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Bədii mətn məna və quruluş baxımından mürəkkəb hadisədir. Bütün hallarda “müəllif” 

subyektinin bədii təfəkkürünün məhsulu olan mətn öz məna mürəkkəbliyini ilk növbədə elə 

müəllif subyektinə münasibətdə göstərir. Bu cəhət hətta “müəllif öz yaratdığı mətnə haraya 

qədər müəlliflik haqqına malikdir” sualını qoymağa da imkan verir. İlk baxışdan mətnin bir-

mənalı şəkildə müəllifi hesab etdiyimiz yazar müəllif-mətn münasibətlərinə baxış bucağını 

dəyişəndə müəllifdən mediatora//ötürücüyə//vasitəçiyə də çevrilir. Bu, “mətn” adlanan hadi-

sənin struktur fenomenallığı ilə şərtlənir və mətnin heç də “sonadək” onu “yaradan” müəllifin 

“yaradıcılığının” məhsulu olmadığını göstərir. Bu nöqtə “müəllif” anlayışının diferensial st-

rukturuna giriş qapısıdır. Həmin qapıdan daxil olduqda “müəllif” subyekti hətta “kollektiv 

müəllifə” çevrilir. Məsələ bu mənzərə ilə bitmir. Həmin “giriş qapısından” daxil ola bilən 

tədqiqatçı “mətn” dünyasının sirli-sehrli aləminə düşür. Bu aləm transmediativ dünyadır. Bu-

rada müəllif və kollektiv müəllif, mətn və mətnlər iç-içədir. Bu transmediativ-mətniçi dün-

yanın məkan-zaman strukturu qətiyyən çöldən göründüyü kimi deyil. Burada minilliklərin, 

qərinələrin, epoxaların və ümumən zamanslızlığın içindən axıb gələn stixail mətn ümmanı 

var. Həmin ümmanın sahilinə gəlib çıxa bilən “müəllif” öz yaradıcılığı adına ondan “bir dam-

cıdan” artıq götürə bilmir. Ümman onu öz qoynuna alıb, mətnsizliyin hüdudlarına qovuşdu-

rur. Burada müəlliflə mətnin sərhədləri, hüdudları itir. Hər şey bir-birinə qarışır. Və bu dünya 

rasional məntiqlə anlaşılan reallıq deyildir: bəlkə də, irrasionallıq və irreallıqdır. Hər halda 

real olandan, rasional olandan o tərəfdə, kənardadır. Bu da öz növbəsində müəllif mətnini bü-

tün hallarda mütnüstü və mətnaltı qatlar şəklində təşkil edir. Müəllif nə dərəcədə öz mətninin 

üstündə və nə dərəcədə altındadır? Bu da çox mürəkkəb sualdır. Çünki müəllif çox vaxt özü 

bunun fərqində olmur. O, zahiri planda mətnin yaradıcısı, batini planda onun transmediativ 

ötürücüsüdür. “Təxəyyül” bütün mühiyyəti ilə bunu ifadə edir. Əsil yaradıcılıq – təxəyyül ha-

disəsdir. Müəllif-mətn münasibətlərinin bütün mahiyyəti təxəyyül anlayışına müncər olunur. 
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Müəllifin də, mətnin də sirri təxəyyüldədir. Təxəyyül, yəni hərfən “xəyal”, “xəyallanmaq” – 

özünü xəyalın gücü ilə başqa bir aləmə, başqa sözlə, realın üstündə olan irreal dünyaya, rasi-

onalın üstündə olan irrasional dünyaya, fizikinin üstündə olan metafizki dünyaya götürə, apa-

ra, daşıya bilmək deməkdir. Həmin dünya transmətn dünyasıdır. Müəllif təxəyyülün gücü ilə 

bu dünyadan “öz payını” götürür və onu biz oxucuların dünyasına daşıyır. Və həmişə də bu 

payın içərisində nə olduğundan özünün xəbəri olmur. Bütün bu proseslər bizim malik olduğu-

muz filoloji anlayışlar müstəvisində “ənənəyə bağlılıq” kimi mənalanır. “Ənənə” yuxarıda de-

diklərimizi əhatə edən son dərəcə mürəkkəb və sərhədləri heç vaxt bilinməyən anlayışdır. Biz 

burada həmin ənənəni M.F. Axundov, C. Məmmədquluzadə və Ağarəhim kimi yazıçıların ya-

ratdığı mətnlərdə özünü göstərən “oyun” və “yalançı qurban” arxetipləri səviyyəsində araş-

dıracağıq. 

 

Filoloji diskurs 

 

Bu yazının yaranmasının əsasında Ağarəhimin “Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsi du-

rur. Müəyyən ritmlə Ağarəhimin hekayələri haqqında yazılar yazıram. Müəllifin “Sərsəri Şü-

küralının sevinci” hekayəsində “ad” konseptini araşdırarkən mətnin struktur qatını təşkil edən 

“oyun” və “yalançı qurban” arxetipləri diqqətimi cəlb etdi. Mətnin alt qatı başdan-başa ritual 

formul və elementləri əsasında qurulmuşdu. Və hekayə özünün bu strukturu ilə Mirzə Cəlilin 

“Kişmiş oyunu” komediyasını “xatırladırdı”. Bu iki əsər məzmunu etibarilə tamamilə bam-

başqa əsərlərdir. Süjetlər və obrazlar bir-birini qətiyyən təkrarlamır. Amma bu əsərlər məhz 

“xatırlatma” paradiqmasında bir-birinin “təkrarına”, “variantına” çevrilir. “Xatırlatma” bu iki 

mətn arasında sinxronlaşma siqnalıdır. Ağarəhimin mətni siqnal kimi Mirzə Cəlinin mətnini 

oyadır və nə obrazları, nə də süjeti üst-üstə düşməyən bu iki əsər vahid zaman modelində 

sinxronlaşır. Sinxronlaşma yeni təsəvvür modelini aktuallaşdırır və bu kontekstdə profan (adi, 

real) zaman-məkan modeli sakral zaman-məkan modeli ilə əvəz olunur. Yazıçının “yaratdığı” 

mətn onun “yaratmadığı” mətnin – ritual mətninin içərisində görünür. Və rakurs genişləndik-

cə nəinki Ağarəhim və Mirzə Cəlil, eləcə də M.F. Axundov da özünün “Aldanmış kəvakib” 

povesti ilə bu cərgəyə qoşulur. 

Burada ən maraqlı olan cəhət müəlliflərin adət etmədiyimiz düzümdə olmayan təqdimidir. 

Diaxron məntiq bizdən M.F.Axundovla başlayıb, Mirzə Cəlildən keçərək Ağarəhimə gəlməyi 

tələb edir. Lakin ritual diaxron düşüncə və onun əsasında duran kosmik kontinumu dağıdır. 

Burada kimin əvvəl və kimin sonra gəlməsi ümumiyyətlə aradan qalxır. Vahid ritual mətni 

bütün mətnləri onların nə vaxt və hansı “dahi” tərəfindən yazılmasından asılı olmayaraq, özü-

nün zamanı və sırası olmayan “növbəsində” çeşidləyir. 

 

Ağarəhim mətninin ritual konstruksiyası 

 

Müəllifin “Sərsəri Şüküralının sevinci” adlanan hekayəsi bir-birinin ardınca baş verən və 

biri o birini şərtləndirən üç sevinc hadisəsinin təsviri əsasında qurulmuşdur. Hekayə çox sadə 

süjetə malikdir. Eyni kənddən olan Uzunqulaq Aynalı və Keçəl Səfəralı ova gedirlər. Ovları 

uğursuz olur. Qayıtmaq ərəfəsində Keçəl Səfəralı təsadüfən güllə ilə vurub Sərsəri Şüküra-

lının eşşəyini öldürür. Keçəl Səfəralı qorxuya düşür. Uzunqulaq Aynalı onu bu vəziyyətdən 

qurtarmaq üçün bir oyun qurur. O, eşşəyin sahibi Sərsəri Şüküralını ittiham edir ki, sən mə-

nim dalımca danışırsan və toyuq-cücələrimi də oğurlamısan. İndi eşşəyini öldürdüyüm kimi 

səni də öldürəcəyəm. Oyun baş tutur. Qorxuya düşmüş Sərsəri Şüküralı mətndə üç dəfə Uzun-
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qulaq Aynalının əlindən salamat qurtardığına görə sevinir. Konflikt aradan qalxır. Sərsəri Şü-

küralı Uzunqulaq Aynalıdan canını qurtardığı kimi, eşşəyi öldürmüş Keçəl Səfəralı da Sərsəri 

Şüküralıdan canını qurtarır.  

Mətn başdan-ayağa ritual sxemi üzərində qurulmuşdur. Lakin məsələnin ən maraqlı tərəfi 

müəllifin (Ağarəhimin) yazıçı niyyətinin heç bir halda ritual konstruksiyası qurmaqla bağlı 

olmamasıdır. Yəni Ağarəhim bir yazıçı kimi yaratdığı mətnin altına ritual layını məqsədli 

şəkildə yerləşdirməmişdir. Amma bundan asılı olmayaraq, mətnüstü və mətnaltı planların bir-

biri ilə simmetrik qovuşmasından ibarət mükəmməl semiotik//işarəvi konstruksiya alınmışdır. 

Mətndə iki təsvir kodu – bədii və ritual təsvir kodları heç bir əskiklik, yarımçıqlıq olmadan 

bir-birini tamalayır.  

Bəs bu mükəmməl semiotik konstruksiyanın əsasında nə durur? 

Müəllifin (Ağarəhimin) öz təhkiyəçi tipi etibarilə milli ənənəyə bağlılığı. 

Ağarəhim, sadəcə, eşitdiyi, bildiyi, yaddaşında illər boyu gəzdirdiyi xatirəni bədiiləşdir-

mişdir. Onun bu mətndə “müəllif missiyası” maraqlı bədii mətn yaratmaqdan ibarət olmuşdur. 

Ağarəhim öz hekayələrində bütün hallarda ənənədən gələn milli təhkiyəçilik üslubunun daşı-

yıcısıdır. O üslüb ki, Axundov da, Mirzə Cəlil də, Haqverdiyev də, Seyid Hüseyn də... hərə öz 

səviyyəsində bu milli təhkiyəçilik üsubunu təmsil edirlər.  

Milli təhkiyə üslubuna bağlılıq yaşı bilinməyən zamanın dərinliklərindən gələn bədii təh-

kiyə axınına bağlı olmaq deməkdir. Belə yazıçılar sanki axınla üzür və bu zaman axının bütün 

stixial əzəmətini, gücünü, hərarətini hiss edir, duyur və alırlar. Və bizim burada “arxetip” 

adlandıra biləcəyimiz nə varsa – hamısı məhz bu “təmas” prosesində müəllif mətninə trans-

formasiya, yaxud transmissiya olunur. Bu prosesin özünəməxsusluğu onun qeyri-şüuri proses 

olmasındadır. Həmin proses şüuri baş verəndə postmodern mətn alınır: bədiilik məzmuna de-

yil, texnikaya müncər olunur. Lakin sadaladığım müəlliflərin yaratdlığlı mətnlərin heç birində 

ritual kodu hətta rituala şüurlu müraciət kontekstində belə şüurlu transfer hadisəsi deyildir. Ən 

azı, Ağarəhimin öz mətninin altına hansısa ritual sxemini yerləşdirmək niyyəti olmayıb. Bu, 

yazıçının başqa niyyətlərinin “altında” öz-özünə, avtomatik baş verən prosesdir və yalnız 

tədqiqat müstəvisində aşkarlana bilir. Elmdə mətnin bu alt qatı implisit (gizli) qat adlanır. 

Beləliklə, Ağarəhimin “Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsinin mətn strukturunda funk-

sional baxımdan  iki davranış kodu paralel şəkildə çalışır: 

1. Mətnüstündə bədii davranış kodu; 

2. Mətnaltında ritual davranış kodu.    

Bədii davranış kodu mətnüstü planı təşkil etməklə oxucu üçün də, tədqiqatçı üçün də açıq 

sahədir. Onu aşkarlamağa lüzum yoxdur: göz qabağındadır. Sözün leksik//lüğəvi mənası onun 

qulağa dəyən ilkin mənası olduğu kimi, mətnin bədii davranış//təsvir kodu da onun ilk gözə 

dəyən və qavranan qatıdır. Ritual qatın aşkarlanması isə ritual-mifoloji rekonstruksiya tələb 

edər. Bu cəhətdən, mif dünyasına da baş vurmaq lazım gəlir. Çünki miflə ritual “əkiz qar-

daşdır”: birinin sirri o birində gizlənir.  

“Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsinin süjeti ritual strukturu baxımından iki hissəyə 

bölünür: 

1. Rituala qədərki hissə; 

2. Ritual hissəsi. 

Ritual süjetdə bir “oyun” mexanizmi kimi “qəfildən” işə düşür. Onun işə düşməsini şərt-

ləndirən səbəb qəfildən baş verir: Keçəl Səfəralı özü də bilmədən güllə ilə Sərsəri Şüküralının 

eşşəyini öldürür. Bu ölüm hadisəsi öz ardınca bir-birinə bağlı hadisələri dartıb gətirir. Yəni 

Keçəl Səfəralının atdığı güllə bir-birinə zəncir kimi bağlı olan hadisə//mexanizmlərin çalışma-
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sına səbəb olur. Həmin hadisələrin heç biri obrazların ixtiyari hərəkəti ilə yaranmır. Əksinə, 

hərəkətlər qabaqcadan məlum olan ssenari üzrə baş verir. Bu ssenari Uzunqulaq Aynalının 

qurduğu oyundur. Oyun – keçirilmə qaydaları, davranış formulları iştirakçılara qabaqcadan 

məlum olan ritualdır. Bu cəhətdən, Uzunqulaq Aynalının eşşəyin ölümü ilə yaranmış konflikt 

situasiyanı aradan qaldırmaq üçün qurduğu oyun “bütün təfərrüatları” ilə klassik ritual sxemi 

əsasında baş verir. Oyun//ritual mexanizmi işə düşməklə Uzunqulaq Aynalı da, Keçəl Səfəralı 

da, Sərsəri Şüküralı da, o cümlədən müəllif (Ağarəhim) də, oxucu da, tədqiqatçı da onun işti-

rakçısına çevrilir. Bu, elə bir sistemdir ki, təkcə mətni təşkil edən elementlər yox, bütöv nar-

rotoloji sistemi təkil edən elementlərin hamısı (Müəllif-Mətn-Oxucu) istəsə də, istəməsə də 

onun iştirakçısına çevrilir. Total Etnokosmik Ritual hamını və hər kəsi öz mətninə daxil edir.  

Bu ritual daxiletmə narrotoloji daxiletmədən fərqli hadisədir. Narratoloji sistemdə zaman-

məkan sistemi öz mahiyyətini saxlasa da, ritual sistemində zaman-məkan öz düzxətli mahiy-

yətini itirərək, qapalı-təkraralanan universuma çevrilir. Başqa sözlə, zaman-məkanın bizə mə-

lum olan göstəriciləri dağılır, itir: bununla müəllif də, onun yaratdığı obrazlar da zamansız bir 

rejimə daxil olur. Həmin zamansız rejim zaman anlayışına aid olan bütün elementləri zama-

nüstü ilə qovuşduraraq, onları yenidən təşkil edir. Bu – yenidən yarıdılma, kosmoqoniyadır. 

Sinergetikada bu proses özünüyaratma adlanır. Bu cəhətdən, Ağarəhimin “Sərsəri Şüküralının 

sevinci” hekayəsinin alt qatını yenidənyaranma təşkil edir. Dünya//kosmos dağıdılaraq yeni-

dən qurulur. Bu proses üş mərhələdə baş verir: 

1. Kosmosdan xaosa keçid:  

Keçəl Səfəralının Sərsəri Şüküralının eşşəyini öldürməsi ilə onların həyatının əvvəlki dü-

zəni (kosmosu) pozulur: konflik (xaos) yaranır. 

2. Konfliktin qurbanvermə yolu ilə aradan qaldırılması:  

Burada iki qurban var: həqiqi və yalançı. 

Həqiqi qurban – eşşək; 

Yalançı qurban – ölümü ətrafında oyun qurulmuş Sərsəri Şüküralı. 

3. Xaosdan kosmosun bərpası:  

Obrazların davranışlarında fraktal olaraq təkraralanan “üçləmə sevinc”. 

Süjetdəki davranış formullarını ritual sxemi üzrə modelləşdirək: 

~ Konfliktin yaranması: Keçəl Səfəralı bilmədən Sərsəri Şüküralının eşşəyini öldürür. 

~ Konfliktin aradan qaldırılmasından ötrü oyun qurulması: Uzunqulaq Aynalı Keçəl Səfər-

alını vəziyyətdən çıxarmaq üçün mətndə “həngamə” adlandırlan oyun qurur: “Sən narahat ol-

ma, keçəl! Mən indi elə bir həngamə düzəldəcəm ki, sərsəri Şüküralı eşşəyin ölümünü də yad-

dan çıxaracaq” (2, s. 112). 

~ “Həngamə” ritualının qurulmasında məqsəd:  

Burada Uzunqulaq Aynalının iki məqsədi var: 

Birincisi, Keçəl Səfəralını düşdüyü bu vəziyyətdən çıxarmaq; 

İkincisi, Sərsəri Şüküralı ilə məzələnmək. 

Bu məzələnmə//oyun məna baxımından öz ifadəsini “sevinc” konseptində tapır. Həmin 

konseptin mətnüstü və mətnaltı olmaqla iki səviyyəsi var: 

a) Mətnüstünün bədii məntiqi ilə müəyyənləşən səviyyə:  

Sərsəri Şüküralı hər dəfə Uzunqulaq Aynalının “ölüm hədəsindən” yayındıqca sevinir. 

b) Mətnaltının ritual-mifoloji məntiqi ilə müəyyənləşən səviyyə: 

Burada üçləmə formulu ilə ifadə olunmuş kosmosyaradıcı sevinc hadisələri var.  

~ Mətndə Sərsəri Şüküralı Uzunqulaq Aynalının əlindən öz canını üç dəfə qurtardığına 

görə sevinir; 
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~ Bu sevinc hissi hər üç obrazın simasında ümumən üç dəfə təkrarlanır: 

1. Sərsəri Şüküralı Uzunqulaq Aynalının əlindən öz canını qurtardığına görə sevinir;  

2. Keçəl Səfəralı Sərsəri Şüküralının əlindən öz canını qurtardığına görə sevinir. 

3.  Uzunqulaq Aynalı Keçəl Səfəralının canını Sərsəri Şüküralının əlindən qurtardığına 

görə sevinir. 

Sevinc//sevinmək – ritual-mifoloji düşüncə modelində kosmosyaradıcı formuldur. Bu 

mətndə də obrazların keçirdiyi sevinc hissləri bütün hallarda vəziyyətin düzəlməsi, makro, ya-

xud mikrokonfliktlərin aradan qalxması ilə bağlı sevinc hissləridir. 

~ Yalançı qurban: 

Mətndə iki qurban var: Sərsəri Şüküralının eşşəyi və özü. Eşşək – həqiqi qurban, Sərsəri 

Şüküralı – yalançı qurbandır. Çünki onun öldürülməsi nəzərdə tutulmamışdır. Bu, yalnız bir 

oyundur. Lakin bu, mətnüstünə görə belədir. Mətnaltındakı rituala görə, o da həqiqi qur-

bandır. Çünki doğrudan-doğruya qurulmuş oyunun qurbanına çevrilir. Yəni öldürülməsə də, 

oyuna “qurban gedir”. Burada əsas məqam Sərsəri Şüküralının qurbana çevrilməsini özünün 

qəbul etməsidir. Bax bu nöqtə Ağarəhimin qurduğu mətnin ən mənalı məqamlarından biridir. 

Sərsəri Şüküralı Uzunqulaq Aynalının ölüm təhdidini o dərəcədə həqiqi qəbul edir ki, hətta 

bunun oyun olduğunu biləndən sonra belə “canını qurtardığına” görə sevinir. Əlbəttə, bütün 

kənd və onun arvadı bu hadisəni Sərsəri Şüküralının Uzunqulaq Aynalıdan qorxması kimi qə-

bul edir. Sərsəri Şüküralının arvadı tələb edir ki, Uzunqulaq Aynalı və Keçəl Səfəralıdan eşşə-

yin hesabı sorulsun. Amma Sərsəri Şüküralı arvadını bu işi görməyə qoymur. Bunun mətnüs-

tündə heç kəs tərəfindən anlaşılmayan, başa düşülməyən səbəbi var. Bu səbəb Sərsəri Şükür-

alının yalnız özünə məlumdur: O, Uzunqulaq Aynalının əlindən “canını xilas edib”.  Məsələ-

nin bütün mahiyyəti və o cümlədən Ağarəhimin mətndə təcəssüm etdirdiyi implisit//gizli ide-

ya bu “can qurtarmaq” konsepti ilə bağlıdır. Sərsəri Şüküralı Uzunqulaq Aynalının onu öl-

dürmə hədəsinə bütün varlığı ilə inanmışdı və bu inam onu potensial bir ölüyə çevirmişdi. Hər 

an öldürüləcəyini gözləyən Sərsəri Şüküralı hər dəfə Uzunqulaq Aynalının əlindən “xilas 

olanda” sanki yenidən dirilirdi.  Bax məsələnin bu nöqtəsi ən mühüm məqamdır. Buradan ay-

dın olur ki, Uzunqulaq Aynalının qəsdən qurduğu “həngamə oyunu”, əslində, Sərsəri Şükür-

alının psixikasında “ölüb-dirilmə” arxetipini aktivləşdirmişdir. O, hər dəfə Uzunqulaq Aynalı-

nın əlindən qurtarmaqla sanki ölərək yenidən dirilir. Onun ölüb-dirilməsinin şüurüstü və şüur-

altında olmaqla iki planı var: 

1. Sərsəri Şüküralı şüurüstündə Uzunqulaq Aynalının real ölüm hədəsindən canını qur-

tarır; 

2. Lakin o, şüuraltında üç dəfə ölüb-dirilir. 

Ona görə də heç kəs onu anlamır. Heç kəs, o cümlədən arvadı başa düşmür ki, Sərsəri Şü-

küralı bu hadisənin bir oyun olduğunu biləndən sonra nəyə görə, hansı səbəbdən Uzunqulaq 

Aynalı və Keçəl Səfəralıdan bu oyunun və eşşəyin qanının hesabını tələb etmir. Halbuki o, 

“hamının” məntiqinə görə “hesab” tələb etməli idi. Lakin Sərsəri Şüküralı bunu etmir, əksinə, 

sevinir. Onun sevincinin səbəbi isə yalnız özünə məlumdur. Əslində, Sərsəri Şüküralı öz se-

vincinin səbəblərini nə arvadına, nə də həmkəndlilərinə “axıradək”, “olduğu kimi” izah edə 

bilmir. O, bunu istəsə də izah edə bilməzdi. Çünki bu səbəblər onun psixikasının şüuraltı qatı 

ilə bağlıdır. Şüuraltı qapalı zonadır. Ora amorf arxetpilər dünyasıdır. Sərsəri Şüküralının “hə-

min dünyadan” başa düşdüyü, anladığı, qavradığı yalnız stixial sevinc hissləridir. Onun daxi-

lində özünün belə anlamadığı sevinc hissləri var. Həmin sevinc hissləri onun şüuraltındakı 

“ölüb-dirilmə” arxetipi ilə bağlıdır. Sərsəri Şüküralı Uzunqulaq Aynalının “oyununa düşərək” 

onun ölüm hədəsinə bütün varlığı ilə inanmışdı. Burada məsələnin mahiyyəti ritual formulları 
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ilə birbaşa əlaqədədir. Uzunqulaq Aynalı “oyun qurur” və o, öz oyununun ssenarisini qabaq-

cadan bilir. Bəs bu biliklər onda hardandır? Təbii ki, bu “bilik” ona ənənədən gəlir. Bu oyu-

nun adı “yalançı qurban” ritualıdır. Həmin ritual mexanizminin işə düşüb-düşməməsi isə Sər-

səri Şüküralının ona inanıb-inanmamasından asılı idi. O isə Uzunqulaq Aynalının oyununa 

inanır və bununla da şüurltının ritual mexanizmləri növbə ilə çalışmağa başlayır: 

~ Sərsəri Şüküralı Uzunqulaq Aynalının ölüm hədəsinə inanır; 

~ Bu inam onun yaddaşında “ölüb-dirilmə” formulunu işə salır; 

~ “Ölüb-dirilmə” formulundan keçən Sərsəri Şüküralı mənən üç dəfə ölür və dirilir.  

~ Bu “ölüm-dirilmə” oyunu Sərsəri Şüküralının psixikasında o qədər coşqun affektiv-emo-

sional hal yaradır ki, “ölüm”dən canını qurtaran Sərsəri Şüküralının keçirdiyi sevinc hissi 

onun bütün varlığına hakim olur. O, Uzunqulaq Aynalının “ölüm” hədəsini o qədər real yaşa-

yır ki, onun əlindən sağ-salamat qurtarmasına “dirilmək”, “yenidən doğulmaq kimi baxır. 

Bütün bunların əsasında qurban arxetipi durur. Eşşəyin real ölümü Sərsəri Şüküralının 

“yalançı ölümünü” kompensasiya edir. Onun arvadına dediyi sözlər bu halı belə ifadə edir: 

“Aləmi qatma başına, sən Allah! İndi-indi özümə gəlirəm. Eşşək qurban olsun sənə! Qurtar 

Uzunqulaq Aynalıdan” (2, s. 118). 

Eyni ritual arxetiplərini Mirzə Cəlil və Axundovda da görürük. 

 

Mirzə Cəlil mətninin ritual konstruksiyası 

 

Mirzə Cəlilin “Kişmiş oyunu” da çox sadə bir süjet üzərində qurulmuşdur. Bərgüşad kən-

dinin ağsaqqalı Vəlisoltan ermənidən çütə qoşmaq üçün öküz alıb. Uzun müddətdir ki, ermə-

nilər ya öküzün pulunu, ya da özünü almaq üçün gəlib gedirlər. Onlar növbəti dəfə gələndə 

Nurəli adlı kəndli bir oyun qurur. Kəndlilər giya ki kişmiş karvanını soymağa gedirlər. Bu za-

man guya ki dəvəçilərdən biri güllə ilə vurularaq ölür. Kəndlilər Vəlisoltan ağaya deyirlər ki, 

bu ermənilər bizi hökümətə satacaq. Gəl bunları da öldürək. Bütün bu hadisələrin oyun oldu-

ğunu anlamayan ermənilər canlarını götürüb qaçırlar. Mətnin ritual formullarına diqqət edək: 

~ “Oyun gətirmək”:  

Nurəlinin erməniləri qorxutmaq üçün gördüyü işlə Uzunqulaq Aynalının Sərsəri Şükür-

alıya etdikləri eyni mahiyyət daşıyır. Hər ikisi oyun qurmaqla yaranmış konflikt situasiyanı 

həll etmək istəyirlər. Nurəli deyir ki, “Bu işə biz bir tədbir tökməsək, ermənilər sənin yaxan-

dan əl çəkməyəcəklər” (3, s. 8). Demək, bu tədbir bütün hallarda problemin həllinə yönəldi-

lib. Ancaq məsələnin bütün mahiyyəti həmin tədbirin bir oyun olmasındadır. Oyun – məqsədi, 

məramı, gedişatı, hərəkətləri qabaqcadan bəlli olan davranış sistemidir. Burada ixtiyari hərə-

kətlər yox,oyun qaydalarına uyğun hərəkət qəlibləri var. 

~ Oyunun ritual mexanizminin işə düşməsi – “oyuna düşmək”: 

Bu oyunun baş tutub-tutmaması Ağarəhimin hekayəsində olduğu kimi, “başına oyun gəti-

rilənlərin”, yəni oyunun qurbanlarının ona inanıb-inanmasından asılıdır. Ermənilər də karvan-

çının ölümünə inanmaqla “oyuna düşürlər”. Bundan sonrakı hərəkətlərin hamısı oyunun qa-

baqcadan bəlli olan “ssenarisi” üzrə baş verir.  

~ Oyun arxaik yaddaşı oyadan siqnal kimi: 

Oyunu quran Nurəlinin məqsədi erməniləri baş vermiş hadisələrə inandırıb buradan qaçırt-

maqdır. O deyir: “Soltan ağa, and olsun bizi yaradan Allaha, mən onlara elə bir tövbələtmə 

görsədim ki, öküz onların bilmərrə yadlarından çıxsın” (3, s. 9). 

Burada Nurəlinin nitqində vurğulanan “yaddaş” elementinin mətnüstü və mətnaltı olmaqla 

iki planı var: 
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a) Mətnüstü plana görə, Nurəli ermənilər ölümlə elə qorxutmaq istəyir ki, onlar canlarını 

qurtardıqlarına görə sevinsinlər və bir daha öküzü yadlarına salıb gəlməsinlər. 

b) Lakin bu oyunla Nurəli eyni zamanda özü də fərqinə varmadan ermənilərin düşüncə-

sində şüuraltı “ölüb-dirilmə” mexanizmini işə salır. Və həmin mexanizm ermənilərin yadda-

şında köhnə məlumatları pozaraq, yerinə yeni məlumatlar yazır. Oyuna qədər öküzün ya pulu-

nu, ya da özünü almaq üçün çalışan ermənilər “oyua düşdükdən” sonra yeni yaddaş sxemi ilə 

hərəkət edrilər: indi onları öküz yox, ancaq canlarını qurtarmaq düşündürür. 

~ Oyun semiotik davranış modeli kimi: 

Oyun real və ritual davranış modellərinin uzlaşdırılmasını tələb edir. Oyunun alınıb-alın-

maması buna bağlıdır. “Kişmiş oyunu” komediyasında bu özünü “ikili dil” konseptində göstə-

rir. Burada hərə öz davranış modelinə uyğun danışsa da, müəkəmməl dialoq alınır. Məsələn, 

ermənilər reallığın dili, kəndlilər oyunun dili ilə danışrlar: 

Ermənilərin hər ikisi: Doğrudan xatalı işdir. 

Nurəli: And olsun o bizi yaradana, heç bir xata bizə və sizə toxunmaz (3, s. 11).  

Əslində, burada hamı “doğrunu” danışır. Ermənilər doğrudan da belə hesab edirlər ki, də-

vəçilər soyularkən bir xəta baş verər. Oyunu quran Nurəli də onları arxayın edir ki, heç nə ol-

mayacaq.  

~ Yalançı qurban və ölüb-dirilmə arxetipləri: 

Burada da Ağarəhimin hekayəsində olduğu kimi yalançı qurban və ölüb-dirilmə formulu 

var. Ağarəhimin hekayəsində olduğu kimi, qurban ikidir: 

1. Guya ki karvana hücum edilərkən atışmada öldürülən dəvəçi; 

2. Oyunun qurbanı olan ermənilər. 

Hər iki qurban ölüb-dirilmə ilə bağlıdır. Yalançı qurban oyun oynayan kəndlilərdən biridir 

və oyun qurtaran kimi o da “dirilir”. Öldürülmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalan ermənilər real 

ölüm qorxusunu yaşayırlar. Kəındlilər oyun qaydasına görə, onları guya ki öldürmək istə-

yirlər. Ermənilər buna inanıb, ölüm qorxusunu bütün varlıqları ilə yaşayır və daha sonra Vəli-

soltan ağanın “köməyi” ilə sağ qaldıqlarına görə sevinirlər. Bu cəhətdən istər yalançı qurban 

olan kəndli//dəvəçinin “ölümü”, istərsə də ermənilərin “ölümü” ritual ölüm olmaqla bütün 

hallarda şüuraltındakı kollektiv yaddaş modeli ilə bağlıdır. 

 

M.F.Axundov mətninin ritual konstruksiyası 

 

Axundovun “Aldanmış kəvakib” povestinin ritual konstuksiyası M.Cəlil və Ağarəhimin 

öz əsərlərində qurduqları ritual konstruksiyasından tarixi zaman-məkan dekorasiyasına görə 

fərqlənsə də, ritual sxemi bu üç mətnin üçündə də eynidir. Və əslində, eyni olmaya da bilməz. 

Çünki etnokosmik ritual müəllif psixikasının şüur qatı ilə yox, şüuartı qatı ilə bağlıdır. Et-

nokosmik ritual fərqdi şüur yox, kollektiv şüur hadisəsidir. Bu baxımdan şüuraltının arxetip-

ləri hamıda “eynidir”. 

“Aldanmış kəvakib” povestində göstərilir ki, Şah Abbasın münəccimbaşısı ona xəbər gə-

tirir ki, novruzdan on beş gün keçəndə ulduzların düzümündən yaranan vəziyyət İran taxtında 

oturan adama bədbəxtlik gətirəcək. Yığışıb tədbir görürlər. Qərara gəlirlər ki, Şah Abbas mü-

vəqqəti olaraq hakimiyyətdən əl çəksin, yerini başqa bir adama versin, ulduzlardan gələn bəla 

da həmin adama gəlsin. Onlar Yusif Sərrac adlanan bir şəxsi hakimiyyətə gətirirlər. O da öl-

kədə islahatlara başlayır. Lakin köhnə hakimiyyət tərəfdarları üsyan qaldıraraq Yusif Sərracı 

taxtdan salırlar. Şah Abbas yenidən öz hakimiyyəıtini bərpa edir (Ax., s. 15-44). 

Axundovun təsvir etdiyi bu hadisə doğrudan da baş verib. Lakin bu istisna hadisə deyildir 
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və “müvəqqəti hökmdar” adlanan qədim ritualla bağlıdır. C.C.Frezerin gətirdiyi çoxsaylı fakt-

lara görə, qədim dövrdə həqiqi hökmdar qısa müddətə hakimiyyəti tərk edir və onun yerini 

müvəqqəti hökmdar tuturdu. Lap qədimlərdə müəyyən müddətdən sonra bu müvəqqəti hökm-

darı öldürsələr də, sonralar onu həqiqətən öldürməyib, ölümünü teatr şəklində səhnələşdirir-

dilər (6, s. 270). 

Qədim mədəniyyətlər üçün xarakterik olan bu ritual statusdəyişmədir və ölüb-dirilmə ilə 

müşayiət olunur. Axundovun təsvir etdiyi ritual tamamilə “müəvəqqəti hökdar” ritualının 

sexeminə əsaslanır. Burada diqqətçəkən detallardan biri Yusif Sərracın hakimiyyətdən Salı-

narkən ölməyib qaçmasıdır. Yəni əslində, Şah Abbasın hakimiyyətinə düşmən olan bu adamın 

ödürülməməsi, sağ qalması, yox olması onun müvəqqəti hökmdar arxetipini təcəssüm etdir-

diyini, bu oyundan sanki qabaqcadan xəbəri olduğunu göstərir. 

Beləliklə, Axundovun əsərində də biz oyun, yalançı qurban, ölüb-dirilımə kimi arxetipləri 

ilə qarşılaşırıq. Bu arxetiplərin hamısı ritual mexanizmləridir. Onların çalışması üçün ritual 

icra edilməlidir. Ritualın icrası üçün isə hökmən konflikt situasiya lazımdır.  

V.Terner yazır: “Ritual − jestləri, sözləri, obyektləri əhatə edən hərəkətlərin stereotipik ar-

dıcıllığıdır; xüsusi olaraq hazırlanmış yerdə icra olunur və icraçıların maraq və məqsədlərinə 

uyğun olaraq fövqəltəbii qüvvə və varlıqlara təsir etmək üçün təyin olunur” (4, s. 82). 

V.N.Toporov yazır ki, “varlığın yaradılışı aktında baş verənlər ritualda təcəssüm edilə 

bilər və edilməlidir. Ritual kosmoloji varlığın diaxron və sinxron aspektlərini özündə qapalı-

laşdırır; yaradılış aktının strukturu və onun hissələrinin (düzüm − S.Rzasoy) ardıcıllığını yada 

salır və bununla insanın “ilkin başlanğıcda” yaradılmış kosmoloji universuma daxil edilməsini 

təsbit edir.” (5, s. 16). 

Hər üç müəllifin əsərindəki ritual icraçıların maraq və məqsədlərinə xidmət edir. Ritualda 

ilkin yaradılışı aktı canlandırılır və mövcud konflikt situasiya ilkin yaradılılış sxeminə uyğun 

olaraq yenidən modelləşdirilir. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan ədəbiyyatı ilkin ritual-mifoloji srxetiplərlə zəngin olsa 

da, onlar tədqiqatdan kənarda qalmışdır. Halbuki həmin arxetiplərin tədqiqi mətnin dərin qat-

larına enib, yaradıcılığın bir çox qaranlıq məsələlərini içşıqlandırmağa imkan verir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Təqiqatda ilk dəfə olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında ilkin ritual-

mifoloji arxetiplər təhlilə cəlb olunur. Onların ritual semantikası və bədii təhkiyədəki rolu üzə 

çıxarılır. Aydınlaşdırılır ki, Axundovun “Aldanmış kəvakib” povestinin, M.Cəlilin “Kişmiş 

oyunu” komediyasının və Ağarəhimin “Sərsəri Şüküralının sevinci” hekayəsinin ritual kons-

truksiyası eyni sxemi təcəssüm etdirir. Çünki etnokosmik ritual müəllif psixikasının şüur qatı 

ilə yox, şüuartı qatı ilə bağlıdır. Etnokosmik ritual fərqdi şüur yox, kollektiv şüur hadisəsidir. 

Bu baxımdan şüuraltının arxetipləri hamıda “eynidir”. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan bu 

istiqamətdə yazılacaq əsərlərdə istifadə imkanları, prakitik əhəmiyyəti isə tədris prosesin-

də istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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С.Г. Рзасой 

 

 

Архетипы «игры» и «ложной жертвы» в творчестве  

М.Ф. Ахундова, Дж. Мамедгулузаде и Агарахима 

 

Резюме 

 
Литературный текст - сложное явление с точки зрения смысла и структуры. Текст 

приверженности древним ритуально-мифологическим традициям делает его чрезвы-

чайно сложным семиотическим построением. В статье рассматривается связь с Риту-

альной традицией на уровне архетипов «игра» и «ложная жертва», которые проявляя-

ются в текстах, созданных такими писателями, как М.Ф.Ахундов, Дж. Мамедгулузаде и 

Агарахим. Исследования показывают, что история Агарахима "Радость Сарсари Шуку-

рали"  полностью основана на ритуальных формулах и элементах. Как писатель, Агара-

хим целенаправленно не помещал ритуальный слой под созданный им текст. Тем не 

менее, была получена идеальная семиотическая конструкция // знака, состоящая из 

симметричной комбинации поверхностных и подтекстовых планов. Два описательных 

кода в тексте - художественные и ритуальные описательные коды дополняют друг дру-

га без каких-либо недостатков. Такая же ситуация наблюдается в комедии М. Джалиля 

«Изюминка» и в рассказе М. Ф. Ахундова «Обманутый Кавакиб». Исследования 

показывают, что ритуально-мифологические архетипы, связанные с моделью коллек-

тивной памяти подсознания, реализуются через художественное воображение, подни-

маются в подсознание и становятся ведущей логикой текстового плана. 

 

S.G. Rzasoy 

 

 

Archetypes of the “game” and “false sacrifice” in the work of  

M.F. Akhundova, J. Mamedguluzade and Agarahim 

 

Summary 
 

A literary text is a complex phenomenon in terms of meaning and structure. The text of 

adherence to ancient ritual and mythological traditions makes it an extremely complex 

semiotic construction. The article discusses the connection with the ritual tradition at the level 

of archetypes “game” and “false sacrifice”, which are manifested in texts created by such 

writers as M.F Akhundov, J. Mamedguluzade and Agarahim. Studies show that the story of 

Agarahim "The Joy of  Sarsari Shukurali" is completely based on ritual formulas and 
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elements. As a writer, Agarahim deliberately did not place a ritual layer under the text he 

created. Nevertheless, an ideal semiotic construction // of the sign was obtained, consisting of 

a symmetrical combination of surface and subtext planes. Two descriptive codes in the text - 

artistic and ritual descriptive codes complement each other without any flaws. The same 

situation is observed in the comedy of M. Jalil “Zest” and in the story of M.F. Akhundov 

“Deceived Kawakib”. Studies show that ritual-mythological archetypes associated with the 

model of collective memory of the subconscious are realized through artistic imagination, rise 

into the subconscious and become the leading logic of the textual plane. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.06.2020 
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Nəsimi şeirlərində ərəb və fars mənşəli sözlərin 

 nitq hissələrinə görə təsnifi 
 

Sevil Mirhəsən qızı İsayeva 

Mingəçevir Dövlət Universitetinin müəllimi 

E-mail: sevil-hesenova57@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. A.X. Hacıyev, 

                p.ü.f.d. İ.B. Əmirəliyeva 

 

Açar sözlər: dahi şair Nəsimi, seirlər, fars və ərəb sözləri, nitq hissələri, sənətkarın ölməz-

liyi 

Ключевые слова: гениальный поэт Насими, стихи, персидские и арабские слова, 

части речи, бессмертие поэта 

Key words: genius poet Nasimi, verses, Persian and Arabic words, parts of speech, 

immortality of the poet  

 

XIII-XIV əsrlər ədəbi dili həm lüğət tərkibi və qrammatik quruluşunun müəyyən inkişafı, 

həm də üslubi zənginliyinə görə diqqəti cəlb etsə də, onun bütün təkamülünü başa çatdıran, 

onu ümumiləşdirən, ədəbi dilin xalq dilinə və əcnəbi materiala münasibətini dürüstləşdirən, 

bədii söz sənətimizi forma və şeirimizin özülünü qoyan böyük filosof şair İmadəddin Nəsimi 

olmuşdur. 

Nəsiminin fəlsəfi şeirləri ilə yanaşı, dünyəvi şeirləri də vardır. Onun bu şeirlərində səmi-

miyyət və təbiilik daha qabarıqdır, hər şeiri xəlqiliyi, dil-ifadə və üslub gözəlliyi ilə fərqlənir. 

Şair burada insan səadətini, onun könül sərbəstliyi və iradə azadlığını ön planda saxlayır. Nə-

siminin bu səpkidə yazdığı əsərlərində zəmanəsindən şikayət motivləri daha qüvvətlidir. Mü-

asirləri arasında  sözü bütöv, dilində doğruluq olan, haqqı tanıyan gerçək bir yar, ər, sevgili 

tapa bilmir:  

Qanı bir əhdü-peymanı bütöv yar, 

Qanı bir qövlü gerçək, doğru dildar, 

Qanı bir həqqi bilən bir gerçək ər kim, 

Ola doğru anın dilində göftar? 

 

Qoca bir qarıya bənzətdiyi dünyada düzlük, doğruluq, sədaqət, gözəllik görə bilməyən  

Nəsimiyə görə bu dünyanın şakəri ağı, balı acı, düzü yalan, gözəli çirkinlikdir. “Zalımın zül-

mü şərindən tarlada üsyan bitər”, - deyən şair xeyiri yox, şəri çox olan orta əsrlər həyatını pis-

ləyir, ona lənətlər yağdırır. Bu həyatı meyvə gətirməyən ağaca, qara bir tikana, bülbülün vüsal 

yolunu kəsən xara, zülmətlə dolu bir zindana bənzədir. 

Nəsimi ərəb və fars dilinin lüğət materiallarına xüsusi yer verir və bu halda, şübhəsiz, 

klassik poeziya üslubunun ənənəsini gözləyir. Ədib bununla yanaşı, ana dili materiallarını 

əsas götürür. O, ədəbi-bədii dil sahəsindəki nailiyyətlərini və novatorluğunu canlı danışıq di-

linə əsaslanaraq əldə edir. Şair özü etiraf edir ki: 

 

Gərçi Nəsimi sözün dadını verdi, vəli, 

Dadə gətirdi ani ləfzi şəkərbarimiz. 
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Nəsimi dövrünün böyük mütəfəkkiri olduğu üçün onun dili yalnız bədii dil olmaqla qal-

mır, həm də elmi-fəlsəfi məzmun daşıyır. Buna görə də Nəsiminin bəzi əsərlərinin dili (sevgi 

mövzusunda yazdığı) çox sadə, aydın, xalq danışıq dili əsasında yaradılır: 

 

Dilbəra, mən səndən ayrı təndə canı neylərəm? 

Malu-mülkü, taxtü-tacı, xanimanı neylərəm? 

 

Bu da qeyd edilməlidir ki, şairin hürufilik ideyası aşılayan elmi-fəlsəfi məzmunlu  əsərlə-

rinin dili nisbətən qəlizdir. Ərəb dili söz - cümlələri və ərəbcə ifadələr belə əsərlərin dilində 

üstünlük təşkil edir. Nəsimi özü də bunu nəzərə çarpdırır: 

 

Heç kimsə Nəsimi sözünü kəşf edə bilməz, 

Bu quş dilidir, bunu Süleyman bilir ancaq. 

 

Nəsiminin yaşadığı dövrdə dövlət dili kimi ərəb-fars və qismən də monqol dili fəaliyyət 

göstərmişdir. Məlum olduğu kimi, klassik poeziya üslubunun ənənəvi şəkildə gələn standart 

söz və ifadələrdən ibarət məcazları, təşbehləri olmuşdur ki, əsasən, bunlar da fars və ərəb di-

lində olan sözlərində əks olunur. Nəsiminin şeirlərində ərəb və fars sözlərinə geniş yer veril-

mişdir. Böyük şairin şeirlərində rast gəldiyimiz ərəb və fars sözləri çox müxtəlif sahələrlə əla-

qədar anlayışları, xüsusən dini, fəlsəfi, elmi məfhumları, eləcə də tarixi şəxs, ərazi, xalq adla-

rını ifadə edən sözlərdir. 

 

Eydi-əkbərdir cəmalın, eydə can qurban olur, 

Eyd üçün mən canımı qurbanə nisbət qılmışam. 

 

Buradakı cəmal sözü üz mənasını verir və nitq hissəsi kimi ismə aid olur. Onu da qeyd et-

mək lazımdır ki, Nəsimi şeirlərində fars və ərəb sözlərinin qarşılığına da rast gəlirik. Məsələn, 

cəmal sözünün Azərbaycan dilində qarşılığı olan üz sözünə şaitin bir çox şeirlərində rast 

gəlmək mümkündür: 

 

Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etməgil, 

Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, etməgil. 
 

Şəms sözü ərəb sözü olub, Azərbaycan dilində günəş deməkdir. Həmin söz Nəsiminin 

şeirlərində isim rolunda çıxış edir: 

 

Çırağım, səmimü nurum, ziyamü ulduzum, şəmsim, 

Həzarım, bülbülüm, Nəsimiyü-xoş əlhanım! 
 

Nəsimi şeirlərində işlənən ləb, may, namə, didar, jalə, şəhriyar, dana, dildar, rəsul, nigar 

və s. bu kimi fars və ərəb mənşəli sözləri nitq hissəsi kimi isimdir: 

 

Ey diriğa kim, cahanda yarü həmdəm kəmdürür, 

Xubların cövründən özgə kim mənə həmdəm dürür? 

 

Göründüyü kimi, şairin ikinci misrada işlətdiyi  altı sözdən  üçü fars və ərəb sözüdür. Xub 

– gözəl, cövr – cəfa, həmdəm - dost, yoldaş deməkdir. Xub və cövr sözü şeirdə söz birləşməsi 
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əmələ gətirmişdir. Xubların cövrü gözəllərin cəfası kimi başa düşülür.  

Namə fars sözüdür, məktub mənasını verir; Nəsiminin şeirlərində tez-tez işlənən sözlərdən 

biridir. 

 

Gəl, ey badi-səba, tezrək əlin öp, məndən ol yarə, 

Mənim əhvalimi söylə, nə hacətdir dəxi namə. 

 

Bu beytdə namə sözü ismin adlıq halındadır. Məlumdur ki, isimlərə məxsus xüsusiyyətlər-

dən biri onların şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməsidir. Bu baxımdan fars və ərəb sözləri, yəni 

isim kimi işlənənləri şəxs və cəm şəkilçisi qəbul edir. Məsələn: 

 

“Əleyna-rəbbinüm” şahə, yazır mən sana bir namə 

Ki, məşhur oldu əsrarım cəhanda xas ilə amə. 

 

Əsrar ərəb sözü olub sirr, gizli fikirlər deməkdir. Şeirdən görünür ki, əsrarım sözü birinci 

şəxsin təkində işlənmişdir. 

 

Çün ləbin abi həyatdır, həyatın ömrümün, 

Bu Nəsimi səndən ayrı leysə fid-dar istəməz. 

 

Nümunədəki ləb sözü isimdir, dodaq mənasını verir, ikinci şəxsin təkini bildirdiyi üçün –

in şəkilçisi qəbul etmişdir.  

 

Ey Nəsimi, nəsdini nadan əlinə vermə kim, 

Cövhəri dana bilir, həm qiymətindən bəllidir. 
 

Nümunədəki dana sözü alim, bilici deməkdir. Odur ki, kim sualına cavab verir. 

Bu gün ad kimi işlənən Rəsul sözü dilimizə ərəb dilindən keçmişdir və mənası qasid, elçi 

deməkdir.  Məhz Nəsimi şeirlərində də bu mənada işlənir: 
 

Hüdhüdü Bilqeysə rəsul eylədi, 

Naməni göndərdi Süleymanımız. 

 

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Nəsiminin şeirlərində işlənmiş ərəb və fars sözlə-

rinin çoxu ismə aiddir. 

İ.Nəsiminin fars və ərəb sözlərindən istifadə etməsinin mahiyyətindən bəhs edərkən belə 

bir cəhəti yada salmalıyıq ki, onun əsərlərində fars, ərəb sözləri nitq hissələri baxımından da 

müxtəlif çalarlı və zəngindir. Münəvvər, münəzzəh, müənbər, müzəyyən, tuba, humayın, siyəh-

dil kimi sözləri nitq hissələrindən biri olan sifətlərə misal göstərmək olar. Şair bu sözləri 

yerli-yerində işlətmişdir:  

 

Üzü nuru-ilahımdir, münəvvər şəmsü mahımdır, 

Könül təxtimdə şahımdə ki, zirək şəhriyarımdır. 

 

Münəvvər parlaq, nurlu deməkdir. Şair sevgilisinin üzünü parlaq günəşə bənzətməklə təş-

beh yaradir. 
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Cəmalından münəvvər ilə xurşid, ey dilbər, 

Mələkdir valehü heyran bu gün bu hüsni-zibayə. 

 

Bu beytdə də münəvvər sözü sifətdir, necə sualına cavab verir, əlamət bildirir. 

 

Düşmüş müənbər sünbülün xurşidi- taban üstünə,  

Şol rəsm ilə mişkin bənin gülbərgi-xəndan üstünə. 

 

Müənbər sözü nitq hissəsi kimi sifətdir, mənası ətir deməkdir. 

 

Ey Nəsimi, qafil olma şol hümayün kölgədən, 

Kim, qılır hər dəm təcəlli Qafdan əta bizə. 

 

İmadəddin Nəsiminin şeirlərində işlənən sifətlərdən biri də hümayün sözüdür. Hümayün 

mübarək, uğurlu mənasını bildirir və həmin misrada sifətin hansı sualına cavab verir. 

 

Siyəhdil gözlərin qan tökmək üçün 

Çəkibdir tiğini mənəndi-cəllad. 

 

Siyəhdil sözü fars dilindən keçmədir. Paxıl, bədxah mənasını bildirən bu söz sifətdir. Bil-

diyimiz kimi, sifətlər -dır, -dir, -dur, -dür xəbər şəkilçisini qəbul edir. Nəsiminin şeirlərində 

işlənən, nitq hissəsi kimi sifət olan sözlər də xəbər şəkilçisi qəbul edir. Fikrimizi sübut etmək 

üçün şairin şeirlərinə müraciət edək: 

 

Rüxün kimi müzəyyəddir gülü lalə anın şövqi 

Yanağın əksi düşmüşdür məgər kim, vərdi-həmrayə. 

 

Nəsimi şeirlərindəki fars, ərəb sözlərini nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, onların az bir 

qismi nitq hissəsi kimi saydır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, şairin şeirlərində saylar və hərf 

adları hürufizmdə xüsusi simvolik mənaları ifadə etmək üçün işlənmişdir. 

 

Zahida, biz çəkməziz imruzi fəda qüssəsin, 

İbn-vəqtizla-carəm imruz olur fərda bizə. 

 

İmruzun mənası bu gün deməkdir. Bu gün isə nitq hissəsinə görə zərfdir (zaman zərfi). 

Cümlədə zaman zərfliyi yerində işlənmişdir. 
 

Tutaram damənin möhkəm, yəqin bil, ulu məhşərdə 

Deyəm, ey bivəfa dilbər, məni yetirmədin kamə. 
 

Məlumdur ki, məhşər sözü qiyamət günü insanların cəm olacağı yer deməkdir. Bu beytdə 

məhşərdə sözü yer zərfi vəzifəsində çıxış edir. 

Ümumiyyətlə, fars və ərəb sözlərinin təşkil etdiyi zərflərin say etibarı ilə çoxu tərzi-hərə-

kət zərfləridir. Məsələn: 

 

Sirri-ənəlhəqq söylərəm alədə pünhan gəlmişəm, 

Həm həqq derəm, həqq məndədir, həm xətmi insan gəlmişəm. 
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Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan dilinə başqa dillərdən heç bir feil keçməmişdir, lakin 

alınma sözlərin köməkçi feillərlə birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb – analitik feillər var-

dır ki, onların ilk nümunələri Nəsiminin şeirlərində işlənilmişdir. Bu feillər məna və tərkib ça-

larlarına görə çox maraqlıdır. Nəsimi əsərlərində belə feillərin düzəldilməsində ən çox etmək, 

eyləmək, olmaq, bulmaq, qılmaq kimi köməkçi feillərdən istifadə etmişdir. Fikrimizi əsaslan-

dırmaq üçün misallara (Nəsimi şeirlərindəki) müraciət edək: 

 

Əgərçi sinbülü nərgiz bəyani-küntü kənz eylər, 

Qaçan bəlhüm-əzəm bilsin işahatın bu əsrarın. 

Yaxud: 

 

Çəkdi müşkin zülfünü aldı əlimdən ruzigar, 

Şol səbəbdən könlümün halı pərişan oldu.  

 

Seyid İmadəddin Nəsiminin lirikası özünəməxsus sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Ənənəvi klassik şeir üslubunda yazıb-yaratmasına baxmayaraq, o, orta əsrlər Azərbaycan liri-

kasını bənzərsiz bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə zənginləşdirmişdir. Təsvir və ifadə vasitələ-

rindəki yeniliklər Nəsimi sənətinin orijinallığını müəyyən etmişdir. Onun hər misrasında bir 

neçə təşbehin işləndiyi qəzəlləri təkrarsız sənət nümunələridir. Şairin "Nigarım, dilbərim, ya-

rım, ənisim, munisim, canım” misrası ilə başlayan 7 beytlik qəzəlinin bütün misralarının baş-

dan-başa bənzətmələrdən və daxili qafiyələrdən ibarət olması ümumşərq poeziyasında nadir 

sənət hadisəsi sayılmağa layiqdir. 

 

Nigarım, dilbərim, yarım, ənisim, munisim, canım, 

Rəfiqim, həmdəmim, ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım. 

...Gülüm, reyhanım, əşcarım, əbirim, ənbərim, udum, 

Dürrüm, mirvaridim, kanım, əqiqim, lə'lü mərcanım. 

Diləfruzum, vəfadarım, cigərsuzum, cəfakarım, 

Xudavəndim, cahandarım, əmirim, şahü sultanım. 

Çırağım, şəm'imü nurim, ziyamü yıldızım, şəmsim, 

Həzarım, bülbülüm, kəbkim, Nəsimiyi-xoşəlhanım! 

 

Bədii dilin sadəliyi, aydınlığı və xəlqiliyi etibarilə və İmadəddin Nəsiminin lirikası sələflə-

rindən və xələflərindən fərqlənir. O, dərin mənalı şeirlərində Azərbaycan şeir dilinin zənginli-

yini, sadəlik və aydınlığını, geniş imkanlara malik olduğunu nümayiş etdirmişdir. Onu da əla-

və etmək yerinə düşər ki, anadilli ədəbiyyatımızda fəlsəfi şeirin əsasını qoyan Nəsiminin ən 

böyük xidmətləri sırasında milli Azərbaycan ədəbi dilinin daha da inkişaf etdirilməsi və onu 

yeni-yeni söz və ifadələrlə zənginləşdirməsi mühüm yer tutur. 

Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer tutan əsərlə-

rində daim insanın əzəmətini, insani məhəbbəti və şəxsiyyətin azadlığını tərənnüm etmişdir. 

Anadilli şeirin humanist ideyalarla, yeni məzmun, deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da 

zənginləşməsində unudulmaz şairin misilsiz xidmətləri vardır. Nəsiminin mənbəyini xalq ru-

hundan almış parlaq üslubu orta əsrlər Azərbaycan dilinin məna imkanlarını bütün dolğun-

luğu və rəngarəngliyi ilə əks etdirir. Sənətkarın yaradıcılığı bir sıra xalqların bədii-ictimai fik-

rinin inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdir. Nəsimi irsinin Azərbaycan xalqının mənəviyyat 

xəzinəsində layiqli yerini tutması ötən əsrin 70-ci illərində öz geniş fəaliyyəti sayəsində tarixi-
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mədəni dəyərlərimizə münasibətimizdə əsaslı dönüş yaratmış ümummilli lider Heydər Əliye-

vin adı ilə bilavasitə bağlıdır. Məhz ulu öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycan ədəbiyyatının gör-

kəmli nümayəndələrindən ilk dəfə Nəsiminin 600 illik yubileyi YUNESKO-nun tədbirləri si-

yahısına daxil edilmiş və 1973-cü ildə beynəlxalq miqyasda qeyd olunmuşdur. Azərbaycan 

ədəbiyyatı və incəsənətində Nəsiminin yaddaqalan obrazı yaradılmış, Bakının mərkəzində şai-

rin əzəmətli heykəli ucaldılmışdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu 

Nəsiminin adını daşıyır. 

2017-ci ilin may ayında Parisdə YUNESKO-nun baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 

600 illiyinin qeyd edilməsi və 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə Nəsimi şeir, incəsənət 

və mənəviyyat festivalının təntənəli şəkildə keçirilməsi ölməz şairin xatirəsinə dərin ehtiramın 

ifadəsi hesab oluna bilər. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hələ 15 noyabr 

2018-ci il tarixində böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin ölkə-

mizdə yüksək səviyyədə qeyd olunması haqqında sərəncam imzalamışdır. Bədii söz sənətinin 

ən dəyərli incilərini ortaya qoyan, əsərlərində ümumbəşəri fikirləri yüksək poetik şəkildə ifa-

də edən mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatının nadir simalarından biri-

dir. Məhz buna görə də Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd olunması və Azərbaycan Res-

publikasında 2019-cu ilin "Nəsimi ili” elan edilməsi olduqca təqdirəlayiq və əlamətdar bir ha-

disə oldu.  

İmadəddin Nəsiminin adı həqiqət naminə, fikir azadlığı yolunda qəhrəmanlığın rəmzi kimi 

əbədiləşib əsrlərdən bəri Şərq xalqlarının yaddaşında yaşamaqdadır. Dahi sənətkarın şeirləri 

oxucuya müdriklik aşılayır, onu mənən yüksəldir, göylərə ucaldır, əqidə və məslək döyüş-

lərinə səsləyir.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalə anadilli ədəbiyyatımızda fəlsəfi şeirin əsasını qoyan Nəsi-

minin ən böyük xidmətləri sırasında milli Azərbaycan ədəbi dilinin daha da inkişaf etdirilməsi 

və onun yeni-yeni söz və ifadələrlə zənginləşdirilməsi məsələsini aktual edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik dahi şair İ. Nəsiminin əsərlərinə yeni kontekstual-

lıqla yanaşması məsələsini özündə ehtiva etməsidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Nəsimi seirlərində işlənən ərəb və fars sözlə-

rinin nitq hissələrinə görə təsnifi, sairin şeirlərınin əzəmətli olması fikri tələbə, magistrant və 

gənc tədqiqatçılar üçün praktik əhəmiyyətlidir. 
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Классификация арабских и персидских слов в  

соответствии с частями речи в стихах Насими 

 

Резюме 

 
Несмотря на то, что литературный язык XIII-XIV веков привлекал внимание бла-

годаря своему словарному составу, грамматической структуре, а также богатству стиля, 

тот, кто завершил его эволюцию, обобщил и исправил отношение к народному языку и 

иностранным материалам стал великий поэт-философ Имадеддин Насими. Блестящий 

стиль Насими, основанный на народном духе, во всей его полноте и разнообразии 

отражает смысловые возможности средневекового азербайджанского языка. В статье 

представлена классификация арабских и персидских слов в соответствии с частями 

речи, используемых в стихах Насими, а также подчеркивается величие стихов поэта. 

 

S.M. Isaeva  

 

 

Words of Arab and Persian origin in the elements 

by our influence of the river parts 

 

Summary 

 
Although the literary language of the XIII-XIV centuries attracted attention due to its 

vocabulary and grammatical structure, as well as the richness of style, he was a great 

philosopher and poet Imadeddin Nasimi, who completed his evolution, generalized it and 

corrected his attitude to local and foreign material. The genius Nasimi style, based on the folk 

spirit, reflects the semantic capabilities of the medieval Azerbaijani language in its entirety 

and diversity. The article classifies Arabic and Persian words used in Nasimi verses in parts of 

speech, emphasizing the greatness of other people's verses. 

 

Redaksiyaya daxil olub:12.05.2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №2 2020(42)                           
 

 20 

İnternet resurslarında folklorun təcəssüm olunma vasitələri 
 

Günay Mətləb qızı Həsənova 

AMEA Folklor İnstitunun  

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı 

E-mail: gunay_yusifzade@mail.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. F.X. Bayat, 

                filol.ü.f.d., dos. Ç.A. Əfəndiyeva 

 

Açar sözlər: folklor, internet-folklor, virtual folklor, folkloru təcəssüm etdirmək yolu 

Ключевые слова: фольклор, интернет-фольклор, виртуальный фольклор, способ 

признания фольклор 

Key words: folklore, internet folklore, virtual folklore, the method ofrecognition of 

folklore 

 

Bir xalqın yaşamı və ya məhvi onun tarixi ilə, onun folkloru ilə bağlıdır. Tarixi, folkloru 

olmayan xalq mövcud ola bilməz təbii ki. Tarixin süzgəcindən keçib bu günə kimi bizlərə 

miras qalan folklorumuz əslində elə xalqın taleyidir. Hər bir xalqın taleyi isə onun keçdiyi in-

kişaf yoludur. Bu yolda folklor özü hansı nailiyyətlərə imza atıb, hansı dəyişikliklərlə mövcud 

olub, ümumən folklorun mövcudluğunun nədə olması taleyinə yazılan yazılarla bəlli olur. 

Min əsrlər keçsə də  bu gün folklorun mövcud olma şəraiti dəyişib, forma və məzmun cəhət-

dən yenilənib, lakin ənənəyə sadiqliyi itməyib. Ənənəyə sadiqliyi müasir folklor nümunələrini 

təhlil edərkən şahidi oluruq. 

Amerika Folklor Cəmiyyətinin veb saytında folklorla bağlı verilmiş təriflərə diqqət edək. 

Bencamin A. Botkin 1938-ci ildə yazmışdır: «Folklor ticarət və təhsil vasitəsindən kənarda, 

əsasən, şifahi tərzdə vüsət alan ənənəvi inanc, adət və ifadədir. Hər bir qrup təhsilli və ya təh-

silsiz, şəhərli və ya kəndli olmasından asılı olmayaraq, ümumi maraq və məqsədlərlə bir-bi-

rinə bağlanır ki, bu da folklor adlanır. Bu adət və ənənələrə bir çox şeylər daxildir: fərdi, məş-

hur, hətta ədəbi. Amma bunların hər biri təkrarlar və dəyişikliklər vasitəsi ilə model halına sa-

lınmış və uyğunlaşdırılmışdır ki, bunun da qrup üçün xüsusi dəyəri var (6, s. 17). 

“Folklor gerçəkliyin söz, musiqi, hərəkət (jest), eləcə də xalq yaradıcılığının digər sahə-

lərinin sənət kodları vasitəsilə ifadə olunduğu milli düşüncə layıdır. Ədəbiyyat ifadəsi altında 

başa düşülən xalq yaradıcılığının söz sənəti onun çoxsaylı ifadə vasitələrindən biri, milli 

təfəkkürün özünü realizasiya instrumentidir” (4, s. 5). 

“Folklor – həm də şifahi ənənədə mövcud olan ədəbiyyatdır. Çünki folklorun reallaşma 

vasitələrindən biri poetik sözdür. Lakin folklor sözü ilə yazılı ədəbiyyatın sözü arasında çox 

ciddi fərqlər vardır və həmin fərqlər folkloru və ədəbiyyatı mədəniyyətin ayrı-ayrı sferaları 

kimi üzvləndirir” (6, s.15). 

İnternet resurslarında folklorun təcəssüm olunma vasitələri rəngarəngdir. Bu gün internet 

folkloru araşdırılarkən folklorun təcəssüm olunma vasitələri əslində ənənəvi folklorda möv-

cud vasitələrə uyğundur. Təbii ki, yeni təcəssüm olunma vasitələri də vardır və bu vasitələrlə  

yaranan və yayılan folklor mətnləri də üstünlük təşkil edir. Əgər folklor mövcuddursa, o müt-

ləq şəkildə ənənə üzərində qurulur. Ənənədən kənarda folklor bir mahiyyət kəsb etməz. Folk-

lorun da ən mühüm prinsiplərindən biri ənənəvilikdir və ənənəyə bağlılıqdır. Sadəcə olaraq 

ənənəvi folklordan fərqli olaraq virtual folklorda mövcudluq müasir dövrün tələbləri çərçi-
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vəsində reallaşır.  

Hazırkı dövrdə insanlar sosial şəbəkələr, forum, müxtəlif mobil platformalar və s vasitə-

silə qarşılıqlı əlaqəyə girdikləri üçün internet ənənələrin meydana çıxdığı və ya yarandığı 

ayrıca bir məkan və ya sahə kimi özünü göstərir (3, s. 22). 

Gənc alim Hikmət Quliyevin ənənəvi folklordan virtual folklora keçid prosesində şifahilik 

prinsipi ilə bağlı təhlillərindən yekun olaraq gəldiyi nəticə belədir: “Həm telefon mesajları, 

həm forum və sosial şəbəkə yazışmaları, həm də e-mail – elektron məktublar, əslində şifahi 

ünsiyyət modelində, şifahi təfəkkür və nitq qəlibləri şəklində formalaşır. Tədqiqatçının fikrinə 

görə xalq biliyi folklor, şifahi və yazılı formada olmaqla bərabər, rəqəmsal texnologiyalar – 

şəkil, foto, video, qrafik işarə, simvol və s. vasitəsi ilə də təcəssüm oluna bilər. Müəyyən bir 

informasiyanın, biliyin folklorik mahiyyəti onun forması ilə deyil, məzmunu, kollektiv emo-

siya və reaksiyaya söykənməsi, ənənəvi qəlib və fikrin ifadə modellərinə əsaslanması və s ilə 

bağlıdır. Bu mənada virtual məkanda söz, şəkil, foto montaj, qrafik işarə, animasiya və s va-

sitəsilə təqdim olunan faktların formasına (yəni təqdim olunma vasitəsinə) deyil, həmin biliyi, 

baxış və ya reaksiyanı ortaya qoyan təfəkkürün təbiətinə baxmaq daha doğrudur (5, s. 269) 

İnternet məkanında mətn, şəkil, video, simvol, təsvir və s formada təqdim olunan folklor 

mətnlərinin müəllifinin kim olması bəlli deyil. Lakin bu nümunələri təhlil edərkən hər birində 

ənənəvi folklora xas xüsusiyyətləri aşkar etmək mümkündür. Ən əsası isə bu nümunələr kol-

lektiv düşüncə məhsulu kimi diqqəti cəlb edir. Lakin internet resurslarında şəkil və ya anima-

siya formasında təqdim olunan nümunələrin informasiya kommunikasiya texnologiyalarının 

güclü inkişafı nəticəsində mövcud proqramlar vasitəsilə dəyişdirilməsi mümkündür. Eyni bir 

qəlib və ya süjet fərqli situasiyalarda gündəmə gəlir ki, bu da folklorun variantlılıq prinsipinin 

formalaşmasında zəmin rolunu oynayır. Həm ənənəvi, həm də internet folkloruna xas olan 

prinsiplər, xüsusilə variantlılıq prinsipinin mahiyyətinə “Ənənəvi folklordan virtual folklora 

keçid prosesində prinsiplər və atalar sözlərində bu prinsiplərin təzahürü” adlı məqaləmizdə 

geniş aspektdə toxunulmuşdur.  

Bu fikirlər əsasında qeyd etməliyik ki, internet resurslarında folklorun təcəssüm olunma 

vasitələrinə nəzər yetirdikdə onun ənənəvi folklordakı ekvivalentinə toxunmağı zərurətə çe-

virir. Yalnız o halda mükəmməllikdən danışmaq olar ki, orada bir tədqiqat və ya fikir müqa-

yisəli şəkildə təqdim olunsun. Ayrıca virtual folklorun internet resurslarında təcəssüm olun-

ması ilə bağlı fikirləri bilmək üçün araşdırmanı müqayisəli metod üzərində qurmuşuq. Əgər 

şifahi ədəbiyyatda, ənənəvi folklorda hər hansı fikrin təcəssüm olunması söz, səs və ya hə-

rəkət vasitəsilə ifadə olunurdusa, virtual aləmdə, internet mühitində folklorun təcəssüm olun-

ması birbaşa olaraq virtual mühitin tələblərinə uyğunlaşmışdır. Belə ki, virtual folklorda hər 

hansı bir folklor mətni yaranırsa və ya internet mühitində reallaşırsa bütün hallada rəqəm-

sallaşdırılmaqla təzahür olunur. Folklor mətni internetdə yazı, şəkil, animasiya, video, qrafik 

işarə, fotomontaj, caps və bir sözlə hazırki dövrün tələblərinə uyğun şəkildə təcəssüm olunur. 

Lakin birmənalı qeyd etməliyik ki, harada və necə təcəssüm olunmasından asılı olmayaraq 

hər bir mətn folklorik, kollektiv düşüncənin məhsulu kimi çıxış etməlidir. Hər hansı bir mət-

nin qrafik işarə ilə və ya yazılı şəkil formasında internet mühitində formalaşması onun folk-

lorik mahiyyətinə təsir edə bilməz. Kifayət qədər belə qrafik işarə və eyni zamanda yazılı şə-

killərlə internet resurslarında paylaşılan nümunələrin folklor mahiyyətli olduğunun şahidi ola 

bilərik. Hətta bu nümunələr daha çox məşhur simaların dilindən təqdim edilir. 

Virtual folklorun ifa modelində isə məsələlər tamamilə yeni bir məna kəsb edir. Belə ki, 

ənənəvi folklor ifaçılığından fərqli olaraq, virtual folklor “üz-üzə” deyil, virtual kommunika-

siya modelində aktuallaşır: Əvvəllər üz-üzə və nəsildən nəsə inkişaf edən və dəyişən folklor 
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nümunələri internet vasitəsilə uzaqdan-uzağa və fərddən fərdə ötürülmə şəklinə düşmüşdür 

(1, s. 14). 

Profossor Füzuli Bayat, virtual folklorun ən tipik nümunəsi olan internetin geniş istifadəçi 

kütləsi üçün nəzərdə tutulduğu, belə olduqda isə informasiyanın unifikasiya edilmiş formada 

verilməsini bildirərək qeyd edir ki, “Virtual folklor söz, səs, yazı, şəkil, sxem, foto, animasiya 

və s formalarda təzahür edir. Ənənəvi folklorda isə bu təzahürlərdən yalnız söz və qismən də 

səs fəaldır. Bu bir daha virtual folklorun geniş spektrli yönündən xəbər verir” (2, 45). 

Virtual folklorda rast gəlinən simvollaşdırma modellərindən biri kimi uşağın leylək tə-

rəfindən gətirilməsi ilə bağlı situasiyanın təsvirinə həsr olunan, zərərli vərdişlərin insanın hə-

yatının, sağlamlığının ciddi təhlükə altında qalmasına işarə edən şəkillər diqqəti cəlb edir. Ey-

ni zamanda istənilən mövzu ilə bağlı kifayət sayda nümunələr təqdim etmək olar ki, onların 

hər birindəki dərin mənalı yük insan düşündürməyə bilmir. Hətta real həyatda baş verən əda-

lətsizliklər, haqqın tapdalanması, güclünün zəifi əzməsi faktları ilə bağlı məsələlərə hər zaman 

folklor nümunələrində toxunulmuşdur. İnternet resurslarında isə bununla bağlı həm foto, həm 

də yazılı şəkillər mövcuddur. Hansı ki aşağıdakı nümunələr folklorun şəkil formasında təcəs-

süm olunma vasitəsidir.   

         
 

Ənənəvi folklor nümunələrindən fərqli olaraq virtual folklor faktları texnoloji əsaslı mü-

hitdə meydana çıxdığından burada rəqəmsal simvollaşdırma modellərindən istifadə olunur. 

Dəyişən məhz həmin o psixoloji gerçəkliyin mədəni gerçəklikdə simvollar əsasında təzahürü-

nün əyaniləşməsi, maddiləşməsi formasıdır. Əgər ənənəvi yaradıcılıq modellərində bu proses 

sözlər, metaforik ifadələr, bir sözlə, mədəniyyətin “icazə verdiyi” ənənəvi formalar əsasında 

təzahür edirdisə, bu gün həmin ehtiyac və tələbat yeni bir alətlər – rəqəmsal texnologiyaların 

verdiyi imkanlar hesabına baş verir (5, 308). 

Aparılan təhlillərdən məlum olur ki, rəqəmsal texnologiyaların verdiyi imkanlar hesabına 

internet resurslarında folklorun təcəssüm olunma vasitələri folklorun daha da zəngin formada 

təzahür olunmasına gətirib çıxarmışdır. Bu gün internetin sürətlə inkişafı və həyatımızın ayrıl-

maz tərkib hissəsinə çevrilməsi folklorun da geniş yayılmasına və inkişaf etməsinə kömək 

edir. Sadəcə olaraq ənənəvi folklordan fərqli olaraq müasir folklorun yaranmasına təkan verən 

amil texnoloji imkan hesabına təmin edilir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında gənc nəslin 

üstünlük təşkil etməsi və folklor nümunələrinin qrafik işarə, simvol, təsvir və ya foto forma-

sında təqdim edilməsində onların rolunun olması danılmaz faktdır və təbii ki bu fakt folklorun 

daima gündəmdə olmasını şərtləndirir.  

Məqalənin aktuallığı. İnternet resurslarında folklorun təcəssüm olunması hazırda da ak-

tuallığını qoruyur. Belə ki, bu gün də hər bir kəs folklor nümunələrinə istinad etməklə, müəy-

yən situasiyalarda həmin nümunələrdən istifadə etməklə onun canlı və aktual olmasını şərt-

ləndirir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə folklorun ənənəvilik prinsipi əsasında ənənəvi folk-

lorla virtual folklorda təzahür edən məqamların xüsusiyyətləri çərçivəsində internet resursla-

rında meydana gələn folklor nümunələri tədqiqata cəlb edilmişdir. Ümumən folklora dair hər 
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bir məsələ tədqiqata cəlb edilərkən müqayisəli təhlil metodundan yanaşılmaq qarşıya məqsəd 

kimi qoyulmuşdur. İnternet resurslarında folklorun təcəssüm olunma vasitələri təhlil edilərkən 

həm ənənəvi, həm də virtual folklorda təzahürü diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Sözügedən məqalədə hər iki folklora aid tə-

cəssüm olunma vasitələrinin müqayisəli təhlili folklorun hansı dəyişikliklə inkişafına da diq-

qəti cəlb edir. İnternet resurslarında informasiya kommunikasiya vasitələrinin sürətli inkişafı 

nəticəsində folklorun təcəssüm olunma vasitələrinin hər birinə dair nümunələr verilməklə izah 

edilmişdir. Məqalədə virtual folklorun ifa modeli ilə bağlı aparılan tədqiqatlardan istinadların 

verilməsi də bu barədə daha dərindən məlumatlı olmağa kömək edir. 
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Г.М. Гасанова 

 

Способ признания фольклора в Интернет-ресурсах 

 

Резюме 

 
В статье использованы образцы фольклора, появившиеся в интернете как часть осо-

бенностей традиционного фольклора и виртуального фольклора, основанного на тради-

ционном принципе фольклора. В целом, каждый вопрос фольклора вовлечен в исследо-

вания, и он предназначен для использования подхода сравнительного анализа. Анализ 

фольклорных воплощений в Интернет-ресурсах сфокусирован как на традиционном, 

так и на виртуальном фольклоре. 

