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FИLOLOGИYA ELMLЯRИ 
 

 

Ядиб – вятяндаш 
 

Солмаз Мяммядова, 
ф.ц.ф.д., досент 

Е-маил: апплеwеет@инбох.ру 
 

Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.Н.Таьысой 
                   ф.ц.ф.д.,дос.И.М.Аьакяримов 

 
Ачар сюзляри: драм ясярляри, идейа, образ, ъямиййят, йазычы мювгейи, 

вятян севэиси 
Ключевые слова: драматические произведения, идея, образ, 

общество, писательская позиция, любов к родине 
Кей wордс: плайwриэщт, идеа, ъщараътер, соъиетй, wритер’с поситион 
 
Axundovdan baшlayaraq юz ideya mahiyyяti, ifadя imkanlarы ilя milli 

mяnяvi intibaha, maarifчilik, vяtяndaш hяmrяyliyi, vяtяnpяrvяrlik kimi 
mцqяddяs amallara xidmяt edяn dramaturgiyanыn gerчяkliyi daha яyani шя-
килдя яks etdirяn bir яdяbi nюv olduьunu nяzяrя alsaq, onun tarixi salnamя 
qяdяr dяyяrli, сямяряли tяsir gцcцnя малик олдуьу щеч кимдя шцбщя 
доьурмаз. Кифайят гядяр щяссас вя тясирли sяnяt nюvц kimi bцtцn йениляшмя 
вя щяйат щадисяляриня dяrhal mцnasibяt bildirяn dramaturgiyanыn hяtta 
durьunluq dюvrц kimi qiymяtlяndirilяn 60-70-ci illяrdяn sоnrakы мярщяля 
dя mцяyyяn qяdяr zamanын vя dюvrцn bяdii inikasы, informasiya daшыyыъыsы 
kimi нязярдян кечириля bilяr. Mиllи dramaturgиya mцasиr mяrhяlяsиnя гядям 
гойдуьу вя ХЫХ ясрин сонунъу рцбцндян эялдийи zaman kяsиyиndя hяr dюvrцn 
юz spesиfиk рянэлярини yaradaraq, mюvzu vя иdeya dяyишkяnlийиnя, meyar vя 
tяlяblяrиn чевиклийиня ъаваб вермякля йетишя билмишдир. 

 Яn yaxыn keчmишиmиz keшmяkeшlи bиr yaшam — xalqыmыzыn mиllи azadlыq, 
mцstяqиllиk, torpaqlarыmыzыn azad edиlmяsи uьrunda mцbarиzяsи kиmи иctи-
maи-sиyasи tarиxи hadиsяlяrlя yaddaшыmыza kючmцшdцr. Belя olдуьу halda, чe-
vиk, mиllи-мяняви, mяdяnи-яхлаги dцшцncяnиn bayraqdarы kиmи чыхыш едян 
яdяbиyyatыmыzыn, xцsusиlя oxucu vя tamaшaчы audиtorиyasы иlя daha yaxыn 
mцnasиbяtляр qura bиlяn dramaturgиyanыn mяnzяrяsи dиqqяtяlayиqdиr. Иctи-
maи-sиyasи tяbяdцlатлar dramaturgиyaya hяm mюvzu zяngиnlиyи, hяm yenи 
иstиqamяt, hяm dя fяrqlи ovqat gяtиrdи. Plцralист дцшцнъя шяraиtиndя drama-
turgиyada yaranan яnяnяvи, yenиlиkчи, saиr иstиqamяt vя cяrяyanlar яdяbиy-
yatыn mяnzяrяsиnи dяyишmяyя йюнялирди. Бу ися dramaturgиyanыn yenи mяr-
hяlяйя гядям гоймасына шяраит йарадырды. Lakиn bu, yenи dramaturjи mяrhяlя 
qarшыsыnda hamы цчцn eynи, ейни заманда tяxиrяsalыnmaz vяzиfяляр ортайа чы-
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харырды. Онларын сырасында хalqыn mцbarиzя яzmиnи yцksяltmяk, иnam vя nиk-
bиnlиyи artыrmaq, mиllи юzцnцdяrk problemlяrиndя ona yardыmчы olmaq кими 
мясяляляр юн планда дурурду. Bуна эюря дя биr-bиrиnиn ardыnca bu ruhda 
яsяrlяr yaranmaьa baшlaйыр. Бу контекстдя Qarabaь mцharиbяsи, mиllи azad-
lыq hяrяkatы, юзцнцдярк вя юзцнягайыдыш яdяbиyyatыn baшlыca mюvzusuna чev-
rиlирdи. Бизъя, bu mяramla yaranan яdяbиyyat nцmуnяlяrиnя, sяfяrbяrlиk, 
ruh yцksяklиyи kиmи amala xиdmяt edяn яsяrlяrя hяlя дя ehtиyac бюйцкдцр. 
Шцбщясиз ки, индийядяк yaranan яsяrlяrиn hamыsы щеч дя яdяbи hadиsяйя чев-
риля bиlmяdи, арзу олунан effekt yaratmayan zяиf яsяrlяr dя ортайа чыхырды, 
oxucu psиxologиyasыnda иz buraxan, yarandыьы gцndяn узун заман кясийиндя 
йашайа биляъяк nцmunяlяr ися диггятдян йайына билмязди. 

Гарабаь мцharиbяси дюврц dramaturgиyasыndan danышarkяn биз иlk nюv-
bяdя mцasиr dramaturgиyada юz dяstи-xяttи, bяdии tяxяyyцlц, zamanыn nяb-
zиnи tutmaq bacarыьы иlя seчиlяn yazычы–dramaturq Aьarяhиmин bu dюvr yara-
dыcыlыьыnы qeyd etmяk иstяyиrик. Vяtяn, torpaq sevgиsиnи bцtцn yaradыcыlыьыnыn 
ana xяttи кими gюtцrmцш сяняткарын (иstяr povesт, roman, истярся дя щекайя 
жанрында гялямя алдыьы нцмунялярдя) yaratdыьы sяhnяlяr o qяdяr mцkяmmяl, 
tяsиrли, obrazlarы ися fяrdи psиxolojи baxыmdan yetkиndиr kи, bu яsяrlяrи oxu-
yarkяn bиr daha яmиn olursan, torpaьa mяhяbbяt hиssиnи daшыmadan,  
bцtцn olaylarы цrяk yanьыsы иlя qяlb sцzgяcиndяn keчиrиb yaшamadan belя 
яsяrlяr yarатмаг олмаз. Onun ,,Canavar balasы” (1996) пйеси mяhz bu dюv-
rцn problemlяrини иfadя иmkanlarы baxыmыndan чox maraqlыdыr vя еля, йягин 
буна эюря дя, yarandыьы gцndяn rezonans doьurа билмишдир. Мцяллиф Cяfяr 
Cabbarlыnыn ,,1905-cи иldя” dramы иlя baшlanan, mцяyyяn dюvрdя иsя lazы-
mыnca dяyяrlяndиrиlmяyяn яn зярури mahиyyяtи mяharяtlя, ян башлыъасы ися 
dramaturq ustalыьы иlя aчыqlayыr vя mцharиbяyя cяlb olunmуш юlkяnиn hяya-
tыndan еля mяnzяrяляр yaradыr kи, bu fon  dюvrцn яксяр nюqsan vя eybяcяr-
lиklяrиnи юzцndя ehtиva edиr... Sцjetдя йер алмыш maraqlы olay, sцjet xяttиn-
dяkи gяrgиnlиk, hadиsяlяrиn dиnamиk иnkишafы vя vяtяnя xяyanяtиn mяhvя 
mяhkumluьu anlamыnы verяn sonluq яsяrи gцnцmцzцn яn aktual, tяblиьи 
vacиb olan яdяbи nцмunяsиnя чevиrиr. Ясярин яn maraqlы cяhяtи бурада 
ermяnи mиllи шovиnиzmиnиn genetиk иnformasиya daшыyыcы олан Nofяl obrazыnыn 
yaradыlmasыdыr. Tamamиlя yenи vя orиjиnal bиr образ! Torpaьыmыzыn suyunu 
ичиb, чюrяyиnи yeyяn, lakиn qanыnda ermяnи шovиnиzmиnиn мащиййятиnи daшы-
yan иnsanlara bиr daha иnam vя etиmad gюstяrmяmяk kиmи иbrяtamиz bиr 
fиkrиn tяblиьиnя xиdmяt edян Nofяl obrazы bиtkиn, ейни заманда tamamlan-
mыш bиr xarakterdиr. Мяqsяd, mяram aydыn олса да, sяbяb о гядяр дя yox. 
Doьma torpaqlarы pulla dцшmяnя satan bu zabиtиn vяtяnя, mиllяtя patоlojи 
nиfrяtиnиn, etиnasыzlыьыnыn haradan qaynaqlandыьы oxucuya mяlum deyиl. Бу, 
hяtta онун ermяnи dostlarыnын юзцня дя tяяccцblц gюrцnцr. Dramatиk gяr-
gиnlиk son mяhkяmя pяrdяsиnя qяdяr davam eтмякля pиk sяvиyyясиня чatыr. 
Atanыn mяhkяmяdяkи etиrafы bцtцn чaшqыnlыqlara son qoyur, bцtцn suallarыn 
cavabы tapыlыr. Kюrpя иkяn atыlmыш uшaьыn gen yaddaшы юzцnц bцruzя ver-
mяyя baшlayыр. Ел арасында бelя bиr mяsяl var: ,,Canavarы nя qяdяr bяslяsяn 
дя, o yenя meшяyя baxacaq “(xиslяtиnи dяyишmяyяcяk). Чox gцman kи, dra-
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maturq bu mцdrиk el mяsяlиnя яsaslanыb яsяrя belя dцшцndцrцcц, иbrяtamиz 
bиr ad seчмишдир. Mцharиbяlяr бяшяр ювладына даим юzц иlя юlцм-иtиmlя ya-
naшы, щям дя xяyanяt, soyьunчuluq, hяrc-mяrclиk kиmи eybяcяr fяlakяtlяr 
gяtиrиб vя bundan да яn чox яzиyyяtини sadя иnsanlar чяkмишдир. Лakиn da-
marыnda azяrbaycanlы qanы axan vяtяn oьlu олан heч bиr zaman xяyanяt 
«edя bиlmяz» fиkrиnи яvvяldяn axыra гядяр ясярин  leytmotиvиндя габардан 
dramaturq ermяnи obrazыnын dиlи иlя — Roza: (qorxaraq)... demяk иstяyиrяm 
kи, bu qыrьыnlar bиzя gяrяk deyиldи, heч tцrklяrя dя — demяsи иlя sadя иn-
sanlarыn bеля eybяcяr kabusa mцnasиbяtиnи яyanиlяшdиrиr vя образын беля тяг-
диматы Cяfяr Cabbarlы qяhrяmanlarыnыn dцшцncя tяrzиnя чox yaxыndыr. La-
kиn эюстярдийимизля йанашы, «Canavar balasы» ermяnи шovиnиzmиnя 
mцnasиbяtdя ,,1905-cи иldя” dramыndan fяrqlи vя daha barышmaz bиr мювгейи 
aшыlayыr. Pyesиn sяhnя taleyи dя чox uьurlu olmuш, яsяrиn ssenarиsи яsasыnda 
1997-cи иldя eynи adlы fиlm чяkиlmиш vя fиlm bюyцk maraqla qarшыlanmышdыr. 
Fиlmdя яsяrdя olduьu kиmи, gяrgиn emosиyalar, hиss vя hяyяcan doьuran 
sяhnяlяr юз zяngиnлийи иля тамашачынын эюзц гаршысында ъанланыр.   

Aьarяhиmин ,,Xяyanяt" (1998) pyesи dюvrцn иctиmaи-sиyasи proseslяrиnи  
ишыqlandыran projektor tиplи dramdыr. Ъяmиyyяtdя gedяn sиyasи proseslяrи 
bцtцn aspektlяrdяn mцmkцn qяdяr ятрафлы ишыqlandыrmaьa чalышan яdиbиn bю-
yцk mцшahиdячилик qabиlиyyяtи  nяtиcяsиndя janrыn tяlяblяrи daxиlиndя олдугъа 
aydыn, иnformasиya baxыmыndan  zяngиn, иfadя тярзиня gюrя tяqdиrяlayиq bиr 
яsяr ortaya чыxmышdыr. Respublиkada baш verяn hadиsяlяr, юlkя xarиcиndя, 
hяtta uzaq юlkяlяrdя aparыlan sиyasяtиn давамы кими mцharиbя иsя bюyцk 
sиyasяtиn tяrkиb hиssяsи олараг tяqdиm olunur, tarиxи faktlar bяdииlиk 
sцzgяcиndяn keчиrиlиb  tяsvиr edиlиr вя иътимаиййятя тягдим олунур. Qцdrяt vя 
Xavяr Sяlиmzadяlяr hяmиn olaylarda Аzяrbaycan zиyalыlarыnыn mюvqeyиnи 
иfadя edиr. Bu tarиxчи zиyalыlar vяtяnpяrvяr, mиllи тяяссцбкешлийи olan, 
вятянини sevяn, mцstяmlяkячиlиyя nиfrяt edяn иnsanlardыr. Lakиn xalqыnыn 
taleyи цчцn бюйцк narahatлыглар кечирян Qцdrяt Sяlиmzadя tarиx yaradan 
tarиxчи kиmи юzцnц чox gцclц hesab etmиr. О, иdeolojи mцbarиzяdя sиlahы 
яlиndяn alыnmыш яsgяrя bяnzяyиr. Чцnkи vaxtиlя senzura sюz azadlыьыnы 
boьmuш юlkяsиnиn tarиxиnи  yazarkяn onu saxtalaшdыrmaьa mяcbur etmишdиr 
,,Qцdrяt: Etиraf edиm kи, mяn вяtяnиmиzиn, xalqыmыzыn tarиxиnи 
cиnayяtkarcasыna saxtalaшdыrmышam. Buna gюrя dя юmrц boyu юzцmц 
mяzяmmяtlяyиr, vиcdanыm qarшыsыnda alчalыram. Иstяrdиm ки, mяnиm ишиmя 
qиymяt verиlяrkяn o dюvrkц tarиxи шяraиt vя vяzиyyяt nяzяrя alыnaydы. O 
zamanlar юlkяdя gedяn hяr bиr ишя partиya vя hюkцmяt dиktaturasыnыn 
lupasыndan baxыlыrdы. Bиzиm azadlыьыmыz, sяrbясtlиyиmиz tamamиlя яlиmиzdяn 
alыnmышdы.  Bиzя ,,Бelя dцшцn“, ,,Belя yaz“ dцшцncя tяrzи tяlqиn olunmuшdu. 
Lakиn o, vиcdan яzablarыndan qurtulmaq цчцn cяbhяdя, sяngяrdя 
vuruшmaьa belя hazыrdыr. Hяyat yoldaшы Xavяr xanыm tяdbиrlи, uzaqgюrяn 
zиyalы Azяrbaycan qadыnыdыр, юlkяsиnиn tarиxи gerчяklяrиnи gиzlи dя olsa, 
tяdqиq edиb araшdыrmыш, olduьu kиmи gяlяcяk nяsиllяr цчцn qoruyub 
saxlamышdыr. Mяrkяzdя gedяn sиyasи danышыqlarda da mяhz onun ишtиrakы 
mяslяhяt gюrцlцr. Tяяssцf kи, bu aиlяnиn daxиlиndя яsl яqиdя mцbarиzяsи 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 7 

gedиr. Яslиndя, konkret zaman vя mяkan daxиlиndя ишыqlandыrыlan aиlяdaxиlи 
konflиkt daha genиш цmуmmиllи sиyasи konflиktlяrиn nцmayиши vя hяllи цчцn 
bиr faktura rolunu oynayыr. Oьullar Mиrzя Cяlиlиn qяhrяmanlarыnыn 
(,,Anamыn kиtabы”) mцasиr modelиdиr. Bu oьullar tarиxи gedишatda as-
sиmиlyasиyaya uьrayыb, mцnbиt шяraиt yetишяn kиmи bu formada tarиx sяhnя-
sиnя atыlmышlar, xalqыn dцшdцyц vяzиyyяtdяn иstиfadя edиb talanчыlыq, xяya-
nяtlя mяшьuldurlar. Hяr zaman цmumxalq mяnafeyи, sadя иnsanlarыn mц-
dafияsи kontekstиndя dцшцnяn dramaturq yaranmыш mяnzяrяnи чox dцzgцn 
иfadя edиr: yazыq xalq, bиr tяrяfdяn, eрmяnи, dиgяr tяrяfdяn, hakиmиyyяtиn 
xяyanяtи, цчцнъц tяrяfdяn, yaranmыш vяzиyyяtdяn иstиfadя edиb varlanmaьa, 
xalqы talamaьa, «mяnиm xalqыm», «mяnиm vяtяnиm» kиmи populиst шцarlarla 
cяmиyyяtи чaшdыrmaьa чalышan, hяr zaman xяyanяtkar mюvqeyя keчmяyя 
hazыr olan чoxsaylы partиyalarыn hakиmиyyяt uьrunda mцbarиzяsи! Lakиn or-
duдакы vя hakиmиyyяtdяkи xяyanяtиn cavabsыz qalmayacaьы aydыndыr. Yalnыz 
aиlяnиn kичиk oьlu o иllяrdя иnamla meydana atыlmыш, vяtяn, torpaq уьrunda 
юlцmя belя hazыr olan gяnclяrиn tиpиk nцmayяndяsи Яdalяt qardaшlarыnы 
tarиxиn mяhkяmяsиndяn qurtula bиlmяyяcяklяrи иlя иttиham edиr: ,,...Onu da 
nяzяrя alыn kи, cяbhя bюlgяsиndя tюkцlяn qanlar yerdя qalmayacaг. 
Юlяnlяrиn ruhu baшыnыzыn цstцndя daиm gяzяcяk, saralan-solan, bяzяn dя 
bozaran sиfяtиnиzя lяnяt oxuyacaq, bяrяlяn gюzlяrиnиzя tцpцrяcяklяr: — 
Budur, sиzиn dяyяrиnиz, -deyяcяklяr”. 

Ейни заманда, бу ясярдя dramaturq yalnыz aь vя qara rяnglяr tanыyan 
radиkal dцшцncя tяrzиnи rяdd edиr, realиzm, hяyat hяqиqяtlяrиnя sяdaqяt 
prиnsиplяrиnи яsas tutaraq cяsarяtlя Gцlyan-ermяnи tarиxчиsи («Haray», 
1999) obrazыnы yaradыr. Bu obrazыn yaradыlmasы dramaturqa hяm dя ermяnи 
rиyakarlыьыnыn иfшasы цчцn bиr yardыmчы qцvvя kиmи lazыmdыr. O, mяlumat-
lыdыr, tarиxи чox yaxшы bиlиr vя  Ermяnиstan torpaqlarыnыn xeylи hиssяsиnиn tarи-
xяn аzяrbaycanlыlara mяxsus olmasы, azяrbaycanlыlarыn Ermяnиstandan kю-
чцrцlmяsи sиyasяtи kиmи faktlarы ermяnи mиllяtчиlяrиnиn цzцnя sadalayыr. 
Azяrbaycanda Qarabaьla baьlы чap olunan kиtaba rяьbяtиnи bиldиrиr, daш-
naksцtйуnчцlarla baьlы orada yazыlan faktlarыn obyektиvlиyиnи sюylяyиr. 
Ermяnи Avanesиn: — onu bиz dя bиlиrиk, ancaq nиyyяtиmиzи, яmяllяrиmиzи 
pяrdяlяmяlиyиk — demяsи  bиr daha, dяnиzdяn dяnиzя “xцlyalarыnы hяyata 
keчиrmяyя чalышan ermяnи шovиnиzmиnиn, yalanчы, cыьal mahиyyяtиnи цzя 
чыxarыr. Daшnaksуtйуnчular sonda onu mяhv edиrlяr. Яsяr vяtяnиmиzlя baьlы 
sиyasяtиn xяyanяt, hиylя цzяrиndя qurulduьunu gюstяrиr, zaman-zaman юz 
mяkrlи nиyyяtlяrиnи hяyata keчиrmяyя чalышan ermяnи шovиnиzmиnи, onun 
buradakы яlaltыlarыnы иfшa edиr. Беля олдугда, биз bиr daha дцшцнцрцк ки, 
mцharиbя vя hegemonluq иddиalarы bюyцk sиyasяtиn tяrkиb hиssяsиdиr. 

,,Яsgяr anasы” (2003) dramыnda мцяллиф Гарабаь дящшятляри иllяrиndя ya-
шanan bиr aиlя facияsи иlя mцharиbяnиn fяsadlarыndan, aиlяlяrя, talelяrя gяtи-
rилян bяlalardan bяhs edиr. Аьарящим Мaral surяtинин кюмяйи иlя mяrd, 
qorxmaz, qeyrяtlи bиr qadыn obrazы yaradыr. Иkи oьlunu dюyцшdя иtиrmиш, юzц 
ися oьul qatиlиnя чevrиlmиш ananыn keчиrdиyи sarsыntы, mяnяvи-psиxolojи  gяr-
gиnlик oxucuda dцшmяnя nиfrяt, talesиz bиr qadыna rяьbяt hиssиnи yaшatsa da, 
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bяzяn мцяллифин юзцнцн bu obraza mцnasиbяtи bиrmяnalы эюрцнмцр. Цmu-
mиyyяtlя, Aьarяhиmин няинки бу, щям дя диэяр qadыn obrazlarы mцkяmmяl 
xarakterлярdиr. Иctиmaи hяyatda fяal ишtиrak edяn, xeyиrxah, qeyrяtlи  Azяr-
baycan qadыnlarы олмагла, онлар tяdqиqata ehtиyacы olan ayrыca mюvzudur.  

Humanиzmи bцtцn yaradыcыlыьы цчцn башлыъа meyar seчяn мцяллиф яn чыxыl-
maz sиtuasиyalarы, gяrgиn konflиktlяrи mяhz bu prиzmadan hяll etmяyя sяy 
gюstяrиr. Son anda «qatиl» ananы mяhkяmя zalыndan azadlыьa buraxaн дра-
матург cяmиyyяtи qanunlarыn gиrdabыndan hяm dя yazыlmamыш mяnяvи-яxla-
qи юlчцlяrля хилас етмяйин дцстуруну верир. 

Мялум олдуьу кими, йazar cяmиyyяtdя gedяn proseslяrиn tяrkиb hиssяsиnи 
дяриндян анламалы, яsяrlяrи иlя mиllи-mяnяvи saflaшmaya, яxlaqи dяyяrlяrиn 
formalaшmasыna xиdmяt gюstяrmяlиdиr. Bu dramlarda mцharиbя qanunla-
rыna uyьun olaraq bяzяn qяhrяmanlarыn facияlи taleyи heч dя oxucuda nиk-
bиn-яhval ruhиyyяnи azaltmыr, яksиnя, vяtяnpяrvяrlиk, dцшmяnя nиfrяt, vяtя-
nя, torpaьa baьlыlыq eшqиnи artыrыr vя belяlиklя, мцяллиф тяряфиндян qarшыya qo-
yulmuш иdeya юz bяdии-estetиk hяllиnи tapыr. 

Vяtяnpяrvяrlиk, torpaqlarыmыz уьrunda mцbarиzя Agarяhиmин yaradыcы-
lыьыnda aparыcы mюvzu olsa da, bюyцk hяyat tяcrцbяsи, hяrtяrяflи dцnyagюrц-
шц, zяngиn tяxяyyцlц olan сяняткарын иctиmaи-sиyasи, sosиal hяyatыn dиgяr sa-
hяlяrиnя dя nцfуz етмяси ейни заманда mюvzu vя mцkяmmяl xarakterlяr йа-
рада билмяк baxыmыndan да чox genишdиr. Dramaturqun hяyat hяqиqяtlяrиn-
dяn mayalanan bяdии hяqиqяtиnиn gцcц dя мящз ondadыr kи, o, hadиsяlяrин 
xarakterиklиyиnи xarakter hadиsяlяrdя, fяrdlяr xarakterиnи xarakter obrazlar-
da canlandыrmaьы bacarыr. Tяsvиr edиlяn hadиsяlяr, qяhrяmanlarыn яксярий-
йяти hяyatda gюrdцyцmцz, tanыdыьыmыz tиplяr, шahиdи olduьumuz olaylardыr: 
haqq, яdalяt axtaran zиyalыlar, ишыглы gяlяcяk уьрунда мцбаризя апаран gяnc-
lяr, yaxud yarasa kиmи ишыqdan qaчыb gиzlяnяn haramzadalar, яхлаг дцшкцн-
ляри, daxиlяn kasыb иnsanlar. «Mяhяbbяt vя cиnayяt» (2001) pyesиndя мцяллиф 
gцnцn daha bиr problematиk mяsяlяsиnя toxunur, иnsan vя яxlaг анлайышына 
hяm иctиmaи, hяm fяrdи prиzmadan yanaшыr, hяm dя anarxиya вя юzbaшы-
nalыьы, mяnяvи dяyяrlяrя etиnasыzlыьы azadlыq kиmи qяbul etdиrmяyя чalышan  
tendensиyaya  qarшы юz vяtяndaшlыq narahatlыьыnы ифадя едир. Elmи иdarяlяr-
dяkи qцsurlar, zиyalыlarыn hяyat  tяrzи dиqqяt mяrkяzиnя gяtиrиlиr... problem-
lяrиn sяbяb vя hяllи yollarы axtarылыr. Oxucunun dиqqяtиnи — Аиlя necя ol-
malыdыr? — sualыna yюnяldиr. Аьыlla, yoxsa hиsslяrиn dиktяsи иlя yaшamaq kи-
mи bиr dиlemmanы sankи mцzakиrяyя чыxarыr.  Aшиqdяn cиnayяtkara чevrиlmиш 
qяhrяmanlarыn son peшmanчыlыqlarы aиlя dяyяrlяrиnя mяhяl qoymamaьыn, 
иctиmaи rяy vя яxlaq normalarыna etиnasыzlыьыn mяntиqи nяtиcяsиdиr.   

Zяmanяnиn яn bюyцk bяlasы rцшvяtxorluq, pul hяrиslиyи vя onun mяnяvи 
dяyяrlяrя vurduьu zяrbяdяn «Maska» (2001) pyesиndя danышыlыr. Bu dram-
da mцstяntиq Шahbala юz sяvиyyяsиz чыxышlarы, dar dцшцncяsи иlя oxucuda иk-
rah hиssи oyadыr, яyrи yollarla pul qazanmaьы hяyat mяqsяdиnя чevиrmиш 
Шahbalanыn pula hяrиslиyи onun mяnяvиyyatыnы korlamыш, aшaьы sяvиyyяlи  иn-
tellektи, яxlaqы, mяnяvи kasadlыьы onu hamыnыn yanыnda hюrmяtsиz 
etдийиндян, aиlя dяyяrlяrи dя pozulmuшdur. Seneka mяhz belяlяrи цчцn ya-
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zыrdы kи, bяzи иnsanlar o qяdяr kasыbdыrlar kи, puldan baшqa heч nяlяrи yox-
dur. Lakиn atasы иlя tamamиlя яks mюvqedя dayanan Шahbaz obrazы иlя 
mцяllиf sцbut edиr kи, rцшvяtxorluq, яlияyrиlиk genetиk bиr hadиsя deyиldиr, o 
mцhиtиn yaratdыьы bиr facияdиr. «Canavar balasы»nda mцяllиf шovиnиzm, mиl-
lяtчиlиk ehtиraslarыnыn genetиk kюklяrя баьландыьыны иddиa edиrdиsя (Nofяl ob-
razы), burada  rцшvяtxorluьun mцhиtиn yaratdыьы иctиmaи bяla olduьunu, heч 
bиr genetиk yaddaшla baьlы olmadыgыnы sцbut etmяyя чalышыr: oьlu  Шahbaz  
atаsыndan dцnyagюrцшцnя, яxlaqыna, hяyata baxышыna gюrя tam fяrqlиdиr, la-
kиn, o, oьlunu da bu иyrяnc mцhиtя чяkmяk иstяyиr. Kяskиn tяzyиqlяrя mя-
ruz qalan Шahbazыn иkи yolu var: ya яtrafыnы sarыmыш bu mцhиtdя hяll olmalы, 
ya qяtиyyяtlи olub, buradan uzaqlaшmalы, юzцnцtяsdиqя чalышmalыdыr. О, иkиn-
cи yolu seчиr vя mяqsяdиnя naиl olur. Драматургун fиkrиncя, cяmиyyяtи ичиn-
dяn gяmиrяn kичиk чиnovnиklяrdяn tutmuш yuxarы eшalondakы lakeylяr cяb-
hяdяkи dцшmяn qяdяr qorxuludur.  

Аьарящим «Vиcdan mяhkяmяsи» (2004) dramыnda maraqlы bиr mцqayиsя 
aparыr. Иkи dцnyanыn dиlяnчиsиnи qarшыlaшdыrыr: bиrи mцharиbяnиn facияlяrиnи 
йашайан иnsanlardan kюmяk уman kиmsяsиz qыzcыьaz, dиgяrи cиnayяtя qanun 
donu geyиndиrиb dиlяnчиlиk edяn mяhkяmя ишчиlяrиdиr, иnsanlarыn qanыnы 
pulla yuyan, qanunlarы pulla satыn alan prokurordur. 

«Dиlbяr: Bяlи, mяn dя dиlяnчиyяm. Cяnablar, sиz vя sиzиn kиmиlяr bиz-
lяrdяn fяrqlи olaraq dяbdяbяlи kabиnetlяrdя яylяшяrяk adamlara tяzyиq gюs-
tяrяrяk zorla onlarыn cиbиnя gиrиrsиnиz! Mяnя elя gяlиr bиz dиlяnчиlяr sиz dи-
lяnчиlяrdяn daha tяmиzиk, daha vиcdanlыyыq! Bиz иkицzlцlцk, rиyakarlыq, mяr-
dиmazarlыq, bюhtan, шantaj nяdиr — bиlmиrиk!!! Mяnsub olduьumuz xalqa 
xяyanяt elяmиrиk. Ancaq sиzlяr qorxulusunuz! Cяnablar, bиlиn kи, adamlar 
sяdяqяsиnи bиzя юz иstяklяrи иlя verиrlяr, sиzlяrsя zorla qoparыrsыnыz! Yerи gя-
lяndя юvladlarыnыzы da, Allahыnыzы da danыrsыz!" Mяhkяmя sяhnяsи gяrgиn 
dramatиk sиtuasиyalarla mцшayияt olunur: hadиsяlяrиn иnkишafыnda gюzlя-
nиlmяz dюnцш, qяhrяmanlarыn affekt vяzиyyяtи yaradan чыxышlarы dramatиk 
konflиktиn hяllиnя zяmиn yaradыr, ишыqlandыrыlan hadиsяlяrиn fonunda mяnя-
vи-psиxolojи tяkamцl baш verиr. Bцtцn bunlarыn юnцndя tab gяtиrя bиlmяyяn 
sяdr vяzиfяsиndяn kюnцllц иstefa verиr.  

Aьarяhиm dramaturgиyasыnda yazычы mюvqeyиnиn олдугъа maraqlы bиr cя-
hяtи var. Мцяллиф bяlяd olduьu hяyatыn hяtta яn kичиk nцanslarыna belя la-
qeyd qala bиlmяdиyиndяn, hadиsяlяrя daha чox mцnasиbяt bиldиrmяk иstяyиr. 
Бuna gюrя dram janrыnыn spesиfиkasыndan yararlanaraq obrazlarыn nиtqиnи  
mяntиq vя mцlahиzяlяrlя yaxшы mяnada yцklяyиr ки, onlar нятиъядя yazычыnыn 
mяqsяd vя mяramlarыnыn carчыsыna чevrиlиrlяr. Hяyat hadиsяlяrиnя dяrиndяn 
bяlяd olan dramaturq oxucuya daha чox bиlgи vя иnformasиya vermяk, 
mяntиqи mцhakиmя yцrцtmяk, dцzgцn nяtиcя чыxarmaq цчцn yerи gяldиkcя, 
fиkиr vя dцшцncяlяrиnи mяnfи qяhrяmanыn dиlиndяn belя sяslяndиrmяyя 
чяkиnmиr. Няyиn bahasыna olursa-olsun мцяллиф zamanыn, proseslяrиn, mцza-
kиrя obyektиnиn daha genиш mяnzяrяsиnи yaratmaьa чalышыr vя bununla da 
hяm mяqsяdиnя naиl olur, hяm dя obrazlarы mцsbяt-mяnfи qяhrяman eta-
lonu иlя stereotиplяшdиrmиr, mцqяvva obrazlar yox, real иnsan tиplяrи yarat-
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maьa naиl olur. Bцtцn иmkanlarыnы ишя salан мцяллиф cяmиyyяtя, иnsanlыьa zя-
rяr gяtиrяn heч nяyи gиzlяtmиr vя belяlиklя, яsl vяtяndaш-йазычы mюvqeyиndяn 
чыxыш etmиш olur. Бу ясярдя Cabbarlы qяhrяmanlarы цчцn dя sяcиyyяvи olan 
monoloqlar, rиtorиka, pafos dolu чыxышlar йох, яksиnя, бурадакы бир гядяр 
publиsиstиk рущ яsяrиn иdeya dяyяrиnи дяриндян anlamaьa kюmяk edиr, 
sяnяkarыn mюvqeyиnи aydыnlaшdыrыr. Cabbarlы dramaturgиyasыnдa, xцsusиlя, 
mяdяnи иnqиlab dюvrцnя tяsadцf edяn, онун яdяbи иrsиndя tez-tez rast gяl-
dиyиmиz mяtnaltы mяnalara, ишarяляря иsя, demяk olar kи, ehtиyac qalmыr. 
Mяnfи qяhrяman kиmи tяqdиm olunan Tцkяzиn (,,Mяhяbbяt vя cиnayяt“) 
юzцnя bяraяt qazandыran nиtqиndя qadыn alverи, qadыn azadlыьы vя 
xoшbяxtlиk axtarышы иlя baьlы maraqlы mяqamlar var. Bяzи mяqamlarda биз 
hяtta gender problemиnиn hяllиnя daиr dя mцяyyяn cяhdlяrиn йер алдыьынын 
шahиdи oluruq. Шяkяr («Яsgяr anasы») anasы иlя mцbahиsя zamanы ordudakы 
hяrc-mяrclиk, qanunsuzluq, rцшvяtxorluq haqda bиr чox gerчяklяrи aчыq-
layыr. Bu zaman dramaturq «Мяn»и daha aktиv ишlяyиr, obrazla mцяllиf qar-
шыlыqlы mцnasиbяtdя fяalиyyяt gюstяrиr, obraz mцяllиf fиkrиnиn иfadячиsиnя чev-
rиlиr. Baxtиn «Sюz yaradыcыlыьыnыn estetиk prиnsиplяrи» яsяrиndя yazыr: «Яn gю-
zяl estetиk akt mцяllиflя qяhrяmanыn qovuшduьu mяqamlardыr». Нecя kи bu 
dramlarda mцяllиfи yerи gяldиkcя, mяtndaxиlи qцvvя kиmи hиss edиrиk, obraz-
larыn nиtqи mцяllиf mюvqeyиnиn yaxшы mяnada ruporuna чevrиlиr. Гяlяmиnиn 
plastиkasыna сюйкянян мцяллиф forma vя mяzmunun vяhdяtиnи  yaratmaqda 
da xцsusи mяharяt gюstяrя bиlиr. Hяr mюvzu ruhuna uyьun janrda, spesиfиk  
иfadя formasы иlя meydana чыxыr.  Doьrudur, forma bиlavasиtя mяzmunun 
юzцndяn doьur  vя mяzmun kиmи eynи dяrяcяdя  sяnяtkar tendensиyasыnыn 
шяrhиnя vя tяsdиqиnя xиdmяt edиr. Лakиn sяnяtkarlыq bu иkи estetиk 
komponentлярдян bиrинин диэярини vahиd bиr tam kиmи tamamlamasыnda, 
mяzmunun forma daxиlиndя юз bяdии hяllиnи tapmasыnda gюstяrиr.  

Yumorиstиk sяpкиlи «Яl яlи yuyar...» (2000) яsяrи komedиya janrыndadыr. 
Ясяр zиyalыlыьыn problemlяrиnя, elmи иdarяlяrdя rцшvяtxorluq, юzbaшыnalыьыn 
tяnqиdиnя hяsr edиlиb. Щяtta mцdafияyя tяqdиm olunan sяbatsыz dиssertasиya 
ишиnиn adы belя gцlцш doьurur: ,,Яl яlи yuyar, яl dя цzц”. Лakиn tяsvиr edиlяn 
bu nюqsanlar qlobal mahиyyяt daшыmыr. Чцнки sosиal ehtиyaclarla  baьlы 
olduьundan bu gцlцш sarkazm sяvиyyяsиndя deyиldиr. Burada tяrbиyяvи 
yumor var vя oxucu hяr dяfя yersиz vяzиyyяtя dцшяn qяhrяmanlarыn 
aqиbяtиnя gцlцr, mцяllиf tяnqиd etdиyи surяtlяrя karиkatura sяcиyyяsи verиr, 
иslahedиcи yumorиstиk fon yaradыr. Вя belяlиklя, dиqqяtdяn kяnarda qalmыш 
Azяrbaycan zиyalыsыnыn, hюrmяtdяn dцшяn elm vя tяhsиlиn halыna hяm gцlцr, 
hяm acыyыr. O yerdя kи elm юz lazыmи dяyяrиnи almыr, hяtta, belя mцqяddяs 
bиr mяkana da nadanlыq, sяvиyyяsиzlиk, haram  kиmи nюqsanlar yol aчыr — 
budur яsяrиn qayяsи!..  

Katarzис - mяnяvи tяmиzlяnmя, saflaшma - яsяrиn bяdии-estetиk гайяси иlя 
baьlы mяsяlяdиr. Яdяbи hadиsяnиn son nюqtяsиdиr. Оnun hиss vя dцшцncяlяrя 
tяsиr etmя gцcц яsяrиn estetиk dяyяrи иlя dцz mцtяnasиbdиr. Лakиn sяnяtkarыn 
fиkrиncя, «katarзиs» yцksяk emosиonal gяrgиnlиk, pafos nяtиcяsиndя baш ver-
mяmяlиdиr. Оxucu hadиsяlяrи saьlam dцшцncя иlя тящлил etmяlи, nяtиcя чыxar-
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malыdыr. Zяmanяnиn иnsanы problemlиdиr vя yazычы tяxяyyцlц bu mиssиyanы 
юhdяsиnя gюtцrцb onu dяyишmяk, ona ruh yцksяklиyи, yenи dяyяrlяr aшыlamaq, 
kamиl  иnsan yetишdиrmяk yolunda bиr иш gюrя bиlиrsя, o, hяm sяnяtkar, hяm дя 
vяtяndaшlыq borcunu yerиnя yetиrmиш olur. Яsяrlяrdяkи kяskиn dramatиzm, 
mюvzu aktuallыьы, tamaшaчы иlя tяmas qurmaq иmkanlarы bu drаmaturgиyanыn 
sяhnя hяyatы цчцn genиш perspektиvляр aчыr. Aьarяhиmин ssenarиsи яsasыnda neчя 
fиlm чяkиlmиш, мцяллифин bиr чox яsяrlяrи sяhnя tяcяssцmцnц tapmышdыr. 
Zamanыn nяbzиnи tutan, онун ян мцщцм mяqamlarыnы bяdииlяшdиrяn bu яsяrlяr 
tamaшaчы audиtorиyasы tяrяfиndяn bюyцk rяьbяt vя mяmнunиyyяt hиssи иlя 
qarшыlanдыьындан йягин heч vaxt mцasиrlиyиnи иtиrmяйяъякдир.  

Яэяr Aьarяhиmин bцtцn yaraтдыьы бядии мящсуллары, mцracияt etdиyи bцtцn 
mюvzularы bиr yerя toplasaq, онларын hamыsыnыn qayяsиndя bиr amal dайан-
дыьыны – sяnяtkarыn vяtяn sevgиsи, vяtяndaшlыq borcuнун дурдуьуну сцбут 
едяр. Xalqыnыn яn чяtиn anlarыnda qяlяmи иlя ona dayaq durub юz cяbhяsиnиn 
яsgяrи ola bиlиб bu mцqяddяs ишиn юhdяsиndяn цrяk yanьыsы, sяnяtkar 
cяsarяtи, xalqa, mиllяtя mяhяbbяt hиssи иlя gяlя bиlиrsя, bu, yaradыcы иnsanыn 
uьurudur. Яэяr bu sяnяt layиqlи olduьu dяyяrlяrlя tarиxиn dя sыnaьыndan 
keчиb yaшamaq hцququ qazanыrsa, bu, sяnяtkarыn бяхтийарлыьы, xoшbяxtlиyи-
dиr. Иnanыrыг kи, Aьarяhиmин бядии-драматуржи yaradыcыlыьы da tarиxdя yaшa-
maq hцququ qazanacaq vя юз мцяллифиня сянят xoшbяxtlиyи  yaшadacaqdыr. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nüma-

yəndələrindən olan Ağarəhimin nəsr sahəsindəki yaradıcılığı müxtəlif aspekt-

lərdə nəzərdən keçirilib. Пroblemə onlarca məqalə, bir neçə monoqrafik incələ-

mələr həsr olunsa da, onun dram yaradıcılığı, xüsusən, ―Əsgər anası‖, ―Xəya-

nət‖, ―Əl əli yuyar‖, ―Cinayət və məhəbbət‖ pyesləri müqayisəli-tipoloji yöndə 

təhlillərə cəlb edilməmişdir. Məhz bu baxımdan məqalə Ağarəhimin dramatur-

giyasının bəzi tərəflərini öyrənmək istiqamətində nəzərəçarpacaq aktuallığa 

malikdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. İşin elmi dəyəri ondan ibarətdir ki, aktual möv-

zulu dram əsərləri müəllifi olan Ağarəhimin ―Canavar balası‖, ―Əsgər anası‖, 

―Xəyanət‖, ―Əl əli yuyar‖, ―Cinayət və məhəbbət‖ əsərlərinin bir sıra məqam-

ları cəmiyyətdə gedən ictimai-siyasi, hərbi-ideoloji müstəvidə təhlil və araş-

dırma obyekti kimi çıxış edir. Məqalə problemə yeni estetik bucaqdan baxış və 

qənaətlərlə fərqlənir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti 

ilk növbədə ondan ibarətdir ki, ondan müasir Azərbaycan dramaturgiyasının 

inkişaf problematikasının öyrənilməsində, Qarabağ müharibəsinə Azərbaycan 

sяhнəsində oynanılmış belə mövzuya həsr olunmuş dram əsərlərinin 

müqayisəli-qarşılaşdırıcı konteksдə təдqiqində, ali məktəblərin filоlogiya 

fakültəлярində Гarabağ hadisələri ilə bağlı olan ədəbi materialların təhlilində, 

xüsusi kurs və seminarlarda tələbə gənclərin vətənpərvərlik, ideya-estetetik 

tərbiyəsini çevrələyən mövzularla bağlı istifadə olunması mümkündür.  
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Грамматика цзря чалышмаларда синонимик  
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Ачар сюзляр: грамматик чалышмалар, синонимик ващидляр, комплекс истифадя, 

фикрин мцхтялиф ващидлярля ифадяси 
Ключевые слова: грамматические упражнения, синонимные единицы, 

комплексное использование, выражение мысли посредством разных 

средств 

Кей wордс: эраммар ехеръисес, сйнонимиъал унитс, ъомплех усаэе, 
ехпрессион оф ан идеа бй меанс оф вариоус унитс  

 
Инэилис дилинин практик грамматикасы цзря чалышма китаблары мцхтялиф нитг щис-

сяляри, ъцмля цзвляри, ъцмля типляри, бирляшмя типляри вя с. бящсляря аид чалыш-
малары ящатя едир. Бу чалышмалар айры-айры грамматик гайдаларла баьлы биликлярин 
верилмясиня хидмят ется дя, мцхтялиф бящслярин гаршылыглы ялагялярини нязярдя 
тутан чалышмалара йа йер верилмир, йа да чох аз йер верилир. Йалныз бир нечя 
чалышма вясаитиндя синоним дил ващидляринин гаршылыглы шякилдя истифадяси иля баьлы 
чалышмалар верилир (2). Грамматик бящслярин гаршылыглы ялагясиз тядриси нятиъя-
синдя яввялки биликлярин унудулмасы мцшащидя олунур. 

Грамматиканын тядрисиндя системлилийи, айры-айры бящслярин гаршылыглы ялагя-
сини ардыъыл олараг тямин етмяк цчцн комплекс чалышма методундан истифадя ет-
мяк мцмкцндцр. Бу метод функсионал уйьунлуьа малик олан ъцмля вя бирляш-
мя типляринин вя диэяр дил ващидляринин даим гаршылыглы ялагядя ишлядилмясини ня-
зярдя тутур, йяни йени кечилян дил ващиди чалышмаларын иърасы заманы яввялки дил 
ващидляри иля комплекс мцгайисядя, гаршылыглы явязлянмядя верилир. Мисал цчцн, 
табели мцряккяб ъцмляни юйряняркян, бу типли ъцмлялярин функсионал бахымдан 
ейни олан, ейни фикри ифадя едян табесиз мцряккяб ъцмля иля, еляъя дя яввялки 
дярслярдя мянимсянмиш бирляшмялярля явяз едилмяси тапшырылыр. Тялябя ъцм-
лянин гурулушуну дяйишмякля, ону ейни мянаны ифадя едян диэяр ъцмля вя йа-
худ бирляшмя типляриня чевирир, йяни синонимик грамматик ващидлярин васитясиля 
ейни фикрин ифадя олунмасына чалышыр. 

Ъцмлянин гурулушуну дяйишяряк, табели, табесиз мцряккяб ъцмляляр, еляъя 
дя мясдяр, фели сифят вя ъерунд тяркибли садя ъцмляляр арасында маневр етмяк 
практик бахымдан олдугъа ящямиййятли олуб, фикри рянэарянэ шякилдя ифадя ет-
мяйя имкан верян ъцмля вя бирляшмя  типлярини комплекс щалда мянимсямя-
йя, синоним дил ващидляринин комплекс щалда нитгдя мющкямлянмясиня вя ейни 
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заманда, яввял кечилян дил ващидляринин унудулмамасына шяраит йарадыр. Бир 
сюзля, верилян ъцмля «сюкцляряк» йенидян, щям дя башга шякиллярдя гурулур вя 
бу заман бир нечя синоним дил ващиди комплекс шякилдя мянимсянилир. Тялябя 
мцяййян дил ващидини (ъцмля, бирляшмя вя с.) диэяр мцмкцн вариантларда тяг-
дим етмяк вярдишиня йийялянир. Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн дил фактларына 
мцраъият едяк. Мисал цчцн, табели мцряккяб ъцмля тядрис олунурса, чалышма 
мятниндяки мцвафиг ъцмля лювщядя йазылыр: Ще щелпед ме, со тщат л ъоулд 
фынисщ мй wорк ин тиме «О мяня кюмяк етди ки, ишими вахтында гуртарым». 

Ниййят будаг ъцмляли бу табели мцряккяб ъцмлядя онун апарыъы мянасыны 
сахламаг шяртиля структур дяйишмяси апармаг, ону мцхтялиф ъцмля вя 
конструксийа типляри иля  явязлямяк мцмкцндцр: 

1. Табесиз мцряккяб ъцмляйя чевирмякля: 
Ще щелпед ме, беъаусе ще wантед ме то финисщ мй wорк ин тиме. «О мяня 

кюмяк етди, чцнки ишими вахтында гуртармаьымы истяйирди»; 
2. Мясдяр тяркибли садя ъцмляйя чевирмякля: 
Ще щелпед ме то финисщ мй wорк ин тиме «О мяня юз ишими вахтында 

гуртармаг цчцн кюмяк етди»; 
3. Ъерунд тяркибли садя ъцмляйя чевирмякля: 
Ще инсистед он мй финисщинэ тще wорк ин тиме «О мяним юз ишими вахтында 

гуртармаьыма тякид етди». 
4. Фели сифят тяркибли садя ъцмляйя чевирмякля: 
Щелпинэ ме, ще wантед ме то финисщ мй wорк ин тиме «О мяня кюмяк 

едяряк, ишими тез гуртармаьымы истяйирди». 
Ъцмляни гурулушъа ейни фикрин ифадя олундуьу диэяр ъцмля типляриня (табели, 

табесиз, садя) чевирмяк ясас ики мягсядя хидмят едир. Яввялки дярслярдя 
кечилмиш ъцмля вя бирляшмя типляринин тякрар йолу иля мющкямляндирилмяси вя 
ян ваъиби, фикрин мцхтялиф ифадя васитяляринин дил фактындан билаваситя нитг фактына 
чеврилмясинин тямин едилмяси. 

Мцхтялиф ифадя васитяляринин беля комплекс щалда нитг фактына чеврилмяси 
инэилис дилини юйрянян тялябянин щямин дилдя цнсиййят гурмасы имканыны ясаслы 
шякилдя эенишляндирир. 

Бу цсулун грамматик чалышмаларын диэяр типляриндя дя истифадяси мцмкцн-
дцр. Мисал цчцн, ъцмлянин хябярини ейни мянаны там вя йа гисмян ифадя едян 
исимля явяз етмякля мцхтялиф нитг щиссяляри арасында маневр етмяк, фикрини 
щям фел, щям дя ейни кюкдян олан исимля ифадя етмяк вярдиши ялдя етмяк нит-
гин инкишафыны сцрятляндирир. Ашаьыдакы нцмуняйя нязяр салаг: Ын еарлй ХЫЫЫ 
ъентурй Енэлисщ ноблес рестриътед тще риэщт оф тще кинэ. «ХЫЫЫ ясрин яввялиндя 
инэилис задяэанлары кралын щцгугларыны мящдудлашдырдылар». 

Бу ъцмляни «ХЫЫЫ ясрин яввялиндя кралын щцгугларынын мящдудлашдырылмасы 
инэилис задяэанларынын бюйцк гялябяси иди» шяклиндя дейяряк, мящдудлашдырмаг 
фелини ейни кюкдян олан «мящдудлашдырылма» (рестриътион) исми иля явяз етмякля 
нитгдя фикрин рянэарянэ ифадя васитялярини инкишаф етдирмяк асанлашыр: «Тще 
рестриътион оф тще риэщтс оф тще кинэ wас а эреат аъщиевемент оф Енэлисщ ноблес». 

Грамматик кечид йалныз фел вя исим арасында дейил, сифят-исим, фел-ъерунд вя 
башга нитг щиссяляри арасында да мцмкцндцр. Мисал цчцн, «Ас ще ис кинд, wе алл 
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лове щим» («О, мярщямятли олдуьуна эюря, биз щамымыз ону севирик») ъцмля-
синдяки кинд («мярщямятли») сифятини ъцмлянин гурулушуну дяйишмякля исмя 
чевиря билирик: wе алл лове щим фор щис кинднесс «Биз щамымыз ону мярщямят-
лилийиня эюря севирик». 

Ъцмлядя фел иля ифадя олунан хябяри ъерундла явязлямяк олур вя бу заман 
ъцмлянин гурулушу ашаьыдакы кими дяйишир: wе аре афраид лест ще сщоулд бе лате 
(«Биз горхуруг ки, о эеъикя биляр») – wе аре афраид оф щис беинэ лате «Биз онун 
эеъикмясиндян горхуруг». 

Ъцмля вя бирляшмялярин гурулушуну дяйишмякля мцхтялиф синоним ващид-
лярин ишлядилмяси даща эениш дил фактларыны ящатя едя билир вя практик грамматика 
дярсляриндя бу просесин ардыъыл шякилдя вя бцтцн грамматик бящслярин тядри-
синдя иъра олунмасы инэилис дилинин мцкяммял вя чевик цнсиййят васитясиня чев-
рилмясиндя чох мцщцм метод олмагла бярабяр, дярсин мараглы, дольун кечмя-
синя, бцтцн дярс ярзиндя тялябялярин йарадыъы фяалиййятдя олмасына да шяраит йа-
радыр. Беля комплекс йанашма бцтцн дярсин йалныз бир грамматик гайда цзя-
риндя апарылмасынын  доьурдуьу йоруъу мцщитин арадан галхмасына да сябяб 
олур, чцнки эютцрцлян йени мювзу яввялки мювзуларла сых гаршылыглы ялагядя, 
синонимик явязлянмя чярчивясиндя юйрядилир. 

Инэилис дилинин грамматикасынын бу шякилдя тядриси ашаьыдакы мятн вя чалышма 
нцмуняляриндя юз яксини тапыр: 

 
Ъоокоут 

 
The  Frasers, Jerry and Alice, are having a cookout on their patio. They 

have invited a number of friends for an evening of good food and 
conversation. Jerry built the outdoor barbecue pit himself and Alice 
selected the patio furniture. 

This evening Jerry is going to be the chef. He will cook the hamburgers 
for the guests. Alice has set the table and is putting the other food in place. 
There will be salad, baked beans, potato chips, fresh fruit, olives, pickles, 
celery, carrots, relishes, catsup, mustard, and buns for the hamburgers. For 
dessert  there will be ice-cream and cake. To drink there will be coffee, tea, 
or soft drinks. 

   As Jerry says: “It’s a feast fit  for a king!” (1, 35). 
      

EXERCISES 
 

l. Express the same  idea in simple, compound and complex sentences. 
Pattern: They are having a cookout on their patio. They want to have a 

good conversation where possible. 
- In order to have a good conversation they’re  having a cookout on  

their patio. 
- They are having a cookout on their patio, because they want to have a 

good conversation . 
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- As they want to have a good conversation, they are having a cookout 
on their patio. 

1. Alice has laid the table. There will be salad, baked beans, potato 
chips and fresh fruit . 

2. For dessert there will be ice-cream and cake. The guests will certainly 
like them. 

3. This evening Jerry is going to be chef. He will cook the hamburgers 
for the guests. 

4. I preferred to drink coffee. I asked the hostess to bring a cup of 
coffee. 

5. He cooked the hamburgers for the guests. The guests were amazed by 
their taste. 

ll. Paraphrase the given sentences into a corresponding mood form.    
Pattern: Jerry and Alice invited many guests. They wanted to have a 

good evening . 
Jerry and Alice invited many guests so that they should have a good 

evening . 
                                                        
 1.They wanted to have a good cookout. They gathered all necessary 

food needed for the meal. 
 2. Alice selected the patio furniture herself. She wanted the guests to be 

satisfied  with everything. 
 3. She will cook the hamburgers for the guests. She wanted them to 

delight at the party. 
 4. Jerry said:  “It is a feast fit for a king.” 
 5. She was eating with and appetite. They seemed not to have ever  

eaten so delicious things. 
 

A VISIT TO THE DENTIST 
 
Hardly anyone likes to go to the dentist. Maxine White is no exception. 

But today is the day that she has been dreading. She has to have some work 
done on her teeth. Seated in the dentist’s chair Maxine decides that her 
fears were unnecessary. Dr. Fawcett, her dentist, is very skillful and gentle. 
Maxine feels no pain. 

Today, Maxine is going to have  two teeth filled. Dr. Fawcett suggests 
that she have her teeth cleaned. Maxine will make an appointment to come 
back next week, but next time she won’t be afraid (1, 21). 

 
Exercises  

 
l. Express your idea in compound, complex and simple sentences where 

it is possible. 
Pattern: Her dentist is very skillful and gentle. Maxine feels no pain. 
-Maxine’s dentist is very skillful and gentle, therefore she feels no pain. 
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-As Maxine’s dentist is very skillful and gentle, she feels no pain. 
-Maxine’s dentist being very skillful and gentle she feels no pain. 
1. Hardly anyone likes to go to the dentist. It is unpleasant to have some 

work done on one’s teeth. 
2. She has a bad toothache. She is not going to have any work done on 

her teeth. 
3. Maxine decided to go to her dentist. He is known to be a skillful 

dentist. 
4. Maxine felt a sharp pain in her tooth. Her dentist worked carefully. 
5. Maxine is going to have two teeth filled. She must have her teeth 

cleaned first. 
 6. Next week she will see her dentist again. She has to have some more 

work done on her teeth. 
II. Paraphrase the composite sentences into simple ones using particible 

or gerundial constructions. 
1. After she had finished her work, she went to see her dentist. 
 2. She had a sharp toothache, so she went to see her dentist. 
 3. She had to have filled two of her teeth. She went to the dentist. 
4. She had to make an appointment to meet her doctor, but she fell ill 

and had to stay at home. 
Синонимик грамматик ващидлярин – садя, табесиз мцряккяб вя табели мцряк-

кяб ъцмлялярин, фели сифят (Партиъипле), мясдяр (инфинитиве) вя ъерунд бирляш-
мяляринин комплекс шякилдя тядриси, тябии олараг, грамматик курсун мцвафиг 
бящсляринин там мянимсянилмясиндян сонра тядриъян щяйата кечирилмялидир. Ми-
сал цчцн, ъцмля типляринин тядриси баша чатдыгда, ейни фикрин садя вя мцряккяб 
ъцмля типляри иля комплекс ифадясини ящатя едян чалышмалара эениш йер 
айрылмалыдыр. 

Мясдяр, фели сифят вя ъерунд тяркиби садя ъцмлялярин тядрисинин сон мярщя-
лясиндя ися ейни фикрин бцтцн мцмкцн щалларда щямин бирляшмялярин васитясиля 
комплекс ифадясини ящатя едян чалышмаларын иърасына хейли йер вермяк зярурилир. 

Нящайят, щям ъцмля типляри, щям дя мясдяр, фели сифят вя ъерунд тяркибли 
садя  ъцмляляр щаггында там мялумат ялдя едилдикдян сонра щяр ики бящся аид 
ъцмля типляринин гаршылыглы шякилдя явязлянмясини ящатя едян эениш чалышмалар 
системиня йер верилмялидир. 

Щазырда али мяктяблярдя инэилис дилинин грамматикасы цзря истифадя олунан 
чалышма вясаитляринин бюйцк яксяриййятиндя паракяндялик мцшащидя олунур. Бир 
чох вясаитлярдя ися щеч дя бцтцн бящслярин ящатя олунмадыьынын шащиди олуруг. 
Бир сюзля, тялябялярин юз фикрини рянэарянэ грамматик васитялярля ифадясиня им-
кан йарадан, тялябялярин грамматик ващидин бир типи иля функсионал бахымдан 
ейни олан диэяр типляри арасында маневр етмяк габилиййятини инкишаф етдирян 
грамматик чалышма вясаитляринин тяртиби нитги инкишаф етдирмяк бахымындан ол-
дугъа зярури оларды. Бир бящси битириб, бирдяфялик башга бир бящся кечмяк ися 
щямин бящсляр арасында ялагянин гырылмасы вя системсизлийя эятириб чыхармагла, 
нитгин инкишафы имканларыны даралдыр вя нятиъя етибариля дил юйрянянлярдя юз 
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фикирлярини бясит йолла вя ясасян садя ъцмляляр вя табесиз мцряккяб ъцмлялярля 
ифадя етмяк вярдиши йарадыр. 

Məqalənin aktuallığı. Qrammatika üzrə çalışmaların ingilis dilinin tədrisin-

də həlledici yer tutması məqalənin həsr olunduğu mövzunun aktuallığını təşkil 

edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ingilis dilinin tə-

drisi üzrə vəsaitlərdə qrammatik sinonimliyə sistemli şəkildə yanaşılmamışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, ixtisası ingilis dili olan tələbələr üçün mənbə rolunu oynayır 

və məqalənin nəticələri bu sahədə dərs vəsaitlərinin tərtibində tətbiq oluna bilər.  

 
 

Ядябиййат 
 
1. Деен Ъуррй. Дай бй Дай. Орал скиллс Праътиъе Боок фор Студентс ат тще 

Ынтермедиате Левел. Wасщинэтон, 1996. 
2.  Голитсинский Й. Грамматика. Чалышмалар топлусу. Бакы, 2013. 
 

 

 

Ч. Карашарлы 

 

Комплексное использование синонимных единиц в  

упражнениях пл грамматике 

 

Резюме 

 
Статья посвящена использованию комплексного метода упражнений 

по английской грамматике. Этот метод развивает способность выражения 

мысли посредством различных языковых единиц. 

Одно и то же идея может быт выражена посредством простого, слож-

носочиненного или сложноподчиненного предложения. Тростое пред-

ложение с отглагольными дийными конструкциями и герунконверти-

руютяс в сложносочиненым и сложноподчиненым предложениям. Мак-

симальное использование этого комплексного метода способствует выра-

жению мысли посредством всех возможных грамматических единиц. 
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Ъ.Карасщарлй 
 

Ъомплех усаэе оф сйнонймиъал унитс ин ехеръисес  
он эраммар 

 

Суммарй 
 

Тще артиъле деалс wитщ тще ъомплех метщод оф доинэ эраммар ехеръисес, 
ъщанэинэ оне эрамматиъал унит инто фунътионаллй симилар отщер унитс. Тщис 
метщод  инъреасес тще праътиъе оф спеакинэ анд абилитй оф ехпрессинэ тще тщоуэщт  
бй меанс оф вариоус ланэуаэе унитс. 

Тще саме идеа ъан бе ехпрессед бй меанс оф симпле, ъомпоунд ор ъомплех 
сентенъес. Тще симпле сентенъес wитщ инфинитиве, партиъипле ор эерунд ъан еасилй 
бе ъонвертед инто ъомпоунд ор ъомплех сентенъес. Тще маъимал усаэе оф тщис 
ъомплех метщод енаблес студентс леарнинэ тще Енэлисщ ланэуаэе то усе алл 
поссибле wайс то ехпресс тщеирн идеа. 

 
 

Редаксийайа дахил олуб: 12.09.2014 
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Шумер мяктяб мятнляри («Ата вя фярсиз оьул»,  
«Мяктяблинин эцнц» щекайяляри) 

 
Севинъ Назим (Нурийева), 

Филолоэийа цзря фялсяфя доктору, БГУ-нун досент 
Е-маил: севинъназим@рамблер.ру 

 
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.Ч.М.Гарашарлы 
                 ф.ц.ф.д.,дос.А.М.Бяйлярова 
 
Ачар сюзляр: шумер, едубба-мяктяб мятнляри,  михи йазы, мцяллим, шаэирд, 

китабяляр евинин атасы, валидейн 
Ключевые слова: шумер, едубба – тексты школ, клинопись, учитель, 

ученик, отец школ текстов, родитель 

Key words: sumerian, edubba-school, texts, teachers, students, books his 

father, parent 

Икичайарасында тящсилин башлыъа оъаьы мяктяб иди. Шумерляр мяктяби едуб-
ба, йяни «китабяляр еви», аккадлар ися щямин мянада «бит тупим» адландырырды. 

Илк мяктябляр е.я. ЫЫЫ миниллийя йахын ашаьы Икичайарасында йаранмышды. 
Бунун ясас сябябкары шумер йазысы олмушду (1, 56). 

Мялум олдуьу кими, бяшяр тарихиндя ян бюйцк илкин кяшфляр мящз шумерляря 
мяхсус олмушдур. Илк дяфя шумерляр илин 360 (365) эцндян, 12 айдан, 4 фясил-
дян, щяр бир айын да 27 (30) эцндян, саатын 60 дягигя вя 60 санийядян ибарят 
олмасыны кяшф етмиш, планетляр, Эцняш, Ай вя Йер кцряси щаггында ятрафлы вя 
дольун мялуматлар вермишляр. Шумерляр онлуг вя алтмышлыг сай системини тап-
мышлар. Йазыны да илк дяфя шумерляр кяшф едибляр (1, 56). 

Йазынын йаранмасы, онун юйрянилмяси вя тясяррцфат ещтийаъларына истифадя 
едилмяси цчцн тялябаты артырырды. Газынтылар заманы гядим йазы нцмуняляри иля 
бирликдя тящсил системинин мювъудлуьуну эюстярян дялилляря раст эялинир ки, бун-
лар протойазы дюврцнцн илк мярщялялярини якс етдирир (2). 

Мябяд вя дювлят тясяррцфатынын эенишлянмяси иля ялагядар олараг, чохлу 
гейд вя щесаблама сянядляринин тяртиб едилмяси зяруриййяти мейдана эялмишди. 
Буна эюря дя мяктяб тящсилиня вя савадлы мирзяляря ещтийаъ варды. Одур ки, 
Икичайарасында илк мяктябляр мябяд вя сарай йанында йаранмышды. Мящз мя-
бяд анбарлары Гядим Икичайарасы тарихиндя мцщцм рол  ойнайан ики идаряйя: 
мяктяб вя архивляря «щяйат вермишди». Бабил мятнляриндя «архив» - «бит шата-
ари», йяни «йазы еви» адланырды. 

Мяктябдя михи йазы системини вя ясас рийази биликляри юйрянирдиляр. Бундан 
башга, шаэирд шумер вя аккад диллярини йахшы билмяли, ядяби ясярлярин цзцнц кю-
чцрмяйи баъармалы вя онлары язбярлямяли иди. Ейни заманда, елми мяна дашыйан 
даща ъидди мятнляри – кимйяви вя тибби нцсхяляри, рийази мясяляляри, щямчинин 
мцхтялиф сяпкидя рийази ъядвялляри (вурма, бюлмя, гцввятя йцксялтмя вя с.) 
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билмяли иди. Одур ки, онлара илащиййат, нябатат, ъоьрафийа, зоолоэийа, тябабят са-
щясиндя савад верилирди. 

Бизя мялумдур ки, ЫЫ миниллийин Ы йарысында Икичайарасы мяктябляри ашаьыдакы 
гайдада тяшкил олунмушдулар. Мяктябя уммеа (шум.), умману (акк.), йяни 
«китабяляр евинин атасы» адланан шяхс башчылыг едирди. Ейни заманда, мцяллим                   
ум-ми/ме-а адланырды. Йухары синиф шаэирдляриня «бюйцк гардаш» дейирдиляр. Ша-
эирдляр ися «китабяляр евинин ювладлары» адланырдылар. Мцяллим шаэирдя адятян 
«балаъа» дейя мцраъият едирди. Аккад дилиндя шаэирдя (-тур) талмиду (ламаду-
охумаг сюзцндян эютцрцлмцшдцр), щямчинин «самаллу» дейирдиляр. Бир аккад 
ядяби мятниндя бу сюзя ЛУ.ДУБ.САР ТУР, йяни «ъаван мирзя» шяклиндя раст 
эялинир. Е.я. ЫЫЫ миниллийин сонуна аид шумер мятнляриндя ися бу сюз лу-дуб-сар-
тур-тур, йяни «шаэирд» кими ишлянир. Мяктябин нязарятчиси «гамчытутан» адыны да-
шыйырды.  Нязарятчи шаэирдлярин мяктябя мцнтязям эялмясини тямин едирди. 

Шумер мяктябиндя низам-интизам сярт иди. Тялимдя чубуг системи тятбиг 
олунурду. Тядрис ики ъцр гурулмушду. Бурада шаэирдляр бир тяряфдян шумер йазы 
нювцнц юйрянир, диэяр тяряфдян ядяби ясярляри язбярляйир вя цзцнц кючцрцрдцляр. 

Газынтылар заманы хейли беля нцсхя тапылмышдыр. Мясялян, еркян сцлаляр дюв-
рцнцн икинъи мярщялясини (е.я. 2615-2500-ъц илляр) якс едян Шуруппаг (мцасир 
Фара) мябяд архиви, йазынын эениш йайылмасыгдан вя ъидди тящсил системинин ол-
масындан хябяр верир. Бурада тапылан чохсайлы мяктяб мятнляри бу нятиъяйя 
эялмяйя имкан верир ки, лексик сийащыларла бярабяр, артыг бу дюврдя халг мцд-
риклийиня ясасланан фолклор нцмуняляриня: аталар сюзц, зярб мясялляр, тямсилляр 
вя нясищятляря раст эялинир. Бу да шифащи халг йарадыъылыьынын илк йазыйа алынма 
ъящди щесаб олунур (2). 

Шумер мяктябляриндя эяляъяк мирзяляр щазырлайырдылар. Гядим шумер дилин-
дя «мирзя» мянасыны билдирян «умбисаэ» сюзц ишлядилирди. Фара дюврцндя 
(е.я.2600-2500) аид тясяррцфат мятнляриндя ися шумерляр мирзяни – ( дуб-сар, 
аккадлар (бабиллиляр вя ассуриляр) – тупсарру адландырырды (3, с.123). 

«Мирзя» мянасы ЫЫЫ Ур сцлаляси дюврцндя щяр щансы бир охумуш адама шамил 
едилирди. Мящз щямин дюврдян етибарян шумер мяктяби иътимаи-сийаси гурулушун 
тяшяккцл тапмасында фяал рол ойнамаьа башлады. Артыг е.я. ЫЫЫ миниллийин сону – 
ЫЫ миниллийин яввялиндя мяктяблярин нцфузу чох бюйцк иди. Мирзялик бир сянят 
нювц кими формалашмышды вя бурада тяръцмячи мирзяляр, ещрам мирзяляри, шяхси 
щцгуги сянядляр цзря мирзяляр вя дювлят ишляри цзря мирзяляр бир-бириндян фярг-
лянирдиляр. Одур ки, мирзяляр дя  юз пешяляринин иътимаи ящямиййятини тамамиля 
дярк етмяйя башламышдылар. 

Тящсил шаэирддян йахшы йаддаш тяляб едирди. Йягин ки, бцтцн охуйанлар эцълц 
йаддаша малик дейилди. Буна эюрями, йохса башга сябябя эюрями бязи шаэирдляр 
дярслярдян йайынырдылар. Гядим шумер мятнляринин бириндя, тяхминян 4000 ил 
бундан яввял йазылмыш мятндя беля шаэирд щаггында сющбят апарылыр (4, с.27-31). 

Цмумиййятля, «Едубба мятнляри» мянасы алтында, дярслик мятнляр, (дидак-
тик щекайяляр, нясищятляр, тямсилляр, аталар сюзляри) щямчинин мяктяб щяйаты иля 
баьлы щекайяляр дя нязярдя тутулур. 
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Беля щекайялярдян бири «Ата вя фярсиз оьул» адланыр. Щекайядя ата юз оьлу-
на нясищят верир, сяйля охумаьы, мяктябя вахтында эедиб-эялмяйи, кцчялярдя 
вейллянмямяйи тювсийя едир. Ата вя оьул арасында беля сющбят башланыр: 

Ата оьулдан сорушур:  
— Щарайа эетмишдин? 
— Мян щеч йеря эетмямишдим. 
— Яэяр сян щеч йеря эетмямишдинся, ня цчцн вейллянирсян? Дур, мяктябя 

эет, «китабяляр евинин атасы» гаршысында дайан, тапшырылмыш дярси она даныш, мяк-
тяб чантасыны ач, юз китабяни йаз, гой сянин «бюйцк гардашын» сянин цчцн йени 
тапшырыг китабяси щазырласын. Дярси щазырлайандан сонра, ону мцяллимя эюстяр, 
мяним йаныма эял, вейл-вейл эязмя. Баша дцшдцнмц, мян сяня ня дедим? 

— Бяли, баша дцшдцм вя тякрар едя билярям. 
— Онда тякрар ет! 
Оьул ата нясищятини тякрар едир, лакин сонралар бу нясищятя ямял етмир. Ата 

йенидян гязяблянир: 
— Гулаг ас, адам ол! Мейданчаларда дайанма, баь-баьчаны эязмя. Мяк-

тябя эет, бу сяня хейир эятиряр. Мян юз гощумларымыза бахырам, онларын арасын-
да сяня охшар адам тапа билмирям. Сян мяним цряйими цздцн, мян сяни щеч 
вахт ишя буйурмамышам, торпаг шумламаьа эюндярмямишям. Башга сяня охшар 
ушаглар ишляйирляр, валидейнляриня кюмяк едирляр. Онлар аталары цчцн тахыл йыьыб 
чохалдыр, арпа, йаь вя йунла тяъщиз едирляр. Сян ися онларла мцгайисядя щеч киши 
дейилсян. Мян сяни онлар кими ишлямяйя мяъбур етмямишям. Сян юз гардашына, 
шаэирд йолдашына бах. Ня цчцн сян онлары ютцб кечмирсян? Щеч олмаса юз бюйцк 
гардашына, кичик гардашына тай олмаьа чалыш… Сяня эюря мян эеъя-эцндцз 
язаб чякирям. Эеъя вя эцндцзц кеф ахтармагла пуча верирсян, сян чохлу ъава-
щират топламысан, йоьунламысан, йекялмисян, ловьа вя эцълц олмусан. Анъаг 
сянин бцтцн няслин сябрля эюзляйир ки, сяня бир бяла цз версин вя онлар да буна 
бахыб севинсинляр, чцнки сян адам олмаьа ъан атмырсан (4, 27-31). 

Щекайядян эятирилмиш бу гыса мятн эюстярир ки, гядим заманларда охума-
йан ювладлар валидейнин наращатлыьына сябяб олурду. Ювладын биэанялийиня бах-
майараг, ата аллащлары оьлуна гайьы эюстярмяйя вя башына аьыл гоймаьы чаьырыр. 

Шумерляр тякъя охумагдан йайынанлар щаггында щекайя йаратмамышдылар, 
сяйля чалышан мяктяблинин эцндялик щяйаты щаггында да щекайя варды. Щекайя 
«Мяктяблинин эцнц» адланыр. Ону да 4000 ил яввял йашамыш намялум бир мцял-
лим йазмышдыр. 

Щекайядян эюрцндцйц кими, шумер мяктяблиси дярся эеъикмякдян горхур, 
чцнки мцяллим ону чубугла дюйя биляр. Щяр сящяр анасыны тялясдирир ки, она сящяр 
йемяйини щазырласын. Щекайянин мятни шаэирдя йюнялдилмиш суалдан башлайыр: 

— Ей мяктябли, сян еркян ушаглыгда щарайа эетмисян? 
— Мян мяктябя эетмишям. 
— Сян мяктябдя ня ишля мяшьул олмусан? 
— Мян мяктябдя юз китабымын мязмунуну данышдым, сящяр йемяйини йе-

дим, китабями йаздым вя ону сонаъан кючцртдцм. Сонра шифащи тапшырыьы соруш-
дулар, нащардан сонра йазылы тапшырыг вердиляр. Дярсляр гуртарандан сонра евя 
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эялдим. Отаьа эирдим, эюрдцм ки, атам яйляшиб. Мян юз китабями атама оху-
дум, о, разы галды. 

Бир эцн шаэирд дярся эеъикир. Бу щагда беля данышылыр: «Сящяр айыланда, 
анамдан хащиш етдим ки, мяня сящяр йемяйи версин, чцнки мян мяктябя тяля-
сирдим. Анам мяня ики кюкя верди вя мян мяктябя эетдим. Мяктябдя «чубуг 
тутан» мяндян сорушду: — Сян ня цчцн беля эеъ эялмисян? — Мян горхдум вя 
цряйим дюйцндц. Мян мцяллимя йахынлашдым вя ядяб-ярканла она баш яйдим». 

Щямин эцн шаэирд цчцн уьурсцз олду. Ещтирамла мцяллимя баш яймясинин 
кюмяйи олмады. Щяля цстялик мцяллим шаэирдя деди: «Сянин ялин щеч бир шейя 
йарамаз (йяни пис йазырсан)» вя шаэирдя бир чубуг вурду. Шаэирд буну эюзля-
мядийиндян пярт олду. Евя эялди. Атасындан хащиш етди ки, мцяллими евя дявят 
етсин вя она гуллуг эюстярсин. Ата мцяллими евя дявят етди. Мцяллим эялди, ону 
башда отуртдулар. Шаэирд мцяллимя гуллуг эюстярмяйя вя мяктябдя юйрян-
диклярини данышмаьа башлады. Ата мцяллимя сяй эюстярдийи цчцн тяшяккцрцнц 
билдирди, мцяллимя тязя эейим вя бащалы щядиййяляр верди. Бармаьына ися цзцк 
тахды. Тярифли сюзлярдян вя щядиййялярдян мцяллим хошланды. Мцяллим шаэирдя 
— эяляъяк мирзяйя цряк-диряк вермяйя башлады: «Ей эянъ, мяним сюзляримя 
диггятля гулаг асдыьын цчцн, щеч бир кяламы йаддан чыхармадыьыны цчцн, сян 
йазы сянятинин зирвясиня чата биляъяксян вя онун инъяликляриня йийяляняъяксян. 
Сяни эюрцм гардашларын арасында лап йахшы оласан; щабеля, шаэирдляр арасында лап 
биринъи оласан. Сян мяктябдя йахшы охумусан, эюрцрсян, сян артыг савадлы адам 
олмусан» (4, с.24). 

