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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ 

 

Müasir Azərbaycan qorqudşünaslığında mənəvi dəyərlər:  

nəzəriyyə və təcrübə məsələləri  

 (Ə.Tanrıverdinin yaradıcılığı əsasında) 

 
Pərişan Həsənova, 

                           пedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,  BQU-nun досенти 
Е-маил: перисанщесенова@эмаил.ъом 

 
Ряйчиляр: пед.ц.е.д. ,  проф.Я.Я.Аьайев  
               пед.ц.е.д.,  проф.И.Щ.Ъябрайылов  
 
Açar sözlər: mənəvi tərbiyə, cəmiyyətdaxili münasibətlər, məntiqi təfəkkür, şəxsi nümunə, mənəvi 

mühit, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər,  

Ключевые слова: моральное воспитание, внутри общественные отношение, логическое мыш-

ление, личный пример, духовное общество, нравственно-моральные качества. 

Key words: moral education, internal-public the relation, physical a maturity, logic thinking, a personal 

example, healthy spiritual society, moral-moral qualities 

 

Bu il Azərbaycanda ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının elmə məlum olmasının 200 illiyi beynəl-

xalq səviyyədə qeyd olunacaqdır. Artıq bu sahədə dövlət səviyyəsində tədbirlər görülür. 

Azərbaycanda ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının təbliği, Dədə Qorqud irsinin daha dərindən öy-

rənilməsi, o cümlədən, öyrədilməsi цmummilli лider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, 1950-

ci ildə pantürkizmi təbliğ edən ideоlogiyanın daşıyıcısı kimi qadağan olunmuş ―Kitabi-Dədə Qor-

qud‖ dastanı 1957-ci ildə yenidən tədqiqata cəlb olunur. 1975-ci ildə Heydər Əliyevin tapşırığına 

əsasən ‖Dədə Qorqud‖ bədii filmi çəkilir. Heydər Əliyev 1997-ci il aprelin 20-də ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanının 1300 illik yubileyi haqqında Fərman və 1999-cu il fevralın 21-də ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanının 1300 illik yubileyi üzrə Dövlət Komissiyasının tədbirlər planı haqqında‖ Sərən-

cam imzalayıb. 2000-ci ildə isə ulu öndər ―Bakıda Dədə Qorqud heykəlinin ucaldılması‖ və ―Dədə 

Qorqud dünyası‖ tarixi-etnoqrafik kompleksin yaradılması‖ haqqında növbəti fərmanı imzalamış-

dır.  

Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu ənənə indi də davam etdirilir. Belə ki, dövlət başçısı 2007-

ci ildə ―Dədə Qorqud heykəli və ―Dədə Qorqud dünyası‖ tarixi-etnoqrafik kompleksinin yaradılma-

sı ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə Sərəncam imzalamışdır. 2013-cü ildə Dədə 

Qorqud parkı salınıb və ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ abidəsi ucaldılıb. Abidənin açılış mərasimində Pre-

zident İlham Əliyev dastanı Azərbaycan xalqının milli sərvəti adlandırmış və göstərmişdir ki, hər 

bir azərbaycanlı üçün doğma olan bu əsərdə xalqımızın keçmiş həyat tərzi, məişəti, psixologiyası 

əks olunub. Həmçinin 2013-cü ildə prezident İlham Əliyev ―Dədə Qorqud‖ dastanı əsasında çox-

seriyalı filmin çəkilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb. 

Azərbaycan xalqının soy kökündən bəhs edən bu əsər elmə məlum olduğu gündən bütün dünya 

alimlərinin diqqətini özünə cəlb etmişdir. Bu, onu göstərir ki, dastan təkcə bir xalqın mənəvi dəyər-

lərini əks etdirsə də, bu dəyərlər ümumbəşəri mahiyyət daşıyır. Ona görə də dastan tanındığı gündən 

diqqət mərkəzindədir. 
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Dünya səviyyəsində ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının tanınması və öyrənilməsi həm də Azər-

baycanın tanınmasına, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği və tədqiqinə imkan yaradır. Ulu öndər 

Heydər Əliyev deyirdi: ‖Biz oz dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqa-

mətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu sınaqlardan kecmiş bu mənəvi, əxlaqi 

dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik. Hər xalqın oz mentaliteti var. Bizim Azərbaycan xalqının 

mentaliteti onun böyük sərvətidir. Hec vaxt iki xalq bir-birinə bənzəməz. Heç vaxt iki xalq bir-biri-

nə bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də deyirəm, hər xalqın özünə, oz tarixi köklərinə, əc-

dadları tərəfindən yaradılmış milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı böyuk amildir. Biz də indi dunyanın 

mцtərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini daha da inkişaf et-

dirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik‖ (4) . 

Belə qənaətə gəlmək olar ki, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının varlığı, onun tanınması və təbliği 

üçün dövlət səviyyəsində lazımi işlər görülür. Qədim əcdadlarımızın, bütün türk dünyasının ortaq 

abidəsi olan ―Kitab‖ həm də təhsil yolu ilə gənc nəslin qanına-canına hopdurulmalıdır. ―Kitabi-Də-

də Qorqud‖ dastanının tədrisində müəllimə kömək üçün ən dəyərli vasitələrdən biri müasir Azər-

baycan qorqudşünaslarının tədqiqatlarını, onların ərsəyə gətirdikləri əsərləri oxuyub öyrənməkdir. 

Hazırda müasir Azərbaycan qorqudşünasları ―Kitab‖ı dünya xalqlarının folklor nümunələri ilə mü-

qayisəli şəkildə araşdırmağa başlamışlar. Bunu həm də türk mənəviyyatının sivil mahiyyətini bey-

nəlxalq aləmə çatdırmağın bir təbliğat yolu kimi qəbul etmək olar. Müasir qorqudşünasların əsərlə-

rində yeni nəsli vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, mübarizlik, sədaqət ruhunda tərbiyə etmək üçün geniş 

imkanlar vardır. Müasir şəxsiyyətyönümlü təhsilin tələblərindən biri budur ki, hər bir müəllim fən-

nini tədris edərkən onun tətbiqi imkanlarını nəzərə alsın, tərbiyəvi cəhətlərini üzə çıxarsın. Belə 

əsərlərlə tanışlıq onu deməyə əsas verir ki, bu ―Kitab‖ filoloji aspektdən nə qədər çox lazımdırsa, 

pedaqogika elmi üçün də bir o qədər vacibdir. ―Dədə Qorqud‖ tədqiqatçıları çoxdur. Bəlkə, bu on-

dandır ki, tədqiqatçı Fərzaninin sözü ilə desək: - Qorqud elə bir qeyrətli dədədir ki, indiyəcən onun 

üstünə gedəni əliboş yola salmayıb, ovucunun içinə nə isə bir şey qoyub. Lakin bu qorqudşünaslar 

daşıdıqları missiyasına görə fərqlidirlər. Onların bəziləri öz sahələri üzrə ―Kitab‖ ın yalnız tədqiqi 

ilə məşğul olurlar. Bir qismi isə bu söz sənətinin sehrinə düşür, ona qəlbən bağlanır və bu sənət 

dünyasına verdiyi töhfələrlə-əsərlərlə kifayətlənirlər. Bəziləri isə təkcə onun tədqiqi, təbliği ilə de-

yil, həm də onun tədrisini də həyata keçirir, keçmişimizin, dilimizin, mənəviyyatımızın muzeyi olan 

―Kitab‖ı gənc nəslin qanına-canına hopdurur.  

Lakin ―Dədə Qorqud‖un bu məziyyətlərini ortaya qoymaq azdır. Bunun təbliği və tədrisi yolla-

rını da vermək lazımdır. Çünki ―Dədə Qorqud‖un dili hamı üçün anlaşıqlı olsa da buradakı gizli 

məqamları üzə çıxarıb hamının malı etmək (xüsusilə onu tədris edənlər üçün) böyük zəhmət tələb 

edir. Bu işin öhdəsindən qorqudşünas professor Ə.Tanrıverdi ləyaqətlə gəlmişdir. Türk xalqının mə-

nəvi dəyərlərindən olan kişilik simvolu kimi at, əzəmət timsalı kimi dağ metaforalarının açılışı 

Əzizxan müəllimin yaradıcılığında maraq doğurur. ―Dədə Qorqud kitabı‖nda dağ kultu‖  

monoqrafiyasında müəllif dağı: 

— Oğuz igidlərinin ov etdiyi yer; 

— Oğuzların təsərrüfat həyatının daha çox bağlı olduğu yer; 

— Oğuzların savaş, döyüş yeri; 

— Oğuzların coğrafi koordinatlarını əks etdirən yer; 

— Oğuzların əsas iqamətgah yeri kimi təqdim etməklə müəllif insanı düşünməyə vadar edir. 

Düşünürsən ki, əcdadlarımız dağa müqəddəs yer kimi baxıb, onu özünə iqamətgah seçib, məs-

kən edib. Deməli, dağ da vətəndir. Babalarımızın bizə miras qoyduğu bu müqəddəs məkanda düş-

mən gəzsə əcdadlarımızın ruhu bizi rahat buraxmaz. İgidlərimizin at oynatdığı, ov ovlayıb quş quş-

ladığı, ulularımızın məskən saldığı dağlar düşmən əlində əsirlikdə qala bilməz. Çünki dağ ucalıqdır, 
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dağ istehkamdır, dağ himayə edəndir, dağ kişilik simvoludur.  

Əzizxan Tanrıverdinin qorqudşünaslıqla bağlı əsərlərinə nüfuz etsək soy-kökümüzün mental xü-

susiyyətlərini aydınlığı ilə görmək olar. Müəllif ―Dədə Qorqud kitabı‖nın obrazlar aləmi‖ kitabında 

qeyd edir ki, ―...at oğuz igidinin ən mühüm atributudur. Oğuzlar üçün at və yay ən gözəl, ən dəyərli 

hədiyyə hesab olunur. Oğuz igidi üçün at, yay və qopuz yüksək dəyərə malikdir‖ ( 8, 256). Əzizxan 

Tanrıverdinin  fikrincə Türk- Oğuz cəmiyyətində  

— at oğuldur; 

— at qardaşdır; 

— at sədaqətli dostdur, yoldaşdır, xilaskardır;  

— at qəhrəmandan üstündür. 

Bu fikirlər Oğuz düşüncə tərzinə, Oğuz mənəviyyatına bələd olmayan kimsədə çaşqınlıq yarada 

bilər ki, necə yəni, at qəhrəmandan üstündür, at qardaşdır? Lakin sonra müəllifin ‖At belində ov‖ 

müstəvisinə keçməsi ilə tərəddüdlər insandan uzaqlaşır. Bundan sonra dərk edirsən ki, əslində 

əcdadlarımızın at, yay və qopuza belə yüksək dəyər vermələri Oğuz dövlətinin varlığını qoruyub 

saxlamaları ilə bağlıdır. Hər dövrün öz qanunları var və bu qanunlar həmin cəmiyyətin mövcud-

luğuna xidmət edir. Oğuz dövründə də yay çəkib ox ata bilməyən, at minib ov edə bilməyən, qopuz 

çalıb şənlənməyi bacarmayan kəs Oğuz elinə layiq hesab bilinməmiş, belələrinin həyatda mövqe 

qazanmaları mümkünsüz imiş. İnanmaq olar ki, o dövr gənclərinin  həyata hazırlanmasını, həyati 

bacarıqlara yiyələnməsini şərtləndirən bu üç komponenti müqəddəsləşdirmək əcdadlarımızın tərbi-

yə üsulu kimi götürülə bilər. 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının beynəlxalq miqyasda öyrənilməsinin səbəblərindən biri onun 

bəşəri dəyərləri özündə ehtiva etməsidir. İnsanları bir-birinə yaxınlaşdıran, insanlıq duyğularını 

oyadan vasitələrdən biri musiqidir. Musiqi heç bir tərcüməyə ehtiyacı olmayan ünsiyyətdir. ―Ki-

tab‖da oğuz elini igidliyə səsləyən, onu nabələd yoldan döndərən, xeyir və şər işlərdən xəbərdar 

edən bir vasitə kimi verilir. Qorqudşünas Ə.Tanrıverdi dastanda verilən musiqi ünsiyyətini belə 

qruplaşdırır:  

— Qopuz səsi Oğuz igidini mətinləşdirir, onu daha vüqarlı edir; 

— Qopuz oğuz igidini yolundan geri döndərən bir varlıq kimi təqdim edilir; 

— Boru çalınması, yəni boru səsi ilə köçmə xəbəri çatdırılır; 

— Borunun çalınması, nağaranın döyülməsi ilə ―bir yerə yığılma‖, ―döyüş üçün yola düşmə‖ 

kimi zəruri məlumatlar çatdırılır; 

— Boru və təbillərin səsi ilə Oğuzlar şadlığa, toya dəvət olunur; 

— Oğuz elinin qız-gəlini qopuz səsi ilə qol sallayıb oynayır; 

— Qopuz və onun ecazkar səsinə dərin inam var. 

Müəllifin qənaətinə görə, ümumən türk ədəbiyyatı, türk tarixi üçün  xarakterik cəhətlərdir ki, 

qopuz oğuz igidini həm döyüşmək, düşmən hesab etdiyini öldürmək fikrindən daşındıran bir varlıq 

kimi qəbul edilir, igidi yolundan çəkindirmək üçün qopuz səsindən, qopuzla söylənən şeirdən təsir-

ləndiyi üçün yolundan geri dönür. Nağara və təbil səslərinin isə Oğuzların divanında işlərin dayan-

ması, yas saxlama təəssüratını yaradır. 

Oğuz elində musiqi alətləri məqsədli olaraq səsləndirilmirsə, sanki Oğuz elində hərəkət dayandı-

rılıb, həyat sönüb. Bu motiv Qazanın dilindən verilmiş aşağıdakı parçada qabarıq şəkildə ifadə 

olunub: 

 

Gumbur-gumbur tavullar döyülmədi.  

Ağır-ulu divanım sürülmədi.  

                                                                                (3, 75) 
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Əzizxan Tanrıverdinin ―Dədə Qorqud Kitabı‖nın obrazlar aləmi‖ kitabının ―Dədə Qorqud Kita-

bı‖nda surətlərin daxili nitqi‖ fəslində kitabın obrazlarının mənəvi aləmini üzə çıxaran momentlər 

çox dəqiqliklə tutulmuşdur. Müəllif ―Dədə Qorqud kitabı‖ndakı surətlərin daxili nitqi müşahidə olu-

nan parçaları semantik baxımdan qruplaşdırarkən diqqəti obrazların mənəvi aləmini üzə çıxarmağa 

yönəldir. Yarımbaşlıqlara diqqət edək: 

1. Oğuz igidlərinin qüruru. 

2. Oğuz igidlərinin emosiya ilə yox, ağılla hərəkət etmələri. 

3. Oğuz igidlərinin daxili sarsıntılarından doğan gileyi. 

4. Oğuz igidinin ümidsizliyi. 

5. Oğula məhəbbət, onun igidliyi ilə fəxretmə. 

Bu cür qruplaşdırmanın səbəbini müəllif əvvəlcədən belə izah edir: ‖Kitab‖dakı daxili nitq par-

çalarının etnopsixolinqvistikanın prinsipləri baxımından təhlili Oğuz düşüncə tərzinin öyrənilməsin-

də müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Çünki daxili nitq formasında verilmiş parçalarda qədim türkün 

övlada məhəbbəti, ağlı hər şeydən üstün tutmaları, çətinlikdən çıxma yolları barədə düşünmələri, 

mərdliyi və digər cəhətləri ifadə olunub‖ (8,62).  

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ qəhrəmanlarının, bütövlükdə dastanda əksini tapan Oğuz etnosunun dav-

ranış və rəftarlarında, bir-biri və digərləri ilə münasibətlərində əsaslandıqları prinsiplər məcmusu-

dur. Oğuz əxlaqının özülündə aşağıdakılar dayanırdı: 

 Sakral (İlahi) aləmdən gələn buyuruqlar 

 Yaxşı-yaman 

 Olar-olmazlar 

 Cəmiyyətin nizamı (düzümü) 

Sakral (İlahi) aləmin mövcudluğunu (―Kitab‖ın müqəddiməsində-Oğuzun ol kişi təmam bilici-

siydi. Nə dersə, olurdu. Qayibdən dürlü xəbər söylərdi. Haqq-Taalanın, könlünə ilham edərdi) Dədə 

Qorqud haqqında söylənilən bu deyimdən aşkar etmək olar. 

Oğuz əxlaqının mərkəzində dayanan bu məziyyətləri Əzizxan müəllim ―Dədə Qorqud Kita-

bı‖nın obrazlar aləmi‖ kitabındakı ―Dədə Qorqud kitabı‖nda obrazların dili‖ fəslində ayrı-ayrı ob-

razların dilini təhlilə cəlb edərək verə bilmişdir. Düzdür, ayrı-ayrı obrazların dilini verərkən yazı-

çının məqsədi dilin forma və semantik tutumunu aşkarlamaq olsa da, prosesdə o, ―Kitab‖ın mənəvi 

tutumunu ortaya qoya bilmişdir. ―Dədə Qorqud obrazının dili‖ fəslində oxuyuruq: ‖Dədə Qorqud 

sözünün qüdrəti, qeyri-adiliyi ilə seçilir.Onun alqışı kimi qarğışı da ―reallığa‖ çevrilir. Məsələn: O, 

Dəli Qarcara ‖çalırsan, əlin, qurısun!-dedikdə Dəli Qarcarın qolu quruyr. Eyni qarğışa Beyrəyin 

dilində də rast gəlinir. Belə ki, Beyrək Yalançı oğlu Yalancığa ―Əlün qurısun, parmaqların 

çürisün...‖ - desə də, Yalancığın qolu qurumur. Həmin müqayisə Dədə Qorqudun adi bir obraz yox, 

qorqudşünaslıqda qeyd edildiyi kimi, şaman-kahin, peyğəmbər səviyyəsində olduğunu təsdiqləyir‖. 

(8,23). Bu münasibəti ―Qazan obrazının dili‖ bölməsində də görmək olar: ‖Qazanın dilində rənga-

rəngliyi ilə fərqlənən, türk etik-estetik görüşlərinin zənginliyindən xəbər verən müraciətlər də xüsu-

si yer tutur. …Qazan ən çətin anlarda bəylik qürurunu sındırmır. Bu mərdanəlik onun daxili nitqin-

də də müşahidə olunur... Qazan kafirdən anasını istəyərkən öz ədəbini, əxlaqını gözləyir‖ (8,26). 

―Kitab‖ı tədris edən müəllimlər bəzən bu məqamda Ş.Cəmşidovun Qazan surəti barədə dediyi 

‖...düşmənlə sazişə girmək kimi görünən hərəkətləri, bir tərəfdən, anaya olan son dərəcə ülvi bir 

münasibəti əks etdirirsə, digər tərəfdən, onun yüksək humanizmindən irəli gəlir‖ fikrinə istinad 

edirlər. (2, 88). Əzizxan Tanrıverdi isə haqlı olaraq bu fikirlə razılaşmır. O, B.Nəbiyevin ―...bütün 

var-dövləti talan edilmiş, mal-qarası, at ilxıları, qoyun sürüləri, dəvə karvanları əlindən çıxmış, 

ailəsinin istisnasız olaraq bütün üzvləri yesir edilmiş Oğuz bəyinin namərd düşməndən yalnız bir 
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təmənnası var: artıq qarımış anasını ona qaytarsınlar ki, savaşmadan qayıdıb getsin; ta ki, anası at 

ayaqları altında tapdanmasın, vəssalam!‖ (5,8). Əzizxan müəllim yazır: ‖B.Nəbiyev Qazanın ana-

sına olan münasibətini Oğuz cəmiyyəti, Oğuz əxlaqı dəyərləri kontekstində tədqiq edib. Amma 

burada onu da qeyd edək ki, B. Nəbiyevin ―... ta ki, anası at ayaqları altında tapdanmasın, vəs-

salam‖ fikri Qazanın Qaraca çobana dediyi ― Qaracıq çoban, anamı kafərdən diləyəyim, at ayağı 

altında qalmasun‖ cümləsindən doğan məntiqi nəticədir. Həmin cümlənin semantik tutumunda isə 

Qazanın döyüşə hazırlaşmasının ilkin konturları görünür. Bu mənada Ş. Cəmşidovun Qazan surəti 

barədə dediyi fikir real görünmür. (8,27). Doğrudan da, düşmənə yalvararaq onunla ittifaq etmək, 

bunu humanizm kimi dəyərləndirmək Oğuz əxlaqına ziddir. Bundan başqa, müəllif təkcə qəhrəman-

ların deyil, mənfi obrazların (―Təpəgöz obrazının dili‖, ―Yalançı oğlu Yalancıq obrazının dili‖, 

―Boğazca Fatma obrazının dili‖, ―Qısırca yengə obrazının dili‖, ―Kafirlərin dili‖, ―Casusların dili‖) 

dili ilə onların qaniçən, yalançı, ləyaqətsiz, ikiüzlü, xain, qorxaq iç dünyasını üzə çıxarır. Bu cür 

təhlilləri oxuduqdan sonra ―hər kəsin xarakteri dilinin altında gizlənib‖, ―danış, səni görüm‖, ―de, 

görüm‖ ifadələrinin mahiyyətini dərk etmək olur.   

Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi Milli Dövlət Strategiyasında deyildiyi kimi: 

— məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqın milli ənənələrinə, insan hüquq 

və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən 

vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; 

— milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə ma-

lik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran kadrlar hazırlamaq... müasir təhsilin 

başlıca vəzifələrindəndir (1). 

Bu fikirdən belə qənaətə gəlmək olar ki, Türk xalqlarının etnopedaqoji abidəsi olan ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖ dastanının araşdırıcıları olan qorqudşünasların bu sahədə yazılmış əsərləri də  zəngin 

mənəvi tərbiyə mənbəyidir. Biz bir xalq olmaq etibarilə özümüzü təsdiq üçün dəyərlərimizin 

qaynaqlarını tədqiq etməli, onların bizə aid olduqlarını elmi arqumentlərlə ortaya qoymağı ba-

carmalı və özümüzü dəyərlərimizin həqiqi sahibləri kimi aparmalıyıq. Burada birinci novbədə tor-

paq, dil, ocaq, əcdad, ovlad və qadınla bağlı şərəf, ləyaqət və namus ənənələrini nəzərdə tutmaq la-

zımdır. Qorqudşünas Ə.Tanrıverdinin ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı ilə bağlı yazdığı ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ un obrazlı dili‖ (2006), ―Kitabi-Dədə Qorqud‖un söz dünyası (2008), ―Dədə Qorqud kita-

bı‖nda at kultu (2012), ―Dədə Qorqud kitabı‖nda dağ kultu‖ (2013), ―Dədə sözü işığında‖ (2014) 

kimi silsilə kitabları belə qynaqlardan biri ola bilər. (―Dilimiz, mənəviyyatımız‖ (2008) əsəri bu sil-

siləyə aid olmasa da o, milli mənlik şüurunun formalaşmasına xidmət edə bilən dəyərli bir əsərdir). 

Bu əsərlər müəllimlərimiz üçün təqdim olunmalı, faydalı bir irs kimi dönə-dönə təbliğ olunmalıdır. 

Belə mənbələrdən bəhrələnən hər bir müəllim ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının tədrisini, eləcə də 

tərbiyəvi mövzuda keçirilən söhbətlərin, tədbirlərin daha mənalı keçməsinə nail ola bilər. Bu 

ideyalaredan bəhrələnərək məktəblilər üçün praktik olaraq  hərbi- vətənpərvərlik mövzusunda tərtib 

olunmuş bir səhnəciyi təqdim edirik.   

                            Ana, vətən çağırır 

 Ana döyüş paltarı geyinib gedən oğlunun qarşısını kəsir. 

 Ana: - Hara gedirsən, oğul? 

 Oğul: - Eh, ana, bilirsənmi nələr oldu? Yağı düşmən üstümüzə ayaq açdı. Sərhədlərimizi pozdu. 

Torpaqlarımızı işğal etdi. Gözəl yerlərimizi xarabalığa, yaşıl meşələrimizi döyüş meydanına 

çevirdi, sinəsi dağlı dağlarım düşmən mərmilərindən deşik-deşik oldu. İndi Şuşamın, Kəlbəcərimin 

zümrüd bulaqları bu dərddən göz yaşı töküb ağlayır. Gedirəm, gedirəm düşmənə qan davası, can 

ağrısı göstərməyə.  

Ana: - Sən tək-tənha düşmənlə nə edə bilərsən? 
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Oğul: - Ana, fikirləş gör mənim babalarım kim olub? Babam ulu Qazan düşmən üzərinə tək 

getmədimi? Düşməni məhv edib, elini-obasını tək xilas etmədimi? Babam Koroğlu tək nərə çəkib 

düşmənləri lərzəyə salmadımı? 

Ana: - Ay oğul, indi o dövr deyil. O dövrdə düşmən də mərd olub. Erməni kimi namərdlə tək 

döyüşməzlər. Düşmən üzərinə tək gedirsən, nəyinə güvənirsən? 

Oğul: - Ana, mənim əlimdə babam Koroğluniun Misri qılıncı var. Bu qılınc güclü əllərimdədir. 

Heç vaxt məğlub olmaram.  

Ana: - Yox, oğul, əgər bu qüvvətli əllər polad biləklərə bbirləşməyibsə o, qılınc oynada bilməz.  

Oğul: - Ana, biləklərim poladdan da möhkəmdir, izn ver gedim döyüşə.  

Ana: - Tələsmə oğul, sənin güclü qolların, enli kürəyin polad biləklərinə qüvvət verməlidir.  

Oğul: - Ana, qədd-qamətdə lap pəhləvan kimiyəm.  

Ana: - Yox, oğul, iri gövdə hələ düşmən üzərində qələbə demək deyil. Gərək bu vücudu vətən 

eşqilə çırpınan, xalqına arxalanan bir ürək idarə etsin, varmı səndə belə bir ürək?  

Oğul: - Canım ana, yubatma məni, qoy gedim davaya. Sənin kimi qeyrətli bir ananın böyütdüyü 

oğul heç ürəksiz olarmı, Vətənini sevməzmi, elinə-obasına dönük çıxarmı? 

Ana: - İnanıram, mənim balam, ancaq başa düş, döyüşdə qələbə çalmaq üçün vətən eşqi ilə 

döyünən ürək azdır. Gərək bu ürəyin sahibi düşmən üzərinə tək getməsin. Düşmən səni tək görüb 

sevinər. Elə bilər ki, artıq qəhrəman oğullarımız tükənib, ya da elə bilər ki, Azərbaycan parçalanıb, 

birlik yoxdur.  

Oğul: - Bəs nə edim, ana? 

Ana: - Hay sal elə-obaya. Qoy başına qeyrətli oğullar yığılsın. Onlara komandan ol.  

Oğul: - Ehey, igidlər, hardasız? 

(İgidlər gəlir. ―Heyratı‖ üstündə qılıncla rəqs edirlər. Rəqs qurtarandan sonra ana onlara 

yaxınlaşır).  

Ana: - Bax, belə, oğul, belə olarsa qələbə ilə qayıdarsan. Həmişə, hər zaman elinə-obana 

arxalan, baban Heydər kimi.  

(Bir uşaq irəli çıxır, S. Vurğunun ―Ananın öyüdü‖ serindən bir parça deyir). 

Uşaqlardan biri: 

- Geyib əsgər paltarını silahlandı qəhrəman,  

Onun polad sinəsinə sığışmadı ürəyi. 

(Oğul irəli gəlib ananın qarşısında diz çökür) 

Oğul: - Ana, getdim, salamat qal! 

(Ana oğlunun çiyinlərindən tutub qaldırır) 

Ana: - Oğlum, göz bəbəyim, sən ey ömür çiçəyim,  

Tarixlərin şahididir, mənim bu ağ birçəyim.  

Görürəm ki, qəhrəmansan, sənə halaldır südüm.  

Qulağında yaxşı qalsın mənim sənə öyüdüm.  

Biz sənsiz də dolanarıq, uğur olsun yoluna.  

Get, düşmənin qabağında igid tərpən, vüqarla,  

Silahını möhkəm saxla, atını da tumarla. 

(Ana oğlunun arxasınca su atır). 

       Pərdə arxasından səs 

Əsgər artıq yola düşdü, dağ tərpəndi yerindən,  

Günəş yaydı şöləsini vətənin göylərinə,  

Ana baxdı öz oğluna su da səpdi dalına, 

Şair qəlbi bu səhnədən ilhamını alınca,  
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Yaşa, dedi, ey qəhrəman, yaşa, dedi, ey Vətən,  

Sonra şair dodaqları öpdü ana əlindən. 

(igidlər gedib ananın əlindən öpürlər, C. Quliyevin ―Əsgər marşı‖nı oxuya-oxuya səhnəni tərk 

edirlər).  

Məqalənin aktuallığı. Dastan qədim dövrü əks etdirsə də buradakı ideyalar müasir dövrdə də 

aktual və qiymətlidir.  Türk xalqlarının etnopedaqoji abidəsi olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının 

araşdırıcıları olan qorqudşünasların bu sahədə yazılmış əsərləri də zəngin mənəvi tərbiyə mənbə-

yidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Мцасир Азярбайъан горгудшцнаслыьындакы мяняви дяйярляри цзя чы-
хармаг вя ондан истифадя етмяк йолларыны эюстярмяк бахымындан елми йенилик кими гябул етмяк 
олар.  

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мüasir azərbaycan qorqudşünaslarının əsərlərinin 

öyrənilməsi və buradakı mənəvi dəyərlərin təbliği ümumtəhsil məktəb müəllimlərinin gənc nəsli 

milli ruhda tərbiyə etməsi yolunda bir vasitə, ali məktəb tələbələri, magistr, dissertantlar üçün 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanının daha dərindən öyrənilməsində dəyərli mənbə ola bilər.  
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Моральные ценности исследованиях эпоса ” Дед Коркуд”  

современном Азербайджане: вопросы теории и практики  

(на основе творчества А. Танрывердиева) 

 

Резюме 

 
Для глубокого изучения эпоса ‖Книги Деде-Коркуд‖ как источник привлечены к анализу 

произведения А. Танрывердиева, который является одним из современных исследователей 

этой проблемы. 

В статье раскрываются и оцениваются самые ценные моральные ценности, для совре-

менной системы воспитания. 

 

                                                              

 

  P. Hasanova 

 

Moral values of the studies on the epic "Dede Korkut"  

on modern Azerbaijan: Theory and practice  

(based on the creativity of Tanrıverdiev). 

 

Summary 
 

For in-depth study of the epic book of ―Dede Korkut," as a source involved in the analysis of  

works by Tanrıverdiyev, which is one of the modern researchers of this problem. 

The article describes and assesses the most valuable moral values for a modern system of 

education. 
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Qohum dillərin müqayisəli tədqiqi hər hansı bir dilin tarixini, onun inkişaf mərhələlərini, qarşıya 

çıxan bir sıra mübahisəli məsələləri müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz 

buna görə də bu məsələ tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir. F.R.Zeynalovun ―Müasir türk dillərində  

köməkçi nitq hissələri‖ (1971), ―Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası ―(2 cilddə 1974-75) və 

―Türkologiyanın əsasları‖ (1981) əsərləri müqayisəli səpkidə özündən əvvəl yazılmış digər əsər-

lərdən genişliyi və əhatə etdiyi ayrı-ayrı kateqoriyaların o dövr müasir dilçiliyin inkişaf səviyyəsin-

də səciyyələndirilməsi ilə seçilir. Müasir türk dillərinin qrammatik quruluşunu dərindən tədqiq edən  

alim bu əsərlərində daha çox ümumiləşdirmə yolu ilə gedərək, türk dillərini bir küll halında götürüb 

adları, felləri, köməkçi nitq hissələrini oğuz qrupu dillərinin materialları əsasında  müqayisə edərək 

ümumi inkişaf xəttini müəyyənləşdirir. Türkoloqun gərgin əməyinin nəticəsi olan ―Müasir türk 

dillərində köməkçi nitq hissələri‖ (1971) və ―Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası‖ kitabları  

Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatına təqdim edilmişdir. 

F.R.Zeynalovun müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələrinin tədqiqi ilə bağlı çoxlu məqa-

lələri, bir neçə monoqrafiyası çap olunmuş və nəticədə iri həcmli - ―Müasir türk dillərində  köməkçi 

nitq hissələri‖ (1971) adlı elmi əsər yaranmışdır [16]. Əsər ona qədər  yazılmış əsərlərdən fərqli ola-

raq bir dilin materialı əsasında deyil, bir neçə türk dilinin (Azərbaycan, türk, türkmən və qaqauz dil-

ləri) materialları əsasında yazılmış, yeri gəldikcə başqa türk dillərinin də materiallarından istifadə 

edilmişdir. Müəllif ilk səhifədən başlayaraq  son səhifəyə qədər köməkçi nitq hissələrinə aid dilçilik 

mənbələri ilə bizi tanış edir, köməkçi nitq hissələrinin həm ümumi, həm də konkret cəhətləri haq-

qındakı fikirləri nəzərdən keçirir və qruplaşdıraraq bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətləri, eləcə də bu-

raxılmış səhvləri müəyyənləşdirir [8,15]. 

Belə bir əsərə türkologiyada zəruri ehtiyac hiss edilirdi, çünki bu sahəyə aid yazılan əsərlərdə 

müxtəlif fikirlər irəli sürülmüş, hər hansı sözün köməkçi və ya əsas nitq hissəsinə aid edilməsi, kö-

məkçi nitq hissələrinin sərhədi, onların müəyyən etməyin kriteriyası və b. məsələlərə baxış müxtəlif 

olmuş və bu vaxta kimi bu sahədə mübahisəli məsələlər davam edir. Bəzi dilçilər köməkçi nitq his-

sələri sırasına zərfləri və nidaları daxil edir; bəziləri bağlayıcı ilə qoşmanı qarışdırır, başqaları mo-

dal sözlərlə ədatları, bəziləri isə köməkçi adlarla qoşmaları eyniləşdirirlər. Bu nöqsanların bir qismi 

təbii olaraq meydana çıxır. Çünki əsas nitq hissəsindən köməkçi nitq hissəsinin yaranması daimi bir 

prosesdir və sözün müxtəlif inkişaf həddini  hərə bir cür dərk edə bilməz. Təsəvvür etmək lazımdır 

ki, əsas nitq hissələrindən uzaqlaşmağa başlayan sözlər köməkçi nitq hissəsi sırasına birdən-birə 
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keçmir, o yalnız müəyyən köməkçi nitq hissəsinə meyl edir. Beləliklə, əsas nitq hissəsindən kömək-

çiyə keçid inkişaf yolunda aralıq mərhələlər də olur və sözün bu mərhələsini də qiymətləndirmək  

bəzən çətin olur. Bu çətinlik bəzən ondan irəli gəlir ki, hər hansı kateqoriyanı müəyyənləşdirmək 

üçün tətbiq edilən ölçülər müxtəlif olur. Hərə öz arşını ilə ölçəndə, təbiidir ki, nəticə müxtəif ola-

caqdır... Bəzən isə söz əsas nitq hissəsində qalmaqla, onun  bir forması və ya mənası köməkçiləşir 

[1, 101-103]. 

Tədqiqatın coxcəhətliyi kitabın mündəricatından görünür [4]. Monoqrafiya ―Giriş‖, ―Türk dillə-

rində köməkçi nitq hissələri problemi‖, ―Müasir Türk dillərində qoşma və köməkçi adlar‖, ―Müasir 

türk dillərində bağlayıcı və bağlayıcı sözlər‖, ―Müasir türk dillərində ədat və modal sözlər‖ kimi 

dörd hissədən ibarətdir. Göründüyü kimi, əsərin fəsilləri sözün inkişaf dərəcələrinə görə tərtib edil-

mişdir. 

―Giriş‖ hissəsində müxtəlif türk dillərində köməkçi nitq hissələrinin öyrənməyin əhəmiyyətin-

dən danışılır, tədqiqat obyekti müəyyənləşir. Köməkçi nitq hissələrinin leksik-qrammatik xüsusiy-

yətləri nəzərə alınaraq, müasir türk dillərində onlar üç qrupa bölünür: 1. Sözlər və söz birləşmələri 

arasında müxtəlif sintaktik münasibətləri əks etdirən köməkçi nitq hissələri – qoşma və köməkçi ad-

lar; 2. Sözlər, söz birləşmələri və cümlələr arasında sintaktik əlaqə yaradan nitq hissəlləri – bağla-

yıcı və bağlayıcı sözlər; 3. Söz və cümlələrə müxtəlif münasibət və əlavə məna çalarlığı verən kö-

məkçi nitq hissələri - ədat və modal sözlər. 

Məlumdur ki, müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələrinin ümumi mənzərəsini düzgün tə-

səvvür etmək üçün birinci növbədə bu məsələnin tarixən necə və kimlər tərəfindən tədqiq olundu-

ğunu nümayiş etdirmək vacibdir. Müəllif bu ehtiyacı nəzərə alaraq I fəsildə bu haqda danışmışdır. 

―Türk dillərində köməkçi nitq hissələri problemi‖ hissəsində müəllif türk dillərində köməkçi nitq 

hissələrinin tədqiqi tarixinə dərindən nəzər salmış, burada dilçilikdə, xüsusilə türkoloji ədəbiyyatda  

nitq hissələri və onların təsnifi sahəsində mübahisəli məsələləri aşkara çıxarmış və həll etməyə ça-

lışmışdır. Bu bəhsdə  XVIII əsrin sonralarından başlayaraq bu günədək türk dillərini öyrənən rus və 

Avropa dilçilərinin (B.A.Qordlevski, P.M.Melioranski, İ.Deni, N.K.Dmitryev, N.A.Baskakov, 

A.N.Kononov və b), həmçinin milli respublikalarda fəaliyyət göstərən tədqiqatçıların onlarca əsəri 

xatırladılır. Dilçilikdə köməkçi nitq hissələrinin fərqləndirilməsi, onların hansı əlamətlər zəminində 

bu və ya digər qruplara  ayrılması məsələsinin həm nəzəri, həm də mühüm təcrübi əhəmiyyəti var-

dır. F.R.Zeynalov bu məsələni elmi şəkildə əsaslandırmaq üçün həmin problemə dair yazılmış təd-

qiqat əsərlərini, dərslik və məqalələri nəzərdən keçirmişdir. Həmin əsərlərin ən mühüm müddəala-

rının qısa icmalı verilir.  Bir sıra hallarda kitab müəllifinin öz nöqteyi-nəzəri və mövcud fikirlərə 

fəal münasibəti aydın görünür. Fəsildə ―Azərbaycan dilçilik ədəbiyyatında köməkçi nitq hissələ-

rinin tədqiqi‖ vəziyyətinə geniş yer verilməsi də daha məqsədəuyğundur. ―Çünki bütov bir qrupun 

dilçilik ədəbiyyatında ―Koməkçi nitq hissələri təliminin mənzərəsini canlandırmaq üçün bu xalq-

lardan birinin linqvistik məktəbinə daha dərindən ətraflı bələd olmaq lazm idi, ona görə də F.R. 

Zeynalov Azərbaycan dilçiliyinin və ana dilinin timsalında köməkçi nitq hissələrinin digər türk dil-

lərindən bəzi ümumi cəhətlərini aydınlaşdırmaq istəmiş, əksər hallarda buna müvəffəq olmuşdur‖ 

[4]. Müəllif butün türkoloqların fikirlərini ümumiləşdirərək, köməkçi nitq hissələrinə olan müna-

sibətinə görə onları beş qrupa bölür: 1.Köməkçi nitq hissələrinə qoşma, bağlayıcı və nidalardan əla-

və zərflər, eləcə də müxtəlif sözdüzəldici, formadüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçiləri daxil edənlər; 

2. Köməkçi nitq hissələrinə qoşma, bağlayıcı və nidalardan əlavə zərflər, eləcə də müxtəlif söz-

düzəldici, formadüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçiləri daxil edənlər; 3. Köməkçi nitq hissələrinə 

qoşma, bağlayıcı, ədat və nidaları daxil edənlər; 4. Köməkçi nitq hissələrinə qoşma, bağlayıcı, ədat-

ları daxil edənlər; 5. Köməkçi nitq hissələrinə qoşma, bağlayıcı, ədat və modal sözləri daxil edənlər. 

Əsərdə türkoloji ədəbiyyatda vaxtı ilə köməkçi nitq hissələrinin morfoloji bir kateqoriya kimi 
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qəbul edilməməsi, bunlara yalnız ―sintaktik əlaqə və münasibət ifadə etməsi‖ fikri haqlı olaraq tən-

qid edilir. Köməkçi nitq hissələrinin sərhədini müəyyənləşdirmək məsələsində olan bəzi yanlış mü-

lahizələr, ədat və modal sözlərin zərf, bağlaycı və nidalar içərisində verilməsi, bəzilərinin  isə ta-

mamilə nəzərdən qaçırılması müxtəlif mənbələrdən verilən faktlar elmi şəkildə şərh olunmuşdur. 

Müəllifin əsas və köməkçi nitq hissələrinin fərqi, köməkçi nitq hissələrinin təşəkkül prosesi və on-

larda leksik-qrammatik məna məsələləri barəsindəki fikirlərin şərhi diqqətə layiqdir. ―Əsas və kö-

məkçi nitq hissələri‖ başlığı altında verilmiş hissədə türkoloq əsas və köməkçi nitq hissəlrinin  

müəyyənləşməsində mövcud olan bəzi dolaşıqılıqları aradan qaldırmaq üçün bütün prinsipləri nə-

zərdən keçirmiş və düzgün nəticəyə gəlmişdir [9.3-8]. Həmin iki böyük qrupu təmsil edən nitq his-

sələrinin sərhədini üç prinsip – leksik-semantik, morfoloji və sintaktik prinsiplər əsasında müəy-

yənləşdirməyi və bu prinsipləri bir küll halında tətbiq etməyi irəli sürmüşdür. Nitq hissələrinin təs-

nifində mövcud olan mübahisələrin bir qisminin səbəbini nitq hissələrini təkcə leksik-semantik, tək-

cə morfoloji və təkcə sintaktik meyar əsasında  təsnif edilməkdə görülür. Müəllif  haqlı olaraq qeyd 

edir ki, nitq hissələrinin dəqiq təsnif olunmasında hər bir konkret dilin keçdiyi tarixi inkişaf mər-

hələlərinin və eləcə də müasir vəziyyətinin spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin də mühüm 

əhəmiyyəti var. Başqa sözlə, nitq hissələri problemi tədqiq olunan dilin tarixi ilə üzvü surətdə bağ-

lıdır. Burada əsas və köməkçi nitq hissələrini birləşdirən və fərqli cəhətləri qeyd edilir. Müstəqil 

mənaya malik olduqları üçün əsas nitq hissələri əhatəlik dairəsinə görə köməkçi nitq hissələrindən 

qat-qat genişdir. Tarixən müstəqil nitq hissələri olan köməkçi sözlər isə sonralar meydana çıx-

mışdır. Onlar müstəqil sözlər arasında mövcud olan müxtəlif münasibətləri ifa etmək vəzifəsini ye-

rinə yetirdiyi üçün həm əhatə dairəsi dar, həm də kəmiyyət cəhətdən azdır. Köməkçi nitq hissə-

lərinin əsas nitq hissələrindən morfoloji cəhətdən də fərqləndiyi qeyd edilir. Beləki, əgər əsas nitq 

hissələrindən sözdüzəltmə prosesi xasdırsa, yəni morfoloji yolla müxtəlif nitq hissələrindən yeni-

yeni sözlər, nitq hissələri əmələ gəlirsə, köməkçi nitq hissələrində bunu görmürük. Köməkçi nitq 

hissələrinin əmələ gəlməsi şəkilçi vasitəsi ilə olmur. Bu və ya digər əsas nitq hissəsi - müstəqil mə-

nalı söz, öz leksik mənasını itirir və beləliklə, onun semantik mənası dəyişir. Məhz bu yolla kö-

məkçi nitq hissələri meydana çıxır. Köməkçi nitq hissələri eyni zamanda sintaktik yolla yeni sözlər 

(mürəkkəb) əmələ gətirə bilməmələri ilə əsas nitq hissələrindən fərqlənir. Bir sözlə, köməkçi nitq 

hissələri morfoloji cəhətdən dəyişməyən kateqoriyadır. Bəzi dilçilər köməkçi nitq hissələrində mü-

rəkkəb söz qrupları ayrılar. F.R.Zeynalov haqlı olaraq qeyq edir ki, köməkçi nitq hissələri morfoloji 

cəhətdən dəyişmədiyi  üçün düzəltmə, müstəqil leksik mənaya malik olmadığı sintaktik yolla yeni 

sözlər əmələ gətirə bilmədiyi üçün mürəkkəb ola bilmir. 

Müəllif əsas nitq hissələrinin daha qədim olmasını, köməkçi nitq hissələrinin əsaslardan törən-

məsini qeyd edir və fikrini əsaslandırmaq üçün müxtəlif dövrlərdə yazılmış əsərləri müqayisəli şə-

kildə nəzərdən keçirir (―Kitabi-Dədə Qorqud‖, S.İ.Xətainin ―Seçilmiş əsərləri‖, İ.Əfəndiyev —―Sö-

yüdlü arx‖). Türkoloq bu əsərlərin üzərində statistik hesablamalar aparmış və aşağıdakı nəticələrə 

gəlmişdir:  1) Əsas nitq hissələri köməkçi nitq hissələrinə nisbətən  qat-qat çoxdur. 2) Əvvəllər kö-

məkçi nitq hissələrinin miqdar etibari ilə daha az olmasından, zaman keçdikcə onların miqdarının 

çoxalmasından ibarətdir. 3) Əvvəllər digər köməkçi nitq hissələrinə nisbətən qoşmalar daha çox ol-

muşdur. Sonra F.R.Zeynalov türk dillərinin qədim yazılı abidələrində ədatların miqdarca daha az ol-

masını, bağlayıcı sözlərin, köməkçi adların və xüsusilə modal sözlərin işlənməməsini qeyd edir. 

―Kitabi-Dədə Qorqud‖ əsərinin üzərində aparılan müşahidəyə əsasən, təkrar edilən köməkçi sözləri 

nəzərə almayaraq cəmi 76 köməkçi nitq hissəsi aşkar edilmişdir. Və beləliklə monqorafiyada 

köməkçi nitq hissələrinin keçdiyi inkişaf xətti həm ümumi şəkildə izlənmiş, həm də hər bir türk 

dilində konkret yanaşılmışdır. Bu təbiidir, çünki türk sistemli hər bir dilin özünün fərdi inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq köməkçi nitq hissələrinin də təbiəti, inkişaf yolu, miqdarı və s. müxtəlifdir. Müəllif 
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bu prinsipə riayət etmiş, oğuz qrupuna daxil olan ayrı-ayrı dillərdə oxşar və fərqli cəhətləri aşkara 

çıxarmış və elmi şəkildə təhlil etmişdir [2]. 

Əsərdə verilən ―Əsas nitq hissələrinin köməkçi nitq hissələrinə keçmənin qanunauyğunluğu‖ 

hissəsi nəzəri cəhətdən düzgün aydınlaşdırılmışdır və maraqlı elmi mülahizələr irəli sürülmüşdür 

[10]. Müəllif müstəqil mənalı sözlərin köməkçiliyə keçməsinin qanunauyğunluğunu doğru işıqlan-

dırır. Həm keçmənin labüdlüyü, həm də bu prosesin əlamətləndirici xüsusiyyətləri nəzəri və təcrübi 

cəhətdən əsaslandırılr. Bunun üçün əsərdə zəngin dil materialı əhatə olunmuş, ayrı-ayrı türk dil-

lərindən konkret misallar gətirilmişdir. 

Dil faktlarını düzgün qiymətləndirməkdə, doğru nəticələrə gəlməkdə, müraciət etdiyi müxtəlif 

dillərdə yazılmış geniş nəzəri ədəbiyyat da müəllifin qənaətlərini dolğunlaşdırmışdır. Həm ondan 

əvvəl söylənilmiş fikirlərə tənqidi münasibətlərindən, həm də onun özünün yeni fikirlərində müəllif 

oxucunu razı salacaq dərəcədə məntiqli və inadkardır. Bu cəhət köməkçi nitq hissələrinin əsas nitq 

hissələrindən təcrid olunma prosesinin fərdliyi kimi nəzəri problemin izahında da hələ, daha artıq 

və s. kimi onlarca köməkçi sözlərin lüğəti və qrammatik mənalarında müəyyənləşdirilməsi kimi 

konkret işdə özünü göstərir [5]. Müəllif ―Köməkçi nitq hissələrində leksik və qrammatik məna mə-

sələsi‖ problemində də maraq doğuran cəhətlərə toxunmuşdur. Bu problemə olan münasibətlər təh-

lil və eyni zamanda tənqid olunur [12,13-27]. Yəni türkoloji ədəbiyyatda əksər dilçilərin ―köməkçi 

nitq hissələrinin heç bir lüğəvi  mənası yoxdur, onlar ancaq cümlə daxilində bu və ya digər qram-

matik məna kəsb edir‖ fikirlərinə müəllif öz etirazını bildirir və haqlı olaraq olaraq qeyd edir ki, 

―köməkçi nitq hissələrinin sintaktik vəzifəsini ifadə edən yarımqrupları nəzərə almadan belə, onlar-

da cüzi olsa da leksik mənanın olduğunu söyləmək olar. Bu leksik mənanın bir tərəfdən onların öz-

lərində bu əlamətin qalması, digər tərəfdən onların yaratdıqları münasibətlərin məzmunu şərtləndi-

rir. Bundan əlavə, köməkçi nitq hissələrinin morfemlərdən fərqli olaraq, sabit fonetik tərkibə  malik 

olması, sözdən ayrı yazılması faktı da onun söz olmasının bununla əlaqədar olaraq mənaya malik 

olmasını eləcə də leksik qrammatik söz qrupunun müəyyən bir hissəsini təşkil etməsini şərtləndirir‖ 

[16.59].  

Monoqraqfiyanın böyük bir hissəsi qoşmalara həsr olunmuşdur. Əsərin ―Müasir türk dillərində 

qoşma  və köməkçi adlar‖ bəhsində qoşmaların əmələ gəlmə xüsusiyyətləri və yaratdıqları məna ça-

larlıqları dəyişməsi onlara işlənməsi ilə yaxından tanış oluruq. Bu bölmədə müəllif türk dillərində 

olan qoşmaların tədqiqi məsələsinə bir də nəzər yetirmiş və qarşıya çıxan bəzi mübahisəli, zidd fi-

kirlərin həllinə çalışmışdır, xüsusilə qoşmaların quruluşca növləri, qoşmaların idarə etmək qabil-

liyyəti, qoşmaların mənşəyinə görə bölgüsü məsələlərində nəzərə çarpan ziddiyyətli, ikiliyi arasın-

dan qaldırmış, bunları elmi cəhətdən əsaslandırırmışdır. Müəllif belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, türk 

dillərində ―mürəkkəb qoşma‖ anlayışının işlənməsi səhvdir; qoşmalar özündən əvvəl gələn (qoşul-

duğu sözləri idarə edir) həmin sözlərin ismin bu və ya digər halında olmasını tələb edir; qoşmaların 

mənşəyinə görə təsnif olunması yanlışdır, bu bölgü onları ikili xarakterini müəyyənləşdirən bir böl-

güdür [17,47-57]. 

Əsərin uğurlu cəhətlərindən biri də, burada türk dillərinin faktik materialları əsasında qoşma-

ların mənşəyi məsələsinin tarixi aspektdə dərindən təhlil edilməsidir. Müəllif ikili xarakter daşıyan 

qoşmaları ―Müxtəlif nitq hissələrindən təcrid olunmuş qoşmalar‖ başlığı altında şərh edir. Bu qoş-

maların  özünü  üç qrupa bölür: 1) Adlardan təcrid olunmuş; 2) Zərflərdən təcrid olunmuş qoşmalar; 

3) Fellərdən təcrid olunmuş qoşmalar. Qoşmaların məna növünə gəldikdə isə onları iki qrupa ayrır. 

F.R.Zeynalov qoşmaların yaratdıqları məna çalarlıqlarına görə qruplaşdırarkən komitativ, kompra-

tiv, instrumental, deliberativ (münasibətlər əks etdirən qoşmalar kimi terminlər işlətmişdir [16,62]. 

Əsərdə türk dillərində işlədilən ayrı-ayrı sabit qoşmaların və müxtəlif nitq hissələrindən təcrid 

olunmuş qoşmaların xüsusiyyətləri, qrammatik mənası, işlənmə yeri oğuz qrupuna daxil olan dillərə 
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məxsus  bədii əsərlərdən misallar verməklə müqayisə edilir və faktik material əsasında nəticələr 

çıxarılır. ―Qoşmaların müstəqil sözlərdən təcrid olunması  doğru olaraq müxtəlif nitq hissələri üzrə 

qruplaşdırılır. Ancaq burada zərflərdən təcrid olunanlar sırasında verilən ―qədər‖ və fellərdən təcrid 

olunmuş kimi gedən ―qarşı‖ qoşmaları əslində öz  mənşəyinə görə adlarla bağlıdır‖ [5]. 

―Köməkçi adlar məsələsi‖ bəzi türk dillərində müəyyən dərəcədə öyrənilmişsə də  Azərbaycan 

diлçiliyində ilk dəfə məhz F.R. Zeynalov tədqiq etmişdir [14,37-46]. Müəllif əvvəlcə köməkçi adla-

rın mahiyyətini izah etmişdir. Qoşmalarla köməkçi adların əsas fərqini ―birincilərin real semantika-

dan məhrum olması, ikinciləri isə bu vəzifəni ifadə edərkən cüzi də olsa öz real məzmunlarını 

mühafizə etməsində‖ görür. ―Cümlə daxilində öz qrammatik semantikasını mühafizə edən, sintaktik 

cəhətdən qoşmalara oxşayan bu tipli sözlər köməkçi adlar kimi xarakterizə olunur‖  [16,48]. 

Türkologiyada qoşmalar və köməkçi adlar məsələsi mübahisəyə səbəb olan problemlərdəndir 

[15,189-207]. Türkoloq bu hissədə onların fərqini izah etməklə yanaşı, türk dillərində gətirdiyi 

misallarla fikrini əsaslandırır. Köməkçi sözlərin qrammatik mənalarını morfoloji sistemdə yerini 

müəyyənləşdirərkən tez-tez ənənəvi baxışlara tənqidi mövqe tutur və dürüstləşdirici fikir söyləyir. 

―Köməkçi adlarla qoşmalar arasında keçid səciyyəli sözlər‖ hissəsində isə keçid səciyyəli sözlərin 

mahiyyəti tam açıqlanmışdır [11,59-75]. Həm məzmun, həm forma cəhətdən qoşma və köməkçi 

adlardan fərqləndirilən bu sözlərin (uğrunda, yolunda, haqqında və s.) mənşəyi xüsusiyyətləri, 

qrammatik mənası, işlənmə yeri oğuz qrupuna daxil olan dillərə məxsus bədii əsərlərdən misallar 

verməklə müqayisə olunur. Qeyd edək ki, köməkçi adlar və keçid səciyyəli sözlər haqqında 

F.R.Zeynalovdan  sonra Azərbaycan dilçiliyində daha geniş H.K.Quliyev məlmat vermişdir. 

Monoqrafiyada nəzəri cəlb edən bölmələrdən biri də ―Müasir türk dillərində ədat və modal söz-

lər‖dir. Bu mövzulara aid olan tədqiqat əsərlərində bir sıra mübahisələr həllini tam şəkildə tapma-

mışdır. Müəllif öz monoqrafiyalarında ədat və modal sözlərə aid olan mübahisəli cəhətləri aradan 

qaldırmağa çalışmış, bu iki nitq hissəsinin sərhədini, spesifik xüsusiyyətlərini elmi şəkildə müəy-

yənləşdirməyə cəhd göstərmişdir. Türkoloji ədəbiyyatda ədat və modal sözlərin morfoloji mövqeyi, 

sintaktik vəzifələri, törəmə yolları,əmələ gətirdikləri məna çalarlıqları bəzi üslubi vəzifələri Azər-

baycan, qaqauz, türkmən, türk və s. dillərdən toplanmış misallar əsasında şərh olunmuşdur.  Əvvəla, 

onlar fonetik tərkibi və leksik-qrammatik məzmunu baxımından xalis (mı, di, ca, cə) və modal ədat-

lar olmaq üzrə iki qrupa bölünmüşdür. Lakin nədənsə, ayrılıqda ədatların özünəməxsus xüsusiyyət-

lərinin izahında bu bölgü gözlənilməmişdir. ―Türk dillərində gec tədqiq olunan modallıq kateqori-

yası və onun qrammatik ifadə vasitələri haqqında da müxtəlif fikirlər olmuşdur‖ [19,11-22]. Müəllif 

həmin fikirləri ətraflı şərh edərək ümumiləşdirmiş və modal sözlərin spesifik xüsusiyyətlərini 

müqayisəli şəkildə nəzərdən keçirmiş, onların ifadə vasitələrinin (intonasiya, felin şəkilləri, söz sıra-

sı, söz birləşmələri, modal sözlər, modal ədatlar) qrammatikadakı mövqeyini və vəzifəsini, əsas nitq 

hissələrindən əmələ gəlməsini (isim, sifət, say, zərf, fel) ifadə etdiyi məna incəliklərini: 1) zərurilik 

əks etdirən modal sözlər, 2) ehtimallıq əks etdirən modal sözlər, 3) həqiqilik, gerçəklik əks etdirən 

modal sözlər) türk dilləri materialları əsasında hərtərəfli təhlil etmiş, bir çoxu üçün ümumi 

nəticələrə gəlmişdir. 

―...1969-cu ildə Beynəlxalq Altayşünaslar konqresində prof. F.R.Zeynalovun bu mövzudakı çı-

xışı böyük maraq və rəğbət hissi ilə qarşılanmış [1,101-103], 1974-cü ildə isə Berlində çap olun-

muşdur [20,651-659]. Alim modal sözlərin əhatə dairəsini xeyli konkretləşdirmiş və yalnız modal 

mənalar yaradan sözləri əsas nitq hissələrinə daxil etmiş, yerinə görə modal məna çalarlıqlarına ma-

lik olan sözlərdən fərqləndirmişdir [18,15-26]. Əsərdə müasir türk dillərinin qrammatik quruluşun-

da bağlayıcı və bağlayıcı sözlərin yeri elmi cəhətdən düzgün müəyyənləşir, onların tədqiqinin tarixi, 

qrammatikadakı mövqeyi, məna çalarlıqları (birləşdirmə, inkar, bölgü, səbəb, güzəşt, aydın-

laşdırma, məqsəd, müqayisə, nəticə, şərt) və spesifik xüsusiyyətləri (xalis bağlayıcılar və bağlayıcı 



Бакы Гызлар Университети                                                                          Elmi əsərlər 2015/1 
 

 
 

16 

sözlər) geniş təhlil edilmiş və türk dilləri materialları ilə elmi şəkildə əsaslandırılmışdır. Müəllif 

türkoloji ədəbiyyatda bu vaxta qədər qəbul olunmuş bəzi mülahizə və hökmlər (məsələn,  bağlayı-

cının üç yerə bölünməsi: sadə, düzəltmə, mürəkkəb) qarşı çıxaraq qeyd edir ki, ―Bir halda ki, bağ-

layıcılar morfoloji cəhətdən dəyişilməyən köməkçi bir nitq hissədir, onların düzəltmə növündən  

bəhs etmək əsassızdır. Əlbəttə söz yaradıcılığı, leksik mənaya malik olmaq baxımından köməkçi  

nitq hissələrinin leksik mənasının yoxluğu, şəkilçi qəbul etməməsi, onların düzəltmə və ya 

mürəkkəbliyindən bəhs açmağa imkan vermir. Müəllif həmin məsələni türk dillərində necə şərh 

olunduğunu geniş planda nümayiş etdirmiş və bunlara öz münasibətini bildirmişdir. 

F.R.Zeynalovun bu mükəmməl əsəri nəinki Azərbaycan dilçiliyində bütün türkologiya aləmində 

geniş əks-səda doğurmuşdur. Azərbaycanın tanınmış diliçiləri - T.Hacıyev, S.Əlizadə, Ə.Z.Abdul-

layev, Məmmədov İ.  və Vəliyev K. bu əsər haqqında  öz müsbət rəylərini söyləmişlər. 

Ümumiyyətlə, bu əsər nəinki türkoloqlar üçün bütün filoloji fakültə müəllimləri və tələbələri 

üçün  bu gün də qiymətli vəsait olaraq qalmaqdadır.  

Məqalənin aktuallığı. Türkologiyanın müasir vəziyyəti bu sahədə aparılmış tədqiqatların öyrə-

nilməsini vacib edir. Belə araşdırmalar türkologiyada qaranlıq qalan və araşdırılması vacib olan sa-

hələrin müəyyənləşdirinə kömək edər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycanda türkoloji dilçiliyin banisi hesab edilən Fər-

had Zeynalovun üç fundamental əsəri - ―Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri‖ (1971), 

―Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası ―(2 cilddə 1974-75) və ―Türkologiyanın əsasları‖ (1981)  

əsərləri geniş çəkildə təhlil edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən türkoloji dilçiliyə dair yazılan dərslik-

lərdə, monoqrafiya, doktorluq, namizədlik və magistr dissertasiyalarında, türkologiyanın tədqiqi ta-

rixi ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə edilə bilər.                            
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Ценная исследовательская работа в тюркологии  

Резюме 
 

В статье анализируется труд Ф.Р.Зейналова «Müasir türk  dillərində  köməkçi nitq hissələri» 

(«Вспомогательные части речи в современных тюркских языках») под научно-теоретическим 

углом зрения. Этот совершенный труд прославился не только в азербайджанском 

языкознании, но и во всей тюркологии. В этом работе впервые были определены границы  

каждой  вспомогательной части речи.   

 

A.Alakberova 

 

А валуабле ресеаръщ ин Туръолоэй  

Summary 
 

The article analyzes the work F.R.Zeynalova «Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri» 

(«Auxiliary parts of speech in modern Turkic languages") under the scientific and theoretical point 

of view. This perfect work became famous not only in Azerbaijan linguistics, but also in all Turkic. 

In the work «Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri» were first defined the boundaries of 

each of the auxiliary parts of speech. 
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Bədii nəsrdə Qarabağ mövzusunda yazılmış əsərlərdən elmi-nəzəri fikirdə ən çox mübahisə do-

ğuranı və müzakirəyə səbəb olanı A.Abbasın "Dolu" romanıdır. Bu romanın dərc olunması ilə nəsr-

də Qarabağ diskursunun güclənməsi onu göstərdi ki, ədəbi tənqidin müharibə ədəbiyyatına susqun-

luğunun müəyyən səbəbləri olmuşdur. Bu səbəblərdən biri və başlıcası nəzəri diskursun aparılması 

üçün bədii materialın olmağı vacib faktorlardan biridir. Belə bir faktor isə A.Abbasın "Dolu" roma-

nı oldu. Əsərlə bağlı onlarla məqalənin yazılması və müzakirələrin açılması bu mövzuda nəzəri dis-

kursun əsasını qoydu. "Dolu" romanının "bir çox stereotipləri alt-üst etdiyini" deyən Vaqif Səməd-

oğlu "Qarabağ haqqında yazılan bir neçə ciddi əsər arasında bədiilik və sənədlilik baxımından ən 

müfəssəli Aqil Abbasın "Dolu" romanıdır" (1, 4) qənaətini sonrakı ədəbi tənqid də təsdiq etmişdir. 

Roman haqqında N.Cəfərov, T.Əlişanoğlu, E.Akimova, V.Yusifli, C.Yusifli, İ.Musayeva və başqa-

larının yazdığı məqalələr romanın gərəkliliyi ilə yanaşı onun sənətkarlığı və bədii keyfiyyətini də 

dəyərləndirməyə xidmət etmişdir. Bu dəyərləndirmədə əsərə verilən qiymətlə yanaşı, ümumiyyətlə 

bədii nəsrimizdə Qarabağ diskursu ilə bağlı müzakirələrin açılması da elmi, nəzəri fikri zənginləşdi-

rən amillərdəndir. Əsər haqqında yazlan onlarla məqaləнин hamısı romana müxtəlif nöqteyi-nəzər-

dən yanaşmış və bəzən də ziddiyyətli hökmlər vermişlər. Bu ziddiyyətli qənaətlərin bəzilərini bədii 

mətn doğurursa, bir çoxu da tənqidçi interpretasiyasından irəli gəlir. Bütün hallarda romanla bağlı 

açılan bu müzakirələr müharibə və ədəbiyyat tandeminin genezisini açmaq üçün yaxşı bir vasitə 

olmuşdur.  

"Dolu" romanının yazıçı A.Abbasın "Üzlərində göz yaşlarından başqa heç nəyi olmayan şəhid 

analarına!" həsr etməsi əsərə publisistik yanaşmaya işarə edirsə, "Xahiş edirəm, bu əsərdə kim isə 

nə isə axtarmasın, bu yazıçı təxəyyülündən başqa bir şey deyildir" müəllif qeydi sənədlilikdən, pub-

lisistikaçılıqdan çıxmaq cəhdidir. Romanın bu iki xüsusiyyətin arasında qalması, yaxud müəllifin 

hər ikisindən istifadə etmək cəhdləri əsərin qiymətləndirilməsində də özünü göstərmişdir. Romanla 

bağlı N.Cəfərov "Dolu" ədəbiyyatın Qarabağnaməsidir" (2, 46) qənaəti ilə əsəri yüksək qiymətlən-

dirirsə, İ.Musayeva "Ancaq Aqil Abbasın iyirmi ilə yazdığı "Dolu" adlı romanı göstərdi ki, ədə-

biyyatımız hələ də hərbdə və siyasətdə olduğu kimi Qarabağ dərdini nəinki çözməkdə, hətta ifadə 

etməkdə gücsüzdür" (3) qənaətinə gəlirdi. Hərçənd sonuncu qənaətdə tənqidçi yazıçıdan dünyanın 

həll edə bilmədiyi problemin həlli üçün çox şey istəməkdə nə dərəcədə haqlı olduğu başadüşülən 

deyil. T.Əlişanoğlu isə romanın həm müsbət, həm də çatışmayan cəhətinə toxunaraq ona adekvat 

yanaşmağa üstünlük verir: "...mənə görə, Aqil Abbasın böyük uğuru: mövzunun məğzinə varıb da 
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romanda Xalq Müharibəsini yazması, müəyyən uğursuzluğu isə: onu məhz sonacan yaza bilməmə-

sindədir" ( 4, 314). Tənqidçi C.Yusifli isə romana başqa bir prizmadan baxaraq yazır: "Bu romanda 

Aqilin uğurlu cəhətlərini çox sadalamaq olar, ayrı-ayrı səhnələr, süjet keçidləri, bir-birini zahiri ba-

xımdan, yəni şəkil etibarı ilə deyil, daxili məntiq əsasında doğuran əhvalatların təsviri və sair. An-

caq hamıya bəllidir ki, hadisənin təsvirinin yaxşılığı, parlaqlığı, xüsusən də bədii təsvirlər, deyimlər, 

bu mənzərələr arasında biri-birini doğuran assosiativ keçidlər.... hələ yaxşı roman demək deyildir. 

Əsərdə mükəmməl mətnə çevrilmə ehtimalı olan detallar yox deyildir. Yaradılan personajların 

xarakteri, diqqət edilərsə, məhz bu detallar üzərində ―qurulur‖, ancaq onlar müəyyən məqamlarda 

bir-birlərinə yapışmır və sonda hər ikisinin yarımçıq olması meydana çıxır" (5, 57). 

Yazıçı Əli Əmirli isə "canında vətən yanğısı gəzdirən hər bir azərbaycanlını" bu romanı oxuma-

ğa çağıraraq ədəbiyyatşünaslıq baxımından olmasa da yüksək dəyərləndirərək "Dolu" romanını Qa-

rabağın özü üçün onun müdafiəsində canını qurban verən qəhrəman oğullarımız, minlərlə günahsız 

şəhidimiz və ən çoxu da DÜŞMƏNLƏRİMİZ üçün rekviyem" adlandırır. Əlbəttə, bu qiymət son 

dərəcə publisistik və ziddiyyətli səslənir. Ziddiyyətli ona görə ki, bir əsər şəhidlərimiz və düşmən 

üçün necə rekviyem ola bilər. Roman haqqında tənqidçilərin bir sıra iradlarını nəzərə almasaq, ədə-

bi, romanın bədii cəhətdən Qarabağ savaşını təsvir edən ən yaxşı əsər kimi qiymətləndirməsini nə-

zəri fikrin yekdil qənaəti hesab etmək olar.  

Tənqidçi T.Əlişanoğlu "Dolu" romanın yazılmasının üstündən beş il keçməsinə rəğmən yenə də 

gündəmdən düşməməsini əsərin bədii keyfiyyəti və reallıqları əks etdirməsi ilə əlaqələndirir: 

"Dolu"nun ideya mündəricəsi daha əhatəlidir; "Dolu" milli varlıq barəsində, milli varlığımıza ayna 

tutan bir roman kimi düşünülmüşdür " (4, 310). 

A.Abbasın "Dolu" romanı çoxcəhətli və çoxsəsli olduğu üçün T.Əlişanoğlu da məhz bu arqu-

mentlərin üzərində dayanmağı lazım bilmişdir. Məlumdur ki, romanın poetikası ən çox nəzərə çar-

pan və onun çoxsəsliliyini təmin edən amillərdəndir. Romanın adının da ikimənalı olması və bir çox 

simvolik, rəmzi detallar da romanın çoxsəsliliyinə yeni imkanlar açır. Romandakı magik, simvolik, 

sosial-psixoloji realizm dünya ədəbi prosesinə yaxınlaşdırır və daxili quruluşuna zənginlik gətirir. 