Сравнительный анализ обоих фольклорных воплощений в этой статье также обра-

щает внимание на изменения в фольклоре. В результате быстрого развития информаци-

онных и коммуникационных ресурсов в Интернете были объяснены примеры каждого 

из фольклорных воплощений. Предоставление ссылок в статье на исследование модели 

исполнения виртуального фольклора также помогает нам лучше понять это. 
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G.M. Hasanova 

 

The method of recognition of folklore on the internet resources 

 

Summary 

 
The article draws on folklore patterns that have emerged on the internet as part of the 

peculiarities of traditional folklore and virtual folklore based on the traditional principle of 

folklore. As a whole, every issue of folklore is involved in research, and it is intended to use a 

comparative analysis approach. When analyzing the means of expressing folklore in Internet 

resources, the focus is on both traditional and virtual folklore. 

The comparative analysis of both folklore embodiments in this article also draws attention 

to the changes in folklore. As a result of the rapid development of information and com-

munication resources on the Internet, examples of each of the folklore embodiments were 

explained. References to the article on the study of the virtual model of folklore also help us 

to become more aware of this. 
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Qədim türk nəsrinin günümüzə qədər gəlib çatmış ilkin qaynaqlarından biri də əfsanələr-

dir. Deyə bilərik ki, xalq nəsri öz başlanğıcını məhz həmin mənbələrdən götürür. Biz əfsanə-

lərdə dünyanı dərk edən ulu əcdadlarımızın erkən bədii düşüncəsinə rast gəlirik. Azad Nəbi-

yevə görə, “Əfsanə olmuş, yaxud olması mümkün olan bədii həqiqətlər, astral təsəvvürlər, 

həyat və cəmiyyət hadisələrilə bağlı həyat faktına əsaslanır” (2, s. 282). Bu tərifdən belə qə-

naətə gələ bilərik ki, əfsanələrin mövzu arealı çoxşaxəli və genişdir, yəni ümumilikdə yara-

dılış, kainat və cəmiyyətlə bağlı demək olar ki, əksər bədii düşüncələr əfsanələrdə təcəssüm 

olunmuşdur. Tədqiqatda qadın başlanğıcı, qadınlıq xüsusiyyətləri, ədəbi və sosial yöndən sin-

kretik şəkildə aşağıdakı təsnifata uyğun nümunələr əsasında təhlilə cəlb olunmuşdur:  

1. Astral təsəvvürlər, səma cisimləri və bürclərlə bağlı əfsanələrdə qadın; 

2. Bitki və heyvanat aləmi ilə əlaqədar əfsanələrdə qadın; 

3. Toponomik əfsanələrdə qadın; 

4. Tarixi şəxsiyyətlər, el, tayfa və qövm adı ilə bağlı əfsanələrdə qadın; 

5. Dini əfsanələrdə qadın. 

Astral təsəvvürlər, səma cisimləri və bürclərlə bağlı əfsanələrdə qadın: Əfsanələrin bu 

qrupunu janrın ən qədim nümunələrindən hesab edə bilərik. Çünki insan taleyi və həyatı haq-

qında ilkin fikir xalqın kosmoqonik təsəvvürləri vasitəsilə təzahür olunmuşdur. Qadının istər 

fəlsəfi, istərsə də sosial mahiyyətini öyrənə bilmək üçün bu qrup əfsanələr baza rolunu oy-

nayır.  

“Günəş və ay haqqında əfsanə”də (3, s. 244) Günəş adlı gözəl bir qızla Ovçu arasındakı 

münasibətdən söhbət açılır. Günəş əfsanənin əvvəlində insan-qadın kimi təsvir olunur, yəni 

hələ kosmoqonik mahiyyət daşımır. O, Ovçunun evində qalmasına baxmayaraq, Ovçu qıza 

yaxınlaşıb sevgisini etiraf etmək gücünü özündə tapmır, çünki Günəşdən süzülən  işıq ox kimi 

insanın gözünə sancılır. Ovçu qıza yaxınlaşa bilməyəcəyini dərk edib, Günəşin gözəlliyini 

hamıya car çəkir. Sonda qonşuluqda olan bir kişi onu tutmaq üçün qızı ox ilə vurur. Atılan ox 

Günəşi sinəsindən yaralayır. Günəş yaralı-yaralı qaçır. Günəş göyün üst qatına qalxır və 

donundakı qan izləri qurşaq şəklində göyün üzündə yağışdan sonra görünür.  

Ovçu tutduğu işdən peşman olur, lakin Günəşə çata bilmir. Əfsanənin sonunda Ovçunun 

əslində Ay olduğu deyilir. Ay Günəşlə görüşüb günahını boynuna almaq, üzr istəmək üçün 

çalışır, ancaq təəssüf ki, Günəşlə Ay bir daha birgə ola bilmirlər. 

 “Ay və Günəş” (3, s. 244-245)   haqqında digər bir əfsanədə yenə Günəş “qadınınlığ”ı 
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təmsil edir. Deyirlər, Ay və Günəş bacı-qardaş imiş. Bir gün onların anaları yuxa bişirmək 

üçün hazırlıq görürmüş. Anası Ayı səsləyir ki, oxlovu gətirsin. Ay oxlovu gətirmir, deyir: 

- Günəş gətirsin. Günəş və Ay bir-biri ilə savaşır. Bu zaman ana sacı külləyirmiş. Ana 

acıqlı-acıqlı durur və Ayın üzünə bir sillə vurur. Ay tutduğu işdən peşman olur. Günəş isə bu 

hadisədən çox qorxur. Hər ikisi evdən qaçıb gedirlər. Bundan sonra deyilir ki, Günəşin günahı 

olmadığı üçün, o, gündüz, Ay isə utandığından gecələr çıxır.  
Nümunə gətirilən hər iki əfsanədə Günəşi iki ayrı  fonda görə bilirik: 

- insani mahiyyət daşıyan qadın obrazı; 

- insandan cansız aləmə transformasiya olunan qadınlıq.  

Hər ikisinin ortaq cəhəti qadınlıq konsepsiyası və onun qadında əks olunan mənəvi-sosial 

səciyyəsidir. Belə ki, ilk əfsanədə qadın-kişi, ikinci əfsanədə isə ailədaxili mübahisə fonunda 

qadının məruz qaldığı çətinlik və ətrafın onun üçün təyin etdiyi müəmmalı aqibətin şahidi 

oluruq. Günəş ilkin mərhələdə qarşı cinsdə şəxsiyyətin primitiv, instiktiv aspekti olan “id”in 

qurbanı olur. Burada əks mövqedə çıxış edən qarşı cins ilk əfsanədə Günəşi sevən ovçudursa, 

ikinci əfsanədə Günəşin qardaşı Aydır. “İd” Freydin şəxsiyyət anatomiyasının ən üst qatıdır, 

o, insan davranışında qeyri-şüuri mövcud olan instiktiv bioloji niyyətlərlə əlaqəlidir (7). 

“Günəş və ay haqqında əfsanə”də qadın ovçuda insan həyatının ilkin prinsipi olan, həzz 

prinsipini ifadə edən “id”in ehtiyatsız davranışı nəticəsində insandan Günəşə transformasiya 

olunur. “Ay və Günəş”əfsanəsində isə bu hal qardaşın şəxsiyyətində təzahür edən, ehtiyatdan 

uzaq olan”id” sayəsində bu hal təkrarlanır. Bu keçid heç də sıravi mahiyyət daşımır, əksinə, 

qadının gördüyü psixi çətinlik və ziddiyyətli hadisələr müqabilində astral mahiyyətli Günəş 

qadının yüksək ali dəyərlərini özündə cəm edir və bir daha Ay ilə  bir yerə gəlmir. 

Bitki və heyvanat aləmi ilə əlaqədar yaranan əfsanələrdə qadın: Ulu əcdadlarımızın qa-

dınlar haqqında ilkin dünyagörüşünü onların zoomorfik düşüncələrinin əks olunduğu əfsanə-

lərdən də əldə edə bilərik. Təbiəti dərk etməyə çalışan insanlar təkamül yolunda müxtəlif eti-

qadlara sahiblənirdilər. Bizim əsas məqsədimiz isə bu etiqadların sərgiləndiyi bədii zəmində 

qadının yeri və rolu haqqında onların hansı psixososial mərhələlərdən keçdiyini araşdır-

maqdır. 

 “Qızılgül əfsanəsi”nə (3, s.143) nəzər salsaq, orada Qızıl ilə Bülbülün qarşılıqlı məhəb-

bətinin şahidi olarıq. Başqa biri ilə ailə qurmaq istəməyən Qızıl öz sevdiyinə sadiq qalmaq na-

minə sevdiyi Bülbülün həyətində gözəl qoxulu gül olmağa razıdır. O, atasının övlad sahibi ol-

maq üçün çıxdığı dağa gedərək el-obasının olmamasından, ata-anasını itirməsindən gileylə-

nərək, dağdan onu qoxulu bir gül ağacına döndərməsini və bülbülün həyətində bitirməsini 

istəyir (3, s. 144). 

 Ziqmund Freydə görə, qadın yarımçıqlıq kompleksindən əziyyət çəkən yaradılışa sahibdir 

(8). Əlbəttə, bu fikirin yanlış olduğunu deyən və ya bu fikrə əks mövqedən çıxış edən bir sıra 

psixoanalitiklər də olmuşdur (Karen Horni kimi). Qeyd etmək olar ki, Freydin nəzərdə tut-

duğu kompleksin zəminində  qadının kişiyə qarşı olan fallik qısqanclığının olması fikri durur. 

“Qızılgül əfsanəsi”ndə isə Qızıl obrazındakı yarımçıqlıq məsələsi bir qədər fərqli məzmun ça-

larına sahibdir. Doğrudur, Qızıl özünü tamamlanmamış hiss edir, bunun zəminində  isə onun 

ata və anasından görmədiyi dəstək, eyni zamanda sevdiyi şəxsdən uzaq düşmək qorxusu du-

rur. Bu qorxu ilə qadın gül ağacına dönmək istəyini dilə gətirərək öz insan mahiyyətindən im-

tina etməyi gözə alır. Bu hal psixoanalizmdə müdafiə olunan insanın şəxsi istəkləri uğrunda 

apardığı mübarizəyə paradoksallıq təşkil etsə də, qadının mənəvi idealları uğrunda etdiyi 

fədakarlığa nümunə ola bilər. 

“Səməndər əfsanəsində (3, s.168) Səməndər qarlı-buzlu ölkələrdə yaşayan qısaömürlü quş 
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kimi təsvir edilir. Bu quşun dimdiyi polad, caynaqları çaxmaqdaşı, tükü isə qovdandır. Sə-

məndər quşunun iki balası olur. Balaları bir ilə pərvazlanıb uçmağa başlayırlar. Balalarının 

belə böyüyüb uçduğunu görən ana hər şeyi unudur, dimdiyini caynağına vurub od saçır və 

onun qov tükü alovdan alışır. Səməndər quşu yanıb kül olur.  

Sözügedən əfsanədə isə ana konsepsiyasının insan obrazından fərqli olaraq başqa bir canlı 

varlıqda təzahür olunmasının şahidi oluruq. Səməndər insan kimi yox, yaradılış etibarilə quş 

kimi təsvir edilir. Biz buradakı ana konsepsiyasını kütləvi şüursuzluğun ilkin psixi obraz-

larından olan arxetiplər ilə əlaqələndirə bilərik. Belə ki, arxetip nəsildən-nəslə keçən, şəxsiy-

yət tərəfindən dərk edilməyən, müəyyən mədəniyyətlərin, etnosların, nəsillərin, müxtəlif in-

variant obrazların davranış formasıdır (6). Qeyd edək ki, Səməndər hər nə qədər qeyri-insani 

obraz olsa da, ana arxetipinin psixi düşüncəsi onun davranışında təcəssüm olunur. Onun üçün 

əsas olan övladının inkişafı və xoşbəxtliyidir ki, bu hal ana arxetipinin müsbət yönlü dav-

ranışına nümunə ola bilər. Səməndəri fenomenal ana obrazı səviyyəsinə qaldıran da onun hə-

yatının övlad uğrunda etdiyi ehtiyatsızlıq nəticəsində sonlanmasıdır.  

Toponomik əfsanələrdə qadın: Əfsanələrin bu qrupu artıq qismən məskunlaşmış, özünə 

yurd tutmuş insanların bədii təfəkkür nümunələridir. Toponomik əfsanələr müəyyən qədər ta-

rixi faktlara əsaslandığına görə onu mədəni dəyərlərin nəsillərarası ötürücüsü kimi görə bilə-

rik. Bu qrup əfsanələrdə daş, qaya, yer, çay, göl, qala, şəhər ilə bağlı təsəvvürlərdə qadınlarla 

əlaqəli motivlər öz əksini tapır.  

“Oğlan-qız daşı” əfsanəsində (3, s. 50) Zərbigül adında güclü bir qadından söhbət açılır. 

Onunla evlənmək istəyən çox insan olduğuna görə, Zərbigül evlərinin yanındakı iki daşdan 

birini uzaq bir mənzilə atır. Əsas istəyi isə evlənəcəyi adamın gücünü sınamaq və ona layiq 

olub olmadığını bilməkdir. Bunun  üçün, o, uzaq bir yerə daş atır. İstəyi isə evlənəcəyi ada-

mın da onun atdığı mənzilə daş atmasıdır. 

XX əsr ictimai fikrinin ən geniş miqyaslı istiqamətlərindən biri də psixoanalizdir. Deyə 

bilərik ki, hər bir fərdin psixi spesifikası onu soykökü ilə əlaqələndirir. Bu zaman isə şəxsiy-

yət strukturunun daha dərin qatı olan arxetiplər mərkəzi qüvvə rolunda şıxış edir. Bildiyimiz 

kimi, qadın feminin xüsusiyyətlərlə əlaqəli yaradılışa sahibdir. Qeyd etmək olar ki, qadında 

olan feminin xüsusiyyətlərlə yanaşı, qadın “mən”inin strukturunda “daxili kişilik” (animus) 

mövcuddur. Sözügedən əfsanədə Zərbigül obrazındakı bir qədər sərt və özünəinamlı dav-

ranışın mərkəzində animus streotipləri dayanır. “Animus” qadın eqosu ilə şəxsi yaradıcılıq 

mənbələri arasında körpü rolunda çıxış edən daxili kişi obrazıdır (5). Bəli, Zərbigüldə həyat 

yoldaşını seçmək üçün yaranan ideya, onun hərəkətlərindəki cəsur və təşəbbüskar  güc birbaşa 

obrazın animusu ilə əlaqəlidir. Belə ki, obrazdakı qadınlıq mahiyyətinin əsas ideyalarından 

olan ailə qurmaq istəyi və animusun həyat fəallığı sinkretik səciyyə daşıyır. 

“Yaslı qaya” əfsanəsində (3, s. 54) isə qadının sevgi hissindən doğan mənəvi güc xüsusi 

olaraq vurğulanır. Belə ki, Ələsgər adında kasıb bir kəndli ilə varlı bir kişinin Alagöz adlı qızı 

arasındakı güclü məhəbbətin qarşılaşdıqları maneələri dəf etməsindən danışılır. Qız sevmədiyi 

biri ilə evlənməkdənsə, Ələsgərlə birgə qaçıb xoşbəxt olmaq istəyir. Doğrudur, sonda bu sev-

gi uğrunda mübarizədə hər ikisinin həyatlarına son qoyulur.  

Bu qənaətə gələ bilərik ki, qadında yaranan sevgi hissi onu qarşı tərəfdən emosional asılı 

olmağa vadar edir. Deyə bilərik ki, insanda yaranan bu emosionallıq ölüm instikti olan “ta-

natos”a meyillidir. “Tanatos” Freydin insan həyatının əsasını təşkil edən iki instiktdən biridir 

(7) və o, insanda özünəqəsd və qətləyetirmə tendensiyalarını yaradır. Bu instikt əfsanənin qa-

dın obrazı olan Alagözün mənəvi təlatümlərini şiddətləndirərək obrazın mənəvi özünüdərkinə 

qarşı ziddiyyətli xarakter  daşıyır. Bəli, Alagözün Ələsgərə qarşı duyduğu sevgi hissi yüksək 
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ali dəyərlərdən olan xoşbəxt olmaq istəyi ilə əlaqəlidir. Ancaq obrazın şəxsi məqsədlər uğ-

runda apardığı mübarizəsi öz ideyası uğrunda canını fəda etməsi ilə nəticələnir.  

Eyni zamanda qeyd etmək olar ki, toponomik əfsanələr qrupuna daxil olan “Laçın qa-

yası”nda Ülkərin Laçına verdiyi mənəvi güc, “Gəlin qayası” və “Saçlı qaya”da qadının əx-

laqi-etik ideya uğrunda mübarizəsi, “Qanlı qaya”da Tellinin Hilal uğrunda sinə gərdiyi çətin-

liklər qadının psixosemantik mahiyyətini aydın şəkildə təzahür etdirir. 

Tarixi şəxsiyyətlər, el, tayfa, qövm adı ilə bağlı yaranan əfsanələrdə qadın: Bu qrupa daxil 

olan əfsanələrdə həm bizim milli soykökümüzə aid olan şəxiyyətlər, eyni zamanda tarixi-

coğrafi  münasibətlərdən asılı olaraq ata yurdumuza başqa yerlərdən gələn şəxslər haqqında 

əfsanələri daxil edə bilərik.  Bu əfsanələrin bir qrupunu “Dədə-Qorqud əfsanələri” təşkil edir. 

Buna isə “Xornaçı” (3, 302)  və “Uzun qız” (3, 304) əfsanələrini nümunə gətirə bilərik. Hər 

iki əfsanədə əsas obrazlar eyni, Uzun qız adlandırılan mənfi xüsusiyyətlərə sahib qadındır. 

Qazan köşkü deyilən mahalda Xornaçı adlandırılan  bir azman Uzun qız adlı bacısı ilə birgə 

yaşayırmış. Bacısı öz qardaşını evləndirmək istəsə də, heç kəs Xornaçıya qızını vermək 

istəmir. Bacısı bunun üçün əvvəla fal açdırıb qardaşının gələcək taleyindən xəbərdar olmaq 

istəyir. Falçı Xornaçının bəxtinin ancaq yeddi torpaq təpə düzəltdikdən sonra açılacağını de-

yir. Beləliklə, Uzun qızla qardaşı bu məqsəd uğrunda insanlara zülm etməyə, onları qəddarca 

işlətməyə başlayırlar. Sonda işçilərdən birinin Körpəşi adlı oğlu həm Uzun qızı, həm də 

Xornaçını öldürə bilir. Uzun qız mənfi obrazdır, o, qarşadının ölüsünü tapmaq üçün təpələrin 

torpağını göyə sovurur. Eyni zamanda intiqam hissi və qardaşının qatillərinə zülm vermək 

istəyi onun qeyri-insani tərəflərinin göstəricisidir. 

Qeyd edə bilərik ki, insan şəxsiyyətinin mental mahiyyətini təşkil edən psixi fakt heç də 

sabit deyildir. Yəni psixi faktın keyfiyyət xarakteristikasında mənfi hesab edəcəyimiz bir sıra 

xarakteristik xüsusiyyətlər də ola bilər. Yunqa görə, insan heterogen şəxsiyyət strukturuna 

məxsusdur (8). Məhz bu səbəbdən də insanda qadın və kişi xüsusiyyətlərinin olması ona 

ziddiyyətli mahiyyət aşılayır. Doğrudur, biz animusdan danışarkən qadında onun müsbət yəni, 

qadında əks olunan cəsarətli tərəflərinin olduğunu vurğulamışdıq. Deyə bilərik ki, animus 

tanatos, yəni həyat (eros) yox, ölüm instiktinə məxsusdur. Elə bu səbəbdən də, qadındakı qəd-

darlıq, mühafizəkarlıq, xaos animusun real gerçəkliyindən qaynaqlanır. Bütün bu deyilənləri 

nəzərə alıb “Xornaçı” və “Uzun qız” əfsanələrində iştirak edən, mənfi obraz hesab etdiyimiz 

Uzun qızın özünəməxsus psixi mənasını onda olan animus arxetipinin ziddiyyətli substan-

siyası ilə əlaqələndirə bilərik. Çünki obraz qardaşının intiqamını almaq istəyi içərisində doğru 

olmayan yollara əl atır və insanları cəzalandıraraq onlara müxtəlif əziyyətlər verir. Onun bu 

qəddarlığı və istismaredici düşüncəsi kəskin xarakter alaraq öz sonunu gətirir. 

Dini əfsanələrdə qadının psixosemantik səciyyəsi: Bu qrup əfsanələrin tarixi bir qədər qə-

dimdir. Belə ki, insanların dini inancları formalaşmağa başlayarkən artıq onlar ilkin dini tə-

fəkkürləri barədə müxtəlif fikirlər səsləndirməyə başlamışlar və bu əfsanələrdə öz əksini tap-

mışdır. Deyə bilərik ki, dini əfsanələrdə qadının taleyi, qadın yaradılışının fərqli baxış müstə-

vilərində dəyərləndirilməsi, qadının cəmiyyədəki mövqeyi həm dünyəvi, həm də bəşəri yön-

dən  səciyyələndirilməsi əsas tendensiyalardandır. Dini zəminində yaradılan əfsanələrdə qadın 

obrazları və qadınlarla bağlı kifayət qədər məlumatı əldə etmək olar. Bura “Adəm və Həvva” 

(2, s. 289) ilə bağlı olan əfsanələri nümunə gətirə bilərik. “Qurani-Kərim”də adı çəkilən ilk 

qadın Həvvadır. Buradan belə qənaətə gələ bilərik ki, Həvva islamdan folklora keçmiş qadın-

lıqla əlaqəli olan dini düşüncənin təzahürüdür. Allah-Təala Adəmə - “Ey Adəm, sən zövcənlə 

(Həvva ilə) Cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən, istədiyiniz kimi, bol-bol yeyin, 

yalnız bu ağaca yaxın gəlməyin! Yoxsa (özünüzə) zülm edənlərdən olarsınız” (əl-Bəqərə: 35) 
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deyir. Adəm və Həvva Cənnət bağlarında hədsiz dərəcədə sevinirdilər, çünki orada onlar üçün 

hər şey, çeşidli ağaclar, ətirli və dadlı meyvələr hazırlanmışdı. Adəmə sınaq meydanı verilən 

kimi İblisin – Şeytanın əlinə fürsət düşür ki, Adəmdən intiqam alsın ve onu sapdırıb fəlakətə 

uğratsın. O, Adəmlə Həvvaya yaxınlaşıb onları qadağan edilmiş ağacın meyvəsindən yeməyə 

şirnikləşdirərək deyir: “bu meyvədən yemək, əksinə, sizə xeyir gətirər”. Adəmlə Həvva şey-

tanın vəsvəsəsinə, şirin sözlərinə uyub ilahi qadağanı pozurlar, bu isə müqəddəs kitabda “On-

ların cənnətdən qovulması” kimi təsvir edilir. Xalq təfəkküründə formalaşan əfsanələrdə isə 

Adəmin cənnətdən qovulma səbəbi kimi qadın göstərilir və Həvva günahlandırılır. Müasir 

psixoanalizə aid bilgilər də deyilənləri sübuta yetirir ki, həqiqətən, qadın kişiyə nisbətən daha 

həssas, emosional və hissiyyata qapılandır. Hətta demək olar ki, psixoanalizdə kişinin zəif, 

qeyri-şüuri tərəflərini əks etdirmək üçün anima (kişidə olan daxili qadın obrazı) arxetipindən 

söhbət açılır. Kişilər isə nisbətən daha artıq məntiqlə və soyuq düşüncə ilə hərəkət etməyə, 

qeyri-emosional addımlar atmağa meyllidirlər. Bu isə qadında olan animus (qadında olan 

daxili kişi obrazı) arxetipinin təməli kimi göstərilir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, istər sosial 

mühitdə, istərsə də elmi-nəzəri araşdırmalarda qadındakı güc kişi, kişidəki zəiflik isə qadınla 

əlaqələndirilir. Lakin bu o demək deyil ki, emosional olan Həvva daha məntiqli yaradılışa 

sahib olan Adəmi şeytanla əlbir olaraq yoldan çıxarmışdır.  

Belə ki, dini ideyalar insanların qadınlarla bağlı olan düşüncələrinə və qadının cəmiy-

yətdəki roluna təsir etmə və formalaşdırma potensialına sahib olmuşdur. Freyd nəzəriyyəsində 

adı çəkilən “şəxsiyyətin anatomiyası” Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına məxsus abidələ-

rində bəhs olunan “qadınlıq anlayışı” və “qadın obrazlar” silsiləsində öyrənə bilinməsi üçün 

dini məzmunlu  əfsanələrdə “qadın”ın psixo və sosial mahiyyəti önəmli rola malikdir. Sonda 

bu qənaətə gələ bilərik ki, ulu əcdadımızın erkən dünyagörüşünün təzahür formalarından olan 

əfsanələrdə qadının fəaliyyət və ünsiyyətindəki psixoloji aspekti fərqli məzmun çalarlarında 

əks olunmuşdur. Bu səbəbdən, əfsanələr qadının mürəkkəb və çoxcəhətli  yaradılşının və psi-

xososial semantikasının öyrənilməsində əhəmiyyətli rola sahibdir. 

Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə xalq ədəbiyyatı nümunələrində qadın obrazlarının psi-

xososial semantikasına səthi yanaşılmış və bu sahədə araşdırmaların əksəriyyəti digər ölkələr-

də həyata keçirilmişdir. Bu səbəbdən şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri əsasında qadınının 

psixoxsosial göstəricilərinin psixoanalitik aspektdən təhlil olunması tədqiqatın aktuallığı he-

sab oluna bilər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Şifahi xalq ədəbiyyatı incəsənət nümunələrinə aid olsa da, psi-

xoanalizm elmlərin ictimai-sosial qütbünə aiddir. Bu səbəbdən humanitar və sosial elm sa-

hələrinin əfsanələrdəki qadın obrazları fonunda qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmaq tədqiqatın elmi 

yeniliyi hesab oluna bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat ədəbiyyatdakı qadın obrazlarının 

psixi hallarının öyrənilməsi və psixoanalizmin ədəbiyyat sferasında araşdırılması yönündən 

praktiki əhəmiyyətə malikdir. Araşdırma istər sosial, istərsə də ədəbi elm sahələrində tədris 

materialı kimi istifadə oluna bilər. 
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А.В. Алиева 
 

Психосемантический характер женщины в легендах 

Резюме 

 
В нашей статье будут проанализированы художественные и психологические проб-

лемы, связанные с «женщиной» и «женственностью», которые находят свое место в ле-

гендах, с психосоциальной точки зрения. Эти идеи были отфильтрованы от художест-

венного мышления наших великих предков до наших дней, и они дали нам много ин-

формации о ценности, придаваемой женщинам в древние времена, и раннем социаль-

ном характере женщин. В легендах психосемантическая природа женщин отражается в 

астральных фантазиях, топонимических концепциях, первоначальном мышлении о 

флоре и фауне и мировоззрениях, связанных с историческими личностями и религиоз-

ными убеждениями. В легендах мы видим, насколько широка и бесконечна психосе-

мантическая структура женщины. 
 

A.V. Aliyeva 

 

Psychosemantic character of the woman reflected in legends 

Summary 
 

In our article, the artistic and psychological issues related to "woman" and "femininity", 

which find their place in the legends, will be analyzed from the psychosocial aspect. These 

ideas have been filtered from the artistic thinking of our great ancestors to the present day, 

and have given us a great deal of information about the value given to women in ancient times 

and the early social character of women. In the legends, the psychosemantic nature of women 

is reflected in astral imaginations, toponymic concepts, initial thinking about the flora and 

fauna, and worldviews related to historical figures and religious beliefs. In the legends, we 

witness how wide and infinite the psychosemantic structure of is a woman. 
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Üslub bir məfhum kimi qədim Yunanıstanda meydana gəlmiş, sonralar dünya dilçiliyində 

müxtəlif səviyyələrdə tədqiq olunmuşsa da, Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin əvvəlində  

meydana çıxmışdır. İlk əvvəllər “dilin gözəlliyi”, “yazıçının fərdi üslubu”, “ünsiyyət mane-

rası”, “gözəl nitq”, “axıcılıq, dəqiqlik”, “ədəbi axın” haqqında elm kimi dərk olunmuşdur. Üs-

lubiyyat bir elm kimi üslublar haqqında nəzəriyyə olub, fikrin sözlə ifadəsinin daxili aspektini 

öyrənir. Bu baxımdan üslubiyyat ədəbiyyat və dilin kəsişməsində özünü reallaşdırır. Eyni za-

manda üslub və üslubi vasitələrin mətnyaratmada rolu əvəzsizdir. Xüsusilə də, bədii əsərlərdə 

bir sıra ifadəlilik vasitələri mətnin yaranmasında, daha emosional səslənməsində əsas rol oy-

nayır. Bədii mətn dedikdə, sözsüz ki, emosional söz, məcazlar yada düşür. Hər bir bədii mət-

nin yaranmasına səviyyələr üzrə üslubi vasitələr öz çalarlarını əlavə edir. Müxtəlif səviyyələr 

üzrə üslubi vasitələr bədii mətni fərqli aspektdən emosional edir. Fonetik səviyyədə üslubi va-

sitələr daha çox səslənmədə üslubi çalar yaradırsa, leksik səviyyədə üslubi fiqurlar daha çox  

emosional gücü artırır. Bədii üslubda məqsəddən asılı olaraq üslubi vasitələr seçilir. Məsələn,  

fikri daha sərt bildirmək üçün nida cümlələrindən istifadə edilir. Sözün daha güclü təsiri üçün 

müxtəlif mənalı şəkilçilər və ədatlar işlədilir. Məsələn, qırmızını daha təsirli demək üçün tünd 

sözündən, lap, ən, daha ədatlarından və -p şəkilçisindən istifadə olunur: tünd qırmızı, ən 

qırmızı, lap qırmızı, daha qırmızı, qıpqırmızı.  

Üslubi vasitələr mətnin üslubi təhlili üşün əsas rol oynayır və onlar bir-biriləri ilə əlaqə-

lidir. Ayrı-ayrı dilçilər üslubi vasitələri fərqli kriteriyalar əsasında qruplaşdırmışdır. V.V. Vi-

noqradovun nəzəriyyəsinə görə dilçi bədii əsərə onun ümumilik dərəcəsindən yanaşmalıdır. 

Birinci təsviri ümumiləşmə, ikinci isə daxili ümumiləşmədir. Daxili ümumiləşmə dedikdə 

ədəbi dil və dialekt sözlər nəzərdə tutulur. Normadan kənar xüsusiyyətləri o, sintaqmatik və 

paradiqmatik olaraq ayırır. Dil vahidləri bir düz xətt boyunca birləşirsə, onlar sintaqmatik cə-

hətdən əlaqələnirlər. Paradiqmatik əlaqə isə şaquli xətt üzrə dil vahidlərinin əlaqəsidir. Mə-

sələn, paradiqmatik əlaqəyə nümunə personifikasiyadır. Burada canlı/cansız, konkret/abstrakt 

arasında əks əlaqədən istifadə edir [4, s. 39]. 

M.Skrebnev isə üslubi vasitələri başqa kriteriyaya uyğun təqdim edir. O, ilk olaraq üs-

lubiyyatı sintaqmatik üslubiyyat və paradiqmatik üslubiyyat olaraq ayırır. Sonra hər bir dil 

http://yahoo.com/
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səviyyəsinin prinsiplərinə uyğun olaraq bu üslubiyyat növləri üzrə üslubi vasitələri araşdırır. 

O, paradiqmatik fonetikaya qrafonları, paradiqmatik morfologiyaya qrammatik kateqoriyala-

rın üslubi məqsədli istifadə olunmasını aid edir. Keçmişdə baş vermiş hadisənin indiki za-

manla ifadəsi buna misaldır. M.Skrebnev paradiqmatik leksikologiyaya lüğət tərkibini neytral, 

ədəbi və məişət qatlarında sözlərin məzmuna uyğun olaraq ifadəsinə aid edir. Bura o, hiper-

bolanı, litotanı, metonimiyanı, metaforanı, antonomasiyanı, alleqoriyanı və ironiyanı da aid 

edir. Sintaqmatik fonetikaya isə alliterasiya, assonans, ritm aiddir. M.Skrebnevin fikrincə, sin-

taqmatik leksika söz və kontekst əlaqəsinə uyğun olaraq müxtəlif sözlərin məzmunla əlaqədar 

seçilməsidir. Sintaqmatik sintaksisə paralelizm, anafora, epiqora, bənzətmə, sinonimlərin 

əvəzlənməsi, cinas, klimaks, gizlənmiş taftalogiya aiddir  [5, s. 47]. 

Bədii əsərdə mövzu, onun üslubi vasitələrlə əlaqəsi diqqəti cəlb edir. Ə.M.Dəmirçizadə bu 

haqda belə qeyd edir: 

“Bir mövzuda ayrılmazlığın olması bədii əsərlərdə məcburi deyil. Adi diskurs ümumi ola-

raq bir mövzuludur (əgər koherent olmalıdırsa), amma bir məsələdən digər məsələyə keçid 

daxili əlaqə olmadan baş verir. Poeziyada digər tərəfdən mövzular tez-tez inkişaf etdirilir və 

baxmayaraq ki, onlar arasında keçid tutqundur, digər mövzuların köməyilə izah olunur. Bir 

əsərdə əsas mövzu digər rəqib mövzularla bir-birini əvəz edə bilər və onlar arasında ierarxik 

əlaqə tamamilə mürəkkəb ola bilər. Müxtəlif təyin olunmuş mövzular arasında əlaqənin ol-

maması ilə bədi əsərin əsas xarakteristikası olan birliyi itirir” [1, s. 25]. 

Tematik inkişaf probleminə uyğun olan, məcazların, xüsusilə müvafiq semantik sahələrin 

arasında transpozisiyalarla əlaqəli olan metafor və metonimiyanın istifadəsidir. Metafor ter-

minlərin mənasını semantik oxşarlıq baxımından inkişaf etdirir, metonimiya isə bir-birilə əla-

qəlilik baxımından izah edir. Hər ikisinin çoxsaylı semantik vahidləri təqdim etmə funksiyası 

var [3, s. 72]. 

Bədii əsərdə müəllif obrazların xarakterinə uyğun olaraq dil vahidlərini seçir və emosional 

çaları  hiss etdirir. Bu vasitələr  hər dil səviyyəsinə uyğun olaraq bədii mətni formalaşdırır.  

Bədii əsərdə fonetik üslubi  vasitələr də mətn yaratmada mühüm rol oynayır. Fonetik üs-

lubi vasitələr  oxucunun diqqətini ardıcıl söz  və cümlələrə cəlb edir. Bundan əlavə, fonoloji 

koheziya  mətndə müxtəlif üslubi vasitələrin istifadəsi ilə diqqəti cəlb edir. Hər bir fonetik üs-

lubi vasitənin müxtəlif mənası olan  fərqli səsləri var. Onların arasında əlaqə  müxtəlif hissləri  

oyatmaqla və  eyni zamanda təlqin etməklə yaradılır.  

Morfoloji üslubi vasitələr morfoloji vahidlərin üslubi məqsədəuyğunluğu deməkdir.  Mor-

foloji vahidlərin müxtəlif işlənilmə məqamları onların üslubi çalarlığını artırır. Morfoloji üs-

lubi vasitələri müəyyənləşdirmək üçün sinonimlik və üslubi təhkimlilik əlamətləri nəzərdən 

keçirilir. Morfoloji vahidlər dilin hər bir üslubi üçün ümumi vahidlərdir. Morfemlər öz eks-

pressivliyi ilə  mətnin formalaşmasında  həm qrammatik, həm də üslubi cəhətdən mühüm rol 

oynayırlar. Mətndə koheziya və koherensiyanın daha möhkəm olmasında morfemlər də əhə-

miyyət daşıyır. Feli bağlama şəkilçilərinə diqqət yetirək:  

/Mən məktəbə getdikdə/gedəndə/gedərkən dostumu gördüm// /Biz onunla xeyli söhbət et-

dik//  /O, mənə yeni üzv olduğu  rəqs dərnəyi haqqında danışdı//.  

Bu mətndə -dikdə,-əndə,-ərkən feli  bağlama şəkilçiləri eyni mənanı ifadə edir.  Bir məna 

bir neçə forma ilə ifadə oluna bilər və onların hər biri koheziyanın yaranmasına  xidmət edir. 

Bəzən isə şəkilçilər mənaca müəyyən çalarda fərqlənir. Məsələn, Biz gedərək söhbət etdik. Biz 

gedib söhbət etdik. Bu cümlələrdə -ərək və - ib şəkilçiləri mənaca fərqlənir. Birinci nümunədə 

hərəkətlər  eyni anda icra olunur, ikinci cümlədə isə birinci getmək sonra isə söhbət etmək icra 

olunur. 
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Belə qeyd edə bilərik ki, morfoloji səviyyədə üslubi vasitələr  daha çox sözlərin cümlədə 

əlaqələnməsinə kömək edir. Bu zaman qrammatik qaydalara uyğun olaraq morfoloji vasitə-

lərin seçilməsi həm mətnin məzmunundan, həm də onun üslubundan asılıdır. Morfoloji vahid-

lərin, yəni şəkilçilərin işləndiyi mövqe və şərait  mətnin yaranmasına xidmət edir. Bu mövqe 

və şərait üslubi imkanları ortaya çıxarır.  

Leksik səviyyədə üslubi vasitələr mətndə mənanın sabitlənməsini təmin edir. Sözlərin il-

kin mənalarında əlavə törəmə mənaları da vardır. Sözlərin denotativ və konatativ mənaları 

fərqləndirilir. Konotativ məna məcazi mənaya yaxındır. Denotativ  məna sözün ilkin mənası,  

konotativ məna isə sözün yaratdığı assosiasiyalarla əlaqəlidir. Məsələn, oyunçu sözünə diqqət 

edək. Futbol qapıçısı əsl oyunçu idi cümləsində oyunçu mənasında anlaşılır. O, münasibətdə 

yaxşı oyunçudur cümləsində isə digərlərindən istifadə edən şəxs mənasında konotativ məna 

yaranır. Sözlərin mənasından istifadə edərək yazıçı epitet, epifora, metonimiya, cinas kimi bir 

sıra üslubi vasitələr yaradır. Bu vasitələr fikrin daha dərin çalarlarda  istifadəsinə dəlalət edir 

və  mətndə koherensiya ilə koheziya tamamlanır.  

B. Vahabzadənin “Vaxt” şerindəki zaman at çapır metaforunun istifadəsi  vaxtın necə tez 

keçdiyini obrazlı və müqayisəli şəkildə ifadə edir. Oxucu bir anlıq şerin sehirinə qapılır. Nü-

munəyə nəzər salaq:  

 

Saçımın ağlığında, alnımın qırışında 

Zaman necə at çapır, yüyəni öz əlində  [2, s. 13].  

 

Sözlərin kontekstdə əlavə məna ifadə etməsi onların kontekstual mənasıdır. Lüğəvi və 

kontekstual məna əsasında metafor, metonimiya, ironiya, əsas və törəmə məna əsasında  

zevqma və cinas, məntiqi və emotiv məna əsasında epitet və oksimoron, məntiqi və nominativ 

məna əsasında  isə antonomasiya formalaşır. Yazıçılar bu fiqurlardan fikrin, düşüncənin daha  

təsirli, müqayisəli ifadəsi üçün bədii mətnlərdə  istifadə edirlər. 

Freyzemik səviyyədə isə söz birləşməsi formasında olan məcazlar mətni formalaşdırır. 

Məsələn, B. Vahabzadə “Qınaq” şerində xəsis dünya, sevgi nəğməsi kimi söz birləşmələrini 

ifadə edib və epitet formalaşdırıb: 

 

... Sən ki, boyunca 

Bu xəsis dünyadan  nəşə dadmısan 

Sevgi nəgməsini ömrün boyunca 

Sən nə eşitmisən, nə yaratmısan [2, s. 55]. 

 

Digər səviyyə sintaktik səviyyədir. Sintaksis məcazi mənada “üslubların vətəri” adlandı-

rılır. Sintaktik üslubi vasitələr oxucunun diqqətini cəlb etmək və oxucuda istənilən təsiri ya-

ratmaq üçün istifadə olunur. Sintaktik üslubi vasitələrlə yazıçı kontekstdə danışanın emosiya-

sını mənanı dəyişmədən vurğulamaq istəyir. Bunun üçün daha çox inversiyadan istifadə 

edilir. Sözlərin və söz birləşmələrinin təkrarı isə obrazın hisslərini bildirir. Paralel konstruksi-

yalar isə mətndə musiqili effekt yaradır.  Sintaktik üslubi vasitələr  cümlə strukturunun  üslubi 

təsirinin gücünü göstərmək üçün əsasdır.   

Zənnimizcə, bədii mətndə ilk planda təsvirin emosionallığı və ekspressivliyidir. Bədii 

mətndə müəllifin əsərin məzmunu üçün vacib olan fikrinin, ideyasının, dəsti-xəttinin ortaya 

çıxarılması üçün bədii aktuallıq və struktur  normalardan  kənara çıxma mümkündür. Bu kimi 

priyomlar xüsusilə tez-tez parlaq, ifadəli bədii obraz və ya komik effekt yaratmaq üçün isti-
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fadə olunur.  

Dil vasitələrinin müxtəlif, zəngin və ifadəli vasitələrindən istifadəyə görə bədii üslub digər 

üslublardan yüksəkdə dayanır və ədəbi dilin ən dolğun ifadəsidir.   

Məqalənin aktuallığı. Hər bir mətnin öz üslubu var və bu da onu digər mətnlərdən fərq-

ləndirir. Üslubi vasitələrin ifadəsi isə fikrin ifadəsini daha emosional, daha qüvvətli edir. Bu 

kimi vasitələrin mətnyaratma rolu danılmaz olduğu üçün daim dilçilərin diqqət mərkəzində 

olduğundan  aktuallıq kəcb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Üslubi vasitələrin təhlili əhəmiyyətlidir, çünki hət bir mətn üs-

lubi vasitələrlə daha çox zəngindir və təsiredici xarakter alır. Məqalədə kohezia, koherensiya 

da üslubi vasitələr kimi nəzərdən keçirilmişdir. Eyni zamanda üslubi vasitələrin  koheziya və 

koherensiyaya təsiri araşdırılmışdır.    

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən üslubiyyat sahəsi üzrə dərs vəsait-

lərinin və mühazirələrin  hazırlanmasında  kiçik mənbə kimi istifadə oluna bilər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Dəmirçizadə Ə.M. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı: Azərnəşr, 1962. 

2. Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2004. 

3. Veysəlli F. Dilçiliyin əsasları. Bakı, Mütərcim, 2013. 

4. Виноградов В.В. О языке  художественной  прозы: Избр. Труды. М.: Наука, 1980. 

5. Скребнев Ю.М. Основы  стилистики английского языка. М.: Астрель, 2003. 

 

Г.Н. Гусейнова, К.И. Алекперова 
 

Сила  создания текста стилистических  

средств в художественном тексте 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается сила стилистических средств в художественном тексте. 

Отмечается, что стилистические средства используются для создания яркого, вырази-

тельного образа художественного текста. С этой точки зрения, благодаря использо-

ванию различных, богатых и выразительных средств, художественный стиль стоит над 

другими стилями и является наиболее полным выражением литературного языка. 

 

G.N. Huseynova, K.I. Alakbarova 

 

The power of  text creation of stylistic means in the literary text 
 

Summary 
 

The article  deals with the power of stylistic means in the literary text. It is noted that 

stylistic means are used to create a vivid, expressive image of the literary text. From this point 

of view, due to the use of various, rich and expressive means, the literary style stands above 

other styles and is the most complete expression of the literary language. 
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Metafor əşya və hadisənin daxili və xarici bənzərliyinə, habelə əlamətin bənzərliyinə əsas-

lanan məna köçürülməsidir. Ən geniş yayılmış bu çoxmənalılıq növündə bənzər əşya və hadi-

sələr eyni sözlə adlanır. Deməli, metafor bənzərlik üzrə məna köçürülməsidir. 

Metaforun ən sadə növü tam xarici bənzərlik əsasında yaranır. Məsələn, “ayaq” həqiqi 

mənada bədən üzvü kimi, metaforik mənada isə: a) dayaq; b) axar suların aşağı hissəsi; c) 

son, axır və s. yerində işlədilir. Yaxud “baş” sözü metaforik olaraq onlarla mənaya malikdir: 

a) zirvə, təpə üst; b) bir şeyin çıxıq, yumru təpəsi; c) kənar, qıraq, yan;  

ç) başlanğıc ; d) uc, qurtaracaq; e) hörmətli yer; f) səbəb, səbəbkar və s. 

Canlılar cansız əşyaya məxsus əlamətlərlə səciyyələndirilir (cansızdan canlıya məna inti-

qalı): soyuq su-soyuq nəzər (adam, münasibət...); dumanlı səhər-dumanlı fikir; iti bıçaq-iti 

söz(köz); bişmiş xörək-bişmiş adam. 

Bəzən də cansızlar canlılara məxsus əlamətlərlə səciyyələndirilir: qəzəbli adam- qəzəbli 

dalğa; (şimşək, külək...); adam gəlir - səs gəlir;  inək doğdu - gün (ay) doğdu; insan gülür – 

dəniz gülür .  

İbtidai insan subyekti obyektdən tam fərqləndirə bilmirdi. Onun nəzərində xarici dünya ilə 

öz şəxsi “mən“i bir vəhdət təşkil edirdi. İnsan özünü kollektivdən xaricdə təsəvvür edə bilmir,  

özünü obyektiv aləmdən,  kollektivdən ayırıb fərqləndirə bilmirdi. Təsadüfi deyil ki, “mən” 

sözünün çox  sonralar meydana çıxdığı göstərilir. Dünya dillərində əvvəlcə “biz“  anlayışını 

bildirən sözlər yaranmış, sonralar   məfhumu əmələ gəlmişdir. 

Dilimizdə bitki adları heyvan adları əsasında düzəldilir ki,  bir çox dillərdə özünü göstərən 

bu fakt heyvandarlığın əkinçilikdən əvvəl olduğunu sübut edir: Dəvədabanı, kəklikotu, qaz-

ayağı, quşəppəyi, quşüzümü, quşarmudu, quzuqulağı, bağayarpağı, bildircinbudu, quşgözü,  

danadişi  və b. 

Metaforikləşmə nəticəsində dildə çoxlu mürəkkəb sözlər yaranmışdır: öküzbaş, danabaş, 

quzubaş, malbaş,  qıztel, qızbirçək, laləsifət, laləüz, fətirsifət, mələksima, pəriçöhrə,  pərisima,  

pərisürət, pəricamal, mahcamal, gülbəniz, gülçöhrə, durnagöz, niyaləgöz, təpəgöz // kəlləgöz, 

cingöz, ceyrangöz, maralgöz, badamgöz, fındıqburun, görükburun, qırğıburun, quşburun, qı-

lıncburun, badımcanburun, qarmaqburun, təkəsaqqal, dovşanbığ, qələmqaş, almayanaq, mo-

ruqyanaq, çuvalağız, xəmirağız, arvadağız, qurdağız, uşaqağız, ovsundil, haçadi, supaboyun, 

püstəqarın, dovşandodaq, köndədodaq, qönçədodaq, lökdodaq, quşayaq, dəvəayaq, vəlayaq, 

həvədiş, baltadiş, danadiş, gəlpeysər, mayabud, quşbeyin, quşürək və s.  

Xalq uzun illər ərzində əşyavi əyani təfəkkür dövrü keçirilmişdir. Bu dövrdə sözlər öz il-
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kin, həqiqi mənalarında işlədilmişdir. Sözün məcazi mənaları inkişafin sonrakı, yüksək  pillə-

sində meydana gəlmişdir. Məcazi məna əşyaya dolayısı ilə (həqiqi məna vasitəsilə) istiqamət-

ləndiyindən onun dərk edilməsi nisbətən çətindir, fikri gərginlik, düşünmək tələb edir. Xüsu-

silə savadsızlar, geridə qalan adamlar məcazi mənanı çox çətinliklə dərk edirlər. 

C. Cabbarlının “Sevil” pyesində belə bir dialoq vardır:   

“G ü l ü ş. Sən yazıqsan,  Sevil! Sən adamlara o qədər inanmısan ki, sənin gözlərini qara 

pərdə örtmüşdür, mən o pərdəni yırtmaq istəyirəm. Ancaq onun dalında elə bir dəhşət dur-

muşdur ki,  sənin o dəhşətə dayana biləcəyinə inanmıram. 

S e v i l.  Necə, necə? Təşt-tabağı sındıracaqsan? 

G ü l ü ş. Təşt-tabaq nədir?  

S e v i l. Bilmirəm, sən deyirsən ki, pərdə-mərdəni yırtacağam. Təşt-tabağı sındıracağam. 

Gülüş, sən  Allah, bir məni  yaxşı-yaxşı başa sal görüm nə edirsən?  

Ziyalı Gülüşün obrazlı şəkildə dediyi “pərdəni yırtmaq” ifadəsini avam Sevil hərfi mənada 

qəbul edir, məcazi mənanı  qavraya bilmir,  “məni başa sal” deyə, müsahibinə yalvarır. 

Qədim insan təbiət hadisələrini canlı hesab edir, yəni özünə bənzədirdi. İnsan özünü tə-

biətin bir ünsürü, bir parçası sanırdı. Onun zənnincə, bütün əşya və hadisələr də insan kimi 

canlıdır. Müasir insan təfəkküründən fərqli olaraq ibtidai insanın təfəkkürü konkret-hissi key-

fiyyətləri ilə səciyyələnirdi. Xarici aləmin əşya və hadisələrini canlandırma və nitqləndirmə-

nin əsas səbəbi də budur. 

Metaforik mənaların bir mənşəyi də psixoloji paralelizmdir. Bu termini elmə gətirən Ve-

selovski göstərir ki, qədim insan dünyanı dərk edərkən həmişə özünü təbiətlə qarşılaşdırmış-

dır. Bu qarşılaşdırma işində sonralar sintaktik paralelizm törəmişdir. Nəticədə sintaktik para-

lelizmin bir üzvünə (deyək ki, təbiət hadisələri, canlıların adları olan sözlərə) aid məna digər 

üzvə (insan) də aid  edilmiş  və metafor yaranmışdır: 

 

Ağac əyildi sındı, igid əyildi öldü. 

Arabanı at aparır, arpa aparır. 

Atasını tanımayan, Allahını da tanımaz. 

Ayaq getməsə, əldə getməz. 

Boynunu  böyütməkdənsə ağlını böyüt. 

İgid ağzını açmaz, əlini açar. 

 

İkinci hissədə paralelizm əsasında işlənən feillər metaforlardır. 

Tədqiqatdan məlum olur ki, sözün metaforik məna alması üçün dilimizin sintaktik struktu-

runda imkanlar genişdir. 

Ə ş y a  m e t a f o r l a r ı. Hər xalq bir sıra müxtəlif əşyalardan ünsiyyət vasitəsi kimi is-

tifadə edir. Azərbaycanlılarda alma bir həyat rəmzi, sevgi, məhəbbət əlaməti hesab olunur. 

Uşağı olmayanlara (nağıllarda) dərvişlər alma verir. Sevgilinin alma atması, alma payı mə-

həbbətinin ifadəsidir. Nağıllarda qocalar alma yeyib gəncləşirlər. Şəxsin önünə (qabağına və 

ya ayağının altına) atılan dəsmal (qadın ləçəyi) bir yalvarış, məğlubiyyətin etiraf edilməsi və 

bağışlanmanın xahiş edilməsidir.  

Təqdim edilən gül sevinc, şadlıq, məhəbbət ifadəsidir. Bostana atılan daş bir kəsə sataş-

maq əlamətidir. 

Xatırlatma məqsədi güdən bir sıra əşyalarda ünsiyyətdə metaforik məna kəsb edir. Bir işi, 

söhbəti, əşyanı  xatırla (t)maq, yada salmaq,  yadda saxlamaq üçün istifadə olunan (mnemonik 

işarələr) əşya metaforu funksiyası qazanır. Məsələn, ələ bağlanan sap, dəsmalla vurulan dü-
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yün, bıçaq, daraq və s. belə metaforik məna bildirir. 

Gənc qızlara üzük verilməsi nişanlanma əlamətidir. Körpəlikdə nişanlanan uşaqların be-

şiklərinin kərtilməsi (“beşikkərtmə //beşikkəsmə //göbək kəsmə adaxlı”) də əslində xatırlatma 

metaforudur. 

J e s t   m e t a f o r l a r ı.  Metaforun bu növü müxtəlif bədən hərəkətləri ilə əlaqədar mə-

na və ya fikir ifadə edilməsindən ibarətdir. Jestlər çox müxtəlifdir. Bunların yalnız, müəyyən 

hissəsi rəmzi metaforik səciyyə daşıyır.  

İnsan əzalarının hərəkəti elimdə kinetik hərəkət adlanır. Bu hərəkətlər şərti və şərtsiz ol-

maqla iki yerə bölünə bilər. Şərtsiz hərəkətlər insanın bioloji və əməklə əlaqədar hərəkətləri-

dir. Şərti kinetik hərəkətlər işarə funksiyasına malik olan və ünsiyyətdə rol oynayan hərəkət-

lərdir. Bədən və onun əzaları la sözlü (verbal) dil vahidləri kimi kommunikativ səciyyə daşı-

yan bilir. Bu haqda söz sənətkarlarının maraqlı müşahidələri çoxdur. 

“G ö z l ə r i n   i f a d ə   e t d i y i   f i k i r  s ö z l ə  d e m ə k  ç o x  ç ə t i n d i r” (İ. 

Hüseynov) “Məni görcək q a ş - g ö z  a t ı r,  husn-camali yaxşıdır” (mahnıdan) “Q a ş ı n ı  o 

y n a t d ı,  g ö z ü n d ə n  g ü l d ü”  (Aşıq Ələsgər): “ Görərsiniz, bir iş çıxacaq! – deyib 

mənalı-mənalı b a ş l a r ı n ı  t ə r p ə d ə n l ə r  g ö z l ə r i n i  d o l a n d ı r a n l a r  a z  d e 

y i l d i (M. İbrahimov)  

R ə n g   m e t a f o r l a r ı. Azərbaycan dilində rəng adı bildirən sözlərdən ağ, qara, qır-

mızı, sarı, göy, boz sözləri metaforik mənada çıxış etməklə müxtəlif anlayışların ifadəsinə 

xidmət edir: qara geymək, qaraya-göyə (batmaq), gününü göy əsgiyə bükmək, boz-boz (de-

mək), boz (adam), qulağına sarı çəkmək, qırmızı (adam), qara fikir, qırmızı-qırmızı (danış-

maq), qızıl-qırmızı (üzünə durmaq). 

Bu metaforik köklərdən düzələn feillər də metafor kimi işlənir: qızarmaq, qaralmaq, bo-

zarmaq, göyərmək, saralmaq. 

Həqiqi mənada antonim olan ağ və qara sözləri metaforik mənada da həmin antonimliyini 

saxlayır. “Dədə Qorqud” dastanlarında “ağlı-qaralı seçilən çağda”  ifadəsi dan vaxtı,dan atan 

zaman, sübhün alaqaranlığı mənasındadır. Burada a ğ―gündüz, işıq, q a r a isə gecə, qa-

ranlıq mənasına gəlir. Müasir dilimizdə də “ağ qaradan seçilən vaxt”  ifadəsi eyni mənadadır. 

Buradan da “ağı qaradan seçmək” frazeoloji ifadəsi formalaşmışdır. 

M. Füzulinin aşağıdakı beytində qeyd olunan ifadə isə həm həqiqi, həm də məcazi-meto-

forik (frazeoloji) mənada alına bilər: 

Uymuş çününə könlüm, əbrunə der məhi- nov, 

Nə etibar ona kim, s e ç m ə z  q a r a d a n  a ğ ı. 

A ğ və q a r a sözlərini belə metaforik qarşılaşdırma ilə düzəlmiş ifadələr dilimizdə çox-

dur: bir saçını ağ, bir saçını qara hörmək, ağ çıxarıb qara geyinmək, ağ yuyub qara sərmək, 

əlini ağdan qaraya vurmaq. 

A ğ və q a r a sözləri metorik epitet kimi işlənir və bəzən bu mənada qarşılaşdırılır: “Ağ 

gün ağardar, qara gün qaraldar”. “Ağ pulu qara gün üçün yığarlar”, “Gözümün q a r a s ı  

gözümün a ğ ı” (M.Rahim). 

Sözlərin mənaca qarşılaşdırılması onların dəyərliliyini (valentliyini) üzə çıxarmaqda mü-

hüm rol oynayır. S. Vurğunun “26-lar” poemasında deyilir: “Ağlar nə istəyir bu “qaralar-

dan”?”  Siyasi mənada adətən ağlar sözü qırmızılar ilə qarşılaşdırılmalıdır. Lakin sistemdaxili 

dəyərliliyinə görə bu sözlər qarşılaşmır. Odur ki, şair “qara” sözünü sırf şərti (okkazional) 

mənada alır, sözün məhz dəyərliliyinə əsaslanır. Məlum olur ki, sözün sistemdəki mövqeyi 

(funksiyası) onun mənasından daha güclüdür (göstərilən misalda şeirin texniki tələblərinin də 

təsiri qeyd edilə bilər). 
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Bununla belə hər halda məna, səs tərkibinin denotatla əlaqəsi dildə mühüm rol oynayır. 

Aşağıdakı misalda a ğ  və  q ı r - m ı z ı sözləri denotatla əlaqədar qarşılaşdırılırmışdır: 

“Qatışdırım ağı q ı r m ı z ı y a , üçüncü stəkanda başladı çaş-baş vurmağa” (Ə.Vəliyev)  

misalında araq (ağ rəngli) və konyakdan (qırmızı rəngli) bəhs olunur. Lakin a ğ  və  q a r a  

metaforaları bütün mövqelərdə qarşılaşdırıla bilmir. Ağdam (Qaradam toponimi yoxdur), gö-

zünə qara su gəlmək (“ağ su gəlmək” ifadəsi yoxdur), qara kağız («ağ kağız» olmaz) qara 

bayram, qara xəbər, qara qüvvələr və s. 

Dilimizdə  q a r a  sözü kütlə , çoxluq anlayışını bildirmək üçün də işlədilir: qara qoşun, 

qara qarışqa, qara camaat, qara fəhlə, qara qovurma, qara qılçıq...  

S.M. Qənizadənin “Tülkü və Çaq-çaq bəy” əsərində deyilir: 

 

İmdi bir bax, o görsənən ləşgər, 

Qara qarışqa tək gələn əsgər. 

Cəm olub sərbaz ilə atlı, qazaq, 

And içib bağlayıblar dəstə-tifaq. 

 

C.Cabbarlının “Sevil” pyesində Əbdüləli bəy deyir: “Doğrudur şəriət ancaq avam adamlar 

üçündür,  q a r a   c a m a a t  üçündür”. 

Nəzərə almaq lazımdır ki,  q a r a  (kaqa) orta fars dilində qoşun, xalq, camaat  mənasına 

malik olmuşdur. Odur ki, qara qoşun, qara camaat və s. sinonimlərin birləşməsi mənanın şid-

dətləndirilməsinə də xidmət edir. Həmin məna ilə əlaqədar q a r a sözü mənfi çalarlıqda güclü, 

şiddətli, təsirli mənalarını ifadə edir: qara yel, qara qış, qara qızdırma, qara azar, qara 

qırğın. 

 

Əsdi qara yel çəltiyə, bostanə nə borcum? 

                                                   (M.Ə.Sabir) 

 

Bağlı qapıları açdıqda rüzgar, 

Gülür qəhqəhəylə bizə q a r a   q ı ş 

                                                   (S.Vurğun). 

 

Q a r a   q ı ş  dünyanı bərbad edərdi, 

Dalınca yaz olub, yay olmasaydı 

                                        (B.Səhənd). 

 

Dilimizin tarixi inikişafı ərzində  q a r a  sözü güclü, iri, yekə, nəhəng, böyük mənaları da 

kəsb etmişdir. 

 

H ə r f  m e t a f o r l a r ı.  Klassik (poetik) metaforların çox qabarıq şəkildə nəzərə çarpan 

bir neçə növü qeyd oluna bilər. Bunlardan biri ərəb əlifbasındakı h ərflərin adlarından düzələn  

metaforalardır  ki, bunlara  h ə r f  m e t a f o r lu  demək mümkündür. Xüsusilə  klassik və 

aşıq şeirində hərflərin hər biri xüsusi metaforik məna kəsb etmişdi. Əlif  (ا) qrafikaca düz bir 

xətt olduğundan gözəlin (təsvir obyektinin) boyunu, nun (ن) qrafik xüsusiyyətinə görə gözəlin 

qaşını və s. bildirməyə xidmət edirdi. Yaxud qədd-qamətin əyildiyini (insanın qocaldığını) 

bildirmək üçün nun (ن) , dal ( د)  hərflərinin qrafik xüsiyyətindən metafor kimi istifadə olu-

nurdu. 
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Aşıq şeirindən misallar: 

 

Hicran gecələri qayğı çəkməkdən 

Ə l i f  qəddim əyri y a y ə dönübdü 

                                         (Qurbani). 

 

Ə l i f  olan qədimi 

Döndərirsən d a l a sən 

                                       (Aşıq  Hüseyn). 

  

Metafor da müqayisədən başqa bir şey deyildir. Metafor elə bir müqayisədir ki, burada in-

san ağlı mücərrəd məfhumla konkret əşyanı əlaqələndirmək məqsədi ilə onları bir sözdə bir-

ləşdirir. “Bu şəxs tülkü kimi hiyləgərdir” (müqayisə) deməklə biz analitik şəkildə “bu şəxs 

tülküdür” (metafora) fikrini ifadə edirik. Bu uyğunluqlar adətən çox qaranlıq, bəzən də lap 

qeyri-məntiqi analogiyalara əsaslanır; lakin bunlar xarici aləmdən məhz nəyin insan diqqətini 

cəlb etdiyini göstərir və ağlın mücərrəd şəkilldə dərk edə bilmədiyini obrazlarda canlandırır. 

Bu mənada ictimai psixologiyanı öyrənmək üçün obrazlı dilin əhəmiyyəti böyükdür...” 

Dilimizdə bitki adları heyvan adları əsasında düzəldilir ki,  bir çox dillərdə özünü göstərən 

bu fakt heyvandarlığın əkinçilikdən əvvəl olduğunu sübut edir: Dəvədabanı, kəkliyotu, qaz-

ayağı, quşəppəyi,  quşüzümü, quşarmudu, quzuqulağı, bağayarpağı, bildircinbudu, quşgözü,  

danadişi  və b. 

Metaforikləşmə nəticəsində dildə çoxlu mürəkkəb sözlər yaranmışdır: öküzbaş, danabaş, 

quzubaş, malbaş, qıztel, qızbirçək, laləsifət, laləüz, fətirsifət, mələksima, pəriçöhrə, pərisima,  

pərisürət,  pəricamal,  mahcamal, gülbəniz, gülçöhrə,  durnagöz,  niyaləgöz,  təpəgöz // kəllə-

göz, cingöz, ceyrangöz, maralgöz, badamgöz, fındıqburun, görükburun, qırğıburun, quşbu-

run, qılıncburun, badımcanburun, qarmaqburun, təkəsaqqal, dovşanbığ, qələmqaş, almaya-

naq, moruqyanaq, çuvalağız, xəmirağız, arvadağız, qurdağız, uşaqağız, ovsundil, haçadil,  

supaboyun, püstəqarın, dovşandodaq, köndədodaq, qönçədodaq, lökdodaq, quşayaq, dəvə-

ayaq,  vəlayaq,  həvədiş,  baltadiş, danadiş,  gəlpeysər, mayabud,  quşbeyin, quşürək və s.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemində metafor-

laşma prosesinin tədqiqatı aparılır və metaforların dil sistemində yeri aydınlaşdırılır. Müxtəlif 

mənbələrdən istifadə olunaraq mövzuya əhatəli izahin veriliməsi baxımından bu məsələ ak-

tuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Dilin leksik- semantik sistemində metaforlaşmanin müxtəlif  nü-

munələrdə işlənmə məqamlarının araşdırılması və öyrənilməsi, metaforların müxtəlif məna 

çalarlarinda müşahidə olunması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan alınan qənaətlərdən müasir Azər-

baycan dili, Azərbaycan dilinin leksikası, Azərbaycan dilinin leksik-semantik sistemi və baş-

qa fənlərin tədrisi zamanı istifadə oluna bilər. 
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Ф.З. Сафарли 

 

Процесс метафоризации в лексико-семантической  

системе языка 

 

Резюме 
  

Метафора - не что иное, как сравнение. Метафора - это сравнение, в котором чело-

веческий разум объединяет абстрактные понятия в одно слово, чтобы связать их с конк-

ретным объектом. В этом смысле значение фигуративного языка для изучения социаль-

ной психологии велико. 

 

F.Z. Safarli 

 

The process of metaphorization in the lexical-semantic  

system of language 

 

Summary 
  

Metaphor is nothing but a comparison. A metaphor is a comparison in which the human 

mind combines abstract concepts into a single word in order to connect them with a specific 

object. In this sense, the importance of figurative language for the study of social psychology 

is great. 
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Ədatların cümlədə yeri 
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                filol.ü.f.d. X.Ş. Əliyeva 
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Ключевые слова: частица, смысл, смысл, часть речи, предложение, текст 

Key words: particle, meaning, semantic, part of speech, sentence, text 

 

Ədatların cümlədə yerlərinin müəyyən edilməsilə bağlı məsələ və konkretlik hələ də tam 

həllini tapmayıb. E.İ.Hacıyev cümlədə ədatların yerilə ilə konkret fikir olmadığı qənaətindədir 

(4, s.432). Ədatlar adətən cümlədə aid olduqları sözlərdən ya bilavasitə əvvəl və ya sonra işlə-

dilə bilir. Məsələn: 

Again it was only Charlotte who spent most of the evening listening to Mr. Collins (9, 

s.90). “Yenə də bu yalnız Şarlotta idi. O, gecənin çox hissəsini cənab Kollinə qulaq asmaqla 

keçirmişdi”. 

So, she follows her brother to London, hoping to see him there too. “Beləliklə, o, qarda-

şının arxasınca Londona gedir. Ümid edir ki, onu da orada görəcəkdir”. 

Müasir ingilis dilində ədatlar cümlə tərkibində əsasən aşağıdakı kimi yerləşdirilə bilər: 

1) Only ədatı adətən aid olduğu sözlərdən əvvəl və mümkün qədər ona yaxın olur. Mə-

sələn: 

Only Charlotte herself was quite satisfied. “Yalnız Şarlotta özü tamamilə razı idi”. 

That day was Mr Collins’ last as Longbourn, and he only left the hall with many speeces 

of thanks. “O gün cənab Kollinin Lonqbornda sonuncu günü idi və o, yalnız çox təşəkkür nit-

qi ilə zalı tərk etdi”. 

2) Birləşdirici ədatlardan olan too ədatı aid olduğu sözdən sonra, yaxud cümlənin sonunda 

yerləşir. Qeyd edək ki, too ədatının cümlənin sonunda yerləşməsi varinatı daha çox işlənən 

variantdır. Məsələn: 

Elizabeth had to confess to herself that Charlotte really appeared to be happy too (9, s. 

51). “Elizaveta öz-özünə etiraf etməli oldu ki, Şarlotta da həqiqətən xoşbəxt görünürdü”. 

She spoke loudly and decidedly on every matter too. “O, da hər mövzu ilə bağlı yüksəkdən 

və qərarlı danışdı”. 

3) Also birləşdirici ədatı ya xəbərin ad hissəsindən sonra, ya da cümlənin sonunda işlənir. 

Məsələn: 

Maria was also shopping in the village. “Maria da alış-verişi kənddə edirdi”. 

When she was able to control her anger, she changed the conversation also. “O, öz qə-

zəbinə nəzarət edə biləndə, söhbəti də dəyişdi”. 

4) İnkar ədatlarından olan not adətən bağlayıcı, modal və köməkçi feillərdən sonra işlənir. 

Not inkar ədatı adətən aid olduğu sözdən, yaxud tərkibdən əvvəl də emfatikliyi artırmaq məq-

sədilə işlənə bilər. Məsələn: 

I did not believe that she took care of him. “Mən inanmadım ki, o, onun qayğısına qalıb”. 

I am not sure the friend was Bingley, as Darcy did not mention the name. “Mən dostun 
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Binqley olmağına əmin deyiləm. Çünki Darcy həmin adı çəkmədi”. 

Elizabeth could not speak for a moment. “Elizabet bir dəqiqəlik danışa bilmədi”. 

He asked us not to make a noise. “O, bizdən xahiş etdi ki, səs salmayaq”. 

This is not what we want. “Bu bizim istədiyimiz deyil”. 

O.Musayev yazır ki, əgər cümlədə bir neçə köməkçi feil varsa, o halda not inkar ədatı 

birinci feildən sonra durur (7, s.337). Məsələn: 

Will he have sent the letter by this time tomorrow? “O, sabah bu vaxta kimi məktubu gön-

dərmiş olacaq?” 

Qüvvətləndirici ədatlara just “yalnız”, even “hətta”, yet “hələ”, only “yalnız”, simply “sa-

dəcə olaraq”, still “hələ” və s. aid ola bilər. 

İndilis dilində qüvvətləndirici ədat kimi, daha çox rast gəlinənlərdən biri də even ədatıdır. 

Even ədatı adətən cümlə üzvlərinə aid olması və onların ifadə etdiyi mənanın qüvvətlən-

dirməsi baxımından sərbəst hesab edilir. Even ədatı cümlənin bütün üzvlərinə aid ola bilər və 

bu ədatdan sonra gələn üzv mətində aktuallaşır.  

Qüvvətləndirici ədatlar məsələn, just, even, mövcudlaşdırıcı ədatlar namely, such as, müb-

tədanın əvvəlində işlənərək remalaşdırma vəzifəsini görür. Göstərilən ədatlar aid olduğu müb-

tədanın mənasını ya qüvvətləndirir, ya məhdudlaşdırır, ya da inkar edir. İşlənmə dairəsinə gö-

rə ingilis dilində mübtədanın qarşısında nisbətən çox işlənən remalaşdırıcı only və even ədat-

larıdır ki, bunlar da Azərbaycan dilinə “yalnız”, “təkcə”, “ancaq”, “isə” ədatları ilə tərcümə 

olunur.  

Bir çox ədatlar üçün xarakterik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onlar müxtəlif nitq hissə-

lərinə daxil olan sözlərə və ya söz birləşmələrinə aid ola bilər. Müasir ingilis dilində ən çox 

işlənən even ədatı ismə, sifətə, zərfə, sözönlü birləşməyə və budaq cümləyə aid ola bilər.  

N.A.Kobrina və başqaları yazırlar ki, ədat mənası çətin təyin edilən bir nitq hissəsidir (5, 

s.188). O, adətən başqa bir sözün, söz birləşməsinin və cümlənin mənasını gücləndirir və 

məhdudlaşdırır. Ədatlar dəyişməyən sözlərdir və cümlədə heç bir müstəqil sintaktik funksiya 

yerinə yetirmir. Onlar aid olduğu cümlə üzvü ilə birlikdə bir bütöv təşkil edir. 

Digər köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq, ədatlar istənilən nitq hissəsi ilə işlənə bilər 

və əsasən aid olduğu sözün əvvəlində işlənir. N.A.Kobrina və başqaları ingilis dili ədatlarını 6 

məna qruplarına bölürlər (5, s.189): 

1) qüvvətləndirici ədatlar (intensifying particles): just “həmin, eyni”, even “hətta”, yet 

“hələ”, still “hələ”, all “hamı”, simply “sadəcə”; 

2) məhdudlaşdırıcı ədatlar (limiting particles): only “yalnız”, merely “ancaq”, solely 

“yalnız”, barely “heç, güclə”, but “təkcə”, alone “yalnız, təkcə”; 

3) xüsusiləşdirici ədatlar (specifying pareticles): right “düz, dəqiq”, exactly “dəqiqliklə”, 

just “həmin”, precisely “həmin, dəqiqliklə”; 

4) bağlayıcı ədatlar (aditive particles): else “əlavə, daha”; 

5) inkar ədatları (negative particles): not; 

6) əlaqələndirici ədatlar (connecting particles): also “həmçinin, da, də”,  too “həmçinin, 

da, də”. 

B.Xaymoviç və B.Roqovskaya yazırlar ki, not ədatı, xəbər inkarı olan not (n’t) morfe-

mindən fərqlidir (6, s. 240). Müəlliflərin yazdıqların əsasən, not ədatı müxtəlif sözlər, söz bir-

ləşmələri ilə sağtərəfli birləşmə əmələ gətirir. Məsələn: not he, not today, not when və s. Xə-

bər inkarı olan not isə ancaq  bir sıra feillərlə (köməkçi, modal) soltərəfli birləşmə yarada bi-

lir. Məsələn: is not, have not, must not, need not və s. 

Danışıqda sözlərin məna çalarlarını dəqiqləşdirən ədatlar 3 yarımqrupa bölünür: 
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1) Məhdudlaşdırıcı ədatlara aid olaraq only, just, but alone, merely, solely və s. aid ola bi-

lir. Bu ədatlar əsasən sinonim kimi işlənir. Onların fərqləndirilməsi müxtəlif leksik söz qrup-

ları, müxtəlif cümlə üzvləri qarşısında işlənməsi ilə və həmçinin danışıq üslubundan asılı ola-

raq mümkün olur. Bu ədatlar arasında only ədatı daha çox ümumi və üslubi cəhətdən neytral 

mövqedə dayanır. Məsələn:  

Only my aunt was there. “Yalnız mənim xalam orada idi”. 

It is only five dollars. “O, yalnız beş dollardır”. 

Bu qrupa daxil olan digər ədatlarların işlənməsində müəyyən məhdudiyyət vardır. Mə-

sələn: but və just ədatları mübtəda funksiyasında işlənən sözlərin qarşısında işlənmir. Əksər 

hallarda isə onlar digər cümlə üzvlərinə, həmçinin də sayla və saymənalı az kəmiyyət bildirən 

sözlərlə ifadə olunmuş cümlə üzvlərinə aid olur. Məsələn: His faint, pale, mysterious smile 

has widened just a little. “Onun zəif, solğun, sirli təbəssümü sadəcə olaraq bir az artdı”. 

Alone “tək, yalnız” ədatı, isə, əksinə çox halda cümlənin mübtədası funksiyasında çıxış 

edən sözə aid olur. Məsələn: Time alone will show that I will be right. “Yalnız zaman gös-

tərəcək ki, mən haqlıyam”.  

Merely “yalnız, təkcə” ədatı adətən xəbərə aid olur və çox halda not inkar ədatı ilə işlənir. 

Məsələn: They are moving not merely on the way to the mountain. “Onlar sadəcə dağ yolunda 

deyildilər”. 

2) Fərqlındirici-qüvvətləndirici ədat olan even “hətta” sözü only ədatı kimi müxtəlif nitq 

hissələrinə aid olan sözlərlə birləşə bilir. Əgər even ədatı bağlayıcının qarşısında işlənərsə, bu 

zaman budaq cümlənin mənasını dəqiqləşdirir. Məsələn: 

Even if I had money, I would not have given it to him. “Hətta pulum olsaydı belə, mən ona 

borc verməzdim”.  

3) Dəqiqləşdirici ədatlara just, exactly, precisely, right aid ola bilir. Bu ədatlara məxsus 

olan xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onlar əksər hallarda sözönləri və bağlayıcıların ifadə et-

dikləri mənaları dəqiqləşdirmək üçün işlədilir. Bu ədatlar arasında just ədatı daha geniş işlən-

mə sərbəstliyinə malikdir. Qeyd edək ki, bu ədat xəbərin qarşısında işlənə bilir. Məsələn: He 

is just waiting for his turn. “O, sadəcə olaraq, öz növbəsini gözləyir”. 

Emosional-ekspressiv məna çaları bildirən ədatların çoxu danışıq dilində işlədilir. Still, 

yet, all, simply, just, but, only, quite, indeed, well ədatları daxildir. Bu qrupa daxil olan ədat-

ların digər sözlərlə birləşməsində müəyyən məhdudiyyətlər vardır. Əksər hallarda qüvvətlən-

dirici ədatlar əvvəlcədən söylənilmiş fikrin təkrarı ilə bağlı olur. Digər sözlə, qüvvətləndirici 

ədatların işlənməsində müəyyən qanunauyğunluq vardır. Məsələn: Simply ədatı adətən xəbərə 

aid olur və simply zərfindən fərqli olaraq həmişə xəbərin və ya bütün xəbər qrupunun qarşı-

sında işlənir.  

