikroorqanizmlərdə sintez olunan amin turşuları həm iqtisadi və həm də
ekoloji cəhətdən çox səmərəlidir. Bütün mikroorqanizmlər sərbəst amin turşuları sintez etməyə qabildirlər.
Aminturşular haqqında tələbələrə bir sıra zəruri bilikləri verdikdən sonra
müəllim zülalların həyat üçün əvəzsiz maddə olmasını, onu heç nə ilə əvəz etməyin mümkün olmadığını qeyd edir.
Müəllim mühazirəsində qeyd edir ki, müasir dövrdə bəşəriyyət aşağıda göstərilən problemlərlə qarşılaşmışdır:
1. Planetin əhalisinin maddi nemətlərlə təminatı;
2. Ekoloji böhran vəziyyətinin aradan qaldırılması;
3. Əhalinin enerji daşıyıcıları ilə təminatı;
4. Bəşəriyyətə və təbiətə qənim kəsilən müharibələrin qarşısının alınması
problemi və s.
Göstərilən qlobal miqyaslı problemləri yalnız elmin və insan zəkasının köməyi ilə aradan qaldırmaq mümkündür.
Apardığımız tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, tədrisi çətin olan,
inteqrasiya etmiş və mürəkkəb elm sahəsi olan Biotexnologiyanın tədrisində
çox böyük inteqrativ təlim imkanları vardır. Müstəqil respublikamızın iqtisadi
qüdrətini artırmaq, elm və təhsil sahəsində qarşıya qoyulmuş strateji əhəmiyyətli vəzifələri yerinə yetirmək üçün bütün imkanlardan istifadə olunmalıdır.
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Məqalənin aktuallığı. İlk dəfə olaraq biotexnologiyanın əsasları fənninin
tədrisində inteqrativ təlim imkanları araşdırılmış, tədrisin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsində məqsədyönlü mühazirələrin rolu aydınlaşdırılmışdır.
Müəllif əhalinin ərzaqla təminatının ödənilməsi kimi qlobal problemlərin həllində biotexnologiya elminin iqtisadi və ekoloji əhəmiyyətini aydınlaşdırmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ekoloji böhran vəziyyətindən çıxmağın istiqamətlərini, çirkab sularının və tullantıların biotexnoloji emalının istiqamətlərini
müəyyənləşdirmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali təhsilin bakalavr pilləsində oxuyan tələbələr, ali məktəb müəllimləri, elmi işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə
olunmasında disputların rolu
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Key words: civility, subject, student, celebrate, national
Böyüməkdə olan nəslin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi günümüzün ən vacib və aktual problemlərindəndir. Mənəvi tərbiyə insanın mənəviyyatının, əxlaqının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Mənəvi tərbiyə adi
fərd kimi dünyaya gələn insan əsl mənada şəxsiyyətə çevrilir. Burada genetik
keyfiyyətlər, sosial mühit və fitri qabiliyyətlər də mühüm amil kimi özünü göstərir. Mənəvi kamillik шəxsiyyətin ən mühüm göstəricilərindəndir.
Milli-mənəvi dəyərlərin yaranması və formalaşnasının da özünəmaxsus xüsusiyyətləri vardır. Onlar sivilizasiyanın yaranması və formalaşması ilə yanaşı
meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir. Azərbaycanın bəzi zonalarında aparılmış
arxeoloji qazantılar bunu təsdiq edir. Məsələn, Qarabağ ərazisindəki Azıx mağarasında tapılmış ayı kəllələrindən bəzilərinin üzərində cızılmış işarələr ibtidai
insanlarda axirət dünyasına, totemlərə, heyvanlara inan kimi dini təsəvvürlərin
yaranmasından xəbər verir. Zaman keçdikcə bunlar zənginləşib inkişaf etmiş,
mənəvi dəyərlər kimi təşəkkül tapmışdır.
Azəri türklərinin – azərbaycanlıların tarixi adət-ənənləri, mənəvi dəyərləri
zəminində daha zəngin, kamil adət-ənənələlər, mənəvi dəyərlər formalaşmışdır.
Onlar yüksək əxlaqlılıq, mərdlilik, cəsarətlilik, əməksevərlik, alicənablılıq, sadəlik, sadiqlilik, doğruçuluq, hümanistlik, qonaqpərvərlik, insanpərvərlik və s.
ibarətdir.
Azərbaycan xalqına məxsus mənəvi dəyərləri formalaşma xarakterinə, məzmun və mahiyyətinə görə müxtəlif qruplara bölmək olar: gendən gələn mənəvi
dəyərlər, alınıb milliləşdirilmiş mənəvi dəyərlər və ümumbəşəri xarakterli
milli-mənəvi dəyərlər. Gendən gələn milli-mənəvi dəyərlər uşaq hələ ana bətnində olarkən formalaşmağa başlayır və sonradan zaman–zaman kamilləşir.
Azərbaycan xalqına məxsus elə mənəvi dəyərlər vardırki, onlar həm də ümumbəşəri xarakter daşıyırlar. Bu mənəvi dəyərlər həm ümumbəşəri, həm də mənəvi
dəyərlərdir.
Azərbaycan xalqına mənəvi dəyərlərin öyrənilməsində şifahi xalq yaradıcı186
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lığı nümunələri - nağıllar, dastanlar, atalar sözləri, nəğmələr, nəsihətlər və s.
cox qiymətli mənbələrdir. Ümumiyyətcə, ,,xalq pedaqogikası― adlandırılan bu
mənbələrdə xalqımızın mənəvi dəyərlərinə aid zəngin nümunələr vardır.
Şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə olunmasında məktəbdə
sinifdənkənar bir sıra tədbirlər kecirilir. Bunlara sinifdənkənar tədbirlər, bədii
əsərlərin müzakirəsi, disputların kecirilməsi və s. aiddir. Sinifdənkənar işlər birbirindən fərqli, zəngin forma, metod və priyomlara malikdir. Bunlardan biri də
şagirdlərlə aparılan disputlardır.
Disput latın sözü olub, mühakimə yürütmək, mübahisə etmək demekdir.
Disput müxtəlif mövzular üzrə canlı, sağlam mübahisələrdir. Burada mühakimələr toqquşur, müxtəlif fikirlər tutuşdurulur. Məktəblərdə təşkil edilən müxtəlif məzmunlu disputlar şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşmasına və
zənginləşməsinə şərait yaradır. Disputlar tədris və tərbiyə işləri ilə uyğunlaşdırılmaıdır.
Disputlar şagirdləri düşündürməklə, fəallaşdırmaqla yanaşı, həm də onları
ölkəmizin tarixi ilə tanış edir, Vətən uğrunda mübarizəyə ruhlandırır, müxtəlif
fakt və hadisələri təhlil etməyə, mübahisələr aparmağa sövq edir. Burada şagirdlər müxtəlif əxlaqi kateqoriyalar haqqında öz fikirlərini sərbəst demeyə çalışırlar disputlar yuxarı sinif şagirdlərində maraq yaradır, ətrafda baş verən hadisələrin gerçəkliyini dərk etməyə, əxlaq normalarını mənimsəməyə, mənəvi
ideyalara yiyələnməyə imkan verir. Disput iştirakçıların qabaqcadan bildiyi hər
hansı mövzu üzrə fikir birliyi yaratmaq məqsədi ilə müəyyənləşdirilmiş vaxtda
mütəşəkkil kecirilən fikir mübadiləsidir. Bu metod mürəkkəb olub, müəllimdən
yüksək peşəkarlıq tələb edir. Müəllim şagirdlərə fikirlərini toplamağa, cəmləşdirməyə, öz mövqeyini əsaslandırmağa kömək etməlidir. Disput müstəqil tədbir
kimi təşkil edilib keçirilə də bilər, hər hansı məşğələlərin tərkibində bir metod
kimi tətbiq edilə də bilər. Metod kimi disputun tətbiq sahəsi çoxdur: ondan şagirdlər və tələbələr, habelə valideynlər arasında da istifadə edilir. Bu səbəbdən
də disputun mövzusu müxtəlif ola bilər. Disputun səmərəsi ona hazırlığın səviyyəsindən asılı olur. Disputun mövzusu, keçirilmə vaxtı, müzakirəyə qoyulacaq
məsələ və ya sual, habelə müvafiq mənbələr barədə iştirakçılara xeyli əvvəl məlumat verilir. Disputun belə mövzuları ola bilər: ,,Gözəllik ondur, doqquzu
dondur‖, ,,Bilikli adam kimə deyilir‖, ,,Gözəlliyi necə başa düşürsən‖ və s.
Zaman keçdikcə, dövr ötdükcə kecirilən disputların məzmunu zənginləşib
dəyişir. Ona görə də bir çox gənclərlə keçirilən disputlar məzmunca ehatəli olduqda, onların səviyyəsinə uyğun gəldikdə şagirdlər üçün daha maraqlı olur.
Ama aparılan tədqiqatlar göstərirki, bəzi məktəblərimizdə nəinki disputların keçirilməsinə, hətta tədbirlərin kecirilməsinə maraq azalıb. Buna baxmayaraq
müəllimlər, təşkilatçılar şagirdlərin marağına uyğun gəlməyən,bir-birini təkrar
edən disputlar kecirirlər. Onları maraqlandıran məsələ isə yalnız tərbiyə planında nəzərə tutulan disputu keçirməkdir. Keyfiyyəti diqqət mərkəzində olmur.
Yəni formal xarakter daşıyıb heç bir məqsəd güdülmür. Ancaq kecirilən disputlar məqsədə yönəlməli, içgüzarlıq səviyyə daşımalıdı. Disputların keçirilməsinə şagirdlər həvəslə qoşulmalı, özləri yaradıcı münasibət bəsləməlidi. Dis187
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putun məqsədi aydın, tərbiyəvi imkanı real həyatla uzlaşarsa, o zaman faydalı
olar.
Disputun hazırlanması və kеçirilməsi prosesində disputun auditоriyasını, kimin üçün hazırlandığını müəyyən еtmək lazımdır.Disputun müvəffəqiyyəti
оnun mövzusundan asılıdır. Dəqiq, aydın, kоnkrеt ad böyük təşkilеdici əhəmiyyətə malikdir. Mövzunun adı mübahisə və оnda iştirak еtmək həvəsi dоğurmalıdır. Disputun maraqlı kеçməsi üçün böyük hazırlıq işi aparılmalıdır. Disputun
aparıcısı mövzunu dərindən bilməli, məsələni kəskin və maraqlı qоymağı bacarmalıdır. Hazırlıq işi mövzunun və оnun suallarının müəyyən еdilməsi ilə bitmir. Aparıcı disputa hazırlaşmaqda, оnda fəal iştirak еtməkdə çıxış edənlərə
kömək göstərməlidir. Hazırlıq prоsеsində təkcə disputun təşkilatçılarının çıхışlarını dеyil, başqa çıхış еdənləri də hazırlamaq lazımdır. Təşkilati məsələləri
həll еtdikdən sоnra aparıcı giriş sözü söyləməlidir. Bu zaman müzakirəyə vеrilmiş mövzunun əhəmiyyəti, əsas suallar, müzakirənin ümumi istiqaməti göstərilməlidir. Giriş sözündə müzakirə еdilən prоblеm haqqında ziddiyyətli fikirlər оlduğunu söyləmək, охucuları mövzu və qoyulan suallar ətrafında çıхış еtməyə,
öz münasibətlərini bildirməyə cağırmaq lazımdır. Aparıcı sоn sözü ilə disputu
yеkunlaşdırır.
Disputların kecirilməsinin şagirdlər üçün əhəmiyyəti var. Disput şagirdlərin
dünyagörüşünü formalaşdırır, davranışını nizama salir, şüurlu fəaliyyətə təhrik
edir. Şagirdlərlə disput hazırlayarkən onların arzu və maraq aləmini, onları düşündürən problemləri nəzərə almaq lazımdır.
Disputlar hazırlıq, keçirilmə, yekunlaşdırılma və praktik iş mərhələlərindən
ibarətdir. Hazırlıq mərhələsində şagirdlər disputun kecirilmə mərhələləri ilə tanış olurlar. Daha sonra disputun mövzusu ilə əlaqədar şagirdlərə ədəbiyyat siyahısı verilir. Disputun ikinci mərhələsində tədbiri aparan şəxs problemin mahiyyəti barədə şagirdlərə məlumat verir. Üçüncü mərhələdə artıq disput yekunlaşdırılır. Dördüncü mərhələ əməli fəaliyyət mərhələsidir.
Disput həqiqətləri üzə çıxarır, şagirdlərdə öz əqidələrinə sadiq qalmağı vicdanlarının formalaşdırmağı imkanını yaradır. Disputların düzgün gedişində
nəinki müəllimlər, hətta şagirdlərdə bir-biriləri ilə yaxından tanış olurlar.
Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsinin 166 nomrəli məktəbin lV sinif
şagirdləri ilə apardığımız eksperimentin gedişinə nəzər salaq:
Disputu lV sinfin sinif rəhbəri Solmaz Amanova acdi.
- Uşaqlar, bu gün sizinlə əvvəlcədən mövzusunu elan etdiyimiz adət ənənələrimizlə bağlı disput keçirəcəyik. Mövzu sizə aydındır. Bildirmək istəyirəm ki, elimizdə, obamızda neçə-neçə gözəl adətlərimiz mövcud olmuş, lakin
onlar vaxtında mütəxəssislər tərəfindən toplanmadığından, öyrənilmədiyinddən
xalqın mənəvi ümumi sərvətinə çevrilə bilməmişdir. Odurki, sizin malik olduğunuz, o cümlədən,bizdən aldığınız məlumatlar yerlərdə adətlərin dirçəlməsinə,
yaрadılmasına köməklik edə bilər.
Indi isə söz sizindir, adət-ənənələrimizdən hansıları eşitmisiniz və bilirsiniz?
I şagird: - Adət-ənənlərimiz çoxdur. Evə qonaq gəlibsə, ona çprək verməyincə, getməyə qoymazlar.
188
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II şagird: - Hətta onlara evdən olanlardan pay da qoyarlar.
III şagird – Oturmaq üçün ən yaxşı yeri göstərərlər və ən yaxşı yorğan döşəkləri açarlar.
IV şagird – toy adətlərimiz var. Toydan qabaq qohum-əqraba yığışıb evi təmizləyərlər.
V şagird – Qız evinə elçiliyə ən nüfuzlu ağsaqqalı apararlar.
VI şagird – Yasla mərasimi ilə bağlı adətlərimiz var. Yasda bişən yeməkdən
ilk növbədə qonşulara , kasıblara ehsan kimi paylayarlar.
Müəllim : - adət- ənənəmizdə milli-mənəvi dəyərlərimizi seçə bilirsinizmi?
Ş - əlbəttə ki, adətlər milli-mənəvi dəyərlərimizdəndir. Ulu babalarımızın
nəsildən- nəsilə qoyub getdiyi yadigarlarıdır.
Müəllim – Uşaqlar, mənə elə gəlir ki, siz bizim adət-ənənlərimizin itməsinə
heç vaxt yol verməyəcəksiniz. Çünki, hiss etdim ki, onların həm də vurğunlarısınız. Xalqı yaşadan həm də onun adət-ənənləridir.
Disputun sonunda şagirdlərin bir qismi mükafatlandırıldı. Daha sonra digər
məktəblərdə də eyni mövzu da disputlar aparıldı. Hər iki məktəbin şagirdlərinin
fikirlərindən məlum oldu ki, yaşadıqları diyarın adət-ənənələri onlara çox doğmadır.
Aparılan disputun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən o şagirdlərə
xalqımızın adət-ənənlərini aşılayır, digər tərəfdən onların milli-mənəvi dəyərlər
əsasında tərbiyə olunmalarına kömək edirdi.
Ümumiyyətcə, disputlar müxtəlif mövzuda kecirilir. Şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə olunmasında adət ənənlərimizlə bağlı kecirilən disputlar da xüsusi yer tutur. Şagirdlərə adət-ənənləri mənimsətmək üçün kecirilən
disputlar milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyənin səmərəsini artırır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə olunmasında məktəbdə sinifdənkənar bir sıra tədbirlər kecirilir.
Disputların kecirilməsinin şagirdlər üçün əhəmiyyəti var. Disput şagirdlərin
dünyagörüşünü formalaşdırır, davranışını nizama salir, онлары şüurlu fəaliyyətə
təhrik edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat zamanı aydın olur ki, disputların keçirilməsi həqiqətləri üzə çıxarır, şagirdlərdə öz əqidələrinə sadiq qalmağı, vicdanlarını formalaşdırmaг imkanını yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat zamani aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, məktəblərdə keçirilən sinifdənkənar tədbirlər, disputlar
эянъ няслин xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri əsasında tərbiyə olunmasında çox
mühüm vasitə olmağa yarayırlar.
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Оху дярсляриндя щуманизм тярбийясинин
ашыланмасы йоллары
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Ачар сюзляр: щуманизм тярбийяси, инсан ляйагяти, тящсилин щуманистляшдирилмяси, оху мятнляри, щуманист щиссляр
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Key words: щumanistic education, human dignity, humanization of
education, reading texts, humanism.
«Щуманизм» термини латынcа щуманус сюзцндян олуб инсан демякдир.
Азярбайcан дилинин изащлы лцьятиндя бу сюзцн ики мянасы гейд олунуб: 1.Интибащ
дюврцнцн, инсан шяхсиййятинин азад инкишафы, феодализм вя католизм зянcириндян
азад олмасы принсипини елан етмиш мцтярягги щярякаты. 2.Инсан ляйагятиня щюрмят; инсанпярvярлик. Щуманизм идейалары вятяндашы да, сяняткары да щяйата вя
щягигятя тяряф чякир. (М. Ибращимов) (1, 404).
Щуманизм психолоjи анлайышдыр. Бу анлайыш шяхсиййятин яхлаги нормалары вя
мяняви дяйярляри иля шяртлянян системдир. Шяхсиййятин щуманизм тяляблярирящмдиллийи, хейирхащлыьы, гайьыкешлийи, башгаларынын гяминя, кядяриня шярик
чыхмасы, дара дцшянляри хилас едиб, ещтийаcы оланлара кюмяк эюстярмяйи, алиcянаблыьы, вятян вя миллят уьрунда фядакарлыьы, дцшмяня нифряти, она гаршы Амансызлыьы-ваcиб идеал кими гябул едир.
Cямиййятдя, айры-айры коллективлярдя, тялим-тярбийя оcагларында щуманизм
тярбийяси инсанларын бир-бириня мцнасибяти нятиcясиндя формалашыр. Ялбяття, щуманизмин илк тямяли аилядя гойулур. Аиля цзвляри арасындакы гаршылыглы щюрмят,
ушаглара, йашлылара гайьы иля йанашмаг, бюйцк-кичик йерини билмяк, халгын, вятянин хейриня файдалы ишляр эюрмяк азярбайcанлы аилялярдя инсани мцнасибятлярин
ясасында дурур.
Совет дювляти даьыландан сонра, мцстягиллик илляриндя тящсилдя баш верян йениликлярдян бири дя тящсилин щуманистляшдирилмяси мясяляси олду. 1996-1997-ъи
дярс илляри щятта «Тящсилин щуманистляшдирилмяси» или кими дя гейд олунду (2).
Бунунла баьлы олараг ибтидаи синифлярдя, оху вя ана дили дярсляриндя габагcыл
мцяллимляр юз ишлярини щуманист ясаслар цзяриндя гура билдиляр. Инди тялим-тярбийянин бцтцн сащяляри, демяк олар ки, щуманист щисслярля кюклянмишдир. Она эюря ки, чаьдаш дюврдя мяктяблилярин, хцсусиля дя кичик йашлы шаэирдлярин шяхсиййятиня щюрмятля йанашмаг мцяллимин ян ваcиб вязифяляриндян бири кими гаршыда
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дурур. Мяктяблилярин психоложи дурумуну дяриндян юйряниб, щяр биринин истяк вя
мараг даирясини нязяря алмаг, онларла мещрибан шяраитдя дост олмаг, сямими
давранмаг мцяллимляримизин девизиня чеврилмишдир. Ушаглары саймаг, бир чох
мясяляляри онларла бирэя мяслящят етмяк, онлара щюрмятля йанашмаг, шаэирдляри
низам-интизамлы олмаьа даща да щявясляндирир.
Оху дярсляриндя бцтцн тярбийя нювляри кими, щуманизм тярбийяси дя мяктяблиляря дяриндян ашыланыр. Кичик йашлы ушагларда щуманист щиссляри, дуйьулары
дяринляшдирмяк цчцн, коллективдя тямиз ягидяли педагоjи иглимин йарадылмасыыны
ясас шярт кими гябуl етмяк лазым эялир. Беля ки, щуманизм тярбийяси мяняви
дяйярлярдя, яхлаги нормаларла йцксяк мядяниййят чярчивясиндя щяйата кечирилир.
Щуманизм тярбийясиндя башлыcа мясяля, щяр шейдян юнcя, кичик йашлы мяктяблилярдя щуманист щисслярин йарадылмасыдыр. Бу щиссляр онлары инсаны севмяйи,
дяйярляндирмяйя сювг едир.
Бу сащядя ясас аьырлыг ибтидаи ситнифлярдя ана дили, оху дярсляринин цзяриня
дцшцр. Мяктяблиляр оху вя ана дили дярсляриндя инсанла баьлы мятнляри юйряняркян щям йени биликляря сащиб олурлар, щям дя онларда няcиб яхлаги кейфиййятляр
формалашыр. Беля ки, кичик йашлы шаэирдляри дя инсанпярвярлик идейалары дцшцндцрмяйя башлайыр. Бу дцшцнъcя иля дя щярякят едирляр.
Мцяллим инсанпярвярлик мювзусунда мятнляри еля изащ етмяли ки, еля тящлил
едилмялидир ки, шаэирдлярдя инсана, бюйцйя, атайа, анайа, аьсаггала гаршы йцксяк емосионал щиссляр, няcиб кейфиййятляр тярбийя едилсин.
Щуманизмля, щуманист тярбийя иля ялагядар мяктяблиляря мцдрик кяламлар,
наьыллар, аталар сюзляри, мясялляр, мащнылар вя с. юйрятмяк вя орадакы инсанпярвярлик дуйьуларыны ашыламаг ибтидаи синиф мцяллимляринин дя гаршысында дуран
ясас мясялялярдяндир.
Щуманизм тярбийясинин оху дярсляриндя дцзэцн тяшкил олунмасында онун
оптимал тяшкили формалары ясас мювге дашыйыр. Форма дедикдя, тярбийянин щямин
сащясинин неcя тяшкил едилмяси яламятляри нязярдя тутулур. Щуманизм тярбийясинин формалары айры-айры йаш дюврляри цчцн мцхтялифдир. Мясялян,
Ы-ЫЫ синифляр цчцн.
- рящмдиллик, хейирхащлыг щагда сющбятляр апармаг;
-гайьыкешлик, диэяр адамларын кядяриня шярик олмаг барядя сющбятляр етмяк;
-дара дцшянляри хилас етмяк, ещтийаcы оланлара кюмяк эюстярмяк, алиcянаблыг, вятян вя миллят наминя фядакарлыг эюстярянляр щаггында щекайяляр охумаг;
-дцшмяня-ермяни фашизминя гаршы нифрят йарадан ясярляри охумаг, мцзакиря
етмяк.
-«Биз щуманист инсанларыг» мювзусунда сящярчик кечирмяк;
-щуманизм дярсляри кечмяк;
-инсанпярвярлик мювзусунда шеирляр, щекайяляр охумаг, диафилмляря, кинофилимляря бахмаг, мащнылары динлямяк;
-щуманизм тярбийяси мювзусунда ян йахшы рясмлярин мцсабигясини кечирмяк;
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-ойунлар тяшкил етмяк вя с.
ЫЫЫ-ЫВ синифляр цчцн:
-инсанпярвярлик барядя биликляри даща да дяринляшдирмяк вя «инсан амили» иля
баьлы сющбятлярдя фяал иштирак етмяк;
-бу щагда тарихи сянядлярля, бядии ясярлярля таныш олмаг;
-гийаби сяйащят етмяк;
-чаьдаш дюврдя инсанлара мцнасибят, дювлятин cямиййятя мцнасибяти, эюстярдийи гайьы щагда мялумат вермяк;
-«Адам ичиндя» верилишиндя гойулан мясяляляря мцнасибят билдирмяк вя с.
Беляликля, ибтидаи синифлярдя кичик мяктяблилярля апарылан щуманист тярбийясинин бцтцн формаларынын еффективлийи ондадыр ки, ушаглара инсан щаггында, она
мящяббят, гайьы щаггында емосионал мцнасибят формалашдырмаг лазымдыр.
Инди ибтидаи синиф шаэирдляриня йени биликляр вермякля йанашы, онлары щуманизм рущунда бюйцтмяк, мящяббят язми тярбийя етмяк вязифясини шяряфля йериня йерирмяк тяляб олунур.
Оху вя ана дили дярсликляриндя щуманизм анлайышынын башлыcа хцсусиййятлярини беля груплашдырмаг мцмкцндцр:
1) хейирхащлыьа щяср едилмиш мятнляр;
2) гайьыкешлийя аид мятнляр;
3) кядяря шярик чыхма мятнляри;
4) кюмяк эюстярмяйя аид мятнляр;
5) алиcянаблыг, вятян вя миллят уьрунда фядакарлыг эюстярмяйя аид мятнляр;
6) дцшмяня нифрят щисси ойадан мятнляр.
Артыг бир нечя илдир ки, тяърцбясини юйряндийимиз габагcыл синиф мцяллими А.
Аббасовун чохиллик фяалиййяти эюстярир ки, оху дярсляриндя шаэирдляр ушаг ядябиййатынын ян йахшы инcилярини дяриндян вя щяртяряфли юйрянмякля йанашы, щям
дя мятнлярля онлара йолдашлыг, достлуг, мярд вя мцбариз олмаг кими щиссляр
ашылайыр.
Апрардыьымыз арашдырма вя мцшащидяляр дя эюстярир ки, кичик йашлы мяктяблиляр щуманизм барядя фолклор юрняклярини, бядии ясярляри- наьыл, щекайя вя шеирляри чох щявясля мцталия едирляр.
Бядии ясярляр васитясиля шаэирдлярин щуманизм тярбийясиня синифдянхариc оху
материаллары да мцщцм рол ойнайыр. Бу мювзуда мятнляри шаэирдляр щявясля
охуйур, мцталия едир вя ямяли ишляриндя щяйата кечирирляр.
Ушаг ясярляриндя дя щуманизм тярбийяси эениш сяпэидя ашыланыр. Мцасир
ушаг ядябиййатынын гаршысында эянc нясли щуманизм рущунда тярбийя етмяк кими шяряфли бир вязифя дя дайаныр. Ибтидаи синифлярдян башлайараг ядябиййатда эениш йер тутан бу мювзу иля щяйати фактларла шаэирдлярин мянявиййатыны мющкямляндирмяк лазымдыр.
Щуманизм ушаг шеирляриндя тяряннцм олунур. Инди онун тярбийяви ролу даща
да артыр.
Ушаг ядябиййаты йени инсан тярбийя едиб йетишдирмяйя хидмят едир. Еля бир
инсан нясли ки, бяшяриййятин индийядяк ялдя етдийи ян демократик, щуманист
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наилиййятляри мянимсямиш вя даща йцксяк кейфиййятлярля зянэинляшмиш олсун.
Ушаг бядии ясярляри мящз бу инсанларын мяняви алямини ачыб эюстярян бир айнадыр.
Бяшяриййятин тарихи инкишафында щуманизм щиссинин мащиййяти вя тязащцр
формалары йашайыш шяраитиндян вя инсанлар арасындакы мцнасибятин дяйишмяси иля
баьлы дяйишилмиш вя инкишаф етмишдир.
Ибтидаи синиф шаэирдляринин щуманизм тярбийясиндя ана дили фянни гцдрятли тярбийяедиcи имканлара маликдир.
Ибтидаи синифлярин ана дили дярсликляриндя верилмиш бядии парчаларын кюмяйиля
шаэирдляр тярбийянин бу нювцнц дя мянимсяйир, щуманист щисслярин эцcц иля эяляcяйя аддымлайырлар.
Ана дили дярсляри ибтидаи синиф шаэирдляриндя щуманист щисси даща да йцксякдир.
Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг онунла шяртянир ки, щуманизм тярбийясиня
йени дюврдя йанашма орижиналдыр. Бу ваcиб тярбийя нювц щяр бир дярсдя, о cцмлядян ана дили дярсляриндя кичик йашлы мяктяблиляря щяр ан ашыланмалыдыр. Бунун
цчцн габагcыл мцяллимлярин, габагcыл мяктяблярин иш тяcрцбясиндян истифадя
олунмалыдыр ки, шаэирдляр бу мцщцм дуйьулары гябул едя билсинляр. Беля тядгигатларын актуаллыьы орасындадыр ки, мцяллимляр щуманизм тярбийясинин ашыланмасы
йолларыны, цсулларыны, методларыны юйрянир вя дярсляриня тятбиг едирляр.
Мягалянин елми йенилийи. Йухары синиф шаэирдляриня щуманизм тярбийясинин
ядябиййат дярсляриндя неcя мянимсядилмяси йоллары щаггында чох йазылыб. Бу
мягалядя ися ибтидаи синиф шаэирдляриня оху, ана дили дярсляриндя бу мцщцм тярбийя нювцнцн ашыланмасы йоллары ишыгландырылмышдыр. Елми йенилик бу сащядя апараcаьымыз мцшащидяляр нятиcясиндя цзя чыхыр. Ясас мясяля щуманизм тярбийясинин ашыланмасында йени методларын, тядрис вярдишляринин тапылыб тятбиг олунмасыдыр.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалянин нязяри ящямиййяти
олдуьу кими, практик дяйяри вардыр. Беля ки, бу мягаля васитяси иля мцяллимляр
ибтидаи синиф шаэирдляриня щуманизм тярбийясинин мянимсядилмяси йолларыыны юйряня билир вя тядрис просесиндя уьурла исифадя едя билярляр.