Бу щекайя щяля гядимдя чох эениш йайылмышды. Газынтылар заманы бу щека-
йянин 21 нцсхяси тапылмышды. Лакин мятн мцяллимин маашы щаггында фикир йцрцт-
мяйя имкан вермир. С.Н.Крамер беля щесаб едир ки, «мцяллимин евя дявят 
едилмяси вя она ещтирам эюстярилмяси йалтаглыьын тарихини эюстярян илк фактдыр» 
(4, с.25). 

Шаэирдин тящсил щаггыны, йягин ки, валидейн юдямяли иди. Лакин валидейн 
мцяллимя ямяк щаггындан башга ялавя щядиййя дя верирмиш. 

Мцасир дювр бахымындан, мцяллимин алдыьы щядиййя рцшвят кими, шаэирдин 
щярякяти ися, йалтаглыг кими гиймятляндириля биляр, лакин бу мцлащизя щягигят-
дян хейли узагдыр: яэяр шаэирд тянбял вя фярсиз олсайды, биринъи щекайядяки ки-
ми, дярсдян йайынсайды, онда щямин мцлащизяляря бяраят газандырмаг оларды. 
Щекайядя тялябкар мцяллим вя чалышган шаэирд суряти йарадылмышдыр. Шярг адят-
янянясиня уйьун олараг бу факты мцяллимя эюстярилян ещтирамын вя гонагпяр-
вярлийин илк йазылы нцмуняси кими гябул етмяк олар. 

Мягалянин актуаллыьы. Мцасир дюврдя олдуьу кими, гядим дюврлярдя дя 
мяктябин, хцсусян мцяллимин ролу явязолунмаздыр. Илк мяктяблярин шумерляр 
тяряфиндян Гядим Икичайарасында йарадылмасы факты данылмаздыр. Шумер дцща-
сындан заманымыза гядяр эялиб чатан ирили-хырдалы 150 бядии абидядян эятирилян 
ики щекайя («Ата вя фярсиз оьул», «Мяктяблинин эцнц») юзцнямяхсус тярбийяви 
мязиййятляри иля сечилир вя бу эцнцн мяктябляриндя дя юз актуаллыьыны итирмир. 

Мягалянин елми йенилийи. Мягалядя эюстярилян щекайяляр илк дяфя Азяр-
байъан дилиндя латын ялифбасы иля там шякилдя диггятя чатдырылыр. Бу щекайяляр 
щям дидактик, щям дя практик ъящятдян мараг доьурур. 
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Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя эюстярилян мяктябя 
аид ики шумер щекайясиндян («Ата вя фярсиз оьлу», «Мяктяблинин эцнц») щям 
али мяктяблярин «Дцнйа ядябиййаты» фянни цзря дярсляриндя, щям дя орта 
мяктяб ибтидаи синифлярин Азярбайъан дили дярсляриндя тялим-тярбийя мягсядиля 
истифадя олуна биляр. Бу щекайяляр щям дя дидактик мювзуда бядии ясярлярин, о 
ъцмлядян Дцнйа ядябиййаты цзря дярсликлярин тяртибиня кюмяк едя биляр. 
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Тексты школ шумеров (рассказы «Отец и непригодный  

сын», «День школьника») 

Резюме 
 

Роль школы и учителей как в современном, так и в древнем мире имеет 

особое влияние на развитие, воспитание и образование учеников. Учиты-

вая тот факт, что первые школы были созданы древними народами Дву-

речье, а именно шумерами, в статье рассматриваются их система школ и 

приводятся к примеру два школьных рассказа и отмечается необходи-

мость их изучение с целью воспитания и образования нынешной поколе-

нии. 

S.Nurieva  

 

Texts about schools of shummers (stories “Father and a  

lazy boy”, “Pupils day”) 

Summary 

The role of schools and teachers as in modern and ancient world has special 

impression on the improvement of education and teaching of the prepils. Taking 

into account that the first schools were created by the ancient peoples. 

Bylingualism, that is shummer their school system is observed in this article 

and included the example of two school stories and their importance from the 

point of learning with the aim of education and teaching of nowadays 

generation.  
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Щяр бир дилдя категорийаллашма мясяляси мцщцм лингвистик щадисялярдяндир. 

Бу щадися нятиъясиндя дилин мцхтялиф категорийалары формалашыр вя инкишаф едир. 
Категорийаллашма дилдя мцхтялиф тип категорийаларын юйрянилмясини шяртляндирир. 
Категорийа дилин сявиййялярини-грамматик, семантик вя функсионал сявиййяляри-
ни нцмайиш етдирир. Категорийанын лексик, грамматик нювляри дилин лексик, грам-
матик (морфоложи вя синтактик) мянзярясини ортайа гойур. Морфоложи категорийа 
дейяркян щяр бир нитг щиссясиня мяхсус башлыъа яламятляри юзцндя бирляшдирян 
формал ъящятляр нязярдя тутулур. Синтактик категорийалар дилин синтактик сявиййя-
синдя эерчякляшир, синтаксисин нормативлийиндян кянара чыхан щадисяляр бу кате-
горийалары юзцндя якс етдирир. 

«Категорийа» термин-анлайышы фялсяфи анлайышдыр. Фялсяфядя категорийайа ня-
зяриййя сявиййясиндя йанашылыр. «Нязяриййя билийи (щям емприк, щям дя расио-
нал) цмумиляшдирир, системляшдирир. Нязяриййя категорийалар системидир. Биликля-
рин ъями нязяриййя кими чыхыш едир вя буна эюря дя нязяриййя мцъярряд (абс-
тракт) зещни фяалиййятин нятиъяси щесаб едилир» (1, с.290). 

«Категорийа» йунан мяншяли ващиддир, мянасы белядир: фикир сюйлямяк, сц-
бут, анлайыш. 

Категорийа дейяркян башлыъа елми анлайышлар баша дцшцлцр. Бяллидир ки, щяр 
бир билик сащясиндя ясас анлайыларын (категорийаларын) бирлийи вардыр. Ял-Фяраби 
йазыр ки, аьылла дярк едилян мащиййятин щяр бир мянасынын шейляри характеризя 
едян ифадясиня биз категорийа дейирик (2, с. 358.). 

«Категорийалар васитясиля инсанларын елми тядгигат вя практик фяалиййят няти-
ъясиндя ялдя етдикляри материал баша дцшцлцр, изащ едилир, обйектин ян цмуми ха-
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сиййяти айдынлашдырылыр. Категорийаларын яксяриййятиндя предмет вя просеслярин 
айры-айры тяряфляри вя хассяляри якс олунур. Диалектик материализмя эюря, яэяр 
эерчяклийи тяшкил едян яшйалар зярури олараг гаршылыглы ялагя вя гаршылыглы асылылыг 
вязиййятиндядирся, онда инсан шцурунда ятраф мцщитин якс олунмасыны ифадя 
едян анлайышлар да гаршылыглы асылылыг вязиййятиндя олурлар, онлар чевик олур, ялве-
ришли шяраитдя бир-бириня вя юз яксикликляриня кечирляр. Чцнки мящз бу щалда ка-
тегорийалар шейлярин ясл вязиййятини якс етдиря билирляр» (1, с.31, 32). 

Дилдя цмуми, грамматик, семантик вя функсионал-семантик категорийалар 
фяалиййят эюстярир. Функсонал-семантик категорийалар дил категорийалары чярэя-
синдя хцсуси типя малик олан категорийалардандыр. Щямин категорийанын дилдя 
ящямиййяти вя онун даща ятрафлы олараг тядгиги 1999-ъу илдя дцнйа дилчилярини 
бир арайа топламыш вя бу мювзуда бейнялхалг елми конфранс да кечирилмишдир. 
Бу конфрансда прагмалингвистиканын проблемляри, функсионал-семантик сащя вя 
бу сащядя дил ващидляринин функсионал-прагматик аспектляринин юйрянилмяси мя-
сяляляриндян бящс едян мярузяляр охунду. Айры-айры категорийаларын функси-
онал-семантик тядгигинин сцрятляндирилмяси гярара алынды. (3)  

Грамматик категорийалар щямин сащядя функсионаллашыр, бирбаша контекст 
мцщитиня дцшцр. Бу мцщит вя шяраит функсионал-семантик сащядя юйрянилир. Она 
эюря дя функсионал-семантик сащяйя универсал-анлайыш аспектиндя дя йанашмаг 
лазым эялир. 

Категорийалар лингвистик универсиаллыг кими тящлил олунур. «Категорийаларын 
ифадя имканлары мцхтялиф диллярдя мцяййян тиположи охшарлыг вя фярглярля цзя чы-
хыр, грамматик вя гейри-грамматик ифадя васитяляринин мцряккяб ситезиня ясас-
ланыр» (4, с. 5 ). 

Грамматик категорийалардан фяргли олараг функсионал-семантик категорийалар 
мцяййян сащядя ъямляширляр. Бу «сащя нязяриййяси» адланыр. Сащя нязярий-
йяси семантик сащяни юйрянир. Щямин сащядя йалныз лексик-семантик щадисяляр 
дейил, категориал яламятляри бир-бириндян айрылыгда йох, бир-бири иля баьлы шякилдя 
тядгиг етмяк мясяляси дя иряли сцрцрлцр. Функсионал-семантик дейилян сащядя 
ися дилин категорийалар системи арашдырылыр, щямин категорийаларын функсионал-
семантик аспектляри арашдырылыр. 

Грамматик категорийалар узунмцддятли дил-нитг щадисяляринин мцшащидяси 
просесиндя йаранмыш вя дцнйанын дярк едилмяси просесиндя апарылан цмумиляш-
дирмянин нятиъяси кими тясяввцря эялир. 

Грамматик категорийалар бир чоху мянтиги категорийалара, о ъцмлядян функ-
сионал-семантик категорийалара адекватдыр. 

Категорийаларын ифадя структурунун мцряккяблийи вя чохаспектлийи щямин 
сащяйя аид анлайышларын тящлилиндя мцхтялиф фикирляри доьурмушдур. 

Азярбайъан дилчилийиндя функсионал-семантик категорийалар, демяк олар ки, 
комплекст шякилдя юйрянилмямишдир. Рус дилчилийиндя функсионал грамматиканын 
нязяри мясяляляри, категориаллашманын грамматик ясаслары, дил материалларынын 
категориал структуру, категориаллыг вя дилин гурулушу, функсионал-семантик сащя 
системи А.Бондарко, Г.Золотова вя б. бу мювзуда тядгигатлар апармышлар (5) 

Бу вя йа башга тядгигатчылар грамматик категорийалара функсионал-семантик 
планда йанашмышлар. Онлар нитг щиссяляриня мяхсус олан кямиййят, мянсубий-
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йят, щал, шяхс, заман вя с. грамматик категорийаларын семантик-функсионал 
тяряфлярини тядгиг етмишляр. Она эюря дя бу мягалядя функсионал-семантик кА-
тегорийа (ФСК) анлайышынын мащиййяти ачылмалы вя функсионал-семантик катего-
рийа проблеминин  грамматикада йери мцяййянляшдирилмялидир. Бундан ялавя, 
мцасир Азярбайъан дилинин зянэин материаллары ясасында функсионал-семантик 
категорийаларын ифадя (тязащцр) формалары цзя чыхарылмалыдыр. 

Грамматик вя функсионал-семантик категорийалар арасында мющкям гаршы-
лыглы ялагяляр мювъуддур. Бу ялагя типляри айдынлашдрылмалыдыр. 

Лингвистик ядябиййатда функсионал-семантик категорийаларын мязмун вя ифа-
дя тязащцрляринин, онларын дилчилик статсунун мцяййян едилмясиндя елми стан-
дартлыг, сабитлик ямяля эялся дя, щямин сащядя щяля дя мцбащися доьуран хц-
сусиййятляр, фикир айрылыьы да галмагдадыр. Категорийаларын лингвистик сярщядля-
ринин, мяна кямиййятинин мцяййян едилмяси, онлара щансы сяййя юлчцсц иля ба-
хылмасы иля шяртлянир. Бу бахымдан категорийалара неъя эялди йанашылыр, тядгигат-
чынын бири онлары сырф семантик, бязиляри функсионал-семантик, о бириляри ися лек-
сик-граматик вя щямчинин дя коммуникатив-семантик категорийа  кими бахырлар. 

Категоийалар дилдя ифадя типляри 2 ъцр тязащцр едир: 1) експлисит (ашкар); 2) 
имплисит (эизли). 

Функсионал йюндя апарылан тядгигатлар бу вя йа башга мцнасибятлярин сябяб 
вя нятиъяляри барядя ещтималлары юйрянир. 

Функсионал-семантик категорийа кими ашаьыдакылар нязярдя тутулур: модал-
лыг, темпораллыг, аспектуаллыг,  персоналлыг, интенсивлик, просессуаллыг, сябяб-ня-
тиъя, инструменталлыг, физики-физиоложи вязиййят вя с. Бунларын бязиляри хариъи дил-
чилик ядябиййатында сырф семантик категорийа кими юйрянилмишдир. 

Модаллыг  функсионал-семантик категорийасы фелин шякил (форма) категорийасы 
иля адекватдыр. Бу гаршылыглы баьлылыг мцасир Азярбайъан дилчилийиндя дя юйрянил-
мялидир. 

Темпораллыг-функсионал-семантик категорийасы фелин заман категорийасы иля 
адекватдыр. 

Аспектуаллыг функсионал-семантик категорийасы фелин нюв категорийасы иля 
адекватдыр. Й.Масловун бу аспектдяки консепсийасы юз дяйярини сахлайыр.  Ас-
пектуаллыг вя фел нюв категорийасы дилин семантик структурунда моделляшир 

Персоналлыг  функсионал-семантик категорийасы  фелин шяхс категорийасы (шяхс 
вя персоналлыг) иля бярабярдир. 

 Фелин шяхс категорийасы щярякятля субйект вя онун данышыьы арасындакы мц-
насибяти билдирир. Шяхс категорийасы тцрк дилляриндя ики мянайа-арзу-гятилик вя  
шяхс мяналарына маликдир. Иш, щал, щярякят мцяййян мякан вя заман дахилиндя 
иъра олундуьу кими, щям дя мцяййян шяхс тяряфиндян иъра едилир. Иш вя щяря-
кятин иърасы щяр цч шяхсин тякини вя ъямини ящатя едир, дилдя систем тяшкил едя-
ряк шяхс категоийасынын йаранмасына сябяб олур. Беляликля, Азярбайъан дилинин 
шяхс шякилчиляри йцксяк тяшяккцл вя инкишаф сявиййяси, бцтцн шяхслярин тяк вя 
ъямини ящатя етмякля систем тяшкил етмяси бахымындан дилдя чох мцщцм йер 
тутур вя Азярбайъан дилинин тцрк диллчяри аилясиндя эениш вя сялис инкишаф йолуну 
мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Шяхс категорийасы дилдя фикир биткинлийи вя 
предикативлик йаратмаг, щяр ан субйект ещтийаъы олмадан фикри йыьъам, гыса вя 
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интенсив ифадя етмяк бахымындан чох мцщцм рола маликдир вя бцтцн тясриф 
системинин ясасында дурур» (6, с. 273, 278). 

«Шяхс сонлугларынын ихтисар типи» функсионал-семантик сащядя персоналлыг 
семантикасына бир цслуби йенилик эятирир (7, с. 9). 

Интенсивлик категорийасынын мцасир Азярбайъан дилиндя ифадя васитяляри лек-
сик, грамматик, контекстуал, фразеоложи вя с. сявиййялярдя юзцнц эюстярир. Бу 
ифадя васитяляри бирбаша щямин анлайышын сематикасыны ещтива едир. Ифадя васитя-
ляринин юзцнямяхсус функсионал-сематик хцсусиййятляри мювъуддур. Бу хцсу-
сиййятляр експрессивлик категорийасы иля цст-цстя дцшцр. Щяр ики категорийа-интен-
сивлик вя експрессивлик категорийалары арасында эцълц ялагя образлылыьа йол ачыр. 
(9, 637 с.) 

Функсионал-семантик категорийалардан бири дя модаллыгдыр. Модаллыг бир 
функсионал-семантик категорийа кими модал мцнасибятляри формалашдырыр. Щямин 
мцнасибятляр (гятилик, зярурилик, эерчяклик вя с.) функсионал-семантик сащядя 
эениш вцсят алыр. «Модал компонентляр бу сащядя мараглы тязащцр васитяляри иля 
чыхыш едир» (10, с. 43). 

Функсионал-семантик категорийалардан бири дя инкарлыгдыр. Азярбайъан дилчи-
лийиндя функсионал истигамятдя, планда функсионал-семантик категорийалардан 
бири олан инкарлыг категорийасы функсионал-семантик сащя олараг тядгиг едилмиш-
дир. С. Абдуллайевин ясяриндя ики дилин алман вя Азярбайъан дилляринин мцгайи-
сяси фонунда инкарын форма вя мязмун вариантлары, ъцмля формаларынын транс-
формасийалары иля формалашан функсионал синонимлик, структур вя семаник вариа-
тивлийин йаранмасында лексик-фразеоложи васитялярин ролу вя с. мясяляляри юйрянил-
мишдир.(4)  

А.Бондарко тясдиглик вя инкарлыгы мцстягил функсионал-семантик категорийа 
кими шярщ едир. Бу категорийанын ъцтлцк, модаллыг вя предикативлик категории-
йалары иля мцнасибят принсипи дя бу тядгигатда ясас эютцрцлцр. Она эюря дя бу 
категоийанын мязмуну модаллыг вя емосионаллыг мцнасибятляри сферасында 
ъяряйан едир.(5) 

Бу категорийа щаггында чох данышылыб. Е.И.Шенделсин тярифини Азярбайъан 
дилчиси С.Абдуллайев гцсурлу сайыр. Е.Шенделсин инкарлыг категорийасына вердийи 
дефинисийа белядир: «Бир дил категорийасы кими инкарлыг мцяййян дил васитяляринин 
кюмяйи иля анлайышлар арасында негатив ялагяляри якс етдирир» (11, с. 125)  

С.Абдуллайев щямин тярифя мцнасибятини беля билдирир: «Гейд етмяк лазым-
дыр ки, верилян тярифлярдя даща чох мянтиги анлайышлардан истифадя олунмасы, тя-
рифлярин тавтоложи характер дашымасы, бязян бир-бирини тякрар етмяси ясас гцсурлар 
кими юзцнц эюстярир. Бизъя, эениш функсионал-семантик категорийа кими шярщ 
олунан инкарлыг категорийасына ашаьыдакы кими тяриф вермяк даща мцнасибдир: 
«Инкарлыг бир дил категорийасы кими мяфщум вя фикирляри ифадя едян сюз, сюз 
бирляшмяляри вя ъцмлялярин позитив ялагяляря уйьун эялмямясини ифадя едир». 
Бу тярифин цстцнлцйц ондадыр ки, бурада инкарлыьын бир ъящяти-семантик, синтактик 
вя йа грамматик-лексик ъящяти дейил, бунлар бир комплекс щалында ящатя олунур, 
бунунла да лингвистик инкарлыг даща эениш ифадя сярщядляриндя тягдим едилмиш 
олур (4, с. 12, 13). 
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Беляликля, функсионал-семантик категорийалары мцяййянляшдирмяк, щяр бири-
нин мязмун вя ифадя моделлярини йаратмаг, онлара аид олан ващидлярин семан-
тик структуруну, парадигматик вя синтагматик истигамятдя юйрянмяк вя мцяй-
йян ганунауйьунлуглары ашкар етмяк гаршыда дуран вязифялярдян биридир. 

Мягалянин актуаллыьы. Дилин грамматик категорийалары иля мцгайисядя 
функсионал-семантик категорийалар комплекс шякилдя бир монографик тядгигатын 
мювзусу ола билмямишдир. Бу арашдырманын актуаллыьыны шяртляндирян ясас ъящят 
мцасир Азярбайъан дилинин функсионал-семантик категорийаларынын мащиййятинин 
ачылмасы, онун грамматик категорийардан фяргли яламятляринин ашкар олунмасы, 
щямчинин дя онлар арасында олан бярабярлийин тяйин едилмясидир. 

Мягалянин елми йенилийи. Илк дяфя олараг мцасир Азярбайъан дилинин функ-
сионал-семантик категорийалары-интенсивлик, модаллыг, персоналлыг, инкарлыг, про-
сессуаллыг вя с. щаггында бязи мялумат верилир вя бунларын функсионал-сематик 
сащядя йерляшмяси мясяляляри габардылыр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мцасир Азярбайъан дилинин 
семантикасынын, функсионал грамматикасынын йазылмасында бу мягалядян дя 
истифадя едиля биляр. 
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М.Фарзалиева 

 

О функционально-семантических категориях 

Азербайджанского языка 

 

Резюме 

 
В данной статье изучается вопросы функционально-семантической 

категории по материалам современного Азербайджанского языка.  

Раскрываются сущность категории интенвисности, модальности, 

персональности, аспектиальности и др. Анализируются основные 

моменты грамматических категорий адекватными рассмотренных 

категорий. Раскрываются место указанных категорий в языковой системе, 

в выразительном плане обосновывается исследований этих категорий. 

Планируется монографический исследование данных категорий, 

реализуемый в функционально-семантической области. 

M.Farzaliyeva  

About functional –semantic categories  

of Azerbaijani language 

Summary 

The article deals üith the questions of functional – semantic category in 

Azerbaijani language. The essence of intensiveness, modality, person, aspect 

and other categories are studied, their adequacy to main grammatical categories 

is analysed. The position of the indicated categories in th language system is 

revealed and the study of this categories in the exspressive plan is identified. A 

monographic research of given categories in functional-semantic is planned.  
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Инэилисдилли юлкялярин абориэен ящалисинин дилляриндян алынмыш сюзляр семантик 
бахымдан рянэарянэ олуб, йерли халгын адят вя янянялярини якс етдирир. Бу кими 
сюзляр инэилис дилинин лцьят тяркибиня дахил олмагла бярабяр, ейни заманда бир 
чох фразеолоэизмлярин вя идиомларын тяркибиндя ишлянмякдядир. Бу бахымдан 
абориэен мяншяли сюз вя ифадяляр инэилис дилинин лексик инкишафына бюйцк рол 
ойнамышдыр вя инэилис дилиндя цслуби-коммуникатив ифадя васитяляри кими хцсуси 
юням дашыйыр. 

Инэилисдилли юлкялярин абориэенляринин адят вя янянядяри иля баьлы зянэин  
лексик тябягя инэилис дилиня дахил олмушдур. Тябии олараг, щямин лексик 
тябягянин бир гисми контакларын нятиъяси олараг инэилисдилли ящалинин дилиня дахил 
олмушдур. 

Келтлярин инэилислярля даща йахын мядяни сявиййяси вя онларын арасында етник 
ялагялярин гядим вя эенишлийи бу семантик група аид алынмаларын даща чох келт 
мяншяли олдуьуну тямин етмишдир: 

Эламоур «сещирбазлыг», «ъаду» (4, 400). Шотланд мяншяли олан бу сюз инэилис 
дилиндя бюйцк семантик ассимилйасийайа уьрамышдыр. Бу юзцнц онун дилин 
фразеоложи системиня дахил олмасында да эюстярир: то ъаст а эламоур овер… 
«щейран етмяк», «мяфтун етмяк», а эламоур эирл «гийамят гыз», «гяшянэ гыз», 
а эламоур бой «гийамят оьлан». 

Эламоур щярби жаргон кими «пийада» мянасыны ялдя етмишдир. 
Щямин сюз морфоложи ассимилйасийайа да уьрамышдыр. –оус шякилчиси гябул 

етмякля йаранан эламороус «щейранедиъи», «мяфтунедиъи» тяйининя чеврилир. 
Эламоур-эифт мцряккяб сюзц «сещирли габилиййят», «истедад» мянасындадыр. 
Уллаэоне «инилтили аьлама». Ирланд дилиндяки ейни мяналы олаэон, олоэон, 

олаэан сюзцнцн инэилис дилиндя фонетик ассимилйасийайа уьрамыш шяклидир (2, 
954). 

Ъоронаъщ «аьы сюйлямя», «дяфн аьысы», «дяфн мусигиси». Гайел дилиндяки 
ъомщ «бирэя» вя ранаъщ «ъыьырты», «аьлама» сюзляри ясасында йаранмыш 
ъорранаъщ, ирланд дилиндяки коронаъщ (3, 216) 

mailto:Э@йащоо.ъом
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Друид «кащин». Келт мяншяли бу сюзцн гядим келт дилиндяки дерwижес, 
дерwое «доьру», ирланд дилиндяки дерб «доьру» сюзляри иля баьлы олдуьу эцман 
едилир. Онун «фалчы», эяляъяйи эюрян» мяналы олдуьу эюстярилир. Башга бир фикря 
эюря ися, друид дру («палыд аьаъы») сюзцндяндир, чцнки друидлярин айинляриндя 
палыд аьаъында эениш истифадя едилмишдир. 

Друид сюзц инэилис дилиндя сюздцзялдиъи шякилчиляр гябул едяряк, сифят вя 
мцъярряд исим кими дя ишлянир: друидиъ, друидиъал «друидя хас олан», друидисм 
«друидлик пешяси», «друидлик». 

Келпие. Шотланд яфсаняляриня эюря, келпие суда йашайан, ат формасында олан 
адамдыр. Бу сюзцн мяншяйи мялум дейилдир (1, 503). 

Таисъщ. Гайел фолклорунда таисъщ юлян адамын рущуну билдирир. Сюзцн гайел 
дилиндяки орижинал варианты олан таибщс инэилис дилиндя фонетик ассимилйасийайа 
мяруз галараг, таисъщ шяклини алмышдыр. 

Белтане «бир май байрамы». Ирланд бцтпярястляри щямин эцн тонгаллар 
галайараг, щейванлары онларын арасындан кечмяйя мяъбур едярмишляр. 

Белтане гядим келт дилиндяки  белоте(п)миа («парлаг алов») сюзцндяндир. 
Еистеддфод – уелслилярин (дилиндя «уелс бардларынын конгреси» мянасындадыр. 

Сюзцн ясасында уелс  дилиндяки еистедд («отурмаг») дурур (4, 304). Бард шотланд 
дилиндя «мцьянни», «мусигичи» демякдир. 

Ъовен. Шотланд дилиндян алынмыш ъовен «ифритялярин эеъя йыьынъаьы» 
мянасындадыр. Инэилис дилиндя эениш лексик-семантик ассимилйасийайа мяруз 
галмыш бу сюзцн ясасында бир нечя дериватлар мейдана чыхмышдыр: ъовенант 
«мцгавиля баьламаг», ъовентрате «щавадан даьыдыъы бомбардмана мяруз гой-
маг», ъовен-трее сащибкарын евинин гаршысында алтында онун юз вассалларыны вя 
гонагларыны гаршыладыьы бюйцк аьаъ» вя б. 

ъурсе  «гейри-тябии бир цсул иля пислик етмяк», «лянятлямяк», «ъаду етмяк». 
Гядим ирланд дилиндяки ейни мяналы ъурсаэим сюзцнцн инэилис дилиндя фонетик 
ассимилйасийайа уьрамыш шякилдир. 

ъурсе инэилис дилиндя бюйцк семантик ассимилйасийайа мяруз галмыш вя дилин 
фразеоложи системиня эениш дахил олмушдур. Мцасир инэилис дилиндя  ъурсе исим вя 
фел функсийасында ашаьыдакы мяналарда вя мцвафиг фразеоложи бирляшмялярдя 
ишлянир: 1. лянят, гарьыш. То ъалл доwн ъурсес упон смб. «кимяся гарьыш етмяк»; 
2. килсядян айаг кясмя; 3. сюйцш; 4. бядбяхтлик;  Ы дон’т ъаре а ъурсе «бир шейля 
марагланмамаг»; 1. лянятлямяк, гарьыш етмяк; 2. килсядян айаг кясмяк; 3. 
сюймяк; язаб эятирмяк. 

ъурсе эениш сюздцзялдиъи имкана малик олуб, шякилчиляр гябул етмякля сифят 
вя зярфлийя чеврилир: ъурсед «лянятлянмиш», «дикбаш», ъурседлй «шейтанъасына». 

Манитоу. Шимали Америка щиндуларынын дилиндян алынмыш  сюз «рущ», 
мянасыны ифадя едир. Онун орижиналд шякли олан маниту Алгонкин щиндуларынын 
дилиндя ишлянир. 

Абориэен мяншяли мифоложи лексика инэилис дилинин Австралийа вариантында 
даща тез-тез раст эялинир. 

Ъорроборе – абориэенлярин сяс-кцйлц дини байрамларындан бири беля адланыр. 
Бу байрам заманы дини айинляр иъра олунур вя рягсляр ойнанылыр. Байрамын  дини 
щяйатда мяшщурлуьу онун фразеолоэийайа да йол тапмасына шяраит йаратмышдыр: 
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ъорроборее wатер инэилис дилинин Австралийа вариантында «уъуз шяраб» мянасыны 
кясб етмишдир. 

Дидэеридоо «мусиги борусу». Австралийа абориэенляринин дилиндя мусиги 
алятинин адыдыр. Бу алят дини мярасимлярдя ишлядилир вя абориэенлярин мифоложи 
эюрцшляриня ясасян мцгяддяс сайылыр. 

Бора – Австралийанын шярг щиссясиндя абориэенлярин кечирдийи дини айини бил-
дирир. Бу сюз «даиря» мяналы бур сюзцнцн инэилис дилиндя фонетик ассимилйасийайа 
уьрамыш шяклидир. Мярасимин ады онун кечирилдийи заман адамларын даиряви щал-
да дцзцлмякляри иля ялагядардыр. 

Инэилис дилинин Америка вариантынын йаранмасында да апарыъы йер тутан дил-
дянкянар амилляр – абориэен дилляриндян вя иммигрантларын дилляриндян алын-
малар, гитянин кяшфиндян сонра АБШ-ын юзцнямяхсус лексик инкишафы, йени щяйат 
тярзи, йени иътимаи вя сийаси гурулуш, юлкянин спесифик фауна вя флорасы бюйцк 
ролу ойнамышдыр.  

Бу просес шималы Американын авропалылар тяряфиндян мяскунлашдырылмасы 
дюврцндян башланыр. Авропадан кючцб эялмиш ящалинин милли-мядяни хцсусий-
йятляри эяляъяк Америка миллятинин етник тябиятинин юзялликлярини мцяййян ет-
мишдир. Йени Америка миллятинин формалашмасында гейд олунан амиллярля йанашы 
авропалыларын дилляри дя Америка инэилисъясинин формалашмасында айрыъа бир мян-
бя ролуну ойнамышдыр. Лакин инэилис дилинин Америка вариантынын йаранмасы йал-
ныз Авропа иммигрантларынын дилляринин тясири иля мящдудлашмамышдыр. Юлкянин 
йерли сакинляринин дилляриндян инэилис дилиня онларын етник дцнйа эюрцшц, щяйат 
тярзи вя с. баьлы хейли сюз вя ифадяляр алынмыш, гисмян дя Калка йолу иля тяр-
ъцмя олунмушдур.   

Инэилис дилинин Америка вариантында щинду дилляриндян алынмыш реалийа сяъий-
йяли сюзлярин бир чоху семантик дяйишмяляря мяруз галмыш, фразеоложи ифадялярин 
мейдана чыхмасы цчцн семантик база ролуну ойнамыш вя бунунла да Америка 
инэилисъясини фяргляндирян чохсайлы дил реалийаларынын мянбясиня чеврилмишдир. 

Мисал цчцн, Ренапе адлы щинду тайфасынын дилиндян алынмыш «балта» мяналы 
томащаwk бир нечя фразеоложи ифадянин тяркибиндя ишлянир: то бурй тще томащаwk 
«щярби ямялиййаты дайандырмаг», «сцлщ сазиши баьламаг», то диэ уп (то раисе) 
тще томащаwk (щярби ямялиййата башламаг) (4, 669). 

Шимали америкалыларын дилиндя пеммиъан («гурудулмуш вя пий иля гарышдырыл-
мыш ятдян ибарят йемяк») сюзц «йыьъам фикир» мянасында да ишлянир.  

ХВЫЫ ясрдя бир сыра щинду тайфаларынын башчысы саъщем, бязи тайфаларын дилин-
дя ися саэаморе адланырды (5, 782). Мцасир Америка инэилисъясиндяки саъщем юз 
орижинал мянасындан ялавя данышыг дилиндя «сийаси босс» мянасыны да ифадя едир. 

Щинду мяншяли алынма сюзлярин бязиляри семантик дяйишмя бахымындан узун 
бир йол кечмиш вя мцхтялиф дюврлярдя тамамиля мцхтялиф мяналар ялдя етмишдир. 
Мисал цчцн, Американын колонийалашмасынын илк чаьларында щинду дилиндян алын-
мыш поw-поw илкин олараг «дин хадими», «ара щякими», «ъадуэяр» мяналарында 
ишлянмиш, сонралар сещирбазлыгларын иъра олундуьу, рягс айинляри вя зийафятля 
мцшайият олунан мярасимляри билдирмишдир. Даща сонралар ися поw-поw Америка 
инэилисъясиндя «конфранс» вя йахуд щяр щансы «йыьынъаг» мянасыны ялдя 
етмишдир.  
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Щинду мяншяли муэwумп сюзц щаггында да ейни шейи демяк олар. Натиъщ 
адлы щинду тайфасынын дилиндяки муггуомп («бюйцк башчы») сюзц ясасында йара-
нан муэwумп сонралар сийасят аляминд зарафатла ишлядилян бир мяна чаларлыьы ял-
дя етмишдир. Республикачылар партийасынын тяряфдарлары щямин сюзля партийадан 
айрылан шяхси ифадя етмишляр. Беляликля муэwумп партийасынын сийаси хяттиндян 
узаглашан, ики партийа арасында сечимдя тяряддцд едян шяхси билдирир (5, 126). 

Борак – Йени Ъянуби Уелсдя абориэенлярин кечирдикляри мярасими билдирян 
бу сюз «шянлик» мянасындадыр. 

Мифоложи адлара Австралийанын топонимийасында хцсусиля эениш раст эялинир. 
Бир чох йер адлары йерли халгын мифоложи эюрцшлярини якс етдирир. Абориэенлярин 
нясилляри тотем груплары щалында тяшкил олунур вя щямин тотемляр онларын тайфа 
адларында якс олунур. Ян чох йайылмыш тотемляр щейван вя гушлар, бязян бит-
киляр, аз щалларда ися ъансыз яшйалар олур. Тотемляря щямчинин астрономик вя 
метероложи ъисимляр вя щадисяляр дя аид едиля биляр: улдузлар, ай, эцняш, эюй 
гуршаьы, илдырым, шимшяк вя с. 

Мцхтялиф семантикалы топонимляр тотем мяншялидир. Мисал цчцг, Ъалланне 
топоними «кенгурунун су ичдийи йер», Марре «опоссум олан йер» анламындадыр. 
Щямин щейванлар абориэенлярин мифолоэийасына мяхсус тотемляр арасындадыр. 

Гядим яфсанялярля баьлы топонимляр дя мараг доьурур. Мясялян, Джо-
окижаруэщарри «йердя илк инсанын йарандыьы торпаг»; «Йооладума эащре «йердя 
йашайан мцгяддяс рущ»; Киама «бюйцк рущ» вя с. 

Йер адларынын бир групу абориэенлярин айинлярдя ишлятдикляри силащлары билдирир: 
Банаэан «аьаъ низя». Эроwа, Кееъщипуп «низя щазырламаг цчцн йарарлы аьаъ-
лар»; Туллибиэеал Туллуэ нетщиэо «низя дцзялдилян йер». 

Бу нятиъяйя эялирик ки, мифоложи лексика инэилис дилинин лцьят тяркибиндя мц-
щцм йер тутур вя инэилисдилли юлкялярин мядяниййят вя дилинин юйрянилмясиндя бу 
лексик тябягя дяйярли мянбя ролуну ойнайа биляр. 

Məqalənin aktuallığı. Aborigen mənşəli sözlər ingilis dilinin və onun 

variantlarının formalaşmasında zəngin mənbə olması məqalənin mövzusunun 

aktuallığını müəyyən edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Иngilis dilində aborigen mənşəli alınma sözlər 

sistemli şəkildə tədqiqata cəlb olunmuşdur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin elmi nəticələri ingilis 

dilinin leksikologiyasının tədrisində mənbə ola bilər və bu sahədə gələcək təd-

qiqatlarda istifadə oluna bilər.  
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Г. Баширова  

 

Аборигенные заимствования в английском языке  

 

Резюме 
 

Английский словарный состав богат аборигенными заимствованиями, 

связанными с мифологическим мировоззрением коренных жителей 

англоязычных стран. Они являются источниками  для изучающих 

английский язык и страноведение этих стран. 

 
Э. Басщирова 

 

Абориэинал борроwинэс ин тще Енэлисщ ланэуаэе 
 

Суммарй 

 
Тще Енэлисщ воъабуларй ис риъщ wитщ абориэенал борроwинэс деалинэ wитщ тще 

суперститионс, релиэиоус виеwс оф тще нативе пеоплес оф тще Енэлисщ-спеакинэ 
ъоунтриес. Тщей аре тще соуръе фор ботщ тще леарнерс оф тще Енэлисщ воъабуларй 
анд тще ъоунтрйстудиес. 
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specific sentence   

 
Мцасир лингвистикада йарымчыг ъцмлянин диэяр синтактик ващидлярдян асылы ол-

мадан сярбяст истифадя олундуьу фикри мцбащися доьурмамыш вя демяк олар ки, 
бу ъцмля типи дил системиндя стабилляшмишдир. Бу тип ъцмлялярин характериндян, 
тябиятиндян чыхыш етдикдя демяк лазымдыр ки, онлар семантик ъящятдян щеч дя 
«йарымчыг» дейил, бцтювдцр, йяни коммуникасийа просесиня йахындан хидмят 
эюстярир, юз цнсиййят вязифясини уьурла йериня йетирир. 

Йарымчыг ъцмлянин дил системинин мцстягил ващиди сайан фикирляря ясас-
ланмагла бир чох дилчиляр беля бир нятиъя чыхарырлар ки, «йарымчыг ъцмляляр юзцня 
уйьун бцтюв ъцмля иля парадигма тяшкил едян инвариант ващиддир» (1, с. 3).  

Щямин парадигманын цзвляри мцхалифят тяшкил едя (гаршылашдырыла) билир ки, бу 
йолла да йарымчыг ъцмлянин коммуникатив мянасынын характери мцяййянляшир. 
Бялли олур ки, йарымчыг ъцмлядя рема ачыг шякилдя «эюрцнцр», йяни експлисит 
формада ифадя олунур вя бу вахт имплисит (ишляня билмяйян) формалар онун исти-
фадясиня шяраит йарадыр. Башга сюзля, бурада да ъцмлянин актуал цзвлянмяси 
юзцнц эюстярир ки, бу цзвлянмядя фяал рол ойнайан ващидлярдян (тема) бири 
«сыфыр» дурумуна дцшцр. Щямин «сыфыр» форма явязиня ишлянян ващидляр йалныз 
цслуби мягсядя хидмят эюстярир. Мясялян: «Сян ня беля артыг-яскик даны-
шырсан?» (Мир Ъялал) суалына ъаваб олараг «бяли», «йох» демяк явязиня- «Мян 
беля артыг-яскик данышырам (данышмырам) ишлятмяк йалныз емосионал ящвал-ру-
щийя иля ялагядардыр вя демяли, цслуби дуруму формалашдырыр. 

Ъаваб репликасында бцтун структур елементлярдян истифадя, йяни нормайа эю-
ря гурулуш етибариля йарымчыг ола биляъяйи эюзлянилян ъаваб ъцмляси явязиня бц-
тюв гурулушун йенидян ишлядилмяси (йяни тякрары) йалныз цслуби щал кими гиймят-
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ляндириля биляр. Бу дурумда ъаваб ъцмляси щям интеллектуал, щям дя емосионал 
информасийаны тязащцр етдирир. 

Мялумдур ки, йарымчыг ъцмлялярин тяркибя эюря ики нювц вардыр: ъцттяркибли 
вя тяктяркибли. 

Ъцттяркибли йарымчыг ъцмляляр даща чох тядгигатларын мювзусу сечилмишдир. 
Буна бахмайараг, тяктяркибли йарымчыг ъцмляляр мцхтялиф системли диллярдя аз 
юйрянилмишдир. Даща доьрусу, синтаксисин мцщцм ващиди олан беля ъцмляляр 
тядгигатчыларын диггятини юзцня санки ъялб етмямишдир. 1992-ъи илдя мцасир рус 
дилинин материаллары цзря Данг Нчок Зиед бу тип йарымчыг ъцмлялярдян бящс 
едян намизядлик ишини йазмышдыр (2) 

Тяктяркибли ъцмляляр, цмумиййятля, йалныз бир мцхтясяр вя йа эениш цзвдян 
ибарят олур. Формаъа йа мцбтядайа, йа да хябяря мцвафиг (уйьун) эялир. 

Тцрк дилляри материаллары цзря И.Казымов намизядлик диссертасийасында бу 
мясяляйя дя тохунмушдур (3). 

Азярбайъан дилчилийиндя йарымчыг ъцмлянин цмуми мясяляляри, сярщядляри, 
диэяр ъцмля нювляриндян сечилян, айрылан яламятляри тядгигатларда юз яксини тап-
мышдыр (4) 

Йарымчыг ъцмлянин ъцттяркибли нювц дя синтаксисдя структур, семантик вя 
коммуникатив аспектлярдя нязярдян кечирилмишдир. Щямин аспектляр арасында 
олан ялагя вя мцнасибятляр тядгиг едилмишдир. 

Йарымчыг ъцмля щаггында кющня стеротипляр артыг даьылмаьа башланмыш, бу 
ъцмля типиля ялагядар йени мясяляляр ахтарылмаьа башланды. Тапылан, араш-
дырылмаьа ъялб едилян йарымчыг ъцмля иля баьлы мясялялярдян бири тяктяркибли йа-
рымчыг ъцмлялярин (ъцттяркибли йарымчыг ъцмляляр дедийимиз кими чох юйрянилиб) 
даирясини, чеврясини мцяййянляшдирмяк, онларын бцтюв тяктяркибли ъцмлялярдян 
фяргли вя охшар ъящятлярини тяйин етмяк, щямин йарымчыг ъцмлянин структур тип-
лярини айырд етмяк, структур-семантик тяснифатыны апармаг, тяктяркибли ъцмлядя 
баш цзвлярин бурахылмасы мясялясини шярщ етмяк, йарымчыглыьын сабитляшмяси 
проблеммлярини юйрямякдян ибарятдир. 

Диэяр бир мясяля йарымчыг ъцмлянин мятнйаратма имканларыны тядгиг етмяк 
или. Бу мясяля дя щялялик рус дилинин материаллары ясасында юйрянилмишдир (5, с. 
77-86. 

Мцяллиф, цмумиййятля, ъцттяркибли ъцмля структуру иля тяктяркибли ъцмля 
структуруну гаршылашдырыр вя беля бир суала ъаваб вермяли олур: Тяктяркибли ъцм-
лялярин структурунда йарымчыглыг вармы? 

Азярбайъан дилчилийиндя ися Д.Гурбанова «Азярбайъан дилиндя йарымчыг 
ъцмлялярин мятнйарадыъы имканлары (функсийалары)» адлы намизядлик диссертасийа-
сы цзяриндя чалышыр. Йарымчыг ъцмлянин мятндя минималлашма дяряъяляри вя он-
ларын функсионал характеристикасы» вя с. типли мягаляляри дя чап едилмишдир. Гейд 
едяк ки, бу типли мягаляляр Азярбайъан дилчилийиндя йени эюрцнцр. 

Беля бир мювзунун тядгигинин актуаллыьы орасындадыр ки, щяр шейдян яввял, 
йарымчыг ъцмля иля тяктяркибли ъцмляляр арасындакы ялагя, асылылыг мцяййянляш-
дирилир. Ъцттяркибли йарымчыг ъцмля иля тяктяркибли йарымчыг ъцмляляр арасындакы 
цмуми вя фяргли ъящятляр цзя чыхыр. 
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Йарымчыг ъцмля иля ялагдар кющнялмиш мясялялярдян фяргли олараг бу мяся-
ляйя функсионаллыг призмасындан бахылыр... Она эюря дя тяктяркибли йарымчыг 
ъцмлялярин функсионаллашмасы мясялясинин тядгиги арашдырманын обйекти кими 
сечилир. 

«Йарымчыг ъцмля» термини иля «тяктяркибли ъцмля» термини чох заман гары-
шыг салыныр. Амма онлар арасында принсипиал фяргляр мювъуддур. Йарымчыг ъцмля 
вя тяктяркибли ъцмляляр-бунлар мцхтялиф синтактик щадисялярдир. 

Дил бир системдир. Бу системдя бцтювлцк вя йарымчыглыг проблеминин чюзцл-
мяси, щяр бир структурун дил системиндя йери вя мювгейи вя ян башлыъасы ися нитг-
дя функсионаллашмасы Азярбайъан дилинин материаллары ясасында юйрянилмямиш-
дир. Беляликля, йарымчыг ъцмля кими «кющня» бир мювзунун йени аспектдя араш-
дырылмасы щямин тип тяктяркили йарымчыг ъцмлялярин структур-семантик хцсусий-
йятлярини тясвир едир, щям ъцттяркибли, щям дя тяктяркибли йарымчыг ъцмля цчцн 
цмуми ганунауйьунлуглары, щямчинин дя тяктяркибли йарымчыг ъцмля цчцн 
характерик олан ъящятляри мейдана чыхарыр. 

Бизим мягсядимиз: мцхтялифсистемли дилляр ясасында йарымчыг ъцмлялярин 
критерийаларыны мцяййянляшдирмяк, тяктяркибли йарымчыг ъцмлялярин структур-се-
мантик эюрцнцшцнц дягигляшдирмякдир. Диэяр бир мягсяд, тяктяркибли йарымчыг 
ъцмлялярин мцхтялиф нювлярини ашкар етмяк, бу структурда йарымчыглыьы доьуран 
сябябляри мцяййянляшдирмяк, шяртляри дягигляшдирмяк, щямин структурда реал-
лашан йарымчыглыьын цмуми ганунауйьунлугларыны схемляшдирмяк вя цзя чыхар-
магдыр. Башга бир мясяля-бцтюв тяктяркибли конструксийаларда еллиптиклийин мей-
дана эялмя шяраитини ортайа чыхармаг вя дил вя нитг системиндя онун йерини тя-
йин етмякдир. 

Мювзудан асылы олараг бизим дя тядгигатын нязяри ясасларыны В.В.Бабайтсе-
вин тяктяркибли ъцмлялярин структур-семантик вя функсионал истигамятдя мцяй-
йянляшдирдийи консепсийа тяшкил едир (6). 

Тяктяркибли ъцмля нязяриййясинин мейдана чыхмасында А.А.Шахматовун да 
бюйцк ямяйи олмушдур. 

Тяктяркибли йарымчыг ъцмлялярин ишляк даиряси мцяййян щалларда юзцнц эюс-
тярир. Арашдырма эюстярир ки, мцхтялифсистемли диллярдя йарымчыг гурулушда олан 
цмуми шяхсли ъцмлялярдян цч щалда истифадя олунур: 1) адятлярдян вя адят шякли 
алмыш тясяррцфат ишляриндян данышылдыгда: -Ъцъяни пайызда сайарлар.-Сайсынлар; 2) 
мцяййян бир цмуми арзу билдирдикдя: -Вяли, белядир, баьа бахарсан баь олар, 
бахмазсан, даь олар- Мян щямишя бахмышам (Я.Муьанлы); 3) аталар сюзляриндя: -
Уман йердян кцсярляр, ай Сялим.- Билирям, кцсярляр (Я.Ъяфярзадя) вя с. 

Гейри-мцяййян йарымчыг шяхсли ъцмлялярин хябяри фелин бцтцн заманлары вя 
ЫЫЫ шяхсин ъями иля ифадя олунур. Мясялян, «Ону щансы ишя эюндярибляр?», «Юз 
ихтисасы цзря». 

Шяхссиз йарымчыг ъцмлялярин исми хябярли, фели хябярли нювляри эениш йайылыб. 
Исми хябярли шяхссиз йарымчыг ъцмляляр. Хябяри исимляр ясасында формалашыб, 

мясафя вя заман юлчцсц билдирянляр: «Бакыдан Эянъяйя нечя эцнлцк йолдур?», 
«Беш саатлыг», «Бурдан Нахчывана нечя аьачлыг олар?», «Цч аьачлыг» (Я.Ъя-
фярзадя). 
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Хябяри заман ифадя едян исим вя зярфляр ясасында йарананлар: «Бу эцн ня 
эцнцдцр?», «Гызын кючян эцнц» (Я.Ъяфярзадя); «Инди», «Щя инди айрылыг чаьы-
дыр?», «Айрылыг чаьы» (Я.Ъяфярзадя). 

Хябяри-лыг шякилчили дцзялтмя исимляр ясасында ямяля эялиб, щал-вязиййят 
билдирян шяхссиз йарымчыг ъцмляляр: Беля йарымчыг ъцмлялярин шяхссизлийи щя-
мин исимлярин мянасындан, яшйадан кянарда эютцрцлмцш мцъярряд яламят вя 
кейфиййят билдирмясиндян иряли эялир. Мясялян, «Яли бяй, кечмиши йада сал, о за-
ман касыбчылыг иди?», «Щя касыбчылыг иди» (Я.Ъяфярзадя). «О вахты хатырлайыр-
санмы?», «Йаман юзбашыналыг иди» (Я.Ъяфярзадя). 

Хябяри мцряккяб фелин тякрарындан йаранан исимляр ясасында формалашыб, 
щал-вязиййят билдирян шяхссиз йарымчыг ъцмляляр: «Я, йаман тутатутду?», 
«Елядир». «Сящярин эюзц ачыландан кючя-кючякючдцр». «Щя, кючя-кючдцр». 

Хябяри мцхтялиф исимляр ясасында формалашыб, щадися, шяхс вя йа яшйайа иша-
ря едян шяхссиз йарымчыг ъцмляляр: «Сящярдян иъласдыр, гуртармаг билмир?», 
«Нийя гуртармыр». 

Фели хябярли шяхссиз йарымчыг ъцмляляр. Бунларын хябяри фелин ваъиб шякли иля, 
мялум нюв феллярля, мяъщул нюв феллярля, лазым, арзу шяклиндя олан мяъщул фел-
лярля, фразеолоъи бирляшмялярля вя с. ифадя олунурлар. Мясялян, «Оралара ял эяз-
дирилиб». «Ял эяздирилиб. Сямядин ишиня ня заман бахылаъаг?». «Сабащ. Орайа 
бу эцн дя эедилси ди, сабащда».«Дейясян, сабащ. О эцнкцндян эюзцм горхуб.- 
Горхуб».  

Беляляринин хябяр фели сифят вя мясдяр ясасында да формалашыр: «Дцнян ишя 
эетдийиди, эялмяйиб». «Эялмяйиб», «Мяндян хябярдарлыг етмяк! Сяндян баша 
салмаг» вя с. 

  
Тяктяркибли ъцмлялярдя структур-семантик йарымчыглыг мясялясини ашаьыдакы 

ардыъыллыгла шярщ етмяйи планлашдырмышыг:  
1. Структуръа йарымчыг вя семантик ъящятдян бцтюв тяктяркибли шяхссиз ъцм-

ляляр. 
2. Структуръа йарымчыг вя семантик ъящятдян бцтюв тяктяркибли гейри-мцяй-

йян шяхсли ъцмляляр. 
3. Структуръа йарымчыг вя семантик ъящятдян бцтюв тяктяркибли цмуми 

шяхсли ъцмляляр. 
4. Структуръа йарымчыг вя семантик ъящятдян бцтюв тяктяркибли мцяййян 

шяхсли ъцмляляр. 
5. Номинатив ъцмлянин йарымчыг типи. 
 
Беляликля, ъцмля цзвляринин, хцсусян дя баш цзвлярин иштиракына эюря садя 

ъцмлянин ъцттяркибли вя тяктяркибли нювц дил системиндя формалашыр. Баш цзвлярин 
щяр икиси иштирак едян садя ъцмляляр ъцттяркибли, баш цзвлярдян йалныз бири иштирак 
едян ъцмляляр ися тяктяркибли щесаб олунур. Баш вя икинъи дяряъяли цзвляри иштрак 
едянляр ъцттяркибли бцтюв, йахуд тяктяркибли бцтюв, иштирак етмяйянляр ися 
йарымчыг гурулуша маликдир. Бизи йарымчыг гурулушда олан моделляр марагланды-
рыр вя онларын тядгигини зярури сайырыг. 
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Беляликля, бцтюв тяктяркили ъцмлялярдян башланан конструксийалар дилин инки-
шафы просесиндя дяйишир, нятиъядя нитг просесиндя йени синтактик моделляр форма-
лашыр. Йени структур-семантик хцсусиййятляр мейдана чыхыр. Бу моделляр йарым-
чыг тяктяркибли ъцмляляри ящатя едир. Нитг бу чярчивядя инкишаф едир, системдя 
гянаят ялдя олунур. 

Дил системиндя бцтюв вя йарымчыг ъцмляляр арасында синтактик ялагя вя мц-
насибятляр йараныр. 

Йарымчыг ъцмля щаггында мцасир вя уникал нязяриййя инкишаф етдирилир. 
Йарымчыг ъцмлялярдя фасилясиз позулма щаллары нитг просесиндя йараныр. 

Бурахылмыш цзвляр дил вя нитг семантикасында бярпа олуна билир. 
Мягалянин актуаллыьы. Тяктяркибли ъцмлянин гурулуш нювляриндян бири дя 

йарымчыг оланлардыр. Бу мясяйя чох аз диггят йетирилмишдир. Бизим бу мяга-
лянин дя актуаллыьы щямин мясялянин дяриндя олан гурулушуну арашдырмагдыр. 
Бир сыра мясяляляря йени аспектдя бахылыр. Тяктяркибли йарымчыг ъцмлянин струк-
тур-семантик моделляринин айдынлашдырылмасына тяшяббцс эюстярилир. 

Мягалянин елми йенилийи. Тяктяркибли ъцмлянин йарымчыг нювцндян адятян 
диллярдя аз истифадя олунур. Бунун ишлянмяси цчцн диалог шяраити лазымдыр. Щя-
мин шяраитин ашкар едилмяси вя ня цчцн бу дурумда йарымчыг ъцмлялярин ишлян-
мяси мясялясинин, еляъя дя тяктяркибли структурда структур-семантик йарымчыг-
лыьын баш вермя сябябляринин мейдана чыхмасынын факторларынын юйрянилмяси 
мягалянин елми йенилийини шяртяндиря биляр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мцасир диллярин синтактик гуру-
лшундан бящс едян мцщазирялярдя, мяшьялялярдя практик олараг бу мягалядян 
истифадя етмяк олар. Йарымчыг ъцмля синтаксисинин структур-семантик вя функсио-
нал истигамятдя тядрисиндя дя бу мягалядян йарарланмаг мцмкцндцр. 
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 П.Аббасова 

 

Структурно-семантические типы одиносоставное 

непольных предложений 

 

Резюме 
 

Часть простых предложений формируется при участии одного из глав-

ных членов и в обработке другого главного члена нет необходимости. 

Часть такого типа простых предложение строится из сказуемого, другая 

же часть из подлежащего. Образуется такая модель односоставного пред-

ложения.  Их существующие виды - такие неполные формы как инвари-

анты безличностных, неполных, общих личностных цельных предло-

жений образуются в языковой системе, в особенности в диалогической 

среде языка. Эта структура очень необходима для лаконичности речевого 

акта, также существует большая потребность в исследовании вопроса. С 

одной стороны заслуживает внимание исследование структурно-семанти-

ческих особенностей этих конструкций, называемых понятием-термином 

односоставное неполное предложение.       

 

П.Аббасова 
 

Струътуриал – семантиъ тйпес оф оне мембер  
анд унехтендед сентенъес 

 
Summary  

 
A part of simple sentences are formed by the participation of one of the 

main parts and there is no need for the participation of other main 
sentence. A part of such simple sentences are formed based on predicate, 
and other part on the basis of subject. Such a model realizes one – member 
sentence model. Existing types of this - as an invariant of all  impersonal, 
non-specific, general personal sentences, are formed in language system, 
especially in the dialogic context of the language. This structure is very 
important for the laconism of speech act and there is great need for the 
study of that issue. The study of the structural – semantic features of these 
constructions which are named by the  concept – term of one-member 
sentences is. 
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фразеологические выражения 

Keywords: phraseologisms, equivalent phraseologisms, translation of 

phraseologisms, idioms without equivalents 

 

İngilis dilinin frazeologizmləri öz zənginliyi və müxtəlifliyi ilə digər dillərin 

frazeologizmlərindən fərqlənir. Bu frazeologizmlərin başqa dillərə tərcüməsi 

dilçilikdə ən mühüm və mürəkkəb məsələlərdən biridir. İstər ölkəmizdə, istərsə 

də xaricdə ingilis dili frazeologizmlərinin tərcüməsi işinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Onların başqa dillərə tərcüməsi çox çətin və məsuliyyətli bir işdir. Görkəmli 

yazıçı M.Qorki belə hesab edirdi ki, hər hansı bir fikri tərcümə etmək üçün hər 

bir dilin kifayət qədər imkan və vasitəsi vardır. Bu müddəa eyniylə Аzərbaycan 

dilinə də aid ola bilər. Təcrübə göstərir ki, dünyanın ən zəngin dillərində 

verilmiş elə bir fikir tapmaq çətindir ki, onu bizim dilimizdə ifadə etmək qeyri-

mümkün olsun. Bununla belə, ingilis dilində olan frazeologizmləri Аzərbaycan 

dilinə tərcümə edərkən müəyyən çətinliklərə də təsadüf olunur ki, bu çətinliklər 

ingilis dili ilə Аzərbaycan dilininin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu ara-

sındakı fərqdən irəli gəlir. İngilis dilindəki sabit söz birləşmələrinin Аzərbaycan 

dilindəki qarşılığı ilə tam, eyni ilə uyğun gəlməməsinin əsas səbəbi onların 

ingilis dilinin qayda-qanunları əsasında, xalqın həyat tərzindən, məişətindən, 

dünyagörüşünə təsir edən amillərdən asılı olaraq həmin dilin yüz illər boyu da-

vam edən tarixi inkişafı nəticəsində sabitləşməsidir. Buna görə də frazeolo-

gizmlərin lüğətlərdə dəqiq qarşılığının verilməsi, demək olar ki, mümkün də 

deyil. Frazeoloji birləşmələr hər bir xalqın milli kaloritini, adət-ənənəsini, nəha-

yət dil sistemindəki özünəməxsus leksik-qrammatik formalarını əks etdirdiyin-

dən belə ifadələr Аzərbaycan dilinə tərcümə edilərkən orijinaldakı xüsusiyyət-

lərinin hamsını eyni dərəcədə saxlamaq imkanı xaricindədir.  

Digər tərəfdən, sözün daxili formasında və bir sıra başqa hadisələrdə dillər 

arasındakı yalnız ayrılan cəhətlərin deyil, həm də uyğun gələn cəhətlərin fra-

zeologizmlərdə mövcüd olmasını görməmək olmaz. Belə ki, frazeologimzlərin 

leksik vahidlərinin mənalarını hər iki dilə məxsus lüğətlərlə tutuşdursaq, onlar 

arasında müəyyən məna yaxınlığı tapmaq olar. Müxtəlif dillərə məxsus fra-
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zeoloji birləşmələrin məna və formaca bəzən bir-birlərinə uyğun olması insan 

təfəkkürünün eyni istiqamətdə, eyni qanunlar üzrə inkişaf və təkamül etməsini 

göstərən əlamətlərdən biridir. Burada həm də oxşar tarixi şəraitin, mənəvi ya-

xınlığın rolu böyükdür. Buna görə də müxtəlif dillərdə həm semantik-üslubi, 

həm də formaca bir-birinə uyğun gələn frazeologizmlərin tərcüməsi o qədər də 

çətinlik törətmir. Belə tərcümədə yazıçının demək istədiyi fikir dəqiq çatdırılır, 

əsərin bədii emosionallığı qorunub saxlanılır.  

Frazeologizmlərin yanlış tərcüməsinin əsas və ilkin səbəblərindən biri onla-

rın verilmiş mətndən düzgün seçilməməsi, sərbəst söz birləşmələri ilə qarışdırıl-

masıdır. Digər bir səbəb isə tərcüməçinin seçilmiş bu frazeologizmləri yalnış 

dərk etməsidir ki, bu da çox zaman mətnin təhrifinə gətirib çıxarır. Buna görə 

də frazeologizmlərin tərcüməsində səhvə yol verməmək üçün tərcüməçi ilk 

növbədə onları verilmiş mətndən düzgün seçməli, onları düzgün dərk etməli və 

orijinaldakı fikri təhrif etmədən ifadə edə bilməlidir. Onun orijinalda təsvir olu-

nan xalqın həyatını və milli varlığını təşkil edən xüsusiyyətlərini bilməsi vacib-

dir. Frazeologizmlərin tərcüməsi zamanı lüğətdən düzgün istifadə olunmalı, dil 

və üslubi məsələlərinə dərindən diqqət yetirilməlidir. Frazeologizmlərin tərcü-

məsi dedikdə, hər şeydən əvvəl aşağıdakı iki başlıca ъящят nəzərdə tutulur: 

a) tərcümə olunacaq frazeologizmi tam başa düşmək. 

b) başa düşülmüş frazeologizmin adekvat şəkildə ana dilində ifadə olunması,  

Bu iki амилин vəhdətindən ibarət olan tərcümə prossesində ingilis dilində 

söylənilmiş frazeologizm semantik, stilistik və qrammatik nöqteyi-nəzərdən 

təhlil olunur, həmin birləşmənin leksik mənası və üslubi xüsusiyyəti ilə yanaşı, 

onun qrammatik məna və vəzifəsi müəyyən edilir. Bunlar ana dilinin normaları 

ilə tutuşdurulur və nəticədə ingilis dilində söylənilmiş frazeologizm ana dilin-

dəki ifadə vasitələri ilə müəyəynləşdirilir. Bütün tərcümə prossesi tutuşdurma 

və müqayisə əsasında gedir.  

Frazeologizmlərin dəqiq və mükəmməl formada tərcüməsi ingilis dilinin 

frazeologizmləri ilə azərbaycan dilinə frazeologizmləri arasındakı əlaqədən, uy-

ğunluq dərəcəsindən asılıdır. Frazeologizmlər tərcümə nöqteyi-nəzərdən iki 

qrupa bölünürlər:        

                              1) ekvivalent frazeologizmlər; 

                              2) ekvivalentsiz frazeologizmlər.  

 

I.Ekvivalent frazeologizmlər. 

Tərcümə olunduğu dildə ekvivalenti olan frazeologizmlərə ekvivalent fra-

zeologizmlər deyilir. Bu frazeologizmlərin iki növü var: 1) tam frazeoloji ekvi-

valentlər, 2) natamam frazeoloji ekvivalentlər.   

1.Tam frazeoloji ekvivalentlər – bu frazeoloji ekvivalentlərin tərkibinə məna, 

leksik tərkib, bədiilik, qrammatik quruluş və üslubi çalarlıq baxımından tərcü-

mə olunduğu dilin frazeologizmləri ilə uyğun gələn və yaxud üst-üstə düşən, 

dildə hazır şəkildə olan frazeologizmlər daxildir. Bunlara aşağıdakı frazeolo-

gizmləri misal göstərmək olar: 
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Achilles’ heel ―axilles dabanı‖; Augean stables ―avgin tövlələri‖; to show 

somebody the door ―bir kəsə qapını göstərmək‖ (bir kəsi qovmaq); as cold as 

ice ―buz kimi soyuq‖; the iron heel ―dəmir daban‖(imperializm); in the sweat of 

one’s brow ―alının təri ilə‖; a labour of  Sisyphus ―sizif əməyi‖; in the seventh 

heaven ―göyün yeddinci qatında‖; to frown one’s eyebrows ―qaşlarını çatmaq‖; 

Lares and Penates ―larlar və penatlar‖; a labor of Hercules ―herkules əməyi‖; to 

stick like a leech ―zəli kimi yapışmaq‖; to dig a pit for somebody ―bir kəsə 

quyu qazmaq‖; to gnash the teeth ―dişlərini qıcırdatmaq‖ (Кунин А. В. 

Фразеология современного английского языка). 

2.Natamam frazeoloji ekvivalentlər – bu frazeoloji ekvivalentlərin tərkibinə 

isə tərcümə olunduğu dilin frazeologizmləri ilə bədiilik və məna baxımından 

nisbətən uyğun gəlməyən frazeologizmlər daxildir. Tərcüməçi bu cür frazeolo-

gizmləri tərcümə edərkən onun ifadəliliyini, emosionallığını da nəzərə almalıdır. 

Natamam frazeoloji ekvivalentlərə aşağıdakı frazeologizmləri misal göstərə 

bilərik: to be in pins and needles ―tikan üstündə oturmaq‖; to fall on stony 

ground ―b To be in black book ―qara siyahıda olmaq‖; golden opportunity ―gö-

zəl fürsət‖; oşa çıxmaq‖; to have pity on (smb.) ―bir kəsə ürəyi yanmaq‖; to 

catch somebody red-handed ―bir kəsi cinayət üstündə yaxalamaq‖; to call a 

spade a spade  ―necə var, elə demək‖; one swallow does not make a summer 

―bir güllə bahar olmaz‖; to burn the candle at both ends ―ömrünü puç etmək‖; 

between hammer and anvil ―od ilə su arasında‖; to make a monkey out of 

somebody ―bir kəsi ələ salmaq‖; fly off the handle ―özündən çıxmaq‖; small 

talk ―boş söhbət‖. (Кунин А. В. Фразеология современного английского 

языка). 

Natamam frazeoloji ekvivalentlər özləri də üç qrupa bölünür. Birinci qrup 

natamam frazeoloji ekvivalentlərin tərkibinə tərcümə olunduğu dilin frazeolo-

gizmləri ilə mənaca uyğun gələn, bədiilik və üslubi çalarlılıq baxımından yaxın 

olan, lakin leksik tərkibinə görə fərqlənən frazeologizmlər daxildir. Məsələn: a 

wolf in sheep’s clothing ―qoyun dərisi geymiş canavar‖; the game is not worth 

the candle  ―əl bulamağa dəyməz‖; the talk of the town ―dillərə dastan‖; don’t 

count your chickens before they are hatched ―cücəni payızda sayarlar‖; the first 

portent ―müjdəçi‖, ―ilk əlamət‖. 

İkinci qrup natamam frazeoloji ekvivalentlərin tərkibinə isə tərcümə olun-

duğu dilin frazeologizmləri ilə məna, leksik tərkib, bədiilik, üslubi çalarlılıq ba-

xımından uyğun gələn, lakin bəzi formal əlamətlərinə görə fərqlənən fra-

zeologizmlər daxildir. Onlar tərkibindəki sözlərin sırasına və sayına görə tərcü-

mə olunduğu dilin frazeologizmlərindən fərqlənirlər. Məsələn: all is not gold 

that glitters ―hər parıldayan qızıl deyildir‖; strike while the iron is hot ―dəmiri 

isti-isti döyərlər‖. 

There is no rose without a thrown ―tikansız qızılgül olmaz‖; fish in trebled 

water ―bulanıq suda balıq tutmaq‖ frazeologizmlərində isə sözlərin sayı 

fərqlidir. 
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―Üçüncü qrup natamam frazeoloji ekvivalentlər tərcümə olunduğu dilin fra-

zeologizmləri ilə bütün xüsusiyyətlərinə görə uyğun gələn, lakin bədiilik baxı-

mından fərqlənən frazeologizmlərdir. Məsələn: to spread before the eye ―elə bil 

ovucumun içindədir‖; as old as hills ―dünya qədər qoca‖; ―be born with a silver 

spoon in one’s mouth ―xoşbəxt ulduz altında doğulmaq‖. 

II. Ekvivalentsiz frazeologizmlər.  

Ekvivalentsiz frazeologizmlər dildə sayca ən çox olan frazeologizmlərdir. 

Belə frazeologizmlərin sırasına tərcümə olunduğu dildə ekvivalenti olmayan 

frazeologizmlər daxildir. Onları tərcümə edərkən tərcüməçi tərcümənin qeyri-

frazeoloji üsullarından istifadə edir. Onların tərcüməsi frazeoloji deyil, leksik 

vasitələrin köməyi ilə verilir. Ekvivalentsiz frazeologizmlərin tərcüməsini heç 

bir zaman dəqiq tərcümə adlandırmaq olmaz.İnglis dilində verilmiş frazeolo-

gizmin azərbaycan dilində maksimal adekvat tərcüməsini əldə etmək üçün tər-

cüməçi tərcümənin müxtəlif növlərindən istifadə edir. Bunların sırasına ekvi-

valent, analoq, təsviri, kalka və ya hərfi, antonim, müştərək, parallel tərcümə 

növləri daxildir. Tərcüməçi müəyyən ifadələri hərfi tərcümə edərkən ümumxalq 

ingilis dilində geniş yayılmış frazeoloji birləşmələrin leksik-qrammatik qurulu-

şunu saxlamağa, onların mənasını azərbaycan oxucusuna aydın şəkildə çatdır-

mağa cəhd göstərir. Tərcüməçi hərfi tərcümədən imtina edərkən də son dərəcə 

diqqətli olmalıdır. Əks halda bəzən orijinaldakı fikir təhrif olunur. Onlar forma 

cəhətdən uyğunluq təşkil etsə də, məna təhrifinə gətirib çıxarır. 

Məqalənin aktuallыğı. Təqdim olunan mövzunun aktuallığı bu frazeolo-

gizmlərin dilcilikdə rolununun artması və son illər ərzində tərcümə edilərkən 

dəyişikliklərə məruz qalmasıdır. Beləliklə hər bir dil bu və ya digər frazeolo-

gizmi özünəməxsus şəkildə dərk edir. Buna görə də tərcüməçi dillər arasındakı 

fərqi dəqiq şəkildə öyrənməyə borcludur. Bir sözlə tərcümə olunan ayrı-ayrı 

frazeoloji ifadələr həm orijinal zəmindən qoparılmamalı, həm də bu ifadə ilə 

azərbaycan dilinin oxucusu arasında nəzərə çarpacaq ögeylik olmamalıdır.    

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə dilçiliyin tarixi müqayisəli metodun-

dan istifadə edilmişdir. Sözlər kimi, bütövlükdə bir məna ifadə edən sabit bir-

ləşmələr də dilimizin lüğət tərkibinin zənginləşməsində böyük rol oynadığının 

şahidi olduq.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən Azərbaycan və 

иngilis dillərində uslubiyyat  və leksikologiyasına aid elmi-tədqiqat işlərinin 

yazılmasında, tədris zamanı istifadə etmək olar. 
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В.Касумова 

 

Перевод английских фразеологизмов на 

Азербайджанский язык 

Резюме 

 
Фразеологи́зм (фразеологи́ческий оборо́т , фразе́ма) — это свойствен-

ное только данному языку устойчивое словосочетание, значение которого 

не определяется значением входящих в него слов взятых по отдельности. 

Из-за того, что фразеологизм (или же идиому) невозможно перевести дос-

ловно (теряется смысл) часто возникают трудности перевода и понимания. 

С другой стороны такие фразеологизмы придают языку яркую эмоции-

ональную окраску. Часто грамматическое значение идиом не отвечает 

нормам современного языка, а являются грамматическими архаизмами. 

Пример таких выражений в русском языке: «остаться с носом», «бить 

баклуши», «дать сдачи», «дурака валять», «точка зрения» и т. п. 

 
В.Гасымова 

 

Translation of English phraseologisms  

into Azerbaijan language 

Summary 

 
Phraseology is the study of set or fixed expressions, such as idioms, phrasal 

verbs other types of multi-word lexical units in which the component parts of 

the expression take on a meaning more specific than or otherwise not 

predictable from the sum of their meanings when usedindependen-

tly.  Phraseological units are (according to Prof. Kunin A.V.)
 
stable word-

groups with partially or fully transferred meanings ("to kick the bucket", 

―Greek gift‖, ―drink till all's blue‖, ―drunk as a fiddler (drunk as a lord, as a 

boiled owl)‖, ―as mad as a hatter (as a march hare)‖). According to Rosemarie 

Gläser, a phraseological unit is a lexicalized, reproducible bilexemic or 

polylexemic word group in common use, which has relative syntactic and 

semantic stability, may be idiomatized, may carry connotations and may have 

an emphatic or intensifying function in a text. When we translate this 

phraseological units first we must understand their meaning, then try to do 

translation saving their original features. 
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нational ъonciousness, ethnography 

 

Samihə Ayverdi ъümhuriyyət dövrünün tanınmış yazıçılarından biridir. 

Türk tarixi, maddi-mənəvi dəyərləri və mədəniyyəti ilə bağlı apardığı araşdır-

malar və yaratdığı nümunələrlə tanınan yazıçının qırxdan çox nəşr olunmuş əsə-

ri vardır. Bunlardan səkkizi roman janrında, ―Eşq budur‖, ―İnsan və şeytan‖, 

―Yolcu haraya gedirsən‖ və ―Məsihpaşa imamı‖ adlı əsərləri isə tarixi roman 

janrındadır. S.Ayverdinin əsər yazmaqda əsl məqsədi düşüncə və fikirlərinin in-

sanlara anladılmasıdır. Buna görə də yazıçını sənətkar olaraq dəyərləndirmək-

dən əvvəl, onu bir fikir insanı kimi qiymətləndirməyə ehtiyac vardır. 

S.Ayverdinin könüldən inanıb bağlandığı, fikri şəxsiyyətini də təşəkkül et-

dirən mühüm mənbə türk-islam mədəniyyətini araya-ərsəyə gətirən əqidə və 

fikirdir. Yazıçı bütün romanlarında təsəvvüfə aid elmi mövqeyə və nəzəriy-

yələrə yer vermişdir. Bu cəhəti ilə Ayverdi türk romançılığında yeni bir cığır 

açmış və ona fərqli baxış sərgiləmişdir. ―Çünki türk ədəbiyyatında qüvvətli bir 

ənənə olan təsəvvüf ədəbiyyatını XX əsrin şərtləri daxilində roman və hekayə 

janrlarınından istifadə edərək modern ədəbiyyata daşımışdır‖ [7, 81]. 

―Eşq budur‖ əsərindən başqa qalan üç tarixi romanında müəllif Osmanlı İm-

peratorluğunun son dövrləri ilə Türkiyə Cümhuriyyətinin ilk dövrlərini mövzu 

seçmişdir. Yazıçı bu dövrlər ilə bağlı zəngin təsbitlərlə və təhlillərlə ъümhuriy-

yət dövrü tarixi romançıları arasında özünəməxsus fərqli bir yer tapmışdır. Çün-

ki S.Ayverdidən fərqli olaraq onunla eyni dövrdə əsərlər yazan Yaqub Qədri, 

Rəşat Nuri Güntəkin, Mithat Cəmal Küntay, Aka Gündüz kimi yazıçılar yeni 

qurulan dövləti ucaltmaq üçün köhnə mədəniyyətə aid bütün dəyərləri yad-

daşlara çökməyən təsvirlərlə qələmə almışlar.  