Nəzərdən keçirdiyimiz təsniflərə uyğun olaraq, müəyyən etmək olur ki, ingilis dili ədatla-

rının məna çalarlarına görə bölgüsünün tam dəqiq olmasını iddia etmək olmaz. Burada kon-

tekstdən asılı olaraq müəyyən fərqləndirici xüsusiyyətlər ola bilər. Ədatların çoxu çoxvəzifə-

lidir və onlar müxtəlif məna çalarları ifadə edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq köməkçi nitq hissələrindən biri olan ədatların cümlədə 

yeri, onların işlənmə dərəcəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır və bu da onların aktuallığını şərtlən-

dirir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə ədatların cümlədə yerinin müəyyənləş-

məsi və araşdırılması ilə bağlıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.  
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М.О. Мамедли 

 

Место частиц в предложении 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается место частиц в предложении. В нем говорится, что нет ни-

каких конкретных решений о местах частиц. Автор особенно анализирует мнения линг-

вистов, таких как О.Мусаев, Э.Гаджиев и др., по поводу поставленной проблемы. Об-

щее мнение о местах частиц состоит в том, что они могут быть размещены либо до, ли-

бо после слов или предложений, которые они изменяют. Разделение частиц было затро-

нуто и в статье. Примеры, использованные в статье, демонстрируют мнение автора о 

проблеме. 

 

M.O. Mammadli 
 

The place of the particles in the sentence 
 

Summary 
 

The article deals with the place of the particles in the sentence. It states that there are not 

any concrete solutions about the places of the particles. The author especially analyzes the 

opinions of the linguists such as O.Musayev, E.Hajiyev, etc. about the stated problem. The 

general opinion about the places of the particles is that they can be placed either before or 

after the words or the sentences that they modify. The division of the particles has been 

touched upon in the article as well. The samples which are used in the article demonstrate the 

opinion of the author about the problem.  

 Redaksiyaya daxil olub: 18.05.2020 
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The Greeks yet in the time of Herodotus believed in an original non-Hellenic population – 

Pelasgians, remnants of which remained pure in classical times. According to Herodotus, one 

of the two main branches of the later Greek people, the Ionians were Pelasgian by descent, the 

other, the Dorians, were Hellenic. Greek-speaking people from the north migrated into this 

region and imposed their language on the Pelasgians [5, p.15].  

Assimilation of the Pelasgian-Achaean-Ionian people by the Dorians dates back to the 12th 

century b.c., when the area was occupied by the Dorians.  

Many researchers approach the “Greek” origins of the Achaeans with suspicion. One of 

them, for instance, writes, that “the Greeks of that period (if they were really the Greeks) 

buried their dead people in kurgan-shaped burial places together with their chariots and 

horses, they were armed with arrows and swords. Was this culture brought by the Greeks?... 

This culture belonged to the people of North Black Sea costs who had kurgan-shaped graves” 

[22].  

This description matches with the information about the people who had brought their 

kurgan culture to Scandinavia. Dr.David G.Faux writes about the Swedish and Norwegian 

kurgans, where horses, Turkic stamps (tamgas), arrows were buried together with their owners. 

He refers this tradition to Central Asian culture and adds that the tamgas were very specific for 

each tribe of Turkic nomads. In his “Kurgan culture of Scandinavia – Turkic world” Dr. David 

K.Faux connects this tradition directly with the culture of Ases, an Old Turkic people, who 

came to Scandinavia from Asgard, the home of the Scandinavian princely ancestors settled in 

the Black Sea region.  

Based on Scandinavian sagas informing about the arrival of Ases from Turkland, he tells 

about “the robbed history of Scandinavia, deprived from its rich past” [21].  

Russian scientist Y.N.Drozdov in his book “The Turkic-speaking period of European 

history” is based on a rich material to prove the existence of an Old Turkic culture in 

Continental Europe from where Turks migrated to the North (to Scandinavia) and South (to 

Mediterranean Basin) [8, p.135-138].  

Based on S.Sturluson, according to whom the Ases, Turks and Trojans were the same 

nation [8, p.139], he brings light to the dark history of a lost civilization in Europe.  

The Achaeans who had a similar kurgan culture came to Greece from the same centre, from 

where the Turkic ancestors of Scandinavians had migrated to the north.  

According to Schlieman, a German scientist, the Achaeans were neither Indoeuropean, no 

Cemitic and they came from the basin of the river Danube in ancient times, approximately in 
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3.500 b.c. [5, p.278].  

The basin of the river Danube, the Black Sea basin, was just a part of the Turkic – As 

civilization.  

The Achaeans’ non-Greek origin is asserted by G.Glotz in his “La Civilization Egeenne” 

[5, p.278].  

S.Penner, a German scientist, refers the Mychenians (Achaeans) directly to Turanian (Old 

Turkic) culture [25].  

Above mentioned opinions of historians and other researchers match with the facts of 

onomasticon. The names of mythological personages whom we have accustomed to refer to the 

Greeks, turn out to originate from the continental Turkic culture. For instance, as Flavius Arrian 

informs, the Greek hero Akhill (Achilles) was driven away from his motherland near the Azov 

sea basin [25], an area which the Turk – As culture. We discover this male name – Akhil in the 

anthroponomy of Karachay – Balkars, the survivors of Turkic Ases in the North Caucasus. 

Turkic Balkars at present are called as asi/assi by their neighbours, the Osetins and as/az by the 

Abkhazes. And they call themselves as esile, which means Ases [4, p.282-283].  

The neighbouring Digors call the country of Garachays as Assi-iag, which means “the 

country of Ases” [17, p.99].  

Ases, inhabited in a large territory from the Caucasus to Anatolia gave their name to Asia 

(present Asia Minor) in Anatolia, which was called as Asova (Assouva) in Hittite sources [5, 

p.254].  

Thus, Akhil, a Garachay-Balkar personal name (Old Turkic Akil) was brought to Greece 

by Ases (Turks), who gave to the so-called Greek mythology hundreds of their names, 

mythological personages.  

All these names after the assimilation of Pelasgo-Achaean peoples survived in Old Greek 

literature as “the Greek mythological personages” and the Achaeans, whom all these names 

belonged to, are mistakenly considered to be pre-Dorian Greeks.  

 

Turkic names of the Achaeans 

 

Pre-dorian inhabitants of Greece – the pre-Dorisan Achaeans or Pelasgians passed their 

whole cultural heritage to the Dorians who conquered their country in 12th thousand years b.c. 

The most of so-called Greek Gods and mythological personages are referred to the Pelasgians 

or Achaeans in classical literature.  

In “Iliad” an Achaean hero addresses the God Zeus as “the ruler of Pelasgia, Dodona” [13, 

p.242]. In Biblical encyclopedia the town named Dodona is referred to the Ionians, 

mythological descendants of Yavan (Ion), son of Yafet [6, p.195].  

Like many other Achaean names, considered to be unknown by origin, Dodona has Turkic 

equivalent as a personal name. It is consonant with Kirghizian (Turkic) Dodon, a male name.  

Tantal, name of a pre-Greek mythological personage [2, p.307] has no difference from 

Tantal, a personage of the Kazakh epic [14, p.58].  

Kazakhs and Kirghizians were directly connected with the Turkic Saks, the pre-historic 

inhabitants, of the Black Sea basin, from where the territory of Greece was inhabited. There is 

even a sharp coincidence between Homer(os) and Gumar, a mythological Turkic folk-singer, 

described in Kazakh epic.  

According to A.Koniratbayev, a Kazakh researcher, the old Greeks might have inherited 

Homer and other epic personages from the old Turkic Saks, the direct ancestors of the 
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Kazakhs, as a result of contacts [14, p.199]. The Saks, and their kinsmen, the Cimmerians, are 

known to have settled the northern Black Sea basin from time immemorial [13, p.85].  

It is right that the Greeks inherited Old Turkic mythological names from the Scythians or 

Saks. But it did not happen as a result of outside contact. The Greeks borrowed Scythian (Old 

Turkic) names and myths just in the territory of Greece where Scythians (Achaeans,  

Pelasgians) were settled before the Greeks. It is possible that the Greeks should have 

borrowed some words from outside Scythians after they were settled in this country. However 

it would not be possible to borrow the whole Scythian (Turkic) onomasticon from outside. 

How should the Greeks have borrowed another nation’s names in order to name their own 

towns, rivers, mountains, etc. This layer of onomasticon may be taken to a far away country 

only through migration of bearers of these names. For instance, the above mentioned Dodona, 

an Achaean place name, might have been brought to the territory of Greece by Achaean 

themselves. That is also the case with Orkhomen, the name of an Achaean city [13, p.38], 

which finds its close equivalent in Kirghizian Orkoman, a personal name. This name was 

undoubtedly brought by Achaeans from the Turkic Centers of Eurasia, but could not have 

been borrowed through cultural contacts.  

Numerous toponyms and ehtnonyms are known to have taken their origin from personal 

names in connection with the socio-political status of historical persons. That might have been 

the case with Orchomen, a city name, that might have been transferred from the personal 

name Orkhomen in association with the role of the related person in the construction of that 

city. Therefore, relationship of the Achaean Orchomen, a city name, with Orkoman, a Turkic 

(Kirghizian) personal name is potentially possible. The phonetic difference between these 

names can be connected with the specifities of Old Greek orphography and pronunciation. 

Numerous names belonging to non-Greek peoples are known to have become unrecognizable.  

The onomastic parallels like Orkhomen-Orkoman are accompanied by other Achaean-

Turkic parallels that exclude any occasional coincidence. For instance, Ergin, the king of the 

Achaean Orkhomen is completely consonant with the Turkic Ergin/Erkin, used by many 

Turkic peoples as a male name, that derives from the Turkic ergin (“adult”, “free”, “self-

dependent”), originating frow erg/erk (“power”, “strong”, “right”) [19, p.295-296].  

The element erg/erig/erk/erik (“power”) is also found in the name of the Athenean king – 

Erekhtey and a Trojan personal name – Erikhtoni. The second element in the name of 

Erekhtey is the suffix –tey, a productive name forming suffix denoting “similar”, “adequate” 

in Turkic languages. The Achaean Erekhtey on the basis of Turkic erek (“power”) and -tey 

(“similar”, “adequate”) means “adequate to power”.  

The element erk/erek are widely used in the content of Turkic personal names: Erke 

(“power”, “independent”), Erklig “powerful”, etc.) [36].  

Achaean and Turkic languages have some other common name-forming suffixes like -ay/-

ey, -lay/-ley, -med/-met, -man/-men/-mon.  

There were cases of falce interpretation of these Achaean-Turkic anthroponymic parallels. 

For instance, Egemen, a Turkic personal name, was alleged to be a Greek borrowing 

(egemon) [23]. The Turkic egemen and the Greek egemon have the same meanings: “owner”, 

“leader”. In order to clarify the ethnical belonging of these Turkic-Greek parallels, one 

important linquistic item must be taken into account: egemen is divided into reasonable 

meaningful elements just in the Turkic languages: ege “owner” – men, a productive suffix, 

forming personal names and words in Turkic languages.  

But such division of the Greek egemon into meaningful components is not possible, that 
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transparently shows that egemen is a Turkic borrowing in the Greek language. More exactly, 

it was an Achaean word that was borrowed into the Greek language. The Trojans, the close 

kinships of the Achaeans, used the personal name Ekhemon, which was undoubtedly of the 

same origin as the egemon.  

The Trojans and the Achaeans, considered by some researchers to have had the same 

descendance, owned a group of names, common for both of them. Their relationship is 

vividly expressed in the name of Teucer, described as the ancestor of the Trojans, and as a 

tribal name of Achaeans [20].  

Ataman, a Thesalian (Pelasgian) tribal name [16, p.495] is completely consonant with the 

Turkic ataman, denoting “leader”. To carry this appellative as the tribal name could naturally 

be associated with the military or political superiority of that Achaean tribe.  

Ataman is the combination of Turkic ata (“father”) and the suffix -man/-men.  

The Achaean name Yalmen has a similar Turkic equivalent – Yalman, denoting the sharp 

mouth of the sword [24].  

It should be noted that the personal names with the suffix -men were also used by the 

Trojans. Taleman, a Trojan personal name, is consonant with the Turkic Taliman with the 

meaning “chosen”, “distinguished” [36].  

Some Achaean and Turkic anthroponymic parallels end in the suffix -ay/-ey, which is the 

most productive way of forming Turkic personal names:  

Egey – a mythological king of Athena [2, p.13], the city which belonged to Ionians, 

Pelasgian by origin. An identical name (Egey) is used in the Turkic (Kazakh) language.  

Egey consists of the Turkic ege (“prince”, “owner”) and the suffix -ey/-y/-ay. In above 

mentioned Egemen (“owner”, “leader”) we see the same ege, which was also used in the 

ethnical name of Aegeans, a part of Achaeans.  

Gerey. This personal name was directly referred to the Pelasgian in classical Greek 

literature [2, p.191]. It is completely consonant with the Turkic Gerey, a personal name, 

associated with the Turkic appellative geray/girey (“worthy”, “respectable”) which was also 

used as an official title of the Crimean khans.  

Keney, a pre-Greek personal name, is the same Turkic (Kirghizian) Keney [19, p.161], 

which can be derived from ken (“vast”, “spacious”).  

In classical literature Keney is presented as the son of Elat, a legendary pre-Greek king 

[16, p.599]. This name has also a Turkic equivalent – Ilat, a Tatar personal name [12, p.149]. 

It is derived from ilat, a Turkic appellative denoting “population”, elat “nomed”, “nomadic” 

(people). The same appellative existed in Old Greek - ilot (“the lower layer of people”) [10, 

p.537], which refers to Pelasgo-Achaean substratum in Old Greek.  

Inakh. A king of Argos, a Greek province, bore this name [12, s.565]. It originated from an 

appellative denoting a high title. Old Turkic inakh (“a confidential person”, “minister”) was used 

as a title, the bearer of which was considered to have a close relation to the ruler. In the 15th 

C.Chagatay (Turkic) language it meant “minister” or “the representative of the emperor” [7, p.16]. 

As a derivative of the Turkic inan (“to believe”) this title expressed the confidentiality of 

the person [7, p.15]. 

Yapik. This pre-Greek personal name corresponds to old Turkic Yapig, a personal name 

[24]. Plutarchus presents Yapik as the grandson of Pelasg, which personifies the Pelasgians 

[20, p.199]. 

The river Selenga [18, p.29] flowing in the territory of old Greece, does not differ from the 

name of a Siberian river – Selenga. It originates from the Turkic seleng, selen (“noise”, 
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“rumble”), an apparent hydronymic term. Similar river names (Seleng, Selenj) were used in 

many areas where Turkic peoples lived. 

Another linguistic source to prove the Turkic origins of Pelasgo-Achaean people is the 

lexical substratum of unknown origin kept in Old Greek language.  

Gefira (“bridge”) used in Old Greek opens its etymology in comparison with Turkic 

kepir/keper/körpü (“bridge”) through p~f consonant shift. The Turkic keper/körpü was 

etymologized as based on the word köp (“to swell up”, “to become swollen”), while the Old 

Greek gefira is not divided into reasonable elements.  

P~f consonant shift is also observed in the Old Greek suffixes -fi, -fin (“by means”, 

“through”), coinciding the Turkic -pe, -be, -pen, -ben, -vi, suffixes of instrumental case:  

Old Greek. Ores “mountain” – Oresfi “through mountain”, thakrio “tear” – thakriofin 

“with tear” [9, p.188], Turkic (Chuvash) thul “road” – thulpa “through the road”, erekh 

“wine” – erekhepe “with wine”.  

The instrumentalis formed by the suffixes -fi/-fin are used in the Attican dialect of Old 

Greek. From the same dialect were borrowed local case suffixes -thi (“in”, “oat”), and 

suffixes denoting ablative case (then “from”), which coincide Turkic -te/-de (“in”, “at”), ten 

(“from”):  

Old Greek Turkic  

kerothi “in the heart”  yürek-te “in the heart”  

Ilothi “in troy”  truye-de “in Troy” 

oykothen “from home”  evden “from home”  

 

Th~t consonant shift is observed between the following Old Greek and Turkic words:  

Old Greek Turkic  

thes “to arrange” tez/tiz/tüz “to arrange”  

thoina/thoyne “feast”, “party” toy “feast” 

 

th~y consonant shift is found between old Greek thorak [18, p.3] (“armour”), considered 

to be of unknown origin and old Turkic yarik with the same meaning (armour).  

Eris (“rivalry”, “competition”). This so-called old Greek word is in fact the Turkic erish 

(“rivalry”, “competition”), the Kipchak variant of the Turkic yarish/yaris.  

Turkic erish/eris/yarish also serves as a verb (“to rival”, “to compete”).  

Iren, used in the meaning of “brave” in the old Greek, is the same Turkic iren (“brave”) 

derived from ir/er (“warrior”, “man”) with the diminutive suffix -n/-en in the Turkic 

languages.  

Its Turkic derivation eriz (“brave”), used in the old Turkic language, is seemingly a 

cognate of the old Greek iras (“brave”).  

Ilot, denoting “the lower layer of people” [12, p.539], is the same Turkic ilat/elat (“the 

common people”), which is stemmed from the Turkic il/el (“people”).  

The revealed turkisms in the onomasticon of pre-Greek settlers of Greece and Turkic 

lexical substratum in the old Greek language apparently justifies the conclusion of N.Y.Marr, 

a famous Soviet linguist of the 1930s, that Turks were settled in the Mediterranean coasts 

before the Greeks and Romans.  

The actuality of the article. The presented Turkic-Trojan, Turkic-Achaean onomastic 

parallels, the informations of Old European authors about Turkic origin of the Trojans, the 

conclusion of European scientists about cultural ties between Achaean and Scythian – Turkic 
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peoples are serious factors to redesign the existing historical knowledges, to bring light to the 

Turkic period of European history, lost as a result of the Dorian expansion in the 

Mediterranean basin.  

The scientific of the article. The novelty is that the Achaean-Turkic lexical parallel, has 

been identified for the first time. 

The practical significance of the article. The results of the article can be used in further 

investigation of the question. 
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Ç.M. Qaraşarlı 

 

Yunanıstanın erkən sakinləri kim idi? 

 

Xülasə 
 

Araşdırmaların nəticələri onu göstərir ki, Yunanıstanın erkən sakinləri pelasq və axeylərin 

onomastikasının önəmli bir qismi türk mənşəlidir. Bu, pelasq və axeylərin yunan mənşəli olma-

dıqlarını göstərən avropalı tədqiqatçıların haqlı olduğunu sübut edir. 

 

 Ч.М. Гарашарлы 

 

Кто был догреческое население Греции? 

 

Резюме 
 

Результаты исследования доказывают, что в ономастике догреческого населения 

Греции – пеласгов и ахейцев имеется огромное количестве тюркских имен. Это дока-

зывает мнение многих европейских исследователей о том, что ахейцы не были греки по 

происхождению. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 12.06.2020 
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İngilis dilində bu və ya digər cümlə üzvlərinin daxili mənalarının düzgün alınmasında, ifa-

də edilməsində, mənanın emfatikliyinin formalaşmasında ədatlar mühüm rol oynayır. Müasir 

ingilis dilində ədat köməkçi nitq hissəsi hesab edilir. O.Musayev yazır ki, digər köməkçi nitq 

hissələri kimi, ədat da cümlədə müstəqil sintaktik funksiya daşıya bilmir (6, s. 332). Bundan 

əlavə, ədat heç bir qrammatik kateqoriyaya malik deyil və bu səbəbdən də onun heç bir mor-

foloji forması yoxdur.  L.V.Kauşanskaya da ədatların cümlə üzvü ola bilmədiyini yazır (5, s. 

219). O.Musayev yazır ki, mətn daxilində ədatların əsas vəzifəsi aid olduğu sözə, yaxud cüm-

ləyə müxtəlif semantik məna çalarları verməkdir (6, s. 333). Ədatlar aid olduqları söz və cüm-

lənin mənasını qüvvətləndirir, məhdudlaşdırır və ya inkar edir. Onlar eyni zamanda, mətn da-

xilində aid olduqları söz və ya cümlə arasında əlaqə yarada bilirlər. Müasir ingilis dilində  

ədatların təsnifini aşağıdakı kimi vermək olar: 

 

Cədvəl 1. 

ƏDAT QRUPLARI ƏDATLAR MƏNALARI 

1. Qüvvətləndirici ədatlar 

(Intensifying particles) 

1) all 

2) just 

3) simply 

4) even  

5) still 

6) never 

7) only 

8) yet 

Bu ədatlar aid olduqları sözlərin, yaxud 

cümlələrin mənasını gücləndirir.  

 

Nümunələr:  

(1) All they have in South Boston is to have some influence as well. I understand it all too 

well. “Cənubi Bostonda onların malik olduqları həmçinin də bir qədər təsirə malik olmaları-

dır. Mən bunu olduqca yaxşı başa düşürəm”. 

Bu nümunədə iki all ədatı işlədilib. Hər iki sözün vəzifəsi paraqrafın mənasını qüvvətlən-

dirməkdir. Onlardan birinci all təyinedici kimi işləndiyi halda, ikinci all aid olduğu sözün mə-

nasını qüvvətləndirib.  

(2) I resisted even the temptation to rub my wrists, too trite. “Mən biləklərimi ovuşdurmaq 

üçün hətta tamahıma belə müqavimət göstərdim”.  

(3) And it might just push them together and the Russkies might just have to fight them 
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both before they just want to. “Və bu onları sadəcə yaxınlaşdıra bilər və Russkieslər onlar sa-

dəcə olaraq istəməsələr də, onların hər ikisinə qarşı sadəcə vuruşa bilərlərdilər”.  

Bu nümunədə just qüvvətləndirici ədatı üç dəfə təkrar işlədilib. Mətndə bu ədatların bir 

neçə dəfə təkrar olunması mətnin mənasını qüvvətləndirilməsini təmin etməklə yanaşı, eyni 

zamanda müəllifin oxucuya, yaxud dinləyənə çatdırmaq istəyini mənanın açılmasına xidmət 

edir. Ə.Abdullayev yazır: “Mətn daxilində işlədilən ədatların təkrarı mətnin daxili vahidi kimi 

fəaliyyət göstərir. Təkrar mətn daxilində qüvvətləndirilməsi lazım olan dairəni cızmağa başla-

yır, həmin element özünəqayıdışı tələb edir, qapanma açıq olmaqla yanaşı, özünəməxsus into-

nasiya axını ilə də fərqlənir. Mətnin qüvvətləndirmə olan hissəsində lazım olan intonasiya 

axını öz yüksək nöqtəsinə çatır” (1, s. 148).  

Müasir qrammatika kitablarına əsasən bu qənaətə gəlmək olur ki, müasir ingilis dilində 

ədatlar çoxmənalıdırlar. Məsələn, only və just ədatları. L.V.Kauşanskaya, O.İ.Musayev, 

E.İ.Hacıyev və digərlərinin yazdıqlarına əsasən only və just ədatları həm gücləndirici, həm də 

məhdudlaşdırıcı mənaya malikdir.  

L.Tipinq yazır ki, only ədatın cümlədəki yerindən asılı olaraq cümlənin mənası tamamilə 

dəyişə bilər ki, bu da mövzuya uyğun olmazsa, o halda məna tamamilə dəyişə bilər (8, s. 96).  

T.Fitikides yazır ki, only ədatının yeri çox zaman düzgün müəyyən edilmir (3, s. 100). Bu 

xüsusislə danışıq dilində daha çox müşahidə edilir. İki cümləni müqayisə edək: 

He only saw us once before that accident. “O bizi o hadisədən əvvəl bir dəfə yalnız gör-

dü’. Adətən bu cümlə belə deyilir: He saw us only once before that accident. ‘O, o hadisədən 

əvvəl yalnız bir dəfə bizi gördü”. 

T.Fitikides yazır ki, only ədatı təyin etdiyi sözdən birbaşa əvvəl gəlməlidir. Yuxarıda yaz-

dığım nümunədə ikinci cümlə daha düzgün hesab edilir, çünki only ədatı bu cümlələrdə əsa-

sən once zərfini təyin edir (3, s. 81). 

Qüvvətləndirici ədat kimi only adətən if bağlayıcısı ilə işlədilir və bütün cümləyə aid olur. 

Məsələn:  

If only I could see him again, I should tell him everything. “Bircə də onu görsəydim, ona 

hər şeyi danışırdım”. 

Just məhdudlaşdırıcı ədat kimi saylardan və kəmiyyət mənası olan digər nitq hissələrindən 

əvvəl işlədilir. Məsələn:  

All the young ladies noticed just  a very gentleman-like young man. “Bütün gənc qadınlar 

sadəcə cənaba oxşar gənc bir adam gördülər”.  

She answered just a few questions. “O, yalnız bir neçə suala cavab verdi”.  

Qüvvətləndirici ədat kimi, just xəbərin ad hissəsinə aid olur və çox halda əmr cümlə-

lərində işlədilir. Məsələn: 

They are just about to leave this city. “Onlar bu şəhəri tərk etmək üzrədirlər”. 

Just shut up your mouth and listen to me. “Sadəcə səsini kəs və mənə qulaq as”. 

O.Musayev yazır ki, ədatların cümlədə yerlərinin müəyyən edilməsilə bağlı məsələ və 

konkretlilik hələ də tam həllini tapmayıbdır (6, s. 333). E.İ.Hacıyev cümlədə ədatların yeri ilə 

konkret fikir olmadığı qənaətindədir (4, s. 432). Ədatlar adətən cümlədə aid olduqları söz-

lərdən ya bilavasitə əvvəl və ya sonra işlədilə bilir.  

Müasir ingilis dilində ədatlar cümlə tərkibində əsasən aşağıdakı kimi yerləşdirilə bilər: 

1) Only ədatı adətən aid olduğu sözlərdən əvvəl və mümkün qədər ona yaxın olur. Mə-

sələn: 

Only Charlotte herself was quite satisfied. “Yalnız Şarlotta özü tamamilə razı idi”. 

That day was Mr Collins’ last as Longbourn, and he only left the hall with many speeces 
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of thanks. “O gün cənab Kollinin Lonqbornda sonuncu günü idi və o, yalnız çox təşəkkür nit-

qi ilə zalı tərk etdi”. 

2) Birləşdirici ədatlardan olan too ədatı aid olduğu sözdən sonra, yaxud cümlənin sonunda 

yerləşir. Qeyd edək ki, too ədatının cümlənin sonunda yerləşməsi variantı daha çox işlənən 

variantdır.  

3) Also birləşdirici ədatı ya xəbərin ad hissəsindən sonra, ya da cümlənin sonunda işlənir. 

Məsələn: 

Maria was also shopping in the village. “Maria da alış-verişi kənddə edirdi”. 

When she was able to control her anger, she changed the conversation also. “O, öz qəzə-

binə nəzarət edə biləndə, söhbəti də dəyişdi”. 

4) İnkar ədatlarından olan not adətən bağlayıcı, modal və köməkçi feillərdən sonra işlənir. 

Not inkar ədatı adətən aid olduğu sözdən, yaxud tərkibdən əvvəl də emfatikliyi artırmaq məq-

sədilə işlənə bilər.  

O.Musayev yazır ki, əgər cümlədə bir neçə köməkçi feil varsa, o halda not inkar ədatı bi-

rinci feildən sonra durur (6, s. 337). Məsələn: 

Qüvvətləndirici ədatlar məsələn, just, even, mövcudlaşdırıcı ədatlar namely, such as, müb-

tədanın əvvəlində işlənərək remalaşdırma vəzifəsini görür. Göstərilən ədatlar aid olduğu müb-

tədanın mənasını ya qüvvətləndirir, ya məhdudlaşdırır, ya da inkar edir. İşlənmə dairəsinə gö-

rə ingilis dilində mübtədanın qarşısında nisbətən çox işlənən remalaşdırıcı only və even ədat-

larıdır. Məsələn:  

1) Mrs.Hadson’s only relaxation was to come up after she had served the dinners and 

have a little chat with her gentleman (10, s.97). “Xanım Hadsonun yeganə rahatlığı o idi ki, 

yeməyi xidmət edəndən sonra gəlsin və öz cənabı ilə bir qədər laqqırtı vursun”. 

2) Only Jasper Gibbon was the first poet to have his name engraved at the bottom of an 

At Home card as a draw as enticing as an opera singer or a ventriloquist. “Yalnız Casper 

Gibbon ilk şair idi ki, öz adını “Evdə” kartının üzərinə həkk etdirə bilmişdir. O, bunu 

ventriloq və ya müğənni kimi cazibədar şəkildə reallaşdıra bilmişdi”. 

L.S.Barxudarov və D.Şteling yazırlar ki, ədatların 4 məna qrupları vardır (2, s. 90). Onlar 

aşağıdakılardır:  

a) qüvvətləndirici ədatlar: even, the, all the, just, simply, very, too və s. Məsələn: 

I shall be the happiest for his decision. ‘Mən bu qərar üçün çox xoşbəxt olacağam’. 

b) Dəqiqləşdirici ədatlar: exactly “dəqiq”, precisely “dəqiqliklə”, right  “dəqiqliklə” və  s. 

Bir çox ədatlar üçün xarakterik xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, onlar müxtəlif nitq hissələ-

rinə daxil olan sözlərə və ya söz birləşmələrinə aid ola bilər. Müasir ingilis dilində ən çox iş-

lənən even ədatı ismə, sifətə, zərfə, sözönlü birləşməyə və budaq cümləyə aid ola bilər.  

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ingilis dilində işlənən ədatlar sintаktik bахımdаn müstə-

qil funksiya daşımasalar da, onların işlənmə dərəcəsi və yeri xüsusi önəm daşıyır və bu da on-

ların aktuallığını şərtləndirir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Ədatların semantik xüsusiyyətlərinin müəyyənləşməsi və araşdı-

rılması məqalənin elmi yeniliyini göstərir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr ali, orta ixti-

sas və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tədqiqat-

çılar üçün faydalı ola bilər.  
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Семантические особенности частиц в  

современном английском языке 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются семантические особенности частиц в современном ан-

глийском языке. В статье были затронуты смысловые особенности частиц внутри текс-

та и дискурса. В нем говорится, что семантические функции играют большую роль в 

текстах. Считается, что семантические свойства активируют различные частицы внутри 

текста. В статье говорится, что частицы также играют решающую роль в формиро-

вании текстов. Статья специально обращает внимание на важность интенсификации 

частиц в формировании текста. 
 

A.M. Mustafayeva 
 

The semantic features of the particles in modern English 
 

Summary 
 

The article deals with the semantic features of the particles in modern English.  

The semantic features of the particles inside the text and the discourse have been touched 

upon in the article. It states that the semantic features have great roles in the texts. The 

semantic properties are considered to activate different particles inside the text. The article 

states that particles are also considered to have a crucial role in forming texts. The article 

specially draws attention to the importance of intensifying particles in text forming.  
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tik dünyagörüş, mədəniyyət 
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нравственное мировоззрение, эстетическое мировоззрение, культура 
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Yüksək səviyyəli intellektlərin hazırlanmasında təhsilin, eləcə də tarix fənninin müstəsna 

rolu var. Belə ki, didaktik və tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən problem bu vaxta qədər tədqiqat 

obyekti kimi seçilməmişdir. Məhz pedaqoji ədəbiyyatdakı bu boşluğu qismən də olsa doldur-

maq məqsədi ilə Vətən tarixinin tədrisində şagirdlərin mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsinin 

metodik yollarını müəyyənləşdirəcəyik. Doğrudur ayrı-ayrılıqda təhsilalanların əxlaq və este-

tik tərbiyəsinin formalaşdırılmasına həsr edilmiş məqalələr, kitablar nəşr edilib. Lakin Azər-

baycan tarixi dərslərində şagirdlərin əxlaq və estetik tərbiyəsinin formalaşdırılması məsələləri 

bu vaxta qədər sistemli şəkildə tədqiq edilməyib. “Əxlaq - ictimai şüur formalarından biridir. 

İctimai həyatın bütün sahələrində insanların davranışını tənzim etmək funksiyasını yerinə ye-

tirən sosial institutdur. Əxlaq kortəbii formalaşmış və ümumi qəbul edilmiş kütləvi nümunə, 

vərdiş, adət, ictimai rəyin gücü ilə möhkəmləndirilmiş göstəriş və qiymətlər şəklində ifadə 

olunur” (1, s. 152). 

Problemlə bağlı ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan Azərbaycan tarixi dərsliklərində 

müvafiq mövzuların məzmununda milli əxlaq normaları yetərincə əks olunmuşdur. Tarixdən 

kurikulum materiallarının təhlilindən aydın olur ki, məhz tarixin 5-ci məzmun xətti məhz mə-

dəniyyətə həsr olunub. Mədəniyyət məsələlərinin öyrədilməsi şagirdlərdə əxlaq və estetik 

şüurun formalaşdırılmasına motiv yaradır. Tarix təlimindəki mədəniyyət üzrə məzmun xətti-

nin tətbiqi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, tarix təlimində ayrı-ayrı tarixi dövrlərin 

mədəniyyəti barəsindəki biliklərə yiyələnmək mədəniyyətin təşəkkülü və inkişafı ilə siyasi, 

sosial-iqtisadi həyat arasındakı əlaqəni görməyə, qiymətləndirməyə imkan verir. Mədəniyyət 

tarixinin öyrənilməsi həm də xalqların və sivilizasiyaların Azərbaycan mədəniyyətinin zən-

ginləşməsindəki rolunun dəyərləndirilməsində, mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası mü-

nasibətlərin bəşəriyyətin sonrakı inkişafına təsirinin müəyyənləşdirilməsində əsaslı rola ma-

likdir. Estetik (yunanca aisthetikos – həssas, duyan) – insan tərəfindən aləmin estetik mənim-

sənilməsi qanunauyğunluqları, gözəllik qanunları əsasında yaradıcılığın mahiyyəti və forması 
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haqqında elmdir. Estetika 2,5 min il bundan əvvəl quldarlıq cəmiyyətində - Misirdə, Babils-

tanda, Hindistanda və Çində meydana gəlmişdir. Antik Yunanıstanda və Romada geniş inki-

şaf etmişdir (2, s. 139).  

Məktəbdəki Vətən tarixinin tədrisində insanın gerçəkliklə qarşılıqlı münasibətlərinin özü-

nəməxsus tərəflərini estetik və etik dünyagörüşü tənzimləyir, etika xeyir və şər, ədalət və əda-

lətsizlik, borc məsuliyyət və i.a. anlayışları ilə əxlaqi münasibətləri əks etdirir, insanın, adam 

qruplarının davranışını qiymətləndirir. Estetika obyektiv ictimai münasibətlərin fərdin harmo-

nik inkişafına, onun gözəlliyin yaradılmasına, eybəcərliklə və rəzilliklə mübarizəyə yönəldil-

miş azad yaradıcılıq fəaliyyətinə kömək göstərən və ya kömək göstərməyən tərəflərinin pred-

met hissi təcəssümündən ibarətdir.  

Ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi kurslarında əxlaqi və estetik dünyagörüşün 

formalaşdırılmasına xidmət edən mövzuları aşağıdakı formada qruplaşdırmışıq (3).  

 

Sıra Sinif Əxlaqi və estetik dünyagörüşü formalaşdıran mövzular 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

V sinif 

V sinif 

VI sinif 

VI sinif 

VI sinif 

VII sinif 

VII sinif 

VII sinif 

VIII sinif 

VIII sinif 

IX sinif 

XI sinif 

 

XI sinif 

 

XI sinif 

 

XI sinif 

1. Mirzə Ələkbər Sabir 

2. Ustad Şəhriyar 

3. Mannanın təsərrüfatı və mədəniyyəti 

4. Atropatena mədəniyyəti 

5. Albaniya mədəniyyəti 

6. IX-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti 

7. İntibah mədəniyyəti 

8. XIV-XVI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti 

9. XII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti  

10. XVIII əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti 

11. XVIII əsrdə Maarif. Ədəbiyyat. İncəsənət 

12. Azərbaycan SSR 40-cı illərin ikinci yarısı – 60-cı illərdə 

Azərbaycan mədəniyyəti 

Azərbaycan SSR 60-cı illərin sonu – 80-ci illərin ortalarında 

Azərbaycan mədəniyyəti 

Hüquqi-demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurmaq 

yolunda fəslində - Mədəni dirçəliş 

Azərbaycan III minilliyin başlanğıcında fəslində - Mədəniyyət 

 

İmkanlarını araşdırdığımız mövzuların tədrisində şagirdlərlə əxlaqi və estetik dünyagörüşü 

“formalaşdırmaq məqsədi ilə ağıllı lövhələrdən” istifadə edilməli, dərsdə əxlaqın və este-

tikanın cəmiyyətdəki rolu şərh edilməlidir. Tarixdə hər dövrün əxlaqi və estetik dəyərləri təh-

lil edilməli və şagirdlərə mənimsədilməlidir.  

XXI əsrdə gənc nəsildə həyati əhəmiyyət kəsb edən yüksək mədəni səviyyəni formalaşdır-

maq üçün nə etməliyik və necə etməliyik? 

Yüksək mədəniyyət deyəndə insanın həyatdakı bütün fəaliyyətinin yüksək səviyyədə ye-

rinə yetirilməsini nəzərdə tuturuq. Yaşam dövrünü mənalı keçirmək, dünyanı dərk edərək ya-

şamaq, hər bir kəsin cəmiyyətə fayda verərək yaşamasını təmin etməliyik. İnsanın dünyagö-

rüşünü təşkil edən ictimai şüur formalarını gənc nəsildə formalaşmasını nəzərdə tuturuq. Bu 

məqsədlə təhsilalanlara ictimai-humanitar fənlərin tədrisində aşağıda sadalanan çox zəruri he-

sab etdiyimiz ictimai şüur formalarının mənimsədilməsini zəruri hesab edirik: 1) elmi şüur; 2) 

iqtisadi şüur; 3) estetik şüur; 4) siyasi şüur; 5) hüquqi şüur; 6) əxlaqi şüur; 7) fəlsəfi şüur; 8) 
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ekoloji şüur; 9) teoloji şüur və s. 

Elmi ədəbiyyatda “mədəniyyət” anlayışının 250-dən çox tərifi var. Mədəniyyətin çoxsaylı 

təriflərindən ikisinin məqalənin mövzusuna bilavasitə aidiyyatı var. 1. Mədəniyyət “istehsalat, 

ictimai və əqli cəhətlərdə insanın əldə etdiyi nailiyyətin məcmusudur”. Məsələn, mədəniyyət 

tarixi, qədim yunan mədəniyyəti və s. 2. Mədəniyyət nəyinsə yüksək səviyyəsidir, yüksək in-

kişafdır. Məsələn, istehsalat mədəniyyəti, natiqin nitq mədəniyyəti, müğənninin səhnə mədə-

niyyəti, bədən tərbiyəsi mədəniyyəti, aktyorun səhnə mədəniyyəti, aparıcının bədii qiraət mə-

dəniyyəti, davranış mədəniyyəti və s. 

Sorğu ədəbiyyatlarından gətirilən misallardan aydın olur ki, mədəniyyətin daşıyıcıları ya 

bir şəxsiyyət (dövlət məmurlarında idarəçilik mədəniyyəti), ya da insan birliyidir (qədim çin-

lilərin mədəniyyəti). Deməli, belə olduqda çox asan görmək olur ki, hər iki halda mədəniy-

yətin özünə fəaliyyət kimi, məhz onun inkişafının ən yüksək səviyyəsi kimi baxılır. Lakin, bi-

rinci halda mədəniyyət qlobal şəkildə qiymətləndirilir və ön planda nəticə aspekti (nailiyyət-

lərin məcmusu), ikinci halda isə prosessual səviyyə (yüksək inkişaf, bacarıq), yaxud fəaliy-

yətin təşkili üsulu irəli çıxır. 

“Bununla belə formalaşma prosesinin özü müxtəlif xarakter daşıyır: şəxsi keyfiyyətlərin 

inkişaf etdirilməsi, təcrübənin qazanılması, “Mən” və “Sənin” “birgə mövcudluğunda” özü-

nün mənəvi dünyasının aktuallaşdırılması, reallaşdırılması məsələləri meydana çıxır” (4, s. 

320). 

Təhsil şəxsiyyətin və cəmiyyətin maraqlarında həyata keçirilən və nəsillərin mədəni va-

risliyini, insanın özünün sosial-mədəni funksiyalarını yerinə yetirməyə hazır olmasını təmin 

edən mədəni inkişaf prosesinin tərkib hissəsi kimi təlim və tərbiyəni özündə birləşdirir. Təh-

silin məzmunu yalnız bilik, bacarıq və vərdişləri əhatə etmir, həm də yaradıcı fəaliyyət təcrü-

bəsini, dünyaya emosional-dəyər münasibətini əhatə edir.  

Azərbaycan sovet imperiyasının tərkibində olduğu dövrdə təhsilin tarixən formalaşmış 

texnokratik istiqaməti şagirdlərin real tələbatları, həyat təcrübəsinin tələbləri ilə ümumi orta 

təhsilin xarakteri arasında əhəmiyyətli uyğunsuzluğa gətirib çıxarmışdır. 

Məlum olduğu kimi XXI əsrin əvvəllərində mədəni inkişaf amillərinin dəyişməsinin şahi-

di olduq. Ən əhəmiyyətli amillərə aşağıdakıları aid etmək olar: a) şəxsiyyətin aksioloji sahə-

sinin transformasiyası - prioritetin maddi dəyərlər sahəsində yerdəyişdirməsi; b) məktəb təh-

sili və ailə tərbiyəsinin məktəblinin sosiallaşdırılması prosesinə təsirinin azalması; c) ekran 

mədəniyyəti, kütləvi informasiya vasitələri və informasiya texnologiyalarının rolunun artması. 

Müşahidələr göstərir ki, hazırda mədəniyönlü təhsil dövlətin milli siyasətinin ən mühüm 

aspekti, humanist dünyagörüşünün formalaşmasının aparıcı amillərindən biri kimi xüsusi diq-

qət yetirilir. Tədris fəaliyyəti prosesində mədəni irsin mənimsənilməsi, mədəni vərdişlərin əl-

də edilməsi problemi - dayanıqlı və bununla yanaşı tarixi baxımdan özünəməxsus sosial-mə-

dəni tamlıq kimi cəmiyyətin sosial-mədəni yenilənməsinin fundamental vasitəsidir. 

Nümunə üçün deyə bilərik ki, VII siniflərin Azərbaycan tarixi kursunda “XV-XVI əsrlər-

də Azərbaycanın mədəniyyəti” məsələlərini tədris edərkən kiçik qruplarla iş formasından is-

tifadə edilməli, müzakirə metodundan və təqdimat üsulundan istifadəni məqsədəuyğun hesab 

edirik. 

Müəllim motivasiya yaratmaq məqsədi ilə vahid Mərkəzləşmiş Dövlət yarandıqdan sonra 

türk soylu hökmdarların şəkilləri və onların Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi töhfələrin şə-

killəri ekrana verilir. 

Dərsdə istifadə olunan resurslar: dərslik, iş vərəqləri, kompyuter və proyektor, XV-XVI 

əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyətini özündə ehtiva edən – Məhəmməd Füzulinin, Təbrizdə 
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Göy məscidin, Sultan Məhəmmədin, Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə çəkdiyi miniatürü, Hə-

sən bəy Rumlunun, I Təhmasibin, Şah İsmayılın, I Şah Abbasın, Uzun Həsənin, Şeyx Səfi 

xalçasının şəkilləri lövhəyə verilir. Ekrandakı şəkillər müəllim və şagirdlərin birgə fəaliyyəti 

ilə kollektiv müzakirəyə cəlb edilərək təhlil edilir.  

Müəllim sinifdəki şagirdləri dörd qrupa bölür. Hər qrupa iş vərəqlərini paylayır.  

1-ci qrupun şagirdlərinə tədqiqat sualı olaraq – İntibah dövründəki memarlıq ənənələrini 

XV-XVI əsr memarlıq ənənələri ilə müqayisə edin. 2-ci qrupun şagirdlərinə tədqiqat sualı 

olaraq – XVI əsrdə Azərbaycanda məktəb və mədrəsələr, rəsədxanalar, kitabxanalar, poeziya, 

ədəbiyyat və tarix elmlərinin inkişaf mərhələlərini müəyyən edin. 3-cü qrupun şagirdlərinə 

tədqiqat sualı olaraq – Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu alması, I Şah İsmayıl Xətainin, 

Qaraqoyunlu Cahan Şahın, Ağqoyunlu Uzun Həsənin, Ağqoyunlu Yaqub padşahın mədəniy-

yətin inkişafındakı xidmətlərini şərh edin. 4-cü qrupu şagirdlərin tədqiqat sualı olaraq – Qusar 

rayonunun Həzzə kəndində tikilən Şeyx Çuneyd məqbərəsi, Naxçıvandakı Əlincə çayı üzə-

rində tikilmiş körpü, Bakının şərq darvazaları, dövrünün tanınmış rəssamı Kəmaləddin Beh-

zadi, tanınmış miniatürçü rəssam Sultan Məhəmməd, muğam ustası Əbdülqədir Marağayi, xa-

nəndə Hafiz Lələ, Aşıq Qurbani haqqında materialları təhlil edin və dəyərləndirin. Müəllim 

qruplaırn təqdimatlarını dinləyib onların bilik və bacarıqlarını qiymətləndirərək mövzunu 

aşağıdakı fikirlə ümumiləşdirir:  

Azərbaycan-türk hökmdarlarının elmə, təhsilə, mədəniyyətə qayğısı bu inkişafı təmin etdi. 

Mədəniyyətin yüksəlməsində Azərbaycan hökmdarlarının müstəsna rolu oldu.  

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, təhsilalanlarda yüksək mədəni səviyyəni formalaşdırılmasına 

ailə, məktəb, ictimai mühit, mühüm təsir qüvvəsinə malikdir. Onlar güclərini birləşdirib məq-

sədəuyğun fəaliyyət göstərsələr mərhələlərlə biz öz istəyimizə nail ola bilərik. 

Məqalənin aktuallığı. Hər şeyin ölçüsü hesab edilən insanın ömürboyu təkmilləşməyə, 

özünün intellektual və mədəni səviyyəsini yüksəltməyə ehtiyac duyur. Nə qədər cəmiyyət var 

bu problem daim aktual olaraq qalacaq. Hazırladığımız məqalə bu sahədəki boşluğun doldu-

rulmasında az da olsa müəyyən rol oynayacaq. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan tarixi dərslərində şagirdlərdə əxlaqi və estetik dün-

yagörüşün formalaşdırılmasıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Əxlaqi və estetik dünyagörüşün formalaşdırıl-

masının təşkilinə dair irəli sürülən fikir və müddəalardan təhsil müəssisələrinin tarix müəllim-

ləri, eləcə də məktəb rəhbərləri gündəlik pedaqoji fəaliyyətlərində istifadə edə bilərlər. 
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М.М. Амиров  

 

Формирование нравственного и эстетического сознания  

у учащихся  на уроках истории Азербайджана 

 

Резюме 

 
В статье обосновывается актуальность темы, прокомментированы понятия «культу-

ра», «этика», «эстетика». Изучены возможности тем, формирующих нравственно-эсте-

тическое мировоззрение учащихся V-XI классов общеобразовательных школ на курсе 

истории Азербайджана. Определены методические направления формирования нравст-

венно-эстетического мировоззрения у учащихся на уроках истории Азербайджана. 

 

M.M. Amirov 

 

The formation of moral and aesthetic consciousness in  

students at the lessons of the History of Azerbaijan 

 

Summary 

 
The article substantiates the relevance of the topic, commented on the concepts of 

"culture", "ethics", "aesthetics". The possibilities of topics that form the moral and aesthetic 

worldview of students of  V-XI grades of secondary schools in the history of Azerbaijan have 

been studied. Methodical directions of forming a moral and aesthetic worldview among 

students in the lessons of the history of Azerbaijan are determined. 
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Azərbaycan cəmiyyətində baş verən demokratik dəyişikliklər sağlamlıq, inkişaf və digər 

problemlərdən asılı olmayaraq, hər bir şəxsin ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilən proseslə-

ri ön plana çəkir. Qabaqcıl dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində olduğu kimi, respublikamı-

zın xüsusi təhsil sistemində də interaktiv proseslər həyata keçirilir, inklüziv təlimin təşkilinə 

şərait yaradılır. Azərbaycanın təhsil sistemində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların yara-

dıcılıq potensialının inkişafı sahəsində inteqrasiyalı (inklüziv) təlimin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi istiqamətində səmərəli işlər məqsədəmüvafiq şəkildə davam etdirilir.  

Bu gün ölkəmizdə uşaq və yeniyetmələrə, gənclərə göstərilən diqqət və qayğı onlara yara-

dılan hərtərəfli şərait dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Ulu öndərimiz Hey-

dər Əliyev vaxtilə bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmış, uşaq və yeniyetmələrin sağlam, bilikli və 

hərtərəfli böyümələri yönündə bir sıra tədbirlər həyata keçirmiş, fərman və sərəncamlar im-

zalamışdır. 

Ulu öndər Heydər Əliyev şəxsiyyətinin dahiliyini, onun əvəzolunmazlığını təsdiq edən ən 

birinci fakt odur ki, O, böyüklərə qarşı nə qədər sərt və tələbkar idisə, eyni zamanda uşaqlara 

bir o qədər nəzakətli və mərhəmətli idi. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev uşaqların təhsilinə, on-

ların savadlı və cəmiyyət üçün yararlı olmalarına çalışmışdır. Bu gün onun layiqli davamçısı, 

ölkə Prezidenti İlham Əliyev də dahi şəxsiyyətin xeyirxah ənənələrini uğurla həyata keçirir. 

Dövlət başçısının 2009-cu ilin “Uşaq ili” elan edilməsi haqqında sərəncamı da ölkədə uşaq-

lara göstərilən qayğının bariz nümunəsidir.  

Müasir dövrdə elmi-intellektual potensial hər bir xalqın mütərəqqi inkişafının mühüm 

amilinə çevrilmişdir. Qloballaşan dünyada dövlətin öncüllüyü, milli inkişaf səviyyəsi və gələ-

cək taleyi bu strateji sahənin mövcud durumu ilə şərtlənir. İqtisadi tərəqqi, demokratikləşmə 

və insan hüquqlarının etibarlı təminatı baxımından özünün yüksək inkişaf mərhələsinə çatmış 

ölkələrin nailiyyətləri məhz elmə, təhsilə yüksək diqqət və qayğı sayəsində əldə edilmişdir. 

Azərbaycanda dinamik iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə, cəmiyyət həyatının bütün 

sahələrində mütərəqqi islahatların aparılmasına etibarlı təminat yaradan dövlət başçısı cənab 

İlham Əliyev elm və təhsilin problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq ulu öndərin bu 

sahədə müəyyənləşdirdiyi prioritetlərin varisliyini təmin etmişdir. Azərbaycan Prezidentinin 

elm və təhsilin davamlı inkişaf konsepsiyasının uğurla gerçəkləşdirilməsində Heydər Əliyev 

Fondunun son 10 illik fəaliyyəti də xüsusi vurğulanmalıdır [4, s. 182]. 

Məlumdur ki, inklüziv təhsil sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ümumtəhsil məktə-

binin təlim prosesinə fəal daxil olmasından daha çox kütləvi təhsil prosesinin bir sistem kimi 
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yenidən qurulmasını və bütün uşaqların təhsil ehtiyaclarının təmin edilməsini nəzərdə tutur. 

İnklüziv təhsilin ən üstün cəhətlərindən biri də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla sağlam 

uşaqların bir yerdə təhsil almasıdır. Bildiyimiz kimi, bu çox çətin prosesdir. Belə ki, burada 

həm pedaqoq, həm həkim, həm də psixoloq olmalıdır. 

Xüsusi şərait dedikdə, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin pedaqoji-psixoloji, tibbi, 

sosial və digər xidmətləri alması üçün yaradılmış şərait başa düşülür. Xüsusi təhsilin məqsədi 

sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər aşılamaqla onların cə-

miyyətə uyğunlaşmasını, o cümlədən özünəxidmət vərdişlərinin yaradılmasını, əmək fəaliy-

yətinə və ailə həyatına hazırlanmasını təmin etməkdən ibarətdir. 

Xüsusi təhsil sahəsində dövlətin vəzifələrinə daxildir:  

— sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin bacarıq və imkanları nəzərə alınmaqla dövlət he-

sabına təhsil almalarına təminat verilməsi;  

— xüsusi təhsil sahəsində məqsədli dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata keçiril-

məsi;  

— xüsusi təhsilin dövlət standartlarının müəyyən olunması;  

— xüsusi təhsilin dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi;  

— sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin bacarıq və imkanlarına uyğun peşələr üzrə hazır-

lıq almalarına şərait yaradılması;  

— sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin peşə-ixtisas təhsili almalarına təminat verilməsi;  

— xüsusi təhsil sahəsində kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının 

artırılmasına təminat verilməsi;  

— xüsusi təhsili həyata keçirən müəssisələrin maddi-texniki bazasının möhkəmləndiril-

məsi [5, s. 7]. 

Sağlamlıq imkanları məhdud aşağıdakı şəxslər təhsil aldıqları məktəbəqədər, xüsusi təhsil 

müəssisələrində, internat tipli xüsusi təhsil müəssisələrində, o cümlədən ümumi tipli internat 

məktəblərin xüsusi təhsil bölmələrində tam dövlət təminatındadırlar; karlar və zəif eşidənlər; 

korlar və zəif görənlər; ağır nitq qüsurları olanlar; dayaq hərəkət aparatının funksiyaları pozu-

lanlar; əqli cəhətdən geri qalanlar (debillər, imbisillər); emosional-iradi sahədə və davranış-

larında nəzərə çarpan ağır pozuntuları olanlar; psixi inkişafın ləngliyi ilə əlaqədar təlimdə çə-

tinlik çəkənlər; mürəkkəb çatışmazlıqları (fiziki çatışmazlığın, əqli və (və ya) psixi ləngimə-

lərin məcmusu) olanlar. 

Xüsusi təhsil xüsusi təhsil müəssisələrində, xüsusi təhsil bölmələrində, xüsusi şərait yara-

dılan ümumi təyinatlı təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 

müəyyən edilmiş formalarda həyata keçirilir. 

Sağlamlıq vəziyyətinə görə təhsil müəssisələrində təhsil almaq imkanı olmayan şəxslərin 

təhsili müvafiq təhsil müəssisəsi vasitəsilə evdə təşkil edilir. 

Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və evdə təhsilin təşkili qaydaları 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər tibb müəssisələrində uzunmüddətli (21 gündən artıq) 

stasionar müalicədə olarsa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı psixoloji-tibbi-pedaqoji komis-

siyanın qərarı əsasında onların müvafiq ümumi tədris proqramlarına uyğun təhsil almalarını 

təşkil edir. Stasionar şəraitdə təhsilin təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərə-

findən müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq sağlamlıq imkanları məhdud 

şəxslərin psixoloji-tibbi-pedaqoji və ya tibbi-sosial ekspert komissiyasının qərarına əsasən xü-

susi şərait yaradılan ümumi təyinatlı təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ vardır. Təhsil 
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müəssisələrinin rəhbərliyi sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə tədris prosesində zəruri kö-

məkçi xidmət təşkil etməlidir [2, s. 76]. 

Təhsil müəssisəsində psixoloji-pedaqoji və tibbi göstərişlərə (əks göstərişlərə) uyğun təh-

sil almaq üçün lazımi xüsusi şərait varsa, həmin müəssisədə sağlamlıq imkanları məhdud 

şəxslər üçün inteqrasiya təlimli təhsil təşkil edilir. İnteqrasiya təlimli təhsil müəssisəsinin rəh-

bərliyi şəxslərdə fiziki çatışmazlıq, yaxud konkret bir peşə (ixtisas) üzrə məhdudiyyət barədə 

əks göstəriş yoxdursa, onların qəbuluna etiraz edə bilməz. İnteqrasiya təlimli təhsil müəssi-

sələrində təhsilin təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir 

 Nəticə olaraq deyə bilərəm ki, dövlət başçımızın təhsillə bağlı qarşıya qoyduğu strateji 

məqsəd Azərbaycanda bu sahəni qloballaşan dünyanın tələbləri səviyyəsində qurmaq, milli 

təhsil modelinin gerçəkləşdirilməsinə maddi-texniki və intellektual zəmin formalaşdırmaq və 

təhsilalanların sağlamlığına göstərilən qayğını daha da yüksətməkdir. Şübhəsiz, təhsil infrast-

rukturunu yeniləşdirmədən, müasir tipli yeni məktəblər inşa etmədən, təlim-tədris prosesinə 

lazımi şərait yaratmadan, dünya ölkələrinin mütərəqqi təhsil ənənələrini nəzərə almadan bu 

məqsədlərə nail olmaq qeyri-mümkündür. Bunu nəzərə alan fond ilk növbədə yeni məktəb-

lərin inşası istiqamətində sistemli və ardıcıl iş aparır. Azərbaycanın birinci xanımının birbaşa 

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" layihəsi bu baxımdan cə-

miyyətdə çox böyük əks-səda doğurmuşdur. 

Son illər Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş bütün sahələrdə özünü büruzə verir. Təhsilin in-

kişafına göstərilən diqqət və bu sahəyə ayrılan vəsait günbəgün artır. Dövlətin əsas  məqsədlə-

rindən biri xüsusi qayğıya ehtiyacı olan təhsil alanlara kömək göstərmək, onların sağlamlığını 

mühafizə sosial problemlərini həll etməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Ölkəmizdə uşaq və yeniyetmələrə, gənclərə göstərilən diqqət və 

qayğı, onlara yaradılan hərtərəfli şərait dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Döv-

lət başçısı da daim  bu sahəyə xüsusi diqqət ayırır, uşaq və yeniyetmələrin sağlam, bilikli və 

hərtərəfli böyümələri yönündə bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Məqalədə də məhz bu sahədə 

görülən işlərdən söhbət açıldığından onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə respublikamızın xü-

susi təhsil sistemində həyata keçirilən interaktiv proseslərə toxunulur,  xüsusi təhsil sahəsində 

dövlətin vəzifələri sadalanmaqla bu istiqamətdə görülən tədbirlərdən danışılır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və magistrantlar istifadə edə 

bilərlər. 
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Г.Т. Байрамлы 

 

Забота нашего государства о здоровье учащихся 

 

Pезюме 
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эта статья была охарактеризована как период высокого развития, углубления реформ во 

всех сферах, а также развития сектора образования и заботы о здоровье студентов как 

одного из главных приоритетов государственной политики. Прошло более 5 лет с мо-

мента утверждения Государственной стратегии развития образования, дорожной карты 

для сектора образования, осуществляемой по инициативе Президента страны. За про-

шедший период был достигнут значительный прогресс в реализации стратегии. В пос-

ледние годы расходы на образование из государственного бюджета значительно уве-

личились в результате программ, направленных на улучшение здоровья педагогов. 

 

G.T. Bayramlı 

 

The care of our state for the health of students 

 

Summary 

 
As a result of the President's attention and care to the education sector, the article has been 

described in recent years as a period of high development, deepening reforms in all areas, and 

the development of the education sector and care for students' health as one of the main 

priorities of public policy. It has been more than 5 years since the approval of the State 

Education Development Strategy, a roadmap for the education sector, implemented at the 

initiative of the President of the country. Over the past period, significant progress has been 

made in implementing the strategy. In recent years, education expenditure from the state 

budget has significantly increased as a result of programs aimed at improving the health of 

educators. 
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Böyüməkdə olan nəslin hərtərəfli inkişafında hazırki şəraitdə əxlaq tərbiyəsinin əhəmiyyə-

ti və rolu müstəsnadır. 

Müasir həyat  adamlarımızda yeni keyfiyyətlərin olmasını tələb edir. Əxlaqi davranış nor-

malarının uşaq tərəfindən mənimsənilməsi onun həyatının ilk günlərindən yaşlıların köməyi 

ilə həyata keçirilir.  

Əxlaq tarixən dəyişən kateqoriyadır. Cəmiyyət dəyişdikcə əxlaq normaları da dəyişmişdir. 

Yəni ibtidai icma quruluşunda bir cür, quldarlıq qurluşunda başqa cür olmuşdur və s. yəni əx-

laq normaları təkcə formasiyalarda yox, ayrı-ayrı şahlıqlar, krallıqlar dövründə də dəyişmiş-

dir, lakin ümumbəşəri əxlaqi keyfiyyətlər tarixən özunu qoruyub saxlamışdır. 

Əxlaq normalarını xalq yaradıcılığı baxımından təsnif etməli olsaq, belə müəyyənləşdir-

mək olar: 

— İnsanlarm Allaha münasibətini əks etdirən normalardır. Bu normalar dini–səmavi ki-

tablarla, peyğəmbərlərin kəlamları ilə müəyyən edilir.  

— İnsanın cəmiyyətə dövlətə olan münasibətlərini əks etdirən əxlaq normalarıdır. Bu nor-

maya–əməyə münasibət, vətənə, doğma yurda məhəbbət kimi keyfiyyətlər şamil edilir. 

— İnsanların müxtəlif xalqlara olan münasibətini əks etdirən normalar. Burada ən mühüm 

keyfiyyət insaniyyət vəədalətlilikdir. İnsaniyyət humanizmlə ədalət mərhəmətliliklə səciyyə-

lənir. 

— İnsanların daxili keyfiyyətlərini səciyyələndirən əxlaq normalarıdır. Düzlük, doğruçu-

luq, böyüklərə, hörmət, insanpərvərlik, humanizm, cəsurluq, mərdlik, nəciblik, və  s. kimi əx-

laqi keyfiyyətlər bura daxildir. 

Bəs insan üçün faydalı olan bu nəcib keyfiyyət-əxlaq nədir? 

Bu suala Ə.Həşimov və F.Sadıqovun «Xalq pedaqogikası»nda belə cavab verilir: "Xalq 

hikməti nümunələrinin elmi təhlilindən aydın olur ki, əxlaq insanın mənəvi, zəruri keyfiyyət-

lərini, cəmiyyət və başqalarına qarşı münasibətini müəyyən edən normaları, davranış qaydala-

rını özündə birləşdirir. O ictimai şüurun fomıalanndan biridir”.  

El arasında çox vaxt ismətli, ədəbli, tərbiyəli kimi sözlərlə ifadə edilmişdir. Nəcib əxlaqlı 

adamlar haqda belə deyilir: “O əsl adamdır”. “İnsan adamdır”, “Cins adamdır”, “Ədəb-ərkan 

sahibidir”, “Halal süd əmmişdir” və s. kimi xoş kəlamlar eşidilir. 

Böyüklərə, yaşlılara hörmət Azərbaycan adət ənənələrində, atalar sözlərində, nağıllarında, 
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nəsihətlərində möhkəm yer tutur. Azərbaycan ailələlərində hər bir ailə üzvünün öz yeri, öz 

mövqeyi var. Nurani babaların və nənələrin söylədiyi kimi “Böyüyün böyük yeri var, kiçiyin 

kiçik yeri var ”, "Ata evin başçısı, ana evin işığı sayılır”, "Ana haqqı tanrı haqqına bərabər tu-

tulur". Uşaqların da ailədə öz yeri var. “Ana südünün halallığından, ana çörəyinin bərəkətin-

dən, ana haqqını ödəməkdən”söhbət açılır. Hətta belə atalar sözümüz də var: “Bu sənə ananın 

südü qədər halaldır”. 

 Ana haqqı tanrı haqqı kimidir. Hətta namərd bir iş görəndə deyirlər: “Ananın südü sənə 

haram olsun”. Peyğəmbərimiz də buyurubdur ki, cənnət ananın ayaqları altındadır. 

Qohum,qonşuya hörmət hissi də əxlaqi keyfiyyətdir. “Qohumun yaxşısı yaxşıdır, pisinə 

qurban olum”, “Yaxın qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır”, “Qonşunu iki inəkli bil ki, bəlkə 

Allah sənə də bir inək verə” kimi atalar sözləri də bunu bir daha sübut edir. 

A.Suxomlinski yazırdı: “Nağıl, oyun fantaziya uşaq təfəkkürünün nəcib hiss və istəklərin 

həyatverici mənbəyidir. Uşaqlar öz fikirlərinin əfsanəvi obrazlar aləmində yaşamasından bö-

yük zövq alır, nağıl sayəsində uşaq dünyanı nəinki ağılla, hətta ürəklə dərk edir”. 

Tərbiyədə nümunə əsasən valideyndən götürülür. Bir rəvayətdə deyilir ki, uşaq bir yumur-

ta oğurlayır, anası bundan sevinir. Uşaq bundan sevinir ki, o toyuq oğurlayır. Uşaq böyüdükcə 

onun oğurluq dairəsi genişlənir. Oğurluqda məşhurlaşan oğlanı bir gün dar ağacına aparırlar. 

Asılmazdan əvvəl xahiş edir ki, anası ilə görüşməyə icazə versinlər. Anası ilə görüşəndə deyir 

ki, icazə ver dilindən öpüm. Anası dilini çıxaranda dişi ilə ananın dilini qoparır ki, bu yola sən 

məni saldın. Mənim qonşunun hinindən gətirdiyim yumurtanın üstündə məni cəzalandırsay-

dın, tənbeh etsən idin indi mən burda olmaz idim. 

Bu deyimlərdə bir həqiqət var ki, böyüklər özləri uşaqlara nümunə olur. Belə nağıllar 

uşaqlarda cəsarətlilik tərbiyə edir. Yaxud “Göyçək Fatma” nağılını dinləyən uşaqda Fatmaya 

qarşı bir mərhəmət hissi oyanır,onlarda Fatmaya kömək edən nənəyə,heyvanlara qarşı sevgi 

hissi artır. Onlar yerində rahat otura bilmirlər. Nağılın sonunda Fatmanın xoşbəxtliyinə se-

vinir, öz sevinclərini onun sevincinə qatırlar. 

Dastanlarda düz – çörək tapdanmaz, “Dədə-Qorqud” dastanının bir boyunda Aruz bəy 

Beyreyə deyir ki, sən Qazan xandan üz döndər, bizimlə ol. Beyrək deyir:  

 

Mən Qazanın nemətini çox yemişəm 

Bilməzsəm gözüm tutsun!  

Tarsudla qazlıq atına çox minmişəm  

Bilməzsəm tabutum olsun  

 

Bu gün elimizi talayan xain qonşular bizimlə azmı duz-çörək kəsib. Duz-çörək, səadət, 

xalqımızın əxlaq kodeksidir. 

Vətənpərvərlik dastanlarımızda mühüm yer tutur. “Kitabi Dədə-Qorqud" dastanında oğ-

lanlar öz qazandıqları pulla evlənirlər. Bu məsələ “Dədə-Qorqud” dastanında diqqəti daha çox 

cəlb edir. 

 

Qız anadan görməyincə öyüd almaz  

Oğul atadan görməyimə süfrə açmaz.  

Bu dünyada vətəndən əziz, doğma eldən qiymətli nə var? 

Mərd igidlər dar ayaqda vətəninə dayaq olar.  

 

Azərbaycan xalqının ənənələrindən biri böyüyə hörmət tmək, ağsaqqalı dinləmək, onun 
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nəsihətlərinə qulaq asmaqdır. Qorqud ata el ağsaqqalıdır. O, elin bütün şənliyində, düyünün-

də, xoş günündə xalqla olur, onlara məsləhətlər verir. Azərbaycan xalqına mənsub olan böyü-

yə hörmətin nə qədər dərin köklərə malik olduğunu bu dastanın ayrı-ayrı boylarında görürük. 

Dədə Qorqud yaxşı qopuz çalır, mahnı qoşur,uşaqlara ad verir. O, qoşduğu mahnılarda həmin 

şəxsin qəhrəmanlığı ilə yanaşı,dünyanın fani oldugunu, var–dövlət üçün özünü öldürməməyi, 

düşmənə qarşı amansız olub dostunun qədrini bilməyi məsləhət görür. Vətən həsrəti,vətənə 

bağlılıq bayatlarımızdada xüsusi yer tutur. Vətəni itirəndə,ondan ayrı düşəndə bayatı deyilir. 

Bayatıların məzmununda bir kədər, bir həsrət dayanır. 

 

Əzizim dilən gəz 

Süsən sünbül dülən gəz 

Qürbətdə xan olunca 

Vətənində dilən gəz. 

 

Bu bayatılarda qəribçiliyin Azərbaycan xalqı üçün nə qədər ağır olduğu göstərilir. Bayatı-

larda vətənəbağlılıq, vətənpərvərlik hissi çox güclüdür. Bu da bizim  xalqımızın geni ilə bağlı-

dır. Azərbaycan xalqı elə bir xalqdır ki, onlar yalnız öz vətəninə öz xalqına bağlıdırlar. Vətən-

pərvərlik hissi bizim xalqda çox güclüdür. Folklor janrlarından olan əfsanələrində uşaqların 

tərbiyəsində böyük əhəmiyyəti var. Əfsanələr, xüsusilə də heyvanlarla, quşlarla, səma cisim-

ləri ilə, çiçəklərlə, güllərlə bağlıdır. Onlar öz məzmunu və ideyalılığı ilə uşaqları özünə cəlb 

edir. “Ayın əfsanəsi”ni dinləyən uşaq hər gecə aya baxanda sanki orada həmin uşağıgörür 

onun haqqında xəyala dalır,  yaxud “qaranquş”, “turac”, “xarı – bülbül” və s. haqqında olan 

əfsanələr məhz uşaqların yaşına uyğun əfsanələrdir. 

Öyüd – nəsihətlərin uşaqların əxlaq tərbiyəsində xüsusi yeri var. Öyüdlər söhbət formasın-

da, başqalarından nümunə götürmək yolu ilə, bəzəndə əmr formasında, yasaq və qadağa for-

masında verilir. Suya tüpürmək, odla oynamaq, yalan danışmaq, heyvanları, quşlaı incitmək 

olmaz kimi qadağalarla yanaşı “Çörəyi bir əllə kəsməzlər”, “Çörək yerə düşəndə onu öpüb 

gözünün üstünə qoy”, “Qaynar suyu yerə tökməzlər” kimi yasaqlarda məktəbəqədər yaşlı 

uşaqlara çatdırılmışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində et-

nopedaqoji nümunələrdən istifadə etmək məqlənin aktuallığını təşkil edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik vətəndaş tərbiyəsində etnopedaqoji materiallarıdan 

bir mənbə kimi istifadə etməkdən ibarətdir. 

Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Məqalədən tərbiyə prosesini həyata keçirən 

tərbiyəçilər, müəllimlər faydalana bilərlər.  
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З.И. Велиева 

 

Проблемы нравственного воспитания на  

этнопедагогических примерах 

 

Резюме 

 
Корни современной азербайджанской морали уходят в глубь веков. Наши сказки, 

эпосы, легенды и другие этнопедагогические памятники, сохраненные и принесенные 

нашим народом до наших дней, считаются нашим богатым источником образования. 

 

Z.I. Valieva 

 

Problems of moral education on ethno-pedagogical examples 

 

Summary 

 
The roots of modern Azerbaijani morality go back centuries. Our fairy tales, epics, 

legends and other ethnopedagogical monuments, preserved and brought to our people until 

our days, are considered our rich source of education. 
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İnsanın inkişafı ana bətnindən başlayaraq ömür boyu davam edən bir prosesdir. Lakin bu 

inkişaf tempi heç də hər yaş dövrü üçün eyni sayıla bilməz. İnkişafın daha həssas olduğu, mü-

hitdən, daxili və xarici amillərdən asılı olduğu dövrlər vardır ki, bunlardan biri də 6-10 yaşı 

əhatə edən dövrdür . Bəzən insanların düşüncələrinə, hisslərinə sanki qıfıl vurulur. Bunlardan 

bəziləri xarici təsirlərdən-ailədən, mühitdən, təhsil sistemindən və təşkilati-bürokratik səbəb-

lərdən yaranır.  Digərləri isə xarici təsirlərə qarşı daxili reaksiyaların nəticəsi olaraq özünü bü-

ruzə verir. Əslində insan bu əngəllərin nədən ibarət olduğunu bilsə,  bunun öhdəsindən də 

asanlıqla  gələr. Daxili amillər dedikdə  insanın öz fərdi xüsusiyyətləri, idrak imkanları, maraq 

və istəkləri, xarici amillər isə cəmiyyət, mühit, təhsil və s. nəzərdə tutulur. 

Stimberqə görə kreativliyin inkişafında duyğu və qavrayışın rolu böyükdür. Qavramanın 

zəif olması problemi ayırd etməkdə, aydınlaşdırmaqda, terminləri, anlayışları tanımaqda, əla-

qələri fərqləndirməkdə, səbəb-nəticə əlaqəsini seçməkdə çətinlik yaradır. Duyğu və hissi ba-

xımdan zəiflik isə özünəinamsızlıq, özünü axmaq yerinə  qoymq, səhv etmək qorxusu, düşün-

cə çevikliyinin olmaması, ilk ağıla gələn fikri qəbul etmək, bir an öncə müvəffəqiyyət qazan-

maq istəyi, dəstəyə ehtiyac hiss etmək, asılılıq, ətrafındakılara qarşı inamsızlıq, sınaq qorxusu, 

testə, çalışmaya, problemin həllinə qarşı istəksizlik kimi əlamətlərlə özünü büruzə  verir (4).  

Tədqiqatlar sübut etmişdir ki, kiçik yaşlarda uşağın fiziki, əqli, hissi, sosial və s. istiqa-

mətdə inkişafı bütün həyatına öz təsirini bu və ya digər şəkildə göstərir. Bu baxımdan da ilk 

məktəbli yaşlarından etibarən uşaqlara yaradıcı təcrübənin, yaradıcı düşünmənin öyrədilməsi 

onlarda kreativ bacarıqların gələcəkdə də inkişafını təmin etməyə kömək edir.  

Yaradıcı insanı necə yetişdirmək olar? İnsan dünyaya fərd kimi göz açır, müxtəlif amil-

lərin təsiri ilə şəxsiyyət kimi formalaşır. Bioloji varlıqdan sosial varlığa çevrilir. Cəmiyyətdə 

baş verən sosial, iqtisadi, siyasi və digər dəyişikliklər şagird şəxsiyyətinin inkişafına müxtəlif 

şəkildə təsir göstərir. Bu təsirlərin nəticəsində şagirdlərin tələbatları, maraqları, baxışları, ət-

rafdakı şəxslərə və hadisələrə münasibətləri dəyişir.  

Şəxsiyyətin inkişafı yaş dövrlərinə uyğun dəyərləndirilsə də, heç də eyni yaşda olan uşaq-

ların hamısı eyni dərəcədə inkişafa malik olmurlar. Bunların bir sıra səbəbləri mövcuddur. Bu 

səbəbləri müəyyən etmək, korrektə etmək müəllimlərdən böyük pedaqoli səriştə tələb edir. 

Müəllimlər bəzən elə fikirləşirlər ki, xüsusi istedad ancaq intizamlı, çalışqan, təlim keyfiy-
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yətləri yüksək olan şagirdlərdə mövcud ola bilər. Lakin, bəzən çətin uşaqların içərisində qey-

ri-adi qabiliyyətlərə malik şagirdlərə rast gəlmək olur. Əsas odur ki, həmin şagirdlər zama-

nında kəşf edilsin və onlara öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün lazımı şərait yaradılsın. 

Çünki, bəzən şagird özü də bu qabiliyyətin fərqində olmur (7). 

Yaradıcılıq əslində uşağın təbiətində olan bir xüsusiyyətdir. Mühit amili bu xüsusiyyəti 

inkişaf etdirərək kreativ qabiliyyətə çevirə də bilər, onun tamamilə yox edəcək səviyyədə kor-

laya da bilər. Uşaq ilk dəfə ailədə dünyaya göz açır. Ailə mühiti uşağın ilkin inkişafının bü-

növrəsini qoyur. Bu baxımdan ailədə tərbiyə prosesi düzgün təşkil olunmalı, uşağın inkişafına 

hərtərəfli şərait yaradılmalıdır. Uşaqda hərtərəfli düşünmə özünü tanımaqla, kəşf etməklə baş-

layar, sonra isə başqalarını və ətraf aləmin dərk olunması ilə davam etdirilir. Uşağın kiçik yaş-

larda tənqidi və yaradıcı düşünməyə təşviq olunması üçün məktəbəqədər təhsil proqramlarının 

da rolu böyükdür (1). 

Uşaq bağçalarına, ümumtəhsil müəssisələrində və digər təhsil müəssisələrində istedadlı 

uşaqların aşkar edilməsi üçün xüsusi iş aparılmalıdır. Bunun üçün xüsusi loboratoriyaya xüsu-

si tədqiqat işinə ehtiyac yoxdur. Bunu sadə şəkildə sorğu vərəqləri ilə, valideyn-müəllimlərin 

fikirlərinə əsaslanmaq olar. Müxtəlif siniflərdə sənətşünaslıq, riyaziyyat, oxu, musiqi, incəsə-

nət, ictimai aktivlik və digər sahələri üzrə uşaqların qabiliyyəti qiymətləndirilə bilər. Adi şə-

raitdə, müşahidələrlə, testlərdən, nağıllardan, əfsanələrdən, tapmacalardan, hikmətli sözlərdən 

istifadə etməklə də istedadı olan şagirdi müəyyən etmək olar (9). 