Hətta müəllif romanın yazıldığı məkanın adını "Dünyanın ən varlı" şəhəri kimi qeyd etməsi də yazı-

çının simvolizmə önəm verdiyini göstərir. Əsərin başlanğıcından sonuna qədər Dünya, Müharibə, 

Dünyanın Böyük Dövlətləri, Dünyanın Ən Varlı Şəhəri, Drakon, Əzrayıl, Pələng, Millət, Tanrı və 

başqa obrazlar həm də rəmzi məna daşıyırlar. Elə romanın adı da həm həqiqi, həm də məcazi 

mənada səslənir. "...Amma Dolunun sevincini yaşamağa, gətirdiyi soyulmuş baldırğan qoxusunu 

ciyərlərinə çəkməyə, tanrıdan başqa heç bəstəkarın bəstələyə bilmədiyi qeyri-adi musiqisinə qulaq 

asmağa yox. Uşaqlar bu Dolu ilə oynaya bilmirdilər, ağızlarına atıb konfet kimi sümürə bilmirdilər. 

Bu Dolunun musiqisindən ləzzət almaq olmurdu, bu Dolunun musiqisi insanların beyninə bir dolu 

kimi dəyib ruhunu əzirdi. Göydən dolu yağmırdı, Əzrayıl yağırdı" (1, 28-29). 

Əlbəttə, bu cür təsvir ənənəvi nəsr təsvirindən və dilindən xeyli dərəcədə fərqlənir. Romanın ori-

jinallığı da elə burasındadır ki, yazıçı bu qeyri-adi müharibəni təsvir etmək üçün yeni bir formadan, 

dil rakursundan istifadə etməyə üstünlük vermişdir. Bunu nəzərdə tutan tənqidçi T.Əlişanoğlu ro-

manın poetikasını təyin etməyə çalışır və maraqlı nəticələrə gəlir: "Romanın poetikası qrotesk 

realizmi üzərindədir; hadisələrin bilavasitə təsvirinə deyil, arxasında duran mənalara köklənmiş, 

mənaları danışır bu realizm... Belə ki: burda nə epik ardıcıllığı gözlyən təsviri realizm, nə də bila-

vasitə insan içinin analizinə yönəlik psixoloji və yaxud sosial-psixoloji realizm məxrəci keçərli 

deyil; həmin məqamlar roman təhkiyəsində tərkib, ünsür mənziləsindədir" (4, 314). 

"Dolu" romanının poetikası ilə bağlı digər tənqidçilər də müəllif ədəbi pryomu, magik və mistik 

realizm, üslubi təsvirlərin orijinallığı ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər onun yenilikçi bədii nəsr nümu-

nəsi olmasını bir daha təsdiq edir. C.Yusifli ədəbi tənqidin diqqətini romanın daxili quruluşununda 
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iştirak edən rəmzlərə, simvollara çəkir. Onun fikrincə bu simvollar romanın adından tutmuş son sə-

hifəsinə qədər davam edir. O yazır: "Romanın daxili quruluşunda ilkin diqqəti cəlb eləyən işarələr 

və rəmzlərdir. Bu simvollar romanın adından tutmuş son səhifəsinə, son hadisəyə qədər davam edir. 

Bu işarələrin əsas özəlliyi semantik baxımdan açıqlıqdır, yəni müharibəni xatırladan hər bir işarə elə 

bu müharibədə doğulan, davam edən və heç zaman bitməyən hadisələrin içindən çıxır" (5, 30). 

Simvollar, rəmzlər romanın bir çox səhifələrində aparıcı yer tutduğundandır ki, əsəri Y.Səməd-

oğlu, Elçin, R.Rövşən, M.Süleymanlı, hətta Latın amerikası yazıçılarının əsərləri arasında anologi-

yalar da aparılır. Romanın mistik realizm üzərində qurulması onu Latın Amerikası yazıçıları, xüsu-

silə Qabriel Qarsiya Markes yaradıcılığı ilə anologiyalar axtarılır. Tənqidçi T.Əlişanoğlunun yazdı-

ğına görə "Dolu"da ən çox Q.Q.Markeslə anilogiyalar axtarmaq düz olar" (4, 314). İ.Musayeva isə 

romanda Y.Səmədoğlunun "Qətl günü" romanı arasında gördüyü oxşarlığı belə ifadə edir: "Əsərin 

ilk səhifələrində Y.Səmədoğlunun «Qətl günü» romanının ovqatını hiss etdik, Bəndələrinə qəzəb-

lənmiş Tanrı, Tanrıdan ümidini üzmüş bəndələr, göydən bəla kimi yağan dolu, «Yiyəsiz Dövlətin 

Yiyəsiz övladları» və s. bu kimi təsvir və ifadələr  «Qətl günü»ndəki cəza və qəzəb simvolu kimi 

ağzı açılmış Baba kahanı, «Gəlirəm, gəlirəm üstünüzə, ay Yer üzünü Qana çaxlayan ikiayaqlılar» 

intonasiyasını xatırlatdı…" (3). 

Tənqidçinin müşahidəsində həqiqət payı ondan ibarətdir ki, Y.Səmədoğlunun "Qətl günü" roma-

nı kimi bu əsərdə də rəmzlərdən, işarələrdən istifadə olunmuşdur. Lakin Y.Səmədoğluda bu rəmzlər 

daha dərinə gedirsə, A.Abbasda bir qədər üzdədir, sisteli deyil və ən çox da obrazların adında özünü 

göstərir. Məlumdur ki, Y.Səmədoğlunun "Qətl günü" romanının əsas qəhrəmanı Xəstə personajı 

ikili səciyyə daşıyır. Onun kimliyi oxucuya həm bəllidir, həm də bəlli deyil. Бaşqa sözlə obraz rə-

mzliyini yalnız adında deyil, həm də fəaliyyət prosesinin alt qatında gizlənir. "Qətl günü" romanının 

süjet xəttində mifoloji düşüncə alt qatdadır, "Dolu" romanında isə rəmzlər, işarələr gözə görünəndir. 

"Dünyanın ən varlı şəhəri"ni isə biz yalnız bəzi əhvalatlardan, xatirələrdən öyrənirik, onun mahiy-

yətinə varmırıq. "Dünyanın ən varlı şəhəri" ifadəsi romanboyu sıx-sıx səslənsə də "Qətl günü"ndəki 

Baba kaha kimi simvolik, rəmzi məkana çevrilə bilmir. Ona görə də İ.Musayevanın müşahidə etdiyi 

bu oxşarlıq daha çox üzdədir, formal xarakter daşıyır.  

"Dolu" romanındakı rəmzləri daha çox M.Süleymanlının, R.Rövşənin bədii nəsrindəki rəmzlərlə 

müqayisə etmək daha doğru olardı. M.Süleymanlının "Köç", "Şeytan", R.Rövşənin isə "Daş" əsr-

lərindəki qrotesk realizm A.Abbasın bu əsərində bir qədər fərqli şəkildə ortaya çıxır: "Dünya öz 

məhvərindən çıxmışdı, baş alıb gedirdi, hara gedirdi, heç kim, hətta öz yaratdıqlarının məhvərindən 

çıxartdıqları bu Dünyanın hara getdiyini Tanrının özü də bilmirdi. Və indi onu məhvərindən çıxaran 

insanlardan qurtulmaq üçün başını götürüb hara gəldi qaçan bu Dünyada insanlar elə bir duruma 

düşmüşdülər ki, içlərində nifrətdən başqa heç nə qalmamışdı. Bu nifrət vurub çıxmışdı sir-sifət-

lərinə və sir-sifətlərindən zəhər-zəhrimar yağırdı. Bu məhvərindən çıxmış və həm Tanrıdan, həm də 

özündən baş götürüb qaçan Dünyada həm bu şəhər, həm də bu şəhərin adamları elə qocalmışdılar 

ki, elə bil vurğun vurmuşdu" (1, 34). 

"Dolu" romanının süjet xətti də orijinaldır; A.Abbasa qədər müharibə haqqında yazılan əsərlərin 

süjet xəttində bir məhdudluq hiss olunurdu; yəni bu əsərlər əsasən cəmi iki-üç süjet xətti ətrafında 

qurlurdu. Bu ənənəvi süjetlərdən biri ermənilərin vətən torpaqlarına girərək qadın, qoca, uşaq demə-

dən oları qırmaları və vəhşilik etmələri, azərbaycanlıların isə erməni zülmündən qaçaraq meşələrə 

çəkilmələri, onları lənətləmələri təsvir olunurdu. Бaşqa bir süjet xəttində isə azərbaycanlıların qəh-

rəmanlıqları təsvir olunur; erməni vəhşiliyindən təsirlənən qəhrəman əlinə silah götürərək cəbhə 

bölgəsinə gedir və düşmənlərdn şəhidlərimizin qanını alır. A.Abbasda isə süjet xətti orijinal şəkildə 

qurulub. O, müharibə aparmır, aparılamn müharibənin xronikasını deyil, fəlsəfəsini yazmağa çalışır. 

Yazıçı müharibənin başlanma səbəblərindən tutmuş onun gedişi, müharibənin törətdiyi faciələr, ar-
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xa və ön cəbhədə gedən proseslərin anatomiyası açılır. N.Cəfərovun yazdığı kimi: "Romanın süjeti-

nin özü də daha çox müəllifin təqdim etdiyi mənzərəyə tabedir. Yəni elə bil ki, əsərin süjeti hər dəfə 

o mənzərəni bütövləşdirir, bir az da konkret desəm, oxucunu süjet aparmır, oxucu süjet dalınca get-

mir, süjetlərdə həmişə bir impulsivlik olur. Romandakı süjetlərdə bir aforistika var, elə bil ki, müəy-

yən bir süjet gətirilir və sonda çıxarılan nəticə həmin mənzərəni tamamlayır, ona yeni ştrixlər gəti-

rir" (2, 48). C.Yusifli də romanın "süjet keçidlərini" uğurlu hesab edir, süjet xəttinin haçalanmasını, 

bir neçə fərqli əhvalatın onun süjet xəttinə daxil olaraq əsas yer tutmasını təqdir etməkdə tamamilə 

haqlıdır (5, 57).  

İ.Musayeva isə "Dolu" romanının süjet xəttində yeniliyi "ənənəvi süjet texnikası" kimi qələmə 

verərək yazır: "Aqil Abbas «Dolu» adlı romanında qrad yağışı altında yaşayan, işləyən, döyüşən 

Ağdamın  ermənilərə təslim edildiyi son günlərə qədərki durumunu əks etdirməyə çalışıb. Şahidi ol-

duğu faktlara təxəyyülündə «əl gəzdirib» və bütün bunları sadə, ənənəvi süjet texnikası ilə sistem-

ləşdirib" (3). 

A.Abbas "Dolu" romanı strukturu etibarilə mürəkkəblik təsiri (bu mürəkkəblik daha çox obraz-

ların adında və hadisələrə yanaşmasında hiss olunur) bağışlasa da, əslində iki hissəyə bölünür. Şərti 

olaraq adlandırdığımız birinci hissədə Dünyanın Ən Varlı Şəhəri ətrafında baş verən hadisələr təsvir 

edilir. Rayonda rəsmi vəzifə daşıyan insanlardan tutmuş kriminal aləmin nümayəndələrinə qədər 

insanlar , bu rayonda gedən döyüşlər, Vurğun Vurmuş Cavanların, Yiyəsiz Övladların Dünyanın Ən 

Varlı Şəhərini qorumaq üçün özlərini qurban vermələri göstərilir. İkinci hissədə isə bu şəhərin 

sakinlərinin çadır şəhərciyindəki həyatı və humanitar yardım hesabına yaşamaları təsvir olunur. Sağ 

qalan Komandirin müharibədən sonrakı həyatı da romanın bu hissəsində göstərilir. 

Roman müstəqillik dövrü bədii nəsrini poetika baxımından da zənginləşdirdiyi kimi, obrazlar 

etibarilə də orijinaldır. Təsadüfi deyil ki, tənqidçilər obrazların orijinallığı və təbiiliyini əsərin uğur-

larından biri kimi qeyd etmişlər. N.Cəfərovun "Məncə bu əsər daha çox obrazları ifadə edir" qənaəti 

sonrakı tənqidçilər tərəfindən də təqdir olunur. Elnarə Tofiqqızının fikrincə, Aqil Abbas «Dolu»da 

Allahın və mələklərin (Əzrayılın) obrazının yaradılmasına cəhd edib. O, yazır: "Ancaq Allah obrazı 

nə mifik yaddaşa əsaslanıb, nə dini dünyagörüşə, nə də kütləvi təsəvvürə. Müəllifin müharibə vəh-

şiliyindən (bura ilk növbədə məğlubiyyəti əlavə etmək lazımdır) doğan ürək yanğısı ona Tanrı ob-

razını asilikdən o tərəfə təsvir etməyə imkan vermir: «Allah» surəti - «müharibədə qırılmış bu 

günahsız cavanlar kimi vaxtından əvvəl qocalmışdı» (s., 30) kimi təzadlı müqayisə ilə yaradılır" (6). 

Romandakı obrazları forma və məzmununa görə bir neçə yerə bölmək olar: 

1. Mifik, yaxud müqəddəsləşmiş obrazlar-Tanrı, Əzrayıl; 

2. Həyatda yaşamış və vəzifə tutmuş insan obrazları. Onlar öz adları ilə adlandırılır-Polyaniçko, 

Mütəllibov, Şerbak, Qədir Rüstəmov; 

3. Təxəyyülün məhsulu olan ümumiləşmiş obrazlar-Vurğun Vurmuş Cavanlar, At Belində Olan 

Adam, Bordağa Bağlanmış Buğaya Dönən Məmur, Dünyanın Ən Varlı Şəhəri; 

4. Qismən ümumiləşmiş obrazlar-Rəis, Səhiyyə Nazirinin Müavini, Birincinin Daimi Nüma-

yəndəsi və s.; 

5. Dolayısı ilə adlandırılan obrazlar-Musanın Xalasının Əri, Musanın Qardaşı, Tarix Müəllimi 

və s.; 

6. Tam ümumiləşmiş obrazlar- Komandir, Pələng, Drakon, Katib və b. 

"Dünyanın ən varlı şəhəri" obrazı da romanın süjet xəttini mənalandıran obrazlardandır. Doğru-

dur bu obraz əllə toxunulan deyil, yalnız digər obrazların təsəvvüründə, xatirələrində və nitqində 

əks olunur, bununla belə romanda baş verən bütün hadisələrin mərkəzi olaraq mənalanır. Ümumiy-

yətlə, romandakı obrazlar fərdlərdən daha çox ümumiləşmiş məfhumları ifadə edir; Komandir, Mil-

lət, At Belində Olan Adam, Pələngin anası, Katib, Rəis və s. obrazlar müəllif təxəyyülünün ümu-
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miləşmiş və ad verilmiş, müəyyən bir toplumu ifadə edən rəmz-obrazlar kimi diqqəti cəlb edir. 

Doğrudur, bu obrazlarının hamısını eyni şəkildə canlı və bütöv adlandırmaq çətindir, ancaq onları 

ən çox ekstremal şəraitin adamları hesab etmək olar. Romanda elə obrazlar (məsələn, Mütəllibov, 

Polyaniçko, Şerbak və s.) da var ki, onları oxucular yaxın tariximizin vəzifəliləri kimi tanınır. Bu 

obrazlar içərisində Komandir funksionallığı ilə seçilir. Bu obrazla müəllif  müharibədə uğurun və 

uğuрsuzluğun simvolu olan adamın obrazını yaratmağa çalışmışdır. Qarabağ müharibəsində konkret 

halda Komandir məğlub olmalıdır; yəni Məğlub şəhərin məğlub Komandiri. Bunu Komandirin 

"Məni güllələmək lazımdı! Bu torpağı qoruya bilmədiyimə görə...Ölmək doğulduğun torpağı düş-

mən tapdağı altında görməkdən min dəfə şərəflidi..." sözlərindən də anlamaq mümkündü. O, doğul-

duğu torpağı üçün əlindən gələni edir, lakin onu işğal olunmaqdan qurtara bilmir. Doğrudur, ko-

mandir bu işğalı görmür, çünki arzu etdiyi kimi, doğulduğu şəhəri öz ölümü ilə təsdiq etməli olur. 

Yazıçı Komandirin ölümü ilə təsdiq etdiyi torpağın azadlığını təsvir etməsə də, Komandirin və 

uçaqların uzaqdan Qədir Rüstəmovun səsini eşitməsi ("bu dərənin uzunu, Tanrı qaytar...") işıqlı not-

ları ifadə edir. 

Mяqalяnin aktuallыьы. Qarabağ mövzusunda yazılmış əsərlərdən elmi-nəzəri fikirdə ən çox mü-

bahisə doğuran və müzakirəyə səbəb olan "Dolu" romanıdır. Bu əsərin tədqiqinə ehtiyac var. Məqa-

lə ясярдя галдырылан problemлярə yeni estetik bucaqdan baxış və qənaətlərlə fərqlənir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Roman müstəqillik dövrü bədii nəsrini poetika baxımından zənginləş-

dirdiyi kimi, obrazlar etibarilə də orijinaldır. Əsərin bir sıra məqamları cəmiyyətdə gedən ictimai-

siyasi, hərbi-ideoloji müstəvidə təhlil və araşdırma obyekti kimi çıxış edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktik əhəmiyyəti ilk növbədə ondan 

ibarətdir ki, Qarabaь müharibəsinə, Azərbaycan ədəbiyyatında belə mövzuya həsr olunmuş əsər-

lərin müqayisəli-qarşılaşdırıcı konteksdə tədqiqində, ali məktəblərin filоlogiya fakültəлərində Гara-
baь hadisələri ilə bağlı olan ədəbi materialların təhlilində, xüsusi kurs və seminarlarda tələbə gənc-

lərin vətənpərvərlik, ideya-estetetik tərbiyəsini чevrələyən mövzularla bağlı istifadə olunması müm-

kündür. 

 

 

Ядябиййат 
 

1. Aqil A. Dolu (roman). Bakı. Təhsil, 2008. 

2. Cəfərov N. ―Dolu‖ ədəbiyyatın ―Qarabağnamə‖sidir. Tənqid.net. 2008, №5.  

3. Musayeva İ. İyirmi ilə yazıan roman. http://www.azadliq.mobi/a/24448639.html 
4. Əlişanoğlu T. Bir daha Aqil Abbasın "Dolu" romanı haqqında. "Tənqid.net" jurnalı, 2011, 

№8. 

5. Yusifli C. ―Dolu‖ romanı və nəsrimizin problemləri. Tənqid.net. 2008, N 5. S. 56-60 

6. Elnarə Tofiqqızı. Müharibə haqqında müəllif fəryadı. http://www.azadliq.mobi/a/-

24476307.html 

 

http://www.azadliq.mobi/a/%1f24476307.html
http://www.azadliq.mobi/a/%1f24476307.html


Бакы Гызлар Университети                                                                          Elmi əsərlər 2015/1 
 

 
 

23 

Э. Рагимова  

 

Роман «Град» Агиля Аббас в литературно-критическом мысле 

 

Резюме 
 

В статье изучается один из самых обсужденный романов в современном литературно-

критическом мысле. В статье Н.Джафарова, Т.Алишаноглы, Э.Акимова, И.Мусаева и др. 

исследуется полифоничность, магический реализм и новое обозрение к войне наблюденный 

в произведение. Деление образов по форме и содержание, а также оригинальность сюжета 

один из объектов литературно-теоретической мысли.  

 

 

E. Rahimova  

 

The novel ”Hail”  by Agil Abbas in the literary critical thought 
 

Суммарй 
 

İn the article analyzed one of the most discussed novel – ―Hail‖ by Agil Abbas and discussion 

around this novel. In the articles of N.Jafarov, T.Alishanoglu, E.Akimova, I. Musayeva and etc. 

about this novel are analyzed polyphonism, magic realism, and new review conception to the war in 

the novel. Be divided for form and context of the characters, orijinality of plot are also one of the 

object of literary-critical thought.  
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                     метафизикасы, шеир 
Ключевые слова: лингвопоэтическая система, антонимность, сектанская поэзия,  

                     художественная форма, метафизика трагедии, стихотворение 

Кей wордс: линэуистиъ поенъ сйстем, антонймй, релиэиоус поем, lитерарй форм, тще  
                    метапщйсиъс оф траэедй, поем 
 
Цмумян (истяр ярябъя, истяр фарсъа, истярся дя тцркъя олсун) тяригят шеиринин дилиндяки вя йа линг-

вопоетик системиндяки лексик-семантик антонимлик мювзунун идеоложи мязмунундан, йахуд фялся-
фясиндян иряли эялир. Фцзули «Щядигятцс-сцяда»да мютябяр дини-фялсяфи мянбяляря дайанараг кядяр-
ля севинъин, щиъранла вцсалын, писликля йахшылыьын инсан щяйатында (вя талейиндя) Адямдян бяри бир 
вящдят, бцтювлцк щалында олдуьуну эюстярмишди: 

 

Ей маили-ращят, гямя щямращ ольыл, 
Дям зювгдян урма, щямдями- ащ ольыл. 
Ей ъамейи-щяр сифят, вцсалы булдун, 
Щиъран яляминдян дяхи аэащ ольыл.  
                                          (1, с. 37). 

Вя ялавя етмишди: 
Эялди ол дям ки, дили-гямнакымы шад ейляйям, 
Мцрьи-рущу дамэащи-тяндян азад ейляйям. 
Эялди ол дям ки, бу мющнятханяйи виран едцб 
Гцдс мцлкцня бинайи-ишрят абад ейляйям.  
                                                     (1, с. 332). 

 

Эюрцндцйц кими, шаир-мцтяфяккир еля анлайышлары гаршылашдырыр ки, щямин  гаршылашдырмалар дярин 
фялсяфи-идраки мязмун кясб едир: маили-ращят вя гямя щямращ, дям зювгдян ур(маг) вя щямдя-
ми-ащ ол(маг), вцсалы бул(маг) вя щиъран яляминдян дяхи аэащ ол(маг); дили- гямнак вя шад 
ейля(мяк), мцрьи-рущу азад ейля(мяк) вя дамэащи-тян, мющнятханя вя бинайи-ишрят, виран вя 
абад. 

Вя фялсяфи-идраки дяринлик юзцнц онда да эюстярир ки, шаир бир анлайышы даща дягиг ифадя етмяк 
цчцн бир сюзля кифайятлянмяйиб бир нечя сюзя мцраъият етмяли олур. Мясялян, мющнятханя бир сюз-
дцр, онун антоними бинайи-ишрят ики сюздцр; йахуд дамэащи-тян (йяни бядян гяфяси вя йа зинданы) 
ики сюздцр, онун  антоними мцрьи-рущу азад ейля(мяк) ян азы цч сюздцр. 

Йухарыдакы мисаллардан да эюрцнцр ки, антонимлик щямин анлайышын (антонимлийин) формал линг-
вистик тяриф вя йа тяйинатындан кянара чыхыб даща эениш мязмун кясб едир. Хцсусиля о бахымдан ки, 
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йалныз ейни нитг щиссяляриня, йахуд лексик-грамматик груплара аид сюзляр дейил, ейни заманда мцх-
тялиф нитг щиссяляриня, йахуд лексик-грамматик груплара аид сюзляр дя гаршылашдырылыр. Щям дя бу  тя-
садцфи олмайыб бцтюв бир  лингвостилистик систем тяшкил едир. 

Академик Тофиг Щаъыйев «Фцзулинин мятн дили» мягалясиндя тязады вя йа сюзцн эениш мяна-
сында антонимлийи «Фцзули дилинин мцщцм цслуб давранышларындан» бири щесаб едир (3, с.11). 

Вя фикримизъя, бурада щансыса тясадцфи, йахуд чох тякрар олунан цслуб щадисяляриндян йох, 
мящз «цслуб давранышы»ндан сющбят эетмяси тамамиля доьрудур. 

Фцзули щяйатын, варлыьын хислятиня гойулмуш антонимлийи (зиддиййяти) олдугъа зянэин бир лек-
сиконла ифадя  едир: 

 
Нядир, ей чярх, яшрары язиз, яшрафы хар етмяк, 
Хилаф ящлин сяряфраз, ящли-сидги хаксар етмяк?! 
Нядир гылмаг мцгяддям садигиндян казибин сцбщцн, 
Нцъумун нящсини сядиндян яла етибар етмяк?! 
…Йезиди камран, мцстяьряги-дярйайи-ъямиййят, 
Щцсейни тяшняляб бядящдляр зцлмцйля зар етмяк?!  
                                                                (1, с.299). 

 
Тяригят ядябиййатынын цслубундан эялян бу яняня ХЫХ яср Азярбайъан тяригят шеири цчцн дя ся-

ъиййявидир. Вя бу сяъиййявилик дярин тарихи-идраки мязмуна малик олуб цмумиййятля ХЫХ яср 
Азярбайъан поезийасындакы антонимликдян поетехноложи принсип етибариля фярглянир. Ясас фярг ися 
бундан ибарятдир ки, биринъи щалда гаршылашдырылан анлайышлар (антонимляр) сюз-термин щцдудундан кя-
нара чыхыб, Фцзулинин «Щядигятцс-сцяда»сында олдуьу кими, бцтюв мистик-фялсяфи мотив-идейаларын 
якслийини (вя вящдятини) якс етдирир. 

Мясялян, Я.Раъи йазыр: 
 

Бах, фяляк, Шамдя бир зцмрейи-кафяр йериня, 
Кцнъи-виранядя щям Али-Пейямбяр йериня. 
 
Гясри-алидя Йезидцн гызы йатсун ращят, 
Кцнъи-виранядя чяксцн о Сякиня мющнят; 
 
О сала мяъяри-зярдуз башя ба шювкят, 
Бу сала зцлфини рцхсариня мяъяр йериня.  
                                               (2, с.218). 

 
Антоним гаршылашдырмаларын бу ъцр системлилийиндя ашаьыдакы конкрет мягамлары айырмаг мцм-

кцндцр; 
Биринъи бейтдя: 
1) Шам (абад, мцгяддяс мцсялман шящяри) - зцмрейи-кафяр (йяни беля бир мякана уйьун эял-

мяйян кафирляр зцмряси); 
2) кцнъи-вираня (хараба бир йер) – Али-Пейямбяр (мцгяддясляр);  
3) Шам-кцнъи-вираня; 
4) зцмрейи-кафяр – Али-Пейямбяр. 
Икинъи бейтдя: 
1) гясри-али (али сарай) – Йезидин гызы (йяни щямин али сарайа лайиг олмайан шяхс); 
2) кцнъи-вираня – Сякиня (мцгяддяс шяхс); 
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3) гясри-али – кцнъи-вираня; 
4) Йезидин гызы – Сякиня; 
5) йатсун ращят – чяксцн мющнят. 
Цчцнъц бейтдя: 
1) мяъяри-зярдуз (бязяк) – Йезидин гызы; 
2) зцлфцнц рцхсариня мяъяр йериня – Сякиня;  
3) мяъяри-зярдуз – зцлф; 
4) о (Йезидин гызы) – бу (Сякиня). 
Эюрцндцйц кими, антонимлик лексик-семантик системин дяринликляриня гядяр эедиб чыхмагла йа-

нашы мцхтялиф сюз групларыны ящатя едир. Щятта хцсуси адлар (Шам, Сякиня, Йезидин гызы) антонимлийин 
тяряфляриня чеврилир. 

Тяригят шеириндя антонимлик мцкяммял бядии тясвир васитяси сявиййясиня йцксялмякля бир чох 
щалларда поетик мятнин лингвостилистик ясасында дайаныр. Вя диэяр бядии тясвир васитялярини икинъи, 
щятта цчцнъц плана кечирир. 

Мясялян, Гумри бир нювщясиндя дейир: 
 
Бир Яли Якбяр иди дярдимя дярманц тябиб, 
Галды ъаным бу вилайятдя диляфэарц гяриб. 
Горхурам щясрят юлям, олмайа дидары нясиб, 
Салмайа йадына ахыр о вяфадар мяни. 
 
…Ъанымы мярдцмяки- дидейи- хунаб едярям, 
Эюз йашымла о бийабанлары сираб едярям. 
Разыйам, щяр ня ъяфа ейлясяляр, таб едярям, 
Чякся зянъиря яэяр Шцмри- ситямкар мяни. 
 
Бу фяна дящрдя чцн бикясц бийарям мян, 
Дярдимя йохду дява, алямара харям мян. 
Бир пярц балы сынан Гумрийи- эцлзарям мян, 
Эюрмяйин мющнятц щиъраня сярдар мяни. 
                                                  (2, с. 173). 

 
Бурада щям бирбаша, щям дя долайысы иля антонимлийин бцтюв (вя эениш) бир шябякяси мювъуд-

дур. Щятта фактики олараг щямин лингвостилистик щадисядян (идейа-естетик антонимликдян) кянарда га-
лан бир сюз вя йа ифадя тясяввцр елямяк дя чятиндир. 

Мясялян: 
1) дярд – дярманц тябиб; 
2) ъан – диляфэарц гяриб; 
3) ъан – юлмяк; 
4) щясрят – дидар; 
5) салмайа йадына – вяфадар; 
6) ъан – хунаб; 
7) эюз йашы – сираб; 
8) бийабан – сираб; 
9) ъяфа – таб; 
10) разы олмаг – Шцмри-ситямкар; 
11) разы олмаг – чякся зянъиря; 
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12) дярд – дява; 
13) пярц бал – сынмаг; 
14) фяна дящр – Гумрийи-эцлзар; 
15) мющнятц щиъран – сярдар вя с. 
Антонимлийин тяригят шеириня бу ъцр мигйаслы шякилдя, ейни заманда юзцнямяхсус ийерархийа иля 

дахил олмасы эцълц идейа-поетик тязад йаратмагла динляйиъиляря эярэин овгат ашылайыб юлцмля щяйат, 
бядбяхтликля хошбяхтлик, нащагла щагг арасындакы якслийи (вя вящдяти) даща дяриндян анлатмаьа 
хидмят етмишдир. 

Мягалянин актуаллыьы. Aktuallığı дини-рущани поезийайа вя йа тяригят (мярсийя) шеириня узун 
иллярин йасагларындан сонра бу эцн эетдикъя эцълянян иътимаи мараг мцяййян едир. Щямин мараг 
бу шеирин юзцнямяхсус бядии-идеоложи лексиконуна да аиддир. 

Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик, щяр шейдян яввял, бу мювзуйа цмумян тохунулма-
масы, илкин мцлащизялярин, цмумиляшдирилмялярин беля апарылмамасы иля баьлыдыр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя иряли сцрцлян вя йа мцдафия олунан мцд-
дяалар университетлярдя кечирилян «Азярбайъан дили тарихи», «Азярбайъан ядябийаты тарихи» курсларын-
да истифадя олуна биляр. 
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А.Карибли 

 

Лексико-семантическая антонимизация в азербаджанской сектанской 

поэзии как лингвистический случай. 

 

Резюме  

 
Насыщенность и разнообразие лексико-семантической антонимизации в единой 

лингвистической системе в Азербаджанской сектанской поэзии исходит от природы 

(философии) стихотворной или художественной формы стиха. 

В сектанской поэзии XIX века как и в «Хадигатус-суада» Физули, чтобы описать все 

невзгоды, боль и горечь, метафизику трагедии в Кербале и придать стиху глубокую 

эмоциональную и привлекательную форму прибегали к помощи антонимов. 

И таким образом, излагается разница и общие черты между жизнью и смертью, счастьем 

и невзгодами, истиной и ложью. 
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A.Qaribli 

  

LEXICAL AND SEMANTICAL ANTONYMISM AS A LINGVO-STYLISTIC  

EVENT IN THE AZERBAIJAN SECT (TARIGAT) POEM 

 

SUMMARY 

  

The richness, diversity of lexical and semantical antonymism in the Azerbaijan sect (tarigat) 

poem and its formation as a whole lingvo-stylistic system comes forward from the nature 

(philosophy) of the type of that poem or from the form of the artistic creation. 

The antonyms are often used in order to explain the content and metaphysics of the Tragedy of 

Karbala in the Azerbaijan sect (tarigat) poem of the 19
th

 century like in M.Fuzuli’s ―Hadikat us – 

Sueda‖. So, contradiction (unity) is expressed between death and life, unhappiness and happiness, 

justice and unjustice. 

  
 Редаксийайа дахил олуб: 18.03.2015 
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Türkcənin və Azərbaycanın Qarabağ dialektlərində 

morfoloji yolla isim yaradıcılığı prosesi 
 

                                                              Gülçin Özmaden,  

фялсяфя доктору програмы цзря докторант, 
 Bakı Slavyan Universiteti 

Е-маил: озмаден@маил.ру 
 

Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.Г.И.Мяшядийев 
                 ф.ц.е.д., проф.И.Б.Казымов 
 
Açar sözlər: isimdüzəltmə prosesi, məhsuldar şəkilçilər, Türkiyə ağızları, Azərbaycan dialektləri, 

allomorf 

Ключевые слова: процесс коррекции существительного, производительный аффикс, турецкий 

азербайджанские диалекты, алломорфия  

Key words: Noun-making process, productive suffixes, Turkey accents, Azerbaijan dialects, allomorph. 

 

Müqayisəli qrammatikada bir dilin dialekt və şivələri ilə ədəbi forması müqayisəli şəkildə öyrə-

nilir. Eyni zamanda, qrammatikanın bu növündə qohum dillərin, dialektlərin qrammatik quruluşu 

müqayisəli şəkildə tədqiq edilir. Bu cür tədqiqat işi bütün qohum dilləri və ya onların bir qismini 

əhatə edə bilər. Məsələn, bütün türk dillərinin və ya Oğuz qrupu dillərinin qrammatik quruluşunu bü 

cür öyrənmək olar. Bu sahədə dilçilikdə və ümumən türkologiyada bir növ pərakəndə şəkildə təd-

qiqat aparılsa da, xeyli iş görülmüşdür (1, s.24). 

Müqayisəli morfologiya qohum dillərə məxsus morfoloji sistemi, nitq hissələrinin daxili mənzə-

rəsini, əsas və köməkçi nitq hissələrinin ümumi və diferensial əlamətlərini tədqiq edib araşdırır. 

Türkiyə türkcəsinin çoxsaylı ağızları ilə Azərbaycanın Qarabağ dialektlərinin ağızlarını müqayi-

sə etmək üçün əlimizdə zəngin dil faktları vardır. Bu dil faktları imkan verir ki, qarşılaşdırılan şivə-

lərin özünəməxsus özəlliklərini, ümumi, ortaq əlamətlərini, həmçinin də bunlar arasında olan fərqli 

cəhətləri öyrənə bilək. 

«Türk dillərində söz yaradıcılığı prosesi, əsasən, iki yolla morfoloji və sintaktik yolla gedir. 

Morfoloji yolla sözyaratma prosesi, eləcə də bu yola isimdüzəltmə prosesi çox məhsuldardır» (2, 

s.79). 

Biz müqayisələri nitq hissələri üzərində qurmuşuq. Müqayisə edilən dialekt və ağızlarda adlar- 

isimlər mühüm yer tutur. Həmin isimlərin quruluşu sadə, düzəltmə və mürəkkəb şəkildədir.  

Sadə isimlər. Belə isimlər təkcə söz kökündən ibarətdir və ikinci bir morfem bu morfoloji tər-

kibdə iştirak etmir. Belələrinin əksərən çox qədim tarixi mövcuddur və çox əski zamandan kommu-

nikasiya proseində fəallığı ilə seçilir. Misal üçün: lapçın, ley, lələş, lələ, çara, çeşni, çəpərə, çərhəl-

qə, ebe, eğme, eymə (torba), eçki, ecil (keçi), ehtac, muhtac (Türkcə ağızlarda), möhtac, gabalah, 

tənəkə, çatal, çara, çivzə (Qarabağ ağızlarında). 

Hər iki ağızda takuunya, ayaqqabı mənasında işlədilən «lapçın» sadə isminə rast gəlmək olur. 

Lapçın ismi Türkiyə türkcəsinin Karamanlı, Tefenni ağızlarında istifadə oluur (DS, 3065). 

Qarabağ dialektlərində, Cəbrayıl keçid şivələrində, ümumiyyətlə, Azərbaycanın başqa dialektlə-

rində də (Sabirabad, Şamaxı, Naxçıvan, Ağsu, Şəki, Gəncə, Lənkəran) lapçın\\lafçın ismi qadın baş-

mağı, uşaq ayaqqabısı, qulaqlı məst, ayaqqabı, evdə geyilən köhnə ayaqqabı mənalarında istifadə 

olunur: Xeyrənsə lapçının itirib (Sabirabad); - Lapçını gəti (Cəbrayıl); Başmağçiyə üç cüt lapçın 
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tapşırdım (Şamaxı); -Lafçıni mənə ver (Sabirabad); - Lafçıni öydə geyirük (Ağzu); -Uşaxlara lafçın 

almışam (Gəncə), -Mən lafçınınımın bi tayın it aparıb (Lənkəran) (ADDL, 1964: 291). 

Ley ismi Türkiyə ağızlarında «çaylaq quşu» mənasını ifadə edir (Halaş *Gümüşhacı köy). 

Ley ismi Qarabağ dialektlərində qırğı mənasında. - Ley şuğıdı, bildirçin öznü qaratikan kolüna 

soxdu (Füzuli, Cəbrayıl). 

Ley ismi Naxçıvan şivələrində «düzənlik» mənasında işlənir: -Ley də səndi, düz də mən 

(ADDL, 294). 

Çara ismi. Cəbrayıl, Zəngəzur bölgələrində bu sadə isim heyvanların doğuşdan əvvəl ifraz etdi-

yi maye anlamındadır. -İnəyimiz dünən yaman çara tökürdü (Cəbrayıl) (ADDL, 1964: 435). 

Çeşni ismi (Cəbrayıl) -surət, şəkil-obraz, portiret. -Qızın çeşnisi oyın (onun) yadında qalmadı 

(Cəbrayıl) (ADDL, 1964: 437). 

Çəpərə ismi. Eyni söz (isim) Azərbaycanın ayrı-ayrı dialektlərində fərqli mənalarda işlədilir. 

Zərdab rayonunda «balıq tutmaq üçün əl toru» (Bir çəpərədə dörd xaşam balığı tutdum), Cəbrayılda 

«toyuğun döş hissəsi, döş əti» (Çəpərəni özün ye, mə ayrı ət ver), Qubadlı və Salyanda isə «tövlədə 

buzov üçün ayrıca çəpərlənmiş yer» (Danaları sal çəpərəyə) anlamlarında. (ADDL, 1964: 439). 

Çərhəlqə ismi (Cəbrayıl)-atın ağzına vurulan dəmir. -Yüyənin çərhəlqəsi yoxdu (ADDL, 1964: 

441). 

Lələş ismi Qarabağ dialektində (Lələşin dedi), leleş ismi Türkiyə ağızlarında ağabəy; lələ, uşa-

ğın evdə ən güvəndiyi erkək (DS, 3071) mənalarında işlədilir. 

Ebe\əbə ismi Türkiyə ağızlarında doktor, həkim; Azərbaycanın Sabirabad şivələrində mama 

anlamında işlədilir. 

Gabalah (qabalax) ismi. Bu sadə ismin birinci biçimi Türkiyə ağızlarında, ikincisi isə Qaraba-

ğın Füzuli dialektində işlədilir. Derleme sözlüyündəki bilgilərə görə gabalah ismi ölkənin-Türkiyə-

nin bir sıra ərazilərində fərqli mənalarda istifadə olunur: 1) bəbək yatağı; 2) qışda geyilən başlıq; 3) 

qışda uça bilməyən kəklik; 4) təpə (Dün gabalağın başına çıktım (Karalar, * Ermenek); 5) şiş (gaba-

lah gözlü herfin biri. Mağura, Solday); 6) iki qulplu teşt; 7) su kənarında yetişən geniş yarpaqlı bir 

ot (Kuzköy, Bulancak); 8) yarpağı xaş-xaş yarpağına bənəyən boz rəngli, acı bir ot; 9) söyüd və şam 

kimi ağacların soyulan qabıqları; 10) çobanların başlarına örtdükləri keçə (Rize ağzı); 11) yağışdan, 

yağmurdan qorunmaq üçün başa keçirilən çuval (Kuşbaba * Bucak); 12) yundan örtülmüş bir növ 

şapka, qar başlığı; 13) dağınıq, darmadağınıq. Ayşenin saçı gabalak. (*Zara); 14) iri, böyük, seçmə; 

iri soğan, arpacık deyilən toxumluq soğanın böyüyü (DS, VI, 1883). 

Türkiyəin ağızlarında bu qədər mənalar bildirən həmin isim yuxarıda göstərdiyimiz kimi, Qara-

bağın Füzuli bölgəsində «dörd yerdən barmaq boyda cücərən toxum» anlamında istifadə olunur: 

Toxum çırtdıyır, cücərir soğra iki qulaxdı, üş qulaxdı, dörd qulağa qabalax delir (ADDL, 1964: 

102). 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Qazax, Şəmkir bölgələrində təhlil etdiyimiz dialektizm «qavalax» 

biçimindədir. Mənası «iri yarpaqlı bitki»dir (ADDL, 1964: 103). 

Müqayisə edilən ağızlarda sadə quruluşda olan isimlər həddən artıq çoxdur. Həmin isimlər ad-

lara  məxsus bütün xüsusiyyətləri əks etdirə bilir, ismə məxsus kateqoriyaları əhatə edə bilir. 

Həmin isimlər müxtəlif mənaları bildirir. Məsələn, yer məzmununu ifadə edir: küm (Cəbrayıl, 

Cəlilabad). - barama qurdu bəsləmək üçün qarğıdan hörülmüş üstüörtülü yer. - Biz kümdə qurd 

saxayırıx (ADL: 1999: 293). 

İsimlər söz yaradıcılığında fəal iştirak edir. İsimdüzəltmə prosesi müqayisə edilən ağızlarda da 

geniş sahələri əhatə edir. Düzəltmə isimlər müqayisə edilən ağızlarda ədəbi dildə də olan, yaxud 

ədəbi dildən fərqli görünən aşağıdakı morfoloji göstəricilər vasitəsilə yaradılmışdır: 

-çı şəkilçisilə: Ən qədim olan bu şəkilçilə müqayisə edilən ağızlarda sənət-peşə, əqidə, xarakter 
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və s. məzmunlu isimlər yaradılmışdır. Misal üçün:  çağırıççı- toya adam çağıran; kuryer.- Çağırıççı 

kəndi gəzir, camaatı toya çağırırdı (danışıq dilindən); çirişçi (Şuşa).-çiriş qayıran adam. -Çirişçi 

Məhərrəmin bir dingili qızı var (ADDL, 1964: 445); çuğulçu-xəbərçi; əbəçi (mamaça). Bu düzəltmə 

ismin Azərbaycan şivələrində əvəçi (Marneuli), əvənçi (Qazax, Tovuz) biçimləri də işlənməkdədir 

(ADDL, 1964: 212); eğlikçi (beşik sallayan), hodaxçı (Ağdam). - Hodaxçı öküzdəri sürür (ADL, 

1999: 226), e:malçı (Zəngilan).- süddən müxtəlif ağartı növləri hazırlayan qadın. - E: malçı fermədə 

işdəyən qadına də: rıx (Zəngilan) (ADL, 1999: 162), edikçi, edükçü (qundaqçı) (Anadolu ağızla-

rında). 

-ıcı şəkilçisilə: Əski Anadolu ağızlarında həmin morfoloji biçimlə bişirici (evlərə gedib çörək 

bişirən), alıcı (Əzrayıl), aparıcı (ufak şeyləri çalan) və s. isimlər düzəldilmişdir. 

-lik şəkilçisilə: Bu şəkilçi ilə əşya, peşə-sənət, xarakter və s. bildirən isimlər əmələ gətirilmişdir. 

Misal üçün: ebelik (Türkiyə ağızlarında –lik şəkilçili bu isim iki anlamda özünü göstərir: 1) doğum 

yapdıran ebe qadına verilən ərməğan, hədiyyə (Mut köylərində); 2) yabanı, çöl pencəri (Tatarçıq) 

(DS, V, 1654). Bu sözün məna və vəzifəsini Azərbaycan ağızlarında –lık şəkilçili «mamalık» sözü 

yerinə yetirir. Amma həmin mənanın bu düzəltmə isimdə ehtiva olunduğunu dəqiq şəkildə deyə bil-

mərik; ebiculluk (1) paltarı köhnə olan; 2) başqasının sözünə uyan. DS, V, 1657). 

Həmin morfoloji vasitə ilə Qarabağ dialektlərində «əyinlik», Türkiyə ağızlarında isə «eğindir-

lik» düzəltmə isim biçmləri işlənməkdədir. Sözün kökü Azərbaycan ağızlarında əyin, əyin-baş bi-

çimlərindədir. Bu biçimli sözlərə Azərbaycanın dialektoloji lüğətlərində rast gəlmədik. Derleme 

sözlüyündə «eğindirlek» sözünün elbise, kömlek kimi şeylərin çabuk əski mənasına (yaxanın ön və 

arxa tərəflərinin astarı) təsadüf olunur (DS, V, 1676). 

Müqayisə olunan dialektlərdə –lik şəkilçisi ilə yer, məkan bildirən isimlər də yaradılmışdır. Mi-

sal üçün: eğlik (gözlənilən, durulan yer), çınqıllıx (daşlı yer). 

-lik şəkilçisi ilə qarşılaşdırılan dialektlərdə  insan xasiyyətini ifadə edən düzəltmə fellər də yara-

dılmışdır: eğrilik (T), əyrilik (A). Hər iki biçim  oğurluq edən adamlar üçün deyilir. 

-lıx,-lux şəkilçisilə: çıpalıx (Laçın).-yüngüllük. -Öz aramızdı, onda çıpalıx var (ADDL, 1964: 

446); çuğulçulux- xəbərçilik. -Çuğulçulux eləmə, yekə oğlansan (danışıq dilindən). 

Əski Anadolu ağızlarında sözügedən şəkilçi ilə aklık (samanyolu). Ağızlık (bir şeyin başladığı 

yer), babalık (qayınbaba), çekintilik (utanqaçlıq), közlük (manqal), tepelik (üzərinə altun düzülmüş 

fəs), azınlık (biçilib sovrulan əkin) düzəltmə isimləri yaradılmışdır (Hamza Zülfikar. Göstərilən əsə-

ri, s. 110, 111).  

Azərbaycan ağızlarında -lıx şəkilçisinin -nıx variantı da işləkdir: laxannıx-başısoyuqluq, işə can 

yandırmamaqlıq. -Laxannıx pis şeydi (ADDL, 1964: 292). 

-daş,-taş şəkilçsilə: Azərbaycan dilində və dialektlərində bir o qədər də məhsuldar olmayan hə-

min şəkilçi digər türk dillərində, həmçinin də ağızlarda xeyli sözlər düzəldə bilmişdir. Əsasən, or-

taqlıq, birgəlik, həmdüşüncəlilik və s. anlamları ehtiva etmişdir. Məsələn, Əski Anadolu ağızlarında 

ayaktaş-suç ortağı (Elmalı, Antalya), koldaş-bir işi birlikdə edən kimsələr, ortaq (Trabzon), yaştaş –

yaşıt (Rize), denktaş -qohum-əraba (Emirdağ), uydaş (Emirdağ) isimləri yaradılmışdır (3, s. 80). 

-li şəkilçisilə: Ağızlarda müxtəlif anlamlı isimlər də əmələ gətirmişdir. Məs.: ebeli (yer alması) 

(Türkcə ağızlarda), acıtmalı (xəmiri maya ilə yoğrulmuş çörək), daşalı (Ağdam)-bərk gavalı növü.- 

Daşalı da bir yeməli şeydimi yeyirsən? (ADL, 1999: 125) (Qarabağ ağızlarında). 

-mac,-meç şəkilçisilə: avıtmac (Qubadlı). -Un ilə yağdan bişirilən xörək.-Avıtmaca bizi qonağ 

elə (ADDL, 1964: 17); bozdamac (Ağdam). - Saç üzərində bişirilən mayasız çörək.- A Şa: nisə xa-

la, bozdamaçı bişirib qurtardın? (ADL, 1999: 60); eğmeç, eymeç (çayın, irmağın qıvrıntı yeri). 

Azərbaycanın Qarabağ ağızlarında bu şəkilçi vasitəsilə, əsasən, çörək adları əmələ gəlir. Əski Ana-

dolu ağızlarında atmaç (sapan), ağdırmaç, çöğdürmeç (tahterevalli), kanırtmaç (kaldırıç), girmeç 
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(giriləcək yer), kırpmaç (əkilmək üzərə çiçəklərdən qoparılan körpə budaq), sekmeç (nərdivanın bir 

hissəsi), eğmeç (bostan), yarmaç (iri yayılmış ağaç odun), daldırmaç və s. isimlər dədən də istifadə 

olunur (3, s.121). 

Türkiyənin başqa ağızlarında döğmeç (yemək növü), çalkamaç (ayran, sulandırılmış yoğurt), 

çalmaç (Misir unu, yağ və su ilə yapılan bir yemək), banmaç (unla düzəldilən sirkəli bir yemək) v s. 

Bu şəkilçinin Azərbaycan dialektlərində bir allamorfu da işlənir: maş: (Goranboy) - doğramac.-

Güllü qarı bir boşqaf bozdamaş qayrıf yedi (ADL, 1999: 60). 

Hər iki müqayisə edilən ağızlarda –maca, -mece morfoloji biçimi də fəaliyyət göstərir. Məsələn, 

Anadolu xalq ağızlarında gatmaca (kiçik yağlı yemək), kakmaca (ağaç kökü), tepelemece (təpə qə-

dər hündür), yakmaca (xəstəlik adı), yemece (bir çeşid kanser) və s. düzəlmə isimlər əmələ gətiril-

mişdir (3, s. 119). 

Cənubi Azərbaycan dialektlərində həmin şəkilçi ilə «dolamaca» ismi «beşik» anlamında işlən-

məkdədir: -Uşax dolamacada yatdı (ADL, 1999: 149). 

-ma,-mə şəkilçisilə: avlama (Füzuli, Cəbrayıl).-pərakəndə (pambıq yığımı). -Təzə açmış pambığı 

avlama yığıllar (ADDL, 1964: 17); çiyəmə (Cəbrayılda maşınla çəkilən yağa «çiyə» deyirlər. -Çiyə 

yağdan xoşum gəlmir. Bu ismə-mə şəkilçisini artıraraq «çiyəmə» düzəltmə ismi yaradılmışdır. «Çi-

yəmə» ismi ilə Tovuz rayonunun kəndlərində «küpə yığılıb saxlanılan qaymaq» anlamında istifadə 

olunur (ADDL, 1964: 44). 

-ma, -me morfoloji göstəricisi ilə Türkiyənin Anadolu ağızlarında burma (musluk). Çatma (yay-

la evi), çalkama (sulandırılmış yoğurt), eğme (üstü budaqlarla örtülü kulübe). Çıkartma (balkon) dü-

zəltmə isimləri də yaradılmışdır (3, s. 118). 

-tı şəkilçisilə: ağartı (Ağdam). -süddən əmələ gələn (yağ, qaymaq, pendir, qatıq kimi) məhsul-

dar. -Yay günnəri ağartısız aran yerində dolanmax çətindi (ADDL, 1964: 18) 

-nax şəkilçisilə: ağnax (Ağdam).-gölmə kimi bir yerdə toplanıb iylənən palçıqlı su; lehməli göl-

mə. -Bizim heyvannar hamısı bu sahat ağnaxda sərinniyillər (Ağdam) (ADDL, 1964: 21). 

Anadolu xalq ağızlarında - anak, -enek şəkilçisilə ekenek (əkilən yer, məzrə), bakanak (göz bə-

bəyi), biçenek (otlağ). Çekenek (tüfəngin içindəki tətii çəmək üçün istifadə olunan burğu), çatanak 

(iki budaq arası), akanak (çağlayan suyun axdığı yer) düzəltmə isimləri yaradılmışdır (3, s.59). 

Türkiyə ağızlarında bu biçimdən savayı, «ekelge, ekerek» şəkilləri də işlənməkdədir (DS, V, 

1694). 

-cın şəkilçisi. Bu çox qeyri-məhsuldar bir şəkilçidir. Bu şəkilçilə Azərbaycan dilində «bildirçin» 

(quş adı), Anadolu ağızlarında isə «bayırcın» (bir növ tarla quşu) isimləri yaradılmışdır. 

-gıç şəkilçisilə: atkıç (sapan), askıç (askı), baskıç (nərdivan), kazğıç (təndirdən çörəyi çıxarmağa 

yarayan araç) dialektizmləri də formalaşdırılmışdır. Bu tip sözlərə əski Anadolu ağızlarında daha 

çox rastlanmaq mümkündür. (4, s. 64). 

-mak, -mek şəkilçisilə: kuymaq (un çorbası), koymak (yumurta, un və pendirlə düzəldilən bir ye-

mək adı), kakmak (gaga), kaçmak (ev çalısı) (3, s. 122). 

-sak şəkilçisilə: bunsak (bürüncək), sokansak (iynə), burunsak (süd əmmək üçün buzovun bur-

nuna keçirilən alət). 

-an, -en şəkilçisilə: çırpan (meyvə ağaclarını çırpmaq üçün istifadə olunan zopa), esirten (bir fik-

ri başqasına aşılayan), güden (çoban), yağdıran (yağış gətirən lodos), dalkıran (şiddətli külək). Bu 

sözlərə də əski Anadolu ağızlarında rast gəlmək olur. 

-ıstan şəkilçisilə: çavıstan (Cəbrayıl) \\çovustan. -qarğı tikili. -İsrafil yaxşı çavıstan tikir; -Əl-

ayağa dolaşan şeyləri çovustana qoy (ADDL, 1964, 432). 

Göründüyü kimi, Azərbaycan dialektlərində həmin şəkilçili isim a-o fonetik əvəzlənməsi ilə 

fərqlənir. Qarabağ (Cəbrayıl) dialektində a fonemi üstünlük təşkil edir, digər bölgələrdə isə o saiti  
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xarakterikdir. 

-a şəkilçislə: çağal\\çağala (Ağdam). -kal meyvə. -O çağalanı niyə yersən; -Ərix nə qədər ki ye-

tişməyib, una çağala deyərik. (ADDL, 1964: 432). 

-ası şəkilçisilə: çalası. - Çalmaq felinə artırılan bu şəkilçi ilə qatıq mayası mənasını ifadə edən 

isim yaradılmışdır.-Qatıx çalmax üçün çalası lazımdı. Bu söz Gəncə ətrafı kəndlərdə aravuran mə-

nasında da istifadə olunur: Fatma bir çalasılı ki ha özü kimisi heş yoxdu. (ADDL, 1964: 433). 

Əski Anadolu ağızlarında -ası şəkilçsi ilə alası (alacaq), çalası (yoğurd mayası) isimləri yaradıl-

mışdır (3, s. 60). 

-ğı, -ğu şəkilçisilə: çalğı\\çalğu (Cəbrayıl, Şuşa). Kol adı; həmin koldan düzəldilmiş böyük sü-

pürgə. -Ə, o çalğını gəti mə tovlanı süpürüm (Cəbrayıl). Azərbaycanın başqa rayonlarında (Şamaxı) 

da bu düzəltmə isim –qi (çalqi), -qu şəkilçisilə də (Zəngilan, Ordubad, Ucar və s.) əmələ gətiril-

mişdir.(ADDL, 1964: 434). 

-kən şəkilçilə: çiləkən. -kiçik su arxlarında suyun axıntısına maneçilik törədən çör-çöp, zibil. 

Arxın çiləkəni tutulmuşdu (danışıq dilindən, Cəbrayıl). 

-ba, ban, dan şəkilçisilə: Bu isim düzəldən şəkilçilərlə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi də daxil 

olmaqla, müxtəlif ərazilərində «çıraxba\\çıraxban\\çıraxdan  (Qubadlı, Zaqatala və s.) söz-formaları 

düzəldilmişdir. Mənası, çıraq qoyulan yer. Sözü fonomorfoloji cəhətdən fərqləndirən də həmin 

şəkilçilərdir. Bunu tələffüz fərqi də hesab etmək olar.(ADDL, 1964: 446). 

-cək,-cek şəkilçisilə: Əyircək (A), egirçek (T). Azərbaycan dialektlərindən fərqli olaraq Türki-

yənin ağızlarında bu düzəltmə ismin çoxsaylı biçimlərinə rast gəlmək olur. Misal üçün: eğirçek, 

egiçmeç, egirmeç, egiçmeç, egişmeş, eğirçek, egiçmeç, egişmeç, eğirgec, eğirmeç, eğirmen, eğirçek, 

eğirtmeç, eğişmeç, eğri, ekercek, eyirtmeç və s. Bu biçimlərin Türkiyə ağzlarında yalnız bir mənası 

var: yun əyirməyə yarayan araç, kirmen. Əksər ağızlarda, o cümlədən Semirkent, Mersin ağızların-

da  toxuculuq peşəsi ilə bağlı (məişətdə) geniş istifadə edilir (DS, V, 1679). 

Qeyd edək ki, Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətinə ona görə düşməmişdir ki, bu söz həmin 

dil üçün könəlmiş leksik vahidlərdən sayılır, tarixizmdir (çəhrədə pambığı, ipəyi, yunu əyirmək 

üçün istifadə edilən alətdir). 

-m, -im şəkilçisilə: Eğrim (T) -yunun əyriləcək hissəsi (DS, V, 1685); əyrim (A). 

-cik şəkilçisilə: Əski Anadolu ağızlarında həmin morfoloji biçimlə aşağıdakı isimlər düzəldil-

mişdir: kızılcık (qızdırma xəstəliyi), babacık (qayınbaba), abacık (ana, anne), abbacık (kiçik abla), 

alancık (kiçik düzlük), aracık (dar, daradık), ayakcık (kiçik ev nərdivanı) (Hamza Zülfikar. Gös-

tərilən əsəri, s. 69). Ekecik-torpaq tencere, güveç anlamıda Türkiyənin bəzi ağızlarında kullanılır. 

-çılık şəkilçisilə: Əski Anadolu ağızlarında otlakçılık –əkin yeri (Adana), ozançılık (Anadoluda 

şakaçılık), tekçilik (tək yabancılık), orakçılık (əkin biçmə işi), sınıkçılık (sınan, qırılan orqanı 

müalicə etmək işi), yollukçuluk (heyvanla yük daşıma işi) və s. (3, s. 74). 

-çəx şəkilçisilə: gəmirçəx (Cəbrayıl)- qığırdağ.-Ətin gəmirçəyin kəs at (ADL, 1999: 193). 

-lim şəkilçisilə: eğlim (T)-böyük və əyri daş. Marsalı ağızlarında istifadə olunur. Həmin şəkilçili 

isimlərə Azərbaycanın Qarabağ dialektlərində təsadüf olunmadı. 

-ak,-ek şəkilçisilə: bitek, susak, erişek (məqsəd), arınak (yuyulma yeri) (Anadolu ağızlarında). 

-ıntı,-indi şəkilçisilə: eginti, eğinti; Egenin ağzından dökülen demir ufakları. Yeniköy ağızla-

rında rastlanmaq olur. Bu sözə əyinti biçimində Qarabağ dialektlərində təsadüf edilir. Əslində əyinti 

sözü ədəbi dil faktıdır. 

Beləliklə, türk ədəbi dillərində olduğu kimi, bu dillərə məxsus ağızların da morfoloji quruluşu 

çoxçeşidlidir. Sözyaratma, ələlxüsus da isim düzəltmə prosesi daha fəaldır, aktivdir. Bu prosesdə 

müqayisə olunan ağızların ədəbi dillərlə həm ortaq, həm də frqli görünən tərəfləri vardır. İsim dü-

zəldən şəkilçilər həm adlardan, həm də fellərdən əmələ gələ bilir. Həmin formal arasında, -çı,-lıq,-
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daş,-laq,-lı,-ça,-çə,-çılık,-ım,-ma,-mə,-mak,-mek,-ıntı,-an,-en,-anak,-enek,-acak,-ecek,-ak,-ek,-gın,-

ası,-cık,-cıl,-cılık,-cın,-gıç,-maç,-meç,-maca,-mece,-sak və s. morfoloji göstəricilərin müəyyən rolu 

olmuşdur. Bunların bir çoxu məhsuldarlığı, digərləri isə az məhsuldarlığı ilə fərqlənirlər. Həmin 

şəkilçi morfemlərin bir qismi müəyyən dövrlərdə məhsuldar olmuş, amma zaman keçdikcə öz 

çoxişləkliyini və çoxfunksiyalılığını itirərək, dar bir sahədə istifadə olunmuşdur. 

Məqalənin aktuallığı. İndiyə kimi Türk dili ilə Azərbaycan dilinin dialekt sistemi, onun morfo-

loji quruluşu (sadə və düzəltmə isim yaradıcılığı) müqayisəli yolla monoqrafik şəkildə tədqiq edil-

məmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq iki qohum dilin – türk və Azərbaycan dilinin dialektlə-

rinin nitq hissələri, nitq hissələri içərisində olan isimlərin quruluşu (sadə və düzəltmə isimlər), bun-

ların morfoloji üsulla əmələ gəlmə yolları və s. nəzərdən keçirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. «Türkologiyanın əsasları», «Türk dillərinin müqayi-

səsi» fənlərinin tədrisində həmin məqalədən də istifadə edilə bilər. 
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Процесс образования существительного морфологическим путѐм 

в диалектах турецкого и Карабахского диалекта Азербайджана 

 

Резюме 
 

В статье исследуются формальные особенности производных простых существительных, 

свойственных турецкому диалекту Турции и Карабахскому диалекту Азербайджана, указаны 

общие значения общих простых существительных, отмечена роль аффиксов-морфемов, су-

ществующих в образовании существительных. Как источник использованы старые анатолий-

ские говоры, азербайджанские диалекты, а также другие говоры Турции. В этом процессе 

определены и отличительные особенности турецкого и азербайджанского литературных 

языков и говоров. Это различие связано с причастностью к данным говорам. Общие черты в 

говорах обеих языков связаны обусловлены аффиксов производных существительных 



Бакы Гызлар Университети                                                                          Elmi əsərlər 2015/1 
 

 
 

35 

  

                                                                      G.Özmaden  

 

The  Noun-making process through the morphological in the  
Dialects of Turkish and Azerbaijani Garabagh 

 
Sуммарй 

 
The Noun-making process through the morphological in the Dialects of Turkish and Azerbaijani 

Garabagh. 

In this article the formal properties of simple and derivative nouns belonging to the Dialects of 

Turkish and Azerbaijani Garabagh were researched, the common meanings of the simple common 

nouns were indicated and the positions of the existing suffix morphemes was noted in  noun-making 

process. As a source, the ancient Anatolian accents, Azerbaijan dialects and other Turkey accents 

had also been used. The different particulars of these accents from the Turkish and Azerbaijani 

literary languages were determined. This difference associated with the presence of the noun and 

suffixes to the accents. The common features are related with the stability of the noun-making 

suffixes as in the literary languages in both accents. 
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Avstraliya ingiliscəsinin formalaşmasında  

ekstralinqvistik amillərin rolu 
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                 ф.ц.ф.д., дос.К.Щ.Ъяфярова 
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Ключевые слова: английским язык лексика, флора, экстралингвистические факторы,  

                                 фразеологизмы 

Key words: the English language lexics, flora, extra-linguistic factors, phraseologisms 
 

Hər bir dilin formalaşmasında olduğu kimi, ingilis dilinin müxtəlif variantlarının da formalaş-

masında ekstralinqvistik amillərin böyük rolu olmuşdur. İngilisdilli ölkələrin hər birində bu amillər 

müxtəlif şəkildə və həcmdə təzahür etmişdir. Misal üçün, Şimali Amerika variantının yaranmasında 

ingilis dilinin bir qrup regional dialektlərinin, Avstraliya variantının yaranmasında isə başqa bir 

qrup regional dialektlərin daha üstün rolu olmuşdur вə yaxud, ingilis ədəbi dilinin formalaşmasında 

cəmiyyətin yuxarı təbəqəsinin, Avstraliya ingiliscəsinin formalaşmasında isə aşağı təbəqənin nüma-

yəndələrinin dili xüsusi yer tutmuşdur. 

Bu, təbii olaraq, həmin ölkələrdə ingilis ədəbi dilinin formalaşmasına öz təsirini göstərmişdir.  

Ekstralinqvsitik амиллярдян Avstraliya üçün ən mühümü bu ölkənin özünəməxsus bitki və hey-

vanlar aləmidir. İngilis dilinin Avstraliya variantının formalaşmasında bu amil xüsusilə əhəmiyyətli 

rol oynamışdır. 

Avstralizmlərin böyük bir qrupu ölkənin avropalılar tərəfindən məskunlaşmasından sonra gəl-

mələrin yerli təbiətlə, onların iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı təcrübələri nəticəsində meydana çıxmışdır. 

Bir sıra hallarda gəlmə əhali onlara məxsus doğma sözləri belə ataraq, yeni şəraitdə yaranan sözlər-

lə əvəz etmişdir. Tədqiqatçı V.Henkok bununla əlaqədar olaraq yazmışdır: avstraliyalı kənd həyatı-

na aid onun işlətdiyi doğma sözləri – fields, meadows, woods, dale, glen, brook, stream, inn, 

village və s. birdənbirə atmış və onların əvəzinə billabong (korfəz), bush (meşə), bushwacker 

(kəndçi) və s. sözlər işlətməyə başlamışdır (1; 46). 

İngilis dilinin Avstraliya variantının yaranmasında müxtəlif amillərin təsiri o qədər böyük ol-

muşdur ki, bir çox tədqiqatların həsr edildiyi bu məsələ öz aktuallığını hələ də saxlamaqdadır. İngi-

lis dilinin Avstraliya variantının yerli şəraitlə bağlı zəngin leksikasının araşdırma tələb edən özünə-

məxsus cəhətləri vardır. Avstralizmlərin semantik baxımdan qruplaşdırılması, onların yaranma 

mənbəyinin aydınlaşdırılması aktual olaraq qalmaqdadır. 

İngilis dilinin, xüsusilə də bu dilin Avstraliya variantının leksik inkişafında flora vacib amillər-

dən birini təşkil edir. Ekzotik floraya malik olan Avstraliyanın zəngin bitki aləminin Avstraliya 

ingiliscəsinin leksik, semantik, frazeoloji inkişafına böyük təsirinin şahidi oluruq. Spesifik bitki 

aləmi Avstraliya ingiliscəsinin yalnız lüğət tərkibinin inkişafında deyil, eləcə də bu dildə söz 

yaradıcılığında, frazeoloji ifadələrin yaranmasında böyük rola malik olmuşdur. 

Floristik mənşəli leksemlər həm Avstraliyanın onomastikasını, həm də Avstraliya ingiliscəsinin 

lüğət tərkibini geniş əhatə edir. Bu ölkənin florası zəngin növlərə malik  olduğu kimi, onların adları 

da ingilis dilinin digər variantlarında olduğundan xeyli fərqlənir. Hətta standart ingilis dilində və 
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digər variantlarda «meşə» mənalı «forest» sözü Avstraliya ingiliscəsində digər sözlə əvəz olunmuş-

dur. Avstraliyalılar «bush» sözünü meşə mənasında işlədirlər. 

İlk öncə bush lekseminin sözdüzəldici funksiyası olduqca genişdir: 

Tərkibində bush sözü olan mürəkkəb sözlər quruluşca iki yerə bölünürlər: 

1) Birinci tipdə bush sözü mürəkkəb sözün əsas komponenti kimi: mint-bush, saltbush, 

turkey-bush; 

2) İkinci tipdə isə təyin kimi işlənir: bush-wallaby, bushfire, bushdweller. 

Göstərilən mənalarda bush-bush birds, bush animals, bush track, bush rat və s. tipli çoxsaylı 

söz birləşmələrinin əsas hissəsidir. 

Bush sözünün ikinci məna mərkəzi ölkənin daxilində yerləşən hər hansı istənilən bir hissəsidir 

və ya ölkənin bütün daxili hissəsidir. Təbiidir ki, belə böyük mənası olan sözün çox böyük də tutu-

mu var.  

Bəzi birləşmələrdə, məsələn, bush breakast, bush dinner, bush food və s. bush sözü kəndli 

(kəndli naharı, kəndli yeməyi) mənasını bildirir və «sadə», «ağır», «kobud» mənalarında işlənir. 

Məna çalarlarına diqqətlə nəzər salanda aydın olur ki, təyin funksiyasını yerinə yetirərkən bush 

– «kobud düzəldilmiş», «bacarıqsız», «əldəqayırma» mənalarını daşıyır. «Bush carpenter» birləş-

məsi «bacarıqsız dülgər» mənasını verir. 

Bush sözünün əsas mənalarından biri də «toxunulmamış təbiət» mənasını daşıyır və onun törə-

məsi terminoloji məna daşıyan «qoruq» sözüdür. Bu törəmə əsasən mürəkkəb söz olan bushland-ın 

tərkibində izlənilir. 

…this State has the distinction of having an extension area of bushland in the heart of its 

capital (3, 286). 

Bush sözünün üçüncü mənası olan «sərt diyar» mənasının da törəməsi var. Əsasən burada key-

fiyyət çalarlarına fikir verilir («igidlik», «əməksevərlik» və s.) 

Outback leksemi də bush leksemi kimi «ölkənin daxili hissəsi» mənasında işlənir, ancaq bush-

dan fərqli olaraq: 

1) daha az məna tutumu var, «meşə», «meşəli» mənası ilə heç bir məna əlaqəsi yoxdur; 

2) törəmə sözlərin sayına görə bush-dan nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. (ancaq Outbacker 

və Outbackery); 

3) bu sözün əsasında yaranmış frazeoloji birlşəmlərin yoxluğu ilə bush-dan fərqlənir. 

Outback sözünün bush sözündən əsas fərqi ondadır ki, bu sözlərdən birincisi tamamilə Avstra-

liya ingiliscəsinin lüğət tərkibinə daxildirsə, ikincisi bir sıra mənalarda sadə danışıq dilində işlədilir. 

Bu leksemlərin hər ikisi Avstraliya ingiliscəsində uzun müddətdir ki (demək olar ki, ötən əsrin əv-

vəllərindən), qarşılıqlı mürəkkəb məna əlaqələrində fəaliyyət göstərirlər. 

«Wattle» sözü bir sox terminlərin – black wattle, green wattle, sunshine wattle, the Land of 

the Wattle, a stunded wattle kimi birləşmələrdə də işlənir. 

Avstraliyada geniş yayılmış bitki adlarına aborigenlərin dilindən alınan «karri» - qərbi Avstra-

liyaya yayılan evkalipt növü və «jarrah» - çox möhkəm oduncağı olan nəhəng evkalipt daxildir. 