Ядябиййат
1. Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ ъилд. Бакы: Елм, 1987
2. Мяммядова Л. Тярбийядя щуманизм вя фярди йанашма мцщцм шяртдир.
// Ибтидаи мяктяб вя мяктябягядяр тярбийя, 1998, № 2
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М. Мамедова

Чтение уроки, рассказывая о путях
гуманистического образования
Резюме
В статье анализируются постановка воспитания гуманизму и пути его
привития на уроках чтения и родного языка начальных классов. Даются
рекомендации касательно тесного ознакомления воспитателями, педагогами начальных классов с текстами уроков «чтения», а также текстами внеклассного чтения и оказания им помощи в усвоении чувств гуманизма.
Дружба, товарищество, дружелюбие, отношению к человеку, заботливость, помощь одиноким, и прочие подобные чувства в текстах для чтения
воспитывают детей в духе гуманизма, формируют их как настоящего
гражданина.
M. Mammadova

Reading lessons, teaching the ways of humanistic education
Summary
In the Article author analyses arrangement of humanistic education and
ways of its inculcation at Reading Lessons and Native Language at
primary schools. There recommendations of close acquaintance of
educators, teachers of primary school with topics of Reading lessons as well
as Topics of home reading, concerning rendering help in learning of
feelings of humanism are given. Friendship, solidarity, friendliness, human
relation, care, help to lonely people, and other similar feelings in topics for
reading nurture children in spirit of humanism, form them as a true citizen.
Редаксийайа дахил олуб: 13.05.2014
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Orta məktəbdə biologiyanın tədrisində
əmək tərbiyəsinin aşılanması
Günay Məmmədova,
Odlar Yurdu Universitetinin magistrantı
e-mail: zahra89@box.az
Rəyçilər: k.t.ü. f.d., dos., B.İ.Cəfərov
b.ü. f.d., dos., Ə.T.Əsgərov
Açar sözlər: əmək, peşəyönümü, tərbiyə, əmək tərbiyəsi, müəllim, şagird,
biologiyanın tədrisi
Ключевые слова: труда, профессиональной, образовательной, труда,
образования, учитель, студент, обучение биологии
Key words: labor, professional, educational, labor, education, teacher,
student, teaching biology
Azərbaycanda siyasi quruluşun dəyişməsi və müstəqillik qazanmağımızla
əlaqədar olaraq iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən təhsil sistemində
islahat proqramı həyata keçirilmişdir. Respublikamızın təhsil sistemi Avropanın
və dünyanın inkişaf etmiş digər ölkələrinin təhsil sisteminə inteqrasiya etmiş,
yeni milli və bəşəri dəyərlər əsasında qurulmuşdur. Bütünlükdə həyata keçirilən
Təhsil İslahatı və proqramları özünün bəhrəsini verməkdədir.
Çox qədim və keşməkeşli tarixi olan Azərbaycanda ərəb, fars, monqol və
rus işğalı dövründə tərbiyə və təhsil müstəmləkə siyasətinə xidmət etmiş, milli,
vətənpərvərlik, əmək və tərbiyə işinin digər istiqamətləri arxa planda olmuşdur.
Məlum həqiqətdir ki, insan cəmiyyətinin müxtəlif inkişaf mərhələlərində
gənc nəslin tərbiyəsinə, onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına diqqət və qayğı da
müxtəlif olmuşdur.
Gənc nəslin tərbiyəsində əmək tərbiyəsinin və əmək mədəniyyətinin tərbiyə
edilməsinin özünəməxsus yeri vardır. Alimlər, müəllimlər, tərbiyəçilər və təlim-tərbiyə işi ilə məşğul olan mütəxəssislər əmək və əmək tərbiyəsinə xüsusi
diqqət yetirmiş, əsərlər yazmışlar. Şagirdlərin tərbiyəsində əməyin qüdrətli vasitə olması haqqında dissretasiyalar, monoqrafiyalar, elmi-metodik məqalələr
də çox yazılmışdır.
Orta məktəbdə biologiyanın tədrisində şagirdlərin əmək tərbiyəsi və əmək
mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün çox böyük imkanlar vardır. İstər dərs prosesində, istərsə də sinifdənxaric və məktəbdənxaric işlərdə şagirdlərin tərbiyəsində çox böyük əhəmiyyəti olan istiqamətlər mövcuddur.
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, orta məktəbdə tədris olunan ―Həyat bilgisi‖, ―Botanika‖ və ―Zoologiya‖ fənlərinin tərbiyə imkanları daha çoxdur. Biologiya tədrisinin əsas forması olan dərsdə şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında
kifayət qədər nəzəri biliklər alır, bacarıqlara malik olurlar. Qeyd etmək lazımdır
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ki, sinifdənxaric və məktəbdənxaric işlər də dərsin məcburi təşkilat forması
olub, dərsin davamıdır.
Bioloji fənlərin şagirdlərdə kənd təsərrüfatı əməyinə meyl və marağın artırılmasında, onların peşəyönümündə rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Respublikamız müstəqillik qazandıqdan sonra şagirdlərin kənd təsərrüfatına, aqrar
sektorda çalışan əmək adamlarına rəğbəti artmış, xalqın istifadəsinə verilən və
özəlləşdirilən torpağa münasibət də müsbət mənada dəyişmişdir.
Azərbaycan sovetlər ittifaqının tərkibində olan illərdə mühüm istehsal vasitəsi, qiymətli təbii sərvət və əvəzsiz ekoloji mühit olan torpaq sərvətləri dövlətin mülkiyyətində cəmləşmişdi. Müstəmləkə qanunlarına xidmət edən aqrar
sektorda istehsal olunan qiymətli ərzaq və texniki bitki məhsulları – pambıq,
yun, barama, üzüm şirəsi, çay ilkin emaldan sonra ―İttifaq fondu‖ deyilən fondda cəmləşdirilir, sonra isə ayrıseçkilik və ədalətsiz bölgü əsasında talan edilirdi.
Məsələn, bədxah qonşularımızın əhalisi və büdcəsi Azərbaycanın əhalisindən
və büdcəsindən çox az olduğu halda bədnam ―İttifaq fondundan‖ onlar daha
çox ―pay‖ alırdılar. Ölkənin idarə edilməsindəki ziddiyyətlər və ədalətsizliklər
hər sahəyə, o cümlədən gənc nəslin tərbiyəsi işinə çox ciddi zərbələr vururdu.
Gənc nəslin tərbiyəsində, onların kənd təsərrüfatı əməyinə yönəldilməsində və
pеşəyönümündə problemlər yaradırdı.
Hal-hazırda torpağa təmənnasız olaraq sahibkarlıq hüququ qazanmış əhaliyə
hər cür azadlıqlar, təsərrüfat və maliyyə müstəqilliyi verilmişdir.
Xüsusi mülkiyyətə əsaslanan kəndli fermer təsərrüfatlarına şagirdlərin ekskursiyalarının təşkili zamanı reallıqlar daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.
Maddi nemətlər istehsal edən sahələrə şagirdlərin ekskursiyalarının keçirilməsinin səmərəsi onun hazırlanmasından, təşkilindən və düzgün yekunlaşdırılmasından çox asılıdır.
Biologiyadan məktəbdənkənar tədbirlərdə aparılan peşəyönümü işi dövlət
əhəmiyyəti kəsb edən kompleks problem olub strateji vəzifədir. Bu problem
bilavasitə xalq təsərrüfatının inkişafı, elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi
ilə bağlı elmi kökləri olan məsələdir.
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi və peşəyönümü məzmun və metodlarına görə
psixoloji-pedaqoji və tibbi-fizioloji, fəaliyyət dairəsinə görə ictimai, nəticə etibarı ilə iqtisadi problemdir. Bütün bunlarla yanaşı məhsuldar qüvvələrin yetişdirilməsində zəruri vasitələrdəndir.
Müxtəlif elm sahələrində əmək tərbiyəsi və peşəyönümü anlayışı müxtəlif
cür izah olunsa da məqsəd birdir: orta məktəb şagirdlərini bu və ya digər fəaliyyət sahəsində işləməyə, öz əməyi ilə həm özünə və həm də xalqına fayda verməyə hazırlamaqdan ibarətdir.
Orta məktəbdə biologiya fənninin tədrisində, siinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərdə şagirdləri kənd təsərrüfatı əməyinə və peşələrinə istiqamətləndirmək üçün səmərəli peşə maarifi işinin aparılması zəruridir. Bunun üçün şagirdlərin kənd təsərrüfatı peşələrinin məzmunu, əmək qabaqcılları, müxtəlif peşə sahibləri ilə tanış edilməsi, görüşlərin və ekskursiyaların keçirilməsi daha
çox səmərə verir.
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Biologiyadan ayrı-ayrı tədris kurslarının proqramına müvafiq olaraq keçirilən məktəbdənkənar işlər, o cümlədən istehsalat ekskursiyaları şagirdlərin əmək
tərbiyəsində və peşəyönümündə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ekskursiya üçün
obyektin seçilməsi, onun məqsəd və vəzifələri də proqramın tələblərinə uyğun
olmalıdır. Ekskursiyanın ərzaq, tikinti, sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalatı sahələrində keçirilməsi, orada insanların iş şəraiti ilə şagirdlərin tanış edilməsi,
peşələr haqqında məlumatların verilməsi məqsədyönlü şəkildə təşkil edilməlidir.
Biologiya fənnindən şagirdlərin aparılmalı olduğu istehsalat sahələri qabaqcıl olmalı, müasir tələblərə cavab verməli, eyni zamanda şagirdlərin əmək tərbiyəsinə və dünyagörüşünə müsbət təsir göstərməlidir. Ekskursiya obyekti məktəbə yaxın olarsa bu daha məqsədəmüvafiqdir. Müəllim obyekti müəyyən etdikdən sonra özü əvvəlcə obyektə getməli, oradakı şəraitlə tanış olmalıdır. Əvvəlcədən ekskursiyanın planı tutulmalı, burada şagirdlərin vəzifələri və görəcəyi
işlər öz əksini tapmalıdır.
Şagirdlər ekskursiyada olan zaman əmək intizamına, əməyin təhlükəsizliyinə ciddi əməl etməlidirlər. Onlar istehsal proseslərinin mexanikləşdirilməsi,
elektrikləşdirilməsi, avtomatlaşdırılması, kimyalaşdırılması və kompüterləşdirilməsi yolu ilə insan əməyinin yüngülləşdirilməsini, məhsuldarlığın yüksəldilməsini, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını öyrənməlidirlər.
Biologiyadan kənd təsərrüfatına – heyvandarlıq fermasına, tarlaya, quşçuluq
fabriklərinə, emal müəssisələrinə təşkil edilən ekskursiyalar zamanı şagirdlər istifadə olunan texnika, texnologiya və əməyin təşkili qaydaları ilə yaxından tanış
olurlar. Əl əməyi ilə mexanikləşdirilmiş əməyi müqayisə edə bilirlər. Onlar istehsal prosesində əməyin yüngülləşdirilməsini, məhsuldarlığın artırılmasını
əyani şəkildə görür və öyrənirlər. İstehsalat ekskursiyasının əsas və başlıca vəzifəsi yaşlıların əmək fəliyyəti ilə tanışlıq, ayrı-ayrı əmək növlərinə dair təsəvvürlərin genişləndirilməsi, müşahidəçilik qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi və
peşəyönümü işinin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Şagirdlərin əmək tərbiyəsində və peşəyönümündə istehsalat ekskursiyalarının əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onun hazırlanması və keçirilməsi zamanı aşağıda göstərilən məslələrə diqqəti artırmaq lazımdır:
1. Proqram materialını planlaşdırarkən yerli şəraiti nəzərə almaqla ekskursiya obyektinin və keçirilməsi vaxtının müəyyənləşdirilməsi;
2. Keçiriləcək ekskursiyanın təlim-tərbiyə məqsədinin aydınlaşdırılması;
3. Seçilmiş ekskursiya obyekti ilə ümumi tanışlıq;
4. Ekskursiyanın geniş planının tərtib edilməsi;
5. Ekskursiyanın məqsəd və vəzifəsini başa salmaq üçün ekskursiya rəhbərinin hazırlanması;
6. Ekskursiyanın keçirilməsi ilə əlaqədar şagirdlər arasında vəzifə bölgüsü
aparılması, lazım olacaq avadanlıqların müəyyənləşdirilməsi;
7. Ekskursiyaya gedərkən münasib nəqliyyatın seçilməsi;
8. Köməkçinin müəyyənləşdirilməsi və ona vəzifəsinin başa salınması.
Aparılmış tədqiqatlar aşağıdakı nəticələri söyləməyə imkan verir:
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1. Orta məktəb şagirdlərinin əmək tərbiyəsini və peşəyönümünü günün tələbləri səviyyəsində aşılamaq üçün müasir təlim metodlarından və inteqrativ təlim imkanlarından səmərəli istifadə olunması məqsədəuyğundur;
2. Orta məktəblərdə şagirdlərin bioloji fənlərdən aldığı nəzəri bilikləri praktiki olaraq möhkəmləndirmək üçün tədrisin maddi-texniki bazası olan tədristəcrübə sahələrində işin yaxşılaşdırılması, kəndli-fermer təsərrüfatları hesabına
baza müəssisələri ilə əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi təmin olunmalıdır;
3. Tədris prosesini tamamlayan sinifdənxaric və məktəbdənkənar işin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün zəruri tədbirlər görülməsi vacibdir.
Məqalənin aktuallığı. Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan və respublikamız
müstəqillik qazandıqdan sonra bazar iqtisadiyyatına keçildiyi, xüsusi mülkiyyətə geniş imkanlar verildiyi müasir dövrdə gənc nəslin əmək tərbiyəsinin və peşəyönümünün əsas istiqamətlərinin tətbiq olunması xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Biologiya tədrisinin kənd təsərrüfatı əməyi ilə inteqrasiyası, xüsusi mülkiyyətə və maddi maraq prinsipinə əsaslanan məhsuldar
əməyin şagirdlərin tərbiyəsinə, onlrın hərtərəfli inkişafına təsirinin tətqiq olunması məqalənin elmi yeniliyi hesab olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə orta məktəbin biologiya
və əмək hazırlığı (texnologiya) müəllimləri üçün faydalı vəsait ola bilər.
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Г.Мамедова

Прививать обучения в вузе биологии
преподавательскую работу
Резюме
Обучение средней школы биологии в статье посвящена проблеме
трудового воспитания и профессиональной подготовки. Прививать.
На современном этапе труда образование и профессиональное развитие
нашего молодого поколения это очень важно. Исследования позволяют
сделать вывод о том, что трудовое воспитание учащихся, и привить высокий уровень pesəyonumunu преподавания биологии материально-технической базы в ближайшие, интегрированные возможности для обучения, и
получил от инноваций, которые будут эффективно использоваться.
Для повышения эффективности и качества образования, укрепления
связей с основания, класса и внеклассных мероприятий в соответствии с
требованиями рыночной экономики улучшилось.