Kreativlik özü də bir istedad, bir qabiliyyətdir. Bu qabiliyyətin inkişafında rol oynayan 

amilləri aşağıdakı kimi sadalaya bilərik: 

• xarakter xüsusiyyətləri 

• yaş 

• sosial-iqtisadi səbəblər 

• əvvəlcədən qazanılmış təcrübə 

• ağıl, intellekt 

• müəllim yanaşması 

• mühit və ailə 

• təlim metodları 

• təlim texnologiyaları 

• tədris proqramları (7) 

Kreativ bacarıqların inkişafında rol oynayan amillərdən biri ağıldır, zəkadır, intellekt sə-

viyyəsidir. Ağıl insanın təbiətdən və tədqiqat obyektindən məlumatın alınması, emal edilməsi 

prosesində həmin məlumatları qiymətləndirmə, müəyyən məqsədəuyğun seçmə, qruplaşdırma 

onlardan sübut olunmuş biliklər, teorem, qanun, sxem yaratma, optimal qərar, layihə, metod 

hazırlamaq, davranışı seçmək qabiliyyətdidir (10). 

Ağıl və yaradıcılıq arasındakı əlaqəni araşdırmaq üçün çoxlu araşdırmalar aparılsa da də-

qiq nəticə müəyyən olunmamışdır. Belə ki, bəzən intellekt testlərində ən yüksək nəticə əldə 

edən şagirdlər, həmçinin tələbələr də müxtəlif situasiyalarda kifayət qədər sərbəst düşünə bil-

mədikləri, özlərinə xas olan fikirləri ortaya çıxarmağa çətinlik çəkdikləri müşahidə olunmuş-

dur. Deməli yaradıcılıq yüksək zəkaya malik olmaqla bərabər,  hərtərəfli düşünməyi də tələb 

edir. Ona görə də qətiyyətlə deyə bilərik ki, zəka yaradıcılıq üçün vacib, lakin kifayət olma-

yan bir amildir. 

Cəmiyyətdə şəxsiyyət qınaq obyektinə çevrilməmək üçün istədiyi statusu əldə etmək üçün 

hiss etdiyi, istədiyi kimi hərəkət edə bilmir. İnsanın düşüncə sistemi də yaradıcılığa əngəl olan 

faktorlardandır. Belə ki, şəxsiyyətin dar düşüncəli olması, biliksizliyi, intellekt səviyyəsinin 
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aşağı olması, gülünc vəziyyətə düşməkdən qorxması, risk etməkdən çəkinməsi, qərarsızlığı, 

özünəinamın olmaması onda kreativliyin inkişafına mane olur. 

Uşaq imkanlarla dünyaya gəlir. Bu imkanların qabiliyyətə çevrilməsində, uşağın tərbiyə-

sində, inkişafında əsas amillərdən biri olaraq mühitin istənilən qabilliyyətin inkişaf etdi-

rilməsində yolu əvəzsizdir. Mühit insanlara məxsus bütün ictimai münasibətləri və ictimai in-

kişafı özündə ehtiva edir. Mühitin rəngarəngliyi bəzən müxtəlif marağa, meylə, motivlərə, 

əqidələrə, təxəyyülə və məfkurəyə məxsus insanları ayırır, əks tədqirdə birləşdirir (3). Tor-

rance mədəniyyətlərarası əlaqələr zamanı yaradıcılığın da bir mədəniyyətdən digərinə sirayət 

etdiyini, təsir etdiyini, müxtəlif mədəniyyətlərdə yaradıcılığa qarşı münasibətin fərqli oldu-

ğunu söyləmişdir. Bunu o yaradıcılığa olan ehtiyac və tələbatlarla əlaqələndirmişdir. Uşağın 

düşdüyü ilk mühit ailədir. Uşaq dünyaya göz açdığı andan ailə mühiti, eləcə də, ata-ananın 

davranışı uşaqlarda ömür boyu davam edən izlər qoyur. Bu yaxşı və ya pis mənada ola bilər. 

Yaradıcılığın da ilk təlimi məhz elə ailədə başlayır. Tədqiqatlarda sübut olunmuşdur ki, de-

mokratik prinsiplərə əsaslanan ailələrin övladları daha kreativ olurlar. Çünki belə ailələrdə 

uşaqlar özlərini daha sərbəst hiss edirlər. Onları maraqlandıran məqamlarla bağlı asanlıqla, 

çəkinmədən sual verə, soruşa bilirlər. Duyğu və düşüncələrini qorxmadan dilə gətirirlər. Əks 

təqdirdə onlar bundan çəkinər, qorxar, qınanmamaq üçün öz düşüncələrini gizlədər bu isə is-

tənilən sahədə istedadı olan uşağın da qabiliyyətlərinin inkişafına əngəl yarada bilər. İnsan ət-

rafla maraqlanan zaman onun bütün duyğu və hissləri hərəkətə keçir. Uşağa bir işin görülməli 

olduğunu demək lazımdır, lakin onu necə etməli olduğunu demək lazım deyil. Bu zaman 

uşaqlar sizi hətta öz yaradıcılıqları ilə heyran edə bilərlər. Kreativlik yalnız yoxdan var etmək 

olmayıb, həmçinin var olanı dəyişmək, nizamlamaq, fərqli məqsədlə istifadə etməkdir. Uşağın 

öz təcrübəsinə əsaslanaraq yeni bir şey hazırlaması duyğu və düşüncələrini rəmzi formada ifa-

də edə bilməsi onun sağlam qavrayışa, düşüncəyə sahib olmasından xəbər verir. Belə uşaqlar 

daha yaxşı müşahidə edir, təhlil aparır, əşya və hadisələr arasında əlaqə qura bilir (6). 

Bəzi tədqiqatlarda hətta ailədə uşaq sırasının da onların qabiliyyətlərinin inkişafında 

müəyyən təsiri olduğu qeyd olunur. Əksər hallarda ortancıl və kiçik uşaqların ailədəki  böyük 

uşağa nəzərən daha yaradıcı olduğu müşahidə edilir. Bu isə ata və ananın kişik uşaqlara daha 

çox diqqəti, qayğısı və sevgisi ilə ələqələndirilir. 

Uşağının hərtərəfli inkişafını təmin etmək, onlara dəstək olmaq üçün valideynlər aşağı-

dakıları mütləq nəzərə alınmalıdır. 

✓ Uşağa təzyiq etməməli; 

✓ Onların uğurlarını dəyərləndirməli; 

✓ Çox tənqid etməməli; 

✓ Həddən artıq mühafizəkar olmamalı; 

✓ Ailədəki uşaqlar arasında ayrı-seçkiliyə yol verməməli; 

✓ Sevgi və güvənli bir ailə mühitii yaratmalıdırlar. 

Valideynlər uşağa xəyal qurmağa, düşündüklərini söyləməyə imkan yaratmalıdırlar (4). 

Hər şey xəyalla, fantaziya ilə başlayır. Çünki fantasiya insanın qavrayış və hafizəsi ilə bağlı 

təsəvvürlərin yenidən işlənməsi, yeni qaydada birləşməsi ilə başlayır. Fantastik sayılan əsərlər 

belə müəyyən zaman keçdikdən sonra həqiqətə çevrildiyi çoxlarımıza məlumdur. Jül Vernin 

yüz səkkiz fantastik ideyasından yalnız onu səhv çıxmışdır. Həmçinin, Yusif Vəzir Çəmən-

zəminlinin “Gələcək şəhər” əsərində baş verənlər o dövr üçün fantaziya hesab olunsa da hal-

hazırda bunların bəzisi artıq həqiqətdir (2). 

Bəzən uşaqlar alınan hazır oyuncaqlardan, bəzəkli gəlincikdən çox köhnə əşyalarla oyna-

mağa (vedrə, taxta, şüşə qablar və s.) can atırlar. Onlar köhnə materiallardan özləri üçün müx-
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təlif oyuncaqlar, robotlar, mebellər düzəldirlər. Bu baxımdan da ailədə müəyyən hədd gözlə-

nilməklə uşağa sərbəstlik yaradılmalıdır. Onların hazır oyuncaqları sökməklə, köhnə material-

dan yeni nəsə hazırlamaqla təcrübə qazanmaq, sınamaq, yoxlamaq, kışflər etmək və bu şəkil-

də öyrənmələrinə dəstək olmaq, onları cəsarətləndirmək lazımdır. Səhvlər və maraqları üçün 

uşaqlar cəzalandırılmamalıdırlar. Oyun oynarkən “qırma”, “dağıtma”, “diqqətli ol” və s. kimi 

qadağalardan mümkün qədər çəkinmək lazımdır (4). 

Həmçinin uşaqlarda kreativliyin eləcə də digər qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi zamanı 

valideynlərin təhsil səviyyəsinin, dünyagörüşünün də müəyyən rolu olduğu inkar edilmir. 

Həmçinin, maddi vəziyyəti yaxşı olan ailələrdə böyüyən uşaqların da az təminatlı ailələrdə 

böyüyən uşaqlara nəzərən daha yaradıcı olduqları müəyyən edilmişdir (5).  

Yaş. Aparılan tədqiqatlara əsasən 5-6 yaşa qədər uşaqlarda yaradıcılıq qabiliyyətinin pis 

olmadığını söyləmək mümkündür. Uşağın xəyal gücü ilk 2 yaşdan inkişaf etməyə başlayır. Bu 

yaşda uşaqlar toxunma, görmə, dartma ilə hər şeyi öyrənməyə, yoxlamağa çalışırlar, hər şeylə 

maraqlanırlar. 2 yaşdan 4 yaşa qədər uşaqlar hər şeyi özləri etməyə cəhd edirlər. Bu da onların 

öz qabiliyyətlərini gücləndirmələrinə səbəb olur. Onlar öz xəyallarındakı oyuncaqları müxtəlif 

əşyalardan, vasitələrdən hazırlayırlar. Valideynler uşaqlara qarşı həssas olmalı, onların yarat-

dıqları, ad verdikləri hər bir şeyi qəbul etməli. Dəyişdirməyə çalışmamalıdırlar. Artıq 4 yaşa-

dan 6 yaşa qədər dövrdə uşaqlar oyunlar qurmağı, oyunlara qaydalar müəyyən etməyi, plan-

laşdırmağı, hadisələr arasında əlaqə yaratmağı və s. öyrənirlər. 

6 yaşdan sonra isə uşağın məktəbə qədəm qoyması, yeni bir mühitə düşməsi onun bu qabi-

liyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə təsir edən amillər sırasına məktəb, təlim mühiti, müəllim, 

tədris prosesinin təşkili, təlim metodları, texnologiyaları, proqram və dərsliklər, dərs vəsaitləri 

də daxil edir.   

Məktəbin ibtidai siniflərində uyğun mühit, lazım olan materiallar, düzgün müəllim yanaş-

ması, müstəqil fəaliyyətin dəstəklənməsi, görülən işlərin dəyərləndirilməsi, çevik proqramlar-

dan istifadə edilməsi  də yaradıcı düşünməyə, kretivliyə təsir edən amillərdəndir.  

Müəllim çox yaxşı izləyici və dinləyici olmalıdır. Şagirdini kifayət qədər tanımalı, ona oz 

qabiliyyətini göstərməsi üçün lazımı fürsəti verməli, imkanı yaratmalıdır. Müəllim hər fərqli 

cavabı qəbul etməli, fikirləri dəyələndirməli, hər bir fikrə hörmətlə yanaşmağı bacarmalıdır.  

Unutmaq olmaz ki, ibtidai siniflərdə müəllim: 

✓ Şagird şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmalı 

✓ Şagirdlər üçün daim yaxşı bir nümunə olmalı 

✓ Yalnız dərs zamanı deyil, dərsdən sonrakı vaxtlarda da şagirdlərə vaxt ayırmalı  

✓ Şagirdi ən yaxşı olduğuna, ən yaxşını əldə edə biləcəyinə inandırmalı 

✓ Şagirdlərə qayğı ilə yanaşmalı, onlar arasında ayrı-seçkiliyə yol verməməli 

✓ Yeniliyə açıq olmalıdır (4). 

İbtidai siniflərdə müəllimlə şagirdlər arasında yaranan səmimi bağ, münasibət də kreativ-

liyə  təsir edən amillərdəndir. Belə ki, ibtidai siniflərdə tez-tez müəllim dəyişməsi yalnızca şa-

girdlərin təlim nəticələrinə deyil, həmçinin onların hissi və duyğusal inkişafına da mənfi təsir 

edir. Çünki hər dəfə müəllimə uyğunlaşmaq, alışmaq, adaptasiya olmaq, özünü sərbəst, gü-

vəndə hiss edə bilmək şagirdlərdə hər dəfə müəyyən qədər vaxt itkisinə səbəb olur. Həmçinin 

müəllimin demokratik və ya avtoritar yanaşma tərzinə malik olmasının da şagirdlərə fərqli 

təsir etdiyi müəyyən olunmuşdur.  

Təlim prosesi zamanı müəllim seçilən təlim metodlarına, texnologiyalarına vasitələrə, tap-

şırıqlara xüsusilə diqqət etməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, çevik metodlardan istifadə olunsun. 

Seçilən tapşırıqlar şagirdləri sərbəst düşünməyə, fəallığa sövq etsin. Tapşırıqlar test şəklində 
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deyil, hansısa məntiqi ardıcıllığın tamamlanması, iç-içə keçirilmiş şəkillər, yarımçıq qalmış 

hekayələrin tamamlanması, konstruktiv tapşırıqlar şəklində olması və s. daha məqsədəuyğun-

dur. Şagirdlərə aşılamaq lazımdır ki, məqsədə gedən yolda ilk uğursuzluqda məğlubiyyətə uğ-

radıqlarını düşünməsinlər, onları daim ruhlandırmalıdır. Məsələn, Eynşteyn nisbilik nəzəriy-

yəsi üzərində 7 il çalışmışdı.  

İbtidai siniflərdə hər şeyə məntiqi düşüncə ilə yanaşan müəllimlər şagirdlərin hərtərəfli in-

kişafına mane ola bilər. Şagird üzərində hədsiz təzyiq, dissiplin, həmçinin hədsiz özbaşınalıq, 

dissiplinsizlik də həm təlimin keyfiyyətini, həm də şagirdlərdə qabiliyyətlərin inkişafına mən-

fi istiqamətdə təsir edir (5).  

Kreativ bacarıqların inkişaf etdirilməsində təhsil proqramlarının da rolu böyükdür. Xüsusi 

ilə ibtidai siniflərdə müəyyən bir potensial ilə gələn şagirdin bu potensialını daha da inkişaf 

etdirmək üçün uyğun bir dövrdür. İstər müəllimin, istərsə də şagirdlərin üzərində məhdu-

diyyətlərin, məhrumiyyətlərin həddən artıq olması onları passivləşdirir. Üstəlik bu hal dərs-

dənkənar zamanlara da təsir edir. Jan Piajeyə görə təhsilin məqsədi verilən biliyin çox olması 

deyil, təhsilalanların kəşflər, ixtiralar etməsinə imkan yaradacaq qabiliyyətlərə malik insan 

yetişdirmək olmalıdır.   

Şagirdlərdə kreativliyi inkişaf etdirmək istəyən müəllim özünü göstərmək istəyən şagirdi 

dəstəkləməli, onun duyğularının önünə sədd qoymamalı, şagirdə kifayət edəcək qədər vaxt 

verməli, lazım olan təchizatla təmin etməli, bir sözlə uyğun mühiti təşkil etməlidir (4).  

Bütün sadalanan halları nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, əgər: 

➢ Ailədə tərbiyə prosesi düzgün təşkil olunarsa 

➢ Yersiz məhdudiyyət və tənqiddən istifadə olunmasa 

➢ Təhsil fəlsəfəsi düzgün seçilib, tətbiq olunarsa 

➢ Məqsədlər doğru müəyyən edilərsə 

➢ Düzgün strategiya seçilərsə 

➢ Texniki təminat yaradılarsa 

➢ Təlim mühiti düzgün təşkil olunarsa 

➢ Şagird təlim prosesinin mərkəzində dayanarsa 

➢ Şagirdin maraqları, istəkləri, təklifləri nəzərə alınarsa 

➢ Dərs proqramları, dərslik, dərs vəsaitləri düşündürücü, interaktiv tapşırıqlarla zəngin-

ləşdirilərsə 

➢ Əməkdaşlıq təmin olunarsa 

Şagirdlərdə istənilən qabiliyyətin inkişafı üçün optimal şəraitin yaradılması təmin olunmuş 

olar. Yaradıcı düşünən gənclər yetişdirmək isəyiriksə, onda yeniliyə açıq, sərbəstliklə dissip-

lin arasında, təcrübə və bilik arasındakı balansı nizamlamağı bacarmalıyıq.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsilalanların gələcək həyatda uğur qazanması 

üçün ilk növbədə onlarsa əsas  bacarıqların, o cümlədən kreativ  formalaşdırılması vacibdir. 

Bu istiqamətdə işin uğurlu nəticəsi müvafiq tədbirlərin vaxtında həyata keçirilməsindən çox 

asılıdır. Bu baxımdan kiçik yaşlı məktəblilərə kreativ bacarıqların aşılanması zəruridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Erkən yaşlardan başlayaraq kreativ bacarıqların formalaşdırıl-

masına təsir edən şərait, amillər müəyyən edilmişdir. Məqalədə həmin bacarıqların inkişaf et-

dirilməsinə  mane olan səbəbləri necə aradan qaldırmağın yolları göstərilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə əksini tapmış fikir və  ideyalar təd-

ris resurslarının hazırlanması üçün əhəmiyyətlidir. Bu tövsiyələrdən ibtidai sinif müəllimləri 

şagirdlərdə kreativ bacarıqları formalaşdırmaq məqsədilə istifadə edə bilərlər. 
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Т.Г. Алисой  

 

Факторы, влияющие  на развитие креативных навыков 

 

Резюме 

 
В статье говорится о факторах, препятствующих развитию талантливых, особо ода-

ренных детей, о работе над навыками способствующими проявлению этих качеств, 

подчеркивается важность развития личности в современном мире, реализации его в 

жизни и в современном обществе. Отмечается роль правильного подхода учителя на-

чальных классов в своевременном обнаружении этих навыков, важность программы 

обучения, правильный выбор технологии обучения. Факторы, развивающие креатив-

ность начиная с младшего возраста, подразделяются на внешние и внутренние, объ-

ясняется роль каждого из них в процессе развития креативности. Даются необходимые 

рекомендации по устранению отрицательных воздействий. 
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T.H. Alisoy 

 

Affective factors for creative skills 

 

Summary 

 
The article reviews the optimal conditions for the development of personality, the 

necessary skills which are needed to help the person to identify his position in life and in 

society and the factors hinder the development of these abilities in gifted children with special 

abilities. It is also mentioned in the article the importance of primary education programs, 

teaching methodologies, the right approach of teachers  in the timely identification of these 

abilities. The factors influencing the development of creativity from an early age are divided 

into internal and external factors, and the role of each in this process is explained. Some 

necessary recommendations are given that will help to eliminate the negative effects. 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda yaranan idraki maraqların formalarına və mərhələlərinə ay-

dınlıq gətirmək məqsədilə pedaqoq və psixoloqların araşdırmalarına müraciət etdik. İ.M. 

Çvetkov (13), Q.İ. Şukina (14), V.N. Myasişev (11), N.Q. Marozova (10) idraki maraqları 

müəyyən edərkən, bilik sahələri və fənlər üzrə dərk etmə istiqamətlərini (idraki istiqamətləri) 

əsas götürmüşlər. Ümumiyyətlə, bu müddəa idraki maraqları maraq sahələrinə ayırmaq im-

kanı verir. Q.İ. Şukinanın fikrincə, idrak marağının xüsusiyyəti yalnız əşyalar və ya real hadi-

sələr ilə sadəcə tanışlıqdan ibarət deyildir. “İdraki maraqların mahiyyəti onun obyektinin dərk 

etmə prosesi olmasındadır ki, ona daima hadisələrin mahiyyətinə nüfuz etməyə səy göstərmək 

(sadəcə informasiya istehlakçısı olmamaq), müəyyən bilik sahəsinə aid nəzəri, elmi əsasları 

dərk etmək, daima dərindən öyrənməyə cəhd göstərmək xarakterikdir” [3, s. 25]. 

Həmçinin Q.İ. Şukina diqqəti (14) ona yönəldir ki, idraki marağın predmetini insanın xü-

susiyyəti təşkil edir: ətraf aləmi dərk etmək yalnız bioloji və sosioloji məqsəd üçün deyil, həm 

də insanın dünyaya real münasibəti – onun müxtəlifliklərinə nüfuz etməyə cəhd göstərməsi, 

şüurda səbəb-nəticə əlaqələrinin, qanunauyğunluqların və ziddiyyətlərin əks olunması üçün 

lazımdır. İdraki maraqlar elmi həqiqətlərə nüfuz etmək, dərk edilə bilmə dairəsini genişlən-

dirmək, insanın seçdiyi bilik sahəsini və fəaliyyətini mənimsəmək üçün yeni yol və imkanla-

rın tapılmasına malik olur. 

Eyni zamanda idrak maraqlarının formalaşdırılması müxtəlif şəxsi münasibətlərin forma-

laşdırılması ilə də bağlıdır: bu və ya digər elm sahəsinə, idrak fəaliyyətinə seçici münasibət, 

idraki həmkarları ilə ünsiyyət. Məhz bu əsasda dünyagörüşü, birgə anlaşma, birgə baxışlar 

formalaşır, onların fəal və emosional xarakterinə idrak maraqları kömək edir (14). 

Bununla yanaşı, idraki maraqlar insanın bütün psixoloji proseslərini aktivləşdirərək, şəx-

siyyəti fəaliyyət vasitəsilə real aləmi dəyişdirməyə sövq edir. O, özündə şəxsiyyətin psixoloji 

inkişafı üçün vacib olanların vəhdətini əks etdirir. İntellektual fəaliyyət zamanı axtarış, fərz 

etmə, tədqiqi yanaşma, məsələnin həllinə hazır olmaq özünü göstərir. Emosional təzahür – bu 

təəccüb etmə emosiyasıdır, həmçinin nə isə yeni bir şey gözləmək hissi, intellektual sevinc, 

nailiyyət hissidir. İdraki maraqların əsas təməlini informasiya, yeninin axtarılması təşkil edir. 
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Bu müəyyən etdiklərimizin təsdiqinə L.İ. Bajoviçin elmi işlərində də rast gəlirik. O, idraki 

maraqlara olan tələbatlardan birini – “insanı real gerçəkliyə istiqamətləndirən, onun subyektiv 

(xüsusi emosial vəziyyət) və obyektiv (fəaliyyət) tərəflərə ayrıldığını vurğulayan” biliklərdə 

görürdü (7, s. 3-14). 

İdraki maraqların inkişafı sosial dairə, sahə və uşaq fəaliyyətinin xarakteri, təlim-tərbiyəsi 

ilə müəyyən edilir. Bu proses daha çox ailədən, pedaqoqlardan, pedaqoji texnologiyalardan 

asılıdır. Q.İ. Şukina (14) belə hesab edir ki, idrak maraqlarının hərtərəfli inkişafı prosesi mə-

nəvi dəyərlərlə ünsiyyətdə olma məqamlarını özündə əks etdirir. O, həmçinin idrak maraqla-

rının inkişafında yaş amilini xüsusi vurğulayır, maraqların daha yüksək səviyyəyə keçməsinə 

kömək edən əldə olunmuş biliklərin roluna da böyük əhəmiyyət verir. 

R.İ. Əliyev idrak maraqlarının inkişafının ümumi istiqamətlərini belə təsvir edir: xarici 

stimulllarla bağlı olan maraqdan, uşağın “daxili aləmi” ilə bağlı olan, daha mürəkkəb şərtlər-

dən doğan, xarici stimullardan azad marağa doğru; bəzən dağınıq maraqdan (“özüm də bilmi-

rəm nə xoşuma gəlir”, “hər şey xoşuma gəlir” (1, s. 70) daha da fərqli marağa doğru; təsadüfi 

təsirlərdən tez-tez dəyişikliklərə uğrayan maraqdan nisbətən sabit, davamlı marağa doğru; sət-

hi maraqlardan dərin nəzəri əsasla səbəb-nəticə əlaqələrini, daxili münasibətləri, qanunauy-

ğunluqları və elmi ideyaları üzə çıxardan maraqlara doğru. 

Bu cür səciyyəyə biz N.K. Postnikovanın (12) tədqiqatlarında da rast gəlirik. Onun firkin-

cə, artıq mənimsənilmiş mövcud biliklərlə bağlı olan idrak maraqları bu bilikləri qoruyub 

saxlayan yaddaşla əlaqəni tapıb üzə çıxarır. İdrak maraqlarının hərəkətvericisi təxəyyül və id-

rak olur. Onların köməyi sayəsində fəaliyyət zamanı müstəqillik, bacarıq, təşəbbüs üzə çıxa-

rılır. Bu mövqe zamanı naməlum olanların üzə çıxarılmasına yönəlmiş idrak fəaliyyəti ilə ma-

raqların eyniləşdirilməsi halı da müşahidə olunur. 

Bir sıra işlərin təhlili (2; 5; 6; 14) göstərir ki, məktəbəqədər yaşli uşaqlarda idrak maraqla-

rının əsas forması situasiyalı maraqdır. Onun başlıca xüsusiyyəti parlaq emosional həyəcan-

lardan ibarətdir. Situasiyalı maraq məktəbəqədər yaş dövründən dərinləşməyə başlayır, da-

vamlılığa və əhəmiyyətliliyə malik olur. 

İlkin idraki münasibətlərin şəxsin davamlı xarakterinə çevrilməsi şəxsiyyətin formalaş-

ması, onun təlim-tərbiyəsi prosesinin gedişi zamanı baş verir. B.Q. Ananyev belə hesab edirdi 

ki, daimilik və davamlılıq əldə etməklə idrak maraqları “əqli inkişaf və davranış üçün əsas 

təhrik gücünə çevrilir” (4, s.16). L.A. Qardonnun (8) fikrincə, belə bir vəziyyətdə düşüncə, 

axtarıcı xarakter daşıyır və iradi səylərlə birləşərək idraki məsələlərin həllinə cəhd göstərir. 

Bununla əlaqədar, idraki maraqların inkişaf səviyyələrini səciyyələndirən müxtəlif təzahür 

formalarına dair fikirləri də nəzərdən keçirmək vacibdir. L.İ. Bajoviç (7) və N.Q. Marozo-

vanın (10) tədqiqatlarında idrak maraqlarının mərhələli inkişafını əks etdirən iki əsas forma 

göstərilir: 

1. Əşyanın xarici əlamətinə görə yaranan situativ maraq. 

2. Fəaliyyətin mahiyyətini, onun şəxsi və ictimai əhəmiyyətini dərk etmək iqtidarında olan 

şəxsi maraq. 

Fikrimizcə, idraki maraqların üç formasını müəyyən edən Q.İ. Şukinanın (14) təsnifatı da-

ha diqqətə layiqdir. 

1. Epizodik həyəcan xarakterli situativ maraq. 

2. Əşyaya, obyektə və fəaliyyətə emosional-idraki münasibət kimi davamlı aktiv maraq. 

3. Şəxsiyyətin istiqaməti kimi şəxsi maraq. 

Burada, təbii xüsusiyyətlərdən biri kimi, marağın subyektiv, şəxsi tərəflərin spesifikliyini 

əks etdirən davamlılıq çıxış edir. Davamlı maraq, fəaliyyətə təhrik edərək insanın həyat və 
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fəaliyyətində mühüm rol oynayır, şəxsiyyətin əsas tərəflərindən birini özündə əks etdirir, 

onun dünyagörüşü və həyat müəyyənlikləri ilə sıx bağlı olur. 

V.İ. Mişanina məktəbəqədər yaşlı uşaqların maraqlarının xarakterini öyrənərək, belə nəti-

cəyə gəlmişdir ki, onlar davamlı olmayan xarakter daşıyır. Bəzi halda isə maraqlar situativ xa-

rakter daşıyır. Çox zaman maraq emosional əsasda yaranır. Bununla yanaşı, V.İ. Mişanina 

kortəbii surətdə meydana çıxan, öz fəallığı və fəaliyyəti ilə fərqlənən davamlı idrak maraqla-

rını da qeyd etməyi bacarmışdır. 

L.F.Zaxareviç (9) N.K. Postnikova (12) və başqalarının tədqiqatlarında təfəkkür fəaliyyəti 

zamanı məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda davamlı marağın inkişaf mərhələləri müəyyən edilmiş-

dir. Birinci mərhələdə tez nəzərə çarpan əşya və hadisələrin uşaqlar tərəfindən qavranılması 

əsasında epizodik və qısa müddətli maraqlar meydana gəlir. İkinci mərhələdə çox sayda xarici 

əlamətlərə, eyni faktlara diqqəti artırmaq sayəsində idrak maraqlarının genişləndirilməsi baş 

verir. Üçüncü mərhələdə isə təlimin məzmununun dərinliklərinə nüfuz etməklə motivasiyanın 

artırılması və səbəb əlaqələrinin yaradılması nəticəsində idrak maraqlarının daha da dərinləş-

dirilməsi baş verir. Dördüncü mərhələ zamanı təfəkkür fəaliyyətində davamlı marağın təza-

hürü meydana çıxır. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil üçün təqdim olunmuş dövlət təhsil standartı-

nın hədəfləri sırasında, məktəbəqədər təhsilin başa çatacağı anda uşağın idrak maraqlarının 

səciyyəvi xüsusiyyətləri: idrak motivasiyası və maraqların inkişafı; idrak fəaliyyətinin forma-

laşması, şüurun yaranması; yaradıcılıq fəallığı və təxəyyülün inkişafı da vardır. Məqalədə öz 

əksini tapmış təhlil və araşdırmalar məhz bu məsələlərə həsr olunmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat zamanı məzmunun zənginləşdirilməsi yolu ilə həyata 

keçirilən, böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqların zehni komponentlərdən ibarət idrak maraqla-

rının strukturun formaları və mərhələləri; təfəkkür fəaliyyətinə idari-emosional cəlb olunma 

və ona emosional çalarlıq verilməsi; axtarış fəaliyyət üsullarının mənimsəməyə istiqamətlən-

məsi prosesin xüsusiyyətləri dəqiqləşdirildi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri məktəbəqədər təhsil 

üçün pedaqoqlar hazırlayan ali təhsil müəssisələrində “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrak 

maraqlarının formalaşdırılması” xüsusi kursun məzmununa daxil edilərək istifadə oluna bilər. 
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Г.А. Фильманова  

 

 Формы и этапы познавательных интересов,  

возникающих у дошкольников 

 

Резюме 

 
В статье описаны этапы развития постоянного интереса, выявленные у дошкольни-

ков в ходе исследования. На первом этапе возникают эпизодические и краткосрочные 

интересы, основанные на восприятии детьми ранее замеченных объектов и событий. На 

втором этапе происходит расширение познавательных интересов за счет повышенного 

внимания ко многим внешним признакам и к тем же фактам. На третьем этапе про-

исходит углубление познавательных интересов в результате повышения мотивации и 

установления причин связей путем проникновения в глубины содержания обучения. На 

четвертом этапе проявляется постоянный интерес к деятельности мышления. 

 

G.A. Filmanova 

 

Forms and stages of formation of cognitiveinterests  

in primary schoolchildren 

 

Summary 

 
In article describes the stages of development of constant (uninterrupted) interest 

identified in preschoolers during the study. At the first stage, episodic and short-term interests 

arise, based on the children's perception of objects and events. At the second stage, the 

expansion of cognitive interests occurs due to increased attention to a large number of 

external signs, the same facts. At the third stage, cognitive interests are deepened as a result of 

increasing motivation and establishing causal relationships by penetrating the depths of the 

content of training. At the fourth stage, there is a constant interest in thinking. 
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Açar sözlər: Daun sindromu, erkən kompleks yardım, sosial və genetik risk qrupu, ünsiy-

yət, baçarıqların formalaşması, korreksiya, cəmiyyətə inteqrasiya 

Kлючевые слова: синдром Дауна, ранняя комплексная помощь, социальная и гене-

тическая группа риска, общение, формирование умений, коррекция, интеграция в об-

ществе 

Key words: Down syndrome, early complex aid, social and genetic risk group, com-

munication, skills development, correction, integration into society 

 

Erkən kompleks yardım - geniş spektrlı uzun müddətli tibbi-psixoloji-sosia-pedaqoji xid-

mətlər sistemidir və inkişafında ləngiməsi olan sosial və genetik risk qrupuna aid olan uşaq-

ların, kompleks xidmətlərinin nəzəri və praktik məsələlərini həll edir. Bu sistem xüsusi təşkil 

olunmuş tədbirlər sistemini təqdim edir və problemli uşağın təlim, tibbi-sosial və psixoloji 

təlabatlarının ödənilməsinə yönəlir. Erkən yaşlarında uşağın inkişaf xüsusiyyətləri, mərkəzi 

sinir sisteminin plastikliyi, pozulmuş funksiyaların kompensasiya imkanları erkən komplek 

yardımı şərtləndirir. Bu çür yardım məqsədəyönlü təsir yolu ilə,  ilkin qüsur zamanı pozulmuş 

motor və psixi funksiyalarını korreksiya etmək və ikinçili kənaraçıxmaların yaranmasının xə-

bərdarlığına imkan verir. 

Məhz bu proqramlar Daun sindromlu uşaqların sosial-emosional inkişafı sahəsində  dəyi-

şikliklərə gətirib çıxarır. Bu proqramlar əsasında yaranan prinsipləri aşağıdakı kimi izah et-

mək olar: 

1. Daun sindromlu uşağın inkişafı mahiyyət etibarilə istənilən digər uşaqlardan fərqlənmir.  

2.  Daun sindromlu uşaqlara bir və ya digər vərdişlərin mənimsənilməsi üçün coxlu sayda 

təkrarlar vacibdir. Öyrədilmə prosesi tədricən getməlidir, prosesi mərhələlərə bölmək məq-

sədəuyğundur. 

3. Daun sindromlu uşaqların inkişafına stimul vermək prosesində valideynlərin rolu çox 

böyükdür. Belə ki, onların qarşısında hər gün körpə tərəfindən yeni vərdişlərin qavaranılması 

və öyrənilməsinə lazımi kömək etmək vəzifəsi durur.  

  Qeyd olunan proqramlar ailələrə yardımçı ola bilər. Uşaqların inkişalarının gedişini izlə-

yərək, valideynlər cari dövrdə baş verənlər və “yaxın inkişaf zonası”, yəni növbəti vərdişlərin 

formalaşmasına stimul verən təfərrüatlı məsləhətlər və tapşırıqlar barədə təsəvvürə malik 

olurlar. Daun sindromlu uşaqlara göstərilən sistemli erkən pedaqoji yardım, ailədaxili aparıl-

malıdır. Valideynlər vacib olaraq korreksion iş prosesinə cəlb olunmalıdırlar. Belə pedaqoji 

yardım həm uşağın inkişaf prosesini yeni keyfiyyət səviyyəsinə çatdırır, həm də Daun sin-

dromlu uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasını müəyyənləşdirir. Daun sindromlu uşaqlar üçün er-

kən yardım sisteminin qurulması xüsusi təhsil sisteminin inkişaf starategiyasıdır. Daun sin-
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dromlu uşaqların ailə şəraitində kompleks yardımın yeni modelinə innovasion yanaşma 

abilitasiya prosesin bütün iştirakçılarının fəal qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdə tutur (mütəxəssis-

lərin, ailənin və uşağın). Erkən pedaqoji yardım Daun sindromlu uşaqların bir qisminə inteq-

rativ təlimə şərait yaradır. Pedaqoji yardım, Daun sindromlu uşaqlara ünsiyyət üçün müəyyən 

bacarıqların formalaşmasına imkan yaradır. Bu prosesdə həm müəllimlərin, həm də valideyn-

lərin rolu bərabərdir.Təlimin səmərəli olması maksimal dərəcədə onun yaşından asılıdır. Uşaq 

üçün tərtib edilən fərdi tədris proqramı həm onun tələbatlarını ödəməlidir, həm də ailənin im-

kanlarını nəzərə alamalıdır. 

  Pedaqoji yardım prosesində Daun sindromlu uşaqlar məktəbəqədər yaş dövründə inkişaf 

etdirilən müxtəlif bilik, bacarıq və vərdişlərini təkmilləşdirirlər. Məktəb, uşağın qabliyyət-

lərini inkişaf edir, məktəbdə yaradılan təlim mühiti, dərslər, Daun sindromlu uşaqların fərdiy-

yətinə müsbət təsir göstərir. Xüsusi təhsil müəssisələri gələcək sosial adaptasiya üçün təcrübə 

bazasını yaradır. Uşaqlar əsas akademik qaydaları, fiziki imkanlarını, özünəxidmət vərdişlə-

rini və ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirə bilirlər. Düzgün motivləşdirmə təlim prosesini da-

ha da səmərəli edir. Təlimin səmərəli olması üçün müəllimlərin bu iş prosesinə pozitiv yanaş-

maları vacibdir. Müəllimlər pedaqoji yardım prosesini təşkil edən zaman didaktik məşğə-

lələrdən hərtərəfli istifadə etməlidirlər. Bu məşğələlərdə təlim prosesi zamanı şəraitin qurul-

masına xüsusi diqqət yetirməlidirlər. 

Didaktik məşğələlər zamanı Daun sindromlu uşaqlara verilən bütün çalışmalar şərti olaraq 

hər bir çalışmalar blokunda təmsil olunur və  aşağıdakı bölmələrə ayırılır. 

• Diqqət və yaddaş. 

Bir neçə anlayışla eyni vaxtda məşq etmək, bir hərəkəti yerinə yetirmək və bununla yanaşı 

növbəti addımın necə olacağını yadda saxlamaq bacarığı ən müxtəlif fəaliyyət növlərində mü-

hüm əhəmiyyətə malikdir. Yazını oxuyarkən onu bitirməmiş başlanğıc sözləri yaddan cıxar-

mamaq, sözü yararkən bütün hərfləri yadda saxlamaq, əşyaları sadalayarkən neçə ədəd oldu-

ğunu yadda saxlamaq, telefonla danışarkən südün daşdığını yaddan çıxarmamaq lazımdır. 

• Məntiqi çalışmalar. 

Abstrakt təfəkkürün inkişafı üçün zəmin yaradır, əşyavi material ilə bağlı təhlil və asso-

siasiya etmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. 

• Ölçü, forma, rəng.  

Əşyaların ölçü, forma və rəngi anlayışlarının formalaşması və onların fəal şəkildə istifadə 

edilməsi. 

• Quruculuq fəaliyyəti. 

Quruculuq fəaliyyəti, nümunənin surətini köcürmə bacarığı, süjetli şəkil və sxemi təhlil et-

mə təsəvvür və təhlil qabiliyyətlərinin inkişafı üçün əsasdır. Hissələrdən tamın yığılması oxu-

nun prototipidir. Sxem əsasında qurma isə yazının öyrənilməsindən xəbər verir. 

• Sayın öyrənilməsi. 

• Hesabın öyrənilməsi rəqəm ardıcıllığı, cəmləməklə əşyaların sayılması ilə bağlı bilikləri, 

götürülməsi xahiş edilən əşyaların sayını bilmək bacarığı, kəmiyyət və sayın uyğunlaşdırıl-

ması, hesablayıcı materialdan istifadə  

• Oyun fəaliyyəti 

• Süjet xətti və rol oyunları uşağın gerçək həyatda baş verən hadisələrin məqsədini və ar-

dıcıllığını başa düşməsinə yardım edir, yaddaşı, assosiativ təfəkkürü və planlaşdırmanı inkişaf 

etdirir, ona gələcəkdə öz oyunlarına və digər uşaqlarla oyunlarına daxil edə biləcəyi süjet ün-

sürlərini təqdim edir. Uşaqları oyuna öyrətməklə biz onun öz yaşıdları ilə əlaqə qurmaq im-

kanlarını asanlaşdırır, onun ətraf aləmlə bağlı biliklərini genişləndirir və çevik davranışının 
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əsasını qoyuruq. Bu isə nəticə etibarilə onu daha sərbəst və müstəqil edir. 

Daun sindromlu uşaqların idrak fəaliyyətinin ardıcıl formalaşması və inkişafına yönəlmiş 

çalışmalar bloku aşağıda qısa izah olunur. 

   Blok 1. Obyektin daimiliyi barədə təsəvvür və “eynilik” anlayışına əsaslanan çalışmalar.  

  1. Obyektin daimiliyi barədə təsəvvür.    

  2. “Eynilik” anlayışının formalaşdırılması. 

  3. Növə görə çeşidləmə. 

  4. Sərt sxem əsasında qurma. Görmə-hərəkət əlaqəliyinin inkişaf etdirilməsi.  

  5. Nümunə əsasında qurma. 

  6. Hissələrdən tamın yığılması.  

  7. “Bir” anlayışının formalaşdırılması.  

  8. Oyuncaqla funksional hərəkətlərin sərbəst şəkildə yerinə yetirilməsi. 

  9. Valideynlərin rəhbərlyi altında ayrı-ayrı süjetli – oyun fəaliyyətinin yerinə yetirirl-

məsi. 

Blok 2. Bir anlayışla işləmək bacarığı əsasında çalışmalar. 

  1. Təqdim edilmiş 3-4 obektin yadda saxlanılması. 

  2. Ölcü.  

  3. Forma. 

  4. Rəng. 

  5. Üst-üstə qoymaqla qurma. 

  6.“Bir”, “iki” anlayışlar. 

  7. Sərbəst şəkildə ayrı-ayrı süjetli-oyun fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi.       

  8. Valideynin rəhbərliyi altında ardıcıl bir neçə oyun hərəkətlərindən ibarət süjetli oyun. 

Blok 3. İki anlayışı eyni zamanda məşq etdirmək bacarığına əsaslanan çalışmalar. 

  1. İki hissədən və ya iki mənalı sözdən ibarət tapşırığın yerinə yetirilməsi. 

  2. Assosiativ əlaqəli cütliklərin seçilməsi. 

  3. “Orta” anlayışının formalaşdırılması. Ölçünün sərbəst şəkildə deyilməsi. 

  4. İki əlamətinə görə əşyanın seçilməsi. 

  5. Növə görə təsnifat. 

  6. Sxem üzrə qurma. 

  7. Nümunə əsasında kərpicdən qurma.   

  8. Nümunə əsasında hesablama çubuqlarından qurma. 

  9. Hissələrdən tamın quraşdırılması. 

  10. Saymağın öyrədilməsi. 

  11. Cəmi hesablamaqla üçə qədər əşyanın bir-bir sayılması. 

 12. Cəmi hesablamaqla şəkildə təsvir edilmiş üçə qədər əşyanın bir-bir sayılması. 

 13. Ardıcıl bir neçə oyun hərəkətlərindən ibarət süjetli oyun. 

 14. Valideynin rəhbərliyi altında rollardan birinin uşaq tərəfindən ifadə edildiyi süjetli-rol 

oyunu. 

Qeyd olunan çalışmalar vasitəsilə uşaqların  müxtəlif xarakterli fəaliyyət növlərinin təhlili 

aparılmalı və əldə etdikləri  uğurlar qiymətləndirilməlidir .  

Məqalənin aktuallığı. Daun sindromlu uşaqların necə inkişaf etməsi, onların hansı inkişaf 

perespektivlərinə və gerçəklikdə hansı çətinliklərə malik olduqları haqqında təsəvvürlər əksər 

hallarda çoxsaylı düzgün olmayan məlumatlarla təhrif edilmişdir. Lakin bu uşaqların inkişafı 

üçün vacib olan şəraitin mövcudluğu, ailədə olan münasibətlər onun potensialını maksimum 

istifadə edilməsi üçün əsas şərtdir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Daun sindromlu uşaqların idrak fəaliyyətinin ardıcıl formalaş-

ması və inkişafına yönəlmiş çalışmalar blokları ayrılıb. Hər bir blokun mövzusuna aid calış-

maların siyahısı verilib. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təqdim edilən məlumatlardan kor-

reksiyaedici təlim ixtisasında təhsil alan tələbələr nəzəri və praktik biliklərinin artırılmasında 

istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə xüsusi təhsil sistemində çalışan xüsusi pedaqoqlar korrek-

siya işinin tərtibində təqdim olunan çalışmalardan faydalana  bilərlər. 
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Н.Т. Гусейнова 

 

Методы организации ранней педагогической помощи  

для детей с синдромом Дауна 

 

Резюме 

 
Ранняя комплексная помощь – решает теоретические и практические вопросы ком-

плексного обслуживания детей с задержками развития, которые относятся к социаль-

ным и генетическим группам риска. Ранняя системная педагогическая помощь которая 

оказывается детям с синдромом Дауна должна осуществляться внутри семьи. Для этого 

родители обязательно должны быть вовлечены в коррекционный процесс. Такая форма 

педагогической помощи подводит ребенка с синдромом Дауна и к качественному 

уровню процесса развития, и определяет их интеграцию в обществе. 

Дети с синдромом Дауна должны постоянно находится под контролем родителей и 

специалистов, это обеспечивает организацию условия их социального и образователь-

ного процесса. Ранняя педагогическая помощь так же создает условия для инклюзив-

ного образования детей с синдромом Дауна. Педагогическая помощь создает опреде-

ленные возможности для формирования умения общаться. 
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N.T. Huseynova 

 

The methods of organizing primary pedagogical assistance  

for children with Down syndrome 

 

Summary 

 
Early comprehensive aid solves theoretical and practical issues of complex services for 

children belonging to the social and genetic risk group with developmental delays. Systematic 

early pedagogical aid for children with Down syndrome should be provided within the family. 

Parents should be involved in the correctional process. Such pedagogical aid not only brings 

the child's development process to a new level of quality, but also determines the integration 

of children with Down syndrome into society. 

Children with Down syndrome should be monitored by professionals and parents at every 

stage of development, in a process that shapes the social and educational environment. Early 

pedagogical assistance facilitates integrative learning for some children with Down syndrome. 

Pedagogical support allows children with Down syndrome to develop certain communication 

skills. 
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Müstəqillik yolunda inamla addımlayan Azərbaycanda  böyüyən nəslin tərbiyəsi daim diq-

qət mərkəzində saxlanılır. Nəzərə alınır ki, bu gün məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tər-

biyə alan uşaqlar ölkənin dövlət quruculuğunda, onun idarə olunmasında, ideya-siyasi bazası-

nın möhkəmləndirilməsində yaxında iştirak edəcəklər. 

Bu gün məktəbəqədər yaşlı uşaqların ana dilinə yiyələnməsi təlim-tərbiyə işinin mühüm 

vəzifələrindən biridir. Uşağın nitq və düşüncəsinin inkişaf etdirilməsi, ətraf aləmi dərk etməsi, 

şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşması ilə sıx sürətdə bağlıdır. Böyüməkdə olan gənc nəslə 

məişətdə, əməkdə, ictimai fəaliyyətdə ana dilinin zənginliklərindən istifadə etməyi öyrətmək 

təlimin bütün mərhələlərində mühüm bir vəzifədir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev düz-

gün demişdir: «Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dili-

dir. Ana dilini bilməmək, ana dilini qiymətləndirməmək, şübhəsiz ki, xalq qarşısında böyük 

bir qəbahətdir» (6).  

İnsan hər şeyi öyrənməkdə və tərbiyə almaqda, başlıca olaraq, sözdən istifadə etdiyi üçün 

dil özünü təlim və tərbiyə üzrə işin mühüm vasitəsi kimi göstərir. Uşağın təlim-tərbiyəsinin 

mahiyyəti, onun təfəkkürünün inkişafı, şəxsiyyətinin formalaşması, ana dilinə necə yiyələn-

məsindən asılıdır. Müşahidə və təcrübələr göstərir ki, bağçada təlim-tərbiyə işlərinin müvəf-

fəqiyyəti uşağa ana dilini öyrətməyin müvəffəqiyyətindən asılıdır. 

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi üzrə işlər onlara, ilk növbədə 

məktəbdə müvəffəqiyyətlə oxumalarını təmin etmək imkanı verir. Ana dili məşğələlərində 

uşaqlar fikir mübadiləsi keçirir, öz fikirlərini düzgün, aydın, səlis ifadə etmək üçün müvafiq 

sözlər axtarır, tapdıqları sözləri nitqlərində işlətməyə çalışırlar. Bu məqsədlə məşğələlərdə 

onların nitq inkişafının müxtəlif cəhətlərini-söz yaradıcılığını, lüğət ehtiyatının zənginləşdiril-

məsini, nitqin qrammatik cəhətdən formalaşmasını və rabitəli nitqin inkişaf etdirilməsini nə-

zərdə tutmaq lazımdır (3, s. 19). 

Unutmaq olmaz ki, nitq bütövlükdə insan şəxsiyyətini əks etdirir. Ona görə də uşağın nit-

qinin inkişafı və tərbiyəsinin əsasında bütövlükdə onun şəxsiyyətinin inkişafı və tərbiyəsi du-

rur. Uşaq bağçasının qarşısında uşaqlara ətrafdakı adamlarla ünsiyyətdə olarkən, ana dilindən 

sərbəst istifadə etməyə və şifahi şəkildə öz fikirlərini düzgün və aydın söyləməyi öyrətmək, 

onlarda bədii sözə maraq və məhəbbət hissi tərbiyə etmək əsas vəzifələrdəndir. Bu vəzifələr 

uşağın uşaq bağçasında olduğu bütün müddətdə, hər yaş qrupu üçün proqramın tələbinə mü-
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vafiq şəkildə tərbiyəçi tərəfindən həyata keçirilir. 

Uşaqların nitqinin öyrənilməsi prosesində aşkar edilmişdir ki, qabaqcıl bağçalarda tərbiyə-

çilər uşaqların nitqinin inkişafı üzrə işi proqramın tələbləri səviyyəsində qurur və gözəl nəti-

cələr əldə edirlər. Onların tərbiyə etdikləri uşaqlar nitqi dinləməyi, nitq səslərini eşitməyi, 

düzgün tələffüz etməyi, yeni sözlərin mənasını öyrənir, onları cümlə içərisində işlədir, gör-

dükləri, eşitdikləri haqqında kiçik (üç-dörd cümlədən ibarət) hekayə qurub nəql edə bilirlər. 

Həmin tərbiyəçilərin nailiyyətləri onunla izah edilir ki, onlar nitq inkişafı üzrə işdə yalnız ana 

dili məşğələləri ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda oyun, gəzinti, ekskursiya və başqa fəaliyyət 

növlərindən də bu məqsədlə istifadə etməyi bacarırlar. 

Azərbaycan dili məşğələlərində nitq inkişafı uşaqların idrak fəaliyyətinin inkişaf etdiril-

məsinə yönəldilir. Onlar bu prosesdə müşahidə aparmaq, mühakimə yürütmək, təhlil etmək, 

tutuşdurmaq, ümumiləşdirmək, əqli nəticəyə gəlmək vərdişlərinə yiyələnirlər. Bütün bunlar 

uşaqların nitqini, məntiqini, təfəkkürünü, idrak fəaliyyətinin inkişafını təmin edir. Nitq inki-

şafı üzrə işi düzgün təşkil etmək üçün nitq inkişafına bələd olmaq lazımdır. Bu nitq inkişafı 

sahəsində gələcək işləri düzgün planlaşdırmağa, uşaqların ümumi inkişafını düşünülmüş sis-

temlə aparmağa imkan verir.  

Məktəbəqədər dövrdə  didaktikanın prinsiplərinə əsaslanmadan ana dilinin elmi əsaslar 

üzrə tədrisi mümkün deyil. Didaktik prinsiplərə əyanilik, şüurluluq və fəallılıq, həyatla əlaqə-

ləndirilməsi, elmilik, münasib şəraitin yaradılması, sistematiklik və ardıcıllıq, təhsilverici, tər-

biyəedici və inkişafetdirici prinsiplərini uşaqların yaş və bilik səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqla 

həyata keçirilməsinə  tərbiyəçilər nail olmalıdır.  

Nitq inkişafı üzrə işin təşkilində əyanilik müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan dili 

ədəbi tələffüz vərdişlərinin mənimsənilməsi prosesində əyanilik ön plana çəkilməlidir. Əya-

nilik prinsipi təlimi müccərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan 

konkret əşyalar üzərində qurmağa imkan verir. Əyanilik biliyi asan, möhkəm və tez mənim-

sənilməsinə kömək edir. Əyanilik prosesində uşaqların nitqi ilə yanaşı təfəkkürü də inkişaf 

edir, uşaqları fəallaşdırır, məşğələnin fəal keçməsinə səbəb olur. Bilik o zaman möhkəm olur 

ki, o şüurlu şəkildə mənimsənilsin və başa düşülsün. Şüurluluq və fəallılıq olan yerdə fəaliy-

yət məhsuldar və hərtərəfli olur. Öyrənilənin mənasını bilmədən əzbərləmək uşağı qeyri-fəal-

lığa, əzbərçiliyə doğru aparır, onların təfəkkür fəaliyyətini kütləşdirir. Biliyin şüurlu mənim-

sənilməsi əsasən uşaqların biliyini sübutlarla izah etməsi əşya və hadisələr arasındakı əlaqəni 

dərk etməsini göstərir (4, s. 124). 

Nitq inkişafı üzrə məşğələlərdə tədrisin həyatla, uşağın şəxsi təcrübəsi ilə əlaqələndiril-

məsi mənimsəməni yüksəldir. Alınan biliklər, aşılanan bacarıq və vərdişlər uşaqların nitqinin 

inkişafına güclü təsir göstərir, həyatla əlaqələndirməklə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda öyrən-

mə bacarığına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, onları məktəb təliminə hazırlayır.  

Məktəbəqədər dövrdə tərbiyəçilər hər bir uşağın özünəməxsus yaş və bilik səviyyəsinə uy-

ğunluğa görə fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Bu prinsip tərbiyəçidən uşaqların tədris 

imkanlarını ətraflı nəzərə almağı tələb edir. Bu zaman iki əsas cəhəti diqqətdə saxlamaq la-

zımdır. Onlardan birincisi, uşaqların bilik və bacarıqlarının necəliyi, ikincisi onların psixoloji 

inkişaflarının dərəcəsinə diqqət yetirməkdir. Onlardan biri görüb eşitdiklərini tez qavrayır, tez 

də unudur, digəri isə gec qavrayır, lakin öyrəndiyini uzun müddət yadda saxlayır. Birincidə 

görmə, ikincidə isə eşitmə bacarığı güclüdür. Tərbiyəçi uşaqlarda bu xüsusiyyəti nəzərə 

almadıqda məşğələni lazımi səviyyədə qura bilməz. O, hər bir uşağın qüvvətli və zəif cəhət-

lərini yaxından öyrənməli, qüvvətli cəhətlərini inkişaf etdirməli, nöqsanlarını aradan qaldır-

malıdır.  
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Sistematiklik və ardıcıllıq prinsipinə görə uşaqlara bilik elə məntiqi ardıcıllıqla və sistemli 

öyrədilməlidir ki, əvvəlki bilik sonrakı üçün zəncirvari əlaqə rolunu oynasın. Eyni zamanda 

tərbiyəçinin şərhində sistematiklik prinsipinə əməl olunmalıdır. Tərbiyəçi bilik, bacarıq və 

vərdişləri uşaqlara hansı ardıcıllıqla verəcəyini əvvəlcədən planlaşdırmalıdır. Uşaqların yaş və 

anlaq səviyyəsinə uyğun olaraq son nailiyyətlərinin maraqlı faktlar əsasında şərh edilməsində 

elmi prinsip mühüm rol oynayır. Təbiətdə, canlı aləmdə, heyvanların və bitkilərin həyatı haq-

qında elmi məlumatlar nağılvari formada uşaqlara çatdırıldıqda onlar bunu uzun müddət yad-

da saxlayırlar. Bu prinsipə əməl edilməsi uşaqları müstəqil müşahidə aparmaq, biliyini artır-

maq yollarını müəyyən edəcək səriştə ilə silahlandırır.  

Müasir uşaq bağçasını texniki vasitələrsiz təsvir etmək qeyri-mümkündür. Bu gün müasir 

uşaq bağçalarında dərs vəsaitlərinin, texniki vəsaitlərin, tədris avadanlıqlarının lazımı səviy-

yədə olması, uşaqların mövzuya qarşı idrak marağını yüksəldir. Bu vasitələr bəzən təlim me-

todu və priyomu kimi də çıxış edir. Lakin təlim metodları sistemində onların yerini düzgün 

müəyyənləşdirmək və yalnız ən zəruri hallarda istifadə etmək lazımdır. Bu vasitələrdən (maq-

nitofon, qrammfon valları, tədris filmləri) istifadə etməyə başlamazdan əvvəl giriş müsahibə-

sindən və yekunlaşdırarkən  tərbiyəçinin canlı nitqinə geniş yer verilməlidir. Çünki tərbiyə-

çinin canlı sözü biliklərin mənimsənilməsi üçün ən yaxşı vasitədir. Bu zaman müəllimin mə-

nəvi dünyagörüşünün, pedaqoji mədəniyyətinin də böyük rolu vardır. Yüksək mənəvi keyfiy-

yətlərə, biliklərə malik olan tərbiyəçi uşaqlarla münasibəti düzgün istiqamətdə qura bilər. 

Uşaqların nitqi üzərində işləyərkən tərbiyəçilər aşağıdakı tələblərə əməl etməlidirlər:  

— Tərbiyəçinin nitqi uşaqlara nümunə olmalıdır.  

— Nitq inkişafı üzrə iş prosesin digər sahələri ilə vəhdətdə, kompleks şəkildə təhlil edil-

məlidir.  

— Nitq inkişafı üzrə iş bütün məşğələlərdə, habelə kənar tədbirlərdə aparılmalıdır.  

— Nitq inkişafı üzrə iş prosesində mümkün qədər çox, rəngarəng vasitə və priyomlardan 

istifadə edilməlidir. 

— Nitq inkişafı üzrə iş aparılarkən uşaqların ümumi inkişafını, fərdi xüsusiyyətlərini nə-

zərə almaq lazımdır. 

— Nitq inkişafı üzrə işlər uşaqların ümumi inkişafına xidmət etməlidir.  

— Nitq inkişafı üzrə iş aparılarkən uşaq bağçalarının yerləşdiyi yer, ətraf mühit, uşaqların 

marağı və meyli nəzərə alınmalıdır.  

— Nitq inkişafı üzrə iş uşaqların oyun və əyləncələri, ailə həyatı, ümumiyyətlə fəaliyyəti 

ilə əlaqələndirilməlidir.  

Tərbiyəçi I sinifdə uşaqların nitqinə verilən pedaqoji-psixoloji tələbləri diqqətlə öyrənmə-

li, məktəb təliminə hazırlıq dövründə diaqnostik nəticələrdən istifadə etməlidir.  

Ana dili təlimi qarşısında duran vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həll edilməsi üçün birinci 

növbədə təlim inkişafetdirci olmalıdır. İnkişafetdirmə uşağın ümumi intellektual səviyyəsinin 

formalaşması ilə bağlıdır, yəni təlim prosesi uşağın nitqinə və fikri izah etmək qabiliyyətinə, 

qavrama imkanına, təfəkkür fəaliyyətinə kömək göstərir. Belə ki, təlim yalnız elmi biliklərlə 

silahlandırmır, həm də onların mənəvi dünyasına, əqidəsinə, əməksevərliyinə, estetik baxış-

larına və fiziki kamilliyinə güclü təsir göstərir. Tərbiyəçi məşğələlərin məzmununu müəyyən 

edərkən onun tərbiyəvi mahiyyətini də aydınlaşdırmalıdır. Məktəbəqədər yaş dövründə nitq 

inkişafı üzrə işi səmərəli təşkil etmək üçün ilk növbədə əlverişli şəraitin yaradılmasının böyük 

əhəmiyyəti vardır. Unutmaq olmaz ki, bu tələblər bir-birilə üzvü sürətdə əlaqədardır. Tərbi-

yəçi məşğələ prosesində tələblər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni, didaktik vəhdəti unutmamalıdır. 

Bu tələblərin birinə laqeyd münasibət bəslənilməsi, o biri tələblərin də gücünü zəiflədir və 
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təlimin müvəffəqiyyətsizliyinə gətirib çıxarır. Tərbiyəçi bu tələbləri bilmədən müvafiq vasitə, 

metod, priyomları seçməkdə çətinlik çəkər.  

Məqalənin aktuallığı. Bağça yaşlı uşaqların tərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi, bu gün xü-

susi aktuallıq kəsb edən vəzifələrdən biridir. Bu mənada məktəbəqədər dövr gələcək şəx-

siyyətə bir çox qiymətli keyfiyyətlərin aşılanmasından ötrü zəruri və çox mühüm mərhələyə 

çevrilir. Bütün bu prosesləri nəzərə alaraq məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların nitqinin inki-

şaf etdirilməsi bu və ya digər şəkildə tədqiq edilsə də, bu sahə üzrə tərbiyəçinin rolu öyrənil-

məmiş, ümumiyyətlə açıq qalmışdır. Apardığımız tədqiqat bu problemin öyrənilməsinə və 

həlli yollarının araşdırılmasına həsr edilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə ilk dəfə olaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitqi-

nin inkişaf etdirilməsi araşdırılmış, məktəbəqədər dövrdə uşaqların nitq inkişafında tərbiyəçi-

nin rolu  müəyyənləşdirilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən təkliflər və nəticələr  

məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların nitq inkişafı üzrə işin təşkilini  müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilməsini təşkil etmək, nitqin inkişaf etdirilməsi zamanı  tərbiyəçinin rolunu nəzərə alın-

masına köməklik göstərməkdir. Bu məlumatlar vasitəsilə istər tərbiyəçilər, istərsə də vali-

deynlər nitq inkişafı üzrə işin təşkilini müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil edə bilər.                                                 
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Е.Х. Мамедова 

 

Роль воспитателя в развитии речи у дошкольников 

 

Резюме 

 
Сегодня обучение дошкольников на родном языке является одной из важнейших за-

дач воспитания детей. Развитие речи и мышления ребенка, его понимание мира и его 

всеобъемлющая личность тесно связаны. Развитие речи в раннем детстве даст им воз-

можность читать в первую очередь в школе. В дошкольных учреждениях воспитатели 

должны учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка в соответствии с его 

возрастом и уровнем знаний. 
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Y.Kh. Mammadova 

 

The role of the teacher in the development  

of speech in preschool children 

 

Summary 

 
Today, teaching preschool children in their native language is one of the most important 

tasks of raising children. The development of speech and thinking of the child, his 

understanding of the world and his comprehensive personality are closely related. The 

development of speech in early childhood will enable them to read primarily in school. In 

preschool institutions, educators should take into account the individual characteristics of 

each child in accordance with his age and level of knowledge. 
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yaşlı uşaqların davranış mədəniyyətinin  

formalaşdırılmasında didaktik oyunların rolu 
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ünsiyyət, didaktik oyun, məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, davranış mədəniyyəti, tərbiyəçi-

müəllim, valideyn  

Ключевые слова: дошкольного образование, занятия физической культура, ребе-

нок дошкольного возраста, общение, дидактическая игра, дошкольное образовательное 

учреждение, культура поведения, воспитатель-учитель, родитель 

Key words: preschool education, physical culture training, preschool aged child, 

communication, didactic game, preschool educational enterprise, behavioral culture, educator-

teacher, parent  
 

Cəmiyyət üçün qəbul olunmuş mədəni münasibətlərin kompleks daşıyıcısı olan davranış 

mədəniyyətinin hələ kiçik yaşlardan başlayaraq uşaqların rəftarında özünü göstərən elementar 

təzahürləri sonralar məktəbəqədər yaş dövrlərində innovativ yollarla inkişaf etdirilərək, onla-

rın davranışlarında kompitensiya çevrilir. Məktəbəqədər təhsilin proqramının (kurikulum) (3-

4 yaş) Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik inkişaf sahəsinin “1.2. Qidalanma və sanitar-

gigiyena qaydalarına əməl edir; 1.4. Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edir”, İdrakın inkişafı sa-

həsi üzrə “2.1. Nitqi dinləyib anlayır, rabitəli danışır və nitq etiketlərindən istifadə edir”, So-

sial-emosional inkişaf sahəsinin “4.2. Sosial həyatla bağlı bacarıqlarını özünəməxsus tərzdə 

nümayiş etdirir; 4.3. Özündən kiçiklər, həmyaşıdları və böyüklərlə ünsiyyət qurur; 4.4 Hör-

mət (münasibət) və dözüm (tolerantlıq) nümayiş etdirir“ 1 və s. təlim standartlarında əks olu-

nan davranış kriteriyaları uşaqların düzgün rəftara, mədəni-gigiyenik və rejim qaydalarına, bir 

sözlə, davranış mədəniyyətinə yiyələnmələrini, şəxsiyyətlərinin formalaşdırılmasını əsas tə-

ləblər formasında məktəbəqədər təhsilin qarşısına qoyur. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 

uşaqların davranışının, şəxsiyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Cənab İlham Əliyev “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

2017-ci il 14 aprel tarixli 585-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə “19 iyun 2017-ci il ta-

rixli 1471 №-li Fərmanında deyilir: 

“7.2. Məktəbəqədər təhsil vasitəsilə uşaqların erkən yaş dövrlərində əqli, fiziki, yaradıcı 

potensialının və mədəni səviyyəsinin inkişafının, psixoloji dayanıqlığının, estetik tərbiyəsinin, 

sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsinin, ətraf aləmə, şəxsi sağlamlığın qorunmasına həssas və 

şüurlu münasibətinin, zəruri həyati bacarıqlara yiyələnməsinin, şəxsiyyətinin formalaşdırılma-

sının əsası qoyulur.  

 
1 Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu) (3-6 yaş). Bakı: Təhsil Problemləri 

İnstitutunun Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin nəşriyyatı, 2015, səh. 22-27-36.  

mailto:kifayet.memmedova.1977@mail.ru
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7.3. Məktəbəqədər təhsil uşaqların milli-mənəvi və bəşəri dəyərlər ruhunda, dövlət maraq-

ları və azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında tərbiyə olunmasına istiqamətləndirilir, ümumi təh-

silə hazırlığını təmin edir”. 1  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların davranış mədəniyyəti ilə bağlı aparılan 

araşdırmalar, pedaqoji, psixoloji ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, fiziki mədəniyyət məşğələlə-

rində uşaqların davranış mədəniyyətinin formalaşdırılması istiqamətində məşğələnin didaktik 

əsaslarla təşkilinə və sağlamlıqla bağlı idmanyönümlü didaktik oyunların vahid təlimedici 

kompleksinin işlənilməsinə böyük ehtiyac vardır. Çünki cəmiyyətin dəyişən ehtiyac və tələb-

lərinə uyğun daim inkişafda olan müasir məktəbəqədər təhsil digər məşğələlərdə olduğu kimi 

fiziki mədəniyyət məşğələlərində də uşaqların davranış mədəniyyətinin formalaşdırılmasının 

analitik təhlilinə, onun inkişaf səviyyəsinin öyrənilməsinə, məzmunun yeniləşdirilərək, di-

daktik əsaslarla tətbiqinə zəruri nüanslar kimi yanaşılmasını tələb edir.  

İnteraktiv təlimin məqsədi, məzmunu, üsulu, formaları və s. kimi mühüm nüansları əhatə 

edən didaktik əsasların zəruri istiqamətlərindən biri də oyun texnologiyasıdır ki, bunun da 

uşaqların davranışının formalaşdırılmasında əvəzsiz rolu vardır. Hələ kiçik yaşlardan başlaya-

raq uşaqların ətrafdakı əşya və hadisələri öyrənmələri, sosiallaşmaları oyun prosesində baş ve-

rir və onların müşahidə etdiklərini oyuna gətirərək, yüksək əhval-ruhiyyə ilə rollarla nümayiş 

etdirmələri, tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq etmələri, dostluq, yoldaşlıq, güzəştə getmək, improvi-

zə etmədən oyun zamanı empatiya, spontan bacarıqlar, emosional hisslər, məsuliyyətlilik nü-

mayiş etdirmələri və s. zəngin didaktik xarakterli oyunlarda onların nitqinin, davranış kriteri-

yalarının dəfələrlə təkrar olunaraq, möhkəmlənməsinə şərait yaradır. Uşaqların ümumi inki-

şafına xidmət edən oyunla bağlı “K.D.Uşinski qeyd edirdi ki, “Oyun işsiz keçmir, o, cəmiy-

yətdəki adamların xarakterini, davranışlarını özündə əks etdirir. O, birgə keçirilən oyunu daha 

yüksək qiymətləndirir, onun ictimai münasibətləri əks etdirdiyini qeyd edirdi. Bununla yanaşı 

K.D.Uşinski müstəqil həyata keçirilən oyunlara da diqqətlə yanaşır, belə oyunlara rəhbərlik, 

ona əxlaqi istiqamət verilməsini zəruri hesab edirdi”.2  

Uşaqların həyatının əsasını təşkil edərək, onların ümumi inkişafında mühüm əhəmiyyətə 

malik olan oyun uşaqlarıın fiziki inkişafına, sağlamlığına, davranış tərzinə təsir edərək, yol-

daşları ilə birgə uğur qazanmaq kimi əxlaqi keyfiyyətlər formalaşdırır. Digər oyun növləri ki-

mi, didaktik oyunlar da uşaqlara öz bacarıqlarını müstəqil göstərməyə şərait yaradaraq, onla-

rın psixo-fizioloji inkişafında mühüm rol oynayır. Pozitiv təlim mühiti yaradan didaktik oyun-

lar uşaqlarda sensor bacarıqları, təfəkkürü, tədqiqatçılıq bacarıqlarını, əşyalardan istifadə qay-

dalarını, qeyri-ixtiyari diqqətdən ixtiyari diqqətə, konkret təfəkkürdən mücərrəd təfəkkürə ke-

çidi formalaşdırır. Rəngarəng qaydalara uyğun məzmunu ilə uşaqlarda motiv yaradan didaktik 

oyunlar təlimin interaktivliyini artıraraq, qarşıya qoyulmuş məqsədi reallaşdırmaqla, uşaqların 

nizam-intizama əməl etmələrinə, rəqib oyunçulara hörmətlə yanaşmalarına, özünə və ətrafda-

kılara rəğbət və ehtiram göstərmələrinə, oyunun mövzusu ilə bağlı öz fikirlərini sərbəst və ay-

dın söyləmələrinə tam şərait yaradılır. Oyun prosesində qaydaların uşaqlar tərəfindən mənim-

sənilərək, praktikada tətbiqi həmçinin uşaqlarda özünəinam, müstəqil fəaliyyət, qarşılıqlı 

əməkdaşlıq, dostluq, güzəştə getmək, oyun tərəfdaşı ilə razılaşmaq, səbrli olmaq, özünənəza-

rət bacarıqlarını formalaşdırır. Didaktik oyunlarda əşyaların rənginə, forma və ölçüsünə görə 

seçilməsi, müqayisəsi və sintezi, yerinin dəyişdirilməsi, cüt şəkillərin, əşyaların uyğunlaşdı-

rılaraq düzülməsi, şifahi təqdimatı və s. əməliyyatlar uşaqların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsini, 

 
1 http://www.president.az/articles/24248  
2 Həsənov A.M. Məktəbəqədər pedaqogika. Bakı: Nasir, 2000, səh. 294.   
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birgə fəaliyyətini tələb edir. Məntiqi təfəkkürü, kommunikativ münasibətləri formalaşdıran 

didaktik oyunların nəticələri uşaqların nailiyyət göstəriciləri kimi dəyərləndirilir. Oyun za-

manı nailiyyətlərin dəyərləndirilməsinin uşaqlarla birgə aparılması oyunun düzgün icrasının 

təhlili xarakteri daşımaqla, oyunun uşaqlar tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsinə və uşaq-

ların stimullaşdırılmasına şərait yaradır.  

Praktik xarakterli didaktik oyunlar uşaqların oyunun qaydalarını başa düşərək, onun məq-

sədinə uyğun fəaliyyət göstərmələrinə, davranmalarına, potensiallarını nümayiş etdirmələrinə, 

oyun zamanı çətinlik çəkən uşaqların çətinliklərinin aradan qaldırılmasına şərait yaradan di-

daktik vasitədir. Didaktik oyunun icrası zamanı tərbiyəçi-müəllimin oyunun məzmunu və tət-

biqi qaydalarını, məşğələnin müvafiq hissəsində hansı məzmunda didaktik oyun keçirəyəcini 

müəyyənləşdirməsi və ən əsası isə məqsədə nail olmaq üçün oyunun məzmununu nəticəyö-

nümlü təşkil etməsi əsas şərtlərdəndir.  

Öyrətmə vasitələrindən biri kimi uşaqlara yeni biliklər verərərək, bacarıqlarında nümayiş 

etdirmələrinə xidmət edən didaktik oyunların uşaqların yaş səviyyələrinə uyğun seçilməsi işin 

səmərəli təşkili üçün çox əhəmiyyətlidir. Araşdırmalar göstərir ki, məktəbəqədər təhsil müə-

ssisələrinin orta yaş qruplarında (3-4 yaş) oyunun qaydası uşaqlara birbaşa deyil, onların fəa-

liyyətləri ilə növbələşdirilərək izah edildiyindən, tərbiyəçi-müəllim bu sistemliliyi əvvəlcədən 

müəyyənləşdirir. Bu yaş dövründə tərbiyəçi-müəllim özü uşaqlarla oyunda iştirak edir və oyu-

nun gedişində qaydaları uşaqlara öyrədir. Böyük yaş qruplarında (4-5 yaş) isə oyunun qaydası 

tərbiyəçi-müəllim tərəfindən ümumi şəkildə verildiyindən, oyunun məzmunu əvvəlcədən 

uşaqların başa düşdüyü tərzdə, aydın  şəkildə izah olunur və uşaqlar qaydalara uyğun olaraq  

oyunda iştirak edirlər. Məktəbəhazırlıq qruplarında isə didaktik oyunun icra qaydaları digər 

yaş qruplarından öz optimallığı ilə fərqlənir. Belə ki, 5-6 yaş dövründə uşaqlar artıq oyun qay-

dalarını bildiklərinə görə tərbiyəçi-müəllim oyunun qaydasını sadəcə xatırlatmaqla, oyuna gi-

riş edir və uşaqlar qaydalara uyğun olaraq müstəqil şəkildə oyuna başlayırlar. Hər üç yaş qru-

pu üzrə aparılan müşahidələr göstərir ki, oyun zamanı uşaqların yoldaşları ilə rəftarına, on-

ların bir-birinə qarşı səbrlə, səmimi, mehriban davranmalarına, bir-birini dinləmələrinə, fikir-

ləri ilə razılaşmalarına, tolerantlıq nümayiş etdirmələrinə tərbiyəçi-müəllim tərəfindən nəzarət 

olunması və bu istiqamətdə onların davranışlarını korrektə etməsi davranış kriteriyalarının 

uşaqların bacarıqlarında möhkəmlənməsinə və işin səmərəli təşkilinə təkan verir. Didaktik 

oyunların keçirilməsi zamanı uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, diferensiallığa 

əməl olunması, özünəinamsız uşaqlara xüsusi yanaşılması, tərbiyəçi-müəllimin belə uşağa 

tez-tez müraciət etməsi, söz verməsi, müxtəlif iş formaları zamanı fəal uşağın onlara tərəf mü-

qabili seçilməsi və s. bu tip uşaqlarda özünəqapanma, utancaqlıq kimi kompleks hisslərin ara-

dan qalxmasına və birgə fəaliyyət şəraitində davranışlarının inkişaf etməsinə zəmin yaradır.  

Təcrübələr göstərir ki, didaktik prinsiplər əsasında təşkil olunan fiziki mədəniyyət məşğə-

lələrində idmanyönümlü didaktik oyunların keçirilməsi zamanı uşaqların yoldaşları ilə cüt-

lərlə, qruplarla, yaxud kollektiv iş formalarında birgə, səbrlə fəaliyyəti və əməkdaşlıqları mü-

şahidə olunur. İdmanyönümlü didaktik oyunların keçirilməsi eyni zamanda, uşaqların fiziki 

mədəniyyət üzrə biliklərə yiyələnməsinə motiv yaradaraq, onların əqli, fiziki, estetik, ekoloji 

tərbiyəsinin, koqnitiv, sensor, kommunikativ bacarıqlarının, tolerantlığın, dinləmə mədəniy-

yətinin, ətrafdakılara hörmət və ehtiramla yanaşma bacarıqlarının və s. təkrarlanaraq, davra-

nışlarında kompetensiyaya çevrilməsinə səbəb olur. Fiziki mədəniyyət məşğələlərində “Ta-

yını tap”, “Formasına görə seç”, “Topu rəngli lentlərə tərəf diyirlət”, “Təmizlik sağlamlıqdır”, 

“Hansı idman oyunudur”, “Sehirli sözlər” və s. mövzularda “idmanyönümlü” didaktik oyun-

lar keçirilərkən  uşaqların verilmiş cüt şəkilləri, ayrı-ayrı əşyaları növünə, rənginə və s. görə 
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qruplaşdırmaları, adlandırmaları, oyunla bağlı müzakirələr, söhbətlər keçirmələri onların nitq 

bacarıqlarının nümayişi ilə müşahidə olunur ki, bunlar da uşaqların elementar davranış krite-

riyalarının formalaşdırılması kimi dəyərləndirilir. Fiziki mədəniyyət məşğələlərində psixoloji 

mexanizmlərə uyğun aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətlərlə təşkil olunan didaktik oyunlar təli-

min inteqrativliyinə xidmət edir: 

- problemli, məqsədyönlü, düşündürücü və nəticəyönümlü; 

- müstəqil fəaliyyəti təmin edən; 

- dialoq və əməkdaşlığa, kommunikativliyə yönələn; 

- fəal tədqiqatçılıq bacarığına şərait yaradan; 

- dəstəkləyici və stimullaşdırıcı mühitin təşkili. 