Və nəhayət, Avstraliyanın flora adlarını ifadə edən sözləri təhlil edərkən «scrub» sözünü qeyd 

etməmək olmaz. Bus öz həm kol, kolluq, həm də meşə mənasında işlədilir, həmçinin kolluq olan 

əraziləri bildirir. Ümumingilis dilində bu sözün məna dairəsi çox dardır. Avstraliya ingiliscəsində 

isə bu sözdən yaranma sözlər çoxluq təşkil edir: scrubber – kolluqda sərbəst otlayan malqara 

(sinonimi: scrub cattle); scrub – rider – sərbəst otlayan mal-qaranı axtaran çoban, naxırçı; scrub 

bashing - kolluğun  əkin üçün təmizlənməsi; 

Bush lekseminin Avstraliya variantında analizi onun məna quruluşunun fərqli şəklini verir. 

Onun mənasının ilk mərkəzi ümumiləşdirilmiş «meşə», «meşəli yer» mənasındadır. Bu məna belə 
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həyata keçirilir (2, 314): 

a) bush sözünün təsirli fellərlə olan birləşmələrində (to like, to love, to hate, to fear, to share). 

Məsələn: 

«I like the bush but not as thick as that», she said. 

b) bush sözünün to go, to wander into, to reside in tipli təsirsiz fellərlə birləşmələrində. 

Məsələn: 

He knew it all, and spoke with a sad contempt of boundaryriders, who went out on 

motorcycles, of machine – cut slepers, axemen who went into the bush with thermos flacks, ot 

drivers who followed mobs in truks carrying mattresses and kerosene stoves (4, 236). 

c) bush sözünün ümumi halın təkində to be, to lie, to stretch, to consist felləri ilə 

birləşmələrində. Məsələn: 

The bush consisted of stunted rotten native appletrees. 

Bush sözünün yuxarıda göstərilən mənaları əsas məna, bu mənaların kompleksini isə bu sözün 

bünövrəsi adlandırmaq olar. Göstərilən mənalardan başqa bütün mənalar periferik məna daşıyıcıla-

rıdır. Məsələn, ölkənin daxili hissəsi mənasına qarşı qoyulan sahilyanı, şəhər mənalarına qarşı peri-

ferik mənas olan kənd, əyalət sözləri də işlənir. Əyalət sözü işləndiyi andan bir çox dillərdə, həm-

çinin də rus dilində olduğu kimi primitiv həyat tərzi, mədəniyyətsizlik, kobudluq mənaları ilə ey-

niləşdirilə, həmçinin ironiya kimi də qəbul edilə bilər. Vəziyyət bir tərəfdən də ona görə mürək-

kəbləşir ki, bush sözü – «sakitlik», «təmiz hava», «sağlam həyat tərzi» mənalarında da işlədilir. 

Bəzi birləşmələrdə, məsələn, bush breakfast, bush dinner, bush food və s.-də bush sözü 

kəndli (kəndli naharı, kənd yeməyi) mənasını bildirir və sadə, ağır, kobud mənalarında işlənir. 

Məna çalarlarına diqqətlə nəzər salanda aydın olur ki, təyin funksiyasını yerinə yetirərkən bush 

– ―kobud düzəldilmiş‖, ―bacarıqsız‖, ―əldəqayırma‖ mənalarını daşıyır. ―Bush carpenter‖ birləşməsi 

―bacarıqsız dülgər‖ mənasını verir.   

Bush sözünün yuxarıda nəzərdən keçirilən əsas üç mənasının məna bütövlüyü onların ümumi 

məna bağlılığındadır. Bu üç mənanı birləşdirən ümumi bir cəhətdir – sahilyanı hissənin əksinə 

olaraq ölkənin daxili hissəsinin xarakteristikasıdır. 

Gum-tree – evkaliptin bu növü daha çox yayılmaqla bərabər, eyni zamanda geniş frazeologiya 

yaratmaq imkanına malikdir. Ona müxtəlif mənalarda bir çox frazeoloji birləşmələrin tərkibinə rast 

gəlirik: 

- mad as a gumtree full of galahs «çox səfeh» 

- happy as a possum up a gumtree – «çox xoşbəxt». 

- fix the old gumtree – «oturaq həyat sürmək». 

- ride up a gumtree - «atdan yıxılmaq» (5, 146-148). 

- have gumleaves growing out of ears – elə adama aiddir ki, hədsiz dərəcədə sadə və avamdır. 

Bu, xüsusilə, meşənin dərinliklərində yaşayan sadəlövh, dünyadan bixəbər, avam şəxslərə aiddir. 

- strike one up a gumtree – təəccüb və həyəcan bildirən səs çıxarmaq. 

- have seen one’s last gumtree – ölüm ayağında olmaq. 

Ancaq bitkilərin ayrı-ayrı tiplərinin elmi adlarının əhatə olunduğu Amerika ingiliscəsindən 

fərqli olaraq, gum sözü Avstraliya ingiliscəsində evkaliptin əksər növlərinin adlarında işlənir: 

gumleaves, gumblossoms, gumnuts, ghostgum, suger gum və s. 

Bu adların böyük əksəriyyəti ingilis dilinin materialı əsasında yaransa da, floraya aid olmayan 

obyektlərə bənzərliyinə, onların yayılması əlamətlərinə və s. əlamətlərə uyğun olaraq formalaşmış-

dır. Misal üçün, blue gum sözü evkaliptin bu növünün ağacının mavi rəngi ilə bağlı olmuşdur 

Flooded gum («bataqlıq evkalipti») sözü həmin bitkinin daha çox bataqlıq ərazilərdə çoxalmasını 

əks etdirir. Sugar gum («şəkər evkalipti») həmin bitkinin yarpaqlarının tərkibində şəkərin çoxluğu 
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ilə əlaqədar olaraq adlanmışdır. 

Göründüyü kimi, flora ingilis dilinin Avstraliya variantının leksikasının zənginləşməsində əhə-

miyyətli mənbə rolunu oynamış, onun əsasında xeyli söz və ifadələr, eləcə də frazeoloji vahidlər 

meydana çıxmışdır. Bu leksik və frazeoloji vahidlər Avstraliya ingiliscəsini  ingilis dilinin digər va-

riantlarından fərqlənməsində həlledici amillərdən biri olmuşdur. 

Мягалянин актуаллыьы. Инэилис дилинин лексикасында естралингвистик амиллярин бюйцк рол ойнамасы 
вя сюз йарадыъылыьына бу амилин бюйцк тясири мягаля мювзусунун актуаллыьыны тяшкил едир. 

Мягалянин елми йенилийи. Австралийа инэилисъясинин формалашмасында екстралингвистик амиллярин 
ролуна хцсуси тядгигат обйектив олмадыьындан, мягалянин мювзусу елми бахымдан йенидир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Инэилис дилинин Австралийа вариантынын арашдырылма-
сында мягаля мянбя ролуну ойнайа биляр вя инэилис дилинин лексиколоэийасынын тядрисиндя тятбиг едиля 
биляр.  
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Австралийского варианта английского языка 

Резюме 

 

Экстралингвистические факторы являются богатым источником для обогащения лексики 

английского языка в Австралии. Среди них флора занимает важное место. Она содействовала 

появлении в английском языке множество фразеологических выражений, обозначающих 

различные семантические оттенки. 
 

S. Zeynalova  

Role of extralinguistic factors in the formation  

of Australian English 

Summary 
 

Extalinguistic factors have been a rich source for the enrichment of the vocabulary of the 

Australian English. Among them flora occupies a  significant role in the word formation in that 

language. It also gave rise to the formation of the phraseological expressions, denoting shades of 

various meanings. 
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Ключевые слова: антропоним, кельтский, ирландский, апеллятив, личные имена и фамилии 

Key words: anthroponym, сeltic, иrish, appellative, personal and surnames 

 

Britaniya əhalisinin və ingilis dilinin formalaşmasında tarixən  bu ölkədə məskunlaşmış bir çox 

xalqların dillərinin rolu olmuşdur. Hələ e.ə. I minillikdə, yəni anglo-saksonlardan xeyli əvvəl bu 

ərazidə keltdilli tayfalar yaşamışlar. Müasir ingilis dilində kelt mənşəli sözlərin miqdarı xeyli az 

olsa da, kelt onomastikasına aid leksik vahidlər, xüsusilə də qayel, şotland və irland mənşəli şəxs və 

soy adları müasir ingilis antroponimiyasında xeyli sayda mühafizə olunmuşdur. 

Bunun səbəbi german işğalından sonra kelt mənşəli əhalinin tədricən ingilislərlə qaynayıb-qarış-

ması və ingilisləşməsi olmuşdur. Bir sözlə, keltlərin bir hissəsi öz dillərini itirib danışmağa başlasa 

da, onlar öz şəxs və soy adlarını qoruyub saxlamışlar. Hazırda kelt soyadlarını daşıyan ingilislərin 

əcdadları mənşə etibarilə keltlər olmuşlar (1, 146). 

Kelt şəxs adları öz populyarlığına görə heç də ingilis şəxs adlarından geri qalmır. 

Semantikasına görə kelt antroponimlərini aşağıdakı qruplara bölmək olur: 

1. «Qəhrəmanlıq», «döyüş», «qələbə» və uyğun məfhumlar bildirən antroponimlər. Bu semanti-

kanı daşıyan kelt adları əsasən qədim kelt antroponimləri üçün səciyyəvidir. 

Cad-Uels mənşəli olan bu şəxs adı qədim kelt dilindəki cad («döyüş») sözündəndir. 

Cad apelyativi Uels mənşəli bir çox başqa şəxs adlarının tərkibində işlənir: Cadogan (hərfən, 

«kiçik döyüş»). Cadwalder (cad «döyüş» - gwaladr «qoşunları döyüşə göndərən»). 

Curran – bu şəxs adı «qəhrəman» mənasını dayışır. 

Donald – qayel dilindəki Domhnall, Domnall («dünyanın hökmdarı», «bütün dünyada hökm-

ran») sözündəndir. 

Bu şəxs adı mac-mc («oğul» sözü ilə birləşmədə) Mcdonald soy adının tərkibində də rastlanır. 

Geadus, gwladys – uels dilindəki dwledig («hökmdar») sözündəndir. 

Shaddle – kelt mənşəli sgadan («balıq satan») sözündən və s. 

- Faunanı əks etdirən antroponimlər: 

colin – kelt mənşəli cailen («ov iti») sözündən; 

Bran – kelt dillərindəki bran («sağsağan») sözündən: 

Hoggen – kornoul dilindəki hock («donuz») sözündən və s. 

- Toponimlər əsasında yaranmış antroponimlər. 

Bu tipli antroponimlərin sayı olduqca çoxdur. Misal üçün, Cannington, Chew, Chute, Colwel 

antroponimləri eyni adlı toponimlərdən əmələ gəlir. 

- Müxtəlif məfhumları bildirən sözlər əsasında yaranmış antroponimlər. 

Bu tipli antroponimlər geniş əhatəlidir. Onlar ayrı-ayrı mücərrəd məfhumlarla (Bridget < brigh 

«güc»), Caryl («sevgi»), Enid (< enaid «həyat») və başqa məfhumlarla bağlıdır. 



Бакы Гызлар Университети                                                                          Elmi əsərlər 2015/1 
 

 
 

41 

Bu qənaətə gəlmək olur ki, kelt mənşəli antroponimlər ingilis dilinin onomastikasında çox 

önəmli yer tutur və bunun səbəbi keltlərlə ingilislərin əsrlərcə davam etmiş əlaqələri, birincilərin 

kültəvi şəkildə assimlyasiyaya uğrayaraq ingilisləşməsi hesab edilir. 

Callan – irland dilində O'callan «qüdrətli müharibə oğlu» soyadının ixtisar edilmiş formasıdır. 

Kimbal – bu antroponim iki hissədən ibarətdir: cyn «rəis». «baş» və bel «müharibə». Ad 

bütövlükdə «müharibənin başçısı» mənasını daşıyır. 

Cyn apelyativi başqa antroponimlərin əd tərkibində müşahidə edilir: 

Kendrick – uels dilində Cynwrid kimi səslənir. O, cyn «rəis», «baş» və dwr «ər», «qəhrəman» 

sözlərindən ibarətdir. Adın mənası «baş qəhrəman» deməkdir. 

Calhoun – irland mənşəli O'Cathiuain «döyüş qəhrəmanının oğlu» soyadının ixtisar olunmuş 

şəklidir. Bu şəxs adının Colquhoun, Calhoon variantları da vardır. 

Neal (e) – bu antroponim irland Niul (qayel dilində Niall) adındandır. Bu adın əsasında niadh 

«döyüşçü», «qalib apelyativinin durması» güman edilir. 

Begg, Beggs – Bu soyadı qayel dilindəki beag «kiçik» apelyativindədir. Ona həm də 

O'Beaglaoich irland soyadının tərkibində rast gəlinir. Həmin soyadı «kiçik qəhrəmanın oğlu» 

mənasını daşıyır. 

Coffey, coffee – bu ad irland dilindəki O’Cobthaigh («məğlub olan şəxsin oğlu») soyadının ix-

tisal olunmuş və dəyişmiş formasıdır. 

Connelah – irland dilindəki o’connallain «qüdrətli şəxsin oğlu» soyadındandır. Onun Conlan, 

Conlin, Conlon variantları da işləməkdədir. 

Cowell – irland dilindəki Mac Catşmhaoil soy adındadır. Ad «döyüş başçısının oğlu» məna-

sındadır. 

Curphey – irland dilindəki Mac Murchadha («dəniz döyüşçüsünün oğlu») soyadındadır. 

Dooley – irland dilindəki O’Dubhlaoich («qarayanız döyşçüsünün oğlu») soyadının ixtisar 

olunmuş formasıdır. 

Dowling – irland dilindəki O’Dunlaing («boz nizə daşıyanın oğlu») soyadının ixtisar şəklidir. 

Farrel – irland mənşəli O’Fearghal («igid adamın, döyüşçünün oğlu») soyadının ixtisar olunmuş 

şəklidir. Ferrall, Ferrell variantlarında da işlənir. 

Kearney, Kearny – irland mənşəli O’cearnaigh və O’Catharnaigh («qələbə qazanan və döyüşən 

şəxsin oğlu») soyadındandır. 

Finlay, Finoayson – şotland dilində işlənən Fionlag («ədalətli, gözəl qəhrəman») soyadındandır. 

Joel, joels – qədim breton dilindəki İudhael şəxs adından əmələ gəlmişdir. Bu şəxs adı öz 

növbəsində iud («hökmdar», «rəhbər») və hael («alicənab») sözlərindən ibarətdir. Jewell, Joule, 

Jowle, Juell variantlarında da işlənir. 

Bundan başqa, ingilis dilində irland mənşəli Sloan, Sloane («döyüşçü oğlu»), Traynor, Treanor 

(«pəhləvan». «qalib») və başqa hərbi semantikalı şəxs və soy adları işlənir. 

2. Xeyirxahlıq, alicənablıq və müdriklik bildirən antonimlər. 

Conan – həm şəxs, həm də soy adı kimi işlənib, kelt dilində «müdrik» mənasını ifadə edir. 

Gwyn (n) eth, gwynnyth – Uels dilindəki gwynedd «xeyirxah» sözündəndir. 

İvor – uels mənşəli bu şəxs adı «cənab, ağa» sözü əsasında yaranmışdır. 

Connelly – irland dilindəki O'Conghaile soy adının dəyişmiş və ixtisar olunmuş şəklidir. Bu soy 

adının mənası «şərəfli adamın oğlu»dur. Onun Conley, Conly, Connonly, Connally, Conolly 

variantları da müşahidə olunur.  

Gorry – irland mənşəli O'guaire «xeyirxah şəxsin oğlu» soy adı əsasında əmələ gəlmişdir. 

Herlihy, herlihey – irland dilindəki O'juaire («lordun köməkçisinin oğlu») soyadındandır. 

Kewish – Mac Kais («xeyirxah şəxsin oğlu») kelt soy adındandır. 
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Kinahan – irland dilindəki O'coineachain («müdrik oğlu») soyadındandır. 

Mac Ardle – qayel mənşəli Mac Ardghal («yüksək şərəfli şəxsin oğlu») soyadının ixtisar 

olunmuş şəklidir. 

Molloy – irland mənşəli O'Maolmuhuaidh («alicənab şəxsin övladı») soyadının ixtisar olunmuş 

və dəyişmə şəklidir. 

İdris – uels dilindəki iud «cənab» və ris «alovlu» sözləri əsasında yaranmışdır. 

Mulvey – irland mənşəli O'Maoi'lmhial-haigh («alicənab şəxsin köməkçisinin oğlu») soyadının 

ixtisar olunmuş və dəyişilmiş şəklidir. 

Tiernan – irland dilindəki Mac Tighearnain («lordun, sahibkarın oğlu») soy adındandır. 

Tuohy – irland mənşəli O'Tuathaigh («hökmdar oğlu») soyadındandır. Onun touney, Touhy, 

Twohey, Twohy variantları da vardır. 

3. Müxtəlif mənəvi-fiziki keyfiyyətlər bildirən antroponimlər  

Kelt mənşəli ingilis şəxs və soyadları arasında bu semantikaya malik olan adlar geniş yer tutur. 

Caradog – uels dilindəki Caradugs («sevimli») soyadının dəyişilmiş şəklidir. 

Cassidy – kelt mənşəli «incə», «zərif» mənalı söz əsasında yaranmışdır. 

Comyn – bu ad irland dilindəki «əyri», «bükülmüş» sözündəndir. 

İsolde – uels dilindəki essyllt («gözəl», «əla») apelyativi əsasında əmələ gəlmişdir (3). 

Kenneth – qayel dilindəki Caioneah («boybuxunlu», «gözəl») şəxs adının dəyişmiş formasıdır. 

Həmin şəxs adının qısaldılmış şəkilləri də işlənməkdədir: Ken, Kenny. 

Morgan – uels dilindəki Morcant şəxs adının dəyişilmiş şəkli olub, həmin dildəki nawr 

(«nəhəng») və can («parlaq») sözlərindən ibarətdir. 

Morna -  qayel dilindəki Muirne («sevimli») sözündən əmələ gəlmişdir. 

Brady – şotland və irlandların dilində işlənən Mac-Bradaigh («enerjili şəxsin oğlu») soy 

adındandır. Onun Broady variantı da ingilis dilində işlənir. 

Bogan – irland dilindəki O'Bogain («yumşaq adamın oğlu») soy adından əmələ gəlir. Qədim 

kelt dilində bog apelyativi «yumşaq», «ilıq» mənalarında işlənmişdir. Bu söz həmçinin Bog, Bogue 

şəxs adlarının əsasında durur. Bouge toponimdən əmələ gəlmişdir və şotlandiyadakı Bouge Fell 

toponimindəndir (2, 322). 

Caley, Cayley, Kayley keltlərin məksunlaşdığı Men adasının sakinlərinin dilindəki Caley şəxs 

vadinin variantlarıdır. Həmin ad qeyel dilindəki «incə», «zərif» mənalı caol sözündəndir. 

Vaughan, Vahghn şəxs adı uels dilindəki fychan («kiçik») sözündəndir. Vauhan ləqəb kimi XIV 

əsrə aid mənbədə rast gəlinir: Dno William Vauhuan. 

Bir sıra şəxs adlarının tərkibində «əyri» mənalı cam apelyativi işlənir. Lakin bu tərkibli şəxs 

adlarının arasında toponimdən əmələ gələni də vardır: 

Cam şəxs adı glosterşirdəki cam çayının adından götürülmüşdür. 

Cameron şəxs adı isə cam «əyri» apelyativi ilə sron («burun») sözünün birləşməsindən yaranır 

(«əyri burun»). 

Campbell şəxs adı cam və beal («buynuz») ismindən əmələ gəlir: «əyri buynuz». 

Camel – şəxs adı Somersetşirdəki Camel toponimindəndir. O, kelt mənşəli cant («kənar») və 

moel («cılpaq») sözlərindən ibarətdir: «kənarı çılpaq». 

Carvey irlandlara məxsus carvey soy adından olub, irland dilindəki cearöhac («daranmamış») 

sözündəndir. 

Kavanagh şəxs adı irland mənşəli caomhanach soy adının dəyişmiş şəklidir. Adın əsasında ir-

land dilindəki caomh («yumşaq») sözündəndir. Həmin adın Cavanaugh, Cavenagh variantlarına da 

rastlanır. 

Moyle, Moyles soyadı irland dilindəki moal («daz») sözündəndir. 
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Həmin apelyativ həmçinin Milligan soyadında işlənir. Bu soy adı irland dilindəki O'Maologain 

(«daz adamın oğlu») mənasındadır. 

Quinney – qayel dilindəki Mac Connaidh («hiyləgərin oğlu») soy adının ixtisar olunmuş və 

dəyişmiş şəklidir. 

Sharkey – irland dilindəki O'Searcaigh («sevən şəxsin oğlu») soyadı əsasında əmələ gəlmişdir. 

Sheehan və yaxud Sheahan irland mənşəli O'Siodhachain («sülhpərvər şəxsin oğlu») soy adındandır 

(4, 426). 

İngilis antroponimiyasının təhlili onu göstərir ki, onun tərkibində kelt mənşəli xeyli şəxs və soy 

adları mövcuddur. Onların tədqiqi ona görə aktualdır ki, ingilis dilinin onomastikasında kelt 

mənşəli leksik vahidlər sayca olduqca çoxdur və onların etimoloji tədqiqi qədim keltlərin dünya 

baxışı, adət və ənənələri, mənəvi aləmi haqqında geniş təsəvvür yaradır. 

Мягалянин актуаллыьы. Инэилис шяхс адларынын етимоложи тядгиги инэилис дилинин тарихи лексикасынын 
юйрянилмяси бахымындан актуалдыр. 

Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик ондан ибарятдир ки, бир груп инэилис шяхс адынын етимоложи 
тящлили илк дяфя олараг апарылыр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али мяктяб тялябяляри, маэистр вя 
докторантлар истифадя едя билярляр.  
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У.Дадашова  

О этимологии личных имѐн древней Британии 

 

Резюме 
 

Имена кельтского происхождения широко используются в английской антропонимии. По 

семантике эти имена делятся на разные группы, и этимологически они находят свoи 

обяснения на основе лексического материала кельтских языков. Кельтские личные имена 

отражают мировоззрению и культуру древних кельтов. 

У.Dadaсщova  
 

About the etymology of Old British personal names 

 
Суммарй 

 

Names of Celtic origin are largely observed in the English anthroponomy. According to their 

semantics these names are devided into a number of groups, and etymologically they can be 

interpeted on old and modern Celtic languages.. The Celtic personal names reflect the worldview 

and culture of the Old Celts. 

Редаксийайа дахил олуб: 17.02.2015 
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Açar sözlər: ədəbi proses, poema, ənənə, novatorluq 

Ключевые слова: литературный процесс, поэма, традиция, новаторства 

Key words: literary process, poem, tradition, innovation 

 

Müstəqillik dövrü azərbaycan ədəbiyyatında öz imzasını uğurla təsdiq edən, milli poeziya 

ənənələrini əsərlərində yaradıcılıqla inkişaf etdirən sənətkarlardan biri də Əli Rza Xələflidir. Prof. 

T.Salamoğlu yazır: ―Ə.R.Xələfli yeni əsrin şairidir. 90-cı illərdə publisistika sahəsində məhsuldar 

qələm sahibi kimi daha çox diqqəti çəkir... Qəti inamla söyləmək olar ki, yeni əsrin ibtidasına 

Ə.R.Xələfli publisist yazar kimi yox, şair kimi daxil olur‖ (1, 399). 

Doğrudan da, ―Ocağımın işığı‖ (2001), ―Həsrət körpüsü‖ (2004) adlı kitablarında geniş oxucu 

kütləsinə müxtəlif poetik janrlarda təqdim etdiyi əsərləri ―yeni əsr şairləri sırasında Ə.R.Xələfliyə 

özünəməxsus mövqe qazandırırdı. Son illərdə çap etdirdiyi ―Araz ağrısı‖ (2012), ―Ağrı‖ (2014) 

kitablarında toplanan şeir və poemalara şairin poetik ilhamının tükənməzliyini bir daha təsdiq edir. 

Ə.R.Xələflinin yaradıcılığında poema janrı da əhəmiyyətli yer tutur. ―Bir Xələfli var imiş...‖, 

―İçərişəhər: Daşlar, insanlar‖, ―İnsan, tarix və zaman‖, ―Araz ağrısı‖, ―Söhrab Tahirə məktub‖ və s. 

poemaları sosial-fəlsəfi məzmununun qüvvətliliyi, sənətkarlıq bənzərsizliyi ilə seçilir, ədəbi mü-

hitdə marağa səbəb olur. 

Ədəbi tənqid Əli Rza Xələflinin yaradıcılığına xüsusi maraq göstərir. Xüsusən onun ―Bir Xələfli 

var imiş...‖ poeması ədəbi tənqidin diqqətini daha artıq çəkmiş, əsərin dərin ideya-məzmunu, 

sənətkarlıq məziyyətləri haqqında çoxsaylı məqalələr yazılmışdır. C.Mustafayev, V.Yusifli, Y.İs-

mayılov, B.Əhmədov, T.Salamoğlu, Gülxani Pənah və b. ədəbiyyatşünas-alimlər və tənqidçilər poe-

manı ən müxtəlif rakurslardan təhlil obyektinə çevirmişdir (6; 7-25; 10-150; 8-155;1,399; 9-103). 

―Bir Xələfli var imiş...‖ poeması ―qaçqınlıq‖, ―didərginlik‖, ―yurd həsrəti‖ motivlərinin bədii-

fəlsəfi dərki və yüksək poetik ifadəsidir. Xələfli Ə.R.Xələflinin doğulub boya-başa çatdığı kəndin 

adıdır. Bütün Qarabağ bölgəsi kimi, Cəbrayıl rayonunun bu kəndi də erməni işğalı altındadır. 

Ə.R.Xələfli yurd həsrəti, ağrısı ilə çırpınan, yaşayan biri sənətkardır. Doğma yurddan, eldən-obadan 

ayrılıq onun ruhuna, iliyinə işləmiş, prof. T.Salamoğlunun sərrast ifadə etdiyi kimi onu ―dərddən 

boğulan şair‖ə çevirmişdir. ―Bir Xələfli var imiş...‖ poemasını yazdıran sosial-psixoloji səbəblər və 

vətəndaşlıq düşüncəsini şair özü belə ifadə edir:  

 

Kəndimizin adı solur, saralır, 

Adamları yarpaq-yarpaq azalır, 

Ölüm də ki sırtıq-sırtıq üz alır, 

İnsan gedir, bu dünyada söz qalır, 

Neçə ildi sinəm üstə köz qalır. 
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Ə.R.Xələflinin bu poeması böyük Şəhriyarın ―Heydərbabaya salam‖ əsərinin təsiri ilə yazılıb. 

―Heydərbabaya salam‖ın poetik ahəngi burada əsas götürülüb. Ancaq poemanın məzmunu o qədər 

təravətli və yenidir ki, bu təsir arxa planda qalır. Biz tam orijinal bir ―söz‖ oxuyuruq. ―Heydərbaba-

ya salam‖ ―Bir Xələfli var imiş...‖ əlaqələrini professor C.Mustafayev aşağıdakı kimi şərh edir: ―Bir 

Xələfli var imiş...‖ poeması bu mənada ibrətlidir. Şəhriyarın ―Heydərbabaya salam‖ poeması ruhun-

da yazıb onu. Bunun Şəhriyar poeziyasının pərəstişşkarı olaraq, əvvəldən etiraf edir. Burda Xələfli 

varlığı xatirələr axarında – xəyal gözündə canlanır‖ (6). 

Professor T.Salamoğlu ―Heydərbabaya salam‖la ―Bir Xələfli var imiş...‖ poemaları arasındakı 

əlaqələrin bir neçə qatı üzərində dayanır. Birincisi, o hesab edir ki, Şəhriyar şeirinin poetik qüdrəti 

Əli Rza Xələfli istedadı ilə birləşərək ―Bir Xələfli var imiş...‖ poemasının da sənətkarlıqla yazılma-

sına gətirib çıxarmışdır. Əslində T.Salamoğlu ―Bir Xələfli var imiş...‖ poemasını ―Heydərbabaya 

salam‖ın ədəbi təsirindən çıxarıb ədəbi ənənəyə novator münasibət kontekstinə gətirir. Əks halda, 

bu poemanı Ə.R.Xələflinin poetik yaradıcılığının ilk mərhələsinin zirvəsi hesab etmək əsassız olar-

dı. Professor T.Salamoğlu yazır: ―Bir Xələfli var imiş...‖ poeması şairin indiyəqədərki poeziyasının 

zirvəsidir. Əsərin M.Şəhriyarın ―Heydərbabaya salam‖ poemasının təsiri altında yazılmasını nəzərə 

alanda bu fikir mübahisəli görünə bilər. Qəti qənaətimizə görə, Şəhriyar şeirinin qüdrəti və şairin 

poetik istedadının gücünün ülvi vəhdət yaratması poemanın bədii uğurunu şərtləndirmişdir. ―Bir 

Xələfli var imiş...‖ poemasındakı poetik bütövlüyün məhz bu sintezdən qidalanmasına şair özü də 

metaforik təsvirləri ilə qəti işarələr edir‖ (1,406). 

Professor T.Salamoğlu ―Bir Xələfli var imiş...‖ poemasını Şəhriyarın əsəri ilə bağlayan digər cə-

hət kimi hər iki əsərdəki tarixi şəraitlərin yaxınlığını önə çəkir. Tədqiqatçı alimə görə, tarixi-siyasi 

şəraitlər arasındakı yaxınlıq da Ə.R.Xələflini ―Heydərbabaya salam‖a doğru istiqamətləndirmişdir: 

―heydərbabaya salam‖ poeması da konkret tarixi şəraitin məhsulu idi. İran siyasi mühitində Azər-

baycan xalqının milli-tarixi və çağdaş varlığını müdafiə ehtiyacından yaranmışdı. ―Bir Xələfli var 

imiş...‖ poeması da müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün tale yüklü bir zamanda – 20 faiz tor-

paqlarımızın erməni torpaqlarının erməni tapdağı altına düşdüyü siyasi-ictimai şəraitdə yazılmışdır‖ 

(1,407). 

Ədəbi tənqiddə ―Heydərbabaya salam‖la Əli Rza Xələflinin poemasını ənənəyə novator münasi-

bət kontekstində izah etmək cəhdləri daha aparıcıdır. Tənqidçi V.Yusifli də məsələnin bu tərəfini 

önə çəkməklə, sənətkarın öz poetik duyğularını daha səmimi, daha təbii şəkildə ifadə etməyə nail 

olduğunu və məhz həmin cəhətin poemanın yaşarılığını şərtləndirdiyini vurğulayır: ―Heydərbabaya 

salam‖ üslubu ―Xələfliyə salam‖ biçimində bir daha ehya olunur, misralar arasından Vətənin ən gö-

zəl bir parçasının misilsiz mənzərələri canlanır. Bu poema Əli Rza Xələflinin yaradıcılığında, mən 

deyərdim, ən təbii, ən isti duyğuların rəsmi kimi yadda qalacaq. Burada Əli Rza heç bir süniliyə yol 

vermir, şairliklə yanaşı, həm də rəssamlıq işi görür. Təbiət mənzərələri, insanlar burada öz təbii, son 

dərəcə real cizgiləri ilə rəsm olunur‖ (7,28). 

Мягалянин aktuallığı. Мювзунун актуаллыьыны və müasirliyini mövzunun milli özünüdərk, müs-

təqillik və antimüstəmləkə düşüncəsinin formalaşması ilə birbaşa bağlılığı şərtləndirir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Елми йенилийи Ə.R.Xələflinin poemasının Şəhriyarın ―Heydərbabaya 

salam‖ poeması ilə müqayisədə ənənədən gələn novator yanaşmaya tənqidi baxışın təhlili təşkil 

edir. 

Məqalənin практик əhəmiyyəti вя тятбиги. Чağdaş ədəbi prosesdə poema janrının poetikasının 

təkamülünə dair söylənən mülahizələr təşkil edir. Məqalənin elmi nəticə və tezisləri poema janrına 

və yaxud çağdaş ədəbi prosesə həsr edilmiş seçmə fənlərin tədrisində istifadə edilə bilər. 
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E. Аббасов 

 

Поэма А.Р.Халафлы «Есть такое село Халафлы…»   

и литературная критика 

 

Резюме 
 

В статье иследовано отношение литературной критике к поэме видного представителя 

современного литературного процесса А.Р.Халафлы «Есть такое село Халафлы…». Особое 

внимание привлекает та особенность, где, наряду с описанием литературной критикой 

высокого мастерства поэмы, она больше сравнивается с поэмой М.Шахрияра «Салам Гей-

дарбаба». Литературная критика в промежутке наследетвенности преемственности особое 

ударение ставит на новаторское отношение к традиции 

 

E. Abbasov 

 

Тще поем «Онъе упон а тиме тщере wас Кщалафли…»  
бй А.Р.Кщалафлы анд литерарй ъритиъисм  

 

Summary 
 

The article studies the attitude of literary criticism to the poem ―Once Upon a Time There Was 

Khalafli…‖ by A.R.Khalafli, one of the leading representatives of modern literary process. An 

interesting point is that literary criticism not only highlights the perfect mastership underlying the 

poem, but also comparatively analyzes it mainly with ―Hello to Heyder Baba‖ poem by 

M.Shahriyar. The innovative approach to the traditions in the context of heritage and inheritance is 

specifically highlighted. 
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Key words: internship, postgraduate training, internships, State Strategy for the Development of 
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Respublikamızda təhsilin, o cümlədən ali təhsilin  inkişaf etdirilməsi, onun dünyanın qabaqcıl 

ölkələrinin təhsil sistemləri səviyyəsinə gətirilməsi istiqamətində səmərəli tədbirlər görülür. Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin milli təhsilimizin təkmilləşdirilməsi istiqamətində imzaladığı 

Fərman və Sərəncamlar, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları, Təhsil Nazirliyinin bu istiqamətdə-

ki fəaliyyəti deyilənlərə əyani sübutdur.  

Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

―Azərbaycan ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ ölkəmizdə 

keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyi etibarilə dünya ölkələri arasında mühüm mövqe tutan, səriştəli 

müəllim və təhsil menecerlərini, qabaqcıl texnologiyaları əsas götürən infrastrukturu nəzərdə tutan 

təhsil sisteminin formalaşdırılması məqsədilə beş strateji istiqamətdə tədbirləri diqqət mərkəzinə 

gətirir. Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında deyilir: ―Birinci strateji istiqamət səriştəyə 

əsaslanan şəxsiyyətyönümlü təhsil məzmununun yaradılmasına yönəlmişdir və təhsilin məktəbəqə-

dər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali olmaqla, bütün pillələri üzrə kurikulumların inkişafı 

kimi vacib hədəfi əhatə edir. 

İkinci strateji istiqamət təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə görə cavabdehlik, şəffaf və  səmərəli idarəetmə me-

xanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Dördüncü strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil 

infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Beşinci strateji istiqamət Azərbaycan Respublikasında iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın 

aparıcı təhsil sistemlərinin standartları ilə eyni səviyyədə uyğun təhsil sisteminin müəyyənləşdiril-

məsi modelinin qurulmasıdır‖ (1). 

Həmin istiqamətlər bilavasitə ali təhsillə də bağlıdır. Cəmiyyətin hərtərəfli inkişafında, iqtisadi 

potensialının lazımi səviyyədə təşəkkül tapmasında, maddi sərvətlərin insan kapitalına çevrilməsin-

də təhsil, o cümlədən ali təhsil özünəməxsus, müstəsna dərəcədə böyük rol oynayır. Bu, bir həqiqət-

dir ki, sürətli dəyişikliklərin labüd olduğu indiki zamanda ali təhsil sosial-iqtisadi və mədəni sahə-
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lərdə davamlı inkişafa kömək göstərən güclü bir qüvvə kimi çıxış edir.  

Cəmiyyətin inkişafı eyni zamanda təhsilin inkişafını da təmin edir. Təhsil cəmiyyətin önəmli 

tərkib elementi olduğu üçün cəmiyyətdə baş verən proseslər təhsilə də öz təsirini göstərir. 

Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində yüksək ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanması ali təhsilin 

qarşısında dayanan mühüm vəzifələrdən biridir. Ümummilli lider Heydər Əliyev müəllim əməyin-

dən söz açarkən deyirdi: ―Müəllimlik işi həm şərəfli, həm də çətin işdir. Ali məktəb müəllimi ol-

maq, müəllimlər hazırlamaq, yəni müəllimlər müəllimi olmaq ikiqat şərəfli və eyni zamanda ikiqat 

məsuliyyətli işdir... Mən dünyada müəllim adından yüksək bir ad tanımıram‖ (2). 

Müəllimlik peşəsinə yiyələnməkdə humanitar və sosial-iqtisadi fənlər, ümumtəhsil fənləri, 

ümumixtisas fənləri, ixtisas fənləri və xüsusi hazırlıq fənləri üzrə məşğələlər böyük rol oynasa da, 

bütün bunlar hələ pedaqoji kadr hazırlığının müvəffəqiyyətini təmin etmir. Məzunları yalnız nəzəri 

cəhətdən silahlandırır. Müəllimlik peşəsi digər peşələrdə olduğu kimi və daha artıq praktik bacarıq 

və vərdişləri mənimsəməyi tələbata çevirir. Bu sahədə pedaqoji təcrübənin, stajkeçmə və staji-

rovkanın imkanları və əhəmiyyəti   müstəsna dərəcədə önəmlidir.  

Uzun illərdir ki, pedaqoji universitet (ADPU), institutlarda (hazırda Azərbaycan Müəllimlər 

İnstitutu və onun filialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu; vaxtilə isə, Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu, 

Xankəndi Pedaqoji İnstitutu və Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnsti-

tutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu) və eyni zamanda dövlət ali təhsil 

müəssisələrinin (Bakı Dövlət Universiteti, Gəncə Dövlət Universiteti, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti) pedaqoji 

fakültələri, həmçinin qeyri-dövlət ali məktəbləri (Bakı Qızlar Universiteti, ―Odlar Yurdu‖ Universi-

teti və b.) müəllim hazırlığında praktik istiqamət kimi pedaqoji təcrübənin imkanlarından fayda-

lanmışlar və hazırda da müəyyən qədər faydalanırlar.  

Bir zamanlar ali məktəblərin tədris planlarında yay pedaqoji təcrübələri də nəzərdə tutulurdu ki,  

tələbələr pioner düşərgələrində, pioner evlərində baş dəstə rəhbəri kimi uşaqlar arasında tərbiyə 

işlərinin aparılmasında, onların istirahətinin şən, mənalı və məzmunlu təşkilində yaxından iştirak 

edirdilər. Bu istiqamətdəki fəaliyyətinə görə tələbələrə xasiyyətnamələr verilirdi ki, yeni tədris ili 

başlananda həmin xasiyyətnamələri dekanlığa təqdim edirdilər. 

Vaxtilə texnikumlarda (hazırda kolleclər) III kurslarda pedaqoji təcrübəyə 6 ay vaxt verilirdi. 

Müstəqilliyin ilk illərində təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan bütün ixtisaslar üzrə III kursdan 

başlayaraq, həftədə 1 (bir) gün tədris təcrübəsi keçilirdi ki, bu zaman tələbələr məktəbdə siniflə və 

məktəbdənkənar işlərlə tanış olurdular. 

Fəqət get-gedə pedaqoji təcrübəyə ayrılan günlər azaldığından yalnız pedaqoji təcrübənin kömə-

yi ilə pedaqoji kadrları müəllimlik peşəsinə praktik cəhətdən mükəmməl hazırlamaq çətinlik törədir. 

Hazırda pedaqoji təcrübəyə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 050118 - ibtidai sinif 

müəllimliyi, 050106 - riyaziyyat müəllimliyi, 050101 - Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi və 

050113 - tarix müəllimliyi ixtisasları üzrə bakalavriat pilləsində tədris planlarında üçüncü və 

dördüncü kurslarda 18 həftə; 050120 - məktəbəqədər  təlim və tərbiyə ixtisası üzrə - dördüncü 

kursda 10 həftə, 050209 - psixologiya ixtisası üzrə dördüncü kursda 12 həftə vaxt nəzərdə tutulur. 

Pedaqoji ali məktəblərdən fərqli olaraq orta ixtisas məktəblərinin təhsil ixtisasları qrupuna daxil 

olan bütün ixtisaslarda (040101 – fiziki tərbiyə müəllimliyi; 040107 – ibtidai sinif müəllimliyi; 

040110 – məktəbəqədər təlim və tərbiyə və s.) pedaqoji təcrübəyə 20 həftə (III kursda – 5 həftə; IV 

kursda – 15 həftə) vaxt ayrılır. 

Bəzi xarici ölkələrdə bu məqsədlə pedaqoji internaturanın imkanlarına müraciət edirlər. Biz bu 

tədqiqatda həmin imkanları araşdırmağı, pedaqoji internaturanın mahiyyətini, məqsəd və vəzifələ-
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rini, fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini, işinin məzmununu, xarici təcrübəni, internaturaya qəbul qay-

dalarını və s. diqqət mərkəzinə gətirməyi qarşımıza məqsəd qoymuşuq.  

Pedaqoji ədəbiyyatda ―stajkeçmə‖ ifadəsi altında elə proses başa düşülür ki, məzunlar tədrisin 

ilk ilindən əvvəl öz bacarıq və vərdişlərini nümayiş etdirmək üçün etibarlı (inkişafetdirici) kömək 

alırlar (3).  

―Müasir rus dili lüğəti‖ndə ―stajirovka‖ sözünün sinonimi kimi ―internatura‖ termini verilir (4).  

İnternatura təhsil forması uzun illər yalnız tibb təhsil müəssisələrində tətbiq olunmuşdur. 

İnternaturada hazırlıq keçən şəxslər internalar adlanır. İnternaların hazırlanması, adətən bir il 

ərzində, əsasən əyani formada  həyata keçirilir. 

İnternatura gənc mütəxəssisə ümumtəhsil məktəbində və digər təhsil ocaqlarında müvafiq vəzi-

fəni tutmaq üçün imkan və şərait yaradır. İnternaturada təlim pedaqoji ali məktəb məzununun  ilə 

pedaqoji təhsil müəssisəsi, o cümlədən ümumtəhsil məktəbi arasında  bu profil üzrə mütəxəssisə 

ehtiyacın duyulmasına əsasən əmək müqaviləsi əsasında həyata keçirilir. Bu müqavilənin bağlan-

ması üçün internaturaya göndərişi ilə bağlı institut və universitet rektorunun əmrindən çıxarış və ali 

təhsil diplomuna malik olmaq lazımdır.  

İnternaturada təhsil alanların təhkim olunduqları kafedraların təşkil etdikləri elmi seminarlarda  

çıxışları onların elmi-praktik hazırlığının təşkili baxımından mühüm formadır.  

 2010-cu ildən ölkəmizin tibbi təhsil sistemində həkim mütəxəssislərin hazırlığı interna-

turanın köməyi ilə deyil, rezidentura vasitəsilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq, 

respublika  Səhiyyə Nazirliyi tibbi təhsil almış azərbaycanlı gənclərə internaturada oxumaq 

üçün xarici  ölkələrə getməyi məsləhət bilmir. 

Müraciətdə deyilir ki, "Azərbaycanda tibbi təhsil alan həkimlər internaturaya və ya klinik  ordi-

naturaya qəbul olmaq üçün başqa ölkələrə getməsinlər. Çünki 2011-ci ildən Azərbaycanda reziden-

tura sisteminin tətbiqinə başlanılıb. Azərbaycanda tibb təhsilini bitirib 2011-ci ilə qədər xarici ölkə-

lərdə internatura və ya klinik ordinatura sistemi ilə təhsil almış şəxslərin sənədləri Səhiyyə Nazirli-

yinin İşə Buraxılma Komissiyası tərəfindən qəbul olunur və ona müsbət rəy verilir. Bu günün tələbi 

belədir ki, 2011-ci ilədək belə diplomlar komissiya tərəfindən qəbul olunacaq. Ondan sonra təhsil 

alanların təhsil aldıqları sistemlər isə bizim təhsil sistemimizə uyğun gəlməlidir" (4). 

―Təhsil haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununda da qeyd olunur ki, ―22.6. Tibb təhsili 

təhsil proqramlarına və Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq, əsas təhsilə və rezidenturaya ay-

rılır, məzunlara müvafiq olaraq həkim və həkim-mütəxəssis ali-peşə ixtisas dərəcələri verilir. Rezi-

dentura təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəy-

yən edilir‖ (5, s. 33). 

―Təhsil haqqında‖ Qanunda rezidenturanın mahiyyəti aşağıdakı şəkildə açıqlanır: ―1.0.38. Rezi-

dentura - tibb ixtisasları üzrə baza ali təhsili əsasında həkim-mütəxəssis hazırlığı forması‖ (5, s. 7). 

Mövcud ədəbiyyatda ―ordinatura‖ anlayışına aşağıdakı kimi aydınlıq gətirilir: ―Ordinatura – 

tibb işçilərinin ali peşə təhsilinin çoxsəviyyəli sisteminin tərkib hissəsi. Klinik ordinaturada hazırlıq 

keçənlərə müstəqil təlim fəaliyyətini həyata keçirmək üçün sertifikat verilir‖ (6).  

Ali məktəblərə tələbə qəbulu üçün ən yüksək bal 700 bal müəyyənləşdirilmişdir. Beş ballı 

sistemə əsasən, 1-140 bal – 1 (çox pis); 141-280 bal – 2 (qeyri-kafi); 281-420 bal – 3 (kafi), 421-

560 bal – 4 ( yaxşı), 561-700 bal – 5 (əla) deməkdir.  

Ali məktəbə qəbulla bağlı statistikaya nəzər saldıqda görürük ki, pedaqoji peşəni seçən 

məzunların bir qismi, bəlkə də bir çoxu institut və universitetlərə əslində 1(çox pis), 2 (qeyri-kafi) 

və 3 (kafi) qiymətlərlə qəbul olunurlar. Pedaqoji universitet və institutlarda, ali məktəblərin 

pedaqoji fakültələrində pedaqoji ixtisaslar üzrə yerlər boş qalmasın deyə, bir sıra hallarda keçid balı 

aşağı salınır. Bu, əlbəttə, ilkin müəllim hazırlığının qüsurlu cəhətlərindəndir.  
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Təəssüf hissi ilə etiraf etməliyik ki, hazırda müəllimlik peşəsi nüfuzlu peşələr sırasında deyildir. 

Yüksək balların bəzi digər peşələr üzrə (tibb, hüquq və s.) toplanması vacib sayılır və keçid balı da 

yüksək olur. Biz demirik ki, keçid balı başqa sahələrdə nisbətən az olmalıdır. Lakin bu fikirdəyik ki,  

müəllimlik peşəsinə üzrə ixtisaslara daha yüksək bal toplamış məzunlar qəbul olunmalıdırlar. Axı 

onlar gələcəkdə şəxsiyyət yetişdirmək, gənc nəsli bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmaq, onlara 

dünyagörüşü aşılamaq, təhsilalanları Vətənin ləyaqətli oğul və qızları kimi mühüm vəzifəni yerinə 

yetirəcəklər. Bilik daha çox müəllimlik peşəsini seçmiş məzunlardan tələb olunmalıdır. 

Bu da təəssüf doğuran acı həqiqətdir ki, bir çox məzunlar ürəklərinin arzusuna, qəlblərinin hök-

münə və müəllimlik peşəsinə vurulduqlarına görə deyil, məhz keçid balı aşağı olduğu, ali təhsildən 

kənarda qalmamaq, diploma xatrinə üçün pedaqoji sahəni seçirlər. Elə ona görə də belələri ali mək-

təbə daxil olandan sonra candərdi və kəsirlə oxuyur, seminar məşğələlərinə hazırlaşmır, kursda qa-

lırlar. Ali təhsili birtəhər başa vurduqdan sonra müəyyən müddət məktəbdə işlədikdən sonra, imkan 

tapan kimi pedaqoji işdən aralanırlar. Ona görə də ―kadr hazırlığı strukturu əmək bazarının tələba-

tını tam ödəmir‖ (7). 

İlkin müəllim hazırlığında özünü göstərən nöqsanlardan biri də qəbul imtahanı zamanı məzun-

ların qabiliyyət imtahanına cəlb edilməməsidir. Bu, pedaqoji peşəyə yararsız bir çox təsadüfi şəxslə-

rin tələbələrin cərgəsinə qoşulmasının qarşısını alardı. 

İnternatura hazırlığı  bu kimi halların aradan qaldırılmasına imkan verəcəkdir. 

Hazırda  pedaqoji ictimaiyyətdə, pedaqoji elmdə, pedaqoq alimlərdə, praktik müəllimlərdə belə 

bir fikir formalaşmaqdadır ki, ali təhsil sisteminə pedaqoji internatura gətirilməlidir. İnternaturaya 

diplomdansonrakı təhsil forması olmaqla, pedaqoji universitet və institutların, habelə ali təhsil 

müəssisələrinin pedaqoji fakültələrinin məzunları cəlb edilməlidirlər. 

Həmin sözlərdə dərin həqiqət vardır. 
Məqalənin aktuallığı. Müəllimlik peşəsinə yiyələnməkdə humanitar və sosial-iqtisadi fənlər, ümumtəh-

sil fənləri, ümumixtisas fənləri, ixtisas fənləri və xüsusi hazırlıq fənləri üzrə məşğələlər  böyük rol oynasa da, 

bütün bunlar hələ pedaqoji kadr hazırlığının müvəffəqiyyətini təmin etmir. Məzunları yalnız nəzəri cəhətdən 

silahlandırır. Müəllimlik peşəsi digər peşələrdə olduğu kimi və daha  artıq praktik bacarıq və vərdişləri mə-

nimsəməyi tələbata çevirir. Bu sahədə pedaqoji təcrübənin, stajkeçmə və stajirovkanın imkanları və əhə-

miyyəti müstəsna dərəcədə önəmlidir. Lakin pedaqoji internaturanın yaradılması hazırda zərurətə çevrilmiş-

dir. Məqalədə pedaqoji internatura diplomdansonrakı kadr hazırlığının etibarlı vasitəsi kimi  nəzərdən 

keçirilir. 

Məqalənin елми yeniliyi. Diplomdan sonrakı kadr hazırlığının etibarlı vasitəsi kimi pedaqoji internatura-

nın yaradılmasının zəruriliyi diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Respublikada pedaqoji internaturanın təşkili zamanı təqdim 

olunan məqalədən faydalanmaq olar. 
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А.Аббасов  

Интернатура-как надежное средство  

последипломной подготовки кадров   

 

Резюме 

 
В нашей республике проводятся эффективные мероприятия по развитию образования, в 

том числе высшего образования, для достижения уровня систем образования передовых ст-

ран. Несмотря на то, что занятия по гуманитарным, социально-экономическим предметам, 

общеобразовательным, специальным и общеспециальным предметам играют важную роль в 

освоении профессии учителя, все это не обеспечивает успешность подготовки педагогичес-

ких кадров. Выпускники вооружаются лишь теоретически. Профессия учителя, как и любая 

другая профессия, требует усвоения больших практических умений и навыков. При этом 

важную роль играют педагогическая практика, стажировка и ее возможности. 

В некоторых зарубежных странах с этой целью обращаются к возможностям педаго-

гической интернатуры. В этом исследовании мы ставили целью рассмотреть данные воз-

можности, поставить в центр внимания сущность, цели и задачи педагогической интер-

натуры, основные направления ее деятельности, содержание работы, зарубежный опыт и 

правила приема в интернатуру и др. 
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Internship - as a reliable means of postgraduate training 

 

Summary 

 
In our republic to conduct effective measures for the development of education, including higher 

education, to achieve the level of education systems of the advanced countries. Despite the fact that 

classes in the humanities, social and economic subjects, general education, vocational and general 

special subjects play an important role in the development of the teaching profession, this does not 

ensure successful teacher training. Graduates are armed only theoretically. The teaching profession, 

as well as any other profession, requires the assimilation of large practical skills. An important role 

is played by pedagogical practice, training and opportunities. In some foreign countries for this 

purpose are turning to teaching internship opportunities. In this study we wanted to examine these 

possibilities, put in the spotlight the essence, goals and objectives of teaching internship, main 

activities, job content, international experience and rules for admission to internship and others. 
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Təhsil islahatında qarşıya qoyulan tələblər 
 

Afayət Tanrıverdiyeva, 

Азярбайъан Мцяллимляр Институтунун  
Mingəçevir filialıнын бaş müəllimи 
Е-маил: а.танрывердийева@маил.ру 

 

Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф.И.Щ.Ъябрайылов 
                 пед.ц.е.д., проф.А.Н.Аббасов 
 
Açar sözlər: qloballaşma, nöqteyi-nəzər, inkişaf, keyfiyyət, interaktiv təlim texnologiyaları, islahat 
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                                 обучения, реформa 

Key words: globalization, point of view, development, quality, interactive educational technologies,  

                    reform   

 

Azərbaycanын dövlət müstəqilliyi bərpa olunduqdan sonrakı dövrdə ümumi təhsilin məzmunu-

nun yeniləşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi və inkişafı sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin banisi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 30 mart 1998-ci il tarixli sə-

rəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində beynəlxalq standartlara uyğun islahatların 

aparılması, təhsilin inkişafı və onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün dövlət ko-

missiyası yaradılmışdır. Komissiyanın tərkibinə Azərbaycan Respublikasının dövlət nazirliklərinin 

və orqanlarının rəhbərləri və yüksək rütbəli nümayəndələri daxil edilmişdir. 

Komissiyanın işçi qrupu tərəfindən ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proq-

ramı‖ hazırlanmış və 1999-cu ilin 15 iyununda ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 168 saylı sərəncamı 

ilə təsdiq edilmişdir. 

Təhsil sahəsində islahat proqramının əsas məqsədi məktəbəqədər, orta, ali təhsildən sonrakı peşə 

və ona uyğun əlavə təhsil pillələrində toplanmış potensialı saxlamaq və inkişaf etdirmək, təhsil sis-

temini tənzimləyən müvafiq normativ-hüquqi bazanı yaratmaq, cəmiyyətin Azərbaycan Respublika-

sının Konstitutsiyasında, Təhsil Qanununda təsbit olunmuş tələbləri, siyasi, iqtisadi və sosial həya-

tın demokratikləşməsinə əsaslanan dövlət siyasətini həyata keçirməkdən ibarət olmuşdur. 

Bu Proqramın təsdiqindən sonra təhsil sahəsində Dünya Bankı ilə geniş əməkdaşlığa başlanıl-

mışdır. Təhsil sahəsində Azərbaycanın Dünya Bankı ilə əməkdaşlığı silsilə layihələrin həyata keçi-

rilməsi ilə əlamətdar olmuşdur. 

Bu layihələrdən birincisi Dünya Bankının ayırdığı qrant hesabına seçilmiş beynəlxalq və milli 

məsləhətçilərin köməyi ilə hazırlanmış və 1999-2003-cü illəri əhatə edən Təhsil İslahatı Layihəsi 

olmuşdur. Təhsil İslahatı Layihəsinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 1999-cu il iyunun 29-da 

Azərbaycan hökuməti və Dünya Bankı arasında 3220-AZ nömrəli Kredit Sazişi imzalanmış və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. 

Dünya Bankının təsnifatına əsasən, Təhsil İslahatı Layihəsi üzrə ayrılmış Kredit mahiyyətcə Öy-

rədici və İnnovasiya krediti olmuşdur. Bu kiçik həcmli kreditin əsas məqsədlərindən biri Azərbay-

canın təhsil sistemində Dünya Bankının qaydaları, prosedurları, təlimatları üzrə zəruri bilik və ba-

carıqların formalaşdırılması, Bankın təlimatlarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərə bilən kadr poten-

sialının hazılanması, habelə, pilot məktəblərində və institutlarında təhsil innovasiyalarının tətbiqinə 

başlanması və innovasiya təşəbbüslərinin dəstəklənməsi olmuşdur. 
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Ayrılan Kreditin kiçik həcmli olduğunu nəzərə alaraq, Təhsil İslahatı Layihəsi yalnız aşağıdakı-

ları: 

1. Tədris planı və proqramları, tədris-metodik təminat sahəsində islahatları; 

2. Müəllimlərin ixtisasartırma təhsili üzrə islahatları; 

3. Layihənin monitorinqi və qiymətləndirilməsini əhatə etmişdir. 

Proqramın on il müddətində iki mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

I mərhələ _____2003-2007-ci illəri; 

II mərhələ_____2008-2013-cü illəri əhatə edir. 

Təhsil Sektorunun İnkişafı Layihəsi_____adlanan birinci mərhələdə ümumi təhsilin yeni key-

fiyyət mərhələsinə yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihə (TSİİL)____adlanan ikinci mərhələdə isə islahat 

tədbirlərinin coğrafiyasının genişlənməsi və mərhələnin sonunda aşağıdakı nailiyyətlərin əldə 

edilməsi gözlənilir. 

1) Bütün uşaq və yeniyetmələrin keyfiyyətli ümumi təhsil almaq imkanı genişlənəcək; 

2) Orta məktəb məzunları bazar iqtisadiyyatının, ictimai və siyasi mühitin tələblərinə cavab 

verən bilik və bacarıqlara yiyələnəcək, yəni müasir dillə desək, zəruri kompetensiyalar əldə edəcək; 

3) Resurslardan, xüsusilə, büdcə vəsaitlərindən və kadr potensialından daha səmərəli istifadə 

ediləcək; 

4) Texniki-peşə təhsilində və ali təhsildə islahatlara başlamaq üçün təhsil sektorunda möhkəm 

zəmin yaradılacaqdır. 

Son illərdə respublikamızın bütün sahələrində olduğu kimi, təhsil sahəsində də böyük islahat 

proqramı həyata keçirilir və cəmiyyətdə baş verən köklü dəyişikliklər təhsil sistemimizə də öz təsi-

rini göstərir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-

cu il tarixli ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı‖ haqqında sərəncamı ilə 

başlanan təhsil islahatı bu gün öz yeni mərhələsində davam etməkdədir. 

İslahatın əsas mahiyyəti və məqsədi yeni pedaqoji təfəkkür işığında təhsilin humanistləşdirilmə-

si, demokratikləşdirilməsi, fərdiləşdirilməsi, differensiallaşdırılması, humanitarlaşdırılması inteqra-

siyası təhsilin milli zəmin və bəşəri dəyərlər prinsipləri əsasında qurulması, ənənəvi passiv təhsildən 

müasir fəal, yeni interaktiv təlimə keçid, kurikulumların hazırlanması, Baloniya prosesi, kredit sis-

temi və s. məsələlərdir. 

Bütün bunların həyata keçirilməsi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, təhsilimizin dünya 

standartlarına uyğun şəkildə qurulmasına xidmət edir. 

Bu sahədə əldə etdiyimiz nailiyyətlər məhz onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev dövlət təhsil siyasətində təhsilin dünya standartları səviyyəsində in-

kişafını, insan kapitalını ptioritet istiqamət kimi nəzərə alır və təhsil işçiləri qarşısında bu sahədə 

mühüm strateji vəzifələr müəyyənləşdirir, ümumtəhsil məktəbinin roluna yüksək qiymət verir: ―İn-

kişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, o ölkələr inkişaf edir ki, orada təhsil yük-

sək səviyyədədir və yeni texnologiyalar tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, dünyada gedən tərəqqinin əsas 

əlaməti və səbəbi bilikdir, bacarıqdır, savaddır. Ona görə Azərbaycanda yeni gənc nəslin yetişdiril-

məsi və tərbiyə olunmasında təhsilin, məktəbin çox böyük əhəmiyyəti var‖. 

Yeni təhsil islahatı dövlətimizin təhsil sahəsində həyata keçirdiyi konsepsiyanın aparıcı istiqa-

mətlərindən biridir. 

Təhsil islahatının əsas tələbi təhsilin məzmununun yeniləşməsi, təhsildə yeni pedaqoji texnolo-

giyaların tətbiq edilməsidir. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sisteminin təcrübəsindən çıxış edən peda-

qoqların araşdırmaları göstərir ki, müasir dövrün şəxsiyyətinin yetişdirilməsi təhsil sistemində olan 

bir çox vacib problemlərin həlli ilə əlaqədardır. Bunlardan ən əsası  isə təhsil sisteminin yenidən qu-
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rulması, bu sahədə əsaslı islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Yeni təhsil sisteminin inkişafı 

və təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətlərini yeni təlim texnologiyaları təşkil edir. 

Müasir gənclər sürətlə inkişaf edən bir cəmiyyətdə böyüyürlər, ona görə də gələcəkdə bir çox-

larının yaşayış və iş tərzi öz valideynlərinin yaşayış və iş tərzindən əsaslı şəkildə fərqlənəcəkdir. 

Millət, cəmiyyət, iş, vətəndaşlıq və ailə kimi ənənvi anlayışlar daim dəyişikliklərə məruz qalır. 

Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının meydana gəlməsi ilə əlaqədar cəmiyyət 

sosial, iqtisadi və mədəni sahələrdə əsaslı dəyişikliklərin iştirakçısına çevrilir. Yeni qlobal iqtisadi 

strukturlar iş, bilik və bacarıqların yeni formalarını tələb edir və qiymətləndirir, üstünlüyü maddi 

resurslara deyil, əmək ehtiyatlarına və sosial kapitala verir. Hazırda ―orta işçi‖ əmək fəaliyyətinin 

sonuna qədər eyni yerdə işləyəcəyinə və sonda dövlətdən təqaüd alacağına ümid etmir. İşçilərin öz 

əmək fəaliyyəti dövründə bir neçə peşəyə və ya vəzifəyə sahib olması təbii bir prosesə çevrilir. 

Yeni texnologiyaların meydana gəlməsi çoxdan formalaşmış zaman və məkan əlaqələrinin də-

yişməsinə, həmçinin tam məşğulluğun, natamam məşğulluğun, yoxsulluğun və ailənin yeni forma-

larının yaranmasına, onların strukturunun və xarakterinin dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Eyni za-

manda, biz müxtəlif mədəniyyətlərin mövcudluğu şəraitində yaşayırıq. Bizim milli dəyərlərimizin, 

adət və ənənələrimizin qorunub saxlanılmasında və milli mənliyimizin formalaşmasında qədim 

mədəni dəyərlərimizin dərk edilməsi, nəzərə alınması və həyatımızdakı müxtəliflik böyük rol oy-

nayır. Bütün bunlar təlim prosesində, müəllimlərin və ümumiyyətlə, pedaqoji işçilərin hazırlan-

masında və onların gündəlik fəaliyyətlərində əsaslı dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir. 

Qeyd edilən dəyişikliklərin baş verdiyi bir şəraitdə əhalinin təhsilə artan ehtiyacları ənənəvi təh-

sil formaları ilə təmin edilə bilmir. Cəmiyyətin informasiyalaşması, dünyada gedən qloballaşma 

prosesləri yeni təhsil modellərini formalaşdırır. Bu modellərin əsasını dünya təcrübəsi, cəmiyyət, in-

san idrakı və təhsilin dinamik olması, birdəfəlik təhsildən fasiləsiz təhsil prinsipinə keçid ideyası 

təşkil edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə ənənəvi təhsil formaları yeni təhsil modellərinə inteqrasiya olu-

nur və vahid təhsil məkanı yaranır. Cəmiyyətin informasiyalaşması, demokratikləşməsi, cəmiyyətdə 

təhsilin rolunun artması, Azərbaycan Respublikasının Avropa və dünya təhsil məkanına inteqra-

siyası, Baloniya prosesinə qoşulması bütövlükdə təhsil sistemində, o cümlədən fasiləsiz pedaqoji 

təhsil sistemində əsaslı islahatların aparılması zərurətini yaradır. Aydındır ki, bütövlükdə təhsil sis-

temində aparılan islahatların keyfiyyəti və səmərəliliyi ilk növbədə pedaqoji kadr hazırlığı sfe-

rasında aparılan islahatlarla əlaqədardır. Çünki, son nəticədə bütün təhsil sisteminin və onun ayrı-

ayrı sahələrinin inkişafı və səmərəliliyi pedaqoji kadrların fəaliyyəti ilə təmin olunur. 

25 iyun 2007-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 102 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq olunmuş ―Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Kon-

sepsiya və Strategiyası‖ adlı sənəddə qeyd edildiyi kimi müasir dövrdə müəllimin peşəkarlığına və 

fəaliyyətinə görə bir sıra tələblər qoyulmuşdur. Həmin tələblər aşağıdakılardan ibarətdir: 

Müasir dövrdə müəllim əxlaqi cəhətdən inkişaf etmiş, yaradıcı şəxsiyyət olmalı, refleksiya 

qabiliyyətinə, peşə vərdişlərinə, pedaqoji ustalığa malik olmalı və yenilikçiliyə meylli olmalıdır. 

Müəllim təhsilin əhəmiyyətini dərk etməli, mədəni olmalı, öz fənnini, pedaqogika və psixologiyanı 

gözəl bilməli, şəxsiyyətyönümlü pedaqoji üsullardan istifadə etməli, öz intellektual səviyyəsini 

daim inkişaf etdirmək üçün çalışmalıdır. Təcrübəli müəllim öz fənnini bilməklə yanaşı, pedaqoji 

prosesdə hər bir iştirakçının yerini görməli, şagirdlərin fəaliyyətini təşkil etməli, onun nəticələrini 

qiymətləndirməli, düzəlişlər etməyi bacarmalıdır. Müəllimin bacarığı bir neçə amillərlə təyin olunur 

ki, onlar da aşağıdakılardan ibarətdir: 

-metodoloji (pedaqoji-psixoloji) bacarıqlar; 

-ümumi mədəni səviyyəni əks etdirən bacarıqlar; 

-fənyönümlü bacarıqlar. 
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Müəllim yenilikçi, yaradıcı düşüncəyə malik olmalıdır. Müəllimlər yeni , mürəkkəb, müxtəlif və 

qeyri-müəyyən sosial-iqtisadi şəraitdə həyatın yeni bünövrəsinin qurulması sahəsində xüsusi rolu 

olan insanlardır. Onlar yeni fərdilikləri və xüsusiyyətləri, yeni texnologiyaları və sistemləri nəzərə 

almalı, öyrənənlərə yeni bilik və bacarıqların əldə edilməsində, yeni cəmiyyətin tələblərinə uyğun-

laşmaqda və fasiləsiz təhsil almaqda kömək etməlidirlər. Hazırda öyrənənlərin sosial və emosional 

dəstəklə əhatə edilməsi, fasiləsiz təhsil üçün əlverişli mühitin yaradılması, həmçinin öyrənənlərin 

müxtəlif mədəni mühitlərdə fəaliyyətə hazırlanması prioritet məsələdir. Müəllimlər təhsilin hamı 

üçün əlçatan olmasının təmin edilməsinə, həmçinin yaş, bacarıq, mədəni, dil, cins, coğrafi və sosial-

iqtisadi fərqlər üzündən yaranmış məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına çalışmalıdırlar. 

Müəllimlərin işi gündən-günə cəmiyyətin fəaliyyəti liə sıx şəkildə birləşir. Ona görə də əsrin 

tələblərinə cavab vermək üçün müəllim öz fəaliyyətini sinif otağı ilə məhdudlaşdırmamalıdır. Hər 

bir müəllim tədrisin müxtəlif tərəflərini dərk etməli, təhsil sisteminin digər iştirakçıları ilə anlaşma 

əldə etməli, pedaqoji peşənin çalarlarını nəzərə almalı və peşəkarlıq səviyyəsinin fasiləsiz yük-

səldilməsinə çalışmalıdır. Eyni zamanda, biliklərin həcminin daim artması ilə xarakterizə olunan in-

formasiya cəmiyyətinə keçid müəllimdən müstəqil elmi-tədqiqat işi aparmaq bacarığı tələb edir və 

onun peşə motivasiyasının əhəmiyyəti artır. 

Yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqi şəraitində təlimin başlıca ideyası nəyi isə birlikdə icra et-

mək deyil, birlikdə öyrənməkdir. Bu mənada da yeni pedaqoji texnologiyaların tətbiqində əsas məq-

səd planlı şəkildə düşünülmüş təlimdə başlıca şərt kimi şagird fəaliyyətinin interaktivliyini ön plana 

çəkməkdir. 

Yeni pedaqoji texnologiyalar əsasında yeni pedaqoji təfəkkür formalaşır ki, o da təlim-tərbiyə 

prosesinin ―öyrənməyi - öyrətmək‖ texnologiyasına əsaslanmaqla, şagirdlərin təfəkkür imkanlarının 

maksimum dərəcədə nəzərə alınması, həm də pedaqoji prosesin tədqiqatçılıq, araşdırıcılıq sahəsinə, 

təcrübə meydançasına çevrilməsini tələb edir. ―Yeni pedaqoji təfəkkür‖- dedikdə, söhbət təhsil 

problemlərinə yeni yanaşma tərzindən gedir. Təlim texnologiyaları anlayışı kimi, təlimin bu və ya 

digər metodu, şagirdlər tərəfindən qrup halında ardıcıllıqla həyata keçirilən hərəkət və üsulların 

məcmusu olmaqla, müəyyən didaktik sistemin reallaşdırılmasıdır. Qrup halında fəaliyyət göstərmə 

isə təlim zamanı şagirdlər tərəfindən əməkdaşlıq şəraitində təlimə bütövlükdə təlim texnologiyası 

kimi şagirdlərin təşkilati və idraki fəaliyyətinin ümumi məntiqinə arxalanıb birləşən bir neçə üsulun 

məcmusu kimi baxılır. 

Bildiyimiz kimi, təhsil daim inkişafda, təkmilləşməkdə və yeniləşməkdədir. Çünki, cəmiyyəti-

miz, həyatımız özü də həmişə inkişafdadır. Təhsil və həyat bir-birindən ayrılmazdır. Təhsilin inki-

şafı həyatımızın inkişafına, həyatımızın inkişafı təhsilimizin inkişafına səbəb olur. 

Dünya təhsilinin qabaqcıl təcrübəsini  öyrənmək, mütərəqqi cəhətlərini milli və tarixi dəyərləri-

mizi nəzərə almaqla tətbiq etmək və  respublikada şəxsiyyətyönümlü və nəticəyönümlü təhsilin ger-

çəkləşməsinə nail olmaq qarşıda duran əsas məsələlərdəndir. 