Halbuki S.Ayverdiyə görə türklər tarix boyunca hakimiyyət qurduqları bü-

tün torpaqlarda alovlanan bir mədəniyyət məşəli meydana gətirmişlər. ―Qur-

duqları məktəblər, mədrəsələr yerləşdikləri yerləri aydınlatmış, mənəvi dəyər-
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lərə, sənətə və həyata dair bütün qurumlarda özünə və  insana xas bir mədə-

niyyət formalaşdırmışlar‖ [1, 74]. Məhz buna görə də S.Ayverdi böyük bir mə-

dəniyyət təşəkkül etdirmiş türk toplumunun dəyərlərinin unudularaq mənfi yön-

də göstərilməsinə qarşı durmuşdur.  

Bunula belə, ъümhuriyyət dövründə S.Ayverdiyə qədər bütün yazıçılar, Os-

manlının son dönəmlərində və ъümhuriyyətin ilk dövrlərində cəmiyyətin  inki-

şafda geridə qalmasını qabardaraq inqilab etmənin zəruri olduğunu qələmə al-

mışlar. S.Ayverdi də türk toplumuna məxsus şərtlər daxilində hər hansı bir inqи-
laba ehtiyac olunduğu görüşündədir. Fəqət inqilabları forma, fikir və bir düşün-

cə olaraq tənqid etmişdir. Yazıçıya görə, ―Иnqilablar bir mədəniyyəti yıxmaq 

deyil, onu daima canlı tutmaq və hər dövrün tələbinə görə formanı yeniləməklə 

həqiqi ifadəsini tapmış olur‖ [1, 80].  

Osmanlı dövləti XVI əsrdən etibarən irəliləmək dönəminə, XVII əsrdən 

geriləmə dönəminə və XIX əsrdən etibarən isə parçalanma dönəminə girmişdir. 

Parçalanma dönəmi ilə bağlı romanlarda da dövlətin yıxılma səbəbləri XVII 

əsrə qədər götürülmüşdür. Lakin bununla belə yıxılmanın səbəbləri S.Ayver-

diyə qədər türk roman yazarları tərəfındən heç də dərin təhlillərlə açıqlan-

mamışdır. ―Parçalanmanın və yıxılmanın səbəbini dövlət quruluşu ilə iqtisadi 

və adətlər səbəbindən olduğunu açıqlamaq əvəzinə hadisələr bəsit bir şəkildə 

dövləti idarəedənlərin şəxsi bacarısızlıqları, iradəsizliyi ilə bağlı olduğu 

söylənmişdir‖ [6, 366]. 

S.Ayverdi Osmanlı İmperatorluğu ilə zirvəyə çatan türk mədəniyyətinin 

əsas geri qalma səbəbini Qərbin elmdə və texnikada inkişafına seyrci kimi qal-

ması ilə əlaqələndirmişdir. ―Şərq həqiqi qərb texnikasına və maddiçiliyinə əl et-

diyi üçün xarab, yıxıq, dərdli və fəsadlıdır‖ [1, 78]. Bu görünən maddi səbəbin 

xaricində olan əsl səbəb isə kütlə və fərd mənfəətlərinin ön plana çıxaraq cə-

miyyəti içdən çürütməyə başlamasıdır. Türk toplumunu hazır tutan ən mühüm 

faktor din olduğu halda dini belə öz mənfəətləri uğrunda istifadə edən və 

mənfəətlərini itirməmək naminə onu təəssüb halına gətirən insanlar vardır. 

S.Ayverdi burada suçun dində olmadığına, özünü dindar hesab edib maddi-

mənəvi mənfəətlər əldə edən qafillərdə olduğu ilə bağlı əsərlərində nümunələr 

vermişdir. Yazıçıya görə mənfəət götürmənin xaricində dini və milləti içəridən 

yıxan ən mühüm problemlərdən biri də insanların dinə kor-koranə bağlanma-

sıdır: ―Milləti inkişafdan qoyan inad halına gəlmiş, əslində isə din ilə əlaqəsi 

olmayan, amma dinə aid  edilən düşüncələr vardır ki, bunların yıxılmaları 

gərəkdir‖ [1, 80]. Müəllifə görə bu halı və mənfəət bağlarını çözüb qurtarmaq, 

ona əski yumşaqlığını və saflığını qazandırmaq lazımdır. 

S.Ayverdi romanlarında Osmanlının parçalanmasından sonra düşmən əlinə 

keçən, yüz illərcə yaşı olan vətən torpaqlarına da biganə qalmamışdır. Yazı-

çımız romanlarında 93 hərbi və Balkan müharibələrinin sonucu olaraq türk tor-

paqlarının düşmən əlinə keçməsinə və istilaçıların türk və müsəlmanlara törət-

dikləri vəhşiliklərə, o torpaqlarda evsiz qalan əcdadlarımızın yadigarlarına və 

artıq şirin xatirələrə qarışmış mədəniyyətimizə xüsusilə yer vermişdir. Çünki 

S.Ayverdi bu əski vətən torpaqlarındakı türk mədəniyyətinin bütünlüklə unu-
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dulmasını istəməmişdir. Bu ərazilərdə hələ də davam edən türk varlığının yeni 

gələn nəsillərin düşüncəsində hər hansı bir formada yaşamasını istəmişdir.  

S.Ayverdinin romanları türklərin maddi-mənəvi keçmişini öyrənmək baxı-

mından ələ düşən bir fürsətdir. Yazıçının məqsədi oxucuda milli tarix və mədə-

niyyət şüurunu formalaşdırmaq olmuşdur. Bu səbəbdən də yazıçı tarixi hadisə-

ləri sadəcə anlatmaqla qalmamış, türk millətinin mədəniyyət nümunələrinə də 

romanlarında geniş yer vermişdir. Məsələn, ―Məsihpaşa imamı‖ romanında Na-

miq Paşanın evinin bağçasında edilən bir sünnət düyünü anladılmışdır:  

―Burada da uşaqlardan başqa böyüklərin, həm də ağılı başında olanların 

zövq alacaqları incə nöqtələr, cinas, təqlid və işvələr sel kimi axar, gözəl və 

gənç bir qadından fərq edilməyən billur yaşmaqlı Zənnə, bir nəfəsə dünyanın 

lafını bir sıraya düzən Qaradəniz uşağı, maşa ilə nəbz müayinəsinə qalxan hə-

kim adını daşıyan Frenk, artıq evinin yolunu öyrəndiyini iftixarla söyləyən Ap-

tal, gətirdiyi qəhvənin içinə asqıran və ―köpüyü qaymaqlandı‖ deyə öyünən 

Kambur, Kayserili, Kürt, Acem təqlidlərində ustad olan bütün bu sənətkarlar, 

şübhəsiz ki, incə anlamlı, düşündürücü və zarafatcıl sözlərlə öz hünərlərinə bö-

yükləri də danışdırarlar, fəqət arada yenə kiçiklər də zövq alardılar‖ [1, 109-

110]. 

Samihə Ayverdi romanları ilə Əzizə Ъəfərzadə romanlarının təhlilini müqa-

yisəli-tipologi müstəvidə davam etdirək. Bir daha qeyd edərik ki, Ə.Cəfərzadə 

Azərbaycan nəsrinin çox tanınmış nümayəndələrindən biridir. Yazıçı eyni za-

manda Azərbaycan ədəbiyyatı və folkloru üzrə apardığı akademik araşdırmalar 

və elmi əsərlərli ilə də tanınmaqdadır. Ə.Cəfərzadənin 25 müxtəlif mövzuda 

nəşr etdirdiyi kitabları, mətbuatda 120-dən çox çap olunmuş bədii, elmi əsərləri 

vardır. Onun ―Aləmdə səsim var mənim‖, ―Vətənə qayıt‖, ―Yad et məni‖, 

―Bakı-1501‖, ―Sabir‖, ―Eldən elə‖, ―Gülüstandan öncə‖, ―Zərrintac-Tahirə‖, 

―Bir səsin faciəsi‖, ―İşığa doğru‖, ―Rübabə sultanım‖, ―Xəzərin göz yaşları‖, 

―Eşq sultanı‖ adlı əsərləri roman janrındadır. Yazıçının bütün romanları Azər-

baycan tarixinin müxtəlif dönəmləri, mühüm hadisələri və şəxsiyyətləri kontek-

stində qələmə alınmışdır.  

Əzizə xanım da S.Ayverdi kimi əsərlərini müəyyən bir həqiqəti, fikri 

yaymaq üçün yazmışdır. Yazıçı cəmiyyətə tarixi bilmənin milli şüurun inki-

şafına əhəmiyyətli təsirindən belə bəhs etmişdir: ―Axı yalnız öz tarixini, keçmi-

şini unutmayan, onu yaxşıca mənimsəyib gənc nəslə öyrədən xalq, millət zama-

nın keşməkeşlərinə sinə gərə bilər, daxili və xarici yağılara qalib gələr, qələbə 

çalar, güclü millət olar‖ [2, 258]. Ə.Cəfərzadə əsərlərində həm milli şüuru və 

vətən sevgisini oxucularına aşılamaq, həm də сovet rejiminin ciddi senzura tət-

biq etməsindən və ideologiyanın istiqamətləndirmələrindən qurtulmaq üçün 

bilərəkdən tarixi mövzulara müraciət etmişdir. Həqiqətən də Əzizə xanım heç 

bir əsərində sovet rejimini tərifləməmiş, inqlabi hərəkatlardan, sinfi mübari-

zədən bəhs etməmişdir.  

Məsələn, ―Bakı-1501‖ romanında da biz Xətaini türk dilini dövlət dili elan 

edərək öz ana dilinə məhəbbət bəsləyən, sarayda və diplomatik dairələrdə onun 

yayılmasına çalışan, milli dilin və dövlətin, mədəniyyət və incəsənətin inkişa-
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fına əhəmiyyət verən, Təbrizi dünyanın böyük paytaxtlarından birinə çevirməyə 

səy göstərən vətənsevər bir şəxs kimi görürük.  

1990-ci illərdə Azərbaycanın müstəqilliyinə qovuşması ilə Əzizə Cəfərza-

dənin milli şüur və vətən məhəbbəti mövzularına daha açıq və cəsarətli şəkildə 

müraciət etdiyini görürük. Məsələn, müəllif ―Gülüstandan öncə‖ romanında so-

vet dövründə işlədilməsi mümkün olmayan Rusiyanın Qafqazdakı işğalçılıq 

siyasətinin ayrı-ayrı məqamlarını, bədnam Gülüstan müqaviləsindən öncə bağ-

lanmış Kürəkçay sazişini, Şirvanın müdafiəsini və digər hadisələri konkret 

tarixi faktlar əsasında işləmişdir. 

Yazıçının sovet dövründə toxunulması mümkünsüz olduğu, lakin müstə-

qillik dövründə qələmə aldığı mövzulardan biri də sovet dövrünün və rejiminin 

açıq-aşkar tənqid edilməsidir. Yazıçıya görə, həmin bu dövrdə Azərbaycan 

türklərini sürgün etmək, bölmək və yox etmək siyasəti yürüdülmüşdür. Ə.Cə-

fərzadə ―Xəzərin göz yaşları‖ romanında 1938-ci ildə Stalinin fərmanı ilə Azər-

baycanın şimalından cənubuna köçürülmüş türklərin yaşadıqları faciələri qələ-

mə almışdır. Yazıçı ―Rübabə sultanım‖ romanında da Azərbaycan xalqının ya-

şadığı bolşevik terroruna yer vermişdir. 

Ə.Cəfərzadə romanlarında xalqının içində olduğu siyasi, içtimai problem-

lərin səbəblərini eyni ilə Samihə Ayverdi kimi tarixin içərisində aramış, müx-

təlif ictimai təhlillər apardıqdan sonra milli şüura sahib bir ziyalı mövqeyi ilə 

çözüm yollarını da ortaya qoymuşdur. Əzizə Cəfərzadənin qələmə aldığı möv-

zuların həm əsərlərin yazıldığı vaxtda, həm də günümüzdə aktual olması on-

ların dəyərini bir daha artırmışdır. Məsələn, Azərbaycanda milli və müstəqil 

dövlətin qurulması düşüncələrinin gerçəkləşməyə başladığı 1980-ci illərdə 

―Bakı 1501‖ romanının nəşr edilməsi təsadüfi deyildir. Çünkü romanda Ə.Cə-

fərzadə Şah İsmayılın savaşlarla dolu həyatından və ya şairlikdən əlavə onun 

Azərbaycanda milli dövlətin qurulması və vətənin birliyi istiqamətindəki düşün-

cələrinə və fəaliyyətinə yer vermişdir. Milli ədəbiyyatda eyni dövrdə yazılmış 

―Bakı 1501‖ kimi romanlar Azərbaycanın ortaya qoyacağı müstəqillik və 

demokratik hərəkatı üçün münbit fikri və mənəvi zəmin hazırlamışdır.  

Ə.Cəfərzadənin vətənsevərlik, vətənin və millətin birliyi əsasında yazdığı 

əsərlər, xüsusən müstəqilliyin yeni qazanıldığı 90-cı illərdə və bugün də həll 

olunmamış Qarabağ məsələsi ilə birlikdə götürüldükdə daha mühüm mənalar 

ifadə etməkdədir. Yazıçı tarixi Azərbaycan torpaqlarının işgal edilməsinə qarşı 

cəmiyyətdə vətən və millət sevgisini quvvətləndirəcək romanları məqsədli 

şəkildə qələmə almışdır. Belə ki, bir neçə əsrdır ki, öz milli birliyini və ərazi 

bütövlüyünü saxlaya bilməməsi Azərbaycanın başlıca problemlərindən biridir. 

Ölkənin ayrı-ayrı xanlıqlar tərəfindən idarə olunması, siyasi, iqtisadi və hərbi 

birliyinin olmaması onun xaricdən gələn təhlükələrə qarşı zəif müqavimət 

göstərməsinə gətirib çıxarmışdır. Məsəlяn, yazıçının bu mövzuda qələmə aldığı 

problemlərdən biri də cəmiyyətdə şiə-sünnü kimi dini-məzhəbçi fərqliliklərin 

kəskinləşməsi və toplumun ayrı- ayrı təriqətlərə bölünməsidir.  Ə.Cəfərzadə bu 

vəziyyəti milli-mənəvi birliyi zəiflədən bir ünsür kimi qəbul edir. ―Havaxtacan 

bu təəssüblə ağlını itirmiş qocalar bir milləti neçə yerə, bir dini neçə qola 
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böləcəklər? Bircə şiəliklə sünnilik bəs deyildimi? Nə qədər, nə qədər olacaq bu 

bölgülər, parçalanmalar? Bizi yadların əlində əsir edən parçalanmalar… Bəs 

deyilmi?‖ [5, 75].  

Həm Əzizə Cəfərzadə, həm də Samihə Ayverdi ölkənin və bütün şərq məm-

ləkətlərinin geri qalma səbəbləri üzərində düşünmüş, gəldikləri nəticəni əsər-

lərində oxucuları ilə bölüşməyə çalışmışlar. Fərqli ölkələrdə yaşamalarına bax-

mayaraq, hər iki yazıçı bu vəziyyətin ən başlıca səbəbi kimi ölkələrinin və bü-

tün şərq toplumlarının elm və texniki inkişaf sahəsində Avropadan geridə qal-

ması ilə əlaqələndirmişlər. Bu baxımdan hər iki ədib başda təhsil sahəsi olmaq-

la, içtimai sahədə bir çox yeniliklərin həyata keçirilməsi görüşündədirlər. Bu 

düşüncədən irəli gələrək, Ə.Cəfərzadə ―Aləmdə səsim var mənim‖, ―Yad et mə-

ni‖, ―Sabir‖ kimi romanlarında, XIX əsr ziyalılarının fikirlərinə və onların 

yeniləşmə, tərəqqi və təhsil sahəsindəki fəaliyyətinə və eyni zamanda vətənin 

ziyalı övladlarının bir qisim dini fanatiklər, mənfəətçilər və cahillər ilə apar-

dıqları mübarizələrə yer vermişdir.  

Əzizə xanım da S.Ayverdi kimi romanlarında toplumu inkişafdan qoyan 

səbəblərdən biri kimi şəxsi mənfəətlər uğrunda yeniliyin, elmin, modern mək-

təblərin qarşısında duran sözdə din adamlarını və fanatikləri göstərmişdir. Əzizə 

xanım ―dinə nə qədər  bağlı olsa da, fanatizmin əleyhinə idi‖ [3, 198]. Xüsusilə 

öz mənfəətlərini, cəmiyyətdəki mövqelərini itirməkdən qorxduqları üçün xalqın 

cahil qalmasını arzulayan bu qəbildən olan insanlara bir çox romanlarında 

nümunələr vermiş və onları tənqid etmişdir. ―Neynəyim, adə, bu qırılmışların 

əməllərini görəndə sağ adam dəli olar… hansı yetimin malını həzmi-rabədən 

keçirib, özünü çöllərə salmayıblar?..Hansı dul övrətin yiyəsizliyindən istifadə 

edib siğə boyunduruğunu boğazına keçirməyiblər?.. Harada bir əhli-qələm, 

gözüaçıq adam görürlər ya babi, ya kafir elan eləyirlər‖ [3, 126].  

Yuxarıda S.Ayverdinin yad əllərdə buraxılmış vətən torpaqlarını və 

soydaşlarımızı necə qələmə aldığını nümunələrlə göstərmişdik. Eyni şəkildə 

Ə.Cəfərzadə də xarici qüvvələrin əli ilə bölünmüş vətəni şimalı və cənubu ilə 

bir bütöv kimi görən ziyalılardandır. Buna görə Ə.Cəfərzadə vətənin o tayı, İra-

nın tərkibində qalmış soydaşları ilə heç bir zaman əlaqələrini kəsməmiş, oxucu-

sunu da bu mövzuda maraqlandırmaq arzusunda olmuşdur. Əsərlərində onların 

dərdləriylə də dərdlənmiş, xüsusilə İranın əsrlərdir sürdürdüyü farslaşdırma 

siyasətinin gətirdiyi təhlükəyə daha çox diqqət yətirmiş, bununla da milli dilə, 

mədəniyyətə sahib çıxmanın zərurətini daha qabarıq şəkildə ortaya qoymuşdur. 

―Ağa, bizim çox gözəl dilimiz var. Bal kimi şirin, bulaq kimi, göz yaşından tə-

miz… Axı sən də, Qəzvinin başqa böyük ruhaniləri də yaxşı bilirsiniz ki, Qəz-

vində xeyli türk yaşayır. Az qala farslardan da çoxdur. Niyə mollaxanalarda, 

mədrəsələrdə bizim Füzuli kimi şairimizin dili, əsəri keçirilməsin? Hafiz, Sə’di 

keçirilsin, Saib yox? Siz axı xalqın ruhani atalarısız; niyə qoyursunuz dilimiz, 

milliyyətimiz ölsün?‖ [5, 24]. 

Əzizə Cəfərzadə Samihə Ayverdidən fərqli olaraq romanlarında qadın prob-

lemlərinə də yetərincə yer ayırmışdır. Ə. Cəfərzadə Azərbaycan qadının prob-

lemlərini, çəkdiyi sıxıntıları dilə gətirməklə işini bitmiş hesab etməmiş, prob-
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lemin həlli yollarını da göstərmişdir. ―Niyə gərək arvadlar gün işığına həsrət 

qalsın. Niyə gərək ata evində ata, qardaş, ər evində ər,qayınata, qayın, özünün 

doğub böyütdüyü oğul onun başının ağası olsun? Qadın istəsə çadra içində də, 

dar divarlar arasında, hətta zindanda saxlansa da, pis iş tutar. İstəməsə bir ordu 

ona sahiblənə bilməz. Nəfsini udar, boğular, yerlərdə ölüsü qalar, təslim olmaz. 

Cansız cənazəsi qismət olar zor sahibinə, ana! Qurban olum, niyə gərək sən, 

mən, ya başqa bacılarımız öz arzusu, öz xahişi, öz istəyilə ömür-gün yoldaşı, 

baş yoldaşı seçməsin? Niyə gərək valideyn hökmüylə istəmədiyi, nifrət etdiyi 

adamla ömür keçirsin?‖ [5, 43]. 

Ə.Cəfərzadə romanlarında tarixi möвzulara söykənmяsinin mühüm səbəb-

lərindən biri də S.Ayverdi kimi ölkəsinin zəngin mədəniyyətini öz oxucusuna 

çatdırmaqdır. Ə.Cəfərzadə xüsusilə sosialist bir rejim içərisində doğulub böyü-

yən yeni nəsil azərbaycanlılara sahib olduqları mənəvi zənginliyi öyrədə bilmək 

üçün cəsarət göstərmiş, ədəbiyyat tarixçisi və folklorşünas olaraq uzun illər bo-

yunca bu sahədəki fəaliyyətindən əldə etdiyi məlumatları oxucusu ilə paylaş-

maqdan əsla çəkinməmişdir. 

Ə. Cəfərzadə böyük fəxrlə obrazlarını yaratdığı Füzuli, Seyid Əzim Şirvani, 

Nişat Şirvani, Sabir və başqa bu kimi böyük sənətkarların sadəcə həyatlarını de-

yil, onların yaradıcılıq yollarını, yetişdikləri ədəbi və mədəni mühiti təsvir edə-

rək Azərbaycanın zəngin maddi-mənəvi yaşam tərzini, dəyərlərini da aşkarla-

mağa çalışmışdır. Onun elə bir romanı yoxdur ki, içində bayatıdan, mahnıdan, 

nağıldan, layladan, yaxud xalq hekayəsindən istifadə edilməmiş olsun. 

Samihə Ayverdi romanlarında İstanbula, Rumeliyя və ya Anadoluya aid 

etnoqrafik detallara necə yer vermişdirsə, Əzizə Cəfərzadə də eyni məqsədlərlə 

əsərlərində xalqının etnoqrafik nümunələrinə yetərincə diqqət yetirmişdir. 

Məsələn, Ə.Cəfərzadə ―Rübabə sultanım‖ romanında Şamaxı ləhcəsi ilə ―şəb-

bəxeyir‖ deyilən adqoyma mərasimini belə  təsvir etmişdir:  

―Adqoyma mərasimini keçirdilər, uşağın qulağına ilk dəfə on iki imam adı 

çəkilirdi, şiələrin anlayışınca. Bundan sonra Molla nənə qundağı verdi Rübabə 

Sultana. Rübabə Sultan aldı alnından öpdü. — Allah səni xoşbəxt eləsin. Yenə 

Amin. Bundan sonra çağanı bir-bir bütün məclisdə oturanlara ötürdülər. Hamı 

uşağı öpür, hamı ona xoş arzular, xoş diləklər deyirdi. Və, nəhayət, çağa gəlib 

yenə, axırıncı dəfə Molla nənənin əlinə çatdı. Molla nənə çağanı zahının yanına 

qoydu. Gələn qonaqlar zahı üçün nə hədiyyə gətirmişdilərsə, bir-birindən ötürə-

ötürə zahının yanına düzdülər...‖ [4, 124].  

Göründüyü kimi, müəllif unudulmuş, yaxud da unudulmaqda və unutdurul-

maqda olan adət-ənənələri canlandıraraq keçmiş ilə gələcək arasında bir köprü 

qurmuş, bir bağlantı yaratmışdır.  

Nəticə olaraq S.Ayverdi və Ə. Cəfərzadə əsərlərində milli şüuru və vətən 

sevgisini oxucularına aşılamaq üçün tarixi mövzulara müraciət etmişdir. Ro-

manlarında xalqının içində olduğu siyasi, içtimai problemlərin səbəblərini eyni 

tarixin içərisində aramışlar, müxtəlif ictimai təhlillər apardıqdan sonra milli 

şüura sahib bir ziyalı mövqeyi ilə çözüm yollarını da ortaya qoymuşdurlar.  
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Məqalənin aktuallığı. S.Ayverdi ve Ə.Cəfərzadənin romanlarında xalqının 

içində olduğu siyasi, içtimai problemlərin səbəblərini müxtəlif ictimai təhlillər 

apardıqdan sonra milli şüura sahib bir ziyalı mövqeyi ilə çözüm yollarını da 

ortaya qoymuşdurlar. Türkiyə və Azərbaycanda milli dövlətin qurulması və 

vətənin birliyi istiqamətindəki düşüncələrinə və fəaliyyətinə yer vermişdirlər.  

Məqalənin elmi yeniliйi. Burada S.Ayverdi ve Ə.Cəfərzadənin romanları-

nın içtimai, siyasi təhlilləri daha ətraflı ələ alınmış, S.Ayverdi və Ə.Cəfərzadə-

nin əsərlərində Ayverdi ölkələrinin və bütün şərq məmləkətlərinin geri qalma 

səbəbləri üzərində fikirlяri oxşar və fərqli istiqamətləriylə ilk dəfə olaraq tədqiq 

edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. S.Ayverdi və Ə.Cəfərzadənin 

tarixi romanları Türkiyə və Azərbaycan türklərin maddi-mənəvi keçmişini öy-

rənmək baxımından ələ düşən bir fürsətdir. Yazıçılar unudulmuş, yaxud da unu-

dulmaqda və unutdurulmaqda olan adət-ənənələri canlandıraraq keçmiş ilə gələ-

cək arasında bir köprü qurmuş, bir bağlantı yaratmışdır. Ona görə də S.Ayverdi 

və Ə.Cəfərzadə nəsri heç də yalnız bədii sənət nümunəsi kimi deyil, xalqın 

etnoqrafik yaddaşını özündə daşıyan və yaşadan mənbə kimi də əhəmiyyətlidir.  
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Азизы Джафарзаде в сравнительно-типологическом контексте 

 

Резюме 
 

В статье в сравнительно-типологическом плане анализируется особен-

ности, идеи, проблематика исторических романов Самиха Айверди и 

Азизы Джафарзаде. Указывается на изображение в их произведениях 
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национального сознания и мышления. Автор пытается осмыслить исто-

рические романы двух писателей не только на фоне тех лет, в которых эти 

писатели жили и творили, но и какое влияние оказали изображенные 

события на морально-нравственное воспитание и мировоззрение подрас-

тающего поколения и читателей.  
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The Comparative Analysis of Samiha Ayverdi and Azize Caferzade’s 

Historical Novels Ġdea and Problems 

 

Суммарй 
 
Samiha Ayverdi and Azize Caferzade turned the historical subjects in order 

to tell the national consciousness and love of country. They have also expressed 

the causes which their people’s political, social problems in terms of history in 

their novels. They revealed the solutions as the nationalist intellectuals after 

they had assayed some social analysis. S.Ayverdi has subjected ethnographic 

elements of Istanbul, Rumeli and Anatolia in her novels. A. Caferzade has also 

given a lot of examples for Azerbaijan folk’s ethnographic elements. 
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Bildiyimiz kimi, ali məktəblərdə istər təlim, istərsə də tərbiyə prosesini təş-

kil edən, eləcə də həyata keçirən müəllimdir. Pedaqoji prosesdə fəal və pedaqoji 

fəaliyyətdə əsas simalardan olan müəllim əgər özü ünsiyyətin yaradılması me-

xanizminə yiyələnibsə, onda o, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrdə təlim-tər-

biyə prosesinin səmərəliliyini artırmağa nail ola biləcəkdir. Ali məktəblərdə tə-

lim-tərbiyə prosesində müəllim və tələbə arasında qarşılıqlı münasibət düzgün 

qurulmalı, onların ünsiyyəti dərsin səmərəli təşkilinə stimul verməlidir. Bu düz-

gün qurulmuş ünsiyyət nəticəsində müəllim-tələbə münasibəti tənzimlənir və 

tələbə özünü şəxsiyyət kimi hiss edərək həmin fənnə və müəllimə sevgi və hör-

mətlə yanaşır. 

Xarici dil müəlimlərinin üzərinə mən deyərdim, ikiqat məsuliyyət düşür. 

Çünki xarici dil müəllimi tələbə üçün həm bilik mənbəyi, həm də  hədəf dilin 

daşıyıcısı rolunu oynayır. Xarici dil müəllimi dərs dediyi tələbələrdə ingilis 

(rus, fransız, alman və s.) dilinə maraq hissi oyatmalı, fənni tələbələrə sevdir-

məlidir. Müasir dövrün qloballaşma (inteqrasiya), bazar iqtisadiyyatı, informa-

siya bolluğu, müasir texnologiya, çox dil bilmək zərurəti şəraitində ingilis dilini 

öyrənməyin əhəmiyyətini başa düşən, onun vacibliyini qabaqcadan görə bilən 

tələbə istər-istəməz ingilis dilini öyrənməyə maraq göstərəcəkdir.  

Dünyada dillər çoxdur. Dilçi alimlərin hesablamalarına görə, dünyada 3 mi-

nə qədər dil mövcuddur. Onların içərisində müasir dünyamızda 6 dil YUNES-

KO tərəfindən ən qabaqcıl dil kimi seçilmişdir ki, ingilis dili də bunlardan biri-

dir (digər dillər bunlardır — alman, fransız, rus, ərəb və çin). Bu dil ona görə 

qabaqcıl yeri qazanmışdır ki, dünyanın bütün elmi potensialı bu dilə tərcümə 

edilmiş, cəmiyyətin çoxlu hökumət və siyasi funksiyalarında (ticarət, təhsil, qa-

nunverici, media-press və s.) özünü göstərmişdir. 

Son onilliklərdə ingilis dili dünyanın əsas ―qlobal dili‖nə çevrilib. Bu dil bü-

tün qitələrdə danışılır və təqribən 2 milyard dil daşıyıcısı tərəfindən bu və ya di-

gər beynəlxalq funksiyalarda özünü ehtiva etdirir. Bu qloballaşma ingilis dilinin 

sürətlə inkişafına kömək edir və milyonlarla dil oyənənlər üçün dəyər aşılayır. 
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Beləliklə, inteqrasiyası və oriyentasiyası geniş masştab əhatə edən bir dili hədəf 

dil kimi tələbəyə çatdırmaq, öyrətmək, dəyərlərini və üstünlüklərini başa sal-

maq müəllimin ən əsas vəzifəsidir. Xarici dil müəllimi unutmamalıdır ki,tədris 

etdiyi dil onu öyrənən üçün ―yad‖ dildir. Bunun üçün müəllim yeri gəldikcə ana 

dilinin köməyindən istifadə etməlidir. Müəyyən qrammatik qaydaların izahı za-

manı heç ana dili də köməyimizə çatmır. Məsələn, ingilis dilində artikl, cins ka-

teqoriyası Аzərbaycan dilində mövcud olmayan qrammatik anlayışdır. Belə 

olan halda müəllim peşəkarcasına həmin dərsi tələbəyə mənimsətməyə çalışır.          

Hər bir dil özündə 4 dil bacarığını birləşdirir — danışmaq, dinləmək, yaz-

maq və oxumaq. Xarici dil müəllimi bu bacarıqların hamısını vahid bir bütöv 

halında tələbəyə öyrətməli, hər dərs onların mənimsənilməsinə diqqət yetirməli-

dir. Bu bacarıqların biri olmadan digəri mümkün deyildir. Buna görə də kom-

binasiya şəklində öyrətmək və öyrənmək dərsin səmərəli təşkilinə əsas verər. 

Dili daha da yaxşı mənimsətmək üçün canlı və əyani vasitələrdən istifadə et-

mək, ünsiyyət prosesini yalnız ingiliscə (və yaxud digər xarici dillərdə) apar-

maq, ədəbi janrlarda məcmuə və nümunələrdən istifadə etmək, informasiya mü-

badiləsini təşkil etmək qarşıda duran tələblərdir. Motivasiya, dilə maraq, tele-

kommunikasiya, press informasiya dil öyrənmə prosesində çox mühüm amillər-

dəndir. Yəni dil öyrənmə zamanı biz hər hansı bir əsəri, qəzet materialını və ya 

filmi mənbə kimi istifadə edə bilərik. Məsələyə bu cür yanaşma həm öyrənən  

tələbənin marağını artırır, həm dərs prosesini aktiv və maraqlı edir, həm də 

səviyyəli dərs nümunəsi yaradır. Dünya təcrübəsindən aydın olur ki, müəllimin 

səriştəlilik və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsində interaktiv təlim metod-

larından səmərəli istifadə bacarığı vacibdir.                                                                     
Xarici dili tədris edən hər bir mütəxəssis ilk öncə müəllim olduğunu unut-

mamalıdır. Belə ki, ali pedaqoji məktəblərdə müəllim kadrlarının hazırlığı əsasən 

fənni tədris edən müəllimin səriştəliliyi və peşəkarlığından asılıdır. Tələbəyə 

gələcək sənətinə qarşı sevgi yaratmaq, müəllimlik sənətinin incəlikləri haqqыnda 

təsəvvür formalaşdırmaq, onları gələcək həyata müstəqil fərd kimi hazırlamaq 

müəllim adını daşıyan hər kəsin borcu olmalıdır. Ali məktəblərdə çalışan müəl-

limlər vəzifəsindən, elmi adından və dərəcəsindən asılı olmayaraq tələbələrlə dost-

luq mövqeyinə üstünlük verməli, rəftarında, səmimiyyətində ideal müəllim səviy-

yəsini qorumalıdır. Ümumiyyətlə, işinin ustası olan hər bir müəllim tələbəni təlim 

fəaliyyətinə cəlb etməyi bacarmalı, öyrənməyə sövq etməyin səmərəli yollarını ax-

tarıb tapmalıdır. Tələbələrə yalnız informasiyanı ötürməməli, həm də onlara bilik-

lərin müstəqil qazanılması üçün istiqamətlər verməlidir.   

Müəllim özünün pedaqoji fəaliyyətində müxtəlif xarakterli tələbələrlə qarşı-

laşdığından onların heç birini diqqətdən kənarda saxlamamalı, hər birinə fərdi 

yanaşmalıdır. Bu isə təbii ki, müəllimdən səbr, təmkin, pedaqoji bacarıq tələb 

edir. Ali məktəb müəllimi mərhəmətli, dözümlü, vicdanlı, məsuliyyətli, vətən-

pərvər, mehriban və yüksək mədəniyyətə malik olmaq kimi insani keyfiyyətləri 

özündə cəmləşdirməlidir. 

Hamımıza məlumdur ki,bu gün müəllim hazırlığına xüsusi yanaşma var. 

Təhsil sahəsində hər bir şey yüksək səviyyədə təşkil olunsa da, sözün əsl məna-



Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 57 

sında keyfiyyətli müəllim olmadan təhsili inkişaf etdirmək mümkün deyil. Bu-

nun üşün isə müəllim öz sahəsində məlumatlı olmalı, yenilikçi olmalıdır, peşə-

sini sevməlidir, gülərüz, təvazökar, gözəl və sadə nitqli olmalı, kütləni motiva-

siya etməyi bacarmalı, inamlı, cəsarətli, hörmətli olmalıdır. Müəllim daim öy-

rənməli, araşdırma aparmalı, inkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemindəki nailiy-

yətlərdən bəhrələnməli, yaradıcı olmalıdir. Məhz bu cür olarsa, bizim yetişdir-

diyimiz hər bir tələbə ali məktəb ocağını bitirdikdən sonra sənətinin mütəxəssisi 

olaraq müstəqil həyata atılıb sərbəst şəkildə özlərini təsdiq edə biləcək. Çünki 

onların bilik mənbələrinin kökü dərin, əhatəsi geniş, səviyyəsi ali olacaq. Biz 

gənclərimizi nə qədər yüksək təhsilli etsək, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi və 

inkişafı da bir o qədər parlaq olacaqdır.  

Məqalənin aktuallığı. Мüasir dövrdə ali məktəblərdə təhsilin keyfiyyətini   

qaldırmaq üçün müəllim öz üzərində daim işləməli, elmi biliklərini tələbəyə 

məcburi formada deyil, ona fənni sevdirərək çatdırmalıdır. Xarici dili tədris 

edən müəllimlər isə xüsusi səbr və bacarıqla təlim prosesinə ciddi yanaşmalı və 

öyrətdikləri dili mənimsətmək üçün əllərindən gələni etməlidirlər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Хarici dil fənlərinin tədrisi və pedaqoji təlim pro-

sesi kimi qiymətləndirilməsi və təhlil olunması işinin təşkilinə çox ehtiyac du-

yulur. Belə ki, bildiyimiz kimi, xarici dil bilmək müasir dövrün zərurətlərindən 

biridir. Bu zərurətin  ödənilməsi təbii ki, ali məktəblərdə müəllimlərin üzərinə 

düşür. Müəllimin iş fəaliyyəti də düzgün qurulmalı və prosesin psixoloji mə-

qamları nəzərdən qaçılmamalıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Filologiya sahəsində fəaliyyət 

göstərən filoloq və müəllimlər üçün faydalı ola bilər. 
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Резюме 
 

В этой статье   обучение иностранных языков оценивается как процесс 

обучения. Так как в этом процессе учитель является основной движущей 

силой, здесь обсуждаются  основные его должности и факторы влияющие 

на процесс обучения и ее развитие. В современном мире знание 

иностранных языков является основном требованием. 
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The teacher’s role in training process of foreign languages 
 

Sуммарй 
 

Training foreign languages is considered to be a learning process in this 

article. ‖Teacher‖ is the main force of this process, that is why the matters 

dealing with his duties and the means that stimulate the learning process are 

spoken here. The importance and necessity of learning a foreign language is put 

forward as the main demand of the modern era. 

 

 

Редаксийайа дахил олуб: 13.10.2014        

 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 59 

Интенсивлик дилин семантик категорийасы кими 
(Азярбайъан вя Тцркийя тцркъяляринин материаллары ясасында) 

 
Курназ Месуд Ибращим,  

фялсяфя доктору програмы цзря докторант, 
Гафгаз Университети 

 Е-маил: курназ месуд а щотмаил.ъом 
 

Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. И.Б.Казымов 
                ф.ц.е.д., проф. Б.Ъ.Ъяфярова 
 

Ачар сюзляр: интенсивлик категорийасы, семантик сащя, функсионал-семантик 
аспект, микросащя модели, експрессив функсийа 

Ключевые слова: категория интенсивности, семантическое поле, 

функционально-семантический аспект, микроарея, выразительная функ-

ция 

Кей wордс: интенситй ъатеэорй, семантиъ фиелд, тще фунътионал-семантиъ 
аспект, миъроареа модел, тще ехпрессиве фунътион 

 

Азярбайъан вя Тцркийя тцркъяляри ъянуб-гярб групуна, йяни оьуз дилляриня 
дахил олан диллярдян икисидир. Бу тцркъяляр арасында  чох бюйцк фяргляр йохдур. 
Тцркийя тцркъяси Тцркийя Ъцмщуриййятинин рясми дилидир. Тцркийя тцркъяси эе-
ниш анламыйла ХЫЫЫ йцзилликдян етибарян Анадолу вя башга Османлы торпаг-
ларында истифадя олунан бир дилдир. Бу дилин тарихи ХЫЫЫ йцзилликдян ХВЫЫ йцзил-
лийин сону яски Анадолу Тцркъяси, ХВ йцзилликдян ХХ йцзилийин башланьыъына 
гядяр Османлы тцркъяси вя буэцнкц Тцркийя тцркъяси (ХХ йцзиллийин яввял-
ляриндян эцнцмцзя гядяр) дюврляри ящатя едир. 

Азярбайъан тцркъяси дя Тцркийя тцркъяси кими цмумхалг дили базасы яса-
сында вя кифайят гядяр мцряккяб вя чятин етнолингвистик проеслярин нятиъяси 
олараг мейдана эялмишдир. Бу дил дя Тцркийя тцркъяси кими, ян гядимдян 
Аврасийада эениш интишар тапмыш тцрк дилляри групуна аиддир. Азярбайъан тцрк-
ъясинин дя тарихи дюврляри ядяби фонда груплашдырылмыш, бир-бириндян фяргли дювр 
вя мярщяляляр мцяййянляшдирилмишдир.  

Тарихи инкишафына гисмян нязяр йетирдийимиз тцркъялярин проблемляри заман-
заман гаршылашдырылмыш, дилин мцхтялиф сявиййяляриндя мцгайисяляр апарылмыш, 
цмуми вя фяргли юзялликляр айырд едилмишдир.  

Бу вя йа башга арашдырма ишляри дя кифайят гядярдир. Бизим мягсядимиз се-
мантик бир категорийа кими лингвистик елмдя танынан интенсивлийин характерик хц-
сусиййятляринин арашдырылмасыдыр. Интенсивлик эениш термин-анлайышдыр. Бу линг-
вистикада категорийа тяшкил едир. Юнъя, «категорийа» кялмяси щаггында. Бу кял-
мя йунан мяншялидир. Фикир сюйлмяк, сцбут етмяк анламындадыр. Категорийа-
лардан фялсяфя елминдя даща чох бящс олунур. Категорийаларла узманларын араш-
дырма вя практик ишляри нятиъясиндя ялдя етдикляри материал дярк едилир, шярщ олу-
нур, ян цмуми мясяляляря айдынлыг эятирилир. Категорийа газанылмыш билэидян 
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йени билэийя кечиди мцяййян едян формадыр. Категорийаларын ясасында бир билэи-
дян башга билэийя чыхарылмасынын мянтиги формасы гурулур. 

Категорийалар щяр ики гощум дилдя чохдур. Нитг щиссяляриня мяхсус олан 
категорийалар грамматик категорийалар адланыр. Р.А.Будагов йазыр ки, грамма-
тик категорийалар — бунларын ифадя олундуглары сюз вя йа сюз бирляшмяляри типляри 
иля зиддиййятли ялагяляри олса да, мцхтялифлийи мцщафизя едян вя дилдя юзцня 
морфоложи вя йа синтактик ифадя тапан-грамматик мяфщумлардыр. (1, с.151). 

Дил билиминдя граматик категорийаларла йанашы, семантик, функсионал-семан-
тик категорийалар да фяалиййят эюстярир. Ялбяття, грамматик категорийалар функси-
онал-семантик категорийалара шяраит йарадыр. Щямин категорийаларын юзцняхас 
семантикасы онларын эениш йайылмасы цчцн бир шярт сайылыр, чцнки мцяййян икили 
тясяввцрляр нитг щиссяляринин (мясялян, кямиййят категорийасынын исмя вя феля 
аидлийи) бязиляриня аид едилир. Мясялян, исмя хас категорийалар кямиййят, мян-
субиййят, щал вя хябярлик категорийаларыдыр. Ейни бир исим бу категорийа яламят-
ляринин щяр бирини гябул едир. Бу категорийаларын гябул етдийи морфоложи эюстяри-
ъиляр дяйишмя ганунлары иля сяъиййялянир. Мясялян, исмин щал дяйишмяляри; 
мянсубиййт анлайышынын 3 цсулла дяйишмяси вя с. 

Семантик категорийалар дил категорийалары арасында хцсуси тип категорийалар-
дандыр. Бунлар грамматик категорийалардан фярглянир. 

Бизим арашдырдыьымыз категорийа, йяни интенсивлик грамматик категорийалар-
дан дейил. Бу категорийа семантик категорийадыр. Дилин семантик лайында бу ка-
тегорийа формалашыр. 

Интенсивлик кялмясини арадыг, щансы анламларда олдуьуну сюзлцклярдян тябии 
ки, тапдыг. Интенсив «йоьун бир бичимдя», «йоьунлуг», «шиддят» демякдир. Ин-
тенсивляшдирмя ися йоьунлашдырма демякдир (2, с.186-187). 

Интенсив латын мяншяли кялмядир, эярэин, эцълц мяналарында бир чох сащяляр-
дя истифадя олунур. Бу термин-кялмя лингвистика, стилистика елмляриндя дя ишляди-
лир. Бир категорийа кими интенсивлик дилин мцхтялиф йарусларыны ящатя едир.  Уз-
манларын да эюстярдийи кими, интенсивлик категорийасы семантик категорийадыр, бу 
анлайышын ясасында дил ващидляринин градасийасы, йяни дяряъяси дайаныр. (3, с.13). 

Сон илляр хариъи дилчиликдя интенсивлик категорийасы вя онун репрезентасийасы-
нын васитяляринин мцхтялиф дил сявиййяляриндя арашдырылмасы ъидди мараьа сябяб 
олмушдур. Бу проблемля баьлы И.И.Убин, Т.Л.Павленко, Т.В.Гриднев, И.И.Туран-
ски, А.А.Ховалкин, Н.В.Карпов вя башгалары тядгигат ишляри йазмыш, щямин СА-
щядя лингвитикада йени фикирляр, мцлащизяляр йаранмышдыр. Бу дилчиляр интенсивлик 
категорийасыны ясасян функсионал-семантик сащядя арайыб-ахтармышлар. Беля ки, 
категорийанын функсионал-семантик аспектляриня тохунмуш, семантик яламятляр 
цмуми инвариантлара ясасланараг тящлил едилмишдир. (4) 

Мювъуд арашдырмаларда интенсивлик категорийасынын семантикасынын форма-
лашма йоллары тяйин едилмишдир. Нитгин вербал ифадясинин интенсивляшдирмя имкан-
ларынын хцсусиййятляри ашкарланмышдыр. Айры-айры тядгигатларда интенсивлик кате-
горийасынын атрибутив яламятиня прагматик аспектдя йанашылмышдыр. Бу йанашма-
да дилин адресата тясири мясяяляриня нязяр йетирилмишдир. 

Интенсивлик категорийасынын цмуми мясяляляри иля Е.М.Галкина-Федорук, 
И.И.Турански, В.Н.Телин, В.И.Шахско вя башга лингвисттляр дя  мяшьул олмушлар. 
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Интенсивлийин мцгайися дяряъяляри, компоратив конструксийаларын интенсивлик 
йаратма имканлары вя диэяр проблемляр О.Ф.Шевченко, Л.П.Ломтев, А.Е.Левс-
кий, А.А.Брагина, В.Н.Клйуева, А.М.Лейко, С.А.Шзачко вя б. тяряфиндян юй-
рянилмишдир. 

Интенсивлик категорийасы чохаспектли категорийа олдуьу кими мцтяхяссисляр 
проблемя щяртяряфли йанашмышлар. Бу аспектляр сырасында прагматик аспектя да-
ща чох йер айырмышлар. Бундан савайы, щямин категорийанын типолоэийасы щаг-
гында да мцяййян фикирляр сюйлянмишдир. 

Бу проблемляр семантик сащядя юйрянилир. Семантик сащя дилин цмуми сис-
теминдя хцсуси, айрыъа микросистем йарадыр. Семантик сащя мянаъа бир-бириня 
йахын олан категорийалары ящатя едир. Мясялян, грамматик категорийалардан 
шяхс категорийасы функсионал-семантик категорийа олан персоналлыгла адекватдыр. 
Бура дахил олан ъящятляр ифадя етдикляри щадися, яшйа, щярякят вя мяфщумларын 
йахынлыьына ясасланыр.  

Интенсивлик яламятляри дя функсионал-семантик сащядя формалашыр. Функсио-
нал-семантик сащя бу икитяряфли, мязмун вя формал планда мювъуд олан ващид-
дир, грамматик васитялярин кюмяйиля формалашыр, семантик зонада лексик, лексик-
грамматик вя сюзйарадыъылыьы елементляри бир-бириня тясир эюстярир (5, с. 40). 

Бу мягалядя мягсядимиз тцрк вя Азярбайъан дилляриндя интенсивлик кате-
горийасынын лингвистик статусуну дягигляшдирмяк; 

— Интенсивлик категорийасынын ифадя васитяляринин типолоэийасыны-тиположи 
хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяк; 

— Интенсивлик категорийасынын атрибутив яламятляринин функсионал-семантик 
микросащясинин моделини гурмаг; 

— Тцрк вя Азярбайъан дилляриндя интенсивлик категорийасынын атрибутив 
яламятляринин реаллашма спесификасыны цзя чыхармаг; 

— Иненсивлик категорийасынын милли спесификасыны тцрк вя Азярбайъан дилляри 
цзря ортайа чыхармаг (башга дилляр фонунда). 

Интенсивлик категорийасы лингвопрагматик характер дашыйыр, онун мцхтялиф арашдырма 
аспектляри (лингвистик, прагматик, психолингвистик, етнолингвистик вя с.) вардыр. 

Гейд едяк ки, дил билиминдя «интенсивлик» анлайыш-термини йени дейил. Бу ан-
лайыш юнъя експрессивлик проблеми иля баьлыдыр. Експрессивлийин щяр бир дилдя лек-
сик, синтактик йолла ифадя формалары вардыр. Емосионал мятнлярдя интенсивлик да-
ща чох юзцнц эюстярир. 

Инсан дцшцнъяси дил базасында инкишаф едяряк нитгдя якс олунур, нитг, бялли 
олдуьу кими, щям нитг фяалиййяти, щям дя нитгин формалашмасы експрессив ъя-
щятдян мцхтялиф чаларларда олан мятндир ки, бу да дилин експрессив функсийасынын 
тясиринин нятиъяситдир. Демяли, дилин експрессив функсийасы данышанын емосионал 
дурумуну, онун эюстярилян предметляря вя эерчяклийя субйектив мцнасибятини 
ифадя етмяк габилиййятидир. 

Интенсивлик дя илк нювбядя експрессивлик категорийасы иля ялагялидир. Експрес-
сивлик цмуми дил категорийасы кими дилин бцтцн сащялярини ящатя едир вя онун 
ифадя васитяляринин имканлары щядсиздир. Чаьдаш лингвистикада експрессивлик мят-
нин гурулушунун, нитг фяалиййяти субйекти кими шяхсин дили, онун данышыьы, диалог 
нитгинин прагматик тяряфляринин, данышанын вя динляйянин гаршылыглы мцнасибятля-
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ринин, нитг ифадялилийинин эцъляндирилмясинин сяс васитяляринин юйрянилмяси вя 
онун ешидяня тясиринин эцъляндирилмяси иля баьлыдыр (6, с. 270). 

Нитгдя эцъляндирмяни, эенишляндирмяни интенсивликля експрессивлийин ялагяси 
формалашдырыр. Щяр икиси бирляшяряк дил ващидини семантик ъящятдян шиддятлян-
дирир. Ъанлы нитгдя експрессивлик просадик васитялярля — интонасийа иля, онун 
тяркиб щиссяляриля — ритмля, темпля, тонла, пауза, мелодика иля эерчякляшир. 

Дилин мязмун планы иля йанашы, ифадя планы да  мювъуддур. Ифадя планында 
интенсивлик ашаьыдакы васитялярля эерчякляшир: 

1) лексик васитялярля; 
2) морфоложи-синтактик васитялярля; 
3) контекстуал васитялярля. 
4) фразеоложи васитялярля. 
Интенсивлийин ифадя васитялярин эцъц данышанын, мцяллифин (йазарын) шяхсий-

йятиндян, онун фярди цслубундан, нитг темпераментиндян, щисси-емосионал 
интеллектиндян асылыдыр. 

Интенсивлик категорийасы мязмун вя ифадя планында юйрянилир. Щямин кате-
горийанын мащиййяти дя бу йюнцмдя ачылыр. Интенсивлик категорийасы прагматик 
мащиййятлидир. Прагматика мцхтялиф лингвистик, фялсяфи вя сосиал елми яняняляр-
дян йаранан тябии дил ифадяляриля онларын спесифик тятбиг мягамлары арасындакы 
ялагяляри юйрянян елм сащясидир. Прагматика анлайышы семиотикадан эютцрцлцб. 
Семиотикада прагматика ишаря иля ондан истифадя едян (инсан) арасындакы мцна-
сибяти ачыглайан моделдир. Дилчиликдя прагматика бир тяряфдян семантика, диэяр 
тяряфдян ися эениш мянада сосиолингвистик мясялялярдян нязяри бахымдан сяр-
щядлянир. Фоноложи сявийядя ону мцяййян етмяк чятиндир. Америка дилчилийиндя 
ися ясасян сосиолингвистик аспектдя ишыгландырылыр. Хцсусиля ону семантикадан 
айырмаг чох чятиндир. Семантика пропозисийа вя ъцмлялярин эерчяклик шяртляриня 
уйьунлуьуну юйрянирся, прагматика дилдя сюйлямлярин функсийасыны вя бунунла 
ифадя олунан пропозисийаллары, онлары спесифик мягамда ишлянмясиндян асылы ола-
раг тядгиг едир. (7, с.123). 

Интенсивляшмя просесиндя дцнйанын дил мянзяряси актуаллашыр. Дцнйа щаг-
гында нитг дцшцнъяси йениляшир. Бу дцшцнъя тярзи антропосентрик принсипя ясас-
ланыр. Дилчиляр интенсивлик категорийасында щансы йюндя тящлил едиблярся, антропо-
сенрик принсипи эюзляйяибляр, она ямял едибляр. 

Интенсивлик категорийасы мцхтялиф сявиййяли дил ващидляри иля ифадя олунур. Ин-
тенсивлик категорийасынын ифадя васитяляри коммуникатив функсийалары да йериня йетирир. 

Нитг темпераменти сюзцэедян категорийанын нитгдя реаллашмасында башлыъа 
рола маликдирир. Бу о демякдир ки, яслиня галанда мятндя интенсивлик яламяти 
йцк сяк темпераментдя ямяля эялир. Мясялян, «Кущикян кцнд ейлямиш бир 
тишяни бир даьилян, мян гопарыб атмышам мин даьы бир дырнаьилян» (Мящяммяд 
Фцзули). Фцзулинин бу мцбалиьясиндя эцълц интенсивлик юзцнц эюстярир. 

Вя йахуд, «Дюйдц кцляк мяни, дюйдц гар мяни, Бир гарышга минсям апарар мяни» 
(М.Мцшфиг) мисраларында эцълц минималлашма, кичилтмя яламяти мювъуддур. 

Щисси-емосионал ъящят дя интенсивлик яламятляринин йаранмасына эцълц тясир 
эюстярир. Бу емосийа горху, щядя, гярибя, тяяяъъцблц, гейри-ади шякилдя олур. 
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Гейри-адилик щярякятдя, адятдя, эюрцшдя вя с. щисс олунур. О чох гярибя эюрц-
нцр; гярибя эейинир; о чох мараг доьурур. 

Интенсивлийин функсионал-семантик категорийа кими ящатя даиряси структур-
семантик вя прагматик аспектлярдир. Эениш функсионал-семантик категорийа кими 
тящлил олунан интенсивлийя беля бир тяриф вермяк олар: Интенсивлик бир дил катего-
рийасы кими яламяти вя щярякяти эенишляндирир, шиддятляндирир. Ясас васитяляр: 
эцъляндирмя (гцввятляндирмя, артма, шиддятлянмя), градасийа вя щиперболаш-
мадыр. Бу аспектляр тцрк дилляринин материаллары ясасында юйрянилмямишдир. 

Интенсивлийи дилдя йарадан васитяляр чохдур: експрессивлик, градасийа, нитг 
щиссяляри, синтактик ващидляр, тякрарлар вя с. 

Интенсивликдя сюзцн, кялмянин, дейимин бичими дяйишир, даща дцзэцнц эенишлянир. 

Интенсивлик дилин мцхтялиф сявиййяляриндя ортайа чыхыр: фонетик, лексик, грам-
матик (морфолоъи вя синтактик), семантик, фразеолоъи. Интенсивлийин яламятляри ди-
лин щямин сявиййяляриндя интишар тапыр. 

Гейд едяк ки, бизим мювзумузун  истигамяти тамамиля фярглидир. Йяни ин-
тенсивлик дейилян бир категорийанын дейимлярля (Азярилярин ишлятидийи кими, фра-
землярля, фразеолоэизмлярля,  фразеолоъи бирляшмялярля, фразеолоъи ифадялярля вя 
с.) ифадя хцсусиййятляринин юйрянилмясидир.   Бу ъцр ифадя имканлары индийя кими 
истяр Тцркийя тцркъясиндя, истярся дя Азярбайъан тцркъясиндя арашдырма обйек-
ти  сечилмямишдир. Нювбяти йазыларда интенсивлийин дейимлярля ифадя васитялярини 
арашдырмаьы планлашдырмышыг. 

Мягалянин актуаллыьы. Илк дяфя олараг интенсивлик категорийасы тцркъялярин 
материаллары цзря семантик категоорийа кими нязярдян кечирилир. 

Мягалянин елми йенилийи. Рус вя хариъи дилчиликдя интенсивлик катего-
рийасынын аспектляри кифайят гядяр юйрянился дя, щям тцрк дилинин, щям дя она 
гощум олан Азярбайъан дилинин зянэин материаллары ясасында бу категорийанын 
мащиййяти, мязмуну, еляъя дя прагматик тяряфляри юйрянилмямишдир. Илк дяфя 
беля бир мювзуйу мцраъият мясялянин елми йенилийини эюстяря биляр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Щяр ики гощум тцрк дилляриндя 
функсионал грамматиканын, семантиканын йазылмасында бу мягалянин дя мцд-
дяаларындан йараланмаг мцмкцндцр. 
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К.М.Ибрагим 

 

Интенсивность как семантическая категория языка 

Резюме 
 
В первые о грузская группа (тюркские и Азербайджанские языки), 

которая вошла в тюркские языки, к категории тюркизма (грамматические 

и семантические) подошла к сопоставительной стороны. В статье к 

категории интенсивности отнеслись в семантическом плане, с начала к 

этому термине подошли с содержательной строны, а потом был рас-

смотрен план его значения. Семантика в основе слова была выявлена на 

основе свойств увлечения. 

K.М.Ibrahim  

Intensivity of the semantic category of the language 

(On the bazis of Azerbaijan and Turkish Turk’s materials) 

Summary 

For the first time it is approached to the categories of Turkish (Turkish and 

Azerbaijan languages) languages of Oghuz group in a comparative direction/ In 

the article the category of intensivity was touched in a semantic plan. At first 

the content features of this term-notion. Then its manifestation means and its 

meaning plans was investigated. Semantics was determined on the basis of 

extansion of the word structure. 
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Ачар сюзляр: мятнин бцтювлцйц, формал баьлылыг, мянтиги-семантик ялагя, 

«коммуникатив дювря», гапалылыг 
Ключевые слова: целостность текста, формальная когерентность, 

логико-семантическая связь, «коммуникативный круг», зависимость 

Keywords: text integrity, formal coherence, logical-semantic relations, 

"communicative circle", reference 

 

Артыг лингвистика елми юз инкишафынын кейфиййят дяйишмяляри дюврцнц дя баша 

вурмагдадыр. Мясяляляря бахышларын истигамяти дяйишир вя йени мязмунда 

арашдырмалар мейдана чыхыр вя йахуд давам етдирилир. Сон иллярин елми наилий-

йятляриндян бири олан мятн лингвистикасы бу жцр мараглы сащялярдяндир. 

Мятн эениш мянада нитг ващидидир, бцтювлцйц иля характеризя олунур. Мятн 

дар мянада минимал конструктив ващиддир. Мятн фиксасийа олунур, нитг йара-

дыжылыьы кими чыхыш едир. Мятн мцряккяб, чохжящятли анлайышдыр. Текст латын терми-

нидир, техтус сюзцндян олуб баьлылыг, ялагя демякдир. 
 Мятнин структур, щямчинин дя мянтиги-семантик хцсусиййятляринин юйрянил-

мясинин дил системиндя чох мцщцм ролу вардыр. Г.Казымов бу хцсусда йазыр ки, щяр 

щансы бир бядии ясярин структур вя мянтиги-семантик кейфиййятлярини йохламаг, 

сяняткарын усталыьыны цзя чыхармаг цчцн синтактик бцтювляр, онларын мяна вя гурулуш 

хцсусиййятляринин юйрянилмяси сон дяряжя эениш имканлар йарадыр» (1, с. 8) 

 Бу имканларын мейдана чыхмасына шяраит мянтиги-семантик рабитя цсуллары-

нын кюмяйи иля йараныр. 

Бизя еля эялир ки, мятн мцхтялиф дил щярякятляринин дцзхятт бойунжа ардыжыл 

дцзцлцшцдцр. Мятндя коммуникатив биткинлик ясас шяртдир. Онун гурулмасы тяк-

жя грамматик гайдалара дейил, щямчинин дя мянтиги-семантик принсипляря ясас-

ланмалыдыр. 

 «Мятн йетярли юлчцдя дахили енеръи ещтива едян, щямин енеръи ясасында тяшяк-

кцл тапан, юз-юзцня инкишаф едян вя етдирилян вя сюзцн там мянасында мядя-

ниййятля гидаланан бир просесдир». (2, с. 274). 

 Мятн мцяййян щиссялярдян ибарятдир ки, бу щиссяляр арасында формал вя 

мянтиги-семантик баьлылыьын варлыьы факты мящз бу просесдя юзцнц даща габарыг 

шякилдя бцрузя верир. 
 Дил цнсиййяти мятндя вя мятн йолу иля щяйата кечирилир. Мятнин бцтювлцйц, 

тамлыьы щяля там юйрянилмяся дя, о, методолоъи бахымдан чох мцщцм мясялядир. 
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Беля ки, дилдя мятн сосиал щярякят цчцн леэитим форма щесаб едилир. Йяни 

мятн сосиал вя интеллектуал юзцнцифадянин эюстярижисидир. О, бир тяряфдян давраныш 

вя щярякятляри яксидир, о бири тяряфдян ися мялуматвермя вя тясирэюстярмя ний-

йятляринин цнсиййятдя эерчякляшмяси формасыдыр. Мяна вя тематик структур, еляжя 

дя мягама баьлылыг вя ниййят ифадя етмя мятнин мязмунун планына дахилдир. 

 Мятнин мянтиги-семантик бцтювлцйцнц дил йарусларында мейдана чыхармаг 

цчцн 3 ясас функсийаны (мялуматын ютцрцлмяси; йени фикрин формалашмасы; йадда-

шын мядяниййяти) дярк едяряк, арашдырманы бу нюгтяляр цзяриндя апармаг лазым-

дыр. 

 Мянтиги-семантик бцтювлцк мятнин «коммуникатив дювря»синдя йараныр. 

В.Бухбиндер мятнин мянтиги-семантик бцтювлцйцнц онун гейд едилян «дюв-

ря»силя ялагяляндирмякдя щаглыдыр (3, с. 23-24) 

 Мятн ялагяляр торудур. Мятн щямин тора дцшцр. Мятн блокда бцтювляшир. 

«Мятн юз лингвистик категорийа яламятлярини (ялагялилик, бцтювлцк, мцяллиф ний-

йятиня эюря биткинлик) цслуби тяртибат вя екстралингвистик ишаряляр (тематик мяз-

мунлу, ясярин мянасы) мцяллифин фикри (цслуби функсийа, мцяллифин сюйлямя вя ад-

ресата мцнасибяти), мцяллифин дцнйаэюрцшц, ясярин билик тону, мятнин йарандыьы 

шяраит (онун йазылмасынын вязиййяти, мцщити) вя бунлар мятндя дил ващидляринин 

сечилмясиня, тяшкилиня тясир едян факторлар кими чыхыш едирляр; мятнин компонент-

ляри бцтювляшяндя (мянтиги-семантик жящятдян) о, «системляр системи» кими чыхыш 

едир. Бу систем «ич-ичя эейдирилмиш, юртцклц» (систем ичярисиндя систем) модел-

лярдян ибарятдир (4, с.147, 148). 

 Ейнизаманлылыг, ардыжыллыг, гаршылашдырма, мцгайися, садалама, айдынлаш-

дырма, сябяб-нятижя ялагяляри, щямчинин дя гарышыг ялагяляр мятнин компонент-

ляри арасында бцтювлцйц тямин едирляр. 

Мятнин башлыжа яламятляриндян бири дя онун бцтювлцйцдцр, бюлцнмязлийидир. 

Бцтювлцк-бюлцнмяйян тяркиб щиссялярин арасына башга елементлярин йерляшмяsи-

нин гейри-мцмкцнлцйцдцр (5, с. 384). 

 Мянтиги-семантик бцтювлцк анлайышыны бир сыра кейфиййятляр ачыглайыр: баьлы-

лыг, гапалылыг, биткинлик, тамамлыг, мцкяммяллик, бцтювлцк, ялагяliлик, рабитяли-

лик, асыллыг. 

Синтаксисдя ясас мясялянин баьлылыг олдуьуну нязяря чатдыран Г.Казымовун 

фикринжя, щяр бир мятн ону тяшкил едян жцмлялярин бир-бири иля ялагяси, баьлылыьы 

ясасында формалашыр. Мцяллиф грамматик (синтактик) баьлылыгла йанашы, мяна 

(мянтиги – семантик) баьлылыьыны мятн компонентляри арасындакы функсионал ящя-

миййятини эюстярир (6, с. 447-448). 

Щямин хцсусиййятляр мятнин информативлик, когезийа, импликативлик, експ-

ликативлик вя модаллыг яламятлярини цзя чыхарыр. 

Баьлылыьы шяртляндирян яламятлярдян ян мцщцмц чярчивя (фраме) анлайышыдыр. 

Бу минимал структурлашмыш информасийадыр ки, о, зиддиййятсиз олараг обйектин 

ейни синфини эюстярир. 

Мятнляр васитяси иля информасийалар ютцрцлцр. Мятн юз щяжмини эенишляндир-

дикжя щямин информасийалар арасында мцхтялиф мянтиги-семантик ялагяляр форма-
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лашыр. Щямин ялагяляр мятндяки мялуматлары цч истигамятя бюлцр: фактуал, кон-

септуал вя мятналты. Бу бюлэц И.Р.Галпериня мяхсусдур (7, с. 43) 

Мятн гуран яэяр конкрет информасийалар вя фактлар барядя сющбят ачырса, бу, 

мятндя фактуал информасийадыр. Мисал цчцн: Гожалар бу кимсясиз мейити кянара 
чякмиш, еля орадажа, гумун ичиня басдырмышдылар (И.Шыхлы. Дяли Кцр, с.61). Бу 

кичик мятндя «кимсясиз мейидин кянара чякилмяси», «гумун ичиня басдырылмасы» 

фактуал информасийадыр. 

Мятнин мянтиги-семантик бцтювлцйцндя консептуал информасийанын хцсуси 

йери вардыр, шцбщясиз, бу, мцряккяб сяжиййялидир. Беля ки, беля информасийа 

мятндя ашыланан цмуми идейа иля билаваситя баьлы шякилдя олур вя бцтцн мятн 

бойу гейри-бярабяр шякилдя пайланыр. 

Консептуал информасийа мятнин охунушу просесиндя йараныр вя мятнин 

ахырында бцтюв шякил газаныр. Мисал цчцн, Мир Жялалын «Дириlян адам» рома-

нында башлыжа идейалардан бири эцжсцзлярин язилмяси, мянявиййатларынын тапдан-

масы, ана шяряфинин горунмасы, бцтювлцкдя дюврцн фажияси вя с. Бу вя йа башга 

фикир мятнбойу инкишаф етдирилир. Ахырда даща бир конскептуал информасийа эюз-

лянилир. Щямин фикир фактуал информасийа иля юз тясдигини тапыр: О, аналары цсйанa 
чаьыран вулкан кими сяслянди. Бу йаралы сяси ня щава итирди, ня торпаг боьду, ня 
сулар яритди, ня мясафя позду. Бу сяс илдырым кими цфцгляри, даьлары йарыб ютцрдц. 
Дашлары, гайaлары яридирди. Щяр шей, щяр йер, щяйатын дамарына дарашан вящ-
шилярдян башга щяр кяс бу сяси дуйур, анайа ажыйыр, ананы динляйирди. (Мир Жялал. 

Дирилян адам, с. 142). 
 Мятнин башлыжа хцсусиййятляриндян бири биткинликдир. Мисал цчцн, верилмиш бу 

мятндя биткинлик йцксяк сявиййядядир: Мящбуслар семент дюшямяли далана йыьыл-
дылар. Адамлар гурбанлыг гузу кими бир-бирини йаламаг истяйирдиляр. Онлар бу эю-
рцшдян чох разыдырлар, лакин чох чякмяди, команда аьыр бир даш кими црякляря дяйди. 
Щамы йериндяжя гуруйуб галды. Гара шал чухалы ялиндяки сийащыйа бахыб, 
мящбусларын саьына-солуна кечди. Гышгырды, ики няфяри тяпикляйиб сырадан чыхарды. 
Онлары дяфтярханайа тяряф итяляди. Гапынын аьзында дайанды, марш вериб йерляриня 
гайтарды. Мящбуслары бир дя сцздц. Зящяр чыхсын, дейя гаш-габаьыны бярк сыхды. 
Барабан аьажына бянзяр гылчаларыны гатлайыб чюмялди (Мир Жялал. Дирилян адам, с.8). 

Рабитялилик мятнин юнямли яламятляриндяндир: Эямичи Гожа аьыр-аьыр йохушу 
галхырды. Ялиндяки сюйцд чубуьуна кечирдийи балыгларын пуллары парылдайыр, 
ганадлары вя гуйруглары ачыг-чящрайы рянэя чалырды. Киши йорулмушду. Тез-тез 
дайаныб няфясини дярир, чийниндяки ислаг кяндирляри силкяляйиб кцряйинин ортасына 
атырды. О, мющкям исланмышды. Дизи йамаглы шалвары, архалыьынын алтындан эюрц-
нян бойну, гара сaпла ишлянмиш кирли алт кюйняйи беля йаш иди. Чарыгларыны вя иплик 
чорабыны сойунуб ялиня алмышды. Эежяли-эцндцзлц суда галдыьындан аьаппаг олан 
дабаныны вя жодлашмыш айаг бармагларыны гызмыш тозлу торпаьа басдыгжа, бядя-
ниня истилик йайылырды. О, ири, сачаглы папаьыны бойнунун далына итялямишди. Гырхыг 
башындан буь галхырды. Синясиня дцшян аь саггалынын пəракяндя тцклярини сящяр 
кцляйи ойнадырды. 

Киши дайаныб няфясини дярди. Бир хейли Кцрдя чимишян ушаглара, ульунлуьа 
долушан мал-гарайа бахды. Юкцзцнцн бураларда олуб-олмадыьыны йохлады. Сонра 
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йеня йолуна давam етди. Дикдирик гашынѐ чатанда бир дястя ушагла гаршылашды. 
Онларын ялляриндя балажа гармаглар вар иди. 

Ушаглар Гожа кишини арайа алдылар. Щярисликля онун ялиндяки балыглара 
бахдылар. Эюзляри парылдайан балыгларын ичиндя щяля дя няфяс аланлары вар иди» 

(И.Шыхлы. Dяlи Кцр, с. 69). 

  

 Бу мятндя ачыг-ашкар шякилдя верилмиш рабитялярин мцяййянляшдирилмяси, 

онларын башланьыч вя сон нюгтяляринин тяйини йалныз мятн дилчилийинин арашдырма 

формалары иля мцмкцнляшир. Бу мятнин айры-айры тяркиб щиссяляри арасындакы рабитя 

мцяййянляшир. Рабитяни мцяййян елементляр формалашдырыр. Щямин мятн щисся-

ляриндя консептуал вя мятналты информасийалар онун щиссялярини тяшкил едир. Кон-

такт вя дистант когезийа щямин мятнин щиссяляриндяки рабитя елементляринин юзля-

рини вя онларын йерлярини тапмаьа имкан йарадыр. 

Бцтювлцк мятндя тямин олунур вя коммуникатив функсийаны йериня йетирир, 

информасийаны ютцрцр, предмет, щадися вя с. барядя ятрафлы мялумат верир, да-

нышанын нитг актыны ифадя едир. Мятнин бцтювлцйц иля онун баьлылыьы арасында мющ-

кям бирлик мювжуддур. Бу заман тема бцтцн мятн бойу инкишаф едир. Цму-

миййятля, тема мятндян щасил олан, рема ися данышанын юз фикрини давам етдир-

мяк ниййятиня ишарядир. Ейни заманда эенишлянмя вя сыхылма да жцмлянин мят-

ня мянтиги-семантик жящятдян баьлылыьыны вя йа ондан асылылыьыны эюстярян фактор-

лардандыр. 

Демяли, мятнин тяшкили цчцн мянтиги-семантик бцтювлцйц тямин едян эениш-

лянмя, тема-рема цзвлянмяси, заман формаларынын ардыжыллыьы вя с. жидди рол ой-

найыр. 

Мятнляр арасындакы ялагя локал сявиййядя ола билир. Буна мятн дилчилийиндя 

когезийа дейилир. Когезийа морфолои, синтактик вя просодик васитялярин иширакы иля 

формалашр. 

Мятнляр мязмун етибары иля мцхтялиф олдуьу цчцн онларда бцтювлцк, тамлыг о 

контекстдя верилмиш щадисянин дярки цчцн ящямиййятлидир. 

Мятн бцтювлцкля ялдя олунур, цзя чыхыр. Мятнин бцтювлцк анлайышы мяна, 

идейа, фикир, ниййят вя с. хцсусиййятлярля баьлыдыр. 

 Мятнин ясас яламяти «мянтигиликдян бцтювлцйя» принсипиня ясасланмасыдыр. 

Бу щярякят истигамяти индуктив йолдур. 

 Диэяр бир йол ялагялиликдн, рабитялиликдян бцтювлцйя доьру олан истигамятдир. 

О ися дедуктив йолдур. Цмумиййятля, мятнин щиссяляри арасында ялагянин 2 типи 

вардыр: 1) формал ялагя; 2) мянтиги-семантик ялагя. Цмумиййятля, биринжи ялагя-

дя щаггында дилчиликдя чох йазылыб, амма икинжи ялагя типи щаггында ясаслы бир 

тядгигата ня русистикада, ня дя тцрколоэийада раст эялмяк олмур. 

Гейд олундуьу кими, групдахили ялагя цсулу кими мянтиги-семантик ялагяля-

рин ящямиййяти фомал ялагялярин ящямиййятиндян даща бюйцкдцр (9, с.112). 
В. Дресслер мянтиги-семантик ялагялярин мятндя коммуникатив бцтювлцйцн 

ямяля эялмясиндяки чох мцщцм ролуну нязяря чатдырыр. Бцтювлцк онун нязяринжя 

даща чох гаршылашдырма вя сябяб-нятижя ялагяляриндя эюрцнцр. Бир микромятндяки 
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бцтювлцйц башга микромятндяки бцтювлцкдян «мяна гырылмасы» айырыр. Бирляшдирижи 

интонасийа вя морфолоъи васитяляр дя групдахили бцтювлцк йарадыр. (10, с. 234) 

Демяк, мятнлярдя мяна гырылмасы ясас айрыжы васитядир. Айрыжы фасиля дя мя-

на гырылмасы иля йанашы мятнин щиссяляриндяки мязмуну бир-бириндян фяргляндирир. 

Мисал цчцн: сябяб-нятижя ялагясинин мятндя мянтиги-семантик ялагя гурмасы: 

 Гядир ики ай ийирми бир эцн горугларда гаровул дурду. Анжаг щямишя 
ващимя, интизар, ниэаранлыг онун зещнини эямирирди. Бу йерляря нежя, ня цчцн 
эялдийини, бу сяфярин ня иля нятижяляняжяйини кясдиря билмирди. Дцнйа щеч дя 
йахшылыьа тяряф эетмирди. Сулар буланыр, рцzэар позулур, ара даща да гарышыр, 
жамаат чахнашыр, бюйцкляр башыны итирир, дягигя бир ямр чыхыр, хябяр чатырды  (Мир 

Жялал. Дирилян адам, с.37). 

Айдынлашдырма ялагясинин мятндя мянтиги-семантик ялагя гурмасы: 

(1) Яскяран давасында басылмаг хябяри бцтцн йайлаьы кядяр вя ващимяйя 

салмышды. Щюкумятин ямриля ермяни кяндляриня щцжум едилир: гырьын, талан, йан-

ьынлардан гопан тцстц кюйляри булут кими юртцр, гянимят эятирмяк цчцн дястя-

дястя гочуларын ат, гатырлары, арабалары эялирди (Мир Жялал. Дирилян адам, с.38). 