G.Mamedova

Impart training in high school biology teaching job
Summary
Education high school biology in an article devoted to the problem of labor
education and training. Vaccinate. At the present stage of labor education and
professional development of our young generation is very important. Studies
suggest that labor education students and instill a high level of teaching biology
pesəyonumunu logistical base in the next, integrated learning opportunities, and
received from the innovations that will be used effectively.
To improve the efficiency and quality of education, strengthen ties with the
base class and extracurricular activities in accordance with the requirements of
a market economy has improved.
Редаксийайа дахил олуб: 11.06.2014
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FЯLSЯFЯ, SOSИOLOGИYA VЯ
PSИXOLOGИYA ELMLЯRИ
Tяlяbяlяrиn mцstяqиl ишиnиn tяшkиlиnиn
psиxolojи яsaslarы
Nиgar Zeynalova,
fяlsяfя doktoru proqramы цzrя doktorant,
ARTPИ
е-maиl: nиgarzeynalova777@gmaиl.com
Rяyчиlяr: p.ц.е.d., prof. A.N. Abbasov,
p.ц.f.d., dos. N.Ш. Muradova
Aчar sюzlяr: tяlяbяlяrиn mцstяqиl иши, mцstяqиl fяalиyyяt, иdrak maraьы,
mцasиr tяhsиl, fяallыq, psиxoloj иnkишaf.
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Tяlяbяlяrиn mцstяqиl ишиnиn tяшkиlи prosesиndя иdrak maraьыnыn vя fяallыьыnыn юyrяnиlmяsи burada bиr чox яlaqяlи proseslяrиn psиxolojи-иdrakи яsasыnыn olmasыnы mцяyyяn etmишdиr. Bu иlk nюvbяdя dцшцnmя, mцhakиmя yцrцtmя, яsaslandыrma, sцbutetmя kиmи keyfиyyяtlяrи yaradan иntellektual
proseslяr; fяalиyyяtdяn mяmnunluq, dяrk etmя sevиncи, яldя etdиyи naиlиyyяtlяrя gюrя fяrяh hиssи яmяlя gяtиrяn emosиonal proseslяr; иradи cяhdlяr,
mяqsяdyюnlцlцk, qяrarlar qяbulu, иnadkarlыq, qяtиyyяt, dиqqяt яmяlя gяtиrяn tяnzиmlяyиcи proseslяr; vя nяhayяt, yenи modellяrи, obrazlarы, tяxяyyцlц,
maraьы aktuallaшdыran yaradыcы proseslяr aиddиr.
Psиxoloqlarыn fиkrиncя иdrak fяallыьыnda ишtиrak edяn bиr sыra proseslяr
mцcяrrяd deyиl fиkиr, иradя, dиqqяt, emosиya, tяxяyyцl, fяalиyyяt vя шцurun
halыnы яks etdиrяrяk ahяngdar шяkиldя hяyata keчиrиlиr.
Qeyd olunanlarla яlaqяdar hazыrda tяlиm prosesиnиn tяhsиldя шяxsиyyяtиn
fяrdи иmkanlarыnыn reallaшmasы цчцn яlverишlи шяraиtиn yaradыlmasы vя иctиmaи
qanunauyьun иnkишafыnыn mцxtяlиf aspektlи fяalиyyяtlяrlя tяmиn edиlmяsи
problemи aktuallaшыr.
Mцasиr alи mяktяb tяlяbяsи иlk nюvbяdя иnkишafa meyl vя иmkanы olan
gяncdиr. O, cяmиyyяtиn яsas иntellektual potensиalы olaraq mяktяbdяn yenи
ayrыlan, tяlяbяlиk hяyatыna ayaq basan, lazыmи tяcrцbяsи olmayan vя bu tяcrцbяnиn qazanыlmasыnda ehtиyac duyan gяncdиr. Bununla яlaqяdar mцяllиmиn яsas vяzиfяsи bиrиncи kurs tяlяbяsиnиn fяalиyyяtиnиn mцstяqиl ишя uyьunlaшmasыnы tяшkиl etmяkdиr.
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Bu иdrak fяalиyyяtиnиn иnkишafыnы nяzяrdя tutur. Burada яsas mяqsяd
tяlяbяyя bu fяalиyyяtиn mцvяffяqиyyяtlя иmtahan vermяk цчцn deyиl mцxtяlиf bиlиk, bacarыq vя vяrdишlяrя yиyяlяnmяk цчцn vacиb olduьunu aшыlamaqdыr.
L.S.Vыqotskи иnkишafla tяlиm prosesи arasыnda mцrяkkяb яlaqяnиn olduьunu vя bu яlaqяnиn yaшla яlaqяdar dяyишmяsиnи, иnkишaf proseslяrиnиn tяlиm
proseslяrи иlя цst-цstя dцшmяmяsиnи, иnkишaf proseslяrиnиn tяlиm proseslяrиnиn ardыnca getmяsиnи qeyd etmишdиr (6). Eynи zamanda o, иnkишafыn mцяyyяn mяrhяlяsиndя tяlяbяlяrиn mцxtяlиf mяsяlяlяrи mцяllиmиn rяhbяrlиyи altыnda, lakиn zaman keчdиkcя иdrak fяallыьыnыn иnkишafы иlя яlaqяdar bu mяsяlяlяrиn tяlяbяlяr tяrяfиndяn mцstяqиl шяkиldя hяll edиlmяsиnи qeyd etmишdиr.
Demяlи, tяlиm dцnяnkи gцnя deyиl, gяnc nяslиn иnkишafыnыn sabahkы gцnцnя
иstиqamяtlяnmяlиdиr. Bu tяlиmиn tяшkиlиnиn bцtцn formalarы цчцn яsas prиnsиp
olmalыdыr.
Mцasиr dюvrdя seчdиyи peшяdяn asыlы olmayaraq gяnc mцtяxяssиs иxtиsasыna daиr hяrtяrяflи bиlиklяrя malиk, peшяkar, yaradыcы, tяшяbbцskar olmalыdыr.
Bu xцsusиyyяtlяr mяhz tяlяbяlяrиn mцstяqиl ишиnиn tяшkиlи prosesиndя formalaшыr.
Elmи tяdqиqatlar vя alи mяktяblяrdя яldя olunan tяcrцbя gюstяrиr kи,
mцstяqиl ишиn mцtяmadи vя mяqsяdyюnlц tяшkиlи olmasa peшяkar mцtяxяssиs
olmaq mцmkцn deyиl, eynи zamanda mцstяqиl ишlяmяk bacarыьы olmayan
tяlяbя alи mяktяbи bиtиrdиkdяn sonra peшя fяalиyyяtиndя юzцnц tяkmиllяшdиrя
dя bиlmяz. Bu sяbяbdяn tяlяbяlяrиn mцstяqиl иши иdrak-tяlиm fяalиyyяtиnиn,
tяhsиlиn keyfиyyяtиnиn yцksяlmяsиnиn, tяlиm-tяrbиyя prosesиnиn sяmяrяsиnиn
artmasыnыn яsasыnы tяшkиl edиr.
Mцstяqиl иш tяkcя hяr hansы fяnnиn юyrяnиlmяsи цчцn deyиl, o яsasяn, peшя, elm, tяlиm fяalиyyяtиndя mцstяqиl ишlяmяk, problem hяll etmяk, qяrar
qяbul etmяk, mцxtяlиf vяzиyyяtlяrdя чыxыш yolu tapmaq vя s. kиmи bacarыqlarыnыn formalaшmasыnы nяzяrdя tutub. Bu иши bиrиncи kurs tяlяbяlяrиnиn mцstяqиl ишlяmяk bacarыq sяvиyyяsиnи vя mяzunlardan tяlяb olunan mцstяqиllиk
sяvиyyяsиnи tutuшdurub elя иш tяшkиl etmяk lazыmdыr kи, alи mяktяbи bиtиrяn
mцddяtя mяzunlar mцstяqиl ишlяmяk bacarыьыnыn lazыmи sяvиyyяsиnя yиyяlяnsиnlяr.
B.Q.Ananyev hesab edиr kи, tяlяbяlиk dюvrц tяhsиl almaq vя hяr hansы
peшяyя yиyяlяnmяk цчцn яn яlverишlи dюvrdцr. “Иnsana gяnclиk vя tяlяbяlиk
dюvrцnцn mцsbяt vя mяnfи cяhяtlяrиnи nяzяrя alaraq шяxsиyyяtиnи, maraqlarыnы, hяyat tяrzиnи formalaшdыrmaqda kюmяk olunarsa, o gяlяcяkdя юz taleyиnи hяll edя vя hяyatda lazыm olan dиgяr bacarыqlarы formalaшdыra bиlяr”.
Bu dюvrdя шяxsиyyяtиn цmumи иnkишafыnы qabaqlayan mцxtяlиf bacarыqlarыn
fяal иnkишafы qeyd olunur(5).
Alи mяktяbя qяbul olan gяncиn юz gцcцnя, gяlяcяyиnя иnam hиssи mюhkяmlяnиr. Tяlяbяlиk dюvrцndя gяnclяrиn bиr sыra potensиal иmkanlarы цzя чыxыr vя иnkишaf edиr. Bu zaman uьur qazanmaq цчцn qavrama, tяsяvvцr, tяxяyyцl, иdrak maraьы, tяnqиdи tяfяkkцrцn vя s. kиmи keyfиyyяtlяrиn olmasы
яsas amиldиr.
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Pedaqojи-psиxolojи fяnlяrиn юyrяnиlmяsи prosesиndя uьur qazanmaq цчцn
tяlяbя genиш иfadя olunmuш шиfahи иntellektя, zяngиn sюz ehtиyatыna, nиtqя,
mцcяrrяd maraьa malиk olmalыdыr.
B.Q.Ananyev keчиrdиyи tяcrцbяlяr яsasыnda mцяyyяn etmишdиr kи, иdrak
fяallыьыnыn, sabиt vя davamlы dиqqяtиn, tяxяyyцl vя yaddaшыn яn yцksяk иnkишafы (46,8%)18-22 yaш arasыna, yяnи mяhz tяlяbяlиk dюvrцnя tяsadцf edиr.
Bu dюvrdя шяxsиyyяt, onun, davranыш tяrzи formalaшыr. Bu zaman яksяr tяlяbяlяr qarшыlarыnda mцhцm mяqsяdlяr qoyurlar (5). Bununla яlaqяdar tяlяbяlяrиn mцstяqиl ишиnиn tяшkиlи prosesиndя юzцnцtяhsиl vя юzцnцtяrbиyя mяsяlяlяrи юn plana чяkиlиr. Tяlяbяlяrиn psиxologиyasыnыn hяr иl dяyишdиyиnи nяzяrя alaraq mцstяqиllиyиn tяшkиlиndя onlarыn psиxolojи durumunu nяzяrя almaq
vacиb mяsяlяdиr.
Tяlяbяlиk dюvrцndя шяxsиyyяtlяrarasы mцnasиbяtlяrdя dя mцhцm dяyишиklиklяr baш verиr. Bu yaш dюvrцndя qarшыlыqlы anlaшma, empatиya, xeyиrxah
mцnasиbяt, tolerantlыq, etиbarlыlыьa da tяlяbat artыr. Hяmyaшыdlarla цnsиyyяt
xцsusи яhяmиyyяt kяsb edиr vя шяxsиyyяtиn иnkишafыnыn aparыcы faktorlarыna
чevrиlиr.
V.S.Иlиn (7) tяlиm prosesиnиn sяmяrяsиnиn, mяnяvи vя psиxи saьlamlыьыn
bиlavasиtя tяlяbяlяrиn yenи шяraиtя uyьunlaшmasыndan asыlы olduьunu mцяyyяn etmишdиr. Tяlиm fяalиyyяtиnя uyьunlaшma иdrak metodlarыna yиyяlяnmяdяn, dяrk etmя dяyяrlяrиnиn dцzgцn иstиqamяtlяnmяsиndяn asыlыdыr. Adяt
edиlmиш mцhиtиn dяyишmяsи, tяlиm nяtиcяlяrиnиn qяnaяtbяxш olmamaьы, шяxsиyyяtlяr arasы mцnasиbяtlяrиn, qrupda arzu olunan statusun яldя edиlmяmяsи, dцzgцn peшя seчиmиndяn narahatlыq vя s. mяsяlяlяrиn kяskиnlяшmяsи
kиmи amиllяr stressя, яsяb gяrgиnlиyиnя, yorьunluьa sяbяb olur, psиxиkada
cиddи pozuntulara, aqressиv davranышa gяtиrиb чыxarыr. Bu yenиdяnqurma
proseslяrи alи sиnиr sиstemиnиn xцsusиyyяtlяrи иlя baьlыdыr. Bununla яlaqяdar
mцstяqиl ишиn tяшkиlи prosesиndя hяr bиr tяlяbяnиn fяrdи xцsusиyyяtlяrиnиn
mцяllиm tяrяfиndяn юyrяnиlmяsи vacиb amиllяrdяn bиrиdиr. Bu mяlumat tяlяbяnиn yenи fяalиyyяt nюvцnя vя eynи zamanda цnsиyyяt mцhиtиnя cяlb olunmasыnы, fяalиyyяtиn psиxolojи komfort шяraиtиndя hяyata keчmяsиnи tяmиn
edиr.
Alи tяhsиlя yиyяlяnmя prosesиndя tяlяbяlяrиn mцstяqиl ишиnиn яhяmиyyяtиnиn artmasы bцtцn alи mяktяblяr цчцn davamlы tendensиyadыr. Gяnc mцtяxяssиsя gяlяcяk fяalиyyяtиndя lazыm olan bиlиk, bacarыq vя vяrdишlяr: tяhlиl
etmяk, sиntez etmяk, hadиsяlяrи qиymяtlяndиrmяk vя s. yalnыz mцstяqиl иш
prosesиndя formalaшыr. Tяlяbяlяrиn mцstяqиl иши alи mяktяbи mцvяffяqиyyяtlя
bиtиrmяyиn яsas шяrtlяrиndяndиr, o, иmtahan, mцhazиrя, semиnar kиmи bяrabяr hцquqlu tяlиm mяшьяlяsиdиr vя eynи zamanda dяrsdяn kяnar vaxtda
mцxtяlиf tяlиm tapшыrыqlarыnыn reallaшmasы иlя hяyata keчиrиlиr. Bununla yanaшы audиtorиya mяшьяlяlяrиnиn sяmяrяsи tяlяbяlяrиn mцstяqиl иdrak-tяlиm fяalиyyяtиnиn necя tяшkиl olunmasыndan da чox asыlыdыr. “Иdrakи fяalиyyяtdя
mцstяqиllиk mяnиmsяnиlmиш bиlиklяrиn praktиkada sяmяrяlи tяtbиqиnи reallaшdыrыr. Ona gюrя kи, bu bиlиklяr tяfяkkцrdя xaos kиmи deyиl, mцяyyяn ardыcыllыqla, mцstяqиl dцшцnmя yolu иlя “toplanmышdыr”. Fяallыq canlы mцшahиdя vя
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mцcяrrяd tяfяkkцrlя praktиkanыn vяhdяtиndя, иdrakla fяalиyyяtиn dиalektиkasыnda tяzahцr edиr. Dяrketmяdя цmumи vяzиfяnи praktиka gюrцr” (4). Bu
fиkrя яsasяn demяk olar kи, tяlяbяlяrиn mцstяqиl иши nяzяrиyyяnиn tяcrцbяdя
tяtbиqиnя иmkan yaradыr vя яgяr bu иmkan tяcrцbя vasиtяsиlя tam reallaшыrsa
demяlи, mцstяqиl иш юz vяzиfяsиnи yerиnя yetиrmиш hesab olunur. Professor A.
Abbasov bu mяsяlяnи tяlиmdя шцurluluq prиnsиpи иlя яlaqяlяndиrяrяk hesab
edиr kи, “tяlиm o zaman sяmяrяlи olur kи, mяktяblиlяr (tяlяbяlяr - N.Z.) fяalиyyяtиn subyektи olsunlar, иdrakи fяallыq gюstяrя bиlsиnlяr. Аlыnmыш bиlиklяrиn
tяcrцbяdя шцurlu vя mяqsяdyюnlц tяtbиqиnи bacarsыnlar” (1). Mцяllиm иlk
nюvbяdя tяlяbяlяrиn bиlиk vя bacarыqlarыnыn иlkиn sяvиyyяsиnи mцяyyяnlяшdиrmяlи, onlarы tяlиm mяqsяdlяrи, ona naиl olmaq vя nяzarяt yollarы иlя tanыш
etmяlиdиr.
Tяlяbя seчdиyи иxtиsasa daиr tяlиm proqramыnы юyrяnmяkdяn яvvяl mцstяqиl ишlяmяyи юyrяnmяlи, mцstяqиl tяlиm fяalиyyяtиnиn mцvafиq metodиka vя
texnиkasыna yиyяlяnmяlиdиr. Bununla yanaшы mцstяqиl ишя gиrиш gяlяcяk иxtиsasa daиr konkret elmи problemиn qoyulmasы иlя dя tяmиn edиlя bиlяr. Problemиn belя qoyulmasы fяnn цzrя bиr sыra konkret mяsяlяlяrиn tяdqиqatыnы
tяxmиn edиr. Belя olan halda tяlяbя ardыcыl surяtdя bиr mяsяlяnиn юyrяnиlmяsиdяn dиgяrиnя keчиr, onda fяnn haqqыnda tam tяsяvvцr yaranыr vя o,
fяnnиn mяzmunu иlя tam tanыш olur. Bu иlk nюvbяdя pedaqojи-psиxolojи
fяnlяrиn tяdrиsи zamanы mцstяqиl ишиn planlaшdыrыlmasы vя tяшkиlи prosesиndя
reallaшыr, materиalыn яsaslы mяnиmsяnиlmяsиnи, peшя kompetensиyalarыnыn formalaшmasыnы nяzяrdя tutur. Mцstяqиl иш peшя kompetensиyasыnыn artыrыlmasы
иlя yanaшы юzцnц tяhsиl vя юzцnцtяrbиyяnи dя nяzяrdя tutur. R. Mahmudova
tяlяbяlяrиn mцstяqиl ишиnиn tяrbиyяvи tяsиrя malиk olmasыnы vurьulayыr. Mяsяlяyя яtraflы toxunaraq mцяllиf qeyd edиr kи, “elmlяrя yиyяlяnmя prosesиnиn юzц yaxшы tяrbиyя vasиtяsиdиr. Чцnkи zяhmяtя qatlaшmaq,... fиkrи yazыlы vя
шиfahи иfadя etmяk bacarыqlarыna, texnologиyalara yиyяlяnmя, dяqиqlиk, dиskussиya vя mцbahиsя mяdяnиyyяtи, иcraчыlыq vя иш tяшkиlatчыlыьы vя s. bu prosesdя, hяtta hиss edиlmяdяn tяlяbяnиn daшыdыьы шяxsиyyяt keyfиyyяtlяrиnя
чevrиlиr... TMИ tяlяbяnиn яmяk qabиlиyyяtиnиn, mяhsuldarlыq fяalиyyяtиnиn
artmasыna tяsиr gюstяrяn amиl kиmи dя dиqqяtи cяlb edиr” (3). Demяlи, tяlяbяlяrиn mцstяqиl иши gяlяcяk peшя fяalиyyяtиnя hazыrlыqla yanaшы tяlяbяnи tяrbиyя edиr vя bununla da mяnяvи tяrbиyяnиn яsas vяzиfяlяrиndяn olan sadяlиk
vя tяvazюkarlыьa aиd “gяnc nяsиldя юzцnц sadя aparmaq, mцvяffяqиyyяtиnя
gюrя yersиz юyцnmяmяk, yoldaшlыq vя dostluq tяrbиyяsи...bиr-bиrиnя kюmяk
gюstяrmяk vя s.” (2) keyfиyyяtlяrи formalaшdыrыr vя onun hяrtяrяflи шяxsиyyяt kиmи иnkишafыnы tяmиn edиr.
Mяqalяnиn aktuallыьы. Alи pedaqojи tяhsиlиn mяzmununun mцasиrlяшmя
vя иnteqrasиya proseslяrи, tяhsиl sahяsиndя yenи prиorиtetlяr, tяhsиlиn fяlsяfяsиnиn konsepsиyasыnыn dяyишmяsи alи tяhsиl mцяssиsяsиnиn stratejи иstиqamяtиnиn yenиdяn baxыlmasыnы nяzяrdя tutur.
Sosиal, fяlsяfи, pedaqojи-psиxolojи vя metodиk яdяbиyyatda peшя fяalиyyяtиndя юzцnцtяkmиllяшmяyя, юzцnцtяшkиlя vя юzцnциnkишafa qadиr olan mцtя204
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xяssиs hazыrlыьы hяr zaman aktual mяsяlяlяrdяn olmuшdur.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Yцksяk peшяkarlыьa malиk mцtяxяssиs hazыrlыьы
mцasиr alи tяhsиl sиstemиnиn яsasыnы tяшkиl edиr. Azяrbaycanыn dцnya tяhsиl
sиstemиnя иnteqrasиyasы, mиllи tяhsиlиn mцasиrlяшmяsи “alи tяhsиlиn Avropa
mяkanы” Bolonиya bяyannamяsи kontekstиndя daиm юz цzяrиndя чalышan,
bиlиklяrиnи genишlяndиrяn vя tяzяlяyяn mцtяxяssиsиn formalaшmasыnы nяzяrdя
tutur.
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Belяlиklя, tяlяbяlяrиn mцstяqиl
иши yalnыz mцяllиm fяalиyyяtиnиn yaradыcы tяшkиlи prosesиndя hяqиqи fayda verя bиlяr. Mцяllиm tяlяbяlяrиn иxtиsaslarыna daиr dяrиn vя genиш sahяlяrиn юyrяnиlmяsи цчцn mцxtяlиf tяlиm vя tяlиmdяnkяnar fяalиyyяtlяrиnи tяшkиlи etmяlи, юyrяnиlяn mюvzunun hцdudlarыndan kяnara чыxmaq tяlяbatы vя иmkanы
yaratmalы, daиm tяhsиl almaьa vя юzцnциnkишafa maraq artыraraq yaradыcы
keyfиyyяtlяrиn formalaшmasыnы tяmиn etmяlиdиr. Belя olan halda gяlяcяk
mцtяxяssиslяrиn иdrak-tяlиm vя юzцnцtяhsиl fяalиyyяtи problemи hяm nяzяrи
hяm dя praktиk cяhяtdяn hяllиnи tapa bиlяr.
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Н. Зейналова

Психологические основы организации
самостоятельной работы студентов
Резюме
Статья посвящена актуальной проблеме современного образованияорганизации самостоятельной работы студентов. Исследованы психологические факторы, способствующие эффективности этой работы и подробно
описывается влияние самостоятельной работы на развитие личных кАчеств студентов и их профессиональное формирование.
N. Zeynalova

Psychologиcal basиs of organиzatиon
of students’ иndependent work
Summary
The paper studиes one of the most actual problems of modern
educatиon-organиzatиon of students’ иndependent work. Also, psychologиcal
factors, иnfluencиng the effectиveness of thиs work; and a detaиled
descrиptиon of the иmpact of an иndependent work on the development of
students’ personal features and theиr professиonal development are
consиdered иn the artиcle.
Редаксийайа дахил олуб: 27.05.2014

206

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

Tükənmə sindromu
Heyran Zeynalova,
ADU–nun müəllimi
e-mail:heyranzeynalova@mail.ru
Rəyçilər: psix.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini,
psix.ü.f.d., dos.C.Q.Alıyev
Açar sözlər: tükənmişlik sindomu, iş stressi, apatiya, gender xüsusiyyətləri
Ключевые слова: прогар, стресс на работе, апатия, гендерные характеристики
Key words: burnout, job stress, apathy, gender characteristics
Hər bir gözəllikdə pislik axtaranlar korlanmış insanlardır, bu, günahdır.
Hər bir gözəllikdə onun yüksək mənasını görənlər mədəni insanlardır. Əsl
insan isə gözəllikdə elə gözəlliyi görməyi bacaranlardır. (Oskar Uayld)
Hər gün olduğu kimi, bu səhər də işə getmək üçün yuxudan güclə oyandınız. Yenə özünüzü sanki heç yatmamış, dincəlməmiş kimi hiss edirsiniz. İşə
getmək məcburiyyətindəsiniz, amma qolunuzu belə yataqdan qaldıra bilmirsiniz. Nə geyinmək, nə də səhər yeməyini yemək könlünüzdən keçir. Hətta əlüzünüzü də yumaq istəmirsiniz. Uzandığınız çarpayıdan nəzəriniz saatın əqrəblərinə dikilir, saniyələrin sürətlə keçdiyini görür və ürəyiniz daha da sıxılmağa
başlayır. Əlinizə keçən ən rahat paltarınızı geyinir, qapıdan çıxır və heç kimin
üzünü belə görmək istəmirsiniz. Özünüzü yorğun, əsəbi, çarəsiz, bədbəxt hiss
edirsiniz və s. Əgər bu sadaladığımız halların çoxu sizin də həyatınızda baş verirsə, tez-tez baş ağrılarınız, işə, yaxud da harasa gedərkən yol boyunca addımlarınızın sizi geri apardığını hiss edirsinizsə, çox təəssüf, siz artıq bu sindroma
tutulmusunuz…
Tükənmişlik сindromu ilk dəfə 1974-cü ildə psixoloq Herbert Freudenberger tərəfindən, "uzun dövrlü qarşılanmamış iş stresinə bağlı olaraq, romantik
və fiziki enerji tükənməsi ilə xarakterizə patoloji vəziyyət" olaraq təyin olunmuşdur. Ruhi xəstəlik hesab olunmayan bu sindrom artıq Dünya Sağlamlıq
Təşkilatı tərəfindən "Xəstəliklər və sağlamlıq problemlərinin Beynəlxalq statistik Təsnifatına (ICD-10)" daxil edilib. Son zamanlarda özünüzü davamlı bədbəxt, narahat, yorğun hiss edirsinizsə, çox tez əsəbiləşirsinizsə, həyatdan zövq
ala bilmirsinizsə, səhərlər işə getmək sizə çətin gəlir, hətta işə getməmək üçün
bəhanələr tapmağa çalışırsınızsa, işinizə olan motivasiyanızı itirmişsinizsə ehtiyatlı olun, demək bu sindrom artıq sizdə başlamış hesab olunur.
Özünü hər gün narahat və yorğun hiss edənlər, tez əsəbləşənlər, həyatdan
və işdən zövq ala bilməyənlər adətən "Tükənmişlik Sindromu" keçirirlər. Bəzilərində isə romantik və zehni problemlər, baş ağrıları, ürəkbulanma, əzələ
krampları, bel ağrısı, yuxu pozulmaları olur. Bütün bu əlamətlər depressiya hallarının irəliləmiş formasıdır və günümüzdə bir çox insanın qarşılaşdığı prob-
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lemdir. Həddindən artıq iş yükü, proqramsız iş şəraiti, marağa uyğun olmayan
işlərlə məşğul olmaq, mümkünsüz hesab olunan arzunu reallaşdır-maq istəyi,
zamandan düzgün istifadə etməmək və s. tükənmə sindromunun yaranmasına
səbəb olur.
Ümumiyyətlə, tükənmə sindromunun mahiyyəti nədir?
Araşdırmalara görə evdar qadınlar da daxil olmaqla, bir çox işgüzar insanlar
bu sindromdan əziyyət çəkirlər. Əsasən isə işgüzar insanlar arasında müşahidə
olunan yorğunluq, ümidsizlik, iş yerini tərk etmə və bu kimi hallarla xarakterizə
olunur. Hətta bu sindrom iş yerini tərk etməkdən əlavə, ailədaxili problemlərə,
psixosomatik xəstəliklərə, sipirtli içki və siqarət aludəçiliyinə, eyni zamanda
yuxusuzluq, depressiya kimi ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər. Bir sözlə, tükənmə sindromu həyatın çətin tələbləri qarşısında insan enerjisinin mənəvi və
fiziki baxımdan tükənməsidir.
Psixoloqlar tükənmə halının bir gecədə deyil, aylarla davam edən bir proses
olduğunu və 4 mərhələdən keçdiyini qeyd edirlər.
İlk mərhələdə insan ağır iş yükü, hədsiz stress və çətin tələblər qarşısında
qalır. İkinci mərhələdə fiziki və mənəvi yorğunluq baş verir. Getdikcə yorğunluq artıq xroniki hal alır və əvvəlki işlərini görə bilmək üçün daha çox enerji tələb olunur. Bununla da baş ağrıları, yuxusuzluq və digər şikayətlər meydana gəlir. Üçüncü mərhələdə işinə qarşı layeqdlik, mənfi münasibət yaranmaqla bərabər özünü o işdə görmədiyini hiss edir. Sonuncu mərhələdə isə çarəsizlik, nifrət
önə çıxır. İnsan nəinki özünü, başqalarını da bəyənməməyə başlayır. Xroniki
yorğunluq, baş ağrıları, yuxusuzluq getdikcə artır və o, dincəlməyə, nə isə əyləncəli bir işlə məşğul olmağa çalışsa belə, heç bir faydası olmur.
Burada cins faktoru xüsusilə qeyd olunmalıdır. Araşdırmalara görə qadınlar
kişilərə nisbətən daha çox bundan əziyyət çəkirlər. Belə ki, kişi işdən evə gələn
zaman artıq onun üçün iş, həqiqətən də, bitmiş olur. Yəni ev işləri, uşaqların
bəslənməsi, dərsləri ilə məşğul olması və s. işlər həyat yoldaşı tərəfindən görülmüş olur. Qadın isə işdən evə yorğun gəldiyi halda məişət qayğılarının da yükünü çəkmiş olur. Yəni özünə yetərincə vaxt ayıra bilmədiyi, lazımınca həm mənəvi, həm də fiziki baxımdan dincəlmədiyi üçün, bir növ, tükəndiyini hiss edir.
Bu, təkcə iş yox, daima eyni işləri görmək, ailədə hamının bütün istəklərini qüsуrsuz şəkildə yerinə yetirməyə çalışan evdar qadınlarda da baş verir.
Tükənmə sindromu ailəli qadınlarda 30-35 yaş arası, kişilərdə isə 40-45 yaş
arasında daha çox rast gəlinir.
Son illərdə tükənmə sindromunun yayılmasında ciddi bir artım müşahidə
olunur. Bu da ―nə qədər çox çalışsam, bir o qədər çox uğur əldə edə bilərəm‖
fikrinin həyat devizimizə çevrilməsilə bağlıdır. İnsanlar özlərinə nəinki lazımi
vaxtı ayırmır, ö cümlədən, məsələn, idman salonlarına gedərkən də bunu bir rahatlanmaq, dincəlmək xətrinə deyil, sadəcə idmanın da bir iş, bir öhdəlik olduğunu düşünərək edirlər.
Tükənmişlik Sindromu kimlərdə görülə bilər? Tükənmişlik Sindromu, sıx və
stresli iş mühitində bir çox insanın qarşılaşdığı bir problemdir. Həm fərdi həm
də işə aid xüsusiyyətlər Tükənmişlik sindro-muna əsas hazırlamaqdadır. Hər
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şeyi mükəmməl olaraq etməyə çalışan, elas-tiklik göstərə bilməyən, maraqlı
və detallara çox əhəmiyyət verən kəslərdə tükənmişlik sindromu daha sıx görülə bilər.
―Tükənmişlik sindromu‖nun əlamətləri nələrdir?
Fiziki tükənmişlik əlamətləri - xroniki yorğunluq, gücsüzlük, enerji itkisi,
xəstəliklərə daha həssas olma, sıx baş ağrıları, ürəkbulanma, əzələ krampları,
bel ağrısı, yuxu pozulmaları kimi dəyişik problem və şikayət-lərdən ibarətdir.
Romantik tükənmişlik sindromu - qarşılıqsız sevgi, hörmət və nəzakət, yoldaşlıq münasibətlərinin azalması zamanı özünü ümidsiz, dəstəksiz, etibar edilməyən bir şəxs kimi hiss etmə hallarında; çox vaxt isə evdə gərginlik və dava-dalaşın, mənasız müzakirələrin artımı və hirslilik, səbrsizlik, narahatlıq kimi mənfi duygulanma hallarında özünü büruzə verir.
Zehni tükənmişlik sindromu isə əsasən zehni və yaradıcı işlə həddindən artıq
məşğul olan adamlarda özünü büruzə verir. Bu zaman özünə, istirahətinə və ətrafındakılarla münasibətlərinə vaxt ayıra bilməyən insanlarda artıq, öz işinə və
onun nəticəsinə, ümumiyyətlə həyata qarşı inamsızlıq yaranır və nəticədə bəzən
işi yarımçıq buraxma kimi davranışlar görülə bilər.
Tükənmə sindromu ilə stress arasındakı fərq
Tükənmə sindromu yaşayan insanlarda güclü stress halı gözlənildiyi halda
əksinə stress yaşayan birisi bu sindroma tutulmaya da bilər. Həmçinin stressin
əlamətləri daha çox fiziki əlamətlərlə müşahidə olunur, lakin tükənmə sindromunda mənəvi durumlar olur. Eyni zamanda stresli insanlar daha səbrsiz, hiperaktiv hərəkətlər nümayiş etdirirlər. Tükənmə sindromu yaşayan insanlar isə
özünü çarəsiz və hər hansı işi görmək üçün özlərində yetərincə güc tapmırlar.
Tükənmə sindromu ilə depressiya arasındakı fərq
Depressiya ilə tükənmə sindromunu çox zaman bir-biriylə qarışdırırlar. Hər
iki vəziyyət insan motivasiyasını azaldıb həyatdan zövq almasını əngəlləsə də,
bunlar arasında önəmli fərqlər mövcuddur. Belə ki, depressiv vəziyyətdən qaynaqlanan mənfi hisslər həyatın bütün sahələrinə (iş, ailə, sosial münasibətlər, digər fəaliyyətlər və s.) yansısa da, tükənmə sindromu yalnız edilən işlə bağlıdır.
Yəni iş şərtləri qaydasına salındıqda yaxşılaşma da müşahidə olunur.
Tükənmə sindromunun qarşısını almaq üçün ilk olaraq kiçik addımlardan
başlamaq olar. Məsələn, insan yarım saatı yalnız özünə sərf edə bilər. Bu müddət ərzində qəhvə içə bilər, qəzet, kitab oxuya, daha sonra dostları ilə söhbətləşə, bir sözlə, ruhunu dincəldən işlərlə məşğul ola bilər. Həftə sonlarını mənalı
keçirmək, ən azı 2-3 həftədən bir həftə sonu tətilləri edə bilər.
Tükənmə sindromundan yaxa qurtarmaq üçün isə insanın həyatına kənardan
baxması lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Bəzən gərgin iş şəraiti, xüsusilə, insan-insan tipli
fəaliyyət sahələri şəxsiyyətdə müəyyən dərəcədə emosional yorğunluq yaradır.
Bu isə insanın işə münasibətinə və məhsuldar fəaliyyətinə mənfi təsir edir.
Psixoloji tədqiqatlar sübuta yetirir ki, emosional yorğunluq şəxsiyyətin
tipologiyasında qeyri-adekvat emosional reaksiyalar yaradır, insanda özündən
narazılıq, ―küncə sıxılmaq‖, həyəcan və depressiya, peşəkar borcun zəifləməsi,
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emosional boşluq halları meydana çıxır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixologiyada tükənmişlik sindromu
və əlamətləri verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tədqiqi. Məqalə müəllimlərə psixoloji
xidmət işi sahəsində yararlı ola bilər. Pedaqoq peşəsi professional üzülmə sindromunun yaranmasına görə risk qrupuna daxildir. Bu pedaqoqların professional əməyinin çox yüksək emosional gərginliyi ilə izah olunur. Müəllim və
pedaqoqların fəaliyyətinə çoxlu sayda obyektiv və subyektiv амилляр təsir edir,
bu isə onlarda güclü emosional gərginlik və stress yaradır.
Ədəbiyyat
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Синдром выгорание
Резюме
Иногда жесткие условия работы, особенно в таких областях, как от человека человеку типа личности, который создает определенную степень
эмоциональной усталости. Этот человек и его работа имеет негативное
влияние на производственную деятельность. Психологическое исследование подтверждает, что эмоциональная усталость, недостаточное типология личности создает эмоциональные реакции, человеческий собственного
недовольства, "прижиматься угол", беспокойство и депрессию, профессииональный долг, снижении заболеваемости эмоциональных пространств
возникнуть.
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Burnout syndrome
Summary
Sometimes tough working conditions, particularly in areas such as human to
human personality type, which creates a certain degree of emotional fatigue.
This man and his work has a negative impact on operations. Psychological
research suggests that emotional fatigue, lack of personality typology creates
emotional reactions, human self-dissatisfaction, "cuddle corner", anxiety and
depression, professional duty, reducing the incidence of emotional spaces arise.
Редаксийайа дахил олуб: 06.06.2014
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Addиktиv davranышыn yaranma sяbяblяrи
Yeganя Mиkayыlova,
BQU-nun mцяllиmи
е-маил: y_mиkaиlova@yahoo.com
Rяyчиlяr: псих.ц.е.д., prof. И.M.Novruzlu,
Псих.ц.ф.д., dos. C.Q.Alыyev
Aчar sюzlяr: asыlы davranыш, addиksиya,
amиllяr, xarakter яlamяtlяrи