Мягалянин актуаллыьы. Azərbaycan dövlətinin və cəmiyyətinin elmə, təhsilə olan marağı bütün 

dövrlərdə ən yüksək səviyyədə olub. Dövlətin elm sahələrinə olan qayğısı, həyata keçirilən dövlət 

siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilib. Bu gün qloballaşan dünyada yüksək elmi potensiala malik ol-

maq mühüm məsələlərdən biridir. Buna nail olmaq üçün isə ilk növbədə elmimizdə olan problem-

ləri aradan qaldırmaq və Azərbaycan elminin nailiyyətlərini dünya səviyyəsinə çatdırmaq lazımdır. 

Мягалянин елми йенилийи. XXI əsr yüksək elmi – texniki potensiala, kapitala malik, elmə, onun 

maliyyələşdirilməsinə önəm verən cəmiyyət və dövlətin əsridir. Bu gün bütün dünya bilir və başa 

düşür ki, müasirlik bilik cəmiyyətinə doğru addımlamaqdır. Azərbaycan da bu prosesdə öz addım-

larını atır. 
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Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляриндя чалы-
шан педагоглар, педагожи тямайцллц тящсил мцяссисяляринин тялябяляри вя маэистрантлар, еляъя дя 
тящсил проблемляри иля мяшьул олан тядгигатчылар истифадя едя илярляр.  
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А.Танрывердиева  

 

Требования стоящие перед реформ образования 

 

Резюме 
 

В статье повествуется о проводимых реформах образования, об их значении. Здесь 

указывается, что осуществление образовательных реформ способствует повышению 

качества образования, организации образования в соответствии мировым стандартам. 

 

А.Танрiвердиева 
 

Регуирементс фор едуъатионал реформс 

 

Summary 
 

In this article is said about the importance of educational reform. Here is shown that the 

educational reform  serves to develop the quality of education and to establish our education on the 

level of world standards. 
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Tyutorluq xidmətinin mühüm bir proses olması və təhsilin hər addımında vacibliyi ilə yanaşı, tə-

ləbənin inkişafındakı rolu da dəyərləndirilərək, təhsil müəssisələrinə tətbiqi də zəruridir. Ancaq 

praktika göstərir ki, tyutorluq baxımından müəllimlərin rol və funksiyalarının üzə çıxarılaraq, müəl-

limlərə bu istiqamətdə bir vəzifənin verilməsi ilə bağlı konkret işlər görülmədiyi müddətdə bu öhdə-

liklər kağız üzərində qalır. Bu mərhələdə müəllimin tyutorluq baxımından hansı rol və funksiyalara 

malik olduğunu analiz etmək, vurğulamaq və detalları üzə çıxarmaq məqsədilə "hər müəllimin təh-

sil və tədris fəaliyyətləri vəzifələrindən başqa, tyutorluq baxımından rollarınında qiymətləndirilməsi 

vacibdir. 
Guidance reflects and includes all necessary information needed by an individual for his proper 

development, wished behavior and it is also important for the professional aids in the paths to 

achievements and to make an individual to acclimatize to the environment he lives in. Guidance 

helps people to find it easy to make their own decisions. Guidance is not the same notion with the 

education; however it is an inalienable part of the education. From this point of view, guidance must 

be taken into consideration in the modern education system and on the base of it, group works are 

demanded. Besides guidance activities are processes and needed in each step of the education, this 

notion must be developed continually and turn to be parts of education systems.  

Guidance is essential from point of being an activity and an integral part of education and also it 

is necessary from perspective of implementation in the educational institutions on the base of 

evaluations of students.  

However, these services are below the required level; determined targets have not been achieved 

yet. At the same time they are not on the level to assist learners to realize themselves.   

Generally, there are two approaches in relation with the execution of guidance services:  

• ―expert centered guidance program‖ implemented by guiders  with the purpose of introducing 

guidance services via individual and face to face relations;   

• ―teacher centered guidance‖ method in which guiders (tutors) are considered as teacher 

assistants and teachers render assistances.   

The current conditions in Azerbaijan require the comprehension of the second approach. The 

main reason is that, there are not enough experts in universities to render these services. Those who 

work as guiders are not that experienced. This situation reveals the fact that in higher education 

mailto:mehmetaliceyhan@yahoo.com
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institutes all students don’t have the chance of receiving equal guidance services.  

The main aim of the guidance is to achieve an environment in which all active personnel in 

education systems have the same purpose: learners have the opportunities to realize themselves on 

the base of teachers-students relations.   

Teachers of whose main tasks are to teach are also the important members of teams that execute 

guidance services. Because teachers are the first people who are responsible for the multisided 

development of learners. The education process has essential and leading functions for the 

development and adaptation of students. This situation especially makes academic advisors 

important people in the implementation of guidance services.  

Being with students for a long time, teachers are able to control the development more closely; 

as a result, they can acquire more information in relation with education, personal and social 

problems and on the base of obtained information they can assist students. This situation enables 

teachers to realize a lot of works in the direction of guidance.   

In line with these reasons, the tasks and responsibilities of teachers have been outlined in the 

Regulation of guidance basing on the idea that teachers are leading people in the education field. 

Analyzing the Regulation, we can see the important obligations of teachers as guiders in each step 

of the education.  

However, the practice proves that the mentioned obligation and tasks will remain unrealized if 

exact works in the direction of outlining jobs for teachers are not determined. In this step in order to 

analyze, stress and find out the role and functions of teachers as guiders we can classify the roles of 

teachers as follows (1). 

Listening to students; during the active education, especially academic advisors spend nearly 5 

days with their pupils. In addition, this relation continues until student graduates from the education 

institution. Students don’t have any chances to have such kinds of relations in the period they 

pursue their education. As a result of this process, academic advisors are highly esteemed in schools 

in comparison with other teachers. They have more information about their students than other 

teachers. Academic advisors can establish close relationship with their students. They are the most 

active people to observe the personal development of their students as well as to listen to them, 

guide them to the correct paths. The mentioned teachers are also able to render their aids to the 

decision making process. Naturally, in many cases academic advisors are the first people to address. 

If these relations base on mutual respect and belief, they can be long lasting and strong. When 

teachers are sensitive to the development, needs and adaptation of their pupils, they can form the 

necessary environment which meets the needs of everyone. Naturally, in this step, it is very 

important to pay attention to the advice of teachers.  

Guiding the students; teachers have the task of being models for their students and it is also their 

responsibility to realize guidance jobs. When students explain their problems and needs to their 

teachers, the reaction of the latter determine the needs for speaking. If teachers prefer misconduct 

instead of helping them to find the solution for the problems, they automatically lose the right of 

advising. As a result, teachers face with the unwanted results.   

Direct contacts with guiders happen when students don’t feel better for different reasons. 

However pupils also want to speak to their guiders when they want to share their impressions, 

thoughts and feelings. Besides, a lot of pupils can be sent to see the guiders as a result of different 

reasons such as adaptation and so on. Teachers have to fulfill their obligations to help those are in 

needs of help.  

Especially in the beginning of teenage process, students wish to have people to whom they trust, 

love around themselves. Such kinds of adults have more roles to make teenagers have positive 
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habits in their future lives.   

Under the influence of environment students can lose innate self confidence feelings, however 

they can restore them with the assistance of teachers.  

Directing students to experts; teachers have to listen to pupils who approach them and explain 

their problems. At the same time teachers have to be interested in students who seem to have 

problems according to their observations. It is very important. However, if the problem is serious 

and experts are needed, the students must be sent to see a psychologist for advice. If there is a 

student who needs a help, he must be sent to see the expert who works in the guidance center of the 

university. In case the university fails to provide the assistance of experts, it must help to find an 

experienced expert to consult with.  

If a teacher has enough information on the subject of development needs of students, or if he is a 

good observer and he is fond of his students, he can take proper measures by observing some 

elements. He can put an end to the increase of students’ problems.  When he is not able to solve the 

problems, he must provide the aid of experts in the proper field. By observing situations, he must 

build relationship with experts and he must provide the necessary support.   

Revealing the abilities of students; teachers help their students to find their different abilities in 

lessons via different teaching methods they use and apply and via their experiences. Generally, in 

comparison with an expert, teachers have more chances to recognize their students. Understanding 

this task, teachers offer opportunities for their students and the latter find out potential of 

themselves.  Especially, during their university lives student recognize themselves, find out their 

own talents and learn weak and strong spots. It is very essential from formation of personality 

perspective.  

To assist improvement of students in their professions; One of the main functions of teachers is 

to direct his students to different occupational –educational programs until the end of academic 

year. However, this function of teachers is directly related to the real works he does to help his 

students improve their professional abilities.   

From this point of view, teachers have to focus on the relations of all lessons with the vocational 

–professional life and that’s why they have to help their students to acquire all necessary knowledge 

and abilities in their future lives. They have to encourage their students to work, to be volunteer in 

different projects; teachers have to explain the necessity of being an honest person and responsible 

in each work. Teachers have to reveal the abilities of students and advise them on the proper 

professions and prepare them for their future achievements.   

To develop communication ability of students; one of the roles of teachers from guidance 

perspective is to develop positive relations of students in the university environment. Teachers have 

undeniable role to make students have close relations with one-another. Teachers must be models 

for students. They have the role of simplifying effective communication. This role is implemented 

via their communication styles and abilities. When teachers develop correct and effective 

communications, positive aura is formed in audiences and all obstacles are removed. This helps 

students to express themselves and of course communication abilities are improved.  

To conclude, we can say that teachers are the first responsible people for the development and 

adaptation of students and their main purpose is to make an environment in which students can 

realize themselves. Without doubt we can say that teachers have more opportunities to observe the 

developments as they spend more time with students. From this perspective it can be said that 

teachers are in good positions to help students in different issues such as education, job, etc. This 

situation is the main reasons of task that teachers are entitled from guidance point of view. Because 

teachers are the psychological powers on students in compliance with their personal peculiarities 
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and they can have more influences on their students (7). Teachers are considered as models for 

students. In this step For the success of tutoring service, teachers should instill a sense of centered 

education and raise the degree of satisfaction of the teaching profession. To raise the quality of 

education, it is needed to train qualified teachers. When selecting pupils to teacher training 

programs in order to train the qualified teachers, interests, abilities and personality traits that apply 

to teaching should be selected. However, it is critically important to make a support to increase the 

prestige of the teaching profession and make improvement in teachers’ economic and democratic 

rights. Notwithstanding, teachers adaptation to the profession and to realize better quality and a 

student-centered education should be supported too. In order to adopt the tutoring service and to 

implement it properly, teachers must afford to meet the requirements of teaching. 

Təhsil müəssisələrində tyutorluq fəaliyyətləri tələbənin özünü daha mükəmməl tanıması, fərdi 

xüsusiyyətlərini kəşf etməsi, ona açıq olan fürsətlərlərdən yararlana bilməsi, özü haqqında real 

qərarlar verə bilməsi, qarşılaşdığı əngəl və problemlərə qarşı çarə tapmaq bacarığını inkişaf 

etdirməsi üçün həyata keçirilən  xidmətlərdir. Bu mərhələdə şübhəsiz, tələbələri üçün bir model 

rolunə sahib olan müəllim tələbə ilə daha uzun müddət bir yerdə olduğu üçün onların inkişafını 

daha yaxından izləmək; beləliklə, təhsillə və peşə ilə bağlı, şəxsi və ictimai problemlərini daha 

yaxşı tanımaq və ona kömək göstərmək imkanına malikdir. Bu səbəplə müəllimlərə tyutorluq 

baxımından mühüm vəzifə və məsuliyyətlərin verilməsi əhəmmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin aktuallığı. Ali təhsil tələbənin əvvəlki təhsil həyatından fərqli bir prosesdir. Bu fər-

qin mövcudluğu nəticəsində tələbələr istər akademik, istərsə də sosial həyatında bir çox problemlə 

qarşılaşırlar. Tələbənin uğur qazanması hər şeydən əvvəl universitet həyatına qısa müddətdə uyğun-

laşa bilməsi ilə mümkündür. Bu baxımdan universitetlər tyutorluq xidmətləri vasitəsilə mümkün 

uyğunlaşma problemini həll etməyə çalışır və tələbənin normal bir şəkildə universitet həyatına baş-

lamasını dəstəkləyir. Bu da əsas vəzifəsi dərs demək olan müəllimlərin təhsil həyatı boyu tələbələrə 

öz qabiliyyətlərini üzə çıxararaq, onları ən uyğun peşəyə yönəltmək, hazırlamaq və qərar vermə-

lərinə köməkçi olmaq; bu mövzuda lazımlı məlumat və bacarıqlar qazanmalarını təmin etmək kimi 

tyutorluq xidmətlərini icra edmədə onları fəal halə gətirir. Mövzu bu səbəblə aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə, universitet tələbələrinin akademik nailiyyət, peşə hazırlı-

ğıda müəllimlərin tyutorluq rolları ilə bağlı başlıca tələbələr və universitetlərdəki tyutorluq işi və 

müəllimlərin tyutorluq rolları haqqında aparılan araşdırmaların azlığı bu cür tədqiqat işlərinin əhə-

miyyətini artırır. Bu araşdırma həm universitetlərdəki tyutorluq xidmətləri, həmdə universitet tələ-

bələrinin problemlərinə yönəlik təlim-tədrisin sağlam və keyfiyyətli şərtlərdə hazırlanmasında mü-

hüm rol oynayacaqdır. Eyni zamanda Azərbaycanda daha əvvəllər bu mövzuda geniş bir araşdırma 

olmadığı üşün elmi yeniliyi ilə diqqəti cəlb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tyutorluq məsələsinə  daha  real və elmi bir  yanaş-

ma tələb edilməsindən dolayı universitetlərdə müəllimin tyutorluq baxımından hansı rol və funksi-

yalara malik olduğunu analiz etmək, vurğulamaq və detalları üzə çıxarmaq məqsədilə "hər müəl-

limin təhsil və tədris fəaliyyətləri vəzifələrindən başqa, tyutorluq baxımından rollarının müəyyən 

edilməsi praktiki əhəmiyyət kəsb edir. 
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М.А.Ъейщан 

Müasir təhsil anlayışında müəllimin tyutorluq rolunun vacibliyi 

Xülasə 
 

Müəllim tələbə ilə uzun müddət bir yerdə olduğuna görə tyutorluq xidmətlərini icra edən 

komandanın da mühüm bir üzvüdür. Çünki müəllim tələbənin hərtərəfli inkişafı və uyğunlaşmasına 

birinci dərəcədə məsul olan şəxsdir. Təhsil müddətində, tələbənin inkişafı və uyğunlaşması 

baxımından müəllim effektiv və aparıcı  bir funksiya daşıyır. Bu vəziyyət xüsusilə sinif rəhbərlərini 

tyutorluq xidmətlərinin icrasında mühüm şəxsə çevirməkdədir. Çünki müəllim tələbənin inkişafını 

daha yaxından izləyir; beləliklə, təhsillə bağlı, ixtisası ilə əlaqədar, şəxsi və ictimai problemlərinə 

daha yaxşı bələd olur və ona köməkçi olmağa daha yaxındır. Bu vəziyyət müəllimə imkan verir ki, 

tyutorluq istiqamətində əhəmiyyətli işlər görsün. 

 

М.А.Джейхан 

Необходимость тьюторской роли учителя  

в понятии современного образования  

Резюме 

 
Так как учитель долгое время находится рядом со студентом, он является важнейшим 

членом команды, осушествляющей тюторские услуги. Потому что  именно учитель в первую 

очередь несет отвественность за всестороннее развитие и адаптацию студента. В период 

обучения с точки зрения развития и адаптации  студента учителю принадлежит эффективная 

и ведущая функция. Это положение в основном выражается в превращении классных руко-

водителей при исполнении тьюторских услуг в необходимых людей. Потому что учитель 

наблюдает за развитием студентов; таким образом, он в курсе  всех возникающих проблем, в 

частности,  связанных с образованием или специальностью, а также личных и общественных 

проблем студентов, он для них ближе всех, может стать для них незаменимым помощником. 

Это дает возможность учителю претворить в жизнь необходимые, важные дела в направ-

лении тьюторства. 

Редаксийайа дахил олуб: 07.03.2015 
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pedaqoji təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsi 
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АДПУ-нун досенти 
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                      dərslik 
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                      сонала, учитель, преподаватель, учебные программы, учебники 

Key words: teaching in higher education, higher education institutions, training of staff, teachers,  
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60-cı illərdə pedaqoji ali təhsil müəssisələrində yüksək ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanma-

sı istiqamətində xeyli səmərəli işlər həyata keçirildi. ―Məktəbin həyatla əlaqəsinin möhkəmləndiril-

məsi və SSRİ-də xalq təhsil sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi haqqında‖ qanuna müvafiq olaraq 

respublikanın pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin tədris planları və proqramlarında müəyyən də-

yişikliklər edildi. 

Щямин дюврдя fizika-riyaziyyat və təbiətşünaslıq-coğrafiya ixtisasları üzrə tədris planları məktə-

bin yuxarı sınifləri üçün müəllimlərin texniki və kənd təsərrüfatı fənləri üzrə ixtisaslı hazırlanmasını 

təmin etmirdi. Bir çox ixtisaslar üzrə tədris planları icbari tədris məşğələləri ilə yüklənmişdi. Bu, 

tələbələrin müstəqil işlərinin genişləndirilməsinə maneçilik törədirdi. Tədris planlarında tələbələrin 

istehsalat və pedaqoji təcrübəsi hələ də öz layiqli yerini tutmamışdı. Bu nöqsanların aradan qal-

dırılması məqsədi ilə məktəb haqqında qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla respublikanın pedaqoji 

ali təhsil müəssisələrinin tədris planlarına yenidən baxıldı. Burada tələbələrin nəzəri və praktiki ha-

zırlığının xeyli yaxşılaşdırılması, pedaqoji ali təhsil müəssisələrinin həyatla, istehsalatla və məktə-

bin işi ilə əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulurdu.  

Gələcək müəllimlərin praktik hazırlığının gücləndirilməsi məqsədilə pedaqoji və istehsalat təc-

rübəsinə ayrılan vaxt xeyli artırıldı. Əgər 1957-ci ilin tədris planında bütün təlim illəri ərzində peda-

qoji təcrübəyə 18-19 həftə ayrılırdısa, yeni tədris planında 27-30 həftə ayrılmışdı. Bu bütün tədris 

vaxtının təqribən 20%-ni təşkil edirdi. Pedaqoji təcrübənin təhsildən ayrılmamaqla həyata keçiril-

məsi məqsədəuyğun hesab edildi. 

Yeni tədris planlarına əsasən ictimai və pedaqoji-psixoloji fənlər əvvəlki həcmdə qaldı. Pedaqoji 

fənlərin tədrisi təkmilləşdirildi, xüsusilə psixologiya kursunda yaş psixologiyasının öyrənilməsi nə-

zərdə tutuldu. Fənlərin metodikasının öyrənilməsi pedaqoji təcrübənin başlanılmasına qədər yekun-

laşırdı ki, bu da tələbələrin praktikaya qədər nəzəri hazırlığının yaxşılaşdırılmasına kömək edirdi. 

Bəzi fakültələrdə tələbələrin pedaqogika, yaxud psixologiyadan kurs işləri yazmaları nəzərdə 

tutulurdu. Bu, tələbələrdə pedaqogika və psixologiyadan müstəqil işləri yerinə yetirilmə vərdişlərini 

inkişaf etdirirdi. Yeni tədris planları tələbələrdə vacib praktik vərdişlərin aşılanmasına yönəlmişdi. 

Pedaqoji və istehsalat təcrübəsinə ayrılan vaxtın artırılmasına baxmayaraq tədris planlarında nəzəri 

məşğələlərin ümumi həcmi əsasən qorunub saxlanılmışdı. Tədris planlarının belə quruluşu məktəb 
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haqqında qanunun yerinə yetirilməsində ilk təcrübə idi. Belə yanaşma tədrisin həyatla əlaqəsizliyinə 

son qoymaq imkanı yaratdı və gələcək müəllimləri istehsalat əməyinə yaxınlaşdırdı. 

Geniş profilli müəllim hazırlığı ideyası özünü doğrultmurdu. Tələbələr hər iki ixtisas üzrə yaxşı 

hazırlaşa bilmirdilər. İxtisasın hər ikisini yüksək səviyyədə öyrənmək çətinlik törədirdi. Digər tərəf-

dən pedaqoji ali təhsil müəssisələrində təlim müddətinin artırılması da müəllim kadrlarına olan ehti-

yac baxımından özünü doğrultmadı. Bununla əlaqədar Sov.İKP MK və Nazirlər Sovetinin 9 may 

1963-cü il qərarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq 1963-1964-cü tədris ilində pedaqoji ali 

təhsil müəssisələrinin tədris planlarında yeni dəyişikliklər edildi. Pedaqoji ali təhsil müəssisələrində 

müəllimlərin bir ixtisas üzrə hazırlanmasının yeni tədris planları təsdiq edildi. 4 ilə nəzərdə tutulan 

təlim müddəti aşağıdakı ixtisasları əhatə edirdi: a) riyaziyyat, b) fizika, c) kimya, d) tarix, e) Azər-

baycan dili və ədəbiyyatı, h) biologiya, f) peda-qogika və psixologiya (məktəbəqədər), x) pedaqo-

gika və ibtidai təhsilin metodikası.  

Təbii ki, yeni tədris planlarında tədris fənlərinin, kurs işlərinin, imtahan və məqbulların, həmçi-

nin həftəlik tədris saatlarının sayı minimuma endirilıdi. Xarici dillər fakültəsində bir xarici dil və 

Azərbaycan dili, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tarixi, tarix, riyaziyyat, fizika, biologiya fakültələ-

rində pedaqoji və ictimai-siyasi fənlər dəyişməz qaldı. Dəyişikliklər əsasən tədris planında ikinci 

ixtisasla əlaqədar olan fənlərin çıxarılması hesabına baş verdi.  

ADU-nun 1959-cu ildəki tədris planında müəyyən dəyişikliklər edildi.Yeni tədris planı əvvəlki 

tədris planlarından xeyli fərqlənirdi. Bu tədris planlarında təlimin təcrübə ilə əlaqələndirilməsi xeyli 

gücləndirilmişdi. Bir çox fakültələrdə (Şərq, fizika, kimya, biologiya) mühazirə saatları ilə müqayi-

sədə praktik saatların miqdarı xeyli artırılmışdı. Filologiya, tarix, coğrafiya və riyaziyyat fakültə-

lərində nəzəri və praktiki məşğələlər arasındakı satların nisbəti o qədər də fərqlənmirdi.  

Universitetin yeni tədris planları onunla fərqlənirdi ki, onlarda pedaqogika, ayrı-ayrı fənlərin 

metodikası və pedaqoji təcrübənin keçirilməsi genişləndirilmişdi. Bu, aşağıdakılarda öz əksini 

tapırdı:  

a) Biologiya və coğrafiya fakültələrində psixologiyanın keçirilməsi daxil edildi. Riyaziyyat fa-

kültəsində psixologiyaya ayrılan saatların miqdarı 54 saatdan 70 saata qədər artırıldı. 

b) Bütün fakültələrdə pedaqogika üzrə saatların miqdarı 64 saatdan 72-88 saata çatdırıldı Təd-

ris planlarında pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixinin vəhdətdə öyrənilməsi nəzərdə tutuldu. Bu, 

əvvəlki planlarda yox idi.  

c) Tarix və riyaziyyat fakültələrindən başqa bütün fakültələrdə tədris metodikasına ayrılan 

saatların miqdarı 70-108 saatdan 112-132 saata çatdırıldı . 

Göründüyü kimi, yeni tədris planları pedaqoji fənlərin daha fundamental keçirilməsini nəzərdə 

tuturdu. 

1964-cü ildə universitetin tədris planlarına yenidən baxıldı. Yeni tədris planı 1959-cu ilin tədris 

planlarından bəzi fakültələrdə pedaqoji fənlərin ixtisar olunması ilə fərqlənirdi. Coğrafiya fakültə-

sində psixologiyaya ayrılan saatlar 10 s., tarix fakültəsində 20 s., biologiya fakültəsində 14 s., filolo-

giya fakültəsində 4 s. azaldıldı. Filologiya, tarix, fizika, biologiya fakültələrində pedaqogikaya ayrı-

lan satların miqdarı 14-dən 18 saata qədər azaldıldı.  

Universitetdə pedaqoji fənlərə ayrılan saatların ümumi həcmi artırılsa da, pedaqoji institutlarla 

müqayisədə bu saatların miqdarı xeyli az idi. Universitetin məzunlarının 80%-dən çoxunun pedaqo-

ji sahəyə işə göndərilməsini nəzərə alsaq həmin saatların azlığının müəllim kadrları hazırlığına 

mənfi təsir göstərməsi qənaətinə gəlməyə imkan verir. Həmin dövrdə pedaqoji institutların proq-

ramlarında da dəyişikliklər edildi, yerli əhəmiyyət kəsb edən fənlərin yeni proqramları yaradıldı. Bu 

müddət ərzində pedaqogikadan 3 proqram nəşr edildi. 1960-cı ilin əvvəlində SSRİ Ali və Orta İx-

tisas Təhsili Nazirliyi tərəfindən müttəfiq respublikaların pedaqoji institutlarına pedaqogikadan təd-
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ris proqramlarının layihəsi göndərildi. Proqramlara məktəbin həyatla və əməklə əlaqəsinə dair yeni 

məsələlər daxil edildi. Pedaqogika üzrə mövcud proqram gənc nəslin təhsil-tərbiyəsi ilə bağlı artan 

tələbatı ödəmirdi.  

Buna görə də 1963-cü ildən RSFSR Maarif Nazirliyi tərəfindən pedaqoji institutlar üçün yeni 

pedaqogika proqramlarının layihəsi göndərildi. Göstərilən proqramda Kommunist Partiyası və sovet 

hökumətinin məktəbin inkişafı və şagirdlərin kommunist tərbiyəsi məsələlərinə dair göstərişləri geniş 

yer tuturdu. Proqramın izahat vərəqində qeyd olunurdu ki, onun tərtibində pedaqoji elmin müasir və-

ziyyətinin və qabaqcıl pedaqoji təcrübənin, onların qarşılıqlı nailiyyətininin öyrənilməsinin vacibliyi 

nəzərə alınmış, müqayisəli pedaqogikanın elementləri və sosialist ölkələrində xalq təhsilinin in-

kişafının bəzi məsələlərinə diqqət yetirilmişdir. Proqramda kursun strukturu onunla fərqlənirdi ki, 

burada tərbiyə nəzəriyyəsi təlim nəzəriyyəsindən əvvəl verilmişdi və bu bəzi pedaqogika kafedra-

larında narazılığa səbəb olmuşdu. Proqram layihə şəklində təsdiq edildiyindən müəllimlərə onun 

strukturunda dəyişikliklər etməyə hüquq verilirdi.  

1965-ci ildə SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi və RSFSR Maarif Nazirliyi tərəfindən 

pedaqoji institutlar üçün yeni pedaqogika proqramları nəşr edildi. Bu proqramda yenə də tərbiyə 

nəzəriyyəsi təlim nəzəriyyəsindən əvvəl verilmişdi. Pedaqoji proseslərin psixoloji əsaslandırılması-

na diqqət yetirilmiş, təlim və tərbiyənin prinsipləri və metodlarının təsnifatında müəyyən dəyi-

şikliklər edilmişdi. Universitet tələbələri üçün pedaqogika proqramı qismində SSRİ Ali və Orta İxti-

sas Təhsili Nazirliyi tərəfindən 5 noyabr 1960-cı ildə buraxılan proqramdan istifadə edilirdi. Peda-

qogika kafedralarının iradları nəzərə alınmaqla həmin proqram 1965-ci ildə dəyişdirildi və nəşr 

olundu. Universitetlər üçün nəzərdə tutulan həmin proqramda müəyyən nöqsanlar qalmaqda idi. 

Onlardan bəzilərinə diqqət yetirək:  

1) Proqramda kommunist tərbiyəsinin 6 tərkib hissəsindən bəhs olunurdu, halbu ki, əvvəlki 

proqramda kommunist tərbiyəsinin 5 tərkib hissəsindən bəhs edilirdi. Politexnik təhsil anlayışı 

əmək tərbiyəsi ilə əvəz edilmişdi (səh.5); 

2) Ekskursiyalar və məsləhətlər həm təlim metodu, həm də tədris işinin təşkilati forması kimi 

izah edilirdi (səh.9-10); 

3) Təlim prosesinə texniki vasitələr təlim üsulları kimi təqdim edilirdi (səh.10); 

4) Tədris proqramının quruluşunda sistematiklik prinsipi pozulmuşdu, təkrarlar mövcud idi; 

5) Pedaqogikanın ayrı-ayrı məsələləri, xüsusilə əqli, fiziki və estetik tərbiyə məsələləri, poli-

texnik təhsilin vəzifələri açıqlanmamışdı, pioner və komsomol təşkilatlarının iş formaları dəqiq ve-

rilməmişdi.  

Pedaqogikadan nəzərdən keçirilən proqramlarla yanaşı bu dövrdə respublikanın pedaqoji ali təhsil 

müəssisələrində və universitetdə respublika əhəmiyyətli ixtisas və fənlər üzrə proqramlar tərtib edildi.  

60-cı illərin sonunda bütün ali pedaqoji məktəblər üçün yeni tədris planlarы tяrtиb edиldи. Tяdrиs 
planlarыnыn layиhяsи keчmиш SSRИ alи pedaqojи mяktяblяrиnиn pedaqogиka vя psиxologиya kafed-
ralarыnыn mцdиrlяrиnиn ишtиrakы иlя mцzakиrя olundu. Tяdrиs planlarы vя proqramlarыnыn tяrtи-
bиndя gяlяcяk mцяllиmlяrиn nяzяrи vя praktиkи hazыrlыьыnыn tяkmиllяшdиrиlmяsи, dцnyagюrцшlя-
rиnиn genишlяndиrиlmяsи яsas gюtцrцlцrdц.  

70-cи иllяrиn яvvяllяrиndя pedaqojи иnstиtutlarda yenи tяdrиs planlarы vя proqramlarы tяtbиq 
edиldи. Яsas fяnlяrlя yanaшы xцsusи kurslarыn, semиnarlarыn, fakultatиvlяrиn dя aparыlmasы plan-
laшdыrыldы. Tələbələri məktəbyaşlı uşaqların əsas fizioloji xüsusiyyətləri ilə tanış etmək məqsədilə II 

semestrdə ―Yaş fiziologiyası və məktəb gigiyenası‖, şəxsiyyətin kollektivdə formalaşmasının qa-

nunauyğunluqlarını, təlim-tərbiyə prosesinin psixoloji əsaslarını öyrənmək məqsədilə III semestrdə 

―Ümumi psixologiya‖, IV-V semestrdə ―Məktəb pedaqogikası‖, V-VI semestrdə xüsusi metodikalar, 

VII semestrdə ―Yaş və pedaqoji psixologiya‖nın tədrisi məqsədəuyğun hesab olundu. Respublиkanыn 
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alи pedaqojи mяktяblяrиndя “Pedaqogиkaya gиrиш” xцsusи kursunun tяdrиsиnя baшlanыldы. 
Az sonra alи tutulan tяdrиs planlarы cиddи tяnqиd olundu. 1974-cц иldя SSRИ pedaqojи иnstи-

tutlarыnыn pedaqogиka vя psиxologиya kafedra mцdиrlяrиnиn mцшavиrяsиndя “Pedaqogиkaya gи-
rиш” kursunun tяdrиsи qeyrи-qяnaяtbяxш hesab edиldи. Чцnkи kursun tяdrиsиndя pedaqogиkanыn 
fundamental metodolojи mяsяlяlяrиnиn шяrhи nяzяrdя tutulurdu kи, bu da tяlяbяlяrdяn yцksяk 
fяlsяfи vя pedaqojи hazыrlыq tяlяb edиrdи. Dиgяr tяrяfdяn иsя hяmиn mюvzular “Pedaqogиka”da 
(II kursda) yenиdяn юyrяnиlиrdи. Юyrяdиlmяsи nяzяrdя tutulan mюvzular arasыnda rabиtяsиzlиk, 
kursun nяzяrи-metodolojи яhяmиyyяtиnи, elmи sяvиyyяsиnи azaldыrdы. Bu sяbяbdяn dя xцsusи 
kursun mяzmunu cиddи dяyишdиrиldи vя 1975-cи иldяn “Mцяllиmlиk иxtиsasыna gиrиш” adы иlя tяdrиs 
planыna daxиl oldu. Bu kursun tяdrиsиndя mяqsяd tяlяbяlяrи pedaqojи peшяnиn sosиal яhяmиy-
yяtи, mahиyyяtи, mцяllиmlиk ишиnиn xцsusиyyяtlяrи, keyfиyyяtlяrи vя pedaqojи peшя hazыrlыьы sиste-
mи иlя tanыш etmяkdяn иbarяt иdи. 

70-cи иllяrиn иkиncи yarыsыnda Azяrbaycanda pedaqogиka tarиxиnиn tяdrиsиndя cиddи dюnцш ya-
randы. Keчmиш SSRИ mяkanыnda иlk dяfя respublиkamыzda prof. Hцseyn Яhmяdovun tяшяb-
bцsц, prof. Mяrdan Muradxanovun, dos. Яmir Taьыyevиn ишtиrakы иlя mиllи mяktяb vя pedaqojи 
fиkиr tarиxиndяn xцsusи kurs hazыrlandы. Kursun proqramы Azяrbaycan SSR Alи vя Orta Иxtиsas 
Tяhsиlи Nazиrlиyи tяrяfиndяn tяsdиq edиldиkdяn sonra Azяrbaycan vя rus dиllяrиndя nяшr olundu. 
Mиllи mяktяb vя pedaqojи fиkrиmиzиn юyrяnиlmяsи sahяsиndя иlk tяшяbbцs rяьbяtlя qarшыlandы vя 
elmи-pedaqojи иctиmaиyyяt tяrяfиndяn tяqdиr edиldи. Hяmиn proqram яn qяdиm dюvrlяrdяn baш-
layaraq zяmanяmиzя qяdяr Azяrbaycanda tяlиm, tяrbиyя, mяktяb tяhsиlиnиn meydana gяlmяsи 
vя иnkишafы, gюrkяmlи maarиfpяrvяrlяrиn vя pedaqoqlarыn fиkиrlяrиnиn sиstemlи tяdrиsи цчцn vacиb 
sяnяddиr. Hяmиn proqram цzrя иndиkи Nяsirяddin Tusи adыna ADU-da, Yusif Mяmmяdяlиyev 
adыna Naxчыvan Dюvlяt Unиversиtetиndя, Tbиlиsи Dюvlяt Pedaqojи Иnstиtutunda xцsusи kurs vя 
semиnar sыnaqdan keчиrиlmиш, keчmиш Иttиfaq Maarиf Nazиrlиyиnиn pedaqogиka цzrя elmи-metodиk 
шurasыnыn pedaqogиka tarиxи komиssиyasыnыn 1981-cи иl 15 dekabr tarиxlи иclasыnda xцsusи mц-
zakиrя edиlяrяk bяyяnиlmиш, qabaqcыl tяcrцbя kиmи dиgяr regиonlarda da yayыlmasы mяslяhяt 
bиlиnmишdиr.  

90-cы иllяrdя hяmиn proqram яsasыnda Azяrbaycan mяktяb vя pedaqojи fиkиr tarиxиnя daиr 
tяdrиs vяsaиtlяrи yaradыlmasыna tяшяbbцs gюstяrиldи. Hцseyn Mustafa oьlu Яhmяdovun 3 his-
sяlik “Azяrbaycan pedaqogika tarixindяn”, Mollayevin “Azяrbaycanda pedaqoji fikir tarixinя 
dair” dяrs vяsaitlяri tяlяbяlяrin istifadяsinя verildi.  

Pedaqogиkanыn nяzяrиyyяsиnя daиr yenи proqramыn tяlяblяrиnя, pedaqojи elmиn son naиlиy-
yяtlяrиnя иstиnadяn yazыlmыш “Pedaqogиkadan mцhazиrя konspektlяrи” adlы dяrs vяsaиtи ишыq цzц 
gюrdц. Prof. Bяшir Яhmяdovun vя prof. Aьahяsяn Rzayevиn bиrgя яmяklяrиnиn mяhsulu olan 
hяmиn kиtabda mюvcud dяrs vяsaиtlяrиndяn иstиfadя edиlsя dя, bцtцn bюlmяlяr vя fяsиllяr yenи 
mяzmunda, orиjиnal цslubda yazыlmыш, yenи mюvzular vя fяsиllяr (pedaqojи prosesиn цmumи 
prиnsиplяrи, tяlиmиn texnиkи vasиtяlяrи vя proqramlaшdыrыlmыш tяlиm, шagиrdlяrиn hцquq tяrbиyяsи, 
cиnsи tяrbиyя vя s.) daxиl edиlmишdиr. Hяmиn dюvrdя rus dиlиndяn tяrcцmя edиlяn “Mяktяb peda-
qogиkasы” dяrs vяsaиtи dя azяrbaycanlы tяlяbяlяrиn иstиfadяsиnя verиldи. Pedaqojи иnstиtut tяlя-
bяlяrи цчцn nяzяrdя tutulan hяmиn dяrs vяsaиtи gяlяcяk mцяllиmlяrи tяrbиyяnиn, tяlиmиn vя tяh-
sиlиn nяzяrиyyя vя praktиkasыnыn иnkишaf иstиqamяtlяrи иlя tanыш etmяk mяqsяdи daшыyыrdы. Dяrs 
vяsaиtи “Mяktяb pedaqogиkasы” dяrslиyи цчцn keчиrиlяn mцsabиqя jцrиsиnиn mцkafatыnы alsa da 
Azяrbaycan dиlиnя uьursuz tяrcцmя edиldиyиndяn, elmи-pedaqojи иctиmaиyyяtиn dиqqяtиndяn kя-
narda qaldы. И.Musayevиn 1990-cы иldя nяшr etdиrdиyи “Pedaqogиkanыn цmumи яsaslarы” dяrs vя-
saиtи dя pedaqogиkadan dяrslиklяrя olan tяlяbatы юdяyя bиlmяdи. Burada ancaq pedaqogиkanыn 
nяzяrи-metodolojи problemlяrи vя tяrbиyяшцnaslыьыn яsas mяsяlяlяrи юz яksиnи tapmышdыr. Orиjи-
nallыq baxыmыndan иsя mюvcud dяrslиklяrdяn fяrqlяnmиrdi. 
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20-ci illərdən başlayaraq 90-cı illərin əvvəllərinə kimi pedaqogika tarixinə aid proqram əsasən 

rus dilindən tərcümə edilmişdir. Moskvada hazırlanan tədris planları və proqramları bütün ali peda-

qoji məktəblər üçün eyni idi. Respublikaların milli xüsusiyyətləri, təhsil və tərbiyə ənənələri nəzərə 

alınmadan tədris olunurdu. 

Мягалянин актуаллыьы. Мцасир дюврдя Азярбайъанда али педагожи тящсилин мязмунунда ъидди 
ислащатлар щяйата кечирилир. Тящсилин мязмунунун тякмилляшдирилмяси мягсяди иля щям бейнялхалг 
тяърцбя юйрянилир, щям дя тарихи педагожи ишин тядгиги актуаллыг кясб едир. Мягалядя мящз кечян 
ясрин 60-80-ъи илляриндя али педагожи тящсилин мязмуну юйрянилир, мцасир дювр цчцн ящямиййяти цзя 
чыхарылыр. 

Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик онунла шяртлянир ки, ютян ясрин 60-80-ъи илляриндя али 
педагожи тящсилин мязмуну илк дяфя мцгайисяли шякилдя тящлил вя тядгиг олунур, йол верилян нюгсан-
ларын сябябляри арашдырылыр, уьурлар тягдир едилир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягаля педагожи тямайцллц али вя орта ихтисас мяк-
тябляриндя тящсил алан тялябяляр, маэистрляр, докторантлар, еляъя дя бу йюнцмлц проблемлярля мяш-
ьул олан тядгигатчылар цчцн нязярдя тутулмушдур.  
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Ш.Азадалиева 

Усовершенствование содержание высшего педагогического  

образования в Азербайджане в 60-80-е годы ХХ века 

 

Резюме 

 
Статья в 60-80-е годы ХХ века исследуется для улучшения содержания высшего 

обучения образования. Рассматривается высококвалифицированное профессорско-препо-

давательское обучение персонала институтов, преподающих педагогику, психологию и 

предметы, связанные с новой учебной программой и курсов для улучшения содержания. 

 

Sh.Azadalieva 

Импровемент оф тще ъонтент оф щиэщер педаэоэиъал  
едуъатион ин Азербаижан ин 1960-80 оф тще 20 тщ ъентрй 

 

Summary 

 
The article in 60-80 years of the twentieth century is explored to improve the content of higher 

education teaching. Highly qualified teaching staff training institutes teaching pedagogy, 

psychology subjects related to the new curriculum, programs and courses to improve the content 

being viewed. 
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Xalqların və millətlərin inteqrasiya olunduğu, Avropanın şərqə doğru yeridiyi hazırki şəraitdə 

mənəviyyatlarda milli özünəməxsusluğu qoruyub saxlamaq özünütəsdiq amalına çevrilməlidir. Bö-

yüməkdə olan nəslin, həmçinin gənclərin yaş və anlaq səviyyəsini nəzərə alaraq bu işdə müxtəlif 

vasitələrlə yanaşı, qədim mənbələrdən və fundamental əsərlərdən istifadə olunmalıdır. Oğuznamələr 

belə mənbələrdir.  

Qədim xalq olaraq biz atalar sözləri işlətməyə vərdişliyik. Elə bir azərbaycanlı tapmaq olmaz ki, 

gün ərzində atalar sözündən istifadə etməsin. Bu yığcam, obrazlı, ahəngdar, özündə bir kitabın məz-

mununu qoruyub saxlayan kəlamlar çox qiymətlidir. Çünki onlarda həyatın bütün məqamları ilə 

bağlı bəzən əyar, bəzən dərman qədər müalicəvi əhəmiyyət daşıyan fikirlər var. Atalar sözləri nəsil-

dən-nəslə şifahi şəkildə ötürülərək qədim zamanlardan bu günümüzədək gəlib çatmışdır. Həmin 

sırada olduqca dəyərli bir toplum var: ―Oğuznamə‖. 

Elmə  müxtəlif oğuznamələr məlumdur ki, onlar səhifələrınin sayına, dil, əlifba variantlarna və 

digər xüsusiyyətlərinə görə fərqlənsələr də, eyni qayəyə xidmət edərək xalqın əqli -mənəvi təcrü-

bəsindən zühura gəlmişlər. Bu sırada:  

1) Qazan xanın vəziri, məşhur dövlət xadimi Fəzlullah Rəşidəddinin farsca (həm də ruscaya tər-

cümə olunmuş) dini mövzulu ―Oğuznamə‖sini;  

2) Məsnəvi şəklində  nəzmə çəkilmiş otuz səhifəlik, yüz dörd beytlik ―Oğuznamə‖ni;  

3) Uyğur əlifbası ilə yazılmış və Paris kitabxanasında saxlanan tarix etibarilə daha qədim 

―Oğuznamə‖ni misal göstərmək olar.   

Dünyanın məşhur şərqşünasları, tarixçilər oğuznamələri öyrənərək qənaətə gəlmişlər ki, bu na-

dir məbələr Azərbaycan xalqının ulu kökünə-oğuzlara məxsus dəyərli xəzinələrdir. Çox müdrikanə, 

möhürlü, itib-batmayan imzadır: ―Oğuznamə‖. Yəni oğuzlara məxsus hikmətamiz kəlamlar, öyüd-

nəsihətlər toplusu. 

Qədirbilən insanlar tərəfindən qorunaraq günümüzədək gəlib çatmış daha bir ―Oğuznamə‖ 

Peterburq Universiteti Şərq fakültəsi kitabxanasının əlyazmalar şöbəsində saxlanılır. Azərbaycan el-

minə 1964-cü ildən məlum olmuşdur və Bakı Dövlət  Universitetinin professoru şərqşünas alim Sa-

mət Əlizadənin təşəbbüsü ilə 1984-cü ildə fotosurəti alınaraq respublikamıza gətirilmişdir.  

Kitab, tərbiyə etmək və tərbiyə almaq yaşında olan hər kəs üçün faydalıdır; fasiləsiz təhsilin 

bütün pillələri və bütün istiqamətlərinə rövnəq verə biləcək qüdrətdədir.  

Cəmiyyətin gündəlik həyatında da bu sözlərin yeri var və böyüyən  nəsillərin tərbiyəsi işində 

onlardan istifadə vacibdir. 

Xalq, şəxsiyyətin formalaşmasına təsir edən amilləri öz sərraf gözü ilə elmi pedaqogikadan 
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əsrlərlə əvvəl görüb müəyyənləşdirmiş və hökmünü vermişdir. Oğuznamələrdə amillərin hamısı 

əhatə olunmuşdur. Diqqət yetirək: 

―Qovğa gəlcək göz bağlanır ―, ―Hər nə ki, başına gəlir, Haqdan bil‖ (İlahi yazı; qəzavü qədər) ; 

―Eşəgə atlas çul ursan, yenə eşəgdir‖, ―Əslində olan toynağında bəlirdür‖,  ―Əbləh çəkişgən olur 

(İrsiyyət); 

―Anasını gör, qızını al, qayısını gör, bezini al‖, ―Oğul ataya görə süfrə yayar‖ (Qoşa amillər; 

irsiyyət, mühit, tərbıyə). 

―Dünya üçün oda düşüb yananın su yerinə qanın içər ruzıgar‖, ―Danişməndlər vermək sevməz, 

almaq sevər‖, ―Dün (obaşdan, alaqaranlıqdan) yol gedən, sabahdan qarnın doyuran, oğlan ikən ev-

lənən aldanmaz‖, ―Mərmərdə ot bitməz‖, ―Eyülərlə otur, eyü olarsan ― (Mühit) ; 

―Çirkinə gözəl desən quyruq bular, gözələ çirkin desən, dodaq yalar‖, ―Cahil vaxtsız xoruz 

kibidir‖, ‖Göydən dörd kıtab endi, beşincisi kötək‖, ―Ulular sözünü tutmayan ulayu qalur‖ 

(Tərbiyə). 

Bunlarla yanaşı, həyati zərurətdən doğan tövsiyələrə də geniş yer verilmişdir. Məsələn:  

 — ―Danişməndsiz (ziyalısız) el bıçaqsız çoban kimidir‖, 

— ―El keçdiyi yerdən sən də keç‖,  

— ―Axşam olsa yat, sabah olsa get‖,  

— ―Əski düşmən dost olmaz, əski dost düşmən olmaz‖,  

— ―Sözü bişirüb söylə‖,  

— ―Oğlanın ağzı büzdük gərək‖,  

— ―Dəvə nə böyük, qulağı nə kiçik‖,  

— ―Səndən ötrü sayru (xəstə) olançün sən öl‖,  

— ―Söyləmək gümüş isə söyləməmək altundan artıqdır‖,  

— ―Sinirmədiyin aşı yemə‖,  

— ―Tuz-əkmək (duz-çörək) bilməzdən it yeydir (yaxşıdır)‖ və s.  

Tərbiyənin ayrı-ayrı istiqamətlərinə gəlincə, fikir belədir: 

Əqli tərbiyə və elmin əqli  dəyər olaraq qiymətləndırilməsi: ―Oqumuşlar könüllü (mənəviyyatlı) 

olur‖, ―Qələmin qədrini yazıçı bilür‖, ―Qız oxutmaq güc olur‖, ―Dəli dəlüyi (dəliliyi) sevir, 

danişmənd ulayu (müdrikliyi) sevir‖, ―Uslular (ağıllılar) ilə savaşmaq cahil ilə halva yeməkdən 

yeydir (yaxşıdır)‖, ―Oq atmaq, yazu yazmaq, suda üzmək, gərəkdir bu üçi hər şəxsə düzmək‖ və s. 

Əmək tərbiyəsi və iqtisadi tərbiyə, onların həyati vəhdəti: ―Dəgirmanda unluğu süpürüncə, 

xırman yerində süpürgəni bir artıq çal‖, ―Dəgirmana gedən un ügüdər‖, ―Oturan adamdan köpək 

yeydir‖, ―Qış yarağın yaydan düz‖, ―İş bacaranındır‖, ―Gündə iki pul girən evə, o ev yoxsulluq gör-

məz‖, ―Ər xəstəliyi yoxsulluğun nişanıdır‖, ―Ağ ağca qara gün üçün‖ və s. 

Əxlaq və  mənəvi tərbiyə: ―Əkmək kəsmək hünərdir‖, ―Əgri otur, doğru söylə‖, ―Dostuna ödənç 

ağça (borc pul) vermə, istədigün vaxt düşmən olur‖, ―Dostun ilə ye, iç, satu-bazar eləmə‖, 

―Yurdundan sürülən, yurduna varınca ağlar‖, ―İttifaq etsə kişi, aləmi tutar‖, ―Doğruluq iki cahana 

yarar‖, ―Doğru söyləyəni doqquz parça şərdən qovmuşlar‖, ―Doğruya Tanrı yardımçı‖, ―Doğru 

tutulmayınca əyri bulunmaz‖. 

Hüquqi tövsiyə və tələblər: ―Ər ölmüş, qanun ölməmiş‖, ―Haqlı var haqsız çıxar, haqsız var 

haqlı çıxar‖, ―Dilsüzdən pəltək yaxşıdır‖, ―Dəvəyə nal yoq‖, ―Şəriət kəsdigi barmaq ağrımaz‖, 

―Şöylə et ki, nə ət yansın, nə şiş göynəsin‖, ―İsa üçün Musayı qınama‖ və s. 

Hərb və sülh haqqında: ―Düşmənin işi başlamasun, başlacıq tez tamam olur‖, ―Ölüm ilə qanı 

istəmə‖, ―Azacıq aşım, ağrımaz başım‖, ―Düşmənin ömri qar kibi ola‖, ―Salamat gözləyən varmaz 

savaşa‖, ―Səlıtəyə (abırsız qadına) salam ver, keç‖, ―Sevdigini güllə ilə vurma‖, ―Sarıcıq arının 

içinə ağac soqma‖, ―Qoyuna qaç deyib, qurda qov demə‖, ―Qılıncdan qaşıq yeydir (yaxşıdır)‖ və s. 
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Misal gətirilən kəlamların hər birini ayrıca izah etməyə ehtıyac yoxdur; məqsəd aydındır: 

Ulularımız özü, dediyi sözün qiymətini vermişdir: “Ataların sözü Qurana girməz, amma Quran ya-

nınca yalın-yalın yaluşur”. 

Əvvəldə qeyd etdik ki, bu dəyərli topluda həyatın bütün məqamları əhatə olunmuşdur və istəni-

lən mütəxəssisin yeri gəldikcə işlədə biləcəyi tövsiyələr var. Onlardan həm təlim–tərbiyə prosesin-

də, həm də məişətdə istifadə etmək vacibdir. Birincisi, ona görə ki, mənəvi sərvətlərimizi işlətmə-

sək, yaşada bilmərik. İkincisi, belə sərvətlər milli özünüdərk tərbiyəsinə lazımınca fayda verə bilər. 

Мягалянин актуаллыьы. Мцасир глобаллашма шяраитиндя милли юзцнцдярк ваъиб проблемлярдяндир. 
Бу бахымдан гядим ябяди абидямиз «Оьузнамя» халгын мяняви-идраки тярбийя мянбяйи олараг юз 
кюкцнц танымаьа ян йаралы васитялярдян биридир вя онун тяблиьи ваъибдир. 

Мягалянин елми йенилийи. «Оьузнамя»дяки педагожи идейалар илк дяфядир ки, мцхтялиф щяйати 
йюнцмлярдян диггятя чякилир вя педагожи иътимаиййятя чатдырылыр. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян педагожи тямайцллц али вя орта ихтисас 
мяктябляринин мцяллимляри, маэистр вя докторантлар, еляъя дя тялябяляр бящряляня билярляр. 
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Неугасимый свет педагогической мысли 
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В статье говорится о хранение и нахождение древних литературных памятников  Азер-

байджанского народа Огузнаме. Также об образова тельных идях и о нужных современных 

условий, которые рассказывается о необходимости  этих  идей  и  замыслов  в Огузнаме. 
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Inextinguishable light of educational thought 

 

Summary 
                                              

In article it is spoken about storage and finding of ancient literary monuments to Oguznama of 

the Azerbaijani people. Also it is spoken about educational ideas and about necessary modern 

conditions which create ideas in Oguzname. 
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Gənc nəslin mənəvi tərbiyəsi Mehmet Akif Ersoyu həmişə maraqlandırmış və onu düşündürən 

ən mühüm məsələlərdən olmuşdur. 

Nəsillərin dünyagörüşünün formalaşması üçün ən yaxşı ədəbi nümunələr, öz həyatları və yara-

dıcılıqları ilə dünya ədəbiyyatında xüsusi yer tutan sənət adamları böyük rol oynayır. Onların sıra-

sında Türk ədəbiyyatının tanınmış şairlərindən olan Mehmet Akif Ersoyun öz çəkisi və öz yeri var-

dır. Qеyd еdək ki, Mеhmеt Akif islami dəyərlərə də möhkəm tеllərlə bağlıdır. 

Mehmet Akif ictimai həyatı yeniləşdirmək, nadanlığı, cahilliyi aradan qaldırmaq, yeni həyata 

qovuşmaq üçün müasir elmlərə müraciət etməyin vacib olduğunu da xüsusilə qeyd edir. Şair bildi-

rirdi ki, elm həmişə ilhamı Qurandan almışdır. Quran təhsilinə hər zaman ehtiyac vardır. İslamda 

tərbiyənin  ilahi səciyyə daşıyır və  o, insanın daxili aləmi ilə bağlıdır.  

Mehmet Akifin "Xəstə" Hasta, Küfə ("Küfe"), Seyfi baba (Seyfi Baba), "Meyxanə" (Meyhanə"), 

Bayram ("Bayram"), "Qoca-qarı və Ömər" ("Koca-karı ile Ömer") kimi əsərlərində zəmanənin və 

müxtəlif nəsillərin nəfəsləri hiss olunmaqdadır. Bu əsərlərdə insan öz əməlləri ilə Uca Tanrının qar-

şısında duraraq ona hesabat verir. İnsan günahlarını etiraf etdikcə sanki təmizlənir, ucalır və vücud-

ları ilə Onunla birləşir, Ona qovuşurlar. Şeirlərində yaşadığı dünyaya Mehmet Akif təsəvvüfün uca 

zirvələrindən baxır.   

Akifin şeirlərini başa düşmək üçün üç anlayışdan çıxış etmək lazım gəlir. Bu elm, fəzilət və 

şüurdur. Şeirlərindən Akif həm alim, həm əxlaqi dəyərlərə ciddi əməl edən fazil bir insan, həm də 

biliyinin əl çatmadığı yerlərə qəlbiylə daxil olmağa çalışan bir şair olduğu aydın görünür. Şair olub 

bitən hər şeydə Allahın iradəsini görür və yaradıcılığını XX əsrin qanlı çalxantı və dağıntılarının 

aynasına çevirir. 

Onun şeir və poemalarında, mənzum hekayələrində tərbiyə məsələlяri aşağıdakı kimi qruplaşdı-

rılmışdı:  

1. Şəxsə aid olan vəzifələr. Burada sağlımığı qorumaq, iradəni gücləndirmək, faydalı şeyləri öy-

rənib əməl etmək, faydasız əməllərdən uzaq olmaq, elmli olmaq, daim maariflənməyə can atmaq, 

mərifət qazanmaq, əxlaqlı davranmaq kimi vəzifələr daxildir. Mehmet Akif bu vəzifələrun qaynağı-

nı İslamda görürdü. "Şair qəlblərdə Allah qorxsu olmadığı zaman nə vicdanın, nə də mədəniy-

yətinin təsirinin olacağını düşünürdü: 

İlahi, emrinin avarə bir mahkümudur  bu alem; 

Meşiyyet sende, her şey sende...  

Heç bir şey degil adem!" (4, 85) 

mailto:mehmet_guder@hotmail.com
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Mehmet Akif millətini cəhalətdən xilas yolunu elmdə və maarifdə эюрцрдц. Yalnыz elmlərə yiyə-

lənməklə gənclər юз xalqыnы cəhalət quyusundan xilas edə bilərdilər. Шairə gюrə oxuyub yazmaьы 
bacaran insanlarda hцriyyət əzmi эцълцдцр. O, təhsildə тцркчцлцк ənənələrinə sadiq almaqla yanaшы, 
Qərbin qabaqcыл adət və ənənələrini də юyrənməyi vacib hesab edirdi. Şair "Asim" poemasında 

gənclərin təlim-tərbiyəsindən xüsusi olaraq söz açır. Burada gənc nəslin nümayəndələrinin timsa-

lında göstərilir ki, əgər hər bir fərd yaxşı ailə tərbiyəsi görməmişdirsə, məktəbdən, maarifdən kənar 

düşmüşdürsə, onlar yaşadıqları cəmiyyətdə heç bir dəyişiklik edə bilməyəcəklər.  

Mehmet Akifin tərbiyə ilə bağlı fikirləri sırasında səylə çalışmaq, zəhmətə qatlşamaq fikirləri 

önəmli yer tutur. O, öz dini baxışlarına əsaslanaraq, gənc nəslə xitabən bildirir ki, çalışmaq, əmək 

sərf etmək bir mömün üçün ön öndə gedən vəzifələrdəndir. 

2. Ailəyə aid olan vəzifələr. Burada kiышi və qadыnыn vəzifələri, юvlad tərbiyəsi, valideyin-ювлад 
мцнасибятляри, ailədə bюйцklərə hюrmət юnə чыхыр; Mehmet Akif Ersoy böyüməkdə olan nəslin 

ailədə tərbiyə olunmasını yüksək qiymətləndirir. Mehmet Akif qadının cəmiyyətdə zavallı 

vəziyyətə düşməsinin səbəbini iki əsas məsələdə  görür: 1. Cahillik nəticəsində cəmiyyətdə  İslamın 

yanlış anlaşılması; 2. Şərq aləmində qadına təzyiq.  

Hər iki məsələ haqqında fikir söyləyən şair İslamda ailədaxili və fərdlərə olan hörmət məsələ-

sinin cəmiyyətdə pozulduğunu əsərlərində yaratdığı ədəbi qəhrəmanların və hadisələrin köməyi ilə 

mükəmməl şəkildə əks etdirmişdir. Onun əsərlərində ailə-məişət mövzusu da önəmli yerlərdən biri-

ni tutur. Qadın-ana, onun ailədə mövqeyi, ailə xoşbəxtliyi haqqında düşüncələrini əks etdirən şeirlər  

uşaqlarda belə bir fikir oyadır ki, cəmiyyətdə, həyatda xoşbəxtliyə yol məhz ailədən başlayır.  

Ailə tərbiyəsi və onun uşaqların tərbiyəsində necə bir rol oynaması, ailənin hüquqlarının 

qorunması baxımından ―Məhəllə çayxanası‖ şeiri diqqəti özünə çəkir: 

 

"Hayat-ı aile" isminde bir maişet var;  

Saadet ancak odur... Dense hangimiz anlar ?  

Hayat-ı aile dünyada en safalı hayat... (1, 38) 

 

 3.İctimai fəzifələr. Mehmet Akif insanların həyatlarına, söz və vicdan azadlığına dəyər vermək, 

insan hüquqlarını qorumaq kimi vəzifələrə üstünlük verir və cəmiyyətə, insanlara qarşı hörmətin 

türk xalqının milli ruhundan irəli gəldiyini söyləyir. O, istismarın, zülmün və işgəncənin barışmaz 

düşməni idi və istismarçılara, işğalçılara və onların  əxlaqına sonsuz nifrət bəsləyir. Mehmet Akifin 

şeirlərindən aydın olur ki, Uca Tanrı bütün insanları azad yaratmışdır. Hər bir insan Uca Tanrının 

ona verdiyi ömrü yaşamaq hüququna malikdir. Məhz buna görə də onun azadlığına təcavüz etmək 

çox böyük günahdır. O, yaşadığı cəmiyyətin istiqbala çatmasını arzu edir: 

 

Ya şu oğlan, şu tostopaç afacan, 

Ki fezalar gelir süruruna dar; 

Taşıyor sanki sığmıyor kabına... 

Kendisinden büyük de bayrağı var! 

Geçti mazi-denen o devr-i melal, 

Haydi feth et: Senindir istikbal (1, 123). 

 

Şair azadlığı yüksək bir hiss kimi tərənnüm edir və Türk xalqını heç kimin köləsi kimi yaşamaq 

təhlükəsindən uzaqlaşdırmaq istəyir. Buna görə də onun əsərləri“Hüriyyət! Hüriyyət‖ - deyərək 

çığırır və hamını milli mücadiləyə çağırır: 
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―Hürriyeti aldık!‖ dediler, gaybe inandık; 

―Eyvah, bu bazicede bizler yine yandık!‖ (1, 123) 

 

Mehmet Akif yaradıcılığı Türk tarixini öyrənmək baxımından da çox maraqlıdır. Məsələn, ―Ça-

naqqala şəhidlərinə‖ adlı şeirində yadelli işğalçılara qarşı aparılan mübarizə öz əksini tapır və hə-

min günlərdə baş verən hadisələr xalqın qan yaddaşını əks etdirir. Şeirdən həmin ağır günlərin mən-

zərəsi canlanır. Mehmet Akif bildirir ki, xarici işğallar qədim Türk torpqaları-Anadolunu  zəiflət-

mək məqsədi güdürdü. Lakin belə bəd əməllər xalqı ruhdan salmırdı. Onun oğulları əllərinə süngü 

götürərək mübarizə aparırdılar. Belə bir dövrdə Mehmet Akif Ersoyun yazdığı şeirlər azadlıq uğ-

runda mübarizəyə bir çağırış hesab olunmuşdur.  

―Istiqlal marşı‖ şеrində gələcəyə böyük inam və ümid hissiaşılamaqla yanaşı, birliyə, düşmənə 

qarşı amansız оlmağa bir çağırış vardır. Bu çağırış оnsuz da niyyətləri puç оlan düşmənə zərbə 

vurmaq, оnun hеçliyini, türk igidləri qarşısında acizliyini əks еtdirmək baхımından хaraktеrikdir: 

 

 Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

 Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 

  Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;  

              Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal (1, 573). 

 

Mehmet Akif hüquqi tərbiyədə sosial vicdana yiyələnməyin vacib olduğunu önə çəkir, cəmiy-

yəti də böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsindəki bu məsələyə diqqəti yönəltməyə çağırır. 

Türklərin ən çох dəyər verdikləri Vətən əхlaqı оlmuşdur. Bizə qədər gəlib çatan ədəbi mənbə-

lərdə Vətən tоrpağı, оnun birliyi və bu birliyin qоrunması, оna оlan sədaqət, Vətənə vurğunluq yük-

sək sənətkarlıqla tərənnüm оlunmuşdur. 

Onlar nəslin davamçılarının-оğul övladlarının mənəvi cəhətdən yetkin, əхlaqlı, ədəb-ərkanlı, 

cəsarətli, elmli və bilikli оlmasını arzu edirdilər. Təhsil almağa, elm və bilik qazanmağa da böyük 

diqqət yetirilirdi. 

Mehmet Akif Ersoyun estetik görüşləri böyüməkdə olan nəslin əxlaq tərbiyəsində mühüm yer 

tutur. Mehmet Akif göstərir ki, tərbiyənin məqsədi saf əxlaqlı, mənən inkişaf etmiş insan tərbiyə et-

məkdir. Şairin şeirləri emosiyaları, hiss və duyğuları dərinləşdirir və istiqamətləndirir, düşüncəni 

fəallaşdırır, əxlaqi prinsipləri formalaşdırır, dünyagörüşünü genişləndirir, ideya mövqeləri-

ni  möhkəmləndirir. Onun fikrincə, tərbiyənin məqsədi saf əxlaqlı, mənən inkişaf etmiş insan tərbi-

yə etməkdir. O, bildirir ki, insanın Allah qarşısında, özü, ailəsi, ölkəsi və xalqı, o cümlədən bəşəriy-

yət qarşısında borcu və vəzifələri vardır. Bunlara riayət edilməsi gənclərin əxlaqi tərbiyəsinin əsa-

sını təşkil edir. Onun estetik görüşlərinin və estetik tərbiyəsinin əsaslarından birini sosial-ədalət 

prinsiplərinin gözlənilməsi, ədalət hissinin aşılanması, haqqın bərpa edilməsi kimi hisslərin tər-

biyəsi təşkil edir.   

Şairin bu ruhda yazılmış əsərlərinin böyüməkdə olan  nəslin  tərbiyəsində,  böyük rol oynayır.  

Mehmet Akif Ersoy Türk ədəbiyyatında bir əxlaq və ədəb timsalı kimi şöhrət tapmışdır. Realistcə-

sinə həyata baxan şairin Türk poeziyasında ictimai məsələlərə ən çox diqqət yetirən şairlərdən 

olmuşdur. 

Məгalənin aktuallığı. Beləliklə, məqalədə vətəndaş-şair, Türkiyə Cümhuriyyətininin dövlət 

himninin müəllifi, tanınmış ictimai-siyasi xadim Mehmet Akif Ersoyun yaradıcılığna qısaca da olsa, 

nəzər saldıq. Məqalə Mehmet Akif Ersoyun şeirlərinin gənclərin əxlaqi tərbiyəsində bir məktəb ki-

mi öz dəyərini qoruyub saxlamasından xəbər verir. Mehmet Akif yaradıcılığının pedaoji baxımdan 
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təhlili məqalənin nə dərəcədə əhəmiyyətli bir məsələyə toxunmasından xəbər verir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Юzünü Mehmet Akif Ersoy  yaradıcılğında tərbiyə məsələlərinin ilk 

dəfə elmi-nəzəri cəhətdən araşdırılmasında göstərir. 

Məгalənin praktik əhəmiyyяti və tətbiqi. Elmi işlərin hazırlanmasında, orta məktəbdə şairin 

yaradıcılığı ilə bağlı mövzunun tədrisində məqalədən istifadə etmək mükündür.   
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Düzgün tərbiyə daxili estetik gözəlliyə çağırır. Böyük zəka sahibləri estetik hisslərin tərbiyə 

olunmasına yüksək qiymət vermişlər. ―Gözəllik idealının formalaşmasının əsasını təşkil edən este-

tik tərbiyə ictimai idealın, insanın dünyagörüşü və şüurunun bütün cəhətlərinininkişafına kömək et-

məklə yanaşı, ...əxlaqi prinsiplərində formalaşmasında böyük rol oynayır.‖ (6, 5) Estetik tərbiyə 

ümumi tərbiyə işinin bir hissəsidir.  

Estetik tərbiyə tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə sıx bağlıdır. Estetikanın insan əxlaqının 

qiymətli bir daş kimi cilalanmasında böyük rol oynayır və insan əxlaqına güclü təsir göstərir. 

"Estetik tərbiyənin başlıca vəzifələri şagirdlərin estetik anlayışlarını, estetik mühakimələrini, estetik 

zövq və baxışlarını, bədii təxəyyülünü, gözəlliyi duymaq, qavramaq qabiliyyətlərini formalaşdırmaq 

və inkişaf etdirməkdir. Estetik mədəniyyətə yiyələnmək tərbiyəliliyin meyarlarından biri, insanın 

mədəni səviyyəsinin göstəricilərindən biridir. Estetik tərbiyə nəticəsində yaranan estetik mədəniyyət 

mənəvi mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi əməkdə, incəsənətdə, davranışda gözəlliyi, xeyirxahlığı, 

yaxşılığı duymağı, qiymətləndirməyi və fərqləndirməyi nəzərdə tutur." (3, 306) 

Nəcib Fazil Qısakürəyin estetik görüşləri onun obrazlarının ağlı, davranışı və əxlaqi görüşlərin-

də öz əksini tapmışdır. Nəcib Fazilin əsərlərində tərənnüm olunan hisslərin və yaradılan obrazların 

daxili mənəvi zənginliyi önə çıxaraq gənc nəslin düzgün tərbiyə olunmasına imkan yaradır. Məsə-

lən, "Böyük Doğu marşı" şeirində tərənnüm olunan vətənpərvərlik hissləri insanın qəlbini riqqətə 

gətirir, Vətənə məhəbbət hissini oyadır: 

Aynası üfüqümün alovdan bayraq! 

Atamın külləri, sən qara bayraq! 

ahid ol, ey qılınc, qələm və oraq! 

Doğulsun Böyük Doğu məndən olaraq! (4, 287) 

 

İlahi qaynaqlı digər dinlərdə olduğu kimi, islamiyyət də din olaraq insanlığa özəl bir həyat tərzi 

gətirib. Bu din insanlara necə yaşamaq lazım olduğunu, onların hansı həyat tərzində xoşbəxt 

olacaqlarını öyrədir.  

Nəcib Fazil insanın nəfs və ruh kimi iki ayrı cövhərdən meydana gəlməsi fikrindədir. Ona görə 

nəfs və ruh insana verilmiş zərif  cəhətlərdir bunlar qəlbdə özlərini göstərirlər. Nəcib Fazilin estetik 

görüşləri və estetik tərbiyə haqqında fikirləri islami dəyərlərdən irəli gəlir. 

Köksü yaqut və sapfir 

Qapıda bir müsafir... 
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Sordum; Kimsən, nəsən sən? 

Dedi: Şeytandan səfir! 

Nəfs adlı o kafir... (4, 264) 

 

İslam əxlaqının, dini dəyərlərinin Quranda və hədislərdə formalaşmış beş əsas sütun-vəzifə 

qurulduğunu görmək mümkündür: 

1. İnsanın Allah qarşısındakı vəzifələri; 

2. İnsanın özü qarşısındakı vəzifələri; 

3. İnsanın ailəsi qarşısındakı vəzifələri; 

4. İnsanın ölkəsi və xalqı qarşısındakı vəzifələri; 

5. İnsanın bütün insanlıq-bəşəriyyət qarşısındakı vəzifələri. 