Oyun zamanı uşaqların ləngliyi, yaxud tələsərək öz növbələrini gözləməmələri, digərini 

itələyərək keçmələri oyunun qaydalarının pozulmasına, təhlükəsizlik qaydalarına əməl edil-

məməsinə və beləliklə, uşaqların narazılığına səbəb olduğundan, uşaqlara bu barədə tərbiyəçi-

müəllimin əvvəlcədən xəbərdarlıq etməsi oyunun düzgün təşkilini təmin edir. Oyun zamanı 

uşaqların düzgün davranışının əsası tərbiyəçi-müəllimin rəftarından asılı olduğundan o, dav-

ranışı ilə uşaqlara nümunə olmaqla, onların da davranış kriteriyalarına əməl etmələrinə nail 

olur. Araşdırmalar göstərir ki, uşaqların davranış mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı yalnız tər-

biyəçi-müəllimlər deyil, valideynlərin də bu işə cəlb olunmaları, tərbiyəçi-müəllimlərlə əmək-

daşlıq etmələri işin səmərəliliyi üçün daha əhəmiyyətlidir. Ailədə uşaqlar üçün oyunların təş-

kili, didaktik oyunların uşaqların davranış mədəniyyətinin formalaşdırılmasındakı rolu ilə 

bağlı valideynlərin fikirlərini öyrənmək məqsədi ilə keçirilən eksperimental sorğuların nəti-

cələri göstərir ki, uşaqların şəxsi keyfiyyətləri və davranışları, hansı oyunlara maraq göstər-

mələri, oyun zamanı yoldaşları ilə davranış tərzi, ətrafdakılara münasibəti və s. haqqında vali-

deynlərin məlumatları azdır, eyni zamanda  uşaqlarla ailədə oyunların təşkilinə də səthi yana-

şırlar. Valideynlər evdə uşaqlar üçün oyun təşkil etməmələrini, onlarla oynamamalarını evdə 

işlərinin çox olması və bu səbəbdən də uşağa vaxt ayıra bilməmələri ilə izah edirlər. Görün-

düyü kimi, bu cür əsassız səbəblərdən uşaqların oyunu təkbaşına oynamaları onların davranış 

mədəniyyətinin düzgün formalaşmasına və inkişafına əks təsir göstərir. Bütün bunları nəzərə 

alaraq, oyunların məktəbəqədər yaşlı uşaqların fəal, yaradıcı təfəkkürünün inkişafında, xarak-

terlərinin, davranışlarının formalaşmasındakı rolu barədə tərbiyəçi-müəllimlərin valideynləri 

məlumatlandırması, fiziki mədəniyyət məşğələlərində uşaqların davranış mədəniyyətinin inki-

şafı üzrə aparılan işin ailədə davam etdirilərək, möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tövsiyərləri işin  

nəticəyönümlüyünü təmin edir.  

Məqalənin aktuallığı. Uşaqların davranış mədəniyyətinin formalaşdırılaraq, elementar 

davranış kriteriyalarına əməl etmələri müasir məktəbəqədər təhsilin qarşısında duran əsas tə-

ləblərdəndir. Bu isə öz növbəsində məktəbəqədər yaşlı uşaqların ictimai sosiallaşmasını təmin 

edərək, onları gələcək məktəb həyatına hazırlayır. Bu baxımdan, fiziki mədəniyyət məşğələ-

lərində didaktik oyunlar vasitəsi uşaqların davranış mədəniyyətlərinin formalaşdırılması ak-

tual məsələlərdən biri kimi dəyərləndirilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə fiziki mədəniyyət məşğələlərində məktəbəqədər yaşlı 

uşaqların davranış mədəniyyətinin formalaşdırılmasında didaktik oyunların rolu, psixoloji 

mexanizmlərə uyğun xarakterik xüsusiyyətləri, bu işin təşkilində tərbiyəçi-müəllim və vali-

deyn əməkdaşlığı  araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta-ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan metodistlər, tərbiyəçi-

müəllimlər və valideynlər bəhrələnə bilərlər.  
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Hazırda bütün dünyada olduğu kimi ölkəmizdə də çətin günlər yaşanır. Sosial təcridlilik 

böyüklərlə yanaşı uşaqlara da öz təsirini göstərməkdədir. Belə ki, hazırda uşaqlar ailədə  mək-

təbəqədər təhsil müəssisəsində olduqları rejimdən fərqli bir həyat yaşayırlar. Düzdür, onlar ai-

lədə - əzizlərinin yanında özlərini bəlkə də daha rahat hiss edirlər. Ancaq onların uzun müddət 

alışdıqları mühitdən fərqli yaşamaları məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalışan işçiləri  dü-

şünməyə sövq etməlidir. Son hadisələr bizə onu deməyə əsas verir ki, uşaqları istənilən mü-

hitdə yaşamağa uyğunlaşdırmaq lazımdır. Həyat qəfil, təsadüfi, bəlkə də arzuolunmaz "sür-

prizlərlə" doludur. Uşaqları istənilən mühitdə fikir və mənəvi sarsıntılar çəkmədən sərbəst şə-

kildə yaşamağa alışdırmaq üçün onlara başqa vasitələrlə yanaşı şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-

nələrindən də istifadə olunması ağlabatandır. Biz şahidik ki, hazırda 3-4 yaşlı uşaqlar günlərlə 

valideynlərini görmürlər. Onların valideynləri fövqəladə hadisələrlə bağlı həftələrlə iş yerlə-

rini tərk etmədən ailədən ayrı qalmağa məcburdurlar. Apardığımız araşdırmalar onu deməyə 

əsas verir ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyə alan uşaqlar bu ayrılığı müvəqqəti 

qəbul edir, anlaşıqlı qarşılayır, yaranmış müvəqqəti çətinliyə alışır, yaxınlarının yanında özlə-

rini nadinc aparmır, başlarını qatacaq nə isə bir məşğuliyyət tapırlar. Bu zaman onların kömə-

yinə məktəbəqədər təhsil müəssisəsində istər təlim, istərsə də təlimdənkənar vaxtlarda öyrən-

dikləri nağıl, dastan qəhrəmanlarının yaşadıqları çətin həyat şəraiti, düşdükləri çıxılmaz və-

ziyyətlərdə özlərini necə dözümlü, ləyaqətli aparmaları gəlir. Adətən, nağıl və dastanlarda o 

şəxslərə qəhrəman deyirlər ki, onlar həssas və qayğıkeşdirlər, insanpərvərliyi, xalqın qeydinə 

qalmağı, onların səadəti naminə mübarizə aparmağı bacarırlar. Buna misal olaraq bütün uşaq-

lar tərəfindən sevə-sevə dinlənilən "Cırtdan" nağılını götürmək olar. Nağılın baş qəhrəmanı 

olan Cırtdan yoldaşları ilə meşəyə nənəsi üçün odun yığmağa gedəndə yolunu azır. Cırtdan bu 

zaman özünü itirmir, uşaqlara yol göstərir, işıq gələn tərəfə gedir. Bu zaman onlar divə rast 

gəlirlər. Bu da Cırtdanı qorxutmur, çətinlikdən çıxış yolu tapmaq üçün cəhdlər edir. 

Nağıl qəhrəmanı olan Cırtdanın çətin vəziyyətlərdə özünü itirməməsi, yoldaşlarının qeydi-

nə qalması, axıracan mübariz mövqe tutması kiçik yaşlı uşaqlar üçün bir nümunədir. Son 

dövrdəki hadisələr onu deməyə əsas verir ki, yalnız nağıllarda yaşana biləcək hadisələr indi 

hər bir kəsin başına gələ bilər. Bu zaman həmrəy olmaq, təkcə özünü deyil, ətrafındakıları da 
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düşünmək, çətin vəziyyətlərdən çıxmaq üçün çalışmağın özü də bir qəhrəmanlıq, özü də bir 

vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik təkcə vətəni yolunda canını qurban vermək, vətən uğrunda 

döyüşmək, düşmənlə mübarizə aparmaq demək deyildir. Fikrimizcə, vətənpərvərlik vətənin 

çiçəklənməsi yolunda töhfələr vermək, dövlətinin, təmsil etdiyin xalqının dar günündə özünü 

təmkinli aparmaq, çıxış yolu tapmaq işində başqalarına mane olmamaq, mümkün qədər əhatə-

nə kömək etməkdir. 

Bildiyimiz kimi, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqlar təkcə sosiallaşmır, həm də 

onlar milli-mənəvi dəyərlər yönümündən formalaşır, inkişaf edir. Əsası ailədən başlayan, ana 

südü ilə uşağın qanına-canına hopmuş mənəvi dəyərlər məktəbəqədər təhsil müəssisələrində 

hər bir azərbaycanlı balasının həyat amalına çevrilir. Belə bir sual doğur: - məktəbəqədər təh-

sil müəssisələrində milli-mənəvi dəyərlərə bu qədər önəm verilməsi nə dərəcədə labüddür? 

— Əvvəla, mənəvi tərbiyə ictimai hadisədir.  

— Mənəvi tərbiyə gənc nəslin tərbiyəsinin əsasını təşkil edir.  

Bütün tarixi dövrlərdə yaşlı nəsil belə hesab edir ki, gənc nəsil hər şeyi bilir, onlar illər 

keçdikcə daha bacarıqlı və daha çox müasirdirlər. Bu doğrudur. Lakin bir şeyi unutmaq olmaz 

ki, indi dünyaya inteqrasiya etmiş, gününün çox hissəsini vertual aləmdə keçirən indiki uşağa 

vətənpərvərlik həmişəkindən daha çox lazımdır. Ona görə ki, harada olursan-ol, ilk verilən 

sual bu olur: — kimsən, haralısan, vətənin haradır? Keçmişin haqda danış.  Kiçik yaşlarından 

hər bir uşaq öz tarixi keçmişi, vətəni, onun milli-mənəvi dəyərləri haqqında müəyyən mənada 

məlumatlı olmalıdır. Belə bir vəzifənin öhdəsindən öz işini elmli, sistemli, ardıcıl şəkildə qur-

mağı bacaran məktəbəqədər təhsil müəssisəsi gələ bilər. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində 

tərbiyəçi-müəllim uşaqların şüur və davranışına ardıcıl və sistemli təsir edərək onu ahəngdar 

tərbiyə edə bilər, uşaqları xalqının, torpağının, vətəninin mənafeyi uğrunda mübarizəyə hazır-

laya bilər. 

Uşaqlara böyüklər tərəfindən oxunan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindəki qəhrəmanın 

davranışı uşaq təxəyyülünə təsir edir, onları mübarizliyə, xoşbəxt günlər üçün çalışmağa ruh-

landırır, gözəl keyfiyyətlər tərbiyə edir. Bədii əsərlərin, o cümlədən, şifahi xalq ədəbiyyatı nü-

munələrinin uşaqların mənəvi dünyasına təsir gücünü nəzərə alaraq aşağıdakı tələblərə əməl 

olunmalıdır: 

— istər valideyn, istərsə də tərbiyəçi-müəllim, ümumiyyətlə böyüklər uşaqlara oxuduqları 

şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin məzmununu nəzərə almalıdır; 

— uşaqları yaxşı olmayan, onlara pessimist əhval-ruhiyyə aşılayan əsərlərlə tanış etmək 

tərbiyəvi baxımdan uğurlu nəticələr vermir; 

— məktəbəqədər təhsil müəssisələrində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri təkcə şifahi şə-

kildə deyil, həm də virtual formada tanış etdirilməlidir. Xüsusilə, nağıl və dastanlarımızla 

bağlı animasiya filmləri də nümayiş olunmalıdır;  

— nağıl və dastanların mənəviyyata o zaman effektli olur ki, uşaqlar onu müşahidə etsin, 

özləri onun birbaşa iştirakçısı olsunlar. Məsələn, həftədə bir gün məktəbəqədər təhsil müəs-

sisələrində təşkil olunan kukla, kölgə teatrları onlarda yüksək emosional münasibət və xoş əh-

val-ruhiyyə formalaşdırır. Bu ruh onu uzun müddət tərk etmir. Nəticədə o, qəhrəmanlığı özü-

nə həyat devizi seçir və bu ruhda da böyüyür.  

Hər bir canlının həyatda yaşaması üçün müəyyən qüvvəyə malik olması lazımdır. Başqa 

canlılarda bu sırf fiziki güc, qüvvə ilə bağlı olduğu halda, insanda isə bu fiziki güclə yanaşı, 

mənəvi zənginliklə də bağlıdır. Həyat insana nə qədər çətin olsa da, insan mənəviyyatca güc-

lü, təmiz və saf olarsa, o, çətinlikləri çox asan şəkildə dəf edər, həyat eşqi daha da artar, daha 

da kamilləşər. İnsan mənəvi zənginliyi ona dünyaya gəldiyi ilk gündən gözünü açdığı ailə tər-
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biyəsindən alır. Tərbiyənin tarixi isə çox qədimdir. İnsan cəmiyyəti yarandığı gündən o, öz 

övladına yaşadığı mühitdə davranmağı, burada fəaliyyət göstərməyi öyrədir, yəni ona tərbiyə 

verir. Deməli, tərbiyə insan üçün yeni olan bir mühitdə davranmaq tərzi, yaşamaq üsuludur.  

Hər bir toplumun, ulusun, elin, bir sözlə, xalqın özünəməxsus yaşam tərzi, davranış üslubu 

vardır. Yəni uşaq qarşısında nümayiş etdirilən hər hansı bir nağıl və ya dastanlar onlarda həm 

də yüksək zövq formalaşdırır, onların ruhunu cilalayır və nəcib əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə 

edir. Teatr halında səhnələşdirilmiş belə incəsənət əsərləri uşaq ruhuna daha yaxındır. Ona gö-

rə də səhnələşdirilmiş əsərləri uşaqlar real qəbul edir və bu təbii ünsiyyət uşaq yaddaşından 

uzun müddət silinmir.  

Çox təəssüf ki, bəzən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində şifahi xalq ədəbiyyatı nümunə-

ləri ən çox animasiya, teatrlaşdırılmış və s. formalarda göstərilir, əyləncə xarakteri daşıyır. 

Düzdür, belə tamaşa və animasiyalardan uşaqlar daha çox estetik zövq alsalar da onun tərbi-

yəvi cəhətləri, uşaqlar üçün qaranlıq qalır. Halbuki qədim tarixə malik şifahi xalq nümunələri-

nin hər birinin dərin tərbiyəvi cəhətləri vardır. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin məktəbə-

qədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsinə təsiri haqda bəzi metodik vəsaitlərə rast gəl-

dik. Məsələn, N. Rüstəmovanın 1992-ci ildə yazdığı "Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi 

tərbiyəsi" və "Azərbaycan folklor nümunələri məktəbəqədər yaşlı uşaqların əqli tərbiyə vasi-

təsidir" adlı tədris vəsaitlərində məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsində  

folklor nümunələrinə az da olsa yer vermişdir.  

Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrini məzmun baxımından araşdırarkən müəyyən etmək 

olar ki, bu nümunələr iki cəhətdən diqqəti cəlb edir: 

— Birinci cəhət odur ki, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ondan bəhrələnən hər bir kəsə 

estetik zövq verir, onda həyata, əhatəsinə, ailəyə, əməyə məhəbbət hissi formalaşdırır.  

— İkinci cəhət odur ki, hər bir xalqı azadlıq uğrunda mübarizəyə ruhlandırır, səsləyir, on-

larda gələcəyə inam hissi formalaşdırır. 

Məqalənin aktuallığı. Uşaqların mənəvi tərbiyəsində folklor nümunələrindən istifadə 

yolları məqalənin aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Folklor nümunələri vasitəsilə vətəninə bağlı, mübariz, dözümlü, 

mətin gənc nəsil tərbiyəsi məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədən məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin işçiləri, 

bu sahə üzrə təhsil alanlar və müəllimlər istifadə edə bilərlər.  
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Azərbaycan musiqisində yeni cığırların açılışı Üzeyir Hacıbəylinin adı ilə bağlıdır. O, şərq 

və qərb musiqi mədəniyyətləri arasında körpü sala bilmişdir. O, elə bir klassik bəstəkar idi ki, 

xalqın topladığı və saxladığı qiymətli musiqisini bütün dünyaya göstərə bilmişdi. 

Hacıbəyov milli ifadə vasitələri arsenalına Avropa bəstəkarlarının yaradıcılıq vasitələrini 

gətirərək, Azərbaycan musiqisinin inkişaf perspektivini təmin etmişdir. Eyni zamanda, müx-

təlif Avropa bəstəkarlıq məktəblərində ümumi qaydada qəbul olunmuş priyom və metodların 

zənginləşməsi üçün cığır açmışdır. 

Üzeyir Hacıbəyli (1885-1948) peşəkar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin banisidir. XX 

əsrin birinci yarısında dünya musiqi mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsidir. 

O, Azərbaycanda yeni musiqi mədəniyyətinin bünövrəsini qoyan şəxsiyyətdir. Bilavasitə 

onun adı şərq musiqisinin ümumbəşəri qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. 

Üzeyir Hacıbəyov yaradıcılığında Azərbaycanın milli mədəniyyəti ilə dünya mədəniyyəti-

nin nailiyyətləri bir sintez təşkil edir. “Onun yaradıcılığında olan novatorluq Azərbaycan xal-

qının səhnə və musiqi incəsənətinin dünya incəsənətinin nailiyyəti ruhunda dərk edilməsi nə-

ticəsində baş vermişdi. Bu iki başlanğıcın dərin sintezində Hacıbəyov özünün milli üslubunu 

yaratmışdır” (1, 77). 

Bəstəkar Qara Qarayev Ü.Hacıbəyov haqqında yazırdı: “O, çalışırdı özünün orijinal yara-

dıcı üslubunu yaratsın. Onun məqsədi xalq musiqisini istifadə edib onu xalqa yeni zənginləş-

miş keyfiyyətdə qaytarmaq”. Bəstəkarın yetkin, yaradıcı üslubu milli musiqi “dilinin” bütün 

komponentlərinin bəstəkar yaradıcılığının əsaslı nailiyyətləri vasitəsilə peşəkar işlənməsindən 

ibarətdir. Hacıbəyovun əsərləri Azərbaycan xalq musiqisinin bütün janrlarının üslub cizgiləri 

ilə zəngindir (mahnı, rəqs, muğam, aşıq yaradıcılığı). 

Bəstəkar milli ladları major-minorla orqanik birləşdirir. Hacıbəyov tərəfindən işlənmiş lad 

sistemi (onun öz yaradıcılığı buna əsaslanır) tarixi qiymət daşıdığı kimi, eyni zamanda müasir 

musiqi dili üçün də öz əhəmiyyətini saxlayır. “Hacıbəyov musiqisini dərin təhlili göstərir ki, 

bəstəkar mürəkkəb və zəngin lad sistemi işləyib hazırlamışdı və həmin sistemə sadiq idi.... 

Ü.Hacıbəyovun harmonik dilində xüsusi kəşflər olmasa da, bütövlükdə onun musiqisi müa-

sirdir və dahi bəstəkarın özü müasir musiqi təfəkkürü sahəsində cürətli novatordur” (3, 14). 

Ü.Hacıbəyova dəqiq və səliqəli formalar xasdır. O, fakturanın sadəliyinə və incəliyinə 

meyl edir. Hacıbəyovun əsərlərində melodiya xalq mahnıları ilə bağlıdır, eyni zamanda özü-

nəməxsus intonasiya gözəlliyi və ifadəliyi ilə seçilir, və obrazlı emosional məzmunun ifadəsi 

üçün əsas vasitədir. Üzeyir Hacıbəyov musiqisi enerjilidir. Onun yaradıcılığında incə lirizmlə 
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epik genişlik və cəsurluq uzlaşır. O, insan qəlbinin dərinliklərinə “baş vurub”, gözəl poetik 

hissləri tərənnüm etməyi bacarırdı. Məhz buna görə, Nizami və Füzuli yaradıcılığı onu cəlb 

edirdi. Bəstəkarın yaradıcılıq səhifələri yumoristik və bəzən satirik boyalarla zəngindir.  

Xalqın musiqi irsini istifadə edərək onların musiqili-üslub xüsusiyyətlərini özünün yara-

dıcı prizmasından keçirdir. Bundan başqa o, lirik, satirik, yumoristik və etik xarakter başlan-

ğıclarından və ümumi məzmundan bəhrələnir. 

Üzeyir Hacıbəyov çalışırdı ki, xalq musiqisi Avropa musiqi formaları ilə sadə yolla birləş-

məsin, onların arasında orqanik bir sintez yaransın. Klassik musiqidə yaradılmış vasitələr xalq 

musiqi təfəkkürünün qanunlarına, ümumi quruluşuna tabe olsun. 

“...Azərbaycan musiqisində özünü təsdiqləyən forma və janrlar arasında Üzeyir Hacıbə-

yovun adı ilə bağlı olmayanı qeyri mümkündür. Novator-bəstəkar həm nəzəriyyədə həmçinin 

praktikada bizim musiqinin bir çox üslub xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirib ümumiləşdirə 

bilmişdir” (1, s. 5). 

F. Əliyeva özünün tədqiqatında qeyd edir ki, Üzeyir Hacıbəyov xalq musiqisindən birbaşa 

sitat gətirməkdən imtina etdiyi halda, axtarışlarını xalqın musiqi təfəkkürünün xüsusiyyətlə-

rini üzə çıxartmağına yönəldir və onun əsasında özünün üslubunu formalaşdırır. 

Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbini sütununu təşkil edən Üzeyir Hacıbəyov milli klassik üs-

lubu yaradır. Məhz bu üslub Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin sonrakı nəsli üçün çıxış nöq-

təsi olmuşdur (Əliyeva F. “Azərbaycan musiqisində üslub axtarışları”. Bakı, 1996). 

30-cu illərin ikinci yarısında bəstəkarlıq yaradıcılığı xeyli aktivləşir. Cavan Q.Qarayev, 

C.Hacıyev, T.Quliyev, F.Əmirovun yaradıcılıq yolu başlanır. Onlar Üzeyir Hacıbəyovu özlə-

rinin müəllimi adlandırırdılar. 

Azərbaycan fortepiano musiqisi XX əsrin ikinci onilliyində yetişməyə başlamışdır. Azər-

baycan fortepiano musiqisinin inkişafının başlanğıcında Asəf Zeynallı dururdu (1909-1932). 

Azərbaycanda fortepiano musiqisi janrının meydana gəlməsi Asəf Zeynallının adı ilə bağ-

lıdır. Onun əsərlərində milli fortepiano üslubunun əsas xüsusiyyətlərini görə bilirik və, birinci 

növbədə, xalq ladlarına istinad.  

Onun musiqisi səmimidir, emosional cəhətdən həyəcanlıdır. Milli folklorun zəngin intona-

siyalarına müraciət edərək o professional sənətkarlığı nümayiş etdirə bilir. A.Zeynallının for-

tepiano əsərlərində folklor iki cür istifadə olunur. Əsərlərin bir qismində melodiyaları bütöv-

lükdə saxlanılır, digərlərində xalq musiqisinin ayrı-ayrı tərəfləri sərbəst dəyişdirilir. Azərbay-

can ladlarının melodik Qanunauyğunluqlarını istifadə edərək eyni zamanda o, ənənəvi 

təkrarları ixtisara salaraq pyeslərə klassik repriza görkəmi verir. 

Beləliklə, A.Zeynallı klassik üç hissəlini xalq lad quruluşu ilə üzvü surətdə birləşdirir. O, 

polifonik formalara da müraciət edir. Xalq mahnı mövzularına yazılmış iki fuqa instrumental 

musiqinin milli polifonik əsasını qoyur.  

Xalq melodiyaları özlərinin spesifik səslənmələrini itirmədən klassik polifonik janrı ilə or-

qanik surətdə birləşirlər. 

A.Zeynallı milli musiqidə kamera-vokal üslubunun banisidir. O, Azərbaycan vokal incəsə-

nətində öz əsərləri ilə şəhsi-lirik və lirik-epik istiqamətini qoymuşdur.  

İkinci dünya müharibəsi illərində fortepiano kamera musiqisi daha aktiv inkişaf edir. Üze-

yir Hacıbəyovun “Cəngi”, “Yaxşı yol”, Qarayevin “2 №li sonata”sı, E.Nəzirovanın “Prelüd-

ları” meydana çıxır.  

Müharibədən sonrakı Azərbaycan musiqi incəsənəti özünün milli görkəminə görə çox ge-

niş, məzmunlu və fərqlidir. 

Respublikada özünəməxsus bəstəkarlar məktəbi yaradılır. Bu məktəb beynəlxalq arenada 
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öz layiqli yerini tuta bilib.  

Azərbaycan incəsənətində Qara Qarayev (1918-1982) aparıcı şəxsiyyətdir.  

Qarayevin yaradıcılığı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafının xarakter proseslə-

rini özündə əks etdirib və bütün etaplardan uğurla keçib.  

Klassik ənənələrə söykənərək Q.Qarayev Azərbaycan musiqisinin milli-tematik çərçivəsi-

ni genişləndirir. Bundan başqa, bəstəkar digər millətlərin folkloruna müraciət edir.  

Yad milli musiqinin təbiətini dərindən öyrənib, o, özünün milli köklərinə bağlılığını müəl-

lif sifətini saxlayaraq, yeni bir aləm yaradır.  

Klassik ənənələrlə (Bax, Betxoven) orqanik surətdə bağlı olan Qarayev yaradıcılığı özün-

də Prokofyev və Şostokoviç təsirinin möhürünü daşıyır. 

Cəsarətli novator axtarışları onu musiqidə ənənələrin davamlı inkişafına gətirib çıxarır. 

Milli yaradıcılığın inkişaf xüsusiyyətləri yeni sistemlər və kompozition vasitələrə müraciət et-

məkdən ibarətdir. Bu baxımdan dodekafoniya və neoklassisizm müxtəlif  variantlarda ən təsir 

və cəlbedici qüvvəyə çevrilmişdir. Bunlar, əsasən bəstəkarı özlərinin estetikası ilə yox, kom-

pozition texnikası kimi cəlb edirlər. Lakin, barokko tipində olan neoklassik modellərin təsi-

rinin etik tərəfini də qeyd etmək lazımdır. 

Bu sistemlər “təmiz” halda istifadə olunmurlar, sintezləşmiş vəziyyətdə. Dodekafoniya qə-

dim formalarla birləşir, klassik sonata ilə (Vyana klassisizmin sistemi) və bunların hamısı 

xalq musiqisi təfəkkürü sistemi ilə, elementləri ilə. Buna nümunə  fortepiano üçün prelüdların 

iş dəftəri ola bilər.  

Yuxarıda adı çəkilən əsərə milli musiqi mədəniyyətinin bütün göstərici inkişafını şamil et-

mək olar: obrazların ümumiləşdirilməsi, klassik incəsənətdən qabaqkı (barokko) incəsənət 

modellərinə müraciət, ələlxüsus da ki, Baxa. Qarayev Baxın elə intonasiyalarını seçir, hansılar 

ki, Şərq melodiyasının ornamenti ilə müqayisə etməyə imkan verir, və nəhayət, müxtəlif sis-

temlərin sintezi-əksər hallarda klassik və barokko incəsənəti. 

Bu sistemlərin istifadəsində bir harmoniya və struktur gözəlliyi var. Dodekafoniya, barok-

ko, Vyana klassizmi - bütün bu sistemlərin sintezi Qarayev yaradıcılığında yüksək bədii ümu-

miləşdirmə məsələlərinə xidmət edirdi. Ən əsası isə - bu sistemlərin milli Azərbaycan mədə-

niyyəti sisteminə qovuşmasına baxmayaraq Qarayev milli bəstəkar kimi özünü təsdiqləyir. 

Musiqinin obrazlı-emosional əsasını və məzmununu zənginləşdirən və yeniləşdirən bir sintez, 

nəticədə musiqini daha “kommunikabelli” olmasına gətirib çıxarır.  

“Məhz bu xüsusiyyət-kənar strukturları və üslubları “özününküləşdirmək” musiqidə rea-

listik bünövrənin qoyulmasına şərait yaradır” (4, s. 90). 

Qarayev yaradıcılığı musiqidə bütöv bir istiqamətdir, ələlxüsus incəsənətin milli formala-

rının inkişafında. Onun yaradıcılığı milli mədəniyyətlərin bədii tendensiyalarının inkişafını 

həssaslıqla qavradığı halda, həmişə “özünəməxsusluğu” qoruyub saxlayır. Bəstəkarın parlaq 

individuallığı texniki vasitələrin istifadəsinə formal marağın əleyhinə çıxırdı. “Qarayev özü-

nün yaradıcı politrasını cəsarətli axtarışları ilə genişləndirirdi, yaradıcı müstəqilliyi «ənənə-

vilikdə” orqanik surətdə əlaqələndirirdi; o, “qəbul” olunmuş xəlqilik çərçivəsindən qorxmur-

du çıxsın, o, bu anlayışı daha geniş göstərir” (5. s. 244). 

Qara Qarayev gözəl melodistdir. Onun melodiyaları həmişə təravətli və təbiidirlər. Onlar 

da reçetativlə kantilena üzvü surətdə əlaqəlidirlər. Onun musiqisində dərin dramatik pafosla, 

fəlsəfi fikir incə lirika ilə birləşir. 

Bəstəkarın harmonik dili özündə rəngarənglikdə psixoloji gərginliyi, tərkibində milli lad-

larla klassik funksional sistemin qanunauyğunluqlarını və müasir lad harmonik vasitələrin 

daha mürəkkəbliləri birləşdirir. 
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Onun musiqisində polifoniya mühüm rol oynayır. Bəstəkarın musiqisinin metro-ritmik 

tərəfi çox orijinaldır. 

Bəstəkar R.Şedrin qeyd edir ki, Qarayev öz üslubunu tapmışdır və musiqidə öz məktəbini 

yaratmışdır. Onun bir çox davamçıları vardır. Məhz Qarayev klassisizmi 60-cı illərdə başqa 

bəstəkarların yaradıcı axtarışlarına istiqamət vermişdi (F.Əliyeva). 

Avropadan gəlmiş klassisizm, Üzeyir Hacıbəyovdan sonrakı mərhələdə Qarayev yaradıcı-

lığında inkişaf tapmışdır və yeni keyfiyyətlər əldə etmişdir.Həmin keyfiyyət bəstəkarın üslub 

təfəkkürü ilə bağlıdır  (F.Əliyeva. “Azərbaycan musiqisində üslub axtarışları”. Bakı, 1996, s. 

25). 

C.Haciyevin (1917) yaradıcılığı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf yolları ilə pa-

ralel formalaşırdı və təbii olaraq, o, milli üslub problemlərinin inkişafı və təkmilləşməsi pro-

seslərini əks etdirirdi. Onun bir bəstəkar kimi formalaşmasına folklor, milli klassika, rus, so-

vet musiqi mədəniyyəti kimi bədii hadisələr təsir göstərmişdir. Bu ənənələrin hamısı bir bədii 

özünəməxsus C.Hacıyev üslubu yaratmışdır.  

O, romantik bəstəkardır, filosof-bəstəkardır. Əsərlərindəki qəhrəmanlar və onların hissləri 

poetikləşdirilib, özünün şəxsi prizmasından keçirilir. 

C.Hacıyevin musiqi dili müxtəlif xalq musiqi janrlarının xüsusiyyətlərini ümumiləşdirir. 

Lakin muğam janrına bəstəkar xüsusi rəğbət bəsləyir, bu da onun təfəkkür tərzinə yaxınlığı ilə 

bağlıdır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, C.Hacıyevin musiqisində folklor janrlarının 

xüsusiyyətləri klassik ənənələrinin orqanik sintezləşmədən savayı, müasir musiqi dilinin 

leksikasını da özündə əks etdirir.  

Musiqinin parlaq obrazlığı və emosional çoxluğu Hacıyev təfəkkürünün əsas xüsusiyyətlə-

rindəndir. 

Bəstəkarın yaradıcılığında muğam-improvizə prinsipləri polifonik və variasiya prinsipi ilə 

qarşılıqlı əlaqədədirlər. Hacıyev polifonik üslubunun əsas xüsusiyyəti – müxtəlif mürəkkəb 

polifonik yazını milli intonasiya materialına tətbiq edir. 

Simfonik əsərlərlə yanaşı C.Hacıyev özünün davamlı yaradıcılığında kamera-instrumental 

janrlara diqqət yetirir, eləcə də fortepiano musiqisinə. 

Üslub birliyi Hacıyevin orkestr əsərlərini və bir çox kamera əsərlərini birləşdirir. Hacı-

yevin fortepiano üslubuna fikrin lakonik izahı, faktura zənginliyi vertuoz-konsert üslub pri-

yomları xasdır.  

Milli romantik ənənələrinin ən parlaq nümayəndəsi F.Əmirov (1922-1984) Şərq poetika-

sını yeni çalarla zənginləşdirmişdir. 

F.Əmirov yaradıcılığının məzmunu böyükdür, öz xalqının daxili aləminin, həyatının açıl-

ması, onun çətinlikləri, onun sevincləri və s. 

Onun yaradıcılığının aparıcı sferası lirikadır. Onun lirikası müxtəlif çalarlarla özünün bü-

ruzə verir. Əmirov musiqisinin emosional tərəfi bir neçə cəhətlidir – paletik romantikadan tut-

muş zərif qrasiyaya qədər.  

F.Əmirov elə bir bəstəkarlar nəslinə aiddir ki, onlar rus və dünya klassiklərinin təsiri 

altında inkişaf ediblər. Lakin onun üslubunda hər bir təsir və ənənə  F.Əmirov rəngarəngliyinə 

və koloritinə boyanır. 

Bəstəkarın musiqisi özünün tembr səslənməsi ilə, səs çalarlarının incə tapıntılarıynan özü-

nü cəlb edir.  

Onun yaradıcılığında milli xarakter çox parlaq çixiş edir və musiqisi yadda qalandır. 

F.Əmirov musiqisinin milli özünəməxsusluğu musiqi dilinin bütün komponentlərində özünü 

büruzə verir – metro-ritmində, harmoniyada, melodiyada, ladda. O, böyük ustalıqla Azərbay-
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can musiqisinin xüsusiyyətlərini istifadə edir. Melodiya onun musiqili dilin xarakter xüsusiy-

yətidir. Öz təbiətinə görə Əmirovun melodiyaları ahəngdardır. Melodiyalarına görə o, öz xal-

qının musiqi dilinə çox yaxındır.  

Bəstəkarın bütün əsərləri Azərbaycanın mahnı, rəqs və instrumental folkloru ilə sıx bağ-

lıdır. 

Xalq musiqisini xüsusiyyətlərini saxlayaraq folklorun lad-intonasiya əsasına arxalanıb. 

F.Əmirov xalqın ladqurma imkanlarını yaradıcı surətdə zənginləşdirir. Beləliklə, bir ladın içə-

risində gözlənilməz modulyasiyalar, ladlar arasında orijinal bağlamalar, müxtəlif ritmik kom-

binasiyalar əmələ gəlir. Onun fortepiano əsərləri bir çox pianoçuların, ifaçıların repertuarına 

daxildir. İki prelüdu romantik hissələrin çoxluğu ilə seçilir. “12 miniatür” musiqisinə təsviri 

obrazlığı xasdır. “Romantik sonata”da fortepianonun yeni dinamik  və səs imkanları açılır. 

İnstrument dolu səslənir, orkestr tembrləri ilə zəngləşir.  

F.Əmirovu Ü.Hacıbəyov ənənələrinin davamçısı kimi qəbul edirlər. O, xalqın musiqi tə-

fəkkürünü, musiqi dilini elə dərindən mənimsəyir ki, onlar bəstəkarın özünün üslub ele-

mentlərinə çevrilirlər.  

F.Əmirov E.Nəzirova ilə birlikdə ərəb mövzularında fortepiano ilə orkestr üçün konsert 

bəstələmişdir. E.Nəzirova (1928) özünü bir çox janrlarda sınamışdır, lakin məhz fortepiano 

əsərləri bəstəkarın dəst-xəttinin əsas xüsusiyyətlərini qabarıq şəkildə üzə çıxarmışdır. 

Keçən əsrin 50-ci illərində meydana Azərbaycan bəstəkarlarının 3 cü nəsli gəlir. Bu Arif 

Məlikov, Vasif Adıgözəlov, Aqşın Əlizadə, Adil Bəbirov və başqaları. 

Qarayev məktəbinin ən parlaq davamçısı Arif Məlikov respublikanın müasir musiqi incə-

sənətinin aparıcı mütəxəssisi hesab olunur.   

A.Məlikovun yaradıcılığı özünü novatorluğu ilə diqqəti cəlb edir. Musiqişünas F.Əliyeva 

qeyd edir ki, Məlikovun yaradıcılığında millilik ümumiləşdirilmiş səviyyədə çatdırılır.  

Onun ən müasir yazı normaları ilə bəstələnmiş əsərlərində milli köklərə bağlılıq bədii cə-

hətdən inandırıcıdır və incə işlənmişdir. Bunun kökləri A.Məlikovun tarda ifa etmək bacarığı 

ilə bağlıdır və muğamları nəzəriyyəçi kimi yox, ifaçı kimi bilməyindən irəli gəlir. 

A.Məlikovun musiqi dilinin xarakter xüsusiyyəti mürəkkəb müasir və milli leksikanın 

orqanik sintezi təşkil edir.  

“A.Məlikovun əsərlərindəki zəngin «lüğət fondu»nun tərkibi milli incəsənətin həmişəya-

şar ənənələrindən xalq musiqisinin dərin qatlarından və müasir bəstəkarlıq yazısının (dode-

kafon seria texnikası prinsipləri) mürəkkəb ifadə vasitələrindən təşkil olunub.(6, s. 219) 

Məlikovun musiqisi fikrin dərinliyi ideyanın həcmi, emosionallığı və lirikanın müxtəlif 

cəhətləri ilə özünü cəlb edir.  

Qarayev məktəbinin digər nümayəndəsi V.Adıgözəlov (1935-2005) yaradıcılığında klas-

sik ənənələrə bağlılıq daha çox özünü göstərir. Belə ki, onun re minor sonatasında tematik 

inkişafın prinsipi sonata ekspozisiyaların normalarına cavab verir.  

V.Adıgözəlov musiqisinin məzmunu və parlaq obrazlığı onu konsert praktikasında istifadə 

etməyə imkan yaradır. İntonasiya məzmununda metrikada və ritmdə, lad təşkilində olan milli 

xarakter «uşaqlar üçün pyeslərdə zəngin pianoçu ifaçılıq priyomları ilə birləşir.  

Onun kolorit sahəsində orijinal tapıntıları var. Onun yaradıcılığında əsas yeri fortepiano və 

simfonik janr üçün əsərlər tutur.  

XX əsrin ikinci yarısında bəstəkarlar nəslinin bir nümayəndəsi də Azər Rzayevdir. Bəstə-

karın diqqət mərkəzində onun müasirlərinin zəngin daxili aləmi, hissləri və fikirləridir.  

Musiqisinin əsas xüsusiyyəti öz xalqının musiqisinə istinad, müasirliyi dərindən hiss et-

mək və klassika ilə sıx əlaqədir. Onun musiqisi melodizm və incə zövqü ilə cəlb edir.  
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  Xalq rəqsi və muğamat onun melodiyasının və ritmikasının mənbəyidir. O bunların xa-

rakter xüsusiyyətlərini böyük ustalıqla müasir metro – ritmik leksikası ilə birləşdirir. 

Onun musiqisində müasir həyatın və məişətin bir növ romantikləşməsinə, poetik bədii 

ümumiləşdirilməsinə meyllilik hiss olunur. Bu onun musiqisinin lirik başlanğıcından gəlir. Öz 

tərəfindən, onun musiqisinə lirikanın özü də skertsoluluq və marşvariliklə zənginləşərək ona 

ahəng gətirir. 

Azər Rzayevin musiqisində marş və skertso obrazının diapazonu genişdir, yumşaq yumor-

dan tutmuş qroteskacan. İfadəliyin diapazonu da genişdir – ekspressiyanın və dinamikanın li-

rik poeziya ilə, loqika ilə. Loqika öz tərəfindən klassik ənənələri və milli-xalq musiqisini da-

vam etdirir.  

Firəngiz Əlizadə - fortepiano ilə orkestr üçün maraqlı konsertik fortepiano üçün sonatanın 

müəllifi. 

Bir çox fortepiano əsərləri bəstələmiş Sevda İbrahimova. Onların arasında 3 fortepiano 

konserti, fortepiano ilə orkestr üçün fantaziya «Əhval ruhiyyələr» silsiləsi və başqa əsərlər. 

Onun yaradıcılığına xüsusiyyəti-milli və parlaq fərdi üslubun qovuşması təşkil edir. 

İncə kolorit, şəffav akvarel instrumental yazı üslubu və bir çox başqa priyomlar Azər Da-

daşovun yaradıcılığına məxsusdur. 

Axırıncı onilliklər səslənmə sahəsində aparılan axtarışlarla zəngindir. Respublika bəstə-

karlarının musiqi yaradıcılığı çox geniş, məzmunlu, milli simada indüvidual, eyni zamanda 

üslub baxımından coxşaxəlidir. 

Folklor-Azərbaycan bəstəkarlarının musiqisinin ayrılmaz hissəsidir. 

Əsərlərin musiqi toxumlarını milli koloritə zənginləşdirərək, xalq mahnı intonasiyalardan 

cəsarətli istifadə, lad dönmələri, xalq rəqslərinin müxtəlif ritmikasının istifadəsi onlara imkan 

verir ki, öz əsərlərində keyfiyyətçə yeni musiqi obrazları yaratsınlar. 

Məqalənin aktuallığı. Bu məqalənin aktuallığı musiqili üslubun əsas xüsusiyyətlərinin 

formalaşmasında xalq musiqi ladları vacib əhəmiyyət kəsb etdirməkdədir. Məhz buna görə 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında xalq ladları əsas və göstərici yer tutur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan musiqisində yeni cığırların açılışı Üzeyir Hacıbəyli 

adı ilə bağlıdır. O, şərq və qərb musiqi mədəniyyətləri arasında körpü sala bilmişdir, xalqın 

topladığı və saxladığı qiymətli musiqisini bütün dünyaya  göstərə  bilmişdir. Məqalənin yeni-

liyi də məhz bununla bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədəki tövsiyələrlə tanış olmaq həm 

müəllim, həm tələbələr üçün faydalı ola bilər. 
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В западноевропейской музыке в начале XIX века вокальная миниатюра приобрела 

большое значение. Многие крупнейшие композиторы сосредоточили свое внимание на 

жанре песни. Западноевропейская вокальная миниатюра – романтическая песня, наряду 

с русским романсом, должна быть включена в репертуар начинающего певца. Среди 

песен Ф.Шуберта, Р.Шумана, Э.Грига, И.Брамса есть доступные для него по уровню 

сложности произведения. Но, приступая к их интерпретации, нужно разобраться в их 

стилистических особенностях. 

Западноевропейская вокальная миниатюра – романтическая песня, наряду с русским 

романсом, должна быть включена в репертуар начинающего певца. Среди песен Шу-

берта, Шумана, Грига, Брамса есть доступные для него по уровню сложности произ-

ведения. Но, приступая к их интерпретации, нужно разобраться Западноевропейская 

вокальная миниатюра – романтическая песня, наряду с русским романсом, должна быть 

включена в репертуар начинающего певца.  

Большое количество истинных шедевров в этом скромном жанре создал норвежский 

композитор Эдвард Григ. Лирические вокальные миниатюры Грига (1843 – 1907) были 

созданы во второй половине XIX века, уже после того, как романтики высказали в му-

зыке свои самые сокровенные мысли и темы. В самых скромных масштабах он сумел 

передать всю глубину и серьезность чувств, его лирические зарисовки полны ориги-

нальных и свежих красок. Григ черпает вдохновение в норвежском фольклоре – в на-

родных напевах, танцевальных структурах, но не цитирует его, он находит новые обра-

зы в норвежском эпосе, в веками устоявшихся традициях, в картинах северной приро-

ды. Благодаря обращению к народной музыке, которая хранит поколениями отшлифо-

ванные вокальные интонации, Григ нашел свой вокальный стиль, который отличается 

естественностью высказывания, плавностью и напевностью, но может содержать и ост-
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рые экспрессивные интонационные обороты, содержит ладовые особенности норвежс-

кой музыки, а иногда острые хроматизмы. В аккомпанементе встречаются изысканные 

усложненные гармонии позднего романтизма, тогда как мелодика, в основном, тяготеет 

к ясной диатоничности. Григу свойственная объективность и наблюдательность в от-

ношении к явлениям внешнего мира, чуткость и отзывчивость, вдумчивость и проник-

новенность выражения. Одной из таких, скромных на первый взгляд лирических зари-

совок является песня «Весенний цветок» ор. 26, №4. (Из пяти стихотворений Й. Пауль-

сена). Постепенное оживание природы после зимнего холода здесь вызывает пробуж-

дение чувств, которое, как это часто бывает у романтиков, символически выражает пер-

вый дар весны – подснежник. Фактура песни представляет редкий случай единодуш-

ного слияния и полного согласия голоса и аккомпанемента. Партия сопровождения 

имеет аккордовый (почти хорального) склад, где верхний голос совпадает с вокальной 

партией. Здесь педагогу стоит обратить на это внимание студента. В процессе исполне-

ния ему следует добиться синхронности с партией вокала. 

Вся песня выдержана в едином спокойно танцевальном движении укачивающего ха-

рактера, с несложным ритмическим варьированием фраз. Скромная фактура будто ри-

сует сквозящий прозрачный весенний норвежский холодок, постепенно заливаемый лу-

чами солнца. Но созерцательная статика колыбельного характера постепенно наполн-

яется динамизмом, отражая процесс постепенного пробуждения чувств. В застывшую, 

будто онемевшую мелодику, с самого начала проникают теплые хроматические краски 

(ля-бекар – вторая повышенная ступень), одновременно со скрытым двухголосием, в 

котором выразительно выделяется интонация любования – восходящая секста. Интен-

сивное «потепление атмосферы» происходит за счет все большей хроматизации мело-

дии и медленном, но неуклонном движении к кульминации. Сама мелодия содержит 

элементы народных инструментальных весенних наигрышей с характерными повто-

рами мелодических оборотов, которые окружены позднеромантическими чувственны-

ми хроматизмами. В средней части усиливается чувственное томление за счет длитель-

ного хроматического скольжения мелодии.  

Солист должен чувствовать единую пульсацию, сочетающуюся с созерцательной 

статикой, не затягивать темп, регулировать микродинамику, соответственно интонаци-

онному движению. Нужно тщательно продумать нивелировку динамики в каждой фра-

зе – в середине фраз с повышением регистра усиливается звучание, в конце оно естес-

твенно угасает. Все фразы должны звучать искренне, тепло и выразительно, очень тре-

петно и нежно, а в средней части – томно-страстно. Нельзя петь пусто и холодно, хотя 

иногда на это провоцирует скромная фактура. Длинные фразы, возможно, вызовут не-

которые затруднения у певца, которому нужно рассчитать дыхание – однако плавно 

провести мелодическую линию певцу обязан помочь аккомпаниатор в дублирующем 

голос сопровождении. Общий динамический план понятен и прост и обусловлен текс-

том. Эмоции больше раскрываются, когда речь идет о лете и осени в середине – это ве-

дет к кульминации, которая, однако не выходит далеко за границы первоначальной ди-

намики. Реприза же звучит еще приглушеннее и сокровеннее, но последнее ее предло-

жение с самой смелой фразой «возьми цветок» в обмен на молодое сердечко, подчерк-

нуто транспозицией в самый высокий регистр с неожиданным усилением динамики.  

Уникальным примером лаконизма и смысловой весомости является крошечная по  

масштабу песня «К Родине»: ор. 58, №2. (из цикла песен «Норвегия» на слова Й.Пауль-

сена). Она составляет всего несколько коротких фраз у голоса, которые достигают ко-
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лоссального художественного значения, во многом благодаря аккомпанементу. В пар-

тии фортепиано досказывается, допевается не досказанное певцом, так как подобные 

чувства не могут быть высказаны в словах адекватно чувствам. Педагог обязательно 

указывает на это студенту. Также, преподавателю следует обратить внимание студента 

на то, что чуткие изменения внутреннего колорита, тембровых красок и настроения у 

певца зависят от тональных и гармонических изменений, которые представляют собой 

очень гибкие прозрачные гармонические светотени. Полноценно исполнить эту песню 

очень сложно – она слишком скромна по материалу, голос должен звучать очень сво-

бодно и наполнено. Важна четкая полноценная артикуляция, подчеркивающая значи-

тельность каждого слова – этому способствует темп и ритм. В аккомпанементе важна 

собранность звучания. Исполнение данного произведения является настоящей провер-

кой таланта певца. (При такой краткости нельзя совершать технических погрешностей, 

требуется идеальный ансамбль, и продуманное соотношение тембров  голоса вокалиста 

и студента). 

Песня Грига «В альбом» – ор. 25, №3 (Из шести стихотворений Г.Ибсена) еще коро-

че, чем «К Родине» – она содержит всего 12 тактов. Но в них заключена огромная сила 

чувства – чувства страстного упования, горького разочарования и протестующего от-

чаянья от несбывшейся надежды, сменяющегося мрачной покорностью судьбе. Необы-

чен динамический и мелодический рельеф вокальной партии. В этой песне нет и намека 

на фольклорные интонации, тем не менее, в ней своеобразно отражается национальный 

колорит с суровостью северной непогоды. Короткие однотактные фразы в вокальной 

партии как будто рывком взбираются по уступам, срываемые порывом сильного ветра 

и печально никнут, разочарованно повисают на самых неустойчивых альтерированных 

тонах, лишь в самом конце получая безнадежное завершение на тонике. Партия сопро-

вождения не дает гармонической поддержки, сложные в тональном отношении инто-

нации «подвешены к пустоте». Сопровождение противодействует солисту и ритми-

чески – с помощью синкопированной пульсации. При  разучивании этого романса в 

классе аккомпанемента, обязательным является подробное ознакомление с метрорит-

мической особенностью сопровождения, продумать моменты опорных точек для дос-

тижения единого ансамбля. 

Певцу нужно рассчитать силу интонационно-динамических импульсов, передающих 

смысл романса, прийти к ярчайшей кульминации и вернуться к первоначальному ди-

намическому уровню в кратчайшей репризе. Аккомпанемент в этой песне находится в 

конфликтном отношении к главному персонажу: полифонически насыщенная многос-

лойная фактура изображает комплекс враждебных герою сил. Но герой не сломлен, он 

далек от смятения. Его разочарование ведет не к душевному срыву, он показывает свою 

душевную стойкость перед ударами судьбы, силу сопротивления и мудрость смирения. 

Удивительно в этой песне многократное эмоционально-смысловое обогащение с по-

мощью музыкальных средств совсем непритязательного и простого поэтического 

первоисточника. Эти примеры показывают одну из намечающихся тенденций развития 

музыкальных форм, а именно предвосхищение концентрированных сжатых форм ХХ 

века – прокладывают путь к Веберну.  

Создавая вокальные миниатюры, Григ находит множество разнообразных способов 

взаимодействия вокальной партии и аккомпанемента. Если в предыдущей песне 

аккомпанемент, изображающий враждебные обстоятельства, противостоял солисту, и в 

этом был музыкальный узел конфликта, то в следующем примере происходит протии-
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воположное. Аккомпанемент всячески помогает солисту (его лирическому герою) выс-

казать охватившее его чувство. Это происходит в романсе «Люблю тебя»: ор. 5, №3. (из 

цикла песен «Мелодии сердца» на слова Х.К. Андерсена). Этот романс тоже отличается 

удивительным лаконизмом и представляет собой поначалу сдерживаемое, а потом вы-

рывающееся со всей силой любовное признание. Здесь студент-аккомпаниатор сначала 

задает характер, настраивает певца (начиная со вступления), но певец постепенно 

насыщает музыкально развитие все более эмоциональными красками, резко меняя пер-

воначальный размеренный характер. Выразительные гибкие фразы в начале вокальной 

партии постепенно сменяются восклицательными. (Во второй фразе  происходит стре-

мительный переход с резким крещендо от пианиссимо к форте). Весь романс пред-

ставляет собой чередование извилистых волнующихся тихих фраз с устремленными, 

экстатическими взлетами. Проникновение в душевный мир и естественность выра-

жения чувств выражается в столь же естественно форме, поэтому так удобен для певца 

весь динамический рельеф романса и его яркая и открытая кульминация. Она дает воз-

можность певцу показать всю гибкость и динамический потенциал своего голоса. В 

кульминации он должен показать весь душевный жар, самозабвенную красоту чувства 

и одновременно сделать точный динамический расчет на вершинную кульминацион-

ную точку, звучащую на фортиссимо. Аккомпанемент своими мощными аккордами 

помогает певцу «завоевать» и наполнить кульминационную вершину. Все эти моменты 

заранее разбираются в классе вместе с педагогом. 

Вокальные миниатюры Грига в истории европейской музыки представляют позднее, 

самобытное и в то же время более простое претворение ранее сложившегося музыкаль-

ного стиля – романтизма. Но сам эпицентр романтизма уже существовал ранее и по-

казал все свои самые характерные черты в творчестве австро-немецких романтиков – 

прежде всего, Шуберта, Шумана. Интерпретация их вокальных миниатюр требует 

более глубокого погружения в традиции западноевропейской музыки.  

В классе концертмейстерского мастерства, романсы западноевропейских компози-

торов, в том числе и Э.Грига входят в обязательный репертуарный список произве-

дений, которые студенты должны пройти на протяжении всего обучения. Педагог в 

процессе ознакомления студента с произведением западноевропейского композитора 

должен дать верное стилистическое направление. Особого внимания заслуживает под-

робный разбор стихотворного текста, так как именно там заложен основной образ ми-

ниатюры. Не поняв текста, невозможно будет передать основной замысел композитора. 

Не лишней будет рекомендация педагога почитать литературу эпохи романтизма, где 

личные переживания героя выходят на передний план. Проникнувшись духом того вре-

мени, студент сможет более тонко прочувствовать и передать в процессе исполнения 

вокальной миниатюры все мельчайшие детали и нюансы. Все педагогические рекомен-

дации и указания, несомненно, поспособствуют музыкальному развитию и улучшению 

эстетического вкуса у студента.  

Актуальность статьи. Актуальность заключается в востребованности профессии 

концертмейстера, который должен стать многопрофильным специалистом и к которому 

в будущей профессиональной деятельности будут предъявляться высокие требования. 

Научная новизна статьи. Научная новизна заключается в том, что без методичес-

кого подхода в освоении концертмейстерским мастерством, невозможно усвоить основ-

ные принципы аккомпанемента, присущих той или иной эпохе. 

Практическое значение и применение статьи. Ознакомление со статьей сущест-
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венно облегчит задачу  студентам и преподавателям в процессе постижения тонких гра-

ней интерпретаторских задач характерных вокальным миниатюрам эпохи романтизма. 
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A.F. Aşumova, K.R. Sədirxanova     

 

Konsertmeyster ustalığı sinfində qərbi-avropa vokal miniatürü  

üzərində iş prosesi zamanı təhsil alan pianoçu-tələbə qarşısında  

duran təfsir məsələləri haqqında 

 

Xülasə 

 
Bu məqalədə romantizm dövrünü vokal miniatür janrı üzərində iş prosesi zamanı yaranan 

əsas məqamlar göstərilir. Qeyd olunan metodik tövsiyələr tələbənin səsləndirmə mədəniyyəti 

və üslubu hissinə təsir göstərə bilərlər. Konsertmeyster sinfində pianoçunun yetişməsində 

uğurlar qazanmaq üçün bu mühüm rol oynayır. 

                                                                           

A.F.Ashumova, K.R.Sadirkhanova 

 

About the interpretive tasks facing a student-pianist in the process of 

working on Western-European vocal miniature in the concertmaster class  

 

Summary 

 
This article indicates the main points that arise in the process of working on the genre of 

vocal miniatures of era of romanticism. These methodological recommendations can affect 

the formation of a student`s sense of style and culture of sound production. In the 

concertmaster class, this is an important condition for the successful formation of the pianist. 
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Azərbaycan fortepiano musiqisinin parlaq səhifəsini E. Nəzirova əhatə edib. O, müxtəlif  

janrlara müraciət edib: simli kvartet, skripka və violençel üçün sonatalar, dramatik səhnələr 

üçün musiqi və sairə. Ancaq onun yaradıçılıq diqqətinin mərkəzində fortepiano əsərləri durur. 

Onlar bəstəkarla ifaçılıq sənətinin spesifik xüsusiyyətlərinin dərin biliyi ilə yazılıb, çünki o, 

özü gözəl pianist idi. Eyni zamanda, Nəzirovanın yaradıcılığının janr və stilistik yönəlməsi 

onun təbiətinin pedaqoji mahiyyəti ilə müəyyən olunur: onun adı ilə Azərbaycan musiqisində 

fortepiano üçün pedaqoji repertuarın yaranması bağlıdır. Onun prelüd və etüdləri milli mu-

siqidə bu janrın ilk nümunələridir. 

Fortepianonun ifadəli imkanları Nəzirovanın etüdlərində müxtəlifcəsinə açılır. Bu yalnız 

alətin orkestr traktovkasından yox, həmçinin spesifik fortepiano rənglərindən istifadə edil-

məsindən əmələ gəlir. Etüdlər öz obraz mənalarına görə müxtəlifdirlər: birinci etüd-lirik, poe-

tikdir, ikinci isə dramatik səhifəni açır, axırıncı iki etüd proqramlıq elementi daşıyır – din-

ləyicilərin qarşısında gah dəfn mərasimi, gah da xalq şənliyinin təəssüratı yaranır. 

Birinci etüddə ahəngdar, xalq musiqisinə yaxın olan, fikirli, hətta bir az təmkinli melodiya 

tədricən daxili həyəcan hissi ilə nüfuz edilir  və bu kəskin, gərgin səslənən kulminasiyaya gə-

tirib çatdırır, bundan sonra isə yenidən əvvəlki əhval-ruhiyyə bərpa olunur. 

İkinci etüdün musiqisi əvvəlcə sakit xarakterdədir, sonralar isə öz inkişafına görə onu coş-

muş təbii hadisəsinə oxşatmaq olar. İfadənin gözəlliyi ondan irəli gəlir ki, melodiya onu mü-

şayiət edən fon ilə ayrılmaz sürətdə birləşir. Burada böyük ifadəli rol pedala məxsusdur. Apa-

rıcı səsi göstərərək və onu müşayiət edən səsin üstünü pərdələyərək, pedal həcmi səs perspek-

tivi yaradır və hər iki əlin arasında səs materialını bölüşdürərək, onların partiyasının ayrıl-

mazlığına səbəb olur. 

Dediyimiz kimi, üçüncü etüdün janr əsasını dəfn mərasimi təşkil edir. Bu pyesin bədii ob-

razının açılmasında böyük rol ostinato melodik şəklinə məxsusdur və bu şəkil bas reqistrində 

boğuq və tutqun oktavalarla ifadə olunur. Həyəcanlı, poetik obraz orta hissədə yaranır. Onun 

bütün uzunluğunda tez, müntəzəm hərəkətlə fasiləsiz melodik axını saxlanılır. Bizim qulağı-

mız hər zaman zərif səslər eşidir və bu səslərin arasında danışıq intonasiyaları da səslənir. Və 

nəhayət, axırıncı, dördüncü etüd mahnı, rəqs xüsusiyyəti daşıyır. Yumşaq lirizm və melodiya-

nın əhəngliyi bu etüdu xalq mahnısına yaxınlaşdırır və ritmik fiqurun təkrarlığı onu rəqslə 

bağlayır. 
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E. Nəzirovanın dörd etüdü birlikdə birinci hissəsi yavaş olan dördhissəli sonataya bənzə-

yir. Birinci etüd - yavaş girişdir, ikinci - dramatik alleqro, üçüncü - sonat-silsiləli əsərlərdə 

tez-tez müşaiyət olunan matəm marşı və dördüncü - canlanma janr finalıdır. 

Xüsusi diqqətə Nəzirovanın maraqlı pyesləri layiqdirlər, bunlar Azərbaycan xalq melo-

diyalarının işlənmələridir. «Pyeslər» - in birinci dəftərinə səkkiz yüngül, ikincisinə isə - dörd 

daha çətin işləmələr daxildirlər. Bəstəkar əsl xalq musiqisinin nümunələri əsasında pyeslər ya-

radır və bu pyeslər şagirdlərdə Azərbaycan folkloruna qarşı məhəbbət tərbiyə edir. Həmçinin, 

Nəzirovanın prelüdləri haqda danışmaq lazımdır. Bu prelüdləri o, gənc yaşında yazıb və bu 

əsərlərin musiqisi gənclik çoşğunluğunu və səmimiliyini əks etdirir. Burada bəstəkar dolğun 

mənalılığa sadə, yalnız müxtəlif vasitələrlə nail olur. Prelüdlərin musiqisinə ifadəlik və rəngli 

- koloristik cəhətlərinin birliyi aiddir. 

Dördüncü prelüddən başqa, bütün prelüdlərin etüd janrı ilə oxşarlıqı var  və bu oxşarlıq, 

əsasən, texniki məsələlərin olmağı və xırda barmaq texnikası  ilə bağlıdır. Təbiət təsvirinin li-

rikası ilə birinci prelüdün əhval - ruhiyyəsi nüfuz edilib. Bu isə sakit, geniş “violençel” melo-

diyasının sahəsində yaranır. Gələn iki prelüdlər bu prelüdə ziddirlər - onlar oynaq xarakterdə 

yazılıblar. İkinci prelüd Azərbaycan musiqisində geniş yayılmış 6/8 razmerində yazılıb. 

Ücüncü prelüd isə ikincidən fərqli olaraq, daha da cəld və enerjilidir. Bu iki prelüd öz inkişafı 

sahəsində dinamik  yüksəklik dərəcəsini artırırlar  və daxili gərginliyinə və dolğunluğuna nail 

olurlar. 

Dinləyiçilərin rəğbətini böyük dördüncü, mi bemol minor prelüdü qazanıb. O, xalq-mahnı 

intonasiyaları ilə zəngindir. Bu,  yavaş tempdə olan yeganə prelüddür. Onun nəğməli, qəmli-

hekayəli mövzüsunu qeyri-adi ifa lakonizmi təşkil edir. Əvvəlki prelüdlər kimi, burada da kə-

nar hissələrdən fərqli olan orta hissə mövcuddur. Zəngin akkord faktrurası, fortepianonun bü-

tün diapazonunun sərbəst istifadə edilməsi beşinci prelüdü o birilərdən fərqləndirir; bu prelüd 

silsiləsinin təntənəli, təmtəraqlı finalı kimi çıxış edir. 
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Müəllifin beş prelüdünün beşi də ümumi əhval - ruhiyyənin və mənalı vasitələrin müəy-

yən sahəsinin birliyi ilə bir-birinə bağlanır. Bu əsərlərə müraciət şagirdlərin yaxşı musiqi zöv-

qünün formalaşmasına səbəb olur və gözəllik dünyasına toxunmağa vasitəçilik göstərir. 

E.Nəzirovanın və F.Əmirovun birlikdə yaratdığı ərəb mövzüsunda yazılmış fortepiano 

konsertini nəzərdən keçirmək lazımdır. Burada F. Əmirovun Azərbaycan intsrumental konser-

tinin inkişafında böyük rolunu vurğulamaq lazımdır. Məhz onun Nəzirova ilə birlikdə yarat-

dığı konsert Azərbaycanda ilk fortepiano və xalq çalğı alətləri üçün yazılmış konsert idi. Bu 

konsert belə uyğunlaşmanın ilk nümunəsi idi. Konsert janrı haqqında danışaraq demək lazım-

dır ki, məhz ərəb mövzusunda yazılmış konsert bu günə qədər Azərbaycan musiqisinin bu sa-

hədə zirvəsini təşkil edir. 

Oxucuya maraqlı olan bir faktı çatdırmaq istəyirəm - F.Əmirovun və E.Nəzirovanın müş-

tərək müəllifliyinin əsası xeyli qabaq qoyulmuşdur, hələ onların yenə də folklor əsasında ya-

ranmış iki fortepiano üçün alban mövzusuna yazılmış süit zamanı. Bu əsər haqqında bir neçə 

söz demək istəyirəm. Süitin tematik materialını əsl alban xalq mahnı və rəqs melodiyaları təş-

kil edir. Alban musiqisinin milli üslubuna daxil olmasını, onun melodikliyinin gözəlliyini və 

ritm dəyişkənliyini duymasını, bəstəkarlar mövzuların inkişaf etdirməsində aydın göstəriblər. 

Müəlliflərin alban musiqisinin spesifik cəhətlərini belə təbii sürətdə işlənmələri ondan irəli 

gəlir ki, alban və Azərbayçan folklorunun bir neçə elementləri bir-birinə uyğundurlar. Belə ki 

süitin birinci və dördüncü hissələrindəki mövzunun lad əsası Azərbaycan çargah ladına ya-

xındır. 

Alban xalq musiqisinin əlamətlərindən biri - ladların müxtəlif növünün istifadəsidir və on-

ların bir neçəsinin Azərbayçan xalq musiqisilə oxşar cizgiləri var. Əlbəttə, müəlliflər süitin 

mövzularına alban xalq musiqisinin elə nümunələrini seçiblər ki, onlar öz üslub və quruluşu 

ilə Azərbayçan musiqisinə çox yaxındırlar. Konsert haqqında danışaraq D.Danilovun sözlərini 

nümunə gətirmək istəyirəm: “F.Əmirovun E.Nəzirova ilə birlikdə yazdığı konsertdə ərəb mu-

siqisinin mövzuları və onların ayrı-ayrı intonasiyaları istifadə olunub, ançaq bunlar Azərbay-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №2 2020(42)                           
 

 114 

can musiqisinin üslubunda yaradıçılıq cəhətdən işlənməyə məruz qalıb. Ona görə də bu kon-

sertə ərəb mövzusuna yazılmış Azərbayçan əsəri kimi baxmaq olar”. 

Müəlliflər hamı tərəfindən qəbul edilən instrumental konsertin kompozisiyasından kənara 

çıxmayıblar, yəni daxili kontrastı olan birinci, yavaş templi ikinci hissəsi və cəld finalı olan 

bir konsert yaradıblar. Bizim məqsədimizə əsərin dəqiq təhlili daxil deyil, ona görə konsertin 

bütün hissələrinin dəqiq baxılmasına istəyənlərə D. Məmmədbəyovun “F.Əmirovun və E. 

Nəzirovanın ərəb mövzularına yazılmış konsert” işinə müraciət etməyi məlsəhət görürük. 

Fikrimizcə, tələbələrin bu əsərlə tanışlığı, onlara müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin ara-

sında olan əlaqəni görməyə kömək edir. Verilmiş halda bu, alban, ərəb və Azərbayçan xalq 

musiqilərinin arasında olan əlaqədir. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, Elmira Nəzirovanın yaradıcılığı tələ-

bələrin fortepiano təhsili prosesində vacib rol oynayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. E.Nəzirovanın əsərlərinin müasir pianoçularının repertuarına 

daxil edilməsi onun bu əsərlərinin  XX əsr dünya musiqisinin parlaq nümumələridir ki, bu da 

məqalənin elmi yeniliyini göstərir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Təcrübədə məqalənin məzmununun istifadəsi 

E.Nəzirovanın fortepiano əsərlərinin düzqün interpretasiyasının öyrənilməsində tələbə və 

müəllimlərin köməyinə gələ bilər. 
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Активизация профессиональных навыков у студентов  

(по избранным работам Эльмиры Назировой) 

 

Резюме 

 
В учебном процессе очень важное место уделяется активизации профессиональных 

навыков студентов. Для этого необходимо использовать материал, способствующий 

развитию пианистических умений. В этом плане, творчество Эльмиры Назировой за-

нимает одно из важных мест в  азербайджанской фортепианной литературе. В течении 

разучивания и освоения произведений композитора, студенты получают возможность 

улучшить свою техническую базу, повышают свой профессиональный исполнитель-

ский уровень.  
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   I.A. Ahmadova 

 

Activation of professional skills of students  

(based on selected works by Elmira Nazirova) 

 

Summary 

 
In the educational process, a very important place is given to the activation of professional 

skills of students. To do this, you need to use material that promotes the development of piano 

skills. In this regard, the work of Elmira Nazirova occupies one of the most important places 

in Azerbaijani piano literature. In the course of learning and mastering the works of the 

composer, students have the opportunity to improve their technical base, improve their 

professional performance level.    
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Говоря о творчестве Щедрина, необходимо отметить, что полифония для него – ес-

тественный способ мышления, находящий проявление во всех его сочинениях. Основу 

каждого его произведения составляют полифонические приемы, выполняющие в них 

важную формообразующую роль. Кроме того, среди многих инструментов его внима-

ние всегда привлекало фортепиано; можно подумать, что это связано с его исполни-

тельскими возможностями, ведь Щедрин – прекрасный пианист, в совершенстве вла-

деющий техникой фортепианной игры. Но приоритет фортепиано, в первую очередь, 

объясняется его грандиозными полифоническими возможностями. Именно эта состав-

ляющая и оказала основополагающее влияние на его выбор. 

Полифонические приемы изложения, составляя основу каждого его произведения, 

выполняют формообразующую роль и являются фактором тематического развития. Го-

воря о роли полифонических форм изложения материала в фортепианной музыке ком-

позитора, отметим, что она находит проявление не только в полифоничности самой 

ткани, но и в непосредственном обращении к традиционным формам, определяемым 

сочетанием интонационно-осмысленных, равноправных голосов. 

Появление фундаментального цикла «24 прелюдии и фуги» явилось ярким пока-

зателем полифонического стиля Р. Щедрина.  Когда мы обращаемся к творчеству того 

или иного композитора в области полифонической формы, в частности прелюдиям и 

фугам, то так или иначе у нас возникают ассоциации с монументальным сочинением И. 

С. Баха - «Хорошо темперированным клавиром», явившимся величественной вершиной 

полифонического мастерства, эталоном для всех времен и поколений музыкантов сочи-

нителей. Цикл Баха открывал музыке новые горизонты, далеко опережая свое время; 

идея темперации, осуществленная великим творцом, и приведшая к равноправию всех 

тональностей и далее, к равноправию всех двенадцати тонов, заключенных в пределах 

октавы и таил в себе серьезные возможности и далеко идущие последствия, осознанные 

европейской музыкой лишь спустя два столетия. 

Переходя непосредственно к сочинению Р. Щедрина «24 прелюдии и фуги», отме-

тим, что в отличие от баховского произведения он использует здесь принцип квин-

тового следования прелюдий и фуг; разделение же всего цикла на два тома, охватывает 

соответственно диезные и бемольные тональности. Если говорить об образной состав-

ляющей обозначенного сочинения, надо знать, что время его создания охватывает пе-

риод с 1965 по 1970 год и естественно, этим обусловлено проявление некоторых разли-
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чий между образным строем первого и второго тома. Кроме того, определенное вли-

яние на их характерную составляющую оказали сочинения, созданные в этот период в 

иных жанрах: остроумный, красочный, блестящий концерт для оркестра «Озорные час-

тушки», опера «Не только любовь», наполненная нежной лирикой, поэтичностью в со-

четании с деликатным юмором. Вероятно, этим и объясняется театральность, полная 

какого-то веселого задора, юмора; конкретность, четкость, ясность особенно в фугах 

(вышеизложенное относится к диезным прелюдиям и фугам, созданным в этот период). 

Иная образная сфера, для которой характерен новый взгляд на мир: мягкая лирика, дра-

матизация и, в какой-то мере трагедийный пафос – это то, что находит свое прояв-

ление в сочинениях второго тома, в бемольных тональностях. Меняется взгляд ком-

позитора на жизнь; его отличает широта подхода к проблемам важным, значимым и та 

глубина, которая характеризует его наблюдения и находит отражение в вышеуказанных 

сочинениях. Несмотря на довольно видимое отличие образного круга прелюдий  и фуг 

всего цикла, он воспринимается как единое сочинение, что достигается определенной 

логикой, одним из проявлений которой является принцип чередования нарастаний и 

спадов и определенных узловых составляющих, среди которых центральной является 

прелюдия и фуга до минор – кульминация всего сочинения, его драматическая вер-

шина; контраст между произведениями  углубляется и он характерен также для высшей 

кульминации: ее окружают легкая, изящная фуга ми бемоль мажор и певучая лири-

чески безмятежная – си бемоль мажор. Многогранность, представленных в цикле об-

разов, многокрасочность чувств, настроений - важная составляющая сочинения, пре-

доставляющая музыканту богатые возможности для создания своей концепции, трак-

товки прелюдий и фуг. Если мы обратимся к исследованиям творчества Щедрина, в 

частности прелюдий и фуг, то обнаружим интересные мысли, так ярко характеризу-

ющие их специфику, проявляющуюся в трактовке таких понятий как время и музыка: 

«… нигде несоотносимость двух понятий времени не оказывается столь наглядной, 

доступной обозрению, как в музыке, творимой в наши дни. И суть этого процесса мож-

но определить, как столь высокую его концентрацию, благодаря которой каждая дос-

тупная измерению временная единица насыщается до предела музыкальными «собы-

тиями»: в ином случае они потребовали бы гораздо более пространного изложения» (3, 

146). «Речь идет о выдвижении на передний план в роли ведущего принципа именно 

сжатых форм выражения музыкальной мысли, ранее «сосуществовавших» на равных 

правах с более развернутыми, многословными» (3,146). Конкретным примером, нагляд-

но подтверждающим данное может служить ре мажорная прелюдия. Вообще, подав-

ляющее большинство прелюдий предельно лаконичны; их с полным основанием можно 

обозначить как своего рода афоризмы. Довольно часто композитор обращается к быто-

вым жанрам; своеобразное претворение их типичных черт, при сообщении им совре-

менного характера звучания – это то, что так присуще и отличает прелюдии автора. 

Среди них: скерцозные, танцевальные, токкатные, хоральные; звуки лирического дуэта 

слышатся в фа мажорной прелюдии, а до диезная прелюдия создает романсовый об-

раз.     

Щедрин явственно стремится придать прелюдиям роль вступительной части, в ко-

торой уже готовится тематизм следующей части (фуги) цикла; вводя тему фуги как 

итог развития прелюдии, он, таким образом демонстрирует ее постепенное прорастание 

в недрах вступительной части (в прелюдии). Надо отметить, что трактовка прелюдии 

как введения к фуге (сама по себе) не нова. Но только у Щедрина она стала ведущим 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №2 2020(42)                           
 

 118 

принципом построения двухчастного цикла. Здесь может возникнуть вопрос: ведь и у 

Шостаковича порой прелюдии и фуги объединены по принципу контраста, жанрового 

различия, но уловить непосредственные связи двух пьес никак не видится возможной. 

У Щедрина эта связь присутствует всегда, если не сказать еще больше: это не просто 

связь, так как фуга здесь выступает как естественный второй этап сквозного процесса, 

заложенного еще в прелюдии. 

Характеризуя прелюдии данного цикла, необходимо отметить, что большая часть их 

полифонического склада; в прелюдиях, в отличие от фуг, где главенствует имитацион-

ный принцип изложения, ведущая роль принадлежит контрастной полифонии, когда 

излагаются несколько самостоятельных мелодических линий (чаще двух) с контраст-

ным ритмом и движением. Когда мы говорим о контрастном движении, то имеется в 

виду большая подвижность одного голоса, нежели сопутствующего ему другого. Нес-

колько прелюдий цикла построены на имитационном принципе: ми минорная, фа 

минорная, фа мажорная. Это каноны, часто довольно свободные. К примеру, фа мажор-

ная – идет в виде диалога двух голосов, имитирующих не мелодическую линию, а лишь 

ритмический рисунок. Надо отметить, что такого рода построение весьма типично для 

стиля Щедрина. Часто можно наблюдать совмещение, вернее чередование в прелюдиях 

имитационной и контрастной полифонии. Среди прелюдий цикла надо отметить две – 

ми и до диез минорную, которые представляют собой, в определенной степени, закон-

ченную полифоническую форму. Если первая из них идет в форме канона, то вторая – 

это полифонические вариации на basso ostinato. Как было отмечено выше, в микро-

цикле Щедрина прелюдия несет роль вступительной части к фуге, при этом подчерки-

валась нерасторжимость этих двух составляющих и подчиненность первой по отно-

шению ко второй, т.е. прелюдии - фуге. Образное содержание фуг композитора тесно 

связано с их жанровой принадлежностью: танец, песня, хорал и т.д. Тематизм же 

основан на чередовании плавного движения и довольно остро звучащих интонаций 

септимы, ноны, тритона; характер звучания мелодических линий отличается остротой, 

жесткостью, что создает невероятный контраст и придает звучанию большую яркость; 

острота и жесткость темы идет от неожиданного вторжения хроматических интонаций 

в ее диатоническую основу. Нередко определяющую роль в темах фуги несет ритми-

ческая организация: некоторая угловатость, большая напористость, настойчивая репе-

тиция на одном звуке, невероятная энергия, динамичность. Своеобразие ладотональной 

организации, которое определяется композиторской трактовкой многоголосия, так схо-

жей с принципами добаховской полифонии, способствует возникновению впечатления 

необычайной свежести, новизны при прослушивании фуг. Для Щедрина многоголосие, 

прежде всего возможность соединения самостоятельных мелодических голосов, что 

позволяет говорить о приоритете горизонтали над вертикалью и способствует неве-

роятной интонационной и мелодической яркости, броскости его фуг, в которых каждая 

тема неповторима в своей красоте и индивидуальности.  Фуга у Щедрина – чрезвы-

чайно динамичная сущность, с контрастной драматургией, в основе которой стрем-

ление к развитию, что собственно характерно для творчества композитора и находит 

проявление в произведениях буквально всех жанров. И нельзя не вспомнить в этой 

связи слова Б. Асафьева, а именно: фуга «не только рационально сконструированный 

механизм, но динамическое формообразование, поскольку в ней главным свойством на-

до считать не соблюдение точности имитации при строжайших ограничениях и труд-

ностях достижения этой точности и не «стабилизацию» композиции до полного пре-
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допределения и механизации всего процесса оформления, а нечто совсем обратное: 

рост и развитие движения из монотематической предпосылки». (1, 17). И эта возмож-

ность фуги к динамическому росту находит свое яркое воплощение в сочинениях ком-

позитора, начинающего драматургическое развитие темы прямо с самого начала, уже в 

экспозиции фуги и далее, находит свое продолжение в среднем и репризном разделах. 