bиolojи шяrtlяr,

sosиogenetиk

Ключевые слова: зависимость, аддиксия, биологические условия ,
социальные факторы , черты характера
Key words: dependиng on the behavиor, addиctиon, bиologиcal condиtиons,
sosиogenetиk factors, character attrиbutes
Addиktиv davranышыn yaranmasы vя иnkишafы prosesиnя bиolojи, psиxolojи vя
sosиal tяsиrlяr gюstяrя bиlяr. Hяr konkret sиtuasиyada mюvcud olan амилляр
asыlы vяzиyyяtя meyиllиlиyиn yaranmasы rиskиnиn dяrяcяsиnи mцяyyяn edиr.
Bиolojи иlkиn шяrtlяr dedиkdя, mяsяlяn, alkoqol addиksиyasыna nяzяr salaraq, problemи aydыnlaшdыraq. Mяlumdur kи, mцxtяlиf tяsиrlяrя hяr bиr fяrd
цчцn юzцnяmяxsus olan mцяyyяn reaksиya metodu mюvcuddur. Mцяyyяnlяшdиrиlmишdиr kи, яvvяldяn alkoqola psиxи vяzиyyяtи kяskиn dяyишяn maddя
kиmи reaksиya gюstяrяn шяxslяr alkoqol addиksиyasыnыn иnkишafыna daha meyиllиdиr. Amerиka alиmlяrи, hяmчиnиn addиktиv davranышыn mцxtяlиf formalarыna иrsи keчяn genetиk meyиllиk amиlиnи dя яlavя edиrlяr.
Addиktиv davranышыn иnkишafыna tяsиr edяn sosиal amиllяr dedиkdя, cяmиyyяtиn dezиnteqrasиyasы, dяyишиklиklяrя vaxtыnda uyьunlaшmanыn mцmkцn olmamasы, zaman keчdиkcя tяdrиcяn dяyишиklиklяrиn artmasы nяzяrdя tutulur.
Addиksиyalarыn yaranmasыnda bяzи sosиal амилляр bюyцk яhяmиyyяtя malиkdиr: uшaq yaшlarыnda keчиrиlmиш psиxи зядяляр, uшaqlar цzяrиndя zorakыlыq,
uшaqlarыn юzbaшыna buraxыlmasы, pedaqojи baxыmsыzlыq (pedaqojи “yetиmlиk”), uшaqlara qayьы gюstяrиlmяmяsи vя s.
Psиxolojи amиllяrя fяrdи xцsusиyyяtlяr, hяyatыn mцxtяlиf dюvrlяrиndя yaшanmыш psиxolojи зядяляр aиddиr.
Addиktиv pozuntularыn formalaшmasыnda aparыcы rolu иnsanыn mцяyyяn
psиxolojи xцsusиyyяtlяrи oynayыr: бющранлы вязиййятляря davam gяtиrmяklя
maskalanmыш gцndяlиk hяyatda чяtиnlиklяrя davamlыlыьыn azalmasы; zahиrяn
иfadя olunan domиnantlыqla uyьunlaшan gиzlи tam dяyяrя malиk olmama
kompleksи; dayanыqlы emosиonal ялагяляр qarшыsыnda qorxu иlя bиrgя xarиcи
sosиabellиk; baшqalarыnы gцnahlandыrmaq sяylяrи; qяrarlarыn qяbul edиlmяsиndя mяsulиyyяtdяn qaчmaq cяhdlяrи; davranышыn stereotиplиyи; asыlыlыq, hяyяcanlыlыq vя tяшvиш. Addиksиya цчцn nяzarяtя meyиllиlиk, eqosentrиzm, dц212
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шцncяnиn dualиzmи, problemlяrиn olmamasыna vя hяr шeyиn yaxшы olmasыna
daиr yalan tяяssцrat yaratmaq иstяyи, rиgиdlиk, mяnяvи иnkишafыn dayanmasы
xasdыr.
Addиktиv davranышыn иnkишafыna tяsиr edяn makrososиal amиllяrя cяmиyyяtиn dezиnteqrasиyasы vя cяmиyyяtиn bяzи цzvlяrиnиn uyьunlaшmaьa qadиr
olmadыqlarы dяyишиklиklяrиn artmasы aиddиr. Addиktиv davranышa sяbяb olan
mиkrososиal amиllяr arasыnda fяrdи reaksиyalarы, цnsиyyяt xцsusиyyяtlяrиnи,
aиlяdaxиlи vя aиlяdяnkяnar tяsиrlяrи qeyd edиrlяr. Onlarыn tяsиrи hяm konstruktиv (шяxsиn иnkишafыnы dяstяklяyиr, produktиv цnsиyyяtя, qarшыlыqlы anlaшmaya kюmяk edиr), hяm dя destruktиv (qorxuda, gцnah kompleksиndя vя
tam dяyяrя malиk olmamada cяmlяшиr) olur.
Addиksиyalarыn иnkишafыna aиlя цzvlяrи arasыnda dяqиq sяrhяdlяrиn olmamasы амили sяbяb olur, bu иsя юhdяlиklяr daиrяsиnиn qeyrи-mцяyyяnlиyиnя, addиktиv davranышыn kюmяyиlя mяsulиyyяtdяn uzaqlaшmaьa vя gцnah hиssиndяn
azad olmaq sяylяrиnя gяtиrиr. Иnsan gцndяlиk hяyatыnda иstяnиlяn вязиййятдян psиxolojи rahatlыьa can atыr. Бu cяhd hяyata keчиrиlmяdиkdя иsя, bu vя
ya dиgяr asыlыlыq yarana bиlяr. Demяk olar kи, bцtцn asыlыlыqlarыn яsasыnы reallыqdan uzaqlaшmaьa mцracияt etmя, шяxsиn юhdяsиndяn gяlя bиlmяdиyи шяxsиyyяtdaxиlи mцbahиsя vя ya zиddиyyяtlяr tяшkиl edиr. Bu sяbяblяrdяn yaranan asыlыlыq шяxsиyyяtиn pozulmasыnы tяшkиl edиr.
Addиktиv davranышa aиd olan sиndromlar, hяmчиnиn kompulsиv davranыш
adlandыrыlыr. Kompulsиv davranыш dedиkdя шяxs tяrяfиndяn чяtиnlиklя иdarя
olunan vя sonralar dиskomforta sяbяb olan иntensиv oyanma vя ya emosиonal boшalma цчцn edиlяn davranыш vя ya hяrяkяt baшa dцшцlцr. Bu cцr davranыш patternlяrи daxиlи (dцшцncяlяr, obrazlar, hиsslяr) vя ya xarиcи (иш, oyun)
ola bиlяr. Kompulsиv davranыш qыsa mцddяt яrzиndя шяxsиyyяtdaxиlи problemlяrи hяll etmяdяn yaxшы яhval-ruhиyyяnи иmиtasиya etmяk иmkanыnы verиr.
Bu cцr davranыш stressиn юhdяsиndяn gяlmяnиn yeganя цsulunu яks etdиrdиkdя, patolojи hesab edиlя bиlяr.
Belяlиklя, иnsanlarda mцxtяlиf asыlыlыqlarыn yaranmasыnыn bиr чox sяbяblяrи var. Buraya иnsan шяxsиyyяtиnиn иstиqamяtи, psиxи xяstяlиklяr aиddиr. Бu
sяbяbdяn иnsan юzцnц baшqa цsulla reallaшdыra bиlmиr, spиrtlи ичkиlяrиn, narkotиklяrиn qяbulu иlя шяnlиk vя qeyrи-adи duyьular axtarыr.
Яsяbи-psиxи dayanыqsыzlыq, xarakterиn aksentuasиyalarы, emansиpasиya
reaksиyalarы vя yenиyetmя yaшыnыn dиgяr xцsusиyyяtlяrи addиktиv davranышa
tяhrиk edяn amиllяr hesab edиlиr.
Bиr чox mцяllиf fяrdиn addиktиv davranышa meyиllиlиyиnи xarakterиn mцяyyяn aksentuasиyalarы иlя baьlayыrlar (hиpertиm, qeyrи-sabиt, konform, иsteroиd, epиleptoиd tиplяr).
Xarakterиn, A.E. Lичkoya gюrя, aksentuasиya – иnsanыn psиxologиyasы vя
davranышыnda normadan kяnara чыxmayan sapmalarыn mцшahиdя edиldиyи xarakterиn ayrы-ayrы xцsusиyyяtlяrиnиn hяddиndяn artыq gцclяnmяsи demяkdиr.
Aksentuasиya patologиya deyиl, xarakterиn “qabarыq” xцsusиyyяtlяrи hяmишя
vя hяr yerdя иfadя olunmaya bиlяr.
V.Шabalиna яsas mцddяalarы aшaьыdakы шяkиldя olan asыlы davranыш kon213
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sepsиyasыnы ишlяyиb hazыrlamышdыr:
Asыlы davranыш иnsanыn hяr-hansы obyektя qarшы dяfedиlmяz иstяklя baьlы
xarиcи hяrяkяtlяrи kиmи mцяyyяn edиlя bиlяr, yяnи psиxolojи asыlыlыqla шяrtlяnиr.
Asыlыlыq obyektи bиr tяrяfdяn meyиllиlиyиn яsasыnda duran tяlяbatыn юdяnиlmяsи vasиtяsи, dиgяr tяrяfdяn иsя fяalиyyяtиn aparыcы motиvиdиr.
Asыlы davranышыn formalaшmasыnыn mяnbяyи иnsan цчцn cяlbedиcи olan hяr
hansы obyektя meyиllиlиkdиr. Obyektlя mцnasиbяtlяr иnkишaf etdиkcя meyиllиlиk artыq vя dяfedиlmяz hala gяlиr, bu иsя davranыш цzяrиndя nяzarяtиn иtиrиlmяsи иlя иfadя olunur.
Шяxsиyyяtlяrarasы mцnasиbяtlяr addиkt цчцn hяddиndяn artыq gюzlяnиlmяzdиr, ondan чox bюyцk sяy, emosиonal gцc, dцшцncя fяalиyyяtиnиn gяrgиnlиyиnи tяlяb edиr.
Addиksиya – яn яsasы шяxsиyyяt problemиdиr. Asыlыlыq иmanыn иmkanlarыnы
mяhdudlaшdыran vя onun юzцnц иnkишaf etdиrmяk qabиlиyyяtиnи kичиldяn kюlяlиk formasыdыr.
Bиr sыra mцяllиflяr addиktиv шяxsиyyяtиn gedonиstиk tяnzиmlяnmя vя чяtиnlиklяrя zяиf davam gяtиrmяk bacarыьы, daиma yalan danышmaq, aradan чыxmaьa sяy gюstяrmяk, mцtlяq olmamaq vя verdиyи sюzlяrиn цstцndя durmamaq, mяsulиyyяtdяn uzaqlaшmaq, qяrarlarыn qяbul edиlmяsиnиn baшqalarыnыn цzяrиndя qoyulmasы vя bяhanяlяr axtarmaq, шцbhяlиlиk vя kцsяyяnlиk,
яsasыnda dяrиn komplekslяrиn durduьu narahatlыq vя dяstяk almaq иstяyи
kиmи xцsusиyyяtlяrиnи qeyd edиrlяr.
Belяlиklя, addиktиv шяxsиn davranышыnda яsasы reallыqdan uzaqlaшma sяyи,
adи, юhdяlиklяrlя dolu “darыxdыrыcы” hяyat qarшыsыnda qorxu, юz davranышlarыna gюrя mяsulиyyяt daшыya bиlmяmяk vя hяtta hяyatы bahasыna olan emosиonal hяyяcanlar axtarmaьa meyиllиlиkdиr.
Addиktlяr цчцn nяzarяtя meyиllиlиk, eqosentrиzm, dцшцncяnиn dualиzmи,
problemlяrиn olmamasыna vя hяr шeyиn yaxшы olmasыna daиr yalan tяяssцrat
yaratmaq иstяyи, rиgиdlиk, mяnяvи иnkишafыn dayanmasы xasdыr. Onlara шцbhяlиlиk vя kцsяyяnlиk, яsasыnda dяrиn komplekslяrиn durduьu narahatlыq vя
dяstяk almaq иstяyи kиmи xцsusиyyяtlяr xasdыr.
Мягалянин aktuallыьы. Mцasиr шяraиtdя asыlыlыq problemи bиr чox tяdqиqatчыlarыn dиqqяt mяrkяzиndя olan problemlяrdяn bиrиdиr. Asыlы davranыш problemи иnsanlarda иш qabиlиyyяtиnиn иtиrиlmяsи, яtrafdakы иnsanlarla цnsиyyяtиn
pozulmasы, bиr sыra cиnayяt hadиsяlяrиnиn tюrяdиlmяsи kиmи neqatиv hallara
yol aчdыьы цчцn cяmиyyяtиn чox mцhцm sosиal problemи olaraq qeydя alыnmышdыr .
Мягалянин elmи yenиlиyи. Mяqalяdя addиktиv davranышыn yaranma sяbяblяrи шяrh olunur.
Мягалянин praktиk яhяmиyyяtи вя тятбиги. Tяdqиqatыn nяtиcяlяrи addиktиv
davranышыn psиxokorreksиyasы zamanы faydalы ola bиlяr.
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Е.Микаилова
Существует достаточно большое количество
Резюме
Исследовательских работ по проблеме различных зависимостей, как
химических: наркомании, алкоголизма, так и нехимических, например,
интернет-зависимости. Задачи исследования проанализировать проблему
аддиктивного поведения в подростково-юношеском возрасте, а также
изучить исследования, посвященные значению социально-психологических факторов в развитии аддиктивного поведения и личностных особенностей и самосознания зависимой личности.

Й.Микайылова
Summary
Dependance иs the everythиng that a person does to dиvert hиmself from
an unpleasant realиty. Dependent or addиtиve behavиour иs characterиstиc of
supportиve manner showиng иtself иn the deprиvatиve condиtиon or lиmиted
freedom.
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Тялябялярин хариъи дили мянимсямясинин
психоложи хцсусиййятляри
Rahиlя Cяbrayыlova,
фялсяфя доктору програмы цзря диссертант,
БДУ
е-маил: cabraиlovarh@maиl.ru
Ряйчиляр: псих.ц.ф.д., дос. И.М. Байрамов,
псих.ц.ф.д., дос.К.Г. Казымова
Ачар сюзляр: хариъи дил, юйрянмя, юйрянмяйя габиллик, дил юйрянмя, йахшы
билмя, мотивасийа, билингивизм, тялим фяалиййяти, яъняби тялябя, идраки габилиййятляр, дил вя тяфяккцр, психолингвистика, тялим психолоэийасы.
Ключевые слова: иностранный язык, способность к обучению, изучение языка, мотивация, билингвизм, обучающая деятельность, иностранный студент, язык и мышление, психолингвистика, психология обучения.
Key words: foreиgn language, learnиng, language learnиng, motиvatиon,
bиlиngualиsm, traиnиng actиvиtиes, foreиgn student, language and thиnkиng,
psycholиnguиstиcs, the psychology of learnиng.
Тялябялярин хариъи дил юйрянмясинин психоложи хцсусиййятляринин тящлил едилмяси «юйрянмя», «юйрянмяйя габиллик», «мянимсямя», «идраки габилиййятляр», «дил вя тяфяккцр», «билингивизм» вя «психолингвистика» анлайышларынын дярк
олунмасы иля ялагядардыр.
Мялум олдуьу кими, тялим психолоэийасында юйрянмя проблеми хцсуси ящямиййят кясб едир. Бцтюв тялим фяалиййятинин елементляри щесаб олунан тялим вя
юйрянмя гаршылыглы ялагядя олан психоложи просесдир. «Юйрянмя тялим фяалиййятиндя инсанын газандыьы тяърцбя амили кими, тялим фяалиййятиня мцнасибятдя
нятиъя кими психоложи хцсусиййят вя кейфиййят кими чыхыш едир. Тялим фяалиййятиндя юйрянмя мотив кими, башга фяалиййятлярдя ися икинъи дяряъяли мящсул кими юзцнц эюстярир.
Юйрянмя – инсан тяряфиндян билик, баъарыг вя вярдишлярин газанылмасы просеси вя нятиъясидир 2, 63.
Эюрцндцйц кими, юйрянмя тяърцбя амили вя тялим фяалиййятиндя мотив кими
мотивасийа просесиля баьлы олан психоложи кейфиййятдир.
Психоложи ядябиййатда «юйрянмяйя габиллик» анлайышы да мювъуддур. Тядгигатчылар юйрянмйя габиллийи «инсанын тялим просесиндя билик, баъарыг вя вярдишляри мянимсямясинин сцрят вя кейфиййяитнин фярди эюстяриъиси 1,135 кими
сяъиййяляндирирляр. Демяли, юйрянмяйя габилликдя юйрянмя вя мянимсямя
вящдят тяшкил едир. Сосиал психологлар юйрянмяйя габиллийин цмуми вя хцсуси
нювлярини фяргляндирирляр. Юйрянмяйя цмуми габиллик бцтцн тядрис фянлярини мя216
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нимсямяйя габиллик, юйрянмйя хцсуси габиллик ися айры-айры материаллары мянимсямяйя габиллик щесаб олунур.
Юйрянмяйя габиллийин ясасында тялябянин идраки-емосионаллаьынын инкишаф
сяъиййяси, еляъя дя бунлардан доьан тялим компонентляринин инкишафы дурур. Тялябянин бир субйект кими юйрянмяйя габиллик заманы дили мцстягил мянимсяйя
билмир, онун мцяллимин вя диэяр бир адамын кюмяйиня ещтийаъы олур. Беля олдугда тялябя дярк едяр вя мянимсяйя биляр. «Она эюря дя юйрянмяйя габиллик
тялим вя мянимсямя габилиййяти кими мцстягил дяркетмя габилиййятляриндян
фярглянир вя йалныз идрак габилиййятляринин инкишафы кими гиймятляндириля билмяз
1,135.
Юйрянмя сащясиндя уьур газанмаг цчцн дахили (субйектив) вя хариъи амиллярин ролу хцсуси гейд олунур. Юйрянмянин уьуруну тямин едян дахили амиллярдян диггят вя установканын ролу эюстярилир.
Хариъи амилляри ися тялим материалынын хцсусиййятляриля – онларын ящямиййятлилийи, анлашыглыьы структуру, щяъми, бурадакы йени анлайыш вя ишлярин мигдары,
онун емосионаллыг дяряъяси иля ялагяляндирирляр.
Юйрянмя вя мянимсямя просесиндя идраки габилиййятляр – щафизя, тяхяййцл, йаддасахлама, йаддаш вя тяфяккцр дя ясас рол ойнайыр.
Юйрянмядя, хцсусян хариъи юйрянмядя тяфяккцрцн ролу щаггында ня демяк олар? Дил юйрянядя тяфяккцрцн ролуну дярк етмяк цчцн дил вя тяфяккцрцн
гаршылыглы мцнасибятлярини айдынлашдырмаг лазымдыр.
Дил вя тяфяккцрцн гаршылыглы ялагяляри щаггында эюркямли Гярб тядгигатчысы
Ноем Щомски фундаментал «Дил вя тяфяккцр» ясярини йазмышдыр. Бу ясярдя о,
юз консепсийасыны цч тарихи мярщяляйя айырмышдыр:
1.
Дилчилийин тяфяккцря тющфяси. Кечмишдя:
2.
Дилчилийин тяфяккцря тющфяси. Щазырда:
3.
Дилчилийин тяфяккцря тющфяси. Эяляъякдя.
Н. Щомски юз тядгигат ясяриндя йазыр: «Мян беля фикри ясасландырмаьа
ъящд етдим ки, дилин тядгиги инсанын ягли просесляринин юйрянилмяси цчцн ялверишли шяраит йарада биляр. Дилдян истифадянин йарадыъы аспекти дягиг вя диггятли
фактлара ясасланараг тядгиг олунур. Дил структурунун мцъяррядлийи тясдиг едир ки,
сон нятиъя олараг тяхяййцлдя олдуьу кими билийя малик олмаса да тяфяккцр билийи мянимсямянин мцяййян характериндя фяал рол ойнайыр. Дил универсалийасынын експериментал тядгиги олдугъа мящдуд, мяним фикримъя бяшяр дилляринин
мцмкцн мцхтялифлийиня тохунан олдугъа щягигятя бянзяр фярзиййянин формалашмасына эятириб чыхарыр» 17, 115. Н.Щомски беля фярзиййяни «дахили ягли
фяалиййятин юз олмалы йерини эюстярян билийи мянимсямя нязяриййясинин ишляниб
щазырланмасына тющфя олан» фярзиййя щесаб едир. Даща сонра мцяллиф беля гянаятя эялир ки, «нятиъя етибариля диллярин юйрянилмяси цмуми психолоэийада мяркязи йер тутмалыдыр» 16, 265-270.
Н.Щомски дил вя тяфяккцрцн классик мясялялярини тядгиг едян ясярлярин бу
сащяйя «гяти гярара эяляъякляриня» ишаря едяряк щямин проблемлярин йени шякилдя, йени контекстдя нязярдян кечирилмясини диггятя чатдырыр, тяфяккцрцн билийи мянимсямя вя гаврама цчцн базис ролу ойнадыьы мясялясинин тядгигиндя
ясаслы тярягги баш вердийини эюстярир.
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Д.Слобин вя Ъ.Грин «Психолингвистика» ясяриндя цмумиййятля дил, нитг вя
тяфяккцр, еляъя дя Н.Щомскинин нязяриййясини эениш тящлил едяряк онун ХХ ясрин икинъи йарысында дил вя тяфяккцр, дилин юйрянилмяси вя мянимсянилмяси сащясиндя бюйцк уьурлар газандыьыны диггятя чатдырырлар.
Онлар Щомскинин нязяриййясиня ясасланан психолингвистик нитг моделляри
иряли сцрмцшляр 16. Психологлар диля йийялянмяни вя юйрянмянин анаданэялмя
вя йаранма мярщяляляриндян ибарят олдуьуну эюстярирляр. Бурада ирси амил, нитгин анлашылмасына ъаваб верян механизмлярин гурулушу вя дил мцщити ясас йер
тутур.
Дил мцщити няинки ана дилинин бизъя, еляъя дя хариъи дилин юйрянилмясиндя дя
щялледиъи амиллярдян бири щесаб олунур.
Яъняби тялябялярин хариъи дил юйрянмясинин мотивасийасы барядя ня демяк
олар? Яввяла, хариъи дил юйрянмяйин дахили мотивасийасындан данышаркян бурада
мотивляри - тяляблярин ягли мясяляляринин щялли иля ялагядар олан юз идраки габилиййятляринин гаврайыш, йаддаш вя тяфяккцрцнцн бирляшмясини хцсуси гейд етмяк
лазымдыр. Чцнки йалныз бу щалда билик вя хариъи дил коммуникатив фяалиййятинин
мянимсянилмяси баш веря биляр.
Хариъи дилин юйрянилмясиндя тядгигатчылар дил щадисясинин шцурлу мянимсямяси мясялясиня дя хцсуси юням верирляр. Психолоэийада билийин психоложи мянимсямя модели – П.Й.Галперин «ягли фяалиййят нязяриййяси» эениш йайылмышдыр. Бундан башга, нитг модели нитгин йаранмасынын психолингвистик модели дя
мювъуддур.
А.А.Леонтйев «Психолингвистика» ясяриндя Щ.Щомски вя Ъ.Миллер тяряфиндян иряли сцрцлмцш трансформасион моделин эениш йайылдыьындан бящс етмишдир
11. А.А.Леонтйев бу моделдян икинъи дилин тялим вя мянимсянилмяси заманы
чятинликляр доьурдуьуну тяяссцфля билдирир. Эюркямли психолог-алим бу чятинликляри ашаьыдакы кими груплашдырмышдыр:
1) онлардан биринъиси, линэуистиъ ъомпетенъе (дил, дил габилиййяти) вя
линэуистиъ перформанъе (нитг) арасында дягиг чякилян Миллер, Щомски, щятта Бах,
Дайлболд кими мцяллифлярин бу категорийаларын ейниляшдирилмяси ялейщиня чыхырлар; 2) Щомски-Миллер модели нитгин вя мцхтялиф коммуникатив типлярин фярглярини нязяря алмыр; 3) Щомски-Миллер модели биртяряфлидир 12, 149.
Икинъи дилин тялими - хариъи дил юйрянмя проблеми эюркямли рус психолог-алими
Л.С.Выготскинин ясярляриндя дя тящлил олунмушдур. Тядгигатчы-алим йазыр:
«Яэяр ана дилинин инкишафы нитгин сярбяст спонтан истифадясиля башлайыр, нитг формаларынын дярк олунмасы вя мянимсянилмясиля битирся, лакин хариъи дилин икишафы
дилин дярк олунмасы вя онун юзбашына мянимсянилмясиля башлайыр вя нитгин сябяст спонтанлыьы иля битир. Щяр ики йол бир-бириля якс истигамятдя олур» 12, 149.
Лакин щяр ики йол арасында гаршылыглы асылылыьын да олдуьуна ишаря едяряк
мцяллиф даща сонра йазыр: «Хариъи дилин шцурлу вя дцшцнцлмцш мянимсянилмяси
тамамиля айдын шякилдя доьма ана дилинин мялум инкишаф сявиййясиня ясасланыр… вя яксиня – хариъи дилин мянимсянилмяси ана дилинин али формаларыны мянимсямяк цчцн йол вермир» 12, 149.
Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи дилин мянимсянилмяси ана дилини йцксяк
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сявиййядя билмякдян асылыдыр. Хариъи дилин мянимсянилмяси щямин дилин грамматик системинин мянимсянилмясиндян башлайыр. Яъняби тялябялярин хариъи дили
мянимсямяси цчцн психоложи моделлярдян истифадя олунур. Тялябя яэяр ана дилинин грамматик системини йахшы мянимсямирся, хариъи дили юйрянмякдя чятинликлярля гаршылаша биляр. Рус тядгигатчылары Л.Г.Воронин, И.Богданова вя Й.А.Бурлаков щяля ХХ ясрин 60-ъы илляриндя эюстярирдиляр ки, хариъи дил мяшьяляляри
системиндя вярдишлярин йаранмасы цчцн зярури олан репродуксийаларын (йадда
сахланмыш бир шейин бярпасы – Р.Ъ.) мигдары моделлярин чятинлийиндян, онун ана
дилиня уйьунлуьундан асылыдыр 6, 137.
Хариъи дил юйрянян яъняби тялябялярин тялим фяалиййятиндя ашаьыдакы вязифяляр йериня йетирилмялидир:
1) ягли-гаврама-йазылы мятнляин мянасынын гавранылмасы;
2) формал грамматик-диллярарасы мцгайисянин гайдаларынын тятбиги, грамматик тящлиллярин апарылмасы вя с.
3) нитги-ягли ямялиййатлар-фикирдян нитгя кечид заманы расионал-експрессив
вязифялярин йериня йетирилмяси, коммуникативлийя нитгин тясири вя с.
Беля вязифялярин йериня йетирилмяси ъидди сяйляр тяляб едир вя тялим заманы
чятинликляр йараныр. Яъняби тялябяляр чятинликлярин арадан галдырылмасы просесиня
ъялб едилирляр. Щялл олунан мясялялярин проблемлилийи яслиндя тялябялярдя Интеллектуал емосийаларынын ямяля эялмясини стимуллашдырыр, онларын цмуми ягли инкишафына тясир эюстярир. Тялябялярин тялим фяалиййятиндя коммуникатив мясялялярин хцсуси ролу вардыр. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, хариъи дилин мянимсянилмяси мотивасийасы, хцсусиля хариъи диин коммуникатив фяалиййяти вя тялим просесиндяки хцсуси нитг фяалиййяти бир-бириндян фяргли шейлярдир. Хариъи дилин мянимсянилмясиня мараг юз-юзлцйцндя щяр бир хцсуси нитг фяалиййятини мотивляшдирир.
Тялим просесинин йцксяк цмуми мотивасийасы заманы, хцсусиля хариъи дили юйрянян тялябяляр мотивасийа ъящятдян тямин олунмайа да билярляр. Нитг фяалиййяти
заманы мотивасийанын олмамасы яъняби тялябялярин шцурунда бир-бириня якс
олан йадлашма ямяля эятиряряк: онун «мян»ини икиляшдиря биляр:
1) тялим субйекти олан – реал тялим мотиви олан «мян;
2) конкрет нитг фяалиййятинин субйекти олан «мян».
Хариъи дили мянимсямяк цчцн тялябяляр тялим нитг цнсиййяинин опитмаллашдырылмасынын психоложи ящямиййяти ондадыр ки, онларын щяр бир нитг фяалиййяти тябии
олараг реал цнсиййят шяраитиндян йараныр. Бцтцн бунлар ися тялябялярин интеллектуал вя емосионал юзцнцтясдигиня тясир едир.
Хариъи дил юйрядян педагогун ясас вязифяси тядрис мотивляри цчцн ян адекват тялимин шцурлулуьу мярщялясини тапмагдыр. Тялимин шцурлулуьу тялим просесиндя хариъи дилин мянимсянилмясинин мязмунунун мяна вя ясасларынын дярк
олунмасыны тяляб едир.
Хариъи дилин юйрянилмясиндя дили «йахшы билмяк» вя «мянимсямяк» анлайышларынын психоложи мащиййяти диггяти ъялб едир. Щяр кяся айдындыр ки, щамы юз ана
дилини йахшы билир. Бяс хариъи дили там мянимсямяк мцмкцндцрмц?
Психоложи ъящятдян мянимсямя нитги баъарыг вя нитги вярдишлярдян асылыдыр.
Мянимсямяни бязян «юз фикирляринин ифадя едилмяси, баъарыг вя вярдишляринин
формалашмасы» кими сяъиййяляндирирляр 14.
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Л.С.Выготски мяктябинин нцмайяндяляриндян олан профессор П.Й.Галперинин фикринъя, дахили, нязяри, ягли, фикри фяалиййят сых теллярля хариъи фяалиййятля –
практика иля баьлыдыр. Предмет тясирляр ъисимлярин «дахилиня кечяряк» орада
мющкямляниб цмумиляшяряк баъарыг олур, сонралар даща мцрякяб щярякятин
бир щиссяси кими бу баъарыглар вярдишляря чеврилир 7.
Психологлар хариъи дилин юйрянилмясиндя моноложи вя диаложи нитгя дя цстцнлцк верирляр. Тядгигатчылар эюстярирляр ки, яэяр моноложи нитги мящдудлашдырмаг
дейил, тялябяляр гаршысында даща мцряккяб вязифяляр гойулса, онлары фяал йарадыъылыьа сювг едился, мятн цзяриндя иш апармагла тялябялярдя мцряккяб нитг вя
нитги дцшцнъя баъарыглары формалашар 15. Мящз моноложи нитг методистин диггят мяркязиндя олмалыдыр. Чцнки о, буну хцсуси юйрятмялидир. Ейни заманда
диаложи нитг стереотиплярин мящдуд сайы ясасында сцрятли мяшг етмяйи тяляб едир
8. Тядгигатчылар хариъи дилин юйрянилмясиндя диаложи нитгин доминантлыьыны гейд
едирляр. Лакин щяр ики амил хариъи дилин юйрянилмясиндя вящдят тяшкил едир.
Яъняби тялябяляря рус дилинин хариъи дил кими тядрисиня даир методик вясаитдя
эюстярилир ки, «дил фактларынын дярк олунмасындан диля гейри-ихтийари йийялянмякдян онун тядриси йолу автоматлашмыш вярдишин йаранмасына доьру щярякят демякдир ки, бу да диля йийялянмяйин ян али формасы щесаб олунур. Шцурун автоматлашмыш вярдишинин инкишафынын ян йцксяк пиллясиндя ифадя формасы юз яксини
тапмыр, о, ясасян йалныз мцлащизялярин мянасына дейил, нитгин мязмунуна доьру йюнялмишдир» 13, 54.
Эюркямли рус тядгигатчысы Б.В.Белйайев бу фикри инкишаф етдиряряк хариъи дилин «шцурлу-практик мянимсямясиндян данышаркян эюстярир ки, бу дилин мянимсямяси шцурлу, она йийялянмяк ися биляваситя – интуитив характер дашыйыр ки, бу
да юз нювбясиндя нитг фяалиййятинин психоложи ганунауйьунлугларына уйьун эялир
3,17.
Б.В.Белйайев хариъи дилин тядрисинин психолоэийасында тяфяккцрцн ролу мясялясинин мцбащисяли проблем олдуьуна ишаря едяряк бязиляринин хариъи дилдя
тяфяккцрцн имканларыны инкар етдиклярини, диэярляринин ися ону гябул етдиклярини
эюстярир вя гейд едир ки, инсан ана дилиндя дя, хариъи дилдя дя дцшцнцр. Мцяллиф
бязиляринин тяфяккцрц ана дилиня бирляшдирдийини, диэярляринин дил вя тяфяккцрцн
вящдятини инкар етдиклярини, бир башгаларынын ися хариъи дилдя тяфяккцрцн юзцнямяхсуслуьуну тясдиг етдиклярини диггятя чатдырыр: «Хариъи дилдя тяфяккцрцн имканларыны инкар едян нюгтейи-нязяр хариъи диля тяръцмясиз факты иля тякзиб олунур. Инсанын милли дилдя дцшцнмядийини иддиа едян нюгтейи-нязяр йалныз фактларла
дейил, тяфяккцрцн цмумпсихоложи нязяриййяси вя елми методолоэийасы иля ачыгашкар зиддиййят тяшкил едир. Доьма дилдян хариъи диля кечид заманы инсан тяфяккцрцнцн щеч бир дяйишиклийя мяруз галмадыьыны тясдиг едян нюгтейи-нязяр ики
мцхтялиф диллярдя тяртиб олунмуш васитялярин, айры-айры сюз вя сюз бирляшмяляринин, еляъя дя бцтюв ъцмлялярин мцгайисяли тящлили ясасында тякзиб олунур» 4,
32-34.
Б.В.Белйайев хариъи дилдя тяфяккцрцн ана дилиндяки тяфяккцрдян фяргляндийи
нюгтейи-нязярля разылашыр. Мцяллиф щаглы олараг бу фикрин цмуми-психоложи тяфяккцр нязяриййясиня уйьун эялдийини вя цмуми психоложи тящлилин ясасында тясдиг
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едилдийини эюстярир.
А.А.Леонтйев щяля вахтиля АБШ-да эениш йайылмыш, Б.В.Белйайевин тохундуьу хариъи дили юйрянмяйин «програмашмыш тялими» мясялясиня мцнасибятини
билдирмишдир: «Бизя еля эялир ки, програмлашмыш тялимин ясас функсийасы мянимсямя просесинин алгоритмляшмяси дейил, хариъи дилин юйрянилмяси йюнцмдя она
кюмяк едилмясидир» 10, 47. Мцяллиф бир мясялядя Б.В.Белйайевля разылашмыр
ки, о, програмлашмыш тялимя метод, цсул кими, нязяри консепсийа кими йанашмыр
вя тясдиг едир ки, онларын бирляшмяси шцбщясиз ки, дили юйрянмяйин даща да оптималлашмасына эятириб чыхара биляр.
Хариъи дилин юйрянилмяси «билингивизм» анлайышыла да ялагядардыр. Латынъа
«би» «икили», «ики» «лингуа» «дил» мянасында ишлянир. Билингивизм ики вя йа даща
чох диля йийялянмяк габилиййятини эюстярир 5.
Сосиал психолоэийада тябии-мяишят вя сцни-тялим билингивизми бир-бириндян
фяргляндирилир. Тябии билингивизм мцвафиг дил мцщитиндя, еляъя дя КИВ-ин тясири
алтында вя эениш нитг тяърцбяси сайясиндя ямяля эялир. Бу заман юйрянилян дил
системинин сяъиййяви хцсусиййятляринин дярк олунмасына ещтийаъ галмыр. Лакин
сцни билингивизм заманы икинъи дили хцсуси метод вя цсулларла, ъидди-ъящдля юйрянмяк лазым эялир. Ейни заманда мцмкцндцр ки, хариъи дил щям спонтан шякилдя, щям хцсуси курсларда, щям дя мцяллимин кюмяйиля юйрянилир 9.
Билингивизмин мейарындан асылы олараг бир нечя типини тяснифатлашдырырлар:
- икинъи дили мянимсямянин йаша эюря баш вермясиндян асылы олараг еркян вя
эеъ билингивизми фяргляндирирляр. Еркян билингивизм ушаглыгдан икидилли мядяниййят мцщитиндя мейдана эялир. Эеъ билигвизм инсанын бюйцк йашларында артыг бир
дили мянимсямясиндян сонра икинъи дилин юйрянилмяси заманы баш верир;
- щяйата кечирилян тясирлярин мигдарына эюря билингивизми ресептив – гябул
олунан, репродуктив – тякрар ишлядилян вя продуктив – ишлянян билингивизмя айырырлар.
Беляликля, хариъи дилин юйрянилмси сон дяряъя ъидди сосиал-психоложи проблем
олуб ана дилини йахшы мянимсямя иля сых ялагядя олан просесдир.
Ана дилиндя дя, хариъи дилдя нитг фяалиййятинин механизмляри охшар шякилдя
щяйата кечир. Чцнки юйрянилян дилляр (истяр ана дили, истярся дя хариъи дил олсун)
нитг инкишафы мярщяляляриндян кечир, бу заман ейни ъцр сящвляря йол верилир.
Мягалянин актуаллыьы. Мягалянин актуаллыьы ондан ибарятдир ки, хариъи дилин
юйрянилмясинин психоложи шярщи халгларын мядяни интеграситйасына сябяб олан
амил щесаб едилир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик хариъи дилин юйрянилмясинин психоложи
аспектдян тядгигинин Азярбайъан сосиал психолоэийасында щяртяряфли юйрянилмясиля ялагядардыр.
Мягалянин ящямиййяти вя тятбиги. Тядгигатдан алынан нятиъялярин сосиал
психолоэийа мцтяхяссисляри цчцн файдалы олмасы иля ялагядардыр.
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Р.Джабраилова
Психологические особенности усвоения
студентами иностранного языка
Резюме
В статье рассматриваются проблемы мотивации студентов при изучении иностранного языка. Преъде всего анализируются такие аспекты обучения, как способность к обучению, внутренний билингвизм, язык и мышление, родной и иностранный языки. Особенности указанной проблемы
рассматриваются с точки зрения проблем психолингвистики, обосновывается необходимость изучения иностранных языков в условиях интеграции.