«Дирилян адам» романында бу мятндян сонра эялян мятн гаршылашдырма яла-

гялидир: (2) Забитлярин кефи позuлдуса да, яля кечян гянимяти щявясля бюлцшцр-
дцляр. Мирвари, бойунбаьы ужундан Сцряййа ханым иля Сялтянят арасында дейиш-
мя, ряисля гярарэащ забити арасында сюйцшмя вя тапанча давасы да олмушду. 
Кяндлярдя данышырдылар ки, ряисин цряйи йумшаландан сонра голуну забитин бой-
нуна салыб язилир, бцзцлцрдц: 

— Ай халасы эюйчяк, щеч билирсян бахан бизя ня дейяр? Миллят давада, дин 
ялдян эедир, сян башламысан бойунбаьы... Айыб дейилми Айыбды! Жанын цчцн 
айыбдыр! Эял бир дя беля сюзляр арайа чыхмасын. Эюй имама анд ичяк: ня сян, ня 
дя мян! Гуртарды, эетди!  

«Яввялки арвадындан ярсяйя йетишмиш цч ювлады олса да, тязя мяшугяси онун 
цчцн даща язиздир. Бу да мялум мясялядир. Нащаг йеря демяйибляр ки, тязя эял-
ди базардан, кющня дцшдц нязярдян. Лакин инсафла данышмаг лазымдыр. Няжмяд-
дин Нязярли биринжи арвады нязярдян салса dа ЗАГС-дан салмайыб. Сюз-сющбят 
бюйцйцб яндазядян чыханда вя йа иш рясмиййятя дцшяндя ня икинжи мяшугясини 
бойнуна алыр, ня дя ки, цчцнжцнц» (Яли Илдырымоьлу. Телепат. Сатирик щекайяляр 

вя фелйетонлар. Бакы: Нурлан, 2011, с. 128) Биринжи мятнля икинжи мятни айыран 

фасиля вя мяnа гырылмасыдыр. Биринжидя мювжуд олан мянтиги-семантик ялагя 

айдынлашдырма ялагясидир. Икинжи жцмлядян сонра гоша нюгтя гойулмуш, сонра 

эялян жцмляляр мясяляни, щадисяни айдынлашдырмаьа хидмят етмишдир. Бирляшдирижи 

интонасийа биринжи микромятндя айдынлашдырыжы сяжиййя дашыйыр. 

Икинжи мятндя-айрыжа бир абзасда мязмун гаршылашдырма интонасийасы иля фикир 

фикря гаршы гойулур, она зидд эедир: (Мирвари, бойунбаьы ужундан Сцряййа 

ханымла Сялтянят арасында дейишмя, ряисля гярарэащ забити арасында сюйцшмя вя 

тапанча давасы вя с.) 

Мятндя щяр шей йериндя олмалыдыр, кифайят гядяр мятн юртцлмялидир. Зярури, 

важиб олан щяр шей бцтюв мятнлярдя иштирак едир. 
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Бцтювлцк анлайышы мятндя мянтигилийи тяляб едир. Мянтигилик ялагяси 

бцтювлцкдя мятнин тяшкили механизми цчцн илкин шяраит, зямин йарадыр. Бцтювлцк 

мянтиги-семантик ялагя иля бирбаша баьлыдыр. Бу ялагяйя садяжя олараг семантик 

ялагя дя дейилир. 

 Бцтювлцк-ялагя-сялислик-дцзэцнлцк-мянтигилилик-рабитялилик сырасы мятня хас 

олан жящятлярдяндир. Ш.Г.Щцсейнов йазыр ки, мцряккяб синтактик бцтювляр 

макромятн дахилиндя щям формал, щям дя мянтиги-семантик бахымдан мющкям 

ялагялянмя системиня маликдир. Мятндя гейд олунан ялагялилик-макротеksт 

чярчивясиндя бцтювлцк газаныр вя бу, коммуникасийа просесиндя нязярдя ту-

тулан информасийанын ютцрцлмясиня хидмят едир; бцтювлцйцн эюстярижиси ися мак-

ротекстин биткин информасийа йцкцнц тяжяссцм етдирмясидир. (11, с. 213). 

Демяли, мятнин мянтиги-семантик бцтювлцйц ялагялилик-макротекст чяр-

чивясиндя ялдя едир. Бцтювлцйцн мащиййяти мятнин биткин информасийаверижилийини 

тямин етмякдир. Макротекест мцряккяб синтактик бцтювлярдян йараныр, бу ба-

хымдан микротекстляр онларын компонентляри щесаб едилир. 

Бу жцр мятнлярин компонентляри арасында заман, ардыжыллыг, садалама, гаршы-

лашдырма вя с. кими мянтиги-семантик ялагяляр олдуьу кими, макротекст дя щя-

мин ялагяляр ясасында тяшкил олунур. Демяк, бу кими ялагялярин мятнин тяш-

килиндя ролунун бюйцк олмасы инкaредилмяз бир фактдыр. 

Тядгигатчылар бу хцсусда гейд едирляр ки, сюзцэедян мянтиги-семантик 
ялагяляр ашаьыдан йухарыйа доьру инкишаф етдикжя тяркиб вя мязмун бахымындан 

даща да зянэинляшир. (11, с. 213). 

Мятнин бцтювлцйц щяр шейдян яввял еффектли олмалыдыр. Бцтювлцйцн мятндя 

ирялилямяси бядии мятнин тящлилиндя мянтигилийин ролуну нисбятян азалдыр. 

Бцтювлцк-имплисит, коммуникатив-функсионал феномендир. Мянтигилик, щям-

чинин мятнин базиси иля характеризя олунур, мятнин базис характеристикасы иля галыр.  

Мянтигилик мятнин елементар вя фундаментал жящятляриндяндир.Мятндя мян-

тигилик йох олуб даьыла биляр. 

Бцтювлцк «йцксяк мянтигиликдир», бцтювлцк «мянтигилик цчцн» вя бцтюв 

олмайан мязмун цчцн ортайа чыхыр. 

Мятнин анлашылмасы, дярк едилмси (гавранмасы) щямишя мянтигилийя сюйкянир. 

Мянтигилик, рабитялилик (когезийа) сяс тякрарыдыр, грамматик формада, индексал 

ишарядир. Мятндя бцтювлцйцн мейдана чыхмасы сябябярини лингвистик йанашма 

чярчивясиндя мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр. Мянтигиликля мцгайисядя мятндя 

бцтювлцк цздядир, цз структурдадыр; сятщидир. 

Беляликля, биз тядгигатда мятнин мянтиги-семантик бцтювлцйцнц шярщ етмяйя 

чалышдыг. Тядгигат эюстярир ки, мятн сону мялум сюзлярдян сону намялум 

жцмляляр топлусу кими мцяййянляшдириля биляр. Контекст вя коммуникатив 

мягам мянтиги-семантик бцтювлцйцн ачылмасында гаршылыглы рол ойнайыр.Бу 

бцтювлцйцн лингвистик, психолоъи ясаслары даща эениш сфералары ящатя едир. 

Бцтювлцк, ардыжыллыг вя компонентлярин бир-бириня дахили баьлылыьы, йяни лингвистик 

ийерархиклик щяр щансы бир мятнин индийя гядяр чох эениш бир мигйасда юйрянилян 

ясас структур, семантик вя функсионал яламятлярдян олдуьу цчцн арашдырманын 

бу йюндя давам етмясини лазым билирик. 
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 Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığını şərtləndirən əsas faktorlar-

dan biri Azərbaycan dilinə məxsus bədii mətnlərin məntiqi-semantik bütövlü-

yünü əks etdirən elmi əsərin olmamasıdır. İlk dəfə nisbətən geniş formada mət-

nin məntiqi-semantik bütövlüyü anlayışının mahiyyəti açılır və bununla bağlı 

məsələlərə münasibət bildirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Mətn təkcə struktur baxımdan deyil, eləcə də 

məntiqi baxımdan bütöv olmalıdır. Bütövlük mətninin zamanca, məkanca və di-

gər əlaqə növlərinə görə hesablanan məntiqiliyi deməkdir. Bütövlük-məntiqilik 

prizmasından yazılmış bu məqalənin mətnə yanaşması öz-özlüyündə təbii gö-

rünür və elmi yeniliyi üzə çıxarır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Mətn linqvistikası, bədii mətnin 

linqvistik təhlili fənlərinin bakalavr və magistratura pillələrində tədrisi bu 

qəbildən olan yazıların da praktik əhəmiyyətini göstərir.  
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 В. Ибишова 

 

Понимание логика-семантической ценности текста в 

современном Азербайджанском языке 

Резюме 
 

Предложениe является движущей силой текста. В статье даѐтся 

объяснение понимания концепции логико-семантической целостности с 

помощью этого двигателя текста. На основе примеров из художественной 

литературы современного азербайджанского языка проводится анализ 

логико-семантической связности текста, средств для формирования це-

лостных характеристик. В сравнении с логичностью обосновывается факт 

нахождения целостности на поверхности. Интерпретируется выявление, 

сравнение, причинно-следственные и др. типы логико-семантических 

отношений, показывается роль логико-семантической полноты в инфор-

мативном и коммуникативном обеспечении. Принцип «От связности к це-

лостности» стремится к решению проблемы содержания текста (принцип 

восхождения от абстрактного к конкретному; тексты, созданные по прин-

ципу логического движения от общего к частному; принцип логического 

движения от частного к общему). 

 
В.Ибишова 

 

Тще ъомпрещенсион оэ тще лоэиъал-семантиъ интеэратй  
оф тще техт ин модерн Азербаижан ланэуаэе 

Summary 
 

Sentence is the motive power of the text. The article grounds the 
understanding of the concept of logical-semantic integrity via this motive 
power of the text. On the basis of belles-lettristic examples of modern 
Azerbaijan language logical-semantic coherence of the text and means of 
integrity forming are analyzed. In the comparison with consistency, the fact 
of integrity being on the surface is substantiated. Clarification, 
identification, comparison, cause-and-effect and other types of logical-
semantic relations are interpreted; the role of the logical-semantic 
completeness in informative and communicative security is shown. The 
principle "From consistency to integrity" tends to solve the problem of the 
content of the text (the principle of ascent from the abstract to the concrete; 
texts created on the basis of the logical movement from the general to the 
particular; the principle of the logical movement from the particular to the 
general).  
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German dillərinin lüğət tərkibində, o cümlədən də ingilis dilində xeyli türk 

sözlərinin işləndiyi məlumdur və bu alınmalar lüğətlərdə və elmi ədəbiyyatda 

da qeyd edilir (yoghurt «yoğurt», yurta «alaçıq», koumiss «qımız» calpack «baş 

geyimi», uhlan «xidmətçi» və s.). Lakin, bununla bərabər, ingilis və başqa ger-

man dillərində mənşəyi  məlum olmayan, etimologiya lüğətində adətən na-

məlum mənşəli hesab edilən bir qrup söz işlənməkdədir və onların öyrənilməsi 

bütövlükdə german xalqlarının qədim tarixini, eləcə də german tayfalarının qə-

dimdən təmasda olduqları xalqların dillərini dərindən araşdırmağı tələb edir. 

Daha doğrusu, german dillərindəki naməlum mənşəli alınmaları öyrənmək üçün 

german xalqlarının naməlum tarixi dövrlərini öyrənmək vacibdir. Lakin əvvəlcə 

german-türk əlaqələrinin elmə məlum olan qədim çağlarına nəzər salaq. 
Atillanın başçılığı altında hunlar 448-ci ildə Qərbi Avropaya böyük yürüşə 

başlamışdılar. Hunların türk olduğu avropalılara yaxşı məlum idi. Misal üçün, 572-

ci ilə aid Bizans sənədində hunların həm də türk adlandıqları bildirilir (1, 71). 

Hunlar Dunay çayı boyunca irəliləyərək romalılara (Roma imperiyasına) 

məxsus qalaları ələ keçirir, german tayfalarını bir-bir özlərinə tabe edirdilər. 

Məsələn, onların məğlub etdiyi german tayfaları arasında qotlar da vardı. 

Ostqot ittifaqı hunlar tərəfindən dağıldıqdan sonra qotlar Dnestr çayının qərb 

hissəsinə köçməli olmuşdular. Onların bir hissəsi isə Hanımudun başçılığı altın-

da Hun ittifaqına daxil olmuşdu (1, 236). 

Türk-german əlaqələrinin bu dövrü Murad Hacının «Avropa, türklər, Böyük 

göl» adlı əsərində öz parlaq əksini tapmışdır. M.Hacı Avropa xalqlarının yaran-

masında hun və qıpçaq türklərinin tarixi rolunu geniş işıqlandırmaqla həm də 

türk tarixinin qaranlıq bir hissəsinə aydınlıq gətirir, german xalqlarının etno-

genezində onların iştirakını üzə çıxarır. 
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Hun işğalından sonra Germaniyada qalan türk tayfalarının bir qrupu ger-

manlaşaraqa sonralar german tayfaları kimi tanınırdı. Onlardan biri burqund ad-

lı tayfa idi. 435-ci ildə Atillanın atasının başçılığı altında burqund adlı hun tay-

fası Fransaya gəlib çıxmış, orada Burqundiyanın əsasını qoymuşdu. Burqundlar 

qıpçaq tayfalarından biri idi. Baykal  dağlarının bir silsiləsi Burqund adlanır. Bu 

ad türklərin yaşadığı geniş ərazilərdə rastlanır. 

Germanlaşan türk tayfalarından biri də terinqlər idi. Bu ad da Türk toponi-

miyasında çox geniş yayılmışdır. 

Qərbi Avropa mənbələrinin yazdığına görə, Atillanın ən yaxın silahdaşları 

arasında burqund, terinq və başqa «german tayfaları» vardı, onlar əla at sürür, 

qımız içirdilər (1, 29). 

Hun türklərinin germanların etnogenezinə belə dərindən daxil olması ger-

man mifologiyasında və dilində izsiz ötüşə bilməzdi. Atillanın german eposu-

nun milli qəhrəmanına çevrilməsi bu baxımdan diqqətəlayiqdir. Skandiyaviya-

larda Atli, almanlarda Etzel (Atlinin variantı) surətinin doğma qəhrəman çaları 

əldə etməsi yalnız burqund, terinq və bu kimi başqa hun tayfalarının german-

laşması sayəsində baş verə bilərdi. M.Hacının hiss etdiyi kimi, hun tayfaların-

dan çevrilmə cənub germanları arasında yaranan dastanlarda («Nibelunqlar haq-

da saqa», «Valteriya» və s.) Atli surətinə xüsusi rəğbət duyulmaqdadır. Cənubi 

germanların poema və balladalarında Atillanın döyüşçüləri cəngavərlər kimi 

təsvir olunur. Bavariyalılara və saksonlara məxsus ədəbiyyatda Atilla və onun 

cəngavərlərinə bəslənən münasibət xalqın öz doğma tarixinə bəslənən duyğu-

lara köklənmişdir. 

M.Hacının bir sıra german tayfalarının etnik mənşəyinə dair verdiyi bilgi 

german dillərindəki çoxsaylı türkizmlərin alındığı dövrə aydınlıq gətirir. Təsa-

düfi deyildir ki, həmin alınmalar əsasən qədim türklərin həyat tərzini, onlara 

məxsus əşyaları əks etdirir. Yoghurt, koumiss kimi sözlər hunların yeyib içdik-

ləri (yourt), yaşadıqları, (yurta («alaçıq»)), geydikləri (calpack («baş geyimi»), 

yarak-silah kimi işlətdikləri, çəkdikləri (chibouk («çubuk») və bu kimi başqa 

ənənəvi türk əşyalarının adları idi. Əksər Avropa dillərinə alınmış bu sözlər 

məhz hunların Qərbi Avropa ərazisində yerli xalqların etnogenezinə daxil olma-

sı nəticəsində onların dillərinə daxil olurdu. 

Bu kimi sözlərin bir hissəsinin mənşəyi germanistlər üçün hələ də qaran-

lıqdır. Misal üçün, hələ XIII əsrdə ingilis dilində işlənmiş booze, boose sözü iç-

ki növünü bildirmişdir. Ayrı-ayrı german dillərində bu söz busen, bous variant-

larında işlənmişdir. Mənşəyi haqqında germanistlərin susduqları bu söz türk dil-

lərində darı, arpa və başqa bitkilərdən hazırlanmış buza adlı içki deyilmi? Müx-

təlif türk dillərində ona buzak, poza, pozo deyirlər. German ərazilərində yaşa-

yan hunların belə içkilər içdiklərinin şahidi olmuş. Bizans elçisi Prisk hunlar 

haqqında yazdığı kitabında onların məclislərində arpa və darıdan çəkilmiş 

qəribə içkilərdən istifadə olunduğunu yazırdı (1, 91). 

İngilis dilində XVI əsrdən qeydə alınmış və şərq mənşəli hesab edilən elemi 

ingilis dilinin etimoloji lüğətində «oyadıcı, həyəcanlandırıcı qətran», «yapış-

qan» kimi tərcümə edilir (stimulant resin), Əslində, türk mənşəli olan bu söz 
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«qətran», «yapışqan» mənasında qazax, tatar («yelim»), başqırd («yilim») və 

başqa türk dillərində işlənməkdədir. Göründüyü kimi, Qərbi Avropada məskun-

laşmış türklər burada həmin maddəni «oyadıcı», yəni, ruhlandırıcı vasitə kimi 

istifadə edirmişlər. 

İngilis dilində XVII əsrdə qeydə alınan sock («vurmaq», «zərbə endirmək», 

«dürtmək») qeyri-müəyyən mənşəli sözlərdən sayılır. Halbuki, qədim türk 

dilindəki sok («vurmaq»), müasir türk dilindəki sok («vurmaq»), sock sözü ilə 

eyni mənşəlidir (2, 842). 

Diqqətdən kənarda qalmış türkizmlər bütün german dillərində rastlanır. Mə-

sələn, oskar, askur isveç və island dillərində «abgərdən» deməkdir, həmin dil-

lərdəki ösa, asa (həmin qabla su götürməyi bildirir) fellərindəndir. Həmin qab 

çuvaş türkcəsində aska və yaxud askaç adlanır. Bu dildə as feli həmin qabla su 

götürməyi bildirir. 

Gördüyümüz kimi, həm fel (as), həm də onun əsasında əmələ gələn qab adı 

(askaç) çuvaş və Skandinaviya dillərində uyğun gəlir. Bu uyğunluq da hun 

işğalı dövrünə aiddirmi? Bu suala cavab vermək çətindir. German dillərində bir 

sıra türkizmlər vardır ki, onların mənşəyi Qərb dilçiləri üçün tamamilə qaran-

lıqdır. Başqa bir tərəfdən də onlar german dillərinə birbaşa türk dillərindən 

deyil, Britaniyanın aborigenləri olan keltlərin dillərindən keçmişdir. Bu isə Bri-

taniya tarixinin, bütövlükdə german tarixinin ən qaranlıq tərəfidir. Eramızdan 

əvvəl I minillikdə Britaniyaya gəlmiş keltlər türk  sözlərini haradan ala bilər-

dilər? Keltlərdən əvvəl Britaniyada türklərmi olmuşdur? İngilis dilinin etimolo-

giya lüğətində naməlum mənşəli olan belə sözlər iber mənşəli sayılır, belə çıxır 

ki, həmin sözlər Britaniyanın ən qədim sakinləri olmuş iberlərdən keltlərə, kelt-

lərdən isə daha sonra gələn germanlara keçmişdir. Lakin iberlərdən sonra Brita-

niyanı troyalılar məskunlaşdırmışdır. Lakin Qərbi Avropa tədqiqatçıları onların 

kim olduğuna dəqiq cavab vermir, lakin həmin sözlərin izləri bizi türk  dün-

yasına aparıb çıxarır. Əvvəlcə kelt dillərindən ingilis dilinə keçən bir neçə sözü 

gözdən keçirək: 

Curd. Bu söz ingilis dilinin etimologiyası lüğətində qurudulmuş süd məhsu-

lu (coagulated substance formed from milk» kimi izah olunur. Orta ingilis dilin-

də həmin söz crud, crod şəklində olmuşdur. Mənşəyi bilinmir, lakin qayel və ir-

land dillərindəki eyni mənalı qruth sözə ilə tutuşdurulur. 

İngilis dilçiliyində naməlum mənşəli sayılan bu söz türk  dillərindəki qurut 

sözüdür. Qurudulmuş süddən hazırlanan bu məhsul bütün türk dillərində  qurut, 

kurut, korot və b. fonetik variantlarda işlənir və «qurutmaq» felindəndir. 

Qruth sözünü kelt mənşəli qayel və irlandlar haradan almışlar? Burada iki 

versiya ortaya çıxır: keltlər ya bu sözü və başqa türk sözlərini özlərindən əvvəl 

Britaniya adalarında yaşamış troyalılardan almış, ya da keltlər bu sözü Avropa 

materikindən Britaniyaya özləri ilə gətirmişlər. Lakin hər iki halda türklərin 

Avropada e.ə. ən azı II minillikdə sakin olduqları ortaya çıxır. 

Avropa müəlliflərinin özləri bu məsələyə aydınlıq gətirmişlər. Görkəmli 

Norveç alimi Tur Heyerdal qədim skandinavların və Azərbaycan qədim sakin-

lərinin eyni köklü mədəniyyətə malik olduqlarını araşdırmışdır. 
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German mənşəli skandinav dillərindəki çoxsaylı və aşkar türkizmlər skandi-

navların özlərinin belə diqqətindən yayınmamışdır. İsveç müəllifi prof.Sven La-

gerbrinqin XVIII əsrdə yazdığı, lakin çağdaş İsveç  tarixşünaslığında və dilçili-

yində ört-basdır edilən «Atalarımız türklərdir» adlı kitabı buna çox dəyərli bir 

nümunədir. O, 1764-cü ildə «İsveçcənin Türkcəyə bənzərlikləri» haqqında kitabça 

yazmışdı. O, 1769-1783-cü illərdə yazdığı 4 cildlik tarix kitabının birinci cildində 

əfsanəvi Odin və onun xalqının türklər və asiyalılar olduğunu göstərir (3, 3). 

Sven Lagerbring yazır: «Qədim nağıllarımızda əski isveç dilinin Odin tərə-

findən gətirildiyi söylənir. Odin Hervarar adlı nağılın birinci bölümündə Tirkiar 

(Türklər) və Asiemaen (asiyalılar) kimi təqdim olunan xalqın başçısı kimi təsvir 

edilir. Burada Odinin oğlu İnqve Tirkia Konqr adı altında verilir, Odinin 

Tyrklanddan (Türkiyədən) gəldiyi söylənilir. 

Qədim Skandinaviya müəllifi Snorre Sturlusonun «Edda» əsərində Troya ilə 

Türkiyənin eyni etnosa aid ölkə olduğuna dair qeydlər də diqqəti çəkir. Onun öz 

adamları ilə Troyadan Avropanın şimalına gəlməsi, oradakı əraziləri üç oğlu 

arasında bölməsi təsvir olüunur. Vegdeg adlı oğluna Saksoniyanı, Balderə 

Vestfaleni, Siqe adlı oğluna isə Fraklandı (Fransanı) bağışladı. 

Daha sonra Odin şimala doğru daha da irəliləyərək İsveçə gəldi. Orada Tro-

yadakına bənzər qayda-qanun yaratdı… Asyalıların dili bu ölkələrin (İsveç, 

Norveç, Danimarka, Saksoniya və b. ölkələrdə danışılan dil oldu (3, 8). 

Bizim dövrümüzdə məşhur Norveç alimi Tur Heyerdal 2001-ci ildə yazdığı 

«Odinin izi ilə» kitabında Odinin və As xalqının Qaradənizin yuxarısında Don 

çayının şərqində Asovda yaşadıqlarını qeyd edir. 

Sven Lagerbrinq isveçlilərin türk olduğunu sübut edən inandırıcı dil fakt-

larına müracəit edir. Onun türkizm kimi təqdim etdiyi sözlərin bir qismi həqi-

qəti əks etdirməsə də, isveç dilindəki türkizmlərə aid nümunələri kimi olduqca 

şəffafdır: 

 

           İsveçcə göl                              türkcə göl 

 

―Göl türkcə dört yanı quru ilə əhatə olunan su anlamına gələn bir söz… 

İsveçcədə də eyni mənalı, lakin qədim bir söz. Günümüzdə artıq daha çox «sjö» 

sözü işlənir» (3, 2). 

Nümunədən göründüyü kimi, hər iki dildəki göl eyni sözdür. 

 

göm                 göm «gömmək» 

hayda               heyda «sağlıqla qal», «gülə-gülə», «haydı» 

göy                   koya «kənd» 

kandil               kyndil 

kule                  külle 

gülle                 kula 

erlik                  ərliq 

 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 77 

Lakin Sven Lagerbergin isveç-türk leksik paralelləri kimi təqdim etdiyi bir 

sıra sözlər elmi baxımdan əsassızdır: 

     

           Türk peder                  isveç fader («ata») 

 

Müqayisə olunan peder və fader sözləri eyni mənşəlidir, lakin türk sözü ki-

mi verilən peder fars mənşəlidir, yəni türk dilindəki fars alınma sözlərindən bi-

ridir. Əslində fars mənşəli peder ilə isveç dilindəki fader hind-Avropa mənşəli 

leksik təbəqəyə aiddir. Məlum olduğu kimi, fars dilnin də daxil olduğu İran dil-

ləri hind-Avropa dilləri ailəsinin bir qoludur və bu dil ailəsinə isveç dilinin də 

daxil olduğu german dilləri də aiddir. 

  

               türk tepe            isçev top 

 

Tepe ((«təpə») ilə isçev dilindəki top («təpə») etimoloji baxımdan eyni 

mənşəlidir, lakin top heç də türkizm sayıla bilməz. Məlum olduğu kimi, dilçili-

yin ötən əsrlərdə yaranmış Nostratika adlı qolu Avropa, Asiya və Afrikada da-

nışılan və hazırda müxtəlif dillərə məxsus olan hind-Avropa, Altay və başqa 

dillərin çox qədim qohumluğunu dil faktları əsasında müəyyən etmişdir. 

S.Lagerbringin müqayisələrindəki belə qeyri-elmi məqamlara baxmayaraq, 

onun əsərində isveç dilindəki qədim türkizmlərə aid xeyli sayda nümunələr var-

dır və onun özü haqlı olaraq bu türkizmlərin mənbəyi olaraq şimal ölkələrinə 

troyalıların miqrasiyasını qəbul etmişdir. 

Bu nəticəyə gəlirik ki, german xalqlarının dillərində mənşəyi elmə aydın ol-

mayan xeyli sayda türkizmlər vardır  ki, onların da mənbəyini e.ə. II minillikdə 

Troyanın süqutundan sonra Avropanın şimalına miqrasiya etmiş troyan-etrusk 

mənşəli xalqın dili təşkil edir. 

Məqalənin aktuallığı. German dillərinn leksikasının formalaşmasında 

etrusk mənşəli alınma sözlərin müəyyən rolu olduğundan məqalənin mövzusu 

aktuallıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, german dillərində 

etrusk mənşəli sözlərin tədqiqi ilk dəfə olaraq həyata keçirilirş  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin elmi nəticələri bu 

sahədə tədqiqatların aparılması yolunu müəyyənləşdirir və german dillərinin 

tarixi leksikasının tədrisində tətbiq oluna bilər.  
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С.Мамедова 

 

Источник этрускизмов в германских языках 

 

Резюме 

 

По результатам нашей исследовании тюркские элементы в германских 

языках не ограничиваются с теми, которые были заимствованы из древ-

ных тюркских языков во-время миграции древних турок в Европу в ран-

них веках нашей эры. Ранным же источником тюркизмов в германсих язы-

ках является язык троянцев, которые по сведениям западных источников 

мигрировали на север Европы после разрушении Трои в результате 

греческо-троянской войны. 

 

S. Mamеdova 

 

The source of Etruskisms in Germanic Languages 

 

Summary 
 

As our researches demonstrate, Turkic elements in the Germanic languages 

are not limited with those that have been borrowed from Old Turkic languages 

as a result of migration of Eastern Turks to Europe, which took place in the 

early centuries A.D. The earlier source of Turkisms observed in Germanic 

languages is the language of Trojans who, according to European sources, had 

migrated to the North of Europe afte Troy collapsed as a result of the Greek 

Trojan war. 
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PEDAQOЖИ ELMLЯR 

 

Müəllim kadrlarının peĢəkarlıq səviyyəsinin artırılması 

təhsilin modernləĢdirilməsi istiqamətlərindən biri kimi 

 
                                              PəriĢan  Həsənova,   

    pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

ARTPИ-нин апарыъы елми ишчиси 
                                          E-mail: perisanhesenova@gmail.com 

  

Ряйчиляр: п.ц.е.д.,проф.И.Щ.Ъябрайылов 
                 п.ц.ф.д.,дос. М.А.Ибадова 
 
Açar sözlər: məqsədli ixtisasartırma, kursdan əvvəlki dövr, nəzəri təhlil 

dövrü, tətbiqi dövr, peşə-kadrlıq meyarları, özünümüəyyənləşdirmə, özünütəh-

liletmə 

 Ключевые слова: целевая квалификация, пред курсовой период, 

теоретический анализ, период внедрения, критерий профессионализма 

самоопределение, самоанализ   

 Key words: the target qualification, the theoretical analysis, the 

implementation period, the criterion of professional self-determination, self-

examination   

 

Təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin mühüm komponentlərindən biri 

müəllimlərin peşəkarlığının təkmilləşdirilməsidir. Çünki müəllim kadrlarının 

peşəkarlıq səviyyəsi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinə təsir göstərən əsas amil-

lərdən biridir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli ―Azər-

baycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında‖ xüsusi 

olaraq ―təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metod-

ları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzminunun səmərəli mənimsənilmə-

sini təmin edən yüksək nüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması‖ kimi ifadə olu-

nan ikinci strateji istiqamət təhsilin əsas qüvvəsi sayılan müəllim kadrlarının 

peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı tələbləri əhatə edir.Bu tələblər 

sırasında alt komponentlərdən biri ―müəllimlərin təhsil müəssisəsi səviyyəsin-

də, tədrisdən ayrılmadan peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üzrə özünü doğrult-

muş innovativ modellərin tətbiqi‖ adlanır ki, belə modellərdən birini irəli 

sürmək istərdik.  

Təhsil sahəsində islahat proqramının tələblərinə uyğun olaraq qeyd etmə-

liyik ki, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi eyni zamanda tədrisi idarə edən-

lərin də pedaqoji biliyinin, çevikliyinin təmin olunması ilə bilavasitə bağlıdır. 

Təhsil sisteminin qarşısında duran müasir vəzifələri həll etmək, ümumi təhsilin 
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keyfiyyətini lazımi tələblər səviyyəsində yüksəltmək üçün yaradıcı pedaqoji 

kadrların hazırlanmasına böyük ehtiyac yaranmışdır. Hazırda qloballaşan dün-

yada milli-mənəvi dəyərləri saxlamaqla müasir dünya təhsil sisteminə inteqra-

siya yüksək peşəkarlığa, çevik düşüncə tərzinə malik pedaqoji kadrlar hazırlan-

masını tələb edir. Bunun üçün pedaqoji kadrların təkcə ali təhsil almaları ilə 

kifayətlənmək olmaz. Mütəxəssis nə qədər yüksək savadla ali məktəbi başa 

vursa da 3-4 ildən sonra bu bilik ya unudulacaq, ya da dövrün artan tələbləri ilə 

ayaqlaşmayacaqdır. Bu mənada əlavə təhsilə, xüsusilə ixtisasartırmaya həmişə 

ehtiyac duyulmaqdadır.  

İkinci bir tərəfdən, təhsil eyni zamanda dövrün tələblərinə uyğun həyata 

keçirilən prosesdir. Müasir dünyanın mütərəqqi yeniliklərini özündə əks etdirən 

təhsil daim dəyişir, inkişaf edir, yeniləşir. Bir neçə il ərzində öyrəndiyi bilikləri, 

qazandığı bacarıqları, istifadə etdiyi texnologiyaları dəyişən hər bir mütəxəssis 

özü də dəyişməli, inkişaf etməli, yeniləşməlidir. Məhz məqsədli ixtisasartırma 

da buna xidmət etmək üçün yaradılır. 

Üçüncü  bir tərəfdən,  müəllim daim dəyişən, durmadan inkişafda olan dün-

yada yaşamağa və fəaliyyət göstərməyə qabil insan yetişdirməlidir. Ona görə də 

müəllimlik peşəsi öyrənmədə fasiləsizliyi, öz  üzərində daim işləməsi və qabaq-

cıl təcrübəni mənimsəyib onu yayması ilə seçilən bir peşə olmalıdır. Müəllimin 

isə daim inkişafda olmasını təmin edən yollardan biri ixtisasartırmadır. 

İxtisasartırma təhsili əlavə təhsilin bir istiqaməti olmaqla ali, orta ixtisas və 

ilk peşə ixtisas təhsili pillələrinin hər hansı birini bitirmək haqqında dövlət 

sənədi olan kadrların fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin etmək məqsədilə əla-

və təhsil müəssisələri tərəfindən həyata keçirilən təhsil növüdür. Məqsədli ixti-

sasartırma isə peşə səriştəliliyinin təkmilləşdirilməsinə yanaşmaların, istiqamət-

lərin məcmusudur. 

Müstəqilliyimizin əldə olunmasından üzü bəri respublikamızda təhsil sahə-

sində Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyasında təsbit olunmuş təhsil hüqu-

qunun təmin edilməsi sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri, ulu öndərimiz H.Əliyevin 15 iyun 1999-cu il tarixli 

―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı‖ haqqında 

sərəncamı ilə başlanan təhsil islahatı bu gün də davam etməkdədir. Bu gün təh-

sil sisteminə Dövlət Proqramı və innovasiyaların tətbiqi, Milli Kurikuluma ke-

çid respublikamızda təhsilin inkişaf strategiyasının yüksələn xətlə getməsindən 

xəbər verir.   

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ―Təhsil haq-

qında‖ Azərbaycan Rrespublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə 05 sent-

yabr  2009-cu il 156 saylı fərmanının icrası ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti bir 

sıra qərarlar qəbul etmişdir ki, bunlardan biri də 06 sentyabr 2010-cu il tarixli 

163 saylı ―Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti 

üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədlərin verilməsi qaydası‖ haqqında 

qərardır.  

 Dövlət təhsil strategiyasından irəli  gələn vəzifələri həyata keçirmək üçün 

əlavə təhsili həyata keçirən müəssisələr, o cümlədən Azərbaycan Müəllimlər İn-
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stitutu  bu sahədə uğurlu addımlar atmışdır. Burada xüsusilə ixtisasartırma təh-

silinin təşkilinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. ―İxtisasartırma təhsilində yeni me-

xanizmə keçid və müəllimlərin təkmilləşməsi işinin təşkili  barədə‖ Təhsil Na-

zirliyinin 21 fevral 2002-ci tarixli 164 №-li əmrinə əsasən, dayaq məntəqələ-

rinin 3 modulla (hər biri 36 saat olmaqla) ―öyrədənlərin öyrədilməsi‖ kursları-

nın təşkilinə geniş yer verilmişdir.  

Hazırda ixtisasartırma təhsili sahəsində sifarişçilərin biliklərinin və peşəkar-

lıq səviyyələrinin, dünyagörüşlərinin  inkişaf etdirilməsi təlim modulları üzrə 

həyata keçirilir. İxtisasartırma təhsili prosesində nəzərdə tutulmuş müəyyən isti-

qamətdə bilik, bacarıq və vərdişlərin əldə edilməsinə, dünyagörüşün formalaş-

dırılmasına istiqamətlənmiş biliklər sistemi olan modullar 3 istiqamətdə həyata 

keçirilir: 

1) peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları üzrə təlim;  

2) ixtisas sahələri üzrə təlim;  

3)  innovasiyalar üzrə təlim 

2010-cu ildən başlayaraq ixtisasartırma təhsili sahəsində kredit-modul sis-

teminin tətbiqinə başıanmışdır. Yeni  modelə əsasən ixtisasartırma təhsilində 

istifadə olunacaq proqramlar da 3modul üzrə hazırlanır. İxtisasartırma proqramı 

- ardıcıl məqsədləri, vəzifələri, məzmunu, təlimə aid tədbirləri və bunların əsa-

sını təşkil edən təlim materialları və vasitələrini, qiymətləndirmə formaları və 

mexanizmlərini, həmçinin gözlənilən nəticələri əhatə edən vahid məqsədə yö-

nəlmiş mövzular və sənədlər toplusudur. Kurikulum çərçivəsinə daxil olan mo-

dulların hər biri üzrə dəqiq məqsədlər, vəzifələr, məzmun standartları, gözləni-

lən nəticələr və təlim saatları ixtisasartırma proqramları vasitəsilə müəyyən 

edilir.  

20 aprel 2012-ci il tarixində Azərbaycanın Təhsil Nazirliyi tərəfindən  ―İxti-

sasartırma təhsili proqramlarının qiymətləndirilməsi və tətbiqinə dair Təlimat‖ı 

təsdiq edilmişdir. Тəlimat Nazirlər Kabinetinin 6 sentyabr 2010-cu il tarixli 163 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş ―Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təh-

silin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi 

Qaydası‖nın tələbləri əsasında hazırlanıb.  Hazırda rəhbər və pedaqoji kadrların 

ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün 3 modul üzrə proqramlar hazırlanıb təhsil nazirli-

yinə təqdim olumuşdur ki, bu da ixtisasartırma təhsilinin daha uğurla həyata 

keçməsinə xidmət edir.   

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, ixtisasartırma işinin təşkili ilə 

bağlı məqsədyönlü tədbirlər görülsə də pedaqoji kadrların ixtisasartırmaya cəlb 

olunmasında könüllülük prinsipinə əsaslanmaq, məqsədli ixtisasartırmanı sis-

temli, tam şəkildə həyata keçirmək hələ də mümkün olmamışdır.  

Müəllimlərin ixtisasının artırılması və yenidən hazırlanması təhsilin yeni 

mexanizmi, kredit-modul sisteminə keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin ―İxtisasartırma təhsilinin Kurikulum çərçivəsi və ixtisasartırma 

təhsili proqramının qiymətləndirilməsinə dair təlimatın təsdiq edilməsi barədə‖ 

18 апрел 2012-ci ил tarixli 597 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Əmrin əsas 

məzmunu məktəbəqədər, ümumi orta, tam orta, ilkin peşə ixtisas və məktəb-
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dənkənar təhsil müəssisələrinin rəhbər və pedaqoji kadrları üçün ixtisasartırma 

təhsilinin modul-kredit əsaslı yeni model üzrə həyata keçirilməsini, ixtisas-

artırma təhsili sistemində rəqabətin formalaşmasını müvafiq ixtisasartırma təh-

sili proqramlarının qiymətləndirilməsi və tətbiqi mexanizminin yaradılmasını 

təmin etməkdir. Дос. M. Kazımovun qeyd etdiyi kimi: ―Müasir dövrdə ixtisas-

artırma təhsilinə verilən əsas tələblər pedaqoji işçilərin ixtisası üzrə intellektual 

və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsini, əmək şəraitinə uyğunlaşdırılma-

sını, ölkənin sosial- iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal, səmərəli iştirakını 

təmin etməkdir‖ (6).  
 Müasir təhsilə əsaslanan ixtisasartırmanın yeni tələblər səviyyəsində təşkilinə 

nail olmaq üçün əvvəlcə onun mərhələlərini müəyyən etmək lazımdır. Fikrimizcə, 

ixtisasartırma dövrünü aşağıdakı mərhələlərə ayırmaq daha ağlabatandır:  

1. Kursdan əvvəllki dövr- buna  hazırlıq mərhələsi də demək olar. 

2.  Bilavasitə ixtisasartırmada kursun aparılması dövrü və ya nəzəri dövr. 

3.Praktik kurs və ya tətbiqi dövr. 

İxtisasartırma kursunun I mərhələsində müəllim öz peşəkarlıq səviyyəsini 

götür-qoy edir, onu qiymətləndirir. Bu zaman o, peşəkarlığı üçün nələrin çatış-

madığını və ya ona mane olan cəhətləri özlüyündə təhlil edir, ixtisasartırma 

üçün nəzərdə tutulmuş 3 modul üzrə ixtisasına uyğun təhsil proqramları ilə ta-

nış olur, kurs boyu bu proqramların hansından daha səmərəli bəhrələnəcəyini 

özü müəyyən edir.  

Hazırda ölkəmizin əlavə təhsil sistemində ixtisasartırmanın xarakteristika-

ları–peşəkarlıq meyarları ciddi şəkildə işlənilir. İxtisasartırma kursundan əvvəl-

ki dövr müəllimin peşəkarlığının artırılmasının formalaşması layihəsi ilə başa 

çatır (peşəkarlığın əsas problemi nədədir, hansı səviyyələr nəzərdə tutulur, han-

sı nəticələr gözlənilir).  

II mərhələdə kursun rəhbərləri ilə müəllimin peşəkarlığının artırılması 

layihəsinin müzakirəsi və düzəlişlərin edilməsidir. Burada pedaqoji işçilər 

kursun rəhbərləri ilə layihəni dəqiq işləməli və zəruri düzəlişlər etməlidirlər. 

Daha sonra növbəti mərhələlər-layihənin reallaşdırılması üzrə proqramın tət-

biqi, daha doğrusu, kursun gedişi planlaşdırılır.   

İxtisasartırma sistemində sonuncu pillə tətbiqi dövrdür. Bu dövrün I 

mərhələsində kursun   qabaqcıl ümumtəhsil məktəbləri və yeni tipli ümumtəhsil 

məktəblərində tədris proseslərini müşahidə edə, seminar konfransların iştirak-

çısı ola bilər. II mərhələdə isə ən mühüm element metodbirləşmə və təhsil 

müəssisələri kollektivlərinin ixtisasartırmanın keçirilməsi prosesi ilə tanış-

lığıdır. Bunu necə başa düşmək olar? Yəni müəllim işlədiyi təhsil kollektivinin 

rəhbərliyi qarşısında özünə rahat olan formada (seminar və ya başqa) nə ilə 

məşğul olduğu haqqında hesabat verir, öz layihəsi və onun strukturu, qarşıya 

qoyduğu vəzifələrlə tanış edir. Növbəti mərhələ ixtisasartırma kursunun nəticə-

lərinin tətbiqi proqramının tərtib edilməsidir. Nəhayət, sonuncu mərhələ müəlli-

min peşəkarlığında praktik fəaliyyət nəticəsində özünüqiymətləndirmə və xarici 

qiymətləndirmə vasitəsilə problemlərin aşkar edilməsidir. 
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Məqalənin aktuallığı. Тəhsil sistemində yeni təlim texnologiyalarının tət-

biqi və bu əsasda müəllimlərin öz işlərini məhz bu istiqamətdə aparmaları, pe-

şəkarlıq səviyyələrinin inkişaf etdirilməsi ixtisasartırma təhsilinin mexanizmi-

nin yeni tələblər səviyyəsində qurulmasını tələb edir. Məqsədli ixtisasartırmaya 

aid belə araşdırmalar daha yaradıcı və pedaqoji səriştəliliyə malik kadrların 

hazırlığına təminat verə bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Мəqalədə məqsədli ixtisasartırmanın təşkili ilə 

bağlı mühüm məsələlər öz əksini tapmış, işin daha səmərəli təşkili üçün zəruri 

təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əldə olunan elmi nəti-

cələrdən əlavə təhsil üzrə ixtisasartırma kurslarının təşkilində, proqramların 

hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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П.Гасанова 

 

Новые подходы к целевому повышению квалификации 

педагогических кадров 

 

Резюме 
 

Темы развития системы образования требует новых подходов в 

области повышения квалификации педагогических кадров. Современное 

образование отличается с такими характерными особенностями как 
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сотрудничество и компетентность. Повышение квалификации должно 

строится именно на этих основах.           

Для того, чтобы организовать повышение квалификации педагогичес-

кие кадров на уровне новых требований, основывающимся, современному 

обучению в статье на первый план выдвигается определение его этапов. 

Здесь период повышения квалификации делится на 3 этапа и каждый из 

этапов анализируется.  

  

П.Гасанова 
 

New approaches to target professional  

development of teachers 
 

Суммарй 
 
 Topics of the education system requires new approaches to professional 

development of teachers. Modern education is different with unique features 

such as co-operation and competence. Professional development should be 

based on these principles. 

In order to organize the training of teaching staff at the new requirements 

are based, modern education in the article brings to the fore the definition of its 

phases. This training period is divided into 3 stages and each stage is analyzed. 
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Adi diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin böyük elmi və praktik əhəmiyyəti 

vardır. Riyaziyyat, fizika, mexanika, biologiya və s. kimi müxtəlif elm sahələri-

nin və texnikanın bir çox mühüm məsələlərinin həlli adi diferensial tənliklərə 

gətirilir. Məsələn, biologiyada bakteriyaların yayılması, fizikada radiaktiv mad-

dənin parçalanması, riyaziyyatda müəyyən şərtləri ödəyən normala görə əyrinin 

tənliyinin tapılması və s. adi diferensial tənliyə gətirilir. Dəqiq və texniki elmlər 

üzrə təhsil alan tələbələrin yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi yetişməsində adi 

diferensial tənliyə gətirilən məsələlərin xüsusi rolu var.  Çünki hər hansı prosesi 

xarakterizə edən diferensial tənliyi qurmaq üçün riyazi,  fiziki və s. qanunları 

bilmək zərurəti yaranır. Nəticədə tələbələrin məntiqi təfəkkürü inkişaf edir və 

mühakimə qabiliyyəti artır. Bütün bu deyilənlər adi diferensial tənliyə gətirilən 

məsələlərin aktuallığını göstərir.   

Adi diferensial tənliyə gətirilən məsələləri həll etmək üçün aşağıdakıları ye-

rinə yetirmək lazımdır: 

a) мəsələnin şərtinə əsasən diferensial tənliyi qurmaq. 

b) дiferensial tənliyin növünü təyin etmək. 

c) дiferensial tənliyi həll etmək və məsələnin şərtinə əsasən həlli araşdır-

maq. 

Yuxarıda deyilən fikirləri nəzərə alaraq, adi diferensial tənliyə gətirilən bir 

neçə maraqlı məsələyə baxaq.  

I.  )(xyy   əyrisi koordinat başlanğıcından keçir. Bu əyrinin hər hansı 

nöqtəsindən keçən normalın absis oxu ilə kəsişməsindən alınan parçanın orta 

nöqtəsi axy 2   parabolası üzərindədir.  )(xyy   əyrisinin tənliyini tapın.  
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Həlli. Tutaq ki, ),( yxM əyrisinin ixtiyari nöqtəsidir. Bu halda M 

nöqtəsindən keçən normalın absis oxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatı 
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)(xyy   əyrisi koordinat başlanğıcından keçdiyindən  
22 )(40 acCa   

alarıq.  Deməli,  )(xyy    əyrisinin tənliyi  

)1(44 /22 axeaaxy   şəklindədir.  

II. Güzgü məlum nöqtədən çıxan bütün şüarları verilən istiqamətə paralel 

əks etdirir. Güzgünün formasını təyin edin. 

Həlli. Işıq mənbəyini koordinat başlanğıcı qəbul edək. Ox oxunu verilən 

istiqamətə paralel istiqamət seçək. Tutaq ki,  M(x,y) güzgü üzərində istənilən 

nöqtədir. xOy müstəvisində Ox oxundan və M(x,y) nöqtəsindən keçən güzgünün 

kəsiyinə baxaq. Verilən müstəvidə güzgünün kəsiyinə toxunan (MN) toxunanını 

çəkək. İşığın qayıtma qanununa görə (düşən şüa qayıdan şüaya bərabərdir). 

NOM  bərabəryanlıdır: |NO|=|OM|. Ona görə 

||||||

||

||||

||
tg

22 MOMMOM

MM

MONO

MM









 , 

xMOyMM
dx

dy
 ||,||,tg  

olduğunu nəzərə alsaq, xOy müstəvisində güzgünün kəsiyini təyin edən 

diferensial tənliyi alırıq: 

22 yxx
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dx
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      (3) 

 (3) tənliyinin sağ tərəfini irrasionallıqdan azad edib sadələşdirsək, 

dxyxydyxdx 22      (4) 

(4) tənliyinin inteqrallayıcı vuruğu 
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Deməli, verilən güzgünün kəsiyi parabola, səthi isə fırlanma paraboloididir. 

III.  İstənilən nöqtəsində çəkilən toxunanın koordinat oxları arasında qalan 

parçası a-ya bərabər olan əyrini tapın.  

Həlli. Tutaq ki, ),( yxM  nöqtəsi axtarılan əyri üzərindədir. Bu nəqtədə 

xəkilən toxunanın tənliyi 

)( xX
dx

dy
yY      (5) 
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шəklindədir. Burada X və Y cari koordinatlar, x və y isə toxunma nöqtəsinin 

koordinatlarıdır. Toxunan koordinat oxlarını 
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3

2

3

2

3

2

ayx       (10) 

tənliyi alınır. (10) astoida əyrisinin tənliyidir. 

 Beləliklə, verilən məsələnin həlli 3

2

3

2

3

2

ayx   astroidası və 

21 C

aC
Cxy


  düz xətlər ailəsindən ibarətdir.  

 

Мягалянин аktuallıьы. Diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin riyaziyyat, fizi-

ka,  mexanika, biologiya və s. kimi müxtəlif elm sahələrinin və texnikanın bir 

çox mühüm məsələlərin həllində tətbiqi diferensial tənliyə gətirilən məsələlərin 

aktuallığını göstərir. 

Мягалянин еlmi yeniliyi. Fənn tədrisində bəzi məsələlərin adi diferensial 

tənliklər vasitəsilə araşdırılması və prosesləri xarakterizə edən diferensial tənli-

yi qurmaq üçün riyazi,  fiziki və s. qanunlarının tətbiqi.  

Мягалянин пraktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Dəqiq və texniki elmlər üzrə 

təhsil alan tələbələrin yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi yetişməsində xüsusi 

rolu var və tələbələrin məntiqi təfəkkürünü və mühakimə qabiliyyəti artır.  
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В наше время интерес исследователей и практиков всего мира к 

относительно молодой и быстро развивающейся научной дисциплине – 

информатике проявляется все чаще и чаще. На сегодняшний день инфор-

матика выделилась в фундаментальную науку об информационно – логии-

ческих моделях, и она не может быть сведена к другим наукам, даже к ма-

тематике, очень близкой по изучаемым вопросам. Объектом изучения 

информатики являются структура информации и методы ее обработки. 

Появились различия между информатикой как наукой с собственной пред-

метной областью и информационными технологиями. В последние годы 

школьный курс "Основы информатики и вычислительной техники" вышел 

на качественно новый этап своего развития. Более-менее унифицировался 

набор школьной вычислительной техники. Самое главное то, что изме-

нился взгляд на то, что понималось под компьютерной грамотностью.  

Несколько лет назад, в начале внедрения информатики в школы, под 

компьютерной грамотностью понималось умение программировать. Сей-

час уже практически всеми осознано, что школьная информатика не долж-

на быть курсом программирования. В настоящее время в школе учитель 

информатики одна из трудных и интересных профессий. Необходимость 

каждые два года начинать все «с нуля» не знакома преподавателям других 

дисциплин. Учитель информатики вынужден напряженно следить за раз-

витием средств вычислительной техники, за появлением новых программ 

и за изменяющимися приемами и методами работы с ними. Перед учите-

лем информатики постоянно встает вопрос: «Чему и как учить? Как нау-

чить ребенка ориентироваться в калейдоскопе быстро развивающихся ин-

формационных технологий?» Чтобы успевать за развитием средств вычис-

mailto:cingiz55@rambler.ru
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лительной техники, необходимо непрерывное самообразование и само-

совершенствование. А для профессионального применения вычисли-

тельной техники нужно нечто большее – личная целеустремленность и 

постоянное желание узнавать о том, что происходит в мире информации-

онных технологий и педагогической сфере. 

Изучение информатики в школе, способствует освоению учащимися 

современных информационных технологий. И как показывает практика 

учащиеся, применяя полученные знания на уроках информатики, при 

подготовке к другим предметам, например при подготовке сообщения 

готовят презентации, повышают свою степень обученности не только по 

информатике, но и по другим предметам. Поэтому учитель информатики 

должен как никто другой заинтересовать учащихся своими уроками, 

своим предметом. Особая сложность преподавания информатики связана 

с тем, что в чисто технологических вопросах работы с компьютером 

осведомленность учащихся зачастую превышает осведомленность препо-

давателей. Учитель не может следить за всеми достижениями науки и 

техники и физически не может иметь доступ ко всем новым устройствам, 

книгам, программам. Он вынужден ограничиться базовым уровнем, в 

который входят основные навыки по приведению компьютера в 

эксплуатацию. Многие рассматривают это явление как негативный 

фактор. На самом деле его не следует оценивать ни положительно, ни 

отрицательно – это просто особенность предмета. Уроки информатики 

влияют также на творческое развитие школьников. Компьютер на уроке 

не только контролирует работу ученика, но и помогает обнаружить 

достоинства и недостатки своих знаний, умений и навыков. Только на 

уроках информатики ребята могут раскрыть со стороны, не связанной с 

формулированием ответа, а со стороны технической подкованности. Чаще 

всего и психически закрытые дети показывают себя на уроках более 

развитыми в информационном мире, где им интересно. Задача состоит в 

том, чтобы помочь таким ребятам настроиться на позитивное мышление, 

как к информации, так и к товарищам в классе. Они могут раскрыться 

больше, если развивать их интерес к работе на компьютере. Учитель, не 

должен разрабатывать программу, и не зависимо от учебника, давать 

знания. Хотя, последние годы приходится сталкиваться с тем, что 

хороших учебников, с полным набором знаний и заданий нет. Поэтому 

возникает проблема преподавания уроков информатики автоматически и 

без учебников. Это не правильно. Линия преподавания должна быть одна. 

Усложнения могут быть по количеству часов, но основную программу 

необходимо разработать и включить в образовательный стандарт. 

Проблема обучения информатике также в условиях разного уровня знаний 

и умений учащихся. Для детей желающих изучать предмет на более 

высоком уровне, можно было бы обратиться к дистанционному обучению. 

Использование таких ресурсов позволяет учащимся самостоятельно 

изучать отдельные темы дисциплин школьной программы, решать задачи, 
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дистанционно общаться с преподавателями и получать консультации, 

участвовать в заочных олимпиадах. Но чтобы дело не шло на самотѐк 

"очный" преподаватель должен не только указать учащемуся на имею-

щийся в сети ресурс дистанционного курса, но и периодически отсле-

живать его успехи. 

Основные проблемы преподавания информатики: 

1. Школьная информатика – самая молодая из всех школьных 

дисциплин и, пожалуй, самая проблемная. Одной из проблем является 

недостаточная разработанность методик преподавания информатики.  

2. Задачи, решаемые при изучении информатики, относятся и к другим 

предметным областям знаний – физике, математике, астрономии и т.д., в 

силу чего изучение информатики имеет межпредметный характер.  

3. Нечѐткость границ школьного и вузовского курсов информатики.  

4. Высокие темпы развития информатики приводят к тому, что 

учителю постоянно приходится использовать материалы компьютерной 

периодики, ресурсы Интернет  

5. Систематическая работа учащихся на персональном компьютере 

является основой практического усвоения учебного материала. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа учащихся, так как 

значительную часть времени они проводят в индивидуальной работе с 

компьютером.  

6. Персональный компьютер используется как объект изучения: фор-

мируются базовые знания и умения работы с персональным компьютером 

(устройства, операционная система, методы поиска информации). В то же 

время компьютер является средством обучения и инструментом для 

решения задач. В силу различия материального и культурного уровня се-

мей школьники имеют разную возможность в использовании компьютера 

для выполнения домашних заданий, для удовлетворения своих интересов, 

и это надо учитывать при организации учебного процесса.  

7. Как правило, количество компьютерной техники недостаточно, 

вследствие чего необходима организация совместной работы малых групп 

(2-4 учащихся на один компьютер)  

8. Использование компьютера как средства и инструмента обучения 

требует не только учета санитарно-гигиенических норм и ограничений, но 

и сочетания различных методов обучения.  

9. В отличие от других предметов, процесс изучения информатики 

характеризуется выражением взаимосвязи различных подсистем: учитель-

ученик; ученик – компьютер - учебная книга, учитель-ученик-компьютер.  

14. Нельзя просто встроить компьютер в привычный учебный процесс 

и надеяться, что он сделает революцию в образовании. Нужно менять 

саму концепцию учебного процесса, в который компьютер органично 

вписывался бы как новое, мощное средство. Условия, создаваемые с 

помощью компьютера, должны способствовать формированию мышления 

обучающегося, ориентировать его на поиск системных связей и зако-
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номерностей. И конечно же, учитель, преподающий предмет, должен сам 

хорошо владеть инструментами, позволяющими довести учебный процесс 

до высокого уровня. 

Актуальность статьи. В современной школе на первый план выходит 

проблема обучения информатике в условиях разного уровня знаний и 

умений учащихся. Поэтому  знания и умения по информатике, как и по 

любому школьному предмету, учащийся приобретает не только на уроках, 

но особо это ощутимо именно в школьной информатике. 

Научная новизна статьи. В статье рассматриваются основные проб-

лемы преподавания информатики в современной школе. 

Практическая целесообразность и применение статьи. В статье 

выдаются рекомендации преподавания информатике в школе. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərən-

camı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Döv-

lət Strategiyası‖nda təhsil sisteminin  qarşısında duran əsas  vəzifələr aşağıdakı 

kimi müəyyənləşdirilmişdir: ―1) ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan insan 

kapitalını inkişaf etdirmək və bununla Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək; 

2) məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqının milli ənə-

nələrinə, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına 

sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; 

3) milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş 

dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi baca-

ran, nəzəri və praktik biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliy-

yətli kadrlar hazırlamaq; 

4) sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və əlavə 

təhsili təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə 

hazırlamaq‖ (1). 

Göstərilən vəzifələr fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması problemi 

ilə bilavasitə bağlıdır. 

Son on illiklərdə  ölkənin həyatında baş verən əsaslı müsbət dəyişikliklər cə-

miyyətin və ayrı-ayrı şəxslərin prioritetləri də dəyişmişdir ki, bu da, təbii ki,  

təhsil sistemində öz əksini tapmışdır.  

Vətəndaş tərbiyəsinin təşəkkülünün və inkişafının müxtəlif cəhətləri istər 

xarici, istərsə də respublikamızın pedaqoqlarının tədqiqat obyekti olmuşdur. Öl-

kəmizdə bu problemə daha çox professor Əjdər Ağayev və onun doktorant və 

dissertantları müraciət etmişlər. Prof. Ə.Ə. Ağayevin ―Məktəblilərin vətəndaş-

mailto:emilyahus.@gmail.com
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lıq borcu tərbiyəsi‖,  "Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində şəxsiyyətin forma-

laşması problemi", ―Vətəndaş təhsili günümüzün zəruri tələbidir‖ əsərlərini nü-

munə gətirmək olar.   

A. Əliyev, H. İlyasov və b.-nın tədqiqatları da haqqında danışdığımız prob-

lemlərə həsr edilmişdir. Belə ki, H. İsayev ―Ailədə uşaqlarla aparılan vətəndaş-

lıq tərbiyəsi üzrə işin sistemi‖, ―Müasir şəraitdə şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyə-

si‖ adlı kitabça və məqalə yazmışdır.  

Vətəndaşlıq tərbiyəsinin müxtəlif istiqamətləri keçmiş ittifaqda pedaqoqlar-

dan M.V. Boquslavski, S.F. Yeqorov, F.F. Korolyev, N.A. Konstantinov, T.D. 

Korneyçik,  M.İ. Muxin, A.İ. Piskunov, V.Q. Pryanikov,  Z.İ. Ravkin, G.A. 

Fradkin,  S.A. Çernik, A.A. Şatalov, Y.V. Sokolov və b.  tərəfdən araşdırılmış-

dır. A.S. Qayazov və İ.V. Sukolenov vətəndaş təhsilini tədqiqata cəlb etmişlər. 

A.A. Bodelyevin qənaətincə, orta təhsilin başa vurmaqda olan şagirddə artıq  

əsas şəxsiyyət keyfiyyətləri formalaşmalıdır,  onun davranışında sosial baxım-

dan bəyənilən normalar öz ifadəsini tapmalıdır. ―Bu keyfiyyətlər uşaqlarda 

məktəbdə təhsil aldıqları illərdə formalaşır. Əsas tərbiyəvi ağırlıq (yük)  orta və 

böyük məktəb yaşı dövrünə təsadüf edir. Odur ki,  orta siniflərdən etibarən təd-

ris və tərbiyə, şəxsiyyət və əqli inkişafetdirici vəzifələrin nisbəti dəyişdirilmə-

lidir. Beləliklə,  tədris və tərbiyə tədbirlərinə ayrılan vaxt təxminən eyni olma-

lıdır. Təcrübə göstərir ki, yuxarı siniflərdə məktəb təlimi dövründə əvvəlki kimi 

biliklərin mənimsənilməsi vəzifəsi üstünlük təşkil edib,  tərbiyə arxa plana çəki-

lirsə, onda uşaqların psixoloji inkişafı prosesi geridə qalır. Nəticədə məktəbi 

bitirərkən özlərinin sosial-psixoloji inkişafları səviyyəsinə görə şagirdlər yaşıd-

larından geridə qalırlar‖ (2). 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində ali təhsilin magistratura pillə-

sində  pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixinin tərkib hissəsi kimi  ―Vətəndaş təhsili 

və tərbiyəsi‖ adlı xüsusi fənn tədris olunur. İnternetdə fənn üzrə tədris proqra-

mı, elektron tədris materialları (mətn, video, animasiya və s. öz əksini tapır.  
Bu məsələlərlə daha ətraflı http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Tarix_fakultesi/-

kafedra/Umumi_pedaqogika/ftp-4.htm saytında tanış olmaq mümkündür (3). 

―Vətəndaş təhsili və tərbiyəsi‖ adlı xüsusi fənnin öyrənilməsi məqsədilə 20 

saat mühazirə, 10 saat seminar məşğələsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu fənn fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılması baxımından zəngin 

material verir. 

Öyrənilməsi nəzərdə tutulan məsələlər diqqət yetirək: ―Vətəndaşlıq təhsil və 

tərbiyəsinin mahiyyəti və əhəmiyyəti‖, ―Vətəndaşlıq təhsil və tərbiyəsinin məq-

sədi və vəzifələri‖, ―Vətəndaşlıq təhsil və tərbiyəsinin meydana gəlməsi və in-

kişafı‖, ―Vətəndaşlıq borcunun tərbiyə edilməsinin əsas istiqamətləri‖, ―Cəmiy-

yətdə müəyyənləşdirilmiş davranış qaydalarına əməl etmək. Vətənpərvərlik his-

sinin tərbiyə edilməsi‖, ―Azərbaycan xalqının və başqa xalqların mədəni sərvət-

lərinə hörmət etmək və qorumaq‖, ―Təhsil və təlimə məsuliyyətli münasibət‖, 

―Təlim prosesində şagirdlərdə vətəndaşlıq keyfiyyətinin tərbiyə edilməsi üsul-

ları və vasitələri‖, ―Vətəndaşlıq tərbiyəsində sinifdənkənar tədbirlərin rolu və 

http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Tarix_%1ffakultesi/%1fkafedra/Umumi_pedaqogika/ftp-4.htm
http://adpu.edu.az/gen/html/azl/fakulte/Tarix_%1ffakultesi/%1fkafedra/Umumi_pedaqogika/ftp-4.htm
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həyata keçirilməsi‖, ―Şagirdlərdə vətənpərvərlik keyfiyyətlərinin tərbiyə edil-

məsində məktəb, ailə ictimaiyyətin əlbir işi‖. 

Göründüyü kimi, ―Vətəndaş təhsili və tərbiyəsi‖ fənni həqiqətən təhsilalan-

larda vətəndaşlıq mövqeyinin təşəkkül tapıb formalaşmasına və onların vətən-

pərvərlik hisslərinin qüvvətlənməsinə doğru istiqamətlənmişdir. 

―Vətəndaş təhsili və tərbiyəsi‖ fənni üzrə mühazirə və seminar məşğələlərini 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Südabə Qurbanova aparır. Biz S.M. 

Qurbanovanın oxuduğu mühazirələrdə və  apardığı seminar məşğələlərində işti-

rak etdik. Bir daha əmin olduq ki, haqqında danışılan fənn tələbə oğlan və qız-

ların vətəndaşlıq mövqeyinə sahib olmalarına böyük təsir göstərir. Bu, işin bir 

tərəfidir. Gələcəkdə magistr dərəcəsi aldıqdan sonra ali, orta ixtisas və ya ümu-

mi təhsil müəssisələrində çalışarkən dərs dedikləri, mühazirə oxuduqları və se-

minar məşğələsi apardıqları sinif otaqlarında, auditoriyalarda  təhsilalanların da 

belə mövqe qazanmalarına nail olacaqlar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev демишдир: ―Əminəm 

ki, bu günkü Azərbaycan gəncləri vətənimizin gərəkli vətəndaşları olacaq, öz 

professionallığını nümayiş etdirə biləcək və ölkənin inkişafında öz sözlərini 

deyəcəklər‖  (4). 

Ölkəmizdə ―Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə‖ Dövlət proqramı 

həyata keçirilir.  

Həmin dövlət proqramı çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin azər-

baycançılıq məfkurəsinin gənclər arasında təbliğ olunması (məqsəd: gənclərdə 

müstəqil dövlətçilik  ənənələrinə hörmət və sədaqət hissinin inkişaf etdirilməsi); 

―Virtual Qarabağ‖ adlı İnformasiya-Kommunukasiya Texnologiyalar Mərkəzi-

nin təşkili (məqsəd: Qarabağla əlaqədar mərkəzləşdirilmiş İnternet resurs mər-

kəzinin formalaşdırılması); Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının və ölkəmizin 

müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə rəşadət göstərmiş gənclərin 

tanıdılması istiqamətində layihələrin həyata keçirilməsi (məqsəd: gənclərin 

milli qəhrəmanların nümunəsində tərbiyə olunmasını təmin etmək); hərbi 

xidmətdə olan gənclərin mənəvi-psixoloji durumunun yaxşılaşdırılmasına və 

asudə vaxtının səmərəli təşkili (məqsəd: ordu sıralarında xidmət edən gənclərin 

mənəvi-psixoloji durumunu yaxşılaşdırmaq); gənclərin vətənpərvərlik və vətən-

daşlıq tərbiyəsinin aktual məsələləri üzrə müşavirələrin, konfransların, dəyirmi 

masaların, mədəni-kütləvi və digər tədbirlərin, telelayihələrin həyata keçiril-

məsi, vətənpərvərlik mövzusunda animasiya və cizgi filmlərinin istehsal olun-

ması (məqsəd: gənclərin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində apa-

rılan işlərin səmərəsini artırmaq) və s. (bu barədə ətraflı bax: 5). 

Vətəndaşlıq mövqeyi anadan olduğumuz, böyüyüb-başa çatdığımız, yüksək 

məqama çatdığımız, maddi və mənəvi sərvətlərindən bəhrələndiyimiz, varlığına 

görə iftixar hissi keçirdiyimiz doğma və əziz Vətənimizlə sız bağlılığımızdan 

ibarətdir. Türk dünyasının böyük şəxsiyyəti Mustafa Kamal Atatürkün aşağıda-

kı sözlərinə diqqət yetirək: ―Ölmək istəyən bir  milləti heç bir qüvvə xilas edə 

bilməz. Türk milləti ölmək istəməz. O daim yaşayacaqdır! (6, 100)… Milli 

müdafiəmizi düşmənlərin bayraqları babalarımızın ocaqlarından çəkilənə qədər 
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davam etdirəcəyik (6, 100) …Ölkəmizin əllidə biri deyil, hər tərəfi məhv olsa,  

hər tərəfi odlar içində yansa da,  biz bu torpaqların üstündə hər bir təpəyə çıxa-

cağıq və orada müdafiə ilə məşğul olacağıq (6, 102) … Əgər dünyanın bizə hör-

mət etməyini istəyiriksə, hər şeydən əvvəl özümüzün öz məmləkətimizə və öz 

millətimizə olan hörmətimizi həyatda istəklərimizlə, mənəviyyatımızla, bütün iş 

və hərəkətlərimizlə sübut edək və başa düşək ki, milli mənliyi olmayan millətlər 

başqa millətlərin ovudur (6, 122). 

Mustafa Kamal Atatürkün yuxarıdakı fikirləri, vətənpərvərliyə, yüksək 

vətəndaşlıq mövqeyinə yiyələnməyə çağırışdır. İnsan yalnız özünü düşünmə-

məli, xeyirxah işlərin iştirakçısı olmalı, özündən sonra yaxşı iz qoymalı, özü, 

ailəsi ilə yanaşı daim Vətəni, milləti, xalqı, ölkəsinin rifahı barədə düşünməli və 

həm də sadəcə düşünməli deyil, əməli fəaliyyət göstərməlidir. Atatürkün bu 

xüsusda deyirdi: ―Mənim aciz vücudum bir gün, əlbəttə, torpaq olacaqdır. Fəqət 

Türkiyə Respublikası sonsuzluğa qədər yaşayacaqdır‖ (6, 113). 

Ölkəmizin Əsas Qanunu – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə 

yaxından tanış olmalı, öz hüquqlarını bilməli, eyni zamanda üzərilərinə düşən 

vəzifələri dərk etməli və onları yerinə yetirməlidirlər. Bundan başqa vətəndaşlıq 

borclarını yaxşı anlamalıdırlar. ―Vətəndaşlıq borcu‖ anlayışından danışarkən 

prof. Ə.Ə. Ağayev yazır: ―Vətəndaşlıq borcu  Vətənə məhəbbət, qəhrəmanlıq, 

qorxmazlıq, iradəlilik, işə sədaqət, inam hissi ilə daha çox bağlıdır. Əgər bu his-

slər insanda lazımınca varsa, onda o, vəzifəsini daha aydın dərk edəcək və onu 

yerinə yetirməyə çalışacaq‖ (7, 49). 

Professor daha sonra göstərir: ―Vətəndaşlıq borcu – insanın ən yaxşı keyfiy-

yətidir. Bu keyfiyyətin yaranmasında qanunları bilmək azdır, bu qanunlar dairə-

sində hərəkət etməyi gündəlik həyati fəaliyyətə çevirmək lazımdır. Яgər  gənc-

lərdə vətəndaşlıq hazırlığı prosesi şüurlu, planlı surətdə gedirsə, onlar bununla 

əlaqədar əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri özlərinə  lazımınca aşılaya bilirlər‖ (7, 48). 

Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. 

Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyinin formalaşdırılmasının 

səmərəliliyinə nail olmaq üçün, ilk növbədə məktəblilər problemi 

Məqalənin aktuallığı. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqeyi-

nin formalaşdırılması probleminin tədqiqinə ehtiyac vardır. 

Məqalənin елми yeniliyi. Yuxarı sinif şagirdlərində fəal vətəndaşlıq mövqe-

yinin formalaşdırılması problemi müasir dövrün, yeni pedaqoji təfəkkürün tə-

ləbləri baxımından nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Şagirdlərdə fəal vətəndaşlıq 

mövqeyinin formalaşdırılması sahəsində pedaqoji kollektivlərin və ailələrin 

səylərini birləşdirməkdə yardımçı olacaqdır. 
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Формирование активной гражданской позиции у  

учащихся старших классов 
 

Резюме 
 

Гражданская позиция состоит из тесной связи с Родиной, в которой мы 

родились, выросли, достигли определенных вершин, материальными и 

духовными богатствами которой мы пользуемся, за существование 

которой мы гордимся. 

В статье повествуется именно об этом. Проблема рассматривается с 

учетом требований «Государственной Стратегии по развитию образования 

в Азербайджанской Республике», утвержденной указом 24 октября 2013 

года президентом Азербайджанской Республики. В вопросах, связанных с 

активной гражданской позицией, гражданским долгом, обращаются к 

идеям президента страны Ильхама Алиева, Мустафы Кемаля Ататюрка, 

проф. Аждара Агаева. 
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Formation of active citizenship among high school students 

Summary 
 

Civilian position consists of close ties with the homeland, in which we were 

born, raised, achieved some vertices, material and spiritual wealth that we 

enjoy, for the existence of which we are proud. The article tells the story that's 

about it. The problem is considered to meet the requirements of the "State 

Strategy for the Development of Education in the Republic of Azerbaijan" 

approved by the decree of 24 October 2013 the President of the Republic of 

Azerbaijan. In matters relating to active citizenship, civic duty, refer to the 

ideas of President Ilham Aliyev, Mustafa Kemal Ataturk, prof. Azhdar Agaev. 
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Fayllar və qovluqlar, pəncərə elementləri 
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Ключевые слова: информационные ресурсы, интернет, рисунок, 

текст, музыка 

Key words: information resources, the Internet, drawing, text, music 
 

Əməliyyat sisteminin informasiya obyektləri olan fayl və qovluq anlayışla-

rını şagirdlərə real obyektlərlə müqayisədə izah etmək daha məqsədəuyğundur.  

Şagirdlərə izah edilir ki, kompyuterdə olan şəkil, mətn, musiqi və başqa ob-

yektlər kompyuterin yaddaşında ayrıca ad altında saxlanılır. Onların sayı yüz-

lərlə, minlərlə ola bilər. Kompyuterdə hər bir mətn sənədi, musiqi, şəkil, video 

ayrılıqda fayl adlanır. 

Kompyuterdə lazım olan faylları tez tapmaq üçün onları nizamlı saxlamaq 

lazımdır. Bunun üçün qovluqlardan istifadə olunur. Hər bir qovluğun adı və 

simgəsi olur. Adətən, kompyuterdə adi qovluqlar eyni simgə ilə göstərilir. 

Bəzi qovluqların xüsusi simgəsi var: 

 
My computer qovluğu vasitəsilə kompyuterdə saxlanılan bütün informasiyalara, o 

cümlədən bütün qurğulara müraciət etmək olar. Sizə lazəm olmayan və kompyuterdə 

saxlanmasına ehtiyac duyulmayan sənədlər «Recycle Bin» qovluğuna atılır. «My 

documents» özünüzün yaratdığınız sənədləri saxlamaq üçün nəzərdə tutulub. 

Bunlardan başqa iş masasında çoxlu sayda qovluqlar da ola bilər. 

My computer 

Recycle Bin 
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Qovluqlarda fayllar saxlanılır. Əgər qovluğun içindəki faylların özlərini də hansısa 

qaydada nizamlamaq lazım gələrsə, onda bir qovluğun içində yeni bir qovluqlar 

yaratmaq olar. Qovluqları yaratmaq, yerini dəyişmək, silmək, adını dəyişmək kimi 

əməliyyatlar şagirdlərə öyrədilir. Şagirdlər adətən qovluğun adını dəyişdirərkən siçanın 

sağ düyməsini simgənin üstündə deyil, kənarda çıqqıldadırlar. Bu onların konteks 

menyusu ilə iş təcrübələrinin az olması ilə əlaqədardır. Müəllimin bu bacarığı bir neçə 

dəfə nümayiş etdirməsi şagirdlər üçün faydalı olardı.  

Qovluğun adının dəyişdirilməsində başqa bir çətinliklə də qarşılaşmaq olar: 

konteks menyusundan «Rename» bəndini çıqqıldatdıqdan sonra qovluğun adı 

seçdirilmiş olur. Şagirdlər çaşaraq qovluğun adını bir daha seçdirməyə çalışır-

lar. Bu zaman seçdirmə rejimi adi rejimə keçir. Ona görə də şagirdlərə məsləhət 

görmək olar ki, «Rename» bəndini çıqqıldatdıqdan sonra siçana toxunmaq la-

zım deyil. Sadəcə istədiyiniz adı yazmaq lazımdır. Qovluğun adını dəyişmək 

üçün başqa üsul da vardır. Məsələn, siçanın göstəricisini qovluğun simgəsinin 

üzərinə gətirib iki dəfə çıqqıldatmaqla onun adını dəyişmək olar. Lakin indiki 

mərhələdə bu bacarığın reallaşdırılması tövsiyyə olunmur. Çünki şagirdlər iki 

dəfə fasilə ilə çıqqıldatmanı qoşa çıqqıltı ilə qarışdıra bilərlər. Müəllim məq-

sədəuyğun hesab edərsə, lövhədə fayl və qovluğun tərifini yaza bilər. Fayl – 

kompyuterin xarici yaddaşında verilənlər toplusu şəklində saxlanılan obyektdir. 