Türk dünyasının görkəmli sənətkarlardan biri olan Nəcib Fazil Qısakürəyin ədəbi-bədii yaradıcı-

lыğında və pedaqoji görüşlərində bu dəyərlər gənc nəsilləri mənəvi-əxlaqi dəyərlərə əməl etməyə ça-

ğırır. O, doğruluq, yaxşılıq, səbr, qonaqsevərlik, savad-elm, vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, Allah, axi-

rət və qiyamət qorxusu, ibadət, insanlıq, məsuliyyət, vicdan, xeyir və şər, müştəbehlik, səxavət, 

borc, abır-həya, təmizlik, çalışqanlıq kimi vacib əxlaqi keyfiyyətlərə dəqiq qiymət vermiş və onların 

icrasının çox vacib olduğunu söyləmişdir. Bütün bu dəyərlər insanın mənən gözəlləşməsinə, estetik 

zövqnqn formalaşmasına kömək edən mühüm amillərdir. 

 

Sən ―ol‖ desən, olar! 

Parıltı dolu büllur,  

Hayqırış içində farfor, 

Bir rəng bizə ötədən 

Və bir səs o bəstədən: 

Nur bizə, Allahım, nur! (4, 254) 

 

Nəcib Fazil əməksevərlik, zirəklik, cəsurluq, qorxmazlıq, cəsarətlilik, mərdlik kimi müsbət  xü-

susiyyətlərin də gənclərin estetik tərbiyəsində mühüm rol oynadığı fikirini dəfələrlə irəli sürmüşdü.  

Nəcib Fazilin hekayələrində öz ―mən‖ini axtaran, həyatda bir çöx mənəvi çətinliklərlə üzləşən, 

həyatın verdiyi dərslərdən layiqincə payını alan, həyat dərslərindən ibrət götürən və götürməyən 

insanlardan  söhbət açılır. Kamilliyə can atan insanlar qalereyasını yaradan kiçik həcmli əsərlər 

sırasında ―Qısa ətək‖, ―Violonçel‖, ―Səs‖, ―Hacət dərsi‖, ―Yuxu‖, ―Örtükdəki sirr‖, ―Dialoq‖ kimi 

hekayələr vardır. Məsələn, ―Sehirli çubuq‖ hekayəsinin qəhrəmanı öz ―mən‖ini belə axtarır: 

―Günlərdən bəri tozu belə silinməmiş iş otağına çəkildi, xeyli ağlayandan sonra əllərini Allaha açdı: 

―Ya Rəbbim! Bu ev, ömrü boyu yüksək nizam-intizam yolunda çırpınan mənim ocağımdırmı? 

Yoxsa, mən xirtdəyəcən çirkaba batmış bir cəmiyyətdə, hər fərdi mütləq məqsədə bağlı, evləri 

büllurdan, səkiləri fil dişindən  və çöhrələri nurlu insanlıq xəyalına batmış dəliyəmmi? Yoxsa, mən, 

Allahım, musiqilərin ahəngində tapdığl  nizami iş otağına belə, gəlməkdə aciz zavallıyam?‖ (4, 171) 

Nəcib Fazil Qısakürəyin tərbiyə məsələləri ilə bağlı fikirləri, kamil insan axtarışları və estetik 

tərbiyə haqqında düşüncələri onun roman yaradıcılığında da öz əksini tapmışdır. Bu, ―Aynadakı 

yalan‖romanında da davam etdirilir. Bu roman 1979-cu ilin dekabrından 1980-cı ilin martın 13-dək 

―Yeni İstanbul‖ qəzetində hissələrlə çap olunmuş və  böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.   

―Aynadakı yalan‖ romanı yazıçının dini-fəlsəfi ideyaları ilə yanaşı estetik görüşlərini də ifadə 

edir. O, göstərir ki, tərbiyəli olmağın, kamilləşməyin və daxilən gözəlləşməyin ən mühüm yollu 

düzgünlük və sevgidir. Ayna həyatın özüdür. Bu aynada özünə baxan insan əxlaqlı, əqilli olmalı, 

özünü dərk etməyi bacarmalı, Allaha, ətrafındakı insanlara, ailəsindən başlayaraq, gördüyü və 
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rastlaşdığı insanlara məhəbbətlə və hörmətlə yanaşmalı, mərhəmətli olmalıdır. Romanın baş 

qəhrəmanı olan Nacinin vasitəsilə yazıçı həyati gözəlliklərin axtarışına çıxır.  

Nəcib Fazil Qısakürəyin dram əsərləri də gənc nəslin estetik hisslərinin tərbiyə olunmasına 

yönəldilmişdir. ―Toxum‖ (1935), ―Bir Adam Yaratmaq‖ (1938), ―Künyə‖ (1939), ―Səbir daşı‖ 

(1940), ―Pul‖ (1941), ―Sirr‖ (yarımçıq qalmışdır, 1946), ―Barmaqsız Saleh‖ (1948), ―Qara yaxalıqlı 

adam‖ (1949), ―Rəis bəy‖ (1960), ―Taxta qonaq‖ (1960), ―Komandir‖ (yarımçıq qalmışdır, 1960), 

―Əbdulhəmid xan‖ (1965), ―Qanlı sarıq‖ (1967), ―Yunus Əmrə‖ (1969), ―Müqəddəs əmanət‖ 

(1971), ―İbrahim Ədhəm‖ (1978), ―Püf nöqtəsi‖ (―Zəif nöqtə‖, 2000) adlı dram əsərləri gənclərə 

həyatdakı gözəlliyi duyaraq, qavrayaraq yaşamalarına və mənəvi zövqlərinin formalaşmasına 

kömək etmişdir. ―Toxum‖ pyesində işğalçılara qarşı aparılan milli mücadilə Vətən torpaqlarının 

necə gözəl olması hissini gücləndirir, bu gözəlliyi pozmaq istəyənlərə qarşı mübarizənin vacib 

olduğunu böyüməkdə olan nəslə xatırladır.  

―Bir adam yaratmaq‖ pyesində Nəcib Fazil öz qəhrəmanının gözü ilə daxilindəki ―mən‖ə baxır 

və özünü tərbiyə edərək daxili, mənəvi inkişafa nail olmağa çalışır. ―Bir adam yaratmaq‖ pyesi 

gənclərin dini-mənəvi dəyərlərə yiyələnmələrinə köməklik göstərir. Allah qorxusu, Allaha inam və 

etibar, ölüm və kədər, insan ömrü, ailə, dostlar, yaşadıqları  mühit haqqında deyilənlər bu əsərdə hə-

yatın fəlsəfi mahiyyətini aydınlaşdırmağa başlayır. Bütün bu dəyərlərin özündən sanki bir gözəllik 

hissi süzülüb gəlməyə başlayır. Dramaturq bu pyesində gənc nəsli özlərini mənən qorumağa, dün-

yalarını kökündən məhv etməməyə, əqidələrini qorumağa çağırır. Nəcib Fazil əsərin qəhrəmanı 

Xosrovun dili ilə üzünü Allaha tutub, ondan gəncləri həyatdakı pisliklərdən qorumağı xahiş edir: 

―Allahım, mən yox ola bilmərəm! Nə istəsən olaram, yox ola bilmərəm! Tikə-tikə doğrana bilərəm. 

Nöqtə-nöqtə ləkələrə dönə bilərəm... Fəqət yox ola bilmərəm... Mənim olan hər şeyi verərəm, göy-

ləri, ulduzları, göydəki kəhkəşanı, ayı, dünyanı verərəm. Fəqət əqlim məndə qalsın! Əqlim mənsə 

qalsın! Əqlim!...‖ (5, 126) 

Nəcib Fazil bildirirdi ki, insanın xoşbəxt və firavan həyat sürməsi üçün maddi ehtiyacları ilə 

yanaşı, mənəvi tələbatının da ödənilməsi əsas şərtdir. İnsani duyğulardan uzaq olan, həyatını yalnız 

maddiyyat üzərində qurmuş bir adamın xoşbəxt, daxilən rahat olması mümkünsüzdür. ―Təsəvvüf 

Nəcib Fazil dünyasında bir dəhlizdir. Bu dəhlizdən keçən şair roman, şeir, teatr, məqalə, təd-

qiqatçılıq, naşirlik kimi fikir və ideya otaqlarına baş vurar. Nəcib Fazilin dünyasına nüfuz edə 

bilmək, mesajlarını anlaya bilmək, hədəf kimi seçdiyi gəncliyin səvviyyəsinə çatmaq və nəhayət, 

əsərlərini mənimsəmək üçün bu təsəvvüf dəhlizinin havasını qəbul etmək çətinliyi vardır‖. (7) 

―Yunus Əmrə‖ adlı pyesində N.F.Qısakürək təsəvvüf dünyasının ən tanınmış nümayəndələrin-

dən və Türk ədəbiyyatının ən böyük ustadlarından biri olan Yunus Əmrə obrazını yaratmaqla şairin 

iç dünyasına müraciət etmiş, insanın kamilləşməsinə mane olan nəfsin tərbiyə edilməsinə çalış-

mışdır. Dramaturq korlanmış, daim günaha sövq edən nəfsdən uzaqlaşmağın, onun bütün mərhələ-

lərinindən keçərək qalib çıxmağın vacib olduğunu Yunus Əmrənin simasında göstərə bilmişdir. 

Yunus öz nəfsinə qalib gəlməklə təmizlənmiş, mənən inkişaf edə bilmişdir. Böyüməkdə olan 

insanların da bu sənətkarın əməllərindən nümunə götürə bilmək çox vacibdir. Bu əsəri yaratmaqla 

Nəcib Fazil düşünürdü ki, tərbiyə sistemində tanınmış simaların, yaxşı insanların nümunəsi çox mü-

hüm məsələdir. Yunus Əmrənin estetik görüşlərinin izahı gənclərin daxilən təmizlənməsinə və hə-

yatın tamailə başqa tərəfdən qavranılmasına gətirib çıxarır. Dramaturq göstərir ki, mənən təmiz-

lənmək estetik hiss və duyğuların da gözəlləşməsi deməkdir.  

―Sələflərinə sadiqlik nümayiş etdirən şair, artıq sevgilinicismani gözəlliyi ilə aşiqi özünə cəzb 

edən füsunkar bir qadınkimi deyil, sonsuzluğun simvolu kimi təqdim edir. Sevgili, Nəcib Fazil üçün 

nə Fərhadın, nə də Məcnunun çata bilmədiyisonsuz bir üfüq, sirrinə heç kimin vaqif ola bilmədiyi 

birfikirdir. Ən başlıcası, şairin nəzərində sevgi təkcə qadına olansevgi deyil, bu eşq həm də ilahiyə 
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olan eşqdir. İlahi eşq isəyalnız böyük Allahın eşqiylə alışıb-yanan aşiqi haqqaqovuşdura bilən bir 

vasitə, bir simvoldur.‖ (2, 88) 

Мягалянин актуаллыьы. Məqalədə Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılığı ilə tanış olduq və onun 

bütün əsərlərinin böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi ilə yaxından bağlılığını öyrəndik. Məhz bu nəsil-

də estetik düşüncə hissinin formalaşmasında şair, yazıçı və dramaturq olan Nəcib Fazilin qələmin-

dən çıxan əsərlərin əhəmiyyətli mövqe tutmasının ifadə olunmasındadır.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Nəcib Fazil Qısakürək yaradıcılğında  estetik tərbiyədə mühüm rol 

oynayan fikir və ideyaların ilk dəfə pedaqoji cəhətdən araşdırılmasındadır.  

Mяqalя praktik ящямиййяти вя тятбиги. Пedaqogika sahəsində elmi işlərin hazırlanmasında, 

dərslik və dərs vəsaitlərinin tərtibində, orta məktəbdə Nəcib Fazil Qısakürəyin əsərlərinin tədrisində  

ondan  faydalanmaq mümkündür. 
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Вопросы эстетического воспитания в творчестве  

Неджип Фазыл Кысакюрека 

Резюме 
 

Эстетическое воспитание-это формирование способности воспринимать и видеть красоту 

в искусстве и жизни, оценивать ее. Эстетическое воспитание мастерски отражено в 

поступках образов, выражено в произведениях Наджип Фазыл Кысакюрека. Он  опираясь 

свое религиозно-эстетическое мировозрениесоздал по новые произведения, отражающие 

общечеловеческие ценности. 

 

В.Айдын 

Esthetic education  in Najib Fazil Kisakurek’s creativness 
Суммарй  

 

Aesthetic education plays a major role in educating people. It helps to know to understand life. 

Aesthetic education has a strong influence on human morality. Enriches its morality, humanity, 

kindness, patriotism, and b. creates a positive qualities. Fazil's creative and educational meetings of 

the noble beauty of the book is the perfect man. The aesthetics of the exterior of one of the system-

generated imagery, along with the natural beauty, appears on the inner and spiritual richness. 
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Model – geniş mənada hər hansı obyektin, proses və ya hadisənin fikri və ya konkret müəyyən 

edilmiş obrazı, təsvirləri, analoqu, sxemi, çertyoju, xəritəsi və s. olub əvəzedici şəklində istifadə 

olunan vasitəsidir. Modelləşdirmə - hər hansı obyektin və ya obyektlər sisteminin modellərini qur-

maq və ya öyrənmək yolu ilə aparılan tədqiqatdır. Modellərdən istifadə yeni konstruksiya ediləcək 

obyektlərin xarakteristiklarını və qurulması metodlarını müəyyən etmək və dəqiqləşdirməkdən 

ibarətdir. 

İstənilən elmi tədqiqat metodu modelləşdirmə ideyası üzərində qurulur. Belə ki, nəzəri metod-

larda müxtəlif işarə, mücərrəd modellərdən, eksperimental metodlarda isə əşya modellərindən istifa-

də olunur. Elmlərin inkişafında riyazi modellər mühüm rol oynayır. Belə modellərin zəruri ele-

mentləri – riyazi anlayışlardır. Riyazi anlayışlar minilliklərlə təkmilləşmiş və həyatı tətbiqlərdə san-

ki cilalanmışdır. Müasir riyaziyyatın güclü və universal tədqiqat vasitələri vardır. Praktik olaraq hər 

bir riyazi anlayış riyazı modeldir. Riyazi modeli qurarkən öyrənilən hər bir obyektin və ya hadi-

sənin xüsusiyyətləri, cizgiləri, detalları nəzərdən keçirilir. Çünki onların hər biri obyekt haqqında 

müəyyən informasiya daşıyır və onlar riyazi formalaşdırmaya imkan verir. 

Riyazi formalaşdırma o deməkdir ki, obyektin xüsusiyyətlərinə və elementlərinə müvafiq adek-

vat riyazi anlayışlardan: ədəd, funksiya, matris və başqalarından istifadə edilsin. Onda obyektin ele-

mentləri və tərkib hissələri arasındakı əlaqə və münasibətləri riyazi münasibətlər şəklində yazmaq 

olar. Nəticədə öyrənilən və ya tədqiq edilən obyekt və ya prosesin riyazi təsvirini və ya riyazi mo-

delini alırıq.  

Riyazi modelin öyrənilməsi həmişə öyrənilən obyekt üzərində müəyyən əməl qaydaları ilə 

əlaqədardır. Məhz bu qaydalar səbəb və nəticə arasındakı əlaqələri əks etdirir. 

Riyazi modelin qurulması - tədqiqatın və ya istənilən sistemin layihələşdirilməsinin əsas mərhə-

ləsidir. Obyektin sonrakı təhlili modelin keyfiyyətindən asılıdır. Modelin qurulması formal prosedur 

olmayıb, tədqiqatçının təcrübəsindən, bacarığından və təcrübi materialdan asılıdır. Model kifayət 

qədər dəqiq, əlverişli və adekvat olmalıdır. 

Obyekt və ya hadisəni təsvir edən dəyişənlər arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq yaradılan 

model determinik model adlanır. Bu modellərdən nə vaxt istifadə olunur? Modelləşdiriləcək obyekt 

mürəkkəb olduqda, onun təhlili mexanizmi çətin olur və çox vaxt tələb edir. Belə hallarda orijinal 

(obyekt) üzərində eksperiment aparılır, alınmış nəticələr təhlil olunur, riyazi statistika və ehtimal 

nəzəriyyəsinin köməyi ilə, obyekti təsvir edən dəyişənlər arasında əlaqə təsadüfi xarakter daşıyır, 

bəzən bu prinsipial olur. Çoxlu sayda faktorlar və onların kombinasıyası obyekt və ya hadisəni 

təsvir edən dəyişənlərin təsadüfi seçilməsinə gətirir. 

Rejimin xarakterinə görə model statistik və ya dinamik ola bilər.  
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Statistik modeldə əsas dəyişənlər arasındakı əlaqələrdə vaxta görə parametrlərin dəyişməsi 

nəzərdə tutulur. Dinamik modeldə əsas dəyişənlər arasındakı əlaqələr təsvir olunur və bir rejimdən 

digərinə keçir. Modelləri dəyişənlərin aldıqları qiymətlərə görə üç növə ayırırlar: 

1.Diskret modellər 

2.Kəsilməz modellər 

3.Qarışıq tipli modellər 

Diskret modellərdə dəyişənlər izolə edilmiş qiymətlər alır. Kəsilməz modellərdə dəyişənlər hər 

hansı aralıqda qiymətlər alır. Qarışıq tipli modellərdə dəyişənlər hər iki qiyməti ala bilir. 

Elmi ədəbiyyatda xətti və xətti olmayan modellərdə mövcuddur.  

Xətti modellərdə modeli təsvir edən funksiya və münasibətlər dəyişənlərdən xətti asılıdır. Xətti 

olmayan modellərdə münasibətlər dəyişənlərdən xətti asılı olmur. 

Riyazi model ilə əlaqədar ənənəvi olaraq, məsələlər iki sinfə ayrılır: 

1) düz məsələlər 

2)  tərs məsələlər   

Düz məsələdə modelin strukturu və onun bütün parametrləri məlum hesab edilir. Əsas məsələ - 

obyekt haqqında faydalı, lazımlı biliklər əldə etmək üçün modelin tədqiq edilməsindən ibarətdir.  

Sadə halda düz məsələ olduqca sadə olub, tənliyin aşkar həllinə gətirilir. 

Tərs məsələdə isə mümkün modellərin çoxluğu verilir, obyekt haqqında əlavə verilənlər 

əsasında konkret modeli seçmək tələb olunur. Yəni modelin strukturu məlumdur, məlum olmayan 

bəzi parametrləri seçmək lazımdır. Əlavə informasiya empirik verilənlərdə və ya obyektlə verilən 

tələblərdə ola bilər. Əlavə verilənlər tərs məsələnin həlli prosesində asılı olmayaraq daxil ola bilər 

və ya təşkil olunmuş eksperimentin nəticəsi ola bilər.  

Müəyyən və konkret məsələyə həsr olunmuş modelləşdirmənin aşağıdakı mərhələləri vardır: 

1.Məsələnin qoyuluşu. Buraya daxildir: 

- təhlilin məqsədi və həlli yollarının müəyyən edilməsi və tədqiq olunacaq problemin həllinin 

ümumi yanaşmasının hazırlanması. Qoyulmuş məsələnin mahiyyətinə dərindən bələd olmaq lazım-

dır. Məsələnin qoyuluşu prosesi formal xarakter daşımır və buna aid ümumi qaydalar yoxdur. 

2. Orijinal obyekt haqqında informasiyanın toplanması və onun nəzəri əsaslarının öyrənilməsi. 

Bu mərhələdə müvafiq nəzəriyyə seçilir və ya işlənib hazırlanır. Əgər belə nəzəriyyə yoxdursa, 

onda obyekti təsvir edən dəyişənlər arasında səbəb nəticə əlaqələri müəyyən edilir. Giriş və çıxış 

verilənlər müəyyən edilir, sadələşdirici təkliflər qəbul edilir. 

3. Formalaşdırma – şərti işarələr seçilir və onların köməyi ilə obyektin komponentləri arasındakı 

münasibətlər riyazi ifadələr şəklində yazılır. Məsələlər sinfi müəyyən edilir və obyektin riyazi 

modelinə uyğunlaşdırılır. Bu mərhələdə bəzi parametrlərin qiymətləri konkret olmaya da bilər. 

4. Həll metodunun seçilməsi. Bu mərhələdə obyektin tətbiqi şərtlərini nəzərə almaqla, modelin 

zəruri parametrləri müəyyən edilir və riyazi məsələnin həlli üçün xüsusi metod işlənib hazırlanır. 

Metodun seçilməsində istifadəçinin biliyi və tərtibçinin fikrinə üstünlük verilir. 

5. Modelin reallaşdırılması. Alqoritm hazırlanır, proqram tərtib edilir və onun əsasında lazım 

olan məsələnin həlli alınır. 

6. Alınmış informasiyanın təhlili. Məsələnin alınmış və nəzərdə tutulmuş həlləri tərtib edilir, 

modelləşdirmə xətası nəzərdən keçirilir. 

7. Alınmış nəticənin real obyektə uyğunluğunun yoxlanması. Modelə uyğun alınmış nəticələr ya 

obyekt haqqında olan informasiya ilə tutuşdurulur, ya da eksperimentin və onun nəticələri 

verilənlərlə tutuşdurulur. 

Мягалянин актуаллыьы. Мялум олдуьу кими, щяр бир щадисянин, йахуд просесин юйрянилмяси 
цчцн онун рийази моделинин гурулмасы ваъиб шяртлярдян биридир. Рийази моделин гурулмасы ися щямин 
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просесин вя онун тяркиб щиссяляринин ваъиб елементляринин нязяря алынмасыны зярури едир. Мягалядя 
просесин щансы тяркиб щиссяляринин нязяря алынмасы, уйьун оптимал параметрлярин сечилмяси цсул-
ларынын тапылмасынын зярурилийи ясасландырылыр. Она эюря дя тядгигатын мювзусунун актуаллыьы шцбщя 
доьурмур. 

Мягалянин елми йенилийи. Мягалянин елми йенилийи мясялянин моделинин гурулмасы цчцн лазым 
олан мярщялялярин тяйин едилмясиндян, мясялянин дцзэцн гойулушу, щяллин нязяри ясасларынын тяйин 
едилмяси, мясялянин щяллинин ахтарылаъаьы, синиф тяйини, щялл методунун сечилмяси, щялл програмынын 
тяртиб едилмяси, алынмыш нятиъянин тящлили вя реал вязиййятя уйьунлуьу дяряъясинин тяйин едилмяси, 
алынмыш нятиъянин експеримент нятиъяляриня уйьунлуьун йохланмасы мярщяляляринин юйрянилмяси 
ишин елми йенилийидир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалянин практик ящямиййяти ондан ибарятдир ки, 
гойулмуш мясялянин щялл моделини гураркян, мцхтялиф параметрлярдян щансынын мясялянин мащий-
йятиня даща эцълц тясир эюстярдийини мцяййян етмяк цчцн ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика 
елементляринин тятбигини тяклиф едирляр. Чцнки щяр бир просеси тясвир едяркян дяйишянляр арасындакы 
асылылыглар тясадцфи характер дашыйыр.  
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İbtidai siniflərdə sadə məsələlərin bir çox növü öyrədilir. Bu məsələlərdən hər bir növün seçil-

məsi, həll üsulları müəllimin şəxsi hazırlığı, təcrübəli olması ilə sıx əlaqədardır. Çünki sadə məsələ-

lərin həlli şagirdləri mətnli və mürəkkəb məsələllərin həllinə hazırlayır. Mürəkkəb məsələlərin də 

özünəməxsus növləri III-IV siniflərdə öyrədilir. Bu baxımdan məsələ həlli ibtidai siniflərdə riyaziy-

yatın təlimində aparıcı xətlə seçilir və üstünlük təşkil edir. Məsələ həll etməyi bacarmayan şagirdə 

riyaziyyatı ―bilir‖ demək doğru olmadığını müəllimlərimiz də bilirlər. Çünki onun dərs apardığı sin-

fin bilik keyfiyyəti, çox güman ki, riyaziyyat dərslərində şagirdlərin fəallığı ilə seçilir. Bir də unut-

maq olmaz ki, riyaziyyat məktəbdə öyrədilən əsas aparıcı fənlərdən biridir.  

―Onluq‖ mövzusunda bir əməlli məsələlərə baxılır ki, onlara sadə məsələlər deyilir. Iki və daha 

çox əməllə həll olunan məsələlərə mətnli məsələlər deyilir. Bu məsələlər ikinci sinifdən başlayaraq 

təlimə daxil edilir. Bu növ məsələlərin həlli nümunəllərinə baxaq: 

Hazırlıq mərhələsində iki əməlli məsələnin daxil edilməsindən əvvəl elə cüt məsələlərə baxmaq 

lazımdır ki, onlardan birinci növ cavabı, ikinci məsələlərin verilənlərindən biri olsun. Belə cüt mə-

sələlərə nümunə göstərək: 

1. Qabda 3 alma və 5 armud vardır. Qabda neçə meyvə vardır? 

2. Qabda 8 meyvə vardır, onlardan 2 meyvə yeyildi. Qabda neçə meyvə qaldı? 

Bu məsələlər cütündə birinci məsələnin cavabı (8 meyvə) ikinci məsələnin şərtində veriləndir.  

Bunun kimi cüt sadə məsələlər əsasında mətnli məsələni daxil etmək asandır: ―Qabda 3 alma və 

5 armud vardır. Onlardan 2 meyvə yeyildi. Qabda neçə meyvə qaldı?‖ 

Burada əsas çətinlik ondan ibarətdir ki, bu məsələnin həllində şagird birinci əməli fikrində 

(şifahi) yerinə yetirir və həlli aşağıdakı kimi yazır: 

8-2=6 (meyvə) 

―8 ədədini hardan tapdınız? Bu ədəd məsələnin şərtində verilməyib‖ sualına şagirdlər çox zaman 

belə cavab verirlər: ―3 ilə 5-in cəmi 8 eləyir‖. 

Sadə cüt məsələnin həlli, bu səhvlərin aradan qaldırılmasına və şagirdlərə kömək etməyə kömək 

edir ki, bu məsələni bir əməllə həll etmək olmaz. 

Şagirdləri iki variantlı mətnli məsələlərlə nümunə əsasında tanış etməklə, yuxarıdakı fikirləri 

əsaslandırmaq mümkündür. 

1. Mətnli məsələdəki sadə məsələlərdən birindəki birinci əməl ―ədədin bir neçə vahid azaldıl-

masına‖, ikinci əməl ―cəmin tapılmasına‖ aid olur (―Bir qutuda 6 oyuncaq, digərində 2 oyuncaq az-

dır. Iki qutuda nə qədər oyuncaq var?‖) 

2. Mətnli məsələdəki sadə məsələlərdən birindəki birinci əməl ―cəmin tapılmasına‖, ikincisi 
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―qalığın tapılmasına‖ aid olur. (Arif 6 dəftər, Samirə 4 dəftər gətirdi. 8 dəftər şagirdlərə verildi. 

Neçə dəftər qaldı?) 

Bu məsələlərin nümunəsində onlarla işləmə metodikasına baxaq. Məsələlər üzərində əlverişli 

sadə iş prosesi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 

1) Məsələnin məzmununu araşdırmağa imkan verən şərtinin qısa yazılışı; 

2) Verilənlərlə axtarılanlar arasındakı asılılığı müəyyən etməyə, axtarılan kəmiyyətlərin tapıl-

masına və əməlin seçilməsinə kömək edən təhlilin aparılması; 

3) Məsələnin həllinin və cavabın yazılması. 

I variant mətnli məsələ: Birinci qutuda 6 oyuncaq, ikincidə 2 oyuncaq az idi. Iki qutuda nə qədər 

oyuncaq vardır? 

II variant mətnli məsələ: Arif 6 dəftər, Samirə 4 dəftər gətirdi. Onlar 8 dəftəri şagirdlərə verdi-

lər. Neçə dəftər qaldı? 

Məsələnin qısa yazılışı: (I variant) 

  6            2 

I qutu  

       ? 

II qutu 

                           ? 

     

Məsələnin təhlili: (analitik metodla) 

- Məsələdə nə məlumdur? (Birinci qutuda 6 oyuncaq, ikinci qutuda 2 az oyuncaq) 

- Məsələnin əsas sualı necədir? (İki qutuda neçə oyuncaq var?) 

- Bu suala birbaşa cavab vermək olarmı? (Yox) 

- Bunun üçün nəyi bilmək lazımdır? (Hər qutuda neçə oyuncaq var?) 

- Birinci qutuda neçə oyuncaq var? (6) 

- Ikinci qutu haqqında nə deyilir? (qutuda 2 az oyuncaq var) 

- Ikinci qutuda neçə oyuncaq olduğunu necə bilmək olar? (6-dan 2-ni çıxmaqla) 

- Iki qutuda neçə oyuncaq olduğunu necə bilmək olar? (Birinci əməldə alınan cavaba 6-nı əlavə 

etməklə) 

- Düzdür. Bu məsələ neçə əməllə həll olundu? (İki) 

- Birinci əməl hansıdır? (6-dan 2-ni çıxmaq) 

- Bu əməli aparmaqla nəyi bilərik? (İkinci qutuda neçə oyuncaq var?) 

- Ikinci əməldə nə edəcəyik? (Birinci əməlin nəticəsinə 6-nı əlavə edərik) 

- Bu əməli aparmaqla nəyi bilərik? (İki qutuda neçə oyuncaq vardır?) 

Məsələnin həllinin yazılışı (əməllərlə izahlı): 

1) 6-2=4 (oyuncaq)  - ikinci qutudakı oyuncaqların sayı 

2) 6+4=10 (oyuncaq) – iki qutudakı oyuncaqların sayı. Cavab: 10 oyuncaq. 

Məsələnin qısa yazılışı (II variant): 

Gətirdilər – 6 və 4 

Verdilər – 8  

Qaldı – ? 

Məsələnin təhlili (sintetik metodla): 

- Məsələdə nə məlumdur? (Arif 6 dəftər, Samirə 4 dəftər gətirdi) 

- Məsələnin əsas sualı necədir? (Neçə dəftər qaldı?) 

- Bilirik ki, Arifə 6 dəftər, Samirə 4 dəftər gətirdilər. Onda biz nəyi bilərik? (Arif və Samirə 

birlikdə neçə dəftər gətirdilər?) 
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- Hansı əməllə bunu bilmək olar? (toplama) 

- Neçə dəftər gətirdiklərini və 8 dəftər verdikllərini bilirik. Onda biz nəyi tapmalıyıq? (Neçə 

dəftər qaldığını) 

- Hansı əməllə bunu tapa bilərik? (Çıxma) 

Məsəllənin həllinin yazılışı (ifadə qurmaqla): 

(6+4)-8=2 (dəftər) 

Göründüyü kimi, məsələnin analitik və sintetik üsulla təhlilinin aparılması şagirdləri məsələ həl-

lini tam mənimsəməyə istiqamətləndirir. Məsələnin təhlilinin aparılması şagirdlərin bütünlüklə işti-

rakını təmin edir, hamı həllin axtarılmasında fəal olmağa çalışır. Şagirdlərin bir-birinin fikirlərini 

müzakirə etməyə imkan yaranır. Əsl diskussiya başlayır. Yekun nəticəyə gəlinir və məsələnin həlli 

tapılır. Şagirdlər son nəticəyə sevinirlər, növbəti məsələnin həllinin axtarılmasında daha fəal çıxış 

etməyə hazırlaşırlar. Lakin müəllimllər təlim prosesində ən çox sintetik üsuldan istifadə edirlər. Ça-

lışmaq lazımdır ki, şagirdlər hər iki üsuldan səmərəli istifadə edə bilsinlər. Riyaziyyat dərsinin sə-

mərəliliyini təmin etsinlər. 

Məsələ həllinin təlimində məsələnin təhlilinin aparılması vacibdir. Məsələnin təhlili analitik və 

ya sintetik üsullarla aparıldıqda şagirdlərin fənnə marağı artır, nəzəri biliklərin praktikaya tətbiqi 

riyazi bacarıqları möhkəmləndirir. 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai sinif müəllimlərinin nəzəri hazırlığının yüksəldilməsi və məsələ 

həlli bacarıqlarının artırılmasından ibarətdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai siniflərdə məsələ həlli təlimi prosesində məsələnin sintetik 

üsulla, analitik üsulla təhlilinin verilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. İbtidai sinif müəllimlərinin məsələ təlimində, həllin 

aparılmasında analitik və sintetik təhlildən bacarıqla, səmərəli istifadə etməsinə metodik kömək 

göstərməkdən ibarətdir. 

 

Ədəbiyyat  
 

1. Riyaziyyat fənn kurikulumu (I-IV siniflər). Bakı, 2008. 

2. Проблемы и перспективы развития методика обучения математике. С.Петербург, 

1999. 

3. Я иду на урок в начальную школу. Математика, М., 1999. 

4. Обучения рещению арифметических задач: Методическое пособие, М., 2010. 

5. Белошистая А.В. Методика обучения математике в начальной школе. М., 2011. 

 

В.Мамедов 

Методика обучения рещению задач 

 

Резюме 

 
В статье даны образцы, касающиеся практической помощи способного, рационального 

использования аналитического, синтетического анализа в обучении задач учителей 

начальных классов. 
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Ədədlərin müqayisə edilməsinin 
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Açar sözlər: həqiqi ədədlər, müqayisə, əyrixətli trapesiya, köməkçi funksiya 

Ключевые слова: действительные числа, сравнение, криволинейная трапеция, вспомогательная  

                     функция 

Key words: real numbers, comparison, curvilinear trapezoid, support function 

 

Bərabərsizlikləri həll edərkən çox vaxt radikal, loqarifm və s. işarəsi altında olan ədədi ifadələri 

müqayisə etmək lazım gəlir.  Bu zaman heç bir hesablayıcı texniki vasitələrdən istifadə etmədən bə-

rabərsizliklərin və elementar funksiyaların xassələrini tətbiq etməklə bu işin öhdəsindən gəlmək 

olar.  

 Misal 1.  3,07,0 2   və  
7

10

3

10
2











 ədədlərini  müqayisə edin. 

 Həlli. Verilmiş ədədi ifadələrin fərqinə baxaq və bu fərqi sıfırla müqayisə edək: 

  0
10

3
1

10

3
1

7

10

7

10

10

3

10

3

7

10

7

10

7

10

3

10
3,07,0

222

2 



























































































 . 

 Deməli, 
7

10

3

10
3,07,0

2

2 











 . 

 Qeyd edək ki,  bu müqayisə metodu bərabərsizliyin tərifinə əsaslanır.  

 Misal 2. Kəsrləri müqayisə edin: 
9998

9997
 və 

9995

9994
. 

 Həlli. Tutaq ki,  
9998

1
1

9998

9997
a  və 

9995

1
1

9995

9994
b .  Buradan alırıq ki,  

9995

1

9998

1
   olduğundan  ba  , yəni 

9995

9994

9998

9997
 . 

Qeyd edək ki,  bu müqayisə üsulu çox vaxt "vahidə qədər tamamlayıcıların müqayisəsi" (və ya 

da "ən yaxın tam ədədə qədər məsafələrin müqayisəsi") metodu adlanır.  

Çox vaxt iki həqiqi ədədi müqayisə etmək üçün onların nisbətinin vahidlə müqayisəsindən 

istifadə edirlər: əgər a və b həqiqi ədədləri üçün 1
b

a
, 0a , 0b   

olarsa,  onda ba   olur. 

mailto:ulviyya-aztu@mail.ru
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Misal 3.  
5

2
 və 2log5  ədədlərini müqayisə edin.  

Həlli.  Hər iki ədəd müsbət ədəddir və onların nisbətinə baxaq:  

1
2

32log

2

2log5

5

2

2log 555  ,  

çünki 225log32log 55  , yəni  232log5   olduğundan alırıq ki,  
5

2
2log5  . 

a və b həqiqi ədədlərini müqayisə edərkən bəzən elə c həqiqi ədədini tapmaq lazım gəlir ki,  

bca   şərti ödənilsin.  

Misal 4. 7log9  və 8log7   ədədlərini müqayisə edin.  

Həlli.   17log9   və 8log1 7 , onda 8log7log 79  . 

Misal 5. Müqayisə edin: 57  və 75 . 

Həlli.  Bunun üçün aşağıdakı ədədləri müqayisə edək: 
55 )7(   və   57 )5( . 

576555 )5(515625168077)7(  . 

Deməli, 75 57  . 

Ədədləri müqayisə edərkən bəzən köməkçi funksiya daxil edilir və onun artan və ya azalan 

olmasından istifadə olunur.  

Misal 6. Müqayisə edin:  16log15   və  17log16 . 

Həlli. )1(log)(  xxf x  funksiyasına baxaq və );1( x  üçün onun artan və ya azalan 

olmasını müəyyən edək: 

x

x
xf

ln

)1ln(
)(


 ,  onda 

xxx

x
x

x
x

xxx

xxxxx

x

x
xx

x

xf
222 ln)1(

)1ln(
1

ln

ln)1(

)1ln()1ln(ln

ln

)1ln(
1

1

1
ln

)(















 . 

Qeyd edək ki,  );1( x  üçün 1
1

0 



x

x
, onda 0

1
ln 

x

x
x  və 0)1ln(  x ; həm də 

0ln)1( 2  xxx  olduğunu nəzərə alsaq, onda alırıq );1( x   üçün 0)(  xf . Deməli,  )(xf   

funksiyası );1(   aralığında azalandır; buradan alırıq ki,  )16()15( ff  , yəni  17log16log 1615  . 

Ədədləri müqayisə edərkən çox vaxt görkəmli bərabərsizliklərdən geniş istifadə olunur: 

Misal 7. Ədədləri müqayisə  edin: 

a) 3log 4  və 2

3log ;   b) 8log 7  və 7log6 . 

Həlli. Koşi bərabərsizliyindən istifadə edək:  

ab
ba




2
, burada );0[, ba ; 

a) Əvvəlcə verilmiş ədədlərin nisbətinə baxaq və onu aşağıdakı kimi çevirək: 
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4log2log
3log

2log
33

4

3  . 

İndi isə müsbət 2log
3

 və 4log
3

 ədədlərinə Koşi bərabərsizliyini tətbiq edək: 

1
2

)13(log

2

)42(log

2

4log2log
4log2log

2

3333

33 








 . 

Deməli, 14log2log 33  , onda 1
3log

2log

4

3  , buradan alırıq ki, 3log2log 43  . 

b) 
7log

8log
26log8log26log8log48log2

6

7

77777  . Deməli, 
7log

8log
1

6

7 , buradan 

alırıq ki, 8log7log 76  . 

İndi də müəyyən inteqralın tətbiqi ilə ədədlərin müqayisə edilməsinə baxaq: 

Misal 8. Bərabərsizliyi isbat edin: 

51

1

51

52
ln

52

1
 . 

Həlli. Aydın görünür ki, 



52

51

52

51
ln51ln52ln

51

52
ln

x

dx
x . 

Bu sonuncu ifadə isə );0(   intervalında azalan 

x
y

1
  funksiyasının qrafiki Ox  oxu və 51x , 52x  

düz xətləri ilə hüdudlanmış əyrixətli trapesiyanın S  

sahəsini göstərir (şəkil 1). 

Şəkildən də göründüyü kimi  

ABCDABEF SSS  . 

Burada ABCD və ABEF düzbucaqlılarının sahələri 

uyğun olaraq 
51

1
 və 

52

1
 ədədlərinə bərabərdir. 

Beləliklə,  isbat etdi ki,  

51

1

51

52
ln

51

1
  

bərabərsizliyi doğrudur. 

Misal 9. Ədədlərdən hansı böyükdür: 

201

2
 yoxsa 

100

101
ln ? 

 

C D 

F 

A 

51 52 

B 

E 
x

y
1

  

x 
Şəkil 1 
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Həlli. 

202

200
200

202
ln

100

101
ln

x

dx
. Sonuncu  ifadə 

MNPK  əyrixətli trapesiyasının S  sahəsini göstərir. 

Ştrixlənmiş MNEF düzbucaqlı trapesiyanın sahəsi 

isə: 

201

2

201

1
)200202(1 S . 

SS 1  olduğu üçün  
100

101
ln

201

2
  olur.  

Misal 10. 9ln  və 
)3ln(

2
10ln

 ədədlərini müqayisə edin. 

Həlli. Müqayisə edilən hər iki ədəd müsbət ədədlərdir və onların hasilinə baxaq: 

4
3lg

3lg
43lg:

10ln

3ln
4

3lg10ln

3ln22

)3lg(

2
9ln

10ln














 . 

29ln   olduğundan ikinci vuruq 2
)3lg(

2
10ln

  olmalıdır. Deməli, isbat etdik ki,  

)3lg(

2
9ln

10ln
 . 

Misal 11. a və b  ədələrini müqayisə edin: 

a) 17,63  ba ;   b) 3log,11log 25  ba ;   

c) 
3

1
arccos,

3

1
arcsin  ba . 

Həlli. a) 17,269)63( 222  ba , 

6489;72269 2222  ba . 
22   olduğundan alırıq ki,  . Onda 

bababa  2222 99 . 

Deməli, 1763   olur. 

b) 3125log121log11log11log22 55

2

55 a ; 

      38log9log3log3log22 22

2

22 b .  

Onda baba  22   alırıq. Deməli, 3log11log 25  . 

c) 
42

1
arcsin

3

1
arcsin


a ,        

23

1
arccos

3

1
arcsin


 . 

43

1
arcsin

23

1
arccos





b . 

Deməli, ba  , yəni 
3

1
arccos

3

1
arcsin  . 

Misal 12. İfadəni sadələşdirin: 

 

P 

K 

F 

M 

200

1 

202 

N 

E 

x
y

1
  

x 

Şəkil 2 

201

1 
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2

5
6204910)562( 2 a   

və alınmış ədədi sıfırla müqayisə edin. 

Həlli.  620496202514)562( 2  ,   0
562

1

562

2524
562 







 . 

Deməli, 625  . Onda 625|625|62049  . 

.01
2

5
)2425(

2

5
)625)(625(

2

5

2

5
)10625)(625(

2

5
)625(10)625( 2



a

 

Deməli, 01
2

5
a . 

Məqalənin aktuallığı. Müxtəlif ədədi ifadələri müqayisə edərkən funksiyaların xassələrini 

bilmək və onları tətbiq etməyi bacarmaq, biliyin keyfiyyətli olmasını göstərən əsas amillərdən 

biridir. Yazıda riyaziyyatın tədrisi prosesində bu pedaqoji problemin həlli məsələlərinə baxılır və bu 

baxımdan mövzu aktuallıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Yazıda hesablayıcı texniki vasitələrlərdən istifadə etmədən bərabər-

sizliklərin və elementar funksiyaların xassələrini tətbiq etməklə ədədlərin müqayisə edilməsi üsul-

ları göstərilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.  Həyatın müxtəlif sahələrində riyazi məsələləri və 

bərabərsizlikləri həll edərkən qarşıya çıxan ədədi ifadələrin müqayisə edilməsi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir.  Bu mənada yazıda müqayisə üsullarının tətbiqi məsələlərinə baxılır. 
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Nöqtə, düz xətt, müstəvi anlayışları kimi çoxluq anlayışı da riyaziyyatın tərif verilməyən ilkin 

anlayışlarındandır. Lakin buna baxmayaraq çoxluq anlayışının riyaziyyatın tədrisində çox böyük 

rolu vardır. 

Biz təkcə riyaziyyatda deyil, həm də gündəlik həyatımızda da çoxluq anlayışından istifadə edi-

rik. Məsələn, «çoxluq», «kolleksiya», «toplu», «dəstə», «heyyət» və s. bu kimi sözlər eyni məna 

ifadə edən sözlərdir. Yəni riyaziyyatda olduğu kimi (natural ədədlər çoxluğu, tam ədədlər çoxluğu, 

rasional ədədlər çoxluğu, həqiqi ədədlər çoxluğu, düz xətt üzərindəki nöqtələr çoxluğu və s.), ətraf 

mühitdə də tez-tez müxtəlif çoxluqlara (şəhər sakinləri çoxluğu, avtodayanacaqdakı maşınlar çox-

luğu, kinoteatrdakı oturacaqlar çoxluğu, rəfdəki kitablar çoxluğu və s.) rast gəlinir. 

Beləliklə, həm riyaziyyatda, həm də bizi əhatə edən ətraf aləmdə çoxluq anlayışından geniş 

istifadə olunur. 

Çoxluqlar haqqında ilkin təsəvvürlər şagirdlərə orta məktəbin ibtidai siniflərindən verilir. 

Çoxluq anlayışı orta məktəb riyaziyyat kursunda siniflər üzrə aşağıdakı mövzularda verilmişdir: 

«Riyaziyyat 5» dərsliyində «Çoxluqlar» mövzusu:  

Burada çoxluq anlayışından, onun elementlərindən, sonlu və sonsuz çoxluqlardan, boş çoxluq-

dan, bərabər çoxluqlardan, alt çoxluqdan, iki çoxluğun birləşməsi (cəmi) və iki çoxluğun kəsişmə-

sindən (hasilindən) bəhs edilir. Sonra isə «Venn diaqramının tətbiqi ilə məsələ həlli» mövzusuna 

baxılmışdır. 

«Riyaziyyat 6» dərsliyində isə «İki sonlu çoxluğun fərqi» mövzusundan bəhs edilir. Burada iki 

sonlu çoxluğun fərqinin tərifi verilir və Eyler-Venn diaqramlarının köməyilə izah edilir. 

«Cəbr 7» dərsliyində VII fəsil «Çoxluqlar üzərində əməllər» adlanır. Burada 5-ci və 6-cı sinif 

dərsliklərindəki mövzulardan fərqli olaraq bir neçə çoxluğun birləşməsi (cəmi), kəsişməsi (hasili) 

və onların xassələrindən bəhs edilir. 

«Cəbr 9» dərsliyində «Sonsuz çoxluq. Çoxluğun gücü» mövzusu verilmişdir. Mövzuda çoxluq-

lar arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluqdan, çoxluqların ekvivalentliyindən və çoxluğun gücü 

anlayışından bəhs edilir. Natural ədədlər çoxluğundan istifadə etməklə hesabi çoxluqlar daxil edilir 

və onların xassələri öyrənilir. 

«Cəbr və analizin başlanğıcı 11» dərsliyində «Çoxluqlar cəbri» mövzusu verilmişdir. Burada isə 
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birləşmə əməli, kəsişmə əməli, fərq və tamamlama əməlləri, De Morqan qanunları, Dekart hasil və 

nizamlı çoxluqdan bəhs edilir. Həmçinin Dekart hasilin komutativlik xassəsini ödəmədiyi, yəni 

ABBA   göstərilmişdir. 

Göründüyü kimi, çoxluq anlayışı orta məktəb riyaziyyat kursunda tam əhatəli şəkildə 

verilmişdir. Yəni şagirdlər orta məktəbdə çoxluqlar haqqında bilikləri əsaslı olaraq öyrənir. 

Çoxluğu təşkil edən obyektlərə onun elementləri deyilir. Elementin çoxluğa daxil olduğu «» 

(daxildir və ya aiddir) simvolu, daxil olmadığı « » (daxil deyil və ya aid deyil) simvolu ilə 

göstərilir.Çoxluqlar üzərində əməllərdə isə birləşmədə (cəmdə) « », kəsişmədə (hasildə) « », 

fərqdə «\» simvollarından istifadə olunur.Çoxluq anlayışını öyrənərkən çətindən asana doğru, yəni 

sadə misallarla, həyatdan nümunələr gətirməklə öyrənmək daha məqsədəuyğundur. 

Çoxluqları şərh edərkən üstünlüyü Eyler-Venn diaqramlarından istifadəyə vermək 

məqsədəuyğundur. Məsələn, şəkil 1-dəki çoxluqlara baxaq. 

 

  

 

 

      a)                                       b)                                              c) 

 

 

 

Şəkil 1. 

Burada a) adlar çoxluğu, b) hərflər çoxluğu, c) heyvanlar çoxluğudur. Göründüyü kimi adlar 

çoxluğunun elementləri {Riad, Leyla, Nazim, Lalə}, hərflər çoxluğunun elementləri {a, b, c, ç, d, e, 

ə, f, g}, heyvanlar çoxluğunun elementləri isə  {fil, dəvə, it, zürafə, dovşan, ayı}-dır. 

Deməli, hər bir çoxluğun özünəməxsus elementlərdən təşkil olunduğunu bu tip şəkillərlə 

göstərmək daha məqsədəuyğundur.  

Biz şəkil 1-dəki çoxluqlardan alt çoxluqlar ayıra bilərik . a) bəndindəki çoxluğu 1) Oğlan adları 

və 2) Qız adları alt çoxluqlarına, b) bəndindəki çoxluğu 1) Saitlər və 2) Samitlər alt çoxluqlarına, c) 

bəndindəki çoxluğu isə 1) Ev heyvanları və 2) Çöl heyvanları alt çoxluqlarına ayırmaq olar (Şəkil 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2 

  

İndi sadə misal üzərində çoxluqlar üzərində əməllərə baxaq. 

Misal 1.  15,9,5,2A  və  20,15,9B çoxluqları verilmişdir. A  B, A  B və A\B, B\A 

çoxluqlarını tapın. 

Riad 

Leyla 

Nazim 

Lalə 

a     b     c 

ç     d     e 

ə     f      g 

fil    dəvə 

it   zürafə 

dovşan ayı     

Dəvə 
it 

fil ayı 

zurafə 

dovşan 

1) 

2) 

c) 

Riad 

Nazim 

Leyla 

Lalə 

1) 

2) 

    a) 

a e ə 
 

b c 

ç d f 
g 

1) 

2) 

b) 
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Bilirik ki, A və B çoxluqları verildikdə elementləri yalnız və yalnız ya A-ya, ya B-yə (və ya hər 

ikisinə) daxil olan elementlərdən ibarət olan çoxluğa A və B çoxluqlarının birləşməsi (cəmi) deyilir. 

Tərifə əsasən,  20,15,9,5,2BA  olar. Bunu Eyler-Venn diaqramlarının köməyilə aşağıdakı 

kimi göstərə bilərik: 

 

 

 

 

 

  

 

             Şəkil 3. 

  

Şəkil 3-ə əsasən biz BA  çoxluğunu da yaza bilərik. 

Tərifə əsasən, A və B çoxluqları verildikdə, onların ortaq elementlərindən təşkil olunmuş 

çoxluğa, bu çoxluğun kəsişməsi (hasili) deyilir. 

Onda,  15,9BA  olar. 

Tərifə əsasən, A və B çoxluqları verildikdə A çoxluğunun B çoxluğuna daxil olmayan 

elementlərindən təşkil olunmuş çoxluğa A ilə B-nin fərqi deyilir. 

Onda A\B = {2,5} olar.  

B çoxluğunun A çoxluğuna daxil olmayan elementlərindən ibarət olan çoxluğa B ilə A-nın fərqi 

deyilir və B\A = {20} olar. Çoxluqların fərqi də şəkil 3-də qeyd olunmuşdur.  

Tutaq ki, A və B çoxluqları verilmişdir (sonlu və ya sonsuz). 

Fərz edək ki, müəyyən qayda ilə A çoxluğunun hər bir elementinə B çoxluğunun yeganə 

elementi qarşı qoyulur və:  

1) İxtiyari iki a1, a2    müxtəlif elementlərinə B-nin iki müxtəlif b1, b2 elementləri uyğundur, 

yəni a1 a2  isə, b1 b2 ; 

2) B-yə daxil olan hər bir bB  elementi A-nın hər hansı a A  elementinə uyğundur.    

Bu halda deyilir ki, A və B çoxluqları arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq yaradılmışdır. 

Verilmiş A və B çoxluqları arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq yaratmaq mümkün olduqda 

deyilir ki, bu çoxluqlar ekvivalentdir və ya onlar eyni gücə malikdir. 

Bu anlayışlardan aydın olur ki, iki sonlu çoxluq yalnız və yalnız  elementlərinin sayı bərabər 

olduqda ekvivalent olur. 

Sonsuz ekvivalent çoxluğa aid misala baxaq. 

Misal 2. Natural ədədlər çoxluğu N ilə tək natural ədədlər çoxluğu P ekvivalentdir. Bunu 

göstərmək üçün cədvəl tərtib edək: 

 

N 1 2 3 4 ... n ... 

P 1 3 5 7 ... 2n-1 ... 

 

Cədvəldən görünür ki, hər bir n natural ədədinə 2n-1 tək natural ədədi qarşı qoyulub və hər bir 

tək natural ədəd bir natural ədədə uyğundur. Deməli, N natural ədədlər çoxluğu ilə onun alt çoxluğu 

olan P tək natural ədədlər çoxluğu ekvivalentdir, yəni gücləri eynidir.  

 

2   5 

       

9            20 

15 

A B 
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Məqalənin aktuallığı. Orta məktəb riyaziyyat kursunda «Çoxluqlar» mövzusu aktual mövzular-

dandır. Riyaziyyatın tədrisində bu mövzunun olduqca böyük rolu vardır. Belə ki, şagirdlərin çox-

luqlar və onlar üzərində əməllərlə tanışlığı, onların orta məktəb proqramındakı gələcək mövzuların 

düzgün şəkildə mənimsəmələrinə kömək edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Çoxluq anlayışının öyrənilməsində orta məktəb riyaziyyat kursunun 

məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ondan ibarətdir ki, onun nəticələri orta məktəb 

riyaziyyat müəllimlərinin iş təcrübəsində və eləcə də, riyaziyyat dərsliklərinin təkmilləşdirilməsində 

istifadə oluna bilər.  
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Обучение понятие множества в курсе  

математики средней школе 

 

Резюме 
 

 Статья посвящена на тему «Понятие множества в курсе математики средней школе». 

 В статье обсуждаются множества которые встречаются в математике и в нашей 

повседневной жизни, формы задания этих множеств в разных классах, деиствия над ними, 

построение диаграмм Эйлера-Венна.   

 

V.Bayramov 
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Теаъщинэ тще нотион оф мултитуде ат тще матщематиъал  
ъоурсе ат миддле същоол 

 

Summary 

 
Тще артиъле деалс wитщ «Тще нотион оф мултитуде ин тще ъоурсе оф матщематиъс ат миддле същзолл. 

Мултитуде обсервед ин матщематиъс анд оур еверйдай лифе ис ъонсидеред анд тще форммс оф тще таск 
ин дифферент ълассес, тще форматион оф Еилер-Венн диаэрам аре аналйсед. 
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1000 000 dairəsində ədədlərin öyrədilməsi 

Samirə Tağıyeva, 

ADPU-нун dosentи 
Е-маил: сама-гаса@маил.ру 

Aygün Məmmədova,  

ADPU-нун magistrанты 
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ.И.Асланов 
                ф.-р.ц.е.д., проф. Я.Й.Ахундов 
 
Açar sözlər: natural ədəd, siniflər, yuvarlaqlaşdırma, mərtəbələr, təkliklər, yüzlüklər, onluqlar, minliklər 

Ключевые слова: натуральное число, классы, округление, разряды, единицы, сотни, десятки, 

тысячные 

Key words: a natural number, classes, round, bits, units, hundreds, tens, thousands 

 

İlk dərsdə şagirdlərə izah edilir ki, çoxrəqəmli ədədlərdə sağdan sola hər üç mərtəbə bir sinif 

əmələ gətirir. Məsələn, 666 666 ədədini mərtəbələrə və siniflərə ayıraq: 

 
Ədəd 666 666 – altı yüz altmış altı min altı yüz altmış altı 

Siniflər Minliklər Təkliklər 

Mərtəbələr Yüz 

minliklər 

On 

minliklər 

Tək 

minliklər 

Yüzlüklər Onluqlar  Təkliklər  

Mərtəbə 

vahidlərinin sayı 

6 6 6 6 6 6 

Rəqəmin mərtəbə 

qiyməti 

600 000 60 000 6 000 600 60 6 

 

Ədədin yazılışındakı hər bir rəqəmin mərtəbəsinə görə qiyməti var. Sağdan sola hər sonrakı 

mərtəbə vahidi əvvəlkindən 10 dəfə böyükdür. Lövhəyə 11000, 913, 4256 kimi ədədlər yazılır. Bu 

ədədlərdən hansının ən böyük olduğu araşdırılıq. Fikirlər dinlənilir. Rəqəmlərinin sayı ən çox olan 

ədədin ən böyük olduğu fikri ümumiləşdirilir. Bəs rəqəmlərinin sayı eyni olan ədədlərdən hansının 

böyük olduğunu necə müəyyən etmək olar? 345 678 və 347 123 ədədləri yazılır. Bu ədədlər ən 

böyük mərtəbədən başlanılmaqla mərtəbə vahidlərinin sayına görə müqayisə olunur. Vahidlərinin 

sayı eyni olan mərtəbələr eyni cür rənglənir.  

346678                              346678<347123 

347123 

Şagirdlərdən biri müəyyən mərtəbələrində rəqəmləri ötürülmüş ədədlərdən müqayisə ifadələri 

yazır. Digər şagird isə müqayisə şərtinə görə mərtəbələrə uyğun rəqəmləri yazır. 1_345<_ _678. 

Mərtəbələr: 
Tək 

minliklər 

On minliklər 

Yüz 

minliklər 

Sinif 

Minlik-

lər 

666   666 Sinif 

təklik-

lər 

 

Mərtəbələr: 

Tək liklər 

Onluqlar 

 

Yüzlüklər 
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Üçrəqəmli ədədlər üzərində yuvarlaqlaşdırma qaydaları təkrar edilir. Böyük ədədlər üzərində 

yuvarlaqlaşdırma apararkən şagird hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırma aparmalı olduğuna 

diqqət etməlidir. Məsələn, 132542 ədədini yüzlükərə qədər yuvarlaqlaşdırma tapşırığını yerinə 

yetirərkən onluq mərtəbəsindəki rəqəmə diqqət yetirilməlidir. Bu rəqəm 5-dən kiçik olduğu üçün 

ədədin yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm dəyişmir və 132542≈132540. Şagirdlər ədəd oxu üzərində 

yuvarlaqlaşdırmanı modelləşdirməklə onu düzgün başa düşdüklərini nümayiş etdirirlər. 

1. Ədəd oxu üzərində yuvarlaqlaşdırmanın tələb olunduğu mərtəbəyə uyğun yuvarlaq ədədlər və 

verilən ədəd qeyd edilir. 

2. Verilən ədədin hansı yuvarlaq ədədə daha yaxın olduğu müəyyənləşdirilir. 

3. Bu yaxınlıq ədəd oxu üzərində sxematik olaraq göstərilir. 

Həmçinin 132548 ədədini tələb olunan mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdırma fəaliyyətini müqayisə 

ifadələri yazma bacarığı ilə əlaqələndirməklə möhkəmləndirmək olar. (Şək. 1.)  

Onluqlara qədər: 132540<132548<132550 

Yüzlüklərə qədər: 1325001<32548<132600 

Minliklərə qədər: 1320001<325481<33000 

Onminliklərə qədər: 1300001<325481<40000 

Yüzminliklərə qədər: 1000001<325482<00000 

         

       
Şək. 1 

Yuvarlaqlaşdırma bacarıqları mexaniki əzbərlənmiş qaydaya görə yox, ədədin yerləşdiyi inter-

valı təsəvvüretmə, mühakiməyürütmə və sxematik modelləşdirmə bacarıqları ilə möhkəmləndiril-

məlidir. 

Şagirdlərə öyrədilir ki, yuvarlaqlaşdırma aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

1. Yuvarlaqlaşdırmaq istədiyin mərtəbədəki rəqəmi qeyd et 

2. Qeyd etdiyin rəqəmin sağındakı rəqəmi nəzərdən keçir 

3. Bu rəqəmə görə yuvarlaqlaşdırma qaydasını tətbiq et: sağdakı rəqəm 5-dən kiçikdirsə, qeyd 

olunmuş rəqəm dəyişmir, bu rəqəm 5 və ya 5-dən böyükdürsə, qeyd olunmuş rəqəm 1 vahid böyük 

rəqəmlə əvəz olunur. 

4. Qeyd olunmuş rəqəmdən sağdakı bütün mərtəbələrə ―0‖ yazılır 

Мягалянин aktuallığı. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında təhsilin səviyyəsini yüksəltmək, 

onu Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq, daha keyfiyyətli etmək daim gündəlikdə duran məsələ-

dir. Riyaziyyatı elə ibtidai siniflərdən şagirdlərə yüksək səviyyədə öyrətmək lazımdır ki, təhsilin 

başqa mərhələlərində çətinlik çəkməsinlər. Digər tərəfdən riyaziyyat şagirdlərin formalaşmasında 

və onların məntiqi mühakimə qabiliyyətinin inkişafında mühüm rol oynayır. Riyaziyyatı şüurlu 

mənimsəyən, ona maraq göstərən şagirdin təfəkküründə induksiya və deduksiya, ümumıləşdirmə və 

konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə, mücərrədləşdirmə və analogiya 

əhəmiyyətli yer tutur. Bunlar natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsində geniş tətbiq olu-

naraq şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Мягалянин елми йенилийи. Йенилик ondan ibarətdir ki, IV sinifdə natural ədədlər hesabının tədrisi 

xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsi yolları aşkara  

çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. IV sinifdə natural ədədlər və onlar üzərində əməllə-

rin öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir. IV sinifdə  

natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir. 
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Summary 
 

The paper deals with the study of teaching methods numbering multi-digit numbers in the limit 

of one million, is due to the introduction of new terms as classes, categories. 

The paper provides examples to explain this topic. 
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Vətənpərvərlik, doğma diyara sevgi hissi uşaqlarda hələ məktəbəqədər yaş dövründə əmələ gəl-

məyə başlayır. Uşaqlar böyüdükcə onda öz yaşadığı evə, küçəyə, məhəlləyə, kəndə, şəhərə bağlılıq 

hissi inkişaf etməyə başlayır. Doğma kənd və şəhərin təbiətinin gözəlliyi hələ 3-4 yaşlı uşaqlarda 

vətənpərvərlik hissinin inkişafına mühüm təsir göstərir.  

Milli şüur, milli qürurun ilk ünsürləri ibtidai sinifdə qoyulur. Şagirdlər 4 il müddətində təbiət və 

cəmiyyət hadisələri ilə tanış olur, doğma xalqının mədəniyyətinə, soy kökünə, tarixinə dair, habelə 

başqa xalqların  varlığına, dair məlumatlar əldə edirlər. Şagirdlər cəmiyyət arasında insanların bir-

birinə necə qayğı göstərdiyinə, ölkəmizin sərhəd rayonlarında ermənilərlə gedən mübarizə əzminə 

dair məlumatları mənimsəyirlər. Şagirdlərdə milli şüur ana dili ilə, Vətən ilə, doğma diyarla tanışlıq 

vasitəsilə təşəkkül tapır. Ana dili hər bir xalqın hikmət xəzinəsidir, onun varlığıdır. Hər bir xalq 

özünü öz dili ilə yaşadır. Dil xalqın özüdür.  

İbtidai siniflərdə doğma yurd haqqında, onun yeraltı və yerüstü sərvətləri, suları, dağları, bir 

sözlə zəngin təbiəti, mədəniyyəti, incəsənəti və musiqisi haqqında, həmçinin ayrı-ayrı yazıçıları, 

bəstəkarları və tarixi şəxsiyyətləri haqqında məlumat verilir. 

Hazırda məktəblərimizdə vətənpərvərlik tərbiyəsi ön plandadır. Bu gün ibtidai siniflərdə təlim 

prosesi ona istiqamətlənmişdir ki, vətənpərvərlik, düşmənə nifrət, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda 

şəhid olanlara hörmət, müstəqillik uğrunda mübariz olmaq, tarixi ənənlərimizə sadiqlik və s. kimi 

hisslər kiçik məktəblidə inkişaf etdirilsin.   

Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində Azərbaycan dili, musiqi, təsviri incəsənət, həyat bilgisi 

və s. kimi fənlərin imkanı genişdir. Bu fənlərin tədrisi, eləcə də fənlərarası əlaqə zamanı şagirdlər 

məktəbəqədər yaşlarda öyrəndikləri Vətən, vətənpərvərlik, şəhidlik kimi anlayışların mahiyyətini 

get-gedə daha aydın anlayır və bu haqda müvafiq məlumatlara yiyələnirlər. 

Şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsində dərsliklərdə verilmiş mətnlər geniş imkanlar yaradır. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ruhuna uyğun yazılmış son 1-4-cü sinif dərsliklərində Vətənə, və-

tənpərvərliyə, şəhidlər, erməni faşizminin doğma torpağımıza, eləcə də işğal olunmuş torpaqlarda 

vəhşiliklərlə bağlı şair və bəstəkarlarımızın yazdığı, bəslədiyi əsərlər, rəssamların çəkdiyi rəsmlər, 

müəllimlərə imkan verir ki, şagirdlərin vətənpərvərlik tərbiyəsini yeni məzmun və formada qursun-

lar. 

İbtidai sinif şagirdləri təlim prosesində öyrənmişlər ki, Azərbaycan xalqı həmişə azadlığı və 

müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmış və şəhidlər vermişdir. Əgər xalqımız bu şəhidləri verməsəy-

di bu gün biz müstəqil Azərbaycan vətəndaşı olmazdıq. Bu gün xalqımız torpağının bütövlüyü uğ-
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runda mübarizəyə həmişə hazır olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əli-

yevin apardığı uğurlu siyasət nəticəsində ermənilər sülh yolu ilə torpaqlarımızı geri qaytarmağa ra-

zılıq vermədikləri halda, onun bir çağırışında torpaqlarımızı azad edəcəyik. 

İbtidai sinif dərslikləri diyarşünaslıq materialları baxımından bir çox mövzularla zəngindir. Şa-

girdlərdə vətəndaşlıq duyğusunun yaradılması vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik hisslərinin aşılan-

ması məhz 1-ci sinifdən başlayır. Vətən insanın doğulduğu, yaşadığı yerdir. O, hər bir vətəndaş 

üçün ən əziz və müqəddəs yerdir. 2-ci, 3-cü və sonrakı siniflərdə artıq şagirdlər vətəndaş olmaq 

üçün zəruri keyfiyyətlərə yiyələnmək lazım olduğunu dərk edirlər, Dərsliklərdə sinifdən, sinfə keç-

dikcə vətən, vətəndaşlıq borcunun yerinə yetirilməsinə aid daha geniş məlumat verilir. Məsələnin 

məzmunu və əhatəsi də genişlənir. 

İbtidai siniflərdə təbiət və cəmiyyət haqqında öyrənilən məlumatlar yuxarı siniflərdə daha da 

təkmilləşir, şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində, vətəndaş kimi yetişməsində mühüm rol oynayır. 

Azərbaycana həqiqi vətənpərvər vətəndaş hazırlamaq, tərbiyə etmək üçün yaxşı müəllim, yaxşı 

tərbiyəçi olmaq lazımdır. Yaxşı müəllim şagirdlərini öyrənmək, tərbiyə etmək üçün axtarışlar edir, 

öyrənir və mütaliə edir. Belə müəllim hamıya mümkün olan bilikləri öyrətmək, nəcib əxlaqi key-

fiyyətləri aşılamaq ixtirası ilə yanır, rəngarəng tədbirlər təşkil etməklə şagirdlərin fikir və duyğula-

rına, hərəkətlərinə istiqamət verir. belə işləmək sayəsində müəllim təlimlə sinifdənxaric işlər arasın-

da müəyyən ahəngdarlıq yaradır, onların bir-birini tamamlamasını təmin edir.  

Sinifdənxaric tədbirlər məktəbdə təlim-tərbiyə işinin davamlı olub, şagirdlərin dərin elmi bilik-

lərə yiyələnmələrinə, onlarda elmi dünyagörüşünün, mənəvi əqidənin, milli şüurun və milli ləyaqə-

tin formalaşmasına kömək edir. Sinifdənkənar tədbirlərin təşkili prosesində ayrı-ayrı şagirdlərin po-

tensial imkanları aşkara çıxır, qabiliyyətləri inkişaf edir. Məktəbli sinifdənxaric tədbirlərdə iştirak 

edərkən özünə hesabat verməyi öyrənir, insanın mahiyyəti, onun dünyadakı mövqeyi haqqında, cə-

miyyət qarşısında insanların nə kimi məsuliyyət daşıması haqqında, özünün nəyi bildiyi, nəyə qadir 

olduğu və nəyə arxalandığı haqqında düşünür və mənəvi məsuliyyətin nə demək olduğunu dərk 

edir.  

Sinifdənxaric tədbirlər məktəblə həyat arasında qaynaq rolunu oynayır. Bu tədbirlər çox rənga-

rəng olub, müxtəlif formalarda təşkil edilir. Sinifdənkənar tədbirlər şagirdlərin dünyagörüşü və mə-

nəvi əqidəsinin, milli mənlik şüurunun, milli ləyaqətinin formalaşmasına, onların əməyinin ictimai 

faydalı istiqamət almasına, onlarda təşəbbüskarlığın, müstəqillik və fəallığın inkişafına, mənəvi təc-

rübənin nəzərə alınmasına kömək edir. Şagirdlər mənəviyyatın birlik, kollektivçilik mahiyyətini 

dərk edir, birliyin və kollektivliliyin cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə etdiyini öyrənirlər. Eyni za-

manda elmə, insanlara, ictimai mülkiyyətə vicdanlı münasibət formalaşır.  

Beləliklə, məktəbdə bir sistem halında həyata keçirilən sinifdənkənar tədbirlər şagirdləri fəallaş-

dırmaq, axtarıcılıq və müstəqilliyə sövq etməklə yanaşı, onları əməli işə cəlb edir, xalqımızın düş-

mənə qarşı apardığı ədalətli mübarizə ilə tanış edir, şagirdlərlə milli şüur və milli ləyaqətin tərbiyə-

sinə kömək edir.  

İbtidai siniflərdə şagirdlər respublikamızda baş verən hadisələrlə dərindən maraqlanırlar. Uşaq-

lar bu kimi məsələlərə dair suallara cavabları söhbətlər, məlumatlar zamanı alırlar. Buna görə də hər 

bir suala müəllim qısa, aydın cavab verməli, şagirdləri həyəcanlandırmalı, onları düşündürməlidir. 

Müəllim şagirdlərə cari hadisələri danışarkən xəritədən istifadə etməli, xəritədə hadisələrin baş ver-

diyi şəhər, ölkə və ya ərazini göstərməlidir.  