Р.Ъабраилова
Псйъщолоэиъал феатурес студент леанинэ а фореиэн ланэуаэе
Summary
Thиs artиcle dиscusses the motиvatиon of students иn the study of a foreиgn
language. Prиmarиly examиnes such aspects of learnиng as the abиlиty to
learn, иnternal bиlиngualиsm, language and thought, natиve and foreиgn
languages. Features of thиs problem are consиdered иn terms of the
problems of psycholиnguиstиcs, the necessиty of learnиng foreиgn languages иn
the context of иntegratиon.
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NАТО-нун Кибер мцдафия сийасяти
Vцсаля Mещдийева,
Mиllи Elmlяr Akademиyasыnыn
Иnsan Hцquqlarы цzrя Elmи-Tяdqиqat Иnstиtutunun
doktorantы
e-maиl: v_mehdиyeva@yahoo.com
Ряйчиляр: сий.е.ц.ф.д., дос.К.Ъ.Мяммядов
т.ц.е.д., проф.П.Г.Дарабади
Aчar sюzlяr: kиber mцdafия, NATO-nun yenи Stratejи Konsepsиyasы, Чиkaqo Sammиtи, yenи yaranan tяhlцkяsиzlиk tяhdиdlяrи, NATO-nun tяrяfdaшlыq sиyasяtи.
Ключевые слова: киберзащита, новая стратегическая концепция
НАТО, Чикагский саммит, возникающие вызовы безопасности, политика
партнерства НАТО.
Kей wордс: cyber defence, NATO's new Strategиc Concept, Chиkago
Summиt, emergиng securиty challenges, NATO's partnershиp polиcy.
XXЫ яsrиn tяhlцkяsиzlиk mцhиtи dяyишmиш vя mцasиr cяmиyyяt mцhцm
kommunиkasиya vя иnformasиya sиstemlяrиndяn getdиkcя daha чox asыlы olmuшdur. Rяqяmsal kommunиkasиyalar cяmиyyяtиn onurьa sцtunu olmaqla
bяrabяr, hяm dя nяzarяtи vя иdarяsи mцrяkkяb olan sиstemlяrdиr. Son иllяr
cяmиyyяt hяyatыna юnяmlи dяrяcяdя nцfuz edяn rяqяmsal kommunиkasиya
vя иnformasиya sиstemlяrи иstяr-иstяmяz иqtиsadи, sиyasи, hяrbи, tяhlцkяsиzlиk
mцhиtиnя dя tяsиrиnи artыrыr vя beynяlxalq terror tяшkиlatlarы, mяqsяdyюnlц
qruplar цчцn hяdяfя чevrиlmяyя baшlayыr. Bu da beynяlxalq mцnasиbяtlяrиn
амиллярини юz gцndяlиyиnя yenиdяn baxmaьa vя kиber sahяnи dиqqяt mяrkяzиnя gяtиrmяyя sюvq edиr.
NATO kиber hцcumlara qarшы юzцnцn kommunиkasиya vя иnformasиya
sиstemlяrиnиn mцhafиzяsиnя dиqqяtиnи 2007-cи иl Estonиyada иctиmaи vя юzяl
иnstиtutlara qarшы hяyata keчиrиlяn hцcumlardan sonra artыrmalы oldu. Яslиndя NATO hяlя 1999-cu иldя Serbиyada hяyata keчиrиlяn Bиrlяшmиш Qцvvяlяr
яmяlиyyatы zamanы serb tяrяfdarы olan xakerlяr tяrяfиndяn kиber hцcumlara
mяruz qalmышdы (5, p.10). O vaxtkы hцcumlar NATO-da emaиl цnvanlarыnыn
blok olunmasы vя Alyansыn иnternet sяhиfяsиnиn bиr neчя gцnlцk daьыdыlmasы
иlя nяtиcяlяnmишdи. O zaman bu hцcumlar 5-cи maddяnиn reallaшmasыnы tяlяb
edяn kollektиv mцdafия цчцn яsas sayыlmadы. Hяtta 2007-cи иldя NATO цzv
юlkяsи olan Estonиyada daha cиddи шяkиldя tюrяnmиш xaker hцcumlarы bu юlkяnиn иctиmaи, sиyasи, иqtиsadи hяyatыna юnяmlи dяrяcяdя tяsиr etsя dя, Vaшиnqton mцqavиlяsиnиn яsasыnы tяшkиl edяn sюzцgedяn maddяnиn ишя salыnmasы zяrurи hesab olunmadы (3, p. 1).
Kиber mцdafия mяsяlяsиnиn NATO masasыnda nюvbяtи dяfя hallanmasыna 2008-cи иlиn avqust ayыnda Gцrcцstanda baш verяn hadиsяlяr sяbяb oldu.
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Bu gюstяrdи kи, kиber hцcumlar яnяnяvи mцharиbяlяrиn яsas elementиnя чevrиlmя potensиalыna malиkdиr, elяcя dя bu kиmи daьыdыcы kиber alяtlяrdяn иstиfadя olunmasы mиllи vя Avro-Atlantиk tяhlцkяsиzlиk vя sabиtlиyя zяrbя vura
bиlяr. Bu amиl kиber mцdafия sиyasяtиnиn tяkcя NATO Baш Qяrargahыnыn юz
strukturu цчцn deyиl, bцtцn Alyans цчцn gцclяndиrиlmяsи vя bunun tяcиlиlиyи
mяsяlяsиnи юnя чыxardы.
Baш verяn bu hadиsяlяr Alyans чяrчиvяsиndя kиber mцdafия mяsяlяsи яtrafыnda daha чox mцzakиrяlяrиn aparыlmasыna, bиr sыra sяnяdlяrиn qяbul
edиlmяsиnя vя praktиkи addыmlarыn atыlmasыna яsas verdи. NATO dюvlяt vя
hюkumяt baшчыlarыnыn 2002-cи иl Praqa sammиtиndяn etиbarяn zиrvя gюrцшlяrиnиn yekun bяyannamяlяrиndя kиber tяhlцkяsиzlиk, kиber mцdafияnиn юnяmи
vя onun mцhafиzяsи цzrя fяalиyyяtя daиr mяsяlяlяr yer aldы (1, s.179).
NATO-nun hazыrkы Stratejи Konsepsиyasы (2010-cu иldя Lиssabon Sammиtиndя qяbul edиlmишdи) kиber hцcumlarыn qarшыsыnыn alыnmasы, tutulmasы, onlardan mцdafия vя bяrpa иstиqamяtиndя Alyansыn иmkanlarыnыn daha da иnkишaf
etdиrиlmяsиnя ehtиyac olduьuna vurьu qoyur. Kиber mцhиtdяn gяlяn tяhdиdlяr, - dюvlяtdяn, xakerlяrdяn, krиmиnal qruplaшmalardan vя s. qaynaqlanmasыndan asыlы olmayaraq, - NATO цчцn яhяmиyyяtlи dяrяcяdя tяhdиd yaradыr vя onlarыn яn qыsa zamanda aradan qaldыrыlmasы яslиndя zяrurиdиr.
Bundan sonra 2011-cи иlиn иyun ayыnda NATO-nun Kиber Mцdafия цzrя Sиyasяtи vя ondan иrяlи gяlяn Fяalиyyяt Planы qяbul edиldи (10, www.nato.иnt).
Buna яsasяn NATO юz kommunиkasиya vя иnformasиya sиstemlяrиnиn mцdafияsи цzrя fяalиyyяt gюstяrяcяk, Alyans цzvlяrи иsя юz mиllи mцhцm шяbяkяlяrиnиn mцhafиzяsиnя юzlяrи mяsulиyyяt daшыyacaqlar. Eynи zamanda
NATO kиber mцdafия qabиlиyyяtиnиn иnkишaf etdиrиlmяsиnи юzцnцn mцdafия
planlama prosesиnя daxиl edяcяk, цzv юlkяlяrdяn bu xцsusda fяrdи mцracияtlяr olarsa onlara baxacaq, bu sahяяd иnformasиya mцbadиlяsи, яmяkdaшlыq vя qarшыlыqlы uyarlыlыьы tяшvиq edяcяkdиr. NATO-nun Kиber Mцdafия Sиyasяtиnиn яsas mяqsяdи kиber mцdafия цzrя cavab mexanиzmlяrиndяn яlavя,
planlama vя qabиlиyyяt quruculuьu aspektlяrиnи юzцndя cяmlяшdиrяn яlaqяlяndиrиlmиш yanaшmanы tяtbиq etmяkdяn иbarяtdиr (2, www.nato.иnt).
Aydыn olur kи, NATO цzv юlkяsи vя ya юlkяlяrи kиber hцcuma mяruz qalarsa, Alyansыn yardыmы mяslяhяtlяшmяlяr, иlkиn xяbяrdarlыq, mяlumatlanma vя иnformasoya mцbadиlяsиnиn aparыlmasы ola bиlяr. Yuxarыdakы abzasda
иzah olunanlara яsasяn gюrцnцr kи, NATO-nun kollektиv mцdafия sиyasяtи
kиber sahяyя dя шamиl oluna bиlяr. Yяnи baш verяn иnsиdent sиyasи tяsиrlяrя
malиk olarsa vя gяrgиnlиyиn yuxarы hяddиnя чatarsa NATO tяrяfиndяn hяrbи
яmяlиyyatla cavablana bиlяr. Hяmчиnиn NATO daxиlиndяkи цzvlяr arasыnda
– daha doьrusu onlarыn mиllи mцvafиq qurumlarы arasыnda vя onlarla
NATO-nun Kиber mцdafия цzrя иdarяetmя qurumu arasыnda Anlaшma Memorandumu da var kи bu da kиber sahяdя яmяkdaшlыьыn hяyata keчиrиlmяsи
цчцn чяrчиvя rolunu oynaya bиlиr.
NATO-da mюvcud olan prosedura яsasяn onun яsas mяqsяdlяrиnя xиdmяt edяn vя potensиal kollektиv mцdafия tяlяb edяcяk mяsяlяlяr tяшkиlatыn
mцdafия planlaшdыrыlma prosesиnя daxиl edиlиr. Alyans цzvlяrи mцяyyяn mц225
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zakиrяlяrdяn sonra 2012-cи иlиn aprel ayыnda kиber mцdafия mяsяlяsиnи bu
planlama prosesиnя иnteqrя etmяyя razы oldular (9, www.ccdcoe.org). Bunun цчцn иlk юncя kиber mцdafия цчцn lazыmи tяlяbatlar mцяyyяn edиldи vя
prиorиtetlяшdиrиldи.
NATO-nun son sammиtи olan Чиkaqoda (2012-cи иlиn may ayы) 28 цzv
dюvlяt bцtцn NATO шяbяkяsиnиn vahиd mяrkяzdяn иdarя vя mцhafиzя olunmaqla tяkmиllяшdиrиlmяsи barяdяkи юncяkи юhdяlиklяrиnи bиr daha tяsdиq etdиlяr (4, www.nato.иnt).
Nяzяrи vя sиyasи baxыmdan edиlяn bяyanatlardan baшqa praktиkи olaraq
da addыmlar atыldы. Цmumиyyяtlя, son иllяr NATO daxиlиndя struktur иslahatlarы hяyata keчиrиlmяkdя иdи. Bu иslahatlar xцsusunda meydana gяlяn yenи чaьыrышlar, elяcя dя kиber mцdafия sahяsиnиn gцndяmdяkи yerиnи nяzяrя
alaraq Alyansыn tяrkиbиndя bиr sыra yenи qurumlar yaradыldы. 2003-cц иldя
NATO юz шяbяkяlяrиnиn mцhafиzяsиnи tяmиn etmяk цчцn юz яmяlиyyat qurumunun яsasыnы qoydu – NATO Kompцter Иnsиdentlяrи цzrя Cavab Qabиlиyyяtи. 2011-2012-cи иllяrdя bu qurumun fяalиyyяtи genишlяndиrиldи – belя kи,
bu sahя цzrя qabиlиyyяt vя иmkanlarыn analиzи иnkишaf etdи, hansы kи ehtиyac
olduьu tяqdиrdя NATO цzv vя tяrяfdaш юlkяlяrиnя tяmиn edиlя bиlяrdи (13,
www.nato.иnt). 2010-cu иlиn avqust ayыnda Meydana Gяlяn Tяhlцkяsиzlиk
Чaьыrышlarы иdarяsи yaradыldы, kиber mцdafия dя terrorиzm, kцtlяvи qыrьыn sиlahlarыnыn yayыlmasы vя enerjи tяhlцkяsиzlиyи sahяlяrи иlя bяrabяr bu qurumun fяalиyyяt daиrяsиnя daxиl oldu. Struktur иslahatlarы 2012-cи иlиn иyul
ayыnda NATO Kommunиkasиya vя Иnformasиya Agentlиyиnиn yaradыlmasы
иlя davam etdи (6, www.nato.иnt). Mяqsяd NATO-nun bu xцsusda bцtцn
qurumlarыnыn vahиd mяrkяzdяn mцhafиzяsиnи asanlaшdыrmaq иdи.
Kиber mцdafия mяsяlяsи 2013-cц иldяn baшlayaraq NATO-nun hяrbи mяsяlяlяr цzrя яn alи иclasы olan Mцdafия Nazиrlяrиnиn toplantыsыnыn gцndяlиyиnя salыndы. Иlk dяfя bu mяsяlяyя hяsr edиlmиш иclas hяmиn иlиn иyun ayыnda
keчиrиldи vя Alyansыn юz sиstemlяrиnи mцhafиzя etmяsи цчцn Чevиk Reakиya
Qruplarыnыn yaradыlmasы razыlaшdыrыldы. Bu Qruplarыn aчыlmasы NATO-nun
“aьыllы mцdafия” vя “toplama vя bюlцшmя” konsepsиyalarыnыn tяrkиb hиssяsи
kиmи иrяlи sцrцlmцшdц (12, www.chathamhouse.org). Mяqsяd Alyans цzvlяrиnя kиber иlя baьlы иnsиdentlяrlя mцbarиzяdя yardыm etmяk иdи. Qruplarыn
aчыlmasы цчцn zяrяrчяkяn цzv юlkяdяn sиyasи vя ya stratejи яsaslы xahиш иrяlи
sцrцlmяlиdи. Bununla qrup hяmиn yerя gюndяrиlя, texnиkи mяsяlяnиn hяllиnя
yardыm edя, иnsиdentиn sяbяblяrи vя ya mяьzи barяdя mяlumat toplaya bиlяr.
NATO-nun kиber mцdafия sahяsиndяkи fяalиyyяtи bиr sыra prиnsиplяrя
яsaslanыr. Baшlыca olanlar qarшыsыnы alma vя dayanыqlыlыq, eynиlиyя yol verиlmяmяsиdиr. Bиr sыra tяhdиdlяr, kиber daxиl olmaqla edиlяn bцtцn cяhdlяrя
baxmayaraq mюvcud olur, bu reallыq xцsusunda qarшыsыnы alma vя dayanыqlыlыьыn qorunub saxlanmasы цчцn mцtяmadи ишlяrиn gюrцlmяsи vacиbdиr. Qarшыsыnы almanыn hяyata keчиrиlmяsи цчцn иlk юncя hazыrlыьыn gцclяndиrиlmяsи,
eynи zamanda qarышыqlыq vя gяrgиnlиklяrиn azaldыlmasы vя onlarыn nяtиcяlяrиnиn mяhdudlaшdыrыlmasы lazыmdыr. Dayanыqlы sиstemиn olmasы sonradan baш
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verяn zяrяrиn daha tez vя asan шяkиldя aradan qaldыrыlmasыыn tяmиn edиr.
Eynиlиyя yol verиlmяmяsи hяm Alyans daxиlиndя mюvcud olan aиdиyyяtи qurum vя orqanlar vя xцsusиlя dя dиgяr beynяlxalq vя regиonal aktorlarla kиber mцdafия sahяsиndя яlaqяlяndиrmяnи nяzяrdя tuta bиlяr (11, www.atlcom.nl). Bu da bиr daha kиber tяhlцkяsиzlиk vя mцdafия sahяsиndя dиgяr
tяшkиlatlarla яmяkdaшlыьыn vacиblиyиnи ortaya чыxarmыш olur.
Meydana gяlяn yenи tяhdиdlяrиn xцsusиyyяtlяrиndяn bиrи dя onlarыn sяrhяd tanыmamasы vя genиш coьrafи regиonlarы яhatя etmяsиdиr. Kиber mцdafия
dя иstиsna deyиl. Bu da kиber tяhdиdlяrи vя rиsklяrи bюlцшяn vя ya potensиal
olaraq bu tяhdиdlяrи gюrя bиlяn aktorlarыn bиrgя mцbarиzяsиnи zяrurи edиr.
Bu sяbяbdяn dя NATO-nun tяrяfdaшlarla mцnasиbяtlяrиnиn иstиqamяtlяrиndяn bиrиnи dя kиber mцdafия mяsяlяsи tяшkиl edиr. Bu sиyasяt hяm eynиlиyиn
aradan qaldыrыlmasыna vя hяm dя hяyata keчиrиlяn hяmrяy fяalиyyяtиn effektиvlиyиnя tяsиr etmиш olur.
Mяlum olduьu kиmи, Alyansыn яsas vяzиfяlяrиndяn bиrиnи kooperatиv
tяhlцkяsиzlиk – tяrяfdaшlarla яmяkdaшlыq tяшkиl edиr. Son иllяrdя bu яmяkdaшlыq Alyansa цzv olmayan юlkяlяrlя иnkишaf etdиrиlmишdиr. 2011-cи иlиn aprel Berlиn иclasыndan sonra daha da genишlяnяn bu яmяkdaшlыq sahяlяrиnя
meydana gяlяn чaьыrышlar sahяsи dя daxиldиr (7, www.nato.иnt). NATO-nun
Kиber sиyasяtи vя Fяalиyyяt Planыnыn bиr qиsmи bяzи tяrяfdaш юlkяlяr цчцn
aчыqdыr. NATO-nun bяzи tяrяfdaшlarla mюvcud яmяkdaшlыq mexanиzmlяrи –
Fяrdи Tяrяfdaшlыq цzrя Яmяlиyyat Planы, Planlaшdыrma vя Analиz Prosesи,
Fяrdи Tяrяfdaшlыq vя Яmяkdaшlыq Proqramы tяrяfdaш юlkяyя o cцmlяdяn kиber mцdafия sahяsиndя яmяkdaшlыq, trenиnq vя kurslarыn tяшkиlи, mяlumat
mцbadиlяsи, ekspert yardыmы, “юyrяnиlmиш dяrslяr”, bюhranlarыn иdarяolunmasы яmяlиyyatlarыnыn kиber aspektlяrи, mцvafиq qabиlиyyяt vя prosedurlarыn
иnkишafы цzrя яmяkdaшlыq иmkanlarы yaradыr. Alyansыn hяmчиnиn Sцlh vя tяhlцkяsиzlиk namиnя Elm Proqramы son иllяr bu чяrчиvяdя hяyata keчиrиlяn layиhяlяrdя яsas vurьunu mяhz yenи чaьыrышlar, o cцmlяdяn kиber mцdafия
mяsяlяsиnя qoyur.
Tяrяfdaш юlkяlяrdяn bиrи kиmи Azяrbaycan Respublиkasы da Alyansla kиber tяhlцkяsиzlиk mяsяlяsи цzrя яmяkdaшlыqda maraqlы gюrцnцr. Belя kи,
Azяrbaycan 2013-cц иlиn 22-23 may tarиxlяrиndя Meydana gяlяn tяhlцkяsиzlиk чaьыrышlarы цzrя NATO-nun tяrяfdaшlыq konfransыna ev sahиblиyи etmишdиr
kи, tяdbиrиn gцndяlиyиndя mцzakиrя olunan mяsяlяlяrdяn bиrи dя kиber tяhlцkяsиzlиk mяsяlяsи olmuшdur. Gюrцnцr kи, bu sahяdя яmяkdaшlыьыn иnkишaf
etdиrиlmяsи цчцn potensиal vardыr. Cяnubи Qafqaz regиonunda mюvcud mцnaqишяlяr, xцsusяn Ermяnиstan-Azяrbaycan mцnaqишяsи, Rusиya vя Gцrcцstan mцnasиbяtlяrиndя qeyrи-sabиtlиk, bяzяn ortaya чыxan sяrhяd pozuntularы, terror tяhdиdlяrи, xaker hцcumlarы bu sahяlяrdя яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmяsиndя, mяlumat mцbadиlяsиnиn artыrыlmasыnda tяrяflяrиn maraqlы olmasыnы zяrurи edиr. Bu xцsusda bиrgя tяlиmlяrиn keчиrиlmяsи, elm sahяsиndя
layиhяlяrиn hazыrlanmasы, ekspertlяrиn tяcrцbя mцbadиlяsи kиmи potensиal
яmяkdaшlыq иmkanlarыnы gюstяrmяk olardы.
Kиber mцdafия mяsяlяsиnиn NATO-nun 2014-cц иlиn sentyabr ayыnda
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keчиrиlяcяk nюvbяtи sammиtиnиn gцndяlиyиndя duran potensиal mяsяlяlяrdяn
bиrи olduьu ehtиmal edиlиr. Buna sяbяb son иllяr hяrbи vя mцlkи komputer
шяbяkяlяrиnя artan kиber hцcumlar vя bu xцsusda kиberlя яlaqяlи mяsяlяlяrиn иctиmaи mяlumatlandыrma xarakterиnиn юnяmиdиr. Bяzиlяrи hяtta kиber
hцcumlarы 11 sentyabr hadиsяlяrи иlя mцqayиsя edиr, lakиn buna baxmayaraq
NATO daxиlиndя dя bu mяsяlяdя fиkиr hяmrяylиyи yoxdur (8, p. 4). Чцnkи
kиber mцdafия mяsяlяsиnиn yenи tяhdиd olmadыьыnы, цmumиyyяtlя mцharиbя
hяddи иlя mцqayиsя edиlmяsиnиn dцzgцn olmadыьыnы bиldиrяn цzv юlkяlяr dя
var. Amma son vaxtlar kиber mцdafияnиn hяrbиlяшmя aspektиnиn daha чox
gцndяmя gяlmяsи hяrbи-sиyasи tяшkиlat olan NATO-nun rяhbяrlиyиnи bu яtrafda dцшцnmяyя vя yaxыn perspektиvdя aшaьыdakы mяsяlяlяr barяdя sиyasяtиndя mцяyyяnlиk etmяyя яsas vermяlиdиr. Bиrиncиsи, цmumи gюtцrdцkdя
komputer шяbяkяlяrиnиn mцhafиzяsи иstиsna olmaqla, kиber mцdafияnиn hяrbи elementи varmы? Ona qarшы mцbarиzя hяrbи aspektи nяzяrdя tuturmu?
NATO kиber mцdafияnиn tяmиnи vя kиber hцcumlarыn qarшыsыnыn alыnmasы
цчцn hansы ишlяr gюrя bиlяr? Alyansыn bu mяnada qabиlиyyяt vя иmkanlarы
varmы vя mцvafиqdиrmи? Dиgяr tяrяfdяn, NATO kиber mцdafия mяsяlяsиnи
юz mяsяlяsи kиmи qяbul etmиш olarsa, 5-cи maddяnиn ишя dцшmяsи цчцn hansы
sayda vя ya hяcmdя kиber hцcum olmalыdыr? Alyans иstяnиlяn kиber hцcuma
reaksиya verяcяkmи, yoxsa bu mяsяlяdя hansыsa hяdd olacaq?
Kиber mцharиbя tanksыz, tяyyarяsиz, sиlahsыz vя sяs-kцysцz bиr mцharиbяdиr. Bu savaш иndиkи zamanda gяlиrlи, rиskи daha az olan vя яn baшlыcasы anonиm olan cиnayяtdиr. Bu cиnayяt tюrяndиkdяn sonra onun mяnbяyиnи mцяyyяn etmяk чяtиndиr. Bu da sюzцgedяn tяhdиdиn bцtцn bяшяr цчцn юnяmlи vя
problematиk olduьunu gюstяrиr. Bu чaьыrышa qarшы mцbarиzя цчцn tяk
NATO-nun yox, bцtцn aktorlarыn – dиgяr tяшkиlatlar, dюvlяtlяr, юzяl sektor,
elmи daиrяlяr vя иctиmaиyyяtиn bиrgя sяyи arzuolunan vя mяqsяdяmцvafиq
olandыr.
Мягалянин актуаллыьы. Mяqalя kиber mцdafия mяsяlяsиnиn NATO gцndяmиndяkи yerиnи mцzakиrяyя чыxarыr, 21-cи яsrиn яvvяllяrиndяn etиbarяn Alyansыn яsas sиyasи sяnяdlяrиndя bu mяsяlяyя qoyulan dиqqяtиn artmasыnы vя
buna gяtиrяn яsas sиyasи-tяhlцkяsиzlиk sяbяblяrиnи иzah edиr.
Мягалянин елми йенилийи. Mцяllиf bu xцsusda beynяlxalq vя qurumlararasы яmяkdaшlыьыn яhяmиyyяtиnи vurьulayыr vя bu sahяdя AzяrbaycanNATO mцnasиbяtlяrиnиn perspektиvlяrиnя toxunur.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян сийасятчиляр, тящлцкясизлик мясяляляри иля мяшьул олан аналитик-експертляр истифадя едя билярляр.
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В. Мехтиева