Четкость и разнообразие структур – это то, что так свойственно фугам композитора; 

собственно, этим отличны и фуги И.С. Баха, Д. Шостаковича. Нередко возникают отк-

лонения от трехчастной формы, что присуще в основном фугам, в которых ведущими 

являются контрапунктические средства развития; появление дополнительных разде-

лов связано с различными видами модификации темы. К примеру, в фуге ре минор раз-

работка состоит из нескольких разделов, которые (каждый из них) отличаются харак-

тером преобразования темы, в ля минорной – два раздела в разработке, основанные на 

различных вариантах темы.  Структура фуг композитора очень ясная, четкая и при 

этом, в пределах трехчастной формы очень разнообразная. В целом фуги Щедрина 

очень пропорциональные, стройные и насыщенные ярким материалом сочинения. Вне 

всяких сомнений цикл «24 прелюдии и фуги» серьезная, интересная, большая и со-

держательная работа, предоставляющая музыканту широкие возможности для озна-

комления с одним из лучших образцов полифонического сочинения ХХ века. 

Актуальность статьи. Художественное воплощение явлений жизни через продук-

ты музыкального самовыражения является свидетельством актуальности цикла «24 

прелюдии и фуги» Р. Щедрина. 

Научная новизна статьи. Связь композитора с современным ему искусством, на-

сыщенность его музыки ярчайшими контрастами, активным динамизмом, контрастной 

драматургией рассматривается в связи с классической полифонией; она наполняется 

новым содержанием, воплощая эмоции и ритмы окружающей жизни, ее противоречия 

и стремительность. 

Практическое значение и применение статьи. Данная работа позволит ознако-

миться с одним из значительных полифонических сочинений ХХ столетия, с своеобраз-

ной трактовкой многоголосия, которое рассматривается композитором, прежде всего, 

как соединение самостоятельных мелодических голосов; кроме того, она окажется не-

ким подспорьем при изучении данных сочинений молодыми музыкантами. 
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N. Abutidze  

 

R. Şedrinin “24 prelüdiyə və fuqa” fortepiano silsiləsi 

 

Xülasə 

 
Şedrinin yaradıcılığından danışarkən, onun üçün polifoniyanın təbii düşüncə tərzi olmasını 

qeyd etmək lazımdır. Onun hər bir əsərinin əsas qayəsini başlıca formayaradıcı funksiya ro-

lunda olan polifonik üsullar təşkil edir. Bəstəkarın böyük və ciddi əsərləri arasında onun “24 

prelüd və fuqa” fortepiano silsiləsi xüsusi yerdə  durur. Təqdim olunan məqalədə bu silsiləyə 

daxil olan əsərlərin araşdırılması qarşıya məqsəd kimi qoyulmayaraq, müasir polifoniya (XX 

əsr) nümunəsi kimi baxılır. Prelüdiyə və fuqalarda təsvir olunan obrazlar aləmi çoxşaxəli 

olduğundan ifaçının təvsiri üçün geniş imkanlar açır.  

                                                                                                        

                  N. Abutidze 

 

R. Shchedrin’s piano cycle “24 Preludes and Fugues” 

 

Summary 

 
Polyphony for R. Shchedrin is the natural way of thinking. The piano cycle “Preludes and 

Fugues” is guide a big and serious Composer’s work. The article doesn’t have the intention to 

give characteristics to the whole cycle, these works are being considered as the sample of 

modern (the 20th century) polyphony. This work  accentuates intrinsic link and the 

subordinate character of preludes towards fugues The world of images embodied in the given 

cycle is versatile so it offers a musician a great number of opportunities to interpret. 
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Riyaziyyat ümumelmi metod olduğundan onun fənlərarası əlaqələrinin zəruriliyi daha ay-

dın görünür. Didaktikadan məlumdur ki, istənilən elmin öyrənilməsi metodu bu elmin özünün 

metodu ilə müəyyən edilir. Riyaziyyatın prinsipləri deduktiv çıxarılış və modelləşdirmədirsə, 

onda onlar riyaziyyatın öyrənilməsinin əsas metodlarını da müəyyən etməlidirlər: ciddi isba-

tın, məntiqi çıxarılışın təlimi (bu halda riyaziyyatın fənlərarası əlaqələri kölgədə qalır) və riya-

zi modelləşdirmədən istifadə etməklə məsələ həllinin təlimi. Sonuncu halda fənlərarası əlaqə-

lər modelləşdirmənin mahiyyətindən alınır: konkret prosesin, hadisənin, fənnin riyazi araşdı-

rılması digər elmlərin nəticələrinin cəlb edilməsini tələb edir. Bununla bərabər, riyazi model-

ləşdirmə metodu təliminin riyaziyyat dərslərində fənlərarası əlaqənin ən mühüm elementi ol-

duğunu göstərir. 

Məktəbdə fənlərarası əlaqə–mühüm didaktik problemdir [2]. Fənlərarası əlaqələrin peda-

qoji işə cəlb edilməsi təlimin elmiliyini yüksəldir (dünyagörüşü məsələləri meydana çıxır, real 

aləmin əşyaları arasında qarşılıqlı əlaqələr, sistemlilik, biliklərin inteqrasiyası və i.a. aşkar 

edilir), onu anlaşılan edir (nəzəriyyə praktik məzmunla zənginləşir, dərsə təbii şəkildə əyləncə 

elementləri nüfuz edir). Lakin bir sıra çətinliklər də meydana  çıxır: müəllimdən digər fənləri 

də mənimsəməyi tələb edir; praktik məsələ adətən nəzəri məsələdən daha çox vaxt aparır; 

proqramların əlaqələndirilməsi, riyaziyyat dərslərində elmi təbiət biliklərin propedevtikasının 

məqsədəuyğunluğu məsələləri meydana çıxır və s. 

Məlumdur ki, əgər biliklər müəyyən sistemdə, ardıcıllıqla, qarşılıqlı əlaqədə verilərsə, on-

da onlar asan mənimsənilər, başa düşülər və uzun müddət yaddaşlarda qalır. Riyaziyyat təli-

mində «qarşılıqlı əlaqə» anlayışına nələr daxildir? Təlimin səmərəliliyi bir çox cəhətdən bu 

suala verilən cavabdan asılıdır. 

Ayrı-ayrı biliklər arasındakı əlaqələr obyektiv və subyektiv, bilavasitə və vasitəli, daxili 

(fənnin məntiqindən irəli gələn) və xarici (xarici faktorlarla şərtlənən) ola bilər. 

Daxili əlaqələr bilikləri formal məntiq baxımından bir tamda birləşdirir. Belə ideyanın hə-

yata keçirilməsi elə sistemin yaradılmasını tələb edir ki, heç bir şeyi atmaq olmaz, belə ki, bir 

biliyin atılması, digərinin atılmasını tələb edir. Lakin məktəb riyaziyyatında belə sistemin ya-
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radılmasına çalışmaq lazımdırmı? Məktəb riyaziyyatını daxili əlaqələr əsasında tədris etmək 

lazımdırmı? Məktəbdə belə riyaziyyatın yaradılmasının məqsədəuyğunluğu şübhə yaradır. 

Birincisi, həddən artıq mücərrəd olan riyaziyyat elmindəki dərin əlaqələri şagirdlər və 

müəllimlər aşkar edə biləcəklərmi? Məsələn, cəbrdə və həndəsədə struktur nəzəriyyəsi və 

qrup kimi birləşdirici görməyi bacaracaqlarmı? 

İkincisi, şagirdlər formal – məntiq aparatından səmərəli istifadə etməyi bacarırmı? Həmdə 

nəzərə almaq lazımdır ki, formal məntiqin qanunları həqiqəti isbat etməyə deyil, onu müəy-

yən etməyə kömək edir. 

Üçüncüsü, materialın formal məntiq qanunları əsasında şərh edilməsi şagirdin əqli inkişaf 

qanunlarına heç də həmişə uyğun gəlmir. 

Xarici əlaqələrin bir hissəsi daxili əlaqələrlə üst-üstə düşə bilər, lakin bütövlükdə xarici 

əlaqələr əhəmiyyətli dərəcədə daxili əlaqələrdən genişdir. Bu onunla izah olunur ki, onlar real 

həyatda mövcud olan analogiya, assosiasiya, səbəb-nəticə əlaqələri əsasında qurula bilər. Xa-

rici əlaqələr daha çox subyektiv-psixoloji, emosional əlaqələrdir (xatırlayaq ki, emosiyasız id-

rak yoxdur). İstənilən tədris fənninin öyrənilməsi şagirdin təcrübəsi və bilikləri ilə əlaqələndi-

rilməlidir. 

Müasir riyaziyyat fənninin bunun üçün böyük imkanları vardır. Əvvəllər fəaliyyət göstər-

miş proqramlarla müqayisədə məktəb riyazi təhsilin məzmununun genişlənməsi, fənnin tətbi-

qi istiqamətinin güclənməsi riyaziyyat dərslərində dünyagörüşü tərbiyəsi üzrə işlər üçün əlve-

rişli şərait yaradır. Bununla yanaşı məktəb fənninin belə zənginləşməsi çox vaxt ənənəvi anla-

yışlara nisbətən daha mücərrəd anlayışların nəzərdən keçirilməsi ilə sıx əlaqədardır. Təbiidir 

ki, nəzərdən keçirilən bu mücərrədliyin şagirdləri reallıqdan uzaqlaşdırmaması və bir elm ki-

mi riyaziyyat haqqında səhv təsəvvürlərin yaranmaması üçün xüsusi iş aparılmasını tələb edir. 

Dünyagörüşü tərbiyəsinə riyaziyyat təlimi ilə əlaqəsi olmayan müəyyən əlavə məsələ kimi 

baxmaq olmaz. Dünyagörüşü tərbiyəsi üzrə işlər, xüsusən, riyaziyyatın həqiqi aləmlə, prak-

tika ilə əlaqəsinin açıldığı aydınlaşdırıldığı hissəsində materialın şüurlu, düşüncəli mənimsə-

nilməsinə imkan verir. Bununla yanaşı, belə işlərlə müşayiət edilməyən riyaziyyat təlimi şa-

girdlərin çatışmazlıqlardan birinin – formalizmin yaranmasına səbəb olur [3]. Dünyagörüşün 

formalaşması baxımından analizin başlanğıcının öyrənilməsinə keçid müəyyən mənada mər-

hələlidir. 

Riyazi analiz kursunda şagirdlər «həqiqi ədədlər», «funksiyanın limiti», «törəmə», «inteq-

ral» kimi anlayışlarla qarşılaşırlar. Həmin anlayışların yüksək dərəcədə mücərrəd olmasına 

baxmayaraq, onların həqiqətdə real aləmlə əlaqəli olduğunun göstərilməsi bu əlaqələrin xa-

rakterinin açılması, rəngarəng praktik tətbiqlərinin aydınlaşdırılmasının hamısı çox əhəmiy-

yətlidir. 

Kursun məzmunu riyazi material üzərində şagirdlərin ictimaiyyət dərslərində tanış olduq-

ları dialektikanın müəyyən kateqoriyaları və qanunlarını nümayiş etdirməyə imkan verir. 

Riyaziyyat təliminin dünyagörüşü haqqındakı əhəmiyyətindən danışaraq prof. A.Y.Xinçin 

qeyd etmişdir: «bu istiqamətdə tərbiyəvi səmərənin çox hissəsi necə deyərlər ali riyaziyyata 

aiddir ki, Engelsin ifadəsinə, riyaziyyata dialektika daxil olmuşdur» [5; 6]. 

Məktəb «Cəbr və analizin başlanğıcı» fənni dialektik-materialist dünyagörüşü tərbiyəsi 

işində ona görə mühüm rol oynaya bilər ki, X sinifdə şagirdlərin bilikləri, inkişafı və həyat 

təcrübəsi elə səviyyəyə çatır ki, bu səviyyədə bir tərəfdən dünyagörüşü məsələlərinin kifayət 

qədər ciddi məzmun əsası var, digər tərəfdən isə, belə müzakirə şagirdlər üçün başa düşü-

ləndir və onlar üçün maraqlıdır. Artıq bu yaşda şagirdlərin maraqları güclənir, daha aşkar nə-

zərə çarpan və maraqlarına görə müəyyən dərəcədə diferensiallanan səviyyəyə çatır. Yuxarı 
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siniflərdə dünyagörüşü məsələlərinin nəzərdən keçirilməsinin proqram materiallarının mə-

nimsənilməsinə təsiri daha çox diqqəti cəlb edir. «Törəmə» anlayışını daxil etmək və fiziki 

mahiyyətinə müraciət etmədən onu şagirdlərə aydınlaşdırmaq çətin olardı; «ardıcıllığın li-

miti» və xüsusən «funksiyanın limiti» anlayışlarının mənimsənilməsindəki bir çox çətinlikləri 

əsaslı şəkildə azaltmaq və ya onların həndəsi interpretasiyalarına lazımi şəkildə diqqət yetir-

məklə aradan qaldırmaq olar və s. 

Riyaziyyat fənninin öyrənilməsində dialektik-materialist dünyagörüşü tərbiyəsinin konkret 

metodik məsələlərinin müzakirəsinə başlamazdan əvvəl riyaziyyatın tədrisinə aid olan bəzi 

ümumi müddəaları şərh edək. 

Elmi dünyagörüşün əsasını dünya haqqında tam baxışlar və təsəvvürlər sistemi kimi, real 

aləmin materialist başa düşülməsi, yəni, materiyanın birinci, şüurun isə ikinciliyini qəbul et-

mək, həmçinin, dünyanın dərkedilən olduğunu təsdiq etməkdən ibarətdir. Ona görə prof. 

A.İ.Markuşeviç yazmışdır: «Hər bir fənn müəlliminin qayğısı şagirdlərə öyrənmək üçün təklif 

olunan materialda və onların mənimsədikləri biliklərin tətbiqi prosesində elmi anlayışların va-

hid, bizim hisslərimiz və intellektdən asılı olmayan real aləmin şüurda inikasından yarandı-

ğına şagirdləri inandırmaqdan ibarət olmalıdır».  

İstənilən elm kimi, riyaziyyat da özünün meydana gəlməsi, təşəkkülü və inkişafında id-

rakın üç mərhələsindən keçir: canlı müşahidədən mücərrəd təfəkkürə və ondan da praktikaya. 

Lakin bu mərhələlərin hər birində riyaziyyatın məktəbdə tədrisi prosesində elmi dünyagörüşü 

tərbiyəsi məsələsini daha ciddi və mürəkkəb edən xüsusiyyətləri vardır. 

Əgər fizika, kimya, biologiyanın öyrənilməsində hər bir nəzəri müddəa eksperimentlə və 

ya obyektiv aləmin öyrənilməsi tarixi ilə təsdiq edilirsə, şagirdlərdə bu elmlər haqqında təbii 

şəkildə təsəvvür yaranırsa, riyaziyyatla  iş başqa vəziyyətdədir. Yuxarıda sadalanan elmlərdən 

fərqli olaraq riyaziyyat real aləmlə bilavasitə əlaqəli deyildir. Onun obyekti F.Engelsin təri-

finə görə «həqiqi aləmin fəza formaları və miqdar nisbətləridir», yəni əşyalar və hadisələrin 

reallıqdan mücərrədləşmiş ən ümumi xassələri və münasibətləridir. 

Riyaziyyatda maddi aləmin qanunlarına riyazi anlayışlar arasındakı mücərrəd-məntiqi 

xarakterli əlaqələr uyğundur. Dünyanın sistemliliyi müasir riyaziyyatın «riyazi strukturlar» 

kimi anlayışlarında öz əksini tapar. Riyaziyyatın obyekti mücərrədləşmə olduğundan və hər 

bir anlayış isə öz növbəsində müəyyən mücərrədləşmənin məhsulu olduğundan riyazi anla-

yışlar mücərrədləşmənin mücərrədləşməsi olar. Onlar inkişaf edərək real aləmlə görünən əla-

qələri itirirlər; heç də hər bir riyazi anlayış üçün real obraz göstərmək olmaz. Ona görə işin 

dünyagörüşü tərəfinə kifayət qədər diqqət yetirilmədikdə riyazi anlayışların təbiətinin və mad-

di aləmlə insanın bu aləm haqqındakı təsəvvürləri arasındakı münasibətlərin düzgün başa dü-

şülməməsi təhlükəsi yarana bilər. Bununla əlaqədar riyaziyyatın həqiqi aləmlə əlaqələrinin şa-

girdlər qarşısında açılması üzrə sistematik aparılan məqsədyönlü işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Prof. A.Y.Xinçinin qeyd etdiyi kimi: «Riyaziyyat müəllimləri qarşısında şagirdlərin şüu-

runda bu elmin həyatdan və praktikadan ayrı olması, formal xarakter daşıması, quru bir elm 

olması haqqındakı kortəbii təsəvvürlərin yaranmasının qarşısının alınması kimi asan olmayan 

məsələ durur» [5]. Riyazi anlayışların materiya mənşəli olmasının izahından ibarət olan müəl-

limin birinci vəzifəsi riyaziyyat üçün onun həqiqi aləmlə əlaqəsi kimi mücərrəd təfəkkür mər-

hələsinin də ayrılması hissəsi olması faktı kölgədə qalmamalıdır. Məhz riyazi anlayışların 

yüksək dərəcədə mücərrədliyi, riyazi nəzəriyyənin məntiqi işlənilməsi riyaziyyatın gücünü 

təşkil edir, onu güclü idrak mənbəyinə çevirir, onun geniş tətbiqi aparmasını təmin edir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, riyazi mücərrədləşmənin materiya mənşəli olmasının inkar edilməsi, mü-

cərrəd təfəkkürün rolunun başa düşülməməsi riyazi nəzəriyyənin idealist izahının mənbəyinə 
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çevrilir. 

Ona görə riyaziyyatın həqiqi aləmlə əlaqəsinin aydınlaşdırılması üzrə işlərin hər bir elm-

də, xüsusən riyaziyyatda mücərrədləşmə və məntiqi əhəmiyyətinin izah edilməsi ilə birləşmə-

si zəruridir. Onda mücərrəd təfəkkür pilləsi, yəni, məntiqi  tədqiqatların formalaşmasını şa-

girdlər real aləmin elmi dərk edilməsinin zəruri bir hissəsi kimi işlərin həqiqi vəziyyətinə uy-

ğun olaraq düzgün başa düşəcəklər. 

Mücərrədləşmənin riyaziyyatda rolunun qeyri-adiliyi haqqında düzgün olmayan təsəvvür-

lərin baş verməməsi üçün şagirdlərə izah etmək lazımdır ki, anlayışların mücərrədliyi riyaziy-

yatın fərqləndirici xüsusiyyəti deyildir. İstənilən elmin anlayışları real aləmin (məsələn, fizi-

kada sürət, tarixdə siniflər anlayışı və s.) müəyyən hadisələrin mücərrədləşmələridir. Məhz 

onların tətbiqi empirizmdən elmə keçməyə imkan verməklə insan biliklərini daha dərin, inam-

lı və kəsərli edir. 

Riyaziyyatın inkişafında praktikanın rolunun açılması onun praktik, tətbiqi əhəmiyyətinin 

göstərilməsi şagirdlərin dünyagörüşü tərbiyəsində böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Bu zaman idrak mərhələsi kimi praktikanın sadələşmiş, primitiv şərhlərindən çəkinməli, 

həmçinin, şagirdlərə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, praktik qiyməti utilitardan, praktik qiyməti 

praqmatikdən fərqləndirmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bir sıra riyazi nəticələr bila-

vasitə yoxlanıla bilmir, lakin bu nəticələrdən alınan nəticələr həmişə yoxlanıla bilər. Beləliklə, 

praktika meyarı riyaziyyat elmində də tətbiq edilir: riyaziyyatçıların (bəzən sonrakı nəsillər tə-

rəfindən) elmi fəaliyyətinə haqq qazandırılması bu alətlərin təbiətşünaslıq, texnika, planlaş-

dırma, idarəetmə və s. problemlərində istifadə edilməsi vasitəsilə əldə edilir. 

Bununla əlaqədar olaraq şagirdlərin diqqətini ona yönəltmək lazımdır ki, hətta təbiət elm-

lərində də bu və ya digər nəzəri nəticələrin praktik əhəmiyyəti dərhal aydın olmur. Riyazi nə-

ticələrin özlərinin deyil, onların əsasında alınan digər elmlərin nəticələrinin praktik əhəmiy-

yəti ola bilər. «Xalis nəzəriyyə» kimi meydana gələn, sonralar isə müxtəlif təbiət və huma-

nitar elmlərdə onların vasitəsilə praktikada geniş tətbiqlər tapan riyazi məntiq buna parlaq mi-

sal ola bilər. 

Riyaziyyatın öyrənilməsində şagirdlər elə anlayışlarla rastlaşırlar ki, onlara bu anlayışların 

heç bir praktik əhəmiyyətinin olmadığı görünə bilər. Məsələn, «irrasional ədəd» anlayışı. 

Dərslikdə [1] birbaşa qeyd olunur ki, praktikada yalnız rasional ədədlərlə kifayətlənmək olar. 

Bu kimi hallarda riyaziyyatda faydasız, «artıq» anlayışların olması haqqında şagirdlərdə düz-

gün olmayan təsəvvürlərin əmələ gəlməsi təhlükəsi yarana bilər. Ona görə, bir sıra riyazi anla-

yışların praktik qiyməti nəzəriyyənin qurulmasında onların həlqələr, «kərpic»lər olmasının şa-

girdlərə izah edilməsi  zəruridir. Belə ki, «irrasional ədəd» anlayışı həqiqi ədədlər nəzəriyyə-

sinin qurulması üçün zəruridir; bu da öz növbəsində riyazi analizin əsasını təşkil edir. Onun 

anlayışları və nəticələri isə hədsiz dərəcədə geniş və rəngarəng tətbiqlərə malikdir. 

Tənliklər və bərabərsizliklər sistemi şagirdlər üçün kifayət qədər aydın tətbiqi istiqamətə 

malikdir və buna görə bu mövzunun real aləmlə əlaqəsinin və onun tətbiqi əhəmiyyətinin iza-

hı üçün hər hansı əlavə yolların axtarılması tələb olunmur. Lakin bu mövzunun kursda so-

nuncu mövzu olmasından istifadə etmək və «Həqiqi ədədlər» mövzusu ilə bağlı cəbr və hən-

dəsə anlayışların əlaqəsi haqqında, həndəsi interpretasiyanın əhəmiyyəti haqqında deyilənləri 

bir daha qeyd etmək, təkrarlamaq, inkişaf etdirmək lazımdır. Doğrudan da, hazırda bilavasitə 

istehsalatda rast gəlinən məhz xətti proqramlaşma məsələləri, xətti tənliklərin və bəra-

bərsizliklərin həndəsi izahı ilə tanışlığın olmasını tələb edir. Burada bu məsələlərin həllində 

hamının möhkəm bacarığa malik olması məcburi deyil, amma bu məsələnin həllini, xüsusən 

onun həndəsi interpretasiyasını hamının şüurlu qavraması bacarığı məcburidir. 
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Xətti proqramlaşdırma məsələləri hələ ki, proqram materialı deyil, lakin sonuncu mövzusu 

da öyrənilən materialın rolunu və yerini şagirdin düzgün dərk etməsi üçün, müəllim tərə-

findən bir-iki belə məsələnin həllini nümunə göstərməsinə heç bir şey mane ola bilməz. Bəra-

bərsizliklər sistemi həllinin yalnız  nəzəri planda nəzərdən keçirilməsilə müqayisədə tərbiyəvi 

effekt daha böyük olacaq və əlavə vaxt tələb olunmayacaq. 

Qauss üsulu ilə xətti sistemlərin  həllinə dair daha bir qeydiyyat aparaq. Şagirdlər, xüsusilə 

qeyri standart məsələlərin həllini bacaran və sevənlər göstərilmiş qayda ilə sistemi həll etmək 

tələbinə bəzən daxilən müqavimət göstərirlər. Doğurdan da, bəzən elə olur ki, verilmiş sistem 

hər hansı digər üsulla daha rahat həll olunur. Şagirdlərdə tələblərin formal olması təəssüratı 

yaratmamaq üçün onlara izah etmək lazımdır ki, Qauss üsulunun üstünlüklərindən biri onun 

ümumi olması, «alqoritmikliyidir». Bu qayda ilə sistemi həll etdikdə həmişə nəticə əldə etmək 

olar və yolun seçilməsi üçün fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Hesablama  texnikasından istifadə 

etdikdə bu çox vacibdir: bütün hallar üçün maşına bir proqram yükləmək olar. Belə hallarda 

süni üsula nisbətən bəzən standart həllə çox vaxt sərf olunması maşın üçün əhəmiyyətli deyil 

və arxayın olmaq mümkündür: əgər hansısa bir məsələ üçün xətti tənliklər sistemini həll 

etmək tələb olunsa, onda maşın bunu edəcək. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəbdə Riyaziyyat fənninin öyrənilməsi həm bu kursun məzmu-

nunun xarakterinə, həm də yuxarı sinif şagirdlərinin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun şagirdlərdə 

riyaziyyatın həqiqi aləmlə münasibətlərinə, onun ictimai həyatdakı roluna, metodlarının 

xüsusiyyətlərinə düzgün və hərtərəfli baxışların formalaşması üçün imkanlara malikdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Real aləmin riyaziyyat vasitəsilə inikasının səciyyəviliyi riya-

ziyyatın tədrisi prosesində elmi dünyagörüşü tərbiyəsinin əsas istiqamətlərini müəyyən edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat təlimi üçün şagirdin biliklərini 

formal-məntiq qanunları əsasında deyil, şagirdin özünün təcrübəsi, bilikləri və təsəvvürləri 

əsasında sistemləşdirən xarici əlaqələr daha çox əhəmiyyətlidir. 
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Междисциплинарные связи математики основаны на особенностях этого предмета: 

объекта, предмета и методов данной науки. Объектом математики является весь мир, а 

все остальные науки изучают этот мир. Вот почему при синтезе полученных знаний, 

относящихся к любому предмету, ситуации возникает необходимость использования 

результатов всех дисциплин. Развитие многих наук связано с развитием науки мате-

матики. 
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Summary 

 
The interdisciplinary connections of mathematics are based on the features of this subject: 

the subject, subject and methods of this science. The object of mathematics is the whole 

world, and all other sciences study this world. That is why, when synthesizing the acquired 

knowledge relating to any subject, the situation arises the need to use the results of all 

disciplines. The development of many sciences is associated with the development of the 

science of mathematics. 
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Существующая предметная система обучения отражает традиционно сложившееся в 

науке разделение предметных областей знания на естественные, технические и гумани-

тарные. Прогресс научного познания, взаимопроникающие процессы интеграции и 

дифференциации обостряют противоречия предметной системы обучения: 

— между усвоением знаний и умений, разобщенным по отдельным предметами не-

обходимостью их комплексного применения в практической деятельности человека – 

противоречие, акцентирующее практический аспект межпредметных связей в обуче-

нии; 

— между задачей формирования целостного индивидуального сознания личности 

учащихся и разобщенным отражением форм общественного сознания в различных 

учебных предметах - противоречие, акцентирующее мировоззренческий аспект взаимо-

связей предметов. Межпредметные связи как отражение процессов интеграции науч-

ного познания составляют объективную основу совершенствования предметной систе-

мы обучения и представляют собой одну из конкретных форм общего методологичес-

кого принципа системности, который определяет особый тип мыслительной деятель-

ности - системное мышление, характерное для системное мышление, характерное для 

современного научного познания. 

Отношения «учебный предмет - межпредметные связи - процесс обучения» носят 

диалектический характер. Структура учебного предмета - основной источник межпред-

метных связей, многообразия их видов в содержании процесса обучения. В свою оче-

редь межпредметные связи влияют на формирование структуры учебных предметов, на 

выделение «межсистемных компонентов» знаний и умений, обобщенных понятий и 

способов учебно-познавательной деятельности. Кооперация различных учебных дис-

циплин в целях формирования знаний специалистов в конкретной области, отвеча-

ющих требованиям экономики постиндустриального общества, должна рассматривать-

ся как органическое целое. 

Включение межпредметных связей в учебный процесс придает качественную спе-

цифику всем компонентам учебно-познавательной деятельности учащихся: 

ощутимо проявляется единство общих и конкретных предметных целей обучения; 

интерес к предметам которыми устанавливается связь, значительно обогащает моти-

вы учебной деятельности; 
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содержание учебно-познавательной деятельности, становится более обобщенным; 

действия, способы оперирования знаниями обобщаются на базе межпредметного со-

держания; 

активизируются процессы познания. 

При обучении математике бакалавров и дипломированных специалистов необходи-

мо обеспечить фундаментальную математическую подготовку таким образом, чтобы 

она: 

— с одной стороны была достаточной для профессиональной деятельности практи-

чески ориентированных выпускников; 

— а с другой, обеспечивала необходимую базу и показывала перспективу развития 

для академически ориентированных выпускников. 

Анализ современного состояния проблемы реализации межпредметных связей при 

обучении математике в вузе показал, что наиболее распространенной формой прояв-

ления межпредметных связей математики в настоящее время являются профессио-

нальная и прикладная направленность обучения. 

Это требование относится ко всему циклу математических дисциплин (высшая ма-

тематика, теория вероятностей и математическая статистика, экономическое моделиро-

вание, математические методы в экономике, исследование операций и математическое 

программирование). Каждая из этих дисциплин кроме общих целей имеет и конкреет-

ные цели обучения, что накладывает отпечаток на способы реализации профессиональ-

ной направленности и уровень межпредметных связей в каждой учебной дисциплине. 

Данный аспект практически не находит отражения в существующих методических 

разработках. 

 В качестве основных приемов реализации профессиональной направленности обу-

чения математике в настоящее время используется: 

построение содержания образования; 

решение прикладных задач; 

экономическая интерпретация основных математических понятий, теорем. 

Если решение прикладных задач в курсе математики дополнить реализацией на 

компьютере, то принцип обучения в «контексте» будущей профессиональной деятель-

ности получит логическое развитие в условиях современного информационного об-

щества. 

Реализация межпредметных связей с курсом «Информатики» позволяет также ре-

шить ряд других педагогических задач. Математические задачи являются удобным 

средством обучения студентов процессу алгоритмизации и программирования. Если 

скоординировать программы математики и информатики, то в процессе реализации ма-

тематических моделей на компьютере происходит закрепление математических умений 

и навыков (признаком сформированного умения является способность обучающегося 

применять его в качественно новой среде). Использование возможностей компьютера 

при решении математических задач не только на практических занятиях по инфор-

матике, но и при выполнении самостоятельных контрольных работ по математике (а 

при возможности и на практических занятиях но математике) позволяет перенести 

центр тяжести с вычислительных действий на качественную сторону задачи, и, как 

следствие, повысить продуктивность познавательной деятельности учащихся. 

Межпредметные связи, как и проблемный подход в обучении, усложняют содер-

жание и процесс познавательной деятельности. Высшая математика изучается на 1-ом 
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курсе, который фактически является общеобразовательным. Межпредметные связи с 

экономическими дисциплинами в этом случае носят преимущественно опережающий 

характер, и их чрезмерное использование может вызвать дополнительные трудности в 

изучении самой математики. Поэтому необходимо постепенное введение объема и 

сложности межпредметных связей с экономическими дисциплинами. Связи же с ин-

форматикой являются синхронными, кроме того, есть возможность опираться и на 

школьный курс информатики. 

Одной из общих целей обучения математике является формирование навыков мате-

матического мышления, что способствует формированию логического, рационального 

стиля мышления в целом. Умение рационально, логически мыслить является общим 

умением для всех учебных предметов, профессионально значимым умением для всех 

специальностей.  

Для реализации принципа профессиональной направленности обучения математике 

и принципа гуманизации образования, в целях оптимизации процесса обучения мате-

матическим дисциплинам предлагается использовать дидактический и мировоззренчес-

кий потенциал межпредметных связей. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена: 

состоянием практики обучения математике студентов-экономистов (бакалавров, 

специалистов) в условиях перехода к многоступенчатой модели высшего образования в 

соответствии с потребностями рыночной экономики и требованиями современного 

информационного общества; 

недостаточностью методических исследований, предметом изучения которых явля-

ется определение роли межпредметных связей на различных этапах обучения матема-

тическим дисциплинам студентов - экономистов и комплексная реализация межпред-

метных связей при обучении «Высшей математике» с учетом объема и уровня сложнос-

ти связей с различными предметами. 

Целью исследования является выявление роли межпредметных связей в повышении 

качества математической подготовки студентов-экономистов; обоснование и разработ-

ка методического обеспечения реализации комплекса межпредметных связей при обу-

чении студентов-экономистов дисциплине  «Высшая математика» в целях оптимизации 

процесса обучения математическим и экономико-математическим дисциплинам.  

Актуальность статьи. Включение раздела «Математическая логика» в курс мате-

матики для экономистов способствует не только повышению качества математической 

подготовки, но устанавливает межпредметные связи с другими дисциплинами, способ-

ствует повышению качества образовательного процесса в целом. 

Научная новизна статьи. Требование профессиональной направленности обучения 

математике определяется государственными образовательными стандартами и отра-

жено в примерной программе, рекомендованной министерством образования. 

Практическое значение и применение статьи. Роль математики как учебной дис-

циплины не сводится к средству реализации профессиональных задач. 
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Ali riyaziyyatda fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsi 

 

Xülasə 

 
Təqdim olunmuş məqalədə ali riyaziyyat fənnində fəndaxili əlaqənin təhsildəki rolu və 

növləri haqqında məlumat verilir. Fəndaxili əlaqənin təlim prosesini təkmilləşdirməsi, fənlər 

arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə xidmət etməsi məqalədə öz əksini tap-

mışdır. Təhsil pillələrində öyrənilən fənlərin ayrı-ayrı deyil, əlaqəli, şəkildə tədris olunması, 

tələbələrinlərin dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı yanaşmasına kömək etməsi nəzərə 

çatdırılır.   
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Implementation of interdisciplinary relations in high math 

 

Summary 

 
The presendent article provides information on the roleand types of integration in educa-

tion. The article reflects the fact that interdisciplinary communication servers to improve the 

learning process, to deepen the interaction and interdependence between disciplines. 
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Modelləşdirmə dedikdə hadisələr, proseslər, obyektlər haqqında yeni biliklərin alınması və 

ya onların idarə edilməsi məqsədilə modellərin qurulması və tətbiq edilməsi başa düşülür. 

Model isə tədqiqat obyektinin ən vacib xüsusiyyətlərini əks etdirən təsviri-real obyektin əvəz-

edicisidir. İstənilən modelin real obyektdən olduqca sadə olması, eyni obyekt üçün müxtəlif 

modellər qurula bilər.  

Hesablamalar ardıcıllığının və onların nəticələrinin qrafik şəkildə əks etdirilməsinin kö-

məyi ilə obyektlər sisteminin təqlid (imitasiya) edilməsinə imkan verən proqram kompleksi 

məcmusu – kompüter (imitasiya) modelləridir. Kompüter (imitasiya) modelləşdirilməsi isə 

mürəkkəb sistemin onun kompüter modelindən istifadə edilməsi əsasında analiz və sintez  

məsələsinin həlli üsuludur. 

İmitasiya anlayışını – (Lat. – imitatio-oxşadmaq, bənzətmək) kimi ifadə etmək olar. 

İmitasiya modelləşdirilməsi - tədqiq olunan sistem (obyekt) onun modeli ilə əvəz olunur və 

real obyektin xarakteristikaları modelin verdiyi xarakteristikalar əsasında tədqiq olunur. 

Simulyasiya–(Lat. Simulatio-görkəm yaratmaq, yalançı əməliyyat və ya hər hansı real pro-

sesi onun modeli əsasında imitasiya etmək). Simulyasiya modellərində adətən ədədi üsullar-

dan istifadə edirlər, çünki strukturu analitik nəticələrlə əldə etmək üçün çox mürəkkəbdir. 

İmitasiya (təqlid etmə proqram) modelləşdirməsi – tədqiq edilən obyektin məntiqi-riyazi 

modeli kompüter üçün proqram kompleksi şəklində realizə olunmuş fəaliyyət alqoritmi şək-

lindədir. Real obyektdə modeldə yerinə yetirdiyimiz simulyasiyanı realizə etmək mümkün ol-

maya bilər. Və ya çox baha başa gələ bilər. 

Son illərdə, qrafik interfeys və vizual-bloklu interaktiv kompüter sistemlərinin inkişaf et-

məsi nəticəsində kompüter modelləşdirməsi, struktur-funksional modelləşdirmə geniş yayıl-

mışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, süni intellekt sistemlərinin qurulmasında-konseptual-mo-

delləşdirmədə kompüterin rolu əvəzedilməzdir. Bu baxımdan, kompüter modelini belə şərh 

etmək olar: 

− Obyektin və ya hər hansı obyektlər sisteminin (proseslərin) qarşılıqlı əlaqələli kompüter 

cədvəllərinin, blok-sxemlərin, diaqramların, qrafiklərin, şəkillərin, animasiya fraqmentlərinin, 
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hiper mətnlərinin və s. köməyi ilə təsvir olunmuş və obyektin strukturunu və onun elementləri 

arasında ki qarşılıqlı əlaqələri əks etdirən şərti obraz. Bu cür kompüter modelləri struktur 

funksional modellərdir; 

− Hesablamalar ardıcıllığının və onların nəticələrinin qrafik şəkildə əks etdirilməsi köməyi 

ilə obyektin, obyektlər sisteminin təqlid (imitasiya) edilməsinə imkan verən ayrı-ayrı proq-

ram, proqramlar məcmusu, proqram kompleksi. Bu zaman obyektə müxtəlif təsadüfi amillər 

təsir edir. Bu cür modellər imitasiya modelidir. 

Modelləşdirmə prosesində, o cümlədən, modellərin qurulmasında EHM böyük rol oyna-

yır. Təsadüfü deyildir ki, bu gün əksər elm sahələrində aparılan mükəmməl tədqiqatların əsa-

sını kompüter modelləşdirilməsi, EHM-də riyazi modelləşdirmə və hesablama sınağı təşkil 

edir. Mürəkkəb sistemlərin fəaliyyət prosesi EHM-də realizə olunan müəyyən alqoritm şəki-

lində göstərilir ki, bu da imitasiya modelləşdirilməsinin mahiyyətini təşkil edir. İmitasiya mo-

delləşdirilməsi kifayət qədər çevik modelləşdirmə üsuludur. Onun əsas ideyasını sistem haq-

qında bütün mövcud informasiyadan maksimum istifadə etmək əsasında analitik çətinlikləri 

dəf etmək imkanı qazanmaq və sistemin fəaliyyətinə dair qoyulan bütün suallara cavab tap-

maq təşkil edir. 

Dinamika tənliyi 

Klassik idarəetmə nəzəriyyəsində diferensial tənlik (obyektin riyazi modeli) obyektin u(t), 

f(t) girişləri ilə y(t)  çıxışı arasında qurulur (şəkil 1.1). Belə tənlik giriş-çıxış formada yazılmış 

tənlik adlanır. Qeyri-aşkar şəkildə bu tənlik aşağıdakı şəkildə verilir: 

0.  (2.1) 

 
Şəkil 1.1. Birölçülü obyektin sxemi. 

Burada F(•) qeyri-xətti  funksiya,  u(t), f(t) obyektin idarə və həyəcan girişləri olub xarici 

təsirlər; F(•)  obyektin çıxış dəyişəni; n diferensial tənliyin tərtibidir. 

Diferensial tənlik çıxışın yüksək tərtibli törəməsinə nəzərən yazılarsa (əgər bu mümkün-

dürsə), belə konstruksiya aşkar şəkildə yazılış forması adlanır: 

  (2.2) 

Burada  (•) qeyri-xətti funksiyadır. Fizika və texnikanın bir çox modellərini aşkar şə-

kildə yazılmış formaya gətirmək olur. 

Keçid prosesi y(t) -ni qurmaq üçün (2.2) tənliyini u və f –in məlum ifadələrində (sabit və 

ya zaman funksiyası ola bilər) analitik və ya ədədi üsulların köməyi ilə həll etmək lazımdır. 

Diferensial tənliklərlə imitasiya modelləşdirməyə aid sosial-iqtisadi və texniki proseslərin 

tədqiqinə aid misallar. 

Yaşamaq uğrunda mübarizə (Yırtıcı-qurban məsələsi). 
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Bu prosesin Lotk-Volter  modeli aşağıdakı qeyri-xətti əlaqəli diferensial 

tənliklər sistemi ilə yazılır: 

  

   
Burada   y1 (t),  y2 (t) uyğun olaraq qurbanların və yırtıcıların sayıdır. P sabiti qurbanların 

sayı sıfra bərabər olduğu halda yırtıcıların sayını təyin edir. Yırtıcı tərəfindən qurbanın ye-

yilməsi ehtimalı y1y2 hasilinə uyğundur. Belə ki, py1y2 yırtıcıların sayının azalmasına uyğun 

gəlir. Eyni zamanda r  y1y2  hasili qurbanları yeyən yırtıcıların sayını xarakterizə edir. P,p,R,r  

parametrlərinin müəyyən qiymətlərində yırtıcıların və qurbanların sayının zaman üzrə dəyiş-

məsi xarakter daşıyır. 

Parametrlər P=3, R=2, p=r=1. Başlanğıc şərtlər  y=(y10;y20)
T=(3;4)T. 

1. Ədədi həll. MATLABda adi diferensial tənliklər sistemini həll etmək üçün 

ode23s funksiyasından istifadə olunur. Bu funksiyanın adının hərfi hissəsi − Or-

dinary Differential Equation (Adi diferensial tənlik) ifadəsinin ixtisarını, rəqəmlər 

isə istifadə olunan Runqe -Kutt üsullarının versiyalarının tərtiblərini göstərir. 

Şəkil 1-də  ode 23s  funksiyasının köməyi ilə alınan ədədi həll və nəticələr göstərilmişdir. 

 

 
 

>> % Başlanqıc şərtlər % 

>> t0=0; tf=10; y0=[3,4]; 

>> [t,y]=ode23s('Volter',t0,tf,y0); 

Warning: Obsolete syntax.  Use ode23s(fun,tspan,y0,...) instead.  

> In funfun\private\odearguments at 42 

  In ode23s at 188 

>> z=[t,y] 

z = 

         t           y1                 y2 

         0       3.0000    4.0000 

    0.0653    2.7877    4.2410 

    0.1761    2.3886    4.5273 

    0.2870    2.0036    4.6256 

    0.3930    1.6919    4.5498 

    0.5018    1.4452    4.3394 

    0.6204    1.2565    4.0161 

    0.7609    1.1231    3.5816 

    0.9221    1.0640    3.0926 

    1.0613    1.0785    2.7165 

    1.2006    1.1471    2.4000 
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    1.3368    1.2663    2.1535 

    1.4749    1.4420    1.9692 

    1.6208    1.6917    1.8480 

    1.7778    2.0356    1.8079 

    1.9497    2.4853    1.8893 

    2.0857    2.8581    2.0696 

    2.2216    3.1796    2.3779 

    2.3404    3.3478    2.7655 

    2.4493    3.3536    3.2069 

    2.5573    3.1956    3.6838 

    2.6728    2.8715    4.1545 

    2.8147    2.3666    4.5377 

    2.9286    1.9745    4.6253 

    3.0346    1.6687    4.5369 

    3.1439    1.4271    4.3163 

    3.2637    1.2431    3.9839 

    3.4073    1.1144    3.5386 

    3.5701    1.0627    3.0484 

    3.7381    1.0941    2.6095 

    3.8769    1.1793    2.3142 

    4.0130    1.3150    2.0882 

    4.1529    1.5120    1.9231 

    4.3024    1.7903    1.8247 

    4.4613    2.1615    1.8166 

    4.6453    2.6589    1.9575 

    4.7690    2.9883    2.1675 

    4.8927    3.2496    2.4905 

    5.0070    3.3674    2.8946 

    5.1148    3.3238    3.3498 

    5.2239    3.1153    3.8308 

    5.3443    2.7396    4.2867 

    5.4535    2.3443    4.5483 

    5.5626    1.9694    4.6256 

    5.6686    1.6646    4.5350 

    5.7780    1.4238    4.3126 

    5.8980    1.2407    3.9786 

    6.0421    1.1128    3.5312 

    6.2053    1.0624    3.0407 

    6.3723    1.0947    2.6054 

    6.5110    1.1804    2.3110 

    6.6471    1.3168    2.0858 

    6.7871    1.5145    1.9214 

    6.9367    1.7940    1.8238 

    7.0957    2.1664    1.8170 

    7.2799    2.6649    1.9599 

    7.4033    2.9929    2.1711 
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    7.5267    3.2523    2.4949 

    7.6408    3.3683    2.8997 

    7.7485    3.3227    3.3555 

    7.8578    3.1122    3.8367 

    7.9783    2.7343    4.2919 

    8.0874    2.3391    4.5510 

    8.1965    1.9650    4.6258 

    8.3025    1.6610    4.5334 

    8.4119    1.4210    4.3094 

    8.5322    1.2385    3.9739 

    8.6768    1.1114    3.5247 

    8.8401    1.0621    3.0340 

    9.0063    1.0951    2.6018 

    9.1449    1.1814    2.3081 

    9.2810    1.3184    2.0835 

    9.4211    1.5168    1.9198 

    9.5709    1.7973    1.8229 

    9.7299    2.1707    1.8172 

    9.9143    2.6701    1.9621 

   10.0000    2.9022    2.0988 

>> subplot (1,2,1) 

>> % y1(t) həlli % 

>> plot (t,y(:,1),'r')  

>> hold on 

>> % y2 (t) həlli % 

>> plot (t,y(:,2),'k--') 

>> xlabel ('Zaman'); legend('y1','y2',4) 

>> subplot (1,2,2) 

>> % Faza portreti % 

>> plot (y(:,1),y(:,2)) 

>> xlabel ('Qurnanlar') 

>> ylabel ('Yirticilar') 

 b 
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                       Şəkil 1. Lotk-Volter  tənliyin həllər qrafiki 

 

Qeyri-xətti və qeyri-stasionar tənliklərin Simulink-də həlli 

Bu halda analoq (fasiləsiz) qeyri-xətti və zamandan asılı olan qeyri-stasionar əmsalları 

Simulinkin “User-Defined Functions” bunkerində yerləşən  

                                  
 

blokunun köməyi ilə realizə etmək olar. Qeyri-xəttiliklər kəsilən və ya qeyri-hamar olarsa, 

Simulinkin müvafiq bloklarından istifadə etmək lazımdır. Zaman funksiyasını realizə etdikdə 

Fcn blokunun girişinə ”Clock”  blokundan zaman t  siqnalı vermək lazimdir. Məsələn, 
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Fcn bloku giriş siqnallarını yuxarıdan-aşağıya doğru  u(1), u(2),...  kimi qəbul edir. Blokun 

daxilinə yazılan ifadə parametrlər pəncərəsindən daxil edilir. Bir neçə giriş olduqda Mux 

(multepleksor) blokundan istifadə olunur. Məsələn, 

 
 

Diferensial tənlikdə f(t,x1,x2,...) şəkilli qarışıq həddlər mövcuddursa onları aşağıdakı şə-

kildə realizə etmək bəzi hallarda sxemin sadələşməsinə gətirir. 

 
 

Clock (taymer) blokunun çıxış siqnalı t, Fcn blokuna u(n+1) şəklində yazılır. n=2 olarsa – 

u(3) şəklində olur. 

Misal olaraq  «Yırtıcı-qurban » prosesinin imitasiya modelini göstərək : 

                      

  
 

Burada x1, x2–qurban və yırtıcıların sayıdır. P=3, R=2, p=r=1, b1=0.04, b2=0.01. Baş-

lanğıc şərt  x10=3, x20=4. 

v1(t)=1-sin(0.2t), v2(t)=1-cos(0.2t). 

2. Məsələnin MATLAB-n  “vizual-bloklu imitasiya modelləşdirmə paketi” Simulink − də  

realizasiya  sxemi: 

SIMULINK blokları vasitəsi ilə dinamik sistemin simulyasiya modelinin realizasiya sxemi 

qurulmuşdur. Şəkil 2. – də Simulink paketində dinamik sistemin («Yırtıcı-qurban» prosesinin) 

simulyasiya modelinin realizasiya (həll) sxemi göstərilmişdir, v1 və v2 idarə təsirləri kənardan 

olan «müdaxiləni» xarakterizə edir. Şəkil 3.− də isə Dinamik sistemin ((«Yırtıcı-qurban» pro-

sesinin) a) x1(t), x2(t) həlləri (keçid prosesləri) və b) faza portreti qrafikları göstərilmişdir. 

Ədədi inteqallama üsulu kimi ode23s seçilmişdir.  
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Şəkil 2. Matlab/Simulink paketində dinamik sistemin («Yırtıcı-qurban» prosesinin) simu-

lyasiya modelinin realizasiya ( həll) sxemi. 
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                                                        a) 

 
                                                   b) 

Şəkil 3. Dinamik sistemin («Yırtıcı-qurban» prosesinin) a) x1(t), x2(t) həlləri (keçid pro-

sesləri) və  b) faza portreti qrafikaları. 

Matlab Math Work Inc. (ABŞ) şirkəti tərəfindən yaradılmışdır. Sistem ilk dəfə XX əsrin 

70-ci illərində istifadə edilməyə başlansa da, onun çiçəklənmə dövrü 80-ci illərə təsadüf edir. 

MATLAB (qısa-Matrix Labaratory-matris laboratoriyası) mühəndis və elmi hesablamaları ye-

rinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş interaktiv  kompyuter sistemidir. Matlabı elmi kalkulya-

tor adlandırmaq olar. Matlabın tərkibində olan və dinamik sistemlərin modelləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulmuş “vizual-bloklu imitasiya modelləşdirmə paketi” Simulink xüsusi yer tutur. 

Simulinkdə avtomatik tənzimləmə sisteminin tipik element və blokları, funksional və vizual-

laşdırma vasitələri kitabxanada olan hazır bloklar şəklində təqdim olunur. Blokların parametr-

lərini dəyişmək üçün parametrlər pəncərəsindən istifadə olunur. Simulinkdə müxtəlif model-

lər şəklində verilmiş idarəetmə obyektlərini modelləşdirmək mümkündür. Bunlardan ötürmə 

funksiyalarını və vəziyyət modellərini göstərmək olar. Bloklu imitasiya modelləşdirməsinə ol-

duqca az vaxt sərf olunduğundan qısa müddət ərzində nəticələri almaq və daha çox məlumat 

toplamaq mümkündür.  

Kompyuter (imitasiya) modelləşdirilməsi–mürəkkəb sistemin onun kompüter modelindən 

istifadə edilməsi əsasında analizi və sintezi məsələsinin həll üsuludur. Kompyuter (imitasiya) 

modelləşdirilməsinin əsas məqsədi mövcud modelə görə miqdari və keyfiyyət nəticələrinin 

alınmasıdır. Keyfiyyət nəticələrinin analizi mürəkkəb sistemin əvvəllər məlum olmayan xüsu-

siyyətlərini yəni onun strukturunu, inkişaf dinamikasını, dayanıqlığını, bütovlülüyünü və s. 

aşkar etməyə imkan verir. Miqdari nəticələr əsasən dəyişənlərin bəzən gələcək qiymətlərinin 

proqnozu və dəyişənlərin keçmiş qiymətlərinin izah edilməsi xarakterini daşıyır ki, bu da sis-

temi xarakterizə edir. 

Məqalənin aktuallığı. Matlabın tərkibində olan və dinamik sistemlərin modelləşdirilməsi 

üçün nəzərdə tutulmuş “vizual-bloklu imitasiya modelləşdirmə paketi” Simulink xüsusi yer 

tutur. Simulinkdə avtomatik tənzimləmə sisteminin tipik element və blokları, funksional və 

vizuallaşdırma vasitələri kitabxanada olan hazır bloklar şəklində təqdim olunur. Bloklu imita-
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siya modelləşdirməsinə olduqca az vaxt sərf olunduğundan qisa müddət ərzində nəticələri al-

maq və daha çox məlumat toplamaq mümkünlüyi “vizual-bloklu imitasiya modelləşdirmə pa-

keti” Simulink sisteminin istifadə təcrübəsi aktuallığının artmasına yol açmışdır.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Kompyuter (imitasiya) modelləşdirilməsinin əsas məqsədi  

mövcud modelə görə miqdari və keyfiyyət nəticələrinin alınmasıdır. Keyfiyyət nəticələrinin 

analizi mürəkkəb sistemin əvvəllər məlum olmayan xüsusiyyətlərini yəni onun strukturunu, 

inkişaf dinamikasını, dayanıqlığını, bütövlülüyünü və s. aşkar etməyə imkan verir. Miqdari 

nəticələr əsasən dəyişənlərin bəzən gələcək qiymətlərinin proqnozu və dəyişənlərin keçmiş 

qiymətlərinin izah edilməsi xarakterini daşıyır ki, bu da sistemi xarakterizə edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnformasiya texnologiyaların, kompyuter tex-

nikasının və kompüter şəbəkələrinin sürətli inkişafı göstərir ki, hesablama texnikası və pred-

met sahəsinə aid xüsusi tətbiqi proqram sistemlərinin elmi-tədquqat işlərinin aparılmasında, 

idarəetmə proseslərində və insanın fəaliyyətinin digər sahələrində məsələlərin həlli zamanı 

asan, daha tez və düzgün nəticələrin əldə olunmasında çox böyük rol oynaya bilər. Simulink-

də müxtəlif modellər şəklində verilmiş idarəetmə obyektlərini modelləşdirmək mümkündür. 

Bunlardan ötürmə funksiyalarını və vəziyyət modellərini göstərmək olar. 
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Б.Б. Азизов, Н.А. Агаева, Р.И. Миралиев 

 

Реализация в среде MATLAB/ Simulink «пакет  

визуально-блочного имитационного моделирования»  

нелинейных и нестационарных уравнений 
 

Резюме 
 

Под моделированием мы понимаем создание и применение моделей для приобре-

тения новых знаний или управления событиями, процессами и объектами. Модель яв-

ляется заменой изображения – реального объекта, отражающего наиболее важные осо-

бенности объекта исследования. Поскольку любая модель намного проще, чем реаль-

ный объект, для одного и того же объекта можно построить разные модели. 

Компьютерные (имитационные) модели представляют собой программные пакеты, 

которые позволяют имитировать систему объектов посредством последовательности 

расчетов и графического представления их результатов. Компьютерное моделирование 

– это метод анализа и синтеза сложной системы с использованием компьютерной мо-

дели. 
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B.B. Azizov, N.A. Ağayeva, R.I. Miraliyev 
 

Realization of nonlinear and non-stationary equations in MATLAB 

“visual-block simulation modelling package” in Simulink 
 

Summary 
 

Modelling refers to the creation and application of models to gain new knowledge about, 

or manage, events, processes, and objects. The model is a substitute for an image – a real 

object that reflects the most important features of the research object. Since any model is 

much simpler than a real object, different models can be built for the same object. 

Computer (imitation) models are software packages that allow imitation of the system of 

objects by means of the sequence of calculations and graphical representation of their results. 

Computer simulation is a method of analyzing and synthesizing a complex system using a 

computer model. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 25.01.2020 
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İnformatikanın tədrisində fənlərarası inteqrasiya  

interaktiv öyrənmə vasitəsi kimi 
 

Vüsalə Abdulla qızı Süleymanova 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi 
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                r.ü.f.d., dos. N.S. Bayramova 

 

Açar sözlər: informatika dərslikləri, fənlərarası əlaqə, İKT, fəal-interaktiv təlim, sistemli 

təfəkkür, tənqidi təfəkkür  

Ключевые слова: учебники по информатике, междисциплинарное общение, ИКТ, 

активно-интерактивное обучение, системное мышление, критическое мышление 

Key words: computer science textbooks, interdisciplinary communication, ICT, active-

interactive learning, systematic thinking, critical thinking 

   

Qloballaşan dünyanın bir hissəsi olan təhsil sistemimiz zamana uyğun baş verən proses-

lərlə inteqrativ şəkildə inkişaf edir, yenilənir. Bu proses məktəbdə tədris olunan fənlər arasın-

da özünəməxsus şəkildə reallaşdırılır. Fənlərarası inteqrasiya – iki və ya daha artıq fənnin 

əhatə etdiyi anlayış, bilik, bacarıq və prinsipin sintezidir. Bu inteqrasiya bir fənnə aid olan qa-

nun, nəzəriyyə və metodların başqa bir fənnin öyrədilməsində istifadəsini nəzərdə tutur. İnfor-

matika dərsləri ibtidai siniflərdə ana dili, riyaziyyat, texnologiya, musiqi, təsviri incəsənət, hə-

yat bilgisi və ingilis dili fənləri ilə yuxarı siniflərdə isə tarix, coğrafiya, biologiya, fizika, kim-

ya və s. fənlərlə çox sıx əlaqədə tədris olunur. Hətta bəzi mövzular zahirən təkrarlansa da, ma-

hiyyətcə, bu mövzuların tədrisinə yanaşma tərzi müxtəlifdir. “Alqoritm” mövzusu izah edilər-

kən, demək olar ki, bütün fənlərdə tədris olunan mövzulardan istifadə etmək olar. Məhz buna 

görə də bu mövzuya aid çalışma və tapşırıqlar müxtəlif fənlərlə inteqrativ formada tərtib edil-

mişdir. Müxtəlif fənlərdən öyrənilən “Doğru” mülahizələri “Yalan”a və əksinə çevirmək məq-

sədi ilə “İnkar” anlayışı daxil edilmişdir. İnformatikanın tədrisi prosesində sistemli düşüncə-

nin inkişafı əsas vəzifədir. Bununla yanaşı, digər mühüm bir məqsədin – başqa fənlərdən alın-

mış bilik və bacarıqların möhkəmləndirilərək fərqli kontekstdə – sistemli yanaşma tərzi ilə 

tədrisi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnformatika fənni uşaqlarda dünyanın sistemli şəkildə 

dərkedilmə vərdişlərini, müxtəlif təbii-sosial hadisələr arasında mövcud olan vahid informa-

siya əlaqələrinin başa düşülməsini, alqoritmik düşüncə tərzini və s. formalaşdırır. Tədris pro-

sesinin özünə də informasiyanın qəbulu və emalolma prosesi kimi yanaşılır. Sistemli təfək-

kürün səviyyəsi, əsasən, informasiyanın operativ emal olunması və onun əsasında düzgün qə-

rarların qəbul edilməsi ilə müəyyənləşir. Təfəkkürü isə məqsədyönlü şəkildə elə inkişaf etdir-

mək lazımdır ki, şagirdlərdə tədricən sistemli yanaşma tərzi ilə müzakirə etmək və tədqiqat 

aparmaq bacarığı formalaşsın. 

Təhsil prosesində şagirdlərin “İnformatika” fənnindən qazanıb gündəlik həyatlarında tət-

biq edə biləcəkləri bilik, bacarıq və vərdişlər digər fənlərin, həm də onların əhatə etdikləri 

mövzuların əlaqəli inteqrativ şəkildə tədrisini tələb edir. Metodik vəsaitdə  təqdim edilən fən-

lərarası inteqrasiya cədvəlində “İnformatika” fənni üzrə mövzuların tədrisi prosesində digər 

fənlərin məzmun standartlarında əks olunmuş bacarıqları ilə inteqrasiya imkanları əks edil-

mişdir. Fənlərarası inteqrasiya cədvəlindən istifadə konkret mövzuların tədrisi zamanı mənim-
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səmə prosesini sürətləndirir. Tədris prosesində bu əlaqələrdən səmərəli və məqsədyönlü istifa-

də edilməsi yüksək nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarır.  

 Təlim üsulları təlim prosesinin səmərəliliyini təmin edən faktorlardan biridir. Bu gün in-

formasiyanın bolluğu dövründə lazım olan informasiyanı əldə etmək üçün müxtəlif imkanları 

olduğundan, şagird özünün “təlim obyekti” rolu ilə razılaşmaq istəmir. İnformasiya mənbələ-

rindən sərbəst istifadə etmək imkanı şagirdə müəllimin “hər şeyi bilən, bütün suallara mütləq 

doğru cavablar verən, həmişə haqlı olan, bütün mümkün hüquqların yeganə sahibi” olduğuna 

şübhə ilə yanaşmağa əsas verir. Bu gün şagirdə onun bütün suallarına bacardığı kimi cavab 

verə bilən, fikirləri müzakirə olunmaz bir büt obrazı deyil, güclü informasiya axınında ona 

lazım olan, onu maraqlandıran məlumatı axtarıb seçməkdə, qarşılaşdığı problemləri həll et-

məkdə, özünü müstəqil inkişaf etdirə bilən fəal şəxsiyyət kimi formalaşmaqda yardımçı və 

məsləhətçi lazımdır. Bu bacarıqların formalaşdırılmasının ən real yolu təlim prosesinin ma-

hiyyətcə yeni prinsiplər əsasında – fəal təlim üsullarından istifadə etməklə təşkil etməkdir. 

Fəal təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə 

əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur. 

Fəal-interaktiv təlim təlim prosesinin elə təşkili formasıdır ki, burada müəllim bilikləri 

ötürən rolundan imtina etməklə, yeni bir vəzifəni – bələdçi (fasilitator) vəzifəsini öz üzərinə 

götürmüş olur. Burada qrup və cütlərlə iş formalarından müntəzəm şəkildə istifadə etməklə 

biliyin axtarılıb tapılması ön plana çəkilir. Bu cür təlim texnologiyası ilə təşkil olunan dərs-

lərdə əvvəlcə problemə istiqamət verəcək motivasiya yaradılır. Motivasiya problemə çıxarıla-

caq məsələnin qoyulmasıdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz fənlərdəki müvafiq mövzularla əlaqə 

yaradılır. Motivasiyanın nəticəsi tədqiqat sualı olur. Həmin tədqiqat sualı problemin həlli yol-

larına dair ilkin fərziyyələrin irəli sürülməsinə şərait yaradır. Sonra həmin problemin araşdı-

rılması üçün tədqiqat işi təşkil olunur. Bu iş fərdi, cütlərlə, kiçik qruplarda və bütün siniflə iş 

formalarında təşkil oluna bilər. Şagirdlər irəli sürülmüş fərziyyələrin doğruluğunu isbat etmək 

üçün mətn üzərində, bilik mənbələrinə nəzər salmaqla, tədqiqat işlərinə cəlb olunurlar. Alınan 

nəticələr iş vərəqlərində qeyd olunur. İş vərəqlərində işlər tamamlandıqdan sonra təqdimat 

mərhələsi gəlir. Hər qrup öz tədqiqatlarının yekunları ilə auditoriyanı tanış edir. Sonra təqdim 

olunan bütün işlər arasında rabitə, əlaqələr yaradılır. Məlumatlar sistemə salınaraq ümumiləş-

dirilir. Həmin ümumiləşmələr ilkin fərziyyələrlə müqayisə olunur və nəticələr çıxarılır. Bun-

dan sonra biliyin tətbiqi mərhələsi gəlir. İşin gedişindən aydın olduğu kimi, fəal interaktiv 

təlimdə şagirdlərdə məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafı qayğısına qalınır, təlim 

prosesinə tədqiqat xarakteri verilir. Təlim prosesində işgüzar mühit və əməkdaşlıq şəraiti ya-

radıldığından iştirakçıların yüksək fəallığı təmin olunur. Qruplara bölünməni şagirdlər üçün 

könüllü yerinə yetirərkən onlar öz dost və yoldaşları ilə birgə işləməyə üstünlük verirlər. Şa-

girdlərdə müxtəlif sosial bacarıqları formalaşdırmaq məqsədilə qruplara bölünməni fərqli 

üsullarla aparmaq lazımdır. Müəllim üçün tövsiyələrdə qruplarla və cütlərlə iş formalarına da-

ha çox üstünlük verilir. Qruplara bölünmənin təsadüfi qaydada aparılması şagirdlərdə sinfin 

digər nümayəndələri ilə də qarşılıqlı fəaliyyət və əməkdaşlıq təcrübəsini inkişaf etdirməyə kö-

mək edir.  

Fəal təlimin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

• Şagirdə yönəlmiş təlim 

• İnkişafetdirici təlim 

• Qabaqlayıcı təlim 

• Əməkdaşlıq 

• Dialoji təlim 
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• Təlim-tərbiyə sisteminin çevikliyi 

Fəal təlimin əsas prinsiplərinin tətbiqi şagirdlərə əməkdaşlıq etməyi, başqalarının fikrinə 

hörmətlə yanaşmağı, dinləmək və fikirləri təhlil etmək qabiliyyətini, öz fikirlərini dəqiq ay-

dınlaşdırmağı, tənqidi, yaradıcı və məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir, elmi tədqiqat bacarıq-

larını formalaşdırır. 

Tənqidi təfəkkür ideya və istinadları yaradıcı sürətdə inteqrasiya edən, təsəvvür və infor-

masiyanı beyində yenidən yaradan mürəkkəb prosesdir. Bu, bir çox səviyyələrdə eyni za-

manda baş verən aktiv və interaktiv qavrama prosesidir. Tənqidi təfəkkür mürəkkəb fikir qa-

biliyyətidir. Tənqidi təfəkkür prosesi bir sıra səbəblərə görə vaxt tələb edir. Hər hansı bir yeni 

informasiya haqqında diqqətlə düşünməzdən əvvəl, insana bu mövzu barədə artıq nə düşün-

düyünü və nəyə inandığını müəyyən etmək üçün vaxt lazımdır. Şəxsin öz fikirlərini aydınlaş-

dırması bir sıra əvvəlki fikir, inam, ziddiyyət və təcrübələrin tədqiqinə gətirib çıxarır. Şagird-

lər heç də həmişə mühüm ideyalar haqqında sərbəst fikir yürütmürlər. Onlar çox vaxt müəlli-

min özünün yeganə düzgün cavab verməsini gözləyirlər. Tənqidi düşünməyə cəlb edilmiş şa-

girdlər isə fəal olaraq fərziyyələr irəli sürür, fikir və təsəvvürləri müxtəlif yollarla əlaqələndi-

rirlər. Şagirdlər mühakimə yürütmək sərbəstliyi əldə etdikdə müxtəlif mülahizə və ideyalar 

meydana çıxır. Tənqidi təfəkkürün çiçəklənməsi üçün sinifdə elə bir şərait yaradılmalıdır ki, 

şagirdlər rəy və ideyalarının geniş rəngarəngliyinin gözlənildiyinə və bunların səsləndirilmə-

sinə imkan verildiyinə əmin olsunlar. Dərketmə və öyrənmə (təhsil) prosesinə cəlbetmənin 

zəif olduğu yerdə tənqidi təfəkkür yoxdur. Şagirdlər tənqidi düşünməyə həvəsləndirilənə və 

dərketmə prosesinə qoşulana qədər tənqidi təfəkkürü yaxın buraxmırlar. Şagirdlərin passiv 

qalmasına yol verilən siniflərdə, bir qayda olaraq, tənqidi təfəkkürün olmadığı aşkar edilir. 

Fəal dərsin quruluşu ilə tənqidi təfəkkürə əsaslanan dərsin quruluşu eyni prosesi əks etdirir. 

Nəzərdə tutulan bacarıqların formalaşdırılmasının ən real yolu təlim prosesinin mahiyyətcə 

yeni prinsiplər əsasında – fəal təlim üsullarından istifadə etməklə təşkil etməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. İnformatikanın tədrisində fənlərarası əlaqənin təşkilində fəal təli-

min tətbiqi sistemli təfəkkürün formalaşmasında müsbət rol oynayır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris fənni kimi informatikanın didaktik səviyyədə formalaş-

dırılmasını ümumi orta təhsilin məzmununun konsepsiyası əsasında təhlil etmək daha məq-

sədəuyğundur. Burada tədris fənninin çoxsaylı vəzifələri içərisindən aparıcı komponentin se-

çilməsi mühüm yer tutur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnformatika fənni dünyanın bir çox ölkələrin-

də tədris olunur. Zamanın tələblərindən irəli gələrək tədris olunan bu fənn müasir texnologi-

yanın öyrənilməsini şagirdlərin tənqidi təfəkkürünün və alqoritmik düşüncələrinin inkişafını 

şərtləndirir.  
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В.А. Сулейманова 

 

Междисциплинарная интеграция в обучении информатики  

науке как средство интерактивного обучения 

 

Резюме 
 

  В результате применения активного обучения в организации междисциплинарной 

интеграции в преподавании информатики, эта тема усваивается студентами более 

глубоко. Применение активно-интерактивного обучения создает определенные измене-

ния в роли учителя и ученика. Активное обучение играет положительную роль в фор-

мировании системного и критического мышления у студентов 

 

V.A. Suleymanova 

 

Interdisciplinary integration in the teaching of the information  

science as a means of interactive learning 

 

Summary 
 

As a result of the application of active learning in the organization of interdisciplinary 

integration in the teaching of the information science, the topic is mastered more deeply by 

students. The application of active-interactive learning creates certain changes in the roles of 

teacher and student. Active learning plays a positive role in the formation of systematic and 

critical thinking in students. 
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MS ACCESS-də “Elektron kitabxana” verilənlər 

bazası proqram təminatının işlənməsi 
 

Hüsniyyə Tapdıq qızı Paşayeva 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

  E-mail: pashayevhusniyye@gmail.com 

 

Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos. B.B. Əzizov, 

                t.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev 

 

Açar sözlər: Ms Access, İKT, sistem, model, “Kitabxana” Verilənlər Bazası, tətbiqi proq-

ram paketləri, cədvəllər arası əlaqə 

Ключевые слова: Ms Access, ИКТ, система, модель, база данных «Библиотека», па-

кеты прикладных программ, связь между таблицами 

Key words: Ms Access, ICT, system, model, "Library" Database, application software 

packages, connection between tables 

 

Son otuz ildə informasiya (verilənlər, məlumat və s.) vacib resurs kimi cəmiyyətimiz tərə-

findən qəbul edilib və informasiya, xammal, enerji, qida məhsulları kimi əsas resurslar sıra-

sına daxil olub. Demək olar ki, insan tələbatını ödəmək üçün, praktiki olaraq həmişə bu və ya 

digər formada informasiya tələb olunur. 

İnformasiyanın qorunub-saxlanılması, emalı kompyuterlərin ənənəvi xidmət növlərindən 

biridir. İnformasiyanın kompyuterdə qorunub - saxlanılması üçün verilənlər bazasından (VB) 

geniş istifadə olunur. 

Verilənlər bazası (VB), (ing: database, DB) – kompyuterin daimi yaddaşında müxtəlif tiplı 

(mətn, rəqəm, zaman, pul, memo, OLE, məntiqi və s.) verilənlərin saxlanması üçün istifadə 

edilən xüsusi strukturlaşdırılmış yerdir. 

Verilənlər bazası, informasiyanın saxlanmasını və həmçinin tez bir zamanda verilənlərə 

müraciəti təmin edir. Tətbiqi proqramlar və ya əlavələr verilənlər bazasına daxil olan dəyişən-

lərin işlənməsinə xidmət edir. 

Verilən - Bazaya daxil olan informasiya vahididir. 

 
Şəkil 1. Verilənlər Bazasının sadə sxemi 

İnformasiya müəyyən predmet və ya gerçəklik haqqında olan tam fikirdir, məlumatdır. 

Məsələn: hər bir müəssisənin kadrlar şöbəsində onun əməkdaşları haqqında informasiya sax-

lanılır. Bu informasiyanın verilənləri – elementləri bunlardır: ad, soyad, ata adı, təvəllüd, mil-

https://az.wikipedia.org/wiki/Veril%C9%99nl%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99tbiqi_proqramlar
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liyyət, hansı ali təhsil müəssisəsini neçənci ildə bitirməsi, hansı dilləri bilməsi, hansı elmi 

əsərlərin müəllifidir və s. 

İstifadəçiləri bir-biri ilə kəsişən 3 qrupa ayırmaq olar:  

1. Tətbiqi proqramçılar – Onlar tətbiq proqramları yaratmağa məsuldurlar. Bu məqsədlə 

onlar alqoritmik dillərdən (Cobol, PL1, C++, Java və s.) istifadə edirlər. Tətbiqi proqramlar, 

VB-na girişi, VB-nın idarəetmə sistemlərində xüsusi sorğuların köməyi ilə əldə edirlər. Bu 

proqramlar sadə paket əlavələr və ya interaktiv əlavələr ola bilər. 

2. Sonlu istifadəçilər – Onlar verilənlər bazası ilə birbaşa işçi stansiya və ya terminalla iş-

ləyirlər. Sonlu istifadəçilər VB-na girişi interaktiv əlavə ilə və ya VBİS-nə inteqrasiya olun-

muş interfeyslə təşkil edə bilərlər. Əksər VBİS-ləri ona quraşdırılmış heç olmasa bir inter-

feysə malikdir. Bu əlavə sorğular dili prosessoru adlanır. Məsələn SQL sorğuları. 

3. VB-nın administratoru. 

VB-nin xarakteristikaları bunlardır : 

— verilənlərin daxili strukturunun saxlanılması; 

— verilənlərin  təkrarlanmasının minimuma endirilməsi; 

— verilənlərdə uyğunsuzluğun aradan qaldırılması; 

— verilənlərin çoxməqsədli və birgə istifadə edilməsi; 

— verilənlərin birgə idarə edilməsi; 

— verilənlərin məhsuldarlığı; 

— verilənlərin tamlığı və s. 

Verilənlər Bazasınn  modelləri 

Verilənlərin təşkili növündən asılı olaraq Verilənlər Bazasınn 4 modeli vardır: 

1. İyerarxik  

2. Şəbəkə 

3. Relyasiyalı 

4. Obyektyönlü və NoSQL 

İyerarxik modeldə dəyişənlər bazası ağac şəklində təqdim olunur. 

Şəbəkə modelində dəyişənlər bazası qraf şəklində təşkil olunur. Bu modelin çatışmayan 

cəhəti onun strukturunun sərtliyi və onun təşkilinin mürəkkəbliyidir. 

Relyasiyalı modeldə dəyişənlər bazası bir-biri ilə əlaqəli cədvəllər  şəklində təşkil olunur. 

Obyektönlü və NoSQL verilənlər bazaları.  

Obyektyönlü (object-relational database) verilənlər modeli relyasiya verilənlər modelinə 

obyektyönlü proqram təminatlarında olan elementlərin əlavə edilməsi nəticəsində yaranmış-

dır. Bu modelin yaranmasının səbəbi relyasiya verilənlər modelində çalışan VBİS-lərin qeyri-

standart verilənlər tipləriylə işləməməsi olmuşdur. Obyekt relyasiya verilənlər modelində çalı-

şan VBİS-lərə - Oracle Database, PostgreSQL və İnformix –i misal göstərmək olar. 

Son zamanlar NoSQL (ing. “not only SQL”, yalnız SQL deyil) verilənlər bazası modeli 

yayılmağa başladı. Ənənəvi relyasiya modelindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən bu modelin 

yaranması səbəbi relyasiya modelində mövcud olan genişlənmə (İng. “scalability”) problemi 

olmuşdur.  

Relyasıyalı verılənlər bazası 

Hal-hazırda ən populyar model relasiya VB-dır. Relasiya VB cədvəllər, sorğular, forma-

lar, hesabatlar, makroslar, web-səhifələr və modullardan ibarətdir. Verilənlər cədvəlinin struk-

turu cədvəlin sütunlarının adlarının siyahısı ilə təyin edilir.  