İbtidai sinif şagirdlərinin mənəvi tərbiyəsində xalq bayramlarının, tarixi günlərin qeyd edilməsi 

böyük rol oynayır. Yaxşı təşkil edilmiş bayramlar, tarixi günlər şagirdləri emosional-psixoloji alə-

minə təsir edərkən uzun müddət onların yadında qalır, onlarda gümrahlıq, öz qüvvələrinə inam ya-

radır, ölkəmizin  qüdrətinə, onun işıqlı gələcəyinə inamı gücləndirir. Bayramlara, tarixi günlərin 
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qeyd olunmasına hazırlıq işləri – məktəb binası, siniflərin bəzənməsi, divar qəzetləri nömrələrinin 

buraxılması və s. uşaqların fəallığını artırır, onlarda yüksək əhval-ruhiyyə yaradır.  

İbtidai siniflərin ―Azərbaycan dili‖ dərsliyində, eləcə də digər dərsliklərdə dövlət atributlarına 

geniş yer verilmişdir. Dərsliklərin ilk səhifələrində verilən, dövlətimizin simvolu olan bütün milləti, 

xalqı bu müqəddəs amal, rəmz altında birləşdirən Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı buna 

misaldır. Şagirdlərə dövlət bayrağı haqqında məlumatın verilməsi ön plana çəkilməli və onun millə-

tin milli birliyinin, müstəqilliyinin rəmzi olduğundan söhbət açılmalıdır.  

Hər bir Azərbaycan övladı dövlət bayrağının müstəqilliyini ibtidai sinifdən öyrənməzsə ona rəğ-

bət bəsləməzsə gələcəkdə həmin vətəndaşın həqiqi vətənpərvərliyindən danışmağa dəyməz.  

Qeyd etmək lazımdır ki, məhz ibtidai siniflərdən başlayaraq vətəninə məhəbbət, hər cür mane-

ələrə sinə gərən əməksevər xalqımıza qızğın məhəbbət hissi tərbiyə etmək, məktəblilərə ölkənin bö-

yük nailiyyətlərinin, onları xalqlar arasında dostluq və qardaşlıq həmrəyliyi ruhunda tərbiyə etmək 

və onları nümunəvi şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq bu gün təlim tərbiyə prosesinin ən öndə gələn 

vəzifəsi olmalıdır. 

Мягалянин aktuallığı. İbtidai təhsil orta təhsilin birinci mərhələsinin üzvi hissəsidir. Buna görə 

də müəllimin hər bir fənn proqramı üzrə ətraflı düşünməsi vacibdir. Hər bir dərsdə şagirdlərə doğ-

ma diyar, onun gözəllikləri – diyarşünaslıqla bağlı məlumatlar mütləq verilməlidir.  

Мягалянин elmi yeniliyi. Təlim prosesi və sinifdənxaric tədbirlər zamanı diyarşünaslıq mate-

riallarının öyrənilməsi vasitəsilə şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi ən səmərəli 

yollardan biri olaraq müəyyənləşdirilmişdir. 

Мягалянин praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələri kiçik yaşlı məktəblilərin vətən-

pərvərlik tərbiyəsini səmərəli qurmaqda ibtidai sinif müəllimlərini nəzəri və praktik baxımdan 

silahlandıracaqdır. 
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Н.Ализаде 

Воспитание патриотического воспитания  

учащихся начальной школы 

 

Резюме 

 
Начальное образование является первичным этапом среднего образования. Поэтому 

учитель должен тщательно продумать програм каждого предмето. На каждом занятии дол-

жен информировать учащихся о красоте родного края. Изучение краеведческих материалов 



Бакы Гызлар Университети                                                                          Elmi əsərlər 2015/1 
 

 
 

101 

во время учебного процесса и внеурочных мероприятиях является важным путем для 

патриотического воспитания учащихся. 

 

  N.Alizadeh 

 

Parenting patriotic education on elementary school students 

 

Summary 

 

Elementary school is important part of the first stage of secondary education. Therefore each 

subject teacher must comprehensive think about each subject program. İn every lesson teacher must 

give information about native town, the beauty of the country to the students. Learning 

ethnographic materials while lessons and out-of-class is one of the effectively way to educate 

students about the spirit of patriotism. 
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Bu gün Azərbaycan müəllimi həyata baxışında, düşüncəsində, baş verən yeniliklərə, yeni yanaş-

malara, innovasiyalara, yeni pedaqoji anlayışlara, texnalogiyalara və s. münasibətini bildirməlidir. 

Müəllim bilməlidir ki, tərəf müqabili olduğu, şagirdi, milli – bəşəri dəyərlərə əsaslanan müasir 

təhsillə dünya üçün gərəkli şəxsiyyət kimi o, formalaşdırır. Təlim prosesində  müəllim həmişə 

aparıcı, həlledici və əsas sima olmuş və indi də belədir. Öz  peşəsini sevən müəllimlər hər bir dərsin 

imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə etməlidir. Orta ümumtəhsil məktəblərində təlim prosesi 

müəllimin rəhbərliyi altında şagirdlərin həyata hazırlanmasını sürətləndirmək məqsədilə onların 

təhsil, tərbiyə və inkişaflarını daha səmərəli təmin etməyə istiqamətləndirilən elə pedaqoji prosesdir 

ki, burada şagirdlərin imkanlarına uyğun inkişaf dərəcəsində əqli və əməli fəaliyyətə cəlb olunma 

aktları qanunauyğun şəkildə biri digərini əvəz edir. Təlim qarşıya qoyulmuş məqsədə müvafiq 

olaraq şagirdlərin bilik, bacarıq, vərdişləri mənimsəməsinə, əqli qabiliyyətləri və potensial imkan-

larının inkişafına, özünütəhsil bacarıqlarının möhkəmləndirilməsinə, onlarda dünyagörüşün forma-

laşdırılmasına xidmət edir. Təlim təhsilalma prosesi kimi anlaşıla bilər. Təlim prosesində şagirdlər 

elmi bilikləri mənimsəyir, müəyyən bacarıq və vərdişlər əldə edirlər.  

Müəllim şagird münasibətlərində humanizm ideyalarıda yer tutur. Humanizm ideyalarında şa-

gird şəxsiyyətinə hörmət, ehtiram, qayğı mühüm yer tutur. Ciddi ədalətli, ağıllı tələb heç kimi incit-

mir, əksinə adamların bütün qüvvələrini xalq işinə səfərbər edir. Çalışmaq lazımdır ki, müəllimlər 

öyrətməyə, şagird isə öyrənməyə can atsın. Yalnız bu halda təlim yüksək nəticə verə bilər. 

Tərbiyənin əsas məqsədi kamil şəxsiyyət, insan, vətəndaş yetişdirməkdir. Vətəndaş tərbiyə et-

mək mənsub olduğu dövlətin inkişafına çalışan, onun mənafeyini gözləyən, təhlükəsizliyi üçün mə-

suliyyət daşıyan insan yetişdirmək deməkdir. 

İnsan fərd kimi doğulub, vətəndaş kimi fəaliyyət göstərərək təlim-tərbiyə, əmək prosesində və-

təndaş hazırlığı keçir. Əsl vətəndaş dedikdə bilavasitə vətənə, dövlətə gərəkli fəaliyyəti ilə xidmət 

edən, böyük mənəvi keyfiyyətlərə malik olan insan nəzərdə tutulur. Uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi 

dedikdə yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmə və şəxsiyyət kimi yetişmə nəzərdə tutulur. 

Onlar davranış qaydalarını, vətəninin tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, milli adət-ənənələrini 

bilməli, vətəni sevməlidirlər. Uşaqlar işə şüurlu yanaşmalı, ideyaca savadlı, məsuliyyətli, vicdanlı, 

mübariz olmalı, pis əmllərlə barışmamalıdır. Uşaqların mənəvi tərbiyəsini qiymətləndirmək üçün 

onlara yaxşını pisdən ayırmaq, həqiqətə, ədalətə, böyüklərə, ailə üzvlərinə hörmət etmək kimi insani 

keyfiyyətlər aşılanmalıdır. Onların davranış xüsusiyyətləri uyğun qiymətləndirilməli və qarşılıqlı 

əlaqə təmin olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu inki-

şaf etdikcə vətənpərvərlik tərbiyəsinə, o cümlədən böyüməkdə olan nəslin hərbi-vətənpərvərlik tər-
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biyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan xalqı müharibəni arzulamır, həmişə sülhün, əmin-

amanlığın tərəfdarı olmuşdur. Hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsini, sadəcə, "quru‖ sözlərlə, 

nəsihətlərlə də məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu sahədə müvəffəqiyyət əldə etmək üçün məktəblər də, 

hər şeydən əvvəl, öz işini düzgün planlaşdırmalı, il ərzində görəcəyi işləri müəyyənləşdirməlidir. 

Bu zaman tədbirlər arasında yaradılacaq əlaqə nəzərə alınmalı, işin təşkili əsaslandırılmalıdır. 

Təlim prosesində və dərsdənkənar vaxtlarda aparılmış məqsədyönlü sistemli və ardıcıl işin nəti-

cəsində mənəvi tərbiyəliliyin meyarları mənəvi təlabatların, adətlərin və mənəvi hisslərin formalaş-

ma səviyyəsiola bilər. Mənəviyyat hərəkətlərdə, davranış və rəftarda, qarşılıqlı münasibətlər prose-

sində ifadə olunur. 

Tədris prosesində bu imkanlar, adətən, ya ayrı-ayrı fənlər üzrə müvafiq mövzuların özündə, ya 

dərsdə yeri gəldikcə itifadə edilən etnopedaqoji materialların məzmununda, məsələlərin şərhi zama-

ni tətbiq olunan metod və vasitələrdə, ya da fənlərarası və fənndaxili əlaqələrdə (əksər hallarda isə 

eyni vaxtda bunların bir neçəsində) mövcud olur. Bu potensial imkanları seçmək, reallaşdırmaq və 

təlim-tərbiyə amilinə çevirmək müəllimdən geniş erudisiya, pedaqoji intuisiya, sərişdə və ustalıq 

tələb edir. 

Təlim prosesində etnopedaqoji materiallardan istifadə sahəsində aprılan işlərin yaxşı nəticə ver-

məsi üçün bir sıra pedaqoji şərtlərə əməl olunmalıdır. Şagirdlərin təlim-tərbiyəsində etnopedaqoji 

materiallardan istifadənin müvəffəiyyətin təmin edən ən mühüm şərt-həmin prosesdə əksər peda-

qoqlar tərəfindən məqbul sayılan məlum pedaqoji prinsiplərin rəhbər tutulmasıdır. Etnopedaqoji 

materiallardam təlim-tərbiyə prosesində istifadə etmək üçün planlaşdırılmış, həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulan tədbir xalqin tarix boyu təşəkkül tapmış adət-ənənələri ilə, səciyyəvi əmək növləri 

ilə, hikmətamiz təcrübəsi, fikir və ideyalari ilə sıx sürətdə əlaqələndirilməlidir. Bu cür əlaqə başqa 

fənlərdə və tədbirlərdə də lazımi qaydada gözlənilməlidir. Bu ən əsas pedaqoji şərtlərdən biridir. 

İkinci mühüm şərt təlim-tərbiyə prosesində etnopedaqoji materiallardan istifadə məqsədilə görü-

lən işlərdə uçaqların yaş və hazırlıq səviyyəsini,cinsi və fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır 

Təlim-tərbiyə məqsədilə etnopedaqoji materiallardan istifadə üçün çox geniş imkanlara malik 

olan kütləvi tədbir formaları içərisində şagirdləri ictimai-faydalı işlərdə, yaşlı nəslin əmək həyatın-

da, məhsuldar əməkdə iştirakı və tarixi yerlərə, abidələrə, muzeylərə kollektiv gedişləri xüsusi yer 

tutur.    

Etnopedaqoji materiallardan təlim-tərbiyə prosesində istifadə etmək üçün planlaşdırılmış, həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbir xalqin tarix boyu təşəkkül tapmış adət-ənənələri ilə, səciyyəvi 

əmək növləri ilə, hikmətamiz təcrübəsi, fikir və ideyalari ilə sıx sürətdə əlaqələndirilməlidir. Gənc 

nəsl məktəbdə elə tərbiyə olunmalıdır ki, valideyinlərə, uşağa, qadına, qocaya hörmət, ailəyə səda-

qət, ehtiyac olanlara kömək göstərmək, qayınata-kürəkən, qayınana-gəlin münasibətlərinə dair nə-

cib ənənələrimiz, milli bayramlarda, doğum, evlənmə, toy və yaş mərasimləri ilə bağlı adətlərimiz, 

xalqın, el-obanın xeyrinə təmənnasız işlər görmək və s. belə məsələlər sahəsindəki tarixi irsimiz on-

ların qanına, iliyinə hopmuş olsun, xarakterlərinin əlamətinə çevrilsin. Bu məqsədlə, məsələn, həm 

dərsdə, həm dərsdənkənar vaxtlarda yeri gəldikcə şagirdlərlə müvafiq söhbətlər aparmaq, uşaqları 

xalqın məişətinə və əmək həyatına yaxınlaşdırmaq, milli adət ənənələrin keçirilməsində onların 

iştirakını təmin etmək yaxşı nəticə verər. Xalqın təlim-tərbiyə sahəsindəki tarixi irsini-təcrübəsini, 

fikir və ideyalarını özündə yaşadan etnopedaqoji materiallar ağsaçlı əsirlərin sınağından çıxmış, 

epistemik və aksioloji baxımından, daha dəqiq desək, təlimin öyrədici, tərbiyələndirici, inkişafet-

dirici, motivləşdirici və təşkiledici vəzifələrinin yerinə yetirilməsindəki rolu baxımdan misilsiz əhə-

miyyətə malik həyat dərsliyidir. Həmin dərslik kecmişdə olduğu kimi, indi də sələflərdən-xələflərə-

bu günki məktəblilərə, oğlan ya qızlara verilməli, yeni insanın formalaşdırılması sistemində özünə-

layiq yer tutmalıdır. 
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Мягалянин aktuallığı. Təlim-tərbiyə işlərinin və kamil insan-bütöv şəxsiyyət yetişdirməyin 

əvəzsiz vasitəsi olan, mənəviyyatı zənginləşdirən, bilikləri fəallaşdıran-aktuallaşdıran, asan qavra-

mağı möhkəm yadda saxlamağı təmin edən etnopedaqoji materiallarda şagirdləri yaxından tanış 

etmək baxımından həm tədris prosesi, həm də sinifdənxaric tədbirlər geniş imkanlara malikdir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Təlim prosesi və sinifdənxaric tədbirlər zamanı etnopedaqoji mate-

riallarının öyrənilməsi vasitəsilə şagirdlərin mənəvi ruhda tərbiyə edilməsi ən səmərəli yollardan 

biri olaraq müəyyənləşdirilmişdir. 

Мягалянин praktik və tətbiqi əhəmiyyəti. Tədqiqatın nəticələri ibtidai sinif şagirdlərinin mə-

nəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsində ibtidai sinif müəllimlərini nəzəri və praktik baxımdan 

silahlandıracaqdır. 
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C.Акбарова 
 

Этнопедагогические материалы, которые будут внедрятся 

ученикам в учебном процессе  

Резюме 
 

Используя этнопедагогических материалов в учебном процессе, должно быть сделано 

несколько педагогическое условие для того, чтобы получить хороший результат. Основное 

правило получения успеха в системе образования является распространение ведущих 

принсипов учителей и использование их в этом процессе. 
 

         S. Akberova 
 

Ethnopedagogical materials to be tought to  

the pupils in the educational teaching process 

Summary 
 

İt has to be done several pedagogical condition in order to get good result using the 

ethnopedagogical materials in the educational process. The essential rule of getting success in the 

educational system is the leading well-spread principe of the most teacher`s use in that process. 
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İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda məsələ anlayışı 
 

Gülnar Abiyeva,  

                                 ADPU-nun müəllimi 

Nərgiz Niftəliyeva,  

ADPU-nun magistranti 

Е-маил: сама-гаса@маил.ру 
 

Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф.Щ.И.Асланов 
                ф.-р.ц.е.д., проф.Я.Й.Ахундов 
 

Açar sözlər: məsələ, məsələnin şərti, məsələnin tələbi, tənlik 

Ключевые слова: задача, условие задачи, требование задачи, уравнение 

Key words: challenge, the condition of the problem, the requirement of the problem, the equation 
 

İxtiyari riyazi tapşırıqlara məsələ kimi baxmaq olar. Burada şərti – kəmiyyətlərin məlum və 

məchul qiymətləri, onlar arasındakı münasibətlər haqqında məlumat olan hissə və tələbi – nəti 

tapmaq lazımdır haqqında göstəriş ayırd etmək lazımdır. Bir neçə misal göstərək:  

1. >, <, = işarələrini elə qoyun ki,doğru yazılış alınsın. 

3   …   5 

8   …   4 

Məsələnin şərti 3 və 5, 8 və 4 ədədləridir. Tələb bu ədədləri müqayisə etməkdir. 

1. х+4=9 tənliyini həll edin. Тянлийини щялл един. 
Şərtdə tənlik verilmişdir. Tələb bu tənliyi həll etməkdir, yəni x-ın yerinə elə ədəd qoyulmalıdır 

ki, doğru bərabərlik alınsın. 

2. Verilmiş fiqurlardan elələrini seçin ki, düzbucaqlı qurmaq mümkün olsun.  

 

 

 

Burada məsələnin şərtində üçbucaqlar verilmişdir. Tələb – düzbucaqlı almaqdır. 

Tələbin yerinə yetirilməsi üçün xüsusi metod və ya vasitələr tələb olunur ki, onlardan asılı 

olaraq riyazi məsələlərin müxtəlif növlərini ayırırlar: qurma məsələləri, isbat məsələləri, çevirmə 

məsələləri, kombinator məsələlər, hesab məsələləri və s. 

Riyaziyyatın ibtidai kursunda hesab məsələləri həll edilir. Bu məsələlər mətn şəklində olur və 

burada real obyektlər arasında miqdari münasibətlər öz əksini tapır. Ona görə belə məsələləri 

mətnli, süjetli, hesabi adlandırırlar. 

Kiçik yaşlı şagirdləri məsələ həllinə hazırladıqda belə məsələlərə xüsusi yer verilir. Bu da 

aşağıdakılardan irəli gəlir: 

1. Süjetlərdə uşağın həyatından olan praktiki situasiyalar öz əksini tapır. Bu şagirdə müxtəlif 

obyektlər arasında real miqdari münasibətləri dərk etməyə kömək edir, real həqiqət haqqında onun 

təsəvvürlərini inkişaf etdirir. 

2. Bu məsələlərin həlli şagirdlərin riyaziyyatın ibtidai kursunda öyrəndikləri anlayışların praktiki 

qiymətini dərk etməyə şərait yaradır. 

3. Belə məsələlərin həllində şagirdlərdə ixtiyari riyazi məsələni həll etmək bacarığı yaranır 

(verilənlərin və axtarılanların ayrılması, şərt və sualın seçilməsi, onlar arasında asılılığın qurulması, 

modelləşdirmə, alınmış nəticənin yoxlanması)  

mailto:сама-гаса@маил.ру
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Məsələ həllinin təlimi metodikasına görə nəticənin tapılması prosesi birinci yerdə durur. Buna 

da müxtəlif tərəflərdən baxmaq olar: birincisi nəticənin tapılması üsulu kimi, ikincisi bu və ya digər 

üsula daxil olan əməliyyatların aparılması kimi 

Konkter misallar əsasında mətnli məsələlərin müxtəlif həll üsullarına baxaq. 

Məsələ: 8 almanı iki – iki bir neçə boşqaba qoydular. Neçə boşqab lazım oldu. 

Şagirdlər bölmə əməli haqqında məlumatları olmadan da bu məsələni öz həyat təcrübələrinə 

istinad etməklə həll edə bilərlər. 1-dən 8-ədək sayma bacarığı şagirdlərə kömək ola bilər. Bunun 

üçün onlar saymaqla 8 almanın iki dənəsini bir boşqaba, iki dənəsini ikinci boşqaba və s. qoya 

bilərlər. Boşqabları saymaqla onlar məsələnin sualına cavab verəcəklər. Bu həll üsulunu praktiki və 

ya əyani adlandırmaq olar. Bu üsulun tətbiq dairəsi dardır, belə ki, şagirdlər çox da böyük olmayan 

ədədlər üzərində belə iş görə bilərlər. Bölmə əməlini öyrəndikdən sonra bu məsələni artıq hesabi 

üsulla həll etmək olar: 82=4. Həll üçün cəbri üsul da tətbiq etmək olar. Burada belə mühakimə 

yürütmək olar: Boşqabların sayı məlum deyil, onu x ilə işarə edək. Hər boşqabda iki alma var, 

bütün almaların sayı 2x olar. Şərtə görə aydındır ki, bütün almaların sayı 8-dir. Deməli, 2x=8 

tənliyini yaza bilərik. Bu tənliyi həll edək: х=82; х=4 

Bu məsələni qrafiki üsulla da həll etmək olar. Hər almanı parça ilə işarə edək. Bu üsul praktiki 

üsula yaxındır. Lakin daha abstrakt xarakter daşıyır və onu xüsusi ixah etmək lazımdır. 

 

 

 

Bir əməlin tətbiqi ilə həll olunan məsələlərə sadə məsələlər deyilir. İki və daha çox əməllə həll 

olunan məsələlərə mürəkkəb məsələlər deyilir. Mürəkkəb məsələni də sadə məsələlər kimi müxtəlif 

üsullarla həll etmək olar. 

Məsələ: Balıqçı 10 balıq tutdu. Onlardan üçü kütüm, dördü sazan, qalanları ağ balıq idi. Balıqçı 

neçə ağ balıq tutdu. 

Praktiki üsul 

Hər balığı dairə ilə işarə edək. 10 dairə seçək və tutulan balıqları: k- kütüm, s- sazan işarə edək.  

 

 

 

 

Bu halda məsələnin həlli üçün xüsusi hesablama aparmaq lazım deyil. Belə ki, ağ balıqların sayı 

boş qalan dairələrin sayına bərabər olacaq. (onların sayı 3-dür) 

Hesabi üsul: 

1)3+4=7 (balıq) – kütüm və sazanların cəmi 

2)10-7=3 (balıq) – ağ balıqların sayı  

Cəbri üsul 

X – tutulmuş ağ balıqların sayı olsun. Onda bütün tutulmuş balıqların sayını 3+4+x kimi işarə 

etmək olar. Məsələnin şərtinə görə məlumdur ki, balıqçı 10 balıq tutdu. Deməli, 3+4+х=10. Bu 

tənliyi həll edib biz məsələnin sualına cavab vermiş olarıq.  

Qrafiki üsul. 

 

 

 

 

к к к s s s s 

kütüm sazan ağ балыг 
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Bu üsul da praktiki üsul kiimi heç bir hesablama aparmadan məsələnin sualına cavab verməyə 

imkan yaradır. 

İbtidai siniflərin riyaziyyat kursu şagirdlərə hesabi üsulla məsələ həllinin öyrədilməsini qarşıya 

məqsəd qoyur. Burada hesab əməlləri seçilir, verilən və axtarılan kəmiyyətlər arasında asılılıqlar 

modelləşdirilir. 

İbtidai siniflərdə məsələ həllinin müxtəlif yazılış formalarından istifadə edilir: izahatla əməllər 

ardıcıllığı ilə yazılış, suallarla, ifadə ilə.  

Мягалянин aktuallığı. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında təhsilin səviyyəsini yüksəltmək, 

onu Avropa standartlarına uyğunlaşdırmaq, daha keyfiyyətli etmək daim gündəlikdə duran məsələ-

dir. Riyaziyyatı elə ibtidai siniflərdən şagirdlərə yüksək səviyyədə öyrətmək lazımdır ki, təhsilin 

başqa mərhələlərində çətinlik çəkməsinlər. Digər tərəfdən riyaziyyat şagirdlərin formalaşmasında 

və onların məntiqi mühakimə qabiliyyətinin inkişafında mühüm rol oynayır. Riyaziyyatı şüurlu 

mənimsəyən, ona maraq göstərən şagirdin təfəkküründə induksiya və deduksiya, ümumıləşdirmə və 

konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə, mücərrədləşdirmə və analogiya 

əhəmiyyətli yer tutur. Bunlar natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsində geniş tətbiq olu-

naraq şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Мягалянин елми йенилийи. Йенилик ondan ibarətdir ki, IV sinifdə natural ədədlər hesabının tədrisi 

xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsi yolları aşkara 

çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. IV sinifdə natural ədədlər və onlar üzərində əməl-

lərin öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir. IV sinifdə  

natural ədədlər üzərində əməllərin öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir. 
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Г.Абиева 

Н. Нифталиева 

 

Понятие уравнение в начальном курсе математики 

 

Резюме  
 

В статье описывается методика изучения простых и составных задач. На примерах задач 

объясняется описание условия задач и их решения. Так же роль задачи в обучении и 

развитии мышления у младших школьников. 
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Г.Абиева 
Н.Нифталиева 

 

The concept of the equation in the initial course of mathematics 

 

Summary 
 

The article describes the method of studying simple and complex tasks. On the example of the 

problem is due to the description of the terms of problems and their solutions. Just part of the 

problem in the training and development of thinking in primary school children. 
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III sinifdə müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiqi ilə 

“hissə” və “kəsr” anlayışlarının öyrədilməsi 
 

Кифайят Долханова, 
Бакы Славйан Университетинин баш мцяллими 

Təranə Əliyeva,  

ADPU-nun magistrantı 

 

Açar sözlər: natural ədəd, hissə, kəsr, fiqur, ədəd 

Ключевые слова: натуральное число, часть, дробь, фигура, число 

Key words: a natural number, positive integer part, fraction, the figure, the number of  

 

İbtidai siniflərdə ―Ədədlər və əməllər‖ məzmun xətti vasitəsilə aşağıdakılar təmin olunur: 

1. mənfi olmayan tam ədədlərin daxil edilməsi 

2. ədədin mərtəbə vahidinin qiyməti haqqında təsəvvürlərin yaranması 

3. mənfi olmayan tam ədədloərin üzərində hesab əməllərinin (toplama, çıxma, vurma, bölmə) 

yerinə yetirilməsi 

4. hesab əməlləri arasındakı əlaqələrin dərk edilməsi\ 

5. ilkin hesablama vərdişlərinin formalaşması 

6. kəsrlər haqqında ilkin təsəvvürlərin yaranması 

Artıq III sinifdə şagird ədəd anlayışını, ədədin strukturunu, ədədlər arasındakı münasibətləri 

başa düşdüyünü nümayiş etdirir: 1. 1000 dairəsində ədədləri oxuyur və yazır; 2. 1000 dairəsində 

ədədlərin yazılışındea hər bir mərtəbədəki vahidlərin sayını müəyyənləşdirir; 3. 1000 dairəsində 

ədədləri müqayisə edir və müqayisənin nəticəsini ―<‖, ―‖>‖, ―=‖ işarələrinin köməyi ilə yazır; 4. 

1000 dairəsində ədədləri onluq tərkibə ayırır; 5. 1000 dairəsində ədədləri müxtəlif ekvivalent 

formalarda təsvir edir; 6. 100 dairəsində düzünə və 

tərsinə altı-altı, yeddi-yeddi, səkkiz-səkkiz, doqquz-

doqquz, on-on ritmik sayır. 7. Verilmiş üç rəqəmin 

köməyi ilə müxtəlif üçrəqəmli ədədlər düzəldir; 8. 

ədədin hissəsi anlayışını başa düşdüyünü nümayiş 

etdirir. 

III sinifdə ―Hissə və kəsrlər‖ mövzusunu öyrən-

dikdə şagirdlərə düzbucaqlı şəkli təqdim edilir. Düzbu-

caqlı iki bərabər hissəyə bölünmüş, bir hissəsi rənglən-

mişdir. ―İki bərabər hissədən biri ifadəsi‖ riyazi olaraq 

2

1
  kimi yazılır və ―ikidə bir‖ kimi oxunur. 

2

1
 kəsrdir. 

2

1
 kəsrində 2 ədədi düzbucaqlının iki bərabər hissəyə 

bölündüyünü, 1 ədədi isə bu hissələrdən birinin, yəni 

rəngli hissənin sayını göstərir. 

Sonra şagirdlərə aşağıdakı kimi tapşırıqlar verilir: 

Aşağıdakı fiqurların rəngli hissələrinə uyğun kəsrləri yaz. Şagirdlər hər şəklə uyğun kəsr ədəd-

ləri yazırlar: 

 

2

1
 

1 

2 

Rəngli hissələrin sayı 

Kəsr xətti 

Bərabər bölünmüş 

hissələrin ümumi sayı 
2

1
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Sonra şagirslərə müxtəlif fiqurlar göstərilir və sual qoyulur: 
5

1
 kəsri ilə hansı fiqurun rəngli 

hissəsi ifadə oluna bilər? 

Şagirdlər hər bir fiqurun bölündüyü hissələri sayırlar və belə nəticəyə gəlirlər ki, a) variantı 

axtarılandır. Sonra şagirdlərə ədəd oxu və ədəd oxu üzərində 
3

1
 kəsri təqdim edilir. 

Şagirdlər bu nümunəni dərk etdikdən sonra dəftərlərində 
4

1
 və 

5

1
 kəsrlərini ədəd oxu üzərində 

təsvir edirlər. Şagirdlər dəftərlərində ölçüləri 3sm və 6sm olan düzbucaqlı çəkirlər. Düzbucaqlını 3 

bərabər hissəyə bölmək və bir hissəni rəngləmək tapşırığı verilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1
 

6

1
 

a) b) 

c) 

0 1 
3

1
 

2

1
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Şagirdlər rəngli hissəyə uyğun kəsri yazırlar: 
3

1
. Sonra şəkil üzərində hər bir hissənin ölçülərini 

yazırlar. Şəkildən göründüyü kimi verilmiş düzbucaqlının uzunluğu 3 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 

Deməli hər bir hissənin uzunluğu 6:3=2(sm) olar. Alınmış üç kiçik düzbucaqlıların eni isə verilmiş 

böyük düzbucaqlının eninə bərabərdir: 3sm. Deməli, alınmış kiçik düzbucaqlıların ölçüləri 3sm və 

2sm olar. 

Növbəti dərsdə şagirdlərə düzbucaqlı təqdim edilir və 3 bərabər hissəyə bölünür. Onun 2 hissəsi 

rənglənir.  

Düzbucaqlının rənglənmiş hissəsini göstərən kəsr 

3

2
 kimi yazılır və ―üçdə iki‖ kimi oxunur. 

Düzbucaqlının 
3

1
 hissəsi rənglənməmişdir.  

 

 

 
 

  

Шаэирдляря фигурларын рянэли вя рянэсиз щиссяляриня уйьун кясрляри йазмаг тапшырылыр. 

 
 

0 1 
4

1
 

0 1 

5

1
 

a) b) 

c) 

3

1
 

3sm 

6sm 

3

1
 

3

1
 3

1
 

 
2 

3 

Rənglənmiş hissələrin sayı 

Kəsr xətti 

Bərabər bölünmüş hissələrin 

ümumi sayı 
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Şagirdlər aşağıdakıları yazırlar: 

a) şəklinə uyğun rənglənmiş fiqurların sayı 
5

3
 

     rənglənməmiş fiqurların sayı 
5

2
 

b) şəklinə uyğun rənglənmiş fiqurların sayı 
4

3
 

     rənglənməmiş fiqurların sayı 
4

1
 

c) şəklinə uyğun rənglənmiş fiqurların sayı 
2

1
 

     rənglənməmiş fiqurların sayı 
2

1
 

Мягалянин aktuallığı. Riyaziyyat ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm və vacib 

fənlərdən biridir. Qabaqcıl dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində riyaziyyatın öyrənilməsinə xüsusi 

diqqət yetirilir. Bu şəxsiyyətin formalaşmasında riyaziyyatın müstəsna rolu ilə izah olunur. Riyaziy-

yat məntiqi təfəkkürün formalaşmasında, mühakimə və dərketmə qabiliyyətinin yüksəldilməsində 

müstəsna rol oynayır. Riyazi məşğələlər şagirdlərin məntiqi mühakimə yürüdə bilmək bacarıqlarını, 

intuisiyasını, fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir. Riyazi fəaliyyət zamanı induksiya və deduksiya, 

ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə, mücərrədləşdir-

mə və analogiya kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə olunur ki, bu da şagirdlərin məntiqi 

təfəkkürünün inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, diqqətin, hafizənin və nitqin inkişafına kömək edir. 

Riyaziyyatda istifadə olunan riyazi dil şagirdlərdə dəqiqlik, nitqdə daha münasib olan vasitələr 

seçməklə fikri dolğun ifadə etmək bacarıqlarını inkişaf etdirir. 

Мягалянин elmi  yeniliyi. Елми йенилик ондан ibarətdir  ki,  III- IV  siniflərdə  hissə və kəsrlərin 

tədrisi xüsusiyyətləri  müəyyənləşdirilmiş,  hissə və kəsrlərin müasir texnologiyaların tətbiqi ilə 

öyrədilməsi yolları  aşkara  çıxarılmış  və  elmi  cəhətdən  əsaslandırılmışdır. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. III-IV siniflərdə hissə və kəsrlərin müasir texnolo-

giyaların tətbiqi ilə öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarət-

dir. III-IV siniflərdə hissə və kəsrlərin müasir texnologiyaların tətbiqi ilə öyrədilməsinin praktik  

tətbiqlərini göstərməkdən  ibarətdir. 
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К.Долханова 

Т.Алиева  

 

Изучение части и дроби в III классе 

 

Резюме 
 

В работе рассматривается методика преподавания изучения части и дроби с применением 

новых педагогических технологий в III классе, объясняется введение новых терминов как 

часть и дробь. 

 

К.Долханова 

T.Aliyevа  

 

The study of the fractions and in class III 

 

Summary 
 

The paper deals with the study of the methods of teaching and fractions using new teaching 

technologies in class III, due to the introduction of new terms and as part of a fraction. 
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Açar sözlər: formativ, diaqnostik, summativ, analitik, holistik 
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Kurikulum mahiyyəti haqqında yanaşmalar müxtəlif olmuşdur. Hər kəs öz ölkəsinin ehtiyacı ba-

xımından ona yanaşmış, hazırladığı nümunələrdə zəruri tələbatları nəzərə almışdır. Azərbaycan pe-

daqoji fikrində isə bu belə qəbul olunmuşdur: ―Кurikulum təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyət-

lərin səmərəli təşkilinə, məqsədyönlü və ardıcıl həyata keçirilməsinə imkan yaradan konseptual 

sənəddir‖. 

Fənnin əsaslandırılması: 

İbtiadi sinif müəllimi hazırlığında ―Həyat bilgisi‖ fənninin öz yeri, xüsusi əhəmiyyəti vardır. Ib-

tidai təhsilin məqsədlərindən biri şagirdlərə oxu, yazı, hesablama vərdişləri aşılamaqla yanaşı, in-

san, cəmiyyət, təbiət və onlar arasındakı qanunauyğunluqlar haqqında ilkin həyati biliklərin veril-

məsidir. Uşaqlara həssaslıq, estetik və bədii zövq, əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər, fiziki mədəniyyət, 

özünəxidmət bacarıqlarının aşılanması üçün həyat bilgisi fənninin tədrisi keyfiyyətini artırmağı və 

təkmilləşdirməyi ön plana çəkir. 

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası fənni öyrənməklə tələbələrə təbiət, insan, onun mənəvi-

əxlaqi dəyərləri, təbiətlə qarşılıqlı əlaqəsi, cəmiyyət və onun inkişafı, dövlət atributları, ölkənin iqti-

sadi inkişafı, sərvətləri, muzey və abidələri, təbiəti, ekoloji durumu və onların ibtidai sinif şagird-

lərinə öyrədilməsi metodikası, bununla bağlı istifadə olunan təlim metodları barədə biliklərin veril-

məsi təmin olunur. 

Fənnin məzmunu. 

Fənnin məzmunu. Məqsəd və vəzifələri. Tədris əhəmiyyəti. Digər fənlər arasında mövqeyi. 

Tədris fənləri ilə əlaqəsi. 

Təbiət. Cansız təbiət: hava, su, torpaq. Canlı təbiət: mikroorqanizmlər, bitkilər, heyvanlar, insan. 

Təbiət hadisələri. İnsanların təbiətə münasibəti və təsiri. Təbiət amillərindən faydalanması. Təbiəti 

mühafizəsinin həyata keçirilməsi. 

İnsan bioloji və sosioloji varlıqdır. Onun mənəvi-əxlaqi dəyərləri. Həyati bilik və bacarıqları. 

İnsan və təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi. 

İnsan-cəmiyyət münasibətləri. Cəmiyyətin insanın inkişafına təsiri. Cəmiyyət üzvləri və onların 

bərabər hüquqları. Ayrı – ayrı fərdlər, onların təbiəti. Ailə. Cəmiyyətdə ailəni rolu. Vətən və vətən-

daşlıq, vətənpərvərlik. Milli dəyərlər. 
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Dövlət atributları və onlara hörmət. Mədəniyyətimiz. Dilimiz, dinimiz, mınəviyyatzımız. Adət-

ənənələr. Bayram və mərasimlər. Ölkənin iqtisadi inkişafı. Sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı. 

Təbii sərvətlər və onlardan qənaətlə istifadə. Təbii sərvətlərin qorunması. 

Həyatda yaşamaq üçün insana ən lazımlı bilik və bacarıqların seçilməsi və şagirdlərə öyrədil-

məsi. 

Həyat bilgisi fənninin tədrisinin metod və priyomları. Həyat bilgisi fənninin tədrisində fəal təlim 

metodlarından istifadə edilməsi. 

Həyat bilgisi fənninin tədrisinin təşkil formaları: əşya dərsləri. Müşahidə dərsləri. Ekskursiya 

dərsləri. Fəal dərslərin təşkili və aparılması. 

Həyat bilgisinin tədrisində inan hüquqlarının öyrədilməsi. İctimai həyat hadisələrinin tədrisi. 

Ailə və məişət problemlərinin şagirdlərə öyrədilməsi. Həyat bilgisinin tədrisində cansız və canlı tə-

biətlə tanışlığın həyata keçirilməsi. Bitkilərlə tanışlığın xüsusiyyətləri. Heyvanlarla tanışlığın meto-

dikası. 

Fənnin tədrisində insan orqanizmi və cəmiyyət hadisələrinin öyrədilməsi. Ailə, adət-ənənələr, 

bayram və mərasimlərlə tanışlıq. 

Vətən, vətəndaşlıq, vətənpərvərlik anlayışlarını şagirdlərə çatdırmağın metodları. Dövlət atribut-

larının, mədəniyyətimizin öyrədilməsi. Fənnin tədrisində tərbiyə işinin həyata keçirilməsi, şagirdlər-

də həyati bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması. 

Həyat bilgisi fənni üzrə tədris-metodik bazanın təşkili yolları. Canlı guşənin yaradılması və 

orada işin təşkili. 

Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri. 

1. Bioloji – ekoloji biliklər: 

  Təbiətin cansız və canlı komponentlərini, insan və təbiət münasibətlərini, ekologiya, təbiətin 

qanun və qanunauyğunluqlarını, ekoloji tərbiyənin nə olduğunu dərk edir, onu şagirdlərə öyrətmək 

yollarını müəyyənləşdirir. 

  Ekoloji tarazlığı qoruyur, təbiətin cansız və canlı komponentlərinə qayğıkeş olur, təbiəti mü-

hafizə və onun sərvətlərindən qənaətlə istifadə edir, biliklərini həyatda tətbiq edir, onları şagirdlərə 

fəal təlim metodları ilə öyrədir. 

2. Sosioloji biliklər. 

  Cəmiyyət üzvü kimi vəzifələrini yerinə yetirir, fərdlərarası münasibətləri düzgün istiqamət-

ləndirir, bunu şagirdlərinə aşılayır; 

  Ailə, dövlət haqqında məlumat əldə edir, dövlət atributlarına hörmətlə yanaşır, vətənpərvərlik 

nümunəsi göstərir, bunları şagirdlərinə öyrədir. 

  3. İqtisadi biliklər. 

  Sadə iqtisadi anlayışları izah edir, onlara dair fikir yürüdür, iqtisadi inkişafda özünün və 

şagirdlərinin yerini, mövqeyini əsaslandırır, iqtisadi biliklər və peşələrə dair məlumatları əldə edir; 

  İqtisadi biliklərini şagirdlərinə çatdırır, onlara sadə iqtisadi anlayışları öyrədərək tətbiqinə nail 

olur. Qənaətçilik, israfçılığa yol verməmək, şəxsi iqtisadi problemlərini həll etmək keyfiyyətlərini 

inkişaf etdirir, şagirdlərini peşə seçiminə hazırlayır. 

  4. Hüquqi biliklər: 

  Tələbə hüquq və azadlığının nə olduğunu bilir, onu izah edir, onun əhəmiyyətini dərk edir. 

onu şagirdlərə öyrətmək üsullarını müəyyənləşdirir; 

  Hüquqlarını, azadlıqlarını izah edir, onu qoruyur, şagirdlərinə aşılayır. 

  5. Mənəvi-əxlaqi dəyərlər: 

  Düzlük, ədalətlilik, mənəvi - əxlaqi keyfiyyətlər, milli mədəniyyət, irs, adət-ənənələr, məra-

simlər, tarixi günlər haqqında biliklər və onların şagirdlərə öyrədilməsinin əhəmiyyəti və yollarını 
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bilir; 

  Həyatda ədalətli, xeyirxah olur, böyük və kiçiklərə hörmətlə yanaşır, ən yüksək insani və 

müəllim keyfiyyətlərini nümayiş etdirir, nümunə olur. Həmin keyfiyyətləri müxtəlif üsul və vasi-

tələrlə şagirdlərə aşılayır. 

 

Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya. 

İnteqrasiya təhsil islahatının əsas prinsiplərindən biri olub, təbii əlaqələr şəraitində ümumiləş-

dirilmiş biliklərin verilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. 

Fəndaxili inteqrasiya daxili imkanlar hesabına uyğun məzmun və fəaliyyətlərin əlaqələndirilmə-

sini nəzərdə tutur, tədris olunan materialın şüurlu və daha möhkəm mənimsənilməsinə imkan yara-

dır. İnteqrasiyanın bu modeli üfüqi və şaquli olmaqla 2 yerə ayrılır. 

Üfüqi inteqrasiya  fənn üzrə məzmun xətləri arasındakı əlaqələri əhatə edir  və müəllimin peşə 

biliklərinin tamlıqla formalaşdırılmasını təmin edir. Şaquli inteqrasiya isə standartların mərhələlər, 

semestrlər üzrə əlaqəsini əhatə edir, bilik, bacarıq və vərdişlərin bütün tədris müddəti üzrə genişlə-

nərək inkişaf etməsini izləməyə imkan yaradır. 

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası fənninin təliminin təşkilinə verilən əsas tələblər. 

Bakalavr  pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı Milli Kurrikulumda pedaqoji prosesin 

təşkili üçün qəbul olunmuş aşağıdakı prinsiplər əsas götürülür: 

 pedaqoji prosesin tamlığı; 

 təlimdə bərabər imkanların yaradılması; 

 şəxsiyyətyönümlülük; 

 inkişafyönümlülük; 

 fəaliyyətin stimullaşdırılması; 

 dəstəkləyici mühitin yaradılması. 

Bu fənnin təlimini səmərəli qurmaq, ümumi məqsədə çatmaq üçün mühüm vəzifələrin həyata 

keçirilməsinə nail olmaq həm də aşağıdakı tələblərin nəzərə alınmasından asılıdır: 

 ―Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası‖ fənninin daha çox praktik yönümlü fənn olduğu-

nun dərk edilməsi; 

 bu fənnin müəllimin sadəcə olaraq fənn mütəxəssisi kimi deyil, müstəqil və yaradıcı düşü-

nən, öz problemlərini müəyyən edib onları həll edə bilən, pedaqoji ustalığa və tədqiqatçılıq qabiliy-

yətinə malik olan bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına xidmət etməsi. 

Təhsil nəzəriyyəsi daha çox tədris prosesindəki konkret hallardan yaradılması və praktik hal-

larda yoxlanılmalıdır. Həm hazırlanan, həm də onları hazırlayanlar praktika ilə nəzəriyyə arasında 

qarşılıqlı əlaqə yaratmalıdırlar, nəzəri biliklər praktika ilə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə sınaqdan keçiri-

lərək öyrənilməlidir. 

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası fənninin təliminin təşkili mexanizmi 

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası fənninin ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı kurrikulu-

muna daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Bakalavr tədrisi planında V, VI semestrlərdə bərabər olaraq 

hər semestrdə 60 saat dərs tədris edilməsi əsaslandırılır. Fənnin adından göründüyü kimi, məktəbdə 

ibtidai siniflərdə həyat bilgisinin tədrisi metodikası üzrə pedaqoji təcrübənin həyata keçirilməsi 

məqsədəuyğun hesab edilir. Pedaqoji təcrübənin müddəti üçüncü kursda 5 həftə, VIII semestrdə 5 

həftə kimi müəyyənləşdirilir. 
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Tədrisin təşkili formaları, metodları və resurslar 

 

Tədris prosesi  

Resurslar Təlimin təşkili 

formaları 

Tədris metodları 

   Mühazirə 

 

  Məşğələ 

 

  Seminar 

 

  Tədqiqat 

 

  Müstəqil iş 

 

  Kollektiv iş 

 

 Qrupla iş 

 

  Cütlərlə iş 

 

  Fərdi iş 

  Məktəblərə 

səfərlər 

Ənənəvi və müasir təlim metodları və  

texnologiyaları. 

Fəal  və interaktiv təlim metodları: 

Əqli hücum. 

Rollu oyunlar. 

Didaktik oyunlar. 

Nümayişlər. 

Venn diaqramı. 

Şaxələndirmə. 

Söz assosiasiyası. 

Modelləşmə. 

Müzakirələr və ümumi razılıq əsasında  

qrupun fəaliyyəti. 

Kiçik qruplarda müzakirə. 

Kiçik qrupların təqdimatı. 

Məqsədli səfərlər. 

Dərsin dinlənlməsi və müzakirəsi. 

Forumlar. 

Konkret hadisənin araşdırılması. 

Debatlar. 

Problemin həll edilməsi. 

Yazı və nəzərdən keçirilməsi. 

Planlaşdırma prosesi. 

Tapşırıqlar. 

Nəticələrin təhlili. 

Məlumatların işlənilməsi. 

Tədris əşyaları. 

Nümunələr.  

Modellər. 

Fotoşəkillər. 

Plakatlar. 

Yazı lövhələri və flanel  

qrafikləri. 

Diaqramlar. 

Cədvəllər. 

Sxemlər. 

Slaydlar. 

Audio və videokasetlər. 

Konkret dərs nümunələrini  

əks etdirən videofilmlər. 

Tədris filmləri. 

Diafilmlər. 

Diapozitivlər. 

Dərsliklər və dərs vəsaitləri. 

Müxtəlif ölçülü ağ vərəqlər. 

Proyektorlar. 

Kompüterlər. 

Komputer proqramları. 

Televizor. 

Audio və videotexnikalar. 

İş vərəqləri. 

İş dəftərləri. 

Yazı ləvazimatları. 

Sənədlər. 

Əvvəlcədən hazırlanmış tədris 

materialları. 

VEB-materiallar. 

 

Qiymətləndirmə və monitorinq. 

 

Tələbələrin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi. 

Pedaqoji ali təhsil sistemində tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi ardıcıl və sistemli proses 

olub, təlim fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi bilavasitə pedaqoji təhsilin keyfiyyətinin də-

yərləndirilməsinə və nəticə etibarı ilə onun yüksəlməsinə xidmət edir. Tələbə nailiyyətlərinin qiy-

mətləndirilməsi pedaqoji təhsilin keyfiyyəti və inkişafı haqqında müvafiq məlumatların toplanması 

və onların təhlili ilə müşaiyət olunur. Məlumatların təhlilinə görə aparılmış qiymətləndirmənin nəti-
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cələri Azərbaycanda pedaqoji təhsil siyasətinin qurulması və gələcək inkişaf perspektivlərinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün mənbə hesab edilir.  

―Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazır-

lığı üzrə Milli Kurrikulum‖una uyğun olaraq tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi müəssisəda-

xili, milli və beynəlxalq olmaqla 3 istiqamətdə aparılır. 

 Müəssisədaxili qiymətləndirmə 3 komponentdən ibarətdir: 

  Tələbələrin irəliləyişlərinin moniorinqi təhsil müəssisəsi səviyyəsində professor-müəllim 

heyəti və müəssisə rəhbərləri tərəfindən həyata keçirilir. Bu mərhələdə tələbələrin nailiyyətləri diaq-

nostik, formativ (müntəzəm, davamlı) və summativ (yekun) formalarda yazılı və şifahi qiymətlən-

dirilir. 

  Kurrikulum üzrə qiymətləndirmə tələbələrin təlim nəticələrinin müvafiq məzmun standart-

larına uyğunluğunu müəyyənləşdirmək məqsədi ilə aparılır. 

  Təhsil pillələri üzrə (bakalavr və magistr pillələri) yekun qiymətləndirmə mərkəzləşmiş 

qaydada aparılan dövlət imtahanları, buraxılış işinin müdafiəsi (bakalavr pilləsi) və ya dissertasiya 

müdafidəsi (magistr pilləsi) formasında həyata keçirilir və müvafiq təhsil sənədi verilməsi ilə başa 

çatır. 

 Milli qiymətləndirmə, bir qayda olaraq, 3 ildən bir pedaqoji təhsil prosesinin təşkili, plan-

laşdırılması, ümumtəhsil məktəblərinin və cəmiyyətin sifarişlərinə, tələbatlarına uyğunluğu və apa-

rıldığı şərait haqqında toplanmış məlumatlar vasitəsilə kurrikulumların keyfiyyətini və ali təhsil sis-

temində baş verən dəyişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə həyata keçirilir. 

 Beynəlxalq qiymətləndirmə, bir qayda olaraq, hər 4-5 ildən bir seçmə yolu ilə ölkəni peda-

qoji ixtisaslar üzrə təmsil edən tələbələrin təlim göstəriciləri və gənc müəllimlərin fəaliyyətinin mo-

nitorinqi əsasında pedaqoji təhsilin vəziyyəti barədə təsəvvür əldə etmək, müvafiq məlumatları təh-

lil etməklə problemləri aşkara çıxarmaq və onların həlli yollarını müəyyənləşdirmək, perspektiv in-

kişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq və mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək məqsə-

dilə aparılır. 

 

Qiymətləndirmənin ümumi prinsipləri 

Fənlər üzrə məzmun standartlarının müəyyən olunmasında əsas məqsəd həmin standartların hər 

bir tələbə tərəfindən mənimsənilməsi istiqamətində hədəflərin təyin edilməsidir. Qəbul edilmiş stan-

dartlara uyğun bilik və bacarıqlara nail olmaq üçün hər bir tələbənin fəaliyyəti fasiləsiz stimullaş-

dırılmalı, onların daha yüksək səviyyəli standartları mənimsəməsi eçen zəruri şərait yaradılmalıdır. 

Optimal vəziyyətdə heç bir tələbənin tədris ili boyunca geri qalmasına imkan verilməməli, əksinə, 

hər bir tələbənin irəliləməsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu baxımdan tələbə nailiyyətlərinin qiy-

mətləndirilməsi davamlı, dinamik və bir çox hallarda rəsmi olmayan prosesdir. Bu prosesdə müəl-

limlərin tələbənin fəaliyyətləri üzərində müşahidəsi, yazılı və şifahi cavabları əhəmiyyətlilik baxı-

mından eyni dərəcədə vacibdir. 

Düzgün həyata keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri müəllimin fəaliyyəti, bu fəaliyyətin tələ-

bənin tələbatına nə dərəcədə cavab verməsi, habelə kurrikulumda, planlaşdırmada və dərslikdərdə 

müvafiq dəyişikliklərin aparılması zərurəti haqqında qərar qəbul etməyə imkan verir. 

Tələbə nailiyyətlətinin qiymətləndirilməsi tələbənin biliklərə yiyələnmək, onlardan istifadə et-

mək, nəticə çıxarmaq bacarıqları haqqında məlumatların toplanması prosesi kimi qəbul edilir və 

aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 

 tələbənin irəliləyişlərinin (geriləmələrinin) izlənilməsi (monitorinqi); 

 təlim prosesində qərarların qəbulu; 

 tələbənin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi; 
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 kurrikulumun qiymətləndirilməsi. 

Qiymətləndirmə və təlim proseslərinə təhsilin qarşılıqlı əlaqədə olan iki tərəfi kimi baxılır. 

Sistemli proses olan qiymətləndirmə - təlim nəticələri ilə maraqlı tərəflər arasında səmərəli əks-

əlaqə vasitəsi kimi aşağıdakı komponentləri əhatə etməklə qurulur. 

 Qiymətləndirmə məlumatları. Bunlara tələbələrin nailiyyələrini və təlimə münasibətlərini, 

müəllimin hazırlıq səviyyəsini, fənn kurrikulumlarının xarakterik cəhətlərini, təlim resurs-larının 

bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir. 

 Məlumatların toplanması. Bu proses seminar və məşğələ dərslərində frontal sorğuların, kol-

lokviumların, test tapşırıqlarının keçirilməsi və yoxlanılması, auditoriyada müsahibələrin aparılma-

sı, fənn kurrikulumlarının icra vəziyyətinin, tələbə və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi, qiy-

mət cədvəlləri və digər tədris sənədlərinin təhlil edilməsi kimi üsullarla həyata keçirilir. Toplanmış 

məlumatlar tələbələrin təlimə münasibtlərini və onların nailiy-yətlərini, professor-müəllim heyətinin 

hazırlıq səviyyəsini, kurrikulumların məqsədə-müva-fiqliyini və s. əhatə edir. 

 Qiymətləndirmə nəticələri. Həmin nəticələrdən tədris prosesinin planlaşdırılması və istiqa-

mətləndirilməsi, qiymət ballarının hesablanması, müqayisələrin aparılması, təhsil sənədlərinin və 

lisenziyaların verilməsi, təhsilin bir pilləsindən digərinə keçilməsi, pedaqoji nəzəriyyələrin forma-

laşdırılması, təhsil siyasətinin qurulmasl və onun təsililiyinin moni-torinqinin aparılması, təlim re-

surslarının bölgüsü, kurrikulumun və tədrisin keyfiyyətinin dəyərləndirilməsində istifadə olunur, 

eyni zamanda geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmaq məqsədi dəyişir. 

Qiymətləndirmə standartları. Bu standartlar təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün əsas 

meyarları təyin edir, tələbə nailiyyətlərinin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı dəyərləndirilməsi üçün 

istifadə olunan qiymətləndirmə üsulları və vasitələrinin keyfiyyətini təsvir edir, qiymət-vermə pro-

sesinin qanuniliyini zəmanət verir. 

Bütün növ qiymətləndirmələrin aparılmasında aşağıdakı prinsiplərə riayət olunur: 

  Məqsədəuyğunluq; 

  Nailiyyətlərin və təhsil imkanlarının qarşılıqlı mənimsənilməsi; 

  Toplanılmış məlumatların keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin olunması; 

  Qiymətləndirmədə şəffaflıq, ədalətlilik, qarşılıqlı razılaşma və əməkdaşlıq; 

  Təlim fəaliyyətində qiymətləndirilmə nəticələrinin inkişafetdirici rolunun təmin olunması. 

 

Əsas qiymətləndirmə növləri  

Məzmun standartlarının mənimsənilməsi istiqamətində, əsasən, aşağıdakı qiymətləndirmə növ-

lərindən istifadə olunur və onların hər biri qeyd edilən müvafiq məsələlərə aydınlıq gətirmək məq-

sədi daşıyır: 

  İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə). Tələbələr əsas bilik və 

bacarıqlara müəyyən dərəcədə malikdirlərmi? Tələbələr tədris olunmuş materialın hansı hissəsini 

bilirlər? 

 İlkin səviyyənin qiymətləndirilməsi (diaqnostik qiymətləndirmə) tələbənin artıq nələri bildiyi-

ni müəyyən edir və təlimin düzgün qurulmasında müəllimə köməklik göstərir. Təlim prosesində 

düzgün istiqamətləndirilmiş tələbə öyrənilmiş materialın təkrarına vaxt itirmir, həmçinin onun üçün 

başa düşülməyən və ya tanış olmayan material qalmır. 

 İrəliləyişlərin monitorinqi (formativ qiymətləndirmə). Standartların mənimsənilməsinə doğru 

tələbələr kifayət qədər irəliləyə bilirlərmi? 

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası fənninin təlimi üzrə qiymətləndirməyə dair 

tövsiyələr. 

Kursun davam etdiyi müddətdə vaxtaşırı olaraq formativ qiymətləndirmə aparılmalıdır. Bu qiy-
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mətləndirmənin əsasında öyrənənlərin əldə etdiyi nailiyyətlər və öyrədənin məqsədə nə dərəcədə 

nail olduğu müəyyən edilməlidir. Belə qiymətləndirməyə əsaslanaraq öyrədən növbəti məşğələləri 

planlaşdırmalı, hansı təlim metodundan istifadə edilməsinin daha səmərəli olduğunu müəyyən 

etməlidir. Formativ qiymətləndirmə həmçinin təlim prosesində və ya öyrənənin davranışında baş 

verən dəyişiklikləri müəyyən etməyə və bunun nəticəsində fəaliyyətin modifikasiyasına, tədrisin 

daha səmərəli və effektiv həyata keçirilməsinə yardım edə bilər. 

Kursun axırında yekun (summativ) qiymətləndirmə həyata keçirilməlidir. Yekun qiymətləndir-

mə zamanı dinləyicilərin əldə etdikləri bilik bacarıq və vərdişlər, kursun ümumi və xüsusi məqsəd-

lərinə nə dərəcədə nail olduğunu, o cümlədən öyrədənin səriştəsi və təlim prosesinin səmərəsi və 

effektivliliyi müəyyənləşdirilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Цмумтящсил мяктябляриндя щям ибтидаи, щям дя цмуми орта тящсил пил-
ляляриндя тядрис олунан интегратив фянн олан «Щяйат билэиси» шаэирдлярдя цнсиййят гурмаг вя бирлик-
дя чалышмаг кими мяняви дяйярлярин формалашдырылмасында онларда мцщакимя йцрцтмяк вярдишляри-
ни йарадыр. Бу фяннин характерик хцсусиййяти шаэирдлярдя юз щцгугларыны горумаг ая башгаларынын 
щцгугларыны мцдафия етмяк вярдишляринин йаранмасында мцщцм ролунун олмасыдыр.  

Мягалянин елми йенилийи. Мцасир дюврдя тящсилдя юням верилян хцсуси мясялялярдян бири ша-
эирдлярдя щяр щансы фянни мянимсятмяк дейил, дцнйаэюрцшц инкишаф етдирмякдир. Истещсал, истещлак, 
верэи, сыьорта, аиля вя дювлят бцдъяси щаггында билэилярин системли шякилдя мянимсянилмяси нятиъя-
синдя шаэирдлярдя игтисади тяфяккцр формалашыр. Мягалядя фянн курикулумунун характерик ъящятляри 
верилмякля тядрис заманы шаэирдлярдя лайищяляр гуруб онлары реаллашдырмаг вя бцдъя идаря етмяк 
баъарыгларынын цзя чыхарылмасы хцсуси йер тутур. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян педагожи университетлярин мцяллимлик 
цзря бакалавр вя маэистр пилляляриндя тящсил алан тялябяляр, щямчинин цмумтящсил мяктяб мцял-
лимляри истифадя едя биляр.  
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Резюме 

 
Цель статьи состоит в том, что ознокомить учителей начальных классов с преиму-

ществами учеъной модели куррикулуми, проведения оъучения интерактивными методами, 

приучить к путям управления процессом формирования знаний и назыков. Статья написана 

для обеспечения помощи в подготовке новых слециалистов, обладающих высоким 

педагогическими и методическим мастерстом. 
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Summary 
 

 The objective of the article is to introduce the elementary school teachers to the curriculum 

model, training delivery by the interactive nethods, to teach the ways of management of a process of 

forming the knowledge and skills. The article is aimed at assistance in preparation of the young 

specialists with the high pedagogical and methodical excellence. 
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Ali məktəbdə ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılmasında təlim prosesi və ayrı-ayrı fənlər 

özünəməxsus rol oynayır. Bildiyimiz kimi, təlim prosesi 3 mühüm funksiyanı yerinə yetirir: 

təhsilləndirici, inkişafetdirici və tərbiyələndirici. 

Mühazirə və seminar məşğələlərində, təlimin digər təşkili formalarında tələbələr təbiətə, 

cəmiyyətə, təfəkkürə aid elmi biliklərlə yanaşı, eyni zamanda ekoloji biliklər alırlar. Bütün 

bunlarla yanaşı təlim prosesində onların inkişafı və tərbiyəsi həyata keçir. 

A.Ü. Məmmədov yazır: «Psixi inkişafın ümumi qanunauyğunluqlarından biri hər bir uşaq-

da (bizim tədqiqatda – tələbədə -X.S.) əmələ gələn yeni keyfiyyətlərin onların aktivliyindən 

nəşət etməsidir. Hər bir yeni psixoloji keyfiyyət uşağın uzun müddət aktiv fəaliyyətinin 

nəticəsidir. Belə aktiv fəaliyyət prosesində uşaq tədricən yeni keyfiyyəti yaşlıların rəhbərliyi 

altında mənimsəməli olur. Mənimsəmə prosesində uşaq özünəməxsus şüura, bələdləşmə baca-

rığına, fəaliyyət tərzinə malik olan bir şəxsiyyət kimi təzahür edir. Şəxsiyyətin bu və ya digər 

cəhətlərinin formalaşması mənimsəmə prosesinin nəticəsidir... Şəxsiyyət inkişaf etdikcə, 

mənimsəmənin psixoloji mexanizmi də dəyişir və təkmilləşir» (1, 32). 

Təlim prosesində və auditoriyadankənar vaxtlarda aparılmış məqsədyönlü, sistemli və 

ardıcıl iş nəticəsində tələbə gənclərin ekoloji şüuru, ekoloji təfəkkürü inkişaf edir, ekoloji 

maariflənməsi və ekoloji tərbiyəsi həyata keçir. 

 Mühazirə və seminar məşğələlərində motivasiya komponenti böyük rol oynayır. Təlim 

motivləri onun nəticəsi ilə bağlı ola bilər. Bu zaman tələbələrdən həm müsbət motivasiya 

(sosial meyil), həm də mənfi motivasiya (cəzalanmadan yan qaçmaq) şəraitində xüsusi iradi 

səy tələb edilir. Məqsədə yetmək üçün tələbədə həm birinci və həm də ikinci halda təlimə səy, 

ekoloji biliklər almağa tələbat yaranır. Çalışmaq lazımdır ki, tələbə ekoloji biliklərin faydasını 

başa düşüb, qiymətləndirə bilsin. 

Təlimin motivləri istər mühazirə və seminar məşğələlərində, istərsə də təlimin məqsəd-

lərində (öz ekoloji dünyagörüşünü genişləndirmək, öz istəyini təmin etmək, öz qabiliyyət-

lərini nümayiş etdirmək və s.) ifadə oluna bilər. Belə hallarda motivasiya qüvvətlənir. 

Təlim fəaliyyətinin motivlərinin dəyişilməsi mümkündür. Ekoloji inamın təşəkkülünə 

yardımçı olan motivin təşəkkülündə əqli fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, inkişafetdirici təlim-

dən istifadə başlıca əhəmiyyət daşıyır.  
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Eksperimentə cəlb edilmiş tələbə qruplarında həmin əhəmiyyətli cəhətlər diqqət mərkə-

zində dayanır və bu cəhətdən tələbələrdə ekoloji inamı yaratmaq üçün istifadə  olunurdu. 

Tələbələrin ekoloji şüurunun, ekoloji təfəkkürünün inkişafına, ekoloji maariflənməsinin və 

ekoloji tərbiyəsinin səmərəliliyinə nail olmaq üçün, təbii ki, təlim prosesinin optimallaşdırılması 

təmin edilməlidir. Müəllim təlimin qanunauyğunluqlarına və prinsiplərinə əsaslanmaqla, təlim pro-

sesinin səmərəliliyi və əlverişliliyi baxımından onun (təlimin) nümunəvi variantını seçməklə kon-

kret pedaqoji situasiyanı təhlil etməyə alışmalıdır. Ən yaxşı variant bu problemə sistemli yanaşma 

ola bilər.  

Təhsilin optimallaşdırılmasının metodoloji əsasında mühazirə və seminar məşğələlərinin idarə 

edilməsinə dialektik sistemli yanaşma, konkret şəraitlərdə onun ən optimal variantının seçilməsi 

dayanır.  

«Optimal» termini latınca optimus sözündəndir, daha yaxşı olmaq mənası daşıyır. Optimallaşma 

dedikdə, müəyyən şəraitlərdə istənilən vəzifələrin həyata keçirilməsinin münasib variantını seçmə 

prosesi başa düşülür. Ali məktəbdə təlimin optimallaşdırılması dedikdə, mühazirə və seminar 

məşğələlərində müəllim və tələbələrin təlimin vəzifələrinin həyata keçirilməsi və səmərəliliyini tə-

min etməkdən ötrü az vaxt sərf etməklə elmi  baxımdan əsaslandırılmış və  münasib tədris variantı 

müəyyənləşdirmək anlaşılır. 

Optimallaşdırılma prinsipi tələb edir ki, təlim prosesi yalnız bəzi önəmli nəticələrə deyil, ümu-

milikdən daha yaxşı göstəricilərə yüksəlsin. Optimallaşdırılma az vaxt və səy sərfi daxilində əhə-

miyyətli mümkün nəticələr qazanmağı təmin edir. Prinsipin böyük humanist dəyərli, mahiyyəti bun-

da ifadə olunur. Bu prinsip iti ağıl, mühazirə və seminar məşğələsinin zəruri elementlərinin  sıx 

surətdə və qarşılıqlı əlaqədə  olması  tələbatını meydana çıxarır.  

Bizim qənaətimizcə, ekoloji maariflənmə, ekoloji tərbiyələnmə baxımdan pedaqoji prosesin op-

timallaşdırılması dedikdə, müəllimlər tərəfindən müəyyən vaxt ərzində tələbələrin təhsili, tərbiyəsi 

və inkişafı vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin mümkün səmərəliliyinə imkan verən prosesin qurul-

masının daha yaxşı variantının məqsədyönlü seçimi başa düşülməlidir.  

Pedaqoji kollektivlərin üzvləri təlim prosesin optimallaşdırılmasını təmin edərək, tələbə şəx-

siyyətinin inkişaf etdirilməsini diqqət mərkəzinə gətirir, həm gənc oğlan və qızların idrak fəallığına, 

müstəqilliyinə, ekoloji şüur və təfəkkürünün inkişafına, ekoloji davranışının formalaşdırılmasına, 

ekoloji dünyagörüşünün genişləndirilməsinə çalışır, eyni zamanda mühazirə və seminar məşğələlə-

rində müəllim-tələbə əməkdaşlığını təmin edirlər.  

Ekologiyanı yaxşı anlamaqdan ötrü onun tədqiqat metodlarına bələd olmaq lazımdır. Ekologiya 

eksperimentdən, çöl təcrübəsindən, ekoloji modellərdən, monitorinqlərdən faydalanır. İnsanlar öz 

ixtisaslarına uyğun şəkildə ekologiyanın bu və ya digər bölməsinə nisbətən dərindən yiyələnir. Belə 

ki, bioloqlar üçün canlıların ekologiyası; coğrafiyaçılar üçün ekoloji geologiya, şəhərlərin, sənaye 

mərkəzlərinin və digər landşaftların ekologiyası zəruridir. Kimya ixtisası üzrə mütəxəssislər ətraf 

mühitin (havanın, suyun, torpağın) kimyəvi tərkibinə mənfi və müsbət təsir göstərən amilləri hər-

tərəfli öyrənir, riyaziyyatçılar ekoloji sistemlərin modellərinin hazırlaması prosesinə qoşulurlar. Hu-

manitar sahələrin də ekologiyası mövcuddur. Bu fikir baxımından hüquqşünaslar təbiətdən daha sə-

mərəli istifadənin qanunlarını tədricən təkmilləşdirir, həmin qanunların həyata keçirilməsinə nəzarət 

edir, filosoflar təbiətlə cəmiyyətin əlaqəsinin fəlsəfi problemlərini araşdırırlar. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 15 iyun 1999-cu il tarixli, 168 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

olunmuş ―Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı" respublikamızda təhsil 

islahatının həyata keçirilməsinə doğru istiqamətlənmişdir.  Respublika Nazirlər Kabinetinin 2006-cı 

il tarixli, 233 nömrəli qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli 

Kurikulumu)" qəbul olundu. Həmin sənəd  əsas götürülməkə, fənn kurikulumları hazırlandı. "Təhsil 
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haqqında" Azərbaycan Respublikasının tələbləri nəzərə alınmaqla Milli Kurikulum sənədinə əlavə 

və dəyişikliklər edildi və "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)" 

qəbul olundu. Ümumi təhsil məktəblərində digər fənlərlə yanaşı coğrafiya fənni üzrə yeni fənn 

kurikulumu hazırlanıb və tətbiq edilib. 

Ali məktəbdə coğrafiya fənninin tədrisində də həmin fənn kurikulumunun tələblərindən fayda-

lanmaq mümkündür və gələcəkdə belə fənn kurikulumu, təbii ki, institut və universitetlər üçün də 

hazırlanacaqdır. 

Coğrafiya müəllimliyi bakalavr proqramında aşağıdakı ixtisas coğrafiya fənlərinin adları çəkilir: 

Yerşunaslıq, Meteorologiya və Hidrologiya, Dünyanın Fiziki Coğrafiyası, Ətraf mühit haqqında 

elmlər, Azərbaycanın fiziki coğrafiyası, Azərbaycan İqtisadi və Sosial coğrafiyası, Dünyanın İqti-

sadi və Sosial coğrafiyası. 

Seçmə coğrafiya fənlərinə daxil edilir: Kartoqrafiya, Regional coğrafiya, Turizm, Türk Dünyası-

nın coğrafiyası. 