Политика Нато по Киберзащите
В статье обсуждаются вопросы кибер безопасности в повестке НАТО,
этому способствовали - возросшее внимание к этой теме в основных политических документах Альянса, структурные изменения внутри НАТО,
осуществленные с начала ХХЫ века в этой связи, а так же факторы,
связанные с политической безопасностью. Автор подчеркивает значение
международного и межведомственного сотрудничества и касается вопросов перспективы взаимоотношений между НАТО и Азербайджаном в этой
области.
V. Мещдийева
Nато’с Ъйбер дефенъе полиъй
The artиcle dиscusses the cyber defense иssue иn NATO's agenda, the
иncreasиng attentиon to thиs theme иn key polиtиcal documents of Allиance,
the structural changes made wиthиn NATO иn thиs respect sиnce the
begиnnиng of XXЫ century and the polиtиcal-securиty reasons led to thиs. The
author underlиnes the иmportance of иnternatиonal and иnteragency
cooperatиon and touchs upon the perspectиves of NATO-Azerbaиjanи
relatиons иn thиs sphere.
Редаксийайа дахил олуб: 30.05.2014
229

Bakı Qızlar Universiteti
№2

Elmi əsərlər

2014

МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦ ТЯЩСИЛИ ЦЧЦН
Uкрайна щадисяляринин Авропа юлкяляринин газ
тяминатына тясири вя эяляъяк перспективляр
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e-mail: sabuhi@mail.com
Rəyçilər: t.ü.e.d., prof. A.N.Abbasbəyli,
t.ü.e.d., prof. S.Z. Yusifzadə
Açar sözlər: Avropa enerji təhlükəsizliyi, Ukrayna, Krımın birləşdirilməsi,
Rusiyaya alternativ layihələr, qarşılıqlı asılılıq, enerji mənbələrinin diversifikasiyası.
Ключевые слова: Энергетическая безопасность Европы, Украина,
Аннексия Крыма, альтернативы Российским проектам, взаимную зависимость, диверсификацию энергетических ресурсов.
Key words: European energy security, Ukraine, Annexation of Crimea,
alternative projects to Russia, mutual dependence, diversification of energy
resources.
Dünya ölkələri arasında böyüyən iqtisadiyyatlarının tələbatını ödəmək üçün
karbohidrogen ehtiyatları uğrunda qlobal mübarizənin başlanması günümüzün
reallıqlarındandır. Belə ki, bu məqsədlə son illər ofşor zonalara böyük investtisiyalar qoyulur və böyük sayda kəşfiyyat quyuları qazılmaqdadır. Bu sırada,
Braziliyanın Atlantik okeanı sahillərində, eləcə də Cənubi Çin dənizində aparılan geniş kəşfiyyat işlərini qeyd etmək olar. Geniş neft və qaz yataqları olan
Xəzər dənizi hövzəsinin bir neçə yüz kilometrliyində yerləşən Qara dənizdə də
bu cür resursların mövcudluğu bir sıra ekspertlər tərəfindən kifayət qədər mümkün hesab edilir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Avropa siyasi kontekstində enerji məsələlərinin siyasi məsələlərə təsiri həddən artıq genişdir. Ukrayna hadisələri isə Avropa İttifaqı ölkələrinin Rusiyaya münasibətində müxtəlif yanaşmaları daha da
müxtəlifləşdirdi (1, s. 4). Sirr deyil ki, bu hadisələr İttifaqın özünün və üzv ölkələrin daxilində Rusiya qarşı yeridilən siyasətin daha da sərtləşməsinin tərəfdarlarının sayını çoxaltmış oldu. Bu kontekstdə, yuxarıda qeyd olunan strategiyanın həyata keçirilməsində keçmiş kommunist rejimlərin mövcud olduğu Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri daha aktiv rol oynamağa başladılar.
Buna əlavə olaraq, Rusiya Federasiya Krımın öz ərazisinə birləşdirdikdən
sonra yalnız Krımın quruda olan torpaqlarını deyil, həm də ondan üç dəfə bö230
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yük olan dəniz sahəsini də Rusiyanın nəzarəti altına keçirmiş oldu. Ancaq bir
məqamı da unutmaq olmaz ki, Ukrayna və Rusiya münasibətləri nə qədər gərginləşsə də, Rusiyanın Avropaya enerji ixracının 80%-i Ukrayna ərazisindən
həyata keçirilir (2, s.2). Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, yarımadanın dəniz sahəsində milyardlarla dollar dəyəri olan potensial qaz resurslarına malik yataqlar
ola bilər. Bir tərəfdən də, hesab olunur ki, Rusiya Krımın ehtiyaclarını təmin etmək üçün hər il milyonlarla pul xərcləməli olacaq və bu yataqların istismarı
xərclərin böyük qismini maliyyələşdirməyə yardımçı ola bilər (3, s.2).
Bundan başqa, Ukrayna hadisələr zamanı Rusiya tərəfi Krımın anneksiyası
zamanı məsələni dünya ictimaiyyətinin diqqətinə Qara dənizdə yeni neft və qaz
yataqlarının işlənməsi imkanlarını genişləndirmək istəyindən daha çox bunun
öz ərazisində hüquqlarının bərpası kimi diqqətə çatdırdı. Lakin bu da həqiqətdir
ki, Rusiya, beləliklə, öz dəniz sərhədlərini kifayət qədər genişləndirdi və bu da
öz növbəsində Ukraynanın dəniz sahəsində potensial geniş neft və qaz resursları
üzərində dominantlığını təmin etmiş oldu. Hadisələrin bununla yekunlaşacağını
güman etmək olmaz, belə ki, Rusiyanın Krım və Şərqi Ukrayna məsələlərində
yürütdüyü siyasətdə nə qədər uzağı gedəcəyi məlum deyildir (4, s.3). Həmçinin,
Ukraynadakı hadisələr dünya ictimaiyyətinin gündəliyində kifayət qədər önəmli
yer tutur və hətta Suriyadakı vətəndaş müharibəsi belə bu hadisələrinin dinamikasının kölgəsində qalmaqdadır (5, s. 1).
Ukraynaya Rusiyanın qaz ixracı bir qayda olaraq, ya siyasi səbəblər ya da
ölkənin Qazproma olan borclarını tam ödəməməsi üzündən dayandırılmaqdadır.
Ukraynada silahlı qarşıdurmaların baş verməsi, eləcə də hadisələrin gələcək
eskalasiyası ilə vətəndaş müharibəsinin başlaması ən arzu olunmayan ssenari
olardı, belə ki, digər fəsadlarla yanaşı bu hadisə həm də enerji infrastrukturunun
ziyan görməsi və yaxud ümumiyyətlə, Avropaya qaz ixracının dayanmasına və
qitə ölkələrinin böyük iqtisadiyyatlarının iflic olmasına gətirib çıxara bilər.
Məsələnin bir başqa tərəfi də ondadır ki, Krım məsələsinin beynəlxalq hüquq çərçivəsində və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən yekdilliklə qəbul edilən
yekun həllinin mövcud olmaması fonunda, onun dəniz sahəsində istənilən fəaliyyət Ukrayna hadisələrinin daha da dərinləşməsi və mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bir sıra mütəxəssislər hətta bu hadisələrin yeni soyuq müharibə dalğasına gətirib çıxaracağını proqnozlaşdırmaqdadır (6, s.1). Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Rusiya Avropa İttifaqına ilə nisbətən sabit qiymətlərlə qaz satsa da, keçən on il ərzində Ukraynaya münasibətlərdə qiymətlər teztez dəyişir (7, s.10). Əlbəttə, bu tendensiya daha çox ölkədə siyasi vəziyyətin
necə dəyişməsinə cavab olaraq, Rusiyanın müvafiq enerji siyasəti həyata keçirməsi ilə bağlıdır. Reallıq budur ki, hal-hazırda Ukrayna həmin potensial resursların işlənilməsində iştirak edə bilmir və bu hal onu Rusiyanın enerji manipulyasiyalarından daha da asılı hala salır. Belə ki, bu proseslərin sonunda nəticə
etibarı ilə Ukrayna və Avropa İttifaqı gələcəkdə daha bahalı rus qazı almaq riski
ilə üzləşə bilər (8, s. 1).
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin mətbuat katibi öz bəyanatında Krımın Rusiya ilə birləşdirilməsi məsələ231
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sinin potensial enerji resursları ilə əlaqəsinin olmadığını bildirmişdir. O, əlavə
etmişdir ki, Rusiyanın mövcud resurslarının həcmi nəzərə alanda Krımla bağlı
hər hansı enerji marağının ortaya çıxması gülünc olardı. Eləcə də, hazırkı şəraitdə Rusiyaya qarşı Qərb ölkələrinin tətbiq etdiyi sanksiyalar fonunda ölkənin
Krımda hər hansı kəşfiyyat işləri aparmasını və mümkün yataqların istismarını
həyata keçirməsi inandırıcı görünmür. Çünki, tətbiq olunan sanksiyalar həm də
Rusiyanın Qərb ölkələrinin sahib olduğu maliyyə və texnologiya imkanlarına
da çıxışını məhdudlaşdırır. Buna əlavə olaraq, Ukraynanın həm də öz enerji təhlükəsizliyində Rusiyadan birbaşa asılılığı çox əhəmiyyətli məqamdır. Belə ki,
son on beş ildə ölkənin enerji idxalı mənbələri dəyişmədən qalmaqdadır (9, s.
14).
Təbii ki, yuxarıda qeyd edilən addımlar Avropa İttifaqının öz enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması və Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istiqamətində
addımların atılmasını daha da labüd edir. Məlumdur ki, Avropa İttifaqının enerji idxalı onun üzvü olmayan və beləliklə, güclü təsir imkanlarından məhrum olduğu bir neçə marşrutdan keçməklə həyata keçirilir (10, s.6). Ukrayna hadisələri həm də bir sıra Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin nə qədər həssas
olduğunu üzə çıxarmaqla yanaşı, müəyyən mənada Rusiyanın etibarlı tərəfdaş
imicinə də zərbə endirmiş oldu. Avropa İttifaqı nə qədər enerji təminatı məsələsində mənbələrin diversifikasiyası strategiyasını dəstəklədiyini bəyan etsə də,
bu yaxın gələcək də o qədər real görünmür. Məsələ ən azı beş ilə yaxın müddəti
əhatə edəcək infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi və yeni karbohidrogen resurslarının təminatçısı ölkələrinin müəyyən edilməsi, eləcə də onlarla sərfəli şərtlərlə əməkdaşlığın qurulmasını əhatə edir. Əlbəttə, bu zaman kəsimində
Rusiyanın Avropa ölkələrinin bu istiqamətdəki fəaliyyətinə müşahidəçi mövqeyində qalmaqla kifayətlənəcəyini güman etmək olmaz. Mümkün qədər bu proseslərə mane olmağa çalışacaq Rusiya, Avropa bazarında öz dominant mövqeyini daha da gücləndirməyə və genişləndirməyə can atacaqdır. Bunun bağlı,
enerji sahəsində Rusiyanın rolunu balanslaşdırmaq üçün hətta NATO-nun belə
enerji təhlükəsizliyi sahəsinə müdaxilə etməsi fikrini belə səsləndirən rəsmilər
vardır (11, s. 7).
Avropa İttifaqının Rusiyadan enerji idxalında böyük asılılığı yaxın gələcəkdə davam edəcəksə belə, Rusiyanın Avropa İttifaqına qaz ixracından əldə etdiyi
gəlirlərdən asılılığı daha böyükdür. Qaz ixracını həyata keçirən Qazprom, eləcə
də ölkənin dövlət büdcəsi Avropa İttifaqına qaz satışından gələn maliyyə gəlirlərindən böyük dərəcədə asılıdırlar. Avropa İttifaqı gələcək onillik ərzində Rusiyadan qaz ixracının həcmini azaltmaq üçün kifayət qədər imkanlara malik olsa da, Rusiyanın gələcəkdə Avropa bazarını əvəzləmək imkanı demək olar ki,
yoxdur. Keçən onillikdə Ukrayna ilə qaz qiymətlərində razılığa gəlinməməsi və
son nəticədə, Avropa qaz ixracının dayanmasından sonra Avropa İttifaqı ölkələri qaz idxalı sahəsində Rusiya asılılığından qurtulmaq üçün öz səylərini daha
da artırmaqdadırlar. Beləliklə, Rusiya istəmədən olsa belə, Avropa qaz bazarında öz etibarlı tərəfdaş imicini zədələmiş və gələcək əməkdaşlığı təhlükə altına
atmışdır. Ukrayna hadisələri və Krımın Rusiyaya birləşdirilməsi onsuz da mü232
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rəkkəb olan Avropa İttifaqı ilə münasibətləri daha da gərginləşdirmişdir.
Hazırkı şəraitə gəldikdə isə, qeyd etmək olar ki, Avropa İttifaqı, Ukrayna və
Rusiyanın mövcud status-kvonu mövcud şərtlərlə qoruyub saxlamaqdan başqa
çıxış yolu yoxdur. Belə ki, Ərəb baharı Avropa üçün iki böyük potensial qaz təminatçılarından olan Liviya və Misirdə rejim dəyişikliyi gətirdi və bu regionun
gələcəyi naməlum olaraq qalmaqdadır (12, s. 4). O cümlədən, Ukrayna və Avropa İttifaqı rus qazına böyük ehtiyac duyur, Rusiyanın neft və qaz ixracında isə
Avropa birinci yeri tutur. Görünən odur ki, qarşılıqlı asılılıq tərəfləri enerji məsələlərini Avropada cərəyan edən siyasi və iqtisadi proseslərdən kənarda tutmağa vadar etməyə davam edəcəkdir.
Məqalənin aktuallığı. Bu məqalə Krımın Rusiya tərəfindən anneksiyasının
və ümumilikdə Ukrayna hadisələrinin Avropa enerji təhlükəsizliyinə mümkün
təsirlərini, həmçinin Rusiyanın Avropaya qaz nəqli sahəsindəki rolunun bu hadisələr fonunda məruz qalacağı mümkün gələcək dəyişmə perspektivlərini nəzərdən keçirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllif Rusiyanın Krımın ofşor zonalarında potensial neft və qaz yataqlarının istismarına yönəlmiş siyasətini araşdırır və gələcəkdə Rusiyanın Avropa enerji təminatında rolunun zəifləyəcəyini, eləcə də
Ukrayna hadisələrinin ölkənin etibarlı tərəfdaş kimi imicinə daha da zədələyəcəyini qeyd edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə enerji məsələləri ilə
məşğul olan ekspertlər, analitiklər, siyasətçilər üçün dəyərli nəzəri material
hesab oluna bilər.
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С. Гасымов
Воздействие событий Украины для газоснабжения европейские
страны и будущие перспективы

Резюме
Данная статья анализирует возможные воздействия аннексии Крыма
Россией и в общем событии в Украины к энергетической безопасности Европы, также возможные будущие перспективы изменения для российской
роли в газоснабжении Европы на фоне этих событий. Автор исследует
стратегия России нацеланная на эксплуатации потенциальных месторождений нефти и газа в оффшорных зонах Крыма, а также отмечает, что роль
России в энергоснабжении Европы будет уменьшена, помимо украинских
событий далее повредит имидж страны как надежный партнер.
S.Gасымов
Tще импаът оф Украине евентс фор тще эас супплй оф Еуропеан
ъоунтриес анд футуре перспестивес