Qovluq – digər qovluqları və faylları özündə qruplaşdıran obyektdir. Müəllim 

proyektordan istifadə etməklə müxtəlif fayl və qovluqların simgələrini nümayiş 

etdirə bilər. Fayl və qovluqların yaradılması, saxlanması, açılıb-qapadılması, 

adının dəyişdirilməsi və sürətinin çıxarılması əməliyyatlarını proyektor vasitəsi-

lə nümayiş etdirmək çox vacibdir. Bu zaman şagirdlər müəllimin icra etdiyi 
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əməliyyatları öz kompyuterlərində təkrar etməklə bu bacarıqlara asanlıqla yiyə-

lənə bilərlər. İnformasiya ilə tanış olmaq və onunla işləmək üçün Windows 

əməliyyat sistemində pəncərələrdən istifadə olunur. Pəncərə əməliyyat sistemi-

nin mühüm elementlərindən biridir. Windows sistemində bütün əməliyyatları 

aparmaq üçün pəncərələrdən istifadə olunur. Hər bir sənəd və ya proqram pən-

cərələrdə açılır. Eyni zamanda bir neçə pəncərə açmaq mümkündür. Ekranda 

açılmış pəncərələrin sayı istifadəçinin arzusundan, kompyuterin gücündən və 

monitorun ölçülərindən asılıdır. Pəncərənin çərçivəsi və başlıq zolağı olur. Baş-

lıq zolağında açılmış proqramın, sənədin, yaxud qovluğun adı yazılır. Başlıq 

zolağının altında komandaların siyahısından ibarət menyu zolağı yerləşir. Açıl-

mış sənəd pəncərəyə sığmırsa, fırlatma zolaqlarından istifadə etməklə onun istə-

nilən yerinə baxmaq olar. Pəncərəni böyüdüb-kiçiltmək, yerini dəyişmək və 

qapatmaq olar. Onu həm də tapşırıqlar zolağında müvəqqəti yerləşdirmək də 

mümkündür. Bu zaman yığılmış pəncərə tapşırıqlar zolağında düymə ilə vəz-

lənir. Bu düyməni çıqqıldatmaqla pəncərəni yenidən bərpa etmək olar. Pəncərə-

nin ölçülərini siçan vasitəsilə dəyişmək mümkündür. Bunun üçün siçanın göstə-

ricisini pəncərənin ixtiyari tərəfinin və ya təpəsinin üzərinə aparın. Bu zaman 

siçanın göstəricisi ikiuclu ox (↔) alacaq. Siçanın sol düyməsini basıb saxlayın. 

Siçanı ox istiqamətində hərəkət etdirsəniz, pəncərə həmin istiqamətə böyцyə-

cək, yaxud kiçiləcək. Ancaq kompyuterdə elə proqramlar da var ki, onları çalış-

dıran zaman pəncərələr açılmır və istifadəçi bu cür proqramların işinə müdaxilə 

edə bilmir. Belə proqramlar sistem proqramlarıdır. Bu dərsdə şagirdlər müxtəlif 

pəncərələr və onların tərkib hissələri ilə tanış olurlar. Pəncərələrlə tanışlıq 

kompyuterdə praktik bacarıqlara əsaslanır. Pəncərələrlə müxtəlif əməliyyatların 

yerinə yetirilməsi üçün dərsin kompyuter sinfində keçirilməsi vacibdir. 

Мягалянин aktuallığı. Təhsilin modernləşməsinin mühim strateji istiqamət-

lərindən biri yeni sosial şəraitdə şəxsiyyətin  inkişaf  tələblərinə cavab verən 

yeni tip təhsilin yaranması üçün şəraiti təmin edən informasiya və kommu-

nikasiya texnologoyaları vasitələrinin (İKT) tədris prosesinə tətbiq edilməsidir. 

Təhsilin informatlaşmasının həyata keçirilməsində müəllimin, xüsusən də, 

informatika müəllimlərinin rolu böyükdür. Insan  şəxsiyyətinin üstünlüyünə 

əsaslanan təhsilin yeni məqsədlərinin inkişafı təhsilin başlıca dəyəri və mühüm 

nəticəsi olmalıdır. Təhsil sisteminin bu yeni  oriyentlərdə onun müxtəlif istiqa-

mətlərdə inkişafında özünü göstərməlidir: fasiləsiz təhsil sisteminin qurulma-

sında, alternativ təlim  formalarının meydana gəlməsində, təhsilin məzmununun 

formalaşmasına yeni yanaşmaların işlənilməsində, yeni informasiya-təhsil mü-

hitinin yaradılmasında və i.a.  Belə şəraitdə V sinifdə Kompyuter, informasiya 

və kommunikasiya texnologiyaları məzmun xəttinin şagirdlərə daha dərindən 

öyrədilməsi məsələsi daha aktuallıq kəsb edir. Bundan başqa indiyə qədər İKT 

tətbiqinin səmərələliyinin azaldılması, kompyüterlərin aparat və proqram təmi-

natı inkişafının təlimdə informasiya texnologiyalarının nəzəri və praktik istifa-

dəsindən geridə qalması kimi problemlər həll olunmamışdır. 

Мягалянин elmi  yeniliyi. V sinifdə кompyuter, informasiya və kommu-

nikasiya texnologiyaları məzmun xəttinin öyrədilməsi tədrisi xüsusiyyətləri  



Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 104 

müəyyənləşdirilmiş,  bu məzmun xəttinə uyğun mövzuların öyrədilməsi yolları  

aşkara  çıxarılmış  və  elmi  cəhətdən  əsaslandırılmışdır. 
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. V sinifdə кompyuter, informasiya 

və kommunikasiya texnologiyaları məzmun xəttinin öyrədilməsinin  nəzəri və 

praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılması вя тятбиглярини эюстярмякдян ibarətdir. 
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Изучение файлов, папок, элементов окон  в  

V классе на уроках информатики 

 

Резюме 

 
В настоящее время каждый ученик должен самостоятельно уметь 

пользоваться компьютером. Начиная с начальных классов на уроках 

информатики, изучают работу на компьютере. В данной работе рассмот-

рены вопросы изучения работы с файлами, папками, пояснен смысл каж-

дого элемента текстового окна и также дано объяснение как добавить 

некоторые  нужные элементы окон. 

 

С.Tagieva  

С.Гuliyevа  

 

Study of files, folders, windows elements in  

V class science lessons 

 

Summary  

 
Currently, each student must be able to use their own computer. Starting 

from primary school science lessons, learn to use the computer. In this paper we 

study the issues of working with files, folders, explained the meaning of each 

item in the text box and also gives an explanation of how to add some necessary 

elements of windows. 
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Из истории отечественной педагогики и методики преподавания пред-

метов в школе были применены различные методы и дидактические сред-

ства для активизации познавательной деятельности учащихся  общеоб-

разовательных школ. В педагогической и методической литературе часто 

встречается также такие методы и формы обучения, которые опираются 

на диалоговые формы познания, так как главными факторами развития 

личности являются предметно-практическая деятельность и взаимодейст-

вия между ними.  
Эффективность обучения определяется следующими факторами, такими 

как взаимодействие между учениками и сотрудничество в учебном процессе, 

анализ своей деятельности и реализация собственного потенциала, смело 

выражать свои мысли, не бояться получить негативной оценки и т.д. 

Все эти качества или требования соответствуют интерактивному режи-

му обучения, основанные на диалоге и сотрудничестве всех субъектов 

обучения. Обучение, основанное на интерактивных методах и формах, 

активизирует учащихся. Современный школьный образовательный про-

цесс становится интенсивным и гибким, и в соответствии  с этим  в педа-

гогической литературе  встречаемся с такими терминами как «интерак-

тив», «интерактивность», «интерактивное обучение» которые связаны с 

понятием «интеракция» (от английского interaction), означающее взаимо-

действие. В психологии  понятие  «интеракция» означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога или с чем-

либо (например, компьютером), или кем-либо (человеком). Наиболее час-
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то термин «интерактивное обучение» упоминается в связи с информации-

онными технологиями, дистанционным образованием, с использованием 

ресурсов Интернета, а также электронных учебников и т.д. Современные  

компьютерные телекоммуникации  позволяют участникам вступать в «жи-

вой» интерактивный диалог, письменный или устный, с реальным партне-

ром, а также  обмен сообщениями между пользователем и информациион-

ной системой в режиме реального времени. 
В педагогической науке понятие «интерактивное обучение» определяется 

как обучение, построенное на взаимодействии учащегося с учебным 

окружением, учебной средой, где знание добывается в современной Дея-

тельности через диалог между учащимися или между учителем и ученииком. 

 «Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в 

формах совместной деятельности обучающихся». Они совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации [2], оценивают действия коллег. Инте-

рактивные методы позволяют задействовать не только сознание человека, 

но и его чувства. 

К формам и методам интерактивного обучения можно отнести следу-

ющее:  

 эвристическая беседа,   

 презентация,  

 дискуссии,  

 «мозговая атака»,  

 метод  «круглого стола»,  

 метод «деловой игры, решение творческих задач»,  

 тренинги,  

 моделирование процессов и т.д. 

На уроках информатики при работе на компьютере ученикам прихо-

дится  на первых порах осваивать работу на клавиатуре и приемы работы 

с мышью. Это достаточно сложный процесс в условиях, когда ученику 

приходится следить за результатом тонких движений рук и пальцев не не-

посредственно, а на экране компьютера.  

Важный момент в этом: развитие тонкой моторики рук младших 

школьников.   

На уроках информатики в начальных классах можно успешно при-

менять следующие формы и методы обучения, которые позволяют эффек-

тивно построить учебный процесс, отвечающим требованиям интерактив-

ного обучения: 

 диалоги; 

 работа в группах; 

 игровые методики; 

 информационные методики; 

 эвристический  подход. [3] 
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Успешность формирования любых знаний зависит от желания учащих-

ся получить эти знания. Процесс формирования мотивов учения напря-

мую связан с формами обучения. В психологии установлено, что развитие 

мотивов учения идет двумя путями: 

1) через усвоение учащихся общественного смысла учения; 

2) через саму деятельность учения школьника, которая должна чем-то 

заинтересовать его. 

Для учащихся младших классов целесообразно организовать работу в 

малых группах, при этом формирование групп должно строиться на мо-

тивационном принципе. 

Эвристический  подход в обучении информатике требует от учащихся 

самостоятельно - познавательной деятельности. Этот метод, имея интерак-

тивную особенность, содействует выработки логического и алгоритмичес-

кого мышления и очень похож на игровой метод с той большой разницей, 

что инициатива хода урока находится полностью в руках учителя. Здесь 

можно выделить пять основных этапов организации деятельности учении-

ков на уроке: 

 мотивационный; 

 постановочный; 

 создание собственного продукта; 

 демонстрационный; 

 рефлексивный. 

Цель эвристического метода создание личного образовательного про-

дукта (алгоритм, программа, сюжетные задачи и т.п.). 

На мотивационном этапе все ученики вовлекаются для обсуждения 

знакомых алгоритмов или действий знакомых исполнителей. 

На втором этапе ставится задачи и ученикам предлагается выбрать ис-

полнителей, которые смогли бы решить поставленную задачу. Выбор осу-

ществляется обсуждением. 

На третьем этапе ученики должны создать с помощью учителя, свой 

образовательный продукт, т.е. алгоритм решения поставленной задачи для 

выбранного исполнителя. 

Четвертый этап состоит  в демонстрации ученической продукции на 

уроке или на специальных творческих защитах. 

На этапе рефлекции ученики оценивают свою деятельность и результат 

работы. 

Этапы эвристического метода на уроках информатики прямо связаны с 

активизацией познавательной деятельности учащихся. Так как особеннос-

ти мышления младших школьников требует от учителя дать первостепен-

ное значение этому вопросу. Как известно, дети, приходя в первый класс 

обладают примитивным мышлением. В их суждениях связываются самые 

разные представления об окружающем мире. Поэтому, обучение мате-

матике, информатике, в первую очередь, имеет цель развитие мышления у 
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учащихся. У них  более-менее развито восприятие  и память. Пример 

тому, что первоклассник легко и быстро запоминает яркий, эмоционально 

впечатляющий материал. Мышление у младших школьников эмоциональ-

но-образное. Они еще мыслят формами, звуками, ощущениями. Особен-

ность такого типа мышления следует учитывать в содержании учебной Ра-

боты по информатике. Следовательно, важной задачей обучения в началь-

ных классах является постепенное развитие эмоционально-образного 

мышления в направлении к абстрактно-логическому, которое завершается 

в старших классах. Начиная с первого класса необходимо перевести 

мыслительную деятельность ученика на качественно новую ступень – 

развить мышление до уровня понимания причинно-следственных связей.  

Актуальность статьи. Современная дидактика развивается интенсив-

но и пополняется новыми концепциями, технологиями обучения, которые 

отражают запросы общества в области образования. 

Первостепенной задачей процесса обучения является активизация поз-

навательной деятельности учащихся и эта проблема  наиболее актуальна в 

теории и практики обучения. 

Научная новизность статьи. Интерактивное обучение по своей сущ-

ности и назначению вполне соответствует процессу обучения информати-

ке  в начальных классах. Так,  применение интерактивных форм и методов 

обучения в начальных классах в обучении информатике содействует 

развитию психического, умственного и физического развития учеников.  

Практическая целесообразность статьи. Установлено, что у млад-

ших школьников интеллект развивается очень интенсивно. Развитие мыш-

ления эффективно решать на уроках информатики, так как этот предмет 

обладает большими психолого-педагогическими и логико-математически-

ми возможностями. Все эти возможности облегчают реализацию интерак-

тивного обучения в начальных классах. 
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С.Мазанова 
 

Ġbtidai siniflərdə informatikanın tədrisində 

interaktiv yanaĢmalar 

 

Xülasə 
 

Məqalədə ibtidai siniflərdə informatika təliminin məqsəd və vəzifələrinə to-

xunulmuşdur. Burada məsələnin təhsil proqramında qoyuluşu, təlimin səmə-

rəlиliyinin əsas amilləri geniş şərh olunur, interaktiv təlim, onun mahiyyəti 

açıqlanır. Eyni zamanda, ibtidai siniflərdə informatika kursunun tədrisində in-

teraktiv təlim metodlarının, evristik metodun tətbiqinin üstünlükləri göstərilir, 

bu metodların məntiqи мцъярряд təfəkkürü inkişaf etdirən vasitə kimi 

əhəmiyyəti vurğulanır. 

 

 

С.Мазанова 
 

Interactive approachs  in the teaching of the information  

science in primitive classes 

 

Summary 

 
Purpose in the article in primitive classes and he have been touched to post 

of training of information science. Putting, basic factors fruit of the training are 

commented here in the education) program of the problem widely, interactive  

training, his essence is explained. Superiorities of the application of the 

heuristic method are at the same time shown, he is emphasized importance as 

logic means developing.  
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi uşaqlarda erkən yaşlardan zəh-

mət çəkmək adətinin və bacarığının, əməyə məhəbbət və zəhmətkeş adamlara 

hörmətin tərbiyə edilməsini nəzərdə tutur. Məktəbəqədər yaşda uşaq ətrafdakı 

bütün şeylərə canlı maraqla yanaşır və fəal hərəkət etməyə səy edir. Düzgün qo-

yulan əmək tərbiyəsi prosesində uşaq fəaliyyət göstərərək, onu əhatə edən şey-

lər haqqında ilk təsəvvürlər əldə edir, onda əməyə məhəbbət, ona şən və yaradı-

cı münasibət formalaşır, yoldaşları ilə kollektivdə işləmək vərdişi və bacarığı 

tərbiyə edilir.  

Əməkdə iştirak edən uşaq yaşlıların əməyinə hörmət edir, bütün zəhmətkeş-

lərin əməyini qiymətləndirməyi bacarır. Bu əsasda uşaqlarda bütün zəhmətkeş-

lərə hörmət və məhəbbət tərbiyə olunur. Əməkdə iştirak etmək uşaqlarda Vətə-

ni sevmək, yoldaşlıq yardımı, dosta və yoldaşa qayğı göstərmək, insanpərvərlik 

kimi nəcib əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə edir. Uşaq başa düşür ki, Vətənin çiçək-

lənməsi naminə, xalqının rifahının yaxşılaşması naminə əməkdə iştirak etmək 

zəruridir. Çünki əmək olmadan maddi nemətlər istehsalı mümkün olmaz. Mad-

di nemətlər istehsalının dayanması isə cəmiyyətin məhvi ilə nəticələnə bilər. 

Əməkdə iştirak edən uşaq müxtəlif adamlarla ünsiyyətə girir, adamlara kömək 

etməli, onlardan kömək gözləməli olur. Bu isə uşaqlarda bir-birinə yardım, kö-

mək etmək kimi hisslər tərbiyə edir.  

Əmək insanlarda iradənin möhkəmlənməsinə kömək edir. Əmək prosesində 

uşaq çətinliklərlə qarşılaşır, həmin çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün yollar ax-

tarır. O, bütün qüvvəsini, şüur və iradəsini səfərbərliyə alır, işi axıra qədər yeri-

nə yetirməyə can atır. Uşaq müəyyən bir iş görür. Uşaq yenicə saldığı bağçanı 

suvarmaq üçün arx çəkməlidir. Arx çəkərkən o bir sıra maneələrə, çətinliklərə 

rast gəlir. Yer daşlı olur və s. гarşıya çıxan çətinliklər və maneələr uşağı düşün-

dürür. O müəyyən yollar axtarır. Bu isə uşaqda yaradıcılıq qabiliyyəti, təşəb-
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büskar olmaq kimi keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, uşaq uçan 

təyyarə modeli düzəltmək istəyir. Bunun üçün lazım olan alətləri, materialları 

əldə edir, modeli düzəldir, motoru işə salır, təyyarəni səmaya qaldırır, lakin təy-

yarə uçmur. Bu zaman uşaq düşünməli olur, harada və nə üçün səhf etdiyini 

araşdırır. Yenidən təyyarə modelini hissələrini yoxlayır, motora baxır, onu yox-

layır. O, öz səhvini tapır, motoru düzəldir, onu göyə buraxır. Təyyarə modeli 

bir neçə dəqiqə uçur. Uşaqda fərəh hissi, şadlıq hissi yaranır. Bu iradənin gücü 

ilə əməyin doğurduğu hissdir.  

Əmək insanın görüş dairəsinin genişlənməsinə, biliyinin artmasına böyük 

təsir edir. Məsələn, uşaq stol düzəltmək istəyir. O, rəndə, bıçaq, çəkic, taxta, 

mismar və s. istifadə edir. Uşaq hər bir işi dönə-dönə ölçüb biçir, taxtanı necə 

yonmağı. Iskənədən necə istifadə etməyi, çəkici necə vurmağı öyrənir. Belə 

əmək prosesində uşaq bəzən əlini də kəsir, səhvlər də edir. Lakin bunlar onu 

ruhdan salmır, başladığı işi sona çatdırmağa, səhvini düzəltməyə çalışır. Belə-

liklə, əmək prosesində uşağın bilik sahəsi genişlənir və dəqiqləşir. Ən ümdəsi 

isə onun əlinin fəaliyyəti əqli fəaliyyəti ilə birləşir. Dеməli, idrak prosesində to-

xuma hissi əzələ reseptoru iştirak edir. Əzələlərin, toxuma hissinin idrak pro-

sesində rolu olduqca böyükdür. Hələ böyük fransız maarifpərvəri J.J.Russo de-

yirdi ki, Emilin görmə üzvündən məhrum olmasını istəyərəm, onun toxuma üz-

vündən məhrum edilməsinə heç cürə razı ola bilmərəm. Bizim əllərimiz bizim 

ilk müəllimimiz, ilk filosoflarımızdır. 

Əllərimizin elə xüsusiyyətləri vardır ki, onlar yalnız əzələ analizatoru ol-

maqla kifayətlənmir. Əllər eyni zamanda əmək prosesində bir cismin bərk və 

yumşaqlığını, hamar və kələ-kötür olduğunu, soyuq və istiliyini və s. hiss edir. 

Əllər cismlərin forması və böyüklüyünü dərk etməkdə, məkan təsəvvürünün 

əmələ gəlməsində işrirak edir. Beləliklə, akademik K.M.Bıkovun dediyi kimi, 

―Əzələ hərəkəti olmadan nə təbiəti dərk etmək, nə onu əmək prosesində dəyiş-

dirmək olar, nə də tərbiyə prosesində mükəmməlləşdirmək olar. Əməkdə iştirak 

edən uşaq-bədəncə sağlam, gümrah və fəal olur. Əməkdə bərkiyən, möhkəm-

lənən adam heç bir çətinlikdən qorxmur, istiyə, soyuğa dözümlü olur. Əksinə, 

əməkdə iştirak etməyən adam tez qocalar, vaxtından əvvəl kökəlir, cüzi bir ma-

neyə rast gəldikdə ah-uf edir, sağlamolmur, tez-tez xəstələnir. Belə adamlar iş-

taha ilə yeyə bilmir, sarı-sısqa olurlar. Əməkdə iştirak edən adam şəxsi həyatını 

asanlıqla qura bilir, onu gözəlləşdirə bilir. Яməkdən qorxmayan, əməyi özü 

üçün ağır yük hesab etməyən adamların həyatı yaxşı olur. Onlar əsl səadətlərini 

özləri yaradırlar. Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinskinin dediyi kimi, insanın bə-

dəni, ürəyi və ağlı əmək tələb edir. Çünki şəxsi əmək, sərbəst əmək-məhz həyat 

deməkdir. 

Həyati müşahidələr göstərir ki, məktəbəqədəryaşlı uşaqların əmək fəaliyyəti 

əsasən oyunun daxilində, oyunun xatirinə icra olunursa da, hər halda müəyyən 

cəhətlərlə fərqlənir. Çünki oyun körpə uşaq üçün əsas fəaliyyət növüdür. Onlar 

oyun prosesində varlığı əks etdirməklə yanaşı həyata, əməyə də hazırlaşırlar. 

Uşaq öz həyatı prosesində ətraf adamların həyat  təcrübəsini, rəftar və hərəkət-

lərini təqlid etməklə, mənimsəməklə yanaşı, onların əmək fəaliyyətləri barədə 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 112 

məlumat əldə edir, əməyin insan həyatında oynadığı mühüm rolu dərk etməyə 

başlayır. Onlar tədricən müəyyən əmək növləri ilə tanış olur, valideynin, ailənin 

başqa üzvlərinin işi ilə maraqlanmağa başlayır, onun haqqında müəyyən mə-

lumat əldə edirlər.Aparılmış tədqiqatlardan məlum olur ki, bağça yaşlı uşaqların 

əksəriyyəti (70-80 % böyük bağça yaşlı uşaqlar) valideynin harada işlədiyini, 

nə iş gördüyünü bilirlər. Qalan hissəsi isə yalnız onu bilir ki, ata və ya ana, ya-

xud hər ikisi haradasa işləyir. Uşaqlar həm də valideynin əmək fəaliyyətini ailə-

nin yaşayışının təmin edilməsi ilə bağlayır, işləməyin, əməklə məşğul olmağın 

həyati zərurət olduğunu, onsuz ailənin dolanmayacağını, özünün isə yeyib-iç-

məyəcəyini, yaxşı paltar geyməyəcəyini özlərinə məxsus şəkildə başa düşürlər. 

Doğrudur, uşaq kiçik olduqca onun öz valideyninin sənəti, işi ilə maraqlanması, 

o barədə müəyyən məlumata malik olması çox səthi olur, lakin həmi yaşda belə 

uşaqda müşahidə etdiyi işləri ―yerinə yetirməyə‖, təqlid etməyə xüsusi bir hə-

vəs, sanki təbii bir meyl nəzərə çarpır. Bu, hər şeydən əvvəl, uşağın müəyyən 

tapşırıqlar almağa meyl göstərməsində, bəzən hətta öz qüvvəsi xaricində olan 

işləri belə ciddi-cəhdlə yerinə yetirməyə çalışmasında ifadə olunur. Uşaqların 

yaş xüsusiyyətləri onların öz valideynlərinin işi, sənəti, əmək fəaliyяti haqqında 

təsəvvür və biliklərində  aydın sürətdə təzahür edir. Məsələn, 3-4 yaşlı uşaqlar 

valideynin sənəti haqqında zahiri əlamətlərə əsasən mühakimə yürüdür. Belə ki, 

bəzən ―Аtan nə işdə işləyir?‖, ―Аnan nə işdə işləyir?‖ və s. kimi suallara atanın 

və ya ananın səhər tezdən necə geyinib getmələrini təsvir etməklə cavab ve-

rirlər. Bir neçə dəfə öz atasının işdən gəldikdən sonra iclas haqqında danışığını 

eşitmiş olan uşaq ―Аtan harada işləyir?‖ sualına xüsusi ahənglə: — ―Иclasda 

işləyir‖ cavabını vermişdir. Uşaq kiçik olduqca öz valideyninin fəaliyyəti, iş 

yeri, sənəti sahəsində o dərəcədə az məlumata malik olur.  

Məktəbəqədəryaşlı uşaqlar bağçaya getdikdə orada tərbiyəçinin, həkimin, 

xidmətçilərin əməyi haqqında müəyyən məlumat əldə edir, hətta onun pro-

sesində həmin peşələri təqlid edirlər. Doğrudur onların bu peşələr haqqında bi-

likləri, əksər halda, zahiri əlamətlərə istinad edir. Məsələn, 3-4 yaşlı uşaq üçün 

həkim ağ xalat geyən,iynə vuran,cibində trubkası olan adamdır. Uşaq böyüdük-

cə həmin peşənin mühüm əlamətlərini əks etdirməyə başlayır: ―Щəkim xəstəni 

sağaldır‖ və s. 

Məktəbəqədəryaşda uşaqların ayrı-ayrı sənətlərlə tanışlığı, müəyyən təsəv-

vür əldə etməsi onların bilavasitə əməklə məşğul olmasına təkan verir. Doğru-

dur, məktəbəqədər yaş dövründə uşağın əmək fəaliyyəti əsasən epizodik, təsa-

düfi xarakter daşıyır, həm də bilavasitə maddi nemət istehsalına yönələn mütə-

şəkkil, müntəzəm, planauyğun əmək hesab edilə bilməz, həm də onların müəy-

yən əmək fəaliyyəti, əmək alətləri ilə tanışlığı əsasən oyun prosesındə baş verir 

və bəzən də onların hər hansı əmək tapşırıqlarını yerinə yetirmələri oyun fəaliy-

yətinin möhrünü özündə gəzdirir, başqa sözlə oyun səciyyəsi daşıyır. Bir çox 

halda isə əmək tapşırıqların icrası təqlidi xarakter daşıyır. Bu, ən çox rola gir-

məklə yerinə yetirilən əmək növlərində özünü göstərir. Müəyyən rolu ifa et-

məklə ―icra edilən‖ əmək növünü uşaq oyun prosesində daha ətraflı öyrənir, 

alətlərin işlədilməsi üsulunu, onların xassələrini, lazım olan hərəkətləri icra et-
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məklə uşaq həmin əmək sahəsinə daha yaxından bələdləşir. Ancaq onu nəzərə 

almaq lazımdır ki, kiçik bağça yaşlı uşaqlarda yaşlıların əməyini təqlid etməklə 

əlaqədar olan oyunlar zamanı onlar qarşılarına xüsusi əmək məqsədləri qoy-

murlar. Onlar belə oyun prosesində əmək cəhdindən boyun qaçırır, müəyyən 

çətinliklə rastlaşdıqda oyundan əl çəkirlər, oyunu axıra çatdırmırlar. Orta və bö-

yük bağça yaşlı uşaqlar isə onlardan fərqlənirlər. Onlar oyun prosesində üzərlə-

rinə götürdükləri əmək tapşırıqlarına nisbətən ciddi yanaşır, müəyyən işi yerinə 

yetirmək üçün xeyli iradi səy göstərirlər. Əgər uşaq gözətçi rolunu oynayırsa 

müəyyən müddət bu tapşırıqla əlaqədar olaraq öz yerini tərk etmir, ondan tələb 

olunan normaları yerinə yetirməyə çalışır. Belə oyunlarda uşaqlarda əmək 

fəaliyyəti üçün zəruri olan dözümlülük, iradi cəhd, dəqiqlik və s. inkişaf edir. 

Onu nəzərə almaq lazımdır ki, əmək fəaliyyəti həmişə müəyyən nəticənin mad-

di və ya mənəvi məhsulun əldə edilməsinə yönəldiyindən, burada yaradıcılıq 

ünsürləri daima mühüm yer tutur. Doğrudur, əmək prosesinndə heç də həmişə 

tamamilə yeni, orijinal məhsul əldə edilmir, bir çox əmək növlərində əsasən 

müəyyən nümunəyə və ya standarta uyğun olan məhsul əldə edilir. Burada əsas 

göstərici nümunə ilə əldə edilən məhsulun az və ya çox dərəcədə mütabiqliyi-

dir. Bəs oyun prosesində uşaq üçün belə bir nümunə rolunu oynayan nədir, o öz 

məhsulunu nəyə oxşatmalıdır? Bu nümunə əsasən yaşlıların hərəkət və rəftarı, 

əmək fəaliyyətidir. Uşaqlarda öz hərəkət və rəftarlarının, əmək tapşırıqlarının 

icrasının bu nümunəyə çox mütabiq gəlməsinə can atırlar. Lakin onlar həmişə 

təqlidçi rolunda çıxış etmirlər. Onlar da ―yaratmağa‖, ―kəşf etməyə‖ can atırlar. 

Həm də belə ―kəşflər‖ onların həyatında  az təsadüf edilmir. Ancaq onu qeyd 

etmək lazımdır ki, uşaqların yaratdıqları artıq yaradılmış olanların, ―kəşfləri‖ 

isə artıq kəşf olunmuşların ―kəşfidir‖. Başqa sözlə, onlar özləri də bu və ya di-

gər məsələni özləri üçün, həm də müstəqil olaraq ―nümunə götürmədən―, ―təq-

lid etmədən‖ müəyyən etməyə çalışır, yaradıcı olmağa meyl göstərirlər. Belə 

yaradıcılıq ən çox onların quraşdırma ilə əlaqədar olan oyunlarında nəzərə çar-

pır. Doğrudur, onlar bu və ya digər yeni cisim hazırlamaq üçün onu, yaşlı 

adamların etdiyi kimi, əvvəlcə başlarında, ideal formada hazırlayıb, sonra öz 

ideyalarını maddi şəklə salmağa çalışmırlar. Bu, onların yaş səviyyələrinə mü-

yəssər deyildir. Lakin həmin ―kəşfi‖ əyani-əməli prosesdə edirlər. Bəzən oyu-

nun gedişi prosesində uşaq cismi quraşdırarkən özü də onu gözləmədən tama-

milə yeni bir cisim ala bilir. Deməli, uşaq oyun prosesində ətraf aləmi dərk edir, 

müxtəlif əmək sahələri, əmək alətləri, onlardan istifadə qaydalarını də mənim-

səyir. Bağça yaşlı uşaqların ilk əmək fəaliyyəti onların özünəxidmət əməyidir. 

Müstəqil sürətdə yemək, geyinmək, yerini yığışdırıb səliqəyə salmaq, onların 

ilk əmək sahəsidir. Uşaqlar bu işləri yerinə yetirməyin zəruriyyətini tədricən 

dərk edirlər, həm də bunu, lazımi tərbiyəvi şərait olduqda, uşaqlar həvəslə 

edirlər.  

Özünüxidmətlə yanaşı, bağça yaşlı uşaqlar yaşlılara da kömək göstərməyə 

can atırlar. Belə bir cəhd hətta körpəlik dövründə belə nəzərə çarpır. Ancaq 

bağçı yaşlı uşaqlarda əmək fəaliyyətinin təşəkkülü və bu fəaliyyətə alışma daha 

çox yaşlıların tərbiyəvi təsirindən, tələb və öyrətməsindən asılıdır. Onu nəzərə 
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almaq lazımdır ki, müəyyən bir işlə fəaliyyətlə məşğul olmağa uşaqlarda təbii 

bir meyl vardır. Həmin meylin gücləndirilməsi yaşlı nəslin tərbiyəvi təsirindən 

asılıdır. Məsələn, bağça yaşlı uşaqlar bağçada növbətçi olarkən bir sıra əmək 

tapşırıqlarını yerinə yetirməli olur. Həm də onlar bunu məmnuniyyətlə edirlər. 

Müşahidələr göstərmişdir ki, belə bir iş bağçadakı başqa uşaqlara tapşırılmadıq-

da onlar inciyir, tərbiyəçidən, necə deyərlər küsürlər. Hər bir uşaq belə bir işə 

xüsusi olaraq can atır. Bu cəhət onu göstərir ki, hələ bağça yaşında uşaqlarda 

əmək fəaliyyətinə xüsusi bir meyl vardır. Lakin onu nəzərə almaq lazımdır ki, 

bağça yaşlı uşaqlarda əmək fəaliyyəti oyunu xatırlatdığı,başqa sözlə, oyun kimi 

icra edildiyi üçün uşaqları cəlb edir. Başqa sözlə, bağça yaşlı uşaqlar, hətta on-

lara tapşırılmış ciddi əmək tapşırıqlarına belə oyun ruhu verir, məhz bu ruh on-

ları daha artıq cəlb edir. Belə ki, uşaqların məişət əməyi belə onları cəlb etdiyi-

nə görə yerinə yetirilir, əksinə, başqaları üçün bu və ya digər iş görmək motivi 

hələ onlarda çox zəifdir. Lakin buna baxmayaraq məhz belə əmək fəaliyyəti 

prosesində uşaqlarda mütəşəkkil, müstəqillik, təkidlilik kimi keyfiyyətlər, mə-

suliyyət hissi təşəkkül etməyə başlayır. Bu da gələcək əmək fəaliyyyəti üçün 

əhəmiyyətlidir. Elə bunun nəticəsidir ki, böyük bağça yaşlı uşaqlar növbətçilik 

edərkən öz üzərlərinə düşən işləri heç bir xatırlatma olmadan da  yerinə yetirə 

bilərlər. Onlar öz əmək fəaliyyətlərini mütəşəkkil surətdə təşkil etməyə qabil 

olurlar. Məsələn, növbətçilik zamanı uşaqlar vaxtında xidmət edir, təmizliyə 

xidmət edirlər və s. Bəzi bağçalarda uşaqların özlərini gəlincik mebeli düzəlt-

məyə, uşaq bağçasının mebellərini təmir etməyə cəlb edirlər. Bu zaman onlar 

xarratlıq işi ilə tanış olur, yaşlıların icra etdikləri əməlliyyatları tədricən mənim-

səməyə başlayırlar. Bağça yaşlı uşaqlar bağda həvəslə işləyir, gücləri çatan işdə 

yaşlılara uzun müddət kömək göstərə bilirlər. Hətta onların əmək fəaliyyətinin 

motivləri də yavaş-yavaş dərk edilmiş olur. Məsələn, öz işlərinin müəyyən fay-

dalı məhsul əldə edilməsi ilə əlaqədar olduğunu, fərz edək başqa uşaqlar üçün 

oyuncaq düzəltdiyini, dərk etdikdə onların ciddiyyəti bir qədər də artır. Uşaqları 

yaşlı nəslin ictimai-faydalı əməyinə cəlb etdikdə bu ciddiyyət xüsusən artır. 

Həm də uşaqlar birgə, kollektiv əməyi daha çox sevirlər, o vaxt ki, uşaq onunla 

başqa yoldaşlarının da işlədiyini görür, burada onun əməyə olan münasibəti da-

ha ciddi xarakter kəsb edir. Əlbəttə, bağça yaşında sözün əsil mənasında əmək 

fəaliyyətindən danışmaq doğru olmazdı. Çünki həmin dövrdə uşaqlarda əmək, 

irəlidə qeyd edildiyi kimi, epizodik, təsadüfü xarakter daşıyır. Həm də qısa 

müddətliliyi, az davamlılığı, qeyri mütəşəkkiliyi, kifayət qədər düşünülmüş və 

planlı olmaması və s. kimi xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Lakin buna baxmayaraq 

uşaqların lap kiçik yaşlardan əməyə alışdırılması nəzərdən qaçırıla bilməz. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əmək tərbiyəsi uşaq-

larda erkən yaşlardan zəhmət çəkmək adətinin və bacarığının, əməyə məhəbbət 

və zəhmətkeş adamlara hörmətin tərbiyə edilməsini nəzərdə tutur. Məktəbəqə-

dər yaşda uşaq ətrafdakı bütün şeylərə canlı maraqla yanaşır və fəal hərəkət et-

məyə səy edir. Düzgün qoyulan əmək tərbiyəsi prosesində uşaq fəaliyyət göstə-

rərək, onu əhatə edən şeylər haqqında ilk təsəvvürlər əldə edir, onda əməyə 
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məhəbbət, ona şən və yaradıcı münasibət formalaşır, yoldaşları ilə kollektivdə 

işləmək vərdi şi və bacarığı tərbiyə edilir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsində əməyin 

rolu geniş mənada şərh edilmiş,əməkdən istifadənin  səmərəli yolları işlənmiş 

və bunun uşaqların ümumi inkşafına təsiri öyrənilmişdır. 

Мягалянин практик əhəmiyyəti və tətbiqi. Мəktəbəqədər yaşlı uşaqların 

tərbiyəsində əməkdən istifadənin yerini və dərəcəsini müəyyənləşdirməyə 

müəyyən qədər istiqamət verir.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların tərbiyəsində 

əməyin roluna dair nəzəriyyəni yeni fikirlərlə əsaslandırmış və bir sıra didaktik 

tələblər  və göstərişlər verilmişdir. 
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З.Зейналова 

 

Особенности трудовой деятельности в детей 

дошкольного возраста 

 

Pезюме 
 

Трудового воспитания детей с раннего возраста его способность к люб-

ви и уважения к людям, предусматривает воспитания трудящихся и тру-

диться детей дошкольного возраста. Ребячливый и все вещи в прямом 

эфире с интересом относится к трудовой деятельности, охватывающего 

первые представления о вещах, то ему любовь к труду, веселых и твор-

ческие отношения формируются в процессе воспитания, вложенные уси-

лия для того, чтобы активно действовать и ребячливый, показав его полу-

чает, дошкольного возраста. Сноровка и умение работать в коллективе с 

товарищами в воспитание.                                             

                                             

З.Зейналова 

 
Феатуреъ оф тще лабор аътивитй ин  

пресъщоол-аэед ъщилдрен 
 

Summary 
 

Labor education of children from an early age the ability to love and respect 

for people, provide education of the people and work of preschool children. 

Childish and all things live with interest the work, covering the first ideas about 

things, he love for work, fun and creative relationships are formed in the 

process of education invested efforts in order to be active and childish, showing 

it receives, preschool age. Skill and ability to work in a team with his friends in 

education. 
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Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспита-
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ния, мероприятий  в области экологического образования 

Keywords: environmental education, environmental upbringing, ecological 

culture, laws in the field of environmental education, activities in the field of 

environmental education 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə 

gəldiyi vaxtdan etibarən davamlı inkişaf konsepsiyasını dəstək vermişdir. Eko-

loji təhsil, ekoloji maariflənmə və ekoloji tərbiyə bu konsepsiyanın tərkib hissə-

lərindəndir. Heydər Əliyevin 2003-cü il 18 fevral tarixli 1152 nömrəli Sərənca-

mına əsasən təsdiq olunan ―Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən daya-

nıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair‖ milli proqramı üzrə respublikamızda bir sıra 

tədbirlər görülmüşdür. Həmin vaxtdan davamlı inkişaf ideyası Azərbaycanda 

bir çox dövlət sənədlərdə, o cümlədən  ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

2009-cu il aprelin 4-də imzaladığı Fərmanla təsdiq olunan ―Azərbaycan Res-

publikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 

Proqramı‖nda özünə yer almışdır.   

Prof. Ş. İbrahimovun yazdığı kimi, ―davamlı inkişafda insan cəmiyyəti və 

onun hər bir üzvü ilə ətraf mühit arasındakı qarşılıqlı münasibətlər ətraf mühitin 

qorunması ilə yanaşı, həm də ondan iqtisadi və sosial məqsədlər üçün məqsə-

dəuyğun və səmərəli şəkildə istifadəni nəzərdə tutan yeni, daha yüksək səviyyə-

də qurulmalıdır. Davamlı inkişafa keçidlə əlaqədar sosial-iqtisadi fəaliyyətdə 

tələb olunan dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üçün əhalinin bütün təbəqələ-

rinin ətraf mühitin mühafizəsi sahəsindəki dünyagörüşləri məqsədyönlü istiqa-

mətləndirilməlidir ki, bu da ekoloji maarifləndirmə və ekoloji təhsil qarşısında 

müvafiq vəzifələr qoyur‖ (1) 

mailto:amicelilabad@mail.ru
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Prof. Ş. İbrahimov ―Azərbaycanda davamlı inkişafa keçid dövründə ekoloji 

maarifləndirmə və ekoloji təhsil‖ məqaləsində müasir müstəqillik, demokratik-

ləşmə və hüquqi dövlət quruculuğu şəraitində ekoloji mədəniyyətin yüksəldil-

məsi ilə əlaqədar diqqətəlayiq fikirlər söyləmişdir. Oxuyuruq: ―Ekoloji mədə-

niyyətin yüksəldilməsi məqsədi ilə ölkəmizdə dövlət hakimiyyəti və yerli özü-

nüidarə orqanları, ictimai birliklər, kütləvi informasiya vasitələri, tədris və mə-

dəniyyət müəssisələri, həmçinin, ayrı-ayrı mütəxəssislər və ziyalılar tərəfindən 

ekoloji təhlükəsizlik, ətraf mühitin durumu, təbii sərvətlərdən istifadə və ətraf 

mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericilik barədə maarifləndirmə prosesi hə-

yata keçirilir. Əhalinin təhsil səviyyəsi yuxarı qalxdıqca, insanların ətraf mü-

hitin mühafizəsində olan problemlərin mərhələli həllinin davamlı inkişafa keçi-

din mühüm bir elementi olduğunu dərk etməsi imkanları da artır ki, bu da eko-

loji maarifləndirmə prosesində öz əksini tapmalıdır. Belə ki, təbiətin tullan-

tılarla çirklənməsinin qarşısının alınmasına, meşələrin və su hövzələrinin qo-

runmasına, yaşıllığın artırılmasına çağıran şüarlarla yanaşı, insanın ətraf mü-

hitlə vəhdətini, müasir dövrdə iqtisadi, sosial və ekoloji məsələlərin bir-birinə 

sıx bağlılığını, davamlı inkişafın mahiyyətini və əhəmiyyətini, əmək fəaliyyəti 

və istirahət zamanı insanların təbiətdəki davranış normalarını açıqlayan mə-

lumatlara tələbat getdikcə artır‖ (1).    

Dövlətin  ekologiya siyasətinin tərkib hissələrindən biri də Xəzər dənizinin, 

çaylarımızın, göllərimizin, meşələrimizin mühafizəsinin təşkilidir. Bu istiqa-

mətdə iş daim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və ölkə Prezidenti İlham 

Əliyevin diqqət mərkəzində olub.  

Belə ki, son zamanlar cənab İlham Əliyev Bakı şəhərində yerləşən Böyük-

şor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi ilə 

əlaqədar əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə   fərman imzalamışdır.   

Həmin fərmanda Gölə (onun mühafizə zonasına) tullantı sularının axıdılma-

sının qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlər  görmək bir vəzifə olaraq ―Azər-

su‖ Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə və Dövlət Neft Şirkətinə tapşırılmış, gölün   is-

tifadəsi və mühafizəsi sahəsində idarəetmə isə, respublika  İqtisadiyyat və Sə-

naye Nazirliyinə həvalə edilmişdir.    

Fərmanda deyilir: ―Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Gölə (onun mühafizə zona-

sına) istehsalat və məişət tullantılarının atılmasının, Gölün səthinin azalmasına 

səbəb olan kənar yerlərdən torpaq qruntunun daşınması və yayılmasının qarşısı-

nın alınmasını təmin etmək, Nazirlər Kabinetinə Gölün (onun mühafizə zona-

sının) sərhədlərini dəqiqləşdirmək, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin əsaslan-

dırılmış hesablamalarına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş işlərin həyata keçiril-

məsinin maliyyələşməsini təmin etmək tapşırılıb‖ (2).  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləridir: 

"Bu gün ekoloji məsələlərin həlli vacib məsələlərdən biridir. Təsadüfi deyil ki, 

mənim təşəbbüsümlə 2010-cu il Azərbaycanda "Ekologiya ili" elan edilmiş-

dir. Artıq bütün cəmiyyətdə bu təşəbbüs müsbət qarşılanır və görülən tədbirlər 

əhali tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənir, ağacəkmə kampaniyası və 

digər vacib məsələlər xalqın iştirakı ilə həyata keçirilir". 
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Bütün bunlar ölkə Prezidentinin ekologiya problemlərinə necə həssaslıq və 

qayğı ilə yanaşdığına əyani sübutdur. 
Respublikada ekoloji tarazlığın təmin olunması, ekoloji problemlərin aradan 

qaldırılması, ətraf mühitin, təbiətin mühafizəsinin təmin edilməsi, əhalinin, təh-

silalanların, o cümlədən tələbələrin ekoloji təhsilinin, ekoloji maariflənməsi və 

ekoloji tərbiyəsinin təşkili sahəsində Heydər Əliyev Fondu da səmərəli fəaliyyət 

göstərir. Bu istiqamətdə fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın və fondun 

vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın xidmətləri böyükdür. Həmin sahədəki 

uğurlarına görə ötən il Leyla Əliyeva Bakıda Ətraf Mühitin Mühafizəsi 

VII Beynəlxalq Layihə  Olimpiadası (İNEPO-Avrasiya) Təşkilat 

Komitəsinin idarə heyəti tərəfindən mükafatlandırılmışdır (3).  

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva BMT Radiosunun 

Rus Xidmətinə eksklüziv müsahibəsində ekologiya, ətraf mühitin qorunması, 

təhsilalanların təbiətimühafizə fəaliyyətindən, bu sahədə Heydər Əliyev Fondu-

nun oynadığı böyük roldan danışmışdır. Diqqət yetirək: ―BMT radiosu: İlin əv-

vəlində Siz Nayrobidə olmusunuz. BMT Baş katibinin müavini, BMT-nin Ətraf 

Mühit Proqramının (UNEP) rəhbəri Axim Ştayner ilə görüşmüsünüz.  

Leyla Əliyeva: İDEA (International Dialogue for Environmental Action) 

kampaniyası yaranan vaxtdan artıq üç ildir ki, ekologiya ilə məşğul oluram. Bu 

kampaniyanın əsas məqsədi ətraf mühitin qorunmasıdır. Kampaniya regionu-

muzda gənclərlə işə istiqamətlənmişdir. Biz bütün layihələrimizə kreativ yanaş-

mağa çalışırıq. Azərbaycanda üç milyon ağac əkilməsi bizim əsas layihələr sıra-

sına aid edilə bilər.  Daha bir layihəmiz quşlar üçün yuvalar qurulması ilə bağlı-

dır. Əvvəlcə Qız Qalasında - Azərbaycanın rəmzi sayılan bu abidədə quş yuva-

ları vardı. Qız Qalasında yenidənqurma işləri başlananda anladıq ki, quşlar sala-

mat qala bilməyəcəklər. Buna görə də biz həmin qalanın lap qarşısında, üzərin-

də quş yuvaları qurulmuş bir art-obyekt ucaltdıq və quşlar həmin yuvalara köç-

dülər. Əsas istiqamətlərdən biri - nəsli kəsilmək təhlükəsi olan heyvanların mü-

dafiəsidir.  
Azərbaycanda Qafqaz bəbiri yaşayır. Bu heyvanın nəslinin kəsilməsi təhlükəsi 

var. Çətinlik onunla bağlıdır ki, bu heyvanı böyüdüb ətraf mühitə buraxsaq, o, 

salamat qalmayacaq. Buna görə biz indi bütün dünyadan ekspertləri dəvət edirik ki, 

bu problemin həlli barədə düşünsünlər. Biz zubrun və Qafqaz bəbirinin qorunması 

istiqamətində Rusiyanın Vəhşi Təbiət Fondu ilə fəal iş aparırıq.  

BMT radiosu: Azərbaycanda ətraf mühitə hətta məktəblər səviyyəsində bö-

yük diqqət yetirilir.  

Leyla Əliyeva: İDEA layihəsi çərçivəsində universitetlərdə və məktəblərdə 

ekoloji siniflər yaradılmışdır. İndi biz tələbələr üçün dərslik üzərində işləyirik. 

Bizim hətta belə bir şüarımız var: ―Bir planet - bir gələcək‖ (4).  

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə III 

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun gündəliyinə ―Davamlı inkişaf və eko-

loji sivilizasiya‖ istiqaməti və bu qlobal problemə həsr olunmuş dəyirmi masa 

daxil olunub. Dəyirmi masaya həmsədrliyi Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələk-
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bərov (Azərbaycan), Nobel mükafatı laureatı, professor Robert Laflin (ABŞ), 

Yuqoslaviya şahzadəsi Mişel Karageorgeviç və Estoniya Respublikasının sabiq 

Prezidenti Arnold Rüütel həyata keçiriblər. 

―Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya‖ adlı dəyirmi masada 23 ölkədən 

120 nəfər, o cümlədən görkəmli dövlət adamları, Nobel mükafatı laureatı və bir 

sıra müxtəlif sahələr üzrə ekspertlərin iştirak etmişdir. Müzakirələr 3 istiqamət-

də aparılmışdır:  

1.Davamlı inkişaf naminə  beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq. 

2.Regional mədəni müxtəliflik və innovativ texnologiyalar davamlı 

inkişafın amilləri kimi. 

3.Ekoloji sivilizasiya – davamlı inkişafın məqsədi. 

Tədbiri giriş sözü ilə U. Ələkbərov açmış, hər şeydən əvvəl III Bakı Beynəl-

xalq Humanitar Forumunun əhəmiyyətini, həmin Forumun reallaşmasında ölkə 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin böyük dəstəyini diqqətə çatdırmışdır.  

ABŞ-ın Stanford Universitetinin professoru, fizika üzrə Nobel mükafatı 

laureatı Robert Laflin ətraf mühitin qorunması, təbii resurslardan səmərəli 

istifadə və ekoloji sivilizasiyanın çox vacib qlobal məsələlər sırasında olduğunu  

diqqət mərkəzinə gətirdi. Göstərdi ki,  bu əhəmiyyətli forumun Azərbaycanda 

təşkilindən məmnuniyyət hissi keçirir, gələcək nəsillər naminə belə tədbirlərdən 

bütün dünyada səmərəli istifadə olunmalıdır.  

Robert Laflin bildirdi ki, ötən yüzillik fizika əsri kimi  tarixə daxil olub.  

XXI əsr biologiya əsridir, həmçinin biosfera, ekologiya və texnologiya, davamlı 

inkişaf əsrinin nailiyyətləridir. Bu məsələlərə xüsusi qayğıyla yanaşımaq zəru-

ridir. Alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi heç də həmişə bütün tərəflərin 

maraqlarına uyğun gəlmir. Hazırda Yer üzündə iqtisadiyyatının yönləndirilmə-

sində transmilli korporasiyalar böyük rola malikdir. Ekoloji təhlükəsizlik prob-

lemləri  də nəzərə alınmalıdır.    

Həmsədrlər -  Yuqoslaviya şahzadəsi Mişel Karageorgeviç və Estoniya Res-

publikasının sabiq Prezidenti, professor Arnold Rüütel öz çızışlarında müza-

kirəyə çıxarılan ayrı-ayrı mövzuların dünyanın inkişafından ötrü son dərəcə 

önəmli olduğunu göstərdilər. 

Sonra ―Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq‖ istiqa-

məti üzrə müzakirələrə başlanıldı. Bu müzakirələrin moderatorları Avropa Şu-

rasının Parlament Assambleyasının (AŞPA) fəxri prezidenti, Haaqa Senatının 

üzvü Rene Van Der Linden,  Siyena Universitetinin rektoru Andjelo Rikkaboni 

idi. 

Rene Van Der Linden əsasən təbii fəlakətlər və təbii fəlakətlərin insanlara 

təsirlərindən söz açdı. Onun qənaətincə, davamlı inkişafa yönəlik əsas ad-

dımlardan biri fəlakəti erkən aşkar etmək və qarşısını almaq, ikincisi isə tez 

reaksiya verməkdir.  

Almaniyanın Mixael Sukkov adına təbiətin mühafizəsi Fondu Şurasının pre-

zidenti, fəxri professor Mixael Sukkov ətraf mühitin idarə edilməsi üzrə Azər-

baycanda uğurlu siyasətin reallaşdırıldığını vurğuladı.  Bu yönümdə beynəlxalq 

əməkdaşlığın vacibliyini qeyd etdi. Son zamanlar Azərbaycan və Almaniya ara-
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sında qarşılıqlı əməkdaşlığın  xeyli gücləndiyini və yeni nailiyyətlərin qazanala-

cağına əmin olduğunu  vurğuladı.   

Rusiyalı alim Yuriy Şilov məruzəsində ekoloji sivilizasiya haqqında təsəv-

vürlərimizin qədim Şumer və Misirdən qaynaqlandığına diqqəti yönəltdi, gös-

tərdi ki, eramızdan əvvəl 7-6-cı minilliklərdə formalaşan qədim sivilizasiya 

1992-ci ildən öyrənilir. Y. Şilov həmin sivilizasiyanın demokratik olduğunu 

bildirməklə yanaşı onun spesifik cəhətləri üzərində dayandı. Qədim dövrlərdən 

hazırkı vaxta kimi sivilizasiyalardaki dəyişiklikləri diqqət mərkəzinə gətirdi. 

Eyni zamanda bildirdi ki, ekoloji sivilizasiyanın deqradasiyası gələcək nəsillər 

üçün təhlükə mənbəyidir. Həmin təhlükəni aradan qaldırmaq istiqamətində  

uğurlara nail olmaq   üçün bu kimi forumların təşkili lazımdır.   

İtaliyanın  Siyena Universitetinin rektoru, prof. Andjelo Rikkaboni göstərdi 

ki, hazırda yüz milyonlarla insan yoxsulluq içərisindədir, onlar təməl təhsil, 

əsas səhiyyə xidmətlərindən kənarda qalıblar. Suların çirklənməsi, ekoloji deq-

radasiya, meşələrin məhvi, duzlaşma və iqlim dəyişiklikləri bəşəriyyətin təh-

lükəli bir dönəmə qədəm qoyduğunu göstərir.    

 Rusiya Kimyacılar Komitəsinin sədri, akad. O. Nefedov elmi sahələrdə baş 

verən inqilabi yeniliklər, müasir qlobal dünya düzəni, baş alıb gedən böhranlar, 

iqtisadi qeyri-stabillik üzərində dayandı, davamlı inkişafın əsasları barədə 

məlumat verdi. Göstərdi ki, bəşəriyyətin gələcəyi onun ekoloji sivilizasiya 

mədəniyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Akad. O. Nefedov kimya və biologiya sa-

hələrindəki dəyişikliklərdən davamlı inkişaf naminə necə istifadə olunacağı 

haqda tezislərini diqqətə çatdırdı. 

―Davamlı inkişaf naminə beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq‖ bölməsində 

―Futura 21‖ İnstitutunun prezidenti cənab Roberto Boninonun (İtaliya) çıxışı 

dinlənildi. O,  iyirmi birinci yüzillikdə humanitar əməkdaşlığın  davamlı inkişa-

fa nail olmaqdakı  roluna toxundu.  

Koreya Respublikası Qabaqcıl elm və texnologiyalar institutunun professoru 

Heekuung Park müasir şəhərsalma və inşaatda davamlı inkişaf naminə ətraf 

mühitin idarə olunması təcrübəsi ilə dinləyiciləri tanış etdi.  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademi-

yasının professoru F. Məmmədov davamlı inkişafın mədəni aspektlərini, ekoloji 

mədəniyyətin formalaşması məsələlərini diqqət mərkəzinə gətirdi.   

Daha sonra ―Regional mədəni müxtəliflik və innovativ texnologiyalar da-

vamlı inkişafın amilləri kimi‖ bölməsinin iclası öz işinə başladı. Plexanov adına 

Rusiya İqtisad Universitetinin prorektoru, prof. S. Markov göstərdi ki, XX əsrin 

əsas elm sahəsi hazırda inkişafımızı müəyyən edən fizika idi, XVIII-XIX 

əsrlərdə həmin statusa kütləvi sənaye cəmiyyətinin meydana gəlməsində impuls 

olan mexanika sahibləndi. Biologiyanın XXI əsrin elmi olmaq imkanı var. Bu, 

təbiidir. Biologiya elmi çərçivəsində planetimizi dəyişdirə biləcək yeni və müa-

sir, davamlı inkişafın məqsədlərinə uyğun texnologiyalar yaranıb. Bu texnologi-

yaların köməyilə, hər şeydən əvvəl  insanların ömrü uzanacaq. İnsan ömrünü 

uzadacaq və dünyanı dəyişəcək müasir texnologiyalara aiddir: orqan transplan-

tasiyası, hüceyrədaxili terapiya, qocalmaya qarşı hüceyrələrə təsir texnologiya-
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ları, fərdi terapiya və s. Prof. S. Markov, həmçinin  donor orqanları banklarının 

təşkili problemləri üzərində dayandı, onların sosial, siyasi, iqtisadi sahələrə tə-

sirini göstərdi.   

Pakistanın Qadınların İnkişafı, Sosial Təminatı və Xüsusi Təhsili üzrə Sind 

Karaçi Hökumətinin əyalət naziri Rubina Səadat Kaimkhanim öz çıxışında qa-

dınların sosial, siyasi, iqtisadi həyatda iştirakı problemlərini əhatə etdi. Bildirdi 

ki, bütün dövlətlər qadınların təhsilinə xüsusi qayğı ilə yanaşmalıdırlar. Bu, çox 

vacib məsələdir.   

ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin professoru Con Lourens texnogen dün-

yada ekoloji sivilizasiyanın inkişafına nanotexnologiyaların təsirindən, fərqli 

regionlarında inteqrasiya proseslərinin problemlərindən söz açdı. Bildirdi ki, 

texnoloji transformasiya, rəqabətyönümlü iqtisadiyyatın dünyadakı inteqrasiya 

proseslərinə təsiri son dərəcə böyükdür.   

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi-

nin şöbə müdiri Vüsal Qasım  ətraf mühitin iqtisadi, siyasi inkişafının nizam-

lanması məsələlərinə, mədən yanacaqları üçün qlobal subsidiyalara, yaşıl inki-

şafa qarşı ənənəvi inkisaf problemlərinə toxundu.  

Sonra  ―Ekoloji sivilizasiya – davamlı inkişafın məqsədi‖ bölməsinin iclası 

açıq elan olundu.   Bölmənin moderatoru – BMT-nin İnkişaf Proqramının daimi 

koordinatoru Aleksandr Zuev respublikamızın son illərdəki iqtisadi və sosial 

inkişafının ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin böyük əzmi və uğurlu idarəçiliyi 

ilə əlaqədar olduğuna diqqəti yönəltdi. Aleksandr Zuev göstərdi ki,  bütün ölkə-

lər  inkişaf etmiş ölkələr  sırasına qoşulmaq istəyir. Bu istəyi reallaşdırmaq 

üçün çox çalışmaq, ən başlıcası, resurslardan səmərəli istifadə etmək və onları 

düzgün idarə etmək lazımdır. 

Cənab Zuyev, həmçinin   BMT-nin qida çatışmazlığı, təhsil və səhiyyə sa-

hələrində xidmət yetərsizliyi olan ölkələrdə hazırkı günə kimi mühüm tədbirlər 

gördüyünü diqqətə çatdırdı. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademi-

yasının rektoru, akad. U. Ələkbərov, hər şeydən əvvəl  ölkəmizdə  son onillikdə 

davamlı inkişaf, iqtisadi inkişaf və ekologiya sahəsində reallaşdırılan proqram 

və layihələr üzərində dayandı. Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyevin mü-

kəmməl idarəçiliyi nəticəsində ölkəmizin uğurlarının get-gedə artdığını bildirdi. 

Göstərdi ki,  hazırda Azərbaycan iqtisadi artım  templəri baxımından dünyada 

xüsusi inkişaf modeli formalaşdırmışdır. Respublikada davamlı inkişafa istiqa-

mətlənən dövlət siyasətinin nailiyyətləri və həmin nailiyyətlərin BMT, Dünya 

Bankı, başqa beynəlxalq inkişaf təşkilatlarının hesabatlarında özünə yer alması, 

bəzən  də dünya üçün innovativ xarakter kəsb deyilənlərə əyanu sübutdur.     

Akad. U. Ələkbərov bildirdi ki, son zamanlar ÜDM-in hər bir vahidinin is-

tehsalına görə enerji sərfiyyatı xeyli azalıb. Bütün bunlar  davamlı inkişaf, yaşıl 

iqtisadiyyatın, ekoloji sivilizasiyanın əsas göstəriciləri kimi nəzərdən keçirilir 

və bilik əsasında inkişafın prioritet olduğunu göstərir. Milli iqtisadi təhlükəsiz-

liklə bərabər, məsələyə bu şəkildə yanaşma tərzi  qlobal problemlərin həllindən 

ötrü son dərəcə mühümdür. Eyni iqtisadi nəticənə nail olmaqdan ötrü enerjinin 
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nisbətən az sərfiyyatı qlobal problem sayılan iqlim dəyişmələrinin qarşısının 

alınması sahəsində zəruri tədbirlərdəndir.  

Akad. U. Ələkbərovun fikrincə, ekoloji sivilizasiya konsepsiyasının XX əs-

rin 80-ci illərində Azərbaycanda yaranması və istehlak mədəniyyətinin davamlı 

inkişafı  nöqteyi-nəzərindən müstəsna dərəcədə əhəmiyyətlidir.  

  Rusiya Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Qulluğu Akademiyasının Qloballaşma 

və Dayanıqlı İnkişaf İnstitutun direktoru, professor  Nizami Məmmədov öz çı-

xışını üç fəlsəfi sualın üzərində qurdu. Bu da səbəbsiz deyildi. Bu problem   da-

vamlı inkişafla bilavasitə bağlıdır.  N. Məmmədov öz məruzəsinə aşağıdakı 

suallarla başladı: Nə üçün insan təbiəti məhv edir? Gözəl gələcəyin qurulması 

nə dərəcədə mümkündür? Tarixi prosesin həlli nədir: İqtisadiyyat və ya mədə-

niyyət? Sonra həmin  suallara aydınlıq gətirdi. 

 Tədbirin sonunda üç bölmənin hər birinin işinə yekun vuran akad. U. 

Ələkbərov bilirdi ki, iştirakçılar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevə, Heydər Əliyev Fonduna və onun Prezidenti Mehriban xanım 

Əliyevaya, Fondun vitse-Prezidenti və dəyirmi masanın təşəbbüskarı Leyla xa-

nım Əliyevaya, Üçüncü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun təşkilatçılarına 

təşəkkür etdi.  

Sonra yekdilliklə Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun Bəyannaməsi  qə-

bul olundu.   

Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitorinq Fondu (AESMF) da eko-

logiya, ekoloji təhsil, ekoloji maariflənmə və ekoloji tərbiyə problemlərini diq-

qət mərkəzində saxlayır. Fondun həyata keçirdiyi tədbirlər sırasında ―Ekologiya 

uşaqların gözü ilə‖ mövzusunda dəyirmi masa özünəməxsus yer tutur.  

Tədbirdə fondun prezidenti, professor R.L. Sultanov interaktiv metodlarla 

ekoloji şüur və düşüncənin, ekoloji təfəkkürün təşəkkül tapıb formalaşması yö-

nümündə reallaşan layihə barədə danışıb. Göstərib ki, layihə çərçivəsində təh-

silalanlarda ekoloji mədəniyyətinin formalaşmasına şərait yaradan təlimlər ke-

çirilib. 

AESMF-in ekoloq-eksperti S. Rzayev öz çıxışında diqqətə çatdırıb ki,   la-

yihə çərçivəsində Bakı şəhərində və onun ətraf qəsəbələrindəki  bir sıra təhsil-

tərbiyə müəssisələrində ―Ekologiya uşaqların gözü ilə‖ mövzusunda maariflən-

dirici təlimlər təşkil olunub. Təlimlərə 150 nəfər cəlb olunub. İştirakçılar ətraf 

aləmin, təbiətin mühafizə edilməsi sahəsində öz qənaətlərini bildirmiş, prob-

lemə müstəqil yanaşma tərzi ilə fərqlənmişlər. 

Yuxarıda haqqında danışılan tədbirlər respublikamızda əhalinin, təhsilalan-

ların, o cümlədən tələbələrin ekoloji təhsil və tərbiyəsinin səmərəli şəkildə apa-

rılması üçün zəngin material verir. Tələbələr həm də nəinki maariflənir, eyni za-

manda onlarda təbiətin, onun flora və faunasının qorunmasında, mühafizə olun-

masında, həm də yaşılıqlar salmağa tələbat yaranır. Bu istiqamətdə pedaqoji 

kollektivlər fəallıq göstərməli, tələbələrin təbiəti mühafizə fəaliyyətini təşkil et-

məli, onlarda ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmalıdırlar. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə son illərdə xüsusi diqqət mərkəzində olan 

ekoloji təhsil və tərbiyə problemlərinə həsr olunub. 
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Məqalənin елми yeniliyi. Təhsilalanlarda, o cümlədən tələbələrdə ekoloji 

maariflənməyə, ekoloji özünütərbiyə, ekoloji baxımdan tərbiyə olunmağa tələ-

bat yaradan və ekoloji təhsil üçün zəruri olan materiallar verilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Məqalə ölkəmizdə əhalinin, o 

cümlədən tələbələrin ekoloji maariflənməsinin təşkilində pedaqoji kollektivlərə  

kömək edəcəkdir. 
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 Необходимость знакомства студентов с мероприятиями 

республиканского и международного уровня, посвященными 

проблемам экологии в Азербайджане, экологическому образованию, 

просвещению и экологическому воспитанию. 

 

Резюме 
 

В статье говорится о республиканских мероприятиях, в последние го-

ды направленных на эффективную организацию экологического образова-

ния и воспитания населения, обучающихся, в том числе студентов. На 

первый план выдвигаются забота и внимание общенародного лидера 

Гейдара Алиева и президента страны Ильхама Алиева, оказанные нашей 

экологии и экологическому воспитанию и образованию населения. Автор 

повествует о необходимость знакомства студентов с мероприятиями рес-

публиканского и международного уровня, посвященными проблемам эко-

логии в Азербайджане, экологическому образованию, просвещению и эко-

логическому воспитанию. 

Статья окажет помощь педагогическим коллективам в формировании 

экологической культуры студентов. 
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Kh.Sultanly 

 

Acquaintance of students with those of the national and international 

level, dedicated to environmental issues in Azerbaijan, to environmental 

education,  environmental consciousness and environmental upbringing 

 

Summary 
 

The article refers to national events in recent years, aimed at the effective 

organization of environmental education population of students, including 

students. Brought to the forefront of care and attention national leader Heydar 

Aliyev and President Ilham Aliyev extended to our ecology and environmental 

education of the population. The author tells about the need for students to 

explore the activities of national and international level, dedicated to 

environmental issues in Azerbaijan, environmental education, environmental    

consciousness   and environmental upbringing. The article will help educational 

institutions from the formation of ecological culture of the students. 
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Təlimin tətbiqi istiqamətinin qüvvətləndirilməsində 

Ģagirdlərlə iĢin aktiv formalarından istifadə edilməsi 
 

 

Vалещ Məmmədov, 

AMİ-nin baş müəllimi 

Е-маил: меммедов.в@маил.ру 
 

Ряйчиляр: п.ц.ф.д.,дос.Р.Й.Шцкцров 
                п.ц.ф.д.,дос.Н.А.Ялийев 
 
Açar sözlər: tətbiqi istiqamət, прaktik-laborator iş, peşə seçmə, aktiv forma, 

biliklərin tətbiqi 

Ключевые слова: прикладное направление, лабораторно-практи-

ческие работы, профориентации, активные формы, применение знание 

Key words: application direction, praktikal and laboratory work, choose a 

profession, active form, application of knowledge 

 

Hazırda respublikamızda ümumitəhsil məktəblərinin qarşısında duran əsas 

vəzifələrdən biri də təlimin pрaktik və tətbiqi istiqamətinin qüvvətləndirilməsi 

məsələsidir. Lakin biz müəllimlər təlimin ilk illərindən çalışmalar həllində, 

nəzəri materialın şərhində biliklərin tətbiqinə az əhımiyyət  veririk. Çalışırıq ki, 

şagirdlərimiz ancaq riyazi qayda-qanunları, teoremləri bilsinlər, təlim 

materialına yiyələnsinlər. 

Biz tədris prosesində çalışırıq ki, şagirdlərimiz riyaziyyatdan qazandıqları 

nəzəri bilikləri fizika, kimya, texnologiya, biologiya, informatika və digər  fən-

lərin öyrənilməsində, eləcə də praktikada (praktik məzmunlu məsələlər həllin-

də) bacarıqla istifadə edə bilsinlər. Çünki belə olduqda, şagirdlərin bilikləri 

mюhkəmlənir, onların müstəqilliyi artır, çətinliklərdən qorxmur, öz fikrini əsas-

landırmaqla dəqiq cavab verməyə, ən əsası düzgün nəticə çıxarmaga hazırla-

nırlar.  

Unutmaq olmaz ki, şagirdlərimiz gələcəkdə юzlərinə münasib peşə sahələri-

nə meyl güstərəcəklər. Hazırda peşə təhsili sahəsində də qlobal planlar həyata 

kecirilir. Həmin planlarda nəzərdə tutulan məsələlərdən bir çoxu ümumitəhsil 

məktəblərinin üzərinə düşür. 

Təcrübə göstrir ki, bir qrup şagird gələcək işində riyaziyyatın rolunu dərk 

edərək, bu fənnə maraq göstərir, bir hissəsi tərəдdüd edir, fikirləşirlər ki, gələ-

cяkdə riyaziyyat onların praktik fəaliyyətlərində yararlı olacaqdırmı, yaxud şa-

girdlərin çox hissəsi riyaziyyatın həyatdakı müstəsna rolunu dərk etdiyindən, 

əhatəsində olduğu cəmiyyətdə riaziyyatın metod və üsullarından istifadə edil-

diyini anlalır. Praktik həyatda tətbiqini görür və riyaziyyata ciddi maraq 

göstərir. 

mailto:меммедов.в@маил.ру
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Bu müxtəlifliyi nəzərə alaraq, tədris prosesində sistemli iş aparmaqla, 

müsbət nəticə əldə etmək olar. 

Bu işlərdən biri riyaziyyatdan praktik-laborator işlərinin aparılmasıdır. 

Çoxdan unudulmuş, hazırda məktəblərimizdə istifadə olunmayan bu  işdən çox 

məsələləri öyrənir və faydalanırdı. Dərs prosesində müstəqil işlərdən istifadə 

olunur. Burada məsələ və çalışmalar təklif olunur ki, onların da məzmunu 

yoxlayıcı olur. Lakin öyrədici müstəqil işlərdən az istifadə edilir. Öyrədici 

müstəqil işlərdən istifadə edildikdə, şagird nəzəri bilikləri təkrar edir, həm də 

həmin billiklərini tətbiq edə bilirlər. İbtidai siniflərdə şagirdlərə fiqurun peri-

metri öyrədildikdən sonra çoxbucaqlının perimetrinin hesablanmasına aid pрak-

tik iş tapşırmaq müsbət nəticə verir. Şagird təklif olunmuş çoxbucaqlı şəkilin-

dəki karton  lövhənin ölçülərini sərbəst ölçür, nəticəni söyləyir. O, çoxbucaq-

lının perimetrini hesablamaьı həm icra edir, həm də bacаrır, yaddaşında da 

möhkəmlənir. Təhsilin sonrakı illərində bu biliklərdən faydalanır. Bu işi sonrakı 

siniflərdə, sahələrin hesablanmasında davam etdirmək olar. 

Riyaziyyat dərslərində peşəyə istiqamətləndirmədə ən əlverişli üsullardan 

biri praktik-laborator işlərin aparılmasıdır. Praktik-laborator işlərin aparılması 

riyaziyyat təliminin həyatla və istehsalatla əlaqələndirilməsinə, fənlərarası 

əlaqənin yaradılmasına-inteqrativ yanaşmaya yol açır. Müəllim riyaziyyatı, 

xüsusən həndəsəni xüsusi texnologiyalarla-istehsalat təlimi texnologiyaсы və 

fizika fənni ilə əlaqələndirmək imkanı əldə edir. 

Digər tərəfdən bu işin məqsədi əvvəllər öyrənilmiş riyazi biliklərin, hesab-

lama bacarıqlarının, ölçmə vərdişlərinin dərinləşdirilməsi və mюhkəmləndiril-

məsi, son olaraq nəticə çıxarmaq, ümumiləşdirmə aparmaq, əsas məsələni 

secmək, özünənəzarət etmək və dərsdə gələcək fəaliyyətini planlaşdırmaq kimi  

keyfiyyətlərin formalaşdırılmasıdır. 

Həndəsədən ilk dərslərdə şagirdlərə praktik-laborator işlərdə fərdi tapşırıq 

vermək olar. Bunun üçün iki şagird (biri güclü, digəri zəif) üçün tapşırıqlar 

verilir. Onlar trapesiya şəkilindəki fiqurun (lövhənin) sahəsini hesablayırlar.  

Uyğun ölçüləri aparmaqlа tapşırığı icra edirlər. Yekun olaraq trapesiyanın 

sahяsinin hesablanmasına aid bilikləri möhkəmlənir. Növbəti dərsdə pрaktik 

işlərin yerinə yetirilməsində tapşırıqlar dəyişdirilir. Bu məşğəlni tematik plan 

hazırlanarkən nəzərdə tutmaq lazımdır. Belə ki, müəllim qabaqcadan dərsə 

hazırlaşmaqla riyziyyat təliminin məqsədinə uyğun iş apara bilir. 

Deməli, riyziyyatı tədris edən müəllim şagirdlərlə aktiv iş aparmaqla 

təlimdə müsbət nəticə əldə edə bilir. Həm də şagirdlər riyaziyyatın 

cəmiyyətdəki rolunu dərk edirlər. Bu, müxtəlif çalışmaların həllində riyazi 

biliklərdən səmərəli istifadə etmək imkanı yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Bugünki təhsilin qarşısında duran əsas vəzifələrdən 

birinin-şagirdlərin peşəyə istiqamətləndirilməsinin həyata keçirilməsinə aid 

riyaziyyatdan praktik-laborator işlərin şərh edilməsidir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai siniflərin riyaziyyat dərslərində praktik-

laborator işlərin tətbiq edilməsidir.  
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İbtidai siniflərdə müəllimlərə 

kömək edəcək nümunələrin verilməsidir.  
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Təlim prosesinin fəallaşdırılması fəal təlim metodları vasitəsilə həyata 

keçirilir. Fəal təlim metodları isə ənənəvi təlimdən fərqli olaraq hafizəyə deyil, 

təfəkkürə, monoloji təlimə deyil, dialoji təlimə, yadda saxlamağa deyil, tətbiq 

etməyə yönəldilmişdir. Bu baxımdan da şagirdlər bütün dərs zamanı fəaldır və 

onlar biliklərini yaradıcı şəkildə müstəqil həyata keçirirlər. 