Bu fənlərin hər birinin bu və ya digər dərəcədə ekoloji təhsil və tərbiyə baxımdan imkanları 

vardır. 

Pedaqoji ali məktəbdə, həmçinin, institut və universitetlərin pedaqoji fakültələrində coğrafiya 

fənnin səciyyəsi xüsusiyyətlərinin mahiyyəti onunla bağlıdır ki, mühazirələrdə və seminar məşğələ-

lərində tələbələrin yaddaşında yalnız yeni elmi biliklərin özünə yer tutmasında  deyil, eyni zamanda 

şüurunun, təfəkkürünün, idrak fəallığının və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə, həyati bacarıq 

və vərdişlərin əldə olunmasına şərait yaranır. Bu zaman şəxsiyyətyönümlülüyə, tələbyönümlülüyə, 

tələbəyönümlülüyə, nəticəyönümlülüyə əsaslanılır. 

Hazırda, yeni təfəkkür şəraitində coğrafiya fənninin öyrənilməsi zamanı tələbə oğlan və qızların 

idraki bacarıq və qabiliyyətlərinə, maraq və meyillərinə  istinad, gənclərin imkanlarına əsaslanma, 

coğrafiya fənninin məzmununu, məqsəd və vəzifələrini, səciyyəvi cəhətlərini, təlim strategiyalarını 

və tələbələrin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsini özündə birləşdirən metodik sistem diqqət mər-

kəzində dayanmalıdır.    

Belə əlverişli şəraitdə  tələbələrin ekoloji şüur və düşüncəsinin, ekoloji təfəkkürünün inkişaf et-

dirilməsi,  ekoloji davranış təcrübəsinin formalaşdırılması asanlaşır və reallaşır. Coğrafiya fənni üz-

rə məşğələlərdə - mühazirə və seminarlarda təlim nəticələri insanı əhatə edən təbii hadisə və pro-

seslərin, ekoloji problemlərin meydanagəlmə səbəblərinin, ərazi üzrə paylanma qanunauyğunluq-

larının, respublikamızın, həmçinin Yer kürəsi əhalisinin və ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafına və 

qlobal problemlərə dair bilik və bacarıqların mənimsənilməsinə doğru istiqamətlənmişdir. 

Coğrafiya fənni üzrə məşğələlər Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafını şərait 

yaratmaqdan ötrü təbii ehtiyatlardan səmərəli faydalanmanı və ətraf mühitin mühafizəsinin səmərəli 

yolları ilə bağlı bilik və bacarıqları formalaşdırır. Tələbələrdə təbiəti mühafizə fəaliyyətinə tələbat 

yaradır.  

Coğrafiya fənninin tədrisi prosesində insanların, o cümlədən tələbələrin məkanda fəaliyyətinin 

təşkili, ona təsir göstərən təbii, sosial-iqtisadi və siyasi amillərin təhlili və ərazidə formalaşan müx-

təlif miqyaslı sosial-iqtisadi sistemlərin fərqləndirici xüsusiyyətlərinin müqayisəsi aparılır. Ali mək-

təbin coğrafiya kursu üzrə məşğələlər təbiət-cəmiyyət əlaqələri ilə bağlı biliklər tələbələrdə idrak 

fəallığını, müstəqilliyi, məntiqi və yaradıcı təfəkkürü, eyni zamanda təxəyyülü inkişaf etdirir. Gənc-

lərdə ekoloji problemlər, ətraf aləm haqqında araşdırmalar aparmaq qabiliyyətləri, öz qənaətlərini 

ümumiləşdirmək əsasında təqdimatlar etmək, təbiətdə və cəmiyyətdəki hadisə və prosesləri təhlil 

edib qiymətləndirmək, proqnozlar və referatlar hazırlamaq bacarıqlarının formalaşdırılması  həyata 

keçir. 

Coğrafiya kursu ilə əlaqədar  nəticələr 3 məzmun xəttinə əsasən müəyyənləşdirilə bilər:  coğrafi 
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məkan, təbiət, cəmiyyət. Bu məzmun xətləri vasitəsilə tələbələrin şüurunda əhatəsində olduqları 

təbiətin vahid, bütöv və bölünməz obrazı canlanır. 

Tələbələrə ekoloji mədəniyyət, iqtisadi göstəricilərdən faydalanmaq, müvafiq nəticəyə gəlmək, 

layihələr hazırlaya bilmək qabiliyyətlərinin inkişafına şərait yaranır. 

Tələbə coğrafiya kursu üzrə məşğələlərdə - mühazirə və seminar məşğələlərində bir planet kimi 

Yer kürəsini onun Günəş və öz oxu ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticələrini öyrənməklə, Yer kü-

rəsinin quruluşu, relyefi, coğrafi təbəqəsi, təbiəti, iqtisadiyyatı, əhalisi, sərhədləri barədə müvafiq  

biliklərə yiyələnməklə, planetimizdəki təbii komplekslərin yaranmasını, coğrafi hadisələrin və təbii 

proseslərin başvermə səbəblərini anlamaq və aydınlaşdırmaqla yanaşı, respublikamızın təbiəti, flora 

və faunası, təbii sərvətləri ilə tanış olurlar. 

Ali məktəbin coğrafiya kursunun  qarşısında dayanan əsas məqsəd tələbələrdə Azərbaycanın 

əhalisi və demoqrafik vəziyyəti, təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, digər ölkələrlə müqayisədə ölkəmizin 

iqtisadi və sosial-coğrafi xüsusiyyətlərinə dair təsəvvürləri genişləndirməklə, ətraf aləmin antropo-

gen dəyişikliklərinin insanlığın inkişafına təsiri ilə bağlı biliklər, vətəndaşlıq mövqeyi, ekologiya 

problemlərə münasibət formalaşdırmaqdan, onların idrak qabiliyyətini, ekoloji şüurunu və ekoloji 

mədəniyyətini inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 

Мягалянин актуаллыьы. Ekoloji təhsil və ekoloji maariflənmə məsələləri hazırda son dərəcə ak-

tualdır. Dövlət səviyyəsində bu məsələ diqqət mərkəzindədir. Bır sıra sərəncam və qərarlar imzalan-

mışdır. 

Мягалянин елми yeniliyi. Ali məktəbdə coğrafiyanın tədrisi prosesində tələbələrin ekoloji təhsil 

və tərbiyəsinin həyata keçirilməsi yolları araşdırılır. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəbdə coğrafiya müəllimlərinə tələbələrin 

ekoloji maariflənməyə cəlb olunması və onların ekoloji mədəniyyətə yiyələnməsi işinə öz köməyini 

göstərəcəkdir.  
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Пути осуществления экологического образования и воспитания 

студентов в процессе обучения географии в высших школах 

 

Резюме 
 

В формировании экологической культуры в высших школах процесс обучения и 

отдельные предметы играют специфическую роль. На лекционных и семинарских занятиях, а 

также в прочих формах организации обучения студенты помимо научных знаний о природе, 

обществе, мышлении получают так же экологические знания. Наряду с этим во время 

процесса обучения осуществляется их развитие и воспитание.  

В результате целенаправленных, систематических и последовательных работ, проведен-

ных в процессе обучения и во внеаудиторное время, у студентов развивается экологическое 

сознание, экологическое мышление, обеспечивается их экологическое просвещение и вос-
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питание. 

В статье говорится о путях осуществления экологического образования и воспитания 

студентов в процессе обучения географии в высших школах. 

 

H.Sultanly 

 

The implementation of ecological education and training of students in  

the learning process of geography in high schools 

 

Summary 

 
In the formation of ecological culture in schools of higher learning and individual items play a 

specific role. At lectures and seminars, as well as other forms of organization of training students in 

addition to scientific knowledge about nature, society, thinking prepared in the same ecological 

knowledge. At the same time during the learning process carried out their development and 

education. 

As a result of purposeful, systematic and progressive work carried out during training and 

during extracurricular time, students develop ecological consciousness, ecological thinking, 

provided their ecological awareness and education. 

The article states on how to implement ecological education and upbringing of students in the 

learning process of geography in high schools. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 11.12.2014 
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SSRİ tərkibində olduğu 70 ilin son 30-40 ili ərzində respublikamızın ekoloji problemləri daha 

da kəskinləşmişdir. Müstəmləkə qanunları ilə idarə olunan ölkəmizin təbiətinə, onun flora və 

faunasına güclü zərbələr dəymiş, təbii sərvətlərimiz talan edilmiş, çirkli sənaye müəssisələrinin 

tikilməsi, onların təmizləyici qurğularla təmin edilməməsi nəticəsində ətraf mühit korlanmış, bəzi 

ərazilərdə texnoloji landşaftlar yaranmışdır. Kənd təsərrüfatı sahələrində, xüsusən pambıqçılıqda 

istifadə edilən zəhərli kimyəvi maddələrin normadan artıq tətbiqi nəticəsində torpaqların, su hövzə-

lərinин, atmosferin flora və faunasının, bütövlükdə landşaft komplekslərinin mühafizəsi respublika-

mızın əsas ekoloji problemlərinə çevrilmişdir. 

Müasir dövrdə təbiətlə cəmiyyət arasındakı tarazılığın pozulması bəşəriyyəti daha çox narahat 

edən qlobal problеmə çevrilmişdir. Həyatın beşiyi planetə, torpağa qayğı, onun ehtiyatlarının qoru-

nub saxlanılması və artırılması uğrundakı mübarizədə insan öncül mövqe tutur. Yaşıllığın meşə sa-

hələrinin tədricən azalması təbiətlə cəmiyyət arasındakı tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarmışdır. 

Sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar lazımı ekoloji qaydalara əməl edilmədiyindən sə-

naye tullantıları havanı, torpağı, çay, göl və dənizləri çirkləndirir, canlı aləmə ciddi ziyan vurur. Son 

20-25 ildə əldə edilən kəşflər nəticə etibarı ilə böyцk əhəmiyyət daşısa da, ekoloji problemlərin həl-

lini xeyli çətinləşdirmişdir. Hesablamalara görə, havada karbon və azot oksidlərinin 90%-ni avto-

mobillər yaradır. Son illər isə şəhərimizdə, xüsusilə də Bakıda avtomobillərin sürətlə artдığını nə-

zərə alsaq, həmin faiz bir az da artıq olar. Hər bir minik avtomobili il ərzində 4 ton оksigen işlət-

məklə havaya 800 kq karbon qazı, 40 kq azot oksidləri, 200 kq müxtəlif karbohidrogenlər buraxыr. 
Atmosferin Bakıda, Sumqayıtda, Ширванда, Gəncədə, Mingəçevirdə çirklənməsi, Xəzər dənizi-

nin, Kür-Araz çayları sularının korlanması, son illər faşist ermənilərin Araz və digər çaylara tök-

dükləri tullantılar, meşələrin qırılması və s. эüclü ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsinə tələb edir. 

Göründüyü kimi, ekoloji təbliğat, ekoloji tərbiyə məsələləri günün ən vacib problemi olmuşdur. Bu 

problemin yaratdığı çətinliklərin hamıdan əvvəl akademik Hясян Əliyev və Ziйəddin Göyüşov da-

ha tez görüb onların aradan qaldırılması üçün dövlət səviyyəsində tədbirlər keçməyini zəruri say-

mışlar. Akademik Həsən Əliyev ictimai vəzifə kimi uzun illər рespublika Təbiəti Мцщафизя Cəmiy-

yətinin sədri işlədiyi illərdə ölkəmizi qarış-qarış gəzmiş, onun təbiətini, təbii sərvətlərini müşahidə 

etmiş, flora və faunasının vəziyyətini öyrənmiş. O, ―Həyяcan təbili‖ əсяrini yazmış, ―Azərbaycan 

təbiəti‖ adlı jurnalın nəşrinə nail olmuşdur. H. Əliyevin fikrincə, təbiətin bizə bəxş etdiyi ən qiy-

mətli sərvət torpaqdır. Akademik H. Əliyev torpağı korlayanı, havanı zəhərləyəni, əlində balta ağacı 
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kəsəni, suyu çirkləndirəni elmi dəlillərlə başa salmaq istəyirdi ki, onların əməlləri nəinki indiki, 

həm də gələcək nəsillərin həyatını təhlükəyə məruz qoyur. O, yaşıllığı həyat mənbəyi adlandıraraq 

müdrik xalq məsəlini yada salır: ―Meşə sudur, su məhsuldur, məhsul isə həyatdır‖. Günəş enerjisini 

də planetimizdə üzvi maddələrə çevirən yaşıl bitkilər, o cümlədən meşələrdir. Bir hektar enli yarpaq 

meşənin ildə 4 tondan çox üzvi maddə əmələ gətirdiyini vurğulayaraq təəssüflə göstяrirdi ki, res-

publikamızda məhv edilən meşələrin hesabına bir ildə bir milyon ton üzvi maddə itirilir. Qafqazda 

bitən 6 min bitki növünün 4100-ü Azərbaycan ərazisində yayılmışdır, onlardan 400-ü meşə ağacları 

və kollardır. Akademik H.Əliyev bağayarpağını, gicitkanı, çaytikanı göstərməklə, onların azaldığını 

və hətta kökünün kəsilməsi üçün təhlükə yarandığını xüsusi qeyd edirdi. O, başqa xalqların təbiətin 

qorunmasına daha çox diqqət yetirdiyini bildirərək yazırdı: ―Almanlar meşəni ―yaşıl ciyяr‖ adlan-

dırırdılar. Bu orqansız insan həyatı yoxdur və ola da bilməz‖. 

Z.B. Göyüşov, xüsusilə ―Azərbaycan maarifçilərinin etik görüşləri‖, ―Əxlaqi sərvətlər‖, ―Fəzilət 

və qəbahət‖ kimi samballı monоqрafиyalarında təbiətin mühafizəsi, ekolоji sistemi haqqında fikirlər 

söyləmişdir. ―Fəzilət və qəbahət‖ adlı əsərində yazırdı: ―Təbiətə qarşı münasibətdə təkəbbür, lovğa-

lıq nadanlıqdır. Buna əslа yol vermək olmaz. Biz gözəl planetimizi qoruyub saxlamaq üçün bizdən 

asılı olan hər şeyi əsirgəməməliyik». 

Pedaqoгlarımız da ekoloji sistemlərin yaratdığı çətinliklərə laqeyd yanaşa bilməyərək bu prob-

lemlə əlaqədar illərлə müxtəlif mətbuatda çıxış etdilər. Hələ vaxtı ilə akademik M. Mehdizadə mə-

ruzələrində təbiətə mühafizəyə müəyyən qədər yol verərək pedaqoji ictimaiyyətiн və müəllimlərin 

diqqətini ekoloji tarazılığın pozulması məsələlərinə cəlb etmışдир. Ötən əsrin 60-70-ci illərdən baş-

layaraq professor Y.Talıbov təbiətə məhəbbət, təbiətin qorunması kimi məsələlərdə ―Şagirdlərin es-

tetik tərbiyyəsində ictimai təşkilatların rolu‖, ―Doğma yurdun kəşfiyatçıları‖, ―Uşaqlarımızın səadə-

ti naminə‖ kitablarında, təbiətə məhəbbət tərbiyəsi, adlı bir çox qəzet məqalələrində xüsusi diqqət 

yetirmişdir. Bu problemdən professor Ə.Ağayev, S.Zeynalov və A.Eminov da öz kitabça və mə-

qalələrində bəhs etmişdir. 

Ümumiyyətlə götürdükdə, şagirdlərin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə aid mövcud ədəbiyyatı üç 

qrupa bölmək mümkündür. 

Birinci qurupa şagirdlərin ekoloji təhsil və tərbiyəsinin elmi-nəzəri əsaslarına, daha dəqiq desək, 

təbiətin mühafizə məsələlərinə aid əsərləri daxil etmək olar. Bu qrupdan olan kitab və kitabçalar 

Azərbaycanın ―Qırmızı kitabı‖, ―Azərbaycan təbiəti‖, Q. Xəlilovun ―Torpağın ətri‖ və s.-dir. Həmin 

əsərlərdə Azərbaycan təbiətinin əsrarəngsiz gözəlliyindən, təbii zənginlikilərindən böyük iftixarla 

danışılır. 

Ə.Əsgərovun ―Təbiətin mühafizəsi‖ adlı dərsliyi Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının tələbələri 

üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada təbiətin mühafizəsinin qısa tarixi, təbii sərvətləri təsnifatı və mü-

hafizəsi məsələləri işıqlandırılır. 

N.Nəbiyevin və N.Vəliyevin ―Təbii sərvətlər və ekoloji mühit‖ adlı kitabında təbii sərvətlər və 

ekoloji mühit, texniki-tərəqqi və təbii mühit, təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi, Azərbaycanda tə-

bii sərvətlərindən istifadə və s problemlərin şərhi verilir. Həmin kitabın ―Ətraf təbii mühitin  müha-

fizəsinin məktəblərdə təliminə dair‖ adlanan son fəslində təbii mühafizə maarifinin ümumi məsələ-

lərindən, bu sahədə ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsindən danışılır. 

İkinci qrupa pedaqoqların əsərлярini, dərs vəsaitlərini daxil etmək mümkündür. Pedaqogika üzrə 

dərslik  və dərs vəsaitlərində ekoloji tərbiyəyə əsasən son 6-7 ildə yer verilib. 

Belə ki, 1993–cü ildə nəşr olunmuş pedaqogika dərs vəsaitində ekolojи tərbiyə haqqında son də-

rəcə yığcam məlumat verilmişdir. 

Üçüncü qrupa təдqiqat işlərini, yяni şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi və təhsilи məsələляrinə dair na-

mizədlik dissertasiyalarıны daxil etmek mümkündür. Belə ki, N.M.Məsimov ―Fizikadan tədris 
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prosesində və sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdlərin ekoloji tərbiyyəsi məsələlərini‖ tədqiq etmişdir. 

Burada orta məktəblərdə ekoloji tərbiyənin nəzəri əsasları, fizikanın tədrisində ekoloji tərbiyənin 

məzmununu, müəyyənləşdirilməsi проблемляри nəzərdən keçirilmişdir. 

A.C. Qarayevin tədqiqatı ―Təbiət fənlərinin tədrisində ekoloji təhsilin məzmunu‖na aiddir. 

V.A.Qurbanov ―Zoologiya təlimi prosesində yerli materiallardan istifadə etməklə ekoloji biliklərin 

dərinləşdirilməsi yolları‖nы. (1993); İ.T.Tacəddinov isə ―Coğrafiyanın tədrisində ekoloji tərbiyənin 

vаsitə və yolları‖nı (1994) araşdırmışdır. Həmin əsərlərdə zoologiya və coğrafiyanın tədrisi prose-

sində ekoloji tərbiyənin imkanı арашдырылыр, ekoloji tərbiyənin sistemi konkret nümunələr əsasında 

işıqlandırılır. 

Мягалянин актуаллыьы. Ekoloji tərbiyə ilə əlaqədar faktları, hadisələri və prosesləri dərk etmək 

və dəyişdirmək məqsıdi ilə respublikamızda yaranməş ekoloji problemляrin həllini asanlaşdırmaq, 

öz təbiətini sevən gənclərin formalaşdırılmasına şərait yaratmaq, onların sahibkar kиmi yetиşməsinə 

kömək edir. 

Мягалянин елми йенилийи. Оndan ibarətdir ki, təbiətini, vətяninи dərin məhəbbətlə sevən, onun 

təbii sərvətlərinin qədrini bilən, bu sərvətləri artыrmağa çalışan şəxsiyyətlərin yetişdirilməsini təmin 

etməkdir. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Ekoloji tərbiyə Azərbaycan Respubliksı üçün ən 

mühüm пroblemlərdən biri olduğu üçün orada irəli sцrцlən nəzəri və əməli fikirlər, gənclərin ekoloji 

biliklərinи zənginləşdirir.                    
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Резюме  
 

В статье освещается деятелъностъ Азербайджанских ученых по защите окружающей 

среды, сохранении природных ресурсов, о необходимых мерах для предотвращения  нару-

щений экологического равновесия в природе. 
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ 
 ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ 

 

Azərbaycanda demokratikləşmənin inkişafında  

vətəndaş cəmiyyətinin yeri və rolu 
 

Təzəgül Qasımova, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, 

             AMEA-нын Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu 
Е-маил: тезеэулэасымова@маил.ру 

 

Ряйчиляр: ф.ц.ф.д., дос. А.Ъ.Гурбанов 
                 ф.ц.ф.д., дос. Ф.Н.Ялийева 
 
Açar sözlər: demokratiya, siyasət, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi sistemlər 

Ключевые слова: демократия, политика, гражданское общество, политические системы 

Key words: democracy, politics, civil society, political systems 

 

Vətəndaş cəmiyyəti – cəmiyyətin inkişafının müəyyən pilləsində formalaşan insanların birliyi 

olub özündə bu cəmiyyətin siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni sferalarında könüllü yaranan qeyri-dövlət 

strukturlarını birləşdirir. Vətəndaş cəmiyyəti anlayışı elmi ədəbiyyatda öz xüsusi məzmununu 

müəyyən edib və müasir şərhində cəmiyyətin tipini (vəziyyətini, xarakterini), onun sosial-iqtisadi, 

siyasi və hüquqi təbiətini, inkişaf və yetkinlik səviyyəsini ifadə edir. Başqa sözlə bu anlayış altında 

tarixi təcrübə ilə əldə edilmiş müəyyən meyarlara cavab verən cəmiyyət başa düşülür. Bu sosial 

cəmiyyətin inkişafında daha yüksək pillədir. Bu fenomenin mahiyyəti çoxtərəfli müxtəlif mənalıdır 

və alimlər tərəfindən müxtəlif cür şərh edilir. Lakin bir şey aydındır ki, vətəndaşlardan ibarət hər 

cəmiyyət vətəndaş cəmiyyəti deyil (2).  

Vətəndaş cəmiyyəti açıq, demokratik, antitotalitar, müstəqil inkişaf edən cəmiyyətdir ki, burada 

mənəvi yeri insan, vətəndaş, şəxsiyyət tutur. Vətəndaş cəmiyyəti insanların siyasi yox, başlıca 

olaraq iqtisadi və şəxsi həyat fəaliyyəti sferasıdır. 

Vətəndaş cəmiyyəti dövlətdən asılı olmayan, elə ictimai institutlar və münasibətlər (sosial, mə-

nəvi, mədəni sahələr) sistemidir ki, bunun vasitəsilə insanların həyat fəaliyyəti, onların yaradıcılığı 

və bunların nəsildən-nəsilə ötürülməsi üçün fərdlərin və kollektivlərin xüsusi maraq və tələbat-

larının reallaşmasında lazım olan şərait təmin edilir. 

Ona diqqət yetirmək lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyəti anlayışı sadəcə olaraq ―vətəndaş‖ və ―cə-

miyyət‖ terminlərinin şərti birləşməsi kimi çıxış etmir. Vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu o zaman 

mümkündür ki, sosial əlaqələrin bütün sahələrində, o cümlədən, iqtisadi, siyasi, mənəvi sferalarda 

şəxsiyyətin yaradıcılıq imkanlarının aktiv təzahürü şəraitində münasibətlər yaranır. 

Sovet dövründə ―vətəndaş cəmiyyəti‖ anlayışından istifadə edilməmişdir. Bəlkə də belə güman 

edilirdi ki, dövlət sosializm quruculuğu prosesində ümumi maraqların qarantı və ifadəçisinə çevrilir, 

sinfi fərqlərin ləğv edilməsi ilə vətəndaş cəmiyyəti və dövlət arasındakı fərq də itir. Kommunist 

təliminə görə dövlət tədricən ölməlidir. Praktiki olaraq sosialist dövləti mahiyyət etibarı ilə bütün 

cəmiyyəti özünə tabe etdirmiş fərdi maraqların təzahürünün qarşısını almışdır. 

Dövlət vətəndaş cəmiyyətinə onun strukturlarının hüquqi çərçivəsini müəyyən etməklə təsir edir 
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və bununla bərabər o, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən əks təsirə məruz qalır. Vətəndaş cəmiyyəti elə 

bir sosial mühitdir ki, burada vətəndaş və onların birliklərinin əsas hüquq və azadlıqları həyata 

keçir. 

Mənim fikrimcə, bütün bu fikirləri ümumiləşdirərək belə bir tərif vermək olar ki, vətəndaş 

cəmiyyətinin əsasını cəmiyyətdəki qeyri-siyasi və iqtisadi münasibətlər təşkil edir. Yəni vətəndaş 

cəmiyyəti heç də siyasi cəmiyyət demək deyil. Vətəndaş cəmiyyəti hüquqi baxımdan azad fərdlər 

birliyinə əsaslanır. Kantın dediyi kimi: ―Vətəndaş cəmiyyətindəki insanlar dövlətdən asılı deyil və 

tam sərbəstdirlər‖. Yəni vətəndaş cəmiyyəti müstəqil, eyni zamanda fəal insanlardan ibarət, dövlət 

və hakimiyyət istibdadından kənar, liberal qanunlar vasitəsilə tənzimlənən özünü ifadə mühitidir. 

Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət demokratiyanın əsasında duran və onun dinamik səviy-

yəsini göstərən əsas ilkin amildir. Vətəndaş cəmiyyəti siyasi yox, sosial cəmiyyətdir. Və bura siyasi 

elitanın ―söz keçirməsi‖ cəmiyyətin liberallığına şübhə yaradır. Nəzərə alsaq ki, onun özəyi iqtisai 

sərbəstlikdir və sərbəstlik demokratiyanı yaradan şərtlərdən biridir və demokratik şəraitdə hüquqi 

dövlət daha da inkişaf edir, onda prosesin bir-biri ilə labüd bağlılığı göz önnündədir. Kantın dediyi 

kimi, ―Ümumdünyəvi vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması demokratiyanın yaranması deməkdir‖. 

Düzdür, qeyri-demokratik şəraitdə də cəmiyyət mövcuddur. Lakin bu cəmiyyət hakimiyyət 

strukturlarının nəzarəti altında olur və onlara hesabat verir. Məsələn, avtoritar rejimdə əgər vətəndaş 

cəmiyyətini təşkil edən qurumlar dövlət tərəfindən təsdiq edilir, birbaşa onun nəzarəti altına 

alınırsa, demokratiya şəraitində cəmiyyət nəzarətdən azaddır və əksinə cəmiyyət yox, dövlət ona 

hesabat verir. Bir sözlə vətəndaş cəmiyyəti yalnız yüksək inkişaf etmiş hüquqi dövlət çərçivəsində 

fəaliyyət göstərə bilər. Belə dövlət vətəndaş cəmiyyətinə ―qanunun qadağan etmədiyi hər işi gör-

məyə imkan verir, ona şərait yaradır, hüquqlarını müdafiə edir. Vətəndaş cəmiyyəti isə ölkə qanun-

larına da əməl edir. Əslində vətəndaş cəmiyyəti dövlətdən asılı deyil, lakin onunla qarşılıqlı anlayış 

şəraitində fəaliyyət göstərir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı dövlətin inkişafı deməkdir. Vətəndaş 

cəmiyyəti və dövlətin bir-birilə əlaqəsini nəzərdən keçirən zaman müasir Azərbaycana nəzər ye-

tirək.  Müasir Azərbaycanı təhlil etsək hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti üçün lazımi şərait var. 

Yəni demokratiya, ölkənin iqtisadi inkişafı və s. Əgər sovetlər dövründə cəmiyyətdəki proseslər din 

və kommunizmlə bağlı idisə, indi milli ideologiya və demokratiya ilə bağlıdır. Çünki, heç də bütün 

prosesləri bazar iqtisadiyyatı tənzimləmir. Aydındır ki, demokratik şəraitdə cəmiyyət üç cür 

parçalanır: siyasi, mədəni və iqtisadi. Bu parçalanma da digər tərəfdən marksistlərin: ―Hər şey 

iqtisadiyyatdan başlayır‖ fikrinə əks bir fikir ortaya qoyur: hər şey siyasətdən, mədəniyyətdən və bir 

növ fəalların şüurundan asılıdır. 

Müasir dövrdə fəalların şüuru 80% kütləyə təsir edə biləcək 20%-in fikirləri Azərbaycanda və-

təndaş cəmiyyətinin tam mənasında təşəkkülü üçün mütləqdir (3). Vətəndaş cəmiyyəti hüquqlarını 

bilməyən, özünü ifadə etməkdən çəkinən, insan azadlığı və hüquqlarından xəbəri olmayan vətən-

daşlardan yarana bilməz. Və bir vətəndaş öz hüquq və azadlıqlarını bilmirsə, burada nə demokra-

tiya, nə də vətəndaş cəmiyyətindən danışmağa dəyməz. Bildiyimiz kimi, demokratiyanı ilk başdan 

formalaşdıran siyasi sistemdir. Lakin onun dayanıqlı olması üçün vətəndaş mövqeyi və vətəndaş cə-

miyyətinin eləcə də hüquqi dövlətin mövcudluğu mütləqdir. Bunlardan belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, vətəndaş cəmiyyəti – demokratiya şəraitində vətəndaşların hüquqi, iqtisadi, siyasi və mədəni 

azadlığı olan birliyidir. 

Vətəndaş cəmiyyəti dövlətlə dialektik vəhdətdə mövcuddur və dialektik vəhdətdə fəaliyyət 

göstərir. Demokratik rejimlərdə o dövlətə çox yaxındır və onunla qarşılıqlı fəaliyyətdədir, avtoritar 

və totalitar rejimlərdə isə rejimə qarşı passiv və ya aktiv müxalifətdə olur. Dövlət vətəndaş cəmiy-

yətinin həyati fəaliyyətini xeyli məhdudlaşdıra bilər, amma onu tamamailə dağıda, ―ləğv‖ edə bil-

məz. Çünki, o dövlətə münasibətdə ilkindir, onun bünövrəsini təşkil edir. Öz növbəsində vətəndaş 
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cəmiyyəti də dövlətin funksiyalarını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər, amma onu əvəzlə-

məyə, xüsusilə də cəmiyyətin indiki inkişaf mərhələsində onu ləğv etməyə qabil deyildir. Vətəndaş 

cəmiyyəti öz-özünə inkişaf edən bir sistemdir. Bununla yanaşı, yüksək inkişaf etmiş dövlətlərin təc-

rübəsi göstərir ki, vətəndaş cəmiyyəti yalnız onun üçün müəyyən əlverişli şərait yaradıldığı təqdirdə 

daha uğurlu və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərir və inkişaf edir. Belə bir şəraiti, dövlət vasitəsilə 

və ya onun əksinə olaraq xeyli dərəcədə cəmiyyətin özü yaradır. Dövlət vasitəsilə dedikdə, lazımi 

qanunların yaradılması, demokratik strukturların formalaşdırılması, dövlətin hamılıqla qəbul olun-

muş norma və prosedurlara ciddi riayət etməsi nəzərdə tutulur. Dövlətin əksinə dedikdə isə müstəqil 

ictimai təşkilatlar, kütləvi demokratik ictimai hərəkatlar kütləvi informasiya vasitələri timsalında 

konstitusiya çərçivəsində dövlətə qarşı balanslaşdırıcı güc mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Vətəndaş cəmiyyəti konsepsiyası istənilən halda dövlət strukturlarından kənarda duran bütün 

təşkilatları və birlikləri ehtiva edir. Politologiyada bunlar maraqlar üzrə yaradılan birliklər adlandı-

rılır. Sosial-siyasi oriyenatsiyalı qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə buraya həmkarlar ittifaqları, 

ticarət palataları, peşə kollegiyaları və sindikatları, etnik assosiasiyalar və siyasi partiyalar daxildir. 

Müasir demokratikləşmə şəraitində vətəndaş cəmiyyəti tədricən dövlətlə şəxsiyyət arasında bir 

növ vasitəçi kimi, əlaqələndirici kimi çıxış etməyə başlamışdır. Vətəndaş cəmiyyətinin yüksək inki-

şaf etdiyi Qərb ölkələrində xüsusilə də ABŞ-da onun mexanizmləri dövlətlə daha sıx təmasda fəa-

liyyət göstərir. Məhz onların bu yaxınlığı müxtəlif şəxslərə öz mənafelərini daha dolğun reallaş-

dırmaq üçün imkanlar yaradır. Onlar tam hüquqlu subyekt kimi də dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərə 

daxil olurlar. Bunun nəticəsində isə bir tərəfdən şəxsiyyətin inkişafı üçün şərait yaradır, digər 

tərəfdən isə ölkədə dövlət hakimiyyətinin bütövlükdə götürüldükdə isə siyasi sistemin sabitliyi artır. 

Vətəndaş cəmiyyəti şəxsiyyətin inkişafı, onun siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi cəhətdən for-

malaşması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətini səciy-

yələndirən keyfiyyətlərin şəxsiyyətə təsirinin mühüm cəhətlərindən biri də dəyərlər sisteminin  

yenidən mənalandırılması və dəyərlər oriyentasiyasının dəyişdirilməsidir. Hər bir cəmiyyətdə 

müəyyən dəyərlər sistemi mövcud olur və bu dəyərlər sistemi əhalinin ayrı-ayrı fərdlərin davranış 

və hərəkətlərinin nizama salınmasında mühüm rol oynayır. 

Totalitar imperiyanın dağılması ilə bir arada dövlət müstəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycan Res-

publikası da hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunu prioritet inkişaf yolu kimi seçmiş-

dir. Xüsusən də, 1993-cü ilin iyununda ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə Azərbaycanda 

siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra respublikada ictimai-siyasi sabitliyin, qanunçuluğun və hü-

quq qaydalarının bərpası istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi prosesi geniş vüsət 

almışdır. ―Biz Azərbaycanda demokratik respublika, vətəndaş cəmiyyəti quraraq, sivilizasiyalarara-

sı cəmiyyət uğrunda mübarizə apararaq, ümumi dünyəvi bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə et-

məliyik. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan uzun illərədn sonra, ilk dəfə müstəqilliyini aldıqdan sonra 

bütün dünyaya öz tarixi nailiyyətlərini, milli ənənələrini nümayiş etdirə bilsin. Güman edirəm ki, 

Azərbaycan xalqının bu barədə həm tarixi, həm müasir potensialı olduqca böyükdür. Bunların 

hamısından istifadə olunarsa, Azərbaycan həm tam müstəqil dövlət olacaq, həm də bizim cəmiy-

yətimiz tam demokratik, hüquqi, ümumbəşəri dəyərlərin əsasında qurulan demokratik bir cəmiyyət 

olacaqdır‖ deyən ümummilli lider Azərbaycanın perspektiv inkişaf prioritetlərini düzgün müəyyən-

ləşdirərək sivil Qərb dəyərlərinin cəmiyyətdə tam mənimsənilməsi, demokratik dəyərlərin daha da 

möhkəmlənməsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı təminatı naminə daim əzmkar 

fəaliyyət göstərmişdir. Heydər Əliyev dövlət quruculuğu istiqamətində ardıcıl məqsədyğnlü və 

konkret strategiyaya əsaslanan islahatların həyata keçirilməsini böyük müdrikliklə təmin etmişdir. 

Böyük strateq Heydər Əliyev cəmiyyətin sivil inkişafını hər bir fərdin maraq və mənafelərinin 

etibarlı təminatında görərək bunun üçün bütün zəruri tədbirləri əzmlə həyata keçirmişdir. 
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Böyük liderin müdrikliklə irəli sürdüyü  bu konsepsiya cəmiyyətin təkamülə əsaslanan demokra-

tiya yolu ilə irəliləməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iqtisadi nailiyyətlərinin adekvat olaraq in-

kişafı, insan hüquq və azadlıqlarına etibarlı təminat mexanizmlərinin formalaşdırılması məsələlərini 

özündə ehtiva etmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev dəfələrlə bildirmişdir ki, demokratikləşmə prosesi 

dövlətin siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni həyatının modernləşdirilməsi, əhalinin maarifləndirilməsi, 

təfəkkürünün və vərdişləinin tədricən dəyişdirilməsi, ictimai davranış normalarının yeniləşməsi ilə 

birlikdə həyata keçirilməlidir. Bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid mərhələsinin 

doğurduğu çeşidli problemlərin əsaslı bir qisminin həllinə nail olan Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti 

quruculuğunun dönməzliyini və əbədiliyini özü üçün tam yəqinləşdirmiş, xalqın gələcək inkişafında 

bu mütərəqqi dəyərlərin rolunu və əhəmiyyətini daim önə çəkmişdir. 

Tarixi təcrübə sübut edir ki, demokratikləşmə prosesinin sürətlənməsi təkcə iqtisadi inkişafa de-

yil, həm də cəmiyyətdə sabitliyin, hüquq qaydalarının, qanunçuluğun gücləndirilməsi, bir sözlə, hü-

quqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna yönəlmiş islahatların dərinləşdirilməsi ilə nəticələ-

nir. Akademik Ramiz Mehdiyev ―Gələcəyin strategiyasının müəyyənləşdirərkən: modernləşmə xət-

ti‖ əsərində bu məqama toxunaraq xüsusi qeyd edir ki, respublikamız 10 ildən artıq müddətdə 

demokratikləşməyə və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna xidmət edən islahatları uğurla gerçəkləş-

dirmişdir. Azərbaycanda demokratikləşmə prosesi müəyyən yol keçmiş, respublikamız bu dövrün 

bir sıra sınaqlarından uğurla çıxaraq keçid dövrünün son mərhələsinə adlamışdır. 

Prezident İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə hakimiyyətin irəli sürdüyü siyasətin  mühüm 

istiqamətlərindən biri də güclü iqtisadi sistemin yaradılmasından ibarət olmuşdur.  İqtisadi sistemin 

sabitliyi labüd surətdə ictimai  şüurun daha geniş demokratikləşməsinə geniş imkanlar açmış,  geniş 

miqyaslı iqtisadi tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəl-

mяsinə, vətəndaşların maliyyə imkanlarının artmasına şərait yaratmışdır. 

Demokratiya cəmiyyətin həyatının bir hissəsi, onun üzvlərinin təfəkkür tərzi, cəmiyyət daxilin-

də, onun üzvləri arasında qarşılıqlı əlaqənin formasıdır. Bu proses dövlətin tənəzzülünə deyil, onun 

güclənməsinə və inkişafına imkan yaradır. 

Müstəqil Azərbaycanda ictimai həyatın demokratikləşdirilməsinin əsas istiqamətlərindən biri 

məhz vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişaf etdirilməsidir. Bu istiqamətdə mühüm addımlardan 

biri də ―üçüncü sektorun qeyri-hökumət təşkilatlarının formalaşması və inkişafı üçün münbit şərai-

tin təmin olunmasıdır. Sivil dövlətin vacib atributlarından biri kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının 

(QHT) genişmiqyaslı fəaliyyəti Azərbaycan Cəmiyyəti üçün də vacibdir. Qeyri-hökumət təşkilatları 

vətəndaş cəmiyyətinin əsas institutlarından biridir. 

Azərbaycan Республикасынын Prezidenti ъянаб İlham Əliyevin 27 iyul 2007-ci il tarixdə imzala-

dığı ―Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təs-

diq edilməsi haqqında‖ sərəncam dövlətlə qeyri-hökumət sektoru arasındakı əməkdaşlığın inkişafı, 

vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu işlərinin daha da sürətləndirilməsi üçüncü sektorun fəaliyyətini dəs-

tələmək sahəsində dövlət siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan mühüm addım kimi də-

yərləndirilir. Konsepsiyada qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyinin təmin olunmasının əsas 

vasitələri dövlətimizin və cəmiyyətimizin inkişafı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən problemlərin 

həlli məqsədi ilə həyata keçiriləcək layihələrin və proqramların maliyyələşdirilməsinin şərtləri və 

bir sıra digər zəruri müddəalar öz əksini tapmışdır (konsepsiya (QHT dəstək haqqında prezidentin 

qəbul etdiyi qərar)‖. Konsepsiyada həmçinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkи-
latlarının inkişafına mane olan problemlərin həlli, bu sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdiril-

məsi, dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha mü-

kəmməl sistemin yaradılması əsas müddəalar kimi qarşıya qoyulmuşdur. 2008-ci ildən başlayaraq 

bir sıra yerli QHT-lərə dövlət büdcəsi hesabına qrantların ayrılması da dövlət səviyyəsində vətəndaş 
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cəmiyyəti quruculuğu prosesinə göstərilən dəstəyin bariz təcəssümüdür. 

Ümumiyyətlə, bu gün demokratikləşən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğunu 

şərtləndirən bütün amillər normal və ahəngdar şəkildə fəaliyyət göstərir. Ölkədə qeyri-hökumət təş-

kilatları ilə yanaşı, kütləvi informasiya vasitələrinin, habelə siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün hər-

tərəfli imkanlar yaradılmışdır. Cəmiyyətin hər bir üzvünün hər hansı birlik, ittifaq, dərnək yaratmaq 

ictimai həyatda fəal iştirak etmək hüququ ölkə konstitusiya və qanunları ilə tanınır. 18 mart 2009-cu 

il tarixində Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına ümumxalq referendumu əsasında edilmiş əla-

və və dəyişikliklər isə deməyə əsas verir ki, respublikamız demokratikləşmə və vətəndaş cəmiyyəti 

quruculuğu prosesinin həlledici mərhələsinə daxil olaraq qarşıya qoyduğu hədəflərə doğru inamla 

irəliləyir. 

Dövlətin hər hansı formada iştirak etmədiyi vətəndaş cəmiyyəti ictimai həyatı təşkil edən və tən-

zimləyən qüdrətli sferaya çevrilməklə, demokratik dövlətin ən mühüm tərəfidir. Vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının inkişaf dərəcəsi isə hər bir dövlətdə demokratiyanın inkişaf səviyyəsini əks etdirir. 

Vətəndaş cəmiyyətinə qovuşmaq ta qədimdən bəşər övladının can atdığı ali ideallardan biri ol-

muş, insanlar yalnız bu cür cəmiyyətdə layiqli yaşamağın mümkünlüyünü dərk etmişlər. 

Мягалянин актуаллыьы. Вятяндаш ъямиййяти еля бир ъямиййятдир ки, бурада мяняви йери инсан, 
вятяндаш, шяхсиййят тутур. Вятяндаш ъямиййяти инсанларын сийаси йох, башлыъа олараг игтисади вя шяхси 
щяйат фяалиййяти сферасыдыр. Вятяндаш ъямиййяти еля бир сосиал мцщитдир ки, бурада вятяндаш вя он-
ларын бирликляринин ясас щцгуг вя азадлыглары щяйата кечир. Мящз бу нюгтейи-нязярдян бу проблемин 
тящлили актуалдыр. 

Мягалянин елми йенилийи. Вятяндаш ъямиййятинин ясасыны ъямиййятдяки гейри-сийаси вя игтисади 
мцнасибятляр тяшкил едир. Йяни вятяндаш ъямиййяти щеч дя сийаси ъямиййят демяк дейил. Вятяндаш 
ъямиййяти щцгуги бахымдан азад фярдляр бирлийиня ясасланыр. Йяни вятяндаш ъямиййяти мцстягил, 
ейни заманда фяал инсанлардан ибарят, дювлят вя щакимиййят истибдадындан кянар, либерал ганунлар 
васитясиля тянзимлянян юзцнцифадя мцщитидир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягаля тялябя, маэистрляр, аспирантлар, ейни заман-
да бу проблемля мараглананлар цчцн нязярдя тутулмушдур.  
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                    world. 

 

Türk birliyi ideyasının tarixi təkamülü öz qanunauyğunluqları və əlamətləri ilə səciyyələnir. Bu 

proses əski türk boylarının etnik birliyinə ilk çağırışlardan müasir dövrümüzdə müstəqil türk döv-

lətlərinin öz beynəlxalq siyasi birliyini yaratmaq səylərinə qədər davam edən  uzun və təlatümlü bir 

dövrü əhatə edir. Həmin təkamül prosesində türk birliyi ideyası getdikcə daha dolğun məzmun kəsb 

etmiş, daha zəngin təcrübə toplayaraq cilalanmış, yeni zamanların reallıqlarını özündə əks etdirərək, 

başqa ideologiyalara qarşı müqavimət gücünü artırmışdır. Türk birliyi ideyası türklərin böyük döv-

lət və imperiyalar yaratdıqları zamanlarda zəfər öygüləri ilə ―arxayınlaşsa‖ da, tənəzzül və itkilər 

çağında da həmin tarixi zəfərlərin ―qan yaddaşı‖ il yenidən oyanmış, türklər endikləri ucalıqlara bir 

daha yüksəlmək üçün özlərində qüvvə tapmışlar. Ən başlıcası isə budur ki, bütün uğursuzluqların 

səbəbi – türk ulusu arasında birliyin itməsində axtarılmışdır. Türk həmişə az qala instinktiv olaraq 

düşünmüşdür ki, onun heç bir düşməni yoxdur, o, bütün yağılarına qalib gəlmək gücündədir, yalnız 

bir təhlükəsi var – aralarındakı birliyin pozulması. Həm də bu, türklərdə həyat qanunlarının pozul-

ması anlamındadır. Ulusun birliyi əldən verildisə, deməli, xaos labüddür. Bu birlik təmin olundusa, 

deməli, harmoniya öz təntənəsindədir. Ona görə də türklər xüsusilə dövlət və imperiyalarını itir-

dikləri vaxtlarda belə qətiyyən depressiyaya uğramır, ah-nalə çəkmir, çevikliklə ulusal birliyin qay-

naqlarını oyadaraq, bu əbədi enerji mənbəyi üzərində irəliyə doğru hərəkətin yeni istiqamətlərini 

müəyyənləşdirirlər. Bu səbəbdən türklərin tənəzzülü onların tərəqqisinin başlanğıcı deməkdir. 

Məhz tənəzzül çağlarında (xüsusilə bütün XIX əsr və XX əsrin ilk çərəyi) türklük özünün ulusal 

dayaqlarını daha böyük əzmkarlıqla, yenilməz milli yaddaş arsenalı ilə yarada və onun üzərində 

təşəkkül tapa bilir. Çünki onların həqiqətən bütün bəşəriyyətin fəxr edə biləcəyi möhtəşəm tarixi və 

bəşəriyyətin həyatında həmrəylik yaradacaq birlik örnəyi vardır. 

Türklər yaşadıqları etnocoğrafi məkanı genişləndirə-genişləndirə, yeni-yeni dövlət və imperiya-

lar yaratdıqca, bu məkanın sosial-siyasi bütövlüyünü təmin edəcək birlik ideyalarının doğuluşu və 

onlar arasında varislik xəttinin yaranması da zərurətə çevrilib. Ən qədim zamanlardan bizim eranın 

birinci minilliyinin sonlarına qədər davam etmiş bir tarixi dövrdə hun – türküt – göytürk – yeni nəsil 

türk-oğuz, türk-qıpçaq, türk-bulqar, türk-karluk, türk-uyğur varislik xətti üzrə etnik və sosial-siyasi 

diferensiasiyanın bütün reallıqları nəzərə alınmaqla, bu etnosistemin öz dixotomik bütövlüyünü 

saxlamağa çalışması və ona nail olması nəticə etibarilə Avrasiyada dinamik olduğu qədər də elə bir 

sabit tarixi mənzərəsini formalaşdırdı ki, hətta bütün ətraf xalqlar da bu coğrafiyaya – Türk və ya 
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Turan Dünyası deməklə, onun əsil adını təyin etmiş oldular. Bundan sonra (ta XIX əsrə qədər) Av-

rasiyada nə baş verəcəksə, bilavasitə və dolayısı ilə Türkün adı ilə bağlı olacaqdır. Bu o deməkdir 

ki, dominantlığın belə bir universal təsdiqinə Türk Siyasi Mədəniyyəti özünün davamlı birlik ide-

yası ilə və sonradan bu ideyanın konseptual ideologiyaya çevrilməsi ilə nail olub. 

Türk birliyi ideyasının ilk rüşeymlərinə bizim eranın 680-745-ci illərində ərsəyə gəlmiş Orhon-

Yenisey abidələrində (və ya Ötükən Türk Kitabələrində) rast gəlirik. Göy Türk imperiyasının türk-

çülük və dövlətçilik ideyasının bir-birindən ayrılmaz olduğu imperativi ciddi bir qətiyyətlə məhz bu 

daş kitabələrə həkk olunmuşdur. Əli Öztürkün dəqiq ifadə ilə – “Milli bir Vəsiyyətnamə” [5, s.5] 

adlandırdığı Kitabədə türk dünyasının ilk milli birlik ideoloqu Bilgə Kağanın “Ey Türk milləti, 

titrə, özünə dön!” [4, s.74-75] – kəlamı Türk Tarixinin dünənindən bugününə ox kimi süzərək, 

onun varlığına, keçmişindən gələcəyinə həqiqətin gur işığını salır. ―Türk sivilizasiyası‖ kitabının 

müəllifi Mətin Aydoğan dünyanın siyasi tarixi üçün görk ola biləcək bir müqayisə aparır: əgər Fran-

sa kralı XIV Lüdovik (XVIII əsr) ―Dövlət – mənəm! Təbəələrimin canı və malı mənimdir‖ – deyir-

disə, ondan təqribən min il əvvəl Göy Türk hökmdarı Bilgə Kağan (VIII əsr) ―Türk milləti üçün ge-

cə uyumadım, gündüz oturmadım‖ – deyirdi [3, s.65]. Bu – həqiqətən də, mütləqiyyətin, tiranlığın 

deyil, öz missiyasını ulusuna xidmətdə görən Liderin siyasi əxlaqıdır. Bu əxlaq ən yüksək zirvəsini 

– millətinin vəhdətinə nail olmaq amalında tapır.     

Avrasiyanın şərqi ilə qərbini birləşdirən Çingiz xanın hərbi yürüşlərinin harada bitəcəyi 

haqqında verilən suala böyük fatehin cavabı da simvolikdir: ―Bizə ancaq türk dünyasının o başı ilə 

bu başını birləşdirmək gərək. Son türk qarşınıza çıxanadək irəliləyin. Son türkü gördünüzsə, da-

yanın‖. Bu fikir Çingiz xanı yalnız istilaçı kimi qələmə verənlərin mövqeyini alt-üst etməklə yanaşı, 

həm də Avrasiyanın tarixini real mənzərəsində təqdim etmək baxımından olduqca diqqətəlayiqdir: 

çünki Çingiz xanın hərbi yürüşlərinə qədər türk dünyası elə Avrasiya miqyasında genişlənə bilmişdi 

– hun-türklərin ardınca qıpçaq-türkləri, onların da ardınca oğuz türkləri, daha sonra isə digər türk 

xalqları Çingiz xanın fəth edəcəyi ərazilərə qədər yayılıb, dövlət və cəmiyyətlər qurmuşdular. Hələ 

bununla da Avrasiyanın türk dalğası bitməyəcəkdi: ardınca daha güclü dalğa – Teymur Ləngin 

davam etdirdiyi hərbi yürüşlər türk dünyasının yeni Avrasiya xəritəsini cızacaqdı...  

Dünya tarixçilərinin dönə-dönə müraciət etdikləri ―Zəfərnamə‖ əsəri Teymur Ləngin hərbi-siya-

si fatehliyinin tarixi xronologiyasını təqdim etməklə bərabər, Rene Qrussenin ifadəsi ilə desək, bu 

―Asiya imperatorunun‖ [6, s.414] türk dünyasını birləşdirmə siyasətinin necə həyata keçirildiyi ba-

rədə də ilk mənbədən dolğun təsəvvür yaradır. Napoleon və Attila ilə müqyisə edilən, siyasətdə Ma-

kiavellizm praktikasını gözünü qırpmadan tətbiq edən Teymur Ləng həm də türk dövlətçiliyində ilk 

dəfə olaraq qurultaylar çağıran bir siyasi xadimdir [6, s.427]. ―Qurultay‖ sözü də məhz o zamandan 

heç bir dəyişikliyə uğramadan bu günədək türk dilində işlədilir. Bu qurultaylarda hərbi-siyasi ha-

kimiyyətin bölgələr üzrə rəhbərləri bir yerə toplaşır, böyük imperiya-dövlətin parçalanmasına şərait 

yarada biləcək bütün hallara qarşı vaxtında tədbir görülür, vahid dövlətçilik siyasəti qorunurdu.  

Türklərin həm aparıcı-siyasi hakimiyyət, həm öncül-cəmiyyət, həm də üstün-mədəniyyət olaraq 

birliyini qorumaq, başqa dövlət, cəmiyyət və mədəniyyətlər qarşısında yenilməmək, əksinə, öz kö-

künə və qüdrətinə dayaqlanmaq ideyası bu və ya digər ölçüdə və səviyyədə, lakin həmişə səmimi və 

nəcib türkçülük ruhunda klassik türk abidələrinin məğzini təşkil edir. Türklərin yaratdığı bütün 

epos-oğuznamələr (―Oğuz Kağan‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Manas‖, ―Əmsali-Türki‖ – türk atalar 

sözləri toplusu və s.), Mahmud Kaşğarlının ―Divanü Lüğat-it-Türk‖ (XI əsr), Yusif Balasağunlunun 

―Qutadğu Bilig‖ (XI əsr), Seyid Əhməd Yasəvinin ―Divani-hikmət‖ (XII əsr), Fəzlüllah Rəşidəd-

dinin ―Oğuznamə‖ (XIV əsr), Əlişir Nəvainin ―Müqayisət-ül-lüğəteyn‖ (XV əsr), Əbdülqazi Baha-

dır xanın ―Şəcəreyi-Tərakimə‖ (―Türk ulusunun soy kitabı‖) (XVII əsr) və s. həmin kök-ideyanın 

gövdəsindən budaqlanan örnək əsərlərdir.  
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Önəmli tarixi faktlardan biri də budur ki, türk dünyası islam dünyası ilə qovuşandan sonra 

ənənəvi türkçülük ideyası zəruri olan dini çalarlar qazansa da, öz mahiyyətindən uzaqlaşmır: türk 

birliyi islam birliyi içərisində “öz yuvasını” qurur. Məhz bu səbəbdən sufilik kimi fövqəldünya fəl-

səfəsi türk fatehliyinə zahirən zidd olsa da, əslində, elə həmin fatehliyin ideologiyası idi. Türklərin 

fateh-sultanları – Qazi Bürhanəddin, Cahanşah Həqiqi, Şah İsmayıl Xətai, Sultan Süleyman Qanuni 

sufilik ruhunda poetik əsərlər yazırdılar və bu əsərlər onların siyasi-dövləti fəaliyyətinin mənəvi-

ruhi qatını yaradırdı. Ümumiyyətlə, türklərin siyasi birlik mədəniyyəti islamın sufilik, şiəlik, 

bəktaşilik kimi tamamilə fərqli təriqətlərinin üstündə özünü təşkil edə bilirdi. Bu onu göstərir ki, 

türk etnosiyasi sistemi islam dünyasının üst qatını – məfkurə, əxlaq və mənəviyyat qatını fəth etmək 

üçün necə məharətlə manevr etməyi bacarırmış. 

Türk birliyi ideyasının tarixi təkamülünün ikinci böyük mərhələsi türk dövlət və imperiyalarının 

tənəzzül dövrünün sonlarından – XIX əsrin ortalarından, yəni türklərin dünya tarixində geriləməsi 

səbəbləri və bu prosesi dayandıraraq, yenidən dirçəliş üçün dayaqların tapılması üzərində ciddi 

düşüncələrin bir-biri ilə sarmaşdığı çağlarda başlayır. Bu isə artıq klassik türkçülüyün bütün türk 

dünyasında tədricən universallaşması prosesini meydana gətirir.  

Bütün Asiyanı bürüyən, xüsusilə İslam və Hind dünyasını çalxalayan milli azadlıq hərəkatları-

nın coşqun dalğasında iki mühüm tendensiya Türk dünyasının oyanışında həlledici ideoloji amilə 

çevrilir: panislamizm və pantürkizm. Sonralar bu anlayışlar xeyli modifikasiyaya uğrayaraq, islam 

dünyasının və türk dünyasının birliyinə çalışan ideologiyalar – islamçılıq və türkçülük kimi 

formalaşır. Şərq ölkələrində davamlı şəkildə aparılan polemikalarda bu ideologiyaların uzlaşması və 

fərqlənməsi barədə xeyli mübahisələr gedir. Şərqin müasirləşməsi ideyası Azərbaycanda daha 

demokratik-dünyəvi anlamda Mirzə Fətəli Axundzadənin (1812-1878) əsərlərində meydana çıxır. 

O, bütün Şərqdə ilk dəfə olaraq, öz doğma dilində  – Azərbaycan türkcəsində əsərlər yazmaqla, 

türkdilli mədəniyyətin Avropa mədəniyyətindən geri qalmayacaq səviyyədə, dram estetikası yarat-

maq gücündə möhtəşəm bir imkana malik olduğunu sübut edir. Buna görə də türkçülüyün baniləri 

sırasında Mirzə Fətəli Axundzadənin adı ilk çəkilənlərdəndir. Mirzə Fətəli Axundzadənin gənc 

müasiri Cəmaləddin Əfqani (1838-1897) isə bütün Şərq ölkələrini dolaşaraq, hətta Avropaya ge-

dərək, islamın modernləşdirilməsi ilə bu ölkələrdə yeni dini-siyasi dünyagörüşü əsasında müasir 

dövlətlərin yaradılması zərurətinə geniş dəstək qazanmaq istəyir [7, s.108-112; 8, s.30-31]. 

XX əsrin əvvəllərindən türkçülük öz içərisində islamçılıq təmayüllərini arxa plana keçirərək, da-

ha sonra isə görünməz edərək, türk dünyasının kardinal ideoloji-siyasi-mədəni dünyagörüşü kimi 

müəyyənliyini tapır. Daha sonrakı konseptuallaşma prosesində həmin dünyagörüşünün sistemləşən 

xarakterinə uyğun olaraq, türkçülüyün – ideoloji türkçülük, siyasi türkçülük və mədəni türkçülük 

kimi bir-biri ilə sıx bağlı olan tendensiyaları şaxələnir. Həm Osmanlı imperiyasında müstəqil dövlət 

quruluşuna malik olan türklər, həm də əsasən, Rusiya imperiyasında və digər dövlətlərin tərkibində 

siyasi müstəqillikdən məhrum olan türklər vahid bir amal – türkçülük ideologiyası ətrafında 

birləşmək imkanı qazanırlar. O vaxta qədər universal imperiya siyasəti yeridən Osmanlını – Türk 

Dövlətinə çevirmək, digər dövlətlərin tərkibində yaşayan (vaxtilə öz dövlətləri olmuş!) türk 

cəmiyyətlərinin siyasi-mədəni müstəqilliyini bərpa edərək, onların ümumdünya birliyinə nail olmaq 

– türkçülüyün başlıca məqsəd və vəzifələri kimi müəyyənləşir. 

XX əsrin əvvəllərində Türkiyənin ümumtürk konsolidasiyasına çalışması onsuz da o vaxtlar 

qüvvətli olmayan, hər tərəfdən sıxışdırılan bu yeganə müstəqil türk dövlətinin yenidən imperiya 

iddialarına düşməsi kimi başa düşülür və yozulurdu. Türkiyənin Osmanlı imperiyasının yürütdüyü 

siyasətdən rəsmən əl çəkdiyi və ondan imtina etdiyi belə bir həssas tarixi məqamda türkçülüyün 

perspektivinə dair ən optimal və konstruktiv platformanı irəli sürmək olduqca vacib idi. Türkiyə 

dünya türkçülüyünün mərkəzi olduğu və burada həmin həyati əhəmiyyətli problem çox geniş 
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miqyasda, bütün tərəfləri ilə götür-qoy edildiyi, çözüldüyü üçün, qanunauyğun olaraq, aparılan 

diskussiyalar da mövcud dünya siyasətinin reallıqlarına uyğun şəkildə konstruktiv nəticələrə gətirib 

çıxarmalı idi.  Və belə bir mövqeyin birmənalı şəkildə beynəlxalq siyasi münasibətlərin qurulması 

prosesinə təqdim edilməsi – həm də gələcəkdə yer üzündə öz tarixi-siyasi qərarlaşma vəziyyətinə 

uyğun olaraq imkan daxilində daha çox müstəqil türk dövlətlərinin yaranmasına zərurətin meydana 

gətirilməsi demək idi. Bax bu həssas nöqtəni o zaman hamıdan aydın və dəqiq düsturda Mustafa 

Kamal Atatürk bəyan etdi: ―Müxtəlif millətləri müştərək və ümumi bir ünvan altında toplamaq və 

bu müxtəlif ünsür kütlələrini eyni hüquq və şərtlər altında cəm edərək, qüvvətli bir dövlət qurmaq – 

parlaq və cazibədar bir görüşdür. Fəqət aldadıcıdır. Hətta heç bir hədd-hüdud tanımayaraq, dünyada 

mövcud olan bütün türklərin özünü də bir dövlət halında birləşdirmək (kursiv mənimdir – C.F.) – 

tənqid edilməsi imkansız bir hədəfdir. Bu, əsrlərin və əsrlərcə yaşamış olan insanların çox acı, çox 

qanlı hadisələr ilə meydana qoyduğu bir həqiqətdir. Panislamizm, pantürkizm siyasətinin müvəffəq 

olduğuna və dünyada tətbiq edilə bildiyinə tarixdə təsadüf edilməməkdədir‖ [2, c.II, s.436]. Döv-

rünün praktik siyasətçisi olan Mustafa Kamal Atatürk bu paradiqması ilə real Türkçülüyün – Pan-

avropa, Panslavizm doktrinaları ilə bir sırada neqativləşdirilən Panislamizm, Pantürkizm ifratların-

dan fərqləndirilərək, əsil mənasında oturaqlaşmasına düzgün səmt vermişdir. 

Hazırda mövcud türk dövlətlərini vahid bir dövlət halında birləşdirmək – Atatürk zamanında – 

XX əsrin əvvəllərində göründüyündən də məntiqsiz bir cəhd, absurd olardı. Ona görə də birmənalı 

şəkildə vurğulanmalıdır ki, klassik türkçülükdə olduğu kimi, müasir türkçülüyün də əsas məqsədi – 

müstəqil türk dövlətlərinin bir fövqəldövlətə və ya konfederasiyaya çevrilməsi yox, beynəlxalq 

sistemin suveren subyektləri qismində sivilizasyon, etnik, mədəni kök birliyinə əsaslanan İttifaqı və 

ya Birliyidir.  

Burada türkçülüyün hər bir müstəqil türk dövlətinin milli ideologiyası, siyasi doktrinası ilə bağ-

lılığı da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Türkçülük –  beynəlxalq sistemin türk dövlətləri arasında daha 

yaxın, daha sıx əməkdaşlıq siyasəti olduğu üçün, onun milli siyasət və ideologiyalarla ziddiyyətə 

gəlməsi mümkün deyil. Çünki  milli siyasət və ideologiya hər bir türk dövlətinin inkişaf maraqları 

və mənafeləri üzərində qurulduğundan, belə bir amalı ümumtürk dövlətləri miqyasında hədəfləyən 

türkçülük onunla elə eyni məqsədləri daşıyır. Türkçülük – türk dövlətləri birliyinin, milli məfkurə 

isə – onların konkret bir subyektinin  ideologiyasıdır. Məsələn, azərbaycançılıqla türkçülüyün zid-

diyyət təşkil etməsi, toqquşması, konfrontasiyaya girməsi qətiyyən mümkündür deyil. Əksinə, on-

ların real humanitar siyasət praktikasında və strateji planda uzlaşması, digər milli türk dövlətlərinin 

ideologiyaları ilə polifoniya təşkil etməsi təbiidir və gələcək baxımından zəruridir və bu ortamın 

əldə edilməsi mühüm nəticələri gündəmə və perspektivə gətirir. 

 Türkçülük – Türklüyümüzün təsdiqidir. Türklüyümüz isə – bizim milli özünüdərkimizin nüvə-

sidir [1]. Türklüyümüz – Milli İdrakın elə bir universal miqyasına çıxmaqdır ki, buradan türk dün-

yasının coğrafi və mənəvi sərhədləri, siyasi çevrəmi, bu günündən bütün taleyinə açılan qapıları, 

tarixindən doğulan gələcəyi tam aydınlığında görünür.  

Türkçülük mədəniyyəti – özünün rasional ideya əsasları olan və daim inkişaf edən, yeni-yeni 

yanaşmalarla quruluşunu təkmilləşdirən, məzmununu dərinləşdirən canlı, dinamik bir sistemdir. O 

bu gün də mütərəqqi ideyalarla zənginləşmək və özəyində daşıdığı milli türk mədəniyyətlərini zən-

ginləşdirmək ənənəsini uğurla davam etdirir. 
Məqalənin aktuallığı. Dünyada baş verən və ciddi narahatlıq doğuran qarşıdurmalar şəraitində Türk 

birliyinin möhkəmlənməsi önəmli bir məsələ kimi qarşıda durur. Məqalədə haqqında danışılan məsələlərin 

üzərində dayanılır. 

Məqalənin елми yeniliyi. Türk birliyi ideyası və onun təkamülü məsələləri  aparılmış uzunmüddətli və 

ciddi araşdırmalara əsasən öz əksini tapır. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Türk birliyi ideyası və onun təkamülü məsələləri  ilə tanış 

olmaqda oxuculara öz köməyini göstərəcəkdir. 
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Дж.Фейзиев 

 

Идея тюркского единства и  ее эволюция 

 

Резюме 

 
В статье исследуются  сущность идеи тюркского единства  и закономерности ее  истории-

ческой  эволюции, ценности культуры  тюркизма. Рассматриваются идеологическая пре-

емственность, связывающая классический и современный тюркизм, и ее  традиции. Показы-

вается, что главным образом,  с начала ХХ века тюркизм оформляется как имеющее крайне 

большое значение идейно-политико-культурное мировоззрение тюркского мира. В после-

дующем процессе концептуализации, соответственно системному характеру данного миро-

воззрения, ответвляются  такие  тесно связанные друг с другом направления тюркизма, как 

идеологический тюркизм, политический тюркизм и культурный тюркизм. Как и в класс-

сическом тюркизме, основной целью современного тюркизма также является не трансфор-

мация независимых тюркских государств в одну сверхдержаву или даже в конфедерацию, а 

их единство как суверенных субъектов международной системы.        

 

J.Feyziyev 

 

The иdea of тurkic уnity and иts еvolution 

 

Summary 

 
The article explores the essence of the idea of Turkic unity, logics of its historical evolution, and 

the values of the Turkic culture. Inheritance of ideology and its traditions, connecting the classic 

and modern Turkism, is thoroughly reviewed. It is shown that, especially since XX century Turkism 
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as a chief ideological-political-cultural outlook of the Turkic world finds its identity. In further 

conceptualization process, closely connected tendencies of Turkism such as ideological Turkism, 

political Turkism and cultural Turkism are diversified according to the systematized character of 

this outlook. As it has been in classic Turkism, the chief purpose of modern Turkism is to become a 

union as sovereign subjects of international system, while not to become a superpower or even a 

confederation.  

 

Редаксийайа дахил олуб: 17.02.2015 
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Suisidal əhvalın psixologiyası 
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Açar sözlər: суисид, ümidsizlik, tənhalıq, eqosentrizm, autoaqressiya 

Ключевые  слова: суицид, безнадежность, одиночество, эгоцентризм, аутоагрессия 

Key words: суисиде, деспаир, лонелинесс, еэоъентрисм, аутоаэссион 

 

Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə müxtəlif səbəblərdən baş verən ölüm hadi-

sələri içərisində özünəqəsdetmə əsas yerlərdən birini tutur. Son zamanlar bir çox ölkələrin sosioloq, 

psixoloq, psixiatr və hüquqşünaslarının diqqəti özünəqəsd probleminə yönəldilmişdir. Cəmiyyəti-

miz üçün səciyyəvi olan bir sıra dəyişikliklər bizim respublikamızda da özünəqəsd və özünəqəsdə 

cəhdetmə hallarının artmasına səbəb olmuşdur. Əhali arasında, xüsusilə də yeniyetmə və gənclər 

arasında suisidentlərin artması xüsusi narahatlıq doğurur və bu sahədə psixoloji xidmətin təşkilini 

günün məsələlərindən biri kimi ön plana çəkir. 

Суисид – psixoloji hadisədir. İnsan bilərəkdən şüurlu olaraq özünü həyatdan məhrum etmək istə-

yir. Özünəqəsd edənin daxili aləminin başa düşülməsi üçün onun emosional-iradi sferasının vəziy-

yətini, gözlənilən suisidal hala psixoloji münasibətini müəyyənləşdirmək xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Suisidin psixologiyası, hər şeydən əvvəl, ümidsizliyin psixologiyasıdır. Ümidsizlik şüurun 

qorxulu surətdə daralmasıdır. Ümid olduqda insan ən təhlükəli sınaq və əziyyətlərə qatlaşır, dözür. 

Ümidin itirilməsi halında insan məhz suisidə meyllənir. Ümidsizlik insana özünü başqa bir vəziy-

yətdə təsəvvür etməyə imkan vermir. Düçar olduğu daimi əzab, əziyyətdən qurtulmaq yolunu insan 

özünə qəsdetmədə görür. Özünəqəsd edən öz «Mən»inin qara bir nöqtəsində bağlanır və eyni 

zamanda, o, öz iradəsi ilə hərəkət etmir. Suisid zamanı insan elə bir dolaşıq düyünə düşür ki, oradan 

çıxa bilmir. İnsan özünü həyatdan ona görə məhrum etmək istəyir ki, o özündən uzaqlaşa bilmir, 

özünə qapılır. Özündən uzaqlaşmağı isə o yalnız intihar etməkdə görür. 

İntihar edənlər həmişə özünə qapanan, eqosentrik adamlardır. Onlar üçün nə dünya, nə də başqa 

adamlar var. Onlar üçün yalnız özləri var. Eyni zamanda onlar üçün həyatına kimə görəsə qəsd etdi-

yi adamlar da yoxdur. İradənin özünəqəsdə qalib gəlməsi özünü yaddan çıxarmaq, eqosentrizmi, 

özünə qapılmağı aradan qaldırmaq, başqaları haqqında fikirləşmək başqa adamların kədərli və 

fərəhli hallarına diqqət yetirmək deməkdir. İnsan özünə qapılmadan yaxa qurtara bilərsə, iradə özü-

nə qəsdetməyə qalib gələ bilər. Ona görə də başqa vaxtlara nisbətən insana həmin anda kömək et-

mək daha çox lazımdır. İnsanın tək olmadığını anladan baxışlar və sözlər onu intihara cəhd etməsin-

dən çəkindirə bilər. Suisid psixologiyası özündən kənara çıxa bilməməyin psixologiyası ilə eynidir. 