Verilənlər bazasının (VB) təşkilində relyasion yanaşmanın əsas üstünlüklərindən biri odur 

ki, relyasiyalı VB-nın istifadəçiləri, tərtib olunan cədvəllər sadə və aydın olduğu üçün onların 

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99dv%C9%99l
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Sor%C4%9Fu&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Forma
https://az.wikipedia.org/wiki/Forma
https://az.wikipedia.org/wiki/Hesabat
https://az.wikipedia.org/wiki/Makros
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Web-s%C9%99hif%C9%99&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Modul
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sətir və sütunları üzərində effektiv işləməyə imkan qazanırlar.  

Daha çox əhəmiyyət kəsb edən proseduralar aşağıdakılardır: 

❖ Verilənlər bazasında bütün zəruri verilənlərin saxlanılması; 

❖ Verilənlər bazasında saxlanılan cədvəllər haqqında məlumatların sayının minimuma 

endirilməsi; 

❖ Verilənlərin yeniləşdirilməsi və ləğv edilməsi ilə bağlı problemin həllinin asanlaşdırıl-

ması üçün cədvəllərin normallaşdırılması. 

Birləşdirmə əməliyyatı relyasiyalı verilənlər bazasının idarə sistemində, bu modelin çərçi-

vəsində verilənləri müxtəlif cədvəllərdən götürmək, onların əsasında yeni cədvəllər yaratmaq, 

öncədən nəzərdən keçirilməmiş asılılıqların təyin edilməsi nəticəsində baş verir. Belə ki, onlar 

cədvəllərin yaradılması zamanı deyil, sorğunun yerinə yetirilməsi zamanı meydana çıxırlar. 

Relyasiyalı Verilənlər bazası öz adını relation (münasibət) sözündən götürmüş, İBM fir-

masının əməkdaşı Edqar Kodd tərəfindən 70-ci ildə təklif olunmuşdur. Bu modelin üstün cə-

hətləri onun strukturunun sadəliyi və çevikliyindədir. Bundan başqa onu kompyuterdə həyata 

keçirmək çox asandır. 

Relyasiyalı Verilənlər bazası qarşılıqlı əlaqəli cədvəllərdən ibarətdir. Sətir və sütunlardan 

ibarət olan hər bir Verilənlər bazası cədvəli sistemin eyni tipli obyektləri haqqında informa-

siyanı saxlamaq üçündür. Cədvəlin sətri – yazı, sütunu isə sahə adlanır. 

 Bir cədvəldə hər bir sahə unikal ada malik olmalıdır. Sahədə müəyyən bir eyni tipli ve-

rilənlər yerləşir. Cədvəldə açarlar və indekslər müəyyən oluna bilər. 

Açar-sahələrin kombinasiyasıdır və bu sahələrdə yerləşən verilənlər cədvəldə hər bir yazı-

nı birqiymətli müəyyən edir. Sadə açar bir sahədən, mürəkkəb açar isə bir neçə sahədən iba-

rətdir. Açar təyin olunmuş sahələrə açarlı sahələr deyilir. Açar olan sahədə verilənlər təkrar-

lana bilməz, tərkibli açar ayrı-ayrı sahələrin qiymətləri təkrar oluna bilər(lakin hamısı eyni 

vaxtda yox). Relyasiya modellərində açar anlayışı xüsusi hal kimi göstərilsə də əsas və mü-

hüm anlayışlardan biridir. 

1. Verilənlər  bazası idarəetmə sistemləri (vbis), onların məqsədi və xüsusiyyətləri 

Verilənlər bazası idarəetmə sistemi (VBİS) – bu birləşdirilmiş dil və proqram təminatın-

dan ibarətdir ki, verilənlər bazasının təşkili, yazıların daxil edilməsi, redaktəsi, sorğuların təş-

kili, formaların, hesabatların hazırlanması və s. üçün istifadə olunur. Verilənlər bazasını idarə-

etmə sistemi verilənlər bazalarından çoxməqsədli qaydada istifadəni, verilənlərin mühafizə-

sini və bərpasını təmin edir. 

VBİS-nin yerinə yetirdikləri əməliyyatlar: 

• informasiyanı strukturlaşmış formada təqdim edir; 

• verilmiş kriterilər üzrə informasiyanın axtarışını və seçimini yerinə yetirir; 

• VB-da saxlanılan informasiyalar üzərində hesablamalar aparır; 

• VB-dan informasiyalar çapa verir; 

• VB-na yeni informasiyalar daxil edilir; 

• VB-da saxlanılan informasiyalar redaktə edilir. 

 VBİS − tətbiqi xarakterinə görə fərdi və çoxistifadəçi ola bilər.  

Fərdi VBİS − bir kompyuterdə işləyən lokal VB təşkil etməyə imkan verir. Fərdi VBİS-ə 

Paradox, dBase, Foxbase, Clipper,  FoxPro, MSAccess və s. aiddir. 

Çoxistifadəçi VBİS klient-server arxitekturasında informasiya sistemi təşkil etməyə imkan 

verir. Çoxistifadəçi VBİS-ə Oracle, İnformix, Sy Base, Microsoft SQL Server, My SQL Ser-

ver, İnter Base və s. aiddir. 

VBİS-in mühüm xüsusiyyətlərindən biri, verilənlər bazasına “planlaşdırılmamış” sorğula-

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/VB
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/VB
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/VB
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
https://az.wikipedia.org/wiki/VB
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nformasiya
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rın yerinə yetirilməsinin təminidir. VBİS predmet sahəsi haqqında yetərli qədər biliklərə ma-

lik olmaqla, informasiyanın müvafiq verilənlər bazasından seçilməsinə qısa və dürüst ifadə et-

məyə imkan verən sorğuların universal dilini  təmin edə  bilər. Belə bir sorğu istənilən an ter-

minaldan (informasiya sisteminin iştirakı olmadan) göndərilə bilər və ya informasiya siste-

minə daxil olan tətbiqi proqramlardan birində  qurula bilər.  

2. MİCROSOFT ACCESS haqqında ümumi məlumat 

Access (ing. Access) — relyasiyalı verilənlər bazasının idarəolunması sistemi Microsoft 

şirkəti tərəfindən hazırlanıb və MS Office paketinə daxildir. MS Access proqramı həm fərdi 

kompüterdə, həmdə lokal kompüter şəbəkəsində fəaliyyət göstərə bilən VBİS-dir. 

Access məlumatlar bazasının ilkin pəncərəsi çox sadə quruluşa malikdir. Bu pəncərə 7 növ 

obyektdən ibarətdir. 

1. Cədvəl  - VB-nın əsas obyektidir. Bu obyektdə məlumatlar saxlanılır. 

2. Sorğu - Bu obyekt xüsusi quruluşa malik olub, VB-da işləmək üçün istifadə olunur. 

Sorğuların köməyilə verilənlər nizamlanır, süzgəcdən keçirilir, dəyişdirilir və ya birləşdirilir. 

3. Forma - bu obyektin köməyilə bazaya yeni verilənlər daxil edilir və ya mövcud olan 

verilənlərə baxılır. 

4. Hesabat  - onun köməyilə verilənlər əlverişli şəkildə çap olunur. 

5. Səhifə - bazanın web səhifəsi üçün təşkilatı təmin edir. 

6. Makros - bu obyekt makroəmrdir. Əgər verilənlərlə hər hansı bir əməliyyatın aparılması 

nəzərdə tutulursa və tez-tez təkrarlanırsa, bir neçə əmri bir makrosda qruplaşdırmaq əl-

verişlidir. Bunun üçün ayrılmış düymələr kompleksindən (kombinasiyasından) istifadə edilir. 

7. Modul - bu Visual Basic alqoritmik dilində yazılmış proqram prosedurudur. Əgər Ac-

cess-in standart vasitələri sifarişçinin VB-nı yaratmaq üçün kifayət etmirsə, onda modulun kö-

məyilə yeni modullar yaranır. 

Cədvəllərin tərtib (təşkil) edilməsi. Qeyd etdiyimiz kimi dialoq rejimində cədvəl pəncə-

rəsini seçirik:                                                                                              

1. Создать таблица в режим конструктор (konstruktiv (layihəçi) rejimində cədvəlin ya-

radılması)                                                                                                

2. Создание таблица с мастера (ustanın köməyilə cədvəlin yaradılması)                                                                                                                          

3. Создание таблицы путем ввода данных (verilənlərin daxil edilməsi ilə cədvəlin yara-

dılması)       

3. “Kıtabxana” Verilənlər Bazasının layihələndirilməsi və Ms Access –də Verilənlər Baza-

sının qurulması 

Baza qurmamışdan qabaq onun tətbiq sahəsini layihələndirmək lazımdır. Bunun üçün isti-

fadəçi sorğusunu təmin edən informasiyanı toplamaq, verilənlərin emalı üçün lazım olan tə-

ləbatı müəyyən etmək lazımdır.  

“Kitabxana” Verilənlər Bazasını qurmaq üçün əsas məlumatlar olaraq aşağıdakılardır gö-

türülmüşdür: 

1) kitabxananın bölmələri; 

2) hər bölməyə uyğun şöbələr; 

3) şöbələrdəki kitablar; 

4) kitabxanadan istifadə edən oxucular. 

Microsoft Access proqramı işə salınaraq yeni baza yaradılır, sonra bölmə, şöbə, kitablar, 

oxucu cədvəlləri  tərtib edilir. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
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Şəkil 1. Əsas cədvəllər 

Hər bir cədvələ uyğun acar sahələri qeyd edilir. 

 

 
Şəkil 2. Cədvəllərdə açarların təyini  

İki cədvəl arasında əlaqə yaratmaq üçün hər iki cədvəldə eyni ümumi sayılan sahənin ol-

ması vacibdir. Cədvəlin birində yerləşən həmin sahə ilkin açar (первичный ключ), cədvəldə 

yerləşən digər sahələr isə xarici açar (внешный ключ) olur. 

Cədvəllər arasında əlaqə yaratmaq üçün bütün cədvəllər bağlanılır. «Сервис (Servis) → 

Схема данных» əmri yerinə yetirilir. «Схема данных» dialoq pənсərəsi açılır. Kontekst 

menyu vasitəsi ilə Добавить таблицу əmri verilir və açılan dialoq pənсərəsindən əlaqələnə-

сək сədvəllərin adı bir-bir seçilir və Добавить düyməsi vasitəsi ilə obyektə gətirilir. Kontekst 

menyu vasitəsi ilə əlaqələri yaratmaq, dəyişmək və ya ləğv etmək mümkündür. 

 
Şəkil 3. Cədvəllər arasında əlaqə 

Verilənlər bazasının cədvəlləri arasında əlaqə qurulduqdan sonra cədvəllərin bir-biri ilə 

əlaqəsini əks etdirən “+” işarəsi  təsvir olunacaq: 
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Şəkil 4.1. Əlaqələndirilmiş cədvəllər 

“+” işarəsini sıxdıqda isə əlaqələndirilmiş cədvəllər  açılır:  

 
Şəkil 4.2. Əlaqələndirilmiş cədvəllər 

Beləliklə,  Microsoft Access-də kitabxana verilənlər bazasını yaratmış oluruq və verilənlər 

bazası üzərində redaktəetmə, filtrasiya, axtarış və s. əməliyyatlarını yerinə yetirmək olar.  

İşdə relyasiyalı verilənlər bazası öyrənilmiş, “Kitabxana” Verilənlər Bazasının layihələn-

dirilməsi və Ms Access –də Verilənlər Bazasının qurulması tədqiq edilmiş, cədvəllərin tərtib 

edilməsi, cədvəllər arası əlaqələrin qurulması mərhələləri göstərilmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Son illərdə Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya vasitələ-

rindən istifadə dövlət siyasətinin prioritetlərindən biridir. İnformasiya kütləsinin böyük sürətlə 

artımı və xarici informasiya daşıyıcılarında yerləşdirilməsi, yeni kütləvi institutlara (arxivlər, 

kitabxanalar, KİV-lər, hesablama mərkəzləri və s.) və xüsusi sistemlərə (elmi-texniki informa-

siya xidməti, məlumat xidməti, qlobal informasiya-kompyuter şəbəkəsi və s.) gətirib çıxar-

mışdır. 

Bu gün İnformasiya Texnologiyaları həm pedaqoji mənbələr baxımından, həm də gənc 

nəsillərlə əlaqə baxımından əsas vasitələrdən biridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Hesablama texnikasının və informasiya texnologiyalarının inki-

şafı informasiya saxlama üsulunda, təsvirində və axtarışında yeni imkanlar üzə çıxarır. Xüsusi 

halda, hesablama sistemlərinin yaradılması və işlənməsi hesablama resurslarını insan üçün əl-

çatan səviyyəyə salır. Bu baxımdan “Kitabxana” Verilənlər Bazasının  layihələndirilməsi və 

Ms Access-də Verilənlər Bazasının qurulmasının tədqiqi tələbələrin bu sahədə praktik olaraq 

daha yaxşı mənimsəməsinə kömək edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Х.Т. Пашаева 

 

Разработка программного обеспечения базы данных  

"Электронная библиотека" в MS ACCESS 

 

Резюме 
 

Сегодня систему образования невозможно представить без информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ). Усиление роли ИКТ в обучении необходимо для раз-

вития информационно-коммуникационных навыков учителей и студентов. 

Ускоренное развитие общества, максимальное использование библиотек новыми 

информационными технологиями, компьютеризированными рабочими инструментами, 

постоянно растущими информационными передатчиками. Библиотеки направляют сво-

их читателей на восприятие всей информации современными методами. 

 

H.T. Pashayeva 

 

Development of "Electronic library" database  

software in MS ACCESS 

 

Summary 
 

It is impossible to imagine today's education system without information and communi-

cation technologies (ICT). Strengthening the role of ICT in teaching necessitates the 

development of information and communication skills of teachers and students. 

The rapid development of society necessitates the maximum use of libraries also new 

information technologies, computerized business tools, steadily increasing information 

transmission. Libraries direct their readers to understand all information in a modern way.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 14.05.2020 
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IV sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması  

məzmun xəttinin öyrədilməsi 
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метод, школа 

Key words: ICT, information, society, training, form, development, means, method, 

school 
       
İndiki dövrdə məlumat almaq imkanı güclü olan vətəndaş cəmiyyətinin qurulması gələcək 

bəşər sivilizasiyasına doğru mühüm bir addımdır. Hazırda İKT-dən geniş istifadə hər bir ölkə-

nin sosial-iqtisadi inkişafına kömək edir və yoxsulluğun azaldılmasında səmərəli vasitəyə 

çevrilir. 

İnteraktiv təlim metodlarının tətbiq edildiyi müasir ümumtəhsil məktəblərində fənlərin 

tədrisində qabaqcıl təcrübə ilə yanaşı, respublikamızda qazanılmış və öz aktuallığını saxlayan 

təcrübədən istifadə olunmalıdır. 

Pedaqoqlar, metodist alimlər təlimin yeni metodlarını, forma və vasitələrini araşdırır və ən 

optimal variantlarını məktəbə gətirməyə çalışırlar. 

Ənənəvi olaraq informatika fənninin təlimi prosesinin təkmilləşdirilməsi müəllimlərin, 

alim-metodistlərin diqqət mərkəzində olmuşdur və bu problem bu gün də aktualdır. Qeyd 

edək ki, informatika məktəbə daxil edilmiş daha gənc fəndir. Əsas məsələ - müəyyən edilmiş 

tədris vaxt vahidi ərzində daha çox bilik vermək və onun səmərəliliyini təmin etməkdən iba-

rətdir. Təlim prosesinin intensivləşdirilməsi və şagirdlərin müstəqil idraki fəaliyyətlərinin artı-

rılması – müasir dərsin faydalı iş əmsalını müəyyən edir. 

Dərslik komplektinin mövzular üzrə strukturunu formalaşdırarkən bütün ibtidai təhsil pil-

ləsi üzrə alt standartlar təhlil edilmiş və tədris prosesində məzmun standartlarının məzmun 

xətləri üzrə nisbəti müəyyənləşdirilmişdir. 1-4-cü siniflərdə informatika üzrə dörd məzmun 

xətti müəyyənləşdirilmişdir. Onlardan biri də cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasının məzmun 

xəttinin öyrədilməsidir. 

Müasir dövrdə İKT cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən vacib amillərdən birinə çevrilmiş-

dir. Cəmiyyətin inkişaf tarixində üçüncü qlobal-texniki inqilab kimi qeyd olunan müasir in-

formasiya texnologiyaları, ictimai həyatın informasiyalaşdırılması prosesi kimi reallaşır. For-

malaşan informasiya dünyası daha çox insanı əhatə edərək cəmiyyəti daha da inkişaf etdirir, 

ilk növbədə münasibətlərin forması və məzmunu dəyişir. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesinin elmi əsasını informatika fənni təşkil edir. 

İnformasiya əsas anlayış kimi: genetik, geoloji, sinoptiki, yalan, tam, iqtisadi, texniki və s. 

növlərə malikdir. Bu növlərin məzmunundan isə informasiyanın aşağıdakı müəyyən xassələri 

yaranır: 
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— tamlıq; 

— vaxtına görə zərurilik; 

— düzgünlüyü, həqiqilik; 

— müyəssərlik; 

— təhlükəsizlik; 

— erqonomiklik. 

IV sinifdə şagird cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttini öyrəndikdə informa-

siya resurslarını əlamət və təyinatına görə izah edir, internetin əhəmiyyətini və onun tətbiq sa-

hələrini şərh edir. 

Bu məzmun xətti həm də şagirdə yüksək texnologiyalardan istifadənin səmərəliliyi, im-

kanları, perspektivliyi, hansı müsbət və ya mənfi nəticələrə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı keyfiy-

yətlərin aşılanmasına imkan yaradır. 

IV sinfin sonunda şagird: 

1. informasiyalar, informasiyaların təsvir formaları, informasiya mənbələri, informasiya-

nın ötürülməsi vasitələri haqqında təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir; 

2. obyektlər qrupundakı əşyaları əlamətlərinə görə tanıdığını nümayiş etdirir; 

3. sadə alqoritmləri anladığını nümayiş etdirir; 

4. məntiqi mühakimələri anladığını nümayiş etdirir; 

5. kompyuter haqqında ümumi biliklərə malik olduğunu nümayiş etdirir; 

6. kompyuterdə əməliyyatları icra edir; 

7. kompyuterdə müxtəlif şəkillər çəkir; 

8. kompyuterdə mətnlər yığır; 

9. cəmiyyətin inkişafında informasiya prosesləri və informasiya texnologiyalarının əhə-

miyyətini anladığını nümayiş etdirir. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttini öyrəndikdə şagird cəmiyyətin inkişa-

fında informasiya prosesləri və informasiya texnologiyalarının əhəmiyyətini anladığını nüma-

yiş etdirir, müvafiq mərhələdə informasiya prosesləri və texnologiyalarının tətbiq sahələrini 

və əhəmiyyətini şərh edir, cəmiyyətdə informasiya mübadiləsinin əhəmiyyəti barədə kiçik 

təqdimatlar edir. 

Dərslikdə şagirdlərə şəkil təqdim edilir və məlumat əldə etmək üçün kimin hansı texnolo-

giyadan istifadə etməsini müəyyənləşdirmək təklif edilir. 

Məsələn müəllim mövzuya başlamazdan öncə müsahibə üsulunu tətbiq edərək şagirdlərin 

diqqətini dərslikdə verilən şəklə yönəldib müxtəlif suallar verə bilər. Əyanilik üçün müəllim 

özü hər hansı bir əşyanı (qələm, oyuncaq və s.) göstərib sinfə müraciət edə bilər: – Əlimdəki 

qələm hansı hissələrdən ibarətdir?. Sonra müəllim sinfə sual verir: – Eyni əşyaların müxtəlif 

hərəkətlər və hissələr ola bilərmi? 

Və bu üsulun tətbiq edilməsinin sonunda şagirdlər şəklə əsasən müəyyən edirlər ki, ata qə-

zet, ana telefon, qız televizor, oğul musiqi pleyeri vasitəsi ilə informasiya alır. 

Şagirdlər üçün informasiya, kompyuter anlayışının, onun qurğuları haqqında yeni bilik və 

bacarıqların təminatı,  informatikanın öyrənilməsində kompüter texnikasından sərbəst istifadə 

üçün kifayət qədər materialın olması və bu materialdan istifadənin öyrədilməsi vacibdir. Mən-

tiqi təfəkkürün inkişafı, həm də informasiya texnologiyaları vasitəsilə şagirdlərin ümumbəşəri 

fikirlərinin inkişafını təmin etməlidir.  
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İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrənilməsində 

müasir texnologiyalardan istifadənin nəticələrinin analizi deməyə imkan verir ki, şagirdlər 

təhsil prosesinə daha ciddi yanaşır, onların intellektual və məntiqi səviyyəsi yüksəlir, təhsil 

prosesinə şagirdlərin yanaşması daha da yaradıcı olur. Şagirdlərin fəallığı stimullaşır, prosesin 

fərdiliyi aydın görünür, dərs prosesinin bütün mərhələlərində nəzarəti sistemləşdirmək imkanı 

yaranır, tədris vaxtına qənaət hesabına tədrisin informasiya həcmini artırmaq imkanı yaranır. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda ictimai şüurda İKT-dən biznesdə, siyasətdə, idarəetmədə, 

səhiyyədə, mədəniyyətdə, elmdə, təhsildə, sənayedə və digər sahələrdə istifadə məsələlərinin 

aktuallığı və zəruriliyi tam qəbul olunmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə məzmunundan asılı 

olaraq informasiyanın müəyyən xassələri göstərilir, IV sinfin sonunda şagirdə yüksək texno-

logiyalardan istifadənin səmərəliliyi, imkanları, perspektivliyi, hansı müsbət və ya mənfi nəti-

cələrə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı keyfiyyətlərin aşılanmasına imkan yarada biləcək amillər 

göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Т.А. Ахмедова 

 

Обучения содержательной линии в информатизации  

общества в начальной школе (IV класс) 

 

Резюме 

 
В этой статье подчеркивается роль ИКТ в различных областях, в том числе в про-

цессе обучения содержательной линии в информатизации общества в начальной школе 

(IV класс). Было подчеркнуто, что ИКТ стали важным фактором развития общества в 

современную эпоху. 

 

T.A. Ahmadova 

 

IV teaching of the maintenance line informing  

in the class of the society 

 

Summary 

 
This article emphasizes the role of ICT in various fields, including in the process of 

teaching the content line in the informatization of society in primary school (IV grade). It was 

emphasized that ICTs have become an important factor in the development of society in the 

modern era. 
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Epidemik xəstəliklərlə mübarizə modelinin qoyuluşu 

Tutaq ki, N - əhalinin ümumi sayıdır, x(t) zamanında xəstələnmiş adamların sayı; 

 )(txN −  ; t – zamanında xəstəliyə tutulmayanların sayı. Epidemiyanın yayılması dinamikası 

aşağıdakı hal tənliyi ilə ifadə olunar: 

0)0(,)( xxVxxNxx =−−=
•

        (1) 

Burada   - xəstəliyin infeksiyalılıq səviyyəsini müəyyən edən müsbət sabitdir. 

V – idarəetmə dəyişənidir, tibbi səylər proqramını ifadə edir. Qeyd edək ki, x(t) və x0 

 N,0  parçasına düşürlər.  

Məqsəd funksiyası müxtəlif ola bilər. Mümkün olanlardan biri sərf edilən xərcləri mini-

muma endirməkdən ibarət ola bilər. 

Tutaq ki, T – zamanı epidemiyanın axırını göstərən nöqtədir; 

C – bir xəstəyə sərf edilən xərc, 

K – bir vahid tibbi səylər proqramına sərf olunan xərc, 

Q – ilə sağlamlığı təmin edən V dəyişəninin ən yuxarı sərhəddini müəyyənləşdirən sabiti 

işarə edirik. 

Beləliklə, aşağıdakı modeli qururuq. 

Məqsəd funksiyası: 









+−= 
−

T

t dtekvcxJ
0

)(max          (2) 

Hərəkət tənliyi yuxarıda verilən (1) – tənliyidir. 

Məhdudiyyət şərtləri; 

QV

xTx T



=

0

)(
          (3) 

Qoyulmuş optimal idarəetmə məsələsini maksimum prinsipini tətbiq etməklə həll etmək 

olar. 
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Lakin bu məsələni həll etmək üçün Qrin teoremindən istifadə etmək daha əlverişlidir. 

Doğrudan da, (1) hərəkət tənliyini belə yazaq: 

x

dxdtxNx
Vdt

−−
=

)(
 

Bunu məqsəd funksiyasında istifadə etməklə aşağıdakı əyrixətli inteqralı alarıq: 

 


−−










−−+−= dxe
x

k
dtexNkcxJ tt )()(      (4) 

Burada   - ilə (x, t) fəzasında x0 – la xT – ni birləşdirən trayektoriya işarə edilib. Tutaq ki, 

1  və 2  bu nöqtələri birləşdirən iki digər əyridir və R – lə onların etdiyi oblast işarə olunub. 

Qrin teoreminə görə: 

dtdxekc
x

k
JJJ t

R


 −

−  







+−−=−=

2121
     (5) 

İnteqralaltı ifadəni sıfıra bərabər etməklə tapırıq: 








=

−

=

k

c
x          (6) 

Burada  −=
k

c
 

Yeganə xs idarəetmə funksiyası belə tapılır: 










=

hallardaqalanN

N
x s

,

0,








       (7) 

  və   sabitlərinin qiymətlərindən asılı olaraq müxtəlif halları araşdırmaq olar. 

        Əgər 



0  olarsa, 0   olar, yəni 

k

c
  




0  olarsa , göstərmək olar ki, xs = N olacaq. 

Əgər xT =xs olarsa optimal idarəetmə funksiyası belə olar: 

 
















=



=

s

ss

s

xtx

xtxV

xtxQ

txV

)(,0

)(,

)(,

)(*       (8) 

sxx 0  olduğunu və T və Q ədədlərinin kifayət qədər böyük ədəd olduğunu fərz etsək 
s

T xx   halı üçün optimal trayektoriyalar şəkillərdə göstərildiyi kimi olacaq. 
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x 

 

 

x0 

 V*=Q            xT 

N/2    B L V*=0 

xs  V*=Vs 

 

0                                                                   T                                   t 

      

 

 

 

 

   Şəkil -1 

 

x 

 

N 

 

 

xo 

N/2 

         V*=Q             V*=Vs 

xs                         

                                                                          V*=Q 

N=Q/β xT 

 

0                                                                                     T                                          t 

 

 

Şəkil 2 

 

  Məqalənin aktuallığı. İqtisadi-sosial proseslərin təhlili, müxtəlif parametrlərin təyin 

edilməsi çox saylı variantlar içərisindən ən əlverişlisinin seçilməsi, proqnozlaşdırma kimi ak-

tual problemlərin riyazi modelləşdirmə ilə əlaqədardır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Modelləşdirmənin və o cümlədən də riyazi modelləşdirmənin 

elmi tədqiqatlarda geniş tətbiqi son zamanlarda hesablama texnikasının sürətli inkişafı ilə əla-

qədardır. Modelləşdirmə elə bir tədqiqat üsuludur ki, eksperimentlər modeldə aparılır, alınan 

nəticələr isə əslinə aid edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Elə iqtisadi məsələlər var ki, riyazi model-

ləşdirməni tətbiq etmədən həll etmək mümkün deyil. Beləliklə, riyazi modelləşdirmənin və ri-

yazi üsulların iqtisadiyyatda getdikcə daha geniş tətbiq olunacağı və yeni hesablama alqoritm-

lərindən, mükəmməl ədədi üsullardan istifadə ediləcəyi zəruridir. 
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Т.М. Аббасов, Г.Р. Ибрагимов 

 

Модель борьбы с эпидемическими заболеваниями 

 

Резюме 

 
Анализ экономических и социальных процессов, определение различных парамет-

ров, выбор наиболее подходящих среди множества вариантов, актуальных проблем 

прогнозирования тесно связано с математическим моделирование.  

В результате применения математического моделирования поставленная модель 

борьбы с эпидемическими заболеваниями и дальнейший анализ взаимосвязанных соци-

ально-экономических процессов, взаимодействия экономических факторов, изменений 

условий развития, приводящих к количественным и качественным изменениям, и анна-

логичных задач требует более глубокого исследования. 

 

T.M. Abbasov, Q.R. Ibrahimov 

 

Epidemic Disease Control Model 

 

Summary 

 
Analysis of economic and social processes, determination of various parameters, selection 

of the most suitable among many options, mathematical modeling of current problems such as 

forecasting. 

The model of epidemic disease control as a result of the application of mathematical 

modeling and the analysis of related socio-economic processes, the interaction of economic 

factors, the changes in development conditions leading to quantitative and qualitative  

changes,  and  similar issues are studied in more depth. 
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Xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində bir çox məsələlərin həlli çoxkriteriyalı optimallaş-

dırma məsələsinə gətirilir. Həmin məsələlərdən biri də kənd təsərrüfatında heyvandarlıq sa-

həsinə aid olan yem rasionunun optimal tərkibinin müəyyən olunmasıdır. 

Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi kənd təsərrüfatı sahəsinə olan marağı daha da ar-

tırmışdır. Ona görə də kənd təsərrüfatına aid olan bir çox klassik məsələlərə yenidən baxmalı, 

elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq müasir elmi nailiyyətlərin tətbiqinin 

reallaşdırılması günün ən aktual məsələlərindən biri hesab oluna bilər. Kənd təsərrüfatının 

əsas məsələsi ölkə əhalisinin ərzaqla, emal sənayesi ilə xammalla təmin etməkdir. Həmçinin 

məlumdur ki, kənd təsərrüfatı bir-biri ilə sıx əlaqəli olan heyvandarlıq və bitkiçilik sahələri ilə 

üzvü surətdə bağlıdır.  

Heyvandarlıq sahəsinin inkişafı bir çox amillərdən, o cümlədən yem istehsalı və onun bö-

lüşdürülməsindən asılıdır. Yemin bölüşdürülməsi dedikdə hər bir iribuynuzlu mal-qara üçün 

gündəlik yem payı tərtib etməklə mövcud olan yem bazası optimal şəkildə istifadə olunmalı-

dır. Tərtib olunan yem rasionu bir çox tələbləri ödəməlidir. Belə ki, yem rasionunda yemlərin 

konsentrasiyası, tərkibi, həzm olunması və s. şərtlər nəzərə alınmalıdır. Digər tərəfdən mə-

lumdur ki, hər bir heyvanın cinsindən, növündən, yaşından, diri çəkisindən, süd sağımından, 

südün yağlılığından və s. asılı olaraq müxtəlif faydalı maddələrə olan tələbatı da müxtəlif 

olur. 

Eyni qidalı yem payı müxtəlif yem bitkilərindən də almaq olar. Hər bir yerdə olan faydalı 

elementlərin miqdarı isə məlumat kitabçalarından götürülür. Onda məsələ aşağıdakı şəkildə 

qoyulur. Elə yem rasionu  tərtib etmək lazımdır ki, həm heyvanların faydalı elementlərə olan 

fizioloji, bioloji tələbatı ödənilsin, həm süd istehsalı maksimal olsun, həmdə bu yem payı ən 

ucuz qiymətə başa gəlsin. 

Tərtib olunan yem rasionunun tərkibi müəyyən zootexniki tələblərə uyğun olmaqla yanaşı, 

həm də ayrı-ayrı qrup yemlər, hər bir qrup yemdə bəzi yemlərin münasibəti və nisbətini ödə-

nilməlidir. 

Qoyulan məsələ bir neçə mərhələdə yerinə yetirilmişdir. 

mailto:lale.muxtarova@gmail.com
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Birinci mərhələ: Məsələnin iqtisadi-riyazi modeli (İRM) tərtib olunmuşdur. Alınan riyazi 

model xətti proqramlaşdırma məsələsinə (XPM) gətirildiyi üçün onu “Simpleks üsul” standart 

proqramından istifadə etməklə həll edilmiş və optimal həll tapılmışdır. 

İkinci mərhələ: Faydalı elementlərin südə çevrilmə əmsalları və buna əsaslanaraq yem 

payında iştirak edən yemlərin südə çevrilmə əmsallarının ən kiçik kvadratlar üsulundan 

istifadə edərək hesablanmışdır. 

Üçüncü mərhələ: Məsələnin tələb olunan şərtlər daxilində süd istehsalının (bir baş qara-

mal üçün) maksimum olması və optimal həllin tapılması təmin edilmişdir. 

Dördüncü mərhələ: Həm birinci mərhələdə, həm də üçüncü mərhələdə tapılan optimal 

həllər tədqiqatçını qane etmir. Çünki bu mərhələlərdə bir-birinə zidd olan iki meyar gö-

türülmüşdür. Belə ki, birinci mərhələdə yem rasionunun minimal qiyməti, ikincidə isə süd is-

tehsalının maksimum qiyməti əsas meyar kimi götürülmüşdür. Tədqiqatçı üçün o maraqlı olar 

ki, hər iki meyar eyni zamanda ödənilsin. Başqa sözlə kompromis həll  tapılsın. Kompromis 

həllin tapılması üçün isə müxtəlif üsullar mövcuddur. Həmin üsullardan biri də əlavə dəyişən 

daxil etmək yolu ilə çoxkriteriyalı məsələnin birkriteriyalı məsələyə gətitilməsidir. Konkret 

misal üzərində bu prosesi həyata keçirək. 

Südlük istiqamətdə olan kəndli fermer təsərrüfatında diri çəkisi 500 kq, süd sağımı 12 kq, 

südün yağlılığı 3,8 % olan iri buynuzlu mal-qara üçün yem rasionu tərtib etmək tələb olunur. 

Müəyyən məhsuldarlığı almaq üçün məlumat  kitabçalarına əsaslanaraq müəyyən ediblər ki, 

yem payında ən azı 9 kq yem vahidi (y.v), 1035 qram həzm olunan protein (h.o.p), 116 qram 

kalsium (Ca), 52 qram fosfor (P), 512 milliqram karotin və s. olmağı zəruri sayılır. Bundan 

əlavə yem payında quru maddənin miqdarı 18 kq-dan çox olmamalıdır. Təsərrüfatda yeddi 

növ yemdən istifadə olunur ki, onların da hər bir kq-da olan faydalı elementlərin miqdarı cəd-

vəl №1-də göstərilmişdir. 

  Cədvəl №1 

 

Zootexnik tələbləri nəzərə alaraq gündəlik yem payında ayrı-ayrı qrup yemlərin xüsusi 

çəkisi (cəmi yem vahidinə görə %-lə) aşağıdakı nisbətdə verilmişdir: 

• qüvvəli yemlər 9% - 25%; qaba yemlər 20% - 40%; sulu - şirəli yemlər 39% - 56%; 

kökümeyvəlilər 8% - 15%; 

Bundan başqa hər bir qrup yemlərdə yemlərin miqdarı məhdud olmalıdır. Belə ki, qüvvəli 

yemlərdə arpanın miqdarı 30% - çox ola bilməz, qaba yemlərdə küləşin miqdarı 20% - dən az 

olmalıdır, sulu-şirəli yemlərdə qarğıdalı silosu 30% - dən az olmamalıdır və s. 

Tələb olunur ki, yuxarıdakı şərtlər daxilində elə yem rasionu tərtib edilsin ki, o, təsərrüfat 

üçün ən ucuz qiymətə başa gəlsin. Yem rasionunun ümumi şəkildə tərtib olunan İRM-dən 

  Arpa Qarışıq 

yem 

Arpa-

küləsi 

Quru 

Ot 

Silas 

Qarğıdalı 

Yem 

çuğun

duru 

Yaşıl 

yem 

1 y.v(kq) 1,21 0,9 0,36 0,42 0,20 0,12 0,21 

2 h.o.p(q) 81 1,2 12 48 14 9 27 

3 Ca (q) 1,2 15 3,7 6 1,5 0,4 3,8 

4 P (q) 3,3 13 1,2 2,1 0,5 0,4 0,7 

5 Karotin (mq) 1 2 4 15 15 0 40 

6 Quru maddə (kq) 0,87 0,87 0,26 0,85 0,26 0,13 0,31 

7 1 kq (AZN) 0,45 0,52 0,06 0,07 0,065 0,12 0,05 
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istifadə edərək yuxarıda göstərilən konkret məsələ üçün yem payının optimallaşdırmasının 

İRM-ni tərtib edək. Dəyişənlər sistemi: 

x1 - yem payında arpanın miqdarı (kq); x2 - yem payında qüvvəli yem miqdarı (kq); 

x3 - yem payında arpa kütləsinin miqdarı (kq); x4 - yem payında quru otun miqdarı (kq); x5 

- yem payında qarğıdalı silovunun miqdarı(kq); x6 - yem payında yem çuğundurunun miqdarı 

(kq); x7 - yem payında yaşıl yemin miqdarı (kq); 

x8–yem payında cəmi yem vahidinin miqdarı(kq); x9 - yem payında cəmi protenin miqdarı 

(milliqram); x10 - yem payında cəmi kalsiumun miqdarı(qram); 

x11 - yem payında cəmi fosforun miqdarı(qram); x12 - yem payında cəmi karotinin miqdarı 

(milliqram); x13 - yem payında cəmi quru maddənin miqdarı (kq); 

Z -  məqsəd funksiya; 

Onda məsələnin İRM-i aşağıdakı şəkildə olar. 

Məqsəd funksiya - yem rasionu ən ucuz qiymətə başa gəlməlidir. 

Z=0,45x1 +0,52x2 +0,06x3 +0,07x4 +0,08x5 + 0,12x6 + 0,09x7→ min 

Məhdudiyyət şərtləri: 

1. Yem vahidinə görə: 

1,21x1 + 0,9x2 + 0,36x3 + 0,42x4 + 0,20x5 + 0,12x6 + 0,21x7 – x8 =0 

2. x8≥ 9  

3. Həzm olunan protenə görə: 

81x1 + 112x2 + 12x3 + 48x4 + 14x5 + 9x6 + 27x7– x9=0 

4. x9≥ 1035 

5. Kalsiuma görə: 

1,2x1 + 15x2 + 3,7x3 + 6x4 + 1,5x5 + 0,4x6 + 3,8x7 – x10 =0 

6. x10≥ 116: 

7. Fosfora görə: 

3,3x1 + 13x2 + 1,2x3 + 2,1x4 + 0,5x5 + 0,4x6 + 0,7x7 – x11 = 0 

8. x11≥ 52: 

9. Karotinə görə: 

x1 + 0 x2 + 4x3 + 15x4 + 15x5 + 0x6 + 40x7 – x12 = 0   

10.  x12≥ 512: 

11.  Quru maddəyə görə: 

 0,87x1 + 0,87x2 + 0,26x3 + 0,85x4 + 0,26x5 + 0,13x6 + 0,31x7 – x13 = 0 

12.  x13≤ 18 

13.  Qüvvəli yemlərə görə məhdudiyyət şərti: 

 x1 +  x2 – 0,25x8 ≤ 0 

14. x1 + x2 – 0,09x8≥ 0 

15.  Qüvvəli yemdə arpanın miqdarına görə: 

x1 ≤ 0,3(x1 + x2) və ya 0,7x1 – 0,3x2≤ 0 

16.  Qabayemlərə görə: 

x3 + x4 – 0,40x8 ≤ 0 

17. x3 + x4 – 0,20x8≥ 0 

18.  Qaba yemdə arpa kütləsinin miqdarına görə: 

x3 ≥ 0,2(x3 + x4) və ya 0,8x3 – 0,2x4≥ 0 

19. Sulu-şirəli yemlərə görə: 

x5 + x6 – 0,56x8≤ 0 

20.  x5 + x6 – 0,39x8≥ 0 
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21.  Sulu- şirəli yemdə silosun miqdarına görə: 

x5≥ 0,3(x5 + x6 +x7) və ya 0,7x5 – 0,3x6 – 0,3x7≥ 0 

22.  Yaşıl otun miqdarına görə: 

x7≥ 0,1(x5 +x6 +x7)  və ya -0,1x5 – 0,1x6 + 0,9x7≥ 0 

23.  Kökümeyvəliyə görə: 

 x6 – 0,15x8≤ 0 

24. x6 – 0,08x8 ≥ 0 

25.  Dəyişənlər iqtisadi mənalarına görə mənfi ola bilməzlər 

xj≥ 0j =  

 Beləliklə, alınan riyazi model 25 dənə məhdudiyyət şərtindən və 13 dəyişəndən ibarət 

XPM-dir.  Qrurulan İRM-ı yığcam şəkildə aşağıdakı kimi yazmaq olar.  

Z = CX→min,     AX  

 Burada   işarəsi   bu simvollardan biri ola bilər. 

C = 

 
B = {0; 9; 0; 1035; 0; 116; 0; 52; 0; 512; 0; 18; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0} 
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Standart proqram “Simpleks üsul”a müraciət etmək üçün aşağıdakı mərhələlər yerinə yeti-

rilməlidir. 

1. Proqrama müraciət olunur. 

2. Məqsəd funksiyasının max və ya min axtarılması qeyd edilir. 

3. Dəyişənlər və məhdudiyyət şərtlərinin sayı qeyd edilir  

4. Məhdudiyyət şərtlərinin əmsalları daxil edilir  

5. Məqsəd funksiyasının əmsalları daxil edilir  

6. Məsələ həllə göndərilir. Nəticələrə baxılır və ya çap edilir. 

Bu məsələ kompüterdə standart proqram “Simpleks üsul” ilə həll edilərkən aşağıdakı opti-

mal nəticələr alınmışdır.  

 

 
Beləliklə, birinci mərhələ başa çatdı. Növbəti mərhələyə keçmək üçün faydalı elementlərin 

südə çevrilmə əmsallarını hesablamaq lazımdır. 

Cədvəldən də göründüyü kimi yemlərdə olan faydalı elementlərin miqdarı müxtəlif ölçü  

vahidləri ilə verilmişdir. Əgər eyni ölçü vahidinə (kq-a) keçsək, aşağıdakı matrisi alarıq: 

 
Əgər faydalı elementlərin südə çevrilmə əmsalı ) işarə etsək, onda cəmi süd 

istehsalı (bir baş qaramal üçün) 

 düsturu ilə ifadə olunar. Burada 

 
Bu ifadəni sadələşdirək: 

 

Beləliklə, aşağıdakı XPM-i alındı, 
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,  

       Burada  işarəsi   bu simvollardan biri ola bilər. A və B (1) və (2) ifadəsi ilə 

verilmişdir. F – məqsəd funksiyasını müəyyən etmək üçün  əmsalları məlum ol-

malıdır. Bu əmsalları tapmaq üçün ən kiçik kvadratlar üsulundan (ƏKKÜ) istifadə olunur. 

             və ya 

 
         Ferma teoremini tətbiq etsək, alaraq: 

 
          Alınan tənliklər sistemini sadələşdirsək, alarıq: 

 

Alınan xətti tənliklər sistemini həll etmək üçün  məchullarının əmsalları və 

sərbəst hədlər hesablanmalıdır. 

Xətti cəbr tənliklər sistemini  şəklində yazmaq üçün C matrisi və D vektoru he-

sablanmalıdır. Bu məqsədlə C++ proqramlaşdırma dilində tərtib olunmuş proqram vasitəsilə 

 ölçülü matris və 6 ölçülü D vektoru hesablanmış və aşağıdakı nəticələr alınmışdır. 

 
 şəklindəki verilən XCTS-ni həll etmək üçün C matrisini və D vektorunu kompü-

terə standart proqramın təlimantına uyğun olaraq daxil edilmiş və həll edilərək  

məchulları tapılmışdır. Sonra isə  düsturu ilə yem rasionunda işti-

rak edən hər bir yemin miqdarından asılı olaraq südə çevrilmə əmsalı hesablanmışdır. Alınan 
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  əmsalları vergüldən sonra 3 rəqəm dəqiqliyi ilə verilmişdir. 

 
Beləliklə, yem rasionunda iştirak edən hər bir yemin müəyyən tələblər ödəmək şərti ilə 

südə çevrilmə əmsalını müəyyən etmiş olduq. Qeyd edək ki, yem rasionunda iştirak edən 

yemlərin növündən və faydalı elementlərin sayından asılı olaraq tapılan əmsallar müxtəlif də 

ola bilərlər. Hər bir baş qaramal üçün maksimum süd istehsal etmək üçün aşagıdakı XPM həll 

edilməlidir. 

 
Məhdudiyyət şərtləri: 

 
Burada A və B (1) və (2) ifadəsi ilə verilmişdir. Bu məsələdə “Simpleks” üsulu standart 

proqramının təlimatına uyğun olaraq həll etsək aşağıdakı optimal həlli almış olarıq. 

 

 

Alınan optimal həlldə yem rasionu başa gələr 

Beləliklə,  bir-biri ilə uzlaşmayan iki meyarın ödənilməsi məsələsi meydana çıxır. Başqa 

sözlə məhdudiyyət şərtlərini dəyişmədən həm ən ucuz qiymətə yem rasionu tərtib edilməli, 

həm də maksimum süd istehsalı olunmalıdır. Bu isə çoxkriteriyalı optimallaşdırma məsələ-

sidir ki, bunun həlli üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. 

Bir çox mühəndis-iqtisadi məsələlər çoxkriteriyalı məsələlərə gətirilir. Bu cür məsələləri 

həll etmək üsullarından biri də çoxkriteriyalı məsələnin birkriteriyalı məsələyə gətirilməsidir. 

Bu o zaman mümkün olur ki, seçilən kriteriyalar arasında heç bir ziddiyyət olmasın. Məsələn, 

kriteriyalar maksimum məhsuldarlıq, maksimum mənfəət, maksimum rentabellik və s. olarsa, 

onda bunlardan hər hansı birini əsas meyar götürmək olar. Lakin kriteriyalar arasında zid-

diyyət olarsa, onda kompromis həllin tapılması tövsiyə olunur. Tutaq ki, aşağıdakı məsələlərə 

baxılır.  

Məsələ 1.  ,   AX  

Fərz edək ki, bu məsələ “simpleks üsül” standart proqramından istifadə edilərək həll edil-

miş və optimal həll tapılmışdır və işarə edək. 

Məsələ 2. ,  AX  

Eyni qayda ilə bu məsələdə həll edilib və işarə edək. 

Məsələ 3.Çoxkriteriyalı məsələ alınır: 

 ,   
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Məhdudiyyət şərtləri: AX  

Bu məqsədlə əlavə dəyişən daxil etmək yolu ilə məsələ 3-ü aşağıdakı şəkildə yazaq. 

 və məqsəd funksiyaları ilə əks etdirilən iqtisadi göstəriciləri-

nin ən böyük nisbi qiymətini işarə edək. Onda çoxkriteriyalı məsələ birkriteriyalı aşağıdakı 

məsələyə gətirilir. 

Məsələ 4.  

 
Bu məsələ simpleks üsulla həll edilərək kompromis həll tapılır. Yem rasionun optimal tər-

kibinin müəyyən edilməsi məsələsində kompromis həllin tapılması aşağıdakı məslələrin ar-

dıcıl sürətdə yerinə yetirilməsi ilə tamamlanır. 

 

 

 

 
Kompromis həlli almaq üçün aşağıdakı məsələni həll edək. 

 

 
Burada  B, C, A  (1),(2) ifadələri ilə müəyyən olunur. Bu məsələnin də “Simpleks üsul” 

standart proqramı vasitəsilə həll etmək aşağıdakı nəticələr alarıq. 

 

 
 Beləliklə, hər iki kriteriya ödəməklə yanaşı təsərrüfat üçün ən əlverişli variant tapıldı. Bu 

məsələ hər bir müxtəlif çəkili, müxtəlif cins və yaş qruplarından olan iri-buynuzlu mal-qara 

üçün tətbiq oluna bilər. 
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Alınan nəticələri müqayisəli şəkildə təhlil etmək üçün onları cədvəl şəklində göstərək. 

 

Məs.

1 
{ } 

 

Məs.

2 
 

Məs. 

4 

 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi kompromis həll hər iki meyarı ödəməklə yanaşı təsərrüfat 

üçün də ən əlverişli variant sayıla bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Məlum olduğu kimi respublika büdcəsinin çox hissəsini neft sek-

torundan əldə olunan vəsait təşkil edir. Qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirilməsi kənd təsər-

rüfatı məsələlərinə olan marağı daha da aktuallaşdırdı. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Heyvandarlıq sahəsində  ən ucuz qiymətə yem rasionu tərtib et-

məklə yanaşı, həm də maksimum süd istehsal edilməsi tələb olunur. Bu məqsədlə çoxkriteri-

yalı  xətti optimallaşdırma məsələsi həll edilmiş və kompromis variant tapılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Heyvandarlıqla məşğul olan sahibkar  tövsiyə-

lərdən istifadə edərək hər bir cins, yaş qrupu üçün təqdim olunan riyazi modeli tətbiq edərək 

sərfəli nəticələr ala bilər. 
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Р.Г.Ширинов, Л.Э. Мухтарова 

 

Оптимизация экономической проблемы в  сельском хозяйстве 

 

Резюме 

 

Одной из задач не нефтяного сектора еще более актуализировало вопросы, касаю-

щиеся сельского хозяйства. Одним из таких вопросов является составление ежеднев-

ного кормового рациона для рогатого скота. Этот вопрос должен быть решен таким об-

разом, чтобы животные не только удовлетворяли ежедневный спрос на полезные эле-

менты, но и производство молока было максимальным, и составленный рацион кормов 
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стоил самой дешевой цены. Поскольку в вопросе участвуют два критерия, которые про-

тиворечат друг другу, ЭМM был доведен до линейного программирования с использо-

ванием конкретных алгоритмов. Этот вопрос сначала был доведен до критерия, а затем 

был решен с использованием стандартной программы метода симплекса, и был найден 

компромиссный вариант, доступный для фермера. 

 

R.Q.Shirinov, L.E. Mukhtarova 

 

Optimizing an economic issue to help agriculture 

 

Summary 

 
The development of the non-oil sector has made agricultural issues even more urgent. One 

of these issues is the optimal management of feed rations. This issue must be addressed in 

such a way that in addition to meeting the daily needs of animals for nutrients, both milk 

production is maximized and the prepared feed ration is the cheapest. Due to the presence of 

two conflicting criteria in the issue, the EMM was brought to the issue of multidisciplinary 

linear programming. This problem was first brought to a one dimensional problem, and then 

the simplex method was solved using a standard program, and a compromise option suitable 

for the economy was found. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 02.06.2020 

    

       

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №2 2020(42)                           
 

 171 

ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ 
 ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ  
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Nurəngiz Tofiq qızı Rzayeva 

           ADPU-nun Ümumi psixologiya 

                          kafedrasının dosenti,  

psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

        E-mail: nurengiz.rzayeva@gmail.com 

       

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. Ç.Q. Verdiyeva, 

                psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova 

 

Acar sözlər: uşaq, ədəbiyyat, dəyər, ağıl, dəyərlər sistemi, şəxsiyyət 

Ключевые слова: ребенок, литература, ценность, ум, ценностные ориентация, лич-

ность 

Key words: child, literature, value, sense, system of values, personality 

 

Bəşəriyyət XXI yüzilliyin astanasında yenidənqurma, modernləşdirmə prosesini yaşayır. 

Muasir dünyada gedən qloballaşma prosesi cəmiyyətin inkişafında o cümlədən də insan re-

suzlarının idarə olunmasında önəmli problem kimi diqqəti cəlb edir. Özünəməxsus fəlsəfi-psi-

xoloji çalarlarla əks olunan bu proses sosial–psixoloji hadisələrin genişlənməsi, informasiya 

texnologiyaların günbəgün geniş vüsət alması və bu konteksdə insan amilinin, ona münasi-

bətin dəyişməsini tələb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, insanın fiziki sağlamlığı təbii mühitlə 

şərtləndiyi kimi, əxlaqi-mənəvi durumda cəmiyyətin ümumi mənəvi atmosferi, mədəni-mə-

nəvi meyarlar sistemi ilə də şərtlənir. Bu sistemdə özünün məzmun və mündəricəsi ilə seçimli 

olan və şəxsiyyəti şərtləndirən, dəyərlər eyni zamanda onların formalaşmasında yeri olan 

amillər də önəmlidir. 

Dəyərlər insanların şəxsiyyətini xarakterizə etməklə, onlardakı davranış tərzini,  hisslərini 

və təfəkkürünü formalaşdırıb idarə edirlər. İnsan dəyərlərin köməyi ilə özünün və başqalarının 

davranışına qiymət verir, fikirlərini əsaslandıra bilir və hərəkətlərini tənzimləyir. Dəyərlər in-

sanın peşə seçimində, təhsil sahəsində, bir sıra pozuntuların qarşısının alınmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Müasir psixologiya üçün aktual olan dəyərlər və onların formalaşmasın-

da rolu olan amillər, onların şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri çoxcəhətli və kompleks bir 

məsələdir. Bu məsələnin araşdırılması uşaqların ailədə və sosial mühitdə özlərinin fərdi, in-

tekllektual və terminal dəyərlərini müqayisə etməsinə, xüsusilə özlərinin  rəftar və davranış-

ların tənzimləməyə kömək edər.  

Məhz bu kontekstdə uşaq ədəbiyyatı özünəməxsus psixoloji çalarlarla xarakterizə olunan 

məfkurə silahı və tərbiyə vasitəsidir. Bu bir həqiqətdir ki, sağlam məzmuna, siyasi-ictimai 

mündəricəyə, yüksək ideyaya, estetik hisslərə və psixoloji təsir gücünə malik olan uşaq yazı-

ları vətəninə, ailəsinə, insanlara dəyər verən kamil və fədakar şəxsiyyətlərin formalaşmasına 

zəmin yaradır. Uşaq ədəbiyyatı dəyərlər sisteminin formalaşmasına təsir edən önəmli psi-

xoloji tərbiyə vasitəsidir. 
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Uşaq ədəbiyyatı və dəyərlər. Bunlar bir-biri üçün prioritet olan anlamlardır. Əvvəla, ədə-

biyyat psixoloji fikir tarixi üçün zəngin mənbədir, dəyərdir. İkincisi, uşaq ədəbiyyatı xalqın 

milli-mənəvi dəyər xəzinəsinin mühüm bir qismini təşkil edir. Deməli, uşaq ədəbiyyatı həm 

dəyərimizdir, həm də dəyərlərin formalaşması üçün mühüm amildir. “Uşaq tərbiyəsi insan-

lığın yaradılışı andan var olan, bəlkə də insanlığın özü qədər önəmli olan dəyərdir”  (5, səh.4). 

Bu mənada uşaq ədəbiyyatının şəxsiyyətin dəyərlər sisteminin formalaşmasında psixoloji təsir 

məsələləri aktual problem kimi diqqəti çəkir. Digər tərəfdən, dəyər anlayışı, dəyərlərin forma-

laşmasına təsir edən amillər, ailə, həmyaşıdlar, mühit, şərait, KİV, İKT və s. bu kimi məsələ-

lərlə bağlı uşaq ədəbiyyatlarının psixoloyi təhlili psixologiya elminin yeni materiallarla zən-

ginləşməsinə əsas verir.  

Şəxsiyyətindən asılı olmayaraq uşaq da, gənc də, yaşlılar da yaşadıqları  mövcud mədəni-

mənəvi mühitin təsirinə məruz qalırlar. Hər bir insanın fərdi mənəvi varlığı ilə daxil olduğu 

mənəvi mühit arasında heç də həmişə adekvat münasibət olmur. İnsan özünün mənəvi-psi-

xoloji, estetik ehtiyaclarını həyatda ödəyə bilmədikdə, bu natamamlığı bədii ədəbiyyat və in-

cəsənət hesabına tamamlamağa çalışır. Bədii ədəbiyyat, mətbuat, yaxud  incəsənət sanki onun 

həmsöhbətinə çevrilir. 

Bu baxımdan problem məzmun və mündəricəsi etibarı  ilə bir neçə müddəaları özündə eh-

tiva edir. Bu müddəaların hər biri uşaq ədəbiyyatının qavranılmasının psixoloyi xüsusiyyətləri 

kontekstində önəmli bir sahəni əharə edir.   

— Uşaq ədəbiyyatı şəxsiyyətin dəyərlər sisteminin formalaşmasına zəmin yaradır. 

— Uşaq ədəbiyyatında ağıl və hisslərin sinxron inkişafı xüsusi dəyərləndirilir. 

— Xarakter xüsusiyyətləri, aksentuasiya məsələləri uşaq ədəbiyyatında sistemli təsvir olu-

nur. 

— Uşaq ədəbiyyatında özünəməxsus uşaq tipləri təsvir olunur ki, bunların müasir dövrü-

müzdə ailə dəyərləri və milli mənəvi tərbiyə kontekstində aşılanması prioritet xarakter kəsb 

edir.   

— Uşaq ədəbiyyatı millətlərarası (xalqlar) mədəniyyəti, tərbiyə edir və etnik xüsusiyyət-

ləri əks etdirir, dəyərləndirir. 

— Uşaq ədəbiyyatında Tanrı, vətən, ailə, insan anlamları şəxsiyyətlərarası münasibətlər 

kontekstində əsas dəyər kimi xarakterizə olunur. 

Qeyd edilən bu komponentlərlə bağlı istər xarici ölkə, istərsə də Azərbaycan müəlliflə-

rinin ədəbiyyatlarında psixoloji təhlillərə geniş yer ayrılmış, uşaqlarda dəyərləri formalaşdır-

maga əsas verən məsələlər əksini tapmışdır. “Uşaq ədəbiyyatının cəmiyyətin tərbiyəsində və 

insan baxışlarının formalaşmasında misilsiz rolunu nəzərə alan qabaqcıl xalqlar onun inkişa-

fına xüsusi əhəmiyyət vermiş, tərəqqisi yolunda vaxtlarını və sərvətlərini əsirgəməmişdilər” 

(3, səh.6). Bu mənada J.Vern, Ş.Perro, C.Svift, N.Nekrasov, L.Tolstoy, A.Bakıxanov, Q.Za-

kir, M.Ə.Sabir, H.Cavid, F.Köçərli, R.Əfəndiyev, A.Səhhət, A.Şaiq, Ömər Cızavoğlu, İbra-

him Kıbrıs, Hasan Demir, Necati Cumalı və başqalarının bu xüsusda uşaq dünyası üçün yazı-

ları mövcuddur. Hələ vaxtilə min bir əziyyət və zəhmət hesabına yazılan uşaq jurnalları “Də-

bistan”, “Məktəb”, “Rəhbər”, dərsliklər “Vətən dili”, “Birinci il”, “İkinci il”, “Yeni məktəb”, 

“Nəsihətül-Ətfal”, müstəqil oxu kitabları “Xəzainül- Ətfal”, “Hədiyyeyeyi-sibyan”, “Saqqallı 

uşaq”, “Buz”, “Qurban bayramı və yaxud on gün riyazət”, “Balalara hədiyyə” və s. bu kimi 

bü hekayələrdə  tövlükdə uşaq dünyasının psixoloji mənzərəsi verilir, onların tərbiyəsi və şəx-

siyyətinin inkişafı naminə böyük işlər görülmüşdür ki, bunlar da dəyərlərin formalaşmasına 

zəmin yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi fikir tarixində 

“milli mədəniyyətin ifadəsi” hesab edilən və “maarifçilik” məfkurəsi kimi təşəkkül tapan 
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XIX-XX əsr mədəni həyatın canlanması, məktəb və təhsilin yeniləşməsi, maarif sahəsində də-

yişikliklərin aparılması və bu xüsusda milli şüuru oyadıb dəyərlər formalaşdırmaq kimi bütün 

dövrlər üçün önəmli olan nailiyyətlərlə xarakterizə olunur. Məhz bu dövrdə Qori Müəllimlər 

Seminariyasının və onun Azərbaycan bölməsinin fəaliyyəti, yeni tipli məktəblərin Naxçıvan-

da, Şuşada, Şəkidə, Ordubadda, Lənkəranda, Bakıda və digər yerlərdə açılması, ümumilikdə 

təhsil hərəkatının dirçəlməsi psixoloji və pedaqoji çalarlarla diqqəti cəlb edir. Azərbaycan ma-

arifçiləri müəllim olduqlarına görə pedaqoji fəaliyyətə və uşaq psixologiyasına yaxından bə-

ləd idilər. Bu mənada Azərbaycanda pedaqoji fikrin və xalq maarifinin bütöv bir dövrü onla-

rın adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycan maarifçilərinin zəngin irsində milli tərbiyənin el-

mi-metodik problemlərinin geniş əksini tapdığını nəzərə alsaq, Azərbaycan maarifçiliyinin 

psixoloji konsepsiyasında uşaq tiplərinin psixopedaqoji çalarlarının müasir dövrümüzdə aşı-

lanmasının prioritet istiqamətlərdən olduğunu görərik. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu düvrün 

məfkurə formasının təbliği, xüsusilə də əsərlərin təhlili uşaq yazıları, tipoloji təhlillər bü-

tövlukdə şəxsiyyətin, o cümlədən uşaqların dəyərlər sisteminin formalaşması üçün zəruridir 

və zəngin mənbədir. Çünki şərqşünas alim İ.S.Braginskinin dediyi kimi “millilikdən kənar 

maarifçilik yoxdur” (7, s.310). Bu mənada Azərbaycan maarifçiliyinin psixoloji əsaslarının 

öyrənilməsi birbaşa milli şüurun oyanması, milli düşüncənin formalaşması tarixinin tədqiqinə 

xidmət göstərməklə dəyərlərimizin inkişafında da önəmli əhəmiyyət kəsb edir. 

Uşaq ədəbiyyatı yaratmaq, onun vasitəsilə həyat astanasına qədəm qoyan körpələri, yeni-

yetmələri və gəncləri tərbiyə etmək, onlarda dəyərlər formalaşdırmaq, bu yolla sağlam bir cə-

miyyətin təşkilinə nail olmaq amalı dünyanın mədəni xalqları arasında özünəməxsus yeri olan 

azərbaycanlıların da fikrini həmişə məşğul etmişdir. Bu gün uşaq ədəbiyyatı xalqımızın milli-

mənəvi dəyər xəzinəsinin mühüm bir qismini təşkil edir. O, inkişafının bütün mərhələlərində 

yetişməkdə olan nəslin ağlını, ruhunu və təfəkkürünü qidalandırmış, şəxsiyyət tərbiyəsində 

psixoloji və pedaqoji problem kimi istifadə olunmuşdur.  

Mədəniyyətlərarası əlaqələrin genişləndiyi müasir dövrdə azərbaycançılıq məfkurəsi müs-

təqil respublikamızın ideoloji atributunu təşkil edir. Odur ki, gənclər şəxsiyyətin sağlam dü-

şüncə tərzi, əqli inkişaf səviyyəsinin yüksək olması üçün  uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin ol-

ması zəruridir. Bu ilk növbədə uşaqlarda dəyərləri formalaşdırır. İnsan dəyər verdiyi hər hansı 

bir şeyə can atır, bu onun həyat fəaliyyətinin əsasında olunur, sosial aktivliyini gücləndirir. 

Məqalənin aktuallığı. Sosial-psixoloji problemlərin genişləndiyi, informasiya texnologi-

yalarının günbəgün artdığı müasir dövrdə dəyərlər sistemi və bu sistemdə prioritet olan amil-

lər aktuallığı ilə seçilir və tədqiqi zərurət tələb edir. Bu mənada nəzərə alsaq ki, uşaq ədəbiy-

yatı xalqın milli-mənəvi dəyər xəzinəsinin mühüm bir qismini təşkil edir, onda şəxsiyyətin 

dəyərlər sisteminin formalaşmasında uşaq ədəbiyyatının rolu aydın görünər. Deməli, uşaq 

ədəbiyyatı həm dəyərimizdir, həm də dəyərlərin formalaşması üçün mühüm amildir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dəyər anlayışı açıqlanmış, şəxsiyətin formalaşmasına 

onun təsiri qeyd olunmuş və xüsusilə bu kontekstdə uşaq ədəbiyyatının rolu sistemli təhlil 

edilməklə araşdırmalar aparılmışdır.    

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəb tələbələrinə mühazirələr zamanı, 

orta məktəb dərslərində, kurslarda seminarlaın təşkilində və milli tərbiyə proqramlarının iş-

lənməsi nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətlidir. Dəyərlər və onların formalaşmasında ədəbiyyatın 

rolu ilə bağlı tədqiqatlarda  istifadə etmək kontekstində əhəmiyyət kəsb edir.  
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Психологическое влияние детской литературы на формирование 

системы ценностей личности в современную эпоху 

 

Резюме 

 
Детская литература характеризуется специфическими психологическими оттенками. 

Детская литература, оказывая влияние на формирование ценностных ориентаций, яв-

ляется ведущим психологическим средством воспитания. Там понятия Родина, Бог, 

семья, дружба и человеческие ценности характеризуются в контексте межличностных 

отношений. 
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Psychological influence of children's literature on the formation  

of the value system of personality in modern times 

 

Summary 

 
Children’s literature is characterized with the specific psychological shade. Children’s 

literature is the means of important psychological behavior influencing to system of values 

formation. In this article the God’s, the homeland’s, the friend’s and the human’s beings 

values are characterized in the context of inter personal relations. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 01.06.2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №2 2020(42)                           
 

 175 

Yaşlılıq və yaşlılara qarşı münasibət 
 

Rəna Vaqif qızı Nağıyeva  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: rena.nagiyeva4@mail.ru 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.S.N. Heydərova, 

                psixol.ü.f.d., dos. Ü.A. Əfəndiyeva 

 

Açar sözlər: psixologiya, yaşlılıq, münasibət, davranış, ailə, insan, həyat, müasir 

Ключевые слова: психология, старость, установки, поведение, семья, человек, 

жизнь, современная 

Key words: psychology, old age, attitudes, behavior, semen, barrels, living, sown 

 

Doğuş və ölüm kimi yaşlılıq ilahi qanunun tələbidir. Yaşlılıq həyatın ən çətin yaşıdır. 

Uzun ömür Uca Allahın bir xeyir və nemətidir. Yaşlılığın uzunömürlülük üçün təqdir edilm-

əsi qaçılmaz bir həqiqətdir. Həqiqət olaraq Peyğəmbərimiz (s.ə.): “Allah hər bir xəstəliyə bir 

müalicə verdi. Ancaq o, qocadır. ”(Əbu Davud, Tibb, 1). Bundan əlavə, yaşamaq arzusu olan 

hər bir insanın qocalmaq istədiyi dövrdür. Yaşlılarımız dünənlə bu gün arasındakı körpüdür, 

mədəniyyətimizi və dəyərlərimizi gələcəyə aparmağa imkan verən ən dəyərli varlıqlarımızdır. 

Yaş təcrübənin rəmzidir. Yaşlanma başlanğıcdır. Bugünkü gənc sabahın ən yaşlısıdır. Yaşlan-

maq bilməkdir, həyatda çox şey görməkdir. 

Yaşlılıq xatirə deməkdir? Yaşlılıq yetkinləşmək, dözümlü olmaq, sevilmək, dünyəvi ambi-

siyalardan yaxa qurtarmaq, illərlə vücudumuzdan götürülmüş və ya alınan izlərdən narahat ol-

mamaqdır. 

Müasir həyat yeni davranış nümunələri meydana gətirdi. Müasir insan qocalığı qəbul et-

mək istəmir, qocalıqdan qaçmağa çalışır. Yaşlanmaqdan və qocalmaqdan qorxmaqla yanaşı, 

yaşlılarla eyni mühitdə olmaqdan çəkinir və qayğısını itirilmiş vaxt kimi görür. Bu dəyişiklik-

dən ailə ən çox pay aldı. Uşaqlar nənə və baba nənələrini görmədən böyüyürlər. Şirin nağıl-

larını və laylalarını dinləmədən yatırlar. Artıq bir çox evdə pambıq kimi sevən nənələr yox-

dur. Dinimizə və adət ənənələrimizə uyğun olmayan şəkildə yaşlılıq, bir xəstəlik və yük kimi 

qəbul edildi. Bu münasibət qocalığı dərk etməyi, yaşlılarımızı anlamağı çətinləşdirir, nəsillər 

arasındakı əlaqəni zəiflədir və yaşlılarımızı təkliyə məhkum edir. Buna görə bir çox gözəlliyin 

həyatımızdan çəkildiyi və dəyər mühakimələrinin alt-üst edildiyi bir dünyada qocalığı an-

lamaq və yaşlı insanları xatırlamaq, problemlərini dinləmək və onlara münasibət və davranış-

larımızı nəzərdən keçirmək insani bir məsuliyyətdir. 

Yaşlanmada tutum 

Həyatın hər dövrü fərqli bir psixologiya və müxtəlifliyə malikdir. Gözəlliklər də var. Yaş-

lanma bu dövrlərdən biridir. Sülh, qocalığı qəbul edən və ilahi təmkinli, qocalıq psixologi-

yasına hörmət göstərən insanlar üçün həyatın ikinci baharıdır. Əks təqdirdə, qocalıq qəbul et-

məmək, yaş roluna qatılmamaq həyatı çətinləşdirir və problemləri artırır. 

Fizioloji yaşlanma problemləri insanın psixologiyasına təsir edir və tanış simaların ölümü 

ilə günbəgün təklik və ölüm qorxusunu artırır. Müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən və sıxıntı 

içində olan yaşlı insanlarımız tez-tez ölümü xatırlayırlar və bəziləri yaşadıqları hadisələr nəti-

cəsində ölüm arzulayırlar. Bundan əlavə, yaşlıların həyat həqiqəti olan ölümü qəbul etmə-

məsi, əlindəki nemətlərin dəyərini və xoşbəxt geri dönə biləcəyi bir çox imkanları nəzərə al-
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madan, özü ilə barışmağın qarşısını alır. Ancaq yaşlı insanlarımızın özlərini ümidsiz, faydasız 

və sevən kimi qəbul etmələri təklik hissini artırır və ətraflarından uzaqlaşmalarına səbəb olur. 

İqtisadi problemlər və sağlamlıq problemləri ilə bölüşmək və dəstək axtarmaqda nöqsan halı-

na gətirməklə yanaşı, həyatı daha dözülməz və çətinləşdirir. Yaşlıların təklik, ünsiyyət olma-

ması və ölüm qorxusundan yaranan bəzi ailə problemlərini fərdi münasibət dəyişikliyi ilə həll 

etmək mümkündür. İnsan xırda şeylərdən məmnun ola bilər. Uçan quş xatırlamaq, gəzmək, 

kitab oxumaq, dua etmək, ibadət etməklə xoşbəxt ola bilər. Ümidlərini yüksək tutan yaşlıla-

rımız özlərini narahat edir və ətraflarını bədbəxt edirlər. Xüsusilə yaşlılar üçün iman yaxşı bir 

sığınacaqdır. Məscid barış ünvanıdır. 

Yaşlıların tutumu 

Yaşlıların ünsiyyət kanallarını açıq saxlamaları və təcrübələrinə əsaslanaraq dözümlü ol-

maları vacibdir. Yaşlı insanların ailə üzvləri ilə münasibətlərində təhqiramiz davranması, hə-

yat yoldaşlarının alçaldıcı davranışları ilə məşğul olması uyğun deyil. Uşaqları ilə qalan yaş-

lıların qayğısına qalınmalıdır. Yaşlı insanlar öz təcrübələrini bölüşmək istəyəcəklər, amma 

“çağırdığım kimi olacaq” və alternativsiz olmaz ”kimi münasibətlər köhnə valideynin ləya-

qətinə xələl gətirəcəkdir. Yaşlılar, xüsusən nəvələri olanlar bu məsələlərə dair qayğı və tər-

biyə və təkliflərdə diqqətli olmalıdırlar. Onları nəvələrini sevdirmək istəsələr də, nəvələr üçün 

cavabdeh olan birinci dərəcənin ana və ata olduğunu unutmamalıdırlar. Güzəşt etmək, hadi-

sələri gizlətmək və valideynlərin istəmədikləri işlərdə götürmədikləri şeyləri götürməməli-

dirlər. Bu münasibətlər, valideynləri görməməzlikdən gəldikdə, eqoist kimi davranmasına sə-

bəb ola bilər. 

Yaşlılara qarşı olan tutumumuz 

Hər bir insan üçün fərqli məna və əhəmiyyət ifadə edən qocalıq, həyatın çox xüsusi bir 

dövrüdür. Yaşlılarımız dünənlə bu gün arasında körpü quran və mədəniyyətimizi və dəyərlə-

rimizi gələcəyə aparmağa imkan verən ən dəyərli varlıqlardır. Bu, insan həyatının diqqətə və 

ən çox sevilməsinə ehtiyac duyduğu dövrdür. Yaşlı insanlarımız ailə üzvlərindən və ətraf-

larından isti maraq, aktuallıq, sevgi və hörmətə sahib olmaq istəyirlər və bu gözləmədədirlər. 

Çünki yaşlılarımız həyatı sevgi və maraqla davam etdirir. Yaşlı olmaq hörmət səbəbidir. On-

lara hörmət və sevgi göstərmək üçün başqa bir şeyə ehtiyac yoxdur. Ömrünün son günlərini 

yaşayan yaşlı insanlar anamız ola bilər, bəlkə də atamız və ya qohumumuz. Həyatlarını sülh 

və əmin-amanlıq içində keçirmələrini təmin etmək onlara hörmət və sevgi məsələsidir. Bu 

gün qocalma nəticəsində ortaya çıxan problemlər sosial problemə çevrildi. İndiki yaşlı prob-

lemlərdə laqeydlik əsas səbəbdir. Laqeydliyin səbəbi, insan münasibətlərimizin əsasını təşkil 

edən sevgi və hörmətin olmamasıdır. Bu iki mənəvi hissin olmaması mərhəmətin olmamasını 

özü ilə gətirir. Mərhəmət hissi ürəkdən çıxdıqda, insan yaşlılara qarşı mərhəmət, hörmət və 

mərhəmətdən məhrum olur. Əslində, müasir insanlar mərhəmətin olmaması səbəbindən bir-

birlərinə mərhəmət etmirlər, həyatı bölüşürlər və bir-birlərindən uzaqlaşırlar. Sonda insanlar 

məsələyə bağlı olmayan dəyərlərə əhəmiyyət vermir və maddi zövq vermirlər. Şəfqət hissi 

azalır və təhlükəsizlik hissi azalır. Valideynlər ailədəki sevgi və hörmət kimi dəyərlərin qlobal 

əsrin tələskənliyində yox olacağına və qayğıya ehtiyacı olduqda hörmət ediləcəyinə şübhə ilə 

yanaşırlar. Əslində, başqa xalqlarda eşitdiyimiz ailə dramları və yaşlıların amansızlığı bizdə 

görünməyə başladı. Yaşlı ağsaqqallar sadiq uşaqlar üçün bir xeyirdir. Məsləhətləri, fikirləri 

qızıl kimi dəyərlidir. Həyat çətinlikləri onların rəhbərliyi ilə asanlıqla aradan qaldırılır. On-

larsız həyatın dadı acı, rəngi bulanıqdır. Buna görə də, böyüklərimizə hörmət yalnız sözlə 

deyil, münasibət və davranış halına çevrilməlidir. Bundan əlavə, ağsaqqallarımız bizdən bö-

yük bir şeylər istəmirlər. Sadə, lakin səmimi bir "salam", hətta xatirələrinin soruşulması belə 
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onlar üçün ən böyük, ən qiymətli hədiyyədir. Qapılarının döyülməsini istəyirlər, gözləri hə-

mişə qapıdadır. Əllərindən öpəcək və xatirələrini istəyəcək birisi həmişə gözlənilir. Bu istək-

lərində haqlıdırlar da... 

Yaşlılarla vaxt keçirməyi düşünməliyik. İstər evdə, istərsə də qocalar evində onlara sevgi 

və şəfqətlə yanaşmalı və fiziki cəhətdən varlığımızı hiss etdirməliyik. Onlar üçün təhlükəsiz 

və lazımlı fiziki mühit yaratmalıyıq. Ev işlərinə öz töhfələrini verməyə imkan verərək onları 

vacib hiss etdirməliyik. Xüsusilə ailə problemləri onlarla müzakirə edilməməlidir. Bu onlara 

qarşı nəzakətdir. Doğum günləri və evlilik günləri xatırlanmalı və sevgi hədiyyələri təqdim 

edilməlidir. Şəxsi dəvət və ekskursiyalardan uzaq olmamalıdırlar. Onlara qışqırmamalı və 

ürəklərinə zərər verən davranışlardan çəkinməliyik. 

Qocalıqdan yaranan xəstəliklər onları sevə və uyğunsuz hala gətirə bilər. Bu, bizi anlaşma 

və dözümlülükdən saxlamamalıdır. Xoş sözlər və davranışlarla ürəklərini qazanılmalıdır. Söz-

ləri dəyərləndirilməli, sözləri kəsilməməli, düşünülməlidir. Unutmamalıyıq ki, onlara hörmə-

timiz özümüzə olan hörmətdir. 

Məqalənin aktuallığı. Elm və texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə yaşlıların müasir 

cəmiyyətə qarşı tutumu, yaşlılara qarşı olan tutumun təhlil edilməsi və müəyyənləşən prob-

lemlərin aradan qaldırılması önəm qazanmışdır. Bu da məqalənin aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə yaşlıların psixoloji 

xüsusiyyətləri təhlil edilmiş, problem yaranmasına qarşı bir sıra amillər müəyyən olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilər. 
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Р.В. Нагиева 

 

Старение и отношение к пожилым людям 

 

Резюме 

 
Старость является неотъемлемой частью человеческой жизни. Это вечер жизни. Это 

неизбежная, нежелательная, нежелательная и проблемная фаза жизни. Но действитель-

но интересно отметить, что каждый хочет прожить долгую жизнь, но не быть старым. 