Sуммарй
This article analyses the possible impacts of annexation of Crimea by
Russia and in general Ukraine events to European energy security, also the
possible future change perspectives for the Russian role in European gas
supply against the backgrounds of these events. The author investigates
Russia’s policy aiming the exploitation of potential oil and gas fields in the
offshore zones of Crimea as well as notes that Russia’s role in European
energy supply will be diminished, besides Ukrainian events will further
damage the image of the country as a reliable partner.
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Болгарыстанын биринъи дцнйа мцщарибясиндя иштиракы
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Rяyчиlяr: t.ц.f.d., dos. M.P.Osmanlы,
t.ц.f.d., dos. A.H.Cяbrayыlov
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Иkиncи Balkan mцharиbяsиndя mяьlubиyyяtиndяn sonra Bolqarыstanыn hakиm daиrяlяrи yenи mцharиbяyя hazыrlыьa baшlamышdы.Yenи mцharиbя цчцn
иdeolojи hazыrlыq da aparыlыrdы. Юlkяdя шovиnиst яhval-ruhиyyя qыzышыrdы. Amma bolqar xalqыnыn genиш hиssяsи hюkumяtиn antиslavyan vя almanpяrяst sиyasяtиnя qarшы иdи. Ona gюrя dя bu hюkumяtиn dayaqlarы mюhkяm deyиldи.
Bunu bиlяn Radoslav hюkumяtи gиzlиndя Bolqarыstanы Avstrиya-Macarыstan
иmperиalиzmиnиn dцшяrgяsиnя sцrцklяyиrdи (6,500). Bu yolda иlk addыmlardan
bиrи 1914-cц иlиn иyulunda bolqar hюkumяtи tяrяfиndяn Avtrиya-Macarыstan
banklarыndan alыnan borc иdи. Alыnan borcun яsas hиssяsи Bolqarыstanыn alman banklarыna olan kюhnя borclarыnыn юdяnmяsи vя kюhnяlmиш alman sиlahlarыnыn alыnmasыna xяrclяndи. Belяlиklя, Bиrиncи Dцnya mцharиbяsиnиn
baшlanьыcыna doьru Bolqarыstan alman agentи olan чar Ferdиnand tяrяfиndяn иdarя olunan burjuazиya vя hюkumяtиn иstяyи иlя Balkanlarda alman
иmperиalиzmиnиn dayaьыna чevrиldи (3, 501).
Bolqarыstan Antanta vя Mяrkяzи koalиsиyanыn gюzцndя bцtцn Balkanlara aчar hesab olunurdu. Onun bu vя ya dиgяr tяrяfя qoшulmasы Rumиnиya
vя Yunanыstanыn da mюvqeyиnи tяyиn edиrdи. Bolqarыstanыn gцclц ordusu var
иdи vя onun mяrkяzи koalиsиyaya qoшulmasы Serbиyaya qarшы mцbarиzяnиn gedишatыna tяsиr edя bиlяrdи (14, 85). Alman hюkumяtи Bolqarыstanыn mяrkяzи
dюvlяtlяrя bиrlяшdиrиlmяsиnя razыlыьыnы verяrяk, Sofиyadakы Avstrиya-Macarыstan sяfиrиnи mцdafия etmяyи юz sяfиrиnя tapшыrdы (12, 72). O, Serbиyaya hцcumя qяdяr иttиfaq yaratmalы иdи.
Avstrиya-Macarыstan vя Almanиya Bolqarыstana tяmиnat verиrdи kи, Tцrkиyя ona hцcum etmяyяcяk, Bolqarыstan иsя Rumиnиyaya qarшы heч bиr tяhlцkяlи addыm atmayacaq, o vaxta qяdяr kи, Rumиnиya юz mцttяfиqlяrиnя qarшы mцnasиbяtdя dost mюvqe tutacaq. Иttиfaq mцqavиlяlяrиnиn иmzalanmasы
цчцn qabaqlayыcы шяrt o иdи kи, Bolqarыstan rяsmи olaraq neytrallыьы elan etmяlи vя ordusunu Rumиnиya sяrhяddиnя hяrяkяtdяn чяkиndиrmяlи иdи. Bol-
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qarыstan hюkumяtиndяn tяlяb olunurdu kи, Rusиya mцharиbяyя gиrdиkdяn
sonra o, Buxarestdя rяsmи шяkиldя elan etsиn kи, Bolqarыstan neytral olaraq
qalыr. Bolqarыstan vaxtыndan яvvяl nя Serbиya, nя dя Rumиnиyaya qarшы чыxыш etmяmяlи иdи. Юzцnц belя aparmaьa qarшыlыqlы olaraq mяrkяzи dюvlяtlяr
Bolqarыstana uyьun bиr vaxt onun Makedonиyadakы tяlяblяrиnи mцdafия etmяyя hazыr olacaqdыr (12,74).
Bolqarыstan hяr bиr шяraиtdя boynuna gюtцrцrdц kи, юz яrazиsиndя makedon dиversиya dяstяlяrи yaradacaq vя onlarы Serbиyaya kюrpц, dяmиr yolu vя
dиgяr yollarыn, teleqraf vя s. daьыtmaq цчцn gюndяrяcяk. Hяmиn dяstяlяrиn
qarшыsыnda mяqsяd qoyulmuшdur kи, Serbиyanы cяnubda Salonиkdяn ayыrmaq vя onun Bolqarыstan яrazиsиndяn keчяn яlaqяlяrиndяn mяhrum etmяk
(12,75). 1914-cц иlиn иyulun sonunda “mюhkяm neytrallыq” elan edяn bolqar
hюkumяtи artыq avqustun яvvяlяrиndя Almanиya vя Avstrиya-Macarыstanla
onlarыn tяrяfиnя keчmяk haqqыnda razыlыьa gяldиlяr (4,166). Sofиyadakы rus
sяfиrи Savиnskи Bolqarыstan tяrяfиndяn elan olunan neytrallыьы “tяmиz gюzlяmя” adlandыrmышdы (12,63).
1914-cц иlиn avqustunda иmperиalиst dцnya mцharиbяsи baшlandы. Bolqarыstan mцharиbяyя hяmиn vaxt gиrmяdи. Bolqar xalqыnыn bюyцk яksяrиyyяtи
юlkяnиn Almanиya tяrяfиndяn mцharиbяdя ишtиrakыna qarшы чыxыrdы.Radoslav
hюkumяtиnиn almanpяrяst sиyasыtиnя mцxtяlиf burjuazиya vя kичиk burjuazиya partиyalarыnыn bloku da etиraz edиrdи. 1914-cц иl иlиn payыzыnda Rusиya иlя
mцharиbяyя qarшы Xalq yыьыncaьыnыn 105 deputatы чыxыш etmишdи. Tesnyak
partиyasы qяrarlы шяkиldя иmperиalиst mцharиbяsиnиn яleyhиnя иdи. 1915-cи иlиn
fevralыnda tesnyaklar Sofиyada rumиn vя serb sosиal-demokratlarыnыn nцmayяndяlяrиnиn ишtиrakы иlя цmumbalkan antиmцharиbя mиtиnqи keчиrdиlяr (25,
502).
Mцharиbяnиn baшlanьыcыnda Radoslav hюkumяtи юz daxиlи mяqsяdlяrиnи
gиzlяdяrяk Bolqarыstanыn dюyцшяn dцшяrgяlяr tяrяfиndяn mцharиbяyя daxиl
olmasы qarшыlыьыnda hansы daha яlverишlи шяrtlяr иrяlи sцrяrsя o tяrяfя getmяyя чalышacaьыnы gюstяrяrяk hяr иkи qruplaшma иlя dиplomatиk danышыqlar aparыrdы. Hakиm partиya hяm dя ona gюrя юz sиyasяtиnи pяrdяlяyиrdи kи, bu yolla
mцharиbя иstяmяyяn vя яsasяndя Almanиya tяrяfиndяn Rusиyaya qarшы mцharиbя яleyhdarы olan xalq kцtlяsиnиn ,fиkrиnи yayыndыrsыn (13,503). Bolqarыstan uьrunda mцbarиzяnиn kulиmиnasиya nюqtяsи 1915-cи иlиn yayыna tяsadцf
etdи vя beynяlxalq mцnasиbяtlяr tarиxиnя “bolqar yayы” adы иlя daxиl oldu
(13, 166). 1915-cи иlиn payыzыnda beynяlxalq vя daxиlи vяzиyyяt alman meylи
daиrяlяrиn xeyrиnя dяyишdи. Bolqarыstanыn mяrkяzи dюvlяtlяr tяrяfиndяn mцharиbяyя daxиl olmasы haqqыnda son qяrara Almanиyanыn qяlяbяlяrи dя bюyцk rol oynadы. Bolqar hюkumяtи bu anы mцharиbяyя gиrmяk цчцn яlverишlи
hesab edиrdи. Mяtbuat genиш шяkиldя Mяrkяzи koalиsиyanыn hяrbи qяlяbяlяrиnи reklam edиrdи (83,503). Bununla da иnandыrmaьa чalышыrdы kи, Mяrkяzи
koalиsиyanыn цmumи qяlяbяsи шцbhяsиzdиr. 1915-cи иlиn avqustun sonunda
hюkumяt Bolqarыstanыn Цчlяr Иttиfaqы tяrяfиndяn mцharиbяdя ишtиrakы barяdя son qяrarы verdи (16,19).
Цчlяr Иttиfaqы иlя Bolqarыstan arasыnda 6 sentyabr 1915-cи иldя 3 mцhцm
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sяnяd иmzalandы. Sяnяdlяrdяn bиrиncиsи, Bolqarыstan vя Almanиya arasыnda
dostluq vя иttиfaq haqqыnda razыlaшma иdи kи, buna яsasяn Almanиya Bolqarыstanыn яrazи bцtюvlцyцnя tяmиnat verиrdи. Bolqarыstan иsя Almanиya tяrяfиndяn mцharиbяyя gиrmяyи юhdяsиnя gюtцrцrdц.Иkиncи sяnяddя razыlaшmaya
яsasяn Almanиya Bolqarыstana, Serbиyaya qarшы чыxmaьa qarшыlыqlы olaraq
Makedonиyanыn bиr hиssяsи vя Pomorovyenиn bиr hиssяsиnи vяd edиrdи. Almanиya hяm dя razыlaшыrdы kи, Yunanыstan vя Rumиnиyanыn Antanta tяrяfиndяn mцharиbяdя ишtиrak edяcяyи tяqdиrdя, Bolqarыstana Dobruca vя Kavallo иlя bиrlиkdя yunan Makedonиyasыnыn bиrlяшdиrиlmяsиnи mцdafия edяcяk.
Almanиya Avtrиya-Macarыstanla bиrlиkdя юhdячиlиk gюtцrцrdц kи, Bolqarыstan hюkumяtиnя mцharиbяnиn yaxыn 4 ayы яrzиndя hяr ay 50 mиlyon frank
mяblяьиndя yardыm edяcяk, яgяr mцharиbя uzanardыsa, kюmяk dя davam
etdиrиlяcяkdиr.
Bolqarыstanыn Mяrkяzи koalиsиyaya bиrlяшmяsиnи rяsmиlяшdиrяn цчцncц
sяnяd иsя hяrbи konvensиya иdи. Bolqarыstan, Almanиya vя Avstrиya-Macarыstan arasыnda иmzalanыrdы vя bolqar ordusunun Serbиyaya qarшы чыxышыnыn
mцddяtиnи tяyиn edиrdи. Almanиya, Avstrиya-Macarыstan, Tцrkиyя vя Bolqarыstanыn Dюrdlяr Иttиfaqыnы nяtиcя etиbarы иlя rяsmиlяшdиrmяk mяqsяdиlя hяmиn gцn sяrhяdlяrиn tяyиn edиlmяsи haqqыnda bolqar-tцrk sazиши иmzalandы.
Цчlяr иttиfaqы иlя mцqavиlя иmzaladыqdan sonra Bolqarыstan da onlar tяrяfиndяn mцharиbяyя qoшulur. Belяlиklя, Dюrdlяr иttиfaqы formalaшыr. Buna
qяdяr Mяrkяzи koalиsиya vя Antanta arasыnda Bolqarыstanы юz tяrяfиnя чяkmяk цчцn mцbarиzя gedиrdи. Ancaq Mяrkяzи koalиsиyanыn vяdlяrиnиn daha
чox olmasы Bolqarыstanы юz slavyan qardaшlarыndan uzaqlaшdыrыr, onu yad
bиr dцшяrgяyя sцrцklяyиr.
Bolqarыstanыn mцharиbяyя qoшulmasы Mяrkяzи koalиsиyanыn qцvvяsиnи
daha da artыrыr. Belяlиklя dя, 1915-cи иlиn sonlarыnda gяrgиn dюyцшlяrdяn
sonra Serbиya ишgal olunur. Almanиya vя Tцrkиyя иlя mцqavиlяlяrиn иmzalandыьыnы bиlяn mцxalиf partиyalar hюkumяtя tяzyиq etmяyя cяhd etdиlяr (9,
308). Amma mцqavиlя иmzalandыqdan sonra bolqar hюkumяtи dяrhal mцharиbяyя daxиl olmadы.Ferdиnand rиskя getmяk иstяmиrdи, xalqыn narazыlыьы vя
Mяrkяzи koalиsиyanыn mяьlub olmasыndan qorxurdu. (15,181). 1915-cи иl oktyabrыn 6-da Avstrиya vя Almanиyanыn Serbиyaya qarшы яmяlиyyatlarыnыn
baшlanmasыndan 8 gцn keчdиkdяn sonra 14 oktyabrda mцharиbя elan etmяdяn Bolqarыstan Serbиyaya hцcum etdи (10,291). Bolqarыstan mцharиbяyя
qoшulduqdan sonra oktyabrda bolqar ordularы Moravo vя Kosovo hяrbи
яmяlиyyatlarыnda ишtиrak etdи vя serb ordusu darmadaьыn edиldи (8,8). 1915cи иlиn 15-22 oktyabrыnda bolqar ordularыnыn, 22 oktyabr – 22 noyabrыnda
иsя Mяrkяzи koalиsиyanыn цmumи hцcumlarы oldu.10 noyabr 1915-cи иldя alman ordularы Nиши tutdu vя bolqar ordularы иlя bиrlяшdи (5,886). Bolqar ordusunun Makedonиya vя Serbиyadakы qяlяbяlяrиndяn sonra aьыr, яzabverиcи
sяngяr mцharиbяsи baшladы. Bolqar ordusu Salonиk cяbhяsиnи qorumalы иdи.
Almanиyanыn hяrbи qцvvяsиnиn чox olmasыna baxmayaraq Antantanыn
Salonиk ordusunu aradan qaldыrmaьa tяlяsmиrdи.
Bolqarlar 1916-cи иl avqustun 17-dяn aktиv fяalиyyяtя baшladыlar. Onlar
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Salonиk cяbhяsиnиn cиnahlarыnda Antanta ordularыnы sыxышdыrdы vя Strumи
чayыndan шяrqя bиr sыra mяntяqяlяrи tutdular (4,535). Amma 1916-cы иl
kompanиyasы nяtиcяsиndя Salonиk cяbhяsиndя Antanta Bolqarыstanы mцharиbяdяn чыxarmaq mяqsяdиnя чatmadы. Egey dяnиzи sahиllяrиnи 4-cц bolqar ordusu qoruyurdu (7, 512). 1916-cы иlиn sentyabrыnda bolqar ordusu Antanta
tяrяfиndяn mцharиbяyя qoшulan Rumиnиyaya qarшы hяrbи яmяlиyyatlarda aktиv шяkиldя ишtиrak etdи. Buxarestиn alыnmasыnda, Qяrbи Rumиnиyanыn ишьalыnda bюyцk rol oynadыlar. Alman ordusu vя 2-cи tцrk dиvиzиyasыnыn kюmяyиlя
bolqar alayы 1916-cы иlиn dekabrыn sonlarыnda Dunayыn mяnsяbиnяdяk bцtцn
Dobrucanы tutdu. Belяlиklя rumиn cяbhяsи yarandы kи, onun яsas hиssяsиnи
bolqar dиvиzиyasы qorumalы иdи (2,361).
Bolqarыstanda bиrиncи dцnya mцharиbяsи dюvrцndя malиyyя kapиtalыnыn
mюvqeyи gцclяnmишdи. Amma юlkяnиn иqtиsadиyyatыnda baшlыca mюvqeyи alman monopolиslяrи tuturdu. Onlar bюyцk bolqar banklarыnы иdarя edиrdиlяr.
Ona gюrя bu dюvrdя Bolqarыstanda yaranan malиyyя kapиtalыnыn чoxu alman kapиtalы sayыlыrdы (2, 361). Zяhmяtkeшlяrиn vяzиyyяtи чox aшaьы dцшmцшdц. Mцharиbяnиn bцtцn яzиyyяtи яhalиnиn чиyиnlяrиnя dцшцrdц.
1917-cи иlиn яvvяllяrиndя beynяlxalq vяzиyyяt Bolqarыstanda daxиlи vяzиyyяtиn dя kяskиnlяшmяsиnя gяtиrиb чыxardы. 1916-cы иlиn sonlarыndan mяrkяzи
dюvlяtlяrиn sиyasи bюhranы daha da artыrdы (1, 40). Salonиk cяbhяsиnиn bцtцn
aьыrlыьы Bolqarыstanыn цzяrиndя иdи. Bolqarыstanыn hakиm burjua – шovиnиst
kompanиyasыnыn vяzиyyяtи daha da чяtиnlяшmишdи. 1917-cи иlиn sonunda Bolqarыstan dяrиn bюhranda иdи. (1, 213). 1917-cи иlиn yayыnda Yunanыstan Bolqarыstana mцharиbя elan etdи. Rumиnиya kapиtulyasиya olunduqdan sonra
Bolqarыstan bцtцn Dobrucanы tutmadы,onun ancaq cяnub hиssяsиnи ala bиldи
(28, 383). 1918-cи иlиn яvvяllяrиndяn alman hюkumяtи bolqar hюkumяtиnя
malиyyя yardыmыnы dayandыrdы.
Mяrkяzи koalиsиyanыn mяьlubиyyяtlяrи getdиkcя artыrdы. Mяrkяzи koalиsиyanыn mяьlubиyyяtlяrи Bolqarыstanыn da vяzиyyяtиnи чыxыlmaz edиrdи. Mцharиbяdя Mяrkяzи dюvlяtlяrиn qalиb gяlяcяyиnи vя bununla da яrazи иddиalarыnы
reallaшdыracaьыnы dцшцnяn Bolqarыstan чox bюyцk иtkиlяrlя vя mяьlubиyyяtlя
mцharиbяnи bиtиrmяlи oldu. Bolqar hюkumяtи avstrиya daиrяlяrиnиn kюmяyиlя
bцtцn Dobrucaya иddиa edиrdи. Amma bu alman иmperиyasы tяrяfиndяn
etиrazla qarшыlandы (1, 89). 1918-cи иlиn sentyabrыnda bolqarlar sцrяtlя gerи
чяkиlиrdиlяr. Mиnlяrlя яsиr, artиllerиya, arabalar yollarda qalыrdы. Bu vaxt иngиlиslяr Strumичanы tutdular vя Bolqarыstanыn paytaxtы Sofиyaya doьru hяrяkяt etdиlяr. Bolqar cяbhяsи bюlцnmцшdц (15, 33).
22 oktyabr 1918-cи иldя serb odularы Vardar чayы xяttиnя чыxdыlar vя
Krиvolan шяhяrиnя doьru cяbhяnиn yarыlmasы 150 km-я чatdы. 2-cи bolqar vя
11-cи alman ordularы arasыnda яlaqя qыrыldы (10, 310). 25 sentyabrda Bolqarыstan Antantadan barышыq иstяdиkdяn sonra 29 sentyabrda Salonиk barышыьы
иmzalandы. Mцqavиlяyя яsasяn, Bolqarыstan Serbиya vя Yunan яrazиlяrиnи
tяrk etmяlи иdи. Шяrq sяrhяddиnиn mцdafияsи vя dяmиr yolunun qorunmasы
цчцn 3 pиyada dиvиzиyasы vя 4 atlы alayы иstиsna olmaqla bolqar ordusu tяrkиslah edиlиrdи. Яldя olunan bu sиlah-sursat mцttяfиqlяrиn nяzarяtи altыnda
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anbarlarda saxlanыlыrdы. Sцlh mцqavиlяsи иmzalananadяk Antanta bolqar
hяrbи яsrlяrиndяn Шяrqdя иstиfadя edя bиlяrdи. Antanta ordularы razыlыьa яsasяn bolqar яrazиsиndяn keчя bиlяr vя onun yol, lиman vя яlaqя vasиtяlяrиndяn иstиfadя edя bиlяrdи. Bolqarыstanыn bиr neчя stratejи mяntяqяlяrи mцvяqqяtи olaraq mцttяfиq ordularы tяrяfиndяn tutula bиlяrdи. Bolqar lиmanlarы
mцttяfиqlяr vя neytral gяmиlяr цчцn aчыlыrdы (7,514). 27 noyabr 1919-cu иldя
Antanta юlkяlяrи vя Bolqarыstan arasыnda Parиs яtrafыnda yerlяшяn Neyи qяsяbяsиndя sцlh mцqavиlяsи иmzanlanmышdы. Mцqavиlяyя яsasяn Bolqarыstan
Qяrbи Frakиyadakы яrazиlяrdяn mяhrum olur, яvяzиndя иsя Egey dяnиzиnя
yalnыz “иqtиsadи чыxыш” hцququ яldя edиrdи.(8,12).Cяnubи Dobruca Rumыnиya
sяrhяdlяrи daxиlиndя qalыrdы.
Mяqalяnиn aktuallыьы. Мягалядя Икинъи Балкан мцщарибясиндяки мяьлубиййятдян сонра Болгарыстанын щаким даиряляринин йени мцщарибяйя щазырлыьы, идеоложи вя щярби сащядяки тядбирляр щярби ямялиййатлар хроноложи ардыъыллыгла юз яксини тапыр.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Биринъи Дцнйа Мцщарибясиндя Болгарыстанын иштиракы, щярби ямялиййатларда фяалиййятинин ня дяряъядя щягигилийи елми ъящятдян
ясасландырылыр.
Мяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Мягалядян тарихчи-алимляр, али
вя орта мяктяблярдя тарих фяннин тядрис едян мцяллимляр, тялябя вя докторантлар
истифадя едя билярляр.
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З.Нуриева

Участие Болгарии в Первой мировой войне
Резюме
В статье говорится об участии Болгарии в первой мировой войне и о
его тяжелых последствиях.Причина нейтральной позиции Болгарии была
уточнена в начале войны.В последствии присоединение Болгарии к войне,
участие в военных операциях повлияло на политическое положение страны. В безуспешном результате Болгария потерпела поражение.
Z.Nurиyeva