Suisidə meйиl çox qorxulu psixi pozuntulardandır və o sonda ölümə gətirib çıxara bilər. Deməli, 

belə pozuntuların əlamətləri qeydə alınan, xüsusən də suisid cəhdinə artıq bulunmuş olan adamlar 

ciddi yanaşma və xüsusi diqqət tələb edir. Psixoloqlar suisidin inkişafı probleminin öyrənilməsi ilə 

ciddi məşğul olmuş və kifayət qədər məyusedici bir nəticəyə gəlmişlər, suisid maniyası praktik 

olaraq müalicə olunan deyil və həyatla hesab çəkmək istəyi olan insan gec və ya tez arzu olunan 
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məqsədə çatacaqdır. Belə hallarda xəstədə özünəqəsd meyli son həddə çatır və ona yalnız daimi 

nəzarət və xüsusi müalicə üsulları (hipnoz, terapevtik təlqin  və s.) kömək edə bilər. 

Suisidin inkişafı probleminin öyrənilməsi bu psixi pozuntunun elə «beşiyndə dondurulması», 

yəni onun profilaktikası, qarşısının alınması üsullarının işlənməsi zərurətini irəli sürür. İnsan dərk 

etdikdə ki, bundan sonra belə yaşamaq olmaz və özünü müstəqil surətdə suisid maniyasından xilas 

etmək istəyir, o, mütəxəssislərin müdaxiləsi olmadan yalnız iradi səylə özünə kömək edə bilər. 

Heç şübhəsiz ki, suisidoloji davranışın qarşısını almaq üçün istifadə olunan  vasitələr içərisində 

elə üsullar olmalıdır ki, böhran vəziyyətində olan adamlara təcili psixoloji köməyi təmin edə bilsin. 

Bu kömək gərgin konfliktli vəziyyətlər zamanı, suisidal tendensiyaların meydana çıxmasından qa-

baq göstərilməlidir. Çünki bu zaman psixoloji müdafiəyə ehtiyac сон дяряъя yüksək olur ki, bunun-

la da emosional ünsiyyət imkanlarının aktiv surətdə axtarılmasını stimullaşdırmaq olar. İntihar et-

mək qərarına gəldikdən sonra isə şəxsiyyətin ünsiyyət tələbatı kəskin surətdə aşağı düşür, buna görə 

də suisidal hərəkətləri aradan qaldırmaq olduqca çətin bir işə çevrilir. 

Suisidal davranışın qarşısının alınmasının сямярялилийи, onun ümumi xüsusiyyətlərinin araşdırıl-

masından, «şəxsiyyət-mikromühit» sistemində uyğunsuzluğun ilkin əlamətlərinin vaxtında müəy-

yən edilməsindən və təşkil edilmiş korreksiya işinin nə dərəcədə yararlı olmasından asılıdır. 

Psixoloji təhlil suisidal davranışın aşağıdakı ümumi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə imkan 

vermişdir: eqosentrizm; autoaqressiya; şəxsiyyətin gələcəyə pessimist yönəlişliyi; suisidentin şəx-

siyyətinin paranoyyalığı; suisidal davranışın motivlər sistemi. 

İstər sosial-psixoloji kömək kabinetinin, istərsə də «Etimad» telefonunun suisidal meyиlli adam-

ların bu fikirlərindən yan keçmələrində böyük rolu vardır. Respublikamızda çox ləng reaksiya veri-

lən bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

  Мягалянин aktuallığı. Suisid insanın eşidilməyən fəryadır. Son vaxtlar insanların suisidə mey-

li artmış, suisid «cavanlaşmış»dır. Psixoloqlar belə hesab edirляр ki, dünyada hər 40 saniyədə 1 nə-

fər özünə qəsd edir, il ərzində təxminən 1 milyon insan intihar edir. Bəzən intihar psixoloji deyil, 

psixiatrik problem sayılır. Əslində isə, intihar sosial-psixoloji hadisədir. Bütün bu cəhətləri, prob-

lemin ciddiliyini, aktuallığını, mühüm elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyətə malik olmasını nəzərə ala-

raq, intihar problemini tədqiqat mövzusu seçərək, onu müəyyən dərəcədə araşdırmağa səy etmişik. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Tədqiqat işində suisidal əhvalın xüsusiyyətləri geniş şərh olunur. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqat işinin nəticələri psixoloji xidmət sahəsində 

yararlı ola bilər. 
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У.Газвини 

 

Психология суицидного настроения 

 

Резюме 

 
Суицид является внутренным ужасом, который в последнее время более распространено. 

По мнениям психологов, в течении года один из каждого 40 людей подвергается суициду, и в 

каждый год миллион людей теряют свои жизни от суицида. Иногда суицид характеризуется 

психиатрическим, а не психологическим проблемом. Одноко он является пережде всего 

социо-психологическим. Серѐзность проблемы заставила нас освещать характеристику 

данной проблемы. 

 

У.Газвини 
 

Тще псйъщолоэй оф суиъиде моод 

 

Summary 
 

Суиъиде ис ан иннер щоррор оф пеопле, wщиъщ щас реъентлй инъреасед беъоминэ «йоунэер». 
Аъъординэ то псйъщолоэистс ин оне сеъонд оне оф еверй 40 пеопле маке суиъиде анд аннуаллй 1 
миллион пеопле суиъиде. Тщис ъасе ис офтен ъонсидеред то бе нот псйъщолоэиъал, бут а псйъщиатриъ оне. 
Ин фаът суиъиде ис а соъиал-псйъщолоэиъал пщенеменон. Такинс инто аъъоунт тще сериоуснесс оф тще 
ъасе wе триед то ресеаръщ соме момент соф суиъиде. 

 

Редаксийайа дахил олуб: 03.03.2015 
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Qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan yeniyetmələrin  

“Mən- obraz”ının formalaşmasında yaranan psixoloji  

problemlərin korreksiyası proqramı 
                                                                

                     Lalə Sadıгova, 

                                                                                    BQU-nun баш müəllimi 

                                                                                  Е-маил: lale.sadiq@gmail.com 
 

Rəyçilər: псих.ц.ф.д., dos.U.M.Qəzvini, 

                 псих.ц.ф.д., dos.M.S.Əliyev 

 
   
Açar sözlər: qaçqın, yeniyetmə, ailə, ‖Mən-obraz‖, özünüdərketmə, korreksiya 

Ключевые  слова: беженцы, подростковый возраст, семья, «Я-образ», самосознание, коррекция 

Key words: refugees, teen, family, "I-image", self-awareness, correction 

 

Qaçqın və məcburi köçkün ailələrin ilkin mərhələdə ən mühüm problemləri gündəlik həyatla 

bağlı olur: iş yeri tapmaq, əmək haqqı əldə etmək, uşaqların tərbiyəsi və təhlili və s. Müşahidələr 

göstərir ki, psixoloji problemləri daha çox belə ailələrdə böyüyən uşaqlar  yaşayır. Onlar özlərini 

aşağı statuslu qrup üzvü kimi qavrayır, belə hesab edirlər ki, fiziki və mədəni xüsusiyyətlərinə görə 

cəmiyyətin digər üzvlərindən fərqlənirlər. Sərhədyanı ərazilərdə məskunlaşan insanlar üçün belə 

deyim xarakterikdir: ―Orada insanlar bizim kimi yaşamır.‖ Qaçqın və məcburi köçkünlərin yeni 

mühitə çətinliklə adaptasiya olması bu ailələrdə böyüyən yeniyetmələrin şəxsiyyətinin inkişafına 

mühüm şəkildə təsir göstərir. Rus psixoloqları qaçqın və məcburi köçkün yeniyetmələrlə aparılan 

psixoloji iş zamanı korreksiyaedici proqram tərtib etmişlər. Aşağıda həmin proqram modifikasiya 

edilmiş variantda təqdim edilir. 

Treninq özündə bir neçə məşğələni ehtiva edir. Hər bir məşğələyə 2 saat vaxt ayrılmalıdır. 

Məşğələlər arasındakı vaxt intervalları 2-3 gün təyin edilir. Qrup üzvülərinin sayı - 8 nəfər. 

Treninqin məqsədi: 

1.Yeniyetmələrdə adekvat özünüqiymətləndirmənin formalaşmasına köməklik göstərmək; 

2.Yeniyetməyə öz qabiliyyətlərini, şəxsi keyfiyyətlərini dərk etməyə imkan yaratmaq; 

3.Yeniyetməyə ətrafdakı insanların verdiyi qiymətlərə əsasən avtoportretini tərtib etməyə kömək 

etmək. 

Treninqin mahiyyəti:  

Məşğələ 1. 

Tapşırıq: 1.1 ―Qarşılıqlı yardım‖. 

Məqsəd: Qrupda qarşılıqlı anlaşmanın səviyyəsini yüksəltmək. 

Vaxt: 5 dəqiqə 

Keçirilmə prosedurası Qrup iştirakçılarına təklif olunur ki, gözlərini yumsunlar və dairəvi 

formada ayaq üstə dursunlar. 

Tapşırıq: 1.2 ―Kim özünü daha çox tərif edər  və ya ―qara gün‖ haqqında yaddaş‖. 

Lazım olan vaxt: 20 dəqiqə 

Material: Hər bir iştirakçı üçün blanklar. 

Keçirilmə prosedurası: İştirakçılar dairəvi formada əyləşir. Aparıcı belə bir söhbət keçirir: 

―Hər bir insanın məyusluq halı olur, ona elə gəlir ki, həyatda çox mənasız bir varlıqdır, onunku heç 
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nədə gətirmir. Belə anlarda həyatda əldə etdiyimiz bütün nailiyyətlər,xoş hadisələr unudulur. Əslin-

də hər bir kəsin fəxr edəcəyi nə isə vardır. Sonra iştirakçılara təklif olunur ki, öz müsbət şəxsi key-

fiyyətlərini, naliyyətlərini, qabilliyətlərini qeyd etsinlər. İştirakçılara verilən blanklarda onlar aşa-

ğıdakı sütunları doldurmalıdırlar: ―Mənim ən yaxşı keyfiyyətlərim‖, ―Mənim qabiliyyətlərim‖, 

―Mənim naliyyətlərim‖. 

Aparıcı qrup iştirakçılarına öz qeydlərini oxumağı təklif edir. Qeydiyyat vərəqləri iştirakçılarda 

saxlanılır. 

Tapşırıq: 1.3. ―İnamlı-inamsız-özünəinamlı‖.  

Lazım olan vaxt: 20 dəqiqə 

Məqsəd: İştirakçılara inamsızlıq, özünəinam, ünsiyyət stilini öyrətmək kimi psixoloji vəziy-

yətlərin yaşam təcrübəsini vermək. 

Keçirilmə prosedurası: İştirakçılar dairəvi formada ayaq üstə dururlar. Aparıcı iştirakçıları cüt-

lüklərə ayırır. Cütlüklərdə iş başlanır. Belə ki, cütlüklərdə partnyorlardan biri özünə inamlı, digəri 

özünəinamsız adam rolunu oynayır. Partnyorlardan hər biri öz roluna uyğun poza almalıdır. Özü-

nəinamlı insan rolunu oynayan iştirakçı öz partnyoruna özünəinamın necə xoş olması haqda öz səsi, 

pozası, ünsiyyət manerasi, fikirləri və hərəkətləri ilə hiss etdirir. Öz növbəsində özünəinamsız eyni 

plan üzrə özü haqda danışır. Sonra iştirakçılar öz rollarını dəyişirlər və proseduru təkrar edirlər. Da-

ha sonra aparıcı hər iki partnyora özünü inamlı adam kimi hiss etməyə cəhd göstərməyi təklif edir. 

Refleksiya üçün suallar: Digər özünəinamsız və özünəinamlı insanlarla necə ünsiyyət saxla-

malıyıq? Onlar necə təəssürat bağışlayır? Özünəinamlı insanın əsas xarakteristikası necədir? Özünə-

inamlı insanlarla tez-tezmi rastlaşırsınız? İnamlı, inamsız və özünəinamlı insanın rolunda olarkən 

hansı hissləri keçirdiyiniz haqda danışın. 

Tapşırıq 1.4 ―Nobel mükafatı‖. 

Lazım olan vaxt: 30 dəqiqə 

Məqsəd: yeniyetmələrin kompetentliyini artırmaq. 

Material: kağız, qələm, marker, plastilin, yapışqan vəs. 

Keçirilmə prossedurası: Aparıcı iştirakçılara Nobel mükafatı haqda danışır, sonra oyun situasi-

yası təklif edir: təssəvür edin ki, siz məşhur alim, yazıçı və ya ictimai xadimsiniz. Nobel komitəsi 

sizə fəxri mükafat təqdim etməyi qərara almışdır.Mükafatın təntənəli surətdə təqdimi laureatların 

məsuliyyətli çıxışını tələb edir. Bu qədim tarixə malik bir ənənədir. Mükafat almağı arzu etdiyiniz 

nominasiyanı seçin və çıxış üçün hazırlaşın. 

Aşağıdakı sxemi tətbiq edə bilərsiniz. Aparıcı yazı lövhəsində qrup iştirakçılarının öz çıxışını 

necə qurmasına dair suallar yazır: 

1. Elmi naliyyətlərinizi və yaxud ədəbi yaradıcılığınızı təsvir edin. 

2. Sizin elmə, ədəbiyyata və dünyaya verdiyiniz naliyyətin niyə yüksək qiymətləndirildiyini izah 

edin. 

3. Sizə iş zamanı belə nəticə əldə etməyə kömək edənlərə öz minnətdarlığınızı bildirin. 

4. Gələcəyə dair planlarınızı bildirin. 

Hazırlaşmaq üçün vaxt - 10 dəqiqə. 

Hər bir laureatın nitqi alqışlarla qarşılanır.Çıxışdan sonra qrup iştirakçıları ―laureat‖a öz sual-

larını verir. Öz nailiyyətlərini təqdim etməyə müvəffəq olmayan qrup üzvləri qısaca öz nominasi-

yasını və mükafat alması səbəbini deyə və izah edə bilər. 

Refleksiya üçün suallar: Özünəmünasibət başqa insanlara münasibətə necə təsir göstərir? 

Özündə hər hansı bir müsbət keyfiyyət, qabiliyyət tapmaq və özünü tərifləmək asandır? 

Мягалянин aktuallığı. Qaçqın və məcburi köçkün yeniyetmələr adət etdiyi mühitdən təcrid 

olunduğu üçün yeni sosial situasiyada natamamlıq hiss edir, ətrafı ona neqativ təsir bağışlayır, bu 
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isə özü ilə ümidsizlik, dalğınlıq, frustrasiya, depressiya gətirir. Məhz bu mərhələdə yeniyetmə  pro-

fessional psixoloji köməyə ehtiyac duyur. Hesab edirik ki,müasir şəraitdə bu problem xüsusi aktual-

lıq дашыйыр və onun öyrənilməsi müasir psixologiyanın önəmli problemlərdən biri kimi böyük  əhə-

miyyətə  malikdir. 

Мягалянин elmi yeniliyi. Оndadır ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan azərbaycanlı qaçqın 

və məcburi köçkün yeniyetmələrin «Mən» obrazının  xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. 

Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Оndadır ki, tədqiqat işi qaçqın və məcburi köçkün  

yeniyetmələrin yeni mühitə daxil olması, şəxsiyyətin neqativ tendensiyalarından korreksiya edil-

məsi zamanı psixoloji adaptasiya proqramı hazırlanarkən əhəmiyyət kəsb edə bilər. Tədqiqatın 

nəticələrindən şəxsiyyət psixologiyası kursunda istifadə oluna bilər. Tədqiqatın nəticələri qaçqın və 

məcburi köçkün yeniyetmələrin reablitasiyası zamanı aparılan psixoloji işlər zamanı və bu sahədə 

tətbiq olunan psixoloji xidmət zamanı faydalıdır. 
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Л.Садыхова 

 

Программа коррекции психологических проблем в формировании 

образа «Я», связанная с подростками из семей беженцев 

и вынужденных переселенцев 

 

Резюме 
 

Подростки из семей беженцев и вынужденных переселенцев, изолированные из среды, к 

которой привыкли, чувствуют недостаточность в новой социальной ситуации, окружающие 

действуют на них негативно, а это приводит к безнадѐжености, к рассеянности, к фрустации, 

к депрессии. Именно в этой ситуации подросток нуждается в профессиональной. 

                                                                                
 

L.Sadikhova 

 

Проэрам оф ъорреътион оф псйъщолоэиъал проблемс аппеаринэ ин  
тще форматион оф ъщараътер оф «Ы» ин итще рефуэее теенаэес. 

 
Суммарй 

 
Refugees and internally displaced teenagers are accustomed to the new social situation, 

incompleteness feels isolated from the environment, the environment, the negative impression on 
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him, along with the despair, drowsiness, frustration, depression brings. It is at this stage that you're 

a teenager duyurHesab professional psychological help at the present conditions, this problem is of 

particular importance, as it is of great importance in the study of modern psychology is one of the 

most important problems. 
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M.F.Axundov qadın şəxsiyyətinин mənəvi-psixoloji  

keyfiyyətləri haqqında 
 

         Zярифя Əliyeva,  

педагоэика цзря фялсяфя доктору,  
АДПУ-нун досенти 

Е-маил: зарифаалиева@маил.ру 
Ряйчиляр: псих.ц.е.д., проф. Я.Т.Бахшялийев 
                пед.ц.ф.д., дос. Я.Б.Гядимова 
 
Ачар сюзляр: шяхсиййят, тяфяккцр, гадын шяхсиййяти, мяняви кейфиййятляр, щцгуг азадлыьы, сосиал фяаллыг 
Ключевые слова: личность, мышление, личность женщин, духовные качествы, юридическая 

свобода, социальная активность 
Кей wордс: персоналитй анд тщинкинэ, персоналитй оф wомен, морал феатурес, риэщт фреедом, соъиал 

аътивенесс 

 
Şəxsiyyət haqqında bilik və təcrübələr, təfəkkür və duyğulara, qarşılıqlı münasibətlərə ədəbi-

bədii surətlərin, obrazların vasitəsi ilə daha dolğun ifadə olunur. Odur ki, bəşəriyyətin çoxəsrlik söz 

sənəti nümunələrinin psixoloji kontekstdə tədqiqi psixologiya elminin aktual problemlərindən birinə 

çevrilmişdir. Digər tərəfdən, müxtəlif dövrlərdə yaşayıb-yaratmış bədii söz ustaları insan şəxsiyyəti, 

onun təşəkkülü, məzmunu, mənəvi sosial-psixoloji keyfiyyətləri haqqında özünəməxsus biliklərə 

malik olmuş, həmin baxışları ya birbaşa və ya dolayı yolla yaratdıqları obrazlarda ifadə etmişlər. 

Bu fikir və ideyaların diqqətlə öyrənilməsi təlim-tərbiyə baxımından, o cümlədən müasir sosial 

psixologiyanın yeni ideyalarla zənginləşdirilməsinə xeyli kömək etmiş olar. Azərbaycan ədəbiyyatı 

klassikləri içərisində yaradıcılığı qeyd olunan cəhətlərindən ciddi maraq doğuran və dərindən öyrə-

nilməyə maraq olan sənətkarlardan biri də Şərq dünyasının dramaturqu M.F.Axundovdur. O, təkcə 

Azərbaycanın deyil, bütün Şərq dramaturgiyasının banisidir. M.F.Axundov Azərbaycanın XIX əsr 

mütərəqqi ictimai-siyasi, sosial psixoloji fikrinin ən görkəmli nümayəndəsidir. Qabaqcıl elm və ma-

arif uğrunda yorulmadan mübarizə aparan M.F.Axundov əsərlərindı inteqrativ mənəvi, sosial-psixo-

loji keyfiyyətlərini inandırıcı obrazlar vasitəsilə verməklə Azərbaycan ictimai, sosial-psixoloji fikir 

tarixində parlaq səhifə açdı. M.F.Axundovun təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, bütövlükdə 

Şərq ədəbi-ictimai, sosial-psixoloji fikir tarixinə bəxş etdiyi ən böyük yenilik təsvir etdiyi surətlərin 

daxili aləmini, onun sosial-psixologiyasını, şəxsiyyətin təşəkkülü və inkişafını, xarakterini, iradi 

keyfiyyətlərini, təxəyyül və hisslərini ön plana çəkməsi, onların davranışlarını, insanlara münasibə-

tini psixoloji cəhətdən əsaslandırmasıdır. M.F.Axundov ―Hekayəti-Molla İbrahim Xəlil kimyagər‖, 

―Hekayəti-Müsyo Jordan həkimi nəbatat və dərviş Məstəli şah cadugini-məşhur‖, ―Sərgüzəşti-və-

ziri-xani Lənkəran‖, ―Hekayəti-Xırs quldurbasan‖, ―Sərgüzəşti-mərdi-Xəsis‖ (―Hacı Qara‖), ―Mü-

rafiə vəkillərinin hekayəti‖ komediyalarında, ―Aldanmış kəvakib‖ adlı povestindı canlı insan şəx-

siyyətini yalnız bədii cəhətdən deyil, daha çox sosial-psixoloji aspektdə təhlil etmiş, əsas diqqəti 

şəxsiyyətin mənəvi psixoloji inkişafının, onun formalaşması və təşəkkülündə təbii, ictimai və fərdi 

amillərin dialektikasına yönəlmişdir. M.F.Аxundov şəxsiyyətin mahiyyətini, onun inkişaf xüsusiy-

yətlərini təsvir etməklə kifayətlənmir. O, şəxsiyyətin daxili aləminə nüfuz edir, onun xarakterinin, 

qabiliyyətinin, temperamentinin, iradi keyfiyyətlərinin motivlərini, bu prosesdə onun özünün fəal-

lığını müəyyən edir. M.F.Axundov mütərəqqi, demokratik, maarifçilik ideyalarını irəli sürür və 

bunları böyük qətiyyət və cəsarətlə müdafiə edirdi. M.F.Axundovun şəxsiyyətin sosial-psixoloji xü-
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susiyyətləri haqqında ideyaları bu gün də gənc nəslin təhsil və tərbiyəsində, əsl vətəndaş kimi yetiş-

məsində öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır. Beləliklə, M.F.Axundovun əsərlərində şəxsiyyət prob-

lemi ən başlıca problemlərdən biri olmuşdur. Lakin tədqiqat göstərdi ki, M.F.Axundovun ədəbi-bə-

dii irsi filioloji, fəlsəfi, ideoloji cəhətdən kifayət qədər öyrənilsə də, sırf psixoloji problem olan 

Azərbaycan psixoloji fikir tarixində müasir psixologiyanın son nailiyyətləri baxımından araşdırıl-

mışdır. 

M.F.Axundov əsərlərində təsvir etdiyi obrazlar vasitəsi ilə Azərbaycan vətəndaşlarının şüurunu, 

ruhunu oyatmaq, onların bəşəri elminə təfəkkür toxumu səpmək istəyirdi. M.F.Axundov Azərbay-

can elminin, ədəbiyyatının, incəsənətinin qapılarını Avropaya açmaq istəyirdi. Məhz buna görə də 

o, qarşıya qoyduğu bu məqsədinə çatmağın yolunu şəxsiyyətin sosial-psixoloji formalaşmasında gö-

rürdü. M.F.Axundov çox zaman açıq şəkildə deyə bilmədiyi fəlsəfi, siyasi, sosial-psixoloji ideyaları 

əsərlərində müxtəlif, dolayı, sətiraltı formada ifadə edirdi. Bu isə insanları elmə, maariflənməyə, öz 

hüquqlarını dərk etməyə çagırırdı. M.F.Axundovun yaşadığı dövrdən yüz illər keçsə də onun 

ideyaları gün-gündən cavanlaşır.  

M.F.Axundovun Azərbaycan həyatını yenidən qurmaq, müasirləşdirmək proqramında qadının 

rolu məsələsi həmişə mühüm yerlərdən birini tutmuşdur. Azərbaycan qadınlarının keyfiyyətləri in-

san, hüquq azadlığı və bərabərliyi haqqında kimsənin danışmağa cəsarət etmədiyi zamanda 

M.F.Axundov işlər öz publisistik və fəlsəfi əsərlərində, istərsə də bədii fəaliyyətində Azərbaycan 

qadınlarının dözülməz vəziyyətinə, fiziki və mənəvi əsarətinə qarşı həmişə cəsarətli və etirazla çıxış 

etmişdir. 

Qadınlar haqqındakı haqsızlıq, ədalətsizlik, həqarət və kobudluq yazıçını həmişə qəzəbləndir-

miş, onda müsəlman dünyasına, bu dünyanın çirkin və yaramaz ənənələrinə və rəzil adətlərinə nifrət 

oyatmışdır. M.F.Axundov öz əsərləri ilə qadın azadlığı düşmənlərini nifrətlə damğalayaraq onların 

həqiqi müdafiəçisi kimi çıxış etmiş və onların ən nəcib, ən saf, ən yüksək mənəvi xüsusiyyətlərə 

malik olduğunu göstərmişdir. 

―Müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah‖ əsərindəki Şərəbanı xanım və Şərəfnisə surətlərini alaq. 

Din və mövhumat, cəhalət və nadanlıq zəhəri ilə zəhərlənmiş mühit bu qadınları caduya, tilsimə, 

əfsuna inanmağa, dində, mövhumatda nicat axtarmağa vadar etmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, on-

lar çox gözüaçıq, ağıllı, dərrakəli, uzaqgörən, bacariqlı, sevgidə sabit, dostluqda möhkəm adamlar-

dır. 

Şərəbanı xanım bütün öz hərəkətləri ilə öz fikirləri, təşəbbüsləri və tədbirləri ilə əsərdə verilmiş 

kişi surətlərinə qarşı qoyulmuşdur. O qoçaqdır. Öz qüvvə və bacarığına inanır. Onda öz fikir və 

niyyətlərinin doğruluğuna çatmaq məqsədi ilə gördüyü tədbirlərin labüdlüyünə dərin etimad vardır. 

Buna görə də o, axıra qədər öz dediyinin üstündə durur, fikrindən dönmür, gördüyü işdən peşman 

olmur, yolunu dəyişmir, istədiyinə nail olmamış mətləbdən əl çəkmir. 

Əsərdə Hətəmxan ağa qardaşı oğlu Şahbazın Müsyo Jordanla Parisə getməsinə heç bir vəchlə 

mane ola bilmir. Şərəbanı xanım isə öz hünərinə və qətiyyətinə güvənərək: ―Amma mən gərək ya 

öləm, ya da Şahbazı qoymayam getməyə‖ — deyə cəsarətlə ərinə qarşı çıxır, axıra qədər öz 

qərarında möhkəm dayanır və məqsədinə nail olur. 

Əsərin o biri qadın surətlərindən evin qulluqçusu qoca Xanpəri diqqəti cəlb edir. O, öz avam-

lığına, cahilliyinə, mövhumata və cadu-pitiyə inanmasına baxmayaraq çox fərasətli, diribaş, çevik 

və tədbirlidir. 

Şərəfnisə isə gənc nəslin nümayəndəsidir. Onun simasında böyük yazıçı ən nəcib insani 

xüsusiyyətlərin – sevginin, vəfa və sədaqətin, sadəlik və səmimiyyətin, dostluq və etimadın təcəs-

sümünü yaratmışdır. Bu təcrübəsiz, gözü bağlı, fəqət təmiz ürəkli, saf niyyətli qız, məhəbbət yolun-

da qarşıya çıxan bütün maneələrə, bütün çətinliklərə baxmayaraq axıra qədər öz sevgisinə sadiq 
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qalır. 

Şərəfnisə də anası Şərəbanı xanım kimi dinə və mövhumata, cadu və tilsimə, dərvişə və rəm-

mala inanır, onlardan özünə nicat gözləyir. Ancaq mövhumat onun şüurunu kütləşdirərək onu hərə-

kət və fəaliyyətdən saxlaya bilmir, düşünülməmiş işlərə, ölçüb biçilməmiş təşəbbüslərə sövq edə 

bilmir. O, nişanlısı Şahbaz bəyin oxumaq, bilik əldə etmək, dil öyrənmək, səyahət etmək arzusunu 

başa düşür, bu arzuya qarşı çıxmır, maneə törətmir, nişanlısını məzəmmət etmir. O, ancaq Şahbazın 

uzağa, Avropaya, Parijə getməsinə razı deyil. Çünki Parij ―əl çatmayan, ün yetməyən bir yerdir. 

Burada qızlar və gəlinlər tamamilə üzləri açıq, məclislərdə, yığıncaqlarda oğlanlarla bir yerdə 

oturub dururlar‖, onlar Şahbazı aldada bilər və yolundan döndərə bilərlər – Şərəfnisəni qorxudan 

budur. Nişanlısının elm oxuyub yüksək mənsəb sahibi olmasına isə o, qətiyyən etiraz etmir. O, 

Şahbaz bəyə deyir: ―Əgər qulluq etmək istəyirsən, get Tiflisə, orda qulluq et. Bir azdan sonra 

istəyirsən get başqa şəhərlərə ki, əl çatsın, ün yetsin. Parijə bizlərdən nə gedən var, nə gələn var... 

Heç vaxt sən Parijə gedə bilməzsən. Havaxt getsən öyün! 

İstər Şərəbanı və Şərəfnisənin, istərsə də Xanpərinin, Nisə xanımın (―Vəziri-xani Lənkəran‖), 

Pərzadın (―Xırs quldurbasan‖), Sonanın (―Hacı Qara‖), Səkinə xanımın (―Mürafiə vəkilləri‖) hadi-

sələrə münasibəti, fəallığı, ötkəmliyi, çevikliyi, uzaqgörənliyi, kişilərə qarşı cəsarətli çıxışı 

M.F.Axundovun qadına qarşı baxışını, onun ağlına, cəsarətinə, bacarığına, istedadına inamını, ailə 

daxilində ona verdiyi yüksək mövqeyi parlaq bir surətdə göstərir. 

M.F.Axundovun ―Hacı Qara‖ komediyasında verilmiş Sona xanım vəTükəz, Şərəbanı və Şərəf-

nisə surətlərinin daha dolğun, daha kamil inkişafıdır. 

Burada Sona xanım cəsarətlə köhnə adətləri tapdalayır, ata və anasının iradəsinin əleyhinə 

çıxaraq sevdiyi Heydər bəyə toysuz qoşulub qaçmağı qət edir. Heydər bəy ilə Sona xanımın o 

zamanlar əcaib sayılan azad sevgi əsasında evlənmələri hadisəsi ilə böyük mütəfəkkir köhnə feodal-

patriarxal adət və ənənələri ifşa edərək qarşılıqlı və azad sevgi ideyası irəli sürmüşdür. 

Sona savadsızlığına və avamlığına baxmayaraq hər addımda Heydər bəyə ağıl öyrədir və yol 

göstərir. ―Firəng malı deyəsən çöldə imiş bu gedib yığışdırıb gətirə‖ – deyə Heydər bəyin xam xə-

yallarını ifşa edir: ―Əgər firəng malında belə qazanc varsa dəxi pul sahibi sənə niyə verir?‖ deyərək 

Heydər bəyə düşüncəsiz və tədbirsiz olduğunu isbat edir və doğru yol göstərir. Sona bir ailə 

zülmündən tez xilas olmaq üçünŞ o biri tərəfdən isə Heydər bəyi pis yoldan döndərmək üçün toysuz 

olaraq mümkün qədər tez ərə geyməyə razılıq verir. Sona xanım Heydər bəyə ―Sən qaçaq mal 

dalınca getmə, yenə tutularsan, mən toy istəmirəm, elə belə səninlə yola düşüb gedirəm. Allah 

kərimdir, ac ki, qalmayacağıq!‖ - deyərək Heydər bəyi nəsihətləyir və yola gətirmək istəyir. 

Sona xanım axıra qədər sözünün üstündə durur və Heydər bəyə qaçaqlığa getməyə icazə vermir. 

Sonanın sözünə baxmayıb qaçaqlığa gedən Heydər bəy tutulur, naçalnikin yanında min cür yalan 

uydurur, özünü qurtarmağa çalışırsa da müvəffəq ola bilmir. Yenə də onun hayına ağıllı, cəsarətli, 

düşüncəli, tədbirli Sona xanım çatır və adaxlısını həbs cəzasından xilas edir. 

―Hacı Qara‖ əsərində Tükəz də yazıçı tərəfindən cəsarətli, müstəqil  düşünən, zəngin həyat 

təcrübəsinə malik bir qadın kimi verilmişdir. 

Tükəzin vaxtında qızlar quldur, qaçaq, yol kəsən və ―igidlik‖ göstərən adamlar ərə getməyi 

sevərdilər və bunu özləri üçün böyük fəxr hesab edərdilər. Ancaq Tükəz belə deyildi. Kişilərə qarşı 

belə münasibət ona yabançıdır. O, ərinin bəylərin hiyləsinə uyaraq qaçaqlığa getməsindən çox 

narazıdır. Buna görə də onu heç bir vəchlə bu yola buraxmaq istəmir. ―Dur ayağa get dükanına, 

malını sat, heç vaxt gedə bilməyəcəksən‖- deyə öz ərinin niyyətlərini pozmağa çalışır. 

Tükəz qoçaqlıqda Hacı Qaradan çox üstündür. Hacı Qaranın yola çıxarkən tüfəng, tapanca, 

xəncər, bıçaq alması ona gülünc gəlir. Çünki o, ərinin qorxaqlığını və tülkülüyünü çox gözəl bilir. 

O, ―Bu tüfəng – tapancanın  iyirmisini üstünə alsan mən bu arvadlığımla səndən qorxmaram‖ 



Бакы Гызлар Университети                                                                          Elmi əsərlər 2015/1 
 

 
 

153 

deyərək Hacı Qaranı biabır edir.  

Bu həqiqətən belədir. Tükəz ərinə nisbətən daha hünərli, qeyrətli, cəsarətlidir. O, eyni zamanda, 

çox səxavətli və əliaçıq adamdır. Gecə-gündüz pul fikri ilə alışıb yanan, pula namusunu, qeyrətini, 

vicdanını, hətta ailəsini satmağa hazır olan Hacı Qara ilə o, əsərin sonuna qədər mübarizə aparır. 

―Mürafiə vəkillərinin hekayəti‖ əsərində isə qadın azadlığı məsələsi yazıçının əsas ideyasını 

təşkil edir. Burada verilmiş müsbət qadın surəti Səkinə xanım yazıçının bu əsərə qədər yaratmış 

olduğu qadın tiplərinin ən mükəmməli və ən dolğunudur. 

Səkinə feodal-patriarxal adət-ənənələrin əleyhinə cəsarətlə etiraz edən, öz insanlıq hüququ 

uğrunda mübarizəyə qalxışan döyüşkən, cürətli qadınların bariz nümayəndəsidir. 

Feodal-patriarxal həyat şəraitində qadın hüququnun necə vəhşicəsinə tapdalandığını, qadının 

necə təhqir edildiyini Səkinə xanım simasında bütün açıqlığı və parlaqlığı ilə görmək  olar. 

Səkinə xanım onu min bir fırıldaqlıqla soyub malına yiyələnmək istəyən Ağa Həsən və Ağa 

Mərdan kimi rəzil adamların əleyhinə çıxaraq onlardan qorxmadığını açıq-açığına söyləyir: ―Get-

get, səndən qorxan səndən əskikdir. Əlindən gələni beş qaba çək!‖ 

Səkinə xanım surətində də Axundov azad sevgi, xoşbəxt ailə prinsipini irəli sürmüşdür. Səkinə 

xanım da sevdiyi adama ərə getmək istəyir və uzun mübarizələrdən sonra məqsədinə nail olur. 

―Mürafiə vəkilləri‖ hekayəsində verilmiş qadın surətləri öz reallığı, canlılığı və təbiiliyi ilə bizi 

dərindən təsirləndirir. 

Öz komediyalarında qadının qul vəziyyətində yaşamasına və azadlıqdan məhrum olmasına qarşı 

etirazına geniş yer verən dahi yazıçı 1857-ci ildə qələmə almış olduğu ―Aldanmış kəvakib‖ əsərində 

də bu məsələni yaddan çıxarmamışdır. 

Taxt-tacdan çəkilib gizlənməyə məcbur olan Şah Abbas, öz hərəmxanasını bağlamağa və öz 

hərəmlərini boşamağa məcbur olur. Sonra şah dübarə ―xübani-hərəmə mütəvəcceh olub‖ deyir: 

―Əgər sizdən hər biriniz fəqrə və qənaətə razı olub, məni, yəni Abbas Məhəmməd oğlunu ərliyə 

qəbul edirsə, təzədən bu ibarət ilə ona siğeyi-nigah oxutdurram‖. 

Мягалянин актуаллыьы. Дцнйада глобаллашма эедян индики дюврдя щяр миллятин юзцнцмцщафи-
зяси цчцн милли-мяняви дяйярлярини цзя чыхарараг актуаллыьыны субут етмяси ваъибдир. Диэяр  тяряф-
дян, мялум сябябляр цзцндян Азярбайъан классикляринин ясярляри психоложи бахымдан арашдырылма-
мыш, онларын ящямиййяти цзя чыхарылмамышдыр. Бу бахымдан мювзу актуал ящямиййят кясб едир.  

Мягалянин елми йенилийи. М.Ф.Ахундовун ясярляриндя Азярбайъан гадынларынын ХЫХ ясрдяки 
мяняви-психоложи кейфиййятляри арашдырылараг тядгиг едилмишдир. 

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али мяктяблярдя тящсил алан тялябяляр, 
маэистрантлар, докторантлар, еляъя дя психолоэийа тарихи иля мяшьул олан тядгитгатчылар истифадя едя 
билярляр. 
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З.Алиева 

 

М.Ф.Ахундов о духовно-психологических качествах женщин 

 

Резюме 

 
В этой статье, называющиая «М.Ф.Ахундов о духовно-психологических качествах жен-

щин» говорится о бесправности Азербайджанских женщин в ХЫХ веке. О их осталости в 

социальной жизны, и как эта ситуация действует в их психологических качествах, умственно 

и психологических развитиях. 

   

 

 

З.Алиева 

Акщундов абоут плйъолоэиъал феатурес оф фемане 
 

Суммарй 
 

İn the article ―Akhundov abоut pсycщological features of wомен‖ women’s  rights, ignorance, 

beliefs ин religion in Azerbaijan  in the XIX century аре analйzed.  

Unjustice, the style of life making, negative impression on their mental activity, personality is 

desъribed with litераry images. 
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МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН  
 

Bakı Нeft Сənayeçiləri Гurultayı тяшкилатынын kitabxanaların  

və xalq əyləncələrinin təşkili sahəsində fəaliyyətinə dair  

(XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəli) 

 
Полад Хялилов, 

AMEA-нын A.A.Bakıxanov adına  

Tarix İnstitutuнун elmi işçisi 

Е-маил: поладхалилов@маил.ру 
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф.И.Щ.Ъябрайылов 
                т.ц.ф.д., дос. Я.Я.Ялякбяров 

 
Açar sözlər: kitabxana, tamaşa, əyləncə, qurultay, fəhlə 

Ключевые слова: библиотека, спектакль, развлечение, съезд, рабочий 

Key words: library, performance, entertainment, congress, worker  

 

XIX əsrin sonlarında Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayı xalq evlərinin, xalq əyləncələrinin, ki-

tabxana-qiraətxanaların və digər mədəni tədbirlərin təşkil olunması sahəsində hələ yenicə təşəbbüs 

göstərməyə başlayırdı. Bakı sənaye rayonunda məktəbdən kənar tədbirlərin keçirilməsi prosesi bir 

sıra əngəllərlə qarşılaşdığından, onların həyata keçirilməsi işi ləngiyirdi.  

1894-cü il avqustun 1-də görkəmli dövlət xadimi, yazıçı Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə tə-

sis olunan ilk kütləvi kitabxana-qiraətxana Şimali Azərbaycanın mədəni həyatında əlamətdar hadisə 

oldu. Bu kitabxana-qiraətxana Cənubi Qafqazda ən böyük fonda və ən çox oxucuya malik olan mə-

dəniyyət müəssisəsi idi. Bunun nəticəsidir ki, 1896-cı ilin 4 ayı ərzində kitabxanaya 2.500-dən çox 

oxucu baş çəkmişdi. Kitabxana-qiraətxananın ümummilli əhəmiyyətə malik olmasından ehtiyat 

edən çar senzurası və polis idarəsi 1898-ci ildə onun fəaliyyətini dayandırmışdılar [1,s.25].  

1879-cu ildə yaradılan Rus texniki cəmiyyəti Bakı şöbəsinin ilk pulsuz kitabxanaların açılması 

işində böyük xidmətləri olmuşdur. Bu işdə böyük rolu olan dağ-mədən mühəndisi A.S.Doroşenko-

nun 1894-cü ildə vəfat etməsindən sonra texniki cəmiyyətin Bakı şöbəsi onun xatirəsinə Qara-

şəhərdə pulsuz kitabxananın təşkil olunması barədə qərar verdi və bunun üçün 10 min rubl vəsait 

ayırdı. A.S.Doroşenko adına ilk kitabxana 1896-cı ilin sentyabr ayında Qaraşəhərdə, ―Nobel qardaş-

ları‖ şirkəti tərəfindən icarəyə götürüimüş zavodun nəzdində olan binada açıldı [2,s.331].  

Kitabxana1898-ci ilə qədər yuxarıda göstərilən binada fəaliyyət göstərirdi. Nobel qardaşlarının 

icarə müddəti qurtardıqdan sonra kitabxanaya yeni binanın axtarılması zəruriliyi meydana çıxdı. 

Lakin bunun üçün vəsait çatışmadığına görə kitabxana 1899-cu ilin fevral ayında Bakı Neft 

Sənayeçiləri Qurultayının ianə etmiş olduğu yeni binaya köçürülmüşdü [3,s.267]. Kitabxana-qira-

ətxana texniki cəmiyyətin Bakı şöbəsinin və Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının vəsaiti hesabına 

fəaliyyət göstərirdi və yalnız çar maarif nazirinin sərəncamı ilə nəşr olunan kataloq üzrə kitab 

seçməyə, dövri ədəbiyyata abunə yazılmağa məcbur idi [4,s.54].   
 

Qaraşəhər kitabxanasının daha iki filialı eyni vaxtda - 1900-cü ilin iyul ayında Ağşəhərdə və 

Bibiheybətdə açılmışdı. Ağşəhər filialı S.M.Şibayev zavodu yaxınlığında, Bibiheybət filialı isə 

qurultay Şurasının məktəbi nəzdində fəaliyyət göstərirdi [2,s.331]. Kitabxananın daha bir filialı 

1902-ci ildə Balaxanıda açılmışdı [3,s.269]. Qaraşəhər kitabxana-qiraətxanasının yuxarıda göstəri-
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lən filialları sonradan Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının sərəncamına keçirilərək, müstəqil kitab-

xana-qiraətxanalara çevrilmişdilər. Beləliklə, Bakı sənaye rayonunda Bakı Neft Sənayeçiləri Qurul-

tayının sərəncamında olan kitabxana-qiraətxanalar fəaliyyət göstərməyə başlamışdı [4,s.60].  
 

XIX əsrin sonunda Qurultayın Bibiheybət məktəbinin nəzdində kitabxana fəaliyyət göstərsə də, 

oradan yalnız şagirdlər istifadə edə bilirdilər. Bibiheybətdə yaşayan yaşlı əhalinin istifadəsi üçün 

heç bir mədəniyyət müəssisəsi yox idi. Buna müvafiq olaraq yuxarıda göstərildiyi kimi, Qaraşəhər 

kitabxanası Bibiheybətdə özünün filialını açmış və bu filial sonradan Qurultayın müstəqil kitabxa-

nasına çevrilmişdi [4,s.66-67]. 
 

H.Tağıyev öz əsərində qeyd edir ki, bəzi sənədlərdə Bibiheybət kitabxanası Bayıl kitabxanası 

kimi göstərilir. Bundan başqa, o, arxiv materiallarına istinad edərək, kitabxananın 1900-cü ilin 

əvvəllərində açıldığını və 1907-ci ilə qədər olan fəaliyyəti barədə heç bir sənədin tapılmadığını 

qeyd edir [4,s.67-68]. 
 

1903-cü ildə Qurultayın Qaraşəhər və Balaxanı auditoriyalarının nəzdində ilk dəfə olaraq kütləvi 

kitabxana-qiraətxanalar açılmışdı [5,s.127]. Pulsuz kitabxanalar tezliklə əhali arasında böyük rol 

oynamağa başladı. Kitablara təkcə savadlı fəhlərin deyil, eyni zamanda, mədən-zavod rayonunda 

yerləşən axşam kursları və bazar günü məktəbləri dinləyicilərinin də ehtiyacları var idi [2,s.333]. 
 

Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının digər bir kitabxanası XX əsrin əvvəllərində Sabunçu 

xəstəxanası (qurultayın Balaxanı mədən xəstəxanası – P.X.) yanında təşkil olunan pulsuz kitabxana 

idi. Bu kitabxana xəstələrə, xəstəxana qulluqçularına və texniki işçilərə xidmət etmək məqsədilə 

təşkil olunduğuna görə, ilk vaxtlar onun fəaliyyəti xəstəxana daxilindən kənara çıxmırdı. Lakin 

kitab fondunun ildən-ilə artması və Ramanada yerləşən Balaxanı kitabxanasının Sabunçu rayonu-

nun mərkəzindən uzaq məsafədə yerləşməsi bu kitabxananın fəaliyyət dairəsini genişləndirib icti-

mai kitabxanaya çevrilməsini tələb edirdi 
 
[4,s.80].  

1904-cü ildə kitabxananın rəsmi açılışı oldu və onun yanında qiraətxana da fəaliyyət göstərirdi. 

Qurultay Şurası kitabxananın saxlanılması üçün çox az vəsait sərf edirdi.
 
Kitabxana-qiraətxana 

1905-ci ildən etibarən təkcə xəstəxana işçilərinə deyil, həm də neft mədənləri fəhlə və qulluqçu-

larına da xidmət göstərməyə başlamışdı [4,s.80-81]. 
 

Bakının mədən-zavod rayonunda Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının yuxarıda göstərilən 

kitabxanalarından əlavə, 1903-cü ildə Bakı bələdiyyə idarəsi yanında şəhər kitabxanası da fəaliyyət 

göstərirdi. Bələdiyyə idarəsi bu kitabxananın saxlanılmasına ildə 1.500 rubl vəsait sərf edirdi. 

Kitabxanaya məktəblər komissiyası nəzarət edirdi [4,s.78]. 
 

XIX əsrin sonlarında Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının xalq evlərinin, xalq əyləncələrinin,  

kitabxana-qiraətxanaların və digər mədəni tədbirlərin təşkil olunması sahəsindəki fəaliyyəti hələ 

təzə-təzə başlayırdısa, artıq XX əsrin əvvəlində bu proses daha geniş əraziləri əhatə edərək, Qurul-

tay fəaliyyətinin diqqət mərkəzində dururdu.
 

Bakı neft sənayeçilərinin 1901-1902-ci illərin dekabr-yanvar aylarında keçirilən XVI qurulta-

yının qərarına müvafiq olaraq qurultay Şurası 1902-ci ildə ―Bakı rayonunun fəhlə və qulluqçuları 

üçün xalq evlərinin və xalq əyləncələrinin təşkil olunması üzrə komitə‖ni təşkil etdi. Komitənin ilk 

iclasında Qaraşəhər və Balaxanı komitələri təşkil olundu ki, onlar da bilavasitə olaraq baş komitəyə 

tabe oldular. Baş komitə xalq əyləncələrinin təşkil olunmasına dair tədbirlər planının işlənib hazır-

lanması ilə məşğul olurdu. Bu tədbirlər əsasən tamaşaların, ədəbi-musiqili hissələrin və xüsusi ədəbi 

qiraətlərin keçirilməsindən ibarət idi. Bütün nəzərdə tutulan əyləncələr Qurultayın Qaraşəhərdəki 

xalq auditoriyasında və Balaxanıdakı Xeyriyyə Cəmiyyətinin binasında keçirilirdi. Bir çox hallarda 

tədbirlərə gələnlərin sayı o qədər çox olurdu ki, 40-50 %-ə qədər tamaşaçı kütləsi əyləncələrdən 

kənarda qalırdılar [6,s.389-390].  
 

1902-ci ildə Qaraşəhərdə 40 tamaşa təşkil olunmuşdu. Tamaşalar Qaraşəhər komitəsi ilə Xalq 
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əyləncələri cəmiyyətinin əməkdaşlığı sayəsində təşkil olunurdu. Həm sərbəst, həm də tamaşalarla 

keçirilən musiqi hissələri Bakının tanınmış musiqiçilərinin iştirakı ilə oynanılırdı. Yuxarıda gös-

tərilən tədbirlərə ümumilikdə 9.236 tamaşaçı baş çəkmişdi.
 
Həmin il Balaxanıda 20 tamaşa təşkil 

olunmuşdu ki, onlara da baş çəkənlərin sayı 3.420 nəfər idi. Onların əksəriyyətini ustalar və mədən 

fəhlələri təşkil edirdilər. Bu rayonda xalq əyləncələrinin məhdud sayda təşkil olunması onunla əla-

qədar idi ki, komitənin fəaliyyət göstərməsi üçün istifadəyə verilmiş Xeyriyyə Cəmiyyətinin binası 

yararsız və əlverişsiz şəraitdə idi [6,s.390-391]. Halbuki Balaxanıda fəhlə əhalisinin sayı zavod 

fəhlələrinin sayından dəfələrlə çox idi [7]. 
 

1903-cü ildə xalq əyləncələrinin təşkil olunması üzrə komitə ustaları da öz tədbirlərində iştirak 

etməyə cəlb edirdi. Həmin il fəhlə tamaşalarının səhnəyə qoyulması ilə xalq tamaşalarının təşkil 

olunmasının əsası qoyulmuşdu. Komitə tərəfindən 1903-cü ilin mart ayından iyun ayına qədər 11 

əyləncəvi tamaşa nümayiş etdirilmişdi [8,s.139].  
 

Bakı sənaye rayonu fəhlələrinin 1904-cü ildə keçirilən dekabr tətilində fəhlələr tərəfindən qurul-

tay Şurası qarşısında kitabxanaların və qiraətxanaların təşkil olunması tələbləri irəli sürülmüşdü 

[9,v.4]. Onlar həmçinin Balaxanıda, Qaraşəhər-Ağşəhər zavod rayonunda və Bayıl-Bübüheybət 

mədən rayonunda xalq evlərinin təşkil olunmasını da təkid edirdilər [10,v.8]. 
 

Kitabxanaların və qiraətxanaların təşkil olunmasına dair irəli sürülən tələblər onunla əlaqədar idi 

ki, Qurultay tərəfindən açılan mədəniyyət müəssisələri fəhlələrin mütaliəyə olan tələbatını ödə-

mədiyi üçün fəhlələr həmin müəssisələrin sayının artırılmasını tələb edirdilər. Bundan başqa, fəh-

lələr Qaraşəhərdə fəaliyyət göstərən xalq evinin fəaliyyət dairəsinin genişləndirilərək Ağşəhər rayo-

nuna da şamil olunmasını təkid edirdilər. Balaxanıdakı xalq evinə gəldikdə isə yuxarıda qeyd etdiyi-

miz ki, onun fəaliyyət göstərdiyi bina əlverişsiz şəraitdə olduğuna görə, geniş tamaşaçı kütləsini 

özünə cəlb edə bilmirdi. Fəhlələr həmin müəssisənin daha əlverişli ərazidə fəaliyyət göstərməsinin 

istəyində idilər.  

Bakı sənaye rayonu fəhlələrinin 1905-ci ilin may ayında keçirilən tətilində də Balaxanı və Bibi-

heybət fəhlələri tərəfindən qurultay Şurası qarşısında pulsuz kitabxana və qiraətxanaların sayının ar-

tırılması, kitabların əldə olunması işinin fəhlələrə həvalə olunması tələbləri irəli sürülmüşdü. Bun-

dan başqa, onlar hər bir rayonda mütaliə zalı və həvəskar tamaşaları səhnəsinə malik olan klubların 

təşkil olunmasını da israr edirdilər [11,v.2]. 
 

Bakı sənaye rayonu fəhlələrinin yuxarıda göstərilən tətillərindən sonra 1906-cı ildə qurultay Şu-

rasının Qaraşəhər rayonunda yeni xalq evinin tikintisi işi başa çatdırıldı. Hər bir tamaşanın səhnəyə 

qoyulması üçün general-qubernatorun xüsusi razılığı olmalı idi. Buna müvafiq olaraq qurultay Şu-

rası Bakı general-qubernatoru qarşısında Qaraşəhər xalq evində fəhlələr üçün bir sıra tamaşaların 

təşkil olunması barədə vəsatət qaldırdı [12]. Qurultay Şurasının vəsatətinə general-qubernator tərə-

findən müsbət cavab alındıqdan sonra
 
[13] 1906-cı ilin mart ayından etibarən Qaraşəhər xalq evində 

tamaşalar səhnəyə qoyulmağa başlandı [14]. Balaxanı xalq evinə gəldikdə isə1907-ci ildə qurultay 

Şurası tərəfindən Balaxanıda yeni xalq evinin tikilməsi üçün 50 min rubl vəsait ayrıldı. Xalq evində 

teatr, kitabxana və oxu zalının tikilməsi nəzərdə tutulurdu. Balaxanı xalq evinin tikilməsi üçün xalq 

əyləncələri komitəsi tərəfindən 3 nəfərdən ibarət olan komissiya təşkil olunmuşdu [15].  

1906-cı ildə Qaraşəhər xalq evi tərəfindən 54 əyləncə təşkil olunmuşdu ki, bunların da 27-i rus, 

2-i isə Azərbaycan dilində olan tamaşalar idi. Rus dilində olan tamaşalara 9.874 nəfər (hər tamaşaya 

orta hesabla 366 nəfər), Azərbaycan dilində olan tamaşalara isə 436 nəfər (hər tamaşaya orta hesab-

la 218 nəfər) baş çəkmişdi. Tamaşalar ziyalı, fəhlə və usta dərnəkləri tərəfindən təşkil olunurdu. 

Müsəlman dram truppası tərəfindən səhnəyə qoyulan tamaşalar Azərbaycan dilində oynanılırdı 

[16,s.5-6]. 
 

1907-ci ildə Qaraşəhər xalq evində 39 tamaşa təşkil olunmuşdu ki, onların da 15-i rus dilində, 4-



Бакы Гызлар Университети                                                                          Elmi əsərlər 2015/1 
 

 
 

158 

ü isə Azərbaycan dilində olan tamaşalar idi. Rus dilində olan tamaşalara 5.504 nəfər (hər tamaşaya 

orta hesabla 367 nəfər), Azərbaycan dilində olan tamaşalara isə 641 nəfər (hər tamaşaya orta 

hesabla 160 nəfər) baş çəkmişdi. [17,s.47]. Azərbaycan dilində olan tamaşalar ―Nicat‖ müsəlman 

xeyriyyə cəmiyyətinin dram bölməsi tərəfindən oynanılırdı. Azərbaycan dilində ―Tamahkarlıq‖, 

―Zamanın qəhrəmanları‖, ―Müsibəti Fəxrəddin‖ və ―Yağışdan çıxıb yağmura düşdük‖ tamaşaları 

səhnəyə qoyulmuşdu.
 
Əvvəlki ildə olduğu kimi, tamaşalar ziyalı, usta və fəhlə dərnəkləri tərəfindən 

təşkil olunurdu. Digər belə bir dərnək isə Belorus dilində olan tamaşaları səhnəyə qoyurdu. Böyuk-

lər üçün təşkil olunan tamaşalardan əlavə, ayda bir dəfə pulsuz olaraq uşaq əyləncələri və pyesləri 

də səhnəyə qoyulurdu [17,s.45-46].  

1907-ci ildə Bayıl rayonunda 43 tamaşa təşkil olunmuşdu ki, onların da 13-ü rus, 5-i isə Azər-

baycan dilində olan tamaşalar idi. Azərbaycan dilində ―Zamanın qəhrəmanı‖, ―Daldan atılan daş‖, 

―Müsibəti Fəxrəddin‖ və ―Dağılan tifaq‖ tamaşaları oynanılmışdı. Bundan başqa, şəxsi təşəbbüslər 

əsasında Bayıl xalq evində 18 tamaşa təkrarən səhnəyə qoyulmuşdu [17,s.48-49]. 

Beləliklə, nəticə etibarilə göstərmək lazımdır ki, Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayı təşkilatının 

əsas vəzifəsi neft işi ilə məşğul olmaq olsa da, Bakı sənaye rayonunun mədəniyyət sahəsinə də kö-

nüllü olaraq vaxt ayırmışdı. Qurultay tərəfindən təşkil olunan kitabxanalar və əyləncələr fəhlələrin 

mənəvi aləminin və dünyagörüşünün zənginləşməsində əhəmiyyətli rol oynamış, müəyyən qədər də 

olsa onların savada yiyələnmələrinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. Çarizmin milli-müstəmləkə-

çilik siyasətinin təsiri altında olan bir dövrdə Azərbaycan dilində olan tamaşaların səhnəyə qoyul-

ması azərbaycanlılarda milli özünüdərk hissinin yaranması istiqamətində təqdirəlayiq hal idi.   

Мягалянин актуаллыьы. XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəlində çarizmin milli-müstəmləkəçilik 

siyasətinin təsiri altında olan azərbaycanlıların milli mənlik şüurunun dərk olunması üçün Azərbay-

can dilində olan mədəni tədbirlərin keçirilməsinə böyük ehtiyac var idi. Bəhs olunan dövrdə fəaliy-

yət göstərən Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayı təşkilatı çarizmin ucqarlarda tətbiq etdiyi qeyri-xris-

tian xalqların, o cümlədən, azərbaycanlıların öz tarixi keçmişini öyrənməyə hər vasitə ilə mane ol-

maq siyasətinə xidmət etmişdir.  

Мягалянин елми йенилийи. Тəşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərən ―Bakı rayonunun fəhlə və qul-

luqçuları üçün xalq evlərinin və xalq əyləncələrinin təşkil olunması üzrə komitə‖si tərəfindən səh-

nəyə qoyulan Azərbaycan dilindəki tamaşalar azərbaycanlıların müəyyən qədər də olsa, öz adət-

ənənələri ilə tanış olmalarına, dünyagörüşlərinin formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Bundan fərqli olaraq Qurultay kitabxanalarına daha çox rus dilində olan kitabların daxil olması 

azərbaycanlıların bu mədəniyyət müəssisələrindən səmərəli surətdə istifadə etmələrinə, öz milli 

mənsubiyyətlərinin keçmişini mənimsəməyə imkan vermirdi. Мягалянин елми йенилийи буну цзя 
чыхармагдан ибарятдир.  

Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягаля педагожи тямайцллц, еляъя дя мядяни-
маариф сащяси цзря али вя орта ихтисас мяктябляринин тялябяляри, маэистрляр цчцн нязярдя тутул-
мушдур.  
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П.Халилов 

 

К вопросу о деятельности Съезда Бакинских  

Нефтепромышленников в сфере организации библиотек  

и народных развлечений (конец XIX – начало XX вв.) 

 

Резюме 
 

В статье нашла отражение деятельность Съезда Бакинских Нефтепромышленников по 

организации досуга рабочих Бакинского нефтепромышленного района. Создание библиотек 

и проведение различных зрелищных мероприятий играли положительную роль в орга-

низации свободного времени рабочих и формировании их духовного мира и мировоззрения. 

Постановка спектаклей на азербайджанском языке способствовала также повышению уровня 

национального самосознание рабочих – азербайджанцев. 
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P.Kщалилов 

About activities of Baku oil industrialist congress  

in the field of culture (XIX –XX centuries) 
 

Sуммарй 
 

In this article had lightened activities of Baku oil industrialists congress in the life of workers. 

So the congress made an effort to obtain knowledge of workers who were living and working in 

Baku industry. At that time the performances were in Azerbaijani language which led to the 

development of natural and spiritual values. 
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Torpaqda ağır metalların aşkarlanması 
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Açar sözlər: ağır metallar, təmizlənmə, torpaq, üst qat, birləşmə, zəhər, bioloji proseslər, parçalanma. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, очищение, земля, верхний слой, соединение, яд, биоло-

гические процессы, раздробление. 

Key words: Heavy metals, cleaning, land, top layer, joining, poison, biological processes, to become 

broken to pieces 

 

Torpaqda ağır metalların aşkar olunması və təmizlənməsi şəhərlarin inkişafı, sənayenin kəskin 

inkişafı, kənd təsərrüfatının intensifikasiyası və başqa faktorlar torpağın çirklənməsinə səbəb olur. 

Ağır metallar torpağa avto-nəqliyyat, istilik və sənaye müəssisələrinin tullantıları ilə düşür. Ağır 

metallar təbii su hövzələrində, torpağın üst qatlarında da təsadüf olunur. Ağır metallar torpaqda həm 

bəsit, həm də birləşmə şəklində olur. 

Ağır metallar sırasına V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Rb, Br aiddir. Bu 

metallar son dərəcə zəhərlidirlər. Ağır metalların birləşmələri canlı orqanizmlərdə tez bir zamanda 

toplanır və gec parçalanır. Bununla yanaşı Hg, Bi, Cd, Rb müstəsna olmaqla qalan metallar bir sıra 

fermentlərin tərkibinə daxildirlər, bir sıra bioloji proseslərdə iştirak edirlər. 

Ağır metalların təyini üsulları müxtəlifdir. Kimyəvi, fiziki-kimyəvi, elektrokimyəvi, spektro-

metrik və s. 

Spektrometrik üsullardan ən geniş istifadə olunanı – atom absorbsiya spektrometriya üsuludur. 

Nümunədə ağır metalları təyin etmək üçün əvvəlcə torpaq nümunələri 100100 və yaxud 

100200 m sahələrindən konvert üsulu ilə yığılır. Ağır metalların təyini üçün nümunə 5 sm də-

rinlikdən götürülür. Torpaq nümunələri mexaniki qarışıqlardan təmizlənir və otaq havası şəraitində 

qurudulur. Torpaq quruduqdan sonra həvəngdəstə vasitəsi ilə əzilir, dəliklərin diametri 1 mm olan 

ələkdən keçirilir. Analiz üçün tələb olunan miqdar 200 q ayrılır və şüşə tıxaclı qaba qablaşdırılır. 

Qablaşdırılmış torpaq nümunəsi mükəmməl qarışdırıldıqdan sonra quru qaranlıq yerdə şkafda sax-

lanılır. 

Nümunədə ağır metalları təyin etmək üçün əvvəlcə nümunəni uyğun gələn həlledicilər suda, tur-

şu məhlulunda, qələvi məhlulunda həll etmək lazımdır. Sonra təyin olunan metalı birləşmələr şək-

lində reagentlərdən istifadə etməklə çökdürülür, ayrılır, qurudulur, həqiqi çəkisi təyin olunur. Ana-

litik tərəzidə şəkməklə nümunənin əvvəlki çəkisinə uyğun hesablamalar aparılır və ağır metalın 

miqdarı müəyyən edilir. Bu üsuldan istifadə çox vaxt aparsa da dəqiq nəticə əldə etmək olur. 

Elektrokimyəvi üsulda da ilk növbədə nümunəni sulu məhlula keçirirlər. Sonra isə ağır metal-

ların miqdarı voltmetriya, potensiometriya, kulonometriya, konduktometriya və s. üsullardan biri ilə 

təyin olunur. Bu üsullarda metalın miqdarını 10
-9

 mol/l qatılıqla təyin etmək mümkündür. 
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Beləliklə, ağır metalları torpaq nümunələrində müxtəlif üsullarla təyin etmək olar. 

Torpağın çirklənməsinə atmosfer və hidrosferin çirklənməsi təsir edir. Əsas çirkləndirici maddə-

lər metallar və onların birləşmələri, gübrə və pestisidlər, radioaktiv tullantılardır. Tullantıların əsas 

hissəsi çirklənmə mənbəyinin ətrafında toplanaraq həmin torpağı yararsız hala salır. Tərkibində ağır 

metallar olan xammal istehsal edən müəssisələrin, böyük istilik elektrik stansiyalarının, superfosfat 

zavodunun ətrafında 10 – 20 km diametrli çirklənmiş sahələr əmələ gəlir. Avtomobil yollarında tor-

pаqda əsasən qurğuşun, Mn və Cd-la çirklənmiş sahələr yaranır. Belə sahələrin eni bəzən 100m və 

daha çox olur. Kimyəvi elementlərin bitkilər tərəfindən mənimsənilməsinə təbii və antropogen fak-

torlar təsir edir. Təbii faktorlara temperatur, yağıntıların miqdarı aiddir. Məsələn, quraqlıq illərdə 

bitkilərdə əsasən dəmir toplanır. Mis, sink, molibden isə bitkilərdə rütubətli illərdə toplanır. Bitki-

lərdə ağır metalların toplanması torpağın kimyəvi tərkibindən, fiziki xüsusiyyətindən, mikrobioloji 

aktivliyindən asılıdır. 

Ağır metallarla torpağın çirklənməsinin 3 dərəcəsi olur: 

1) aşağı dərəcəli çirklənmə; 

2) orta dərəcəli çirklənmə; 

3) yüksək dərəcəli çirklənmə. 

Ağır metallar çox vaxt torpaqda bəsit halda deyil müxtılif birləşmələr şəklində təsadüf olunur. 

Bəzi təsirlərdən bir formadan başqa bir formaya keçir. Bu da onların təyinini çətinləşdirir. 

L.Q.Bondarev sənaye tullantılarının torpaq səthinə düşən ağır metalların miqdarını hesabla-

mışdır. 

 

Element 

Metalların, 

texnogen tullantıların 

miqdarı 

Humosferdə 

miqdarı 

Texnogen tullan-

tıların humosferin 

miqdarına nisbəti 

Qurəuşun 207,5 24,0 8,6 

Arsen 739,0 12,0 61,6 

Kadmium 7,4 1,2 6,2 

Uran 590,4 2,4 246,0 

Civə 0,55 0,024 27,1 

Qalay 295,7 19,0 15,6 

Gümüş 3,0 0,24 12,5 

 

Bu nisbətlərin miqdarı insan fəaliyyətinin ətraf aləmə, torpağa təsirini analiz etməyə imkan 

verir. Ağır metalların texnogen yolla torpağa düşməsi, yayılması bir sıra faktorlardan asılıdır. Çirk-

lənmə mənbəyi, regionun metereoloji xüsusiyyətləri, geokimyəvi faktorlar bu sıraya daxildir. 

Çirklənmə mənbəyi tullantı məhsullarının miqdarı və təsiri ilə müəyyən etmək olar. Torpaqda 

ağır metalların texnogen yayılmasının qeyri-bərabərliyi təbii landşaftın xüsusiyyətlərindən, geo-

kimyəvi çəraitdən asılıdır. Buna görə də torpağın arzuolunmaz çirklənməsinin qarşısını almaq üçün 

geokimyəvi qanunlarını, kimyəvi elementlərin müxtəlif landşaftlarda yayılma qanunauyğunluqlarını 

bilmək lazımdır. Ağır metallar torpağın tərkib hissələri ilə möhkəm birləşdikdə ətraf mühitə bir o 

qədər də ziyan vurmur. Torpağın su ilə qarşılıqlı təsiri zamanı isə onların zərərli təsiri artır. Torpaq 

mühitindən asılı olaraq ağır metallar kompleks birləşmələr əmələ gətirirlər. Bu birləşmələrin zərərli 

təsiri bitkilərin növündən köklərin, uduculuq qabiliyyətindən asılıdır. 

Elə bitkilər var ki, bu və ya digər birləşmələr həmin bitkilərə zərərli təsir göstərmir. Ağır me-

tallar torpaqda həm ion, həm də birləşmələr şəklində təsadüf olunur. Ağır metalların torpaqda hərə-
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kəti məhlul və ya suspenziya formasına keşdikdə bitki kökləri və torpaq mikroorqanizmləri tərə-

findən adsorbsiya olunur. Bu da həmin metalların təbiətdə dövranına səbəb olur. Qeyd etmək lazım-

dır ki, ağır metalların zərərli təsiri onların birlikdə təsiri zamanı daha da artır. Məsələn, sink və kad-

mium birlikdə torpağa, mikroorqanizmlərə daha çox ziyan vurur. 

Yanacağın yanma məhsulları tullantılarda, metallurgiya sənayesi tullantılarında ağır metallar 

kompleks şəklində olduğundan ətraf aləmə daha çox zərərli təsir edir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə torpaqda ağır metalların aşkar olunması və təmizlənməsi mə-

sələlərindən bəhs olunur. Ağır metallar arasında bir çoxlarının zəhərli olması diqqətə çatdırılır.  

Ağır metallarla torpağın çirklənməsinin dərəcələri sadalanır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə torpağın ağır metallarla zəhərlənməsi və onlardan təmizlən-

məsi metodları sadalanır. Ağır metalları təyin etmək üçün üsul təklif olunur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlardan torpağın ağır me-

tallardan təmizlənməsində istifadə etmək olar. 
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З. Пириева 

А. Гянджалиева 

 

Обнаружение тяжелых металлов в почве 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются вопросы обнаружение тяжелых металлов в грунте и их 

очистка. Доводится до сведения, что многие из тяжелых металлов являются ядовитыми. 

Предлагаются методы обнаружения тяжелых металлов в почве. Перечисляются степени 

загрязнения почвы тяжелыми металлами. 
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I.Hamzayeva 

Z.Piriyeva 

A.Qanjaliyeva 

 

Being discovered in the land of the heavy metals 

 

Summary 
 

 

It is talked from problems of being revealed in the land and cleaning in the land of the heavy 

metals. Poisonous being between heavy metals of the somebody is brought to attention.  Method is 

offered for specifying heavy metals. Degrees of the get dirty of the land with heavy metals are 

enumerateded. 
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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, elmi 

məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqa-

ləyə 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. Yazıldığı 

dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soyadı, adı, atası-

nın 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, 

vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 
7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikinci 

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 Şu-

rasının 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 göstəril-

məlidir. 
12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalənin 

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 olunan həmin ədəbiy-

yat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 
13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq aktuallıq 

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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