По иронии судьбы, как бы ни была нежелательна старость, она обязательно придет в 

жизнь. Человек вынужден пройти через страдания и удовольствия этого века, как и 

другие фазы жизни, прежде чем покинуть этот смертный мир. В этой статье рассмат-

риваются вопросы старения, способности пожилых людей и отношения к пожилым 

людям. 
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R.V. Nagiyeva 

 

Elderly and elderly 

 

Summary 

 
Old age is an integral part of human life. This is the evening of life. This is an inevitable, 

undesirable, undesirable and problematic phase of life. But it is really interesting to note that 

everyone wants to live a long life, but not be old. Ironically, no matter how undesirable old 

age is, it will come to life. Man is forced to go through the sufferings and pleasures of this 

age, like other phases of life, before leaving this mortal world. This article addresses aging, 

older people's ability, and attitudes toward older people. 
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XX əsrin sonlarından başlayaraq dünyada növbəti qloballaşma dövrü başlayıb. Dünya öl-

kələrini öz cənginə alan ziddiyyətli proseslər fonunda yalnız iqtisadiyyatda, siyasətdə deyil, 

insan problemləri ilə məşğul olan elmlərdə də ciddi dəyişmələr gedir. Bu elmlər elmi-texniki 

tərəqqinin təsiri altında özünün tədqiqat mövzularını sürətlə genişləndirmək məcburiyyəti ilə 

üz-üzə qalıblar. Məhz bu səbəbdən sosial psixologiya elmində də yeni sahələr meydana gəl-

məkdədir. Onlardan biri də idarəetmənin sosial-psixoloji problemləri ilə bağlıdır. R.İ. Əliyev 

baş verənləri belə izah edir. “XX əsrin sonundan başlayaraq və XXI əsrin başlanğıcında elm 

və texnikanın vəhdətdə inkişafı getdikcə artır. Bir çox praktik məsələlərin həlli elm və tex-

nikanın nailiyyətlərindən, iqtisadi və idarəetmə mexanizmindən necə istifadə edilməsindən 

çox asılıdır. Son illərdə insanın texniki bilikləri onun imkan və qabiliyyətlərini, idarəetmə 

prosesini, qərarlar qəbul edilməsini xeyli qabaqlayır. Aydındır ki, cəmiyyətin inkişafının istə-

nilən mərhələsində insan fəaliyyətinin bir növünə, idarəetmənin müxtəlif növlərinə geniş eh-

tiyac olmuşdur. İdarəetmənin mühüm sahəsi isə ictimai istehsal və müxtəlif əmək sahələri ilə 

bağlıdır. İstər geniş miqyaslı, istər dar çərçivədə ictimai, istərsə də birgə əmək, təşkilat, müəssisə 

işçiləri, rəhbərlik və işçilər arasında birgə, razılaşdırılmış fəaliyyət və onun idarə olunmasının zə-

rurətini meydana çıxarır” (1, s.  66).  

İdarəetmə - müxtəlif təşkilatlarda kollektiv və şəxsi münasibətlər əsasında birgə fəaliyyət 

göstərərək həmin təşkilatın ictimai-iqtisadi və sosial funksiyalarının xüsusi qaydada işlənib 

hazırlanmış qanunlar, normalar əsasında həyata keçirilməsi mexanizmidir. Elmi ədəbiyyatda 

“idarəetmə”nin başlıca mahiyyəti onun kimlər tərəfindən və hansı prinsiplər əsasında həyata ke-

çirilməsi ilə müəyyən olunur. Məsələn, təhsilin idarə edilməsi mexanizmi idarəetmə sisteminin 

çoxsaylı sahələrindən birini təşkil edir və bu idarəetmə məhz təhsil müəssisələrinin istehsal məh-

sullarına, funksiyalarına müvafiq qurulur. Hətta, hər bir təhsil müəssisəsində belə, idarəetmənin 

xüsusiyyəti onun pilləsinə, təyinatına görə dəyişir.  Bu o deməkdir ki, təhsil müəssisələrinin idarə 
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edilməsində ümumi prinsiplər, məqsəd və vəzifələr qoyulduğu kimi, eləcə də hər bir təhsil müəs-

sisəsində özünün profilinə, funksiyalarına uyğun idarəetmə sistemi yaradılır. Bunlar ilk növbədə 

“Təhsil haqqında” Аzərbаycаn Respublikаsının Qаnunu”nda özünün hüquqi ifadəsini tapır (2).  

İdarəetmənin sosial-psixoloji tədqiqatlarında onu müasir tələblərə uyğun olaraq həyata ke-

çirməyə imkan verən müxtəlif məzmunlu məsələlər araşdırılır. K.Y.Vazina yeni tipli təhsil mü-

əssisələrinin idarə olunması (3), R.M. Qrant müasir strateji təhlil (4), R.L.Kriçevski və 

E.M.Dubrovskaya kiçik qrupların psixoloji xüsusiyyətləri (5), C.Nyustrom, K.Devis insanın 

iş yerində davranışı (6), T.Y.Bazarov təşkilatda personalın idarə edilməsinin sosio-psixoloji 

metodları (7) kimi tədqiqat işlərini buna misal göstərmək olar. Qeyd etdiyimiz, eləcə də digər 

tədqiqatlara əsaslanaraq biz yeni təşkil olunan təhsil müəssisələrində insan resurslarının idarə 

edilməsinin quruluşuna aid olan və gələcəkdə üzərində daha geniş dayanmalı olduğumuz 

problemləri ayırd etdik.  

Bu problemlər sırasında ilk yerlərdə insan şəxsiyyəti durur. Daha konkret desək, hazırda 

tədqiqatçıları daha çox maraqlandıran məsələ qloballaşmanın təsiri ilə psixikada baş verən də-

yişmələrdir. Ə.Ə.Əliyev bunları belə izah edir ki, “tехnоgеn sivilizаsiyаnın sürətli inkişаfında 

şəхsiyyətin fоrmаlаşmаsı və sоsiаllaşması prоblеmi dаhа dа mürəkkəbləşir. Çünki tеz-tеz də-

yişən mühit ənənəvi cəmiyyətlərdə kök sаlmış bir çох ənənələri, dəyərləri, kökləri dаğıdаrаq 

insаnı bir nеçə kulturоlоji zəmində əmələ gəlmiş yеni şərаitdə yаşаmаğа məcbur еdib. Ona 

görə də mədəniyyətdə, şəxsiyyətdə dəyişmə gedir. “Onun əsas quruluşunda, xüsusilə “Mən-

ideal”da yeni obrazlar, ideya və konsepsiyalar yaranır. Ə.S.Bayramov, Ə.Ə.Əlizadə, B.H.Əli-

yev, S.İ.Seyidov, A.Q. Asmolov, R.İ. Əliyev, O.L.Konopkin, M.S.Quselseva və b. da bildirir-

lər ki, artıq insаnlаrın, хüsusilə kоnfliktlər, ziddiyyətlər, gərginliklər şərаitində fоrmаlаşаn 

gənc nəslin şəхsiyyətinin strukturundа, dünyаgörşündə, dəyərlərində, fərdiyyətində, dаvrаnı-

şındа tаmаmilə yеni, tаriхi təkаmül prоsеsində bu günə qədər fоrmаlаşmış insаnın psiхоlоgi-

yаsındаn fərqlənən хаssə və əlаmətlər görünməkdədir: ifrаt risklilik, аçıq-sаçıqlıq, mürəkkəb 

kоqnitiv аssоsiаsiyаlаr yаrаmаq qаbiliyyəti, yаrаdıcılıq, intеllеktuаl qаbillik və s.”  (8, s. 6).  

İnsan resurslarının idarə edilməsini çətinləşdirən daha bir amil onların fərdiyyəti, yəni 

fərdi fərqləri və qrupda, kollektivdə qarşılıqlı münasibətlərə fərqli reaksiyalarıdır. Bu məsə-

lələri biz R.L.Kriçevski və E.M.Dubrovskayanın kiçik qrupların psixoloji xüsusiyyətləri, 

Ş.Babayeva və M.Həsənovanın sosial psixologiya mövzularındakı əsərləri əhəmiyyətlidir (9).   

Hazırda hər hansı bir təşkilatın əsas vəzifəsi, peşə karyeraları üzrə səmərəli və müsbət nəti-

cələr əldə etmək məqsədi ilə işləmək qabiliyyətini artırmaq, işçilərin arasında pozitiv rəqabət 

mühiti yaratmaq, onların məhsuldar iş qabiliyyətini qorumağa kömək edən iş şəraiti təmin et-

məkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, təhsil müəssisələri işçilərinin peşə fəaliyyəti onların şəxsiy-

yətinə çoxşaxəli təsir göstərir. Peşə karyerası boyunca təhsil mütəxəssisi bir çox əxlaqi-etnik 

qaydaları gözləməklə yanaşı, təlim-tərbiyə verdiyi gənc nəslə şəxsi nümunə də olmalıdır. Bu 

baxımdan onların müəssisədəki rol davranışı da təşkilatın nüfuzunu qaldıran mühüm amil-

lərdən biridir. Əgər mütəxəssis davranış normalarını pozursa, ondan gözlənilən tərzdə dav-

ranış sərgiləmirsə, müəssisədə şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı təsir emosional gərginliklə müşayiət 

olunur. Bu hərəkət digər mütəxəssislərin də psixoloji rifahına mənfi təsir göstərir. Nəticədə 

müəssisənin psixoloji iqlimi dəyişir. Ona görə də müasir dövrdə yeni təşkil edilən müəs-

sisələrdə  qarşılıqlı təsir dеdikdə onun iqtisadi, ictimai, sosial və kulturoloji amillərlə yanaşı, 

kadrlara emosional təsirlər də başa düşülür. Əslində, insan fəallığı bütün dövrlər üçün səciy-

yəvi olsa da müasir dövrdə bu səbəbdən həyatın özünün ritmi, sürəti artdığından insanlar özü-

nütəsdiq və özünüreallaşdırmaq üçün həyatın sürətinə daha dinamik şəkildə, daha sürətlə uy-

ğunlaşmaq məcburiyyətindədir. 
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Yeni təşkil edilən təhsil müəssisələrində insan resursları ilə aparılan bütün işlər psixoloqun 

müşayiəti ilə aparılmalıdır. Bunun bir çox elmi əsasları vardır. Bu müəssisələrdə sosial – psi-

xoloji iş diaqnostikadan başlayır. Psixoloqlar boş iş yerlərini doldurmaq üçün müraciət edən-

lərin bir sıra psixoloji xüsusiyyətlərini müəyyən etməli olurlar (10, s. 3): 

- fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi; 

- konkret olaraq müəssisəyə xas olan fəaliyyət növü üçün mütəxəssisin psixoloji uyğun-

luğunu müəyyənləşdirməsi; 

- işçilərin peşə sahəsi üçün əhəmiyyətli olan xüsusiyyətlərinin və şəxsi keyfiyyətlərinin 

psixoloji diaqnostikası. 

Təhsil müəssisələrində kadrların seçilməsində müxtəlif metodlardan istifadə edilə bilər. 

Bu metodlar bir neçə qrupa bölünür. 

1. Fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərin təyini. 

2. Peşə keyfiyyətlərinin təyini. 

3. Kollektivi idarəetmə bacarıqlarının təyini.  

Psixoloji diaqnostikada ilk növbədə mütəxəssislərin emosional vəziyyəti öyrənilir. Bunun 

üçün geniş yayılmış metodlardan biri Lüşerin rəng testidir. Rəngin təsiri insаndа həm fizi-

оlоji, həm də psiхоlоji еffеkt yаrаdır. Bu təsir аrtıq çохdаndır еstеtikаdа, gigiyеnаdа, istеhsа-

lаtdа nəzərə аlınır. Bir hаldа ki, insаndа rəngə qаrşı özünəməхsus еmоsiоnаl münаsibət vаr, 

оnun hаnsısа birinə üstünlük vеrilir; mаrаqsız yаnаşılаrаq hаnsısа rəngdən imtinа еdilir və bu 

həmin rəngi nеqаtiv qiymətləndirmə ilə хаrаktеrizə оlunur, dеməli, о zаmаn psiхidiаqnоstikа-

dа dа bu аmili nəzərə аlmаq lаzımdır. M.Lüşеr tеsti о mülаhizəyə əsаslаnır ki, rəng sеçimi 

sınаnılаn subyеktin aşağıdakı cəhətlərini ifаdə еdir:   

а) müəyyən fəаliyyətə istiqаmətini;   

b) əhvаl- ruhiyyəsini;   

c) funksiоnаl vəziyyətini;   

e) şəхsiyyət хüsusiyyətlərini.  

Bundan sonra fərdi xüsusiyyətlər diqanozlaşdırılır. Bu sırada başlıca öyrənilməli olan sa-

hə-xarakterdir. Xarakterin tədqiqində K.Leonqard testindən geniş istifadə edilir. Testin keçi-

rilməsində məqsəd mütəxəssisin xarakterində aksentuasiyanın olub-olmaması, eyni zamanda, 

onun dərinliyidir. Məlumdur ki, həyаtın ilk günlərində rüşеym hаlındа оlan xаrаktеr insаnın 

əsəb sistеmi ilə möhkəm əlаqədədir. Ətrаf mühit хаrаktеrin fоrmаlаşmаsınа güclü təsir gös-

tərir. Əsəb sistеminin tipləri аli sinir fəаliyyətinin хüsusiyyətlərilə bilаvаsitə bаğlı оlsа dа in-

sаnın fiziоlоji təbiəti, gеnеtik хüsusiyyətlərinin özü də müхtəlif biоlоji, fiziki, sоsiаl təsirlərlə 

bir sırа dəyişmələrə məruz qаlır. Хаrаktеrin fərdi хüsusiyyətlərlə, əsəb sistеmi ilə bаğlılığı dа 

bu səviyyədə bаşа düşülür.   

Xarakterin öyrənilməsi sorğusu 10 şkaladan ibarətdir:  

1-ci şakala: Q-1. Gipertimlər - yüksək həyati fəallığa malik olan şəxsiyyətin xarakter xü-

susiyyətəri.  

2-ci şkala: Q-2. Oyanıq tip - oyanqlıq səviyyəsinin aksentuasiyası.  

3-cü şkala: Q-3. Emotiv tip - sınanılanın emosional həyatının dərinlikləri.  

4-cü şakala: Q-4. Pedantik tip - sınanılanın pedantizmə (vasvasılığa, xırdaçılığa) meyl-

liliyi. 

5-ci şkala: Q-5. Həyəcanlı tip - yüksək həyəcanlılıq.  

6-cı şkala: Q-6. Siklotiv tip - əhval-ruhiyyənin enməsinə meyllilik.  

7-ci şkala: Q-7. Demonstrativ tip – mümayişkar davranışa meyl. 

8-ci şkala: Q-8. Səbatsız tip - davranışın qeyri-sabitliyi.  
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9- cu şkala: Q-9. Distim tip - yorğunluq dərəcəsi.  

10-cu şkala: Q-10. Coşğun tip - emosional nizamlanmanın gücü və ifadəliliyi.   

Fərdi xüsusiyyətlər sırasında təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərəcək mütəxəssislər 

üçün vacib xassələrdən biri də qabiliyyətlərdir. Ona görə də diaqnostika işində qabiliyyətlərin 

öyrənilməsinə yer verilir. Bu ona görə vacibdir ki, eyni mühitdə fоrmаlаşаn insаnlаr müхtəlif 

yаrаdıcılıq imkаnlаrınа mаlik оlurlаr. Bu, qаbiliyyətlərlə bаğlıdır. Bəzi insаnlаr riyаziyyаt, 

bəziləri ədəbiyyаt, bəziləri təsviri sənət sаhəsində qаbiliyyət nümаyiş еtdirirlər. Qаbiliyyət еlə 

psiхi kеyfiyyətdir ki, insаn оnun imkаnlаrı əsаsındа bilik, bаcаrıq və vərdişlər əldə еdir. Qаbi-

liyyət fəаliyyət prоsеsində özünü göstərir. Bu imkаn hisslərdən, pеrsеptiv fəаliyyətdən tut-

muş, intеllеktə qədər psiхi inkişаfın bütün mərhələlərində fərdi хüsusiyyətlər kəsb еdir. İn-

sаnlаr еyni şərаitdə еyni оbyеkti və hаdisələri müхtəlif cür qаvrаyırlаr.   

İnsаnlаrdа diqqətin хüsusiyyətləri də fərdi mənа kəsb еdir. Kimi vеrilmiş еynicinsli əşyа-

lаrın 5, kimi 7, kimi də 9-10 əlаmətini аyırd еdə bilirlər. Yахud, kimisində hаfizənin mеха-

niki, kimisində sеçici fоrmаlаrı üstünlük təşkil еdir. Bir sırа insаnlаr fоtоqrаfik hаfizəyə mаlik 

оlurlаr. İdrаk prоsеsinin bu fərdiliyi fəаliyyətin ümumi хаrаktеrində, ümumi qаbiliyyətlər fоr-

mаsındа özünü göstərir. Məsələn, görmə qаvrаyışının itiliyini, dəqiqliyini, tаmlığını hissi id-

rаkın məzmunu şərtləndirir. Bu bахımdаn müşаhidəçilik insаnın həyаtındа хüsusi əhəmiyyət 

kəsb еdir. Qabiliyyətlərin aşkar edilməsində A.A.Losevanın 10 şkalalı metodikasından istifadə et-

mək məqsədəuyğundur: I. İntellektual sahə. II. Akademik nailiyyətlər sahəsi. III. Yaradıcılıq 

sahəsi. IV. Ədəbiyyat sahəsi. V. İfaçılıq sahəsi. VI. Musiqi sahəsi. VII. Texniki sahə. VIII. 

Hərəki sahə. IX. Bədii yaradıcılıq sahəsi X. Ünsiyyət və liderlik sahəsi.   

Kadrların işə qəbulunda onların şəxsiyyətinin öyrənilməsinə də xüsusi yer verilir. Burada 

diqqət çəkən məsələ onların introveriyalı və ya ekstroversiyalı olmalarıdır. Bunun üçün geniş 

yayılmış operativ diaqnostik nümunələr içərisndə K.Q.Yunqun şəxsiyyət sоrğusu çox məşhur-

dur. Təlimata görə sorğuda hər bir suаl üçün iki cаvаb vаriаntı verilir. Onlardan hər kəs özünə 

dаhа çох uyğun gələn cаvаbı qеyd еdir. Nəticələrin işlənilərək mütəxəssisin, əslində hansı 

şəxsi keyfiyyət daşıması müəyyən edilir.  

Еkstrаvеrtlər. Ünsiyyətə аsаn girirlər. Aqrеssivlik səviyyəsi yüksəkdir. Lidеrliyə mеylli-

dirlər. Diqqət mərkəzində оlmаğı sеvirlər. Səmimi, ünsiyyətcil, impulsivdirlər. Xоlеrik, sаnq-

vinik tip onlarda üstünlük təşkil edir.  

İntrоvеrtlər. Özlərinin təəssürаt dünyаsındа yаşаyırlаr. Az ünsiyyətcil və sаkitdirlər. Çə-

tinliklə yеni tаnışlıqlаr yаrаdа bilirlər. Risk еtməyi sеvmirlər, köhnə əlаqələrin qırılmаsı оn-

lаrа pis təsir göstərir, yüksək həyəcаnlı və astagıldirlər. Flеqmаtik və mеlаnхоliklərdə bu tip 

üstünlük təşkil edir.  

Amboversiya. Bu iki tipin aralıq (qarışıq) xüsusiyyətlərinin xas olduğu insanlardır.    

Оriyеntаsiyа аnkеtinin də yeni təşkil edilən müəssisəyə işçilərin qəbulunda  diaqnostik 

metodlar siyahısına salınması tövsiyə edilir. Məsələn,  1967-ci ildə B.Bаss tərəfindən işlənmiş 

şəхsiyyətin оriyеntаsiyаsını müəyyənləşdirilməsi аnkеtindən hаzırdа gеniş istifаdə оlunur. 

Оnun yеni vаriаntlаrı hаzırlаnsа dа əsаs məzmunu sахlаnılmаqdаdır. Аnkеt, hər birində şəх-

siyyətin 3 istiqаmətinə uyğun gələn və 3 vаriаntdа cаvаb оlаn 27 bənddən - mühаkimədən 

ibаrətdir. Rеspоndеnt cаvаblаrdаn dаhа çох оnun fikrini ifаdə еdən, yахud rеаllığа dаhа çох 

uyğun gələn birini və əksinə, оnun fikrinə uzаq оlаn, yа dа rеаllığа bir аz uyğun gələn digərini 

sеçir.  Mеtоdikаnın köməyi ilə аşаğıdаkı istiqаmətlər müəyyənləşdirilir.  

1.Özünə istiqаmətlənmə (Mən) - işindən və əməkdаşlаrdаn mükаfаtlаndırmаyа və məm-

nunluğа, stаtus əldə еtməyə, hаkimiyyətə, rəqаbətə mеyllilik, birbаşа аqrеssiyаyа istiqа-

mətlənmə, əsəbilik, həyəcаnlılıq, intrоvеrtlik.   
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2.Ünsiyyətə istiqаmətlənmə (Ü)- hər hаnsı şərаitdə insаnlаrlа ünsiyyəti qоruyub sахlаmаq, 

birgə fəаliyyətə istiqаmətlənmə, lаkin kоnkrеt məsələləri həll еtməkdə, yахud insаnlаrа sə-

mimi qəlbdən kömək еtməkdə tеz-tеz zərər çəkmək, sоsiаl təqdir оlunmаyа, tərifə istiqаmət-

lənmə, qrupdаn аsılılıq, insаnlаrlа bаğlılığа və еmоsiоnаl münаsibətlərə tələbаt.     

3.İşə istiqаmətlənmə (İ) - işlə bаğlı prоblеmlərin həllində mаrаqlılıq, işi mümkün qədər yахşı 

yеrinə yеtirmək, işgüzаr münаsibətlərə istiqаmətlənmə, ümumi məqsədin əldə еdilməsi üçün işlə 

bаğlı, əhəmiyyətli mаrаqlаrındа qаlmаq, öz fikrinin üstündə durmаq.  

Təhsil işçiləri üçün mühüm keyfiyyətlərdən biri də kommunikasiya mədəniyyətinin olma-

sıdır. “Kоmmunikаtiv mədəniyyətin müəyyənləşdirilməsi” tеsti bi sahədə həm tez, həm də 

etibarlı nəticələr əldə etməyə imkan verir. Nəticələrə gərə mütəxəssilərdə aşağıdakı kom-

munikativ səviyyələr müəyyənləşdirilir.  

0-6 bаl: bаşqаlаrını dinləməyin ifаdəlilik dərəcəsi аşаğıdır, söhbət zаmаnı müsаhidəçiyə 

və bаşqаlаrınа özünüzü qəbul еtdirməyə, üstünlüyünüzü göstərməyə çаlışırsınız. Öz fikir-

lərinizi pаrtnyоrunuzun fikirlərindən üstün turursunuz. Bu situаsiyаnın qiymətləndirilməsinə: 

nə zаmаn susmаq, nə zаmаn dаnışmаq, nə zаmаn dinləmək həssаslığı аşаğı еnir. Bu çаtış-

mаzlıqlаrı аrаdаn qаldırmаq üçün səmərəli dinləmə bаcаrıqlаrını öyrənmək lаzımdır.  

7-10 bаl: müsаhibini dinləmə bаcаrığı оrtа səviyyədədir. Bu bаcаrıq dаhа çох situativ qаy-

dаdа, qəbul оlunаn infоrmаsiyаyа şəхsi yаnаşmа ilə, mаrаqlаrlа bаğlı оlаrаq yаrаnır. Bеlələ-

rindən fəаl dinləmə, bаşqаlаrının fikirlərini qəbulеtmə bаcаrığını təkmilləşdirmək tələb оlu-

nur.  

10 və dаhа çох. Qəbul оlunаn infоrmаsiyаyа şəхsi münаsibətdən аsılı оlmаyаrаq bаşqаlа-

rını dinləmə bаcаrığı yüksəkdir, dinləmə mədəniyyəti qənаətbəхşdir. Bеlələri səmərəli əmək-

dаş sаyılırlаr. Əgər оnun fəаliyyətinin əsаsındа insаnlаrlа ünsiyyət durursа, bu sаhədə uğur 

qаzаnаcаğı şübhəsizdir.   

Müasir müəllimin pedaqoji-psixoloji biliklərinin müəyyənləşdirilməsi metodikası psixo-

loqa mütəxəssislərin bilavasitə peşə bacarıqlarını təyin etmək üçün gərəklidir. Bu sırada 

“Pedaqoji keyfiyyətlərin yoxlanılması” testindən geniş istifadə edilir.   

Nəticələrə görə qiymətləndirmə belə aparılır: 

0-6:  pedaqoji səhvlərinizi başa düşmürsünüz, psixoloq köməyinə ehtiyacınız var.   

7-12: təlim-tərbiyə prosesində siz hər zaman ədalətli deyilsiniz. Bəzi buraxdığınız səhv-

ləri, uşaqların başa düşməməyi ilə kompensasiya edirsiniz.  

13-16: bir çox müəllimə yaxşı nümunəsiniz, lakin özünüzü təkmilləşdirməlisiniz, çünki, 

dünya hər gün dəyişir, siz də müasirlikdən geri qalmamalısınız. Tələsik hərəkət etməyin, bu 

zaman uşaqlara qarşı hərəkətləriniz daha ədalətli olacaq.  

17-21:  bütün situasiyaları ideal hiss edirsiniz. Sizdə ədalətlik hissi yaxşı inkişaf edir, lakın 

başqa müəllimləri öyrətməyə çalışmayın, qoy onlar özləri sizdən nümunə götürsünlər.   

Bu məqsədlə istifadə edilən daha bir test nümunəsi “Pedaqoji situasiyalar” adlanır. Test 

14 situasiyadan ibarətdir. Hər bir situasiyada müəllimin pedaqoi ustalığını müəyyən etmək 

üçün seçimlər verilir. Nəticələr belə qiymətləndirlir.   

56-70 bal .Pedaqoji ustalığın yüksək olması, öz işində məsuliyyətlilik, problemli situasiya-

ları məharətlə həll etmək, uşaqlarla ünsiyyəti və qarşılıqlı münasibətləri lazım olan səviyyədə 

tənzimləmək, demokratik ünsiyyət tipinə malik olmaq.   

29-55 bal. Pedaqoji ustalıq orta səviyyədədir, uşaqlarla qarşılıqlı münasibətlərdə bəzən 

çətinliklər yaranır, müəllim şagirdləri həmişə yaxşı başa düşmədiyindən tələsik qərarlar verir, 

problemlərlə üzləşir, avtoritar-liberal ünsiyyət tipinə malikdir.   

14-28 bal. Pedaqoji ustalığın zəif olması, pedaqoji uğursuzluqlar, şagirdlərlə ünsiyyətdə 
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çətinliklər, onları başa düşməmək, anlamamaq. Bu nəticə göstərənlərin uşaqlarla işləməsi töv-

siyə olunmur.    

Məqalənin aktuallığı. Demokratikləşən, insan şəxsiyyətinə sayğı ilə yanaşılan müasir 

dünyada hər bir təşkilatın yaradılmasında və idarə olunmasında sosial-psixoloji biliklərdən is-

tifadəyə zəruri ehtiyac vardır. Məqalədə bəhs edilən məsələlər də təşkilatlarda insan resurs-

larıın idarə edilməsinin aktual problemləri ilə bağlıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə təhsil sistemində yaradılan yeni müəssisələrdə insan 

resurslarının idarə edilməsi, qrup münasibətlərində, kollektivdə yarana biləcək çətinliklər, bu 

çətinlikləri həll etməyə qadir olan səriştəli rəhbər kadrlara verilən tələblər təhlil olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə təqdim edilən diaqnostik nümunələr 

pedaqoji təmayüllü müəssisələrdə fəaliyyət göstərən mütəxəssislərin peşə ustalığını müəyyən 

etmək üçün əhəmiyyətlidir. Burada verilmiş həm nəzəri, həm də praktik materiallardan 

istifadə etmək məqsədəuyğundur.  
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Социально-психологические проблемы управления персоналом 
 

Резюме 

 
В статье рассматриваются социально-психологические проблемы современного управ-

ления. Отмечается, что в современную эпоху углубления глобализации управление людс-

кими ресурсами становится все более трудным. Это связано с тем, что человеческая лич-

ность подвергается ряду воздействий под влиянием научно-технического прогресса. Из-за 

этих эффектов изменяется структура личности человека, включая психику. Поэтому к уп-

равлению персоналом во вновь создаваемых учебных заведениях следует подходить с на-

https://hrliga.com/index.%20Cоциально-психологические
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учной точки зрения. Психология - одна из наук, которая может помочь лучше организо-

вать управление. 

В статье рассматриваются этапы психологической работы во вновь создаваемых уч-

реждениях. Говорят, что первая работа в этой области - психодиагностика. С его помощью 

отбираются более качественные кадры. Выясняются их индивидуальные особенности, 

личностные качества, ориентация, сосредоточенность на работе, творческие способности. 

В то же время диагностическая работа позволяет определить педагогические навыки пер-

сонала. 

 

N.N. Ahmadova 

 

Socio-psychological problems of human resource management 

 

Summary 

 
The article discusses the socio-psychological problems of modern governance. It is noted that 

in the modern era of deepening globalization, human resource management is becoming 

increasingly difficult. This is due to the fact that the human personality is exposed to a number of 

influences under the influence of scientific and technological progress. Due to these effects, the 

structure of a person's personality, including the psyche, changes. Therefore, personnel 

management in the newly established educational institutions should be approached from a 

scientific point of view. Psychology is one of the sciences that can help to better organize 

management. 

The article discusses the stages of psychological work in newly established institutions. It is 

said that the first work to be done in this area is psychodiagnostics. With its help, better quality 

personnel are selected. Their individual characteristics, personality traits, orientation, work focus, 

creative abilities are clarified. At the same time, diagnostic work allows to determine the 

pedagogical skills of staff. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 21.04.2020 
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Bu gün peşə fəaliyyəti sistemində insan amilinin rolu böyükdür. Bu, ilk növbədə cəmiy-

yətin inkişafı ilə bağlıdır. Ən son texnologiyalar və texniki inkişaf insan əməyinin yüngülləş-

məsini təmin etmək imkanı yaratdı, lakin bu hələ tam əmək məhsuldarlığı üçün kifayət deyil-

dir. Hər il informasiya axınının səviyyəsi, sosial və psixoloji gərginlik artdıqca, iş yükünü ye-

rinə yetirən hər bir insanın yükü də artır. Bütün bunlar əməyin təşkili üçün daha sərt, daha 

məsuliyyətli bir yanaşma tələb edir və bir insanın həm zehni, həm də fərdi xüsusiyyətlərini 

öyrənmək üçün elmdən qarşıya qoyulan vəzifəni həll etməyi tələb edir. Əlbəttə ki, əvvəllər 

əmək psixologiyası sahəsində iş və tədqiqat işlərinə daha çox vaxt ayrılırdı.  

Əmək psixologiyasının bir elm kimi formalaşması tarixinə nəzər saldıqda onun köklərinin 

dərinliyi aydın olur. Amerikalı tədqiqatçı J. Kristensen, insan və əmək vasitələrinin qarşılıqlı 

təsiri anlayışının zaman keçdikcə "insanlıq" anlayışı ilə əlaqəli olduğu fikrini ifadə etmişdir. 

Hələ qədim zamanlarda insanlar əmək alətlərindən istifadə edərək fəaliyyətlərinin səmərəli-

liyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağın mümkün olduğunu başa düşmüşlər. J. Kristensen insan 

amili haqqında biliklərin inkişafında iki əsas mərhələni təsvir etmişdir: 

1) “Əmək alətlərinin yaşı” tarixən təkmilləşmə prosesi keçmiş, uzun müddət insan və 

əməyin qarşılıqlı əlaqəsi ilə sadə bir vasitədən tədricən mürəkkəb mexanizmə doğru forma-

laşmışdır. 

2) “Maşınların yaş dövrü” isə, insan və əmək alətlərinin qarşılıqlılığının idrak aspektini 

dərk etməyə keçid kimi qiymətləndirilməlidir. Bu keçid nisbətən qısa tarixi dövr kimi 18-ci 

əsrin ortalarında başlayaraq günümüzə qədər davam etməkdədir.  

1750-1870-ci illərdəki sənaye inqilabı dövrü ilk sənaye müəssisələrinin (fabriklərin) ya-

ranması və mühəndislik peşəsinin formalaşması ilə əlaqədardır. Texnologiyaya olan maraq 

mexaniki bir sistemin analoqu kimi insan işinə də köçürülməkdədir. İnsan haqqında məlumat 

sisteminin elmi dizaynı əmək prosesində baş verir. Texnoloji maşınların intellektual inkişaf 

dövrü İkinci Dünya Müharibəsi başa çatdıqdan sonra başladı. Fizika, kimya, riyaziyyat, 

biologiya, psixologiya və digər elmlərdəki elmi inkişaflar səbəbiylə süni intellekt, ekspert və 

proqnoz sistemlərinin və kompüterlərin yaradılması  və təkmilləşdirilməsi problemi yarandı. 

Bu, ümumilikdə əmək fəaliyyətinin tamamilə yeni səviyyəsinə, xüsusən də insanın maşın tex-

nologiyaları vasitəsi ilə qarşılıqlı əlaqəsinə kömək etdi. Müasir dövrün əsas tezisi insan və 

texnoloji maşın vasitələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin yaradıcı tərəfini təklif edir. Eyni zamanda, 

fərdi və psixoloji səviyyələr əmək prosesində diqqət mərkəzində olmağa başladı. Qeyd etmək 
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lazımdır ki, insan əməyinin yeni səviyyəyə keçməsi ilə istehsal təhlükəsizliyi problemi kəskin 

bir məsələyə çevrilmişdir. Problemi həll etmək üçün peşə təhsili və idarəetmənin ölçüləri nə-

zərə alındı. İş təşkilatının bu cəhətləri 21-ci əsrdə iş fəaliyyəti haqqında biliklərin inkişa-

fındakı əsas meylləri müəyyənləşdirir. Bunun üçün insan əməyi amili, əmək psixologiyası ilə 

məşğul olan xüsusi bir elmin dərin inkişafı tələb olunur.  

Əmək psixologiyası XIX və XX əsrin əvvəllərində yaranmışdır. Əmək fəaliyyətini təşkil 

edən ilk elmi sistem-Teylorizm amerikalı mühəndis tərəfindən, daha sonra isə böyük iş adamı 

F. Taylor (1856-1915) tərəfindən təklif edilmişdir. Onun sözlərinə görə, əmək məhsuldarlı-

ğının artması yalnız metodların, texnikanın, alətlərin standartlaşdırılması ilə mümkündür. F. 

Taylor əmək hərəkətlərinin optimallaşdırılması və əmək prosesinin intensivləşdirilməsi yolu 

ilə əmək məhsuldarlığının artırılmasına yönəlmiş rasionallaşdırma və istehsalın idarə edilməsi 

sistemini təklif etdi. Standartlaşdırma ilk növbədə müvəqqəti əməliyyat rejiminə və onun 

alətlərinin fərdi əməliyyatlarına aiddir.  

F. Taylor stimullaşdırmanı əməyin təşkilinin ən vacib istiqaməti hesab edirdi. Əsas prinsip 

maddi maraq prinsipidir. F.Teylorun sözlərinə görə, istehsal sistemində xeyriyyəçilik üçün 

yer yoxdur. Hər bir əmək növünün qiymətini müəyyənləşdirmək lazım idi, çünki yalnız bun-

dan sonra əmək məhsuldarlığı haqqında danışmaq olar. Bu prinsipin tətbiqi işçinin rifahı və 

işinin səmərəliliyi üçün fərdi məsuliyyətinin artmasına səbəb olmuşdur. Əmək motivləri əmək 

vasitələri və ya metodları kimi vacib istehsal amilləridir. Taylor, işə təsir edən bir sıra sosial-

psixoloji hadisələri də izah etdi və ilk dəfə idarəetmə nəzəriyyəsində əsas olan prinsipləri ifa-

də etdi. Teylorun prinsiplərinə daxil olan bir neçə məqamı nəzərdən keçirmək lazımdır: isteh-

salın məqsədi insanlığın rahatlığını və rifahını daim artırmaqdır, elmi rəhbərliyin missiyası isə 

cəmiyyətin iqtisadi və sosial tərəqqisinə konstruktiv töhfə verməkdir. 

Psixotexnologiya çərçivəsində ilk tədqiqatlar XX əsrin əvvəllərində təşkil olunmağa baş-

ladı. Otek psixotexnika termini 1903-cü ildə eksperimental psixoloji inkişafını real işlərdə tət-

biq etməyə çalışan Alman psixoloqu W. Stern tərəfindən təklif edilmişdir. Məsələn, bir insa-

nın cavab müddəti nəzərə alınmaqla yazı makinasında ən uyğun məktub yerləşdirməsini ha-

zırladı. Psixotexnologiyanın banisi G. Münstenbergdir. G. Münstenberg sonradan iş psixolo-

giyasının klassikasına çevrilən geniş mövzuları müzakirə etmişdir. Peşə seçimi, peşə rəhbər-

liyi, peşə təhsili, idarəetmə nəzəriyyəsi, erqonomika, professioqrafiya, peşəkar diaqnoz və s. 

sahələrdə aparılan tədqiqatlar əvvəlcə bu xüsusi alimin yaradıcılığında elmi təhlil edilmişdir. 

G. Münstenberg psixoterapiyanın əsasını qoydu, reklamın psixoloji təsir mexanizmlərini öy-

rəndi və peşəkar testlər hazırladı (qatar sürücüləri, telefon operatorları, səyahətçilər üçün). 

Əvvəlcə öyrənmək üçün təhsil prosesini simulyasiya etməyə çalışdı. G. Münstenbergin əmək 

fəaliyyəti işindəki çoxşaxəli maraqları əmək psixologiyasına dair ilk monoqrafiya hesab 

edilən 1914-cü ildə nəşr olunan "Psixotexnika əsasları" adlı monoqrafiyada aşağıdakı kimi 

ümumiləşdirilmişdir: 

1) Peşəkar seçim; 

2) Əmək fəaliyyətini optimallaşdırmaq üçün təhlil; 

3) İş yerində aktivləşdirilən insanın psixoloji keyfiyyətlərini araşdırmaq. 

G. Münstenbergin ilk araşdırması psixoloji, elmi və nəzəri tədqiqatların əmək prosesinə 

praktik tətbiqinin ən geniş imkanlarını göstərdi. XX əsrin əvvəllərində. psixotexnologiya sü-

rətlə inkişaf etməyə başladı. Bundan əlavə, O. Lipman, F. Guise, D. Draver, F. Waumgarten, 

E. Stern və başqaları psixotexniki problemlərin inkişafında iştirak etmişlər. 1950-ci illərdə 

psixotexniki aspektlərin inkişafı təkcə Almaniyada deyil, Rusiya və ABŞ-da da tətbiq edildi. 

İngiltərədə bu tədqiqat sahəsi xeyli yaxşılaşmışdır. G. Mayerin (1920) rəhbərliyi altında əmə-
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yin təşkili psixoloji amillərin və praktik şəraitin öyrənilməsi əsas dövlət tədqiqat proqram-

larının əsasını təşkil edirdi.  

Ənənəvi olaraq, peşəkar seçim məqsədləri üçün fərdi fərqlərin təhlilinə xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. A. Vernonun 1947-ci ildə nəşr olunan test proqramları bu gün də olduqca əhə-

miyyətlidir. Bundan əlavə, İsveç və Polşada iş psixologiyası sahəsində tədqiqatlar sürətlə in-

kişaf etmişdir. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Avropada psixoloji elmin sürətli inkişafı da-

yandı. Bu isə amerikalılara biznesin yeni bir növündə vacib bir addım atmağa imkan verdi. 

Amerika elmi ədəbiyyatı hələ də Avropanın əksər ölkələri üçün əmək psixologiyasının ən nü-

fuzlu mənbəyidir. XX əsrin ikinci yarısı əmək fəaliyyətinin öyrənilməsində əsaslı bir yeni cə-

hətin yaradılması ilə xarakterizə olunur. Tədqiqatçılar getdikcə diqqətlərini təşkilati sistemdə 

bir işçinin şəxsiyyətini araşdırmağa yönəldirlər. Təşkilat psixologiyası adlı yeni bir istiqamət 

formalaşmağa başladı. Əməyin psixologiyasında öyrənilən bir çox problem bunun öhdəsindən 

gəlmişdir. Bu gün əmək psixologiyası əmək prosesinin təşkili ilə bağlı spesifik məsələlərlə 

əlaqədardır: yəni fərdin xüsusiyyətlərini və əməyin erqonomik tərəflərini, habelə iş davranış 

qaydalarını araşdırır. 

Məqalənin aktuallığı. Elm və texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi XXI əsrdə insan əmə-

yinin yüngülləşməsi, məhsuldarlığın artırılması tələbatı sənayedə yeni psixoloji yanaşmaların 

inkişaf etməsini sürətlənmişdir. Məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab 

edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ötən əsrdə mexanikləşən və avtomatlaşan sənayedə insan ami-

linin rolunun təhlil edilməsi, insan-maşın münasibətlərinin psixologiyasının tarixi keçmişi və 

formalaşma zərurətini müəyyənləşdirilmişdir. Məqalədə də bu kimi məsələlərin təhlilini elmi 

yenilik kimi dəyərləndirmək olar. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantları istifadə edə bilərlər. 
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История трудовой психологии 
 

Резюме 
 

В XXI веке, когда наука и техника стремительно развиваются, потребность в об-

легчении человеческого труда и повышении производительности ускорила разработку 

новых психологических подходов в отрасли. Анализ роли человеческого фактора в 

механизированных и автоматизированных отраслях, истории психологии взаимоотно-

шений человека с машиной и необходимости формирования. В статье также приво-

дится научный анализ таких вопросов. 
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History of labor psychology 

 

Summary 

 
In the 21st century, where science and technology are rapidly developing, the need for 

easing human labor and increasing productivity has accelerated the development of new 

psychological approaches in the industry. An analysis of the role of the human factor in the 

mechanized and automated industries, the history of the psychology of human-machine 

relationships, and the need for formation. The article also provides a scientific analysis of 

such issues. 
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Kimsəsiz və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş gənclər dedikdə, biz müxtəlif sə-

bəblərdən valideynlərini itirmiş, valideynləri vəfat etmiş, valideynləri valideynlik hüququndan 

məhrum edilmiş və s. şəxsləri nəzərdə tuturuq. Bildiyimiz kimi, heç bir hadisə özü-özünə baş 

vermir, buna daim stimullaşdırıcı hallar və hadisələr gətirib çıxarır. Məsələn, əgər bir uşaq va-

lideynsiz qalırsa, deməli burada bir sıra əlamətlər və hadisələr toplusu iştirak edib (3) Vali-

deyn vəfat edə bilər və ya valideynlik hüququ əlindən alına bilər (1). Təbii ki, bütün hadisələr 

bir-birinə təsir göstərir, bir proses digəri üçün əsas olur. Əgər valideyn içkidən həddindən çox 

istifadə edirsə, bu, onun zorakılıq yaratmasına, məişət problemlərinin olmasına gətirib çıxar-

ma ehtimalını çoxaldır. Nəticədə isə o, valideynlik hüququndan məhrum ola və uşağı kimsəsiz 

qoya bilər.  

Nəzərə alsaq ki, şəxslərin uşaqlıq dövründə valideyn himayəsindən məhrum olma riski da-

ha çox və daha tez rast gəlinəndir, belə nəticəyə gəlmək olar ki, gənclərin valideynsiz olması 

uşaqlıq dövrlərindən irəli gəlir. Bildiyimiz kimi, uşaqlıq dövründə uşaqların psixikası çox 

həssas və tez reaksiya verən olur. Təbii olaraq, valideynlərin olmaması, hətta olmama səbəb-

lərinin çox ağır olması (ölüm, narkomaniya, zorakılıq və s.) uşaqda müxtəlif psixi və emosio-

nal izlər qoyur. İnsan böyüdükcə isə həmin izlər mutasiya edib digər çətinliklərə gətirib çıxa-

rır (2). 

Dediyimiz kimi valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların valideynləri müxtəlif sə-

bəblərdən bu hüquqdan məhrum olunur və ya təbii proseslər zamanı uşaq valideynlərini və ya 

valideyninin birini itirir (8). 

Valideyinlərini itirmiş uşaq hər iki valideyni olmayan 18 yaşınadək olan insanlardır. Vali-

deyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar - hər iki valideyni: 

• Məlum olmayan; 

• Valideynlik hüququndan məhrum edilən və ya valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılan; 

• Xəbərsiz itkin düşmüş, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan (fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaş-

dırılan) hesab edilən, ölmüş elan edilən; 

• Cəzaçəkmə müəssisələrində cəzasını çəkən; 

• Uşaqlarının tərbiyə edilməsindən və ya onların hüquq və mənafelərinin müdafiəsindən 
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imtina edən; 

• Uşaqlarını tərbiyə, müalicə, əhalinin sosial müdafiəsi və digər analoji müəssisələrdən 

götürməkdən imtina edən; 

• Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada digər hallarda valideyn himayəsindən məhrum hesab 

edilən 18 yaşınadək şəxslərdir. 

• Bir valideyni vəfat etmiş və o biri valideyni I və II qrup əlilliyi olan 18 yaşınadək şəxs-

lər də valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar hesab edilirlər (7). 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən “Valideynlər öz uşaqları barəsində 

bərabər hüquq və vəzifələrə malikdirlər. Bu onu bildirir ki, uşağın böyüməsində, təhsilində, 

ehtiyaclarının qarşılamasında hər iki valideyn rol oynayır. Bu, həm qanuna əsasən belədir, 

həm də cəmiyyətimizdə mövcud olan ənənəvi ailə obrazına uyğun gəlir. İstənilən ölkədə, mil-

lətdə, dində, irqdə bu qayda dəyişmir. Dəyişə bilən tərbiyə metodlarıdır, lakin sxem eyni for-

matda qalır (9). 

Uşaq psixologiyası, psixiatriyası, o cümlədən pedaqogika sahəsində aparılmış çoxsaylı 

tədqiqatlara əsasən demək olar ki, uşağın böyüməsinin hər bir mərhələsində ailə və valideyn 

iştirak edir və iştirakı vacibdir. Psixoloji tədqiqatlar insan inkişafını bir çox mərhələyə bölür. 

Bu mərhələlər isə özündə hər yaşın psixoloji aspektlərini və prioritetlərini müəyyənləşdirir.  

Bütün bunlar vacib və problemin dərk edilməsində əsas olan biliklərdir, hansıki uşaqların 

valideyn himayəsindən məhrum olmasından sonra yarana biləcək problemləri göstərir. İnkişaf 

prosesi özündə, çoxmərhələli, sistematik, ardıcıl fəaliyyətlərin toplusudur. Əgər bu zəncirvari 

prosesdə hansısa bir dövr problemli olsa və ya ümumiyyətlə baş verməsə, daha doğrusu, baş 

verməsi üçün elementlər (ata, ana) olmasa bu uşağın inkişafını ləngidə və hətta inkişafı ta-

mamilə digər yönə apara bilər. Hansıki əksər halda gələcəkdə şəxs üçün ciddi problemlər və 

çatışmazlıqlar yaradır. Bu isə özünəinamın aşağı olması, cəmiyyətdən kənarlaşma hallarının 

olması, insanlar tərəfindən qəbul olunmama kimi vəziyyətlərə gətirə bilir (6). Beləliklə, hər 

bir göstərilən faktlar əvvəl danışdığımız məsələlərin düzgünlüyünü göstərir. Yəni, bir hadisə 

digərini yaradır və adətən həmin hadisədə onu yaradan hadisə xarakterli olur. Mənfi olsa mən-

fi, müsbət olsa müsbət. Valideyn olmasa uşaq travma alır, travma olduqda psixika pozulur və 

düzgün inkişaf anomaliya ilə əvəz olunur, daha sonra isə bu mənfi psixika digər deviant tipli 

davranışları etməyə stimul verir (4). Və adətən cəmiyyətdə bu prosesə katalizator kimi təsir 

edib olan vəziyyəti daha da çətinləşdirir və çıxılmaz situasiyaya aparır. Lakin cəmiyyət özü 

böyük quvvədi və valideyni olmayan uşağı kənarlaşdırmaq yerinə dəstək olsa onu həmin və-

ziyyətdən çıxara bilər. Bir çox zaman cəmiyyət sosial normalar və ya digərlərinin yanında 

yaxşı obrazı yaratmaq üçün belə uşaqlara dəstək olur lakin valideynini itirmiş uşağa maddi və 

ya uzaqdan olan dəstəkdən çox real və təmiz emosional dəstək vacibdir. Müxtəlif təşkilatlar 

var ki bir çox problemi olan və eləcədə valideynlərini itirmiş uşaqlara və gənclərə dəstək olur, 

onları birləşdirir və beləliklə özləri-özlərinə inkişaf üçün əsas yaradırlar. 

Faktiki olaraq kimsəsiz gənclərin sosial şəraitinin təmin edilməsi və bu təminatın beynəl-

xalq standartlara uyğun olması məsələsi aktualdır. Bir çox digər aspektlərdən baxdıqda, vali-

deyn himayəsindən məhrum olmuş gənclər cəmiyyətin həssas təbəqəsi hesab edilir və bu tə-

bəqənin xüsusi ehtiyacları vardır. Bu ehtiyacların "xüsusi" olması təsadüfi deyil. Normal ailə 

şəraitində böyümüş və cəmiyyətə inteqrasiya olunmuş uşaqla, kimsəsiz olan uşaq böyüdükdə 

fərqli psixi struktura malik olurlar. Bu səbəblərdən isə "xüsusi" ehtiyaclar yaranır (5). 

Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə baş verən problemlərin və hadisələrin müxtəlif səbəb-

ləri olur. Kimsəsiz uşaqların və gənclərin, ölkədə bir çox problemləri olur və dövlət tərəfindən 

bir çox tədbirlər görülür. Bu tədbirlərin əsas hədəfi və məqsədi, valideyn himayəsindən məh-
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rum olmuş şəxslərin sosial, maddi və psixoloji bazasının gücləndirilməsi və bu sahədə dəqiq 

və ardıcıl işlərin görülməsidir. Hər nə qədər işlər görülsə də ideal sistemin mövcud olma ehti-

malı çox aşağıdır və ölkədə müəyyən boşluqlar var ki, onların doldurulması əsas məsələlərdən 

biri olmalıdır. Əks halda sosial inkişaf ləngiyər və xüsusən də kimsəsiz gənclərin və uşaqların 

adaptasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyası çətinləşər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik dövlət uşaq müəssisələrini tərk etmiş gənclərdir və 

onların sosial-psixoloji vəziyyətlərinin öyrənilməsidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

tələbə və magistrantları, eləcə də praktik psixoloq və sosioloqlar istifadə edə bilərlər. 
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С.Дж. Сулейманов 

 

Молодые люди, покинувшие государственные учреждения,  

и их социально-психологические особенности 

 

Резюме 
  

С учетом всех процессов формируется необходимая инфраструктура для обеспече-

ния нормальных условий жизни молодежи-сироты. Однако эти разработки и инновации 

должны сопровождаться изменениями, адаптированными к новшествам, научно-техни-

ческому прогрессу. Социально-структурные системы, которые существуют сегодня и 

приняты многими странами, расположены в Европе и Америке. Но на протяжении всей 

истории происходило обратное. Это означает, что Восток впереди, и существует необ-

ходимость в правильной и адаптивной схеме развития. 
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S.Dj. Suleymanov 

 

Young people who have left public institutions and  

their socio-psychological characteristics 

 

Summary 

 
Taking into account all the processes, the necessary infrastructure is being formed to 

ensure the normal living conditions of orphaned youth. However, these developments and 

innovations must be accompanied by changes adapted to innovative, scientific and technical 

progress. The social structural systems that exist today and are accepted by many countries 

are located in Europe and America. But throughout history, the opposite has been the case. 

This means that the East is ahead and that there is a need for a proper and adaptive scheme for 

development. 
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Məktəbə getməyə başladığı ilk gündən, kiçik məktəblilərin həyatında bütövlükdə əsaslı 

dəyişikliklər qeydə alınmağa başlayır. Belə ki, onların inkişafının sosial şəraiti dəyişir və bu 

şəraitə yeni-yeni elementlər qatılır; aparıcı fəaliyyət yenisi ilə əvəz olunur, ünsiyyət dairəsi 

genişlənir, oraya yeni insanlar kimi müəllim, sinif yoldaşları daxil olur. Məktəbə gedən uşağa 

ətrafdakıların münasibəti kökündən dəyişir və bu münasibət onun əldə etdiyi təlim uğurlarına 

əsaslanır. Bu fakt məktəbin avtoritetini uşağın gözündə qaldırır. Bu dövr, ümumiyyətlə, bütün 

kiçik məktəblilər üçün çətin dövr hesab edilir. 

Son dövrlərdə psixoloqların, pedaqoqların diqqətini birinci sinfə yeni gələn bir qisim şa-

girdlərin məktəbə adaptasiyasında çətinliklərin yaranması faktı cəlb edir. Belə uşaqlar təlim 

proqramının və məktəb rejiminin öhdəsindən qismən, yaxud tamamilə gələ bilmirlər. Bu fakt 

“məktəb dezapatasiyası” termini adı altında hal – hazırda geniş araşdırılır. 

Məktəb dezadaptasiyası problemi psixoloqlar tərəfindən müxtəlif analoji terminlər  “qeyri-

adekvatlıq effekti”, “məktəb nevrozu”, “təlimdə geri qalma” adı altında araşdırılmışdır. Mək-

təb dezadaptasiyasının müxtəlif təzahür formaları ilk dəfə keçən əsrin 80-ci illərində rus psi-

xoloqu V.E.Kaqan tərəfindən təsvir olunmuşdur. Sonralar bu problem rus psixoloqlarından 

İ.V.Dvoymen, P.Yakobson, N.Ykopıta, B.Y.Levina, E.C.Skvortsova və başqalrı, Azərbaycan 

psixoloqlarndan isə M.Ə.Həmzəyev, B.H.Əliyev, S.M.Məcidova, Z.M.Aslanova, M.Məmmə-

dov və başqaları tərəfindən araşdırılmışdır. Araşdırmaların hamısında məktəb dezadaptasiyası 

məktəb adaptasiyasının bu və ya digər səbəblərdən pozulması kimi dəyərləndirilir. 

Təbiidir ki, adaptasiyanın kökündə inkişaf, yeniləşmə, dezadaptasiyanın kökündə isə bu-

nun əksi, yəni geriləmə, tənəzzül və s. durur. Məktəb adaptasiyası psixoloji və fizioloji adap-

tasiyadan fərqlidir və mahiyyətcə sosial – psixoloji xarakter daşıyır. Bu adaptasiyanın əsasın-

da şagirdin yeni məktəb şəraitinə uyğunlaşması durur. Bu da öz növbəsində, ondan xüsusi 

fəallıq tələb edir.     

Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, məktəb dezadaptasiyası mənimsəmənin, davranışın şəx-

siyyətlər arası qarşılıqlı münasibətlərin pozulmasında büruzə verir. Bu problemlə üzləşənlərə 

kiçik məktəbli yaşı dövründə, xüsusilə də məktəbə yenicə gələn birincilər sırasında daha çox 

rast gəlmək olur. Hal-hazırda belələrinin sayı daha da artmışdır. Bunun qarşısının alınması 

istiqamətində vaxtında müəyyən iş aparılmazsa uşaqların məktəbdə verilən biliklərə yiyələnə  

bilməməklə yanaşı, həmdə onların tərbiyəsində müəyyən çətinliklər əmələ gəlməsinə gətirib 

çıxara bilər. Bir sıra müəlliflər İ.N.Aqafonova, L.M.Kovalyova, V.Ekaqan məktəb dezadap-

tasiyasının aşağıdakı simptomlarını ayırırlar;    

— ətrafdakılara qarşı aqressiyanın artması;       

— özündə çatışmazlığın olması hissi;        
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— emosional pozuntular, əsəbilik;        

— həddən ziyadə hiperaktivlik;         

— tərslik, qorxular;          

— hədsiz həssaslıq;          

— diqqətsizlik, özünə inamsızlıq;        

— yalançılıq, tənhalığa meyllilik;        

— məktəbdən qorxmaq;           

— əllərin əsməsi xəttin qırıq-qırıq olması.       

Müasir şəraitdə məktəb dezadaptasiyası probleminə mövcud yanaşmaları nəzərdən keçirən 

S.D.Artyomov aşağıdakı istiqamətləri ayırır:      

Tibbi yanaşma. Bu yanaşma müxtəlif psixi xəstəliklər zamanı uşağın ətraf aləmə, insan-

lara adaptasiyasının pozulmasını ön plana çəkir. 

Sosial-psixoloji yanaşma. Bu yanaşma ilk növbədə, uşağın ətrafdakılarla sosial-psixoloji 

əlaqələrinin pozulmasını nəzərdən keçirir.       

Ontogenetik yanaşma. Bu yanaşma dezadaptasiyanı yaş böhranları kontekstində nəzərdən 

keçirir və hesab edir ki, yaş böhranları zamanı inkişafın sosial şəraitinin dəyişməsi məktəbə 

yeni gələn uşağın qarşısında bir sıra yeni tələblər qoyur, fərd isə buna kifayət qədər hazır ol-

mur.  

Sosial-psixoloji adaptasiya zamanı şəxsiyyətin daxili aləmi dəyişir, onun konkret fəaliy-

yəti haqqında bilikləri, təsəvvürləri dəyişir, yeniləşir. Nəticədə fərd özünü təshih edir, özünü 

gerçəkləşdirir. Həmçinin, onun özünü qiymətləndirməsi və iddia səviyyəsində dəyişikliklər 

baş verir və adekvatlıq artır. Sonda fərd yeni biliklər, bacarıqlar əldə edir və özünü təsdiq et-

məyə cəhd göstərir. Sosial-psixoloji dezadaptasiya nəticəsində şəxsiyyətdə dezadaptiv vəziy-

yət əmələ gəlir və bu da dezadaptiv davranışa gətirib çıxarır. Dezadaptiv davranışın əsasını 

münaqişə təşkil edir ki, bunun da əsasında mühitə və onun tələblərinə qarşı davranışın pozul-

ması formasında qeyri-adekvat davranış formalaşır. Dezadaptasiyanın başlanğıcında uşaq 

özünü itirir, konkret şəraitdə özünü necə aparacağını bilmir, kor təbiiliyə yol verir. Dezadap-

tasiya davamlı olduqda uşaqda daxili və xarici münaqişələr əmələ gəlir və bu da diskomforta 

gətirib çıxarır.  

Məktəb dezadaptasiyasının yaranmasının əsas səbəbi kimi ilk növbədə, məktəblilərin fər-

di, yaş və sosial xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmamasıdır. Bəzi tədqiqatçılar, məsələn, M.R.Bit-

yanova, Ə.M.Aleksandrovskaya belə hesab edirlər ki, məktəb dezadaptasiyasının əmələ gəl-

məsi müasir məktəbin xüsusiyyətləri və təlim prosesi ilə əlaqədardır. L.S.Vıqotskinin ifadəsi 

ilə desək, bu məktəblinin “inkişafının sosial situasiyasının” nəzərə alınmaması ilə əlaqədardır. 

Digərləri, E.D.Klentsova məktəb dezadaptasiyasının səbəbini müəllimlərin şagirdlərə qarşı 

qeyri-pedaqoji davranışında görürlər. Onlar bir faktı nəzərdən qaçırırlar ki, şagirdlər üçün 

müəllimin subyektiv əhəmiyyəti müxtəlif yaş dövrlərində eyni deyildir. Məsələn, kiçik mək-

təblilər üçün müəllim şəxsiyyətinin referentliyi çox yüksəkdir. Başqa biriləri məktəb dezadap-

tasiyasının səbəbini ailədə uşağa olan münasibətdə görürlər. Onlar hesab edirlər ki, məktəb 

dezadaptasiyasına məruz qalan şagirdlərin ailələrində uşaqlar valideynlərindən emosional da-

yaq, lazımi hörmət görmür, həddən artıq əzilir, yaxud laqeydliyə məruz qalır. A.M.Kovalyo-

va, L.S.Vıqotski, A.N.Leontyev, M.İ.Lisina, E.O.Smirnova tədqiqatlarında göstərirlər ki, ki-

çik məktəblilərin məktəb həyatına adaptasiyasına mane olan başlıca amillərdən biri də aparıcı 

fəaliyyət növünün dəyişilməsidir. Bu vəziyyət, xüsusi ilə özünü aşağı qiymətləndirən, tez hə-

yəcanlanan, ətrafda baş verənləri qavramaqda çətinlik çəkən, eləcə də əksinə, yüksək fəallığı 

ilə seçilən şagirdlərdə daha çox qeydə alınır. Problemin araşdırılması göstərirdi ki, müasir şə-
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raitdə uşaqların məktəb həyatına hazırlanmasını, onların məktəbə adaptasiyasını asanlaşdır-

maq istiqamətində aparılan işlərin gücləndirilməsinə baxmayaraq, məktəb dezadaptasiyasına 

məruz qalan kiçik məktəblilərin sayı azalmır və əksinə daha da artır. Belə olan halda, çıxış yo-

lunu nədə axrtarmaq olar?  

S.V.Persiyanseva bu problemin aradan qaldırılması üçün kiçik məktəblilərin yaş xüsusiy-

yətlərinə uyğun olaraq onların yeni sosial mühitə adaptasiyası üçün xüsusi proqram hazırlan-

masını zəruri hesab edir. Bu barədə o yazır: “Əgər bu yaş dövründə şagird bilik qazanmağın 

sevincini duymasa, öz imkan və qabiliyyətlərinə inanmasa, yoldaşları ilə dostluq etməyi öy-

rənməsə, bu yaş dövrü üçün vacib olan senzitivlik mərhələsini itirər və sonralar onun yara-

dılması xeyli çətin olar”.  

Sosial adaptasiya, ümumiyyətlə, o cümlədən də, məktəbə adaptasiya tədricən baş verir və 

adətən öz-özünə deyil, başqalarının yardımı ilə həyata keçir. Yeni şəraitə, təlim fəaliyyətinə 

adaptasiya olunmaq üçün kiçik məktəblilər yaşlıların yardımı ilə bir sıra çətinlikləri gəf et-

məlidirlər. Bunlara:       

— məktəb həyatına adaptasiya olunmaq üçün məktəbin norma, ənənə və qaydalarını 

mənimsəmək;           

— intizam qaydalarına əməl etmək;        

— təlim işinə məsuliyyətlə yanaşmaq;        

— sinif yoldaşları ilə münasibətdə onların maraq və meyllərini nəzərə almaq və öz dav-

ranışını bunlara uyğunlaşdırmaq;         

— yoldaşları və müəllimlə ünsiyyəti və birgə fəaliyyəti mənimsəmək;    

— kollektivin ümumi maraqlarını və fəaliyyətini özününki ilə uzlaşdırmaq, təlimin ictimai 

əhəmiyyətini qəbul etmək və.s aid edilir. 

Məqalənin aktuallığı. Son zamanlar psixoloqların, pedaqoqların diqqətini birinci sinfə 

yeni gələn bəzi şagirdlərin məktəbə adaptasiyasında çətinliklərin yaranması faktı cəlb edir. 

Belə uşaqlar təlim proqramının və məktəb rejiminin öhdəsindən qismən, yaxud tamamilə gələ 

bilmirlər. Bu fakt “məktəb dezapatasiyası” termini adı altında hal–hazırda geniş araşdırılır. 

Məqalədə məhz bu kimi vacib bir məsələyə həsr olunduğundan onu aktual saymaq olar.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə məktəb dezadaptasi-

yası probleminin geniş təhlili verilir, ötən əsrdən başlayaraq bu məsələ ilə bağlı alimlərin 

apardığı tədqiqatların nəticələrindən söhbət açılır. Eyni zamanda, bu problemin simptomları 

göstərilməklə müasir şəraitdə məktəb dezadaptasiyası probleminə mövcud yanaşmalar olunur, 

təlim fəaliyyətinə adaptasiya olunmaq üçün kiçik məktəblilərin üzləşdiyi çətinliklərdən danı-

şılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin əməkdaşları, ali və orta ixtisas məktəblə-

rinin tələbələri, magistrantlar, eləcə də valideynlər istifadə edə bilərlər. 
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Ш. Шахин 

 

Причины дезадаптации младших школьников 

 

Резюме 

 
Изменение и адаптация к школе трудны и объединяют психологические, социаль-

ные и психофизиологические поля. Наблюдения показывают, что в результате трениро-

вок для детей младшего возраста умственная и физическая нагрузка на них значительно 

возрастает. Это вызывает их волнение и усложняет их коллективную адаптацию. Это 

состояние иногда вызывает психические расстройства и невроз. 

 

Sh. Shahin 

 

Reasons for maladaptation of primary schoolchildren 

 

Summary 

 
Changing and adapting to school is difficult, and combines psychological, social, and 

psycho physiological fields. Observations show that as a result of training activities for 

younger students, the psychological burden on them increases significantly. This causes their 

excitement and complicates their collective adaptation. This condition sometimes causes 

mental disorders and neurosis.         
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Torpağın deqradasiyası dedikdə isə müəyyən vaxt intervalı ərzində onun keyfiyyətinin 

tədricən azalması, torpağın strukturunun pozan, neqativ kimyəvi xassələri formalaşdıran və 

münbitliyin itməsinə səbəb olan proseslər nəticəsində meydana çıxır. Torpağın deqradasiyası 

həm təbii fəlakətlər (zəlzələlər, torpag əmələ gəlməsinin istiqamətinin dəyişilməsi, vulkan və 

tufanlar və s.) həm də insanın nizamlanmayan təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsində  baş verə bi-

lər. Kovda 1989 torpaq örtüyünün deqradasiyasını əmlə gətirən hadisələri yeddi qrupa bölür. 

1) Ekosistemin və torpağın bioenergetik rejimlərinin pozulması 

2) Torpaq qatlarının və torpaq profilinin potolojı vəziyyəti 

3) Torpaq və torpaq ərazilərinin səhralaşması 

4) Torpaqların su hövzələri vasitəsilə zəbt olunması, dağıdılması və şoranlaşması 

5) Çirklənmə və torpağın təkrar donması  

6) Soyuma və torpağın təkrar donması 

7) Torpağın hərbi əməliyyatlar və atom radiasiyası nəticəsində dağıdılması. 

Münbitliyin əsas daşıyıcısı humusdur. Torpağın üzvi komponentləri humusdan ibarətdir. 

Humusun əmələ gəlməsi əsasən canlıların məhvindən sonra torpağa düşən üzvi qalıqların 

transformasiyası nəticəsində baş verir. Torpağın münbitliyi humusun miqdarı ilə müəyyən-

ləşir. Torpağın humus qatının formalaşması yüz, mineral qatı isə min illər müddətində forma-

laşır. Elmə məlum olan faktlara görə Yerin quru hissəsində son 10 min il ərzində torpaq çü-

rüntüsünün tərkibində 30x106 ton karbon itkisi baş vermişdir. Son 10 ildə isə bu itki 700x106 

ton təşkil edir. Çürüntü qatının qalınlığının 1 sm azalması qara torpaqların hər hektarında dən-

li bitkilərin məhsuldarlığının 100 kq azalmasına səbəb olur. 

Bu prosesin qarşısını almaq üçün mal-qaranın nizamla otarılması, fitomeliorasiyanın tət-

biqi, növbəti əkin sisteminin təşkili üzvi gübrələrin tətbiqi, eroziya və deflyasiyanın qarşısının 

alınması kimi tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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Dağlıq ərazilərdə yamaclar boyu olan su axınları torpağın üst qatını yuyur (su eroziyası). 

Bu yolla hər il 1 ha sahədən 1-2 t torpaq yuyulur. Yamaclarda və maili ərazilərdə şumun üst-

dən aşağı aparılması nəticəsində adi hallarda hər il 1 ha sahədən 10-15 ton, leysan yağışları 

dövründə isə 75 ton torpaq yuyulub aparılır. Bu proses 3-5 il ərzində torpağın çürüntü qatının 

tamamilə dağılmasına səbəb olur. Nəticədə ərazi bozqırlaşır, CO2- nin və azotun balansı po-

zulur. 

Yer kürəsində kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 70-80%-i müxtəlif dərəcədə eroziyaya 

məruz qalmışdır. Quraq ərazilərdə torpağın çürüntü qatının sovurulub, üfürülüb aparılması 

(deflyasiya) daha çox yayılmışdır. Eroziya və deflyasiya proseslərinin qarşısını almaq üçün 

aşağıdakı tədbirlərin görmək lazımdır: 

1) Tarlaların kənarında qoruyucu meşə zolaqlarının salınması; 

2) Maili ərazilərin terras üsulu ilə əkilməsi və şumlanması; 

3) Növbəti əkinçilik sisteminə ot bitkilərinin daxil edilməsi; 

4) Üzvi gübrələrin tətbiqi; 

5) Torpağı çevirmədən şumlanması; 

6) Yarğan əmələ gəlməsinin qarşısının alınması; 

Hər il antropogen təsirlər nəticəsində 50 min km2 ərazi səhralaşır. Meşələrin, kolluqların 

qırılması, mal-qaranın nizamsız otarılması və digər səbəblər çim qatının dağılmasına, struk-

turanın pozulmasına, səthdə qabıq qatının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu prosesin qarşısını 

almaq üçün qumların bərkidilməsi, qoruyucu meşə zolaqlarının salınması, fitomeliorativ 

tədbirlərin tətbiqi, növbəli əkin sisteminin və s. tədbirlərinin həyata keçirilməsi lazımdır. 

Torpağın təkrar şorlaşması, torpağın minerallaşmış və içməli sularla qeyri- düzgün su-

varılması nəticəsində baş verir. Bu proses həm də onunla əlaqədardır ki, çəkilmiş suvarma ka-

nalları ekolojı tələblərə cavab vermir və su normaları düzgün müəyyənləşdirilmir. 

Nəticədə suvarma suyunun 50-60%-i aşağı qatlara süzülür və minerallaşmış qrunt sula-

rının səviyyəsinin qalxmasına səbəb olur. Adətən qrunt sularının yerin səthindən 3-1,5 m də-

rinlikdə yerləşdiyi şəraitdə təkrar şorlaşma baş verir. Bu prosesin qarşısını almaq üçün ka-

nallardan suyun filtrasiyasının qarşısını almaq damcı suvarmasını tətbiq etmək və dərin drenaj 

qurğularının (2,5-3 m) inşa etmək lazımdır. 

Yüksək inkişaf etmiş sənayesi olan ölkələrdə atmosfer çöküntülərində, göl sularında və 

səthi axar sularda atmosferdən daxil olmalar hesabına (sənaye, nəqliyyat və başqa mənşəli) 

güclü turşulaşma müşahidə olunur. Mühitdə turşuluq artdıqca torpağın münbitliyi və bioməh-

suldarlıq aşağı düşür. Torpağın turşulaşması nəticəsində torpaqda bitkilərə, heyvanlara və in-

sana toksiki təsir göstərən kimyəvi fəal maddələrin miqdarı artır. 

Torpağın əkin qatında turşuluğun artmasında balanslaşdırılmış fiziolojı turş gübrələrin də 

böyük rolu var.  

Təkrar turşulaşma nəticəsində bitki örtüyünün, xüsusilə meşələrin vəziyyəti kəskin pisləşir 

və onlar məhv olurlar. Bu prosesin qarşısını almaq üçün tullantısız taxnologiyanın tətbiqi və 

bu yolla atmosferə daxil olan azot və kükürd oksidlərinin miqdarını azltmaq lazımdır. 

Torpaqların hədsiz qurudulması, bu proses düzgün həyata keçirilməyən qurutmanın nəti-

cəsində baş verir. Qurutmadan qabaq ərazidə torpağın rütübətlənməsininəmələ gətirən qrunt 

sularının optimal yatım şəraitini yaratmaq lazımdır. Müxtəlif qranulometrik tərkibə malik 

olan torpaqlarda torpaqaltı suların optimal yerləşmə dərinliyi müxtəlif olur (qumlu və qumsal 

torpaqlarda 70-80 sm; gillicələrdə 100-180 sm). Torpaq sahələri qurudulan zaman dren və 

kanalların mezorelyefinə uyğun olaraq yerləşdirilməsinə diqqət yetirmək lazımdır. 

 Çoxillik donmuş ərazilərdə torpaq örtüyü antropogen təsirlərə qarşı çox həssasdır və qısa 
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bir vaxt ərzində eroziya və digər neqativ proseslərin təsiri altında dagılıb parçalana bilər. Ona 

görə də belə ərazilərdən yalnız örüş və otlaq kimi istifadə olunaraq otarmaların nizamlı şəkil-

də həyata keçirilməsi lazımdır. 

Müharibələr nəticəsində torpaqlar insan kütləsinin intensiv hərəkəti, ordunun, nəqliyyatın, 

artilleriyanın, tankların hərəkəti, bomba və qumbara partlayışları, səngərlərin qazılması eko-

sistemin və torpaqların tamamilə məhvinə səbəb ola bilər. Bir çox müharibələrdən uzun bir 

vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də həmin ərazilərin torpaq örtüyü bərpa olunmayıb. 

Nüvə müharibələri və atom radiasiyasının törətdiyi deqradasiya, atom bombası partlayıcı 

nəticəsində böyük ərazilərin məhsuldar landşaftı dağılıb parçalanır və radiasiya altında qalır. 

Radiasiya partlayışı nəticəsində əmələ gələn bir çox radioaktiv izotopların sorbsiya olunaraq 

toplanması ilə əlaqədardır. AFC-də baş verən qəzalar daha qorxuludur. 

Göstərilən səbəblər nəticəsində torpaqları kənd təsərrüfatında istifadə etmək olmaz. Bu 

torpaqları əkinçilikdə istifadə etmək üçün uzun vaxt və çox baha başa gələn tədbirlərin həyata 

keçirilməsi tələb olunur. 

Həmin ərazilərdə atmosfer havası, su, ərzaq məhsulları və əhali sistematik olaraq tibbi 

yoxlamadan keçirilməlidir. Çünki radioaktiv nəinki torpağın münbitliyi mənfi təsir göstərir, 

həm də insan və digər canlılar da patoloji dəyişkənliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Atmosferə külli miqdarda H2S  və azot oksidləri daxil olur. Eyni zamanda natrium-sulfidin 

əmələ gəlməsi intensiv gedir ki, o da  CO2 ilə reaksiyaya  girərək Na2CO3, NAHCO3 və 

(NH)2CO3 ün törəməsinə səbəb olur. Suların qələviliyi (PH=8-8,15) artır. Belə sularla tor-

paqlar suvarılan zaman torpağın sodalaşması baş verir. Belə ərazilərdə torpağın kimyəvi-eko-

lojı monitorinqinin yaradılması zəruridir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə torpağın deqradasiyası və ona təsir edən amillərdən da-

nışılır ki, bu da onun aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə torpaq örtüyündə ge-

dən pozulmaların aradan qaldırılması üçün istifadə edilən müxtəlif üsullardan bəhs edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlarla ətraf mühitin 

təmizlənməsində istifadə etmək olar.   
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И.К. Гамзаева, Ф.Г. Мамедова, Э.В. Мусаева 

 

Деградация почвы и влияющие на него факторы 
 

Резюме 
 

В статье рассказывается о деградации почвы и влияющие на него факторы. Разби-

ваются на группы события приводящие к деградации. Указываются мероприятия преп-

ятствующие этому процессу. Рассказывается о деградации порождающего войнами, 
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особенно ядерными войнами и радиацией. Рассказывается о необходимости химико-

экологического мониторинга почвы на таких территориях. 

 

I.K. Hamzayeva, F.G. Mammadova, E.V. Musayeva 

 

Degradation of the land and factors influencing to him 

 

Summary 
 

Degradation of the land in the article and with is dealt from factors influencing to him. 

Events bringing amla divide into groups. Measures are shown for prevention of this process. 

It is spoken from degradation of the land procreated nucleus wars and atomic radiation wars, 

especially. It is spoken from necessity of the creation in such territories of the chemical-

ecology monitoring of the land. 
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 Təqdim olunan məqalələrə tələblər 
  

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir. 

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, el-

mi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril 

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5 

intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Ya-

zıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy-

adı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan 

nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikin-

ci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, 

daha sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir. 

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi 

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi gös-

tərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalə-

nin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların 

mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119) kimi işarə 

olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olu-

nan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq ak-

tuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə 

verilməlidir. 

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır. 

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur. 

17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur. 

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin 

məzmununa uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt 

ünvanı göstərilməlidir.  
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