The partиcиpatиon of the Bulgarиa иn the Fиrst World War
Summary
Ыn the artиcle was dealt wиth partиcиpatиon of the Bulgarиa иn the Fиrst
World War and severe results caused by war. At the begиnnиng of the war
was иnvestиgated the reasons of takиng neutral posиtиon of Bulgarиa. Later
on was иndиcated joиnиng war of Bulgarиa, presence on the mиlиtary
operatиons and the war иmpact to polиtиcal sиtuatиon of country.
Consequently Bulgarиa faиlure and was defeated.
Редаксийайа дахил олуб: 20.05.2014
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Tullantы sularыnыn tяmиzlяnmяsи
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Rяyчиlяr: f.-r.ц.e.d., prof. H.И.Aslanov
b.ц.f.d., dos. H.M.Hacыyeva
Aчar sюzlяr: kиmyяvи analиz, antropogen, zяhяrlяnmя, чиrklяnmя, чиrklяnmя dяrяcяsи, tullantы sular, neftlя чиrklяnmя, aьыr metal, ekolojи durum.
Ключевые слова: химический анализ, антропоген, отравление, загрязнение, степень загрязнения, сточные воды, загрязнение нефтью, тяжелые металлы, экологическое состояние.
Key words: ъhemиcal analysиs, degree of beиng anthropogenиc poиsoned,
gettиng dиrty, garbage waters, rub wиth kerosene gettиng dиrty, heavy metal,
ecologиcal sиtuatиon.
Mиn иllяrdиr kи, иnsanlar sudan lяzzяt alыr. Yerиn sяthиnиn bюyцk hиssяsи
(70,8%) okean vя dяnиzlя юrtцlцdцr.
Su ehtиyatlarыnыn bu gцnkи vяzиyyяtи hamыnы narahat edиr. Su axыnlarыna
mцxtяlиf kиmyяvи maddяlяr daxиl olur vя onun tяrkиbиnи pиslяшdиrиr. Tяbияtиn яsas чиrklяndиrиcи mяnbяlяrи sяnaye mцяssиsяlяrи, иstиlиk elektrostansиyalarы vя nяqlиyyatdыr. Yenи texnologиya чиrklяnmяnиn azalmasыna яsaslanыr.
Sяnayedя tullantы sularы tяmиzlяyяn sиstemlяr vя qaztutandan иstиfadя
edиrlяr.
Tullantы sularыnыn яmяlя gяlmя mяnbяlяrи mцxtяlиfdиr. Bu mяnbяlяrиn
xarakterиndяn asыlы olaraq tullantы sularы da mцxtяlиf tяrkиblи, mцxtяlиf qarышыqlы olur.
Metallurgиya vя maшыn ayыrma sяnayesи yaьlы tullantы sularыnыn яsas
mяnbяyи sayыlыr. Чиrklяnmяnиn dяrяcяsиndяn asыlы olaraq konsentrasиyalы vя
az konsentrasиyalы kиmи olmaqla 2 hиssяyя bюlцnцr. Az konsentrasиyalы tullantы sularы hazыrlanmыш metal яшyalarыn termиkи ишlяnmяsиndяn vя qяlиbdяn
чыxarыldыqdan sonra yuyulmasы prosesиndя яmяlя gяlиr.
Konsentrasиyalы tullantы sularыnыn tяrkиbиndя yaьыn mиqdarы 50 q/l-dиr.
Bu sular ишlяnmиш yaьlayыcы-soyuducu mяhlullu (YSM), ишlяnmиш yuyusu
mяhlullar юzlцyцndя «su ичиndя yaь» tиplи davamlы emulsиyalardыr.
Bяzи mцяssиsяlяrdя konsentrasиyalы yaьlы tullantы sularы bюyцk hяcmdя
шяrtи tяmиz su mяhlulu иlя ишlяnmиш vя nяtиcяdя az yaьlы suya чevrиlиr. Yaьlы
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tullantы sularыnыn tяmиzlяnmяsи bцtцn nюv yaьlы tullantы sularыnыn bиr-bиrиnя
qarышdыrыlmasы, kobud dиspers hиssяlяrdяn vя alovlanan qarышыqdan ayыrmaq
цчцn чюkdцrцlmяsи, daha sonra koaqulyantlardan иstиfadя edиb чюkцntцnцn
ишlяnmяsи sxemи иlя aparыlыr. Bu sxemиn чatышmayan cяhяtи ondan иbarяtdиr
kи, bu vaxt bюyцk hяcmdя koaqulyant sяrfи vя nяzяrя чarpacaq dяrяcяdя
чox mиqdarda чюkцntц alыnыr, bu иsя чюkцntцdя yaьыn mиqdarыnы azaltmaq
цчцn яlavя koaqulyant sяrfи demяkdиr. Tяcrцbя gюstяrиr kи, az konsentrasиyalы vя konsentrasиyalы tullantы sularыnы ayrы-ayrыlыqda ишlяnmяsиnя (tяmиzlяnmяsиnя) daha az koaqulyant tяlяb olunur vя чюkцntцnцn mиqdarы az
hяcmlи olur.
Tullantы sularыnыn tяmиzlяnmяsи aшaьыdakы ardыcыllыqla aparыlыr:
Yыьыlmasы, чюkdцrцlцb durulaшdыrыlmasы, turшulaшdыrыlmasы, elektro-kиmyяvи ишlяnmяsи, mяhlulun tяmиzlяnmяsи vя ишlяnmиш suyun durulaшdыrыlmasы.
Yaьemulsиyalы tullantы sularы чяnlяrdя чюkdцrцlцr, durulaшdыrыlыr, yaь yыьanla sяrbяst yaьlardan azad olunur, sonra иsя duz turшusu иlя pH=55,5
olana qяdяr turшulaшdыrmaq цчцn qarышdыrыcыya keчиrиlиr. Turшulaшdыrыlmыш
tullantы suyu elektrolиzя gюndяrиlиr. Mayenиn цstцndя яmяlя gяlяn kюpцklц
mяhsul ya perиodиk olaraq, ya da fasиlяsиz olaraq kюpцk qяbul edяn baka
axыdыlыr. Tяmиzlяnmиш tullantы suyu чюkdцrцcцdя zяngиnlяшdиrиlиr vя bundan
sonra kanalиzasиyaya axыdыlыr. Bиolojи tяmиzlяnmя zamanы tullantы sularы шяhяr kanalиzasиyasыnыn tяmиzlяnmя xиdmяtиnиn kюmяyи иlя tяmиzlяnmя zolaьыnda qaba цzvи bиrlяшmяdяn maddяlяrdяn tяmиzlяnиr. Tullantы sularыnыn
elektrolиzи zamanы alцmиnиum anodun elektrolиtиk hяll olmasы baш verиr kи,
bundan yцksяk koaqulyasиya etmяk qabиlиyyяtиnя malиk alцmиnиum hиdroksиd яmяlя gяlиr.
Tяmиzlяnmиш su pH=6,57,5 шяffaf, rяngsиz, tяrkиbиndя 25 mq/l neft
mяhsullarы 1,5 q/l xlorиdlяr, 2,5 – 3 q/l hяll olmuш mиneral duzlar olan maye
halыnda tullanыr.
Tяrkиbиndя cиvя, qurьuшun, mиss olan tullantыlar яsasяn bиr sыra sahиlyanы zonalarda lokalиzя olunur. Ancaq onlarыn mиqdarыnыn bиr qиsmи яrazи sularыndan kяnara чыxыr. Cиvя иlя чиrklяnmя fиtoplanktonun иnkишafыnы lяngиdяrяk иlkиn dяnиz ekosиstemиnиn mяhsulunu azaldыr. Cиvя tяrkиblи tullantыlar
яsasяn kюrfяz vя чay estuarиlяrиnиn чюkцntцlяrиndя toplanыr. Qurudan okeana yuyulub aparыlan maddяlяrиn ичяrиsиndя su sakиnlяrи цчцn mиneral bиogen elementlяrlя yanaшы цzvи qalыqlar da bюyцk яhяmиyyяt kяsb edиr. Иldя
okeana tюkцlяn цzvи maddalяrиn mиqdarы 1300–3800 mиlyon tondur.
Цzvи mяnшяlи tullantы sularы su hюvzяlяrиnиn vяzиyyяtиnя pиs tяsиr gюstяrиr. Bu tullantыlar чюkяrяk hюvzяnиn dиbиnи юrtцr vя suyun tяmиzlяnmяsиndя
ишtиrak edяn mиkroorqanиzmlяrиn иnkишafыnы lяngиdиr vя ya tamamиlя dayandыrыr.
Bu чюkцntцlяrиn чцrцmяsи zamanы bцtцn su hюvzяlяrиnи чиrklяndиrяn kцkцrd qazы kиmи zяrяrlи bиrlяшmя vя zяhяrlи maddя yarana bиlиr. Tullantыnыn
olmasы suya gцnяш шцalarыnыn daxиl olmasыnы da чяtиnlяшdиrиr kи, bu da fotosиntez prosesиnи lяngиdиr. Suya qoyulan яsas sanиtar normasы onda olan oksиgenиn mиqdarыna qoyulan шяrtdиr. Suda oksиgenиn mиqdarыnы azaldan bц242
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tцn tullantыlar zяrяrlи hesab olunur. Sяthи aktиv maddяlяr pиylяr, yaьlar,
sцrtkц materиallarы su цzяrиndя nazиk pяrdя яmяlя gяtиrиr kи, bu da su иlя atmosfer arasыnda qaz mцbadиlяsиnя maneя tюrяdиr, bu da suyun oksиgenlя
zяngиnlяшmяsиnи aшaьы salыr. Su mцhиtиnиn цzvи maddяlяrlя чиrklяnmяsи nяtиcяsиndя sularda patogen mцhиt яmяlя gяlиr. Цzvи maddяlяrlя чиrklяnmиш su
ичmяk vя dиgяr mяqsяdlяr цчцn praktиkи olaraq gяrяksиz olur. Mяишяt tullantыlarы иnsan hяyatы цчцn tяhlцkяlи olmaqdan baшqa чцrцmя цчцn чox mиqdarda oksиgen tяlяb etmяsи иlя dя tяhlцkяlиdиr. Яgяr mяишяt tullantыlarы su
hюvzяsиnя чox bюyцk mиqdarda daxиl olarsa, onda suda hяll olan oksиgenиn
mиqdarы su canlыlarыnыn hяyatы цчцn lazыm olan mиqdardan aшaьы dцшя bиlяr.
Tяbии sularыn яn qиymяtlи xцsusиyyяtlяrиndяn bиrи onlarыn bиr-bиrиndяn asыlы
gedяn fиzиkи, kиmyяvи, bиokиmyяvи vя s. proseslяr nяtиcяsиndя юz-юzцnя tяmиzlяnmяsиdиr.
Mяqalяnиn aktuallыьы. Abшeron yarыmadasыnыn baшlыca problemlяrиndяn
bиrи torpaqlarыn чиrklяnmяsи иlя baьlыdыr. Цmumи sahяsи 222 mиn hektar olan
Abшeron yarыmadasыnыn yararsыz torpaqlarыnыn цmumи sahяsи 33,3 mиn ha, o
cцmlяdяn neftlя чиrklяnmиш torpaqlarыn sahяsи 10 mиn ha qяdяr tяшkиl edиr.
Bцtцn bunlar mюvzunun aktuallыьыnы gюstяrиr.
Mяqalяnиn elmи yenиlиyи. Tullantы sularыnыn aьыr metal иoanlarыndan tяmиzlяnmяsиnиn mцxtяlиf qяlяvиlяrиn kюmяyи иlя neytrallaшdыrыlыb иonlarы az
hяll olan hala gяtиrmяk цsulu tяklиf olunur.
Mяqalяnиn praktиk яhяmиyyяtи vя tяtbиqи. Mяqalяdя gюstяrиlяn metodlar
vasиtяsиlя tullantы sularыnыn tяmиzlяnmяsиndя иstиfadя etmяk olar.
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Очистка сточных вод
Резюме
В статье рассматривается сегодняшнее состояние водных ресурсов.
Подчеркивается, что основными загрязнителями природы являются промышленные предприятия, электростанции и транспорт. Предлагаются
некоторые методы очистки сточных вод.
И. Hamzayeva
A.Qanjalиyeva
G.Mammadova

Cleanиng of the garbage waters
Summary
Sиtuatиon of today иs dиscussed of the water stocks иn the artиcle.
Ыndustry establиshments of the basиc pollutant sources of the nature, heat
are emphasиzed electrиc power statиons and transport. Some methods of the
cleanиng of the garbage waters are offered.
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Цmumtяhsиl mяktяblяrиnиn XЫ sиnиflяr цчцn Astronomиya dяrslиyиndя
bцrclяr haqqыnda mяlumat ЫV fяsиldя verиlиr (1).
Qяdиm иnsanlar bцrclяrя heyvan-quш (Bюyцk Ayы, Шиr, Qartal vя s.), яшya
(Lиra, Dolчa, Qalxan vя s.), daha sonralar иsя mиfolojи varlыqlarыn (Herkules,
Orиon, Яjdaha vя s. ) adlarыnы vermишlяr. Qяdиm ulduz xяrиtяlяrиndя bцrclяr
hяmиn tяsvиrlяrlя gюstяrиlиrdи. Bцrclяr qяdиm иnsan mяdяnиyyяtиnиn abиdяlяrи sayыldыьыndan иndи dя onlarыn adlarы olduьu kиmи saxlanыlыr.
Bu mяqalя kaиnat problemlяrи иlя daha dяrиndяn maraqlanan шagиrdlяrиmиn verdиklяrи suallar яsasыnda yazыlmышdыr.
Hяvяskar astronomlar иlk nюvbяdя ulduzlu gюyц юyrяnmяlи, bu bцrclяrи
tanыmalыdыrlar. Mяsяlя burasыndadыr kи, Astronomиya dяrslиyиndя bцrclяr
haqqыnda verиlяn mяlumatlarы qяnaяtbяxш hesab etmяk olmaz. Иkи mиsal
gяtиrsяm dя, bu yazыmda onlardan yalnыz bиrи цzяrиndя dayanacaьam.
Sяyahяtя чыxan bиr gяncиn gecя vaxtы шяhяrdяn uzaq bиr yerdя (чюllцkdя,
daьda, dяnиzdя vя s.) azdыьыnы tяsяvvцrцnцzdя canlandыrmaьa чalышыn. Gюrяsяn, o, ulduzlu gюyц seyr etmяklя cяhяtlяrи tяyиn edя bиlяcяkmи? - Яks tяqdиrdя, “nя baш verя bиlяr” sualы иsя, mяncя, tяkcя mяnи deyиl, hamыmыzы dцшцndцrmяlиdиr.
-Yaxud baшqa bиr mиsal: fяrz edяk kи, hяvяskar шaиr kиmи tanыnan gяnc
astronomumuz yazdыьы sonuncu шeиrи gюy cиsиmlяrиndяn bиrиnя, mиsal цчцn,
“Orиon” bцrcцnя hяsr etmяk иstяyиr. Lakиn Orиon, dиlиmиzя kяnardan daxиl
olmuш yabanчы sюz olduьu цчцn uьursuzluьa dцчar olur. Gюrяsяn, bu prob-
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lemиn hяllи yolunda hansы addыmlar atыlmalыdыr?
Gюy ekvatoru иlя yarыya bюlцnяn Orиon-qыш gюyцnцn яn gюzяl bцrclяrиndяn bиrиdиr. Bu bцrcцn яn yaxшы gюrцnяn vaxtы dekabr ayыdыr, baшqa sюzlя
desяk, Orиon dekabrda(hиcrи qяmяr tarиxи иlя sяfяr ayыnda) kulmиnasиya edиr.
Poseydonun (dяnиz allahы Neptun) oьlu Orиon, rяvayяtя gюrя, mяшhur
ovчu иmиш. Bиr gцn o, lovьalanaraq, -“elя bиr heyvan yoxdur kи, mяn ona
qalиb gяlя bиlmяyиm” deyиr. Bu Kronosun (romalыlarыn Saturnu) qыzы Geranыn xoшuna gяlmиr. O, Orиonun цstцnя яqrяb gюndяrиr.
Xиos adasыnы vяhши heyvanlardan tяmиzlяyяn Orиon bu adanыn hюkmdarыnыn qыzыnы almaq иstяyиrmиш. Ancaq шah razыlыq vermиrmиш. Orиon qыzы
qaчыrtmaьa cяhd etdиyиnя gюrя шah hиylя ишlяdяrяk ondan qиsas alыr-шяrab
ичиrdиb ovчunun gюzцnц чыxartdыrыr. Helиos (Gцnяш) Orиonun gюzцnц юzцnя
qaytarsa belя, gяnc qяhrяmanы яqrяb sancыb юldцrцr.
Kronosun oьlu Zevs (yu- nanlarda allahlar allahы, romalыlarыn Yupиterи)
Orиonu goyя aparыr vя elя edиr kи, яqrяb Orиona bиr dя heч vaxt yaxыnlaшa
bиlmиr.
Яrяblяr Orиon bцrcцnц Cabbar adlandыrыrlar kи, bu da tяrcцmяdя “yekя
adam” demяkdиr. Etиraf edяk kи, bu sюz Orиonla mцqayиsяdя dиlиmиzdя
daha чox ишlяnиr.
Шяklя dиqqяt yetиrяk.
Orиon
bцrcцnцn saь
чиynи narыncы
rяngя чalan
Baytulcюvza
adlы
parlaq
bиr
ulduzdur. Mяnasы
“qoltuq”
olan bu яrяb
sюzц яslиndя
“beyt-яl
cюvzя”(иxtиsar
la,
“betяlcюvzя”) kиmи
oxunmalыdыr.
Fиkrиmи
И.
Axundovun “Baьbansayaьы” adlы kиtabыna иstиnad etmяklя davam etmяk
иstяyиrяm. Mцяllиf юz astronomиk qяzяlиnи “Orиon” bцrcцnцn mяhz bu
ulduzuna hяsr etmишdиr3. Bu qяzяl bиr daha onu sцbut edиr kи, astronomиk
bиlиyи zяngиn olan yaradыcы adamlar юz шeиrlяrиndя sяma cиsиmlяrиndяn dя
yararlana bиlяrlяr. Яlbяttя, Иlham mцяllиmиn “Astronomиk qяzяlи”nи
яsяrlяrиndя sяma cиsиmlяrиndяn gen-bol иstиfadя etmиш Xaqanи Шиrvanиnиn,
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Nиzamи Gяncяvиnиn qяzяllяrи иlя mцqayиsя etmяk doьru olmaz. Amma яsяr
яn yaralы yerиmиzdяn yapышыr, hяm dя nяzяrя alsaq kи, чoxdan bяrи bu sayaq
яsяrlяr yaranmыr, ona tяшяkkцr etmяk lazыm gяlиr.
ASTRONOMИK QЯZЯL
Cяnnяtи –cяhяnnяmи gюrmцшяm bu dцnyada,
Bиlmиrяm nя olacaq qиsmяtиm o dцnyada.
Fяrqlи dцшцncяm цчцn fяrqlи bиr mяkan lazыm,
Onu da mяn gюrяrяm olsa-olsa rюyada.
Necя solьun gюrцnцr Betяlcюvzя qoltuqda,
Nяhяnglяr nяhяngи dя sыьыnarmыш sяyyada1…
Bцrcцm elя bцrcdцr kи, Cabbara yaxыn dцшmяz,
чaьыrsa, hцzuruna gedяrяm pay-pиyada2.
Яtиm kяsиlsя belя onu pяrишan etmяz,
яgяr bиlяm edяcяk, baшlayaram fяryada3.
Yerи gяlmишkяn deyиm, mиn иllяr qabaq Cabbar
qan alan Bяrbяr kиmи baш чяkяrmиш яcdada4.
Иlham, lal-dиnmяz otur, batanda da Gцn tяk bat!
Gюr, bиr bюyцk tanыyыr o, юzцndяn zиyadя5?
Zяnnиmcя, bu qяzяlиn шяrhя ehtиyacы var.
ШЯRHLЯR
1. Necя solьun gюrцnцr Betяlcюvzя qoltuqda,
nяhяnglяr nяhяngи dя sыьыnarmыш sяyyada…
Beytиn mяnasы: Mяlumdur kи, Beytяlcюvzя Orиonun qoltuьunda yerlяшиr.
Hяcmcя Gцnяшdяn mиlyon dяfяlяrlя bюyцk olan bu nяhяng ulduz ondan
yцz dяfяlяrlя чox ишыq buraxsa da, юzцnцn narыncы-qыrmыzыmtыl чalarыnda чox
solьun gюrцnцr. Mцяllиf demяk иstяyиr kи, nя qяdяr bюyцk olursan-ol, qoltuьa sыьыnsan, чox kичиk gюrцnяcяksяn. (Sяyyad-ovчu demяkdиr)
2. Bцrcцm elя bцrcdцr kи, Cabbara yaxыn dцшmяz,
чaьыrsa, hцzuruna gedяrяm pay-pиyada.
Beytиn mяnasы. Яrяblяrиn Cabbar(nяhяng adam) adlandыrdыьы nяhяng
adam qыш, “Яqrяb” иsя yay gюyцnцn bцrcцdцr. Bu beytdяn o da mяlum
olur kи, mцяllиf Яqrяb bцrcц altыnda dцnyaya gяlmишdиr.
3. Яtиm kяsиlsя belя onu pяrишan etmяz,
яgяr bиlяm edяcяk, baшlayaram fяryada.
Beytиn mяnasы. Mцяllиf demяk иstяyиr kи, яn nяhяng adamdan belя qorxusu yoxdur, bununla belя rяqиbиylя danышыq aparmaьa hяr zaman hazыrdыr.
4. Yerи gяlmишkяn deyиm, mиn иllяr qabaq Cabbar
qan alan Bяrbяr kиmи baш чяkяrmиш яcdada.
Beytиn mяnasы. Kюhnя mяишяtdя bяrbяrlяr baш-цz qыrxmaqla yanaшы, qan
almaq kиmи ara hяkиmlиyи иlя dя mяшьul иdиlяr. Maraqlыdыr kи, шumerlяr bu
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sюzц bяrbяr(bяrbяr > bяbbar)- “tяmиzlяnmя”, “aьarma” яlamяtи mяnasыnda ишlяtmишlяr4. Mцяllиf demяk иstяyиr kи, яrяblяrиn “Cяbbar”, yunanlarыn
“Orиon” adlandыrdыьы bцrc qяdиm иnsanlarыn gюzцnя “Bяrbяr” kиmи gюrцnяrmиш.
5. Иlham, lal-dиnmяz otur, batanda da Gцn tяk bat!
Gюr, bиr bюyцk tanыyыr o, юzцndяn zиyadя?
Beytиn mяnasы. Gцnяш Batяlcюvzяdan mиlyon dяfяlяrlя kичиkdиr, buna
baxmayaraq qoltuьa sыьыnmadыьы цчцn чox parlaqdыr.
Bиrиncи vя dюrdцncц шяrhя иstиnadяn, zяnnиmcя, bu qяzяlи bяdии fиkиr
tarиxиndя bиr yenиlиk dя hesab etmяk olar.
Mяn alman nasиrи Henrиx Bюllцn яsяrlяrиndя(mяsяlяn, “Qatar vaxtыnda
gяldи”, “Hardaydыn, Adam”) nяzяrя чarpan cяhяtlяrdяn bиrи цzяrиndя dayanmaq иstяyиrяm kи, bu da onun sыravи adamlarыn obrazыnы yaratmaьa daha чox meyl etmяsиdиr. Onun qяhrяmanlarы hяr cцr mцbarиzяdяn boyun qaчыrsalar da, bu adamlar, bюyцk иdeyalarla yaшayыr. Bяs bиzdя?... Чalышыrыq kи,
sыravи adamlardan uzaq duraq, gцnцn tяlяbиnя cavab verяn яsяrlяr yaratsa
belя!
Nюvbяtи yazыlarыmdan bиrиndя Xяqanи Шиrvanиnиn, Nиzamи Gяncяvиnиn
bцrclяrlя baьlы fиkиrlяrиnя шяrh vermяyя чalышacaьam kи, bundan da, mяncя,
tяkcя mяktяblиlяr deyиl, gяnc yazarlar da bяhrяlяnя bиlяcяklяr.
Иlk yazыmы astronomиk qяzяlя hяsr etmяyиm heч dя tяsadцfи deyиl.
Шamaxы Astrofиzиka Rяsяdxanasыnыn dиrektoru, AMEA-nыn mцxbиr цzvц, f.r.e.d. Я.S.Qulиyev gюndяrdиyиmиz mяktuba cavab olaraq Nardaran
tam orta mяktяbиn шagиrdlяrиnиn ШAR-a baш чяkmяsиnя, daиmи яlaqя saxlamasыna vя mяslяhяt almasыna kюmяk etmяyя hazыr olduqlarыnы bиldиrmишdиr.
ШAR-la яmяkdaшlыqda maraьыnda olduьumuz mяsяlяlяr иsя aшaьыdakыlardan иbarяtdиr:
-Qяdиm dцnyada Astronomиya(Шumer, babиl, yunan, яrяb, fars);
-Xaqanи Шиrvanиnиn, Nиzamи Gяncяvиnиn vя mцasиr yazarlarыn gюy cиsиmlяrиnиn bяdии lюvhяlяrlя verиlmиш astronomиk fиkиrlяrиnиn toplanmasы vя юyrяnиlmяsи;
-Adы gюy cиsиmlяrиnя яbяdи hяkk olunmuш Azяrbaycan alиmlяrи haqqыnda mяlumat toplamaq;
-Шamaxы Astrofиzиka Rяsяdxanasыna mяqsяdlи ekskursиya keчиrmяk;
-Planetarиya Mяrkяzиnя (Park Bulvar, 4-cц mяrtяbя) mяqsяdlи ekskursиya;
-Mяtbuata чыxmaq, guшя yaratmaq, elektron dяrs hazыrlamaq;
-Dяrslиklя яlaqяdar fиkиr mцbadиlяsи apamaq, tяklиflяrlя чыxыш etmяk;
-Bиlиyиmиzи, dцnyagюrцшцmцzц artыrmaq, praktиk vяrdишlяrя yиyяlяnmяk.
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О созвездиях
Резюме
Существует опасность разочарований, если только учащиеся не сумеют увидеть и схватить то, что лежить за тематики учебника астрономии.
Преподаватель пожелал бы дополнить учебный курс в соответствии с
теми или иными специфическими потребностями, обогатить его разнообразными примерами.
Чтобы развить творческие способности школьников, предлагается
непривычные способы в области литературы.
Мы надеемся, что и специалист обнаружить кое-что интересное в деталях и некоторых элементарных рассуждениях, содержащих в себе зерно
более широких идей.
Предлагаемую работу целесообразно использовать в школьной практике.
S.Hasanova

Абоут ъонстеллатион
Суммарй
There иs a rиsk of dиsappoиntment, unless the students are not able to
see and get what lиes beyond the subjects of astronomy textbook.
Teacher wиshed to supplement the currиculum иn accordance wиth one
or other specиal needs, to enrиch иt wиth varиous examples.
To develop the creatиve abиlиtиes of pupиls are encouraged to unusual
methods иn lиterature.
We hope that the specиalиst found somethиng иnterestиng иn detaиl and
some elementary reasonиng, contaиnиng a graиn of broader иdeas.
The proposed work should be used иn school practиce.
Redaksиyaya daxиl olub: 16.04.2014
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Tяqdиm olunan mяqalяlяrя tяlяblяr
1. Dиgяr redaksиyalara tяqdиm olunmamыш mяqalяlяr qяbul edиlиr.
2. Mяqalяlяr son tяdqиqatlarыn nяtиcяlяrиnи яks etdиrmяlи, yenи иdeyalarla zяngиn olmalы, elmи mяqalяlяrиn yazыlышыna qoyulan tяlяblяr gюzlяnиlmяlиdиr.
3. Mяqalяlяrdя problemиn aktuallыьы, elmи vя praktиk dяyяrи, иrяlи sцrцlяn nяzяrи иdeyalardan tяcrцbяdя иstиfadя иmkanlarы vя иstиqamяtlяrи юz яksиnи tapmalыdыr.
4. Mяqalяnиn mяtnи tяxmиnяn 6-8 sяhиfя olmalыдыр. Azяrbaycan, rus vя
иngиlиs dиlляриndя мяqalяйя aиd aчar sюzlяr verиlиr.
5. Mяqalяlяrиn mяtnlяrи Azяrbaycan dиlиndя latыn яlиfbasы, rus dиlиndя
kиrиl яlиfbasы vя иngиlиs dиlиndя иngиlиs (ABШ) яlиfbasы иlя Tиmes New Roman14 шrиftи иlя 1,5 иntervalla yыьыlmalы, elektron varиantы иlя bиrlиkdя (dиsklя)
tяqdиm olunmalыdыr.
6. Mяqalяlяr цч dиldяn — Azяrbaycan, иngиlиs vя rus dиllяrиndяn bиrиndя
чap olunur. Yazыldыьы dиldяn яlavя dиgяr иkи dиldя mяqalяnиn хцласяси (5-6
cцmlяdяn иbarяt) tяqdиm edиlиr. Xцlasяdя mцяllиfин сойады, ады, атасынын ады,
mяqalяnиn adы, иrяlи sцrцlяn baшlыca elmи mцddяalar, tяdqиqatdan alыnan nяtиcяlяr, problemиn nяzяrи vя praktиk яhяmиyyяtи юз яксини тапмалыдыр.
7. Mяqalяyя mцяllиf haqqыnda aшaьыdakы mяlumatlar tяqdиm olunur:
adы, soyadы, иш yerи, vяzиfяsи, elmи dяrяcяsи vя adы, иш vя ev telefonlarы, цnvanы, elektron poчtu.
8. Hяmmцяllиflяrиn цч nяfяrdяn artыq olmasы mяqsяdяuyьun deyиldиr.
9. Mяqalя aшaьыdakы ardыcыllыqla yazыlыr: bиrиncи sяtиrdя bюyцk hяrflяrlя
mяqalяnиn adы; иkиncи sяtиrdя mцяllиfиn adы vя soyadы, elmи dяrяcяsи vя adы;
цчцncц sяtиrdя иш yerи, vяzиfяsи, dюrdцncц sяtиrdя E-maиl.
10. Redaksиya mяqalяdя zяrurи dяyишиklяr vя иxtиsarlar, redaktя aparmaq hцququna malиkdиr.
11. Mяqalяlяrя иkи mцtяxяssиsиn rяyи, шюbя vя ya kafedranыn, hяmчиnиn
alи mяktяbиn Elmи Шurasыnыn иclas protokollarыndan чыxarышlar яlavя olunur.
12. Mяqalяdяkи faktlarыn, mяlumatlarыn dцrцstlцyцnя mцяllиflяr cavabdehdиr. Иrяlи sцrцlяn elmи mцddяalar mцяllиfиn юzцnя mяxsus olmalы, иstиfadя
edиlmиш nяzяrи fиkиrlяrиn mяnbяyи gюstяrиlmяlиdиr.
13. Mяqalяdя son 5-10 иldя чap olunan яsяrlяrя иstиnadlara цstцnlцk verиlmяlиdиr. Mяqalяnиn sonunda verиlяn яdяbиyyat sиyahыsы яlиfba ardыcыllыьы
иlя deyиl, иstиnad olunan яdяbиyyatlarыn mяtndя rast gяlиndиyи ardыcыllыqla
nюmrяlяnmяlи vя mяsяlяn, (1) vя ya (1, s. 119) kиmи ишarя olunmalыdыr. Eynи
яdяbиyyata mяtndя baшqa bиr yerdя tяkrar иstиnad olunarsa, onda иstиnad
olunan hяmиn яdяbиyyat яvvяlkи nюmrя иlя gюstяrиlmяlиdиr.
14. Jurnal юz profиlиnя uyьun mяqalяlяrи dяrc edиr.
15. Elmи mяqalяlяrиn sonunda elm sahяsиnиn vя mяqalяnиn xarakterиnя
uyьun olaraq ишиn aktuallыьы, elmи yenиlиyи, tяtbиqи яhяmиyyяtи, иqtиsadи sяmяrяsи vя s. аydыn шяkиldя verиlmяlиdиr.
16. Plagиatlыq faktlarы aшkar edиldиkdя hяmиn mяqalяnиn nяшrи dаyan250
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dыrыlыr.
17. Mяqalя mцяllиflяrиnиn hцquqlarы qorunur.
18. Jurnalda «ardы nюvbяtи nюmrяdя» adы altыnda serиya mяqalяlяr dяrc
olunmur.
19. Mяqalяlяrиn mцxtяlиf dиllяrdя olan xцlasяlяrи bиr-bиrиnиn eynи olmalы
vя mяqalяnиn mяzmununa uyьun gяlmяlиdиr.
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