Araşdırmalara əsasən qeyd etməliyik ki, təlimin fəallaşdırılması prosesi  аşаğıdакı 

pedaqoji prinsiplərə  əsaslanmalıdır: 

- şаgirdə yönəldilmiş təlim inкişаfеtdiriсi təlim, qаbаqlаyıcı təlim, əməкdаşlıq təlimi  

olmalıdır;  

- şаgirdə yönəldilmiş təlimdə uşаq dərsdə əsаs şəхs кimi çıхış еdir, оnun idrак 

mаrаqlаrı, tələbаtlаrı, imкаnlаrı və qаbiliyyətləri inкişаf еtdirilir; 

- fəal  təlimdə təlim prosesi inкişаfdаn irəlidə оlmаlıdır, uşаq biliк və bаcаrıqlаrа 

yiyələnmənin pоtеnsiаl imкаnlаrınа yönəlməlidir; 

- fəal təlim cəmiyyətin inкişаf mеyиlllərini əкs еtdtrməli və yахın gələcəкdə fəаliyyət 

göstərəcəк yеni nəsli həyаtа hаzırlаmаlıdır; 

- fəal təlim prinsipi оnа əsаslаnmışdır кi, təlim prоsеsi zаmаnı qаrşılıqlı münаsibətlər 

sistеmində «müəllim – şаgird - vаlidеyn», «müəllim – şаgird», «şаgird – şаgird» 

münаsibətləri inкişаf еtdirilsin və bunlаr əməkdaşlıq şəraitində   çıхış еtsinlər; 

Göründüyü кimi, fəаl təlim prinsipləri hеç də bir birini təкrаrlаmır, əкsinə, 

tаmаmlаyır.  

mailto:konul8.8.86@hotmail.com
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Fəal təlim prosesində biliklər hazır formada şagirdlərə təqdim olunmur. 

Şagirdlər biliyi tədqiqat yolu ilə axtararaq  əldə edirlər. Bu prosesdə şagirdlərin 

yaradıcılıq qabiliyyətləri xeyli dərəcədə inkişaf edir.  

Fəal  təlim öyrənilən materialın asanlıqla mənimsənilməsinə kömək edir, 

əldə edilən biliyin  tətbiqinin səmərəliliyini artırır və şagirdlərin dərketmə 

fəaliyyətini, yaradıcı fəaliyyətini daha da inkişaf etdirir. 

Fəal təlim üsullarının tətbiqi ilə aparılan dərs əsasən aşağıdakı mərhələlər-

dən ibarət olur: 

Fəal dərsin birinci mərhələsi  sinfin fəallaşdırılmasına həsr olunur.  

Dərsin ikinci mərhələsi motivasiya adlanır. Motivasiya — hər han-

sı  fəaliyyətin mexanizmini işə salan qüvvədir. Ona görə də tədqiqata başla-

mazdan əvvəl  müəllim təfəkkür prosesini hərəkətə gətirmək, şagirdlərin bilik-

ləri əsasında özləri tərəfindən tədqiqat sualının formalaşdırılması üçün motiva-

siyadan istifadə edir.   

Üçüncü mərhələdə suallar və fərziyyələr dəqiqləşdirildikdən sonra artıq 

tədqiqat işinə başlamaq olar. Tədqiqat müxtəlif formalarda — bütün siniflə bir-

likdə, kiçik qruplarda, cütlüklər şəklində və ya fərdi şəkildə aparıla bilər. Təd-

qiqat işi bilavasitə şagirdlərin tədqiqatçılıq  qabiliyyətlərini inkişaf etdirir.  

İnformasiya  mübadiləsi dördüncü  mərhələdə  aparılır. Qoyulmuş tədqi-

qat  sualının cavabını tapmaq istiqamətində görülən işlər tədqiqat iştirakçılarını 

bir-birinin dəlillərini, təqdimatlarını dinləmək zərurəti qarşısında qoyur. 

Dərsin beşinci mərhələsində informasiyanın müzakirəsi və təşkili prosesi 

başlayır.  Bu, ən mürəkkəb mərhələdir.  Belə ki, bu mərhələdə təfəkkürün müx-

təlif növlərinin səfərbərliyə alınması baş verir. Müəllim bu mərhələdə fasilita-

siya – yəni bələdçi, istiqamətverici funksiyasını yerinə yetirir.  Əldə olunmuş 

faktlar sistemləşdirilir və əlaqələr aşkara çıxarılır.        

Altıncı mərhələdə ümumiləşdirmə və nəticənin çıxarması işi aparılır. Müəl-

lim  qazanılmış biliklərin ümumiləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi məqsədilə 

suallar qoyur və bu suallar əsasında biliklər və informasiyalar sistemləşdirilir.  

Yaradıcı tətbiqetmə  mərhələsində əldə olunan biliklər hər hansı məsələnin 

həllinə yönəldilir və ya yeni tədqiqat üçün stimul yaradılır.  

Dərsin sonuncu mərhələsi qiymətləndirmə və ya refleksiya prosesidir ki, bu 

prosesdə də  şagirdlər fəal iştirak edirlər (1,2,3).  

Fəal təlim prosesi öyrədən və öyrənənlərin qarşılıqlı  fəaliyyəti,  birgə 

qüvvəsi ilə əldə edilir. Bu prosesdə şagirdlər  təlimin nəticələrinə görə 

məsuliyyət daşıyırlar. Bütün bunların nəticəsində şagirdlər aşağıdakı tədqiqat-

çılq bacarıq və keyfiyyətlərinə yiyələnirlər:  

- şagirdlər biliyi qavrama prosesini daha anlaşıqlı, daha sadə və daha 

məntiqli edirlər; 

- şagirdlər öz fikирлярini sərbəst söylməyi, onu düzgün ifadə etməyi, 

seçim etməyi, məsələyə öz baxışını əsaslandırmağı, onu müzakirələşdirməyi və 

sübut etməyi öyrənirlər; 

- şagirdlər başqalarını eşitməyi, dinləməyi, alternativ fikrə hörmət 

etməyi, elmi mübahisə etməyi öyrənirlər; 
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- şagirdlər ünsiyyət mədəniyyətinə yiyələnirlər ki, tədqiqatçılıqda bunun  

üç tərəfini ayırmaq olur: 1) иnformativ (иnformasiya mübadiləsi); 2) interak-

tivlik (gələcək əməkdaşlıq üçün startegiya və koordinasiyanın müəyyənləşdiril-

məsi); 3) пerseptiv (adekvat olaraq bir-birini başa düşmək, anlamaq). Psixoloq-

lar göstərirlər ki, ünsiyyət prosesində qavrama daha dəqiq olur, yaddaşın  gücü 

ilə mənimsəmə keyfiyyəti artır, diqqət, hafizə, müşahidəçilik, diqqətcillik, 

müsahibin fəaliyyətini, məqsəd və motivini öyrənmək, təhlil etmək, özünü onun 

yerində təsəvvür etmək kimi  intelektual, emosianal keyfiyyətlər yaranır. 

Ünsiyyət prosesində nitq, mimika, hərəkət və davranışa özünənəızarət  güclənir, 

nəzakətlilik, mədəni rəftar özünü göstərir.  

- müxtəlif sosial vəziyyətləri modelləşdirməyi, müxtəlif həyati vəziy-

yətlərə qoşulmaqla və bu həyatı duymaqla öz sosial təcrübələrini, dünyagörüş-

lərini zənginləşdirirlər; 

- qrupda konstruktiv münasibətlər qurmağı, burada öz yerini müəy-

yənləşdirməyi, konfliktlərdən qaçmağı, onları həll etməyi, dialoqa girməyi 

öyrənirlər; 

- təlim materiallarını təhlil edir, ümumiləşdirir, nəticə çıxarır, müqayi-

sələr aparır, onlara yaradıcı yanaşır, zehni  əməyin xüsusiyyətlərinə alışırlar; 

- kollektiv işləməyi öyrənir və problemin ümumi həllini tapırlar; 

- layihələr  işləyərək ciddi, yaradıcı təfəkkür əməliyyatı aparır, tədqi-

qatçılığa yiyələnirlər. 

- müşahidə etmək, düşünmək, təhlil etmək, ümumiləşdirmək kimi tədqi-

qatçılıq  bacarıqlarına yiyələnirlər.  

- şagirdlərin məlumatlığı artır, bilikləri tətbiq etməyi öyrənir, özləri öz 

fəaliyyətini, təhlil edir və  qiymətləndirirlər.       

Bəs fəal təlim metodları nədir? Fəal təlim metodları dedikdə, öyrənənlərin 

məlumatlanmasını, idrak müstəqilliyini, fikri fəallığını, yaradıcı fəaliyyətini 

artıran, tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdirən  metodlar nəzərdə tutulur.  

 Bu analayış XX əsrin 80-ci illərindən Azərbaycanda işlənməyə başlan-

mışdır. ―Fəal‖ sözü, məlum olduğu kimi, daha işlək, hərəkətdə, təsirdə olan 

mənasını verir. Fəal təlim metodlarının interaktiv təlim metodlarını ilə yaxınlığı 

onun öz mahiyyətindən doğur, hər ikisi təlim prosesini fəallaşdırır. Lakin 

doğuluş və seçim təsiirnə görə bir-birindən fərqlənir. Belə ki, əgər interaktiv 

metodlar dərsdə təlim prosesinin gedişindən doğursa, yəni biri digəriuni əvəz 

edərək ekspromt formada meydana çıxırsa və öyrənənlərin hamısının birlikdə 

tam, müstəqil yaradıcı fəaliyyətini təmin edirsə, fəal metodlar əvvəlcədən 

planlaşdırılmış təlimin fəallaşdırılmasına şərait yaradır. Fəal təlim metodları, 

eyni zamanda dərsdə fənlərarası əlaqələrin yaradılmasına, şagirdlərdə digər 

fənlərə marağın güclənməsinə səbəb olur. 

Əgər ənənəvi dərsdə biliklər əsasən müəllim tərəfindən aşılanırsa, fəal 

təlimdə üstünlük şagirdlərin fəaliyyətinə verilir. Şagirdlər daim axtarışda olur, 

fikirlərini aydın şəkildə şərh edir, əldə etdikləri bilikləri tətbiq etmək bacarığına 

yiyələnir, suallar  verir, müzakirə və diskusiyalara  qatılır (4,5,6).  
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Fəal təlimdə motivasiyanın düzgün qurulması, tədqiqat sualının qoyulması 

xüsusilə vacib bir məqamdır. Bu, şagirdlərdə düşündükləri problemin həllini 

tapmaq, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq, istədiyinə nail olmaq kimi yüksək 

bacarıqlar formalaşdırmaq üçün şərait yaradır. Qurulan motivasiya, hər bir 

tədqiqat sualı şagirdlərin başa düşə biləcəyi səviyyədə olmalı, öz düşüncə 

tərzlərini nümayiş etdirmələrinə imkan yaratmalıdır. 

Fəal təlim anlayışı sinfin, auditoriyanın passiv, seyrci olmamasına işarədir. 

Bu təlim prosesində sinif (auditoriya) qrup və cütlər formasında problemin həlli 

yollarına dair axtarışa çıxarılır, qruplar əldə olunmuş nəticələri işçi vərəqlərində 

qeyd edir, sonra onun təqdimatını həyata keçirirlər. Təqdimatlar bitdikdən sonra 

bu tədqiqat nəticələri arasında rabitə yaradılır, məlumatlar sistemləşdirilir və 

ümumi bir şəkildə təsinif olunur. Bundan sonra həmin yekunlarla tədqiqatın 

başlanğıcında şagirdlərin (auditoriyanın) irəli sürdüyü ilikin fərziyyələrlə 

müqayisələr aparılır. Şagirdlər (öyrənənlər) hansıların üst-üstə düşdüyünü, 

müqayisə və təhlillər aparmaqla nələrin yeni olduğunu müşahidə edir və ümumi 

nəticəyə gəlirlər. Göründüyü kimi öyrənənlərin müqayisə və təhlillər aparması, 

fərziyyələr irəli sürməsi, nəticələri ümumiləşdirməsi tədqiqat işlərinin tərkib 

hissələridir ki, artıq yeniyetmə və gənclər təhsil prosesində tədqiqatçılıq 

bacarıqlarına yiyələnirlər. Belə dərslərdə əvvəlcə öyrəniləcək mövzuya çıxa-

racaq problem qoyularaq motivasiya yaradlılır. Motivasiya təhrik etmə demək-

dir. Yəni şagirdlərin (auditoriyanın) təlim-dərketmə marağını problemin həllinə 

doğru fəal, canlı şəkildə istiqamətləndirir. Onun digər vəzifəsi isə tədqiqat 

sualını ortaya qoymağa şərait yaratmaqdır. Məhz həmin tədqiqat sualı ilkin 

fərziyyələr irəli sürməyə və tədqiqat işlərini təşkil etməyə imkan yaratmış olur.  

Tədqqiqat sualı tədqiqat işinin həyata keçirilməsini tələb edir. Tədqiqat 

işlərinin nəticələri işçi vərəqlərində qeyd olunur və təqdimatlar həyata keçirilir. 

Sonra təqdim olunan məlumatlar təşkil və təsnif olunur. Alınan qənaətlər ilkin 

fərziyyələrlə müqayisə olunaraq nəticələr çıxarılır. Sonra isə alınmış nəticələrin 

tətbiqi barədə işlər yerinə yetirilir. 

Fəal təlim prosesində şagirdlər tədqiqatçılıq fəaliyyətinə cəlb edilir, onlara 

bilikləri müstəqil əldə etmək şəraiti yaradılır. Burada şagirdlərin mexaniki 

yaddaşı deyil, təfəkkürü inkişaf etdirilir. Təlimin səmərəliliyi yüksəlir, öyrənmə 

fəallığı artırılır. Bu isə şagirdin yaradıcı fəaliyyətə qoşulmasına imkan verir. 

Hər bir şagirdin ümumi təlim bacarıqları ilə yanaşı xüsusi qabiliyyətlərinin üzə 

çıxmasına şərait yaradır. 

Fəal təlim metodlarının tətbiqi ilə şagirdlərə müstəqil düşünmək, sərbəst 

işləmək, problemin həllinə dair fikir söyləmək, münasibət bildirmək, qərar qə-

bul etmək, fərziyyələrini bildirmək, yaradıcı fəaliyyət göstərmək, məntiqi, tən-

qidi təfəkkürünü inkişaf etdirmək imkanları yaradılır. 

Şagird yaradıcı fəaliyyətində istedadını, xüsusi qabiliyyətlərini, tədqiqatçılıq 

bacarığını  göstərir. Müəllim həmin qabiliyyətləri izləyir, onların daha da in-

kişaf etdirilməsi istiqamətində iş aparır. 

Fəal təlim metodlarının tətbiqi zamanı şagirdlərin birgə fəaliyyəti təşkil 

olunur. Qrupda, cütlərdə birləşən şagirdlər birgə işləyir, qarşılıqlı münasibətdə 
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olur, bir-birinə köməklik göstərir, əməkdaşlıq edir, bacarıq və vərdişləri hazır 

şəkildə deyil, müstəqil şəkildə aydınlaşdıraraq mənimsəyirlər. Eyni zamanda öz 

fikrini düzgün əsaslandırmaq və qiymətləndirmək bacarığına malik olurlar. 

Fəaliyyət prosesində şəxsiyyətin qabiliyyəti inkişaf edir. Təlim texnologiyaları-

nın müasir istiqamətləri şagirdlərin hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi 

formalaşmasına və inkişafına yönəldilməlidir. Bu tərzdə formalaşan şəxsiyyət 

öz yaradıcı qabiliyyətini fəal surətdə həyata keçirməyi bacaracaqdır (4, 24). 

Fəal təlim metodları ilə işləyən hər bir müəllim şəxsiyyətin formalaşmasın-

da və şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsində aşağıdakıları 

təmin etməlidir: 

- müəllim-şagird münasibətləri qarşılıqlı əməkdaşlığa çevrilməli; 

- tədris prosesində demokratik əsaslara üstünlük verilməli; 

- şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini, meyil və maraqlarını nəzərə almaqla 

təhsil prosesinin diferensiallaşmasına üstünlük verilməli; 

- şagirdlərin əqli və praktik fəaliyyəti ilə bağlı qabiliyyətlərinin formalaş-

ması ön plana çəkilməli; 

- dərs məqsədyönlü, öyrədici, tərbiyəeidici və inkişafetdirici xarakter daşı-

malı; 

- fəal və interaktiv  təlim metodlarından,  habelə - əqli hücum, rollu oyunlar, 

müzakirə, müsahibə, debat, yaradıcı tapşırıqlar, maxtəlif  layihələr hazırlamaq, 

Sokrat sual-cavabı metodlarından geniş  istifadə edilməlidir. Dərslərdə qruplar-

la, cütlərlə iş zamanı beyin həmləsi, venn diaqramı, BİBÖ və s. bu kimi interak-

tiv təlim metodlarından istifadə şagirdlərdə fəallıq və təşəbbüskarlıq yaradır, 

onlarda əməkdaşlıq, kollektivçilik, bir-birinin fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq, 

etiraz etmək,  təklif vermək, rəy bildirmək, müstəqil yaradıcı fikirlərini söylə-

mək imkanlarını artırır, onların təfəkkürünü daha da inkişaf etdirir; 

- dərsdə şagirdləri düşünməyə, yaradaıcı fəaliiyyətə, tədqiqatıçılıq  bacarıq-

larının və təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirməli (8, 36).  

Мягалянин актуаллыьы. Ənənəvi metodlar olan söz, şərh, izah metodları, 

yaxud praktik və əyani metodlar yaradıcı müüəllimin fəaliyyətində fəal təlim 

metoduna çevrilə bilir və onlardan da səmərəli istifadə edilə bilir. Fəal təlimin 

ənənəvi təlimdən ən üstün cəhəti şagirdlərin problemli situasiya zamanı idraka 

əsaslanaraq müstəqil şərh yürütmək bacarıqlarıdır. Qruplarla iş forması da bu 

təlimin ən üstün formasıdır. Bu formada şagirdlər əməkdaşlıq edərək bir-

birindən öyrənir və onların kollektivdə işləmək, birgə fəaliyyət bacarıqları 

inkişaf edir. 

Мягалянин елми йенилийи. Bu gün öyrətməyə deyil, öyrənməyi öyrətməyə 

yönələn, şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarıqlarını inkişaf etdieən tədris sistemi, 

qiymətləndirmənin şagirdlər tərəfindən aparılması, məlumatların toplanmasında 

şagirdlərə verilən müstəqillik, sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti onların fəal bir 

şəxsiyyət kimi yetişməsində mühüm yeniləklərdir. Təhsil sistemində aparılan 

uğurlu islahatlar bunu deməyə əsas verir ki, müasir təlim metodlarının geniş 

tətbiqi və onlardan səmərəli istifadə  yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində 

mühüm nailiyyətlər əldə ediləcəkdir. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən təlim prosesində 

şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarını üzə çıxarmağa çalışan pedaqoqlar, eləcə 

də ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, magistrlər istifadə edə bilərlər.  
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Активизация учебного процесса как важнейши фактор 

развития исследовательские умений учащихся  

 

Резюме 

 
В статье утверждается что активизация процесса обучения как важный 

фактор развития исследовательские способности учащихся. Указывается  

что при помощи методов активное и интерактивное обучение ученики  

активно присоединяется   к процессу  обучения  и они активно участвуют 
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в процессе обучения и усвоения материалов. Использование активные и 

интерактивные методы обучения сильно влияет общее активизация 

обучения и наряду с этим и ученики самостоятельно и творчески 

усваивает  учебные  материалы.  

 

                                                                        K.Mollayeva 

 

Activization of teaching process as a main factor of  

developing pupils∙ research skills 

 

Summary 

 
This article argues that the intensification of the process of training as an 

important factor in the development of research capabilities of students. 

Indicated that using the methods of active and interactive learning students are 

actively connected to the learning process and are actively involved in the 

learning process and learning materials. The use of active and interactive 

learning methods strongly influences the overall revitalization of education and 

along with it, and the students independently and creatively assimilate learning 

materials. 
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Təhsil ölkə üçün strateji bir sahədir. ―Təhsil əhalisinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinin, insan inkişafı indeksinin mühüm amillərindən biridir... İnki-

şaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən məlumdur ki, təhsil insan istedadının, intellek-

tinin üzə çıxmasına kömək edən mühüm vasitədir və cəmiyyətinin özülünü təş-

kil edir.‖ (4, 94) Məhz buna görədir ki, təhsilin səviyyəsinin dünya standartları 

səviyyəsinə çatdırılması çox mühümdür. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliye-

vin ―Hər bir dövlət əgər istəyirsə ki, öz ölkəsinin inkişafını təmin etsin, öz mil-

lətinin elmini, mədəniyyətini dünya standartlarına çatdırsın, o mütləq, hər şey-

dən çox, təhsilə fikir verməlidir, təhsilin inkişafına səy göstərməlidir, təhsil 

üçün bütün imkanları yaratmalıdır‖  (5, 2) sözləri  bu baxımdan əsl həqiqəti üzə 

çıxardır.  

Azərbaycanın təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlar, müasir infrastruk-

turun yaradılması, məktəb tikintisinin geniş vüsət alması, dərslik probleminə 

daima diqqətlə yanaşılması böyüməkdə olan nəsli milli-mənəvi dəyərlərə daha 

da yaxınlaşdırır.    

Azərbaycanda ümumi оrta, texniki peşə, оrta ixtisas və ali təhsilin əsaslı 

yüksəlişi  və  burada keçirilən islahatlar ilk növbədə,  məhz ulu öndər Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlıdır. ―Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə qəbul оlunaraq hə-

yata keçirilən bir sıra mühüm qərarlar, о cümlədən ―Gənclərin ümumi оrta 

təhsilə keçməsini başa çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini daha da inkişaf 

etdirmək haqqında‖ (1972), ―Kənd ümumtəhsil məktəbinin iş şəraitini daha da 

yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında‖ (1973), ―Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin 

dərsliklərdən pulsuz istifadə etməsinə keçmək haqqında‖ (1978) qəbul olunan 

qərarlar ulu öndərin Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövrünün mühüm nailiy-

yətləri sırasındadır.‖ (5, 2) 

mailto:mcinar@qu.edu.az
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Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra da görkəmli şəxsiyyət Heydər 

Əliyevin təhsil sahəsinə diqqəti azalmadı. Onun rəhbərliyi dövründə təhsil sahə-

sində aparılan islahatlar Azərbaycan təhsilinin dünyaya inteqrasiyasına, milli və 

dünyəvi dəyərlər zəminində yüksəlməsinə səbəb oldu. 

15 iyun 1999-cu il tarixində Heydər Əliyevin təsdiqlədiyi ―Azərbaycan Res-

publikasının təhsil sahəsində İslahatı Proqramı‖ təhsil sahəsində  islahatların  

həyata keçirilməsini təmin etdi. Ulu öndərin imzaladığı ―Azərbaycan Respub-

likasında  təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında‖ 13 iyun 2003-cü il ta-

rixli fərman isə təhsil sisteminin əsaslı şəkildə təkmilləşdirilməsinə,  idarəet-

mənin müasir prinsiplər üzrə təşkilinə, onun beynəlxalq standartlara  uyğunlaş-

dırılmasına və dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasına zəmin yaratdı. Bu sənəd 

şagirdlərə əxlaqi-mənəvi tərbiyəsində dünya tərbiyə təcrübəsindən müsbət əxla-

qi-mənəvi dəyərlərlə tanışlığa  imkan yaratdı.   

Azərbaycanda Heydər Əliyevin siyasi, milli-mənəvi ideyalarının davamçısı 

olan İlham Əliyev 30 oktyabr 2006-cı ildə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan Respub-

likasında Ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)‖nı imzaladı. Bu sə-

nəd təhsildə əsaslı dönüşə təkan verdi, yeni tədris standartları hazırlandı, ibtidai 

siniflər yeni kurikulumla fəaliyyətə başladı. Bundan sonra isə təhsilin məzmu-

nunun yeniləşdirilməsi istiqamətində işlər görüldü.   

Azərbaycan Respublikası İlham Əliyevin 12 aprel 2007-ci il tarixli sərən-

camı ilə növbəti bir sənəd - ―Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsi-

lin yeniləşdirilməsi Proqramı (2007-2010-cu illər)‖ qəbul edildi. Bu Proqramda 

nəzərdə tutulan maddələr uşaqların gələcəkdə əsl vətəndaş kimi böyümələri 

üçün məktəbəqədər müəssisələrin fəaliyyət imkanlarını genişləndirdi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 10 iyun tarixli sərəncamı 

ilə ―2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin infor-

masiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı‖ qəbul olundu. Bu sənəd İKT-nin təh-

sildə tətbiqi və inteqrasiyası  Azərbaycan vətəndaşlarının  müasir biliklərə və 

bacarıqlara malik olan  yeni nəslin formalaşmasına güclü təsir göstərdi və güclü 

cəmiyyət üçün daha bir zəmin hazırladı.  

19 iyun 2009-cu ildə İlham Əliyev təhsil haqqında Azərbaycan Respub-

likasının növbəti qanununa imza atdı. Sənəddə qanunun əsl mahiyyəti açılır və 

göstərilirdi ki, ―Bu Qanun vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Kоnstitusiya-

sında təsbit оlunmuş təhsil hüququnun təmin edilməsi sahəsində dövlət siya-

sətinin əsas prinsiplərini və təhsil fəaliyyətinin tənzimlənməsinin ümumi şərtlə-

rini müəyyən edir, təhsilin ayrı-ayrı pillələri üzrə müvafiq qanunların və digər 

normativ hüquqi aktların qəbul edilməsində baza rоlunu оynayır. Azərbaycan 

Respublikasında təhsil dünyəvi və fasiləsiz хarakter daşımaqla, vətəndaşın, cə-

miyyətin və dövlətin maraqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətli priоritet fəaliy-

yət sahəsidir. Azərbaycan Respublikasında təhsil insan hüquqları haqqında bey-

nəlхalq kоnvensiyalara və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıхdığı digər 

beynəlхalq müqavilələrə əsaslanır, təhsil sahəsində milli-mənəvi və ümumbə-

şəri dəyərlərin priоritetliyi əsasında dünya təhsil sisteminə inteqrasiya оlunaraq 

inkişaf edir.‖ (7) 
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Yeni nəsildə  müasir təfəkkürün formalaşmasına köməklik edən,  gənclərin 

təhsilinin artırılması nəticəsində insan  kapitalının rolunun yüksəlməsinə güclü 

təsir göstərən daha bir sənəd-―2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikası-

nın  Ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı‖ 2009-cu ilin mayında 

qəbul edildi. 

2010-cu ilin yanvarında Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim olunmuş sənəd 

isə ―2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili siste-

mində islahatlar üzrə Tədbirlər Proqramı‖ oldu. Proqram  dəyişən sosial-iqtisadi 

şəraitə uyğun kadr hazırlığının həyata keçirilməsinə, orta ixtisas müəssisələ-

rində gənclərin elm və biliklərə mükəmməl  yanaşmasına kömək etmək üçün 

nəzərdə tutulmuşdur.  

Təhsil sahəsində baş verən dəyişikliklər sahəsində Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 

deputatı  Mehriban xanım Əliyevanın da rolunu qeyd etmək yerinə düşər.  

Fond 2005-ci ildən təhsil sahəsində daha bir təşəbbüslə çıxış edərək ―Yeni-

ləşən Azərbaycana yeni məktəb‖ layihəsini həyata keçirməyə başlayıb. Layihə-

nin əsas məqsədi təhsil sahəsində mövcud olan problemlərin həllinə kömək et-

məkdən, ölkə miqyasında müasir standartlara cavab verən təhsil kompleksləri 

yaratmaqdan, tədrisin səviyyəsinə bilavasitə təsir edən problemləri aradan 

qaldırmaqdan, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin, yerli və xarici şirkətlərin, 

beynəlxalq təşkilatların bu sahədə birgə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləş-

dirərək ümumi işin xeyrinə yönəltməkdən ibarətdir.  

Bütün bunlar böyüməkdə olan nəslin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsində  əvəzsiz rol 

oynayır. Əsası düzgün  qoyulan milli təhsil sistemi mənəvi dəyərlərin qorun-

masında,  gənc nəsli tarixi köklərimiz  əsasında vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə-

ləndirilməsində, gənclərin elmi, intellektual potensialının artırılmasında mühüm 

rol oynayır. İnsanlıq haqqında ilk dərslərini ailədə alan uşaq bu işi sonralar 

məktəbdə davam etdirir. Bilikli olmaq, xalq üçün, Vətən üçün  mübarizə apar-

maq, ata-anasına və dostlarına mehribanlıqla yanaşmaq bu günkü şagirdlərin 

qarşısına qoyulan mühüm vəzifələrdəndir.  

  Qeyd etmək lazımdır ki, dünya təhsili səviyyəsinə qalxmağa can atan milli 

təhsil sistemi  şagirdlərə çox güclü informasiya axını ilə qarşılaşdırır. Bu isə on-

ların dünyagörüşündə dəyişiklik yaradır, tərbiyəsinə təsir edir. Professor 

Ə.Ağayevin bu fikri ilə razılaşmaq olar ki, ―İndiki şəraitdə elm və texnikanın  

inkişafı ilə əlaqədar olaraq,  beynin aldığı informasiya  seli çox güclüdür. Ra-

dio, televiziya verilişləri,  kinolar, sərgilər, xatirələr, qəzet və jurnal xəbərləri, 

kompüter texnikasından istifadə, tez-tez dəyişən modalar, bəzi xarici ölkə gənc-

lərinin əxlaq tərzi və s. yeniyetmələrin diqqətini cəlb edir.‖ (2, 181) Bu baxım-

dan onlara düzgün istiqamət verə biləcək kadrların rolu xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Məhz buna görə də müasir təhsil sistemində müəllimlərin hazırlanması, onların 

peşə səviyyəsinin yüksəldilməsi, müsbət şəxsi keyfiyyətlərin aşılanması  günün 

ən vacib sırasına çıxır. Professor Ə.Ağayev şagirdlərin əxlaqi-mənəvi tərbiyə-

sində müəllimin rolunu yüksək qiymətləndirərək yazır: ―Onlara (şagirdlərə) isti-

qamət vermək, ictimai həyatdakı ziddiyyətləri, mənafeləri şərh etmək, əsil həqi-
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qi yolu  öyrətmək müəllimin borcudur. Ona görə də hər bir müəllim  siyasi cə-

hətdən savadlı olmalıdır. Müəllim məktəblilərdə Vətənə sədaqət hissinin tərbiyə 

edilməsi üçün  dövlətimizin keçdiyi  şərəfli və ağır mübarizə yolunu mükəmməl 

bilməli və bunu öz yetirmələrinə öyrətməlidir.‖ (2, 181)   

Bunun üçün də təhsil sistemində dəyişikliklər edilərkən kadr siyasətinin 

düzgün qurulmasına xüsusi diqqət yetirilir. 2005-2009-cu illər üçün ―Azərbay-

can Respublikasının ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsində pedaqoji kadr təminatı  

üzrə İnkişaf Proqramı" Azərbaycanın bütün ümumtəhsil məktəbləri şəbəkəsin-

də, xüsusən kənd yerlərindəki təhsil müəssisələrini pedaqoji kadrlarla tam təmin 

etmək, ümumi təhsili keyfiyyətcə tam yüksəltmək nəzərdə tuturdu. Bu Proqram 

Azərbaycan ictimai-pedaqoji fikrində şəxsiyyətin formalaşmasına köməklik 

göstərə biləcək yeni kadrların meydana gəlməsi üçün şərait yaratdı.  

 Yeni insanın formalaşdırılmasına, yeni cəmiyyətin və onun özəyini təşkil 

edən insanın yenidən "doğuluşuna" xidmət edən təhsil islahatları  böyüməkdə 

olan nəslin mənəvi inkişafına yönəldilmiş daha bir dövlət siyasətinin həyata 

keçirilməsini vacib etdi. Bu, Azərbaycan dövlətinin uğurla həyata keçirdiyi 

Gənclər siyasəti idi. Azərbaycanda çox yaxşı başa düşürlər ki, gənclər ictimai, 

siyasi və mədəni həyatın bütün sahələrində fəal şəkildə işləyirlər.  Bu gün onlar 

cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilmişlər. Gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri 

aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib və ―Gənclər siyasəti haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunuda öz əksini tapıb: 

1. Gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iştirakı; 

2. İstedadlı gənclərə dövlət qayğısı; 

3. Gənclərin sağlamlığının qorunması və fiziki inkişafı; 

4. Gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsi; 

5. Gənc ailələrə dövlət yardımı; 

6. Gənclər təşkilatlarına dövlət yardımı. 

Azərbaycan gənclərinin cəmiyyətin inkişafında və öz problemlərinin həllin-

də rolunu artırmaq, ölkənin gələcək inkişafında iştirakını genişləndirmək, onla-

rın mənəvi yüksəlişini təmin etmək məqsədilə "Azərbaycan Gəncliyi Dövlət 

Proqramı (2005-2009-cu illər), ―Xüsusi istedada malik olan uşaqların (gənc-

lərin) yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı‖ (2006-2010-cu 

illər), ―Azərbaycan Respublikasında texniki-peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı‖ (2007-2012-ci illər), ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 

xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı‖  işlənib hazırlandı və həyata keçi-

rildi. Bu sənədlərdə qoyulan vacib məsələlərin həllinin tapılmasına müxtəlif yaş 

qrupundan olan gənclər-orta məktəb şagirdləri, liseylərdə, kolleclərdə və ali 

məktəblərdə təhsil alan tələbələr, müxtəlif sahələrdə çalışan insanlar cəlb edil-

mişdi. Şübhəsiz, həyatın müasir tələblərə cavab verərərək dəyişməsi, məşğul-

luğun artması, yeni iş yerlərinin açılması, asudə vaxtın düzgün təşkili, müxtəlif 

elmi, mədəni dəyərlər insanın öz yaşayış tərzinin dəyişməsinə gətirib çıxarır. 

Bu siyasətin əsasını isə təhsil siteminin inkişaf etdirilməsi tutur.  

Beləliklə, müasir təhsil sitemi müsbət şəxsi dəyərlərin formalaşmasına kö-

mək etmiş, böyüməkdə olan nəslin tərbiyə mədəniyyətinə, zəngin mənəviyyata 
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yiyələnməsinə yaxından kömək etmişdir. Azərbaycan təhsilində fasiləsizlik, hü-

quq bərabərliyi, dünyəvilik, elmilik, milli və ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə   

gənclərin mənəvi, əxlaqi və etik tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır.   

Мягалянин aktuallığı. Azərbaycanın təhsil sahəsində həyata keçirilən isla-

hatlar, dərslik probleminə daima diqqətlə yanaşılması, məktəblər üçün hazır-

lanan kadrların düzgün seçilməsi, elmli, geniş düşüncə tərzinə malik olan müəl-

lim ordusunun yaradılması böyüməkdə olan nəslin milli-mənəvi dəyərlərə daha 

dərindən yiyələnməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təhsilin keyfiyyətcə tam yük-

səldilməsi yeniyetmələrin əxlaq tərzində, onların davranış normalarında özünü 

göstərir və Azərbaycan gəncliyinin cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən 

şərait yaradır. 

Мягалянин elmi yeniliyi.  Мüasir təhsil sisteminin müsbət ъящяти şəxsi də-

yərlərin formalaşmasına, böyüməkdə olan nəslin tərbiyə mədəniyyətinə, zəngin 

mənəviyyata yiyələnməsinə yaxından kömək göstərilməsində ifadə olunur. 

Azərbaycan təhsilində fasiləsizlik, hüquq bərabərliyi, dünyəvilik, elmilik, milli 

və ümumbəşəri dəyərlərdən istifadə gənclərin mənəvi, əxlaqi və etik  tərbiyə-

sində  mühüm rol oynamışdır. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Onunla izah olunur ki, yeni in-

sanın şəxsiyyət kimi inkişaf etdirilməsində, ona müsbət əxlaqi dəyərlərin aşılan-

masında Azərbaycanda yürüdülən təhsil siyasətinə dair bir sıra yeni müddəalar 

irəli sürülmüşdür. Tədris sistemində həyata keçirilən islahatların Azərbaycan 

milli-mənəvi dəyərlərinin sosial-psixoloji mahiyyətini açması gənc nəslin düz-

gün tərbiyəsində müəllimlərə və pedaqoji işlə məşğul olanların köməkçisinə 

çevriləcəkdir 
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М.Чинар 

 

Система образования и морально-этические  

ценности Азербайджана 

 

Резюме 
 

Система образования в Азербайджане служит тому, чтобы подготовить 

человека к той функции, которую он будет выполнять в обществе. 

Государственному обществу нужны зрелые граждане. И поэтому, поли-

тика образования помогает  формированию новых духовных качеств мо-

лодежи, создает интерес к национальным культурным ценностям,  воспи-

тывает норм поведения.   

  

М.Ъщинар 

Тще едуъатион сйстем анд тще морал анд етщиъал  
валуе соф Азербаижан 

 
Summary 

 
Reforms in the education field, accurate approach to the problem of 

textbooks for schools, choosing the right staff, bringing up educated, trained 

teachers with a wide range of thinking, all are designed for  the growing 

generation to develop a deeper spiritual values. 

Improving the quality of education is manifested in the ethical style of 

adolescents and standards of their behaviors and t ensures the rightful place in 

society which promotes youths of Azerbaijan. 
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Açar sözlər: cəmiyyət, tərbiyə, koloniya təcrübəsi, ləyaqətli vətəndaş, 

namuslu əmək 
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достойный гражданин, честная попытка 

Key words:  social, educational, colonial experience, a worthy citizen, an 

honest effort 

 

Tarix təkrar olunur deyirlər. Böyük insan, böyük pedaqoq İ.H.Pestalossi təş-

kil etdiyi uşaq evində təlimi əməklə birləşdirərək yeni insan yetişdirmək istə-

mişdi. Əlbəttə, bu, İsveç mühitində və Pestalossi zamanında mümkün olmadı. 

Buna quruluş və mövcud cəmiyyət imkan vermədi. Lakin bu ideya əsrlərin za-

manların ideyasıdır. Bir az utopiya sayağı olsa da insanlıq və quruluş imkan 

versə, həyata keçirilməsi mümkün olan ideyadı. 

XX əsrin əvvəllərində Pestalossi ideyasına əlverişli zəmin yaranmışdı. Yeni 

ictimai – siyasi quruluş praktik olaraq yurdsuz və qanun pozan uşaqların bir ye-

rə cəmlənməsini və yenidən tərbiyə olunmasını tələb edirdi. Axı yeni quruluşa, 

yeni cəmiyyətə yeni insan lazım idi. Odur ki, yeni sovet cəmiyyəti və ideoloq-

ları ―azyaşlı, qanunpozan, yurdsuz uşaqları bir yerə toplamaq və yenidən tərbi-

yə etmək haqqında‖ qanun və əsasnamə hazırladılar. Bu ideya öz əsasını uşaq 

koloniya və kommunalarında tapmalı idi. Belə koloniyalardan birində də əslən 

ukрaynalı olan görkəmli sovet pedaqoqu A.S.Makarenko oldu. 

Məqsədimiz Makarenkonun bütövlükdə koloniya təcrübəsini təhlil etmək 

deyil. Qeyd etməliyik ki, insanı ayrı-ayrılıqda tərbiyə etmək böyük cəmiyyətə 

qovuşdurmaq nə qədər çətindirsə onu insan yanında tərbiyə edib gələcəyin ləya-

qətli vətəndaşına çevirmək bir o qədər asandır. Bu ideya əsrlərin ideyasıdır. La-

kin bunu nəzəri və praktiki cəhətdən əsaslandırmaq ilk dəfə məhz görkəmli in-

sanşünas pedaqoq (mən deyərdim ki həm də psixoloq) A.S.Makarenkoya mü-

yəssər olmuşdur. 

O, özünün pedaqoji təcrübəsində sanki bir lаbоrator işi qurur. Kimyaçılar, 

fiziklər kimi ―kolbalardan, kimyəvi, fiziki, katalik maddələrdən‖, necə deyərlər 

pedaqoji, psixoloji baxımdan ustalıqla, heyrətamiz dərəcədə iradi güc sərf edə-

rək istifadə edir. Içərisi kin-kцdurətlə insana, cəmiyyətə nifrətlə dolu olan ―kol-

balar partlayır‖ əvəzində şəffaf, göz yaşı kimi dupduru-insanlar ortaya çıxır. 

mailto:zalov57@mail.ru
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Vaxtilə məşhur Amerika pedaqoqu Con Dyui Сovetlər Иttifaqına gələrkən bu 

quruluşu nəticəsi bilinməyən eksperiment adlandırmışdı. Təəsüflər olsun ki, in-

sani baxımdan Makarenko ideyası inkişaf etdirilmədi. Əgər Con Dyui Makaren-

ko ieyasının böyük cəmiyyətdə inkişaf etdirilməsini görsəydi yuxarıda qeyd et-

diyimiz fikrindən daşınardı. 

Böyük pedaqoq A.S.Makarenko praktik olaraq hər gün həm öyrənir, həm də 

öyrədirdi. Təsadüfi deyil ki,o özünün məşhur ―Pedaqoji poema‖sında J.J.Russo-

nu, İ.H.Pestalossini xatırladır. Böyük insanlığın formalaşdırılmasında onların 

ideyalarını mükəmməl hesab etmir.  

Mürəkkəb və ziddiyyətli tərbiyə işində uğursuzluğa düçar olarkən fiziki 

cəzaya əl atsa da bunu yetərli saymır. Biz ―Pedaqoji poema‖da oxuyuruq: ―Mən 

Zadorovu döydüm, bəxtim onda gətirdi ki, o, əsil-nəcabətli adam idi, pis yola 

təsadüfən düşmüşdü. Yoxsa o, məni fiziki olaraq əzişdirə bilərdi. Şübhəsiz bu-

rada mənim qismən olsa da özümə inamım və rəsmi fəaliyyətim də rol oyna-

yırdı.‖ A.S.Makarenkonun bu etirafı bir daha təsdiq edir ki böyük insanın yetiş-

dirilməsində rəsmi tələblər, möhürlər, qanun və qaydalardan başqa humanizm 

də zəruridir və əsasdır. Bu ideya İ.H.Pestalossinin, R.Ovenin təcrübəsində özü-

nü doğrutlmasa da Сovetlər Иttifaqının çox ziddiyйətli bir dövründə, pedaloq-

ların, qiyafəli pedaqoqların tüğyan etdiyi bir vaxtda təcrübə olaraq sınaqdan ke-

çirilmiş, yüzlərlə atılmış, yolunu azmış, gələcək cəmiyyət üçün böyük təhlükə 

mənbəyi hesab edilən uşaq və yeniyetmələr A.S.Makarenkonun sayəsində na-

muslu əməyə alışmış, zəhmətkeş və yaradıcı vərdişlərə yiyələnmiş, böyük cə-

miyyətin qurucularına çevrilmişlər. Nə yazıqlar olsun ki, onların sayı milyonla-

rın içərisində yox dərəcəsində idi.  

A.S.Makarenkonun qələbəsinin ən başlıca səbəbi onun tərbiyə etdiklərinə 

sevgisində idi. Təsadüfi deyil ki, onun keçmiş şagirdlərindən biri, ―Pedaqoji 

poema‖nın qəhrяmanlarından olan A.M.Tyubin (Arkadi Ujikovun prototipi) 

Makarenkonun dəfni zamanı Кomandirlər Шurasının adından göz yaşları ilə 

çıxış edərək deyir: ―Mən bu gün atamı itirdim... onun cəmisi əlli bir yaşı vardı, 

qan qohumluğu üzrə əsl atam yadımda deyil... A.S.Makarenko mənim əsl atam 

idi. O, heç vaxt məni tərifləməmiş, həmişə məndən tələb etmişdi... O, insanda 

olan ən yaxşı cəhətləri tapıb aça bilirdi. O, böyük humanist idi... siz bilisinizmi, 

yoldaşlar, mən indi necə iztirab çəkirəm, belə bir atanı itirmək nə deməkdir.‖  

Məhz Makarenko ideyalarının yaşamasının ibtidası onun humanizmindədir. Bö-

yük iradə, güzəştsizlik qarışmış, sərtliklə yoğrulmuş humanizmindədir.  

Vaxtilə A.S.Makarenkonun rəhbərlik etdiyi M.Qorki adına koloniyaya, pe-

daqoji təcrübəyə gəlmiş bir qıza ―Mən sənin şüşə qabdakı kimi içərini görü-

rəm.‖ deməsi təsadüfi deyil. Bu onu göstərir ki, A.S.Makarenko öz 

şagirdlərinin, tərbiyə etdiklərinin, uzun müddətli həmsöhbətlərinin xarakterik 

cəhətlərini bilir, daha doğrusu, mənimsəməyə çalışır və təcrübəsində bundan 

məharətlə istifadə edirdi. 

Böyük pedaqoqun özünün ―Pedaqoji poema‖da yazdığına görə, uğurları 

həmişə asanlıqla əldə olunmayıb. Makarenko irsi üzərində apardığımız tədqi-

qatlardan məlum olur ki, o, M.Qorki adına koloniyada işlədiyi müddətdə bir də-
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fə infaрkt, bir dəfə isə mikroinfakt keçirtmişdir. Bu zədələrin bir səbəbi kolo-

nistlər idisə, digər səbəbi səlahiyyət qazanmış pedагoqlar və qiyafəli 

pedaqoqlar idi. O, öz xatirələrində yazır ki, bütün bu məşəqqətlərə mən böyük 

insanlıq naminə dözürdüm və inanırdım ki, son nəticə insanlığın qələbəsilə 

bitəcək. Məntiqimizi onun ―Pedaqoji poema‖dakı ―Olimp dağının ətəyində‖ 

oçerki təsdiq edir. Bütövlükdə Makarenko təcrübəsinin əsasında gələcəyə, 

insana, insanın gücünə, tərbiyənin, zəhmətin hədər getməməsinə inam dayanır. 

Cəmiyyətlər, quruluşlar bir-birini əvəz etsə də, bütün zamanlarda 

kimsəsizlər, aтылmışlar, yurdsuzlar mövcud olur. Bax, buna görə də başlanğıcını 

(əlbəttə, pedaqoji aləmdə) İ.H.Pestalossidən alan, tərbiyə işindəki humanizm, 

uşaq iradəsinin gücünə inam və tərbiyənin müsbət nəticəsi, amalı Makarenko 

irsi və təcrübəsi ilə öz təsdiqini tapır. Onun irsi insanlıq durduqca həmişəyaşar 

və daimidir. 

Qeyd edim ki, A.S.Makarenkonun həyat və fəaliyyəti bütün postsovet mə-

kanında olduğu kimi, Azərbaycanda da həmişə maraq doğurmuşdur. Məşhur 

Azərbaycan pedaqoqları, professor M.Muradxanov və akademik H.M.Əhmədov  

A.S.Makarenkonun həyat və yaradıcılığının ayrı-ayrı məqamları haqqında bir 

sıra əsərlər və məqalələr işləyib, çap etdirmişlər. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə böyük pedaqoq İ.H.Pesstalotsinin uşaq 

evində təlimin əməklə birləşdirilməsi nəticəsində cəmiyyət üçün əsl vətəndaş 

yetişdirmək istiqamətində görkəmli sovet pedaqoqu A.S.Makarenkonun xiд-
mətlərindən söhbət açılır. Eyni zamanda, A.S.Makarenkonun zəngin pedaqoji 

təcrübəsinin, uşaqların təlim-tərbiyəsi, koloniyada apardığı tərbiyəvi fəaliyyətin 

əsas istiqamətləri açıqlanır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Mürəkkəb və ziddiyyətli tərbiyəvi bir işdə tanın-

mış pedaqoqun ayrı-ayrı uşaqlarla apardığı işin fərqli cəhətləri göstərilir. Qeyd 

olunur ki, cəmiyyətdə siyasi rejim və quruluşlar dəyişsə də, atılmış uşaqlar hə-

mişə olur, lakin onlarla iş metodları məhz həmin quruluşun xüsusiyyətlərinə 

uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas, 

eləcə də orta məktəblərdə çalışan pedaqoqlar, həmçinin məktəbəqədər təhsil və 

uşaq tərbiyə müəssisələrində çalışan müəllimlər yararlana bilərlər. 
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А.Залов 

Гуманизм И.Г.Песталосси с настойчивой  

волей Макаренко 

 

Резюме 
 

В началах ХХ века для осущиствлиния идей Песталоцци сложились 

благоприятные условия. Ети идей в своей практической педагогической 

дйеятелности в колонии и коммуний  детей – бездомных реализовал 

А.С.Макаренко, который одновременно и учился, и учил. Одинокие, бро-

шенные, бездомные были во все времена независимо от смены обшествен-

ного строя. Поэтому педагогическое наследие великого педагога вечно, 

пока жива человечность. В основе опыта Макаренко лежит беспредельная 

вера в будущее, в человека, в его силу, в то ,что труд не пропадает даром. 

 

                                                                                                                    

A.Zalov 

 
Ресталовски’с щуманисм-wитщ Макаренко’с wилл 

 
Sуммарй 

 

At the beginning of XX century there are favorable conditions for carrying 

out of Pestalotsi`s ideas. There are ideas on colonies and communes of 

homeless children in practical pedagogic activity, realized by A.C.Makarenko, 

who studies and teach at the same time. Singles, homeless and abandoned exist 

at all times not depending on change of public structure. Therefore pedagogic 

heritage of great Pedagogue is eternal, while mankind exists. Unlimited belief 

for future, human, its power are stated in basis of Makarenko`s experience, 

labour is not lost for nothing.   
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Pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərində  

“Cəbr və analizin baĢlanğıcı” kursunun  

məqsəd və vəzifələri haqqında 
 

                                Seyid NüĢabə Baba qızı, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleciнин мцяллими 
 

Rəyçiляр: ф.-р.ц.е.д., prof.  H.İ. Aslanov, 

           п.ц.ф.д., dos. N.R. Abbasov 

  

Açar sözlər: pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəbi, riyaziyyat təlimi, 

―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ 

 Ключевые слова: средне специальные учебные заведения с педагоги-

ческим уклоном, обучение математике, ―Алгебра и начало анализа‖ 

Key words: secondary specialized educational institutionswith pedagogical 

direction, learning math, "Algebraand the beginning of the analysis" 

 

Təhsil sistemi ölkəmizin sosial və iqtisadi inkişafını, elmi biliklərin insan 

fəaliyyətinin bütün sahələrinə əhəmiyyətli dərəcədə nüfuz etməsini və bunun 

nəticəsində isə yeni elmi problemlərin meydana çıxmasını nəzərə almalı və bu 

problemlərin həlli istiqamətini müəyyən etməyə çalışmalıdır.  

Azərbaycan Respublikasında uğurla həyata keçirilən təhsil islahatı təhsil 

sistemimizin inkişaf etmiş dünya ölkələrinin təhsil sisteminə inteqrasiyasını 

nəzərdə tutur. Bu isə fasiləsiz təhsilin bütün pillələrində, o cümlədən pedaqoji 

yönümlü orta ixtisas məktəblərində tədris proqramları və fənn kurrikulumların 

hazırlanmasını, tədris fənlərinin məzmunu və tədrisi metodikasının yeniləşməsi 

və təkmilləşdirilməsini zəruri etmişdir. İbtidai təhsil fasiləsiz təhsil sisteminin 

ən əhəmiyyətli, ən məsuliyyətli və ən mürəkkəb həlqəsidir. Təhsil sistemində ən 

böyük dəyişiklik həmişə məhz onun ibtidai mərhələsində baş verir. Odur ki, 

ibtidai sinif müəllimi hazırlığını həyata keçirən pedaqoji yönümlü ali və orta 

ixtisas məktəblərində aparılan təhsil islahatının tələblərindən irəli gələn 

vəzifələrin həlli mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Pedaqoji kolleclərdə ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlanmasında, onların 

nəzəri və təcrübi bilik səviyyəsinin yüksəldilməsində, başqa fənlərlə yanaşı, 

riyaziyyat fənninin xüsusi yeri və böyük əhəmiyyəti vardır. Digər tərəfdən 

təhsil sistemində aparılan islahatlar, ibtidai məktəbdə təlim prosesinin fənn 

kurikulumları əsasında qurulması pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərində 

təlimin yeni məzmuna keçilməsini, riyaziyyat kursunun elmin müasir anlayış-

ları, ideyaları və metodlarına yaxınlaşmasını tələb edir. 

Pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərin riyaziyyat kursunda ‖Cəbr və 

analizin başlanğıcı‖ elementlərinin öyrədilməsinin əhəmiyyəti aşağıdakı əsas 

amillərlə səciyyələnir: 
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- Orta ixtisas məktəblərində inteqral hesabı elementlərinin tədrisi şagird-

lərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına və inkişaf etməsinə kömək edir; 

- Tədris fənni kimi riyaziyyatı elmin müasir səviyyəsinə yaxınlaşdırır və 

ibtidai sinif müəlliminin bilik dairəsinin genişlənməsinə kömək edir; 

- İnteqral hesabı elementlərinin orta ixtisas məktəblərində öyrədilməsi riya-

ziyyatın digər fənlərlə əlaqəli öyrənilməsinə şərait yaradır, fizika, həndəsə və 

digər texniki fənləri daha ətraflı və elmi əsaslarla öyrənməyə imkan verir; 

-  Orta ixtisas məktəblərində inteqral hesabı elementlərinin öyrədilməsi ri-

yaziyyatın tətbiq dairəsini genişləndirməyə səbəb olur. 

Pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərində inteqral hesabının əsas anlayış-

larının yüksək səviyyədə tədrisi riyaziyyat təliminin qarşısında duran başlıca 

vəzifələrdən biridir. Bu vəzifənin öhdəsindən bacarıqla gəlmək üçün orta ixtisas 

məktəblərinin riyaziyyat müəllimləri təlimin pedaqoji və metodiki məsələlərinə, 

fəal-interaktiv və müasir təlim texnologiyalarına yiyələnməklə yanaşı, riyaziy-

yatın bu mühüm sahəsinə dair geniş məlumata malik olmalıdırlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərinin riya-

ziyyat kursuna daxil edilmiş inteqral və diferensial hesabı elementləri fənlər-

arası əlaqələrin reallaşdırılması üçün geniş imkanlar açır. 

Pedaqoji yönümlü kolleclərdə riyaziyyat ümumtəhsil fənlərinə aid edilir və 

orta məktəb proqramları həcmində, lakin başqa tədris planı üzrə öyrənilir. İbti-

dai sinif müəllimləri hazırlayan pedaqoji kolleclərin proqramları ilə orta məktə-

bin riyaziyyat proqramları yalnız biliklərin ümumi həcminə görə üst-üstə düşür-

lər. Hazırda orta məktəbdə və pedaqoji kolleclərdə mövcud tədris planlarına 

əsasən proqram materiallarının öyrənilməsinin tamamilə eyni ardıcıllığını təmin 

etmək mümkün deyildir. Bundan əlavə, pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəb-

lərində riyaziyyat kursunun tədrisinin bir sıra xüsusiyyətləri vardır.  

Pedaqoji kolleclərdə riyaziyyatın öyrənilməsinə ayrılan ümumi saatların 

miqdarı da orta məktəbdə ayrılan saatların miqdarından azdır. 

Tədris materialının semestrlər üzrə ümumtəhsil məktəblərindən tamamilə 

fərqli şəkildə bölgüsü onun öyrədilməsi metodikasının və təkrar edilməsinin də-

yişdirilməsi zərurətini doğurur. 

Pedaqoji kollec şagirdlərinin kontingenti də orta məktəb şagirdlərinin kon-

tingentindən fərqlidir. 

Hazırda pedaqoji yönümlü kolleclərdə riyaziyyat orta ümumtəhsil məktəb-

lərinin dərslikləri üzrə tədris olunur. Lakin bu dərsliklər pedaqoji yönümlü orta 

ixtisas məktəblərində təlimin xüsusiyyətlərini əks etdirmir. Odur ki, pedaqoji 

yönümlü orta ixtisas məktəblərində təlimin xüsusiyyətlərini əks etdirən metodik 

vəsaitlərə böyük ehtiyac vardır. 

Orta ümumtəhsil məktəbi, həmçinin pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəb-

lərinin fənləri sistemində riyaziyyat mühüm yer tutur. Bu onun şərtsiz praktik 

əhəmiyyət, digər fənlərin öyrənilməsi üçün zəruriliyi, riyaziyyatın öyrənilməsi 

ilə şagirdin şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına verdiyi böyük töhfə ilə 

bağlıdır. 
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 ―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ kursunun tədrisi prosesində üç əsas vəzifə ye-

rinə yetirilir. 

Bunlardan biri müəyyən anlayışlar sisteminin mənimsənilməsi, onların digər 

elmlərin anlayışları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin başa düşülməsi, ətraf aləmə müəy-

yən baxışlar sisteminin formalaşması ilə əlaqədardır. 

İkinci vəzifə ondan ibarətdir ki, şagirdlər müəyyən biliklər sisteminə yiyə-

lənsinlər, zəruri konkret məlumatlar ehtiyatı əldə etsinlər, müəyyən bacarıq və 

vərdişlərə yiyələnsinlər. 

Nəhayət, üçüncü vəzifə sadə səliqəlilik, diqqət, yadda saxlama bacarığından 

başlayıb yaradıcı qabiliyyət, gələcək təhsilə tələbat, ümumiyyətlə idraka, xüsu-

sən riyaziyyatla məşğuliyyətdə qurtaran tərbiyə, şəxsiyyətin müəyyən keyfiy-

yətlərinin inkişafı vəzifəsidir. 

Pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərində ―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ 

fənninin təlimi prosesində bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi gələcək ibtidai sinif 

müəllimləri üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Göstərilən bu üç vəzifənin ayrıl-

ması şərtidir. Belə ki, düzgün təşkil olunmuş təlimdə bütün bu üç vəzifə, eyni 

zamanda, birlikdə həll edilir. 

Aydındır ki, müəyyən biliklər ehtiyatına yiyələnmədən təhsilli insan olmaq 

mümkün deyildir; biliklər yalnız təhsil almaq üçün deyil, həm də inkişaf üçün 

bünövrədir. Digər tərəfdən, inkişaf bilik və təhsil almağın yalnız nəticəsi deyil, 

həm də vasitəsidir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir tədris fənni şagirdlərin biliklər sisteminə 

yalnız öz məzmunu ilə deyil, həm də digər fənlərin tədrisində tətbiq olunmaqla 

onların təlim əməyinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə səbəb olan metodları ilə 

təsir göstərir. Bu zaman şagirdləri riyazi metod və müxtəlif hesablama üsulları 

ilə ―silahlandıran‖ riyaziyyat böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məktəb riyaziyyatının praktik əhəmiyyəti həm də onunla əlaqədardır ki, 

onun obyekti ətraf aləmin fəza formaları və kəmiyyət münasibətləridir. Riyazi 

hazırlıq müasir texnikanın qurulması və istifadə edilməsi prinsiplərinin başa dü-

şülməsi, insanın gündəlik praktik fəaliyyətində mühüm olan elmi və texniki an-

layışların və ideyaların qavranılması üçün zəruridir. Riyaziyyat orta məktəbin, o 

cümlədən pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərinin əsas dayaq fənlərindən 

biridir. O, bir sıra fənlərinin müasir tələblər səviyyəsində mənimsənilməsini 

təmin edir. 

«Cəbr və analizin başlanğıcı» fənninin öyrədilməsi prosesində bütün təbiət-

riyaziyyat fənlərində tətbiq edilən analitik aparatın işlənilməsi başa çatır. Tələ-

bələrin riyazi analiz elementləri ilə tanışlığı riyaziyyatın məsələlər həllinə tətbi-

qini nümayiş etdirmək üçün geniş imkanlar açır. Tələbələrdə elmi dünyagörü-

şün formalaşmasında kursun əhəmiyyətli dərəcədə potensial imkanları vardır. 

Diferensial və inteqral hesabının başlanğıclarına yiyələnmə şagirdlərə mətnli 

məsələlərlə prosesləri öyrənməyə, riyazi metodların universal olduğunu göstər-

məyə, riyazi vasitələrlə tətbiqi məsələlərin əsas həll mərhələlərini nümayiş et-

dirməyə imkan verir. 
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―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ kursunun öyrənilməsi gedişində tələbələrin əl-

də etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər həndəsə, fizika və informatikada daha fəal 

tətbiq olunur. İnteqral haqqında məlumatlar əsas həndəsi cisimlərin həcmi düs-

turlarını asanlıqla çıxarmağa imkan verir, Nyuton-Leybnis düsturu həndəsi fi-

qurların sahəsini hesablamaq üçün tətbiq edilir. 

Diferensial və inteqral hesabı metodları əsasən başlıca olaraq cisim və onla-

rın xassələrinin dəyişməsi ilə bağlı hadisələrin nəzərdən keçirilməsində geniş 

tətbiq olunur. 

Şagirdlərin riyazi analiz elementləri ilə tanışlığı riyaziyyatın bir çox tətbiqi 

xarakterli mühüm məsələlərinin həllinə tətbiqinin illüstrasiya edilməsi üçün 

geniş imkanlar yaradır. 

Elmi dünyagörüşünün formalaşdırılmasında kursun imkanları daha əhəmiy-

yətlidir. Belə ki, diferensial və inteqral haqqında ilkin təsəvvürlərin mənimsə-

nilməsi məzmunlu misallar nümunəsində prosesləri öyrənməyə, riyazi metodla-

rın məlum illüstrasiyasını göstərməyə tətbiqi məsələlərin riyaziyyatın metodları 

ilə həllinin əsas mərhələlərini nümayiş etdirməyə imkan verir. 

―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ kursunun öyrənilməsi zamanı şagirdlərin əldə 

etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər həndəsə, fizika və informatika fənlərində xüsu-

si ilə fəal tətbiq edilir. 

Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin diqqətini ona yönəltmək lazımdır 

ki, riyaziyyat fiziki anlayış və qanunların ümumiləşdirilməsi üçün güclü vasitə-

dir. Şagirdləri törəmə anlayışı ilə tanış edərkən ixtiyari proses üçün sürət anlayı-

şının ümumi fiziki mənasının törəmə riyazi anlayışı ilə ifadə edildiyinin şagird-

lərə çatdırılması faydalıdır. Bu anlayışdan istifadə edərək sürət, təcil, kimyəvi 

reaksiyanın sürəti və digər proseslərin sürəti uyğun parametrlərin vaxta görə tö-

rəməsi kimi təyin edilir. 

Riyazi analiz aparatının fiziki tətbiqlərinin göstərilməsi orta məktəbdə anali-

zin başlanğıcının öyrənilməsinin başlıca, bəlkə də ən əsas məqsədlərindən biri-

dir. 

―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ fənninin öyrənilməsi gedişində şagirdlərin əl-

də etdiyi bilik, bacarıq və vərdişlər həndəsə, fizika və informatikada daha fəal 

tətbiq olunur. İnteqral haqqında məlumatlar əsas həndəsi cisimlərin həcmi düs-

turlarını asanlıqla çıxarmağa imkan verir, Nyuton-Leybnis düsturu həndəsi fi-

qurların sahəsini hesablamaq üçün tətbiq edilir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, təhsil sisteminin bütün mərhələlərində təlimin məz-

munu daim yeniləşir, onun elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi tələb olunur. Lakin 

ayrı-ayrı tədris fənlərinin məzmununun təkmilləşdirilməsi digər fənlərin məz-

mununu, həmin fənlərin öyrənilməsi prosesində şagirdlərin əldə etdikləri bilik, 

bacarıq və vərdişləri nəzərə almadan kifayət qədər səmərəli ola bilməz. Başqa 

sözlə, təlimin elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi fənlərarası əlaqəni zəruri edir. 

Təlimin başlıca prinsiplərindən biri nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdəti prin-

sipidir. Onun həyata keçirilməsində şagirdlərin həyat təcrübəsi müşahidə və 

praktik fəaliyyətinin təşkili, alınmış biliklərin təlim prosesində, həm də müxtəlif 

növ praktik tapşırıqların yerinə yetirilməsində tətbiqi böyük rol oynayır. 
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Şagirdlərin bir neçə tədris fənnini öyrənərkən əldə etdikləri bilik, bacarıq və 

vərdişlərdən istifadə etməklə yerinə yetirdikləri müxtəlif praktik işlərin keyfiy-

yəti daha yüksək olur. Bu halda həmçinin şagirdlər, elmi biliklərin mənbəyi və 

onun həqiqiliyinin meyarı kimi praktikanın əhəmiyyətinə daha çox inanırlar. 

Qabaqcıl məktəb, o cümlədən pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərinin 

riyaziyyat müəllimlərinin iş təcrübəsində müşahidə etdiyimiz kimi, cəbri və 

həndəsi üsulların inteqrasiyası kimi məsələlərin müxtəlif üsullarla həll edilməsi 

şagirdlərdə və tələbələrdə bu fənlərin öyrənilməsinə dərin maraq oyadır, bi-

liklərin mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı vasitə olur. 

Hər bir fənnin məntiqinə tam uyğun olaraq bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədar an-

layışlar sistemi vardır. Ayrı-ayrı fənlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin müəyyən 

edilməsi, təbiət və cəmiyyətin inkişafı haqqında şagirdlərdə tam təsəvvürlərin 

sistemli surətdə formalaşmasına kömək edir. 

Söylənilənləri ümumiləşdirsək riyaziyyat kursuna inteqral və diferensial he-

sabı elementlərinin daxil edilməsi həm də şagirdlərdə (tələbələrdə) riyaziyyat 

elminin digər elmlərdə tətbiqi imkanları haqqında aydın təsəvvürrün formalaş-

dırılmasına imkan verir, şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına və 

inkişaf etməsinə kömək edir, riyazi metodların universal olduğunun nümayiş 

etdirilməsinə şərait yaradır. 

―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ kursunun öyrənilməsini yekunlaşdırdıqda şa-

girdlərin (tələbələrin) diqqətini bütövlükdə analizin dialektik xarakterinə yö-

nəltmək lazımdır. Onun tərkib hissələri olan diferensial və inteqral hesabı qarşı-

lıqlı əlaqəli əksliklər kimi özünü göstərir: diferensial hesabında əsasən funksi-

yanın nöqtədə və bilavasitə onun yaxın ətrafında özünü aparması və ya, necə 

deyərlər, funksiyanın lokal xassələri (nöqtədə kəsilməzlik, nöqtədə limit, nöq-

tədə törəmə və diferensial) nəzərdən keçirilir; inteqral anlayışının köməyi ilə 

funksiyanın «qlobal» xassələri təsvir edilir və öyrənilir, yəni, ümumiyyətlə de-

sək, ayrı-ayrı nöqtələrdə özünü aparmasından asılı olmayaraq çoxluqda özünü 

aparması öyrənilir. Bu iki əks ideyanın birləşməsi və qarşılıqlı fəaliyyəti həddən 

artıq məhsuldar olmuşdur. Onu demək kifayətdir ki, bu fiqurların sahəsini, 

cisimlərin həcmini, əyrilərin uzunluğunu, kütləni, işi, istilik miqdarını və i.a. 

ümumi və sadə üsulla hesablamağa imkan vermişdir. 

Beləliklə, ümumiləşdirsək, pedaqoji yönümlü orta ixtisas məktəblərin riya-

ziyyat kursunun tədrisi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, şagirdlərin idrakının 

zənginləşdirilməsi, təfəkkürünün inkişafı üçün əlverişli şərait yaradan təlim me-

todlarına üstünlük verilməklə onlar fəal idrak fəaliyyətinə cəlb olunarsa, inteq-

ral hesabı elementləri bu anlayışlar haqqında əyani təsəvvürlərin yaradılması, 

yəni qrafik illüstrasiyaların geniş tətbiq edilməsi yolu ilə öyrədilərsə, onların 

çox da mürəkkəb olmayan məsələlərin həllinə tətbiqi bacarığı cəbr və analizin 

başlanğıcının əvvəllər formalaşmış anlayışlar sistemi ilə əlaqələndirilərsə, 

―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ kursunun qarşısına qoyulmuş məqsəd və vəzifə-

lərin yerinə yetirilməsinə, təlimin səmərəliliyinin yüksəlməsinə, riyazi metod-

ların universal olduğunun nümayiş etdirilməsinə imkan verər, inteqral hesabı 
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elementləri fənlərarası əlaqənin reallaşdırılması vasitəsi kimi tələbələrin elmi 

dünyagörüşünün genişləndirilməsinə və ümumi inkişafına səbəb olar.  

Мягалянин aktuallığı. Azərbaycan Respublikasında uğurla həyata keçirilən 

təhsil islahatı fasiləsiz təhsilin bütün pillələrində, o cümlədən pedaqoji yönümlü 

orta ixtisas məktəblərində tədris proqramları və fənn kurrikulumların hazır-

lanmasını, tədris fənlərinin məzmunu və tədrisi metodikasının yeniləşməsi və 

təkmilləşdirilməsini zəruri etmişdir. Təhsil sistemində ən böyük dəyişiklik 

həmişə məhz onun ibtidai mərhələsində baş verir. Odur ki, ibtidai sinif 

müəllimi hazırlığını həyata keçirən pedaqoji yönümlü ali və orta ixtisas mək-

təblərində aparılan təhsil islahatının tələblərindən irəli gələn vəzifələrin müəy-

yənləşdirilməsi və həlli mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Мягалянин елми yeniliyi. Təhsil sistemində aparılan islahatlar, ibtidai 

məktəbdə təlim prosesinin fənn kurikulumları əsasında qurulması pedaqoji 

yönümlü orta ixtisas məktəblərində təlimin yeni məzmuna keçilməsini, 

riyaziyyat kursunun elmin müasir anlayışları, ideyaları və metodlarına 

yaxınlaşmasını tələb edir. Məhz bu baxımdan pedaqoji yönümlü orta ixtisas 

məktəblərində ―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ kursunun məqsəd və vəzifələri 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Мягалянин praktik ящямиййяти вя тятбиги. ―Cəbr və analizin başlanğıcı‖ 

kursunun məqsəd və vəzifələrinin aydın dərk edilməsi ibtidai sinif müəllimi 

hazırlığını həyata keçirən pedaqoji yönümlü ali və orta ixtisas məktəblərində  

fənnin öyrənilməsi prosesində qarşıya qoyulmuş məqsəd və vəzifələri,  təlimin 

pedaqoji və metodiki məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlamağa, bu 

istiqamətdə sistematik iş aparmağa imkan verəcəkdir. 
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О цели и функции курса “Алгебра и начало анализа” в средне 

специальных  учебных заведениях с педагогическим уклоном 

 

Резюме 
 

В статье рассматривается цели и функции курса ―Алгебра и начало 

анализа‖ в средне специальных учебных заведениях с педагогическим 

уклоном, излагаются вопросы достижения поставленной цели и функции 

курса с учетом специфических особенностей преподавания в средне 

специальных учебных заведениях с педагогическим уклоном. 
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The article discussesthe purposes andfunctionsof the course "Algebra and 

the beginning ofthe analysis" in thesecondary specializededucational 

institutionswith pedagogical direction,sets out the issuesto achievethe goaland 

function ofcoursetaking into account thespecific featuresof teaching 

insecondary specializededucational institutionswith pedagogical direction. 
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Ġbtidai siniflərdə informatikanın təliminin  

zəruriliyi və imkanları  
 

Gulbacı Nemətova, 
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Е-маил: гаса-сама@маил.ру 

 

Ряйчиляр: ф.-р.ц.е.д., проф.Щ.И.Асланов 
                р.ц.е.д., проф.Я.Й.Ахундов 
 

Açar sözlər: аlqoritm, xətti alqoritmlər, budaqlanan alqoritmlər, dövrü al-

qoritmlər, blok-sxem 
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ния, циклические алгоритмы, блок-схема 

Keyword: аlgorithm, linear algorithms, algorithms branching, cyclic 

algorithms, flowchart 
 

Тəhsildə inkişafın parametrlərini nəzərə almaq, ona imkan və şərait yarat-

maq əsas amil hesab edilir. Təhsili bilavasitə inkişafyönümlü bir proses kimi 

stimullaşdırmaq əsas vəzifəyə çevrilir. 

Təhsil humanist prinsiplərə istinad olunmaqla inzibati xarakterindən uzaqla-

şaraq daha çox qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinə söykənir. Şagirdi bir subyekt 

kimi müəllimlə bir pedaqoji prosesdəki hər hansı problemin həllinə yönəldir. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təbirilə desək, gələcək bilikli, elmli, isde-

dadlı insanların çiyinləri üzərində qurulur. Elə ona görə də 2004-cü ildə islaha-

tın növbəti mərhələsi üçün müəyyənləşdirilən beş mühüm problemdən biri 

―Ümumi təhsilin keyfiyyəti və real təlabatlara uyğunluğu‖ götürülür. Bu zaman 

―Kurrikulum islahatı‖nın aparılması barədə qərar qəbul edilir. Dünya Bankının 

layihəsi çərçivəsində belə bir islahatın aparılmasına başlanır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Yeni Təhsil Qanunu əsasında ümum-

təhsil məktəblərində fənn kurikulum sistemi (yeni təhsil sistemi) tətbiq olunur. 

Bu fənlərdən biri də informatika fənnidir. ―Kurikulum‖ ümumtəhsil məktəblə-

rində informatika təliminin əsas məqsədlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, 

ümumtəlim nəticələrinə nail olmaq üçün bütün fəaliyyətləri əks etdirən kon-

septual sənəddir. Bu sənəddə şagirdlərin idraki, informativ-kommunikativ və 

reflektiv fəaliyyətləri nəzərə alınmışdır. İnteqdativ xarakterə malik olan infor-

matika fənninin məzmunu müxtəlif biliklərin bir-biri ilə əlaqəsinin təkcə infor-

matika fənni daxilində deyil, həmçinin digər fənlərdə və real həyatda da oldu-

ğunu anlamağa imkan verir. [1, 105] 

İnformatika və digər fənlərin öyrənilməsində kompyüterdən istifadə təlimdə 

əyaniliyi təmin edir, mürəkkəb obyekt və proseslərin modelləşdirilməsinə, şa-

girdlərin müstəqil tədris fəaliyyətinin gücləndirilməsinə kömək edir. 

Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni təliminin əsas məqsədi aşağı-

dakı kimi müəyyən edilir: 

mailto:гаса-сама@маил.ру
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— şagirdlərdə məntiqi və alqoritmik təfəkkür tərzinin formalaşdırılması; 

— məsələlərin səmərəli həlli üsullarının seçilməsi qabiliyyətlərinin inkişaf 

etdirilməsi; 

— yaradıcı və əməli düşünmə, mühakimə etmə bacarığının formalaş-

dırılması; 

— gündəlik və zəruri informasiyaların kompyüter vasitəsilə almaq üçün tex-

niki bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi. [1, 108] 

İbtidai təhsil pilləsində şagirdlərdə alqoritmik təfəkkür elementlərinin for-

malaşdırılması, kompyüter texnikasından əməli məqsədlər üçün istifadə edil-

məsi bacarıqlarının yaradılması və möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. 

Bu cəhətdən ibtidai siniflərdə informatikanın tədrisi xüsusi diqqət və meto-

diki hazırlıq tələb edir. Çünki bu fənnin ibtidai siniflərdə tədrisi kifayət qədər 

təcrübəyə malik deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai siniflərdə şagirdlərin 

riyazi anlayışları mənimsəmələri informatika elementləri ilə əlaqəli surətdə 

aparılmalıdır. 

Müasir məktəb qarşısında duran tələblər və vəzifələr cəmiyyətin informasi-

yalaşdırılmasından asılı olaraq böyüməkdə olan nəslin nümayəndələrində ope-

rativ təfəkkür tərzinin formalaşdırılmasını tələb edir. Bu cəhətdən məktəbin in-

formatika kursu dünyagörüşü və texnoloji aspekt cəhətdən xüsusi mövqeyə 

malikdir. 

İnformatikanın tədris fənni kimi ibtidai siniflərə daxil edilməsi bu kursun 

orta məktəbdə fasiləsiz tədris edilməsi məqsədini daşıyır. 

Psixoloqların tədqiqatları sübut edir ki, təfəkkürün məntiqi strukturunun sə-

mərəli inkişafı 11 yaşa kimi davam edir. İnformatikanın erkən yaşlarda riyaziy-

yat və ana dili fənləri ilə əlaqəli şəkildə öyrədilməsi uşaq təfəkkürünün inkişa-

fına xeyli kömək edir. 

İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisi konsentrik xarakter daşımalıdır. Bu 

xüsusiyyət əsasən riyaziyyatın da tədrisinə aiddir. Şagirdlər sinifdə sinfə keç-

dikcə əvvəlki biliklər təkrar olunur və onlar əsasında yeni biliklər mənimsənilir. 

İbtidai siniflərdə şagirdlərin informatikaya aid təlim nəticələri təxminən 

aşağıdakı kimi müəyyən edilir: 

— informasiyanın ötürülməsi, çevrilməsi, saxlanması kimi ilkin bacarıqlara 

yiyələnmək; 

— коmpyüterdən istifadə etmək bacarığı; 
— лüğət, kataıoq və başqa mənbələrdə zəruri olan informasiyanın axtarılması; 

— informasiyanın alfavit və ədədi parametrlər üzrə nizamlanması; 

— sadə məntiqi ifadələrdən istifadə etmək bacarığı; 

— nümunə və sadə alqoritmlər əsasında göstərişləri idarı etmə bacarığı. 

İnformatikanın hazırlıq kursunu mənimsəyən şagird (I-IV siniflərdə) aşağı-

dakı biliklərə yiyələnməlidir: 

— əsas informasiya mənbələrini bilməli; 

— kompyüter qurğularının aidiyyəti üzrə funksiyalarını bilməli; 

— kompyüterlə iş rejimində təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına bələd olmalıdır. 
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Şagird informatikadan qazandığı bilik, bacarıqları gündəlik həyatda – prak-

tik fəaliyyətdə tətbiq etməlidir. 

Bu məqsədlə: 

— kompyüterdən tədris və praktik məsələlərin həlli üçün istifadə etməyi; 

— sadə sifarişlərdən istifadə etməklə informasiyanı axtarmağı; 

— kompyüterdə sadə informasiya obyektlərinin dəyişdirilməsi və yaradıl-

ması işlərini bacarmalıdır. 

Göründüyü kimi ibtidai siniflərdə şagirdlərdə informatikanın hazırlıq kur-

suna dair bilik, bacarıq və praktik vərdişlər yaratmaq üçün fənni tədris edən 

müəllimdən pedaqoji ustalıq, texniki və metodiki hazırlıq tələb olunur. 

Məlumdur ki, informatika fənni nəzəri, praktik və texniki aspektlərdə öyrə-

dilir. Şagird əyani - konkret əsaslar üzrə sadə nəzəri hazırlıq əldə edir və bu bi-

likləri möhkəmləndirmək üçün kompyüterdən istifadə etmək zərurəti ilə qarşı-

laşır. Burada meydana çıxan çətinliklərdən biri şagirdin fizioloji xüsusiyyətləri 

ilə əlaqədar olan əl-barmaq hərəkətləri ilə bağlıdır: kiçik yaşlı məktəblilərin ―əl 

metodikası‖ probleminin həll edilməsi ön plana gəlir. Çünki informatika dərsin-

də şagirdlər klaviatura və ―siçan‖ ilə hərəkət priyomlarını öyrənməlidirlər. Bu 

isə bacarıqların xüsusi məqsədyönlü hərəkətləri ilə əlaqədar olur. Şagird eyni 

zamanda üç fəaliyyətini bir-biri ilə əlaqələndirməyi bacarmalıdır: 

1) əl və barmaqların dəqiq hesablanmış incə hərəkətləri; 

2) ―siçanla‖ məqsədyönlü hərəkət; 

3) Kompyüter ekranına diqqət və nəzarət edilməsi. 

Bütün bu fəaliyyət növləri həm də beyinlə, təfəkkürlə əlaqədardır. Deməli, 

―əl-barmaq metodikası‖ nəzərdə tutulan məqsədə çatmaq üçün təfəkkür prosesi 

ilə bağlı olur və ona imkan yaradır. 

Hazırda istifadə olunan kompyüter qurğuları və vasitələri yaşlı adamlar 

üçün nəzərdə tutulduğundan kiçik yaşlı məktəblilərin əl və barmaqları üçün 

sanki əlverişli deyil, ―kobuddur‖. Bu cəhətdən noutbuklar daha əlverişlidir, çün-

ki onların klaviaturası ölçülərinə görə uşaq əlləri üçün daha münasibdir. Bun-

dan əlavə, stol üzərində olduqca az yer tutur və adi sinif otaqlarında müvəf-

fəqiyyətlə istifadə oluna bilər. Son vaxtlar kompyüterdə işləmək üçün tətbiq 

olunan ―siçanların‖ ölçülərini dəyişmək mümkündür. Bu da uşaqlar üçün çox 

əlverişlidir. İnformatikanın ibtidai siniflərdə tədrisi ilə əlaqədar onun məzmunu-

nun müəyyən edilməsi alim-metodistlər arasında müəyyən fikir ayrılığını ortaya 

çıxarmışdır. Bir qrup metodistlər hesab edirlər ki, ibtidai siniflərdə informatika-

nın əsasları öyrədilsin, bu şərtlə ki, şagirdlərin yaş və inkişaf səviyyələri nəzərə 

alınsın. Digər qrup metodistlər hesab edirlər ki, ibtidai sinif şagirdlərinin kom-

pyüter və kompyüter texnologiyaları ilə tanış etmək lazımdır. Bu şərtlə ki, onlar 

kompyüterdən digər fənlərin öyrənilməsində, informasiya mənbələrindən isti-

fadə etməyi, asudə vaxtlarında ondan vasitə kimi istifadə etməyi bacarsınlar. 

Hər iki yanaşmanın müsbət və mənfi cəhətləri vardır. Belə ki, birinci variantda 

şagirdlər kompyüterlə işləməyə az vaxt sərf edirlər və informatikanın əsaslarını 

öyrənməli olurlar. İkinci yanaşma isə müasir qlobal dünyanın cəmiyyət qar-

şısında qoyduğu geniş tələblərlə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai sinif-
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lərdə informatikanın öyrədilməsi şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi 

kimi strateji məqsəd daşıyır və aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirməyə xidmət 

edir: 

— uşaq dünyanı dərk edə bilsin; 

— məktəb fənlərini proqram həcmində öyrənməyi bacarsın; 

— müvafiq və zəruri işləri kompyüterdən istifadə etməklə yerinə yetirsin. 

Metodiki ədəbiyyatda informatikaya uşaqların marağını artırmaq üçün I 

sinifdən başlayaraq dərsdə ―informasiya mədəniyyəti‖ dəqiqələrinin keçirilməsi 

ideyası irəli sürülür. Bu dəqiqələr kompyüter, onun qurğuları, imkanları, gündə-

lik həyatda tətbiqlərinə həsr olunmalıdır. 

Digər bir ideya belədir ki, informatikanın ibtidai siniflərdə hazırlıq kursu 

əsasən inkişafetdirici xarakter daşımalıdır. Məqsəd ondan ibarətdir ki,  

— uşaq özünün ətraf aləmlə əlaqəsini dərk etsin və bu əlaqənin 

informasiyalı təbiətini ayırd etməyi bacarsın; 

— uşaqda dünyanın informasiya mənzərəsi təsəvvürünü yaratmaq mümkün 

olsun; 

— sürətlə dəyişən informasiya mühitinə adaptasiya olunma (uyğunlaşma) 

bacarığına yiyələnsin. 

Göründüyü kimi, müasir həyat ibtidai siniflərdə informatikanın hazırlıq 

kursunun tədrisini zəruri etmişdir və bu zərurəti reallaşdırmaq lazımdır. 

Мягалянин aktuallığı. Bu gün müstəqillik yolunda uğurla addımlayan 

Azərbaycanın təhsil quruculuğu sahəsində qazandığı nailiyyətlər aparılan ardı-

cıl və davamlı təhsil siyasətinin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Ulu öndəri-

miz Heydər Əliyevin ―Təhsil millətin gələcəyidir‖ müddəası ilə özülü qoyul-

muş milli təhsil siyasəti ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Onun Azərbaycan 

təhsilinin gələcək inkişaf perspektivləri ilə bağlı düşüncələrində üç mühüm 

məsələnin önəmli olması vurğulanmış, ciddi şəkildə nəzərə alınması qərarlaş-

dırılmışdır. Onlardan birincisi, qazanılmış təcrübənin öyrənilməsi və mütərəqqi 

ənənələrin əsas götürülməsi, ikincisi dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin qabaq-

cıl təcrübələrinin əxz olunması, quruculuq illərində onlara istinad edilməsi, 

nəhayət aparılan islahat illərində tələsikliyə yol verilməməsi, təkamül yolunun 

seçilməsidir. 

Мягалянин еlmi yeniliйи. Гейд етдикляримизи реаллашдырмаг вя informa-
tikanыn юйрянилмясиндя mяzmun xяtlяrinin siniflяr цzrя ялагяляндирмяк цчцн 
ялбяття, илк нювбядя, мяктябин мющкям мадди-техники базасы олмалыдыр. Бу 
мягсядля цмумтящсил мяктябляринин ibtidai синифляриндя  informatikanыn тяд-
риси просесиндя ашаьыдакылары гейд етмяк олар: 

— Сон заманларда орта мяктяблярин informatika дярсляриндя kompyuter-
лярдян bцtцn mяktяblяrdя истифадя едилир; 

—  Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma 

məzmun xəttinə dair биликлярин мянимсянилмяси informatikaya dair biliklərin 

кейфиййятини вя кямиййятини артыра биляр. 
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мцasir texnologiyanın (kom-

pyuterlərin) nailiyyətləri ilə şagirdlər tanış olurlar. Tədqiqatın nəticələrindən di-
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gər siniflərdə formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaş-

dırma məzmun xəttinin öyrədilməsində istifadə oluna bilər. İbtidai siniflərin 

riyaziyyat və informatika dərsliklərinin və proqramlarının təkmilləşdirilməsində 

tədqiqatdan çıxarılan nəticələrə istinad edilə bilər. Tədqiqatdan praktik olaraq 

pedaqoji institutlarda, orta ixtisas və peşə məktəbləri ilə yanaşı, kənd təssərrцfa-

tı, geodeziya, xəritəçəkmə işlərində də istifadə edilə bilər. Digər цmumtəhsil 

fənlərи цzrə aparılacaq tədqiqatlar цçün baza rolunu oynayır. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. İ.Sadıqov, R.Mahmudzadə, N.İsayeva. İnformatika: 4-ъц синиф цчцн dərslik. 

Bakı, 2011. 

2. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008. 

3. İ.Sadıqov, R.Mahmudzadə, N.İsayeva. İnformatika: 4-ъц синиф. Мüəllim 

üçün metodik vəsait. Bakı, 2011. 

                                                                                

    Г. Нематова 

Возможности и роль изучения информатики в  

начальных классах 

Резюме  
 

В работе описывается роль изучения информатики в начальных класссах.  

Ученики изучают способы описания алгоритмов: словесное описание, 

описание в виде блок-схем и описание с помощью символов. В работе 

даны примеры таких алгоритмов.  

                                                                                       

 G. Nematova  
 

Opportunities and the role of the study of computer science  

in the elementary grades 

Summary 

 
The paper describes a study of the role of computer science in the 

elementary grades.  

Students learn ways to describe algorithms: a verbal description, the 

description in the form of block diagrams and descriptions using symbols. This 

paper gives examples of such algorithms. 

 

 

Редаксийайа дахил олуб: 10.10.2014 
 



Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 158 
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Müasir ümumi təhsil konsepsiyasına görə, təlim, o cümlədən riyaziyyat tə-

limi uşağın fərdi xüsusiyyətlərinin, onun maraq və meyllərinin nəzərə alınma-

sına yönəlmişdir. Məzmunun seçilməsi meyarları, yeni interaktiv təlim metod-

larının işlənməsi və tətbiqi, şagirdlərin riyazi hazırlığına verilən tələblərin də-

yişməsi bununla müəyyən olunur. Cəmiyyətin müasir inkişafı məktəb qarşısın-

da müstəqil və tənqidi düşünməyi, faktları müqayisə və təhlil etməyi, əmələ 

gəlmiş problemlərin müxtəlif həll variantlarını tapmağı, müxtəlif şərtləri kon-

kret şəraiti nəzərə almaqla onlardan ən əlverişlisini seçməyi bacaran şəxsiyyət 

yetişdirməyi vəzifə olaraq qoymuşdur.  

Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün riyaziyyat fənn kurikulumun-

da qeyd edildiyi kimi riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərin hesab əməllərini 

yerinə yetirmələri, yazılı və şifahi hesablama alqoritmlərinə yiyələnmələri, ədə-

di ifadələri hesablamaları, mətnli məsələləri həll etmələri, ilkin ölçmə vərdiş-

lərinə, fəza və həndəsi təsəvvürlərə malik olmaları, verilmiş məlumatları təsnif 

etmələri təmin olunur, onlarda riyazi bilikləri gündəlik həyatda tətbiq etmək 

vərdişləri formalaşdırılır.  

İnsanın gündəlik həyatı daim təsadüf və müəyyən ehtimalla baş verən hadi-

sələrlə müşayiət olunur. Təsadüfi hadisələr, onların baş vermə ehtimalları, rast-

laşdığımız hadisə və proseslərin ehtimal nəzəriyyəsinin və statistikanın qanun-

larına tabe olması haqqında təsəvvürlərə malik olmadan ictimai həyatın istəni-

lən sahəsində uğurlu fəaliyyət göstərmək və müəyyən nəticələr əldə etmək 

mümkün deyildir. Şagirdlər təsadüfi hadisələrin baş verdiyi şəraitdə informasi-

yaları toplamaq, təhlil etmək və onların əsasında düzgün qərarlar qəbul etməyi 

öyrənməlidirlər. Gündəlik həyatda hadisələrin baş verməsində çoxvariantlılığın 

mümkünlüyü, insanın öz fəaliyyətində bunu həmişə nəzərə alması və düzgün 

qərarlar qəbul etməyə çalışması ehtimal-statistik təfəkkür tərzinin formalaşma-
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sını tələb edir. Beləliklə, müasir informasiya cəmiyyətində ehtimal nəzəriyyəsi 

və statistika elementlərinə aid biliklərin əhəmiyyəti hər an hiss olunur.  

Məktəb riyaziyyatına, o cümlədən ibtidai siniflərin riyaziyyat kursuna ―Sta-

tistika və ehtimal‖ məzmun xəttinin daxil edilməsi bu problemin aradan qaldı-

rılmasını nəzərdə tutur. Bu xətt ətraf aləmlə, real həyati situasiyalarla əlaqəsi, 

təlim prosesində şagirdin müşahidələri və həyat təcrübəsinin nəzərə alınması, 

dərslərin gündəlik həyat hadisələri ilə birbaşa əlaqələndirilməsi əsasında şagird-

lərin riyaziyyata marağını daha da artıracaqdır.  

İbtidai məktəbdə stoxastika kombinatorika elementləri, qraf nəzəriyyəsi, 

ehtimal nəzəriyyəsi elementləri, əyani və təsviri statistika şəklində nəzərdə tutu-

lub. I-IV siniflərin riyaziyyat kurikulumuna əsasən, şagirdlərdən məlumatların 

toplanması, sistemləşdirilməsi və alınan nəticələrin şərh edilməsi, ehtimalla 

bağlı bəzi ifadələrin (mümkündür, qeyri-mümkündür, baş verə bilər, baş verə 

bilməz və s.) başa düşülməsi, onlardan sadə proqnozların verilməsində istifadə 

etmək bacarıqlarının formalaşdırılması nəzərdə tutulur.  

Ehtimal və statistika məzmun xətti üzrə nəzərdə tutulan material müasir ibti-

dai məktəb üçün yenidir və ola bilər ki, müəllimlər qismən də olsa onunla tanış 

deyillər. Ona görə də kombinatorikanın mühüm anlayışlarını elementar səviy-

yədə izah etməyə ehtiyac vardır.  

Kombinatorika – riyaziyyatın müxtəlif sonlu çoxluqlardan əşyaların seçil-

məsi və yerləşməsinə həsr olunmuş məsələləri öyrənən bölməsidir.  

Kombinatorikanın bu tərifinə uyğun olaraq ―baş verən hadisələrin variantla-

rının seçilməsinə aid məsələlər‖ kombinatorika məsələləri hesab edilir. Kombi-

natorika məsələlərinin aşağıdakı növləri vardır:  

1. Əvvəlcədən verilmiş xassələrə malik elementlərin kombinasiyasının tapıl-

ması.  

2. Verilən xassələrə malik elementlər kombinasiyasının mövcud olub-olma-

masının isbatı.  

3. Verilən xassələrə malik elementlər kombinasiyasının ümumi sayının ta-

pılması.  

4. Kombinatorika məsələsinin həll edilməsi və bütün həllər içərisindən bu 

və ya digər parametrə, tələbə əsasən optimal həllin tapılması.  

Kombinator tapşırıqların həllinin öyrədilməsi metodikasını nəzərdən keçi-

rək. Kombinator tapşırıqların həllinin təlimi 3 mərhələdə aparılır.  

Hazırlıq mərhələsi - burada məqsəd xaotik seçmənin köməkliyi ilə kom-

binator tapşırıqların həlli prosesində təfəkkür əməliyyatları formalaşdırmaqdır. 

Hazırlıq mərhələsində idrak fəaliyyətinin inkişafı, analizetmə, sintezetmə, ümu-

miləşdirmə və təsnifetmə kimi təfəkkür proseslərini fəallaşdırmaq vəzifəsi qo-

yulur. Bu oyun tapşırıqlar və həyati tapşırıqlar (gündəlik insan fəaliyyətində 

həll olunan tapşırıqlar). Məsələn: Kombinator tapşırıqların həllinin əsaslandırıl-

masını təmin etmək üçün uşaqlara ―Gecə-gündüz‖, ―Kiçik qala‖ oyun tapşırıq-

larını təqdim etmək olar. Bu cür oyunları bədən tərbiyəsi dəqiqələrində müvəf-

fəqiyyətlə keçirmək olar.  
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―Həyati tapşırıqlar‖ kombinatorikanın insanın gündəlik fəaliyyətinə tətbiq 

olunma imkanlarını göstərməklə, həmçinin sadə təfəkkür əməliyyatlarının for-

malaşdırılmasına yönəlmişdir. Məsələn: Kinoteatr kassası qarşısında 4 uşaq da-

yanmışdır. Onların ikisində iki 10 manatlıq pul, digər ikisində iki 5 manatlıq pul 

var. Onlar necə etməlidirlər ki, onlardan heç biri qalıq pul almağı gözləməsin-

lər? Tapşırığın həlli gedişi belə oynanılır: Lövhəyə pul əskinası olan 4 uşaq çağ-

rılır. Kinoya biletin qiyməti 5 manatdır. Satışdan əvvəl kassa boşdur. Həllin iki 

mümkün variantını tapırıq:  

I - 5 man,10 man, 5 man,10 man; II-5 man, 5 man, 10 man, 10 man. Verilən 

tapşırıq riyaziyyat dərsinin sonunda şagirdlərə yorucu görünə bilər. Beləliklə, 

hazırlıq mərhələsində daha mürəkkəb kombinator tapşırıqların həlli üçün müs-

bət əsas və şagirdlərdə emosional hazırlıq yaranır.  

Aşağı sinif şagirdlərində kombinator tapşırıqların həllinin ikinci mərhələ-

sində məqsəd şagirdləri yeni növ kombinator tapşırıqlarla tanış etməkdir: mütə-

şəkkil seçmə metodu ilə, cədvəl vasitəsilə, qraf vasitəsilə, mümkün variantlar 

―ağacı‖ ilə həll olunan tapşırıqlarla.  

Məktəbliləri tapşırığın həlli zamanı mütəşəkkil seçmə metodu ilə tanışlıq za-

manı uşaqları öyrətmək lazımdır ki, seçməni xaotik deyil, həllin bütün variant-

larını gözdən keçirərkən müəyyən ardıcıllığa əməl edilsin.  

Şagirdləri kombinator tapşırıqların yeni həll üsulları ilə tanış etməzdən əv-

vəl cədvəl haqqında biliklərini aktuallaşdırmaq, cədvəlin vacib elementlərini 

tanıtmaq, ―cədvəl‖ anlayışını müəyyən etməsini formalaşdırmaq.  

Rəqs dərnəyində 5 qız: Zeynəb, Mahirə, Kəmalə, Yasəmən, Dilbər və 5 oğ-

lan: Orxan, Vaqif, Samir, Aqşin, İlqar rəqslə məşğul olur. Neçə müxtəlif rəqs 

cütlüyü tərtib etmək olar? Cədvəli doldur və öz cavabını yoxla.  

Bu tapşırıqları şagirdlərə ev tapşırığı kimi təklif etmək olar. Beləliklə, uşaq-

lara analogiya üzrə cədvəli özünün tərtib etməsi və doldurması üçün imkan 

yaranır.  

Qrafın köməkliyi ilə kombinator tapşırıqların həlli zamanı obyekt nöqtələrlə 

qeyd olunur. Obyektlər arasındakı əlaqələr, əgər hərəkətin istiqaməti və ya ob-

yektlərin təsvirinin düzgün ardıcıllığını göstərmək lazımdırsa, xətlərlə və oxlar-

la qeyd olunur. Məktəblilər üçün yeni anlayış olan ―qraf‖ dərsdə aşağıdakı tap-

şırıqla baxıla bilər: Beş dost tətildən sonra görüşdülər və əl verib salamlaşdılar. 

Hər biri salamlaşaraq digərinin əlini sıxdı. Cəmi neçə dəfə əl sıxma oldu? 

Əvvəlcə uşaqlarla aydınlaşdırmaq lazımdır ki, hər bir adamı necə qeyd etmək 

olar (qeydlərin aydın və əyani olması üçün hər bir adamı dairə üzrə yerləşən 

nöqtə şəklində qeyd edərək nişanlamaq tez və rahat olar). Əl sıxmanı cizgi ilə 

işarə etmək rahat olar. Əvvəlcə bir nəfərin əl sıxması tərtib edilir (nöqtəni  

digərləri ilə birləşdiririk), sonra digər adamlara keçirik. Çəkilən xətlər kiminlə 

salamlaşdığını, kiminlə salamlaşmadığını görməyə, çatışmayan əl sıxmalarını 

tərtib etməyə kömək edir. Hamı bir-biri ilə salamlaşana qədər bu davam 

etdirilir.  

Daha sonra şagirdləri qrafın bir növü kimi kombinator tapşırıqların həlli za-

manı mümkün variantlar ağacının tətbiqi ilə tanış edilir. Uşaqlara aydınlaşdırılır 
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ki, bu növ qraf, başı aşağı çevrilərsə budaqları və yarpağı olan ağaca oxşayacaq. 

Bizim ağacın fərqi ondadır ki, o yuxarıdan aşağıya böyüyür, ona görə ki, ob-

yektləri ardıcıllıqla və daha rahat şəkildə yerləşdirmək olur. Belə növ qraf 

mümkün variantlar ağacı adlanır.  

Son mərhələdə uşaqlar kombinator tapşırıqlar həllinin müxtəlif üsullarını 

öyrənirlər. Kombinator tapşırıqların həlli bacarığının məşq etdirilməsi, məktəb-

lilərin ibtidai riyaziyyat kursunun məzmununu mənimsəmə prosesində kombi-

nator tapşırıqların həlli vərdişini məntiqi olaraq başa çatdırır. Məktəblilərin 

bacarıqlarının məşq etdirilməsi mərhələsində məktəblilərə kombinator tapşırıq-

larının həllinin müxtəlif üsullarla (mütəşəkkil seçmə metodu, cədvəlin köməkli-

yi ilə, qrafın köməkliyi ilə) həll etmək təklif olunur ki, bununla da, bir tərəfdən 

bu cür tapşırıqların müxtəlif üsulların köməkliyi ilə həll etmək bacarığını möh-

kəmləndirmək, digər tərəfdən tədris fəaliyyətinin komponenti kimi özünə nəza-

rət fəaliyyəti həyata keçirilir.  

I sinifdə sadə kombinator tapşırıqların seçmə üsulu ilə həllindən başlamaq 

lazımdır.  

II sinifdə tapşırıqların şərtləri bir qədər mürəkkəbləşir və uşaqlardan diqqətli 

olmağı tələb edir.  

Uşaqlara ev tapşırığı kimi kombinator tapşırıqlar tərtib etməyi tapşırmaq 

olar. Sinifdə həll olunan tapşırıqlara uyğun olaraq uşaqlar tapşırıqlar tərtib 

edirlər. Məsələn: rəqəmlər təkrarlanmaqla 2, 4, 0 rəqəmləri ilə nə qədər iki 

rəqəmli ədədlər tərtib etmək olar?  

Müşahidələr göstərir ki, II sinfin sonunda hazırlığı aşağı olan uşaqlarda da 

kombinator tapşırıqların həllinə maraq yarandı. III və IV siniflərdə məzmun 

etibarı ilə tapşırıqlar çətinləşdirilir.  

Seçmə üsulunu sxem ilə əvəz etdikdə, uşaqlar mümkün variantlar ağacı ilə 

tanış olurlar. Mümkün variantlar ağacı-sxemini müxtəlif cür yerləşdirmək olar. 

Natəvan, Təranə, Mahir və Samiri oturacaqda necə yerləşdirmək olar ki, oğ-

lanlar və qızlar bir-birini növbələşə otursun? Əvvəlcə uşaqların oturacaqda yer-

ləşdirilməsinin bütün mümkün variantlarını yazıb(seçmə), sonra sxemlə əvəz 

edirik.  

Dördüncü SM TN SM TN Üçüncü TT SS NN MM İkinci MS NT MS NT 

Birinci N M T S  

Ağacın kökü  

İndi ağacın kökü yuxarıda yerləşərsə, ağac-sxemi özünüz doldurmağı xahiş 

edirəm.  

Ağacın kökü  

Birinci M T S N  

İkinci  

Üçüncü  

Dördüncü  

Bu cür tapşırıqların özləri tərəfindən həll etməsində uşaqlar çətinlik çəkirlər, 

ona görə də tapşırığın həlli-kollektiv olmalıdır. IV sinif Riyaziyyat dərsliklərin-

də bu cür tapşırıqlara tez-tez rast gəlinir və dərslərdə onlar müfəssəl araşdırıl-
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malıdır. Uşaqlara kombinator tapşırıqların həllinin öyrədilməsi zamanı tapşırıq-

ların mürəkkəblik səviyyəsinə görə diferensiasiyası böyük rol oynayır.  

Kombinator tapşırıqların həllində çətinlik çəkən şagirdlər üçün tapşırıqların 

mürəkkəblik dərəcəsinə görə ayırmaq təklif olunur. Sinfə 4 yeni şagird gəldi: 

Kamal, Vaqif, Samir, Pərviz. Müəllim bu uşaqları iki boş partaya necə əyləşdirə 

bilər? Onun necə seçim variantı var?  

Aşağı səviyyə üçün: Seçmə üsulu ilə bütün mümkün variantları tərtib etmək. 

Yüksək səviyyə üçün: Mümkün variantların ağac-sxemini tərtib etmək. Təcrübə 

göstərir ki, kombinatorika məsələlərinin həllinin məqsədəyönlü şəkildə öyrə-

dilməsi, kombinator və konstruktiv təfəkkürün, onun variativlik kimi keyfiyyə-

tinin inkişafına əhəmiyyətli təsir edir, kiçikyaşlı məktəblilərdə böyük maraq 

yaradır və onların diqqətini cəlb edir.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövr məktəb qarşısında müstəqil və tənqidi 

düşünməyi, faktları müqayisə və təhlil etməyi, əmələ gəlmiş problemlərin müx-

təlif həll variantlarını tapmağı, müxtəlif şərtləri konkret şəraiti nəzərə almaqla 

onlardan ən əlverişlisini seçəyi bacaran şəxsiyyət yetişdirməyi vəzifə olaraq 

qoymuşdur. Bu vəzifənin həyata keçirilməsində riyaziyyat kursunun məzmu-

nuna daxil edilmiş ―Ehtimal və statistika‖ məzmun xətti mühüm yer tutur. ―Eh-

timal və statistika‖ məzmun xətti üzrə nəzərdə tutulan material müasir ibtidai 

məktəb üçün yenidir. Odur ki, bu məzmun xəttinin tərkib hissəsi olan kom-

binator tapşırıqların həllinin öyrədilməsi metodikasının tədqiqi böyük aktuallıq 

kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Kombinator tapşırıqlar ibtidai siniflərdə riyaziy-

yat kursu proqramının mənimsənilməsində vasitə kimi nəzərdən keçirilmiş, I-

IV siniflərdə kombinator tapşırıqların həllinin öyrədilməsi mərhələləri konkret 

nümunələr əsasında müəyyənləşdirilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Оndan ibarətdir ki, onun nəti-

cələri ibtidai sinif müəllimlərinin iş təcrübəsində, ibtidai siniflər üçün riyaziyyat 

dərsliklərinin təkmilləşdirilməsində; pedaqoji ali təhsil müəssələrinin və peda-

qoji kolleclərin tələbələri üçün xüsusi kursların və xüsusi seminarların hazırlan-

masında istifadə oluna bilər.  
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В статье анализируется необходимость включения линии содержания. 

«Статистика и вероятности» в школьный курс математики, в частности в 
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«Статистика и вероятности», а также их характерные особенности и этапы 

обучения на конкретных примерах.  
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Summary 
 

Training of mathematics Statistics and probability in the article search out 

content of mathematics and the reason of including mathematics in the I and IV 

forms. Combinations is the main elements of content, tracking levels are looked 

through in the concrete task example.  
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Oxu  materiallarının məzmununun dərindən mənimsədilməsi onun həyatla  

əlaqələndirilməsi, yeri gəldikcə, ondan bacarıqla istifadə  olunması, şagirdlərin 

müstəqil fəaliyyətini, intellektual səviyyəsini qaldırmaqla onların əxlaqi-mə-

nəvi-siyasi baxışlar sisteminin formalaşmasına da təsir göstərir. Təcrübə göstə-

rir ki, müqayisə priyomundan istifadə təlim prosesində  öyrənənin şüurunu fəal 

müstəviyə keçirir, oxuduqlarının, eşitdiklərinin, müşahidə elədiklərinin xarak-

terik xüsusiyyətlərini (görkəmini, rəngini, dadını, bərkliyini və s.) özünün 

dərketmə obyektinə ötürə bilir. Görkəmli pedaqoq К.Д.Uşinskiyə görə, müqa-

yisə hər cür anlamanın, hər cür təfəkkürün əsasıdır. Belə  olduğundandır ki, mü-

qayisə əsasında təlimin səmərəli təşkili böyük aktuallıq kəsb edir və işin təlim 

əhəmiyyətini yüksəldir. Eyni zamanda şagirdləri müstəqil surətdə düşünməyə, 

mühakimə yürütməyə, cisim və hadisələr arasındakı əlaqələri, oxşarlıq və zid-

diyyətləri dərk etməyə alışdırır. Təlim zamanı müqayisə priyomundan istifadə 

edildikdə şagirdlərin bilikləri konkretləşir, şagirdlər fəallaşır, onlarda təfəkkür 

və nitq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır, dərsdə yeni 

fikirlərin tutulmasını intensivləşdirir. Geniş spektrli yaradıcı fəaliyyətə əlverişli 

imkan və yollar açır.  

Pedaqoji fikir tarixinə nəzər salsaq, tanınmış, pedaqoqların xarici aləmin 

insan tərəfindən dərk edilməsində müqayisənin rolunu yüksək qiymətləndirdik-

lərinin şahidi olarıq. Onlar öyrənilən hadisə və ya cisimlərin müqayisəli şəkildə 

nəzərdən keçirilməsinin zəruriliyini qeyd etmiş və idrak fəaliyyətində müqayi-

sənin böyük əhəmiyyət kəsb etməsini qeyd etmişlər. 

Böyük çex pedaqoqu Y.A.Komenski yazırdı ki, məhz müqayisə üsulu 

şagirdlərə aydın, dolğun və dürüst bilik verir. Y.A.Komenski belə hesab edirdi 

ki, cisimlərin müxtəlifliyini də, mahiyyətini də başa düşmək məhz fərqləndirə 

bilməkdən asılıdır. O, göstərirdi ki, öyrənilən, müşahidə edilən cisim və hadi-

sələri bir-birindən fərqləndirməsək, onlar arasındakı ümumi cəhətləri tapmasaq, 

həmin cisim və hadisələrin mahiyyətini anlaya bilmərik. Müqayisəni başlıca 

təlim üsullarından biri hesab edən Y.A.Komenski bu haqda hətta belə bir 

didaktik qayda da irəli sürmüşdür: ―Kim yaxşı fərqləndirirsə, yaxşı da öyrədir ‖. 
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XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində təhsil nəzəriyyəsi və praktikasının 

inkişafına əhəmiyyətli töhфələr gətirən böyük İsveçrə pedaqoqu İ.Q.Pestalotsi  

də təlimdə müqayisə üsulunun faydası haqqında dəyərli fikirlər söyləmişdir. 

Онун irəli sürmüş olduğu müddəalar pedaqoji fikrin inkişafı tarixində mühüm 

bir mərhələ təşkil edir. İ.Q.Pestalotsi  təlim prosesində biliklərin ümumiləş-

dirilməsinə diqqət yetirmiş, müqayisəni ümumiləşdirmənin başlıca üsulu hesab 

etmişdir. 

Müqayisə priyomuna dair mühüm məsələlərin öyrənilməsində böyük rus pe-

daqoqu K.D.Uşinskinin də tükənməz və zəngin irsi vardır. K.D.Uşınski müqa-

yisə problemini hərtərəfli işləyib hazırlamaq üçün ilk ciddi təşəbbüs göstərən 

pedaqoqlardan biri olmuşdur. Dünyada hər şeyi biz məhz müqayisə vasitəsilə 

dərk edirik; əgər biz hər hansı bir yeni cismə rast gəlsək və onu heç bir cismdən 

fərqləndirə bilməsək, onda həmin cismə aid bizdə heç bir fikir əmələ gəlməz və 

onun haqqında heç bir söz deyə bilmərik». 

K.D.Uşinski müqayisə priyomu haqqında belə bir nəticəyə gəlmişdir: «İnsa-

nın bütün dərketmə prosesində müqayisənin bu cür əsas mövqeyi göstərir ki, 

müqayisə didaktikada başlıca priyom olmalıdır». 

Göründüyü kimi pedaqogika klassikləri tədris edilən biliklərin şagirdlərə 

şüurlu surətdə mənimsədilməsi, bu biliklərin möhkəm yadda saxlanılması 

prosesində müqayisə priyomunun rolunu xüsusi vurğulamışlar. 

Müqayisə yolu ilə uşaqların bilikləri asanlıqla sistemə salınır, onlar ümumi-

ləşdirmələr edə və lazımi nəticələr çıxara bilir. Onlar öyrəndikləri məfhum  

arasındakı  həm  ümumi, həm  də  fərqli  cəhətləri tapa bilirlər. 

Keçirilən tədris materialındakı oxşar və fərqli cəhətlərin şagirdlər tərəfindən 

aşkar edilməsi ümumi – nəzəri nəticələr çıxarmağa imkan verir. 

Mətnlərdəki obrazların oxşar cəhətlərinin müqayisəsi şagirdlərin intellektual 

inkişafına güclü təsir göstərir. Şagirdlər həmin mətnləri oxuyaraq oxşar əlamət-

ləri qruplaşdırır, bitkin fikir ifadə etmək üçün müstəqil fəaliyyət göstərməli 

olurlar. Bu isə şagirdlərin müşahidə qabiliyyətini inkişaf etdirməklə, materialın 

məzmununun dərindən mənimsənilməsini təmin edir. Onlarda zəruri şifahi nitq 

vərdişlərinin inkişafna kömək göstərir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, 

müqayisə üsulunun nitq qabiliyyətinin və təfəkkür prosesinin inkişafına da 

təsiri böyükdür. Aydındır ki, nitq qabiliyyəti başlıca olaraq adamın məntiqi 

bacarığına, məfhumları fərqləndirmək və ümumiləşdirmək, onlar arasındakı ox-

şar və fərqli əlamətləri tapmaq və s. bacarığına əsaslanır.  

Nitq prosesi özü eyni zamanda təfəkkür prosesidir; çünki cisimlər arasındakı 

oxşarlıq və fərqi tapmaq, onlara müəyyən əlamətləri aid etmək məhz mühakimə 

yürütmək, düşünmək deməkdir. Müqayisə apararkən adam həm düşünür, həm 

də danışır .  

K.D.Uşinski müqayisə etmək bacarığı ilə nitq qabiliyyəti arasında əlaqənin 

olduğunu da bildirmişdir. Onun fikrincə, nitq mühakimə yürütmək, müqayisələr 

aparmaq bacarığına əsaslanır; fikir yürütmək, obyektlər arasında oxşarlıq və 

fərqi aşkara çıxarmaq bacarığı da nitqə istinad edir . 
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Müqayisə priyomunun nitq qabiliyyətinin inkişafına təsiri barədə pedaqoji 

elmlər doktoru, professor A.N.Rəhimov bir sıra əsərlərində müqayisə xarakterli 

işlərin şagirdlərin təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq qabiliyyətinin, müstəqil fikir 

söyləmək, fakt və hadisələrə obyektiv münasibət bəsləmək, düzgün qiymət 

vermək və şifahi nitqi inkişaf etdirmək bacarıqları formalaşdırdığını qeyd edir. 

Onun fikrincə «Müqayisədən istifadə nitqin həcminə, məzmununa, leksik tər-

kibinə və müstəqillik dərəcəsinə böyük təsir göstərir. Müşahidə zamanı şagird 

təfəkkürünün əsasında müqayisə durur. Şagird hər hansı əşyanı, prosesi  açmaq, 

onun haqqında fikir söyləmək üçün onu iki məqamda təsəvvüründə canlandırır. 

Bir əşyanı iki fəsildə qarşı-qarşıya qoyur, fərqləndirir və nəhayət onu təsvir et-

mək üçün üz-üzə duran, biri digərinin əksi olan sözlər tapır. Sonra da fikrini 

ifadə etməyə səy göstərir. Belə olan təqdirdə şagirdlər öz hisslərini, duyğularını 

sözlərlə verməyə çalışırlar». Məsələn A.N.Rəhimov özünün ―Ana dilinin tədrisi 

metodikası‖ dərsliyində müqayisə priyomunun şagirdlərin nitq qabiliyyətinin 

inkişafına təsirindən bəhs edərkən belə bir nümunə vermişdir. Məktəblərdən 

birində şagirdlər müəllimin rəhbərliyi altında eyni obyekti (şəhər məktəbliləri 

parkı, kənd məktəbliləri isə yaxınlıqdakı bağı) müxtəlif fəsillərdə müşahidə 

edirlər. Şagirdlər qışda müşahidə etdikləri obyektləri yazda yenidən müşahidə 

etdilər. Müəllim suallar vasitəsilə obyektin qışdakı görünüşünü, təbii dəyişmə-

ləri şagirdlərin təsəvvüründə canlandırır. Sonra onların diqqəti obyektin yazdakı 

görünüşünə yönəldillir. Obyektin qışda və yazdakı görünüşü üzrə suallar verilir. 

Məsələn: parkın (bağın) qışda görünüşü necə idi? Bəs yazda? Bu kimi suallar-

dan alınan cavablar şagirdlərin nitqini məqsədə xeyli istiqamətləndirdi. 

Müşahidələrin axırında şagirdlərin təəsüratları ümumiləşdirildi. Səhəri gün 

şagirdlərə müşahidə zamanı gördükləri xatırladıldı, obyekti qış və yaz fəsilləri 

üzrə müqayisəli təsvir etmək tapşırıldı. Şagirdlər müxtəlif fəsillərdə obyektin 

təsvirini verərkən sinonim və antonim sözlərdən istifadə etdilər. Şagirdlər əşya 

və hadisələri tutuşdurmuş, oxşar və fərqli cəhətlərini fərqləndirmişdilər. Şagird-

lərin bir qismi qışda və yazda parkın(bağın) təsvirini verərkən: ―Qışda göyün 

üzü qaralır‖, ―Ağaclar qardan paltar geyir‖, ‖Ağaclar yaşıl dona bürünür‖,  ―Ya-

zın isti nəfəsi təbiəti cana gətirir‖ və s. kimi cümlələr işlədirlər. 

Təcrübi təlim göstərdi ki, eyni obyektə müxtəlif fəsillərdə müşahidələrin 

təşkili şagirdlərə təbiətdə baş verən hadisələrin qanun və qanunauyğunluqla-

rının xarakterini düzgün başa düşməyə kömək göstərir və monoloji şifahi nitq 

bacarıq və vərdişləri aşılayır. 
Bildiyimiz  kimi  şagirdlərin  danışıq  və  düşüncə  qabiliyyətlərinin  hərtə-

rəfli  inkişafına  məktəblərdə  hər  bir  fənnin  tədrisi  ilə  əlaqədar  olaraq  bö-

yük  fikir  verilir. Məhz  müqayisə  priyomu  elə  bir  priyomdur  ki, dərs  zama-

nı  ondan  istifadə  etdikdə  şagirdlərin  həm  nitq, həm  də  təfəkkür  qabiliyyət-

lərinin  birgə  inkişafına  münasib  şərait  yaradır. Belə  olan  halda  müqayisə  

priyomunun  bütün  bu  üstünlüklərini  əsas  götürərək  dərsliklərin  tərtibində  

müqayisənin  nəzərə  alınması  vacibdir .  

Materialların məzmununun, obrazların xarakterinin, fəaliyyətinin, hadisələrə  

münasibətinin müqayisə priyomundan istifadə etməklə açılması şagirdlərin elmi 
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dünya görüşünü genişləndirməklə lüğət ehtiyyatlarının zənginləşdirilməsinə, 

müstəqil cümlə qurmaq, məzmunu təfsilatı ilə yaradıcı şəkildə başqalarına çat-

dirmaq bacarıqlarının formalaşdırılmasına kömək göstərir. Odur ki, yeni tədris 

materiallarının şərhində, yeni materialla köhnə materialın əlaqələndirilməsində, 

mənimsədilmiş materialın təkrarında bu üsuldan yeri  gəldikcə  istifadə  etmə-

yin  faydası  çoxdur . 

Müqayisə - təbiət və cəmiyyətdəki qanunauyğunluqların şüurlu başa  düşül-

məsinə kömək edən priyomlardan biridir. Məhz buna görə təlim zamanı müqa-

yisə üsulundan istifadəyə geniş yer verilmişdir. Müqayisə şagirdlərin  idrakını, 

qavrayışını, hafizəsini və s. inkişaf etdirir, müstəqil fikir söyləmək kimi mühüm 

qabiliyyətlərin formalaşmasına xidmət edir.  

Müqayisə zamanı diqqət edilməsi gərəkən ən önəmli məsələlərdən biri də 

müqayisə olunan obyektlər arasında ümumi nəticələrin olmasıdır. Əgər bu əla-

mətlər olmasa, burada müqayisədən söhbət gedə bilməz. Bu məntiqi cəhətdən 

də düzgün olmaz. Buradan müqayisə obyektlərinin düzgün seçilməsi zərurəti 

meydana çıxır .  

Bildiyimiz kimi, şagirdlərin intellektual səviyyəsi eyni deyildir. Müşahidələr 

də onu göstərir ki, bir sinifdə oxuyan şagirdlər müqayisə tapşırıqlarını daha 

asan, digər sinif isə nisbətən çətinliklə yerinə yetirir, müqayisə etmək qabiliy-

yəti ya zəif olur, ya da heç olmur. Bəs bunun səbəbi nədir sualına yalnız bir ca-

vab var: müəllimin metodik işi zəifdir. Çünki metodiki cəhətdən öz işini düzgün 

quran müəllim öz şagirdlərinin bacarıq səviyyəsini bilməlidir.  

Əgər müəllim təlim prosesində müqayisə ilə işə üstünlük vermirsə o sinifdə 

təlimin keyfiyyətindən söhbət gedə bilməz. Öz işində usta olan müəllim bilmə-

lidir ki, müqayisə üsulu təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir. Məhz 

buna görə də şagirdlərə müqayisə etmək bacarığını aşılamaq, bu üsuldan sərbəst 

şəkildə istifadə etməyi öyrətmək müəllimin ən öndə gələn vəzifələrindən biri 

olmalıdır.  

Bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, müqayisə biliyin şagirdlər tərəfindən şüurlu 

şəkildə mənimsənilməsinə xidmət edən priyomdur. Bu priyom vasitəsilə təlim 

materialları daha yaxşı anlaşılır, biliklər daha asan ümumiləşdirilir və bu üsulla 

mənimsənilən biliklər şagirdlərin yaddaşında daha uzun müddət qalır. Bu işdə 

ən önəmli vəzifə şübhəsiz ki, müəllimlərin payına düşür. Lakin müşahidələr 

göstərir ki, tədris fənlərinin öyrədilməsində geniş imkanların olmasına baxma-

yaraq müəllimlərimizin əksəriyyəti müqayisə priyomundan istifadə etmir. mü-

qayisə priyomundan istifadədə şübhəsiz ki müəllimin həyat təcrübəsinin 

zənginliyi, məharəti, pedaqoji ustalığının rolu böyükdür. 

Müqayisə priyomundan müvəffəqiyyətlə istifadə etmək üçün müəllimlər 

müqayisə priyomu haqqında hərtərəfli biliyə malik olmalıdırlar. Müəllim bu 

priyomla bağlı lazımi biliyə malik olduqda müqayisə yüksək səviyyədə həyata 

keçir və maksimum dərəcədə səmərə verir, onlar daha çox müsbət nəticələr əldə 

edirlər. Bu prosesdə müəllimlərin səhvlərə yol verməsinin səbəbi də məhz 

onların bu sahədə daha az biliyə və təcrübəyə malik olmasından irəli gəlir.  
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Мягалянин aktuallığı. Müqayisə priyomundan istifadə şagirdlərin idrakını, 

qavrayışını, hafizəsini və s. inkişaf etdirir, müstəqil fikir söyləmək, bitkin fikir 

ifadə etmək kimi mühüm qabiliyyətlərin formalaşmasına xidmət edir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Müqayisə prosesi təlim prosesində təlimin keyfiy-

yətini yaxşılaşdırmaq üçün verilən biliklərin şüurlu surətdə mənimsənilməsinə, 

bu biliklərin şagirdlər tərəfindən möhkəm yadda saxlanmasına və habelə şagird-

lərdə əqli qabiliyyətlərin inkişafına kömək edən bir priyomdur. Müqayisə priyo-

mu şagirdlərin nitq və təfəkkür qabiliyyətlərinin inkişafına güclü təsir göstərir. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti və tədbiqi. Müqayisə priyomunun tətbiqi 

ilə bir sıra idrak vəzifələrini həyata keçirmək mümkündür. Peşəkar müəllim bil-

məlidir ki, müqayisə üsulu təlimin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edir. 

Məhz buna görə də şagirdlərə müqayisə etmək bacarığını aşılamaq, bu üsuldan 

sərbəst şəkildə istifadə etməyi öyrətmək müəllimin ən öndə gələn vəzifələrin-

dən biri olmalıdır. 
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Loqarifmik funksiyanın xassələrinin araĢdırılmasında 

alqoritmik bilik, bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢdırılması 
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Müasir dövrdə komyuterlərin məişətimizə daxil olması, insan fəaliyyətinin 

bütün sahələrində güclü avtomatlaşdırılmış vasitələr sistemindən istifadə edil-

məsi ümumtəhsil məktəblərində təlim və tərbiyənin tamamilə yenidən qurulma-

sını zəruriləşdirmişdir. İndi təlimi elə təşkil etmək lazımdır ki, hazırlanan gənc 

cəmiyyətin informatikləşdirilməsində iştirak edə bilsin. Artıq ənənəvi təlim 

üsulları ilə gənc nəsli həyat üçün hazırlamaq mümkün deyildir. Təlim üçün yeni 

orijinal üsulların tapılması, az vaxt ərzində çox biliyin verilməsi, müasir tətbiqi 

elmlərin elementlərinin məktəbə daxil edilməsi, şagirdlərin fəallığının artırılma-

sı, məktəb riyaziyyatının proqramlarının, dərslik və dərs vəsaitlərinin tam şəkil-

də dəyişdirilməsi dövrün tələbinə çevrilmişdir. 

Tədris prosesinin kompyuterləşdirilməsi elmlərin riyaziləşdirilməsi proble-

mini yaratmışdır. Müvəffəqiyyətli qərarın qəbul edilməsi riyazi təhlil tələb edir 

və qoyulmuş məsələni tam, dolğun, mükəmməl modelinin yaradılması ilə məq-

sədə nail ola bilərik. Eləcə də alqoritmləşdirmənin təlim prosesində tətbiqi məq-

sədəuyğundur. Riyazi alqoritmləşdirmə aparmaqla həqiqi obyektin funksional, 

informasiya strukturu tam öyrənilə bilər, mücərrədləşdirmə aparılaraq əlaqələ-

rin real məzmunu aşıla bilər, şagirdlər riyaziyyata quru bir elm kimi baxmazlar, 

onun elmlər arasında rolunu dərk etmiş olarlar. Son illərdə kompyuterin təlim 

prosesinə daxil olması təlimin yeni modelinin yaradılmasına şərait yaratmışdır. 

Kompyuter nadir modelləşdirmə imkanına malikdir, kompyuterdə yaradılan və 

canlandırılan riyazi modellər (düsturlar, qrafiklər, cədvəllər, diaqramlar, oyun-

lar və s.) heyrətamiz dərəcədə əyani olub öyrənilən proses və obyektlərin təhlil 

və tədqiqi üçün böyük imkanlar açır. Müasir kompyuterlər yalnız hesablama 

vasitələri deyildir, informasiya sistemi və informasiyanı saxlama vasitəsi, müx-

təlif obyekt və proseslərin idarə olunmasının avtomatlaşdırılması və modelləş-

dirilməsi üçün istifadə edilir. 

mailto:гаса-сама@маил.ру
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Tərs funksiyanın varlığı haqqında teoremə görə xay   funksiyasının 

 ;0 -da təyin olunan tərs funksiyası var. Yəni istənilən y  ;0  üçün 

ya x   tənliyinin həlli var və loqarifmanın tərifinə görə bu həll yx alog  

şəklindədir. Onu da y ilə x-in yerini dəyişərək xy alog  şəklində yazırıq və 

şərtləşməyə görə bu funksiya ilə xay   qarşılıqlı tərs funksiyalar olur. 

xy alog  funksiyasına loqarifmik funksiya deyilir, burada 0a , 1a . 

Loqarifmik funksiyanın aşağıdakı xassələri var: 

1. Loqarifmik funksiyanın təyin oblastı bütün müsbət ədədlər çoxluğu-

dur: 

);0()(log xD a  

2. Funksiyanın qiymətlər çoxluğu bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur: 

);()(log xE a  

3. Loqarifmik funksiya 1a  olduqda artan, 10  a  olduqda azalan 

funksiyadır. 

Qarşılıqlı tərs funksiyaların tərifindən alırıq ki, xay   funksiyasının qrafiki 

ilə xy alog  funksiyasının qrafiki y=x düz xəttinə nəzərən simmetrikdir. 

Qeyd edək ki, 1a  olduqda )1;0(x  üçün bu funksiyanın qiymətləri mənfi, 

);1( x  üçün isə mənfi olur. Bu xassələr xay   funksiyasının mono-

tonluğundan alınır. Şagirdlərin bu xassələri daha yaxşı mənimsəməsi üçün blok-

sxem 1 lövhədən asılır. Şagirdlər istiqamətləndirici kimi həmin blok-sxemlər-

dən istifadə edirlər. 

Misal 1. )38(log)( 3  xxf  funksiyasının təyin oblastını tapaq.  

Loqarifmik funksiyanın təyin oblastı müsbət ədədlər çoxluğu olduğu üçün 

038 x  olmalıdır. 38 x , 
8

3
x . Buradan x  0,375. Yəni )38(log3 x  

funksiyasının təyin oblastı );375,0(   aralığıdır. 

Misal 2. )23lg()( 2xxxf   funksiyasının təyin oblastını tapaq. 

023 2  xx  bərabərsizliyini ödəyən ədədlər çoxluğu bu funksiyanın 

təyin oblastını əmələ gətirir. Bu bərabərsizliyi intervallar üsulu ilə həll edək. 

(Şək. 2.1.) 

023 2  xx  

023 2  xx  

161243)1(44 D  

3
2

6

2

42

2

162
1 














x  

1
2

2

2

42

2

162
2 












x

-1 3 

+ _ _ 

ġək. 2.1. 
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Bərabərsizliyin həllinin (-1;3) olduğunu alırıq. Beləliklə, )23lg( 2xx   

funksiyası (-1;3) aralığında təyin olunmuşdur. 

Misal 3. 
x

x
xf

58

3
ln)(




  funksiyasının təyin oblastını tapaq. 

x

x
xf

58

3
ln)(




  funksiyasının təyin oblastı 0

58

3






x

x
 bərabərsizliyinin 

həllər çoxluğudur. 

Bu bərabərsizliyi intervallar üsulu ilə həll edək (Şək. 2.2.): 

                0
58

3






x

x
 

03 x                     058  x              
5

8
x  

3x                           85  x               6,1x  

Bu bərabərsizliyin həllər çoxluğu (1,6; 3) aralığıdır. Yəni, 
x

x
xf

58

3
ln)(




  

funksiyası (1,6; 3) aralığında təyin olunmuşdur. 

Loqarifmik funksiyanın monotonluq xassəsini tətbiq edərək şagirdlərə 

aşağıdakı misalların həllini də təqdim etmək olar. 

Misal 4. a) 4log5  və 7log5  

              b) 3log
2

1  və 6log
2

1  ədədlərini müqayisə edin. 

a) 4log5y  funksiyası, a=5  1 olduğu üçün, artan funksiyadır və 4  7 

olduğundan 4log5     7log5 . 

b) 3log
2

1y  funksiyası, 1
2

1
a  olduğundan, azalan funksiyadır və 

63   olduğuna görə 3log
2

1  və 6log
2

1 . 

Misal 5. 33log 2  və 240log3  ədədlərini müqayisə edin.  
523233   və 33log 2 532log 2  . Deməli, 533log 2  . 53243240   

və 5243log240log 33  . Deməli, 5240log3  . Buradan alırıq ki, 

33log 2 240log3 . 

1,6 3 

+ _ _ 

ġək. 2.2. 
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Мягалянин aktuallığı. Müasir dövrdə komyuterlərin məişətimizə daxil ol-

ması, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində güclü avtomatlaşdırılmış vasitələr 

baĢlanğı

c 

Loqarifmik funksiyanın təyin oblastı bütün 

müsbət ədədlər çoxluğudur D(logax)=(0;∞) 

Funksiyanın qiymetlər çoxluğu bütün həqiqi 

ədədlər çoxluğudur E(logax)=(-∞;+∞) 

a>1 

Loqarifmik funksiya 

artandır 

0<a<1 

Loqarifmik funksiya 

azalandır 

Loqarifmik funksiya 

azalandır 

son 

H
ə  

H
ə  

Yo
x 

Yo
x 

Blok-sxem 2.1. 
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sistemindən istifadə edilməsi ümumtəhsil məktəblərində təlim və tərbiyənin ta-

mamilə yenidən qurulmasını zəruriləşdirmişdir. İndi təlimi elə təşkil etmək la-

zımdır ki, hazırlanan gənc cəmiyyətin informatikləşdirilməsində iştirak edə bil-

sin. Artıq ənənəvi təlim üsulları ilə gənc nəsli həyat üçün hazırlamaq mümkün 

deyildir. Təlim üçün yeni orijinal üsulların tapılması, az vaxt ərzində çox biliyin 

verilməsi, müasir tətbiqi elmlərin elementlərinin məktəbə daxil edilməsi, şa-

girdlərin fəallığının artırılması, məktəb riyaziyyatının proqramlarının, dərslik və 

dərs vəsaitlərinin tam şəkildə dəyişdirilməsi dövrün tələbinə çevrilmişdir. 

Мягалянин елми йенилийи. Апарылан тядгигатын нятиъясиндя орта цмумтящсил 
мяктяблярин X sinfindя cяbr vя analizin baшlanьыcы дярсляриндя шаэирдляря ye-
ni mюvzulara (loqarifmik funksiya, tяnlik bя bяrabяrsizliklяrin hяlli) aid ал-
горитмляри 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. Шаэирдляр X sinifdя 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:  

— X синиф цчцн рийазиййат програмы вя дярслиyinин 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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Х.Алиева  
 

Формирование алгоритмических знаний, умений и 

мышлений в изучении логарифмической функции 

 

Резюме 

 
В современной школе элементы алгоритмизации употребляются и на 

уроках математики. Например: при изучении логарифмической функции 

можно употребить словесный запись алгоритма и блок-схему. На данной 

работе описываются алгоритмы изучения свойств логарифмической 

функции. 

 

Э.Mamedova   

Х.Aliyevа  

 

Formation of algorithmic knowledge, skills and ways of 

thinking in the study of the logarithmic function 

 

 Summary  
 

In the modern school algorithmization elements are used and in math class. 

For example: the study of the logarithmic function may use a verbal account of 

the algorithm and block diagram. On this paper we describe algorithms for 

studying the properties of the logarithmic function. 
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Praktikada bir sııra cəbri və transendent tənliklərin analitik üsullarlamn həl-

lərini almaq mümkün olmadığı üçün onları təqribi hesablama üsullarının kömə-

yi ilə həll edirlər. Tənliyin təqribi həllərinin tapılması prosessi isə köklərin ay-

rılması və kökün təqribi qiymətinin əvvəlcədən verilmiş dəqiqliklə tapılması 

mərhələrinə ayrılır.  

Praktiki məsələlərin həll edilməsində çox vaxt müxtəlif növ tənlikləri həll 

etmək tələb olunur. Naməlum kəmiyyəti olan ixtiyari tənliyi  

 

                                                       )()( xgx           (1) 

şəklində göstərmək olar. Burada )(x və g(x) verilmiş x ədədlər çoxluğunda 

təyin edilən funksiyalardır. Adətən  (1) tənliyində  

       

                                                 )()()( xfxgx   

 

əvəzləməsi aparıb 

                                            F(x)=D 

ifadəsini yazırlar. x-in (1) tənliyini eyniliyə çevirən qiymətləri tənliyin həlli,  

bu qiymətlərin hər biri isə tənliyin kökü adlanır. Məsələn sin(x)=0 tənliyinin 

həlli  x= n  olur. 

Burada n-ə (n=0, ,....3,2,1  ) müxtəlif  qiymətlər verməklə tənliyin sonsuz 

sayda kökləri çoxluğunu  alırıq. 

Əgər x-ın qiymətinə görə funksiyanın qiymətini tapmaq üçün yalnız hesab 

əməllərini, həmçinin rasional ədədi qiymətə yüksəltmə əməli tələb olunarsa, 

onda funksiya cəbri funksiya adlanır. Bu halda kök 1/n dərəcədən qüvvətə 

yüksəltmə hesab oluna bilər. 
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Əgər x üzərində toplama, çıxma, vurma bölmə və tam dərəcəli qüvvətə yük-

səltmə əməllərindən başqa əməliyyat aparılmazsa, onda cəbri funksiya rasional 

funksiya adlanır.  

Məsələn                                              

53

34

7

3
)(

2 







x

x

x
xf  

 

Əgər məxrəcdə x olmasa (yəni x bölən ifadəyə daxil olmasa), onda funksiya 

tam rasioanl  əks halda isə, yəni x məxrəcə daxil olarsa, funksiya kəsr rasional 

adlanır. 

Əgər funksiyanın qiymətini tapmaq üçün x üzərində göstərilən əməliyyat-

dan başqa kökalma  əməliyyatı da aparılarsa, onda f(x) irrasional funksiya adla-

nır. Məsələn,  

 
47

13
)(

32






x

xx
xf  funksiyası irrasional, xxxf

2

5

4

3
1)( 2   

funksiyası isə, x kök altında olmadığı üçün irrasional deyil. Bütün rasional və 

irrasional funksiyalar cəbri funksiyalar sinfinə daxildir. onlara üstlü x , 

loqarifmik xlog , triqonometrik xsin , xcos , xarcsin və s. funksiyalar aiddir. 

Yalnız cəbri funksiyalardan ibarət tənliklər isə cəbri tənliklər adlanır. 

Ümumi şəkildə cəbri tənliklər aşağıdakı şəklə gətirilir: 

0... 1

2

2

1

10  



nn

nnn xxxx      (2) 

nn  ,... 110  ədədləri tənliyin əmsalları adlanır. Onlar həm həqiqi, 

həm də kompleks ola bilər. 

Tənliyin köklərinin qiymətlərini xüsusi hallarda müəyyən düsturlar vasi-

təsilə dəqiq tapmaq olar. Məsələn 02  cbxax  kvadrat tənliyin köklərini 

tapmaq üçün 
a

acbb
x

2

42

2,1


 düsturundan istifadə olunur. 

Norveç riyaziyyatçısı Abel sübut etmişdir ki, n 5 olan hallarda (2) 

tənliyinin köklərini hesabi  üsullar vasitəsilə tapan düsturlar mövcud deyil. Bu-

na görə də istənilən f(x)=0 tənliyinin köklərini tapmaq üçün təqribi hesablama 

üsullarından istifadə olunur. 

Bu zaman hesablamanı sürətləndirmək üçün müasir kompyuterlərdən istifa-

də edilir. 

Tənliyin köklərinin ayrılması dedikdə tənlik üçün elə interval tapılması başa 

düşülür ki, həmin interval daxilində tənliyin kökü yerləşsin və bu kök intervalda 

yeganə olsun. 

Köklərin ayrılması üçün riyazi analizdən məlum olan bir neçə teoremi isbat-

sız göstərək 
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Tеореми: Əgər  ba,  parçasında f(x) funksiyası kəsilməzdirsə və bu 

parçanın kənarlarında funksiyanın qiyməti müxtəlif işarəlidirsə, onda  ba,  

parçasının daxilində f(x)=0 tənliyinin heç olmazsa bir kökü müvcuddur. 

Tеореми 2: Əgər  ba,  parçasında f(x) funksiyası kəsilməz olub, monoton-

dursa və parçanın kənarlarında qiyməti müxtəlif işarəlidirsə, onda  ba,  parça-

sının daxilində f(x)=0 tənliyinin kökü yerləşir və o yeganədir. 

Tutaq ki, f(x)=0 tənliyinin  ba,  parçasında kökü var. Tənliyin kökünü 

iterasiya üsulu ilə tapmaq üçün  

1) f(x)=0 tənliyi x=g(x) şəklinə gətirilir. 

2)  ba,  parçasına daxil edilən ixtiyari  0x   nöqtəsini qeyd edirlər ( 0x  ədədi 

başlanğıc yaxınlaşma adlanır). 

2) i-nin i=1,2,.... qiymətlərində ardıcıl olaraq  

)( 1 ii xgx  

 

qiymətləri hesablanır. 

 )( 01 xgx   

)( 12 xgx   

------------ 

)( 1 nn xgx  

           ------------ 

Bu ardıcıllıq yığılan olduqda , onun limiti tənliyin kökü olur. 

 Qeyd edək ki,  ba,  aralığında  

   1)( qxg   

bərabərsizliyi ödənildikdə deyirlər ki, iterasiya  (x1,x2,....ardıcıllığı) tənliyin 

kökünə yığılır. Bu zaman tənliyin kökünü ixtiyari  dəqiqiliyi ilə tapmaq  

      1nn xx  

şərti ödənənə kimi davam edir və xn və ya (xn-xn-1)/2 qiyməti tənliyin 

 dəqiqiliyi ilə kökü hesab edilir. 

Misal.  0)12arcsin()( 2  xxxf  

tənliyinin  0;5.0  parçasında iterasiya üsulu ilə kökünü 410  dəqiqliyi 

ilə tapmalı 

Həlli: Əvvəlcə verilən tənliyə ekvivalent tənlik yazılır: 
2)12arcsin( xx   

Buradan  

   )1(sin5.0 2  xx  

 

İterasiya üsulunun yığılma şərti 

 05.0  x  üçün 5.0cos)( 2  xxx  
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Deməli iterasiya üsulu yığılandır. 

Ardıcıl yaxınlaşmaların hesablanması proqram ilə aparılır.  

Proqram G1; 

 Label 10; 

 Var X0:,X1, EPS:REAL; 

BEGİN 

 X0:=0.5; EPS:=0.001; 

10: X1:=0.5* (SİN(SQR(X0)-1)); 

 İF  ABS (X1-X0)>EPS  THEN  

    BEGİN 

     X0:=X1; 

     Go to 10 

    END ; 

WRITELN('tənliyin kökü=', X1:7:3) 

END. 

Tərtib olunmuş proqrama görə x0 ədədi verilmiş parçadan ixtiyari qiymətə 

mənimsədilir və həll x1 hesablanılır. Sonra növbəti yaxınlaşma ilə əvvəlki ya-

xınlaşmanın fərqinin mütləq qiyməti   ədədi ilə müqayisə olunur və əgər qoyu-

lan şərt ödənmirsə əvvəlki yaxınlaşma sonrakı yaxınlaşmaya mənimsədilir və 

şərtsiz keçid operatoru vasitəsilə icra proqramın əvvəlinə verilir, növbəti yaxın-

laşma hesablanılır. Bu dövr   ədədi ilə müqayisə  şərti ödənənədək davam etdi-

rilir. Şərt ödəndikdə dövrdən çıxış alınır. Çıxış operatoru vasitəsilə tənliyin kö-

künün   xətası ilə təqribi qiyməti çap olunur və END operatoru ilə proqramın 

sonu alınır. 

Məqalənin aktuallığı. EHM-lər meydana çıxana qədər riyaziyyat elmində 

tənliklərin həlli üçün ədədi üsullara kifayət qədər diqqət yetirilməlidi. Ində isə 

yüksək surətlə işləyən kompyuterlərdən istifadə olunması ədədi üsullar vasitə-

silə cəbri və transedent tənlikləri təqribi həll etməyə imkan verir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir elm və texnikanın  müxtəlif sahələrində 

elə riyazi məsələlərə rast gəlirik ki, bunların dəqiq həllini tapmaq olmur, və ya 

az halda tapılan həllin ifadəsi o qədər mürəkkəbdir ki, təcrübədə ondan istifadə 

etmək çox çətin olur. Buna görə də son zamanlara qədər məsələlərin riyazi  

modellərini sadələşdirib həll edirdilər. Elm və texnikanın inkişafı artıq bu yolu 

qəbul edə bilməzdi-yeni yollar tapılmalı idi. Belə yollardan biri təqribi üsullar-

dan yaranmasına gətirdi. Artıq riyazi modellər sadələşdirilmir, onların dəqiq 

həlləri əvəzinə təqribi həlləri tapılır.  

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti вə tətbiqi. Cəbri trasedent tənliklərin həl-

lində kökləri ayırmaq üçün aşağıdakı ardıcıllığa əməl etmək lazımdır. 

1) Birinci tərtib törəmə, )(xf  tapılmalıdır 

2) Arqumentin törəmənin kritik nöqtələrinə (köklərinə) və sərhəd nöqtələ-

rinə uyğun qiymətlərində f(x) funksiyası üçün işarələr cədvəli qurulmalıdır. 

Qeyd edək ki, əgər f(x) funksiyası  ba,  parçasında kəsilməz olarsa, onda 

həmin parçada  elə nöqtələr olmalıdır ki, orada funksiya minimum və 
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maksimum qiymətlər alsın. Bu qiymətləri isə funksiya ya kritik nöqtələrdə, ya 

da parçanın kənar nöqtələrində alacaqdır. 

3) Kənar (uc) nöqtələrində funksiyanın işarəsi dəyişən intervallar təyin 

olunmalıdır (bu intervalların daxilində isə ancaq yeganə kök mövcüd ola bilər). 
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Резюме 
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The solve of the  different types of equalitions with CT ave researched in 

this article. 
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Mustafa Kamalın həyat və fəaliyyətinin, irsinin təbliği və geniş yayılması 

məqsədilə Türkiyə Respublikasında Atatürk Universiteti, ―Atatürk Mədəniyyət 

Mərkəzi‖, ―Atatürk Araşdırmalar Mərkəzi‖ fəaliyyət göstərir. 

Respublikamızda isə ―Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi‖ və  ―Tursam Strateji 

Araşdırmalar Mərkəzi‖  bu missiyanı öz üzərinə götürüb.  

Türk dövlətlərində Atatürk Mərkəzi kimi qurumların təşkili ideyası mövcud 

olsa da, ilk dəfə olaraq belə dövlət təşkilatı respublikamızda yaradılmışdır. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Mustafa Kamal Atatürkə, Türkiyə Res-
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dan ötrü böyük əhəmiyyətə malik bir qurum – Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi-

nin fəaliyyətini təmin etmişdir. 

Haqqında danışılan Sərəncamda deyilir: ―Mərkəz Türk dünyasının böyük 

öndəri, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi və ilk prezidenti Mustafa Kamal Ata-

türkün türk xalqlarının tarixində tutduğu mühüm yeri nəzərə alaraq, Atatürk ir-

sinin, ümumiyyətlə, türk tarixi və mədəniyyətinin daha dərindən öyrənilməsi və 

təbliğ olunması məqsədi‖  (1) kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 13 avqust tarixli, 555 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi haqqında 
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Əsasnamə‖ qeyd olunduğu kimi, ―Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Mər-

kəzin fəxri sədridir‖ (2). 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 4 iyul 2001-ci il tarixli 752 nöm-

rəli Sərəncamı ilə Nizami Cəfərovdur. Mərkəzin müdiri təyin edilmişdir (2). 

―Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi haqqında Əsasnamə‖də Mərkəzin əsas və-

zifəsi belə müəyyənləşdirilmişdir: ―Mərkəzin əsas vəzifəsi Türkiyə Cümhuriy-

yətinin banisi və ilk prezidenti Mustafa Kamal Atatürkün türkdilli xalqların ta-

rixində tutduğu mühüm yeri, onun xalqlarımızın inkişafındakı rolunu, ümu-

miyyətlə, türkdilli xalqların tarixi və mədəniyyətinin fundamental şəkildə hərtə-

rəfli tədqiqi və onların zəngin irsinin təbliğ olunmasıdır‖ (2). 

Mərkəzin   həyata keçirdiyi  funksiyalar bunlardır: 

―9.1. Mustafa Kamal Atatürk irsini tədqiq və təbliğ etmək məqsədilə bu işlə 

məşğul ola bilən elm və mədəniyyət xadimlərini müvafiq mövzuların işlənilmə-

sinə cəlb edir və onların elmi fəaliyyətlərinə lazımi şərait yaradır; 

9.2. Atatürk irsinin elm, təhsil, mədəniyyət və s. sahələrdə qorunması və in-

kişaf etdirilməsini təmin etmək üçün tədqiqatlar aparır; 

9.3. Türkdilli xalqların ictimai fikir tarixində və mədəni inkişafında Atatürk 

irsinin rolunun müəyyənləşdirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirir; 

9.4. Aparılan tədqiqatların nəticələrini yaymaq və təbliğ etmək məqsədilə 

elmi əsərlər, məcmuələr və s. nəşr edir; 

9.5. Atatürk şəxsiyyəti və irsinin tədqiqinə həsr olunmuş görkəmli əsərlərə 

görə mükafatlar verir; 

9.6. Atatürk irsinə aid sənədlərin vahid arxivini və fondunu yaradır; 

9.7. Türkdilli dövlətlərin həyatının müxtəlif sahələrinə həsr edilmiş tədbirlər 

keçirir; 

9.8. Respublika daxilində və respublikadan kənarda türkdilli dövlətlərin 

elmi və mədəniyyəti ilə əlaqədar tədqiqatlar aparan digər qurumlarla münasi-

bətlərini qurur və onların fəaliyyəti ilə öz fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün kon-

frans və müşavirələr keçirir; 

9.9. Türkdilli dövlətlərin və digər xarici dövlətlərin müvafiq qurumları və 

beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir; 

9.10. Müvafiq beynəlxalq tədbirlərdə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan 

Respublikasını təmsil edir və belə tədbirlərin Azərbaycan Respublikasında 

keçirilməsini təmin edir‖ (2). 

Heydər Əliyev Azərbaycanda Atatürkün həyat və fəaliyyətinin, irsinin, ide-

yalarının öyrənilməsini bu istiqamətdə səmərəli işlər görülməsini vacib hesab 

edirdi. Bu məqsədlə Bakı şəhərində ―Atatürk Mərkəzi‖nin yaradılması ilə bağlı 

sərəncam imzalamışdır. Ulu öndər ona Ankara Universitetinin fəxri doktoru adi  

verilməsi mərasimində çıxışı zamanı (15 mart 2001-ci il) Atatürk irsinin öy-

rənilməsi zərurətindən danışarkən aşağıdakıları diqqət mərkəzinə gətirmişdi: 

―Mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda böyük Atatürkün irsinin öyrənilməsi, 

araşdırılması mərkəzi yaradılıbdır. Bu mərkəz müstəqil bir təşkilat olacaqdır. 

Həm Elmlər Akademiyasının, həm də ölkəmizin bütün universitetlərinin bu sa-

hədə ən bilikli adamları buraya toplaşacaqdır. Mən də - Azərbaycan Prezidenti 
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də bu mərkəzin fəxri başqanıyam. Güman edirəm ki, bu mərkəz Azərbaycan ilə 

Türkiyə arasında tarixi əlaqələrin nə qədər sıx olduğunu bir daha elmi nöqteyi-

nəzərdən araşdıracaq və meydana çıxaracaqdır. Bu, geniş işbirliyi yaratmaq 

üçün bir daha imkanlar verəcəkdir‖ (3, 70-71) . 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Mərmərə qrupu vəqfinin nümayəndə 

heyətini ilə Bakı şəhərindəki görüşdə (23 avqust 2002-ci il) də Atatürkün xid-

mətlərindən, dünya tarixində oynadığı roldan söz açmışdır. Diqqət yetirək: ―Siz 

mənə "Baş müəllim Atatürk" mükafatını verdiniz. Bu, böyük bir mükafatdır. 

Siz bilirsiniz ki, mən Atatürk adına Beynəlxalq Sülh Mükafatı laureatıyam. Onu 

mənə Ankarada təqdim etdilər. İndi isə siz məni Baş müəllim adlandırırsınız. 

Mən bunu məmnuniyyətlə (3, 71-72) qəbul edirəm, çünki Atatürkün ideyalarını 

yaymaq, təbliğ etmək və xalqımıza çatdırmaq, həm də bu ideyalardan faydalan-

maq, istifadə etmək sahəsində çox işlər görmüşəm. Bu, bir siyasi xadim, lider 

və prezident kimi mənim fəaliyyətimdə çox mühüm yer tutur. Təsadüfi deyil ki, 

mən Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaratdım. Siz bunu bilirsiniz, orada böyük 

işlər görüləcəkdir‖ (3, 72-73). Ümummilli liderimiz daha sonra sözünə davam 

edərək diqqətə aşağıdakı fikirlərini çatdırmışdır: ―Türkiyə cümhuriyyətinin ya-

radıcısı Atatürk elə bir şəxsiyyətdir ki, onun haqqında nə qədər danışsan, yenə 

də azdır. Atatürkün həyatını, fəaliyyətini daim öyrənmək lazımdır. Bizdəki Ata-

türk Mərkəzi bu işləri də görəcəkdir. Atatürkün indiyə qədər Azərbaycanla əla-

qədar dediyi sözləri, gördüyü işləri, naməlum qalan cəhətləri aşkara çıxaracaq-

dır. Belə çıxır ki, mən də bu sahədə öyrətməli, müəllimlik etməliyəm. Baş 

müəllim kimi, gərək başqa müəllimlərə də öyrədim ki, Atatürk ideyalarını necə 

həyata keçirmək lazımdır. Mənə təqdim etdiyiniz bu hədiyyə də çox qiymətlidir 

(3, 72-73). O mənada yox ki, bunun müəyyən maddi dəyəri var, bu mənada ki, 

siz Azərbaycanın cümhur başqanı kimi məni Atatürklə bir yerdə təsvir edibsiniz 

və gözəl ornament içində göstəribsiniz‖ (3, 73-74). 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Mustafa Kamal Atatürkün və onun irsinin 

təbliği sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərir. Ümummilli lider Heydər Əliyev 

Atatürk Mərkəzinə yüksək qiymət vermiş, bu xüsusda demişdir: ―Çox məmnu-

nam ki, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda  Atatürk Mərkəzi artıq fəaliyyət 

göstərməkdədir. O zaman mənə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mükafatə verilərkən 

düşündüm ki, belə bir qurumu yaratmaq gərəkdir və buna da böyük ehtiyac 

varmış‖.  

Hazırda mərkəzdə türk dünyasının tarixi, mədəniyyəti və s. bu kimi məsələ-

lər, Atatürk, atatürkçülük, türk xalqlarınınbtarixi, ədəbiyyat və mədəniyyət nü-

munələri tədqiqata cəlb edilir, burada bülletenlər (―Azərbaycanda Atatürk Mər-

kəzi Bülleteni‖), kitablar nəşr edilir, elmi konfranslar, simpoziumlar, Türkiyə 

Respublikasının, həmçinin türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə görüşlər 

keçirilir. Bu baxımdan 2005-ci il oktyabrın 29-da reallaşmış ―Mustafa Kamal 

Atatцrk və Türkçülük‖ elmi konfransını; S. Nəzərlinin toplayıb tərtib etdiyi 

―Heydər Əliyev Atatürk haqqında‖ kitabını nümunə gətirmək mümkündür. 

Respublikamızda  Atatürk Mərkəzi ilə yanaşı ―Tursam Strateji Araşdırmalar 

Mərkəzi‖ də fəaliyyət göstərir. Bu mərkəz  türk dünyası ilə sıx münasibətlərə 
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malik şəxslərdən ibarət bir təşkilatdır. ―Tursam Strateji Araşdırmalar Mərkə-

zi‖nə hazırda Atatürk Kamallı rəhbərlik edir.  O, 1989-cu ildə Bərdə şəhərində 

anadan olub. Şuşa şəhər 12 nömrəli məktəbində, Q.V. Plexanov adına Rusiya 

İqrisadiyyat Akademiyasında təhsil alıb. Atatürk Kamallı 2013-cü ildə ―Yeni 

nəsil‖ Gənclər təşkilatını təsis edib. 

―Tursam Strateji Araşdırmalar Mərkəzi‖nin qarısında aşağıdakı vəzifələr 

dayanır: ―Bütün dünyaya səpələnmiş türklərin tanıdılması, öz milli kimliyini 

unutmaqda olan Türk insanının yaddaşını təzələmək və babalarımızın bizə bir 

vəzifə olaraq qoyub getdiyi Böyük Turan ideyasının reallaşması üçün öz töh-

fəmizi vermək. Təşkilatın adında da Turan ifadəsinin seçilməsi məhz bu istək-

dən irəli gəlir. Tursam Strateji Araşdırmalar Mərkəzi qısa zaman ərzində bütün 

dünyadakı terklərin milli təşkilatına çevriləcək. Heç bir siyasi iddiaları olmayan 

Turcam‖ təşkilatı gələcəkdə, Azərbaycan da daxil olmaqla, digər Türk Cümhu-

riyyətlərində silsilə layihələr keçirəcək‖ (4). 

Mustafa Kamal Atatürk böyük tarixi şəxsiyyətdir, iyirminci yüzilliyin dünya 

tarixinə, türk dünyasına və Türkiyəyə bəxş etdiyi qibtədoğuracaq şəxsdir. O, 

bütün sülhsevər dövlətlər və xalqlar, o cümlədən azərbaycanlılır tərəfindən 

sevilir və fəxr edilir. 

Azərbaycanda Atatürkün adı iyirminci yüzilliyin əvvəllərindən məşhurlaş-

mışdır. Respublikamızın "kommunistləşdiyi" vaxtlarda rəsmi ideologiya onun 

başçılığı ilə aparılan  milli-azadlıq hərəkatını  "Türkİyənin istiqilal uğrunda mü-

barizəsi" kimi təbliğ etmişdir.  O zamanlar partiyanın orqanı olan "Kommunist" 

qəzetində dərc edilən   bəzi məqalələr bunu əyani şəkildə göstərir. "Mustafa Ka-

mal cəbhələrində" (18 avqust 1920-ci il), "Türkiyə və Şərq inqilabı" (16 noyabr 

1920-ci il), "Sağ kamalçılar və Şuralar Rusiyası" (30 noyabr 1920-ci il), "An-

qara hökuməti - milliyəsi və Şura Rusiyası" (30 dekabr 1920-ci il), "Türkiyə və 

şərq məsələsi" (28 iyun 1921-ci il), "Yeni Türkiyə və Cəmiyyəti-əqval" (20 

dekabr 1922-ci il), "Lozan" (6 iyul 1923-cü il), "Türkiyə Böyük Millət Məclisi 

seçkiləri bitir" (25 iyul 1923-cü il) və s. Bütün bunlar Azərbaycan kommunist 

ideologiyasının Atatürkə və onun adı ilə bağlı olan ―kamalçılıq‖ hərəkatına 

(―kamalçıliğa) necə bir isti münasibət bəslədiyinə sübutdur.  Ötən əsrin  20-ci 

illərdə Azərbaycanda Atatürkə rəsmi ideoloji münasibət müsbət idi. XX əsrin 

30-cu illərindən etibarən atatürkçülük (və türkiyəçilik) türkçülüyə (və anti-tür-

kiyəçiliyə) çevrildi. 50-ci illərdən Atatürkə və həmçinin Türkiyə Respublikası-

na münasibətdə müəyyən liberallaşma özünü göstərsə də, əsrin 30-cu illərində 

təşəkkül tapmış ideoloji təzyiq 50-ci, 60-cı, hətta 70-ci, 80-ci illərə qədər davam 

etmişdir.  

Sovetlər İttifaqının çökməsi, Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatı Atatürk 

(və Türkiyə) haqqındakı tarixi yaddaşı bərpa etdi.  

Akad. N. Cəfərov müstəqil Azərbaycan dövlətinin təşəkkülünə qədər Azər-

baycanda Mustafa Kamal  Atatürkə və onun qurucusu olduğu Türkiyə dövlətinə 

münasibətin tarixini aşağıdakı mərhələlərə bölür:   

―I. Əsasən müsbət münasibət mərhələsi (20-ci illər); 
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II. Əsasən  mənfi münasibət mərhələsi (30-cu illərin əvvəllərindən 50-ci 

illərə qədər); 

III. "Liberal" münasibət mərhələsi (50-ci illərdən 80-ci illərin ortalarına qə-

dər); 

IV. Romantik münasibət mərhələsi (80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəl-

ləri)‖ (5). 

Respublikamızda atatürkçülüyün təbliği və yayılması istiqamətində məqsəd-

yönlü iş ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından etibarən başlamışdır. Bu mərhə-

ləni digər mərhələlərdən əsaslı şəkildə fərqləndirən başlıca məsələ Mustafa Ka-

mal Atatürkün  və Türkiyə Respublikasının dövlət quruculuğu təcrübəsindən 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması, formalaşdırılması prosesində isti-

fadə edilməsindən ibarət idi. Bu isə, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fəaliyyətində özünü göstərmişdir.  

Akad. N. Cəfərov yazır: ―Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyətinin 

yaradıcısı Atatürkə münasibəti yalnız bir böyük dövlət xadiminin başqa bir bö-

yük dövlət xadiminə yüksək qiymət verməsi deyil, eyni zamanda tarixin kifayət 

qədər sərt sınaqlarından çıxmış mükəmməl bir siyasi-ideoloji, təcrübə siste-

minin (atatürkçülüyün!) müasir dövrün həm lokal (Azərbaycan), həm də qlobal 

(ümumdünya) tələblər baxımından dəyərləndirilməsi kimi də diqqəti çəkir. Ata-

türk türk xalqını, türk dövlətçiliyini Heydər Əliyev isə Azərbaycan xalqını, 

Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etmişlər. Və əlahəzrət Tarix dəfələrlə sübut et-

mişdir ki, bir dahinin fəaliyyəti ondan sonra gələn başqa bir dahinin fəaliy-

yətində daha mükəmməl, daha canlı şərh olunur, nəinki akademik mülahizə-

lərdə, yaxud sxematik texnologiyalarda...‖ (5) 

Akad. N. Cəfərovun aşağıdakı fikirləri də son dərəcə düzgün və sərrastdır: 

―Heydər Əliyevin Atatürkə münasibətinin tarixi xarakterini (və keyfiyyətini!) 

müəyyən edən əsas şərt də məhz ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev Atatürkü, 

hər şeydən əvvəl, dərk edir. Onun kim olduğunu, hansı maneələri hansı yollarla 

dəf etdiyini, hansı nəticələrə nail olduğunu yaxşı bilir. Və yalnız bütün bunlar-

dan sonra onun təcrübəsinə müraciət edir. Heydər Əliyevin Atarükə münasibəti 

taktiki, yaxud impulsiv münasibət deyil, o, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisinin 

mübarizəsində milli dövlət quruculuğu strategiyasını görür‖ (5). 

Ulu öndər Heydər Əliyev yuxarıda deyilənlərə özü belə aydınlıq gətirir:  

Azərbaycan xalqı öz milli azadlığı uğrunda mübarizə apararkən, milli istiqlaliy-

yətinə nail olmağa, milli dövlətçiliyini yaratmağa çalışarkən daim Türkiyə xal-

qının dəstəyinə, dayağına arxalanmış, Mustafa Kamal Atatürkün qoyduğu yolla 

gedən Türkiyə cümhuriyyətinin təcrübəsindən bəhrələnmişdir‖ (3, 12-13). 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Mustafa Kamal Atatürk şəxsiyyətinə, 

onun fəaliyyətinə, Türkiyə Respublikası, türk milləti və türk xalqları üçün gör-

düyün böyük və əvəzsiz işləri, dövlət quruculuğu sahəsindəki xidmətlərini yük-

sək qiymətləndirmişdir. Bu xüsusda ulu öndər deyirdi: ―Türkiyə cümhuriyyəti-

nin böyük tarixi var. Böyük öndər, dahi Mustafa Kamal Atatürk 70 il bundan 

öncə indiki böyük, demokratik Türkiyənin əsasını qoymuş, böyük dövlət yarat-

mışdır. Sonra gələn nəsillər onun işini davam etdirərək Türkiyəni bütün dünya-
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da nüfuzlu, əzəmətli bir dövlətə çevirmişlər (3, 6-7) ... Mustafa Kamal Atatürk 

təkcə Türkiyə üçün yox, bütün dünya türkləri üçün, türk dünyası üçün də çox 

düşünmüşdür‖ (3, 48-49). Unudulmaz Atatürkün müqəddəs adı, solmayan si-

ması min illərdən gələn Türkiyə və Azərbaycan dostluğunun və qardaşlığının 

gələcək yoluna parlaq işıq saçır‖ (3,5-6). 

Ümummili liderimiz Heydər Əliyev Atatürkün aşağıdakı fikirlərini yada sa-

lır: ―Bu gün Sovet İttifaqı bizim dostumuz, qonşumuz və müttəfiqimizdir. Bu 

dostluğa ehtiyacımız var. Lakin sabah nə olacağını bu gün heç kim müəyyən 

edə bilməz. Nəinki Osmanlı kimi, Avstriya-Macarıstan kimi parçalana bilər, ki-

çilə bilər. Bu gün əlində bərk-bərk tutduğu millətlər qonşularından qaça bilərlər. 

Dünya yeni bir müvazinətə keçə bilər. O zaman Türkiyə nə edəcəyini bilməli-

dir. Bizim bu dostluğumuzun idarəçiliyi altında dili bir, dini bir, mahiyyəti bir 

qardaşlarımız vardır. Onlara sahib çıxmağa hazır olmalıyıq. Susaraq o günü 

gözləmək lazım deyil, hazır olmaq lazımdır. Millətlər buna necə hazırlaşırlar, 

mənəvi körpüləri möhkəm saxlayırlarmı? Biz bir körpüyük. İnam bir körpüdür, 

xaric bir körpüdür. Köklərimizə qayıtmalı və hadisələri bölən tariximizin içində 

bütövlənməliyik. Onların bizə yaxınlaşmasını gözləyə bilmərik. Bizim onlara 

yaxınlaşmağımız lazımdır" (3,  8-9). 

Ulu öndər Heydər Əliyev həmin fikirlərdən çıxış edərək Mustafa Kamal 

Atatürkün çox uzaqgörən bir şəxsiyyət olduğuna diqqət mərkəzinə gətirir. 

Ümummilli liderimiz eyni zamanda Atatürkün aşağıdakı fikirlərini də yük-

sək dəyərləndirir: ―Böyük Mustafa Kamal Atatürkün sözləri yadıma düşür. O 

deyirdi: "Azərbaycan gülərsə, biz də gülərik, Azərbaycan üzülərsə biz də üzü-

lərik." Bu sözlər Türkiyə cümhuriyyətinin Azərbaycana olan münasibətinin ən 

parlaq ifadəsidir‖ (3, 15-16). 

Ulu öndər Heydər Əliyev 1997-ci il mayın 5-də İstanbulun Çankaya köş-

kündə Azərbaycan Prezidentinə Türkiyə Cümhuriyyətinin "dövlət nişanının" 

təqdim olunması mərasimində çıxış edərkən böyük Atatürkə və Türkiyə Res-

publikasına münasibətini belə ifadə etmişdir: ―Mustafa Kamal Atatürk sizin 

üçün nə qədər əziz və hörmətli olubsa, o qədər də Azərbaycanlılar üçün belədir. 

Ona görə də Türkiyə, demokratik Atatürk, Türkiyə cümhuriyyəti bizim üçün 

doğma bir ölkədir. Biz buranı öz diyarımız, məmləkətimiz hesab edirik‖ (3, 18-

19).  

Azərbaycanımız tolerant, sülhsevər bir ölkədir. Respublikamızda bir çox 

millətlər qardaş kimi, dinc yanaşı yaşayır, azərbaycanlılarla bərabər hüquqlara 

malikdirlər,   dövlət və hökumət işlərində, digər sahələrdə çalışırlar. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin aşağıdakı sözləri günümüzün reallığı 

kimi səslənir: ―Biz Azərbaycanda, ölkəmizdə, dünyada sülh istəyirik. Mərhum 

Mustafa Kamal Atatürkün Türkiyəyə aid olan bu sözləri Azərbaycanın bugünkü 

gününə də aiddir. Biz sülh uğrunda (3, 19-20) mübarizə apararaq torpaqlarımızı 

sülh yolu ilə azad etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa 

etmək istəyirik‖ (3,20-21). 

Heydər Əliyev 1997-ci il mayın 6-da Ankaranın mərkəzi küçələrindən 

birinə - 3-cü caddəyə ―Azərbaycan prospekti‖ adi verilməsinə həsr olunmuş 
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təntənəli mərasimdə çıxış etmişdir. Həmin  çıxışı zamanı Azərbaycanda böyük 

türkə - Atatürkə və Türkiyə Respublikasına, türk millətinə yüksək hörmət və 

ehtiramın olduğunu  ifadə edərək, demişdir: ―Azərbaycanda küçələrin, caddə-

lərin, meydanların bir çoxu böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün adını da-

şıyır. Bakıda da, Gəncədə də, Naxçıvanda da, Sumqayıtda da, Azərbaycanın 

başqa şəhərlərində də Türkiyənin rəmzi olan, Türkiyəni nümayiş etdirən adlar 

geniş yayılıbdır. Bu şəhərlərin əksəriyyətində ən gözəl küçələr indi Mustafa Ka-

mal Atatürkün adını daşıyır‖ (3 , 21-22). 

Ulu öndərin aşağıdakı sözləri xüsusilə əzəmətlə səslənir: ―Mustafa Kamal 

Atatürk bütün türk dünyasının tarixi şəxsiyyətidir. … Mustafa Kamal Atatürk 

bütün türk dünyasının əvəzsiz, ölməz lideridir‖ (3, 29-30). 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə 1999-cu ildə Atatürk beynəlxalq sülh 

mükafatının təqdim olunmuşdur. Bu təntənəli mərasimdə  (Ankara, 31 oktyabr-

2 noyabr 1999-cu il) ulu öndər aşağıdakı fikirləri irəli sürmüşdür: ―Mustafa Ka-

mal Atatürk bəşər tarixinin, XX əsrinin ən böyük şəxsiyyətlərindəndir. İstiqalal 

savaşına başçılıq edərək qalib gəlib, Türkiyə Cümhuriyyətini yaratmaqla o, türk 

xalqına böyük yol açmışdır. … Qardaş Azərbaycan xalqı Atatürkün şəxsiyyə-

tinə, onun ideyalarına, onun qoyduğu dəyərli irsə böyük hörmət və ehtiram hissi 

ilə yanaşır. Atatürkün dahiliyi, müdrikliyi bizim üçün ilham mənbəyidir‖ (3, 

39-40). 

Azərbaycanda Atatürk irsinin, Atatürkün həyat və fəaliyyətinin, ideyala-

rının, Türkiyə Respublikasının  dövlətçilik  təcrübəsinin öyrənilməsi həqiqətən 

vacibdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev bu məsələnin zəruriliyini dönə-

dönə qeyd etmişdir.    

Problemin aktuallığı. Atatürk irsinin öyrənilməsi, təbliği və yayılması va-

cib hesab olunur. Bu istiqamətdə ümumi təhsil, ali və orta ixtisas məktəblərinin 

üzərinə mühüm vəzifələr düşür. 

Problemin yeniliyi. Atatürk irsinin öyrənilməsi, təbliği və yayılması ulu ön-

dər Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur. Ümummilli liderimizin 9 

mart 2001-ci il tarixli, 641 nömrəli Sərəncamı ilə ―Azərbaycanda Atatürk Mər-

kəzi‖ yaradılmışdır. 

Problemin praktik ящямиййяти. Ümumi təhsil, ali və orta ixtisas məktəb-

ləri məqalədə irəli sürülən fikirlərdən faydalana biləcəklər. 
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К. Абдуррагимова 

 

О значении изучения наследия Ататюрка, жизни и деятельности 

Ататюрка, его идеи, опыта в области государственного управления 

 

Резюме 
 

В статье говорится о значении изучения наследия Ататюрка. В то же 

время целесообразным считается обратить внимание на историю государ-

ственности Турецкой Республики, а так же творчески воспользоваться его 

опытом государственного строя. В статье даются советы общенациональ-

ного лидера Гейдара Алиева по изучению, пропаганде и распространению 

наследия Ататюрка, так же рассматривается работа Центра Ататюрка в 

этом направлении. Кроме того в статье возможно познакомиться с мыс-

лями Гейдара Алиева относительно личности Ататюрка и процветания 

дружеских связей между Турецкой Республикой и нашей страной. 

 

K. Abdurragimova  

 

On the importance of studying the legacy of Ataturk's life and work of 

Atatürk, his ideas, experience in the field of public administration 

 

Summary 
 

The article says about the importance of studying the heritage of Ataturk. At 

the same time is considered appropriate to pay attention to the history of the 

state of the Turkish Republic, as well as creative use of his experience of the 

state system. The article provides advice to national leader Heydar Aliyev in the 

study, promotion and dissemination of heritage of Ataturk, as well examines the 

work of Ataturk Centre in this regard. Also in the article it is possible to get 

acquainted with the thoughts of Heydar Aliyev to the identity of Ataturk and 

prosperity of the friendly relations between the Republic of Turkey and our 

country. 

 

Редаксийайа дахил олуб: 08.10.2014 

http://tursam.org/?page_id=2
http://ataturk.az.index.php/azerbaycanda-ataturk-merkezi


Bakı Qızlar Universiteti 

  №3                                    Elmi əsərlər                                       2014 

 

 189 

Ġbtidai siniflərdə «Щəyat bilgisi» фяннинин tədrisində tarixi  

məlumatların verilməsi imkanları 
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tədris, təlim, tərbiyə 

Ключевые слова: жизненные навыки, ученик, учитель, республика, 

исторические материалы, учеба, обучение, воспитание 

Key words: knowledge of life, pupil, teacher, republic, historic materials, 

teaching, instruction, education. 

 

Ölkəmizdə aparılan məqsədyönlü təhsil islahatlarы nəticəsində təhsilin məz-

mununda köklü dəyisikliklər yaranmışdır. Struktur və məzmun dəyişiklikləri 

təhsilalanlara daha dərin bilik və bacarıqlar, ilk növbədə həyati bacarıqların, 

vətənpərvərlik hiсslərinin aşılanması imkanlarını genişləndirmişdir. Təcrubə 

göstərir ki, şagirdlərə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması işinin ilk növbədə 

ibtidai siniflərdən başlanması onların gələcəkdə yetkin şəxsiyyət kimi forma-

laşmasına təsir göstərir. Bu baxımdan ibtidai siniflərdə tədris olunan «Щəyat 

bilgisi» fənninin geniş imkanları vardır. «Həyat bilgisi» inteqrativ fəndir. Fən-

nin məzmunu tarixi məlumatlarla zəngindir. Bu fənnin yeni tələblərə uyğun 

proqramı (kurikulum) da hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil təcrübəsi göstərir ki, çağdaş insan yetişdirilmə-

sinin ən doğru yolu, şagirdi sinifdə təlimin obyekti kimi yox, subyekti kimi qə-

bul edən şagirdyönümlü interaktiv təlim metodlarından və inteqrativ fənlərdən 

bəhrələnməkdir. Ona görə də yerli və beynəlxalq təcrübələr nəzərə alınmaqla, 

Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyasına (Milli Kuriku-

luma) bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayacaq yeni fənn – 

―Həyat bilgisi‖ fənni də daxil edilmişdir. Fənnin ibtidai və əsas təhsil pillələ-

rində tədris olunması nəzərdə tutulur. 

“Həyat bilgisi” – şagirdin özünü bioloji, psixoloji, sosial və mənəvi tərəfləri 

ilə bütöv bir varlıq kimi dərk etməsi və reallaşdırması üçün lazım olan bilik, 

bacarıq və dəyərlər sistemi formalaşdırmağa və onu təkmilləşdirməyə kömək 

edən inteqrativ fəndir. Başqa fənlərdən fərqli olaraq, ―Həyat bilgisi‖ konkret bir 

elmin əsaslarını öyrətmir. Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan təbiət və 

sosial fənn sahələrinə aid müəyyən elementləri əhatə edir. Bununla bağlı fənn 

kurikulumunda dörd məzmun xətti müəyyən edilmişdir: 

 Təbiət və biz 

 Fərd və cəmiyyət 
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 Mənəviyyat 

 Sağlamlıq və təhlükəsizlik 

Kurikulumda əsas diqqət şagirdin nümayiş etdirməli olduğu fəaliyyətlərə 

yönəldilir. Bu, bacarıqlar şəklində müəyyən olunmuş standartlar və onların 

yerinə yetirilməsini təmin edən altstandartlar sistemi vasitəsilə ifadə olunur. 

İbtidai siniflərdə tədris olunan həyat bilgisi dərsliklərinə nəzər yetirsək, bu-

rada tarixi materialların tədris edilməsi üçün xüsusi mövzuların ayrıldığını ay-

dın görərik. Bu baxımdan ayrı-ayrı mövzuların tədrisi imkanlarına diqqət yeti-

rək. 

Birinci sinifdə həyat bilgisi dərslərində ―Azərbaycanımız‖ mövzusu daxilin-

də şagirdlərə Azərbaycanın pul nişanları və bu nişanların tədrisi nəzərdə tutu-

lub. Burada məqsəd metal pul üzərində olan nişanların tarixinin şagirdlərə lazı-

mı səviyyədə mənimsədilməsidir. Nümunə üçün bir və beş qəpiklik metal pul 

üzərində olan nişana nəzər yetirək. 

Bir qəpiklik metal pulun üzərində Azərbaycanın milli musiqi aləti olan 

―Тar‖ın əks olunduğunu görürük. Beş qəpikdə isə XII əsrə aid olan ―Qız Qala-

sı‖ abidəsi və bu abidənin müdafiə xarekteri daşıdığını şagirdlərin nəzərinə çat-

dırmaq işi müəllimin öhdəsinə düşür. Burada müəllim əlavə məlumatlara isti-

nad edərkən şagirdlərin anlaq və yaş səviyyələrini nəzərə almalıdır. Ümu-

miyyətlə, metal və kağız pulun öyrədilməsi zamanı müəllim nə qədər əyani və-

saitlərdən istifadə edərsə, bir o qədər əlverişli təlim mühiti yarada bilər. Qeyd 

etmək yerinə düşərdi ki, əyani tədris olunan dərs şagirdlərdə maraq oyadır və 

daha yaxşı yadda qalır. 

Bu mövzunun tədrisi zamanı şagirdlər Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri, 

İçərişəhər, Гız Гalası və Şivanşahlar kompleksi, o cümlədən döyüş alətimiz 

olan qılınc və ən əsası, Azərbaycanın xəritəsi ilə tanış olurlar. 

Birinci siniflər üçün «Щəyat bilgisi» dərsliyinə бayrağımız, эerbimiz, рəmz-

lərimiz ilə bağlı ayrıca mövzular da   daxil edilmişdir, Burada şagirdlər 9 Noya-

br – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü və 31 Dekabr-Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi tarixi hadisəri də öyrənmiş olurlar. 

Bütün bunlar kurikulumun ənənəvi təhsil proqramından üstün cəhətləridir. Bi-

rinci sinifdə şagirdlər artıq уlu юndər Heydər Əliyev və onun tariximizdəki rolu 

haqqında müəyyən biliklərə yiyələnmiş olurlar. 

Dərsliyin 21-ъи — ―Mənəviyyatımız‖ mövzusunda şagirdlər dini inanclar,  o 

cümlədən  Иslam, xristian, yəhudi dinləri haqqında məlumata sahib olurlar. Bu-

rada müəllim dinimiz haqqında geniş məlumat verməli və İslam dininin müqəd-

dəs kitabı — ―Quran‖ı şagirdlərə tanıtmalıdır. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, bu 

zaman şagirdlərin anlaq və yaş səviyyələri nəzərə alınmalıdır. Bütün bu 

materiallara sonrakı hazırlıq dövrundə daha geniş yer verilir. 

Birinci sinifdə tədris olunan ―Azərbaycanın pul nişanları‖ mövzusuna ikinci 

sinifdə 26-cı mövzuda daha ətraflı yer ayrılmışdır. 

Bununla bərabər, şagirdlər 28 May – Respublika günü və  Azərbaycanın 

həmsərhəd olduğu ölkələr, o cümlədən оrdumuz haqqında məlumat əldə edirlər. 

III sinif «Щəyat bilgisi» dərsliyinin ―Müstəqil Respublikamız‖ olan 21-ci 
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mövzusuна I və II siniflərdə keçirilən mövzulara istinadən daha geniş yer ayrıl-

mışdır. Bu mövzunun tədrisi zamanı müəllim tarixən xalqımızın azadlığı və 

müstəqilliyi uğrunda apardığı mübarizəni şagirdlərin diqqətinə çatdırmalı və 

onların milli ruhda formalaşmasına şərait yaratmalıdır. Xalqımızın daim təca-

vüzkar düşmənlərinin istilalarına məruz qalması və ərazi genişliyimiz, tarixi 

abidələr və neftimiz ilə daim diqqətdə olduğumuz barədə şagirdlərə daha geniş 

məlumat vermək  müəllimin öhdəsinə düşür. 

1918-ci il майын 28-дя xalqımız müstəqilliyini elan etmişdir. 1995-ci ildən 

etibarən Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik hakimiyyətini Milli Məclis 

yerinə yetirir və 5 ildə bir dəfə olaraq Milli Məclisin deputatı  olmaq üçün 125 

mandat üzrə 125 seçici dairəsinə mожаritar qaydalara uyğun olaraq seçkilər ke-

çirilir. Hal-hazırda Milli Məclisin tərkibini dördüncü çağırış deputatları təşkil 

edir. 

III sinif «Щəyat bilgisi» dərsliyinin iyirmi ikinci mövzusunda Azərbaycan 

ordusu haqqında geniş məlumat verilir. Bu mövzuların keçmiş biliklərə istina-

dən keçirilməsi məqsədəuyğundur. Əvvəlki proqramların tələblərinə görə, şa-

girdlər Səməd bəy Mehmandarovla daha yuxarı siniflərdə tanış olurdularsa da, 

kurikuluma əsasən ibtidai siniflərdə artıq onun ordumuzun yaradıcısı olduğunu 

bilirlər. Bu da yeni təhsil proqramının (kurikulum) ənənəvi təhsil proqramından 

üstün cəhətləridir. Həmçinin bu mövzuda 1920-ci il Novruz bayramı gecəsində 

ermənilərin qiyam qaldırmaları və Azərbaycan ordusunun cəsarətlə onları geri 

oturtduğu haqqında da məlumat verilir. 

Təcavüzkar düşmənlərin istilalarına məruz qalmış xalqımız döyüşdə çoxlu 

şəhidlər vermişdir. Respublikamızın hər rayonunda ―Şəhidlər Xiyabanı‖ vardır.  

Bu cür mövzuların tədrisi zamanı şagirdlər üçün ekskursiyaların təşkil edil-

məsi əlverişlidir. Şagirdlərə ―Pul nişanlarы‖ mövzusu tədris edilərkən pul nişan-

larının üzərində olan İçərişəhər, Qız Qalaсы abidəsi, o cümlədən Bayraq Mey-

danı və muzeylərə ekskursiyaların təşkili məqsədəuyğundur. Bununla həm də 

şagirdlər yaşadıqları yerляр haqqında məlumata sahib oluр və oxuduqlarını əyani 

olaraq qavramış olurlar. Bildiyimiz kimi, kurikulumun da əsas tələbi əyanilikdir. 

Təcrübə göstərir ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə təlimin keyfiyyətini 

yüksəldir. Şagirdlərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə təsir göstərir. 

 

Мягалянин aktuallığı. Son illərdə təhsilin, təlim-tərbiyə işinin məzmunun-

da köklü dəyişikliklərin aparılması ayrı-ayrı fənnlərin tədrisi keyfiyyətinin yük-

səldilməsi və şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasını xeyli genişləndirmişdir. 

Bu baxımdan ibtidai siniflərdə həyat bilgisinin tədrisində tarixi materialların sə-

mərəli tədrisi, o cümlədən, müasir təlim metodlarından istifadə xüsusi aktuallıq 

kəsb edir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə həyat bilgisinin 

tədrisində tarixi materiallardan istifadə imkanları araşdırılmış və əsaslandırılmış 

nəticələr verilmişdir. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Məqalədən tədqiqatçılar, həyat 

bilgisi fənnini tədris edən müəllimlər faydalana bilər. 
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Возможности изучение исторических данных в обучении 

предмета «Жизненные навыки» 

 

Резюме 

 
В статье рассмотрены исторические материалы отраженные в 

содержании предмета "Жизненные навыки" преподаваемого в начальных 

классах. В связи с этим были исследованы учебные возможности предмета 

по этому вопросу. Опыт показывает, что в содержании предмета 

"Жизненные навыки" для начальных классов отражен богатый истории-

ческий материал, в связи с этим возможности изучения данной проблемы 

широки 

     

 N.Imamverdiyeva  

 

Тще дементарй левел, «Лифе скиелс» оппортуни тиес  
фор теаъщинэ щисториъал дата 

Summary 
 

The article reviews the historic materials of the subject of ―social studies‖ 

that is taught in primary classes. In this regard the teaching possibilities of the 

subject have been looked through connected with the problem. The practice 

shows that the subject of social studies for primary classes contains rich historic 

materials. In this regard there are enormous possibilities for to study the 

problem. 
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Azərbaycanın elm dünyası 
(Bəhməniyar ibn Mərzban ( Əbülhəsən)) 

 

Сцдабя Абдуллайева, 
и Сураханы району 114 сайлы 

 там орта мяктябин мцяллими 
Е-маил: судабе@бох.аз 

 

Ряйчиляр: ф-р.ц.ф.д., дос.Т.С.Ващидов 
                ф.-р.ц.ф.д., дос.Р.С.Рящимов 
 

Ачар сюзляр: Бящмянйар, Ибн Сина, философ, материйа, форма, категорийа, 
сябяб, нязяриййя 

Ключевые слова: Бахменяр, Ибн-Сина, философ, материя, категория, 

причина, теория 

Кей wордс: Бащманйар, Ибн Сына, пщилосопщер, материа, форм, ъатеэорй, 
реасон, тщеорй 

Azərbaycanın mütəfəkkir, ensklopedik biliyə malik olan filosofu Bəhməni-

yar barədə İbn Sina və başqa filosofların həyatından bəhs edərkən çox qısa mə-

lumat versək də, onun həyatı və yaradıcılığı barədə bir qədər geniş məlumat 

verməyi lazım bildik. 

Bəhməniyar İbn Sina məktəbinin ən layiqli yetişdirmələrindəndir. İbn Sina 

məktublarından birində çox istedadlı şagirdi Bəhməniyar haqqında yazırdı: ―O 

mənə oğuldan artıq istəklidir. Mən ona təlim-tərbiyə vermiş, bu səviyyəyə gəti-

rib çıxarmışam. Onun axırda gəlib mənim yerimdə olmasına bir şey qalmayıb.‖ 

Bəhməniyar Şərq elmini yüksəltmək sahəsində bir sıra qiymətli tədqiqatlar 

aparmış və əsərlər yazmışdır. 

Ayrı-ayrı vaxtlarda köçürülmüş nüsxələri dünyanın bir sıra böyük şəhər-

lərində saxlanılan ―Təhsil‖ (―Ət-Təhsil‖) kitabının ərəblər orиjinalı 1971-ci ildə 

farsca tərcüməsi 1983-cü ildə Tehranda çapdan çıxmışdır. ―Təhsil‖ əsərinin rus 

dilinə tərcüməsi üç kitabda Azərbaycan Elmlər Akademiyası tərəfindən Bakıda 

nəşr edilmişdir. ―Elm‖ nəşriyyatının buraxdığı bu əsərlər elmi ictimaiyyətdə ge-

niş мараг doğurdu. 

Bəhmənyarın ―Metafizikanın mövzusu‖, ―Mövcüdatın mərtəbələri‖, ―Mənti-

qə dair zinət‖, ―Gözəllik və səadət‖, ―Musiqi kitabı‖ adlı əsərləri hələlik tapıl-

mamışdır. 

Bəhmənyar İbn Sinaya yazdığı məktublarda, habelə onun mühazirələri əsa-

sında tərtib etdiyi ―İzahat‖ kitabında da fəlsəfi məsələlər işıqlandırılmışdır. 

Bəhməniyarın varlıq təlimində mərtəbələrdən ibarət bütün mövcud vacib və 

mümkün olmaqla iki qismə bölünür. Bunlar səbəb və nəticə timsalında araş-

dırılır. Filosof səbəbin məhz nəticəyə gətirdiyini yazır. 

Aristotel və onun ardıcılları kimi Bəhməniyar da dünyanın vəhdətinə 

inanırdı. 

mailto:судабе@бох.аз
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Bəhmənyarın ―Təhsil‖ kitabında yazılır: ―Çoxlu aləm mövcud ola biməz. 

Göy sferası xaricində heç nə yoxdur.‖ Bu, materiya ilə formanın vəhdəti, onlar-

dan birinin digərsiz mövcud olmaması ilə əlaqədardır. 

Bəhmənyara görə, forma ilə təsəvvür edilməyən mövcud ola bilməz. Deməli, 

aləmə aid forma vahid materiya ilə xüsusiləşir. Vahid aləmdə eщtiva olunan 

şeylərin hamısı ondan toplanır. 

Bəhmənyar zərurət və təsadüf kateqoriyalarını da səbəbiyyət baxımından 

nəzərdən keçirmişdir. Onun fikrincə, daimi və təkrarlanan şeylər zəruridir, təsa-

düfən yekcins və azlıqda qalan şeydə mövcud olur ki, o da hansısa bir cəhətdən 

zəruridir. 

Bəhmənyara görə, təsadüf gözlənilmədən ortaya çıxır. Səbəb aşkar edildik-

də təsadüfə yer qalmır. 

Bəhmənyar ontologiyasında materiya, forma və cins maddi, əql və nəfs isə  

substansiyalar adlanır. Efirdən ibarət göy və dörd ünsürdən təşəkkül tapmış Yer 

cisimləri maddi aləmi təşkil edir.  

Minerallar, bitkilər və heyvanlar ünsürlərin qarışığından əmələ gəlmişdir. 

Bəhmənyar ―Təhsil‖ kitabında yazır: ―Aksidensiya bir şeydə onun bir his-

səsi olmadan mövcuddur və həmin şeydən ayrı mümkün deyil‖. 

Kəmiyyət və keyfiyyət öz substratlarına görə münasibət, məkan, zaman, şə-

rait, təsir və təsirlənmə isə kənar şeylərə görə təsəvvür edilən aksidensiyalardır. 

Aristotel kimi Bəhmənyar da hərəkəti müstəqil deyil, yalnız kəmiyyət, key-

fiyyət məkan və şərait kateqoriyalarına görə müəyyənləşdirmişdir. Hərəkətin 

müxtəlif növlərindən bəhs edən Bəhmənyar göy cisimləri üçün dairəvi, ele-

mentar cisimlər üçün düzxətli hərəkətli səciyyəvi hesab edir. O, hərəkəti mate-

riyalardan ayri məsəvvür etmir, hər bir hərəkətin yalnız cisimlərdə mövcud ol-

duğunu deyirdi. 

Bəhmənyar göstərir: ―Hərəkətdə olmayan heç şey sükunət halında ola bil-

məz. Sükunət nisbidir.‖ 

Alim sükunət və hərəkətin zamanla bağlı olduğunu qəbul edirdi. Materiya, 

hərəkət və zaman vəhdətdə, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə  də nəzərdən keçirilir. 

Filosofun idrak nəzəriyyəsi də diqqəti cəlb edir. Filosofun ―Mövcudatın 

mərtəbələri‖ traktatında yazır: ―Hər bir dərk edilən şey dərk edəndə özünü 

göstərir.‖ 

Fəlsəfi biliyin faydasına əxlaqi keyfiyyət baxımından yanaşan Bəhmənyarın 

fikrincə, qazanılmış hər bir bilik insanın mənəviyyatını zəngınləşdirməyə, onda 

gözəl məziyyətlər aşılamağa xidmət etməlidir. 

Özü İbn Sinanın şagirdi olan Bəhmənyarın Şərqin böyük mütəfəkkürləri he-

sab edilən Əbdül Abbas Ləvkəri, Əfzələddin  Xunəci, Siracəddin Urməvi, Nə-

sirəddin Tusi kimi davamcıları, onun şagirdləridir. 

Bu məlumatları öyrənən şagird öyrəndiyi fizika elminə Azərbaycan mütə-

fəkkirlərinin biganə qalmadığını, elmə bu sahədə qiymətli töhfələr verdiyini 

dərk edir. 

Dahilərin fikrincə, bu günü və sabahı öyrənmək və mükəmməl dərk etmək 

zəruri olan keçmişi öyrənməkdir. 
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Məqalənin aktuallığı. Məqalə dahi Azərbaycan mütəfəkkiri, filosof Bəh-

mənyarın müxtəlif əsərlərində fəlsəfi məsələlərin araşdırılması baxımından əhə-

miyyətlidir. Xüsusilə də dahi filosofun təlimində, ustadı İbn-Sinaya yazdığı 

məktublarda fəlsəfi kateqoriyaların şərhi, görkəmli alimlərin bu kimi məsələ-

lərdə yanaşmaları ilə fərqli cəhətlərinin təsnifi diqqəti cəlb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə fəlsəfi bilik əxlaqi keyfiyyət baxımın-

dan da təhlil edilir, qazanılan hər bir biliyin insan mənəviyyatına ciddi təsir gös-

tərdiyi vurğulanır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə şərh olunan məsələ-

lərdən ―Fəlsəfə‖, ―Həyat bilgisi‖, eləcə də cəmiyyət və təbiət fənlərini tədris 

edən müəllimlər, bu sahəyə maraq göstərən tələbələr, magistrlər yararlana 

bilərlər.  
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С.Абдуллаева 

 

Научный мир Азербайджана 

Резюме 
 

В статье повествуется о достижениях знаменитого Азербайджанского 

мыслителя и философа Бахменяра в области мировой науки. В его 

произведениях рассказывается о научной сфере, об этапах сушествования, 

о логических представлениях и внимательно исследуются категории 

науки.  

Классификация философских категорий исследуются с разных пози-

ции в сравненим с мыслями других знаменитых философов. 
 

S.Abdullayeva 

Science world of Azerbaijan 

Summary 
 

In the article it is spoken about great Azerbaijan philosopher Bahmanyar’s 

services that he gave to the world science. The sky sphere, the levels of life, 

logical reviews and other philosophical problems are explained widely in his 

works, the categories of this science are investigated attentively. The 

classification of philosophical categories is investigated from different position 

with the scientific reviews of other prominent philosophers.  
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FЯLSЯFЯ, SOSИOLOGИYA VЯ 
PSИXOLOGИYA ELMLЯRИ 

 

Depressiya və təĢviĢ pozuntuları olan pasiyentlərin  

müayinəsi və diaqnostikası 
        

                                                                             Yeganə  Mikayılova, 

                                                                                    BQU-nun müəllimi 

  Е-маил: y_mikailova@yahoo.com 

                                                                      

Rəyçilər: психол.ц.е.д., prof. İ.М.Novruzlu 

               психол.д.ц.ф.д., dos. C.Г.Alıyev 

 

  Açar sözlər: təşviş, depressiya, pasiyent, nevroloji xəstəliklər, diaqnostika 

  Ключевые  слова: тревога, депрессия, пациент, неврологические заболе-

вание, диагностикa  

 Key words: anxiety, depression, patient, neurological diseases, diagnostic 

 

Təşviş terminindən həyatda insanın üzləşdiyi qorxulu və təhlükəli vəziyyət-

lərə orqanizmin verdiyi psixi və fizioloji reaksiyaları təsvir etmək üçün istifadə 

edirlər. Bu reaksiyalar qorxu, bütün bədəndə titrəmə, ürək döyüntüsü, tərləmə, 

reallıq hissinin itirilməsi və digər pozuntuları özündə birləşdirə bilər. Bəzi hal-

larda, məsələn, çətin imtahan verərkən, kütləvi çıxış zamanı, ağır hava şəraitin-

də avtomobili idarə edərkən həyəcan normal reaksiya hesab olunur. 

Təşviş pozuntusu  barədə aşağıdakı hallarda danışmaq olar: həyəcan reaksi-

yaları çox tez-tez yaranır və öz təzahürlərinə görə onları yaradan faktorlara 

adekvat deyil; insan real təhlükə kəsb etməyən vəziyyətlərdən çəkinməyə çalı-

şır; həyəcan məhsuldarlığa, sosial əlaqələrə  və ya ailə münasibətlərinə mənfi 

təsir göstərir. 

Təşviş  pozuntuların yaranmasına gətirib çıxaran səbəblər sırasında psixoloji 

faktorlar nəzərdən keçirilə bilər: 

 Şəxsiyyətlərarası problemlər 

 Yaxın adamın ölümü 

 Həddən artıq gərginlik 

 Arzuolunmaz həyat şəraiti (işin itirilməsi, ağır maddi-məişət vəziyyəti) 

 Düzgün olmayan gündəlik rejim 

Həmçinin bioloji faktorlar: 

 Genetik meyllilik 

 Somatik xəstəliklər, xüsusilə endokrin pozuntular 

 Müəyyən maddələrin (alkoqol daxil olmaqla), yaxud dərmanların qəbu-

lu. 
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Cədvəl 1 Təşvişin ümumi simptomları 

 

Psixi simptomlar Fiziki simptomlar 

 Emosional gərginlik 

 Əhəmiyyətsiz hadisə ilə bağlı 

narahatlıq 

 Yarana biləcək təhlükə hissi 

 Reallığın itirilməsi hissi 

 ―Dəli olmaq‖ qorxusu 

 Qəfil ölüm qorxusu 

 Öz üzərində nəzarəti itirmək 

qorxusu 

 

 Bədəndə titrəmə 

 Tərləmə 

 Ürək döyüntülərinin tezləşməsi 

 Başda boşluq hissi 

 Başgicəllənmə 

 Əzələ gərginliyi 

 Özünü pis hiss etmək 

/ürəkbulanması 

 Təngnəfəslik 

 Hərəkətlərin donub qalması 

 Qarın nahiyəsində diskomfort 

 Keyləşmə və ya sancma hissi  

 

 

Təşviş pozuntuları ümumi tibbi praktikada ən geniş yayılanlara aid edilir. 

Yaşlı əhali arasında həyat ərzində yayılmış həyəcanlı pozuntularla xəstələnmə 

səviyyəsi müxtəlif rəqəmlərə görə 3%-dən 7%-dək, sosial fobiya üçün – 10-

13%, təlaşlı pozuntular üçün – 0,5-2,9% təşkil edir. Həyəcanlı pozuntu ehtimalı 

yanaşı gedən depressiya, yaxud somatik xəstəlik zamanı artmış olur. O 

cümlədən, ilkin yardım sistemində həyəcanlı pozuntuların yayılması 30% təşkil 

edir. Somatik narahatlıqla bağlı izahedilməz şikayətləri olan pasiyentlərdə 

həyəcanlı pozuntulara tez-tez rast gəlinir. 

Epidemioloji tədqiqatların nəticələrinə görə, təşviş pozuntularına  yeniyet-

məliyin sonu və gənc yaşlarında daha çox rast gəlinir. Müxtəlif rəqəmlərə görə, 

kişilər və qadınlar arasında bu nisbət 1:2,5-ə bərabərdir. Adekvat müalicə olun-

madığı təqdirdə həyəcanlı pozuntuların xroniki gediş alması tendensiyası var. 

Tam sağalma yalnız 25% xəstələrdə qeyd edilir. Əmək qabiliyyətinin itirilməsi 

həyəcanlı pozuntuları olan şəxslərin 20%-də müşahidə olunur. Həyəcanlı po-

zuntular tez-tez birgə rast gəlinir, məsələn, sosiofobik pozuntu və obsessiv-

kompulsiv pozuntu, təlaşlı pozuntu və aqorafobiya, yayılmış həyəcanlı pozuntu 

və depressiya. Təşviş pozuntusunun, o cümlədən sosiofobiyanın olması alkoqo-

lizm riskini artırır.  

Yayılmış təşviş  pozuntusu – hər hansı bir vəziyyətlə bağlılığı olmadan hə-

yəcanın yaranması ilə xarakterizə edilir. Həyatda rast gəlinən adi vəziyyətlər 

(iş, təhsil, maddi rifah, şəxsiyyətlərarası münasibətlər) və ya reallaşma ehtimalı 

az olan hadisələrlə əlaqədar ümumi həyəcan, emosional gərginlik və həddən ar-

tıq narahatlıq yaranır. Bu əlamətlər yayılmış həyəcanlı pozuntunun əsas təza-

hürü hesab edilir, bu pozuntu növündə həyəcanın digər psixi simptomlarına az 

rast gəlinir.  
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Təlaşlı (panik) pozuntu – həyəcanın qəfil və intensiv tutmaları ilə müşahidə 

edilir, bunlar həmin şəxsin ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı olmur. İnsanın 

panik hücumun yenidən baş verməsini gözlədiyi hallar istisna olmaqla, adətən 

tutmalar arasındakı dövrdə həyəcan müşahidə olunmur.  

Psixi həyəcan simptomları arasında daha çox ölüm qorxusu, dəli olmaq qor-

xusu, öz hərəkətləri üzərində nəzarəti itirmə hissi kimi hallar müşahidə olunur. 

Somatik simptomlar arasında döş sümüyü arxasında ağırlıq hissi, tənəffüsün 

tezləşməsi, ürək döyüntülərinin güclənməsi, bədənin titrəməsi, ətraflarda key-

ləşmə, başda istilik və soyuqluq hissi, zəiflik və başgicəllənmə kimi hallar rast 

gəlinir. 

Sosial fobiya – müəyyən sosial situasiyalarda və ya insanlarla qarşılıqlı 

münasibətlərdə olmaq qorxusunu özündə birləşdirir. Bu cür pasiyentlər ən çox 

diqqət mərkəzində olmaqdan və ya tənqid obyektinə çevrilməkdən qorxurlar, 

çünki belə hesab edirlər ki, digər insanların yanında hər hansı bir səfeh və ya 

yolverilməz hərəkətə yol verə bilərlər. 

Onlar aşağıdakı vəziyyətlərdə daha çox qorxu hissi keçirirlər: 

 İnsanlar qarşısında çıxış edərkən 

 Suallar verərkən 

 Digər insanların yanında qida qəbul edərkən 

 Digər insanların yanında nə isə yazarkən 

 Əyləncə gecələri, toy mərasimləri və s. kimi sosial fəaliyyətdə iştirak 

edərkən  

Aqorafobiya – insanın az bələd olduğu yerdə, yaxud halının pisləşdiyi za-

man belə tərk edə bilməyəcəyi və ya lazımi yardım ala bilməyəcəyi şəraitdə ol-

masını tələb edən müəyyən vəziyyətlər qarşısında həyəcanla ifadə olunur. 

Aqorafobiya tez-tez təlaşlı pozuntu ilə yanaşı gedir və pasiyentlərin qorxusu ev-

dən kənarda panik hücuma məruz qala biləcəkləri ehtimalı ilə bağlı olur. Həyə-

canlı vəziyyətlə üzləşməmək üçün aqorafobiyası olan şəxslər evdən çıxmama-

ğa, müşayiətsiz heç yana getməməyə, kütlə arasında olmamağa, tanımadıqları 

yerlərə getməməyə çalışırlar. 

Depressiya  arterial hipertoniyadan  sonra çox geniş yayılmış  xəstəliklərdən  

hesab  olunur. Depressiya somatik və  ya nevroloji xəstəliklərlə  yanaşı mövcud 

olduqda həyatı  daha  da ağırlaşdırır və müalicə  prosesini mürəkkəbləşdirir. 

Nevroloji xəstələrdə depressiya əlillik və ölüm riskini artırır. Arterial hiper-

toniya depressiyanı hadisələrin 30 %-də müşayiət  edir. Miokard infarktı keçir-

miş xəstələrin 15-20 %-ində depressiya müşahidə olunur, ölüm faktoru bu  

qruplarda, depressiyada olmayan infarktlarla müqayisədə 3,5-6 dəfə çoxdur. 

Nevroloji  xəstələrdə somatik patologiyalı xəstələrə nisbətən depressiya daha 

çox müşahidə olunur. Depressiya təzahür edən nevroloji xəstəliklər çoxsaylıdır: 

alsqeymer xəstəliyi, ekstra  piramid xəstəliiklər:Parkinson xəstəliyi, Qentinqton  

xoreyası,proqressiv iflic,multsistemli atrofiya; müxtəlif genezisə  malik xronik 

sindromlar; skleroz; müxtəlif genezisə  malik afaziyalar; baş beynin müxtəlif 
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xəstəlikləri: opuxol, xronik subdural hematom; epilepsiya; beynin travmaları; 

ensefalopatiya. 

Nevroloji xəstəlik nə qədər uzunmüddətli və çətin keçirsə, xəstənin depres-

siya və əlillik səviyyəsi bir o qədər artır, mürəkkəbləşir və ağırlaşır. Eyni za-

manda depressiya bir  sıra dərman maddələrinin müdaxiləsini tələb  edir. 

Depressiya insult xəstələrinin 30-50%-də müşahidə olunur. İnsult  kateqori-

yasına məxsus olan pasiyentlərdə depressiyanın diaqnostikası mürəkkəb  xarak-

ter kəsb  edir. İnsult  xəstələrinin  əksəriyyətində  ali  psixi  funksiyaların  po-

zulması  halları  müşahidə  olunur, məsələn, belə  xəstələrdə  afaziya  çox  qey-

də alınır. Buna görə də depressiya gözə görünməz ola bilər. İnsult xəstələrində  

depressiya dərin hərəki və koqnitiv qüsurlarla meydana çıxır. Öz fenomonologi-

yasına görə, bu qüsurlar idiopatik depressiyadan fərqlənmir. İnsultun lokallaş-

ması böyük əhəmiyyət kəsb edir.Sol yarımkürədə lokallaşan insult daha çox 

depressiya yaradır. Digər risk faktorlarına işemik ocaqların həcminin artması, 

anamnezdə göstərilmiş keçmişdə yaşanmış insult, serebral atrofiya, yaş və cins 

amili aiddir. 

Depressiya skleroz zamanı davranış pozuntusu yaradır. Skleroz xəstələrinin 

çoxunda, demək olar ki, yarısında depressiya müşahidə olunur. Skleroz xəs-

tələrinin 20-25%-də depressiya qabarıq forma alır, bu isə mütəxəssis müalicəsi 

tələb edir . 

Epilepsiya xəstələrində  depressiya 4-5 dəfə yüksəkdir. Bir faktı da qeyd 

edək ki, kişi cinsinə malik epilepsiya xəstələrində depressiya qadınlarla müqa-

yisədə daha çox rast gəlinir. Epilepsiya xəstələrinin 55-60%-də depressiya mü-

şahidə olunur, lakin 2-3 hadisədən bir depressiya dərk olunmamış qalır, xəstə 

isə lazımi müalicə almır. Bundan başqa bir çox həkimlər belə hadisələr zamanı 

antidepressant təyin etmir, çünki bu dərmanlar cəngolmalar yarada bilir. Epi-

lepsiya zamanı depressiya 5 dəfə daha çox suisid yaradır. Epilepsiya və dep-

ressiyanın uyğunluğu genetik faktorlarla sübuta yetirilmişdir. Epilepsiya xəs-

tələrinin 50 %-inin anamnezində əhval pozğunluğu ilə müşayiət olunan xəstə-

liklər var. 

Мягалянин aktuallığı. Nevroloji xəstəliklərə, sinir sisteminin funksional 

pozuntusu nəticəsində meydana çıxan, müxtəlif sinir-psixi əlamətlərlə, o cüm-

lədən, emosional davamsızlıq, fiziki və psixi yorğunluq, somatik şikayətlər və 

başqa bu kimi patoloji hallarla təzahür edən xəstəliklər aid edilir. Hazırda nev-

roloji xəsitəliklər ifrat dərəcədə artmış, insanların bir çoxu səbəbsiz təşviş və 

həyəcandan, düşüncə pozuntusu, müxtəlif fobiyalardan narahatlıq keçirir. Psi-

xoloji tədqiqatlar sübuta yetirir ki, nevroloji xəstəliklərin əsas yaranma səbəbi 

qavrayış və təəssürat patologiyasıdır. Hazırda insanlar böyük təəssürat böhranı, 

gərginlik içərisindədir. Həddindən artıq informasiya çoxluğu insanın sinir sis-

teminə təsir edərək həyat tərzini mürəkkəbləşdirir. 

İnsanlar  müxtəlif həyat tərzlərinə baxmayaraq, onlar topladığı informasiya-

ları xərcləməlidirlər; kiminləsə dərdləşmək, istəklərini bölüşdürmək həyatın 

zəruriyyətindən irəli gəlir. Əks təqdirdə insan özünə qapanır. Təəssüratların ka-

sadlığı insanı həyatdan ayırır; bu isə bir çox hallarda əsəb-ruhi pozuntulara sə-
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bəb olur. Məhdud «azadlıq», daimi məngənə, tədricən toplanan həll olunmamış 

narazılıq hissləri insanın ruhi vəziyyətinə təsir edir, onu xəstəliyə yönəldir. Be-

ləliklə, nevroloji xəstəliklər, onların patologiyası, profilaktikası, nevroloji xəstə-

liklərin ictimai uyğunlaşma məsələlərinin öyrənilməsi son dərəcə aktualdır. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Tədqiqat nəticəsində nevroloji xəstələrdə depre-

siya və təşviş pozuntularının inkişaf xüsusiyyətləri aşkar edildi. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqat nəticəsində nevroloji 

xəstələrdə depresiya və təşviş pozuntularının inkişaf xüsusiyyətləri  öyrənilmiş-

dir. Tədqiqat işinin nəticələrindən klinik psixoloqlar istifadə edə bilər. Tədqiqat 

nevroloji xəstələrin reabilitasiya məsələləri və sosial mühitə adaptasiya prob-

lemlərinin həlli zamanı göstərilən psixoloji xidmət işində faydalı ola bilər. 

Tədqiqatda aldığımız nəticə və ümumiləşdirmələrdən isə klinik psixologiya fən-

ninin tədrisində istifadə edilə bilər. 
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                                                                                 Y. Микаилова 

 

Экспертиза и диагностика пациентов с депрессией и 

 тревожными расстройствами 

 

Резюме 
 

  Депрессия является наиболее распространенным заболеванием арте-

риальной гипертензии или неврологических заболеваний. Пугающие и 

опасные ситуации, термин паника, с которой сталкиваются люди в 

психических и физиологических реакций организма используются для 

описания. Реакции страха, всей трепетом тела, учащенное сердцебиение, 

потливость, потеря чувства реальности, и могут включать в себя другие 

нарушения. В некоторых случаях, например, когда трудный экзамен, 

публичное выступление, суровые погодные условия, волнение управления 

транспортным средством считается нормальной реакцией.  
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                                                     Y.Mikailova 

 

Examination and diagnosis of patients with  

depression and anxiety disorders 

 

Summary 
 

Frightening and dangerous situations, the term panic faced by people in the 

mental and physiological reactions of the body are used to describe. The 

reactions of fear, the whole body trembling, heart palpitations, sweating, loss of 

sense of reality, and may include other violations. In some cases, such as when 

a difficult exam, public speech, severe weather conditions, the excitement of 

driving the vehicle is considered a normal response. Depression is the most 

common disease of the arterial hypertension or neurological diseases, as well as 

somatic. Depression think if there is life even more difficult and complicates 

the healing process.  
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Dövrümüzün indiki mərhələsində, müstəqil Azərbaycan Respublikasının in-

kişaf etdiyi bir dövrdə hər bir azərbaycanlı vətənimizin siyasi və iqtisadi inkişa-

fını yüksəltmək üçün əzmlə işləməlidir. Bu tarixi vəzifənin öhdəsindən ləya-

qətlə gəlmək isə hər bir Azərbaycan vətəndaşından tələb edilir. Bu cür vətənə 

layiqli vətəndaş olmağın bünövrəsi isə ailədə, körpə yaşlardan qoyulur. Çünki 

uşaq təkcə bir evin deyil deyil, bütün el-obanın, xalqın ən böyük sərvətidir. 

Uşaqları ailədə düzgün tərbiyə etmək, onlara müstəqil düşünmək, yaradıcı işlə-

mək, təşəbbüskar olmaq kimi bacarıqların aşılanması zəruriliyi dövrün tələblə-

rindən irəli gəlir. Bütün bu vəzifələr isə uşaq bağçalarında tərbiyəçilərin, ailədə 

isə valideyinlərin üzərinə düşür. Lakin etiraf etmək lazımdır, əsasən ana daha 

çox uşaqla təmasda olduğuna görə, burada ananın rolu atadan—çox--olur. Bü-

tün ana-övlad münasibətləri, bu münasibətlərin xüsusiyyətləri, bilavasitə, uşa-

ğın tərbiyəsinə təsir edir. Müəyyən edilmişdir ki, ana-övlad münasibətləri uşaq-

ların psixi inkişafının başlıca amillərindən biridir. Uşaq şəxsiyyətinin formalaş-

ması hər şeydən əvvəl, onlarla şərtlənir. Bu mənada Azərbaycan xalqının  tarixi 

keçmişinə nəzər salmaq, mütərəqqi ənənələri qoruyub saxlamaqla əlaqədar dahi 

mütəfəkkirlərin fikirlərini öyrənmək, həmin fikirlərdən indiki dövr ilə səsləşən-

lərinə təlim-tərbiyə işində geniş yer vermək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

XII-XIV əsrlərin pedaqoji-psixoloji fikir tarixində təlim-tərbiyə sahəsində 

xidmət göstərən orta əsr mütəfəkkirləri içərisində Nəsиrəddin Tusinin də özünə-

məxsus  dəsti-xətti vardır. Qeyd etməliyəm ki, Tusi təkcə riyaziyyat və astrano-

miya sahəsində deyil, həm də geologiya, triqonometriya, təbabət, fəlsəfə, mək-

təb, tədris, təhsil, təlim, tərbiyə, coğrafiya, fizika, kimya, mətnşünaslıq, ədəbiy-

yat, dil, poeziya və s. elm sahələrində ümumdünya şöhrəti qazanmış, ensiklope-

dik bilik sahibi olmuşdur. Tusi dövrümüzə qədər gəlib çatmış yüzlərlə ictimai, 

əxlaqi-etik, fəlsəfi və--pedaqoji-psixoloji--əsərlərin--müxtəlifidir. N.Tusi tərbi-

yənin yollarını, vasitə və tərzlərini, üsullarını öz dövrünə görə başa düşmüş  və 

onları pedaqoji-psixoloji cəhətdən çox düzgün şərh edərək, öz pedaqoji üsulları 

və prinsipləri ilə yalnız Azərbaycanda və Şərqdə deyil, Qərbi Avropada, Yaxın 

və Orta Şərqdə də təlim-tərbiyənin inkişafında müstəsna xidmətləri göstərə bil-

mişdi. Tusinin pedaqoji-psixoloji fikirləri içərisində tərbiyəyə dair ideyalarinin 
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səslənməsinin əsaə səbəbi və dəyəri ondadir ki, o, Aristotel, Platon, Demokrit, 

Ptolomey və s. kimi yunan,  İbn-Sina Məhəmməd İbn-Əbul-Şəhristani, Əbu-

Nəsir-Əl-Fərabi, Bəhmənyar İbn-Mərzban, İbn-Büslan, Əbu-Süleyman əs-

Sicistani və s. kimi Azərbaycan, bunlardan başqa Yaxın və Orta Şərq alimlə-

rinin əsərlərini oxuyur və görkəmli şəxsiyyətlərin mütərəqqi fikirlərindən bəh-

rələnərək, Azərbaycanda öz dövrünə və xalqına müvafiq tam bir tərbiyəvi sis-

tem yaratmışdı. Tusi istər öz dövrundə, istərsə də özündən sonrakı əsrlərdə tər-

biyə sahəsində özünə elə bir abidə yaratmışdır ki, indi də o bütün bəşəriyyət tə-

rəfindən qorunur, bütün dünya xalqları tərəfindən alqışlanır. Tusi tərbiyəni yal-

nız sözlə, nəsihətlə, moizə ilə verməyi rədd edir və göstərirdi ki , ―bu, həkimin 

xəstəyə verdiyi dərman kimi hissə-hissə, az-az işlədilməli və tərbiyənin yeri 

gəldikcə, zəruri məqamlarda verilməsi müvafiq sayılmalıdır‖. Tusinin fikrincə, 

―İnsanın tərbiyəsi yalnız yaşa dolduqdan, özünü anlamağa başladığı vaxtdan 

deyil, hələ rüşeym halında ana bətnində olandan başlamalıdır. Bu müddətdə 

tərbiyə hiss edilməsə də ata-ana bu işə xüsusi diqqət yetirməlidir‖. Tusi uşağın 

anadan olduğu ilk günlərdən başlayaraq, tərbiyənin ona südlə birlikdə veril-

məsini qeyd edir və bu işdə bütün ailə üzvlərini məsul hesab edirdi. Tusi hətta 

uşağa qulluq edən dayənin də sağlam, savadlı, ağıllı olmasını və bu sahədə se-

çilməsini məsləhət bilirdi. Ailə tərbiyəsi məsələsi Tusi fəaliyyətində o qədər 

hərtərəfli və incəliyi ilə işlənmişdir ki, onu heç bir pedaqoq-psixoloq Tusi sə-

viyyəsinə qaldıra bilməmişdir. Tusi ailə tərbiyəsində ―Hifz-səhhət‖ məsələsinə 

də geniş yer vermişdir ki, onun fikrincə, hifz-səhhət insanın qidalanmasından 

başlamalı və get-gedə təkmilləşdirilməlidir. Tusi yeməyin özünün də davra-

nışına, əmək fəaliyyətinə əqlə, zehnə, hikmətə, yaradıcılığa, əxlaqa və s. təsir 

etdiyini dönə-dönə qeyd edir və normal qidalanmaya müstəsna əhəmiyyət--ver-

məyi hamıya--məsləhət--verirdi. Tusiyə görə ―uşağa xörəyi nahar vaxtı nisbətən 

az vermək lazımdır‖. Çünki o, yeyərkən tez yatmağa meyl edir və bu zaman 

uşağın dərrakəsi zəifləyir. ‖Uşağa nə qədər az ət xörəyi versələr, onun qıvraq-

lığı və cəldliyi, hərəkət və ayıqlığı, fikri və mühakiməsi, xoşəhvallığı və şənliyi 

bir o qədər artar‖. Tusi uşağa çox şirniyyat verməyi, xörək yeyərkən su içməyi, 

spirtli içkidən uzaq olmağı, uşaqlara içki içilən məclislərə aparmamağı, böyük-

lərin bəzi sözlərinə fikir verməməyi məsləhət görürdü. Tusi uşaqların danışmaq, 

davranmaq qaydaları, hərəkət və sükunəti, yemək qaydaları, nəfsi-nəbati, nəfsi-

insani, hikməti-xülqi, hikmə-mədəni, şəhri-ədalət, dər-mərifətə-siyasət, tədbiri-

övlad məsələlərinin hamısına  birəbir və ayrıca başlıqlar ayırmış, onları şərh 

edərək, belə bir qənaətə gəlmişdir ki, bu keyfiyyətlər və xasiyyətlər ata-analar, 

qəyyumlar və müəllimlər tərəfindən həyata keçirilməlidir. Tusi uşaqlara bütün 

əxlaqi fikirlərin aşılanması yolları və vasitələrini  də bir-bir göstərirdi. Onun fi-

kirincə, valideyinin övlada borcu istər mənəvi, istərsə də cismani cəhətdən 

uşaqları öyrətmək, inkişaf etdirmək və təkmilləşdirməkdir. Övladların borcunu 

isə valideyinlərə hörmət və ehtiram göstərməkdə izah edirdi. Qeyd edim ki, N. 

Tusi ailə tərbiyəsinin hər tərəfini işləyən şəxs olmuşdur. Bu mənada onun ―Əx-

laqi-Nasir‖i, ‖Adabül-Mütəllimin‖ kimi əsərləri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Tusi yalnız uşaqların öz dövründəki psixi və fiziki tərbiyəsini deyil, ümumiy-
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yətlə, tərbiyənin tarixən necə inkişaf etdiyini və özünəqədərki cəmiyyətdə nə 

vəziyyətdə davamını özünün əlavələri vasitəsilə tərənnüm etmişdir. Onun fik-

irincə ―Nabali‖(yəni həddi buluğa çatmamış) övladın daha da gümrah, möhkəm 

olmasında ümdə vasitələrdən birisi onu "ehmal yükləmək", ikincisi isə bu müd-

dətdə olan lay-lay çalmaq, onu zümzümə ilə yatırmaqdır. Bele olduqda, uşaq bir 

tərəfdən fiziki terminləri öyrənirsə, digər tərəfdən də musiqiyə alışır. Tusi uşa-

ğın hələ yürkələndiyi beşikdən fiziki inkişafa başladığını qeyd edərək, həmin 

dəqiqələrdən onun əqlən tərəqqidə olduğunu qeyd edirdi. Tusi ata-analara məs-

ləhət verir ki, çağalıq və ilk uşaqlıq dövründən etibarən valideyinlər uşaqlarını 

çirkin əməllər və bəd təsirlərdən qorumalı, onlara sadə hərəkətlər, fiziki ter-

minlər öyrətməli və övladlarını buna adət etdirməlidirlər. Tusi belə bir qənaətə 

gəlir ki, uşağı yormamaq, onda tapşırılan işə maraq oyatmaq, onu hədsiz hərə-

kətlərlə yükləməmək hər bir ata-ananın əsas vəzifəsidir və yalnız belə olduqda, 

onlar öz övladının normal inkişafınıtəmin etmiş olurlar. Bütün bu məsələlər 

N.Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" əsərinin "Hikməti-mənzəli" adlı başlığında ətraflı 

şərh edilmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. XII-XIV əsrlərin pedaqoji-psixoloji fikir tarixində 

təlim-tərbiyə sahəsində xidmət göstərən orta əsr mütəfəkkirləri içərisində Nəs-

rəddin Tusinin  özünəməxsus  yeri var.  N.Tusi  yalnız  riyaziyyat və astrono-

miya sahəsində deyil, həm də geologiya, triqonometriya, təbabət, fəlsəfə, və s. 

elm sahələrində şöhrət qazanmış, ensiklopedik bilik sahibi olmuşdur.N.Tusinin 

uşaq tərbiyəsinin yolları, vasitə və tərzləri, məktəb, tədris, təhsil, təlim haqda 

olan pedaqoji-psixoloji görüşləri müasir dövrümüzdə də aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə psixologiyada tərbiyə anlayışının psi-

xoloji qanunauyğunluqları Nəsrəddin Tusinin yaradıcılığı vasitəsilə şərh olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Məqalə ali məktəblərdə tədris 

olunan ―Psixologiya tarixi‖ fənninin tədrisi zamanı faydalı ola bilər. 
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Н.Туси: мнения о воспитании детей 

Резюме 
 

XII-XIV веков, идея педагогических-психологические услуги в области 

обучения и воспитания в истории средневековых мыслителей, которые 

имеют особое место в Мохамед Насреддин Туси. Н.Туси не только в 

области математики и астрономии, и геологии, тригонометрии, медицины, 
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философии и так далее. приобрел популярность в областях науки, 

образования детей. Н.Туси энциклопедических знаний, инструментов и 

стилей, в школе, обучение, образование и обучение педагогических и 

психологических встреч, которые имеют большое значение в совре-

менную эпоху. 

                                                                               

                                                                                                   H.Zeynalova 

 

N.Tusi: opinions on child-rearing 

Summary 

 
XII-XIV centuries, the idea of pedagogical-psychological services in the 

field of training and education in the history of medieval thinkers who have a 

special place in the Mohamed Nasreddin Tusi. N.Tusi not only in the field of 

mathematics and astronomy, and geology, trigonometry, medicine, philosophy, 

and so on. gained popularity in the fields of science, education of children 

encyclopedic knowledge, tools, and styles, school, learning, education and 

training of pedagogical and psychological meetings, which are of great 

importance in the modern era. 
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Tяqdиm olunan mяqalяlяrя tяlяblяr 

 
1. Dиgяr redaksиyalara tяqdиm olunmamыш mяqalяlяr qяbul edиlиr. 
2. Mяqalяlяr son tяdqиqatlarыn nяtиcяlяrиnи яks etdиrmяlи, yenи иdeyalar-

la zяngиn olmalы, elmи mяqalяlяrиn yazыlышыna qoyulan tяlяblяr gюzlяnиlmяlи-
dиr. 

3. Mяqalяlяrdя problemиn aktuallыьы, elmи vя praktиk dяyяrи, иrяlи sцrц-
lяn nяzяrи иdeyalardan tяcrцbяdя иstиfadя иmkanlarы vя иstиqamяtlяrи юz яk-
sиnи tapmalыdыr.  

4. Mяqalяnиn mяtnи tяxmиnяn 6-8 sяhиfя olmalыдыр. Azяrbaycan, rus vя 
иngиlиs dиlляриndя мяqalяйя aиd aчar sюzlяr verиlиr. 

5. Mяqalяlяrиn mяtnlяrи Azяrbaycan dиlиndя latыn яlиfbasы, rus dиlиndя 
kиrиl яlиfbasы vя иngиlиs dиlиndя иngиlиs (ABШ) яlиfbasы иlя Tиmes New Roman-
14 шrиftи иlя 1,5 иntervalla yыьыlmalы, elektron varиantы иlя bиrlиkdя (dиsklя) 
tяqdиm olunmalыdыr.  

6. Mяqalяlяr цч dиldяn — Azяrbaycan, иngиlиs vя rus dиllяrиndяn  bиrиndя 
чap olunur.  Yazыldыьы dиldяn яlavя dиgяr иkи dиldя  mяqalяnиn хцласяси (5-6 
cцmlяdяn иbarяt) tяqdиm edиlиr. Xцlasяdя mцяllиfин сойады, ады, атасынын ады, 
mяqalяnиn adы, иrяlи sцrцlяn baшlыca elmи mцddяalar, tяdqиqatdan alыnan nя-
tиcяlяr, problemиn nяzяrи vя praktиk яhяmиyyяtи юз яксини тапмалыдыр. 

7. Mяqalяyя mцяllиf haqqыnda aшaьыdakы mяlumatlar tяqdиm olunur: 
adы, soyadы, иш yerи, vяzиfяsи, elmи dяrяcяsи vя adы, иш vя ev telefonlarы, цnva-
nы, elektron poчtu. 

8. Hяmmцяllиflяrиn цч nяfяrdяn artыq olmasы mяqsяdяuyьun deyиldиr. 
9. Mяqalя aшaьыdakы ardыcыllыqla yazыlыr: bиrиncи sяtиrdя bюyцk hяrflяrlя 

mяqalяnиn adы; иkиncи sяtиrdя mцяllиfиn adы vя soyadы, elmи dяrяcяsи vя adы; 
цчцncц sяtиrdя иш yerи, vяzиfяsи, dюrdцncц sяtиrdя E-maиl. 

10. Redaksиya mяqalяdя zяrurи dяyишиklяr vя иxtиsarlar, redaktя apar-
maq hцququna malиkdиr. 

11. Mяqalяlяrя иkи mцtяxяssиsиn rяyи, шюbя vя ya kafedranыn, hяmчиnиn 
alи mяktяbиn Elmи Шurasыnыn иclas protokollarыndan чыxarышlar яlavя olunur.   

12. Mяqalяdяkи faktlarыn, mяlumatlarыn dцrцstlцyцnя mцяllиflяr cavab-
dehdиr. Иrяlи sцrцlяn elmи mцddяalar mцяllиfиn юzцnя mяxsus olmalы, иstиfadя 
edиlmиш nяzяrи fиkиrlяrиn mяnbяyи gюstяrиlmяlиdиr. 

13. Mяqalяdя son 5-10 иldя чap olunan яsяrlяrя иstиnadlara цstцnlцk ve-
rиlmяlиdиr. Mяqalяnиn sonunda verиlяn яdяbиyyat sиyahыsы яlиfba ardыcыllыьы 
иlя deyиl, иstиnad olunan яdяbиyyatlarыn mяtndя rast gяlиndиyи ardыcыllыqla 
nюmrяlяnmяlи vя mяsяlяn, (1) vя ya (1, s. 119) kиmи ишarя olunmalыdыr. Eynи 
яdяbиyyata mяtndя baшqa bиr yerdя tяkrar иstиnad olunarsa, onda иstиnad 
olunan hяmиn яdяbиyyat яvvяlkи nюmrя иlя gюstяrиlmяlиdиr. 

14. Jurnal юz profиlиnя uyьun mяqalяlяrи dяrc edиr. 
15. Elmи mяqalяlяrиn sonunda elm sahяsиnиn vя mяqalяnиn xarakterиnя 

uyьun olaraq ишиn aktuallыьы, elmи yenиlиyи, tяtbиqи яhяmиyyяtи, иqtиsadи sя-
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mяrяsи vя s. аydыn шяkиldя verиlmяlиdиr. 
16. Plagиatlыq faktlarы aшkar edиldиkdя hяmиn mяqalяnиn nяшrи dаyan-

dыrыlыr. 
17. Mяqalя mцяllиflяrиnиn hцquqlarы qorunur. 
18. Jurnalda «ardы nюvbяtи nюmrяdя» adы altыnda serиya mяqalяlяr dяrc 

olunmur. 
19. Mяqalяlяrиn mцxtяlиf dиllяrdя olan xцlasяlяrи bиr-bиrиnиn eynи olmalы 

vя mяqalяnиn mяzmununa uyьun gяlmяlиdиr. 
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